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چک د

عدالت منتهي آمال بشريت در همة اعصار و زمانها بوده است و کمتر جريان
فکري و جنبش اجتماعي را ميتوان سراغ گرفت که شعار عدالت را مطرح نکرده
باشد .اما آنچه در اين ميان باقي است اينکه حسب ميراث مکتوب معارف و علوم
انساني -اجتماعي هيچگاه توافقي بر سر چيستي عدالت در بين متفکران حاصل
نشده است و تعريف از عدالت و مبادي مابعدالطبيعي هر تعريف و همچنين
داللتهاي سياستي آنها هميشه محل غفلت و يا منازعه واقع شده است .تحليل و
واسازي هستيشناختي ،معرفتشناختي و کالمي از مسئلة عدالت مقولهاي است که
ادبيات ناظر بر نظريههاي عدالت نيازمند آن بوده و هرگونه پااليش نظري و انتخاب
در عرصة سياستگذاري و کاربرد ،مستلزم تفطن بدانهاست؛ از سوي ديگر ،معرفي
آراي حکماي اسالمي در اين زمينه نيز فارغ از توجهات فلسفي و مابعدالطبيعي
ايشان ،آن چنان که بايد ،محصولي معرفتي در پي ندارد .از اين رو در اين نوشته
سعي شده که تعاريف يکي از متفکران معاصر انديشة اسالمي ،استاد شهيد مرتضي
مطهري(ره) ،از مقولة عدالت حسب نظرات کالمي و فلسفي خود ايشان مورد
واسازي هستيشناختي ،معرفتشناختي و کالمي قرار گيرد تا داللتهاي فلسفي هر
يک از تعاريف مطرحشده توسط ايشان ،به ويژه در حوزة رويکردهاي معتزلي،
اشعري و شيعي بررسي بيشتري شود و نشان داده شده است که رئاليسم در مسئلة
عدالت جايگاه رکيني را در مباحث ناب اسالمي داراست.
ژگ

کل دي

عدالت ،تعريف عدالت ،فلسفة عدالت ،واسازي ،هستيشناسي ،معرفتشناسي،
مبادي کالمي ،رئاليسم
 دانشجوي دکتري و عضو هيئت علمي دانشکده معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
paighami@isu.ac.ir
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شايد نيازي به توضيح اهميت واژة عدالت در افکار و زندگي بشر نباشد .انسان در طول
تاريخ نسبت به عدالت و برقراري آن در شئونات مختلف حقوقي ،اقتصادي و اجتماعي
خود بالفطره حساس بوده است .افالطون در کتاب «جمهوريت» و ارسطو
هريک بهنحوي با به کارگيري اين واژه ،بخش عمدهاي از آرمانها و اهداف انساني را
مطرح کردهاند.
انسان فطرتاً و با فطرت زيباييشناس خود عدالت را ميشناسد و بدان ارج مينهد.
از بعد معرفتشناختي ،عدالت امري معلوم و از نگاه زيباييشناختي و غايتشناختي،
فطرت ًا و بهنحو بديهي اولي ،مفهومي مطلوب و حسن است .حُسن عدالت و قبح
بيعدالتي را انسان فطرتاً وجدان ميکند؛ لذا چه بسا اصلي اصيلتر و رکني رکينتر از
عدالت نباشد.
اما در مقام تحقق و اثبات ،اين آرمان بشري چه به لحاظ چيستي و چه در مقام
چگونگي تحقق و پيادهسازي ،متأثر از انواع موانع معرفتي و غيرمعرفتي بوده و در
سنگالخ محدوديتها و تمايالت کاذب بشري اسير شده است.
در اثر حاضر سعي بر اين داريم با تعمق بر مبادي فلسفي مسئلة عدالت اشارتي به
ميراث وزين تفکر شيعي (منبعث در تفکر ناب استاد شهيد مطهري(ره)) در اين باب
داشته باشيم و از اين ميان ضمن تبيين رهيافت شيعي ،نسبت خود را از ساير
رهيافتهاي هستيشناختي و معرفتشناختي در باب عدالت نيز دريابيم.
 .4چ

عد ت

عليرغم گستردگي استفاده از اين واژه ،چه در طول زمان و چه در مکاتب مختلف
بشري و الهي ،مفهوم عدالت همچنان محل مناقشه است و تعريف واحد و مورد
اتفاقنظري در بين انديشمندان علوم انساني وجود ندارد .گويا در عمل ،درك اين
مفهوم براي بشر سهل و ممتنع بوده است .گروهي از عدالت به جود و انصاف 1ياد
کردهاند و گروهي آن را با تساوي و برابري 0مترادف دانستهاند .هرکدام از اين تعاريف،

تحل ل ب ي ه

نخ

 ...عد ت

ند شة

ه د رتض

هري 471

مبادي و مدلوالت فلسفي خاص خودشان را در پي دارند .لذا بايد با دقت نظر خاصي
که مسئله برميتابد ،به موضوع پرداخت تا از اشتباه بر حذر باشيم.
استاد شهيد مطهري(ره) در کتابهاي «عدل الهي» (صص )48-45و «اسالم و
مقتضيات زمان» سه معنا و مورد استعمال را ذکر ميکنند که حسب توان به برخي از
مدلوالت مابعدالطبيعي آنها اشاره ميکنيم:
 .4-4و

بو

به نظر ايشان در هر نظام و مجموعهاي که از اجزاي متعدد و مختلف تشکيل يافته است
و هدف خاصي را دنبال ميکند؛ به عبارت ديگر ،غايت مشخصي دارد؛
«بايد شرايط معيني در آن ،از حيث مقدار الزم هر جزء و از لحاظ کيفيت
ارتباط اجزاء با يکديگر ،رعايت شود و تنها در اين صورت است که آن
مجموعه ميتواند باقي بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را
ايفا نمايد» (مطهري ،1081 ،ص.)45
در اين بيان ،ايشان از شرايط معين از حيث مقدار الزم براي هر جزء و
کيفيت ارتباط اجزاء با يکديگر و رعايت نسبت ميان عناصر و اجزاء غايت مورد نظر،
تعبير به موزونيت و يا تعادل و عدالت کرده است .اما در خصوص اين تعريف چند
نکته گفتني است:
يک .اين شرايط معين (موزونيت) صفتي مؤخر از وجود مجموعه و به تعبيري
صفت تبعي آن است و لذا عدالت به اين معنا و حسب اين تعريف ،بسته به شرايط و
ويژگيهاي مجموعه و حتي اهداف و غايات آن در زمانها و مکانهاي مختلف ،متغير
و سيال خواهد بود و با از بين رفتن آن نظام ،عدالت نيز ديگر به نحو پيشيني قابل
بحث و تعريف نخواهد بود.
دو .اين تعبير در هر حال ،با کالم موال در توصيف عدل« ،العدل يضع االمور
مواضعها» بهظاهر همخواني دارد .البته با اين توضيح که اين موضع ،صفتي و حالتي
ذاتي و اصيل نيست بلکه صفتي تَبَعي است ،در يک مجموعه و در تعامل با ساير اجزاء
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و بسته به اهداف و غاياتي که از آن نظام خواسته ميشود ،متغير است .درواقع ،موضع
همان وزن و به تعبير ديگر ،شأني است که با رعايت آن موزونيت حاصل ميشود.
سه .چنانچه اين تعريف به لحاظ هستيشناختي 0بررسي شود ،ديده ميشود که
هرچند در ظاهر ،اين تعريف دال بر رويکردي رئاليستي است ،ولي در باطن امر با
توجه به آنچه در دو مطلب باال ذکر شد ،مسئله به موزونيت که امري اقتضائي (و در
پارهاي موارد قراردادي) است و حسب نظام و نسبت به ترابط و تعامل اجزاي سيستم
با يکديگر تعريف ميشود ،احاله ميشود؛ البته صرف اين معنا لزوماً ما را از دايرة
رئاليسم خارج نميکند بلکه فقط دايرة مسئله را به حوزة اعتباريات ميگسترد.
چهار .اين تعريف نگاهي نظاممند به مسئلة عدل دارد .در اين نگرش آنچه مهم
است ،دوام و بقاي کل و غايت و هدف ما از آن است؛ نه اجزاء؛
«اينجاست که پاي مصلحت به ميان ميآيد؛ يعني مصلحت کل ،مصلحتي که
در آن ،بقاء و دوام «کل» و هدفهايي که از کل منظور است در نظر گرفته
ميشود .از اين نظر ،جزء فقط يک وسيله است و حسابي مستقل براي خود
ندارد» (مطهري ،1081 ،ص.)44
پنج .عطف به نکتة پيشين اين تعريف با رهيافت اصالت جامعه و رويکرد
سيستمي همخواني و قرابت جدي دارد.
شش .عطف به نکته (ج) ترابط عدالت و مصلحت به ظرافت تمام در اين نگاه
ديده ميشود و اين امر موجب سياليت مفهوم عدالت در مقام اثبات خواهد شد.
هفت .اين تعريف در باب کلهاي همه يا هيچ يا کلهاي ترکيبي و يکپارچه 5که
بدون اجزاي مجزاء است و موزونيت بين اجزاء در مورد آنها و بالتبع نحوة تعريف
عدالت در آنها سالبه به انتفاي موضوع تلقي ميشود ،ساکت است.
هشت .تأکيد بر وجود مسئلة اختالف و تبعيض در بين اجزاء ( عليرغم وجود
انسجام) و عدم لزوم برقراري تساوي بين مفهوم عدالت و مفهوم تساوي از ديگر نکات
مهم اين تعريف است.
نه .استاد شهيد خود از اين موزونيت در باب اجتماع انساني ،يا شرايط فيزيکي و

ض َع الْ ِم َيزا َن»
شيميايي تعبير به «تعادل» ميکند و با دو آية شريفة « َو َّ
الس َماء َرفَ َع َها َوَو َ
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(الرحمن )8:و حديث نبوي «بالعدل قامت السموات واالرض» ،عدل را در عالم وجود
به ميزان تعبير ميکند .بديهي است اين تعادل قوام و ثبات را در پي خواهد داشت؛ لذا
عدالت به اين مفهوم را دقيق ًا ميتوان بر «تعادل» 4در ادبيات اقتصادي يا توازن 1که
مساوق مفهوم قوام و ثبات نيز است ،منطبق دانست.
ده .استاد شهيد ميفرمايند« :نقطه مقابل عدل به اين معنا ،بيتناسبي است؛ نه ظلم»
و اين نکتهاي بسيار مهم و کليدي است و البته قابل مناقشه؛ زيرا بيان اين جمله خود
نشان ميدهد که استاد از عدل مفهومي غير از موزونيت و تعادل دارند واال بيتناسبي
بايد عين ظلم ميشد و چه بسا کساني اين جمله را قبول نداشته باشند و عدالت را عين
تعادل و بيتناسبي را همان ظلم بدانند؛ چرا که به نظر ميرسد دقت معناشناختي به
مفهوم ظلم بدون داشتن تعريفي از عدالت ممکن نيست و درك اين دو همانند دو
مفهوم وجود و عدم ،الزم و ملزوم يکديگرند ،هرچند اصالت را بر وجود و موزونيت
بدانيم .اما بههرحال ،تمايز معناشناختي بين ظلم و بيتناسبي ميتواند مدلوالت
زيباييشناختي ،اخالقي و حقوقي بسياري را در بر داشته باشد.
يازده .با استناد به اين مفهوم و رد يا قبول آن ميتوان در پارهاي از مسائل اقتصادي
بهنحوي ديگر انديشيد؛ براي مثال ،آيا قيمت تعادلي همان قيمت عادالنه است يا نه و
يا اينکه چنانچه قائل شويم در صورت بروز بيتعادلي در اقتصاد و شکست بازار ،ظلمي
صورت نگرفته است ،پس فلسفة بيمههاي بيکاري و تأمين اجتماعي را بايد در جايي
ديگر جستجو کرد .پرواضح است که در اين صورت ،وقتي بيتناسبي معادل ظلم نشد،
جبران عدم تعادل نيز از مقولة احقاق حقوق و عدل نخواهد بود و صرفاً ماهيتي
«جودي» و انفاقي و رفتاري مصلحتانديشانه تلقي خواهد شد .در پايان اين نکته ،به
اين عبارات از استاد دقت کنيد:
«بحث عدل به معناي تناسب ،در مقابل بيتناسبي ،از نظر کل و مجموع نظام
عالم است ،ولي بحث عدل در مقابل ظلم از نظر هر فرد و هر جزء مجزا از
اجزاي ديگر است .در عدل به مفهوم اول" ،مصلحت کل" مطرح است و در

عدل به مفهوم دوم ،مسئله و حق فرد مطرح است» (مطهري ،1081 ،ص.)41
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دستکم نتيجة حاصل از اين عبارت ،تأکيدي بر نکتة پنجم ذکرشده است و تفطن
بسيار مهم بر اين مسئله است که بههرحال ،براي لحاظ کردن حقوق فرد اين نگاه
چندان کارآمد نيست.
 .2-4ت

ي نف

هرگونه تب ض

طبق اين تعريف بين عدل و مساوات هيچ تفاوتي نيست .در مجموعة ادبيات اقتصادي
نيز بهطور معمول اين تعريف ،مورد نظر مساواتطلبان 8که شعار عدالت را سرلوحة
خود قرار ميدادند ،بوده است؛ در مجموع ،به نظر ميرسد برقراري رابطة تساوي بين
عدل و مساوات جامع افراد و مانع اغيار مورد نظر در باب عدل نخواهد بود.
به نظر حکماي اسالمي اين تعريف تنها در محدودة مضيق استحقاقهاي متساوي
(يعني حقوق اوليه منبعث از علت غايي ،که در جاي خود بدان اشاره خواهد شد)،
ميتواند متضمن عدالت باشد و در غير اين صورت ،يعني نبود استحقاقهاي مساوي که
چندان هم غيرمحتمل نيست ،برقراري مساوات عين ظلم و ناقض عدل ميشود .چنانچه
به تعبير استاد شهيد« ،اگر اعطاي بالسويه عدل باشد ،منع بالسويه هم عدل خواهد بود»
(مطهري ،1081 ،ص.)41
مدلول معيوب هستيشناختي اين تعريف در همگنانگاري واقعيات انساني و
ذوالحقوق و ناديده گرفتن علل فاعلي در تحقق حقوق نهفته است .درمجموع ،در باب
اين تعريف به نظر ميرسد نميتوان چندان به مبادي هستيشناختي و معرفتشناختي
خاص و قابل اعتنايي ،جز آنچه ذکر شد ،اشاره کرد بلکه صرفاً بايد به پارهاي عوامل
برونزاي جامعهشناختي و تاريخي در تحقق جريانات مساواتطلبانه توجه داشت.
 .3-4ع ت حقوق فر

ع ي حق به هر ذيحق

تعريف غالبي که بهويژه در بين حکماي اسالمي مشهور است ،عبارت است از اينکه
«العدل اعطاء کل ذي حق حقَّه» .کالبدشکافي معناشناختي اين گزاره ،حاکي از
عميقترين مبناي حُسن و شايد مبناييترين گزارة زيباييشناسي و فلسفة اخالق باشد
که در جاي خود بحث مفصلي را ميطلبد .به نظر ميرسد ميتوان درك حسن بودن
اين مطلب را جزو بديهيات فطري برآمده از مبادي تصديقي عقل عملي دانست.
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اين مطلب ،در کلمات ارزشمند اميرالمؤمنين(ع) نيز به وضوح پيداست و حاکي از
قوت و عمق ادراك اين مفهوم در معارف اسالم است .حضرت(ع) در پاسخ به سؤال
بهتر بودن عدل يا جود ،ميفرمايند« :العدل يضع االمور مواضعها والجود يخرجها من
جهتها» و با اين جواب ،ضمن تصريح بر تمايز عدل و جود و حتي به گونهاي تخالف
و تضاد آن دو ،با تحويل 7مفهومي مسئلة «عدل» به «نظم» ،بر اين نکته که تصور
موضوع موجب تصديق حسن بودن عدالت خواهد بود ،نيز صحه مينهند.
به نظر استاد شهيد ،معناي حقيقي عدالت اجتماعي در نظامهاي بشري همين
معناي «اعطاي کل ذيحق حقه» است .به منظور دستيابي بهتر به مباني فلسفي اين
تعريف از عدالت ،از روش واسازي 2در تحليل عبارت مزبور استفاده خواهد شد.
.4-3-4

ي ن نخ

عد

اين تعريف متضمن تحويل مسئلة عدالت به مسئلة حقوق و رعايت آن است؛ لذا در
اين رويکرد خاص ،درك مسئلة عدالت ،متضمن تبيين چند مسئله ديگر است:
اول وجود «حق» :معلوم است که «حقي» وجود دارد که بر اساس آن عدالت مفهوم
مييابد؛ در اين صورت ،چيستي و منشأ حق ،از ضروريترين و مبناييترين مباحث
عدالت خواهد بود؛ بهنحوي که هرگونه مبادي تصوري و تصديقي که در اين بحث
مورد قبول افتد ،در شکلگيري مفهوم عدل تأثير بهسزايي را خواهد گذاشت .در
بخشهاي بعدي بيشتر متذکر اين مطلب خواهد شد.
دوم ،ذيحق کيست و يا چيست؟ چگونه ذيحق ميشود و منشأ اين حق يا
اولويت چيست؟ نقش علل غايي و فاعلي در تحقق آن چيست؟ مبادي بحث ذيحق
بودن يا ذيحق شدن در مقام ثبوت و اثبات چگونه است؟ در مقام شناخت چگونه
ذيحق را ميتوان شناخت .براي اين منظور چه مناطها و مالكهايي ميتوان ارائه داد؟
براي مثال ،در يک فرايند توليدي ،چه کسي نسبت به محصولي که توليد شده است،
نوعي اولويت و حق پيدا ميکند و به چه ميزان؟ کارگر که با کار خود آن را توليد کرده
است ،صاحب سرمايه ،مالک زمين يا صاحب مواد اوليه؟ منشأ اين اولويت کدام است؟
کار ،سرمايه ،زمين ،ابزار و يا مواد اوليه؟ البته در پارهاي از موارد مثل شير مادر براي
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کودك ،منشأ اولويت ،هدفداري خلقت (علت غايي) است که در اين صورت ،مسئله به
حقوق اوليه بشر برميگردد؛ اما در ساير موارد مناط و مالك شناخت اين اولويت مورد
بحث جدي است و صرف اينکه مسئله را به «به وجودآورنده» و يا مسئلة «مولديت»
ارجاع دهيم ،مشکل را حل نميکند.
سوم ،مسئلة رعايت حقوق ،نحوة اعطا ،يا استيفاء و شيوههاي آن است .همچنين،
بايد به بحث جدي مرز اعطاي دولتي و خصوصي هم پرداخت .بدين ترتيب ،بخشي از
وظايف دولت در تحقق اين اعطا بايد بهخوبي تبيين شود.
الزم به ذکر است همانطور که براي بررسي چيستي عدالت به اين سه عنصر
«حق»« ،ذيحق» و «اعطاء» توجه داشتيم ،در بحث پيرامون چگونگي اجرا و تحقق
عدالت نيز بايد بر اين سه عنصر توجه الزم را داشته باشيم؛ براي مثال ،بحث اساسي
مالكها و معيارهاي عدالت ،از کالبدشکافي دقيق دو عنصر حق و ذيحق برميآيد.
چرا و چگونه کسي ذيحق ميشود؟ پاسخ به اين سؤال ميتواند مالكهاي
عدالت را روشن کند .پرواضح است که اين معيارها ميتواند پيشيني (مناط) و يا پسيني
(مالك) باشد.
.2-3-4
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عد

استاد شهيد اين مفهوم از عدل را ناشي از نوعي خصوصيت بشري ميداند و ميگويد:
«خصوصيت ذاتي بشر است که طوري آفريده شده است که در کارهاي خود
الزاماً نوعي انديشهها که آنها را انديشة اعتباري ميناميم ،استخدام ميکند و
با استفاده از آن انديشههاي اعتباري به عنوان "آلت فعل" به مقاصد طبيعي
خود نائل ميآيد .آن انديشهها يک سلسله انديشههاي انشايي است که با
«بايد»ها مشخص ميشود و از آن جمله اين است که براي اينکه افراد
جامعه بهتر به سعادت خود برسند ،بايد حقوق و اولويتها رعايت شود .اين
مفهوم عدالت بشري است که وجدان هر فرد آن را تأييد ميکند» (مطهري،
 ،1081ص.)48
اين جمالت متضمن معرفتشناسي مفهوم عدل در ساحت بشري است .در اينجا:
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اوالً ،استاد شهيد فهم و ادراك عدالت در ساحت بشري را مجزا از ساحت افعال
الهي دانسته و بررسي کردهاند .امري که به نظر قابل تأمل است؛ زيرا در مقام ثبوت بين
حسن و قبحي که انسان به ادراك اعتباري خود به آن صورت تحقق داده و بين آنچه
خداوند متعال در خلق و جعل تکويني و تشريعي حسن قرار داده است ،نميتوان قائل
به ثنويت شد؛ مگر اينکه حسن و قبح ذاتي را از باب برهان بدانيم؛ نه ذاتي باب
ايساغوجي ،که خود محل تأملي ديگر است؛
ثانياً ،در مقام اثبات ،عدل موضوعي است که براي عقل ،فارغ از ساحت الهي يا
بشري ،بالبداهه و فطرت ًا مفهوم است و حسن بودن آن به فطرت زيباييشناختي انسان
مقبول ميافتد؛ به عبارت واضحتر ،تصور عقل بشر از «وضع کل شيء في موضعه»،
موجب تصديق حُسن آن خواهد بود و براي اثبات اين دو مقام نيازي به عبارات
يادشده و جدايي عدل در ساحت الهي از عدل بشري نيست؛
ثالثاً ،البته بشر در مقام اثبات ،و نه ثبوت ،بلکه آنجا که پاي در رکاب عمل مينهد،
به تعبير استاد ،ناچار از استخدام آالت فعل براي عملي کردن مقاصد طبيعي خود و
تحقق آن در عالم واقع است .اين آالت فعل ،که عمدت ًا در محدودة عقل عملي مورد
بحث قرار ميگيرند ،نه از مقولة شناخت نظري 11بلکه از مقولة حکمت عملي 10است و
به منظور تغيير در واقعيت و نه اخبار و حکايت 10از آن ،از نفس عاقله صادر ميشود و
در واقعيت خارجي کارکردهاي تدبير ،تمشيت ،اقامة مطلوب ،مديريت ،برنامهريزي،
خلق و کنترلي را در قالبهاي مختلف بارآوري ،بازآفريني و توليد ،متحقق ميکنند.
مجموعة گزارههاي اعتباري ،که استاد شهيد از آنها به انديشههاي اعتباري يا انشائي ياد
ميکند و ويژگي آنها را در ماهيت تکليفي و کلمة «بايد» خالصه ميکند ،از اين
قبيلاند و البته ،خود به انواع گزارههاي اخالقي (اخالق عملي) 15،وظيفهشناختي،

14

ارزششناختي 11حقوقي و انواع صنايع ادبي و زباني 18مانند مجاز ،استعاره و تشبيه (چه
در قالب کالم و چه در قالب انواع نمادهاي ديگر مثل رياضي) تقسيمپذير است.
حاصل سخن ،تدقيق معرفتشناختي در مسئلة عدالت نيازمند دقت
معرفتشناختي (نه به معناي اپيستمولوژيک آن) در ادراکات اعتباري است که متأسفانه،
چندان که شايد و بايد ،مورد توجه ارباب امر واقع نشده است ،هرچند در ديگر سو اين
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مهم در اشکال زبانشناختي خود در مکاتب و جنبشهاي فلسفي پستمدرن مورد
توجه خاص قرار گرفته است .البته نسبت به تفارق عظيم بين اين دو بايد توجه ويژه
داشت که در بخشهاي بعدي بررسي خواهد شد.
.3-3-4

يه

نخ

عن ر عد ت

يکي از مباحث جدي در خصوص هريک از مسائل مربوط به حق و ذيحق و بالتبع
مسئلة عدالت ،پيشفرض بنيادين و هستيشناختي آن در باب رئاليسم و يا ايدهآليسم
است .سؤال اين است که آيا حق منشائي رئاليستي و مبنايي خارج از شخص محق دارد
و يا صرفاً به جعل و وضع و اعتبار وجود پيدا کرده و تحقق يافته است .شخص محق
و حقدار ،ذاتي خودش است که حق دارد و بهنحو استقاللي واجد آن است يا حق
امري عارض بر آن است .اين سؤاالت سايهاي سنگين بر ماهيت هستيشناختي عدالت
ميافکند و از آنجا که عدالت اصل رکين تمامي مباحث انساني است ،ناچار بايد در
جميع مباحث اقتصاد اسالمي و اساس ًا جميع علوم انساني ديني ،مبناي هستيشناختي
يادشده را مورد نظر داشت و بهنحو پيشيني آن را اثبات کرد.
حسب تعاليم اسالمي و مساعي حکماي معظم ،حق آن است که بگوييم :مبناي
فلسفة اسالمي در جميع جهات بر رئاليسم استوار است و جز آن نميتواند باشد .البته
در پارهاي موارد رئاليسم خود حسب اقتضائات برآمده از موضوع ،ابعادي متفاوت
مييابد و به دو گونه مهم رئاليسم« ،رئاليسم وجودي» يا رئاليستي بودن گزارهها و
ادراکات حقيقي و «رئاليسم شرعي» يا رئاليستي بودن گزارهها و ادراکات اعتباري منتهي
ميشود 17.ولي بر اساس آنچه بزرگان فلسفة اسالمي به کرات اثبات کردهاند ،مبناي ما
در فلسفة اسالمي ،رئاليسم و قائل بودن به ذات و عين خارج از ذهن (البته نه بهنحو
ثنويت دکارتي) است .اينکه چگونه رئاليسم شرعي ،که ناظر بر ادراکاتي است که
بهظاهر ماهيتي اعتباري و جعلي دارند ،با رئاليسم وجودي ،در اين فلسفه تناقض ندارد،
هم به مبناي هستيشناختي بسيار مهم و اساسي تطابق عالم تکوين و تشريع در اسالم و
مبناي معرفتشناختي که فلسفة اسالمي در شناخت حسن و قبح ارائه داده است،
برميگردد .آنچه معلوم است اينکه اوالً ،در مسئلة حسن و قبح ،ما آن را مانند
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ارسطوييان و معتزله بهاطالق عقلي ندانسته و ثاني ًا با قائل بودن به حسن و قبح ذاتي ،به
رئاليسم گردن نهادهايم .حاصل سخن در اين بخش اينکه فحص و بررسي الزم از
مبادي و مباني کالمي موضوع حسن و قبح ،که بهاجمال بررسي خواهد شد ،براي
تدقيق در مبادي هستيشناختي و معرفتشناختي مسئله ضروري است.
.2

ب ب فل فة حق ؤ

چ

همانطور که تحويل معناي عدل به حق اقتضا دارد ،الزم است که اشارهاي نيز به فلسفة
حق داشته باشيم .البته به نظر ميرسد پاسخ به مسئلة کيستي ذيحق با پاسخ به چيستي
حق ،محقق است ،ولي اعطاي حق و حکمت عملي مربوط به آن مقولهاي مجزا و وسيع
است که از حوصلة اين بحث خارج مينمايد.

12

منظور از فلسفة حق بررسي چيستي حق و منشأ آن (چرايي آن) است و بدين
ترتيب ،به نظر ميرسد فلسفة حقوق به مفهوم فلسفة علم حقوق غير از فلسفة حق
است؛ زيرا در فلسفة حقوق به چگونگي تطور و تحول و تأثر علم حقوق و همچنين،
به روششناسي و مبادي معرفتشناختي موجود در آن نيز پرداخته ميشود .البته
پرواضح است که فلسفة حق اساس و پاية اصلي فلسفة حقوق را تشکيل ميدهد.
حقوق ،جمع حق است و الغير؛ ولي در عمل برخي براي ارائة تعريف حقوق به
راههاي غيرمرتبط متوسل شده و از مسئله دور شدهاند.
در ميان فيلسوفان ،برخي قائل به تعريف حق نيستند و آن را امري بديهي و بينياز
به تعريف ميدانند .اما در مقابل ،عدهاي در پي ارائه تعريفي از حق ميباشند .در اين
ميان ،برخي حقوق را مساوي قانون (تشريعي) ميگيرند و برخي نيز از آن به مقررات
حاکم بر روابط اجتماعي تعبير ميکنند .اينکه چرا حقوق را به مقررات تحويل ميکنند،
خود نکتة قابل بحثي است .همانطور که خواهيم ديد ،روي ديگر سکة حق تکليف را
به همراه دارد و لذا ماهيت حق براي برخي در ماهيت تکليف خالصه شده و تکاليف
نيز آنجا که بهصورت متون ارائه ميشوند ،مجموعة مقررات و قوانين موضوعهاند.
گفتني است که تکاليف غير از قانون موضوعه ميتوانند جامة اخالق نيز بر تن داشته
باشند .البته درمجموع ،آنچه از تکليف مورد نظر است ،همان است که انسان از آن
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وظيفه تلقي ميکند و بدين ترتيب ،طرف ديگر سکه «فلسفة حق»« ،وظيفهشناسي»

03

خواهد بود .اينکه چگونه عنوان و بحث اخير در مجموعة مباحث علم حقوق چندان
نمود ندارد نيز به طرز تلقيهاي بنيادين و فلسفي عالمان جديد اين رشته برميگردد که
در جاي خود قابل بحث است.
برخي ديگر در تعريف حق گفتهاند:
«حق عبارت است از آن امتيازات و قدرتهاي قانوني ]بخوانيد مشروع و
مقبول[ که براي افراد و گروهها اعتبار و جعل ميشود .فلسفة اين جعل هم
برقراري و حفظ نظم اجتماعي است تا افراد در ظرف اجتماع به محدودة هم
تعرض و تعدي نکنند» (جوان ،1001 ،ص.)44
اما به نظر ميرسد اين تعريف ،مفيد فايده نباشد؛ زيرا حق را به امتياز و قانون
تحويل داده و اينها خود مستلزم تعاريفي ديگر است.
تعريفي ديگر:
«حقوق يکي از صفات اراده يا عبارت از اراده به حالت رابطة اجتماعي
ميباشد .انسان موجودي است متصف به داشتن اراده و اختيار و از اين
جهت ميتواند در اجتماعي زندگي کند که اين اختيار را فعليت دهد»
(جوان،1001 ،

ص.)44

اين تعريف نيز واجد وجوه قابل تأملي است و البته کامل نيست.
به نظر ميرسد آنچه مطالبات معرفتي مطلب را ادا ميکند ،اين است که تعريف
ذيل را از حق ارائه کنيم:
حق ،عالقه يا ارادة معطوف به اختيار انساني است تا در چارچوب تکوين و هدف
غايي حاکم بر آن ،در شئون مختلف (امور يا اعيان خارجي) فعليت يابد.
مالحظه ميشود که بدين ترتيب ،تعريف حقوق به مجموعة قوانين موضوعه،
چقدر به دور از مطلب بوده است؛ زيرا در اصل وجود قانون ،طفيلي وجود حقوق
است .قانون کاشف از حقوق و نوعي الزام به اداي حقوق است .اين الزام ،فارق از
قانون چه بسا از پارهاي گزارههاي اخالقي نيز حاصل شود.
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يکي ديگر از نکات مهم در اين تعريف اين است که حق مقدم بر اجتماع انساني
وجود يافته و مستقل از آن است؛ نه مانند مقررات که مؤخر از اجتماعاند .لذا حق خود
صفتي اصيل براي انسان و جامعة انساني محسوب ميشود؛ نه از اوصاف تبعي آنها؛
زيرا آنچه موجب حق بود ،نوع خاص خلقت و تکوين انسان و عنصر اختيار است که
اين همه خود بذاته اصالت دارند.
حق پدر بر فرزند و حق محروم بر ثروتمند نيز جز در مقولة تعريف ما قابل توجيه
نيست؛ زيرا اصالً از مقولة مقررات نيست.
حال که بهاختصار حق تعريف شد ،منشأ حق تبيين ميشود .بدين ترتيب،
هم تعريف ارائهشده و هم پارهاي از وجوه مبهم چيستي حق ،مطمئناً واضح و
توجيه ميشود.
.3

ب ب چگونگ

ن خت ذيحق ؤ

ک

اين بحث به دو نحو «پيشيني و در مقام ثبوت» و «پسيني و در مقام اثبات» ميتواند
مطرح شود .مهم تبيين مباني معرفتشناختي در اين بررسي است .اين بحث بسيار
مشابه و قرين بحث معرفتشناسي حُسن و قبح است و حتي بهنحوي ميتوان گفت
دقيقاً همان است؛ زيرا مبناي اصلي حسن بودن حُسن ،عدالت است و مرز خوب و بد
در مقام ثبوت جز از طريق درك مفهوم عدالت توجيهپذير نيست.
شهيد مطهري(ره) با تفطن به اين موضوع ضمن اشاره مؤيد بر بخش پيشين،
مسئله را به منازعة معرفتي معتزله و اشاعره ميکشاند .ايشان ميفرمايند:
«رابطة مستقيمي ميان اختيار و عدل از يک طرف ،و جبر و نفي عدل از
طرف ديگر وجود دارد .تنها در صورت فرض و تصور اختيار است که رفتار
عادالنه و يا ظالمانه مفهوم پيدا ميکند» (مطهري ،1081 ،ص.)17
البته تصور عدل مبتني بر تصور حق است و اين حق است که با اختيار معنا
مييابد؛ لذا واسطة ميان اختيار و عدل ،مسئلة حق و منشأ آن است .طرفداري معتزله از
عدل و اختيار و طرفداري اشاعره از جبر و اضطرار نيز ناشي از طرز تلقي متفاوت آنها
در مسئلة منشأ حق بوده و است.
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از نظر اشاعره عدل حقيقتي نيست که بتوان آن را بهنحو پيشيني توصيف کرد و آن
را معيار و مقياسي براي فعل الهي قرار داد؛ به عبارت ديگر ،عدل متأخر از فعل و ناشي
از جعل و وضع برآمده از آن فعل است؛ نه مقدم بر آن .به بيان استاد در نظر اشاعره:
«معناي عادل بودن ذات حق اين نيست که او از قوانين قبلي به نام قوانين
عدل پيروي کند بلکه اين است که او سرمنشأ عدل است ،آنچه او ميکند،
عدل است؛ نه اينکه آنچه عدل است ،او ميکند .عدل و ظلم متأخر و منتزع
از فعل پروردگار است .عدل مقياس فعل پروردگار نيست؛ فعل پروردگار
مقياس عدل است» (مطهري ،1081 ،ص.)12
در توضيح اين عبارات بايد دقت کرد که به نظر اشاعره منشأ حق خارج از فعل
الهي نيست و موجوديت حق منتزع و ناشي از اراده و فعل و جعل و وضع الهي است و
الغير .همچنين ،معيار شناختن ذيحق را نيز فعل الهي تعيين ميکند و اين معيار
واقعيتي فراتر و متمايز از فعل و جعل الهي ندارد.
بدين ترتيب ،اشاعره در هستيشناسي خود مرزهاي رئاليسم را فرو نهاده و قدم در
ايدهآليسم نهادهاند .بعدها تبيين خواهد شد که فلسفة اسالمي از بعد هستيشناختي
مسئله قائل به ايدهآليسم نيست و نظر اشاعره را در مبادي هستيشناختي رد ميکند؛
ولي در بعد معرفتشناسي مسئله و آنجا که در پي شناسايي حق و ذيحق هستيم،
مشخص خواهد شد که فعل و جعل پروردگار مايه و منبع مهمي براي شناخت حق از
غيرحق و عدل از ظلم است و البته ،مبادي معرفتشناختي شيعه در اين خصوص
متمايز از اشاعره است .دقت شود که توجيه ظاهري اشاعره براي عدل در عمل و واقع،
انکار عدل است.
اما معتزله نگاه رئاليستي به مسئلة حق و عدل دارد .به نظر آنها عدل حقيقتي في
حد ذاته است؛
«[و] پروردگار به حکم اينکه حکيم و عادل است ،کارهاي خود را با معيار و
مقياس عدل انجام ميدهد .ما آنگاه که به ذات افعال نظر ميافکنيم ،قطعنظر
از اينکه آن فعل ،مورد تعلق ارادة تکويني يا تشريعي ذات حق قرار دارد يا
ندارد ،ميبينيم که برخي افعال در ذات خود با برخي ديگر متفاوت است،
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برخي افعال در ذات خود عدل است؛ مانند پاداش به نيکوکاران و برخي در
ذات خود ظلم است؛ مانند کيفر دادن به نيکوکاران ،و چون افعال در ذات
خود با يکديگر متفاوتاند و ذات مقدس باري تعالي خير مطلق و کامل
مطلق و حکيم مطلق و عادل مطلق است ،کارهاي خود را با معيار و مقياس
عدل انتخاب ميکند» (مطهري ،1081 ،ص.)12
در ديدگاه اعتزالي دو مبناي مهم هستيشناختي است .اول اينکه افعال في حد
نفسه داراي ذات براي خود هستند و ذات هر فعلي مستقل از ذات فعل ديگر است .اين
نگاه ذاتگرايانه مبناي هستيشناختي عبارات يادشده است .دوم اينکه ذات باري تعالي
خير محض و کامل مطلق است .خداوند متعال واجبالوجود است و هرچه صبغة عدم
داشته باشد ،در وي راه ندارد .اما مبناي سوم -مبناي معرفتشناختي مسئله -کيفر به
نيکوکار ،ذاتاً ظلم ،و پاداش به نيکوکار ذاتاً عدل است.
البته به نظر ميرسد اين شناخت دوري است؛ بهنحوي که براي مثال ميتوان گفت:
پاداش به نيکوکار ،امري نيکوست و يا از نگاهي ديگر ،بگويم پاداش به شخص عادل،
عدل است .در هر دوي اين جمالت نوعي وحدت بين حسن و عدل و از سوي ديگر،
قبح و ظلم مشهود است .در اين جمالت حُسن را نميتوان به حُسن شناخت و بدون
تعريف از فعل فرد عادل ،نميتوان به عدل رسيد؛ زيرا دور ميشود .لذا براي شناخت
مسئلة عدل و ظلم نميتوان به سراغ مسئلة حسن و قبح رفت و اين مسئلهاي است که
به نظر ميرسد معتزله در آن به اشتباه رفتهاند .در اين خصوص وقتي به نظر حکماي
خودمان رسيديم ،خواهيم ديد که ادراك ما از عدل زيربناي حسن است؛ نه برعکس.
بههرحال ،مشابهت و مقارنت بحث عدل و ظلم و حسن و قبح مورد تأييد است و
مهم اينکه ميتوانيم با مراجعه به سنت و ميراث فکري حکما و متکلمان خود در
خصوص حسن و قبح به گشودن افقهايي در باب عدل نائل شويم؛ زيرا به علت همين
مشابهت ،شبيهسازي معناشناختي و معرفتشناختي بحث عدل از حسن و قبح چندان به
دور از صحت نخواهد بود؛ براي مثال ،بحث حسن و قبح ذاتي افعال ،دقيقاً مبناي عدل
و ظلم ذاتي را تداعي ميکند .اينکه کارها و افعال داراي صفت ذاتي حُسن و يا صفت
ذاتي قبح باشند ،خود ناشي از نگاه ذاتگرايانه 01حکماي معتزلي است (مطهري،1081 ،
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ص .)12درواقع ،با اين گزاره که صفاتي از قبيل راستي ،احسان ،صداقت ،شايستگي و
خوبي يک سلسله صفات واقعي و ذاتي هستند و هر فعلي قطعنظر از هر فاعل و از هر
شرايط خارجي ،به خودي خود و في حد نفسه برخي از اين صفات را واجد است و
بدون اضداد آنهاست ،حاکي از نگاه واقعگرايانه و رئاليستي قائالن آنها در مبادي
هستيشناختي خودشان دارد .بديهي است مخالفان آنها (اشاعره) حسن و قبح را
صفاتي واقعي و ذاتي و فارغ از فاعل نميدانند و هرچند مسئله را به ذات باري تعالي
ارجاع ميدهند ،درواقع ،به قراردادي و اعتباري بودن آنها نظر ميدهند.
 .4-3تأ ل رفت ن خ

در انتقال مباحث هستيشناسانه و کالمي يادشده به مباحث اجتماعي و علوم انساني
بايد به چند نکته توجه داشت :اوالً ،در بعد هستيشناختي وقتي مسئلة عدل از ساحت
عدل الهي وارد مباحث ساحت عدالت اجتماعي در ظرف مسائل اجتماعي ميشود،
استاد شهيد(ره) معتقدند که مسئله متفاوت از مباحث يادشده خواهد بود .ايشان در اين
رابطه ميفرمايند« :غالباً افراد ،مقررات الهي را در خلقت و آفرينش ،و پاداش و کيفر ،و
سعادت و شقاوت ،با مقررات اجتماعي بشري قياس ميگيرند ،در صورتي که اين امور
تابع شرايط تکويني و حقيقي است و جزئي از آن است؛ ولي اوضاع و مقررات
اجتماعي تابع مقررات اعتباري قراردادي است .مقررات اجتماعي ميتواند تابع شرايط
قراردادي باشد ولي مقررات خلقت و آفرينش و از آن جمله پاداش و کيفر الهي
نميتواند تابع اين شرايط باشد بلکه تابع شرايط تکويني است .سپس استاد با بيان اينکه
«سخن ]يعني بحث عدل الهي[ در قوانين موضوعة اسالم در زندگي اجتماعي مسلمين
نيست» ،به ماهيت و ذات قراردادي و اعتباري نظامهاي اجتماعي رأي ميدهند و
ميفرمايند« :شک ندارد که مقررات موضوعة اسالمي مانند همة قوانين موضوعه جهان
يک سلسله قوانين قراردادي است و يک سلسله شرايط قراردادي در آنها ملحوظ شده
و افراد بشر در اين قوانين که مربوط به زندگي دنيوي آنهاست ،الزاماً بايد از يک
سلسله شرايط قراردادي پيروي کنند» .نکتة فوق مستلزم تأملي عميق است .تصريح
عبارات استاد در اين دو صفحه حاکي از اين مطلب است که عالم تکوين اساساً از سنخ
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عالم تشريع نيست .استاد با عبارات يادشده و بيان اينکه «حساب ،حساب تکوين است؛
نه حساب تقنين و تشريع» ،به نظر ميرسد که ميخواهند از بعد هستيشناختي ،مرزي
فاصل و ديواري حائل را بين تکوين و تشريع قائل شوند .البته ما نيز به لحاظ وجودي
تمايز اين دو را نفي نميکنيم ،ولي آيا عبارات يادشده بدان معناست که هيچ ربطي بين
عالم تکوين و نظامها و قرارهاي آن با عالم تشريع نيست؟ به عبارت ديگر ،آيا عالم
تشريع که در مقررات و احکام اسالم متجلي شده ،في حد نفسه مستقل از نفساالمر
واقع و تکوين بوده است و ماهيتاً وجودي موضوعه ،مجعول و قراردادي دارند؟
خواننده ناآشنا بدون شک از ظاهر عبارات استاد چنين برداشت ميکند؛ بهويژه که
استاد ،عالم تشريع را به صفت اعتباري منضم کرده و از صفت حقيقي منعزل داشته
است؛ اما حقيقت امر بهگونهاي ديگر است .در غير اين صورت ،پرواضح است که
مبناي استاد در حق طبيعي و غايتمندي خلقت و تطابق عالم تکوين و تشريع يا تطابق
احکام آسماني و زميني و حتي رويکرد ثابت و متغير ،که در آثار خود کراراً به آنها
اشاره دارد ،با برداشت فوق سازگار نباشد.
استاد در باب جعل احکام بر اساس مصالح و مفاد واقعي و نفساالمري
ميفرمايند:
«قوانين اسالمي به اصطالح امروز در عين اينکه آسماني است ،زميني است؛
يعني بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است» (مطهري،
 -1080الف ،ج ،0ص)08؛
از سوي ديگر ،استاد در بحث فلسفة حقوق يکي از ارکان تحقق حق در عالم
انساني را علت غايي دانسته و بدين ترتيب ،مسئلة حق را صرفاً امري مجعول نميدانند
و منطق استاد در طرح مسئله ثابت و متغير در احکام اسالمي گوياي دقتنظر ايشان به
مباني نفساالمري و واقعي احکام اسالمي است .لذا بايد گفت :عبارات استاد هيچگاه
به معناي نفي هستيشناسي رئاليستي از عدالت نيست بلکه تأکيدي بر ماهيت اعتباري
مسئله است .لذا براي درك کالم استاد کافي است به اين نکته متفطن باشيم که ادراکات
اعتباري در فلسفة رئاليستي اسالم ،هرچند مابهازاي خارجي ندارد ،ولي امري صرف ًا
مجعول ،وضعي و قراردادي که اشاعره و فيلسوفان غرب از آن قصد ميکنند ،نيست؛
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زيرا «مابهاالنتزاع خارجي و واقعي» دارد و اين همان نکتة دقيقي است که موجب شده
است برخي از کالم عالمه طباطبايي در مقالة ششم اصول فلسفه و روش رئاليسم
برداشت اشتباه کنند و ايشان را قائل به نسبيت اخالق بدانند (رك .سروش،1042 ،
صص.)081-048
ازاينرو ،تعيين مرز رئاليسم و ايدهآليسم ،همانطور که پيشتر هم تاکيد شد ،در
ظرف علوم انساني و نظامهاي اجتماعي مسئلهاي بسيار مبنايي ،مهم و در عين حال،
بغرنج است .کافي است با برداشت اشعريمسلکي به قضية اعتبار و قرارداد نگاه شود تا
سر از ايدهآليسم و نسبيت درآورده شود؛ همانطور که عدهاي درآوردهاند .همچنين ،با
نگاهي بسيار ظريف و دقيق ميشود به مسئلة اعتبار و قراردادهاي موجود در نظامهاي
اجتماعي ،نگاهي رئاليستي داشت و از مرزهاي واقعگرايي نيز خارج نشد.
همچنين ،پيشتر گفته شد که مباحث حسن و قبح به لحاظ نظري قرابت جدي با
مباحث عدل و ظلم دارند و از باب هستيشناختي عبارت حسن و قبح ذاتي را مالك
عمل و بازسازي معرفتي در باب عدل قرار داديم .در باب معرفتشناسي مسئله هم،
عنوان معروف «حسن و قبح عقلي» را از سنت فکري معتزله ميتوان نقطة شروع بحث
دانست .حال که بحث از صفات و خصائص ذاتي افعال است ،اکتشاف اين صفات به
چه نحو است؟ آيا عقل به تنهايي قادر به تشخيص ذيحق است و يا نيازمند راهنمايي
و کمک شرع است؟
با رهيافت اعتزالي نسبت به موضوع بايد به «مستقالت عقليه» قائل بود و مطابق
نظر آنها گفت« :بالبداهه ما درك ميکنيم که افعال ذاتاً متفاوتاند و بالبداهه درك
ميکنيم که عقول ما بدون اينکه نيازي به ارشاد شرع داشته باشد ،اين حقايق مسلم را
درك ميکند».
اما با رهيافت اشاعره ،عدل را به عنوان يک صفت ذاتي و پيشيني منکر ميشويم و
اوالً حق و ذيحق را اموري نسبي و تابع شرائط خاص محيطها و زمانها و تحت تأثير
يک سلسله تلقينها و تقليدها ميدانيم و ثاني ًا عقل را در ادراك حق و ذيحق ،تابع
مطلق راهنمايي شرع و درواقع ،بدون هرگونه حيثيت مستقل ادراکي و شناختي ميدانيم.
به نظر آنها حق همان است که در تکوين و تشريع الهي آمده است.
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اشاعره مستقالت عقليه را قبول ندارد و لذا در آن ،باب عقل مسدود و باب حديث
و سنت مفتوح است.

00

حاصل کالم ،بحث استقالل و محدودة استقالل عقل در مسائل مربوط به عدل
(تشخيص حق و ذيحق) بايد بررسي شود .در اين بحث بايد روشن شود که استفادة
عقل از گزارههاي ديني و وحياني چطور به استقالل آن لطمه نميزند و چطور عدم
استفاده و استظهار به گزارههاي وحياني موجبات اشتباه عقل را فراهم ميآورد .بدون
شک اين بحث از امهات معرفتشناختي اسالمي خواهد بود.
يک نکتة ظريف ديگر که در عبارات استاد وجود دارد اينکه ايشان از گزارههاي
«بايدي» و «تکليفي» به گزارههاي اعتباري ياد ميکند و اين خود شامل دو بحث است:
اوالً ،آيا مقولة اعتبار صرفاً به موارد بايدي و هنجاري محدود ميشود و يا در مقام
اثبات ،تبعات و نتايج شامل مقولة اثبات و هستها نميشود؟ ثانياً ،آيا هرچه بايدي و
هنجاري است ،صرف ًا ماهيتي قراردادي و جعلي و وضعي دارد و بالضروره در محدودة
رئاليسم جايگاهي ندارد و يا ميتوان مفهومي مثل «واقعيت انشايي» را نيز وارد بحث
کرد و در نهايت ،رابطة بين ادراکات حقيقي و ادراکات اعتباري چيست؟
نکتة دوم ،همانطور که اشاره شد ،حکمت عملي صرفاً به گزارههاي بايدي و
هنجاري محدود نميشود بلکه مقوالتي چون هنر ،زبان 00،بيان 05و حتي نظريههاي
اثباتي و الگوسازيهاي رياضي و در نهايت ،فناوري و ابزارگرايي امروز را نيز ميتوان
در اين محدوده جاي داد.
و در نهايت ،سؤال اين است که چرا استاد براي توجيه و استخراج ماهيت تکليفي
و بايدي که در واژة عدل نهاده شده است ،دست به دامان ادراکات اعتباري ميشوند؛
درحاليکه چنان که از باب زيباييشناختي به حُسن عدل رأي داده باشيم ،مسئلة «هنجار
و بايد» خودبهخود قابل استحصال است.
 .2-3تأ ل ه

نخ

حال که مشخص گرديد عدالت حقيقتي مستقل از فعل الهي و واقعيتي پيشيني نسبت به
فعل است 04،يک سؤال مهم ديگر در باب عدالت اينکه آيا واقعيت عدالت نسبت به
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فعل انساني هم حالت پيشيني دارد .اين سؤال بهراحتي قابل پاسخ است؛ زيرا وقتي
عدل نسبت به فعل الهي پيشيني باشد ،به طريق اولي نسبت به فعل بشري نيز ماهيت
معيار و مقياس پيشيني را خواهد داشت .اما شکل جديتر ديگر اين سؤال ،آيا عدالت
در عالم انساني جزو اوصاف اصيل و مستقل از وجود انساني ،يا جزو اوصاف تبعي و
موخره و از نظر وجود قائم به نفس انساني است؟
با توجه به مبادي هستيشناختي که براي عدالت مطرح شد ،چنانچه ذهن انسان
عدالت را به اشتباه شناسد و يا اصالً ذهن انسان در اين ميان حضور نداشته باشد،
بههرحال ،عدل واقعيتي خارج و مستقل از وجود انساني است و جزو اوصاف تبعي و
متکي به نفس انساني نيست.
همانطور که پيشتر اشاره شد ،به اين مفهوم بايد دقت داشت که آنچه در کالم
حکماي ما مثل شهيد مطهري(ره) در باب نظامهاي انساني و حکمت الهي از مفاهيم
اخالقي به قراردادي يا اعتباري بودن نام ميبرند ،به مفهوم قرارداد يا اعتبار قائم به نفس
انساني نيست و اين قراردادها و اعتبارات در مقام ثبوت چه بسا مقدم بر نفس انساني و
در مقولة اوصاف اصيل است؛ نه اوصاف تبعي وابسته به انسان .لذا بايد ميان اعتباري
بودن در فلسفة اسالمي و اعتباري بودن در ميان غربيان تمايز نهاد (رك .مطهري،
 ،1088ج.)0
نکتهاي ديگر که قابل تامل و بحث بيشتر است ،اينکه استاد باب حکمت عملي را
ماهيتاً اعتباري و قراردادي و مخصوص بشر مينامد و آن را از اوصاف بشري تلقي
ميکند؛ ولي باب حکمت نظري را اعم از محدودة انسان و خدا مطرح ميکند (مطهري،
 ،1081ص .)54به نظر ميرسد تحويل حکمت عملي به صرف ابعاد قراردادي و
اعتباري چندان دقيق نيست؛ زيرا محدودة حکمت عملي همان است که موجب خلق،
فرآوري ،برساختن ،توليد ،کنترل و پيشبيني و بارآوري ميشود ،حال چه در هيئت
اقامه و خلق حسن و زيبايي در موسيقي و مجسمهسازي ،و چه در هيئت برقراري عدل
در ظرف فردي يا اجتماعي انسان باشد.
شهيد مطهري(ره) در حوزة عمليات انساني (حکمت عملي) عدل را امري اخالقي
و مفهومي اعتباري ميداند (رك .مطهري ،1088 ،ج ،0ص .)58بحث اين است که چرا
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در محدودة انساني و به تعبير استاد در حوزة اجتماعي بشر ،نيز عدالت را در رديف
مفاهيم حکمت نظري و لذا «صفتي ثبوتي و کمالي نظير علم و قدرت و دستکم ]براي
خدا[ نظير خالقيت و رازقيت شمرده شود و ظلم صفتي منفي و سلبي نظير ترکب،
جسميت ،محدوديت و غيره» ندانيم (رك مطهري ،1088 ،ج ،0ص)58؟ آيا به اعتباري
بودن عدل در حوزة بشري اصرار داريم؟ البته دايرة نظامات انساني متکثر است و شايد
عدل در مقام اثبات وجوه متفاوتي را به خود بگيرد ،ولي آيا عدل در مقام ثبوت در عالم
انساني و عالم الهي يا حکمت عملي و حکمت نظري يا عالم تکوين و عالم تشريع
دوگانه است؟
فرض و اعتقاد اين نوشته بر اين است که در مقام ثبوت ،عدل حقيقتي واحد دارد
و صرفاً در مقام اثبات است که وجوه متکثر براي اعيان متکثر مييابد .به نظر ميرسد
استاد در البهالي مطالب کتاب عدل الهي ،آنجا که بحث در مقام صفات الهي است،
عدل را حقيقتي مستقل ،اصيل ،واقعي و پيشيني نسبت به فعل الهي ميداند ،ولي در
مقام اوصاف انساني و نظامات اجتماعي ،عدل را در مقولة حکمت عملي ميبيند و از
آن صرفاً به اعتبار و قرارداد و مفهومي اخالقي ياد ميکند و هيچ اشارهاي به اين
نميکند که اعتبار و قرارداد در مقام ثبوت يا در مقام اثبات است؛ به نظر ميرسد تلويحاً
در حکمت عملي در هر دو مقام ثبوت و اثبات مسئله را اخالقي و اعتباري ميدانند .اما
اينجا هم دقت پيشين مطرح ميشود که آيا مفهوم اعتباري در فلسفه و حکمت اسالمي
مساوي مفهوم اعتباري در بين اشاعره شرقي و پستمدرنهاي غربي است يا نه .به اين
عبارات دقت شود:
«از نظر حکما انديشة حسن و قبح ،و نيکي و بدي کارها در انسان ،که
وجدان اخالقي بشر از آن تشکيل شده است ،انديشهاي اعتباري است؛ نه
حقيقي .ارزش انديشة اعتباري ،ارزش عملي است؛ نه علمي و کشفي .همة
ارزشش اين است که واسطه و ابزار است .فاعل بالقوه براي اينکه به هدف
کمالي خود در افعال ارادي برسد ،ناچار است به عنوان «آلت فعل» اينگونه
انديشهها را بسازد و استخدام نمايد» (رك .مطهري ،1081 ،ص.)40
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استاد شهيد خود در مباحث فلسفي نکتهاي را مطرح ميکنند که طي آن اشکال و
نقصان وارد بر متن مزبور حل ميشود و آن اينکه اساس ًا واژة «حقيقي» در برابر
«اعتباري» نيست بلکه حقيقي در برابر انتزاعي ،و اعتباري در برابر اصيل است؛ لذا
اعتباري بودن به معناي غيرحقيقي بودن نيست .بدين نحو اشکال مزبور به خود متن
کماکان باقي و از استاد البته رفع ميشود.
نکتة مهم ديگر در باب مبادي هستيشناختي مسئله ،بهويژه در ماهيت ذيحق اين
است که ما اساس نظام احسن را بر اختالف و تمايز بدانيم و در عين وحدت قائل به
کثرت شويم .اين نحوة نگرش در عالم انساني هم با رد فرض «همگني نوع بشر» 01و
قائل شدن به اختالف و تمايز انواع بشر حتي در مقام خلقت و وجود يافتن 08ضروري
مسئلة عدل است و آن را فراتر از بحث تساوي مطرح ميکند .در اين نگاه ،آنچه
اصالت دارد ،عدل است؛ نه مساوات و البته در موارد بسيار اندك مساوات به مثابه
مصداقي از عدل وجود خارجي مييابد و آن حالتي است که ذيحقها مساوي شوند.
پرواضح است که ديگر تعريف عدل به تساوي و برابري ،تعريفي اعتناءناپذير و
پيشپاافتاده خواهد بود.
نکتة بسيار اساسي ديگر اينکه آيا افعال ذات الهي معلل به اغراض و غايات
هستند؛ اين بحث در بعد ثبوتي در دو مقام ثمرة عملي دارد :مقام اول ،بحث در
غايتمندي تکوينات الهي و اهميت و ضرورت آن در توجيه و تعريف حق و منشأ آن
است که در جاي خود بررسي شده است .پرواضح است که حق را جز به غايتمندي
خلقت نميتوان تصور کرد؛
اما مقام دوم ،مربوط به دستة افعال الهي ،يعني تشريعيات است .غايتمندي در
تشريعيات الهي ،حاکي از معناداري گزارههاي شرعي است .ما از اين مسئله به ربوبيت
تشريعي حق تعالي ياد ميکنيم .فرض و قبول معناداري مزبور نحوة برخورد ما با
گزارههاي تشريعي را متفاوت از نگاه اشعري (تشريع مساوي صرف اعتبار و قرارداد و
جعل و وضع موال) قرار ميدهد .ربوبيت تشريعي الهي صرف ًا گزارههاي تکليفي بيمعنا
براي آزمايش و امتحان نيست بلکه اين ربوبيت معنادار و غايتمند است .حاصل سخن
اينکه گزارههاي تشريعي ،معنا دارد؛ يعني ناظر بر مصالح و مفاسد عيني و واقعي زندگي
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فردي و اجتماعي بشري است و بدين ترتيب ،مرز بين آسمان و زمين را که در سنت
فکري غرب ميتوان يافت 07،برداشته ميشود؛ لذا احکام و قوانين موضوعة اسالم در
عين حال که آسماني ،و موجب بهشت يا دوزخ است؛ زميني ،و موجب بهبود يا فالکت
اوضاع اين دنيايي بشر است 02.هرگونه کمدقتي در اين مسئله موجب ميشود تا مباحث
اقتصاد اسالمي صبغة سکوالريستي و يا اشعريمسلکانه به خود بگيرد.
حاصل بحث اينکه اين معناداري در عالم تشريع و تکوين نه مجزا و متمايز از هم،
و نه مغاير و متضاد است .غايتمندي مزبور ،حلقة وصل دو عالم تکوين و تشريع الهي
به همديگر 03محسوب ميشود .لذا امور اعتباري و قراردادي نظام اجتماعي بشر ،اعتبار
از نوع جعل و وضع بيمبنا نيست و اين همان است که پيشتر در باب تأکيد بر نگرش
رئاليستي حتي در عالم انساني و نظامهاي اجتماعي و تشريع و احکام بشري و الهي
علوم انساني بدان اشاره شد.
اما در بعد اثباتي مسئله هم ،قبول معناداري فعل ،فارغ از توانايي معرفت يافتن به
آن ،ما را به ادراك اين معناداري فراخوانده و تحريک و تشويق ميکند.
 .3-3ال ت فل ف

01

ئله

تعريف از عدالت کامالً ريشه در اين مبادي فلسفي و هستيشناختي باال دارد و بدون
تعيين موضع در اين مقام نميتوان وارد تعريف عدالت شد .همچنين ،بحثهاي
هستيشناختي در مقام چگونگي تحقق عدالت نيز در کنار مباحث مفصل
معرفتشناختي ،که در آن باب مطرح است ،الزم و ضروري مينماياند؛ براي مثال ،اگر
کسي معيارهاي عدالت را ناشي از توافقي جمعي بين مردم و عامالن اقتصادي يا رأي
اکثريت برآمده از مجلس شورا و غيره بداند و يا آن را به نظر و پنداشت دولت وانهد،
اقتضاي ضروري اين گزارهها خروج از مرزهاي رئاليسم است.
با دقت ميتوان تناقضي را در ادبيات مدرن اقتصادي يافت که متأسفانه دامن
صاحبنظران مسلمان در باب عدالت را نيز در بر گرفته است .در مباحث مختلف علم
اقتصاد مدرنيستي از يک سو معيار بهينگي (بخوانيد حسن) يا کارآيي را امري في حد
ذاته مقدم و مستقل از تصميم دولت ميدانند ،ازاينرو ،مباحثي چون ناسازگاري زماني
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در اقتصاد کالن مطرح ميشود ،و از سوي ديگر ،مسئلة عدالت را به رأي اکثريت و
اقدام دولت واگذار ميکنند .به نظر ميرسد تناقض يادشده در تمايز غلط بين امر
عقالني و امر عقاليي حاکم بر انديشة غرب مبتني است و با پذيرش آن ،مشکل جز با
خرق معنا در مسئلة عدالت و درواقع ،با حذف صورت مسئله قابل حل نيست.
ج عبندي

مطالب حاضر هرچند اوليه ،فتح باب و تأکيد بر اهميتي بود که بحث در مبادي فلسفي
و کالمي مسئلة عدالت ميتواند داشته باشد ،به نظر ميرسد با تفطن بر مبادي عميق
انديشة شيعي است که ميتوان از تعاليم اصيل و عميق اسالمي ملهم از احاديث و
روايات شريف که متضمن مدارج عالي عدل و برقراري عدالت در ساحت فردي و
اجتماعي است ،بهرهمند شد و از ديگر سو ،پرواضح است که بدون دقت و تأمل در
مبادي فلسفي و کالمي شيعي ممکن است مسئلة عدالت داراي دامها و رهزنيهاي
معرفتي در راه انديشة اقتصاد اسالمي باشد.
ته
1. fairness
2. equity
3. ontologic
4. coherent
5. equilibrium
6. balance
7. egalitarians
8. reduction
9. deconstruction

 .13در دانش ارتدوکس اقتصااد ،آنچاه مهام و وضاع مطلاوب شامرده مايشاود ،بهينگاي
( )optimumاست و بهينگي خود از دو مؤلفة تعادل ( )equilibriumکه حاکي از پاياداري
و ثبات است و مؤلفة کارآيي ( )efficiencyتشکيل شده است .اثبات کارآمدي ياا کاارآيي
در اقتصاد غرب چيست؟
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11. episteme
12. techne
13. representation
14. ethics
15. deontology
16. ethyology
17. rehetorics

 .17چنانچه در فلسفة حقوق ،بحث رئاليسم حقوقي ( )legal realismبحث جادي و مهماي
است.
 .12در ابتدا بايد متذکر شد که فلسفه به مفهوم مطلق شناخت ،چنان که به عنوان مضااف ياا
موصوف به کار رود ،گوياي همان مطلب است .درحقيقت ،فلسفة مضاف ،اضاافه پساوند
«شناسي» به متعلق خود است؛ براي مثال ،فلسفة علم ،علمشناسي است و فلسافة تااريخ،
تاريخشناسي و… که همان پسوند معروف « »logyدر انگليساي -و التاين -اسات کاه از
واژه « »logosبه معناي نفس عاقله و فاعلشناسا ،مشتق شده است .خالصه اينکاه فلسافة
حق از جمله فلسفههاي مضاف است؛ لذا معرفتي درجة دوم محسوب ميشود.
20. deontology
21. approach essentialistic

 .00بايد توجه داشت که اشاعره با طرح دعواي عقل و سنت (حديث) در بين عاوام پايگااه
اجتماعي خوبي يافتند و در اوايل قرن سوم معتزله را شکست دادند؛ لذا در بررساي آثاار
تمدن اسالمي در قرن سوم بايد متوجه رگههاي فکر اشعري بود.
23. language
24. narration

 .04بديهي است ذات اقدس الهي عين جمال است و هر آنچه از وي صادر شاود ،موصاوف
به جميل در جملة فوق مراد نويسنده مدلوالت شيعي آن است؛ نه معتزلي آن.
26. unitary of human being

 .08در مقام بودن ( )beingو نه مقام شدن ) )becomingکه طبيعتاً تمايزهايي وجود دارد.
 .07تمايز و ثنويت (.)God of ahead, God of above
 .02اين مطالب اثبات کالمي اين مدعاست که اين علوم انساني اساالمي اسات کاه اهاداف
علوم انساني را در بهبود وضعيت اجتماعي ) (social bettermentتحقق ميبخشد و الغير.
 .03مسئله در مقام ترابط دو عالم در حوزة اعتباريات است واال قائل به دوئيت نيستيم.
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 .01حال که گسترة بحث مطرح شد ،چند اصطالح براي تأمل بيشتر از مقدمة کتااب «عادل
الهي» شهيد مطهري مرور ميشود« :حکما ثابت کردهاند که «عباث» واقعاي کاه عااري از
هرگونه غرض و غايتي باشد ،از انسان صادر نميشود ]و ممتنعالصدور است؛ يعني محال
ذاتي است .اما چه بسا فعلي را عبث نسبي بدانيم؛ يعني نظر به اينکه حسب جهات فاقاد
شأن عقالني است ،آن را عبث بدانيم؛ يعني عبث بودن تابع صفتي است که غايت متصف
بدان است[ .نقطة مقابل عبث« ،حکمت» است .فعل حکيمانه فعلي است که حتي به طاور
نسبي نيز فاقد غايت و غرض نباشد...؛ ]ثانياً[ معقول باشد؛ ]ثالثاً[ توأم با انتخاب اصالح و
ارجح باشد و ]رابعاً[ براي رسيدن به غارض معقاول اصالح و ارجاح ،بهتارين وسايله را
انتخاب کند .حال سؤال اين است که آيا حکيمانه بودن فعل الهي با حکيمانه باودن فعال
انساني تفاوتي دارد يا نه؟ به نظار معتزلاه افعاال الهاي غايتمندناد و باراي ياک سلساله
مصلحتها اتفاق ميافتند؛ ولي از نظر اشاعره خداوند خالق مخلوقات و افعال و مصاالح،
همه و همه است و نميتوان رابطهاي تکويني و ذاتاي و علياي و معلاولي ،مياان اشاياء و
افعال و مصلحتهايي که براي آنها فرض ميشود ،وجود داشاته باشاد .باه نظار ايشاان
افعال الهي عاري از غرض و غايتاند و هر آنچاه خادا مايکناد ،عاين حکمات اسات.
درواقع ،فعل الهي نفس حکمت است و تمايزي بين اين دو نيست؛ لاذا مصالحت اماري
خارج و مستقل از فعل و حقيقت و واقعيتي مجزا از آنهاا نيسات و عاين فعال اسات و
بدين معنا اصالً وجود ندارد» (مطهري ،1081 ،تلخيص صص.)00-01
به نظر ميرسد از چهار وجه اين هرم فلسفي مورد مناقشه معتزله و اشاعره ،عقل نااظر
بر مسئلة معرفتشناسي؛ عدل ناظر بر مسئلة زيباييشناسي ،هساتيشناساي و در ماواردي
معرفتشناسي؛ حکمت ،ناظر بر مسئلة غايتشناسي و خداشناسي و اختيار ناظر بر مسئلة
انسانشناسي است و تمامي مباحث ديگر فرع بر اين مسائلاند و البته ،در اين مياان عادل
قاعدة اين هرم است ،هرچند بحث اختيار شرط الزم همة اين مباحث است.
امکان شناخت اين معناداري توسط عقل تنها ،يا عقل و شرع توأماان ،امکاان شاناخت
ذيحق و همچنين ،معيارهاي عدل را نويد ميدهد .در خصوص چگونگي ايان شاناخت
در جاي خود بحث کردهايم.
تبيين شيعي مسئله
در آنچه از امهات بحث تاکنون بين دو مکتب معتزلي و اشعري مطرح کارديم ،شايعه در
ثمرات جانب معتزلي را ميگيرد؛ ولي بايد توجه داشت که در مدلوالت و نتايج کالماي و
فلسفي بحث با معتزله همراه و همگام نيست و در تبيين مسائل هم تفاوتهاي رياز ولاي
قابل اعتنا و مهمي دارد .الزم به ذکر است معتزله در ادامة مباحاث خاود از درك و تبياين
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توحيد فعلي عاجز مانده و با قائل شدن به نوعي تفويض بر ضاد توحياد افعاالي و ذاتاي
نظر داده بودند .اشاعره نيز بر ضد اصل تنزيه و حکمت الهي نظر ميدادند.
«در ديدگاه شيعه «هرگز اختيار به صورت تفويض» و واگذاري که نوعي سالب اختياار
از ذات حق و نوعي استقالل در فاعليت و نوعي خداگونگي براي انسان اسات کاه طبعااً
مالزم با شرکت است ،تفسير نشد… (ال جبر وال تفويض بل امر باين اممارين) ....بادون
اينکه کوچکترين ضربهاي به توحيد افعالي يا توحيد ذاتي وارد آيد ،عدل در کنار توحيد
قرار گرفت ....اصاالت عادل و حرمات عقال و شخصايت آزاد و مختاار انساان و نظاام
حکيمانه جهان اثبات شد ،بدون آنکه خدشهاي بر توحيد ذاتي يا افعالي وارد شود؛ اختيار
انسان تأييد شد ،بدون آنکه انسان به صورت شريک در مُلک الهاي چهاره بنماياد و ارادة
الهي مقهور و مغلوب ارادة انساني تلقي شود ،قضا و قدر الهي در سراسار هساتي اثباات
شد ،بدون آنکه نتيجهاش مجبور بودن انسان در برابر قضا و قدر الهي باشد… ]در توحيد
صفاتي[ عقيدة اشاعره را نفي کرد و  ..معتقد به اتحاد صافات باا ذات و عينيات ذات باا
صفات شد ]نه نفي صفات و نيابت ذات از صفات که معتزله مطارح کارده بودناد[ ،...در
توحيد افعالي جانب اشاعره را گرفت ،ولي با اين تفااوت کاه نظاام علال و معلاوالت و
اسباب و مسببات را نفي نکرد] ...از نظر شيعه[ عادل باه عناوان حقيقتاي واقعاي تفساير
ميشود؛ بدون آنکه مستلزم اين باشد که ذات اقدس الهي محکوم يک جبر و ياک قاانون
بوده باشد ،بر قاهريت علياالطالق ذات باري خدشهاي وارد آيد .حسن و قبح عقلي نياز
بهگونهاي تفسير شد ]که[ از حوزة معقوالت نظري که ارزش کشف و ارائة حقيقات دارد،
خارج گردد ]لذا[ و جزء انديشههاي ضروري عملي اعتباري قرار گرفت و به همين دليال
به هيچوجه به عنوان معيار و مقياس براي افعال باريتعالي پذيرفته نشد… .مسئلة غايات
و غرض نيز پس از تقسيم غايت به «غايت فعل» و «غايت فاعل» و اينکه مفهوم حکمات
دربارة باري تعالي مساوي است با مفهوم عنايت و ايصال اشياء به غاياات آنهاا تکلياف
روشني پيدا کرد… ذات اقدس الهي غايات کال يعناي غاي ۀالغايات اسات…» (مطهاري،
 ،1081صص.)03-07
در عبارات يادشده پاسخهاي فشرده و بسيار موجز استاد بر اشااعره و معتزلاه و وجاه
تمايز انديشة شيعي از آنها را آورديم .آنچه براي بحث ما مهم است اينکه چند نکتة ذيل
را ميتوان به انديشه شيعي منتسب کرد:
 ذاتگرايي ( )essentialismدر افعاال الهاي چاه تکاويني و چاه تشاريعي کاه منجار باهغايتمندي و معناداري اين افعال و در نهايت زميني بودن احکاام آساماني و تطاابق عاالم
تکوين و تشريع الهي ميشود (اصل تبعيت احکام از مصالح و مفاسد نفساالمري).

211

ع

غ

 قبول حقيقت و واقعيت حقوق و حسن و قبح و عدل و ظلم ( )realismمستقل و متاأخراز فعل الهي و انساني بهنحو پيشيني نسبت به آن و منتزع از نظام وجود.
 نقش عقل در ورود به بحث حسن و قبح در حيطة انساني (محدودة حسن و قابح عقلايمحدودة بشري است؛ نه الهي) و از آنجا حق و ذيحق به رسميت شاناخته شاد و البتاه،
مبادي معرفتشناختي خاص شيعه در اين خصوص شکل گرفت .به نظر حقير اين مسئله
را در بعد چگونگي شناخت مفصالً بايد بحاث کنايم و در دو مسائلة يادشاده نياازي باه
تشريح بيشتر اولي نيست و در مسئلة دوم نيز صرفاً بايد بحث ادراکات اعتباري در مقولاة
فقه و نظام اجتماعي و رئاليسم خاص شرعي و اعتباري بهصورت جدي بررسي شود.
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