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چکيده
در عدالت سیاسی ،مسائل مهمی چون توازن ،اعطای حقوق سیاسی ،رعايت قانون ،مشارکت فعاالنه و آزادانهه افهراد،
حق بیان ،حق انتقاد ،تشکیل اجتماعات ،حق انتخابشدن و حق انتخابکردن ،برای شهروندان به رسهمیت شهناهته
میشود و امور در نسبت با قدرت ،بهتناسب در جای هود ،قرار میگیرد .پرسش اصلی نوشتار حاضر بررسی برابهری
فرصت ها و امکانات ،به عنوان يکی از راهبردهای دستیابی به عدالت سیاسی با تأکید بر آيات و منطق قهرآن کهريم
است و در فرضیه با توجه به تمهیداتی نظری مانند برابری در موقعیتههای اجتمهاعی ،آفهرينش برابهر انسهانهها و
حقداری آنان ،برای دستیابی به برابری فرصتها و امکانات ،میتوان راهکارههايی ماننهد قهدرت سیاسهی مشهرو ،
حذف امتیازات سیاسی ،قضاوت عادالنه ،توزيع دادگرانۀ امکانات و فرصتها و ايفای حقوق شهروندان را مورد توجهه
قرار داد و معیار برابری فرصت را در سه مرحلۀ قبل ،هنگام و پس از کسب قدرت سیاسی رصهد کهرد تها بسهترهای
رسیدن جامعه به عدالت سیاسی فراهم شود .پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است.
کليدواژگان :برابری فرصت ،داوری عادالنه ،رقابت سیاسی ،عدالت سیاسی ،قدرت سیاسی.

سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

 استادیار ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهsbaqeri86@yahoo.com :
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مقدمه
یکی از مواردی که برر اباراو و پیدیرد ی عردات
که معموالً فته میشود عردات

میافزاید ،این اس

اس  ،این مؤتفه نیز اه در تعریف عدات
تأثیر ذار آن اس

برهویرژه در عرهره سیاسری
برهمعنرای برابرری و موراوا

وارد شده اسر

کره نشراندهنرده نشر

تا حدی که یکی از عناهر سازنده آن به شمار میآید ،برخی برر

این باورند که عدات

«اهلی اس

حشوقی و سیاسی که به موجب آن در همه امرور

اجتماعی با همه باید یکوان رفتار شود ،مگر در آنجا کره بررای رفترار اسرتانایی در
مورد برخی افراد و روهها دالیل کرافی و خرا
،3131

« .)341مواوا » معموال مفاومی پوندیده به شمار میآید ،امرا کمترر از

آن تعیین مراد میشود ،چون به دق
به معنای مواوا

سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

نگریوته شود ،درمییابیم که نرهتنارا داد رری

نیو  ،بلکه ا ر در جامعهای ،ناسنجیده ،مواوا

شود ،به ناعداتتی خواهد انجامید.

فصـلنامه
علـمــي
تخصصي

وجرود داشرته باشرد» (آشروری،

و برابری حاکم

در آفررین  ،امرری مشلروس اسر ُ « ،هوَالَّذو ا

باری در اندیشه اسالمی ،موراوا
ساو ِ
خلق ُك ْم ِام ْنانو ْف ٍ
لحوَ » (اعراف .)381 :آنطور که در کالو خداوند بر کرامر انوران
«واَّقو َْاَذَّْماوبانويااآدما» (اسراء )37 :و حق حیرا «م ْونا وَو انو ْف وبا...فكأذَّنوبا وَو الَّاذوبَجاع وبا»
وبَجاَأ ْْواب ِ ا
(مائده )11 :تأکید میشود و پیراملر رامری اسرالو ( ) مریفرمایرد« :لَّاذ ُ
لَّْ ُم ْش ِطاَْلءا» (هدوق ،ج.)131 ،4
در تفویر آیره «والَّ ومبءافف اوباواو وملالا و ل » (اتررحمن )3 :بیران شرده منررور از

«میزان»  ،عدس اس  ،یعنی خداوند عدس را برقررار کررد بره اینکره برر هرر هراحب
استعدادی عطا کرد هر آنده که استحشاق آن را داش

و هر هاحب حشی ،حش

را

 .)435برا

ادا کرد تا آنکه امر جاان نرم یاف و استوار شد (فیض کاشرانی ،ج،5
ِ
اللاا ُْوحابنُُالَّذو واو و ُُ ِااالقلو ِ ا
توجه به همین مام ،علی(ع) میفرماید« :ل ذ الَّ وََام و ل ُ ّ
ِ
ِِ
ِِ ِ
اااْوول بنُِ»ِ (اتتمیمر ری ،3111 ،ج،1
وانصووحُُاِق بمووُال و ِّ اف و ا ُ بَّف وُُااام لنووُاواِاعُ ب ِف ووُُ ُ
 ،)578یعنی بهراستى که عدات
8
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ترازو و معیار خداى سلحان اس

خلق نااده و براى برپاداشتن حق قرار داده اسر  ،پر
مخاتف

نکن و با حکومت

رویارویی مکن.

کره در میران

در تررازوى خداونرد برا او

مواوا

در حشوق انوانی ،3حشوق اجتمراعی ،مردنی و سیاسری پذیرفتره شرده
اسالمی ،برابرکردن درآمدهای اقشار مختلف جامعره نیور ،

اس  ،اما وظیفه دوت

بلکه وظیفه دوت  ،عرضه فره های برابر اجتماعی-اقتصادی و سیاسری بره همره
آحاد اجتماعی اس

تا همه افراد بتوانند از فره های برابر برخوردار باشند (نیلری

و غنینژاد،3181 ،

 .)31اتلته این امر برهمعنرای توراوی در همره حشروق ماننرد

حشوق مولمان و غیرمولمان یا حشوق زن و مرد نیو

که شرایط خرا

خرود را

دارد.
1

آنده در نوشتار حاضر مورد توجه اس  ،بررسی راهلرد برابرری فرهر هرا از
منرر منلع بنیادین اندیشه اسالمی یعنی قرآن کریم اس  .فرضیه بر ایرن امرر تأکیرد
شده اس

که با توجه به ملاحای مانند برابری ،شایوتگی ،آفرین

برابر انورانهرا و

این که آنان دارای حشوق هوتند؛ برای دستیابی به برابرری فرهر هرا و امکانرا ،
راهکارهایی مانند قدر

سیاسی مشروع ،حذف امتیازا

توزیع داد رانۀ امکانا

و فره ها و ایفای حشوق شاروندان مورد توجه اسر

آن برابری فره

را میتوان در مراحل قلل ،هنگاو و پ

سیاسی ،قضاو
از کوب قدر

عادالنره،
و

سیاسری،

رهد کرد.
مفاهيم
عدالت سياسي

عدات

سیاسی 1یکی از شاخههای عدات

قلمرو ،بوترهای الزو برای مشارک

راهبرد برابری

اجتماعی محووب می شرود .در ایرن

فرصتها و امکانات

فعاالنه و آزادانه افراد در امور سیاسری فرراهم

در عدالت سیاسی ...

میشود و آزادیهای ونا ون برای تحشق حق بیان ،حق انتشاد ،تشکیل اجتماعرا ،

( 1تا )03

حق انتخابشدن و حق انتخابکرردن ،بره وجرود مریآیرد و شراروندان در اظارار
دید اه خود ،مصونی

سیاسی داشته باشند .در عدات

سیاسی دو امر بایوته اسر ،
1. Human rights
2. Equal opportunities
3. Political Justice

9

نخو  ،قانون برای برآوردهکردن خواستهها و توازو آزادی برابرر کره بایرد عادالنره
باشد؛ و دوو اینکه نراو به نحوی چارچوببندی شود که نول

به همه سامانههرای

عادالنه ممکن ،به یک نراو قانون رذاری عادالنره و کارآمرد منجرر شرود (راوترز،3
،3138

 .)141برخی دیگر بر این باورند که برخی به وجود تعادس مناسب تاکیرد

میکنند (مکتین،3183 ،1
می توان ف

.)154

که با عدات

سیاسری ،امرور شراروندان در پیونرد برا قردر  ،بره

تناسب در جای خود قرار می یرد و حشوق آنان به شایوتگی ادا مریشرود؛ برا ایرن
شاروندان به رسرمی

ارزش ،حق مشارک

شرناخته شرده و موریر جامعره بررای

رسیدن به «حشوق سیاسی» باز می ردد.
مساوات

«مواوا » ،بهمعنای راستی ،برابرى و اعتداس اس

در اهل تغ

(مایرار،3133 ،

 .)11راغب اهفاانی می وید« ،مواوا » ،بهمعنای برابری معتلر در اندازه یرری
با متر و وزن اس  .همدنین ،یکی از معانی «استواء» ،اعتداس در امر اس .
پ

در اهل این تغ  ،میانهروی و اعتداس ،نوعی برابری سنجیده و تعادس دیرده

میشود که به نحوی با عدات
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

فرهتاا و امکانا

ارتلاط مییابند و در ورتر سیاسری ،برا برابرری در

معنادار میشود.

چارچوب مفهومي
آنده در ادامه بیان میشود ،تمایدی نررری بررای بحرر برابرری فرهر هرا و
امکانا

اس

که در ادامه به برخی زوایای آن اشاره میشود.

برابری فرصت

دو برداش

از برابری فره

میتوان بیان کرد ،یکی «برابری عرهه بازی» میان
1. John Rawls
2. McLean

01

01

افرادی که برای رسیدن به موقعی های اجتماعی با یکدیگر رقاب
وارد عرهه رقاب

شوند؛ و دیگر آنکه در رقاب

میکنند و بتوانند

برای کوب موقعی های اجتماعی

همه افرادی که شرایط را دارند ،برا یکردیگر سرنجیده شروند و «عردو تلعریض» در
فره ها و امکانا
درک مشوته فره

حاکم باشد .نکته مام در برابریِ عرهه بازی و رفرع تلعریض،
اس

و پاسخ به این پرس

یکوان شوند؟ آیا هرف اعطای توایال

اس

کره چره فرهر هرایی بایرد

یکوان بررای فرراهمکرردن دسرتیابی بره

آموزش برابر ،کافی اس ؟ منابع بیشتر باید برای آن دسته از دان آموزانی که امکان
پردازش کارآمدتری نول
بیرونی (استعداد ،تربی

به دیگران ندارند ،فراهم شود .بنابراین ،باید بین شررایط
خانواد ی و غیره) که خارج از کنترس افراد اسر

و اراده و

توانایی شخص ،تمایز قائل شد .برای مااس ،در برابرکردن فره های آموزشی ،باید
منابع آموزشی طوری توزیع شود که اخرتالف در توانرایی دانر آمروزان در تلردیل
منابع به فره های آموزشی (که خارج از کنترس دان آموزان اس ) جلرران شرود.
برای نمونه به افراد کم توان ذهنی باید منابع بیشتری اعطا کررد و در عرون نلایرد
اختالف در دستاوردهای آموزشری را کره ناشری از پشرتکار و ترالش افرراد اسر ،
یکوان کرد .در کل ،می تروان فر

سیاسر ر برابرری فرهر

بایرد دسرتاوردهای

آموزشی همه تیپها را که بر اساس نوع شرایط بیرونی با هم تفراو

دارنرد ،برابرر

کند نه دستاوردهای افراد داخل یک تیپ که برر اسراس ترالش و توانراییشران برا
یکدیگر فرق میکنند .بنابراین ،یکوانکردن عرهه بازی یعنی افررادی کره درجرا
برابری از تالش را اعماس میکنند باید به دستاوردهایی برابر ،هرفنررر از شررایط
بیرونی ،دس

یابند (ر.ک .رویمر،3181 ،3

 .) 45بنرابراین ،در برابرری فرهر ،

فرصتها و امکانات

برای ورود همه شایوتگان بره

در عدالت سیاسی ...

رفتار برابر با افراد برابر ،تواویِ عرهه بازی سیاس
دایره رقاب

و رفع تلعیض در اختصا

امکانا

راهبرد برابری

به روهها یا افراد خا

اس .

( 1تا )03

برابری و شایستگي

نکته مام در تحلیل برابری و برابری فره

آن اس

کره آیرا برابرری ریاضری
1. John E Roemer

00

ممکن اس

و بر فرن که ممکن باشد ،آیا مطلوب اس ؟ به نرر میرسد برابرری

به طور مطلق و بدون تحاظ شرایط ،مشتضیا  ،استحشاقها ،کار و ترالش و نیازهرا،
نهتناا به عدات
هور

نمیانجامد ،بلکه ظلم اس  .بنابراین ،در این زمینره مریتروان چنرد

را تصویرکرد:

« اتف» با «ب» مواوی اس

در رسیدن به امکانا

بهطور مطلق:

و امتیازا

برابری ریاضیوار.
« اتف» با «ب» مواوی اس

در رسیدن به امکانا

به شرط

و امتیازا

تواوی شرایط و اقتضائا  :برابری تناسلی.
به بیان مرتضی مطاری ،همانطوری که عدس همیشه با توراوی همرراه نیور ،
نمیتوان عدس را هم با تشابه همراه کرد و اهی هم عدات
ماالً درباره حشوق زن و مرد باید بیان کرد که عدات
نیو  ،بلکه ادعای ما این اس
طلیع

آنها با هم تفاو

که عدات

بر خالف تشابه اسر .

در تشابه دانوتن حشوق آنهرا

در عدو تشابه حشوق آنهرا اسر  ،زیررا

میکند و وضع نامشابای به هم دارند .این عدو تشرابه در

پارهای از حشوق ،هم با عدات
تطلیق میکند( .مطاری،3111 ،

ساز اری دارد و هم اینکره برا حشروق فطرری باترر
)314

اما از زاویهای دیگر نیز میتوان چندین پیوند را در برابرری فرهر
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

و عردات ،

تصور کرد ،که به شرح زیرند:
« اتف» با «ب» مواوی نیو  ،اما فره

برابر برایشان در نرر می یریم:

ظلم.
« اتف» با «ب» مواوی اس  ،اما به یکی امکانا

و امتیازا

بیشتر و فره

نابرابر میدهیم :ظلم.
« اتف» با «ب» مواوی اس  ،پ

به هر یک ،امتیازا

و فره

برابر

میدهیم :عدس.
حاس برای فره

و رفتار برابر ،سه هور

قابل تصویر اس :

 همۀ «اتف»ها با همه «ب»ها مواویاند ،قلل از ورود به عرهۀ رقاب
01

01

قدر  :عدس.

 رفتار با «اتف» و «ب» مواوی اس  ،به هنگاو رقاب
امکانا

و کاروزار رسیدن به

و امتیازا  :عدس.

 رفتار با «اتف» و «ب» مواوی اس  ،بعد از کوب قدر
امکانا

و دستیابی به

و امتیازا  :عدس.
معیارپردازی
عدات

قلل از رقاب
کوب قدر

در

به هنگاو رقاب

سیاسی

معیار :برابری
همگان

سیاسی

کوب قدر

معیار :برابری
فره

و امکانا

بعد از کوب

در

قدر

سیاسی

معیار:

معیار:

استحشاق

کار و تالش بیشتر

سیاسی

حداکاری

معیار :رعای

حشوق شاروندان

شکل  .1معیارپردازی عدالت سیاسی

سیاسی ،برابری فرهر هرا و امکانرا

در این عرهه ،یکی از معیارهای عدات

از کورب

اس  ،حاس این معیار را میتوان در مراحل سه انره قلرل ،هنگراو و پر
قدر  ،جو وجو کرد .با توجه بره عنصرر قردر  ،کره امتیراز و فرهر
سیاس

به شمار میآید ،در مرحله قلل از رقابر

برزر

و کورب قردر  ،معیرار برابرری

همگانی مطرح میشود ،بهمعنای آنکه همه میتوانند و حق دارنرد بره امتیازهرای آن
دس

یابند و کوی نمیتواند مانع دستیابی شاروندان جامعه اسالمی به آن شود .در
برای کوب قدر  ،معیار عدات

مرحله بعد ،یعنی مرحله هنگاو رقاب
و تالش بیشتر و روشمندتر اس  ،پ
به طور طلیعی ،اوتوی

هر ک

مییابد تا قردر

دس

در عدالت سیاسی ...
( 1تا )03

را کورب کنرد ،اتلتره در ایرن مرحلره ،در
و علم نیز وجود

ا ر فاسق یا جاهلی با کار و تالش بویار توانو  ،مردو را

همراه خود کند و رأی آورَد ،اوتوی
یرد ،عدات

فرصتها و امکانات

بتوانرد باترر و بیشرتر ترالش کنرد،

اندیشه دینی عالوه بر معیار تالش ،معیارهایی پیشینی مانند عدات
دارند ،یعنی چنین نیو

سیاسی ،کار

راهبرد برابری

و حق اعماس قدر

یابد و ا رر قردر

را بره

باشد ،بلکه با توجه به عدو شایورتگی فاسرق و جاهرل ،اعمراس

01

توسط آنان ،ظلم خواهد بود ،در این مرحله ،عنصری دیگرر ماننرد اسرتحشاق

قدر

چنین خواهد بود که هنگاو رقاب  ،هر یک از افراد شایورته

نیز مطرح میشود .پ

و دارای استحشاق ،بیشتر تالش کنند ،همرو دارای اوتویر
او ،عادالنه .اتلته معیار برابری فره

قدر

خواهرد برود و اعمراس

و امکانا  ،در ایرن مرحلره نیرز طررح

میشود و همه افراد شایوته باید فرهتی یکوان داشته باشند و قدر
تواند و نلاید ،برای فردی خا
از کوب قدر

پ

موتشر نمری-

 ،امتیاز یا شرایطی ویژه در نرر یرد .مرحلره بعرد،

اس  ،در این مرحلره ،معیرار عردات  ،آن اسر

قدرتمند ،باید تالش کند تا حداکار حشوق شراروندان را رعایر
بیان ،حق تشکیل حزب و انجمن ،حق نرار
انتخاب ری ،حق انتخاب شدن ،حق دخاتر

کره شرخص

کنرد ،حرق آزادی

و امر به معروف و نای از منکر ،حق
در تعیرین سرنوشر

و ...را رعایر

کند ،آن ونه که حشوق اقلی های دینی باید مورد توجه باشد ،همانطور که رعای
حشوق اقلی
اهمی

سیاسی که در عرهه رقاب

دوبرابر دارد ،زیرا فردی که ثرو

خیلی زود از دایره رعای
منتشدان بیرون خواهد رف

از دسرتیابی بره قردر
و قدر

بازمانردهانرد نیرز

فراوان دارد ،ا رر عردس نرورزد،

حشوق دیگران بهویژه حشوق اقلی

سیاسری ،مخاتفران و

و عرهه را در فرایندی ظاتمانه بر آنران تنرگ خواهرد

کرد.
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

انسان ،دارندۀ حقوق

از آنجا که ملدأ و سرچشمه هوتی ،پرورد اری اس
هموس

که هیچ ونه تلعیضی در آفرین

که آفریننده انوران اسر ،

انوانهرا قائرل نشرده اسر ؛ پر

همرو

تدبیرکننده ،مدیر و قانون ذار جامعه بشری اس  ،زیرا که به همه مصاتح و مفاسرد
انوانها آ اه اس  .از این رو ،منلع حشیشى و اهلى قانون ،حق و تکلیف ،اراده اتاى
اس  .با توجه به این امر ،در عرهره سیاسری ر اجتمراعی ،هرر نرراو اجتمراعى در
هورتی کامیاب و استوار میشود که این سن

تکوینی و قانون اتای را رعای

زیرا سن هاى اتای ،تغییر و تلدّسناپذیرند و عردات

کند،

یکری از قروانین و سرن هرای

همیشگی اتای در تکوین و تشریع اس .
01

01

با مواوا

انوانها در آفرین

و نفی هر ونه امتیاز ،یکی از بنیادیتررین ملرانی

برای رسیدن به جامعه عادالنه پیریزی میشود .با وجود همۀ تفاوتاای طلیعی ،امرا
مام اس

که افراد مواوی با هم در رسیدن بره موقعیر هرای سیاسری ر اجتمراعی

دارای فره های برابر باشند و از محدودی ها یا شای

ریهای برابرر در قلراس

قانون برخوردار شوند.

وبَجاَّنِ ذاخل ْقاوب َُ ْم ِام ْونارَو ٍَّاواأُنْ و ااوا
در قرآن کریم تصرریح شرده اسر کره «اياأيُّواوبالَّاذ ُ
اعْاوَ ذِ
اش َاباوا حبئِ اََِّ بففَُلاَّنِ ذ اأ ََّْم ُكم ِ
اللاأعْقو ُكم» (حجررا )31 :؛ «اى مرردو ،مرا
ج ْلاب َُ ْم ُ ُ
ْ
شما را از مرد و زنى آفریدیم ،و شما را مل مل و قلیلره قلیلره ردانیردیم ترا برا
یکدیگر شناسایى متشابرل حاهرل کنیرد .برهراسرتی ،ارجمنردترین شرما نرزد خردا

پرهیزکارترین شماس ».
در آیه یادشده ،آفرین
اس

همه انواناا از ذَکَر و أُنْاى یعنی آدو و حواء معرفی شده

و تناا سنجه برتری «پرهیزکاری» معرفی میشود .وقتری بره شرأن نرزوس آیره

مینگریم ،این مطلب ،بیشتر آشکار میشود؛ نشل شده که «اباهند» ،یکری از برد ران
قلیله «بنی بیاضه» ،دختری از قلیلهای را خواستار شده برود .پیراملر اسرالو (
بوتگان دختر فرمود که با ازدواج ایشان موافش

کنند .آنان در پاسخ حضر

) بره
فتند:

آیا دختران خود را به برد ان ،ازدواج دهیم؟ پ  ،این آیه نازس شد( .قرطلی،3114 ،
ج،31

.) 143

از پیامدهای این ملنای فکری ،نفی تلعریض در عرهرههرای مختلرف از جملره
سیاس

اس

که به تواوی همگان در برابر قانون و نلود امتیازا

اجتماعی ،بردون

هر ونه برتری ،میانجامد ،مولمان ،غیرمولمان ،سیاه و سفید ،در ایرن حیطره ،برر
یکدیگر برتری ندارند که همه در اهل آفرین برابرنرد .بنرابراین ،در قررآن کرریم،
اللُ» (مائده)48 :؛
بح ُك ْمانوْواو ُا ْم ِاِبباأنْ و َ ذا
خطاب به پیاملر رامی اسالو ( ) آمده اس «ف ْ
طلق احکامی که خداوند نازس کرده در میان آنان ،داوری کرن ،و در آیره  58سروره

راهبرد برابری
فرصتها و امکانات
در عدالت سیاسی ...
( 1تا )03

نواء میفرماید ،آنگاه که میان «ناس» داوری میکنید ،عادالنه باشد ،بدون آن کره آن
اك ُكموَ ِ
را محدود به روه یا طلشهای خا کنرد« ،واَّنِرلاحك ْموَُ ْمانو ْوَالَّاذ ِ
لاابَّْ و َْ َِاَّنِ ذ ا
وبَجاأ ْ ْ ُ
للانِ ِ ذموباي ُُِ ُك ْومانِوُ» (نواء)58 :؛ و چون میان مردو داورى مىکنید ،بره عردات داورى
ذ
کنید ،در حشیش  ،نیکو چیزى اس که خدا شما را به آن پند مىدهد.
ِ
ت ِاِل ْع ِوََانوْووا ُك ُام» (شروری)35 :؛
و در آیهای دیگر به پیاملر ( ) میفرماید« :واأُم َّْ ُ

01

و اینکه خداوند به من امر کرده اس

که بین شما عدات ورزو .عالمه طلاطلایی ذیل

این آیه مینویود امر شدهاو تا میان شما داد ری را برقرار کنم ،یعنی همه را یکوان
بنگرو ،پ

نیرومند را بر ناتوان ،توانگر را بر فشیرر و برزر

را برر کوچرک ،مشردو

ندارو ،هیچ برتری و فضلی را سفید بر سیاه ،عرب بر غیرعرب ،هاشمی یرا قریشری
بر دیگران ندارند ،مردو همگی در برابر شریع
ج،38

اتاری یکورانند (طلاطلرایی،3433 ،

.)11

بر اساس این ملنا ،انوانها در برخورداری از برخی حشوق ،مواویانرد و کوری
نمیتواند آنها را از احراز آن محروو کند« .حق داشتن» در این زمینه بره معنرای آن
اس

که شاروندان ،از منرر حشوقی ،میتوانند کارى را انجاو دهند یا انجاو ندهند.

حذف بسترهای نابرابری سياسي

برای فام باتر فره

برابر برای افراد برابر ،برآمده از عدات

اجتماعی ،باید

توجه کرد که نابرابریها از کجا سرچشمه می یرد ،برخی بر این باورند که
زمینههای نابرابری اجتماعی از چاار منلع ناشی میشود که این منابع بدون اراده
انوان ،زواس یافتنی نیو

و آنها علار اند از یک :قدر ِ منابع ،در همه اعصار

بین تشاضای مردو با منابع موجود در آن زمان ،شکافی وجود دارد و منابع ،کفاف
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

نیاز همگان را نمیدهد ،بنابراین ،بهطور مولم ،رقاب
عامل روانی که بر ح

وجود خواهد داش ؛ دو:

زیاد طللی و قناع ناپذیری انوان ناظر اس ؛ سه :عامل

اجتماعی  -قانونی که به چگونگی توزیع بر حوب قوانین موجود مربوط میشود،
ماالً قانون ارث در جوامع مختلف که ممکن اس  ،باعر توتید نابرابر در جامعه
شود؛ چاار :قدر

سیاسی ،که پاسدار نابرابریها میشود و خود ممکن اس

ایجاد آنها شود (بشیریه،3133 ،

 .)11طلیعی اس

باعر

ا ر بخواهیم ،این عوامل

نابرابری را از جامعه برداریم که به بیداد ری میرسد ،چارهای جز آن نیو

که

دستورها و قوانین عادالنه در جامعه حاکم شود که در عرهههای فردی و جمعی
بتواند فره های برابر را در اختیار همه قرار دهد .بوترهای دستیابی به احشاق
حشوق در جامعه فراهم شود ،زیرا با عدات  ،همه افراد در جامعه ،فراتر از
01

01

ویژ یهای خا

و وابوتگیهای روهی و طلشاتی ،به فره های برابر میرسند،

برتر برخوردار نمیشوند ،حتی زمینه و بوتر ویژهخواریها و نابرابریها

از موقعی

خشکانده میشود ،با این نگره بنیادی امیراتمؤمنین در عادنامه ماتک اشتر تأکید
) شنیدو که می فرمودْ َّ« :ن اعُوقَذَج اأُذمة اِ ايوُ ْؤخ ُ ا

میکند ،من بارها از رسوس خدا (
َِّل ذ ِ ِ ِ
ِ
امَو َْمل» (ناج اتلالغه ،نامه )51؛هیچ امتی به مشاو رشد و
ض فاف اباحقُُُّامنالَّْق َِ ِّ اغْوَّ ُ
قداس نخواهد رسید ،مگر آن که حق ضعیفان آن مل از زورمندان بدون تکن ر
زبان ،رفته شود.
راهکارهای دستيابي به فرصت برابر
هر چند غاتب حکوم ها از برابری فره ها دو میزنند و بهظاهر برای ترأمین
آن ،اشتیاق نشان میدهند ،اما هنگاو عمل ،این امر رخ نمریدهرد و مریتروان انلروه
دس اندازهایی را مشاهده کرد که مویر رسیدن به این مارم را برا چرات

روبرهرو

میکنرد .در ادامره ،از منررر قررآن کرریم ،برخری راهکارهرایی را کره یراریدهنرده
شاروندان و حاکمی

اس

تا مویر تأمین برابری فره های سیاسی هموار شرود،

بررسی میشود.
قدرت سياسي مشروع

قدر
فره

مشروع ،قدر

عدس اس

و با فرهتی که در اختیار قرار دارد ،بیشرترین

را در اختیار شاروندان قرار مریدهرد ترا همگران از موقعیر هرای قردر

سیاسی باره یرند و در فرایند برابری همگان از آن سود جویند .قدرتمند هراتح و
مشروع ،هیچ اه ستم نمیکند و از قدر
قدر

سوء استفاده نمیکند .برا حضرور

خوی

مشروع و مطلوب در جامعرۀ اسرالمی ،مشرروعی

کره برا اقتردار ،پیونردی

تنگاتنگ دارد ،نوعی رضامندی ،قانونمندی و عدو تحمیل بر خواس
مییابد و زمینه برای ایجاد فره
حاتی اس
خوی

که ،قدر

برابر در تعامال

فرصتها و امکانات
در عدالت سیاسی ...
( 1تا )03

مردو اوتوی

سیاسی فراهم میشود .این در

نامشروع ،نه تناا بره احشراق حشروق و رضرای

نمیاندیشد ،بلکه اهوال ،مردو خوی

راهبرد برابری

شراروندان

را برد ان و مملوکان خود میپنردارد

و هر ونه حق آنان را انکار میکند .در اندیشره سیاسری اسرالو و ادبیرا
قرآن کریم ،فرایندی مورد توجه قرار می یرد که اهوالً قدر

و منطرق

نامشروع حق اعمراس

07

نداشته باشد ،تا اهلیترین منلع نابرابریهرای سیاسری ر اجتمراعی ،از میران

قدر

و حاکمی

فرمود که عاد امام

جامعه به ستمگران نمریرسرد،

برداشته شود ،پ
ابَاع ْا َِ الَُّذبَِّمَ» (بشره.)314 :
«ِاي ُ
با وجود قدر مشروع و مطلوب ،یکی از بنیادیترین منرابع فرهر

برابرر در

جامعه به وجود میآید و بواط قانون ذاری ناعادالنه و قدر محور را برمریچینرد.
با توجه به همین رویکرد ،مؤتفه قدر

مشروع ،اهلی کلیدی در سنج

شمار میرود .در فرهنگ فلوفی آمده اس
حشوق دیگران استوار اس  ،عدات
و عدات

توزیعی 1عدات

میدانند ،و عدات

عدات

به

که جنله اجتمراعی عردات  ،برر احترراو

از نرر فالسفه دو نوع اس  ،عدات

ملادترهای

3

ملادتهای را تلادس منرافع برین افرراد برر اسراس موراوا
و حیای های اجتمراعی برین مرردو برر

توزیعی را تشویم ثرو

اساس شایوتگی فردی ،بهطوری که بتوان ف
به سام اوس

نول

همه همرتلههای

عدات

سیاسی از نوع دوو اس

فالن فررد بره ثررو

نول

(هلیلا،3137 ،

ماننرد

 .)413برهطرور طلیعری،

که فره های برابر را در عرهه قدر  ،و توزیرع

آن برای جامعره بره ارمغران مریآورد و همره شراروندان مریتوانرد بردون اعمراس
محدودی های غیرقانونی به امکانا

و منابع قدر

دس

یابند.

حذف امتيازات سياسي
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

تحلیل عدات

سیاسی از انوانهای برابر آغاز میشود که در قررآن کرریم آیرا

فراوانی بر آن تأکید دارند و در فلوفه سیاسی و ملاحر مرتلط با آن نیز ملنایی دقیق
و عمیق به شمار مریآیرد .پر

اسرالو ،همره فخرفروشریهرا ،امتیرازا

نرژادی و

برتریجوییهای اجتماعی را نفی کرده اس  ،اماو علی (ع) خطاب بره خلیفره دوو،
سه سفارش فرمود که از نفی امتیازا
جامعه اسالمی حکای

خا

و برخورد برابر با همره شراروندان در

دارد« :سه چیز اس

که ا ر آنها را به خاطر سپاری و عمل

کنی ،از کارهای دیگر تو را بینیاز میکند و ا ر آنها را فرو ذاری ،چیزهای دیگر
1. Commutative justice
2. Distribution justice

08

08

برای تو سودی ندارد» ،حضر

آن سه را چنین بیان فرمود« :اجررای حردود االهری

در حقِّ خودی و بیگانه ،حکمکردن از روی کتاب خدا در حات

خشنودی و خشم،

و تشویمکردن عادالنه میان سرخ و سیاه»( 3شیخ طوسی ،3438 ،ج،1
پ

.)113
شرناخته

در احشاق حشوقِ انوانها و شاروندان ،حشوق انوانها به رسمی

میشود ،مولمان یا کافر .فرمانروای مولمان ،نمریتوانرد کوری را بره جررو آن کره
مولمان نیو  ،از حشوق سیاسی ر اجتماعی شناختهشدهاش بازدارد ،بلکه او نیز برر
اساس ملنای انوان بودن و هم بر پایه قرارداد ذمه ،باید به حشوق خود ،دس

یابد و

کوی حق پایماسکردن آنها را ندارد.
در منطق قرآن کریم ،همه انوان ها در رسیدن به فره
به دتیل داشتن عشیدهای خا

عدات  ،برابرند و کوی

از آن محروو نمیشود ،در این کتراب ،انورانهرا بره

روههایی مانند کفار ،مؤمنان ،مشرکان ،فاسشان و منافشان تشویمبندی میشروند ،امرا
مواوی هوتند ،زیرا عردس اتارىِ

همه آنان از فره

برابر در برخوردارى از عدات

ناادهشده در فطر

که پیمان جاودانه اتاى میان خدا و بنده اس  ،هیچ ونه ظلمرى

را در هوتى نمىپذیرد ،بنابراین ،خداوند به پیاملر اسالو (

) تأکید مریکنرد حتری

ا ر در میان دروغ ویان و آنان که بوریار مراس حرراو مریخورنرد ،حکرم مریکنرد،
داد رانه و به تواوی باشدَ« ،سذوبعَ اَِّْلكو ِ ِ اأ ذَوبََُّ اَِّل ُّ ِ
وبح ُك ْمانوْ واو ُا ْماأ ْوا
ُ
واَافوِج ْ اجوبءُوحاف ْ
ْ
ِ
الل ُِ
ِ
وبح ُك امانوْ واو ُام ِ
اِو ُّ ا
اابَّْق ْ ِوطاَّنِ ذ ذ
ضاعْاو ُا ْمافول ْوناي ُ
ضاعْاو ُا ْماوَّنِ ْ اعُو ْ َِّ ْ
أ ْع َِّ ْ
ْ
ض ُّوَّوحاشوْو باوَّن ْ احك ْموَاف ْ ْ
لَّْ ُم ْق ِ و ِ َا» (مائده)41 :؛ (آنان) پذیرا و شرنواى دروغ هورتند (و) بوریار مراس حرراو
مىخورند .پ

ا ر نزد تو آمدنرد( ،یرا) میران آنران داورى کرن ،یرا از ایشران روى

برتاب...و ا ر داورى مىکنى ،پ
داد ران را دوس

به عردات

در میانشران حکرم کرن کره خداونرد

مىدارد.

راهبرد برابری
فرصتها و امکانات
در عدالت سیاسی ...

این عدات  ،حق همه را ادا میکند و در این حق ،همه ،نزد خداوند از مرؤمن و

( 1تا )03

غیر مؤمن ،خویشان و دیگران ،دوستان و دشمنان ،بینوایران و ثروتمنردان ،موراوی
هوتند .این که فرمود «شاداء هلل» برای آن اس
خداوند اس  ،نه برای مصلح

که عدات

یک فردی یا جماع

ورزی ،تعامل موتشیم برا

یا روهی خا

 ،بلکه تنارا

ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
الِل َِْْادا
الِل ْْح َِّاو ْ
اللِ ِاِفال ََِّّّ باوالَّ ذ خ ِطاوالَّْق ْ ُما ِاابَّْ َْ َِانو َْ ْ
ْمانِ ِكَب ِ ذ
َّ .3ن بمةُال ُْ َُوداعل الَّْقَّي اوالَّْح َاوال ُْك ُ
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و واهی خداوند و معامله با اوس  ،امری که به دور از هر ونه میل،

برای شااد
هوس ،مصلح

و اعتلار اس

(سید قطب،3131 ،

.)331

با توجه به منطق قرآن کریم ،بحر اهلی در این زمینه آن اس

که با توجره بره

همه تفاو ها و شایوتگیها ،ا ر شاروندان در قلراس موقعیر هرای برابرر توراوی
که بایرد

نداشته باشند ،نمیتوان از جامعه عادالنه سخن ف  .نکته کلیدی آن اس

سازوکاری وجود داشته باشد تا بتوان فره های برابر را در جامعه به وجود آورد،
زیرا در برابری فره ها که به نوعی شایوتهساالری نزدیک اس  ،باید بره نحروی
عمل کرد که امتیازا

ویژه و ویژهپروری ،حذف شده و شررایط و موقعیر هرا بره

ونه ای باشرد کره موریر بررای رسریدن همگران بره منلرع قردر

فرراهم باشرد و

مطلوبی ها و نیازهای اوتیه افراد جامعه برآورده شود؛ به طور طلیعری ،پر
فراهمسازی بوترها ،هر ک
سیاسی  -اجتماعی دس
مطلق اس

از ایرن

که شایوتگی بیشتری داشته باشرد ،بره موقعیر

برترر

مییابد ،سید قطب در این زمینره مری ویرد« :ایرن عردس،

که ترازوی آن با حب و بغض کج نمیشرود ،هریچ دوسرتی و دشرمنی

فواید آن را تغییر نمیدهد و تح

تأثیر خویشراوندی افرراد و دشرمنی آنهرا قررار

نمی یرد و افراد مل های اسالمی همگی از آن باره میبرند و هیچ حوب و نورب
و ماس و مشامی باعر جدایی بین آنان نمیشود چنانکه مل هرای دیگرر از آن بارره
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

میبرند رچه بین آنان و مولمانان دشمنی باشد»( .سید قطب،3131 ،
در روایتی از «حفص بن غیاث» نشل شده اس

.)311

که می وید ،شرنیدو کره از امراو

هادق (ع) ،درباره تشویم بی اتماس پرسیدند ،ایشان فرمودند« :اهل اسالو ،فرزنردان
آن میباشند ،در توزیع و دادن بی اتمراس ،آنران را برابرر مریدانرم و فضریل هرا و
امتیازا

معنوی آنان بین خودشان و خدا محاسله میشود[ .پر

موئله] همانند فرزندان یک نفر که فضیل

مورلمانان در ایرن

و هالحی  ،سلب فزونی ارث یکی برر

دیگری که ضعیف و ناقص اس  ،نمیشود .ایشان در ادامه فرمودند :پیاملر هلی اهلل
علیه و آته ،در آغاز اسالو ،چنین رفتار می کرد ا ر چه ،دیگرران (غیرر اهرل بیر

و

خلفا) فتند :برخی را بر اساس سابشه بیشتر در اسرالو ،از نررر عطرای بیر اتمراس
برتری میبخشیم»( .شیخ طوسی ،3438 ،ج ،35
11

11

)371

با توجه به آن چه بیان میشد ،باید تاکید کرد ،آن اه که زمینرۀ امتیرازا

ویرژ

سیاسی در جامعه حذف شود ،میتوان به درهدی از تحشق عردات
داش  .با نلود امتیازا  ،افرادی خا

از امکانا

برخوردار نمیشوند تا هر ونه که دوس
و امنی

سیاسی ،رفتار کنند ،آرام

قدر

و امنی

سیاسری ،امیرد
سیاسری ویرژهای

دارنرد برا شراروندان و منتشردان قردر

دیگران را سلب کنند و حشوق و فرهر هرای

آنان را محدود سازند.
قضاوت عادالنه

عرهههای اساسی فره

برابر که از مؤتفههای عدات

سیاسی به شمار میآیرد

خود را در داوری عادالنه و قانون برابر نشان میدهد .با توجه به این عنصر در چند
حوزه میتوان از فره

برابر عادالنه سرخن بره میران آورد از جملره در مشرارک

سیاسی که بره طرور برابرر بررای افرراد جامعره تعریرف مریشرود و همره از امتیراز
زین

ری و انتخابشدن برخوردار میشوند .یکری دیگرر از جلروههرای برابرری

فره ها ،تواوی و برخورداری همگان از فره
از قرآن کریم ،انلیاء اتای و مردو بره قضراو

داوری عادالنه اسر  ،در آیراتی

عادالنره دعرو

میفرماید« :ای داود! ما تو را در زمین ،خلیفه ردانیدیم پ

شردهانرد ،خداونرد
در میان مردو بره حرق

داوری کن و زناار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خردا بره در مریکنرد (

:

.)11
در این آیه ،خداوند داود پیاملر (ع) را به داد وتری در میران همرۀ «نراس» امرر
میکند ،بدون آن که برخی بر دیگران امتیازی داشته باشند ،در آیهای دیگر این معنرا
اك ُكموَ ِ
تأکید میشود که «َّنِرلاحك ْموَُ ْمانو ْوَالَّاذ ِ
لاابَّْ و َْ ِاَ» (نواء)58 :؛ چون میان مرردو
وبَجاأ ْ ْ ُ
داوری کردید ،عادالنه حکم کنید.
همدنین ،در کالو اتای آمده اس

که هر امتی ،رسوتی داشته باشد و هردف

آن

راهبرد برابری
فرصتها و امکانات
در عدالت سیاسی ...
( 1تا )03

بوده اس تا میان همه آنان به عدس و برابری ،قضاو کند ،خواه به آن پیاملر ایمان
آورده باشند یا نره« ،وَِّ ُكو ِ اأُذم ٍوةافْوََافوِجرلاجوبءافْوَُقما ُ ِ
ضو انوْ واو ُام ِ
اابَّْ ِق ْ ِوطاوُه ْوماِايُُْل ُموَ ا»
ُ
ْ
ُ ُْ
ّ
(یون )43 :؛ و هر امتى را پیاملرى اس  ،پ چون پیاملرشران بیایرد ،میانشران بره
عدات  ،داورى شود و بر آنان ستم نرود.
در قرآن ،خداوند باترین داوران معرفی میشود ،داوری که هر ز امتیرازی ویرژه

10

برای دیگران در نرر نمی یرد مگر با تحاظ معیارهای انورانی و برترری تشرویَّ« ،نِ ِ ا
ل ْ كْماَّنِِذ ِذِ
صال ْ و ذ اواهوَاخ ووَّالَّْ ِ
فبِولَِا» (انعاو)53 :؛ حکم جز به دس خدا نیور
الايو ُق ُّ
ُ ُْ
ُ ُ
که حق را بیان مىکند و او باترین داوران اس .
به علار

دیگر ،افرادی که از تحاظ خلش

درباره آن ها به مواوا

در شرایط موراویانرد ،قرانون بایرد

رفتار کند .اما افرادی که خودشان در شرایط مواوی نیوتند

قانون هم نلاید درباره آنها مواوی رفتار کند ،بلکه باید مطابق با شرایط خودشان با
آنها رفتار کند (مطاری ،3471 ،ج ،3

.)134

قرآن کریم ،هدف از فرستادن قرآن را برپایی حکم برر اسراس حرق و قضراو
عادالنه ،معرفی میکند:
ِ
للاوِع ُکوناَِّّْلخوِئِاَِاخ ِ
ااب ْ ِ اََِّا ُکمانَالَّا ِ ِ
صو مب( .نواء:
َّنِ ذاأن َّْاباَّنَِّ کالَّْکَب ِ ّ ْ
ذبَجاِبوباأفلکا ّاُ
)375
در اتمیزان آمده اس

کره ررفاندیشری در ایرن آیره و قلرل و بعرد آن ،بره مرا

میفاماند که آیا  ،دارای سیاقى واحد هورتند و آن سرفارش بره عردس در داورى
و نای از این که قاضى در داوری خرود بره یکرى از دو طررف دعروا متمایرل

اس

بشود ،آن سان که نای میکند از این که حاکم در حکم  ،به سوى باطرل ،ررای
یابد و بر هاحلان حق ،ستم ورزد ،حاس هر ک
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

که باشرد (طلاطلرایی ،3433 ،ج،5

.) 3
یکی از موارد جدی و تاثیر ذار داوری عادالنه ،در عرهۀ سیاسی اس  ،زیرا که
داور ،دارای قدر
نادرس

بَرد ،پ

و جایگراه برترری اسر

کره هرر آینره امکران دارد از آن بارر

مواته اهمیتی فزونتر مییابد که در قضاوتاا ،شاروند ،فرودسر

به شمار نیاید تا فرادستان هر داوری که دوس

دارند انجراو دهنرد ،بلکره محکمرۀ

عادالنه ای بر پا شود که همۀ حشوق شاروندان به درستی ادا شود ،این نکته را به یاد
آوریم که پیاملر رامی اسالو( ) ،فرمود (اتکلینی ،3133 ،ج« :)478 ،3موناحكوما
فیادفمهَاحبكماجَفامثاجرباعل ُااَب امونالهو اهو الآيوُا«واموناماِ ُكوم ِاِبوباأنْ و َ ذ ِ
اه ُوما
اللُافأُوَّ وم ُ
ْ ْ ْ ْ
لَّْكبفَُِّو » (مائده)44 :
11

11

«هر آن ک

که در دو درهم ،حکمی سرتمگرانه دهرد و آن را بره زور و اکرراه

عملی کند ،از اهل این آیه اس « :و کوانى که به موجب آن چه خردا نرازس کررده،
داورى نکردهاند ،آنان خود کافرانند».
توزیع عادالنۀ امکانات و فرصتها

و فرهرتاا ،جرایی ثابر

غاتلا در بحر از عردات  ،توزیرع عادالنرۀ امکانرا

و

همیشگی دارد ،فارابی بر این امر تاکید دارد که افراد مدینه بایرد باررهای موراوی و
یکوان از منافع و خیرا
عدس را توزیع خیرا

عمومی داشته باشند و خروج از آن سرتم اسر ؛ او آغراز

مشترک برمیشمارد:

لَّ ََالوِايكَ اِفا ومُالقوتلتالاشو َُالَّّولاِهو الاَياوُاعلو اعو ام (فرارابی،3113 ،
)341
در نگر اسالمی ،به هراح
تعلق یرد و در میان آن پخ

آمده اس

که باید از امرواس جامعره بره نیازمنردان

شود تا آن که آن امواس به شکل انحصاری در اختیار

توانگران قرار نگیرد:

اللاعلو اافْوََُِِّ ِامووناأ ْهو ِ الَّْ ُقووَّواافلِلذو ِوُاواَِّلذَّْو ِ
وََاواَِّو ِ الَّْ ُقو ْوَّىااوالَّْ َووبم ااوالَّْم ووبَ ِ
َاوا
ْ
ُ
ُ
مووباأفووبء ذُ
الِل ْغاِ ِ
وبء ِاموْا ُك ْام( .حشر)3 :؛ آنده خدا از دارایىِ ساکنان آن
ادوَّةانو َْ ْ
لنْ ِنالَّ ذ ح ِ اَ ْ اِاي ُكَ ُ
قریهها عاید پیاملرش ردانید ،از آنِ خدا و از آنِ پیاملر او و متعلّق به خویشراوندان
نزدیک وى و یتیمان و بینوایان و در راه ماند ان اس  ،تا میان توانگران شما دسر
به دس

نگردد.

بخشی از این امر هم ،رسمی و در اختیار دوتر

اسرالمی اسر

اساسی اس  .در عرهۀ سیاسری بحرر از عرداتتی اسر
امکانا

کره قردر

کره وظیفرهای

راهبرد برابری

و فرهرتاا و

فرصتها و امکانات

برآمد از آن به تواوی در میان مردو ،تشویم شود .چرا که انلیای اتای امرر

در عدالت سیاسی ...

به عدس شدهاند؛ الزمۀ دستور اتای و اجرایی کرردن آن ،توزیرع عادالنرۀ امکانرا
فرهتاا اس  .در کالمی از حضر

و

( 1تا )03

محمد هلی اهلل علیه و آته ،نشل اس « :اسرتووا

توتو قلوبکم و تماسوا تراحموا» (متشی هندی ،3131 ،ج،3

)111؛ «معتدس و هم

سطح باشید و در میان شما ناهمواری ها و تلعیض ها وجرود نداشرته باشرد ترا دس
های شما به هم نزدیک شود و در یک سطح قرار بگیرد»؛ شاید مطاری پ
این حدیر ،مینویود ا ر در کارها و موهل

از نشل

ها و نعم های خدا بین شما شکاف

11

و فاهله افتاد ،بین دس های شما قارا فاهله می افترد ،آن وقر

دیگرر نمری توانیرد

همدس و همفکر باشید و در یک هف قرار بگیرید .قارا در دو هف قررار خواهیرد
رف ( .مطاری،3131 ،
ویژ ی ستم آن اس

)58
که امور را از جای شایوتۀ خوی

بیرون میکند ،امکانا

و فرهتاا را ناعادالنه در اختیار تعدادی محدود قرار میدهد؛ اما با توجه بره آن کره
همۀ انواناا در قرآن کریم ،در اهل خلش
اس

مواوی مریباشرند؛ ترذا اهرل اوتری آن

که در پیوند با قدر  ،همۀ بارهها و فرهتاا به طور موراوی در اختیرار همرۀ

شاروندان قرار یرد .هدف عدات
نول

در این عرهه آن اسر

به قدر  ،ستانده شود و قدر

در دس

ترا حرق پیشرینی افرراد

افراد ،قوو یا سلولۀ خاهی ثاب

و

متمرکز نماند و عادالنه در میان کوانی که شایورتۀ قدرتمنردی و قردر ورزیانرد،
توزیع و تعدیل شود و رقاب

منصفانه برای رفتن قدر  ،به رسمی

شناخته شود.

ایفای حقوق شهروندان

احشاق حشوق شاروندان در هوتۀ مرکرزی عردات
اهداف عدات
خوی
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

سیاسی آن اس

وجرود دارد و ترذا یکری از

که شایوتگان و حرقداران بره تناسرب ،بره حشروق

برسند .در قرآن کریم یکی از اساسیترین آیاتی کره دالتر

عرهۀ سیاسی ر اجتماعی دارد ،حکایر

برر عردات

در

از ایفرای حشروق و داوری بره حرق دارد؛

خداوند میفرماید:
َّنِ ذاأنْو َّْاباَّنَِّْمالَّْ ِكَب ِ
ااب ْ ِّ اََِّ ْا ُكمانو َْالَّا ِ
الل (نواء)375:
ذبَج ِاِبباأفلح ذا
ما این کتاب را به حقّ بر تو نازس کردیم ،تا میان مردو به [موجب] آنده خدا بره
تو آموخته داورى کنى.
این آیه به ما نشان میدهد که هدف اساسى کتاب قرآن و رسات

پیاملران اتای،

حکم راندن عادالنه بر اساس احکاو اتاى اس .
در آیه ای دیگر نیز آمده اس
نازس فرمود:
11

11

که خداوند همراه با رسوالن اتای کتراب بره حرق

أنْو َام ُامالَّْ ِكَب ِ
ااب ْ ِّ اَِّ ْا ُكمانو َْالَّا ِ
بالخَول ُفَلاف ُا (بشره)131 :
ذبَجاف م ْ
ُ

با آنان ،کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد ،تا میان مردو در آنده با هرم اخرتالف
داشتند داورى کند.
قررآن کرریم ،عردات

یکی از اهداف انلیاء اتاری برر اسراس آیرا
جلوههای مام آن ،ایفای حشوق شاروندان اس
کار زار نراو اسالمی میشود ،پ

و از

اسر

که راهلر و راهنمای قرانون رذار و

در پرتو آن ،قوانین جا

یری میشوند و بررای

اجرای آناا در جامعه تالش می ردد.
مردو سرزمینی که به حشوق اجتماعی خروی
بارههایی چون پیشرف
ساتم و معتدس ،دس

مطلوب ،امنی

مریرسرند ،در پرترو عردات  ،از

و آزادی ،برخوردار میشوند و به جامعهای

مییابند ،آن سان کره عردات

و آزادی هماهنرگ برا فطرر ،

میتواند بندهای ستم اجتماعی را باز کند و به سوی اجرایی کرردن فرمانارای اتاری
او بردارد .ویژ ی بنیادین چنین جامعهای ،به رسمی

شناختن حشوق شاروندی و

ایفای حشوق شاروندان میباشد ،وهفی که آن را پویا و ساتم میسازد.
جمعبندی و نتيجهگيری
این نوشته در جو وجوی برابری فره ها و امکانا

از منرر قرآن کریم بود
برابر

و تأکید شد که با تحاظ اموری مانند برابری در موقعی های اجتماعی ،آفرین

انوانها و این که آنان دارای حشوق هوتند؛ برای اجراییشدن و دستیابی به برابرری
فره ها و امکانا  ،مؤتفهها و راهکارهایی مانند قدر
امتیازا

سیاسی ،قضاو

عادالنه ،توزیع داد رانۀ امکانرا

سیاسری مشرروع ،حرذف
و فرهر هرا و ایفرای

حشوق شاروندان مورد توجه قرار رف  .نگره اساسی در برابرری فرهر هرا ایرن
اس
وپ

که در اماای آغازین رقاب

سیاسی ،هنگاو رقاب

از کوب آن ،همه شاروندان از فره

فرهتاای سیاسی جامعه ،برخوردار باشند ،پ

برای کوب قدر

سیاسی

یکوان در بارهبرداری از امکانرا

راهبرد برابری
فرصتها و امکانات
در عدالت سیاسی ...
( 1تا )03

و

تأکید شرد کره برابرری فرهر  ،در

مراحل سه انه قلل ،هنگاو و بعد از کوب قدر  ،قابل رهرد و ردیرابی بروده و در
همۀ این مراحل ،عنصر برابری و ایجاد بوتر یکوان برای همۀ شاروندان ،جایگاهی
باال دارد .در ادامه ،برخی نتایج این بحر اشاره میشود.
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 .3با توجه به آیا

و ادبیا

قرآن کریم ،بر این نکتره تاکیرد کررد کره عردات ،

دربردارند همۀ نیکیها و محونا  ،از جمله فرهر

برابرر ،احشراق حرق،

اجرای قانون ،درستکاری ،عمل به آموزههای دین ،راستگویی ،عدو اسرتلداد،
رعای

حشوق دیگران ،حق شناسی و انصاف اس

آمردن آن،

و با به دس

فضیل های سیاسی-اجتماعی متعدد دیگر در جامعه ،حاهل میشود.
برابر ،تناسب و تعادس در برنامهها و تصرمیمهرای

 .1عدات  ،ارمغانآور فره

سیاسی برای جامعه اس « ،تناسب» یعنی هر ک
دارد ،به حشوق سیاسی خود دس

به میزانری کره شایورتگی

مییابد و «تعادس» ،با توجه به اهل تغر

«عدات » ،یعنی جامعهای به دور از افراط و تفریط و احواسا
چنین سیاس

و جامعهای ،رفتاری عشالیی و سنجیده در پی

بی پایه .این
می یرد و بره

مصداق «وَ کَذترکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّۀً وَسَطاً (بشره )341 :نزدیک میشود کره قررآن
کریم ازآن یاد میکند و جامعۀ اسالمی را به آن وهف ،میستاید.
 .1در جامعه هر مشدار که اتگوها ،تعامال
حرک

و نزدیکی به فره

و رفتارهای حقمدارانه افزای

برابر و عدات

تعلیر دیگر ،بررای رسریدن بره وضرعی
اتگوهای تعاملی ملتنی بر حق ،تلعی
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

مرکزی عدات

یابد،

سیاسی نیز بیشتر مریشرود ،بره
مطلروب عردات

سیاسری بایرد از

کرد ،از همین بزنگاه میتوان به هورتۀ

سیاسی رسید؛ در هوتۀ سخ

عدات  ،حق و احشاق حشروق

سیاسی وجود دارد ،حشی که در نگاه و اهل اوتی خروی  ،هریچ راه و در
هیچ حاتتی از میان نمیرود و نلاید انکار شرود ،مگرر در مرواردی کره فررد،
خود را از حق خوی

محروو سازد یا رفتاری انجاو دهد کره از آن محرروو

شود .زبان قوانین و قواعد اوتی عردات  ،زبران حرق اسر

و از آن جرا کره

انوان ،حق دارد ،طلعا در برابر خداوند و دیگرر شراروندان دارای تکراتیفی
اس ؛ بنابراین میان حقداری و تکلیفمندی شاروندی ،رابطرهای دو سرویه
اس  ،در جامعۀ اسالمی ،هیچ ک

حق مطلق یا مکلف محض نیو .

 .4در عرهۀ سیاسی و با حضور عدات  ،همۀ شراروندان و قدرتمنردان ،تعارد
11

11

هادقانه دارند که در حقخواهی و باره از فرهتاا به دنلراس کورب سرام و

قدر

بیشتر نلاشند و با وفاداری به اهل بوترسرازی بررای فرهر

برابرر،

زمینه را برای روی کار آمدن ،شایوتگان فراهم سازند.
 .5خداوند در قرآن کریم ،ضمن بیان اهل عدات

و وفاداری به معنرای کلری و

مفاهمه بر اساس زبان زمانرۀ نرزوس ،بررای جلرو یری از سرتم ،راهلردهرای
ونا ون و اه راهکارهایی ارائه کررده اسر

ترا عردات  ،مفارومی کلری و

انت زاعی باقی نماند و آن مفاهمه ،هررفا ذهنری نلاشرد ،ترذا بره مرردو حکرم
میکند که در مشابل ستم بایوتند یا به حاکم اسالمی دستور مریدهرد ترا برا
مردم

مشور

کند ،یا همۀ شاروندان را در برابرر آن چره کره در جامعره

می ذرد ،موئوس میداند و حتی روهی ماموری

مییابند تا بره نیکری امرر

کنند و از بدی ،نای.

راهبرد برابری
فرصتها و امکانات
در عدالت سیاسی ...
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