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  مسئلۀ عینیت در عدالت اجتماعی
  *قاسم ترخان

  چكيده

قابـل  گونـاگون های عدالت از جمله موضوعاتى است كه در علوم مختلف و از سـاحت

ايـن . بودن عدالت اجتماعى محور نوشـتار حاضـر اسـت بودن يا نسبى عينى. بررسى است

پـردازد، نـه خـود عـدالت و از ايـن جهـت از  های عدالت مى فرض بحث به مبانى و پيش

از يـك مبنـای  ،و از سوی ديگر گذارد مىيش سويى پيوند سياست با متافيزيك را به نما

ايـن های ترين دستاورد مهم .دارد پرده برمىهای علوم انسانى  شناختى در نظريه مهم انسان

جويى انسـان و قــوانين عادالنــه  عــدالت در پرتــو فطـرت كمــال )الـف: ه عبارتنــد ازمقالـ

هايى  ديـدگاه )ب؛ بركنـار اسـتنسبيت دام ت گرفته است، از ئتشريعى كه از تكوين نش

 )باشند؛ ج مى كننده قانعدانند، فاقد دليل  كه اصل عدالت اجتماعى را نسبى و عصری مى

عدالت بـه فطـرت  ندادن ارجاعدليل اند، به  ها اگرچه مدعى اصل عينيت برخى از ديدگاه

ها اگرچه ادعا شده است كه عدالت  برخى از ديدگاه )اند؛ د و تكوين گرفتار نسبيت شده

اند، به دليل ارجاع آن به فطرت و تكـوين، تصـوير دو بعـدی از آن  سبى تصور كردهرا ن

و ضمن پذيرش نسبيت بايدهای اخالقـى، اعتبـار عـدالت را ثابـت و مشـترك  دادهارائه 

  .اند دانسته

  ها كليدواژه
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  مقدمه

های علـوم انسـانى،  به فطرت، با تأثير در موضوع، روش، غايت و نظريهترديد باورمندی  بى

عــدالت اجتمــاعى از  1.كنــد نقــش اساســى در دســتيابى بــه علــوم انســانى اســالمى ايفــا مى

و است  را برانگيختهای  های عديده چالش است كهترين موضوعات در علوم انسانى  اساسى

نمونـه از زمـان صـدور اعالميـه  بـرای ؛تدر حل آنها از نظريۀ فطرت بهـره جسـبايست  مى

جهانى حقوق بشر و تأكيد آن بر اصل مساوات حقوقى ميان زنان و مـردان، برخـى فعـاالن 

های موجود در نظـام حقـوقى اسـالم،  حقوق بشر و گروهى از مدافعان حقوق زن به تفاوت

بـه ها  يكـى از پاسـخ .اند آن را ناعادالنه شمرده ،ويژه در حوزه حقوق خانواده انتقاد كرده به

عنوان مبنـا بـرای نفـى  هـای طبيعـى و تكـوينى زن و مـرد بـه تمسـك بـه تفاوت ،اين انتقـاد

  . )63- 39: 1393نيا،  هدايت: ، نكزمينهدر اين ( استهای حقوقى زن و مرد  بودن تفاوت ناعادالنه

 ايـن، در حوزۀ كالم، فلسفۀ اخالق و فلسـفه سياسـى های مهم دغدغهاز جمله همچنين 

 اعتقاد نگارنــده بــهاســت كــه آيــا اصــل عــدالت اجتمــاعى نســبى اســت يــا عينــى؟  پرســش

پذيرنـد نيـز  هايى كه عينيـت را مى انگار مطلق، قابل دفاع نيستند و ديدگاه  های نسبى ديدگاه

های منـدرج در تكـوين انسـان و خلقـت  جز با ارجاع عدالت اجتماعى به فطرت و ويژگى

عنوان عنصــر اساســى در تركيــب و  عــدالت اجتمــاعى بــه. ت برهنــداز دام نســبي تواننــد نمى

بـدون عـدالت تشـريعى ميسـر نيسـت و عـدالت در  )205: 6 ، ج1371طباطبـايى، ( ائتالف اجتماع

صرفاً قـراردادی و اعتبـاری  ىعدالت موضوع ،از اين منظر. تشريع نيز در تكوين ريشه دارد

األمـری و  تماعى باشد، بلكه يك حقيقـت نفسنيست تا نفى و اثباتش، تابع جعل و اراده اج

گذارد و از سـويى  اين نكته از سويى پيوند سياست با متافيزيك را به نمايش مى. الهى است

ايـن مبنـا . دارد برمىپرده های علوم انسانى  شناختى در نظريه از يك مبنای مهم انسان ،ديگر

فلســفه علــوم سياســى و  عنوان ســنجه در مباحــث كــه بــه اســت منــدی انســان فطــرت همــان

پيش از طرح محـور  .های عدالت عمل خواهد كرد گرايى نظريه قرارگاهى ثابت برای عينى

  :نوشتار، شايسته است به نكات زير توجه شوداصلى اين 

                                                            
 .104-81: 1396نگارنده، : برای توضيح بيشتر نك. 1
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  شناسى عدالت مفهوم

تواند وصـف فعـل الهـى، اعتقـاد، اخـالق و عمـل  عدالت از جمله مفاهيمى است كه مى

های آفرينش، تنظيم  فعل الهى را عادالنه و عرصه كريم قرآن. گيرد انسان و اجتماع قرار

، )20 :غـافر ؛8-7 :زلـزال(، قضـاوت )7 :انفطـار ؛7 :سـجده ؛18 :آل عمران؛ 50 :طه(و تدبير عالم خلقت 

 رو، از ايـن .دانـد را عـاری از ظلـم مى )21 :جاثيـه ؛19 :احقـاف؛ 47 :انبيـا(جزا و پاداش اخروی 

  . عدالت همدوش توحيد و ركن معاد تلقى شده است

قرآن حكمت بعثـت و ارسـال رسـل را برپـايى عـدل و قسـط در نظـام  ،بر آن افزون

 لْمِيـَزانَ ٱوَ  لِْكتَـابَ ٱَوَأنَزلْنَـا َمَعُهـُم  لْبَينَـاتِ ٱلَقَْد َأْرَسلْنَا ُرُسلَنَا بِــ«: بشر دانسته است ىزندگان

ْ ٱبِـ لناُس ٱلِيَقُوَم  تـاب كما رسوالن خـود را بـا داليـل روشـن فرسـتاديم، و بـا آنهـا ؛ ِقْسطِ ل

رديم تا مـردم قيـام بـه كنازل ) حّق از باطل و قوانين عادالنه ىشناساي(و ميزان ) ىآسمان(

هايى مانند تشريع و اجتماع را نيز شـامل  عرصهعدالت  ،بنابراين 1.)25 :حديد(» نندكعدالت 

  2.شود مى

عـالى ت حق نكـردن بـه معنـای مـتهم ،گيرد وصف فعل الهى قرار مىگاه كه  عدالت آن

يا بـه تعييـر  )203: 1422عبـدالجبار،  ىقاض: نك( بودن فعل الهى پسنديده 3نچه درخور نيست،آ هب

هـا در افاضـه وجـود و  يـا رعايـت اسـتحقاق 4شهيد مطهـری بـه معنـای تناسـب و تـوازن

                                                            
ه بـرای مـردم زنـدگى كن است يتب اكغرض از ارسال رسل و انزال : گويد عالمه طباطبايى در ذيل اين آيه مى. 1

ه كـ یزين عبارت است از چين باشد، چون ديزان، ديو بعيد نيست كه منظور از م...  در جامعه عادل فراهم شود 

و فـردی انسـان تـأمين  ىسـعادتمندانه اجتمـاع ىشـود، و بـا آن زنـدگ ىده ميسنج  د و اعمال اشخاص با آنيعقا

  ).172-171: 19، ج 1371 طباطبايى،( زان، در اينجا عدل است يمراد از م: اند هم گفته ىبعض... شود مى

هـای فـردی گرفتـه تـا  بر اين اساس، از توحيد گرفته تـا معـاد، از نبـوت گرفتـه تـا امامـت و زعامـت و از آرمان. 2

 ).62-59: 1  ، ج1379مطهری، : نك(محور عدل استوار شده است  های اجتماعى همه بر هدف
توحيد آن اسـت كـه ): 470نهج البالغه، حكمت (» التوحيد اال تتوهمه والعدل اال تتهمه«: فرمايد مى 7امام على. 3

  ).ترجمه دكتر شهيدی( یو عدل آن است كه او را بدانچه درخور نيست متّهم ندار یاو را به وهم در نيار

بـودن و  عدل به اين معنا، از شـؤون حكيم. است نه ظلم ىتناسب ىپرواضح است كه نقطه مقابل عدل به اين معنا، ب .4

 یدانـد كـه بـرا ىعلم شامل و حكمـت عـاّم خـود مـ یخداوند عليم و حكيم به مقتضا. بودن خداوند است عليم

: نـك(دهـد  ىانـدازه در آن قـرار مـاسـت و همـان  یچه اندازه الزم و ضرور ی، از هر چيزیساختمان هر چيز

 ).80: 1 ، ج 1379مطهری، 
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وجود يا كمال وجـود دارد، دانسـته شـده  نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان امتناع

   .)84-78: 1 ، ج1379مطهری، : نك(است 

قـرار ) اعم از اعتقاد، اخالق و عمل فردی و اجتماعى(اما در مواردی كه وصف بشر 

ه یاعطاُء كل ذ«به معنای  ،گيرد مى از  .اسـت 1»عهفـى موِضـ ءىالّشـ وضـعُ «يـا »  َحـٍق َحقـ

را بـه او  یا عدالت آن است كه حق هـر قـوه: اند در تعريف عدالت اخالقى گفته رو، اين

همچنين . )371: 1 ، ج 1371 ،يىطباطبا: نك( ىخودش مصرف كن یرا در جا یا و هر قوه ىبده

كـه  كه انسان با هريك از افراد جامعه چنان اند گونه تعريف كرده را اينعدالت اجتماعى 

پـاداش  ،و نتيجه اين عدل خود قرار گيرد جايگاههر كس در  شايسته اوست رفتار كند و

، 1371طباطبـايى، : نـك(و مجازات مناسب و برقراری انصاف و مساوات در برابر قانون است 

  . )98-97: 19  و ج 39: 18  و ج 331: 2ج  و 332-331: 12 ج 

 یشـركـه در قـانون ب ىعـدالت( ىعدالت اجتماع ىحقيق ینگاه شهيد مطهری معنا در

، همين رعايت استحقاق افـراد و )بايد رعايت شود و افراد بشر بايد آن را محترم بشمارند

كردن حقـوق و تجـاوز  از پايمال استعبارت نيز حق است و ظلم  عطا كردن حق هر ذی

  .)80: 1 ، ج1379مطهری، (و تصرف در حقوق ديگران 

  شناسى طبيعت و فطرت  مفهوم

. داننـد انسـان را موجـودی فطرتمنـد مى 2،گرايـى ذيرش ذاتنوع انديشمندان اسالمى بـا پـ

، گشودن شـىء و )325: 13 تـا، ج واسطى، بى(به معنای شكافتن » فطر«. است» فطر«فطرت از ماده 

، شـكافتن از طـول، )781: 2 تـا، ج جـوهری، بـى(، ابتدا و اختراع )510: 4 ، ج1404ابن فارس، (ابراز آن 

منزلـه  از آنجـا كـه آفـرينش و خلقـت الهـى بـه .آمده اسـت )396: 1412راغب، (ايجاد و ابداع 

، آفـرينش و واژهيكى از معانى اين  ،شكافتن پرده تاريك عدم و اظهار هستى امكانى است

                                                            
؛ عـدالت هرچيـزی را در جايگـاه خـود العدل يضع االمور مواضـعها«: آمده است 7در روايتى از حضرت على. 1

 .)437نهج البالغه، حكمت (» قرار دادن است
هـايى را كـه از انسـان  ده و ويژگىهای انسان را به ذاتى و عرضى تقسيم كر گرايى، صفات و ويژگى نظريۀ ذات. 2

 .داند جداناشدنى و مقتضای ذات انسان است، ذاتى مى
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اسـت » فعلـه«بـر وزن » فطـرت« واژه. البته آفرينشى كه ابداعى و ابتدايى باشد .خلقت است

طرت به معنای سرشـت خـاص و آفـرينش ف ،كند و از اين جهت كه بر نوع ويژه داللت مى

اوالً، مقتضـای آفـرينش انسـان  معنای آن چيزی است كه بهويژه انسان است و امور فطری، 

همـه  ميـان؛ ثانياً در )تحميلى نيست و در نهاد انسان تعبيه شده است(است و اكتسابى نيست 

گرچـه  ،پـذير نيسـت لپـذير و تبـديل يـا تحوي ها فراگير و همگانى است؛ ثالثـاً، زوال انسان

جـوادی  ؛193- 178: 16  ، ج1371طباطبـايى، : نـك() ثابت و پايدار است(پذيرد  شدت و ضعف را مى

  توانــد از ســنخ حقيقــت تكــوينى؛ ماننــد شــناخت شــهودی ايــن معنــا مى. )24- 23: 1384آملــى، 

مفاهيم  بودن مالك فطری. يا مفاهيم تصوری يا تصديقى باشد )27- 24: 1384جوادی آملى، : نك(

و ) هـا ها و نيسـت ادراك بود و نبودها و هست(يا قضايا در مسائل مربوط به حكمت نظری 

بـودن آنهاسـت؛ يعنـى ذهـن بشـر  ، بـديهى و اولى)ادراك بايدها و نبايدها(حكمت عملى 

گمـان  بى 1.، در فهم آنها نيازمند به فراگيری از غير نيستبرسدگاه كه به مرحله ادراك  آن

تـوان از  قض در حكمت نظری و حسن عدل و قبح ظلم در حكمـت عملـى را مىامتناع تنا

  .)32- 28: همان: نك(اصول بديهى شمرد 

فطــری،  هــای نكتــه قابــل توجــه آن اســت كــه انســان در كنــار ادراكــات و گرايش

ها از آن جهت كه به انسان اختصـاص دارد و  اين توانايى. هاست برخوردار از برخى توان

ها ثابـت و  هـای مـادی و معنـوی، در همـه انسـان راد بشـر از نظـر ويژگىبه رغم تنوع افـ

؛ ماننـد تـوان اعتبارسـازی )1384گرامى، : نك(باشند، فطری دانسته شده است  تغييرناپذير مى

گونـه كـه  البتـه آن. در رفع نيازها يا برخورداری انسان از قوۀ تعقل و توان درك كليـات

حــوزه نظــر و عمــل در احكــام بــديهى بــه جهــت اشــاره شــد محصــول ايــن قــوه در دو 

و احكام او حتى در قضـايای غيربـديهى نيـز از آن رو  2بودن فطری محسوب شده بديهى

                                                            
غرب بدان باورر دارنـد كـه در   گرايان بودن معرفت حصولى آن چيزی نيست كه عقل بنابراين، مقصود از فطری. 1

دارد، زيرا بنا بر نظـر ذات و سرشت انسان معرفت حصولى نهاده شده است و انسان آن را از حين تولد به همراه 

مانـد، بلكـه در فراينـد معرفـت بـه معرفـت عقلـى  شود، ولى در حس نمى مختار، علم حصولى از حس آغاز مى

 .انجامد مى
  .482: 3، ج 1382مطهری، : بودن اصول اوليه تفكر، نك برای توضيح فطری. 2
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كه تشخيص حق از باطل و خيـر از شـر از كاركردهـای اوسـت، احكـام فطـری شـمرده 

  .)250-247: 2  ، ج1371طباطبايى،   :نك(شوند  مى

گانــه ادراكــات،  هــای ســه مــور فطــری در حوزهتــوان ليســتى از ا بــر ايــن اســاس، مى

ها ارائـه كـرد  و توانش )576 -475: 3 ، ج1382مطهری،  ؛60-57: 1384جوادی آملى، : نك( ها گرايش

، امـور )30 :روم ؛172 :اعراف(شناخت خدا : ترين آنها عبارت خواهند بود از كه از جمله مهم

 )482: 3، ج 1382مطهـری، (قاعدۀ امتناع تناقض و قوانين اوليۀ تفكر مانند  )8و  7 :شمس(اخالقى 

امـور اخالقـى و عشـق بـه خيـر در بعـد  ؛)37 :زخـرف(بعد ادراكات و گرايش بـه خـدا  در

  . ها در بعد توانش... توان اعتبارسازی در رفع نيازها و ها، گرايش

رود  معنای خاص فطرت است كه در مقابل طبيعت و غريزه به كار مـى گذشتآنچه 

ژگى خاص روح انسان اشاره دارد، اما واژه فطرت كاربرد و معنای عامى نيز دارد و به وي

رود،  كار مـى واژۀ طبيعت اگرچه در مورد جاندارها به. شود كه شامل طبيعت و غريزه مى

. جـان اسـت و بـه ويژگـى ذاتـى اشـيا اشـاره دارد بى یكاربرد غالـب آن در مـورد اشـيا

تحميلـى و اكتسـابى نيسـت، تغييرپـذير ( را دارد همانند فطرت سه ويژگى فـوق طبيعت،

در اين نكته با فطرت متفاوت است كه فطـرت  ولى، )باشد و فراگير و همگانى است نمى

حيـوانى مربـوط  یگرايش و بينش به كمال مطلق و خالق هستى دارد و به مسـائل مـاورا

بر فطرت انسـانى  ،آورد هر كمال و صفات نيكى را كه انسان به دست مى ،در واقع .است

 ؛466-463: 3، ج 1382 مطهـری، : نك(آيد  مبتنى است و از طريق شكوفاساختن آن به دست مى

  .)27-21: 1384جوادی آملى، 

است اگرچه سه ويژگى مشترك در طبيعـت و فطـرت بـه معنـای خـاص آن،  گفتنى

رت در كننده عينيت در بحث عدالت اجتماعى است و از اين جهت كاربرد عام فط تأمين

های ثابت روحى انسان  روشن است كه فطرت به جنبه است، ولى گاهنظر  دراين نوشتار 

خـواهى بـه بعـد  عدالت ،نمونه برایباشد؛  اشاره دارد و معنای خاص آن مراد نگارنده مى

شـود عـدالت اجتمـاعى بـر  در مـواردی كـه گفتـه مى ، ولىشود فطری انسان مربوط مى

 درو اين قوانين در فطرت ريشه دارد، معنـای عـام فطـرت نيـز  قوانين عادالنه مبتنى است

  . باشد نظر مى
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  معنای اصطالح عينيت

ــودن  اصــطالح عينى ــل ذهنى) objectivity(ب ــودن  در مقاب های  در شــاخه) subjectivity(ب

مقابلـه  ،گرايى عنصر مشترك در همۀ اشكال عينى 1.مختلف مباحث معرفتى كاربرد دارد

است كه با تكثر و عدم پايبندی به اصل ثابت يا فهم معتبـر و ) relativism(گرايى  با نسبى

ــاريخى عجــين شــده اســت  ــاس، مقصــود از  .)63-62: 1384واعظــى، : نــك(فرات ــن اس ــر اي ب

گيرد و ازآنجاكـه  گرايى قرار مى آن چيزی است كه در مقابل نسبىاينجا گرايى در  عينى

بـودن  يا قاعده برای همـۀ افـراد اسـت، عينىيك اصل  نبودن جاریگرايى به معنای  نسبى

برای افراد خاص و يـا  تنها يادشدهاصل عدالت اجتماعى به اين معنا خواهد بود كه اصل 

اصول ديگری  ،شود و با تغيير شرايط اجتماعى تحت شرايط خاصى ضروری شمرده نمى

  . جايگزين نخواهند شد

  انگار های نسبى ديدگاه

برخـى از  )الـف: گيرنـد اين حوزه در سه دستۀ كـالن جـای مى انگار در های نسبى نظريه

برخـى ديگـر  )بودن عـدالت اجتمـاعى صـراحت دارنـد؛ ب ىو نسـب ىها در انتزاع نظريه

 ها اگرچـه عينيـت مدعای برخـى ديگـر از نظريـه )؛ جدانند را نسبى مىعدالت اجتماعى 

 ها از ايـن نظريـه ىيها در زير بـه نمونـه. انجامند به نسبيت مى ولىاست،  عدالت اجتماعى

  :شود اشاره مى

برخـى از  2.بودن اصل عدالت است نسبى ،شود آنچه در ماركسيسم مشاهده مى )الف

كـه تفسـير معنا اند؛ بدين دانسـته »عصری«نوانديشان خردگرای معاصر نيز اصل عدالت را 

                                                            
هـا و  گيری ى و تأثيرنپذيرفتن آنهـا از جهتطرفى قضايای علم گرايى در علوم انسانى و تجربى به معنای بى عينى. 1

شناسى، به معنای مطابقت با واقع و امكان وصول بـه  در فلسفه و مباحث هستى. پرداز است های نظريه داوری پيش

در تفسير متن، فهم عينى به معنای درك معنای متنى آنگونه كه مـراد و مقصـود مؤلـف و . معرفت حقيقى است

نبودن  بودن قضايای اخالقى به معنای وابسته در فلسفه اخالق، عينى. شود ت، تعريف مىپديدآورنده متن بوده اس

 ).434-430: 1380واعظى، : برای توضيح بيشتر، نك(آنها به احساسات فردی و ترجيحات شخصى است 
نتزاعـى و داننـد كـه ايـن ديـدگاه بـه ا های نقد خـود بـه ماركسيسـم را در ايـن مى متفكران اسالمى يكى از جنبه. 2

 ).209-208: 21 ، ج 1381مطهری، : نك(انجامد  بودن عدالت مى نسبى
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مـدعای ايـن ديـدگاه تشـكيك در . تعريـف شـودثابتى ندارد و در هر عصری بايـد بـاز 

دليلى محكـم بـر وجـود يـك سلسـله  نبودهای دو جنس زن و مرد و  بودن تفاوت طبيعى

متناسـب بـا نقشـۀ ) اعم از نظام سياسى، نظام اقتصـادی و نظـام خـانواده(های طبيعى  نظام

و مرد، ربطـى  های ميان زن بر اين اساس، تفاوت. )218: 1381مجتهد شبسـتری، (آفرينش است 

بـا  ،به همـين دليـل .بلكه تدريجى و تاريخى است ،به آفرينش آنان ندارد و طبيعى نيست

بـا  گمـان بى. بينجامـدتفـاوت حقـوقى به نبايد  ،رو تغيير شرايط قابل تغيير هستند و از اين

نفى بنيادهای فطری و طبيعى احكام حقوقى، اصل عدالت اجتماعى وابسـته بـه شـرايط و 

بر اين اساس، وی عدالت اجتماعى را در پرتو قوانين جديد و . ه نسبى خواهد شددر نتيج

  1.داند نهادن به حقوق بشر ميسر مى گردن

كنـد كـه  ای را تصـوير مى نظريۀ عدالت جان رالز با ابتنا بر ليبراليسم، شـرايط ويـژه )ب

يـن وضـعيت، وی بر اين بـاور اسـت كـه ا. كند وضع نخستين و اصيل برای افراد فراهم مى

هـای فـردی و اعمـال  گيری دادن افـق ذهنـى، جهت گرايـى و دخالـت زمينۀ هرگونـه ذهنى

آورد  شرايط برابـری را فـراهم مـى ،ستاند و در نتيجه اغراض و اميال شخصى را از افراد مى

مذهب، ايدئولوژی، منافع فـردی،  مانندآزاد و مستقل از تأثير عوامل بيرونى  كه افراد كامالً 

بــه  ،های اخالقــى جامعــه خــاص از خيــر و ســعادت در بــاره اصــول عــدالت و پايــهتصــور 

همگانى و مشترك خواهد بود، زيرا همه  ى،چنين تصميم. ندكنگيری عقالنى اقدام  تصميم

همگـان از  ،هـا و شـرايط فـردی از شرايط برابر برخوردارنـد و بـه سـبب غفلـت از ويژگى

. )63: 1384واعظـى، ؛ Rawls,1999: 452-454: نـك(نگرند  منظری مشترك به مقوله نظم اجتماعى مى

گونـه كـه توضـيح  است، آن بودن اصول عدالت اجتماعى  نيز اگرچه مدعى عينى  اين نظريه

اسـت بسـتری را   آن خواهد آمد به جهت ابتنای اين اصول بر قردادهای اجتمـاعى نتوانسـته

  .و تكثرگرايى فراهم آورد  ی رهايى از دام نسبيتبرا

ى را ياه دانستن عدالت، ابهام با طرح نظريه استخدام و اعتباری 4عالمه طباطبايى )ج

وی عدالت را اعتباری مؤخر از اعتبـار اسـتخدام و مقـدم بـر زنـدگى . موجب شده است

                                                            
 .ب1393الف؛ همو، 1393شبستری، : ها و آثار شبستری آمده است؛ برای نمونه، نك اين سخن بارها در نوشته. 1
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ويژۀ انسان بر اسـاس  بودن عدالت بدان معناست كه ساختمان اعتباری 1.داند اجتماعى مى

كنـد  ، آن را اعتبـار مىنيازهـاوجودی و احساسـات درونـى بـه منظـور رفـع آن  نيازهای

صـورت قـرارداد عملـى  در اين تصور، عدالت اجتماعى بـه. )128-127و 116: 1387طباطبايى، (

شده كه مضمون آن همان استخدام متقابل است و زنـدگى بـر آن بنيـان  اجتماعى تصوير

قرارداد اجتمـاعى  ،به بيانى ديگر .)93و  92: 4همو، ج  ؛116و  70: 2، ج 1371طباطبايى، (شده است 

منشأ عدالت نيست، بلكه خودش همـان قـرارداد مشـترك اسـت كـه مضـمون قـرارداد، 

اين قـرارداد اجتمـاعى، قـرارداد . عدالت است و عمل به آن هم از مصاديق عدالت است

و حجـت مشـتركى اسـت كـه مايـۀ بقـا و اسـتمرار  برقراری اجتماع و زندگى اجتمـاعى

طباطبـايى، (انجامـد  جويى مى استثمار و برتری ،زندگى است و نقض آن به استخدام مذموم

بر ايـن اسـاس، الزمـه مـدنيت، وجـود اسـتخدام  .)331-330 :12 ، ج1371همو،  ؛129-135: 1387

  .بدون قانون و روابط عادالنه ميسر نيست نيز استخدام متقابل و متقابل است

به باور عالمه، فطرت و جهاز طبيعى آدمى به نحوی است كه وی را بـه سـوی كمـال و 

بـه هـر ميزانـى كـه . اين سير بدون اعتبارسازی ممكن نخواهد بـود ولى، كشاند مى پيشرفت

نيز دچـار تطـور نيازهای آدمى  ،تر شود جامعه بشری رشد كند و كمال يابد و تمدن پيچيده

. تری نيـاز دارد تر و كامـل اين امر بـه اعتباريـات پيچيـده. گردد تر مى و تحول شده و افزون

  . )57- 54 :1388 طباطبايى،(داند  انسان بدون اعتبار را مانند ماهى بدون آب مى عالمه

بـه زنـدگى  2اضـطرار بشـر بـه. آوردن انسان به اجتماع اضطراری است از نظر عالمه روی

اختيار و آزادی خـود  رگزورد كه بدون آن، آدمى هآعى و سپس قوانين اجتماعى روی جم

. )117: 2 ، ج1371، همـو(آورد  كرد و بـه مـدنيت و زنـدگى اجتمـاعى روی نمـى را محدود نمى

                                                            
اعتبـار (خواهـد  ىانسان با هدايت طبيعـت و تكـوين پيوسـته از همـه، سـود خـود را مـ: گويد عالمه طباطبايى مى. 1

را  ىسـود همـه، عـدل اجتمـاع یو بـرا) اعتبـار اجتمـاع(خواهـد  ىسود خـود سـود همـه را مـ یو برا) استخدام

كـه فطـرت انسـان بـا الهـام از طبيعـت و تكـوين  ىدر نتيجه، حكم). اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم(خواهد  ىم

ندارد، بلكه حكم طبيعت و تكـوين را در  یا با طبقه ىگونه كينه خصوص است و هيچ ىنمايد، قضاوت عموم ىم

خودش بنشـيند  یدر جا ىخواهد هر كس ىاختالف قرائح و استعدادها تسليم داشته و براساس سه اصل نامبرده م

  ).134: 1387طباطبايى، (
 .اضطرار به معنای دقيق، گذار از استخدام يك طرفه است. 2
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ــالطبع اعتقاد وی بــه   )92: 4 ، جهمــان( اســت 1گرچــه انســان موجــودی اجتمــاعى و مــدنى ب

ــای و حســب الزام ــى جهاز ه ــايطبيع ــوق داردى ه ــاعى س ــدگى اجتم ــه زن ــه وی را ب   ك

  طور مسـتقيم انسـان را كـه طبيعـت، بـه ولى بايد دانست، )195: 2 ، ج1364طباطبايى، (دهد  مى

از آنجاكـه . دكشـان ديگـران مى اسـتخدام  سـازد، بلكـه او را بـه به اجتمـاع رهنمـون نمى

  د كـه بـرای جلـوگيرید، انسـان پـى بـرانجامـ كشى، سـيطره و غلبـه مى استخدام به بهره

  پـس. مرج و آشفتگى بايد اجتماع را اعتبـار كنـد و اجتمـاع مـدنى شـكل دهـد و از هرج

ــاع ــار اجتم ــى تشــكيل و دوام آن شــد ،از اعتب ــانون و در پ ــه نظــام ق ــابراين ب   گــذاری بن

توجـه بـه حـق، بـه . روی آورد و كوشيد تا حق و عدالت را اساس ايـن نظـام قـرار دهـد

سان اجتمـاع بـر عـدالت اجتمـاعى اسـتوار شـد  و بدين انجاميدادالنه مناسبات و روابط ع

  .)117: 2 ، ج1371، همو(

يزدانـى مقـدم، : نـك(های ديگـران  ديدگاه باهای آن  بيان مشابهتدر تحليل اين نظريه و 

ــع  كوشــد مىداوری  ،)232-245: 1388 ــذهب اصــالت نف ــا م ــاهر آن را مناســب ب ــدظ   بدان

  شـباهت بـه اصـالت تنـازع بقـا مطهـری اصـالت اسـتخدام را بى. )413: 1389داوری اردكانى، (

ــه تكامــل نمىدر  ــد  نظري ــز  و )727: 13 ، ج1374مطهــری، (دان ــور آرایســروش ني ــوم و م   هي

ــه معرفــى مى ــاری عالم ــۀ ادراكــات اعتب ــد  را مشــابه نظري ــارغ از .)78: 1358ســروش، (كن   ف

ــابهت ــكاالت و مش ــن اش ــان  اي ــه بي ــتاد ها، ب ــری، ااس ــلمطه ــخن راس ــا س ــخن ب ــن س   ي

  از رابطـه انسـان بـا اشـيا یو بـد ىدر سـخن راسـل مفهـوم خـوب. هايى دارد مشـابهتنيز 

مطهـری، : نـك(  باشـد است و جاودانه نمى ىيك مفهوم نسب ،و از اين جهت 2شود انتزاع مى

  .)726-721: 13 ، ج1374

                                                            
كند، بـا تفسـير فيلسـوفان مسـلمان تفـاوت اساسـى  ودن انسان ارائه مىب بالطبع گمان تفسيری كه عالمه از مدنى بى. 1

ای است كه هـم در قـوام وجـودی خـود و هـم در نيـل بـه  گونه آنها اعتقاد دارند فطرت و طبيعت انسان به. دارد

نـه خلدون همگام است كه مراد از بالطبع را  نظريه عالمه با تفسير ابن. كماالت اعلى، نيازمند حيات جمعى است

 ).70-47: 1392پورحسن، : نك(كند  حسب فطرت، بلكه حسب عادت تفسير مى
داشـتن باشـد، آن را  و اگر رابطه، رابطه نفرت» خوب«داشتن باشد، آن را  به اين معنا كه اگر رابطه، رابطه دوست. 2

 .داشتن، آن شئ نه خوب است و نه بد داشتن باشد نه نفرت خوانيم و اگر نه دوست ىم» بد«
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  ارجاع عدالت اجتماعى به تكوين و فطرت

دانـد و ضـمن نفـى  و اثبات مطلق را مصـاب بـه واقـع نمى های نفى نوشتار حاضر ديدگاه

انگارنـد، حـل مشـكل عينيـت در  هايى كه به صورت مطلـق عـدالت را نسـبى مى ديدگاه

های منـدرج در تكـوين انسـان و  عدالت اجتماعى را جز با ارجاع آن به فطرت و ويژگى

، بـيش و ىتمـاعاصـل عـدل در نظامـات اج یبرقرار گمان بى. داند خلقت امكانپذير نمى

عدالت تشـريعى نيـز هماننـد . عادالنه است ىپيش از هر چيز نيازمند قوانين و نظام تشريع

 ،رو از ايـن. شود عدالت تكوينى مقتضای صفت عدالتى است كه برای خداوند اثبات مى

ى بِالْقِْسـطِ «: فرمايد ىقرآن در مورد نظام تشريع م بگـو، پرورگـارم بـه عـدل؛ قُْل َأَمـَر َربـ 

ِ «: فرمايـد ىدستورها م ىيا در مورد برخ .)29 :اعراف(» داده است دستور ْم َأقَْسـُط عِنـَد كُـَذل

 ِ بـودن اصـل عـدالت  امـا عينى ،)282 :بقره(» تر است اين، در نزد خدا به عدالت نزديك؛ اّهللاٰ

  :اجتماعى در دو صورت قابل دفاع نخواهد بود

پـذيرد در قـرآن  ننـد ادعـايى كـه مى؛ ماشودهای طبيعى و فطری انكار  ويژگى )الف

بيـان وضـعيت  هـا را تنهـا ايـن تفاوتمطرح شده، امـا  1جنس زن و مرد ميانهايى  تفاوت

  . داند های عصر نزول مى موجود انسان

ابتنـای (، ولى تأثير آنها بر نظام تشـريعى پذيرفته شودهای طبيعى و فطری  تفاوت )ب

اعتباری و قراردادی تلقى  تنهاد، يا اين قوانين تشريعى شوانكار ) قوانين تشريع بر تكوين

  .شوند

   های متفاوت طبايع و فطرت .1

هـای موجـود ميـان دو جـنس زن و مـرد را طبيعـى و تـدبير  توان تمـامى تفاوت نمى البته

هـا معلـول شـرايط محيطـى و فرهنگـى و  شك برخى از اين تفاوت آفرينش دانست و بى

 گمـان بىتـوان تـاريخى شـمرد و  های موجـود را نيـز نمى فاوتمانند آن است، اما همۀ ت

بعضى از آنها تدبير نظام آفرينش است كه بر مبنای هـدف معينـى صـورت گرفتـه اسـت 

  . )54 -53: 1393نيا،  هدايت: برای توضيح بيشتر، نك(

                                                            
  .های تكوينى اين دو جنس است های حقوقى ميان زن و مرد بر تفاوت ابتنای تفاوت .1
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قـرآن از آفـرينش  ،در قرآن كريم داليل روشنى بر ايـن امـر وجـود دارد، زيـرا اوالً 

ايـن گونـاگونى،  .)14 :نـوح(» وقَد َخلَقَكُم َأْطواراً «: دهد ه صورت گوناگون خبر مىانسان ب

، ضعف و ماننـد آن یبودن و از نظر رنگ، قيافه، نيرومند لحاظ مذكّر و مؤنّث تواند به مى

عنوان موجودی متمايـل بـه زيـور و زينـت و  قرآن زن را به. )32: 20، ج 1417طباطبايى، (باشد 

ُؤا فِى الِْحلْيِة َو ُهَو فِى الِْخصاِم غَيُر ُمبِـينٍ «: كند مجادله توصيف مى غيرتوانا در َأ َو َمْن ينَش «

  . )18 :زخرف(

. عاطفه و شفقت بيشتری نسبت به مـرد اسـت یعالمه طباطبايى زن دارابنا به توضيح 

 .اسـت كـه بـه زينـت و زيـور دارد یترين مظاهر قوت عاطفه زن، عالقه شديد از روشن

تواند قدرت تعقل او را تحت تأثير قرار دهد و وی را از تقرير حجت و  مى ويژگىهمين 

، ج 1417طباطبـايى، ( ناتوان ساخته يـا ضـعيف كنـد ،قوه عاقله است آن دليل كه اساس

قابل مناقشه نيست كه قـرآن بـرای آدميـان در برخـى امـور مثـل نـر و  ،بنابراين ؛)90: 18

  .دها و عاليق تفاوت قائل استمادگى، زبان و رنگ، استعدا

  !شـگفتا« :كنـد گونـه بيـان مى ها در آفـرينش را اين كريم راز تفاوت انسان ثانياً، قرآن

كننـد؟  كنند تا نبّوت را به هر كه بخواهند عطا ىم ميآنان رحمت پروردگارت را تقس ايآ

از آنان  ىكرده و برخ ميتقس انشانيم ايدن ىگذران آنان را در زندگ  لهيوس ىكه حت مييما

 ىو زنـدگ رنـديرا بـه خـدمت گ گريكـديتا  ميا داده یبرتر ىبه درجات گريد ىرا بر برخ

و نبّوت كـه رحمـت پروردگـار توسـت، بهتـر از مـال و . سامان بخشند راخود  ىاجتماع

مقام را برعهده  نيا یپس چگونه ممكن است اعطا. آورند ىاست كه آنان گرد م ىثروت

ك نَْحـُن «: آيهاين بخش نخست . )32 :زخرف( »م؟يآنان بگذار َأُهـْم يقِْسـُموَن َرْحَمـَت َربـ

نْيا َو َرفَعْنـا « :ها و بخش دوم آن بودن تفاوت بر طبيعى ،»قََسْمنا بَينَُهْم َمعيَشتَُهْم فِى الَْحياِة الد

ا يْجَمعُونَ  بَعَْضُهْم فَْوَق بَعٍْض َدَرجاٍت لِيتِخَذ بَعُْضُهْم بَعْضاً ُسخِْريا م
 »َو َرْحَمُت َربك َخيٌر مِ

» نحـن قسـمنا« تعبيـرخداونـد متعـال ابتـدا بـا . هـا داللـت دارد داری آن تفاوت بر هـدف

  ها هـای انسـان تفاوت بـودنِ  نظريه تاريخى ،ها را به خود نسبت داده است؛ بنابراين تفاوت

هـا بيـان  هـدف تفاوت» ...ضـهمليتخذ بع«با تعبير  در قرآن. نظر قرآن كريم باطل است از

های آدميـان نـه يـك تصـادف، بلكـه تـدبير آفريـدگار  ه است؛ بر اين اساس، تفاوتشد
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بودن اصل عدالت اجتماعى كه بر اساس ادعای نفى طبيعـى  عصری و نسبى ،در نتيجه 1.است

  . های دينى سازگاری ندارد با آموزه ،های زن و مرد شكل گرفته بود بودن تفاوت و فطری

  ابتنای قوانين تشريع بر تكوين .2

شناسـى  در مفهوم تـر مقتضای اتصاف خداوند به صفت عدل و آياتى كه پيش گفتيم كه

اگر نظام جعل، وضع و تشـريع  ،در اين صورت. ، عدالت در تكوين استآورديمعدلت 

در تكوين ريشه داشته باشد، اصل عـدالت اجتمـاعى بـر قرارگـاه ) ىعدل تشريع(قوانين 

  . ثابتى تكيه خواهد زد

 الديننصـير ،نمونـه برای ؛اين مطلب از ديرباز مورد توجه انديشمندان مسلمان بوده است

معرفـى نـاموس بـا و  )98 - 95: 1373 طوسـى، (طوسى با بيان اينكه جهان هستى بر عدالت بنا شده 

گيرد كـه اگـر كسـى خواسـتار شـناخت عـدالت و  نتيجه مى ،خاستگاه عدالت عنوان الهى به

پـس پيـروی و . بايست به ناموس الهى تمسك جويد و از او مـدد گيـرد آن باشد، مى اجرای

  .)108: 1373 طوسى، (بايسته است  ینكردن از خداوند متعال برای صاحب عدالت امر نافرمانى

نى است كه هماهنگى نظام تشريعى اسالم با نظام مطهری نيز از جمله انديشمندا استاد

َماء َرفََعَها َوَوَضَع الْمِيَزاَن «: تكوينى را مطرح كرده و با استناد به آيۀ تَْطغَـْوا فِـي  *َوالس َأال

و  و آسـمان را برافراشـت و ميـزان؛ َوَأقِيُموا الَْوْزَن بِالْقِْسِط َوَال تُخِْسُروا الْمِيـَزانَ  *الْمِيَزاِن 

، و )و از مسير عـدالت منحـرف نشـويد(نيد كگذاشت تا در ميزان طغيان ن) در آن(قانون 

دهـد  توضـيح مى ،)9 -7 :رحمن(» !م نگذاريدكوزن را بر اساس عدل برپا داريد و ميزان را 

از ميزان، به معنای پايبندی در عالم تشـريع بـه قسـط و  نشدن خارجكه دستور خداوند به 

و اين يعنى متن خلقت و جريان  استظام هستى و عالم تكوين حاكم عدلى است كه بر ن

بر اين اساس، ميزان قانون، عـدالت و ميـزان . گيرد ىاصيل خلقت مقياس همه چيز قرار م

از پيغمبـر  ىحـديث ،اين آيات تفسيردر  :گويد وی مى. استحقاق است ىيعن ،حق نيز عدالت

                                                            
جهـان را  یها توان پديده ىنم ىدادن اصل علت غاي هستند بر اينكه بدون دخالت ىگونه از آيات، دليل روشن اين. 1

  ).181: 19، ج  1374مطهری، (تفسير كرد 
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ـمواُت َواْالْرُض «: نقل شده است 9اكرم ؛)107: 5  ، ج1415فـيض كاشـانى، (» بِالَْعـْدِل قاَمـِت الس 

ايـن . بـر پـا نبـود عـالم بـود، نظـام ىها م اجحاف و عدم رعايت استحقاق ،اگر ظلم ىيعن

اش از  محدود نيست، بلكه توسـعه ىبه ميزان جسمان» ميزان«گويای آن است كه  ،حديث

اساساً خلقـت . گيرد ىو اجتماع بشر هم بيشتر است و همه عالم را فرا مبشر  ىدايره زندگ

بر اين اساس، زندگى  .)39: 27  ، ج1392مطهری، (بر اساس ميزان و با يك سنجش معين است 

ناپذير  تغيير یها گاه عادالنه خواهد شد كه بر اساس قوانين آفرينش و سنت اجتماعى، آن

  .عمل به قوانين تشريعى اسالم استالهى تحقق پذيرد و اين در گرو 

مقتضای قانون خلقـت . در اين نگاه، حق از وجود نفس االمری و واقعى برخوردار است

كه با نبود اسالم و دستور به حـق و عـدل نيـز وجـود  استو مقدم بر قانون شرع  ،و آفرينش

عدالت به معنای موافقت با قانون موجود و متفرع بر  ،از اين منظر. )813: 4  ، ج1378، همـو(داشت 

، بلكه قانون فرع بر عدالت و عدالت فرع بر يابدآن نيست كه با تغيير قوانين، عدالت نيز تغيير 

 ى؛ يعنستها است كه مجزا از قرارداد انسان ىو عين ىو واقع ىحق است و حق يك امر طبيع

منشـأ انتـزاع  دارند كـه ىهاي دم بر قانون استحقاقافراد در متن خلقت و طبيعت، در مرحله مق

 ىعدالت اين است كه هـر كسـ .طبيعت و وجود خود اينهاست ،ىها خود هست استحقاق اين

پس حق معيار عدالت اسـت و عـدالت معيـار قـانون اسـت؛ . خودش برسد ىبه آن حق واقع

ز عـدالت، ممكـن اسـت ايـن تعريـف ا مطـابق. ظالمانـه باشـد ياتواند عادالنه  ىقانون م ىيعن

بـر ايـن اسـاس، از آن . )823: 13  ، ج1374 ،همـو(نه خود عـدالت  ،عدالت تغيير كند یها مصداق

مخصوص به خود به دنيا  ىدر متن خلقت با يك شايستگ ىو هر شخص یجهت كه هر چيز

اشياست، عدالت به معنـای آن اسـت كـه  ىآمده است و حقوق، ناشى از همين ساختمان ذات

هسـتند، بـه مسـاوات رفتـار كنـد و بـا  یكه از لحاظ خلقت در شرايط مسـاو یبا افرادقانون 

شرايط خودشـان بـا   نيستند، به مساوات رفتار نكند، بلكه مطابق یكه در شرايط مساو یافراد

بينـى و توجـه بـه هـدف،  دسـتگاه خلقـت بـا روشـن اين بـدان معناسـت كـه ؛آنها رفتار كند

هـر  .شـود رهنمـون مىآنها نهفتـه اسـت،  شان دركه استعداد موجودات را به سوی كماالتى

قانون تشريعى الهى با قانون تكوينى الهـى  مياناستعداد طبيعى مبنای يك حق طبيعى است و 

  .)603و  178: 3  ، ج1382همو،  ؛209 - 208: 21  ، ج1381مطهری، : نك(هماهنگى وجود دارد 
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د بر نظام تشريع و حقوق و تكاليف آنان مورد های طبيعى زن و مر تأثير تفاوت رو، از اين

عدالت اجتماعى بر حقـوق و تكـاليفى  ،و از اين جهت )167: 19، ج 1378مطهری، (پذيرش است 

البته  1.های طبيعى زن و مرد در تعيين آنها مؤثر است مبتنى خواهد بود كه اختالفات و تفاوت

هـای طبيعـى زن و  انـد كـه تفاوت دعا كردهنمونه ا رای؛ باند برخى اين ديدگاه را انكار كرده

داليـل  2.ها بر حقوق زن و مـرد قابـل قبـول نيسـت تأثير اين تفاوت ولىاست، پذيرفتنى مرد 

بر اساس آنچه  ،هرحال به .)56 - 55: 1393نيا،  هدايت: نمونه، نك برای(كند  متعددی اين ادعا را رد مى

عدالت اجتماعى . قانون و اجرا مطرح كرد توان در دو حوزه گفته شد عدالت اجتماعى را مى

قانون و حـق طبيعـى و (و مبتنى بر عدالت تكوينى  3از اقسام عدالت تشريعى ،در حوزه قانون

ها  لحاظ شايسـتگى است و در حوزه اجرا نيز تحقق عدالت در نظامـات اجتمـاعى بـه) فطری

  .بستگى دارد

  

                                                            
رغم  ها كـه بـه ندارد؛ مانند رنگ و نـژاد انسـان ىبشر بستگ ىت حقوقى باشد كه به طبيعهاي فيعنى از نوع اختال. 1

 .بودن، دخالتى در احكام حقوقى ندارند متفاوت
شـود ايـن اسـت كـه ايـن تفـاوت منشـأ  شود؛ آنچه انكار مى اين تفاوت تأييد مى... «: محسن كديور نوشته است. 2

است؟ به كدام دليل عقلى، تأنيـث عامـل حقـوق » بايد«دليل » است«به كدام دليل فلسفى، . حقوق نامساوی شود

شـود  كمتر است؟ چرا ضعف فيزيكى يا قوت عواطـف و احساسـات عامـل سـلب يـا تقليـل حقـوق شـمرده مى

)http://www.kadivar.com .( وی با همـين نگـرش، تفـاوت در حقـوق زن و مـرد در قـرآن در بـاب ميـراث را

عـدالت : بازشناسـى حقـوق زنـان«مقالـۀ : ك.ر(دانـد  اكنـون ناعادالنـه مى مربوط به گذشته و اجـرای آن را هم

 ). http://www.kadivar.com(» مساواتى به جای عدالت استحقاقى
توان آن  شود كه از جهتى مى شامل مى را... های مختلفى مانند عدالت سياسى، اقتصادی و عدالت تشريعى عرصه. 3

 .را به فردی و اجتماعى تقسيم كرد
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قوانين عادالنـه، قـوانينى . آيد به دست مىنتيجه اينكه عدالت اجتماعى با قوانين عادالنه 

ای اسـت كـه  هستند كه بر اساس عدل مستقر در تكوين جعل شده باشند و اين همان نكتـه

البته سويۀ ارتباط عدالت اجتماعى بـا . باشد عينيت در اصل عدالت اجتماعى مى ۀكنند تأمين

عدالت در اجتماع و كسى عنوان عامل اجرای  تكوين به اين مقدار محدود نيست و انسان به

شـده گـرايش  نيز بـه قـوانين يـاد یفطر لحاظ به ،كه هدف اصلى وضع قوانين تشريعى است

در ايــن بــاره  4امــام خمينــى. طلبــى را از فطريــات انســانى شــمرد تــوان عــدالت دارد و مى

های الهيه كه در كمون ذات بشر مخّمر اسـت، حـّب عـدل و خضـوع  از فطرت«: فرمايد مى

  .)113: 1388موسوی خمينى، (» ل آن است و بغض ظلم و عدم انقياد در پيش آن استدر مقاب

  بودن عدالت مندی با اعتباری فطرت نداشتن منافات. 3

توان نظريۀ عدالت جان رالز را كه عدالت اجتماعى را بر  مى گفته توجه به مطالب پيشبا 

بـر  1،روشـى های از اشـكال ايـن نظريـه فـارغ. كـردنقد  ،كند قرارداد اجتماعى مبتنى مى

را جهـت بررسـى  ىمنـاط و گونه معيـار اساس فردگرايى افراطى ليبراليسم بنا شده و هيچ

 ،بـه بيـانى ديگـر ؛كنـد ارزشى صحت و سقم چنين عـدالتى مطـرح نمى ارزشمندی يا بى

ای در فطـرت و طبيعـت نـدارد و از ايـن  كند كـه ريشـه اصول عدالت را بر چيزی بنا مى

وی اگرچه فهرستى از خيـرات اوليـه . تواند اعتبار مطلق و همگانى داشته باشد جهت نمى

طبيعـى روان آدمـى نيسـت، بلكـه مبتنـى و  های دهد، اين فهرست بيانگر واقعيت ارائه مى

به چـه  رالزاند كه  اشكال كرده رو، از اين. استعت انسانى متأثر از تصوری خاص از طبي

آيا غير از آن است كـه وی باورهـای خاصـى را  .كند دليل برخى از نيازها را برجسته مى

                                                            
بودن روش و شرايط قـرار داد  عنوان روش تلقى شده است؛ يعنى در نظريه وی منصفانه در نظريه رالز، قرارداد به. 1

ايـن ديـدگاه، اشـكاالت . موجب شده است وی نتيجه بگيرد كه محتوای قرارداد نيـز منصـفانه و عادالنـه اسـت

گرفته در  شـود كـه داوری صـورت ل نمىخبـری در وضـع اصـيل، دليـ بودن و بى غافـل. 1فراوانى دارد؛ ازجمله 

وی در اين مدل خيرات اوليه را همسو با تصور ليبرالى . 2تشخيص محتوای فضيلتى به نام عدالت، مناسب باشد؛ 

بودن اين  ای درست و عادالنه وی در پاسخ به اين پرسش كه با چه معيار و ضابطه. 3از خير در نظر گرفته است؛ 

 ). 178-166: 1384واعظى، : برای آگاهى بيشتر نك(رسد، كامياب نيست  ثبات مىبه ا) اصول عدالت(توافق 
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در محتوای عـدالت دخالـت داده اسـت و آيـا ... فلسفه زندگى و ،در باره سرشت آدمى

شناسـى  خـالق و انسانگرايى محـض درحـوزه ا همين بـه شـكاكيت تمـام عيـار و نسـبى

ناچار بايد بپـذيرد كـه نظريـه  وی به ،در هر حال. انجامد كه خود از آن تحاشى دارد نمى

فى و اخالقى مربـوط بـه حـوزه گرفتن حقايق محتمل فلس مثابه انصاف با ناديده عدالت به

عمل تصوير ناقص و غير قابل دفـاعى از اصـول عـدالت عرضـه كـرده  در پژوهى عدالت

  .)189 -178: 1384واعظى،  :نك(است 

 )211: 1391جـوادی آملـى، (نيز گرچه از انسجام كافى برخوردار نيست  عالمه طباطبايى نظريه

دهد، اما به نظر نگارنـده بـا ابتنـای  رسد نسبيت اصل عدالت اجتماعى را افاده مى و به نظر مى

عـدالت اجتمـاعى قرارگاه ثابتى كه تـأمين كننـده عينيـت اصـل (عدالت بر فطرت و تكوين 

در بيان انديشمندان در تبيين كالم عالمه يا اصل مسئله وجوهى صورت . منافاتى ندارد) است

  : تواند مدعای ما را توضيح دهد گرفته است كه مى

  علوی» من«سفلى و » من«ارجاع بايدها به ) الف

كلـى بـه سـفلى انسـان و بايـدهای ثابـت و » من«مطهری با ارجاع بايدهای نسبى به  استاد

 ىدر صدد حل مشكل برآمده و تعجب كرده است كه چرا عالمه طباطبـاي وا  علوی» من«

بـا اصـول مـورد پـذيرش ايشـان در بـاب  نظرده است با اينكه اين دارا در اينجا ن نظراين 

  .)738: 13  ، ج1374مطهری، (اخالق سازگاری دارد 

 ىاند و وقتـ متشابه آفريده شده ،ها در آنچه كمال نفسشان هست انسان«: گويد وی مى

ها هـم در  شـود، ديـدگاه ىرنـگ مـ ها هم همه يك داشتن  دوست ،اند متشابه آفريده شده

و  یو از نظـر مـاد ىها از نظـر بـدن رغـم اينكـه انسـان ىعل ىشود؛ يعن ىرنگ م آنجا يك

 ىبدن یاند و در شرايط مختلف نيازها مختلف قرار گرفته یها ها و موقع در موضع ىطبيع

 ىها در وضـع مشـابه ، همـه انسـانیو كمال معنو یمتغير است، از جنبه آن كمال صعود

و دائـم  ىها و بدها در آنجـا يكسـان و كلـ ها و خوب اند و قهراً دوست داشتن قرار گرفته

، مانند صبر و استقامت و ىو چه غير اجتماع ى، چه اجتماعىشود و تمام فضائل اخالق ىم

، ىبيان، كماالتى ماننـد راسـت در اين. )740-739: همـان(» شود ىان توجيه منظاير آن با اين بي
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 ىملكوت» من«، احسان، رحمت، خير رساندن و امثال اين امور، مسانخ و مناسب با ىدرست

بـر ايـن اسـاس، . ینـه قـرارداد ،انـد و فطری ىواقعـ ىشود كه كماالت و علوی دانسته مى

ملكـوتى و علـوی مـرتبط اسـت، اصـلى » مـن«عدالت اجتماعى هم از آن جهت كـه بـه 

  .شود غيرنسبى تلقى مى

  ارجاع بايدها به معقول ثانى فلسفى و اعتباری) ب

نفسـه كـه  برخى با تقسيم حسن و قبح فعل در كالم عالمـه طباطبـايى بـه حسـن و قـبح فـى

از  1معقول ثانى فلسفى است و حسن و قـبح در مقـام صـدور از فاعـل كـه اعتبـاری اسـت،

 - 57: 1389يزدانـى مقـدم، : نك(اند  عدالت هم دو معنای معقول ثانى فلسفى و اعتباری ارائه كرده

شـود  حسن اول بر اساس سازگاری يا ناسازگاری با سـعادت انسـان و اجتمـاع معنـا مى. )80

د نظـر عالمـه در وربه آن پرداخته است، اما حسن دوم معنـای مـ المیزانعالمه بيشتر در  كه

 ولـىاسـت،  پـذيرفتنىنسبيت در قسم اخيـر . است رئالیسم و روش اصول فلسفهششم  مقاله

نفسه نيست و بر اساس آن نبايـد  بايد توجه كرد كه اين سخن قابل تعميم به حسن و قبح فى

  .تبع در عدالت قائل است هكه وی به نسبيت در حسن و قبح و ب شودگمان 

قول ثانى فلسفى است، سـعادت اجتمـاعى نفسه عدالت كه بر اساس آن مع در معنای فى

ايـن هـدف  ۀكنند شود و امور و افعالى كه تأمين عنوان غايت و كمال نوع بشر شمرده مى به

حسـن  پيوسـتهعـدل  ،در اين معنـا. شوند به وصف حسن و قبح و عدالت متصف مى ،باشند

به حسـب احـوال در كمال جامعه تأثير دارد، اگرچه مصاديق آن  پيوستهشود، زيرا  تلقى مى

                                                            
مفاهيم كلى به مفاهيم ماهوی يا معقوالت اولى و معقوالت ثانيه فلسـفى . شوند مفاهيم به كلى و جزئى تفسيم مى. 1

خـارج  اف آنها درمفاهيم ماهوی مابازای خارجى دارند؛ يعنى عروض و اتص. شوند و مفاهيم اعتباری تقسيم مى

كننـد، ولـى در  است؛ مانند آهن و انسان، اما معقول ثانيه فلسفى مفاهيمى هستند كه بر اشيای خارجى صـدق مى

عينى مشخصى وجود ندارد؛ يعنى عروض آنها ذهنى، ولى اتصـاف آنهـا خـارجى  برابر آنها ماهيت خاص و امر

و مـراد از آن ) اعتباری به معنای خاص(اند  اعتباری گروه ديگری از مفاهيم. است؛ مانند مفهوم واجب و ممكن

انـد و در ظـرف خـارج مطـابق ندارنـد و بـا  اين مفاهيم گرچه فرض ذهنى. اعتباردادن چيزی است به چيز ديگر

گـاه لغـو  پس اين معـانى هيچ.  ...احساسات و دواعى موجودند، اما روی حقيقتى استوارند و آثار واقعى دارند و

 ).67: 1389مقدم،  ؛ يزدانى287-88: 1364طباطبايى، : نك(نخواهند بود 
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ها يا جوامع مختلف شود؛ مانند اينكه خنـده در زمـانى بـه حسـن و عـدل  ها يا مكان يا زمان

  .)12 - 9: 5 ، ج1371طباطبايى، : نك(به قبح و ظلم  ،شود و در زمانى ديگر متصف مى

معنـای حسـن (اين معنای معقول ثانى فلسفى، خود اساس و مبنايى برای اعتبار حسن 

تـوان عـدالت را يـك معنـای اعتبـاری  تبـع مى هبـاسـت و ) فعل از فاعـلدر مقام صدور 

معنای اين سخن آن است كه ضرورت عدالت در اين معنای اعتباری، ضـرورت . دانست

الهـام ) عدالت به معنای معقول ثانى فلسـفى(يعنى در اعتبارسازی از حقيقت  ؛بالغير است

كـه ضـرورت ) نفسـه معنـای معقـول ثـانى فلسـفى و فى(بر خـالف معنـای اول . گيرد مى

. )230-220و  153و  151: 2 ، ج1364طباطبايى، : نك( استعدالت در آنجا يك ضرورت بالقياس 

و از ( انجامـد مى» ب«به نتيجـه » الف«اشد كه عمل ، اگر تشخيص عقل اين ببه بيان ديگر

البتـه . كنـد را اعتبـار مى» الـف«حسن  ،)مصاديق حسن به معنای معقول ثانى فلسفى است

مردم جامعه  بيشترهای مشترك اجتماعى است كه همه يا  اين اعتبار، همان قوانين و سنت

  .بايد به آنها احترام بگذارند

 .شـوند سيدن جامعه به سعادت و كمال خـودش اعتبـار مىاين قوانين اعتباری برای ر

يعنـى  ؛اند های عملى هستند كه بـرای تحقـق يـك امـر حقيقـى واسـطه شـده اينها گزاره

اند كـه  انـد كـه همگـون و سـازگار بـا نواقصـى اين كماالت امور حقيقى. سعادت انسان

از  .دهـد يص مىعنوان نيـاز تشـخ مصاديق نيازهای حقيقى انسان است كه عقـل آن را بـه

اين قوانين اعتباری با فطرت و طبيعت هماهنگ است و ايـن قـوانين اگـر  اند گفته رو، اين

بايد حجت مشترك و مقبول اجتماع باشند كه ضامن بقای جوامع باشـد،  ،اند چه اعتباری

، همـان(مانـد  راهى برای اداره جامعه غير از طريق زور و تحكم بـاقى نمى زوال آنزيرا با 

از قابليت ارجـاع  ،اند اين قوانين عادالنه با اينكه اعتباری ،حال در هر. )382 -370: 1 ، ج1371

  . هستندلحاظ مصاديق قابل انعطاف و تغيير و تحول  به ،برخوردارند و از سوی ديگر

دارد كـه  داند و بيان مـى جويى مى انسان را واجد فطرت كمال تفسیرالمیزانعالمه در 

شـمارد كـه وی را بـه سـنت خـاص حيـات و  رای فطرتى خـاص بـر مىقرآن انسان را دا

. )268: 16 ، ج1371طباطبـايى، (سـازد  مسيری ويژه كه مؤدی به غايتى معين است، رهنمون مى

بنيادين اين زندگى چيزی جز دستيابى به كمال نيست، اما اين حركـت اسـتكمالى  هدف
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رخـورداری از عقـل و نيـز اختيـار واسـطه ب انسـان به. بدون اختيـار و آزادی ميسـر نيسـت

طرفـه ناشـى از  اسـتخدام يك. )387: 10همـان، ج(كوشد تا به تسخير و تسلط دست بزند  مى

كوشـد تـا طبيعـت و  انسان مى. استميل او به تصرف و به استخدام در آوردن همه امور 

ام های ديگر را از طريق سلطه، بـرای دسـتيابى بـه اغـراض خـود، اسـتخد اجتماع و انسان

طرفه  د كه عالمه استخدام يكانجام مىكشى و استثمار  بهره بهاين سلطه و استخدام . كند

داند كه سبب بعثت انبيـا  پرستى و شرك مى كند، بلكه ريشه بت تنها مذموم تلقى مى را نه

  .)92: 4 ، جهمان(گرديد 

عالمه به اين نكته مهم توجه دارد كه همـه مزايـا و حقـوق اجتمـاعى بـر  ،هر حال در

آن عقد عملى باشد و به گفتار در نيايد؛ يعنى عهـدها هرچند  ،مبنای عقد اجتماعى است

جامعـه نيـاز بـه . هسـتنيـاز جامعـه نيـز  ،كه نياز حيات فردی است  گونه ها همان و ميثاق

تا متالشـى نشـود و همچنـين نيازمنـد امنيـت و امنيت و صلح از جانب اجزای خود دارد 

اسالم از آن جهت كه سـعادت حقيقـى را در . صلح از جانب رقيبان و جوامع ديگر است

كند، قوانين حيات را بـر فطـرت و خلقـت بنـا كـرده اسـت و  سعادت مادی خالصه نمى

ه از نه پيـروی از هـوا و ميـل اكثريـت كـ ،كرده است دعوت خود را بر پيروی از حق بنا

عـدالت از نسـبيت  ،جهـت از ايـن )190-184: 9، ج همـان(اسـت روی عواطف و احساسات 

  .)80 -57: 1389يزدانى مقدم، : نك(شود  رهانيده مى

  ارجاع بايدها به طبيعت و فطرت) ج

جوادی آملى با بيان اينكه حسن عدل و قبح ظلم گاهى در حكمـت نظـری، ماننـد  استاد

شود، حسـن  عملى؛ مانند اخالق، حقوق و فقه مطرح مىو گاهى در حكمت  1علم كالم

و قبح در حكمت عملى را بر مدار تالئم و تنافر با نظام هماهنگ فطرت مشترك انسـانى 

                                                            
گـردد و بايـد و  گيرد، به كمال وجـود حقيقـى و نقـص آن برمى حسن و قبحى كه در كالم مورد بحث قرار مى. 1

شود صدور كار  وقتى گفته مى. گردد؛ نه وجوب و حرمت اعتباری نبايد آن هم به ضرورت و امتناع فلسفى برمى

وند واجب است، منظور از وجوب در اينجا همان ضرورت فلسفه و كالم است كه امری تكوينى و َحَسن از خدا

 .ناپذير است تخلّف
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بر اين اساس، اعتبارهای حكمت عملى پشتوانه حقيقى خواهند داشت و بـه . كند معنا مى

حسـن و قـبح مـورد اشـاره وی . انـد آن مبادی حقيقى، قابل اثبات يا سلب برهانى اتكای

كنـد كـه  را بر اساس اين مسئله تبيين مى اصول فلسفه و روش رئالیسمعالمه طباطبايى در 

معانى حّسـى را بـيش از ديگـر  رو، از اينانسان قبل از هر چيز با محسوسات انس دارد و 

ــاهيم ادراك مى ــد مف ــزع از ا. كن ــانى منت ــان مع ــر، هم ــه برت ــه مرحل و در هنگــام رشــد ب

دهد  گاه به معارف عقلى توسعه مى ند و به مفاهيم وهمى و آنك ها را تجريد مى سمحسو

نبودن حسـن  بودن و مطلق گيرد كه محور بحث عالمه در مورد نسبى و در ادامه نتيجه مى

طباطبـايى، ( باشـد و قبح، خصوص محسوسات است كه مورد اشتراك انسـان و حيـوان مى

زشتى و زيبايى نسبت به  بسا چهفاوت سلسله اعصاب حّسى، با ت رو، از اين. )191: 2، ج 1364

بودن زشــتى و زيبــايى حّســى يــا شخصــى و فــردی، مســتلزم  آنهــا تفــاوت كنــد و نســبى

نبايد بين حسن و قبح حّسى بـا عقلـى و  البته. بودن حسن و قبح اخالقى نخواهد بود نسبى

اخالقـى و عقلـى،  حسن و قبح فردی با نوعى است خلط كرد، زيـرا معيـار حسـن امـری

م برای وصفى مانند عدل دائمى ئباشد و چون اين تال ماليمت آن با غرض نوع انسان مى

، 1371، همو(باشد  اند كه عدل هميشه با اغراض اجتماعى هماهنگ مى دهكراست، تصريح 

  .)324-292: 1386جوادی آملى، : نك(َحَسن است  هموارهو اين يعنى عدل  )11-9: 5 ج

ظاهر برخى از سخنان عالمه طباطبايى آن است كه طبع اولى انسان به سمت عـدالت 

هـر گـاه نيرومنـد  رو، از همين ؛ندارد و به طبع ثانوی خود، مدنى و تعاونى استگرايش 

كنـد،  نسبت بـه آنهـا تجـاوز مى ،نياز گردد و ديگران را ناتوان ببيند شود و از ديگران بى

 ،نتيجـه در .)261: 10 ، ج1271طباطبـايى، (كنـد  مىض استثمارشـان سازد و بالعـو شان مى برده

باطن ميل به عدالت همان خودپرستى اسـت، امـا وی در برخـى مواضـع ديگـر خصيصـه 

بـر ايـن اسـاس، وی  .)123و110-109: 4 ، جهمـان(دانـد  استخدام را مناسب جوامـع مـادی مى

  .نه منافع شخصى ،ويى استپذيرد كه شالوده جوامع الهى برساخته از فطرت خداج مى

 طرح مبنـای فلسـفى جسـمانية الحـدوث و روحانيـة البقـابودن،جوادی آملى با  استاد

انـد  كسانى كه وحشـى بالطبع )الف :كند ه تقسيم مىبه سه دست انسانى را آدميان و جوامع

كسـانى كـه  )انديشـند؛ ب و به هيچ قانونى تن در نداده و جز به استفاده از ديگـران نمـى
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وّحش بالطبع خود را تا حدودی تعديل كرده و نوعى از استخدام متقابل را در محدوده ت

 شان كسانى كه برای تأمين كماالت عقلى و اغراض فطری )ند؛ جا هپذيرفت حيات حيوانى 

وحـى  مفـادكنند با رعايت قوانين الهى و  آورند و تالش مى به زندگى اجتماعى روی مى

بـر مبنـای بودن انسـان را  بـالفطرة براين اساس، ايشـان. به سعادت ابدی بار يابند ،آسمانى

رغـم تعـّدد مراتـب و قـوای جسـمانى و  بـهآدمـى  كـه بنـابر آن كند تأمين مىاصل فوق 

دهد كـه از خـاك سربركشـيده و تـا حظيـره  حقيقت واحدی را تشكيل مىاش،  روحانى

  .)396-389: 1373آملى، جوادی : نك(گشايد  قدس الهى بال و پر مى

گرفتـه در دو قسـم اول را بـر اسـاس  وی با تفكيك طبيعت و فطـرت، جامعـۀ شـكل

اســاس، اســتخدام را  بــر ايــن و )399-396: همــان(كنــد  طبيعــت و هــوای نفــس ارزيــابى مى

رشـته نظـام  یو .)314-313: 1391 جـوادی آملـى،( دانـد مىمحصول غضـب و شـهوت انسـان 

اصـل كـه توضـيح  بـا ايـن ؛)434: 1388، همـو( شناسـد مى اسـتخدام نـه واسالمى را توحيـد 

شناختى برای پيدايش همۀ جوامـع بـه شـمار آيـد و  تواند يك مبنای جامعه استخدام نمى

پـس از بـروز  تنهـاگر پيدايش جوامع بدوی انسانى در ابتـدای تـاريخ اسـت و  توجيه تنها

اين جامعـه پراكنـده را بـه  تاد وش مىشريعت الهى نازل  است كه اختالف و ظهور مفاسد

  .وحدت برساند

انسانى را ناشـى  های به مطلب فوق اختالفبا اشاره  ر المیزانیتفسعالمه طباطبايى در 

سوره بقـره يكـى از فوايـد و  213از همين زندگى اجتماعى دانسته است و بر اساس آيه 

ــرای اجتمــاع و  ــانون ب  هایو فســاد هــا اختالف زدودنضــرورت بعثــت انبيــا را آوردن ق

  .)120-116، 2 ، ج1371طباطبايى، (داند  اجتماعى مى
  : گويد مىدر اين زمينه عالمه طباطبايى 

 ىحتمـ یبشـر یهـا و وقوعش در بـين افـراد جامعـه یضرور یاين اختالف امر

به حسب  ىاست، زيرا خلقت به خاطر اختالف مواد مختلف است، هرچند همگ

باعـث وحـدت افكـار و افعـال  یت تاحـدند و وحـدت در صـورا صورت انسان

دارد و آن اختالف در احساسات  ىو ليكن اختالف در مواد هم اقتضاي ،شود ىم

متحدنـد، بـه  ىها در عـين اينكـه بـه وجهـ پس انسـان. و ادراكات و احوال است
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شـود كـه  ىاند و اختالف در احساسات و ادراكـات باعـث مـ هم مختلف ىوجه

شـود و اخـتالف در اهـداف باعـث اخـتالف در ها و آرزوها هم مختلـف  هدف

  . )118: همان(شود  ىگردد و آن نيز باعث اختالل نظام اجتماع م ىافعال م

هـيچ سـبب  ،وی در مواردی تصريح كرده است كه اگر باور به توحيد و معاد نباشـد

طبـع بشـر اعتقاد ايشـان  بـه. اصيل ديگری نيست كه بشر را از پيروی هوای نفس باز دارد

دارد كه نفعش عايـد  كند و چيزی را دوست مى ين است كه به چيزی اشتها و ميل مىچن

مگر آنكه نفع غيرهم به نفـع خـودش  ؛نه چيزی كه عايد غيرخودش شود ،خودش بشود

  .)112 -110: 4 ، ج1371طباطبايى، (برگشت كند 

مسـتخدم متمدن بالطبع، مسـتخدم بـالطبع و سه نظريه  برشمردنبا آملى جوادی  استاد

انسـان : گويـد مىدهـد و  را تـرجيح مى ، ديـدگاه اخيـربودن انسان بالطبع و مدنى بالفطره

مفطور بر توحيد و جميع عقايد حق است، ولى از ابتدای تولد در ايـن نشـئه بـا تمـايالت 

اصـل  ،رو ايـن از. )43: 1388جـوادی آملـى، ( 1نفسانى و شهوات حيوانى نشو و نما كرده است

طلبـى  خواهى و حـق بودن، عـدلت متمدن ، ولىانسان مقتضای طبع اوستزندگى جمعى 

فتوای فطرت «توان گفت كه  شده مى برپايه توضيح ياد. نه طبع او ،مقتضای فطرت اوست

زده وحدت  منش و سرشته عدل است و نهاد طبيعت او كثرت سريش انسان كثرت فرشته

» سرشت و سـريش در همـين اسـتآری تمايز . كند است و با اندك استغنايى طغيان مى

  .)45: همان(

 ولـى، است ای منسجم ارائه نشده گونه بر اين اساس، اگرچه نظريه عالمۀ طباطبايى به

ويژه آنچه دربـاره نيـاز انسـان بـه وحـى و  ، بهتفسیر المیزانهای مختلف  با دقت در بحث

جسـمانية « اننـداصـولى منبّوت بيان شده است و با درنظرگرفتن مبـانى فلسـفى ايشـان در 

تـوان بـه تبيينـى دسـت يافـت كـه معنـای  بودن روح آدمى، مى »الحدوث و روحانيةالبقاء

                                                            
در مقام خود مبرهن است كه انسان در اول پيدايش، پس از طى «: گويد در اثبات همين نظريه مى 4امام خمينى. 1

از ديگـر حيوانـات نـدارد و آن قابليـت، ميـزان  منازلى، حيوان ضعيفى است كه جز به قابليت انسانيت، امتيـازی

در ابتـدای ورود در ايـن عـالم در تحـت هـيچ ميـزان، جـز . پس انسان، حيوان بالفعل است. انسانيت فعليه نيست

 ).168: 1388موسوی خمينى، ( »شريعت حيوانات كه اداره شهوت و غضب است نيست
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 .)216-211: 1391جـوادی آملـى، : نك(كند  بودن انسان را تأمين » طاغى بالطبع و مدنى بالفطره«

شـده  بيـاندر تنافى بـا نكتـه  ولى، داردعالمه طباطبايى اگرچه از جهاتى ابهام  البته نظريه

  .نيست

  گيری نتيجه

در پاسخ به اين پرسش كـه آيـا اصـل عـدالت اجتمـاعى نسـبى اسـت يـا در اين نوشتار، 

انگارانه ماركسيسـم و برخـى از نوانديشـان، آخـرين نسـخۀ  عينى؟ از سـه ديـدگاه نسـبى

مـدعای نوشـتار حاضـر ايـن  .نام برده شد و عالمه طباطبايى) ديدگاه جان رالز(ليبراليسم 

عنوان عنصر اساسى در تركيب و ائتالف اجتمـاع  عينيت عدالت اجتماعى به ،اوالً بود كه 

 ،از ايـن منظـر. نيسـت پـذير امكانای كـه ريشـه در تكـوين دارد،  بدون عدالت تشـريعى

عدالت يك موضوع صرفاً قراردادی و اعتباری نيست تا نفى و اثباتش، تابع جعل و اراده 

بر اين اساس، نظريه عدالت . األمری و الهى است اجتماعى باشد، بلكه يك حقيقت نفس

. شـود با چالش جدی مواجـه مى ،جان رالز كه الگوی برگرفته از قرارداد اجتماعى است

، هـيچ ارتبـاطى ميـان عنصـر عـدالت در دارددر اين نظريه كه نگاهى سكوالر به عدالت 

  .شود جامعه و قوانين الهى كه ريشه در فطرت دارد، برقرار نمى

در حـوزه . انجامـد مىنياً، عدالت اجتمـاعى در دو حـوزه قـانون و اجـرا بـه فطـرت ثا

) حق طبيعـى و فطـری ،قانون(از اقسام عدالت تشريعى و مبتنى بر عدالت تكوينى  ،قانون

ها منوط  لحاظ شايستگى اجتماعى به های است و در حوزه اجرا نيز تحقق عدالت در نظام

  .است

اين نيسـت كـه گفتـه شـود قـوانين  تنهات اجتماعى با تكوين ثالثاً، سويۀ ارتباط عدال

عادالنه، قوانينى هستند كه بر اساس عدل مستقر در تكوين جعل شـده باشـند و همچنـين 

آيد و در مرحلۀ اجرا، رفتارهای اجتماعى،  عدالت اجتماعى با قوانين عادالنه به دست مى

ها و برقـراری انصـاف و  اسـتحقاقها و  ها بايـد بـر اسـاس شايسـتگى ها و مجازات پاداش

عنوان عامـل اجـرای عـدالت در اجتمـاع،  مساوات در برابر قـانون باشـد، بلكـه انسـان بـه

طلبـى را از  تـوان عـدالت مى رو، از ايـن .شده گرايش دارد نيز به قوانين يادی فطرلحاظ  به
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  .شمرد و اصل عدالت را به تكوين ارجاع دادبرفطری انسانى امور 

يـك  تنهـا، عدالت را ها رغم برخى ابهام بهظريه اعتباريات عالمه طباطبايى نيز رابعاً، ن

. كنـد و نـافى عينيـت اصـل عـدالت اجتمـاعى نيسـت امر قـراردادی و نسـبى تصـور نمى

وجوهى كه در تبيين اين ادعا مطرح شده، اگرچه در بعضى جهـات اخـتالف دارنـد، بـر 

ت در پرتو سعادت غايى انسان و ناظر به مـن داستانند كه قرار و ثبات عدال اين مطلب هم

  .شود علوی و فطرت خداجوی انسان معنا مى

سخن برخى از نوانديشـان معاصـر كـه اصـل عـدالت اجتمـاعى را عصـری و  ،خامساً 

 نظرهـای های طبيعى و فطری را در اختالف دانند و يا تفاوت تاريخى و در نتيجه نسبى مى

، بلكه داليل فراوانى بر بطالن آنهـا وجـود نيستابل دفاع تنها ق دانند، نه حقوقى مؤثر نمى

  .دارد
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