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چکيده
در عدالت سیاسی بحث از وجود توازن ،اعطای حقوق سیاسی ،رعايت قانون و توزيع مطلوب قدرت میان شههروندان
است ،با حضور اين ارزشها ،مشارکت فعاالنه و ززادانه افهراد ،حه بیهان ،حه اندقهاد ،تشهجیم اجدماعهات ،حه
اندخابشدن و ح اندخابکردن ،برای شهروندان فراهم میشود و امور در نسبت با قدرت ،ب تناسب در جهای وهود،
قرار میگیرد .پرسش اصلی نوشدار حاضر بررسی برابری فرصتها و امجانات ،ب عنوان يجی از راهبردهای دسهدیابی
ب عدالت سیاسی با تأکید بر زيات و منط قرزن کريم است و در فرضی با توج ب تمهیداتی نظهری ماننهد برابهری
در موقعیتهای اجدماعی ،زفرينش برابر انسانها و ح داری زنان و براندازی زمین های نابرابری اجدمهاعی ،به ايهن
يافد ها میتوان اشاره کرد ک برای اجرايیشدن و دسدیابی ب راهبرد برابری فرصتها و امجانات ،مؤلف ههايی ماننهد
حضور قدرت مشروع ،نفی امدیازات و داوری و قانون برابر ،تأثیرگذار و بنیادين ب شمار مهیزينهد و مهیتهوان معیهار
برابری فرصت را در س مرحلۀ قبم ،هنگام و پس از کسب قدرت سیاسی رصد کرد تا بسدرهای رسهیدن جامعه به
عدالت سیاسی فراهم شود .پژوهش حاضر براساس روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفد است.
کليدواژگان :برابری فرصت ،رقابت سیاسی ،عدالت سیاسی ،قانون برابر.
.

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 پیدیردعی لرداه
که معموالً عفته میشود لرداه

میافزاید ،این اس

اس  ،این مؤهفه نیز عاه در تعریف لداه
تأثیرعذار آن اس

برهویرژه در لر ره سیاسری
برهمعنرای برابرری و موراوا

وارد شده اسر

کره نشراندهنرده نقر

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

این باورند که لداه

«ا لی اس

حقوقی و سیاسی که به موجب آن در همه امرور

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

وجرود داشرته باشرد» (آشروری،

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

آن تعیین مراد میشود ،چون به دق
بهمعنای مواوا

نگریوته شود ،درمییابیم که نرهتنارا دادعرری

نیو  ،بلکه اعر در جامعهای ،ناسنجیده ،مواوا

و برابری حاکم

شود ،به نالداهتی خواهد انجامید.

فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

باری در اندیشه اسالمی ،موراوا در آفررین  ،امرری مقبرو اسر ُ « ،هوَالَّذو ا
ساو ِ
خلق ُك ْم ِام ْنانو ْف ٍ
لحوَ » (الراف .)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 پیرامبر عرامری اسرالو ( ) مریفرمایرد« :لَّاذ ُ
لَّْ ُم ْش ِطاَْلءا» ( دوق ،3431 ،ج.)131 ،4
در تفویر آیره «والَّ ومبءارف هوباواوعواالز و ل » (اهررحمن )3 :بیران شرده منظرور از
«میزان»  ،لد اس  ،یعنی خداوند لد را برقررار کررد بره اینکره برر هرر راحب
استعدادی لطا کرد هر آنده که استحقاق آن را داش

و هر احب حقی ،حق

ادا کرد تا آنکه امر جاران نظرم یافر و اسرتوار شرد (فریض کاشرانی ،3431 ،ج،1
ِ
لللاا ُْوحابنُُالَّذو ا
 .)431با توجه به همین مام ،للی (ع) میفرماید« :ل ذ الَّ وََام و ل ُاا ّ
وع و ُا ِ الللو ِوَاوانهووحُ ِ
وياابَِّفووُُا ام لنِو ِوُاواِا ُ ب ِرعووُُا ا ُْوولنبنُِ»ِ (اهتمیمرری،
اِ بمو ِوُال و ِّوَافو ُ
ُ
ُ
 ،3111ج ،)178 ،1یعنی بهراستى که لداه ترازو و معیار خداى سبحان اسر
که در میان خلق نااده و براى برپاداشرتن حرق قررار داده اسر  ،پر
خداوند با او مخاهف
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را

نکن و با حکومت

رویارویی مکن.

در تررازوى

مواوا

در حقوق انوانی ،3حقوق اجتمرالی ،مردنی و سیاسری پذیرفتره شرده

اس  ،اما وظیفه دوه

اسالمی ،برابرکردن درآمدهای اقشار مختلف جامعره نیور ،

بلکه وظیفه دوه  ،لرضه فر
آحاد اجتمالی اس
و غنینژاد،3181 ،

های برابر اجتمالی-اقتصادی و سیاسری بره همره

تا همه افراد بتوانند از فر

های برابر برخوردار باشند (نیلری

 .)31اهبته این امر برهمعنرای توراوی در همره حقروق ماننرد

حقوق مولمان و غیرمولمان یا حقوق زن و مرد نیو

خرود را

که شرایط خرا

دارد.
در این زمینه تا کنون آثاری نگارش شده اس

که غاهباً بغه اقتصادی داشتهاند،

مانند برخی بخ های کتاب اقتصادنا از شاید در و کتاب اسالو و رشرد لرداه
محور از نا ر جاانیان ( .)3188اهبته رویمر ( )3181در کتراب برابرری فر ر
مباحث لداه

لداه

اجتمالی نیز میپردازد و بهطرور خرا

بره

ترر ،جران راهرز 1در کتراب

به ماابه انصاف ،به ساح هایی از بحث حوزه سیاسی پرداخته اس

کره در

ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد .نوآوری این نوشرته ،جرام دیردن راهبررد
«برابری فر

ها و امکانا » ،پردازش این موئله در حوزه سیاسری ،برا توجره بره

مبانی نظری و زیرساختی اندیشه سیاسی اسالو از منظر منراب بنیرادی ایرن اندیشره
یعنی قرآن و روایا

اس .

آنده در نوشتار حاضر مورد توجه اس  ،بررسی راهبرد برابری فر

ها 1برای

و در فرضیه بر این امر تأکید شده اسر

کره بررای

دستیابی به لداه

سیاسی اس

اجرایی شدن و دستیابی به برابری فر
قدر

مشروع ،نفی امتیازا

ها و امکانا  ،مؤهفرههرایی ماننرد حررور

و داوری و قانون برابر مورد توجه اس

معیار را در سه مرحله قبل ،هنگاو و پ

از کوب قدر

و میتوان این

سیاسی ر د کرد.

راهبرد برابری
فرصتها و امجانات
در عدالت سیاسی ...
( 1تا )97

1. Human rights
2. John Rawls
3. Equal opportunities
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مباني نظری
عدالت سياسي

لداه

سیاسی 3یکی از شاخههای لداه

به قدر  ،چگونگی توزی آن و نوب
لداه

اجتمالی محووب می شود ،سیاسر

آن با مردو و حاکمان میپردازد ،برا حررور

سیاسی میتوان از وجود توازن ،الطرای حقروق سیاسری ،رلایر

قرانون و

توزی مطلوب قدر

میان شاروندان سخن به میان آورد .در این قلمررو ،بورترهای

الزو برای مشرارک

فعاالنره و آزادانره افرراد در امرور سیاسری فرراهم مریشرود و

آزادیهای عوناعون برای تحقق حق بیران ،حرق انتقراد ،تشرکیل اجتمالرا  ،حرق
انتخابشدن و حق انتخابکردن ،به وجود میآیرد و شراروندان در اظارار دیردعاه
خود ،مصونی

سیاسی داشته باشند .در لداه

سیاسی دو امر بایوته اس  ،نخو ،

قانون برای برآوردهکردن خواستهها و هوازو آزادی برابر که باید لادالنه باشد؛ و دوو
اینکه نظاو به نحوی چارچوببندی شود که نورب

بره همره سرامانههرای لادالنره
1

ممکن ،به یک نظاو قرانونعرذاری لادالنره و کارآمرد منجرر شرود (راوهرز ،3138 ،
 .)141برخی دیگر بر این باورند که لداه

سیاسی ،آن اس

که امور کشور بره

نحو شایوته اداره شود تا مردو در یک فرای لادالنه به زندعی خرود ادامره دهنرد.
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

برخورداری از برابری ،آزادی ،امنی

و آسای  ،به لنوان حقوق طبیعی افراد جامعه،

تأمینکننده این فرای لادالنه خواهد بود (آشروری،3181 ،
برخی به وجود تعاد مناسب تاکید میکنند (مکهین،3183 ،1
در این نوشته ،منظور از لداه

سیاسی ارزشی اس

 .)173آن سران کره
.)114

که با فراعیرشدن آن ،امرور

جامعه ،در پیوند برا قردر  ،بره تناسرب در جرای خرود قررار مریعیررد و حقروق
شاروندان به شایوتگی ادا میشود؛ با لداه
«محدودی

سیاسی ،بوتر «انتخراب شراروندان» و

قدر » ،فراهم ،و مویر جامعه برای رسیدن به «حق» عشوده میشود.

1. Political Justice
2. Rawls
3. McLean
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01

مساوات

«مواوا » که «سوی» باشد ،اسرتواری و میانرهروی وجرود دارد و

در ا ل هغ
لْوََِلء» بهمعنای راسرتی ،برابررى و التردا اسر (مایرار .)11 ،3133 ،راغرب
«ْ
ا فاانی میعوید« ،مواوا » ،بهمعنای برابری معتبر در اندازهعیرری برا مترر و وزن
اس  .همدنین ،یکی از معانی «استواء» ،التدا در امر اس .
)113

همدنین ،در قرآن کریم« ،استواء» بهمعنای برابری (قرشی ،3114 ،ج،1
ِ
َُّر» (رلد.)31 :
مبتاوالَّا ُا
نیز آمده اس  ْ ُ « ،اه ْ اي ْ َ َِ ْ
الْل ْعمىااوالَّْحهريُاأ ْماه ْ ا ْ َ َِ الَّظُّلُ ُ
وقتی که بهدق در همه این معانی و ترکیبها نگریوته میشود ،در ا رل ایرن
هغ  ،میانهروی و التدا  ،نولی برابری سنجیده و تعاد دیده میشود که به نحروی
با لداه

ارتباط مییابند و این مفاهیم ،هنگامی که با سیاسر  ،پیونرد مرییابرد ،برا
هرای یکوران ،معنرادار مریشرود و در لر ره

تواوی در برابر قانون اهای و فر

کاربردی ،به احقاق حق احبان حقوق میانجامد.
برابری فرصتها

برابری فر
فر

ها ،بهمعنای آن اس

که افرراد برا اسرتعدادها و شررایط یکوران،

یکوان برای برخورداری از رشد و موفقی

با افراد برابر ،برخورد برابر میشود و امکانا

و فر

داشته باشند ،پ

با این مفاوو،

های یکنواخر  ،در اختیرار

آنان قرار میعیرد تا به دور از تنگناهای اقتصرادی ،اجتمرالی ،سیاسری یرا فرهنگری
بتوانند با مشارک

فعا  ،در جامعه رشد کنند و به منا ب سیاسی -اجتمالی دس

یابند.

راهبرد برابری
فرصتها و امجانات
در عدالت سیاسی ...
( 1تا )97

تمهيد نظری
آنده در ادامه بیان میشود ،تمایدی نظرری بررای بحرث برابرری فر ر هرا و
امکانا

اس

که در ادامه به برخی زوایای آن اشاره میشود.

چيستي برابری فرصت

دو برداش

از برابری فر

میتوان بیان کرد ،یکی «برابری لر ه بازی» میان

00

افرادی که برای رسیدن به موقعی های اجتمالی با یکدیگر رقاب
وارد لر ه رقاب

شوند؛ و دیگر آنکه در رقاب

میکنند و بتوانند

برای کوب موقعی های اجتمالی

همه افرادی که شرایط را دارند ،برا یکردیگر سرنجیده شروند و «لردو تبعریض» در
فر

ها و امکانا

درک مقوهه فر

حاکم باشد .نکته مام در برابریِ لر ه بازی و رفر تبعریض،
اس

و پاسخ به این پرس

یکوان شوند؟ آیا رف الطای توایال

اس

کره چره فر ر هرایی بایرد

یکوان بررای فرراهمکرردن دسرتیابی بره

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

به دیگران ندارند ،فراهم شود .بنابراین ،باید بین شررایط
خانوادعی و غیره) که خارج از کنتر افراد اسر

توانایی شخص ،تمایز قائل شد .برای ماا  ،در برابرکردن فر

و اراده و

های آموزشی ،باید

مناب آموزشی طوری توزی شود که اخرتالف در توانرایی دانر آمروزان در تبردیل
مناب به فر

های آموزشی (که خارج از کنتر دان آموزان اس ) جبرران شرود.

برای نمونه به افراد کم توان ذهنی باید مناب بیشتری الطا کررد و در لرو

نبایرد

اختالف در دستاوردهای آموزشری را کره ناشری از پشرتکار و ترالش افرراد اسر ،
یکوان کرد .در کل ،میتروان عفر

سیاسر ر برابرری فر ر

بایرد دسرتاوردهای

آموزشی همه تیپها را که براساس نوع شرایط بیرونی با هرم تفراو
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

کند نه دستاوردهای افراد داخل یک تیرپ کره براسراس ترالش و توانراییشران برا
یکدیگر فرق میکنند .بنابراین ،یکوانکردن لر ه بازی یعنی افررادی کره درجرا
برابری از تالش را الما میکنند باید به دستاوردهایی برابر ،رفنظرر از شررایط
بیرونی ،دس
فر

یابند (ر.ک .رویمر،3181 ،
مفاومی مبام و نامعلومی اس

بلکه توانمندی اس

که در ور

مییابد .بنابراین ،برابری فر

01

.)41
و جنبه کمی مانند مدرسه یا غذا نردارد؛

استفاده درس

از آن ،در مدرسه یرا غرذا نمرود

بالفا رله آشرکار نمریشرود و احردام مدرسره و

قراردادن معلم در مناطقی که دان آموزان متفاوتی دارد ،فر

موفقیتشان را برابرر

اس  .با سیاس

 ،آندره

نمیکند .به تعبیر کوهن ،فر
01

دارنرد ،برابرر

جامعه به الرای

 ،یک مزی

مدیون اس  ،دسترسی برابر اس

برابری فر

و افراد در قبا تبردیل آن بره

مزی

باهفعل و واقعی با تالش خود موئوهند (رویمر ،3181 ،

برابری فر

 ،رفتار برابر با افراد برابر ،تواویِ لر ه برازی سیاسر

همه شایوتگان به دایره رقاب
افراد خا

 .)11بنرابراین ،در

امکانا

و رف تبعیض در اختصا

بررای ورود

به عرروههرا یرا

اس .

برابری و شایستگي

نکته مام در تحلیل برابری و برابری فر
ممکن اس

و بر فر

آن اس

کره آیرا برابرری ریاضری

که ممکن باشد ،آیا مطلوب اس ؟ به نظر میرسرد برابرری

به طور مطلق و بدون هحاظ شرایط ،مقتریا  ،استحقاقها ،کرار و ترالش و نیازهرا،
نهتناا به لداه
ور

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

را تصویر کرد:

« -اهف» با «ب» مواوی اس

در رسیدن به امکانا

و امتیازا

بهطور مطلق:

برابری ریاضیوار.
« -اهف» با «ب» مواوی اس

در رسیدن به امکانا

و امتیازا

به شرط

تواوی شرایط و اقترائا  :برابری تناسبی.
به بیان مرتری مطاری ،همانطوری که لد همیشه با توراوی همرراه نیور ،
نمیتوان لد را هم با تشابه همراه کرد و عاهی هم لداه
ماالً درباره حقوق زن و مرد باید بیان کرد که لداه
نیو  ،بلکه ادلای ما این اس
طبیع

آنها با هم تفاو

که لداه

بر خالف تشابه اسر .

در تشابه دانوتن حقوق آنهرا

در لدو تشابه حقوق آنهرا اسر  ،زیررا

راهبرد برابری

میکند و وض نامشابای به هم دارند .این لدو تشرابه در

فرصتها و امجانات

سازعاری دارد و هم اینکره برا حقروق فطرری باترر

در عدالت سیاسی ...

پارهای از حقوق ،هم با لداه
تطبیق میکند (مطاری،3111 ،

.)314

اما از زاویهای دیگر نیز میتوان چندین پیوند را در برابرری فر ر
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و لرداه ،

نشان داد ،که به شرح زیرند:

1. Roemer

01

برابر برایشان در نظر میعیریم:

 «اهف» با «ب» مواوی نیو  ،اما فرظلم.

« -اهف» با «ب» مواوی اس  ،اما به یکی امکانا

و امتیازا

بیشتر و فر

نابرابر میدهیم :ظلم.
به هر یک ،امتیازا

« -اهف» با «ب» مواوی اس  ،پ

برابر

و فر

میدهیم :لد .
حا برای فر

قابل تصویر اس :

و رفتار برابر ،سه ور

 همۀ «اهف»ها با همه «ب»ها مواویاند ،قبل از ورود به لر ۀ رقابقدر  :لد .
 رفتار با «اهف» و «ب» مواوی اس  ،به هنگاو رقابامکانا

و کاروزار رسیدن به

و امتیازا  :لد .

 رفتار با «اهف» و «ب» مواوی اس  ،بعد از کوب قدرامکانا

و دستیابی به

و امتیازا  :لد .
معیارپردازی لداه
سیاسی

فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

قبل از رقاب
کوب قدر

به هنگاو رقاب

در
سیاسی

معیار :برابری
همگان

کوب قدر

معیار :برابری
فر

و امکانا

بعد از کوب قدر

در

سیاسی

سیاسی

معیار:

معیار:

استحقاق

کار و تالش بیشتر

معیار :رلای

حداکاری

حقوق شاروندان

شکل  .1معیارپردازی عدالت سیاسی

در این لر ه ،یکی از معیارهای لداه

سیاسی ،برابری فر ر هرا و امکانرا

اس  ،حا این معیار را میتوان در مراحل سهعانره قبرل ،هنگراو و پر
01

01

قدر  ،جو وجو کرد .با توجه بره لنصرر قردر  ،کره امتیراز و فر ر

از کورب
برزر

سیاس

به شمار میآید ،در مرحله قبل از رقابر

و کورب قردر  ،معیرار برابرری

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

یابند و کوی نمیتواند مان دستیابی شاروندان جامعه اسالمی به آن شود .در

مرحله بعد ،یعنی مرحله هنگاو رقاب

برای کوب قدر  ،معیار لداه

و تالش بیشتر و روشمندتر اس  ،پ
به طور طبیعی ،اوهوی

هر ک

مییابد تا قردر

بتوانرد باترر و بیشرتر ترالش کنرد،

را کورب کنرد ،اهبتره در ایرن مرحلره ،در

اندیشه دینی لالوه بر معیار تالش ،معیارهایی پیشینی مانند لداه
دارند ،یعنی چنین نیو

سیاسی ،کار

و للم نیز وجود

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

همراه خود کند و رأی آورَد ،اوهوی

و حق الما قدر

یابد و اعرر قردر

را بره

باشد ،بلکه با توجه به لدو شایورتگی فاسرق و جاهرل ،المرا

دس

عیرد ،لداه

قدر

توسط آنان ،ظلم خواهد بود ،در این مرحله ،لنصری دیگرر ماننرد اسرتحقاق
چنین خواهد بود که هنگاو رقاب  ،هر یک از افراد شایورته

نیز مطرح میشود .پ

و دارای استحقاق ،بیشتر تالش کننرد ،همرو دارای اوهویر
قدر

او ،لادالنه .نکتهای که در اینجا وجود دارد آن اوهوی

اهبته معیار برابری فر

الما قدر

موتقر نمریتوانرد و نبایرد ،بررای

 ،امتیاز یا شرایطی ویژه در نظر عیرد .مرحله بعد ،پ

اس  ،در این مرحله ،معیار لداه  ،آن اس
حداکار حقوق شاروندان را رلای
انجمن ،حق نظار

مییابد،

و امکانا  ،در این مرحله نیز طرح میشود و همره افرراد

شایوته باید فر تی یکوان داشته باشند و قدر
فردی خا

خواهرد برود و المرا

از کوب قردر

که شخص قدرتمند ،باید تالش کند تا

کند ،حرق آزادی بیران ،حرق تشرکیل حرزب و

راهبرد برابری

و امر بره معرروف و ناری از منکرر ،حرق انتخرابعرری ،حرق

فرصتها و امجانات

کنرد ،آن عونره کره

در عدالت سیاسی ...

انتخاب شدن ،حق دخاه

در تعیرین سرنوشر

و ...را رلایر

حقوق اقلی های دینی باید مورد توجه باشد ،همان طور که رلایر
سیاسی که در لر ه رقاب
دارد ،زیرا فردی که ثرو

از دستیابی به قدر
و قدر

حقروق اقلیر

بازمانردهانرد نیرز اهمیر
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دوبرابرر

فرراوان دارد ،اعرر لرد نرورزد ،خیلری زود از
سیاسی ،مخاهفان و منتقدان بیررون

دایره رلای

حقوق دیگران بهویژه حقوق اقلی

خواهد رف

و لر ه را در فرایندی ظاهمانه بر آنان تنگ خواهد کرد.
01

حقداری انسانها

از آنجا که مبدأ و سرچشمه هوتی ،پروردعاری اس
هموس

که هیچعونه تبعیری در آفرین

که آفریننده انوران اسر ،

انوانهرا قائرل نشرده اسر ؛ پر

همرو

تدبیرکننده ،مدیر و قانونعذار جامعه بشری اس  ،زیرا که به همه مصاهح و مفاسرد
انوانها آعاه اس  .از این رو ،منب حقیقى و ا لى قانون ،حق و تکلیف ،اراده اهاى
اس  .با توجه به این امر ،در لر ره سیاسری ر اجتمرالی ،هرر نظراو اجتمرالى در
ورتی کامیاب و استوار میشود که این سن

تکوینی و قانون اهای را رلای

زیرا سن هاى اهای ،تغییر و تبدّ ناپذیرند و لرداه

کند،

یکری از قروانین و سرن هرای

همیشگی اهای در تکوین و تشری اس .
با آموزه برابری انوانها در خلق

و نفی هرعونه امتیاز قومی ،طبقاتی ،نرژادی و

جغرافیایی یکی از بنیادیترین مبرانی بررای رسریدن بره جامعره لادالنره پریریرزی
میشود .در قرآن کریم به راح

آمده اس

که خداوند هماۀ انوانهرا را آفریرده،

نظم بخشیده و سامان داده اس « :لَّذ اخلقكاف ذَلكافو ََّك» (انفطار)3 :

اهبته انوانها تفاو های طبیعی دارند و این اختالفها را نمیتروان انکرار کررد؛
با آنکه در ادبیا

و منطق قرآن کریم تأکید شرده اسر

کره انورانهرا در آفررین

یکوررانند ،بررهطررور طبیعرری تفرراو هررای زیوررتی و طبیعرری نبایررد در داوریه را و
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

برنامهریزیها برای افراد جامعه سر از قانون تبعریضآمیرز درآورد و باانرهای شرود
برای نابرابریهای اجتمالی .هر چند این امرر برهمعنرای آن نیور

کره فررد دارای

برتریهای للمی یا تواناییهای جومی در جایگاه برتر قرار نگیرد؛ امرا مارم اسر
که افراد مواوی برا هرم در رسریدن بره موقعیر هرای سیاسریرر اجتمرالی دارای
فر

های برابر باشند و از محدودی ها یا عشای عریهای برابر در قبرا قرانون

برخوردار شوند.

وبَجاَّنِ ذاخل ْقاوب َُ ْم ِام ْونارَو ٍَّاواأُنْ وىااوا
در قرآن کریم تصرریح شرده اسر کره «اياأيُّوهوبالَّاذ ُ
اعْاوَ ذِ
اش َاباوا حبئِ اََِّ برفَُلاَّنِ ذ اأ ََّْم ُكم ِ
الللاأ ْقو ُكم» (حجررا )31 :؛ «اى مرردو ،مرا
ج ْلاب َُ ْم ُ ُ
ْ
شما را از مرد و زنى آفریدیم ،و شما را مل مل و قبیلره قبیلره عردانیردیم ترا برا

یکدیگر شناسایى متقابرل حا رل کنیرد .برهراسرتی ،ارجمنردترین شرما نرزد خردا
01

01

پرهیزکارترین شماس ».

در آیه یادشده ،آفرین
شده اس

همه انوانها از ذَکَر و أُنْارى یعنری آدو و حرواء معرفری

و تناا سنجه برتری «پرهیزکاری» معرفی میشود .وقتی به شأن نزو آیره

مینگریم ،این مطلب ،بیشتر آشکار میشود؛ نقل شده که «اباهند» ،یکری از بردعران
قبیله «بنی بیاضه» ،دختری از قبیلهای را خواستار شده برود .پیرامبر اسرالو (
بوتگان دختر فرمود که با ازدواج ایشان موافق

کنند .آنان در پاسخ حرر

) بره
عفتند:

آیا دختران خود را به بردعان ،ازدواج دهیم؟ پ  ،این آیه ناز شد( .قرطبی،3114 ،
ج،31

 .) 143در روایتی دیگر ،ابن لباس میعوید در روز فتح مکه ،پیامبر خردا

(

) بال را امر کرد تا بر فراز کعبه اذان عوید ،شخصی به ناو «لتراب برن اسرید»

عف

خدا را شکر که پدرو مُرد تا چنین روزی را نبینرد و ردای برال را نشرنود،

«حارم بن هشاو» و «ابو سفیان» نیز بی احترامی کردند ،پ  ،آیۀ زیرر نراز شرد و
آنان را از تفاخر به نوب و اموا باز داش و برتری را تقوی الالو کررد( ،قرطبری،
وساو ِ
ذبَجالذو ُقَلارنذ ُك ُمالَّذ اخلق ُك ْوم ِام ْونانو ْف ٍ
لحوَ اوا
 ،3114ج ) 143 ،31و فرمود« :اياأيُّوهبالَّا ُ
ث ِامْاو ُهمبا ِرجبِاَ ريلاوانِ وبء» (نواء)3 :؛ ای مردو ،بترسرید از خردایی
خلَ ِامْاهبازْوجهباوان ذ
که شما را از یک نف

آفریرده اسر

و جفرت

را [نیرز] از او آفریرد ،و از آن دو،

مردان و زنان بویارى پراکنده کرد.
بنابراین ،للی(ع) در لادنامه ماهک اشتر مردو را به دو نف تقویم میکند؛ یرا
االموبالَاَّوِافِوّالَّو َّيناوا
برادر تو هوتند در دین ،یا همانند تو در آفرین « :ف ّ
وبهمانوافب ّ
ّلمبانظرياَِّافِّالللَ» (ناجاهبالغه ،نامه .)11
از پیامدهای این مبنای فکری ،نفی تبعریض در لر رههرای مختلرف از جملره
سیاس

اس

که به تواوی همگان در برابر قانون و نبود امتیازا

اجتمالی ،بردون

هر عونه برتری ،میانجامد ،مولمان ،غیرمولمان ،سیاه و سفید ،در ایرن حیطره ،برر

راهبرد برابری
فرصتها و امجانات
در عدالت سیاسی ...
( 1تا )97

یکدیگر برتری ندارند که همه در ا ل آفرین برابرنرد .بنرابراین ،در قررآن کرریم،
الللُ» (مائده)48 :؛
بح ُك ْمانوْواو ُه ْم ِاِبباأنْ و َ ذا
خطاب به پیامبر عرامی اسالو ( ) آمده اس «ف ْ
طبق احکامی که خداوند ناز کرده در میان آنان ،داوری کرن ،و در آیره  18سروره
نواء میفرماید ،آنگاه که میان «ناس» داوری میکنید ،لادالنه باشد ،بدون آن کره آن
را محدود به عروه یا طبقهای خا

اك ُكموَ ِ
کنرد« ،واَّنِرلاحك ْموَُ ْمانو ْوَالَّاذ ِ
لاابَّْ و َْ َِاَّنِ ذ ا
وبَجاأ ْ ْ ُ

07

لللانِ ِ ذموباي ِظُ ُك ْومانِوُ» (نواء)18 :؛ و چون میان مردو داورى مىکنید ،بره لرداه
ذ

داورى

کنید ،در حقیق  ،نیکو چیزى اس که خدا شما را به آن پند مىدهد.
ِ
ت ِاْل ْع ِوََانوْووا ُك ُام» (شروری)31 :؛
و در آیهای دیگر به پیامبر ( ) میفرماید« :واأُم َّْ ُ
و اینکه خداوند به من امر کرده اس که بین شما لداه ورزو .لالمه طباطبایی ذیل
این آیه مینویود امر شدهاو تا میان شما دادعری را برقرار کنم ،یعنی همه را یکوان
بنگرو ،پ

نیرومند را بر ناتوان ،توانگر را بر فقیرر و برزر

را برر کوچرک ،مقردو

ندارو ،هیچ برتری و فرلی را سفید بر سیاه ،لرب بر غیرلرب ،هاشمی یرا قریشری
بر دیگران ندارند ،مردو همگی در برابر شریع
ج،38

اهاری یکورانند (طباطبرایی،3433 ،

.)11

براساس این مبنا ،انوانها در برخورداری از برخی حقوق ،مواویانرد و کوری
نمیتواند آنها را از احراز آن محروو کند ،حق در این بحرث ،برهمعنرای حقروقی-
سیاسی آن در نظر اس

و نه فلوفی و کالمی .حقوق ،تنظریمکننرده روابرط زنردعی

اجتمالی اس ؛ جامعه ،در حرک  ،لمل و روابط میان افراد ،به مرزبندى نیراز دارد،
زیرا با نبود حد و مرز ،تجاوز افراد به جان و دسرترنج یکردیگر ،فراعیرر مریشرود.
جوام بشرى براى جلوعیرى از هرج و مرج و تعدى ،حدودى تعیین میکننرد کره
در چارچوب آن ،فرد رفتار کند .این حدود همان اس
(لاهىخانى،3131 ،
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
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که به آن حقوق مرىعوینرد

« )33حق داشرتن» در ایرن زمینره بره معنرای آن اسر

کره

شاروندان به دهیل انوانبودن ،حق دارند کارى را انجاو دهنرد یرا انجراو ندهنرد یرا
حقى را درخواس

کنند ،یا آن را مطاهبه نکنند و کوری نبایرد آن را از افرراد سرلب

کند.
براندازی زمينههای نابرابری اجتماعي

برای فام باتر فر

برابر برای افراد برابر ،برآمده از لرداه

اجتمرالی ،بایرد

توجه کرد که نابرابریها از کجا سرچشرمه مریعیررد ،برخری برر ایرن باورنرد کره
زمینه های نابرابری اجتمالی از چاار منب ناشی میشود کره ایرن منراب بردون اراده
انوان ،زوا یافتنی نیو
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و آنها لبار اند از یک :قردر ِ منراب  ،در همره الصرار

بین تقاضای مردو با مناب موجود در آن زمان ،شکافی وجرود دارد و منراب  ،کفراف

نیاز همگان را نمی دهد ،بنابراین ،به طور مولم ،رقابر
لامل روانی که بر ح

وجرود خواهرد داشر ؛ دو:

زیاد طلبی و قنال ناپذیری انوان ناظر اس ؛ سره :لامرل

اجتمالی  -قانونی که به چگونگی توزی بر حوب قوانین موجود مربوط می شرود،
ماالً قانون ارم در جوام مختلف که ممکن اس  ،بالث توهیرد نرابرابر در جامعره
شود؛ چاار :قدر

سیاسی ،که پاسدار نابرابریها می شود و خود ممکن اس
 .)11طبیعی اس

ایجاد آنها شود (بشیریه،3133 ،

بالث

اعر بخرواهیم ،ایرن لوامرل

نابرابری را از جامعه برداریم که به بیدادعری میرسد ،چارهای جرز آن نیور

کره

دستورها و قوانین لادالنه در جامعه حاکم شود که در لر ههرای فرردی و جمعری
های برابر را در اختیار همه قرار دهد .بورترهای دسرتیابی بره احقراق

بتواند فر

حقوق در جامعه فرراهم شرود ،زیررا برا لرداه  ،همره افرراد در جامعره ،فراترر از
ویژعیهای خا
از موقعی

و وابوتگیهای عروهی و طبقاتی ،به فر

های برابر میرسند،

برتر برخوردار نمیشوند ،حتی زمینه و بوتر ویژهخواریها و نابرابریها

خشکانده میشود ،با این نگره بنیادی امیراهمؤمنین در لادنامره ماهرک اشرتر تأکیرد
میکند که به هنگاو مجلر
پاسبانهای

را از تعر

همنشرینی برا مرردو ،سرربازان ،دسرتیاران ،نگابانران و
به مردو جلوعیری کن تا عوینده بدون بیم و هکن ر زبان و
)

نقص ،سخن خود را با تو در میان بگرذارد ،زیررا مرن بارهرا از رسرو خردا (
شنیدو که می فرمودَّ« :نا ُوقَذَجاأُذمةاِايوؤخ ُ اَِّل ذ ِ ِ ِ
ِ
امَو َْا» (نارج
ُْ
ض فاف هباحقُُُّامنالَّْق َِ ِّ اغْوَّ ُ
ْ
اهبالغه ،نامه )11؛ هیچ امتی به مقاو رشد و قداس نخواهد رسید ،مگر آن کره حرق
ضعیفان آن مل

از زورمندان بدون هکن ر زبان ،عرفته شود.

راهبرد برابری
فرصتها و امجانات

سازکارهایي برای تأمين برابری فرصتها
هر چند غاهب حکوم ها از برابری فر

در عدالت سیاسی ...

ها دو میزنند و بهظاهر برای ترأمین

( 1تا )97

آن ،اشتیاق نشان میدهند ،اما هنگاو لمل ،این امر رخ نمریدهرد و مریتروان انبروه
موان و دس اندازهایی را مشاهده کرد که مویر رسیدن به ایرن مارم را برا چراه
روبهرو میکند .در ادامه ،از منظر اندیشه سیاسی اسالو برخری سرازوکارهایی را کره
یاریدهنده شاروندان و حاکمی
ناای  ،رسیدن به لداه

اس

ترا موریر ترأمین برابرری فر ر هرا ،و در

سیاسی هموار شود ،بررسی میشود.
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قدرت مشروع ،بستری برای فرصت برابر

مشروع ،قدر

قدر

دارد ،بیشترین فر
قدر

و با توانمندی و فر تی کره در اختیرار قررار

لد اس

را در اختیار شاروندان قرار میدهد تا همگان از موقعی های

سیاسی باره عیرند و در فرایندی برابری همگان از آن سود جویند .با لداه

که غاهباً در نظاو سیاسی مشروع به دس
ویژعیهای خا
از موقعی

میآیرد ،همره افرراد در جامعره ،فراترر از
های برابر میرسند،

و وابوتگیهای عروهی و طبقاتی ،به فر

ویژه یا برتر برخوردار نمیشوند ،حتی زمینه و بوتر ویرژهخرواریهرا و

نابرابریها خشکانده میشود.
در اندیشه سیاسی اسالو و ادبیا
میعیرد که ا والً قدر

و منطق قرآن کریم ،فرایندی مورد توجه قرار

نامشروع حق الما قدر

نداشته باشرد ،ترا ا رلیتررین
فرمرود کره لارد

منب نابرابریهای سیاسی ر اجتمالی ،از میان برداشته شرود ،پر
ابَاع ْه َِ الَّظذبَِّمَ» (بقره.)314 :
امام و حاکمی جامعه به ستمگران نمیرسدِ« ،اي ُ
با وجود قدر مشروع و مطلوب ،یکی از بنیادیترین منراب فر ر برابرر در
جامعه به وجود میآید و بواط قانونعذاری نالادالنه و قدر محور را برمریچینرد.
مشروع ،ا لی کلیدی در سنج

با توجه به همین رویکرد ،مؤهفه قدر

شمار میرود .در فرهنگ فلوفی آمده اس
حقوق دیگران استوار اس  ،لداه
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

و لداه

توزیعی لداه

میدانند ،و لداه

لداه

به

که جنبه اجتمرالی لرداه  ،برر احترراو

از نظر فالسفه دو نوع اس  ،لداه

مبادهرهای

3

مبادهه ای را تبراد منراف برین افرراد براسراس موراوا

توزیعی را تقوریم ثررو

و حیایر هرای اجتمرالی برین مرردو

براساس شایوتگی فردی ،بهطوری که بتوان عف
به سام اوس

نوب

همه همرتبههای

لداه

سیاسی از نوع دوو اس

نوب

( لیبا،3137 ،

که فر

فالن فرد به ثررو

ماننرد

 .)413برهطرور طبیعری،

های برابر را در لر ه قدر  ،و توزیر

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

و مناب قدر

دس

یابند.
1. Commutative justice
2. Distribution justice
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نفي امتيازات ،در راستای فرصت برابر

های برابر ،این پی فر

در مؤهفه فر
مواویاند و هیچک

وجود دارد که انوانهرا در آفررین

بر دیگری برتری ندارد؛ همه در انوانبودن ،برابرنرد ،در عراو

بعد ،برابری در آفرین  ،برابری در حقوق انوانی و سیاسی را به وجود میآورد .برا
توجه به این نکته ،تحلیل لداه
قرآن کریم آیا

سیاسی از انوانهای برابرر آغراز مریشرود کره در

فراوانی بر آن تأکید دارند و در فلوفه سیاسی و مباحث مررتبط برا

آن نیز مبنایی دقیق و لمیق به شرمار مریآیرد .پر
امتیازا

اسرالو ،همره فخرفروشریهرا،

نژادی و برتریجوییهای اجتمرالی را نفری کررده اسر  ،امراو للری (ع)

خطاب به خلیفه دوو ،سه سفارش فرمود که از نفی امتیازا خا و برخورد برابر
با همه شاروندان در جامعره اسرالمی حکایر دارد« :ثويٌاَّنِ ْ اح ِفظْوَو ُه ذناواع ِم ْلوتاِبِِو ذناا
اَْله ذنا بَاوامباه ذنااياأابال ْ ِنا بَاَّنِ بموةُال ْ ُوَ ِ
ِ
ِ
ودا
ُ
َفَْكامباَْ ُله ذناواَّنِ ْ ا وَََّْو ُه ذناَلْايوْاوف ْكاش ْياء ُ
ُ
وبض ذِ
وااوالَّْح ِ و ِوَاوال ْ ْك وومانِ ِكَ و ِ
اللل ِالال ََِّّع ووباوالَّ ذ و و ِطاوالَّْق و وم ِ
عل ووىالَّْق َِّي و ِ
الْل ْوو و َِّاوا
اابَّْ و و َْ َِانو و ْوَ ْ
ّ
ُْ
ُ ُ
ْلْل َِْْدافوقوبَاَّوُُاعُم ُوَّاَّ ْمو َِّ اَّقو َْاأ ْوجو ْتاواأنْول ْوتا» (شریخ طوسری ،3438 ،ج)113 ،1؛
سه چیز اس

که اعر آنها را به خاطر سپاری و لمل کنی ،از کارهای دیگرر ترو را

بینیاز میکند و اعر آنها را فرو عذاری ،چیزهای دیگر برای تو سودی ندارد» .لمر
عف «:ای ابواهحون! آن سه کداو اس ؟» .فرمرود« :اجررای حردود االهری در حرق
خودی و بیگانه ،حکم کردن از روی کتراب خردا در حاهر

خشرنودی و خشرم ،و

تقویمکردن لادالنه میان سرخ و سیاه» .لمر عف « :به جانم قوم تماو مطلرب را برا
ایجاز کامل بیان کردی».
پ

در احقاق حقوقِ انوانها و شاروندان ،ایمان یرا اسرالو مطررح نیور  ،در

لر ه سیاسی ر اجتمالی ،حقوق انوانها به رسمی

شناخته میشرود ،مورلمان یرا

کافر .فرمانروای مولمان ،نمیتواند کوی را به جرو آن که مولمان نیو  ،از حقوق

راهبرد برابری
فرصتها و امجانات
در عدالت سیاسی ...
( 1تا )97

سیاسی ر اجتمالی شناختهشدهاش بازدارد ،بلکه او نیز براساس مبنای انوانبرودن و
هم بر پایه قرارداد ذمه ،باید به حقوق خود ،دس

یابد و کوری حرق پایمرا کرردن

آنها را ندارد ،اهبته تفطن به این نکته باید افراد پ

از عروش بره اسرالو ،از حیرث

فقای ،دارای حقوقی ویژه میشوند که برای تشرویق مورلمانان و ترغیرب دیگرران
برای عرای
امار

اسالو ،قابل بررسی اس  ،آنسان که فرد کافر ،از برخی حقروق ماننرد

جامعه اسالمی ،محروو اس .
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در منطق قرآن کریم ،همه انوانها در رسیدن به فر
به دهیل داشتن لقیدهای خا

لداه  ،برابرند و کوی

از آن محروو نمیشود ،در این کتراب ،انورانهرا بره

عروههایی مانند کفار ،مؤمنان ،مشرکان ،فاسقان و منافقان تقویمبندی میشروند ،امرا
مواوی هوتند ،زیرا لرد اهارىِ

همه آنان از فر

برابر در برخوردارى از لداه

ناادهشده در فطر

که پیمان جاودانه اهاى میان خدا و بنده اس  ،هیچعونه ظلمرى
) تأکید مریکنرد حتری

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

اعر در میان دروغعویان و آنان که بوریار مرا حرراو مریخورنرد ،حکرم مریکنرد،
ضاأ ذَوبََُّ اَِّل ُّ ِ
دادعرانه و به تواوی باشدَ« ،سذوبعَُ اَِّْلكو ِ ِ
وبح ُك ْمانوْ واو ُه ْماأ ْوا
واتافوِج ْ اجوبءُوكاف ْ
ْ
ِ
وبح ُكمانوْ واو ُهم ِ
واا
اابَّْ ِق ْ ِوطاَّنِ ذ ذ
الللا ُِ ُّ
ضاعْاو ُه ْمافول ْوناي ُ
ضاعْاو ُه ْاماوَّنِ ْ ا ُو ْ َِّ ْ
أ ْع َِّ ْ
ْ
ض ُّوَّوكاشوْو باوَّن ْ احك ْموتاف ْ ْ
لَّْ ُم ْق ِ ِونَا» (مائده)41 :؛ (آنان) پذیرا و شرنواى دروغ هورتند (و) بوریار مرا حرراو
اعر نزد تو آمدنرد( ،یرا) میران آنران داورى کرن ،یرا از ایشران روى

میخورند .پ

برتاب...و اعر داورى مىکنى ،پ
دادعران را دوس

به لرداه

در میانشران حکرم کرن کره خداونرد

مىدارد.

همدنین خداوند میفرماید« :اياأيوُّهبالَّذ يناآماَُلا ََُنَُلا و ذَلمَ ِ
اابَّْ ِق ْ ط» (نواء.)311 :
این لداه  ،حق همه را ادا میکند و در این حق ،همه ،نزد خداوند از مرؤمن و

غیر مؤمن ،خویشان و دیگران ،دوستان و دشمنان ،بینوایران و ثروتمنردان ،موراوی
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

هوتند .این که فرمود «شاداء هلل» برای آن اس
خداوند اس  ،نه برای مصلح
برای شااد
هوس ،مصلح

که لداه

یک فردی یا جمال

ورزی ،تعامل موتقیم برا

یا عروهی خا

 ،بلکه تنارا

و عواهی خداوند و معامله با اوس  ،امری که به دور از هر عونه میل،
و التبار اس

(سید قطب،3131 ،

.)331

برخی برابری انوانها را انکار میکنند ،برخی با پذیرش برابرری ،سررآغاز آن را
طبیع

و دیگرانی پ

از ورود انوان به جامعه میدانند ،اما با توجه به منطق قررآن

کریم ،انوانها از نظر آفرین

برابرند ،آنطور که در برابر خداونرد و قرانون او نیرز
از

هیچ استانایی وجود ندارد .اما بحث ا لی در این زمینه آن اس

که انوانها پ

برابری در آفرین  ،در استعدادها ،توانمندیها و باورهرا تفراو

دارنرد؛ از نظرعراه

اندیشه سیاسی اسالو ،آن تفاو ها و اختالفها ،نیز لادالنه اس ؛ بره بیرانی دیگرر،
11
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در این نگرش ،انوانها ،بی

از آن که حقوق و تکاهیف برابر داشته باشند ،حقوق و

تکاهیف لادالنه با توجه بره شررایط و توانمنردیهرا دارنرد .انورانهرا در آفررین
مواویاند اما از نظر طبیعی ،آنها دارای تفاو های بویاری هوتند ،بلکره اخرتالف
وجودی میان همه موجودا

و در مراتب وجود از هوازو لاهم وجود اس  ،انوانها

عونهعونه و با تمایزها و استعدادهای متعدد آفریده شدهاند کره مایره ترداوو جامعره
انوانی اس  ،این امر از نشانههرای اهاری اسر کره« :موباَّ ُكوماِا وَّجوَ ِذِ
اللاو وبرلا*اوا و َْا
ْ ُْ
خلق ُك ْوماأْْوَلرا» (نوح)31-34 :؛ شما را چه شده اس که از شکوه خدا بیم ندارید؟ و
حا آن که شما را مرحلهبهمرحله و عونهعون ،خلق کرده اس .
با توجه به همه تفاو ها و شایوتگیها ،اعر شاروندان در قبرا موقعیر هرای
برابر تواوی نداشته باشند ،نمیتوان از جامعه لادالنه سخن عف  .نکته کلیردی آن
اس

که باید سازوکاری وجود داشته باشد تا بتوان فر

وجود آورد ،زیرا در برابری فر

های برابر را در جامعه به

ها که به نولی شایورتهسراالری نزدیرک اسر ،

باید به نحوی لمل کرد که شرایط و موقعی ها به عونرهای باشرد کره موریر بررای
رسیدن همگان به منب قدر

فراهم باشرد و مطلوبیر هرا و نیازهرای اوهیره افرراد

جامعه برآورده شود؛ بهطور طبیعی ،پ
شایوتگی بیشتری داشته باشد به موقعی

از این فراهمسازی بورترها ،هرر کر
برتر سیاسی  -اجتمالی دسر

سید قطب در این زمینه میعوید« :این لد  ،مطلق اس

کره

مرییابرد،

که تررازوی آن برا حرب و

بغض کج نمیشود ،هیچ دوستی و دشمنی فواید آن را تغییر نمیدهد و تح

ترأثیر

خویشاوندی افراد و دشمنی آنها قرار نمیعیرد و افراد مل های اسالمی همگری از
آن باره میبرند و هیچ حوب و نورب و مرا و مقرامی بالرث جردایی برین آنران

راهبرد برابری

نمیشود چنانکه مل های دیگر از آن باره میبرنرد عرچره برین آنران و مورلمانان

فرصتها و امجانات

که هیچ قانون داخلی و بریناهمللری تراکنون بره

در عدالت سیاسی ...

دشمنی باشد و لداه
پای آن نرسیده اس

روشی اس

کوانی که در این عفته شکی دارند ،الزو اس

مل های توانگر و ناتوان و لداه
،3131

سری به لداه

( 1تا )97

جنگجویان میدانهای جنگی بزنند» (سید قطب،

.)311

در روایتی از «حفص بن غیام» نقل شده اس که میعوید ،شرنیدو کره از امراو
ادق (ع) ،درباره تقویم بی اهما پرسیدند ،ایشران فرمودنرد« :أ ْهو ِْ
اه ْوماأنْواوبءُا
الإ ْْويِم ُ
ُ
لإْوويِماأُْو ِوَ انو و واوهم ِالالَّْ نو ِ
ٍ
وبءاوافضووبئِلُهمانو و واوهماوان ووَ ذِ
ِ
ِ
الللاأ ِْ
ٍ
ض و ُا
ُعلُ ُهو ْوماَحو ِويار ُج و اولحووَاِانوُف ّ
ُْ ْ ُْ ْ
ِْ ْ
ّ ْ ُْ

11

ضلِ ُِاواني ِح ُِ ِالالَّْ ِمري ِ
لاهوَافِ ْ و ارْ ِ
لٌاعلوىاآخوَّاعو ِ ٍ
فامْاو ُق ٍ
الللا
وََ ذِا
أحَل ِامْاو ُه ْماَِّف ْ
وََاوا وبَاهو ُ
ُ ُ
الللُانِ وَلنِِق ِه ْم ِال ِْ
ِ
الإ ْْويِام» (شریخ
َالان َْ ِواأ ْم َِِّاوا َْا بَاغْو َُّ اأُ َِّ ُم ُه ْم ِالالَّْ ن ِبء ِاِببا َْاف ذ
ضول ُه ُم ذ
)371؛ اهل اسالو ،فرزنردان آن مریباشرند ،در توزیر و
طوسی ،3438 ،ج ،31
دادن بی اهما  ،آنان را برابر میدانرم و فرریل هرا و امتیرازا
خودشان و خدا محاسبه میشود[ .پ
نفر که فریل

معنروی آنران برین

مولمانان در این موئله] همانند فرزندان یک

و الحی  ،سبب فزونی ارم یکی بر دیگری که ضعیف و نراقص

اس  ،نمیشود .ایشان در ادامه فرمودند :پیامبر لی اهلل للیه و آهه ،در آغاز اسرالو،
و خلفا) عفتند :برخی را براساس

چنین رفتار میکرد اعر چه ،دیگران (غیر اهل بی

سابقه بیشتر در اسالو ،از نظر لطای بی اهما برتری میبخشیم».
اهبته این امر مفرو
قدر

اس

که فر

برابر برای کورانی فرراهم مریشرود کره

موتقر را پذیرفته ،به آن عردن نااده و «مبارزه در» رژیم سیاسری دارد ،و عرر

نه معنا ندارد برای کوی که «مبارزه با» حاکمی
باتر اس
فر

دارد ،فر تی ایجاد کررد .بنرابراین،

تأکید شود که یکی دیگر از لنا ر تشکیلدهنده لداه
»های اجتمالی ر سیاسی برای همه شاروندانی اس

سیاسی« ،برابری

که حاکمیر

و قردر

برتر را پذیرفتهاند ،نه «مواوا » برهطرور مطلرق .در ایرن شراخص ،همره افرراد ،از
فر
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

ها و امکانرا

میشوند.

یکوران بررای حیرا

و رشرد اسرتعدادهای خرود باررهمنرد

3

داوری ـ قانون برابر ،فرصت برابر

لر ههای اساسی فر

برابر که از مؤهفههای لداه

سیاسی به شمار میآیرد

خود را در داوری لادالنه و قانون برابر نشان میدهد .با توجه به این لنصر در چند
برابر لادالنه سرخن بره میران آورد از جملره در مشرارک

حوزه میتوان از فر
 .3یکی از کوانی که بحث فر
راوهز» در نظریه «لداه

های برابر را در ادبیا

لداه

در دوره معا رر مطررح کررده« ،جران

به منزهه انصاف» اس  ،تأکید بحث وی برر «پررد غفلر » و قبرل از ورود

افراد به جامعه اس  ،وضعیتی که انوانها از موقعی های خود بیخبرند و همره در ایرن بریخبرری
برابرند.

11

11

سیاسی که برهطرور برابرر بررای افرراد جامعره تعریرف مریشرود و همره از امتیراز
عزین عری و انتخابشدن برخوردار میشوند .یکری دیگرر از جلروههرای برابرری
فر

ها ،تواوی و برخورداری همگان از فر

از قرآن کریم ،انبیاء اهای و مردو بره قرراو

داوری لادالنه اسر  ،در آیراتی
لادالنره دلرو

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

شردهانرد ،خداونرد
در میان مردو بره حرق

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

:

.)11
در این آیه ،خداوند داود پیامبر (ع) را به دادعوتری 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)18 :؛ چون میان مرردو
وبَجاأ ْ ْ ُ
داوری کردید ،لادالنه حکم کنید.
همدنین ،در کالو اهای آمده اس

که هر امتی ،رسوهی داشته باشد و هردف

آن

بوده اس تا میان همه آنان به لد و برابری ،قراو کند ،خواه به آن پیامبر ایمان
آورده باشند یا نره« ،وَِّ ُكو ِ اأُذم ٍوةارْوََافوِجرالاجوبءارْوَُُما ُ ِ
ضويانوْ واو ُهم ِ
اابَّْ ِق ْ ِوطاوُه ْوماِايُظْل ُموَ ا»
ُ
ْ
ُ ُْ
ّ
(یون )43 :؛ و هر امتى را پیامبرى اس  ،پ چون پیامبرشران بیایرد ،میانشران بره
لداه  ،داورى شود و بر آنان ستم نرود.
در قرآن ،خداوند باترین داوران معرفی میشود ،داوری که هرعز امتیرازی ویرژه
برای دیگران در نظر نمیعیرد مگر با هحاظ معیارهای انورانی و برترری تقرویَّ« ،نِ ِ ا

ل ْ كْماَّنِِذ ِذِ
صال ْ و ذَاواهوَاخ ووَّالَّْ ِ
فبنولَِا» (انعاو)13 :؛ حکم جز به دس
اللايو ُق ُّ
ُ ُْ
ُ ُ

خدا نیور

که حق را بیان مىکند و او باترین داوران اس .
برابری فر

راهبرد برابری
فرصتها و امجانات

و مواوا  ،درباره قانون نیز میتواند معنایی ملموس پیردا کنرد،

یعنی قانون و قانونعذاران و مجریان آن ،افراد را به یک چشرم نگراه کننرد و میران

در عدالت سیاسی ...
( 1تا )97

افراد ،تبعیض قائل نشوند ،بلکه رلای استحقاق را کنند .خداوند در کرالو خروی
به راح خطاب به پیامبر اسرالو ( ) مریفرمایرد کره «َّنِ ذاأن َّْاوباَّنَِّْوكالَّْ ِكَوبض ِ
ااب ْ ِّوَا
ََِّ ْا ُكمانو َْالَّاذ ِ
اللل» (نواء)371 :؛ ما «کتاب» را به «حق» نراز کرردیم کره در
وبَج ِاِبوباأرلك ذا
میان مردو به موجب آنده خدا به تو آموخته ،حکم و داوری کنی.
«کتاب» به لنوان مظار قانون و «حق» ،در کنار یکدیگر بیان شده اس

که مبنای

11

رفتار و داوری برابر و قانونمند در میان «ناس» قرار میعیرد؛ همه مردو در ایرن جرا
مطرح میشوند و بر حکم حق و لد برای همه افراد ،تأکید میشود.
دیگر ،افرادی که از هحاظ خلق

به لبار

درباره آنها به مواوا

در شرایط موراویانرد ،قرانون بایرد

رفتار کند .اما افرادی که خودشان در شرایط مواوی نیوتند

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

 .)134بنابراین ،لداه

ها را به تواوی در اختیار همه شاروندان قرار مریدهرد ،ایرن امرر

بهمعنای تواوی در همه سطوح نیو ؛ «معنای لرداه
ناهمواریها و پو
و لادا

طوری اسر

کره

و موراوا

ایرن اسر

کره

و بلندیها و باال و پایینها و تبعیضهایی که منشأش سن هرا

و یا زور و ظلم اس

تفاو ها که منشاش هیاق

باید محو شود و از بین برود و اما آن اخرتالفهرا و
افرراد اسر  ،بایرد

و استعداد و لمل و کرار و فعاهیر

محفوظ بماند .همانطوری که در موابقهها ،میدان موابقه باید هموار باشد ،موراوی
و همسطح باشد ،برای همه یک جرور باشرد ،امکانرا

اجتمرالی بایرد بررای همره

باهوویه فراهم شود ،تا آنجا که به میدان موابقه ،یعنری امکانرا

اجتمرالی مربروط

اس  ،همه مواوی هوتند و باید مواوی باشند .اما در موابقه یک چیز دیگر هو
که مربوط بره میردان مورابقه یرا شررایط مورابقه نیور  ،مربروط اسر
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

بره خرود

موابقهدهندعان ،یکی چابکتر اس  ،یکی الغرتر ،یکی با لزیم تر و با هم تر و
کوشاتر اس  ،یکی سابقه تمرین بیشتر دارد ،این تفاو ها در نتیجه موابقه دخاهر
دارد و نباید آنها را نادیده عرف  ،باید به آنها احترراو عذاشر
اس

که تقدّو و تاخّر پی

میآید» (مطاری،3131 ،

با قانون لادالنه ،جامعه لادالنه و سیاس

.)311

لداه ورزانه ،دس یافتنی مریشرود،

جان راهز ( )1771-3111باور دارد کره در لرداه
نخو  ،قانون در جا

و در نتیجره اینارا

سیاسری دو امرر بایورته اسر ؛

برآوردهکردن خواستهها و هوازو آزادی برابر که باید لادالنه

باشد؛ و دوو اینکه نظاو به نحوی چارچوببندی شود که نوب

به همه سامانههرای

لادالنه ممکن ،به یک نظاو قانونعذاری لادالنره و کرار آمرد منجرر شرود (راوهرز ،
،3138
11

11

 .)141لداه

اجتمالی بهمعنای رلای

موراوا

در جعرل قرانون و در

اجرای آن اس  ،نه بهمعنای اینکه در لمل کاری کنیم که همه افراد در یرک سرطح

بمانند و در یک درجه از مواهب خلق
«کار به قدر طاق
اس

قانون لبار

استفاده کنند؛ پ

لداه

و خرج به قدر احتیاج» بلکه لرداه

ایرن نیور

کره

اجتمرالی از هحراظ وضر

از اینکه قانون برای همه افراد ،امکانا

مواوی برای پیشرف

و

استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به باانههای غیرطبیعی مان ایجاد
نکند و لداه
دوه

اجتمالی از هحاظ اجرا و لمل ،که وظیفه دوه هاس  ،این اس

در لمل برای افرراد تبعریض و تفراو

که

قائرل نشرود» (مطارری ،3138 ،ج،1

.)111
بنابراین ،با آنکه لداه
مشترک دارد ،اما تفاو

سیاسی با مفاهیمی مانند برابری و مواوا  ،لر ههرای
کلیدی با برابری در آن اس

شامل نمیشود و به برابری در ور
رلای

که لداه  ،برابرری مطلرق را

استحقاقهرای موراوی معتقرد اسر  .لردو

شایوتگیها و استحقاقها ،ستم اس .

در فرهنگ اسالمی ،با توجه به لادالنهبودن قوانین ،برابری فر
در نظر بوده اس  .للی (ع) درباره حرر

محمد (

ها نیز همراره

) اشاره میکند که او قرانون
طبقاتی را هغو کرد

برابر را برای جامعه به واسطه قرآن ،ارمغان آورد « .او موهوما

و مولمانان را در مقابل ،قانون مقدس قرآن ،بدون استانا ،مواوی و برابرر قررار داد،
توانگران خیرهسر که از میرام دیگرران سریم و زر اندوختره بودنرد و برر کرارعران
تایدس

و زحمتک  ،آقایی میفروختند ،نمیتوانوتند از موقعی

استفاده کنند» (فیضاالسالو،3133 ،
با توجه به همین دریاف

نامیمون خوی

.)181

از برابری ،لداه  ،قانون و رلای

همراهی معناداری پیدا میکننرد« .معنرای لرداه  ،ایرن نیور

حق و شایوتگیها

راهبرد برابری

کره همره مرردو در

فرصتها و امجانات

محصو رنج و زحم

کار یکدیگر شریک باشند ،و مانند الرای یک خانواده کره

در عدالت سیاسی ...

هر چه به دس

می آورد بیمرایقه در همان خانه خرج میکند و جیربهرا

هرک

یکی اس  ،لداه

آن اس

که تح

( 1تا )97

قالده و قانون در میآیرد .و معنرای لرداه ،

اشتراک مطلق نیو  ،اشتراک مطلق و تواوی مطلق و حکم به اینکه همه مرردو در
حا ل رنج یکدیگر بهطور مواوی شریک باشند و فرد ،هیچ حکم نداشرته باشرد و
همه احکاو متعلق به جامعه باشد ،درس
هیچ تفاوتی نداشته باشند و هیچک

نوب

نیو  ...معنای لداه

این نیو

که افراد

بره دیگرری رتبره و درجره و امتیرازی

17

نداشته باشد ....معنای لداه
مبنای الحی

این اس

که امتیازاتی که نصریب افرراد مریشرود برر

و استحقاق و برنده شدن در موابقه لمل و الح در زندعی باشد

(مطاری ،3471 ،ص.)317-311
جمعبندی و نتيجهگيری
این نوشته در جو وجوی یکی از راهبردهای لرداه
فر

ها و امکانا

سیاسری یعنری برابرری

از منظر اندیشه سیاسی اسالو بود و تأکیرد شرد کره برا هحراظ
برابر انورانهرا و حرقداری

اموری مانند برابری در موقعی های اجتمالی ،آفرین

آنان و براندازی زمینههای نابرابری اجتمالی ،برای اجراییشدن و دستیابی به برابری
فر

ها و امکانا  ،مؤهفههایی ماننرد حررور قردر

داوری و قانون برابر مورد توجه اس

که بوترهای رسریدن بره لرداه

فراهم میکنند .نگره اساسی در برابری فر
فعاهی ها و مشارک

ها این اس

سیاسی همه شاروندان از شان

باشند و در مرحله بعد هر ک

مشرروع ،نفری امتیرازا

خود از آن باره عیرد .همدنین ،تأکید شد که برابری فر
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
بهار 7931

کره در شرروع و فراینرد
اراده و دیگر ظرفی هرای
را در مراحل سرهعانره

نیز قابل ر د و ردیابی اسر  .در ادامره ،برخری

نتایج این بحث اشاره میشود.
 .3غاهباً نظریه لداه  ،در بنیاد و جوهر هر اندیشه سیاسی اس
اس
حرک

و پویرایی نظراو سیاسری را روشرن کنرد و بره یراری آن ،نرابرابری،

تبعیض ،ناامنی ،استبداد ،زورعویی و اختنراق را از میران برردارد .در لرداه
تا امتیرازا

ناموجره سیاسری از میران بررود و در

جامعه ،تعادهی واقعی در میان خواستههرا و منراف متعرار
ارتباط با قدر

تفریط در کارها اس
حقیق

شراروندان در

به وجود آید.

 .1لالمه طباطبایى بر این باور اس
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و برر لارده آن

تا تصویر و تصوری روشن از آن را طراحی کند و ارائره دهرد؛ موریر

سیاسی ،ا ل بر آن اس

18

سیاسری را

برابرر در زنردعی برخروردار

براساس آرزوها و قدر

قبل ،هنگاو و بعد از کوب قدر

و

کره لرد  ،میانرهروی و دوری از افرراط و

و این معنا از باب تفویر هفظ به هوازو معنا اس  ،زیرا

لد  ،برپایی برابری و توازن در امور اس  ،اینکره بره هرر کر

آن

سامی که سزاوار آن اس  ،داده شود ،پ

افراد ،هر یک به تواوی در همان

جایگاهی قرار عیرند که موتحق آنند (طباطبایی ،3433 ،ج،31

.) 113

 .1لداه  ،ارمغانآور تناسب و تعاد در برنامهها و تصمیمهرای سیاسری بررای
جامعه اس « ،تناسب» یعنی هر ک
سیاسی خود دس

به میزانی که شایوتگی دارد ،به حقوق

مییابد و «تعاد » ،با توجه به ا ل هغ

«لداه » ،یعنری

جامعهای به دور از افراط و تفریط و احواس بیپایه .این چنرین سیاسر
جامعهای رفتاری لقالیی و سنجیده در پی

و

میعیرد و به «امه وسط» (بقره:

 ،)341نزدیک میشود که قرآن کریم ازآن یاد میکند و جامعه اسالمی را بره
آن و ف میستاید.
 .4یکی از موائل بنیرادی در راهبررد فر ر هرا و امکانرا

برابرر در لرداه

سیاسی ،وجود ساختار و نظاو لادالنه اس  .از این نظرعاه برای نمونه ،وقتی
در دس

که قدر

فردی یا افرراد مترراکم شرود ،فوراد را بره دنبرا خرود

میآورد و چندان عوترده و افوارعویخته خواهد شد که همه فر ر هرا را
سوزانده و سازوکارها و راهبردهای دیگر را ناکارآمرد مریکنرد؛ در سراختار
لادالنه اس

که حاکم لاد  ،دارای نق

مریشرود ،در غیرر ایرن رور ،

حاکم لاد هم نمیتواند کاری جلو برد .این سرامانه ،یکری از برزر تررین
ضمان هرای اجرایری اسر
فر

ترا حراکم بتوانرد قردر  ،ثررو  ،امتیازهرا و

ها را به شایوتگی ،برابر و دادعرانه میان شراروندان توزیر کنرد .در

این وضعی  ،حقوق شاروندان و اقلی ها رلای
دشمنان نیز ستم نیو .

مریشرود ،حتری در حرق

راهبرد برابری
فرصتها و امجانات
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