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  چکیده
  زیرا؛قوقی برای انسان استح ، مستلزم تبیین مجموعهدربارۀ عدالتای  هر نظریه

 توزیع خاصـی ۀ قرار است شیونظریۀ عدالتین حقوق همان چیزهایی هستند که ا
 ازمنظــر تبیــین معیارهــای عــدالت سیاســی. )تاریخچــه (دهــدارائــه هــا   آنبــرای
ت پرداخته شـده اسـ به آن وضوعی است که کمتر، مدر متون دینیشناختی  انسان

مقالۀ  سؤال. )مسئله (اکاویده و جدید است، نبدیعای  منظر، مسئله ازاین. )پیشینه(
ی در ثیرتـأدینی چـه  ازمنظر  دوساختی بودن وجود انسانۀحاضر، آن است که اید

ش حاضر، ضمن تالش برای پژوه؟ )سؤال( عرصۀ سیاست دارد در نظریۀ عدالت
گیـرد  می در نظر ها انسان دوساحتی بودن انسان، دو نوع حقوق را برای ۀاثبات اید

و بـا روشـی ) هـدف(تـون دینـی بـا ایـن غـرض سؤال، م این در پاسخ به. )فرضیه(
هـای سیاسـی تلقـی   تـا داللـت؛ردگی میمورد تحلیل قرار ) روش (یتوصیفی تحلیل

لقـی اسـالمی درنتیجه، ت.  تبیین شوددربارۀ عدالتی پرداز نظریهشده از انسان در 
 که هر برداشتی از عـدالت معطـوف بـه هـر دوی شود می موجب ،از ماهیت انسان

                                                       
 .  نویسنده مسئول(علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استادیار( -shojaiyan@rihu.ac.ir  

 . ی اندیشۀ سیاسی، محقق و پژوهشگردکتر-taheri_vvv@yahoo.com   
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 آن اسـت کـه مبنـای توزیـع قـدرت ،اهمیت داردمیان  درایننچه آ. ن حقوق باشدای
یـن ا. بـود متفـاوت خواهـد ، رشد و تعـالی فـردمیزان  به بستگی،سیاسی در جامعه

 کـه اسـت مـدرن ۀهای قراردادگرایان ابل با اندیشهتفاوت در نظام توزیع قدرت در تق
 .)یافته(کنند  میالهی وجود بشر را انکار  ساحت فطری و

  واژگان کلیدي 
 اسالمو عدالت، سیاسی، ماهیت انسان، حقوق 

  مقدمه
های سیاسـی تلقـی اسـالمی از انـسان درزمینـه   بررسی داللت،موضوع اصلی نوشتار حاضر

زمینـه  مقصود از اصل یا اصول، معیار یا موازینی اسـت کـه درایـن. تعیین اصول عدالت است

طبیعتا. مورد نظر است
ً

 عـدالت ۀپـردازی دربـار مختلفی که در طول تـاریخ نظریـههای   نظریه

 اینکه آیا یک اصل و معیار خاص دربارۀ عدالت وجود دارد یا اینکـه ۀ دربار،وجود داشته است

 بـر ،پـردازان برخـی نظریـه. هـست اختالف روییم، روبه با معیارها و اصول متعددی باره دراین

گرایـان  پـردازن فایـده تـرین نظریـه از مهـمکه بنتام  ،برای نمونه. کند وجود یک معیار تأکید می

کثر کـردن سـود تأکیـد دارد ا بر یک اصل بنیادین به نـام معیـار فایـده و حـد است،زمینه دراین

)Sandel,2009(.اند  زمینه  سخن گفته لز از دو اصل اساسی درایناپردازانی مانند ر  نظریه، درمقابل

)Rawls,1971(.متفـاوت خواهـد ،های مختلـف ا اصول عدالت در نظریه وجود اصل ی، بنابراین 

نبـود  وجـود یـا ۀکنند  معیارها و موازینی است که تعیین،مقصود از اصل یا اصول عدالت. بود

  . عدالت در یک جامعه است

 جامعه را عنـوان معیـار اساسـی بیشترین بیشترین فایده و نفع برای ِ اگر اصل،برای نمونه

. ای عادل خواهد بود که این اصل را رعایت کند صورت  جامعه رآنعدالت در نظر بگیریم، د

 نشان دادن ارتباطی است که معیار یا معیارهای عدالت بـا از ،مسئلۀ اصلی در نوشتار حاضر

 از برخـی ،هر نظریۀ عدالت. کند شناسی برقرار می ترین مبانی عدالت یعنی مبانی انسان مهم

 نیزاین مبانی . شناسی برخوردار است شناسی و جهان شناسی، معرفت  انسانۀمبانی در عرص

توانـد از آن مبـانی  ای در اصل یا اصول عـدالت خواهـد داشـت کـه مـی تأثیر قابل مالحظه
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 ،شناسـی عـدالت تبیـین تـأثیر مبـانی انـساندر منظـر   ازایـن،نوشـتار حاضـر. استنتاج شود

ز طریـق پیونـد عمیقـی کـه این بررسـی ا.  موضوع معیارهای عدالت داردهرویکردی دینی ب

 ،ای دربـارۀ عـدالت هـر نظریـه. گیـرد  صـورت مـی،کند عدالت با موضوع حقوق برقرار می

مستلزم تبیین مجموعه حقوقی برای انسان است؛ زیرا این حقوق همان چیزهایی هستند کـه 

ها میان اعضای اجتماع سیاسی ارائـه  نظریۀ عدالت قرار است یک نوع توزیع خاص برای آن

 دوساحتی بودن وجود انسان، دو دسـته از حقـوق را بـرای ۀمقالۀ حاضر، با تکیه بر اید. دده

شود که هر برداشـتی از   موجب می،تلقی اسالمی از ماهیت انسان. گیرد ها در نظر می انسان

 آن ،میـان اهمیـت دارد آنچـه درایـن.  معطوف به هر دوی این دسته از حقوق باشـد،عدالت

 متفـاوت ،میـزان رشـد و تعـالی فـرد  بسته به،ع قدرت سیاسی در جامعهاست که مبنای توزی

های قراردادگرایانـه مـدرن   در تقابل با اندیشه،خواهد بود و این تفاوت در نظام توزیع قدرت

 ،کنند و در فهرست خیرهای اجتماعی  که ساحت فطری و الهی وجود بشر را انکار میاست

  . ندل نیستجایگاه چندان بااهمیتی برای آن قائ

توانـد مبنـای   مـی،ای به اصل هدایت دارد و معتقد است این اصل  نگاه ویژه،نوشتاراین 

عـدالت سیاسـی از انـواع عـدالت . ای برای تعیین و تبیین نظام عدالت توزیعی باشد عادالنه

های حیات اجتماعی بشر  توان عرصه  می،بندی براساس یک تقسیم. آید میشمار  اجتماعی به

توان عدالت اجتماعی را  منظر می ازاین.  سه عرصۀ سیاست، فرهنگ و اقتصاد تقسیم کردرا به

 ،اسـاس اینبـر. شامل عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی و عدالت اقتـصادی در نظـر گرفـت

 ؛ عدالت مورد نظر استۀعدالت سیاسی عبارت است حاکم بودن اصل یا اصولی که درزمین

اگر برای نمونه، بیـشترین نفـع را اصـل اساسـی بـرای یـک معنا که  این  به،در عرصۀ سیاست

 ۀارت است از اینکه در عرصـب ع،جامعۀ عادل در نظر بگیریم، عدالت سیاسی در این جامعه

 ازلحـاظ ای  وقتـی جامعـه،تر دقیق عبارت به. جامعه برسدآن حکومت، بیشترین نفع به اتباع 

 توزیـع قـدرت سیاسـی، ۀه درزمینـسیاسی عادالنه است که دولت و نظام سیاسی آن جامعـ

های سیاسی اعضا، شکل حکومت و امـوری  های مشارکت سیاسی، تعیین میزان آزادی شیوه

  .  بیشترین نفع برای بیشترین اعضای جامعه را در نظر گیردۀلفؤدست، م ازاین
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 عـدالت سیاسـی ،ترین اصل عدالت در نظر بگیریم عنوان مهم حال اگر معیار آزادی را به

ت است از فراهم کردن بیشترین میزان آزادی برای اعضای جامعه در عرصـۀ سیاسـت و عبار

عرصـۀ .  عـدالت سیاسـی عبـارت اسـت عـدالت در عرصـۀ سیاسـت،معنا این به. حکومت

سیاست و حکومت نیز وقتی عادالنه است که اصل یا اصول مورد نظر درزمینۀ عدالت در آن 

تـوان از یـک اصـل یـا  دالت معتقدنـد نمـیپـردازن عـ  هرچنـد برخـی نظریـه؛جاری باشد

. های حیات اجتماعی سخن گفـت ای از اصول یا معیارهای ثابت برای همۀ عرصه مجموعه

 ۀ اقتـصاد بـا عرصـۀمعیارهـای عـدالت در عرصـ. زمینه متنوع و متکثر اسـت معیارها دراین

 .)Walzer,1983(ای معیارهای خاص خود را دارد   متفاوت است و هر حوزه،فرهنگ یا سیاست

تـوان   عـادل در نظـر بگیـریم، مـیۀحال اگر اصل هدایت و عبودیت خداوند را معیار جامعـ

 بیـشترین ،معنا در نظر گرفت کـه دولـت و نظـام سیاسـی این عدالت در عرصۀ سیاست را به

 دولـت ،دیگـر عبارت به. امکان برای توحید و عبودیت خدواند را برای تابعان خود فراهم کند

های سیاسی برای تابعان خـود، اصـل  عمال قدرت، نوع و میزان آزادیِ مشروعیت، ادر مبنای

  .ها باشد بخش آن اساسی عبودیت خدواند و معیارهای وحیانی را در نظر گیرد و تحقق

  دربارة عدالتي پرداز نظریهشناسی و  انسان
 ،یاسـی سۀیـک نظریـ.  سیاسی و اجتماعی اسـتهای یههای مهم نظر از بنیانشناسی  انسان

 ،شـناختیمبـانی انـسان.  باشدیات ویازها، کمال و غای از انسان، نیک تلقید فاقد توان مین

 و نباید همچـون توان میماهیت انسان را ن. پردازی سیاسی داردای در نظریهکننده تعیینتأثیر

صرفا عدالت، برابری یا آزادی، 
ً

 دانـست، نظریۀ سیاسـی در سیاست و بااهمیتیک موضوع 

 و تلقـی نظریۀ سیاسیفضایی است که درواقع  ،دربارۀ انسانلکه برداشت و تلقی ارائه شده ب

 مانند ظرفی که در درون خـویش مظروفـی را ؛گیرد میو برداشت از سیاست درون آن شکل 

یـک ماننـد  ماهیت انسان برای موضوعات سیاسـی، ١،کریستوفر بریقول   به.داده استجای 

                                                       
1. Christopher Berry. 
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 سیاسـت و امـور سیاسـی ۀ تأمل دربـار،درنتیجه .)Berry, 1986: 9( دکن میپایه و اساس عمل 

  . گیرد می برداشت از ماهیت بشر صورت براساس

 درواقـع ، به ایـن معناسـت کـه ماهیـت بـشر،شناسی برای عقاید سیاسی بنیادین بودن انسان

 از برداشـت مـا. شود بندی می دهد که نظریۀ سیاسی در درون آن صورت چهارچوبی را شکل می

د چه نوع محتوا و مـضمونی را یکند که غایت و هدف نظریۀ سیاسی با  مشخص می،ماهیت بشر

برای نمونه اگر ما معتقد باشیم انسان موجودی است که در پـی کـسب ثـروت . در بر داشته باشد

تواند خـود را  یعنی داشتن ثروت و مالکیت برای بشر جنبۀ فطری و طبیعی دارد و بشر نمیـ است 

توانـد  موضوع اصلی سیاست نیز نمیدر مقام صورت حکومت  ، در آن ـین خصلت جدا کنداز ا

 ،چنـین برداشـتی از ماهیـت انـسان بـرای سیاسـت. توجه باشـد  بشر بییبه این خصلت اساس

 ایـن یمعنـا کـه حکومـت بایـد در راسـتای بـر آورده کـردن و ارضـا این  به؛الزامات خاصی دارد

همچنین آن نـوعی از دولـت و حـاکمیتی کـه . ای الزم را انجام دهده خصلت، اقدامات و برنامه

البته . است» مشروع«بهتر بتواند به این خصوصیت اصلی بشر توجه کند وآن را به کمال برساند، 

بسته به اینکه خصوصیت مورد بحث دربارۀ انسان، تا چه میزان اهمیـت دارد و تـا چـه میـزان بـر 

  .  اهمیت آن برای حکومت نیز متفاوت خواهد بودانسان و اقدامات او مسلط است،

تـرین   میل به آزادی از دخالت دیگـران در انجـام اقـدامات فـردی، مهـم،اگر برای نمونه

 ، ـ کننـد گونـه فکـر مـی  ایـنبیـشترهـا  کـه لیبـرال گونـه  آنـ بشر در نظر گرفته شـود ۀخواست

هـای  برنامه.  خود را تنظیم کند و بنیاد، اقداماتاساس برهمین نیز باید صورت حکومت درآن

دولت، تنظیمات سیاسی، شکل حکومت، قانون و نوع تعامل حکومت با اتبـاع خـود، بایـد 

اهمیت مبنـایی . فراهم کندها   آن باشد که بیشترین آزادی از دخالت دیگران را برایای گونه به

  آن را، محققانخیبر تا آنجاست که ،برداشت ارائه شده از ماهیت انسان برای دانش سیاسی

کید ١ مارتین هولیسبرای نمونه. دانند میین موضوع در مطالعه سیاست تر مهم کـه   کند می تأ

  و دفـاع از نهادهـای ها انسانان سیاسی و اجتماعی در تبیین عامل  محرک پرداز نظریه ۀهم«

انـد، امـا  هوشـیدمخفی و پ گاه این الگوها . وابسته هستنددربارۀ انسانسیاسی، به الگوهایی 

                                                       
1.  Martin Hollis. 
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 ایــن ۀموضــوع در سیاســت، مطالعــتــرین  و پرنفــوذتــرین  محــوری... هرگــز غایــت نیــستند

 ربـط و نـسبت بـسیار نظریـۀ سیاسـی ،اساس براین).  (Forbes and Smith, 1983: 9»الگوهاست

 مـا از ماهیـت انـسان اسـت کـه ِبرجسته و پررنگی با موضوع ماهیت بشر دارد و ایـن تلقـی

 وقتـی بحـث .)Curtis, 1953 :354(دهـد  مـی جامعه و مشروعیت را شـکل الگوهای مربوط به

هـای اساسـی و  ویژگـیمقـصود وجـود ویژگـی یـا درواقـع، ، شـود میماهیت انسان مطرح 

 ،این ایده، بر آنچه برای حیات بشر ذاتـی و طبیعـی اسـت. ستها انسان ۀتغییرناپذیر در هم

کید  اجتمـاعی ۀپذیری یـا تجربـ از طریق جامعه که  استی امور، مقابل آنۀ و نقطکند می تأ

 برای بشر، بدون توجه بـه ها ویژگی وجود این .)٢٥ :١٣٨٧هیورد، (گیرد  می شکل ها انسانبرای 

 واجد نظریۀ سیاسی که شود میاجتماع یا اجتماعاتی که در آن رشدونمو یافته است، موجب 

  .شمول دارد  عام و جهانۀخصایص و وجوهی باشد که جنب

ان پـرداز نظریـهتوجـه مورد  ،ی سیاسیپرداز نظریهدر تاریخ شناختی  ت مبانی انساناهمی

 و پادشاه را بـه مدار سیاست، »فصول منتزعه« در آغاز کتاب یفاراب. سیاسی قرار گرفته است

کـذلک «: دانـد ی مـیشـناخت انـسان را بـرای وی ضـروررو،  ازاین و کند میه یپزشک تشب

ِ و الملک الذیالمدن
» عـرف الـنفس بأسـرها و اجزائهـایحتـاج الـی ان یلج االنفـس عـای یَ

، به شناخت نفس انسان در کلیت کنند می و پادشاه که افراد را درمان مدار سیاستهمچنین «

  . )٨: ١٣٨، یفاراب(» آن و همچنین اجزای آن نیازمند هستند

ر  الــسدی.نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســتشناســی نــزد متفکــران غربــی  انــسان

  : سدینو ی مباره دراین ١رینتایا مک

رم و سپس سؤال ی در نظر بگی خنثیاریت انسان را همچون معیم ماهتوان میمن ن
ان را بــه آن یــن بی بهتـری و اجتمــاعیاســیات سیـشــکال حَک از ایــ کـنم کــه کـدام

 انـسان اسـتت یـر خـود از ماهی متضمن تصو،ی از زندگیرا هر شکلی ز؛بخشد یم
(Plant, 1991, 24-25).   

 ۀ از فالسـف٢شده توسط چارلز تیلور در مباحث ارائه» عصر سکوالر«از مضامین اصلی یکی 

                                                       
1. Alasdair MacIntyre. 
2. Charles Taylor. 
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 که در چهارچوب اومانیـسم مـدرن یـا استشناسی   مباحث انسانناظر برگرا نیز  سیاسی اجتماع

سازی ویژه استراتژی معصوم  به،یشتر فصول؛ بTaylor, 2007(شود  انحصاری مطرح می
١

هفـدهم بـا  انسان و فـصل 

شـمار  بـه نظریـۀ عـدالت وی ۀتـرین ثمـر  دو اصل عدالت رالز نیز که مهـم.)عنوان اومانیسم و اسـتعال

مضمون اصلی نقدهای جـان . ، مبتنی بر دو حق اساسی انسان یعنی آزادی و برابری استرود می

متوجــه مفروضــات  نیــز بیــشتر» علیــه لیبرالیــسم«اش بــا عنــوان   در کتــاب برجــسته٢کــیکس

گرایـان بـه  طور کلی، بخش مهمی از نقد اجتماع به. (Kekes, 1997)  شناختی لیبرالیسم است انانس

  .(Sandel, 1982) ت معطوف به تلقی لیبرالی از انسان بوده اس،لیبرالیسم معاصر

 ،دربـارۀ عـدالتای  چ نظریـهی ه،آنتبع  به و اجتماعی و نظریۀ سیاسیچ ی ه،اساس براین

 یا  نظریهارائۀ ،درنتیجه. قی خاص از نیازها، کمال و غایات انسان باشدد فاقد یک تلتوان مین

 اگر عدالت را به دادن حق، بـه .پذیر نیست  از انسان امکانیا  تلقیارائۀ عدالت بدون دربارۀ

 مستلزم شـناخت نیز این امر .حق نظر بگیریم، باید مشخص کنیم که این حقوق چیست یذ

اگـر در بحـث توزیـع خیرهـا میـان افـراد یـک . باشد  می،ت مستحق آن اساوانسان و آنچه 

 بـرای دفـاع از ایـن صورت درآن ، به یک نظام توزیع برابرخواهانه اعتقاد داشته باشیم،جامعه

هایی که در آن   برابری و حیثیتنفع بههای خود را   باید استدالل، توزیعیدربارۀ عدالتنظریه 

 در نظـام توزیـعاگـر همچنین .  سامان دهیم،شوند میه  با یکدیگر برابر در نظر گرفتها انسان

کیدبرابری، بر نیاز جای  به  دیـدگاهی ۀزیـرا ارائـ ؛ شود نیز باید نیازهای انـسان را بـشناسیمتأ

نیازمحور در هر برداشتی از عدالت توزیعی، بدون طراحی نظام منسجم از نیازهای بنیـادین 

دربـارۀ ای  ارائۀ نظریهک نظام عادالنه و ی یطراح ی، برادرنتیجه. ، ناقص خواهد بودها انسان

  .میشناختی هست  انسانیک مبنایر از ی، ناگزعدالت

 حقوق و اصول عدالت

 نـشان ،شده دربـارۀ عـدالت  ارائهیها و آرا تحلیل نظریه.  پیوندی تنگاتنگ با حق دارد،عدالت

وق خاصـی بـرای ها درنهایت مبتنی بـر اختـصاص حـق یـا حقـ  آن است که این نظریهۀدهند

                                                       
1. Innocentizing. 
2. John Kekes. 
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 مستلزم ،ای دربارۀ عدالت  ارائۀ نظریه،دیگر عبارت به. هاست ها یا مجموعه خاصی از آن انسان

 ١،مفهوم حق یا حقـوق. عدالتی است  موجب ظلم و بی،تبیین حقوق انسان است که نقض آن

د کنن ای از افراد مطرح می  مشروعی که فرد یا مجموعهۀعبارت است از هرگونه مطالبه و خواست

دارای  ،ایـن خواسـتهدارد و ای   درواقع کسی است کـه خواسـته، حقۀ دارند.)١٦٤ :١٣٨٠لوین، (

 حق، باید ضـرورتا خواسـتهۀمعنا که دارند این  بهاست؛با ضرورت تنگاتنگی ارتباط 
ً

اش مـورد  

توانـد امـور مختلفـی ازقبیـل دیـن،   می،حال مبنای این ضرورت. توجه قرار گیرد و تحقق یابد

طبیعتا. بیعت، قرارداد و مانند آن باشدط
ً

 تعیین و اعطای حقـوق، ۀ یک دیدگاه وحیانی، درزمین

هـای مربـوط بـه  کـم در عرصـه این، دستوجودبا. دهد ای وحیانی را مبنا قرار می دین و آموزه

؛  مـستلزم وجـود جامعـه اسـت،حیات فرد در اجتماعات مختلف، بحث از حقوق و طرح آن

سـخن گفـتن از . گیـرد های اجتمـاعی صـورت مـی  در چهارچوب، حقوقۀطرح و مطالبزیرا 

   : اندرو لوینۀگفت به. معنای مفروض دانستن وجود جامعه است  به،حقوق

 قـضایی لحـاظ بـهواجد حقوق بودن، نسبت به دیگران اسـت و مطالبـات حقـوقی 
فـرض   عبـارت اسـت از پـیش،سخن گفـتن از حقـوق. متوجه همین دیگران است

ــ ــردن وج ــهک ــرح  ود جامع ــوقی مط ــات حق ــه در آن مطالب ــت ک ــیای اس ــود م    ش

  .)١٦٥ :١٣٨٠لوین، (
اساسـا  آن است که ،تر  بنیادیۀمسئل اما ؛ت و توجه به حقوق استی مستلزم رعا،عدالت

ً

 دیگـر عبـارت بـهتعلـق یـا . ای از افـراد نـسبت داد بتوان حق یا حقوقی را به فرد یا مجموعـه

 اصطالحا از آن به اختصاص دادن حق یا حقوق که
ً

ای   مرحلـه،شـود مـیتعبیر » ِاسناد حق«

 شود میشناسی و ارائه یک تلقی خاص از انسان مطرح   بار دیگر بحث انسان،است که در آن

 کمـال ویژه بهسناد هرگونه حق یا حقوقی، تلقی خاصی از انسان، ِا. یابد میمحوری  و اهمیت

 ۀسناد هرگونه حقی به انسان با ارائِ، ادیگر عبارت هب. گیرد میانسان و مراتب انسان را مفروض 

، وقتـی برای نمونـه. از آن استنشدنی تفکیک بوده، برداشتی از کمال و مراتب انسان همراه 

                                                       
1 .Rights 
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 و شود میترین حق سخن گفته  محوریبه مثابه  تلقی لیبرال از حقوق، از حق آزادی براساس

درواقـع، ، گـردد رعایـت ناپـذیر  نقضِین حقاکه  شود می دولت خواسته ویژه بهاز دیگران و 

این نیافتن  تحقق که ای گونه به ؛شود میکمال مطلوب برای انسان در نظر گرفته به مثابه آزادی 

  .ای به انسانیت و ماهیت بنیادین اوست کمال و غایت نهایی، لطمه

ب یـا مطلـو، تحقـق آن، مقصود از کمال انسان، ظرفیت یا قابلیتی است که دیگر ازسوی

 شـود وقتـی گفتـه مـی. توان حقی را به انسان نسبت داد  نمی،بدون چنین قابلیتی. خیر است

 کمـال مطلـوب انـسان ،هر امر دیگـری یا قدرت، آزادی، منفعت، شهرت، عبودیت خداوند

 وجود این توانایی و قابلیت در انسان برای نیـل بـه چنـین هـدفی معنای به نیز این امر .است

ی کـردن و تحقـق ایـن میزانی که در خدمت عملـ جتماعی و سیاسی نیز بهتنظیمات ا. است

چـارلز تیلـور، از .  مـشروع خواهنـد بـود،ها باشند  منسجمی از این کمالۀکمال یا مجموع

را به ) ح( ما حق یوقت وی ۀگفت به. کند می بیان باره دراین معاصر، مثال خوبی فالسفۀ سیاسی

. شناسـیم مـیرا ) ق(ت یـا قابلیت یفیک) ع(ست که ما در رو ازآن ،میده یاسناد م) ع(عامل 

ازآنجاکه مثال ماس رو، ازاین
ً

. شـود مـین حقوق نیز تلقی ین قابلیت است، فاقد ایفاقد ا) م (ۀ

   .سناد یک حق کافی نیستِت، برای ایرف داشتن قابلِ صپس

مثال 
ً

 امـا ؛شـوندل یای تبـد  ماسـهۀت آن را دارنـد کـه بـه تپـیـ ساحل دریا قابلیها ماسه

. هاست مال کردن حقوق آنی گردشگران پای که مسطح ساختن آن براکند می ادعا نکس هیچ

ن حکـم یـ ایم، در ورای آن بگـذاریم بـرای که بخـواهیگریا هر اسم دی تیلور، شهود گفتۀ به

ست کـه رو ازآن هستند، …و ) ٢ح (، )١ح ( حق ی که داراینهفته است که موجودات خاص

سـناد ِ ا،صـورت دراینتنها . ت و احترام استیا مستحق رعایاند که مستلزم  اده نشان دیتیقابل

امـد و ید پتوانـ مـی ن،ت یا ظرفیتی قابلکیرا صرف داشتن و احراز ی ز؛شود میحقوق موجه 

ت، ین قابلیم که ایرفته باشین حکم را پذینکه ما ای مگر ا؛ به دنبال داشته باشدی هنجارۀجینت

 ما اخالقا ملزم گرد،ترتیب این به. ا استلزام کندت آن ریاحترام و رعا
ً

ا یـم کـه در انجـام یـا دهی

) ح( نـسبت بـه یعـیحـق طب) ع(، تـر دقیق عبارت به. میدخالت نکن) ح(از ) ع (یبرخوردار

ذاتـا جزئـ  ،)ح( از یبرخـوردار ا یدارد، اگر انجام دادن 
ً

) ق (ی از آشـکار سـاختن و تجلـی
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 شـدن اهمیـت تـر روشـن بهد توان می که زمینه دراینمثال دیگر . ) (Taylor, 1985, 194-196باشد

. سناد حق کمک کنـد، صـفتی ماننـد حـسادت اسـتِمطلوب بودن قابلیت مورد نظر برای ا

رف وجـود ایـن قابلیـت و ِ بـه صـتـوان مینحال  ؛ بااینقابلیت حسادت در انسان وجود دارد

  ـم همـهییاگـر نگـو ـ بیـشترادت در حـس؛ زیرا سناد دادِظرفیت، حق حسادت را به انسان ا

 مانع کمال و دستیابی بـه خیـر ، برعکس؛ بلکهنیستهای اخالقی، خیر یا کمال انسان  نظام

  .هایی مانند طمع، خشونت یا دروغگویی نیز همین حکم صادق است  قابلیتۀدربار. است

لیت یا ظرفیتی  وجود قاب.١:  مستلزم دو شرط اساسی است،سناد حقوق به انسانِبنابراین، ا

 مبتنـی بـر ،شـرط دوم.  مطلوب بودن یا خیر بودن آن قابلیت یا ظرفیـت بـرای او.٢در انسان؛ 

معنا که وقتـی داشـتن قابلیـت یـا ظرفیـت  این  به؛مفروضاتی دربارۀ کمال یا غایت انسان است

 درواقـع غایـت یـا کمـال خاصـی بـرای او تعیـین ،دگرد خاصی برای انسان مطلوب تلقی می

 کـسی کـه ایـن قابلیـت یـا ،درمقابـل. معنای نقص است  به،که نداشتن آن ای گونه  به؛دگرد می

 برتری دارد و از جایگاه باالتری ، که چنین نکرده استی بر فرد،ظرفیت را تحقق بخشیده است

 تمایل به بندگی خداوند در وجـود انـسان از ،برای نمونه.  قرار گرفته استیلحاظ شأن انسان به

همچنـین . و انسان از این قابلیـت برخـوردار اسـتشده رت و خلقت الهی قرار داده طریق فط

عبودیت خداوند در تفکر دینی، مطلوب است و بلکه بـاالترین میـزان از مطلوبیـت و خیـر را 

 آن انسانی که بیش از دیگـران در میـسر عبودیـت خداونـد گـام برداشـته و ،حالت دراین. دارد

  .  برتری دارد،گونه نیستند  بر دیگرانی که این،حقق بخشیده استدرواقع، این قابلیت را ت

محـسوب  بنیادین هر تبیینی از اصول عدالت از مبانیشناسی هرچند  ، انساناساس براین

 که هر نـوع کمـال معنا این به؛ کند می، ربط و نسبت دیگری هم با اصول عدالت پیدا شود می

ن ی قرار دارند و اییا چند کمال غایک ی شود، در پرتو یا کماالتی که برای انسان در نظر گرفته

.  جامعه توزیع شـودیها باید خیر میان اعضا براساس آنند که ا  همان اصولی،ییکماالت غا

صرفا  ، عدالت توزیعیویژه به، عدالت دیگر عبارت به
ً

میـان این نیست که خیرها چگونه بایـد 

اساسـا ز هـست کـه ی متضمن این ن، اجتماع سیاسی توزیع شوند؛ بلکه عدالتیاعضا
ً

چـه 

  .چیز یا چیزهایی خیر هستند
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  شناسی اسالمی و اصل هدایت انسان
های انسان و کمال انـسانی، پاسـخ بـه ایـن   در تلقی ما از قابلیتاثرگذارعوامل ترین  از مهم

صرفا ساحتی و  اگر انسان موجودی تک.  چگونه موجودی است، بنیانی است که انسانسؤال
ً

 اما اگر ؛نیز محدود به همین ساحت مادی استشده برای آن   تلقی شود، کمال تعریفمادی

 از کمـاالت و تـوان مـی ،هـای دیگـری را نیـز در نظـر بگیـریم  ساحت یا عرصه،برای انسان

صـرفا  ِ حقوق معطوف به این ساحات دیگر نیز عالوه بر حقـوق،درنتیجه
ً

مـادی نیـز سـخن 

   .توجه جدی کردها   آن جامعه نیز بهگفت و در تعیین اصول عدالت در

 روشـن زمینـه دراین ،ین متن دینیتر  مهممثابه به آیات قرآن ویژه به ،د پاسخ اسالمیحال با

 آن اسـت کـه قـرآن در مـوارد متعـددی بـر ، برداشـت کـردتوان میآنچه از آیات قرآن . شود

کیددوساحتی بودن وجود انسان  توان به آیات دوازدهم  می هبرای نمون ،زمینه دراین. کند می تأ

شـشم و  سجده، آیات بیست سورۀ مبارکۀمنون، آیات هفتم تا نهم ؤ مۀ مبارکۀتا شانزدهم سور

 صاد اشـاره سورۀ مبارکۀ حجر، آیات هفتاد و یکم، و هفتاد و دوم سورۀ مبارکۀنهم و تا بیست 

 ُیـک بعـدانـسان،  خلقـت ۀدرزمینـعدی مادی و جسمانی ُ آیات عالوه بر بهمۀ ایندر . کرد

کیدغیرمادی و الهی نیز مورد    .گیرد می قرار تأ

صرفا  اختصار، یدر اینجا برا
ً

تـا نـشان ؛ دگیر میقرار بررسی مورد یک دسته از این آیات 

کیدداده شود که چگونه آیات قرآن بر دوساحتی بودن ساختار وجودی انسان  بـرای .  دارنـدتأ

  : شود میمنون بررسی ؤ مسورۀ مبارکۀ آیات دوازدهم تا شانزدهم ،این منظور

ولقد
ْ َ َ َخلقنا َ ْ َ َ

َاإلنسان  َ
ِ
ْ

ٍساللة ِمن 
َ َ ٍطین ِمن ُ َّثم*  ِ

ُ
ُجعلناه  َ ْ َ نطفـة َ

ً َ ْ ٍقـرار ِفـي ُ
َ َ

ٍمکـین 
َّثـم*  َّ ُ

 

َخلقنا ْ َ َ
النطفة 

َ َ ْ علقة ُّ
ً َ َ َفخلقنا َ ْ َ َ َ

العلقة 
َ َ َ َ ْ

مضغة 
ً َ ْ َفخلقنا ُ ْ َ َ َ

المـضغة 
َ َ ْ ُ ْ

عظامـا 
ً َ

َفکـسونا ِ ْ َ َ
ال 

ْ
َعظـام َ

ِ 

لحما
ً ْ َ

َّثم 
ُ

ُأنشأناه  َ ْ َ َ
خلقا 

ً ْ َ
َآخر  َ

َفتبارک  َ َ ُالله َ َّ
ُأحـسن  َ ْ َ

َالخـالقین 
ِ ِ

َ ْ
َّثـم*   ُ

َّإنکـم  بعـد ِ
َ ْ  ِذلـک َ

َلمیتون ُ َ َ
َّثم*  

ُ
ْإنکم  َّ
َیوم ِ ِالقیامة ْ

َ
ِ
ْ

َتبعثون  ُ َ ْ ُ.   

ای در قرارگـاه مطمـئن   سپس او را نطفـه.ای از گل آفریدیم و ما انسان را از عصاره
صـورت   بـهو علقـه را) خون بسته(علقه صورت   به سپس نطفه را.قرار دادیم) رحم(

هـایی  اسـتخوانصـورت   بـهو مـضغه را) چیزی شبیه گوشت جویـده شـده(مضغه 
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ــتخوان ــر اس ــم و ب ــاندیم درآوردی ــت پوش ــا گوش ــازه.ه ــرینش ت ــپس آن را آف ای   س
 آنگـاه . اسـتآفریننـدگان  است خدایی کـه بهتـرینپربرکت پس بزرگ و .بخشیدیم

   .شوید می سپس در روز قیامت برانگیخته .میرید شما بعد از آن می
انسان، مـرگ و سـپس زنـده شـدن  به مراحل مختلف خلقت طور خالصه به ،این پنج آیه

 عـالوه بـر خلقـت ،شود میبرداشتی از انسان که در این آیات مطرح . کند می او اشاره ۀدوبار

کید ۀدوبارزنده شدن و او، بر موضوع مرگ  برای مقصود نوشـتار میان،  دراینآنچه . کند می تأ

 تا این عبارت، دوازدهآیۀ  از ابتدای .است» ثم أنشانه خلقا آخر« عبارت ،حاضر اهمیت دارد

از  ، اما در ایـن عبـارت؛ رفتهکار  بهبرای بیان مراحل مختلف آفریده شدن انسان» خلق «ۀواژ

خلقـا آخـر«ییر واژه که همراه شده با تعبیر این تغ. استفاده شده »انشاء «ۀواژ
ً

 مـورد توجـه ،»

انـد کـه بـرای  هایی ارائه کـرده تفسیر ها و گرفته است و از آن برداشت بسیاری از مفسران قرار

 ۀواژ. ای برخـوردار اسـت ابـل مالحظـه از اهمیـت ق،موضوع مورد پژوهش در متن حاضـر

  ، ١٣٦٨مـصطفوی،  ؛٩٩٠ :١٤٢٩ ،ابـن ذکریـا(ت  ایجاد یک چیز و تربیـت آن اسـمعنای به» انشاء«

ویژه  به ، موجودات زندهۀ بیشتر دربار، این واژه در قرآن.)٤٩٣ :١٤٠٤راغب اصـفهانی،  ؛ و١١٦، ١١ج 

هـا   آناشاره کرد که درزیر  به آیات توان می ،برای نمونه.  رفته استکار  به خلقت انسانۀدربار

و هـو الـذی «:  رفتـه اسـتکـار  بـه و رشد و نمـو او خلقت انسان و تربیتمعنای به» انشاء«

کمـا « ؛)٩٨ :انعـام( »ودع قد فصلنا االیت لقوم یفقهونانشاکم من نفس واحده فمستقر و مست

: هـود( »ها نشاکم من االرض و استعمرکم فیهو ا«؛ )١٣٣ :انعـام(» انشاکم من ذریه قوم آخرین

؛ )١٤: مومنون(» ثم انشاءناه خلقا آخر«؛ )٣١ :مومنون(» شاءنا من بعد هم قرنا آخرینثم ان«؛ )٦١

 .)٢٣: ملـک(» البصر و االفئده قلیال ما تشکرونقل هو الذی انشاءکم و جعل لکم السمع و ا«

 ْرود، مقـصود  مـیکـار  بـه انساندربارۀ خلقت» انشاء «ۀ واژوقتی گفت توان می ،اساس براین

 کاربردهای بیشتردر .  و تربیت اوست انسان و همچنین توجه به رشدوجودآمدن بهآفرینش و 

، مجمع البیانصاحب تفسیر . این واژه در قرآن نیز بحث ایجاد و تربیت مورد نظر بوده است

ثم انشاءنه خلقا آخر«عبارت کارگیری  به
ً

 دمیـده شـدن روح در وجـود انـسان معنـای بـهرا » 

خلقا آخر« همچنین عبارت .)٩٣ :٧ ج ،١٤٢٩ ،طبرسی(دانسته است 
ً

 آن است که در معنای به ،»
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آیات قبل و  رفته که با مراحل گذشته که در کار  بهاین مرحله، چیزی در وجود و خلقت انسان

 امری است که با امـوری قبلـی تبـایندرواقع،  .عبارات پیشین ذکر شده، تفاوت و تباین دارد

خلقا آخر« بعد از این زیرا ؛ها وجود نداشته است دارد و در آن
ً

 از جمـاد بـودن بـه ، انـسان»

 برخی روایاتی کـه از .)٥٧٨ :٢ ج ،١٤٣٠طبرسی، (و یک موجود زنده تبدیل شده است » حیوان«

 که مقصود از معناستاین  مؤید  ذکر شده است نیز»خلقا آخر« در تبیین معنای اهل بیت

 ؛٣٢٥ و ٣٢١ :٣، ج  ١٤٣٤العروسـی الحـویزی، ( آن، دمیده شدن روح الهی در وجود انـسان اسـت

ــایی،  ــا .)٢٤ :١٥، ج ١٤٣٠طباطب ــن ام ــان،  درای ــامی ــه طباطب ــسیر ییعالم ــزان در تف ــث المی  بح

 ،نظر ایـشان به.  بیشتر مورد استفاده باشد،د برای پژوهش حاضرتوان میتری دارند که  مبسوط

 بر ایجـاد کند می، داللت »انشاء«به » خلق«ای که به کار رفته است از  سیاق آیه و تغییر واژه

 وجـود نـدارد و ،ر ماده قبلیخلقت انسان و در وجود او که د فرایند جدید در امری حدوثو 

  .  قبلی متضمن آن نیستۀآن ماد

 ،یش متفـاوت اسـتها ویژگی خواص و ازحیث »نطفه« هرچند با )خون جامد(» علقه«

 . ولی هـر دو رنـگ هـستند؛مانند رنگ سفید و قرمز که مثل هم نیستند. باهم تجانس دارند

 کـه دهـد می چیز جدیدی خبر وجودآمدن بهخلقت و از خداوند در این قسمت آیه، درواقع، 

متضمن ایـن ها   اینوجود ندارد و» طین«و » نطفه«، »علقه» «مضغه«، »عظام«، »لحم«در 

 امـوری مـادی همگـی ، امـور پیـشین.)١٩ :١٥ ج ،١٤٣٠طباطبـایی، ( امر وجودی جدید نیستند

باید چیزی غیرمـادی باشـد کـه بـا امـور مـادی و جـسمانی پیـشین،  ، اما امر جدید؛بودند

داند که دارای حیات، علـم و   انسانی میی، این انشاء جدید رایمه طباطباعال. تجانسی ندارد

از این امور در مراحل قبلی چیزی که با این خواص و اوصـاف تجـانس داشـته . قدرت است

، همان انسانی است که علم و حیـات و » آخرخلقا« مقصود از ،درنتیجه.  وجود ندارد،باشد

، »انشاء«با این . د قبلی وجود نداردر یعنی در موا؛ها مسبوق به عدم هستند دارد و اینقدرت 

  براثـر. به موجودی دارای حیات علم و قدرت تبدیل شد،ای که مرده، جاهل و عاجز بود ماده

 ماده و مـواد سـابق را در جهـت ،تاین تبدیل، انسان که دارای علم، قدرت و حیات شده اس
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ای کـه قلـم را بـرای نوشـتن افکـار و   مانند نویسنده؛گیرد می کار  بهاهداف و مقاصد خویش

  .)٢١ :همان( بندد کار می  بههای مورد نظر خویش ایده

آن  مؤیـد  گفـت و برخـی روایـت تفـسیری نیـزتـوان می باره دراین آنچه ،طور خالصه به 

 دمیده شدن روح الهی در وجود انسان ،»شاءنه خلقا آخران«صود از  این است که مق،هستند

، ساختار وجودی انسان از یک بخش مادی و جسمانی تشکیل شده است که درنتیجه. است

ثم انـشاءنه خلقـا « قبل از عبارت ١٤ تا ١٢ت و آیات یا همان خاک آفریده شده اس» گل«از 

، خبـر از ایجـاد و آفریـده شـدن سـاختاری ١٤آیـۀ اما ادامه . کنند می به این امر اشاره »آخر

 رو، ازایـن. غیرمادی در وجود انسان است که همان دمیده شـدن و حلـول روح الهـی اسـت

ون از دو بخـش مـادی و الهـی تـشکیل شـده سورۀ مؤمن آیات مورد بحث در براساسانسان 

لهی، انـسان واجـد  دمیده شدن روح اۀدرنتیجاگر تفسیر عالمه طباطبایی را بپذیریم، . است

 و چون بخش مادی انـسان نـاتوان، شود میخصوصیات و صفاتی مثل قدرت، علم و حیات 

 بخش غیرمادی انـسان، از جـسم انـسان در جهـت اهـداف و مقاصـد ،جاهل و مرده است

  .گیرد میخویش بهره 

 و دوسـاحتیشناسـی اسـالمی، انـسان موجـودی   انسانبراساس گفت توان می بنابراین،

 و روحـی ُیک بعد الهی و سو ازیکطبیعی عبارتی،   به جسمانی و مادی یاُیک بعداز متشکل 

 دوسـاحتیحـال اگـر انـسان را موجـودی . دیگر اسـت یفطری از سوعبارتی،   بهو معنوی یا

 از تـوان مـی و نشـود مـیشده برای وی نیز متفاوت  بدانیم، کمال تعریف) طبیعت و فطرت(

صرفا حقوق 
ً

عـد ُنادیده گـرفتن بمعنای  به ؛ زیرا این امر؛ارۀ او سخن گفتدربمادی و طبیعی 

 هـم حقـوق ،شـود میسناد داده ِ حقوقی که به وی ا،اساس براین. ای از وجود اوست برجسته

ود وجـود دو دسـته از تمـایالت در وجـ. طبیعی و هم حقوق فطری را دربـر خواهـد گرفـت

 فطـری و الهـی یها تمایالت و گرایشسو و  ازیک مادی یها انسان، یعنی تمایالت و گرایش

هـایی کـه  آن دسته از نظریه.  بودن وجود انسان استدوساحتی همین ۀدیگر نیز نتیج ازسوی

فطـری حیـات انـسان غفلـت عبـارتی،   بـه یـاجنبـۀ الهـیبندی اصول عدالت از  در صورت

سـاندن انـسان، د در جهت به کمال رتوان میدهند که ن ای را ارائه می نظریهدرواقع،  ،کنند می
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بیشتر نظریـات مـدرن در فـضای . ها و ساحات وجود انسان مؤثر باشد همۀ عرصهمبتنی بر 

از وجـود انـسان،  تلقی مادی و غیرالهی دلیل به که معنا این به ؛گونه هستند  این،تمدنی غربی

صـرفا بـر  اجتماعـات سیاسـی نیـزشده برای توزیع خیرات در  نظرگرفتهدر اصول عدالت در
ً

کیددست  اینها و معیارهایی از فهمؤل منظری دینی و اسالمی بایـد بـر  از،مقابلدر. کنند می تأ

هـای  های الهی و فطری وجودی او، عالوه بر جنبه حقوق انسان برای شکوفایی و تحقق جنبه

کیدمادی و طبیعی  دقیقا .  کردتأ
ً

 از حق رشد و هـدایت کـه ، است که در اسالمدلیل همین به

حقوق فطری در منزلۀ  بهها   و اینشود می سخن گفته ،عبودیت خداوند است ضرورت ۀنتیج

  .شود مینظر گرفته 

 بایـد بـر ، آن است که سـاحت فطـری و الهـی انـسان،اهمیت داردمیان،  دراینآنچه اما 

 تمـایالت مـادی و طبیعـی در وجـود ،دیگر عبارت به. ساحت مادی و طبیعی او حاکم باشد

انـسان بـرای نیـل بـه درواقـع . تحقق تمایالت الهی و فطـری اوسـتای برای   مقدمه،انسان

، از ابعاد مـادی دارد الهی و تمایالت الهی و معنوی  موجودی که روحدرمقام باید تشکماال

 برتـر و متعـالی کـه خداونـد هـای گـرایش ابرازی برای رسـیدن بـه مثابۀ بهو طبیعی خویش 

 ضـرورت حـاکم ۀدربار. رد بهره گی،ه است خلقت خویش در وجود او به ودیعه نهادبراساس

 ،شناسـی اسـالمی انـسان ازمنظـر عد طبیعـی و مـادی اوُعدی فطری وجود انسان بر بُبودن ب

 ۀ سور٢٢ و ٢١ توبه، آیات ۀ سور٣٨آیۀ  عنکبوت، ۀ سور٦٤آیۀ  نساء، ۀ سور٧٧آیۀ  به توان می

  .  اعلی اشاره کردرۀ سو١٦آیۀ حدید و 

هـای مـادی و  اشـاره بـه جنبـهدرواقـع، وی و حیات اخروی کـه در این آیات، حیات دنی

 بـر برتـری گـردد؛ سـپس مـی مقایسه ،های الهی و فطری آن است طبیعی حیات بشر و جنبه

کیدحیات اخروی  کیدباید توجه داشت که . شود می تأ  و جنبـۀ الهـی قرآن بر مرجح بودن تأ

 بلکـه ؛نبۀ مـادی و طبیعـی او نیـستجانکار و نادیده انگاشتن معنای  به ،فطری وجود انسان

 ضرورت حاکم شـدن فطـرت بـر رسد نظر می  بهبا اینکه. ست ابیان اولویت یکی بر دیگری

 ،شـود مـیمحـسوب طبیعت بسیار روشن است و روح حاکم بر بـسیاری از تعـالیم قرآنـی 

. شاره کـرددر این آیه ا» اولئک کاالنعام« اعراف و عبارت ۀ سور١٧٩آیۀ  به آیاتی مثل توان می



 ١٣٩٦پاییز و زمستان / هم شمارۀ دوازد/ سال پنجم / های سیاست اسالمی        پژوهش٧٦

  

، انـد شان که با حیوانات مشترک که طبیعتروست  ، ازآنها انسان دست ازاینمذمت خداوند 

صورتی دیگر با بیان علت غایی خلقت   ذاریات نیز بهۀ سور٥٦آیۀ . غالب شده استها   آنبر

کیـد و طبیعـی او جنبۀ مـادی و معنوی بر ُبعد الهیانسان بر حاکم بودن  و مـا «: کنـد مـی تأ

  ».بپرستند برای اینکه مرا ، مگرمن جن و انس را نیافریدم؛ ت الجن واالنس اال لیعبدونخلق

 دو ساحت طبیعـت و فطـرت، ۀبه مراتب انسانی، رابط باتوجه گفت توان می ،اساس براین

 فطرت که مظهر روح الهی انسان  واست وجودی انسان ۀای افقی نیست، بلکه دو مرتب ابطهر

 سـاحت فطـری انـسان ازآنجاکـه ،دیگر ازسوی. د بر طبیعت حاکم شود، بایرود شمار می به

 دیگـر باید بر ساحت طبیعی وی غالب شود، اصل هدایت نیز اصل اول عدالت است که بر

 همـین رد و حقوق منبعث از آن نیز ناظر بـمفهوم کلیدی رش. معیارهای عدالت حاکم است

ت در فهرسـت لیبرالـی از یو حق هدا مثل حق رشد ی حقوقنبود.  روحانی انسان استۀمرتب

ف دولـت و افـراد ی یافته است و وظـابازتاب حقوق بشر ۀکه در اعالمی چنان  آنحقوق انسان،

صرفا  از نگرش ی، ناششود مین یی آن تعبراساسز یجامعه ن
ً

. انه بـه انـسان اسـتیگرا عتیطب

 رشد و زمینۀ ندارد که یا فهیز وظی انسان در نظر گرفته نشود، دولت نی براین حقوقی چنیوقت

ن حـق یتـر  مهـم بهی، در مکتب لیبرالیسم، آزاددرمقابل. ت افراد جامعه را فراهم سازدیهدا

ن حد ممکن که با حق یشتری به ب،ن حقی تا از اشود می و دولت موظف شود میل یانسان تبد

  . محافظت کند  همگان سازگار است،ی برایمشابه

  هاي سیاسی اصل هدایت داللت
هـای سیاسـی مهمـی در تبیـین   داللت،شناختی  که مبانی انسانشود می روشن ترتیب، این به

 هدف قدرت ازآنجاکه. ستها این داللتترین  از مهم توزیع قدرت سیاسی دارند، وعدالت 

زان یـز میـ نیاسیع قدرت سی توزیست، مبناها آن ی رشد دادن افراد و تعال  در اسالم،یاسیس

 متعلـق بـه از مفـاهیم وجـودی ۀسع. رد است فی وجودۀ سع،دیگر رتعبا به و یرشد و تعال

مالصـدرا در . بااهمیـت باشـد ،د در موضـوع مـورد بحـثتوان میت صدرایی است و محک

کید ، وجودیۀبحث سع اول و اخـر «:  وجـودی را داردۀکند که خداوند بیـشترین سـع می تأ
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 .)١٤٠ :١٩٨١لدین شـیرازی، صـدرا(»  وجـودی منبـسط اسـتۀ زیـرا دارای سـع؛ اعلی استأمبد

 کـه کننـد مـی در قوس صعودی حرکت ،خداوندسوی   به در سلوکها همۀ انسان، میان دراین

  :  کرده استراه طی را در این مسافت بیشترین ،انسان کامل

 امـا ؛کنند می ولی آن را درک ن؛خداوند هستندسوی   به در سلوک،اتهمۀ موجود
 نسان کامل که بخش زیـادی از قـوس صـعودیخدا در اسوی   بهاین حرکت و سیر

ایــن امــر بــرای . خداونــد را پیمــوده اســت، دارای ظهــور بیــشتری اســتســوی  بــه
ها را کـور نـساخته اسـت، روشـن   آنان و اهل اندیشه که تقلید و جدالنظر صاحب

صـدر (کند  می اعطا ،کس که بخواهد آن این فضلی است که خداوند به هر  و؛است

   .)٣٥٦ :١٣٥٤الدین شیرازی، 
 کـه در کند میجامعه را به انسان تشبیه ، ویژه افالطون به ،مالصدرا همانند حکمای یونان

  : آن عضوی ریاست را به عهده دارد

 شبیه بدن کامل و سالم است که اعضایش برای کامل شدن زنـدگی ، فاضلهۀمدین
ده دارد و  در همکاری با هم هستند و یک عضو آن یعنی قلب، ریاست را بر عهـ،آن

   .)٤٩٠ :همان(به قلب است ها   آن نزدیکیمیزان  به،بقیه اعضاجایگاه 
 ضرورتا باید انسان کامل باشد،رئیس مدینه یا همان رهبر اجتماع سیاسی

ً
:  

ه اسـت و عقـل بالفعـل انسانی است که به کمال رسـید] رئیس جامعه[ این انسان
 و همچنـین قـوای سانده استر متخیله خود را به غایت کمال آن ۀشده است و قو

شکل فعاالنه و نه منفعالنه، به کمال دسـت یافتـه اسـت   به،اش احساسی و محرکه
   .)٤٩٢ :همان(

دسـت   بـهدانـد کـه سـعادت چگونـه این انسان در باالترین مراتب انسانی قرار دارد و می

  :  اولین شرط رئیس جامعه است،و این: آید می

  اوند به عقـل فعـال و فـیض عقـل فعـال بـه عقـلفیض خد واسطۀ  به) این انسان(
اش،   متخیلـهۀواسـطۀ فـیض بـه قـو  به وشود میمنفعلش، حکیم، فیلسوف و ولی 

 انذار و از آنچه واقـع شـده اسـت و آنچـه ، که به آنچه واقع خواهد شدشود مینبی 
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 ۀاالترین درجـ انـسانی و بـۀترین مرتب  در کامل، و این انسان؛دهد میهست، خبر 
 با عقـل فعـال یکـی ، بیان کردیمکه صورتی به قرار دارد و گویی نفس وی،  تسعاد

موجب سعادت انسان شـود، آگـاهی  شده است و این انسان به هرفعلی که بتواند
  .)٤٩٣: همان( شرط اول رئیس جامعه است ،دارد و این امر

ی در حکمـت صـدرایی، کـه مبتنـی بـر مبـانی سـعۀ وجـودهای بحـث مهـم  از داللت

 ،پیوند میان برابری و عـدالت. شود میاسالمی است، در بحث برابری مطرح شناختی  انانس

 میلر، .ک. ر، برای نمونه(اند  ه عدالت را به برابری تعریف کرد، است که برخی نویسندگانچنان آن

 . قـرار داردهـا انـسان مراتب انسانی در تعـارض بـا برابـری ۀ  اما روشن است که اید؛)١٣٨٦

معنا که دارای طبیعـت و  این به که انسان هستند، رو  ازآنها همۀ انسانح است که واضهرچند 

  درموردالمثل هاست که فی فطرت انسانی هستند، برابرند و همین امر موجد حقوقی برای آن

 اند  که فراتر از این قلمرو حداقلیهستنداما برخی حقوق . کند میحیوانات و گیاهان صدق ن

همـین . حق حکومت یا قـدرت سیاسـی اسـتها   آنیکی از.  پیوند دارندو با مراتب انسانی

 نـه ، عهـد الهـی معرفـی شـود،یجامعۀ اسـالم موجب شده است که امامت و والیت ،امر

مـشخص بـا هـابز آغـاز طور   بهی  کهمعنای به ،داد اجتماعیداد قرار برون.  اجتماعییقرارداد

ک سـکوالر یـدمکرات سیاسی است، نظـام  غالب در توزیع قدرتۀشود و همچنان اندیش می

مـان یاما در اسـالم، عهـد و پ. است» ت و توافقیرضا «یاسیع قدرت سی توزیاست که مبنا

ع قـدرت یـ توزۀ نحـوی بـرای قـرارداد اجتمـاعمیـان،  و ازآنی مقدم بر هر قرارداد بشر،یاله

 تعلـق یفـرد بـه یاسـی قدرت س،اساس براین.  استی و سامان دادن به نظام اجتماعیاسیس

 را ی اوامـر الهـه،ش از همـیق کرده است و بی طریر رشد طیش از همه در مسی که بگیرد می

 برخـوردار یشتریـ بی وجودۀ، از سعیی صدراۀتعبیر فلسف بهبند است و یپا به آن شناسد و یم

 اتم وجـود دارد و زمـان نحو بهامبران و امامان ی در پییها ویژگین یروشن است که چن. است

 و یعلمـ ـ یوجودسعۀ  ازلحاظن قرابت را یشتری که بشود ها می  آننی جانشیز فردیت نبیغ

  . با آن ذوات مقدسه دارد ـیعمل
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. هـای مهمـی دارد ی و مراتب انسانی در توزیع آزادی در جامعـه نیـز داللـتسعۀ وجود

 برخوردار یرشتی بیها شتر از اسالم است و فرد از انتخابی ب،سمیبرالی افراد در لیقلمرو آزاد

گران ی دی را برای مشابهیکه آزاد ی مادام نیز هست؛ش ی قابل افزا،ها ن انتخابیاست و البته ا

 یهـا آزادیت یاما  در نگرش اسالمی، محدود. گران نسازدی را متوجه دیضرر یا سلب نکند

 کـه ،عت اسـتی حاکم شدن فطرت بر طبۀ و الزم او ضرورت داردی رشد روحیانسان،  برا

عت بـر فطـرت ی طبۀ از غلبی ناش،سمیبرالیها در ل اما گسترش تنوع انتخاب. ان شدیتر ب پیش

بلکـه او ) انـسان شـک در معـاد نـدارد(؛ )٥: قیامـت( فجـر امامـهید االنسان لیریبل «: است

 ه،جـینتهـا و در ش و تنـوع مـداوم انتخـابیاز علـل افـزا ».خواهد در تمام عمر گناه کند می

از یـ معاصـر، جبـران ندمکـرات بـرالی لجامعـۀا سکوالر انسان در ی یق افیها آزادیگسترش 

 یا کنار گذاشتن ساحت فطری یسم با نفیبرالی و کمال است که در لی تعالی انسان برایروح

 ست،یـ انـسان نیی مقـصد واقعـی و نهـاْنی زمـازآنجاکهاما . ده گرفته شده استیانسان، ناد

رود،  یش می پیطلب ن تنوعیشتر در ایانسان ب هرچه ، ویابدش یها افزا ن انتخابی اۀهرچه دامن

 .شود می یشتریأس بیتر و دچار  تر، ناکام گمراه
 همـین مراتـب براسـاسهای حقوقی در اسالم میان مسلمان و غیرمـسلمان نیـز  نابرابری

حقـوق بیـشتری درنظرگـرفتن  که معنا این به ؛ در راستای هدایت صورت گرفته استانسانی و

هـا   آن با هدف تشویق و ترغیب،سیاسی برای مسلمانان در مقایسه با غیر مسلمانان لحاظ به

  جایگاه انسانییمعنای تالش برای ارتقا بهاین امر نیز . دپذیر میبرای پذیرش اسالم صورت 

 ر نـاظر بـ،سمیبرالی در لها انسان یبرابر. و حرکت در مسیر کمال استها   آن وجودیۀو مرتب

 انسان را یگر ساحات وجودیسم دیبرالی لازآنجاکه.  استیعت انسانی در طبها انسان یبرابر

گـر ی امـا د؛ستیـ نیعـت انـسانی فراتر از حقوق طبیص حقوقیگذارد، قادر به تشخ یکنار م

 حقـوقی اسـت و یز هـست، دارایـعـت نی از سـاحت طبتـر  مهم انسان کهیساحات وجود

ز یـ نی حقوق متفـاوت د،نعت، نابرابری طب ساحتبرخالفن ساحات، ی در اها انسان ازآنجاکه

 مبتنـی بـر ، در اسـالمها انسان متفکران اسالمی از حقوق برخیبندی  تقسیمدرواقع، . دارند

 جوادی آملی معتقد است که حقـوق الله آیت ،برای مثال. همین مراتب وجودی انسان است
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 از آن حیث ها انسان ۀ هم حقوق مشترک میان.١: توان به سه دسته تقسیم کرد میدر اسالم را 

 حقوقی کـه مـشترک میـان .٢. گویند  حقوق را حقوق اساسی میکه انسان هستند؛ این قسم

دارد  بخش دیگری از حقوق وجود .٣. شود می ادیان الهی ۀموحدان بوده و شامل پیروان هم

 ،وقبندی از حقـ  این تقسیم.)١٠٥-١٠٤ :١٣٨٤، ی آملیجواد( که متعلق و مختص مسلمان است

 مراتـب وجـودی ر بلکـه نـاظر بـ ها نیست، ز طبیعی آن و تمایها انسان تبعیض میان معنای به

  .هاست آن

  گیري نتیجه
، آن است که عالوه بـر دربارۀ عدالتای  شناختی ارائۀ نظریه ی  مبانی انسانها ویژگییکی از 

یین اصول عدالت ، در تعیین و تبگیرد میی در درون آن صورت پرداز نظریهترسیم فضایی که 

 اینکـه دو عرصـه و سـاحت را بـه باتوجهشناسی اسالمی،  انسان. ی داردناپذیرنیز نقش انکار

صرفا ، گیرد میبرای انسان در نظر 
ً

به تعیـین اصـولی معطـوف بـه توزیـع خیرهـا و کمـاالت 

 بلکه عالوه بر این، به ساحت فطری و الهی وجود انسان نیـز ؛عرصۀ طبیعی نیستمربوط به 

 معیـار ،جامعـۀ عـادل و آن را در بنا نهادن یـک کند می تعیین اصول عدالت توجه بنیادین در

 از دو ، گفتـه شـدکـه گونـه همانی اسالمی و قرآنی،  ازدیدگاه  انسانکه ازآنجا. دهد میقرار 

 از حقوق طبیعی و همچنین حقـوق فطـری توان می ،ساحت طبیعی و فطری برخوردار است

صرفا مادیب مکات. انسان سخن گفت
ً

جنبـۀ  در تبیین اصول عـدالت بـه ، لیبرالیسمویژه به ،

 اما تلقی اسـالمی از ؛دارند ی کاملی مبذول میتوجه  بی به حقوق فطری اورو، ازاین و فطری

. شـود مـی حقوق فطری و الهی، عالوه بر حقـوق طبیعـی و مـادی ۀوجب طرح ایدانسان، م

شده باید بر حقوق مادی و طبیعی حـاکم تی ذکرشناخ  انساندالیل حقوق فطری به ازآنجاکه

ین معیـار عـدالت تـر  مهم،باشد، اصل هدایت که برگرفته از هدف غایی خلقت انسان است

محور و نـه  ای هدایت بندی نظریه  موجب صورت،از انسان  تلقی اسالمی،درنتیجه. شود می

  .شود می ۀ عادلجامعبخش   اساس قوامعنوان بهآزادی محور یا رفاه محور از عدالت 
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ی سـعۀ وجـود حکمت صـدرایی از براساس باالتری، یا مرتبۀ وجودییی که از ها انسان

 ،ین ایـن حقـوقتـر مهماز . برخوردار هستند از حقوق سیاسی بیشتری ،بیشتری برخوردارند

نیـز چنین حقوقی درنظرگرفتن هرچند . حق حاکمیت سیاسی و رهبری اجتماع سیاسی است

موانـع هـدایت  سازی برای عبودیـت خداونـد و رفـع جایگاه جامعه و زمینه ارتقای منظور به

 نیز از طریق پذیرش حاکمیـت دارندتری  ی پایینسعۀ وجودیی که ها انسان. گیرد میصورت 

شده برای عبودیت خداوند بهره  های فراهم  از زمینهتوانند مییافته،  ی هدایتها انسانسیاسی 

برخـورداری از .  دسـت یابنـدمرتبۀ وجـودیرو،  ازاینهدایت و د و به مراتب باالتری از نگیر

 میـانی سـعۀ وجـودمتناسب با میزان صورت   به هرچند،حقوق مربوط به حاکمیت سیاسی

کسانی که در .  نیستی خارج از دسترس افراد عاد،شود میاتباع یک اجتماع سیاسی توزیع 

د و قرار گرفتن در مسیر هدایت  در صورت پذیرش عبودیت خداونهستند،تری  جایگاه پایین

های طبیعی و فطـری   ساحتۀبه آنچه دربار باتوجه. یابند به این حقوق دسترسی توانند مینیز 

همـۀ  بـرای تنهـا نـه ،یسعۀ وجـود لحاظ بهوجود انسان گفته شد، دسترسی به مراتب باالتر 

 حق مشروعی ؛شود یمدر نظر گرفته ها   آنیک حق برایبه مثابه  بلکه ؛ ممکن استها انسان

 اجتمـاع اعـضای آن را فـراهم کنـد و ارتقـایهـای تحقـق و  که حاکمیت سیاسی باید زمینه

  . و مشروع را از حاکمیت سیاسی مطالبه کنندحق   بهۀتسیاسی نیز باید این خواس

هـا و   اولین اصل عـدالت، داللـتعنوان به ، واضح است که طرح اصل هدایت،درنتیجه

 ۀدرزمینـمـدرن  ۀگرایانـ هـای برابـر تقابل با نگرشدر صی نیز دارد که استلزمات سیاسی خا

اما توجه به مراتب وجودی انسان در تشخیص حقوق . استتوزیع خیرها و حقوق اجتماعی 

 :ر نیـز دارد دیگـۀو تشکیک وجود صدرایی اسـت، دو ثمـر اصالت وجود فلسفۀ از متأثرکه 

 ازمنظـر .موجـودات دیگـر توجه به حقـوق حقوق انسان و دیگری ۀیکی گسترده شدن گستر

 وجـودی خـود دارای ۀمیـزان حیطـ  بلکه هر موجودی به،سان انتنها نه ،تعالیم آسمانی اسالم

 از ، خـاکی اسـتۀتـرین قلمـرو وجـودی در ایـن عرصـ ردهحق است و انسان که واجد گست

 حقـوق ی دارا،نشیـن بیـز در ایـموجودات ن دیگر عت ویطب. حقوق بیشتری برخوردار است

سم، مورد غفلت قرار یبرالی لازجمله دوران مدرن، یستی اومانیها شهی که در اندی امر؛هستند
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ی دفـاع از هـا گـرایش ۀندیظهور فزا. دی گردناپذیر  و جبرانیهای جد گرفت و موجب آسیب

ت دارد و تنهـا راه یـ مکاتب مدرن حکای نظری در مبانیادین نقص بنی از هم،ستیط زیمح

هـای  وزهآمـ براسـاسعـت یموجودات و طب دیگر ن حقوق خداوند، انسان ویدواصالح آن، ت
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