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  اعتباریات اجتماعی و ضرورت عدالت
  *تقى كرمى قهى محمد

  **نگعباس جُ 

  چكيده 

شود كه اساساً هر معرفتى از جمله علوم انسانى  در اين مقاله با رويكردی تحليلى نشان داده مى

، اما در علوم انسانى استشناسى  شناسى و معرفت های پارادايمى در ابعاد هستى فرض تابع پيش

را نيز  یتواند ابعاد ديگر كه حتى مى ای گونه به دارد؛تأثير اساسى نيز شناختى  مفروضات انسان

در ايـن حالـت ذيـل تحـوالت پـارادايمى در علـوم انسـانى و اهميـت . قرار دهـد تحت تأثير

های ديگر معرفت انسانى در پرتو مفروضـات آن معنـادار  نوعى عرصه شناسى فلسفى، به انسان

های ساده مربـوط بـه انسـان گـذر  ها و انگاره فرض شده و اين امر توانسته است از سطح پيش

شناسى اخالقى و تجويزی  سازی در باب انسان، نوعى انسان سازی و نظريه مفهومو ضمن  كند

كليه مفاهيم و ضـرورت وجـودی آنهـا در علـوم انسـانى در  ،در اين حالت. آورد پديدرا نيز 

يعنـى علـم  ،اين مواجهه خود كليـد خلـق علـم بـومى. شوند شناسى معنادار مى پرتو اين انسان

شناسى مبتنى بر منـابع  پردازی انسان زيرا بر حسب شناخت و مفهوم خواهد بود، انسانى اسالمى

ضمن  راستا،در اين . توان به ساخت نظريه و معرفت اجتماعى اسالمى دست يافت اسالمى مى

شناسـى فلسـفى و  بازخوانى نظريه اعتباريات اجتماعى عالمـه طباطبـايى در قالـب يـك انسان

عنوان عنصـر مركـزی  ه ضرورت وجودی عدالت بهتوان ب های مختلف آن، مى استخراج اليه

  . اجتماعى در وجوه فلسفه علوم اجتماعى در سنت اسالمى دست يافت هر علم انسانى و

  ها كليدواژه
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  مقدمه 

لـم بـه نهـادی اجتمـاعى تبـديل توليـد معرفـت، ع نظامعنوان يك  آوردن علم به نظر با در

در هـر معرفـت علمـى، . شـود مىمعرفـت علمـى توليـد  ،واسطه روابـط آن كه به شود مى

ورود بـه   های فلسفى و پارادايمى معينى وجود دارد كـه بـر اسـاس آن، شـيوه فرض  پيش

 Thomas( كـوهنپارادايم در معنای تـامس . واقعيت و خروج از آن مشخص شده است

Kuhn (كـه پژوهشـگر را  شود مىبينى تعريف  ان نظامى از باورهای بنيادين يا جهانعنو به

ــه ــيوه ن ــه ش ــه ب ــاب روش، بلك ــادين در حوزه تنها در انتخ ــای معرفت ای بني ــى و  ه شناس

نــوعى بيــانگر  ،معنــا ايــنپــارادايم در . )83-73: 1390كــوهن،( دهــد مىشناســى جهــت  هستى

بينى است كه برای فـرد معتقـد بـه آن، ماهيـت جهـان، ماهيـت و چيسـتى انسـان و  جهان

ها و معناهای ممكـن آن را تعريـف  روابط ممكن با آن و بخش  جايگاه فرد در آن، دامنه

و هم در   بخش عام، هم در نظريه پارادايم يك چارچوب سازمان ،حالت ايندر . كند مى

های كيفـى بررسـى  های بنيادين، مسائل كليدی، مدل ضفر  تحقيق است كه در برگيرنده

 مشـخصپـارادايم تحقيـق اسـت كـه  ايـن نوعى بـه. هاست ی دستيابى به پاسخها روشو 

های بررسـى  چـه چيـزی اسـت و در درون و بـرون محـدوده محقـق در پـىِ كـه  كند مى

كنـار ؟ مفـاهيم بنيـادين آن حـوزه معرفتـى در دهد مىمشروع آن پارادايم چه چيزی رخ 

عنوان باورهای صادق چگونه بايد تعيين شـوند  ستند، نوع روابط معرفتى بهيروابط آنها چ

هايى كـه  بـا پاسـخ كننـد مىهای پـژوهش را تعريـف  باورهای بنيادينى كه پارادايم... . و 

شـناختى و  شـناختى، معرفت دهند، در قالب سه دسته پرسـش هستى مدافعان آنها ارائه مى

  . )33-32: 1389؛ محمدپور، 50-44: 1391ايمان، (الصه شده است شناختى خ انسان

ــندر  ــت اي ــش ،حال ــتى  های هستى پرس ــان و هس ــت، جه ــوزه واقعي ــه ح ــى ب شناس

كه شكل و ماهيت واقعيت چيست؟ چـه چيـزی وجـود اينمانند  هايى پرسش ؛ندا معطوف

قيق، ديدگاهى هر پارادايم تحبنابراين، آن شناخت حاصل كرد؟  بارهتوان در دارد كه مى

شناسـانه اسـاس آن را  درباره ماهيت واقعيت، انسـان و جهـان دارد كـه مفروضـات هستى

شناســى نيــز بــر چيســتى معرفــت، علــم،  معرفت. )34-33، 1389: محمــدپور( دهــد مىتشــكيل 

شناسى، بنيانى فلسفى برای ايجاد انـواع  معرفت. تأكيد دارد... چگونگى دستيابى به آن و 
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گيری در ايـن زمينـه اسـت كـه  و معيـاری بـرای تصـميم سـازد مىمهيا  ارمعرفت ممكن 

  . صورت منطقى سنجيده شود درستى يا به تواند به معرفت مىچگونه 

طور پيشـينى مبـانى فلسـفى  و بـه اسـتها خود فعـاليتى فلسـفى  پرسش اينمواجهه با 

های ديگـر  ساحت ،مفروضات اينتدريج بر اساس  ها را تعّين خواهد بخشيد و به پارادايم

عنوان  علوم اجتماعى نيـز بـه ،شرايط ايندر . شود مىهای مختلف معرفتى مشخص  حوزه

اقتضـائات پـاراديمى  اينيك نظام معرفتى در مواجهه با انسان و زيست اجتماعى او تابع 

هـای مختلـف را فـراهم آورده  و پارادايم هـا مكتبانواع  ايجادامر زمينه  اينكه  باشد مى

طور خـاص و همچنـين  علـوم اجتمـاعى بـه نيـزطور عـام و  سبت فلسفه با علـم بـهن. است

شناسى خود از مباحث بنيـادين هـر پـارادايم  شناسى و معرفت هستى ميانچيستى و نسبت 

شناسى در قالـب مفروضـات بنيـادين دربـاره  انسان در اين ميان، .در علوم اجتماعى است

های ذاتى او، نسبت او و جامعه، نسبت وی  يژگىچيستى انسان، نسبت او با عالم خارج، و

شـناختى و عنصـر اساسـى هـر  مباحـث هستى هسـته مركـزی... با خـدا و عـالم هسـتى و 

  . پارادايم در علوم انسانى خواهد بود

تـرين سـطح تـا  های مختلف تحليـل مفهـومى از نظـری پس در يك حوزه معرفتى اليه

عنوان يـك موضـوع بنيـادين در  به نيزوم عدالت مفه. ترين اليه، قابل شناسايى است تجربى

پـردازی  هر پارادايم علوم اجتماعى و انسانى موضوع تحليل و تفسير سطوح مختلف مفهـوم

شــناختى،  توانــد تحــت پرســش هستى ای فلســفى نيــز مى عــدالت در مواجهــه. بــوده اســت

هـای  اها و جايگـاه، معنها هحسب اين مواجه شناختى قرار بگيرد و بر شناختى و انسان معرفت

ای مبهم و پيچيـده، در  ما با پديده ،در اين حالت. وردآدست  متكثری را در يك پارادايم به

هـای  های بنيـادين پارادايم های مختلف مواجه هستيم، امـا چگونـه مفروضـات و پاسـخ اليه

توانـد معناهـای مختلفـى از عـدالت را ايجـاب كنـد؟ چگونـه در يـك حـوزه  مختلف، مى

ايجـاب  آنفلسفى زمينه تقدم يك بعد پارادايمى را بر ديگـر ابعـاد  های فرض پيش، معرفتى

تواند معنـا و جايگـاه خاصـى از عـدالت را در يـك پـارادايم  ند؟ چگونه اين تقدم مىك مى

تواند زيربنای يك علم بومى يـا  ؟ و چگونه اين نوع مواجهه با مقوله عدالت مىكندايجاب 

  ومى را خلق نمايد؟ پارادايم علوم اجتماعى ب
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ضـمن  كوشـيدعالمه طباطبايى، خواهيم  اعتباریاتبا تمركز بر رساله  ،نوشتار ايندر 

ماعى اسـالمى، نشـان دهـيم كـه ها در جهت شناسايى يك علم اجت پرسش اينمواجهه با 

شناسى فلسـفى را  شناختى عالمه، زمينه تقدم نوعى انسان مباحث فلسفى و معرفت چگونه

عنوان هسـته مركـزی هـر اجتمـاع و در نتيجـه هـر علـم  بـه ،در جهت ضـرورت عـدالت

شـدن عـدالت  با محوری ،خوانش در سطح نظری اينبر مبنای . كند مىاجتماعى ايجاب 

ذيـل سـنت فلسـفه بودن  منظور معنـادار عنوان مركز معرفت اجتماعى، علم اجتماعى به به

تبيـين در ادامـه ضـمن بـرای ايـن منظـور،  .كنـدبايست با مسئله عدالت آغاز  مى اسالمى

در زمينـه عـدالت شـده  انجام های بررسىشناسى فلسفى، به  نسبت عدالت با انسان اجمالى

ماعى عالمـه، معرفى نظريه اعتباريات اجت ، پس ازو در نهايت پردازيم در آرای عالمه مى

نظـر عالمـه ورد شناسـى فلسـفى مـ های مختلف عـدالت در نسـبت بـا انسان به تفسير اليه

  .خواهيم پرداخت

  رويكردهای مختلف به عدالت

عدالت همواره يكى از مباحـث محـوری در بيشـتر مباحـث انسـانى در سـطوح مختلـف 

كـه اسـت  مختلف شده هایو تفسير ها ارائه تعريفهمين امر موجب . معرفتى بوده است

 Brian( به نظر برايان بـری. اند های مختلف معرفتى معنادار شده بر مبنای پارادايم نوعى به

Barry( سه پرسـش اساسـى پاسـخ دهـد اين نظريه عدالت بايد به رهمطالعه درباگونه هر :

كـه چگونـه نيـاز و ضـرورت عـدالت تعيـين اينعدالت چيست؟ چرا بايـد عـادل بـود؟ و 

  . )Barry, 1989: 354(؟ گردد مى

ای در باب عدالت سخن  های نظريه از چارچوب )David Miller( ديويد ميلر همچنين

های فلسفى و مبانى مفهومى و سطح انتزاعى و  گويد كه بر حسب رويكردها و مكتب مى

رويكردهـای مختلفـى در  ،ها های استدالل در مواجهه با هر يك از ايـن پرسـش شيوه نيز

پرسش از چيسـتى  مرحله نخست،پس در . )Miller, 1999: 21-44( گردد اخت مىعدالت برس

از سـوی ديگـر، ارتبـاط مبحـث . و همچنين ضرورت عدالت بـر پاسـخ آنهـا تقـدم دارد

... اخـالق، ارزش، منطـق، سياسـت، هسـتى و  ،عدالت با مباحث ديگری همچون مذهب
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كـه ايـن  ای گونه به ؛وم شـده اسـتوجهى بـا ايـن مفهـ ای و چند رشته ای بينا باعث مواجهه

های مختلـف معرفـت انسـانى همچـون فلسـفه  عنوان موضوع محوری در شـاخه پديده به

شناسـى،  شناسـى، انسان اخالق، فلسفه دين، فلسفه حقوق، فلسفه سياسـى، اقتصـاد، جامعه

د با تقليل عـدالت بـه يـك بعـها،  از اين دانشو هر كدام  آيد مىدر نظر ... علوم دينى و 

تفسـيری متمـايز از آن را ... ديگر مانند خير، حق، زيبايى، بايسـته، امرمطلـق، امرالهـى و 

ها، نوعى تحويـل عـدالت بـه مباحـث فلسـفه اخـالق،  در بسياری از نظريه. دهند ارائه مى

هـای فلسـفه اخـالق در قالـب  پرسش ،در اين حالت. پژوهى است پارادايم مسلط عدالت

عنوان يـك  مقدمـه بحـث چيسـتى عـدالت بـه ،مختلف انسانى ر در وجوهنسبت خير و شّ 

بـر اسـاس سـه پـارادايم  ،در ايـن شـرايط. گزاره ايجابى در نسبت با اخالق خواهـد بـود

رويكردهـايى متنـاظر بـه عـدالت در حـوزه  ،گرا گرا و فضيلت گرا، تكليف اخالق وظيفه

عدالت هم در سـطح وجـودی  ،بر اين مبنا .)Ryan, 1993: 1-17( اخالق عملى خواهيم داشت

؛ بشـيريه، 27-26: 1388واعظى، (گانه خواهد بود  و هم در سطح شناسايى مفهومى متكثر و چند

1382 :11-18(.  

 مـثالً ، زيـرا يابنـدتوانند نمود  مى آشكاراهای نظری  در ساحت عملى نيز اين تفكيك

ار باشـد، امـا آنچـه تواند در حوزه سياسى نيز معناد عدالت توزيعى در سطح اقتصادی مى

كـه ذيـل  اسـتعنوان يك مفهوم فلسـفى  در اينجا اهميت دارد واكاوی نظری عدالت به

های عـدالت تحليـل و بـه تبـع آن مباحـث ديگـر تعيـين  اقتضائات پارادايمى، ديگر اليـه

عمال فردی، جمعى و دينـى افـراد عدالت از يك سو، مالك اَ خود در اينجا . خواهد شد

  . های ديگری است ها و شاخص خود تابع مالك ،از سوی ديگرگيرد و  قرار مى

  آن دربـارهای  وجـوه نظـری و عملـى عـدالت، ادبيـات گسـترده فراوانـىبا توجه بـه 

در . انـد های مختلفى بـه بررسـى آن پرداخته كه هركدام بر مبنای مالك است پديد آمده

عـدالت برحسـب  یهـا بندی نظريـه هـای تـاريخى تقسـيم تـوان بـه انـواع مالك جا مىاين

  :1382بشـيريه، (و قـرن بيسـتم ) هـابز و كانـت(يونان، قرون وسطى، عصر جديـد های  دوره

ـــيم )27-32 ـــادی  و تقس ـــه اقتص ـــای چهارگان ـــاس معياره ـــر اس ـــزيجبندی ب ـــو م   كون

)James Konow( اشاره  ىجمع یها تيو مسئول یفرد یها تيكاركرد، مسئول از،ين ىعني؛
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توان  مى مثال، ی؛ برا)62-61: 1390زاده  ؛ تـراب19: 1385فروش،  لهي؛ پKonow, 2003: 1183-1239( كرد

مختلفـى همچـون  هـای مكتبهای مختلـف در فلسـفه سياسـى بـر حسـب  بندی تقسيم به

ــواع رويكــرد فايــدهىگراي ليبراليســم، سوسياليســم، اجتمــاع ــواع  ، فيمينيســم، ان گرايى، ان

بندی  تقســيم نيــز و )95-59: 1390زاده،  ؛ تــراب52-21: 1388واعظــى، (رويكردهــای پســامدرن 

گرا  گرا و نتيجـه گرا، فايـده هـای فضـيلت فلسفه اخالق مانند پارادايم های مكتببرحسب 

  .اشاره كرد

های  ای متقابل بـا مباحـث و شـاخص عدالت در رابطه ،رويكردها ايندر هر كدام از 

 استدر ليبراليسم عدالت عين آزادی  مثالً كه  ای گونه مركزی آنها قرار خواهد داشت؛ به

ترين كـنش فـردی يـا  گرايانه عمل با حداكثر منفعت، عادالنـه و يا در فلسفه اخالق فايده

رويكردها ما شـاهد نـوعى تقليـل در  اينكه اشاره شد، در تمام   گونه همان. استجمعى 

  . شود مىهای ديگر بررسى  مباحث عدالت هستيم و عدالت بر مبنای مالك

مختلف های  های توان اليه يك مواجهه تحليلى بر حسب متغيرهای پارادايمى، مى در

تـوان از  مى ،حالـت ايـندر . كـردعدالت را در قالب روابـط درون پـارادايمى شناسـايى 

عدالت و در راستای آن، مباحـث شناختى  شناختى و انسان شناختى، معرفت مباحث هستى

در مبحـث . الت در سطح فلسفى سـخن گفـتشناسى و هنجارشناسى عد اخالق و ارزش

آيا عدالت امری است طبيعـى . شود مىشناسى عدالت، از نوع وجود عدالت بحث  هستى

از ... بـودن عـدالت، وابسـتگى يـا اسـتقالل عـدالت و  بودن و يا ذهنى يا قراردادی؟ عينى

 ایه های فلسـفى مواجـه سىشنا بر حسب انواع هستى كه اين سطح هستندمباحث كليدی 

  . )75-21: 1388؛ واعظى، (Grafstein, 1985: 115-137 اشتد دنمختلفى با عدالت خواه

تمركـز بـر معنـاداری وجـوه مختلـف عـدالت  بيشـتر ،عـدالت شناسىِ  در سطح معرفت

در اينجا چيستى امرعادالنه و چيستى امر ناعادالنه و مرز معناداری ايـن دو سـاحت . شود مى

عنوان يك گزاره در قالب يك باور صادق موجه، مركز ايـن  ، بهدوهای معرفتى اين  و بنيان

بايد منشأ فهم و درك عدالت بر حسـب منـابع عمـده  ،در اين راستا. استسطح از مواجهه 

حجيـت،  و عقل، تجربه، وحى، اراده، احساسات درونى، شهود. شناسى تعيين گردد معرفت

در  ،در ايـن حالـت. شـوند ر آورده مىهای هر تجربـه شـناختى در نظـ عنوان بنيان همواره به
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شناسى عـدالت  عنوان منابع حقيقى معرفت های مختلف يك يا تركيبى از اين منابع به مكتب

شأن عقل نظری  تنهاسينا درك قضايای كلى را  ابنشوند؛ برای مثال، از آنجا كه  فرض مى

سن عـدل حُ  همچوناخالقى  های مانند گزارهداند، در نتيجه درك قضايای كلى ايجابى  مى

تـرين منبـع درك  يـا فـارابى عقـل عملـى را مهم ،داند بح ظلم را نيز كار عقل نظری مىو قُ 

  . )66: 1388واعظى، (آورد  امرعادالنه در نظر مى

هـای مربوطـه، بـر حسـب  بـودن گزاره بـودن و ذهنى مباحـث عينى ،در ادامه ايـن تحليـل

های ديگری همچون  بحث. شود ها تحليل مىها و نوع ارتباط آن محمول اين گزاره موضوع و

بـودن  ها، ضرورت مادی يا معنوی آنهـا، تـاريخى يـا كلى بودن اين گزاره بودن يا نسبى مطلق

بـودن،  هـا همچـون، قياسـى های صدق، در كنار بنيان استنتاجى ايـن گزاره آنها، انواع مالك

نـد رويكـرد غالـب در سـاخت توا كاوانـه مى پس هۀمواجنيز بودن و  بودن، تفسيری استقرايى

شـمس، (ها قرار گيرد  های بنيادين و ديگر گزاره گزاره ميانعدالت در قالب روابط  یها نظريه

،لينگ گری ؛68- 64: 1388؛ واعظى، 39- 15: 1387
1
، ديگر های های عدالت در سطح حوزه. )20- 15: 1380 

هـا  باور صادق موجه، پارادايمعنوان يك  شناسى به گانه معرفت برحسب نوع پاسخ به ابعاد سه

های  مواجهـه ،مختلفى خواهد داشت كه در نتيجـه های معرفتى، وجوه و ساخت یها و نظريه

  . های مربوط به عدالت ايجاب خواهد شد مختلفى به بحث گزاره

ترين وجـه تحليـل در  مهم ،شناسى تكثر و وحدت معيارهای عدالت در سطح معرفت

نظران تنها يك معيار را در نظـر دارنـد و  برخى از صاحب ،سطح ايندر . استسطح  اين

 دو )John Rawls( راولـزنـد؛ بـرای مثـال، جـان ا به گروهى از معيارهـا قائل ديگر، برخى

عنوان دو معيـار بنيـادين عـدالت اجتمـاعى در نظـر  ها را بـه اصل آزادی و برابری فرصت

از حقــى برابــر مطــابق بــا جــا بــدين معناســت كــه هــركس بايــد اينآزادی در . آورد مــى

هـا بـرای همـه  های اساسى كـه بـا نظـامى مشـابه از آزادی ترين نظام كلى آزادی گسترده

ای  گونه اجتماعى بايد بههای  نابرابری ،شود و بر مبنای مالك دوممند  سازگار باشد، بهره

 داشـته باشـد وبرافـراد درترين  تنظيم شود كـه بيشـترين منفعـت را بـرای كـم برخـوردار

                                                            
1. A. C. Garyling. 



11  

 

 

ت
دال
 ع
ت
ور
ضر

و 
ى 
اع
تم
ج
ت ا

يا
ار
تب
اع

  

  . برابر در دسترس همگان باشدهای  مناصب و مشاغل، متناسب با نظام فرصت

دو معيـار،  اينبا اتكا بر  شود مىبه باور راولز، از طريق يك قرارداد اجتماعى ضمنى 

او فلسفه معرفتى معطوف به قرارداد اجتماعى را برای اثبات . آورد پديدعادالنه  ای جامعه

كه در آن جهل  داند مى و وضعيت طبيعى و اوليه را وضعيتىا. گيرد كار مى هاصول خود ب

بـا  نوعى بـه ، اوحالت ايندر  .پس از ورود به اجتماع وجود دارد ،نسبت به وضعيت خود

شـناختى پـذيرفتنى و  معرفت لحاظ بـهاش  نظريـه كوشـد مىوضـعيت اوليـه  ايـن توجه بـه

های  گيری ه در تصـميمشناختى او آن اسـت كـ های معرفت فرض پيش. شمول باشد جهان

با اسـتفاده از ها  عمومى در عرصه سياست و اجتماع به عقالنيت جمعى اتكا شود و انسان

 از سـوی ديگـر،. توانند به اصول عام دست يابنـد اصل ابهام و جهل به وضعيت خود، مى

واحـد و مشـتركى بـرای عـدالت وجـود  اصـول )Michael Walzer( والـزربه نظر مايكل 

خـانواده، جامعـه،  ن و منزلـت،أهای قدرت، ش هر قلمرو اجتماعى مانند حوزه ندارد و در

يــك ســازمان و غيــره، اصــول و معيارهــای خــاص و معينــى حــاكم اســت كــه شــايد در 

و فهم مشترك مـا از خيـر اجتمـاعى در  درك. )62-23: 1394والزر، ( قلمروهای ديگر نباشد

رويكـرد،  ايـنبـر اسـاس . هـای آن اسـت كننده حدود و ثغور و ويژگى هر قلمرو، تعيين

كلى، عام و اينكه نه  ،وابسته هستند به فرهنگ و متن اجتماعى خاص ها، و معيارها  مالك

  .)45-1: 1378حسينى بهشتى، ( باشند شمول جهان

سطح ديگر مواجهـه بـا مفـاهيم درون پـارادايمى در حـوزه معرفـت انسـانى، تحليـل 

در . انسانى و اجتمـاعى اسـت یها ها، مفاهيم و نظريه ههای انگار فرض شناسانه پيش انسان

های  ذاتى و يا جزئى وی، دركنار ديگر ويژگى یها جا چيستى وجودی انسان، ويژگىاين

هـای  تـر در حوزه در يك مـتن كـالن... استعدادی، شناختى، غريزی، ارتباطى، فطری و 

نيـز و  ها شـاخصجـا شناسـايى ايندر . ده اسـتشررسى مادی و معنوی همواره تحليل و ب

متكثر از آنها امكان برساخت انـواع معناهـای مختلـف از عـدالت را ايجـاب  های تعريف

؛ برای مثـال، بـر كردتوان به وجوهى همچون هدف و غايت انسانى اشاره  مى كه ندك مى

 ،حالت ايندر  .غايت انسان كمال و سعادت غيرمادی است ،اساس علت غايى ارسطويى

و يـا در  شود مىمعنا  مابعدطبيعىخوانش وی از عدالت، در قالب تعالى انسان در ساحت 
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كه غايتش حـداكثر كـردن  شود مىگرايى، انسان موجودی عقالنى تصور  رويكرد فايده

 اليه مادی معنادار خواهـد بـود اينپس عدالت نيز در  .شود مىمنافع مادی در نظر آورده 

 شــده هــای در نظرگرفته ديگــر، ويژگى بحــث. )80-77: 1390زاده،  ؛ تــراب33-33: 1388 ،ىواعظــ(

نوع خاصى از عـدالت  ،های بنيادين برای انسان ويژگى اينهر كدام از . برای انسان است

مند شوپنهاوری، عدالت را تنها در راه آزادی و  ؛ برای مثال، انسان ارادهكند مىرا ايجاب 

نگاه بـه چيسـتى انسـان و  نوع. )88-84: 1384ديـركس، (آورد  در نظر مى ها انساناعمال اراده 

های ديگر وابسته به وی ماننـد اراده، مسـئوليت،  های اساسى وی در كنار ويژگى ويژگى

مبنای يك نوع نظـری از عـدالت را در ... عامليت، شناخت، احساس، رفتار، ارتباطات و 

  .كند مىهای ايجابى فراهم  قالب گزاره

  شناسى فلسفى و عدالت انسان

، هـا هها در مواجهه با عدالت، همچـون ديگـر مواجهـ پارادايم ختىشنا های انسان تحليل بنيان

 Hans( بـه بـاور هـانس ديـركس. آورد بنيان ديگری را برای مواجهه با عدالت فـراهم مـى

Dierkes( را از انسـانكه امكان بررسى فلسفى  داردشناسى فلسفى چهار جنبه بنيادين  انسان 

شناسـى همـان چيـزی اسـت كـه  در وجـه اول، انسان. )12- 4: 1384ديـركس، ( آورد فراهم مـى

كـدام از هـر . گوينـد های گوناگون درباره انسـان از آن جهـت كـه انسـان اسـت مى فلسفه

بودن را در قالب ذهـن، روح، حيـوان نـاطق، حيـوان  فلسفى جنبه خاصى از انسان های نظريه

سازد و اين آرا بـر اسـاس همـين  برجسته مى... مدنى، مفاهمه، حيات، غريزه، موجوديت و 

هــای مختلــف بررســى و محتواهايشــان، از  زوايــای مختلــف نگــرش بــه انســان و نيــز روش

های متفـاوتى  توان با توجه به جنبه ف فلسفى را مىاين آرای مختل. شوند يكديگر متمايز مى

ايــن نــوع . ناميــد» های بخشــى شناســى انسان«نظــر دارنــد،  دركــه در مطالعــه ماهيــت انســان 

اند كه با علم روشمند، مبتنى بـر تجربـه و  خاص شناسى فلسفى، نمايانگر قلمرو دانشىِ  انسان

هـای پيشـينى انسـان دربـاره خـود  پذير، قابل جايگزينى نيست، بلكـه حـوزه آگـاهى تعميم

مقدمـه و دفعـى انسـان از خـويش مبتنـى  اين دانش فلسفى انسان اساساً بر تجربه بـى. اوست

  . مند داشته باشد، متمايز است ای كه از پيش بنيانى روش  است و با تجربه
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مبتنـى اسـت كـه ناآگاهانـه  هايى از انسـان فرض علم نيز بر پيش ،اما در سطحى ديگر

شناسـانه نيـز در كليـت  تصـورات انسان گونـه اين ديـركسبه نظر هانس . اند ه شدهپذيرفت

ــد ــفى دارن ــنخيتى فلس ــود س ــك( خ ــركس، : ن ــين انسان .)1384دي ــود مىرا ای  شناســى چن  ش

و  شـود مى  مـىهـای عل شناسـى وارد گفتمان جـا انسانايندر . ای ناميـد شناسى حوزه انسان

مطالعـه  اينگيرد، زيرا انسان در  كه انسان موضوع مطالعه علمى قرار كند مىزمانى جلوه 

 ،شناسى فلسـفى وجه سوم از انسان در .نفع است ذی آغاز طرف نيست و خود از همان بى

 ی مفهوم، ماهيتجو و جستدر  كه شود مىبديل و مطلق انسان بررسى  وحدت نهايى بى

ــهو  ــادين و غي تصــور انســان ب ــاختاری بني ــه از عنوان س ــاريخى اســت ك ــنرت ــق،  اي طري

  . گرداند های متنوع انسان از خودش را قابل درك مى توصيف

 ،سطح ايندر . شود مىشناسى بنيادين معرفى  عنوان انسان شناسى به شكل از انسان اين

 .سـتها روشحـال ناقـد  درعـينو  انتزاعى و در نتيجه، بنيادی فراگير چنين دانشى كامالً 

هـم  ،شناسى ساننوع ان ايندر . كند مىشناسى را نيز تعيين  ود هر انسانكه حداينبر  افزون

هـای  شناسـى و هـم از انسان آينـد در نظـر مىهای مربوط به انسـان  نتايج حاصل از دانش

را بـه شـكلى  آنبـودن  تـوان بنيـادی راه مى ايـنگيرنـد و از  ای بهـره مى بخشى و حـوزه

های متنوع فلسفى كه تمامى آنهـا را در  ه رشتهبار با توجه ب يعنى يك ادعا كرد؛مضاعف 

با توجه به علومى كه آنها نيز تابع  ،بار ديگر و پيوند با انسان و تصوير او از خودش بدانيم

نيـاز  تنها نه ،برای راهيابى به يك وحدت نهايى ،حالت ايندر . ندا انسان ازدركى پيشينى 

مند، بلكه نياز عقل عملى به برخورداری از الگوهـای  عقل نظری بر نگرش فراگير و نظام

  . اخالقى تعهدآور نيز نهفته است

شناسى اخالقى مطـرح  يعنى انسان ،شناسى فلسفى سطح چهارمى از انسان ،ر اين حالتد

شناسـى  توان حلقه اتصالى دانسـت كـه از طريـق آن، انسان شناسى را مى اين انسان. شود مى

وارد  جـادر اين. كنـد ياست، فلسفه تاريخ و فلسفه دين راه پيـدا مىنظری به قلمرو اخالق، س

بودن يـك واقعـه نخواهـد بـود، بلكـه  انسان. شويم مباحث ايجابى درحوزه رفتار انسانى مى

 ّ بخشـيدن بـه خـود  ن خاص از وجـود نيسـت، بلكـه تعـينيك تكليف است و تنها يك تعي

هـا و هنجارهـايى در اختيـار  رهـا، ارزشبخشيدن به خويش، معيا انسان برای اين تعين. است
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هـا و  ها، انتخاب آنچـه در اختيـار اوسـت، آفريـده ، بلكـهندارد كه از پيش تعيين شده باشد

فلسـفى محفـوظ  ـهای فكـری  خود اوست كه سـابقه پديدآمدنشـان در سـنت های تصميم

  .است

  

  شناسى بخشى انسان

  اخالقىشناسى  انسان    شناسى بنيادين انسان             

  ای شناسى حوزه انسان

  

. ای متقابل با يكـديگر قـرار دارنـد كه در رابطه داريمشناسى فلسفى  انساناز اليه  چهارپس 

 ،ای شناسـى حـوزه از نـوع انسان ،شناسانه يك پارادايم در اين خوانش انسان های فرض پيش

اگــر انســان و . در نســبت بــا چيســتى انســان معنــادار خواهــد بــود آنهــای  فرض يعنــى پيش

هـای علـوم  عنوان موضوع محـوری در پارادايم های مادی و غيرمادی وابسته به آن به پديده

شناسـى  ى نظری از نوعى تقـدم انسانشتوانيم با چرخ گاه مى انسانى در نظر آورده شود، آن

بـر  ىشناسـى فلسـف وجـوه مختلـف انسان ر آنمبتنى بكنيم كه  بحثفلسفى در هر پارادايم 

تقدم و تعـيّن ... فلسفه سياسى و  ،شناسى اخالق های فرض و نيز پيشابعاد ديگر آن پارادايم 

مباحـث تحليلـى در ايـن ابعـاد تنهـا بـه شـكل وابسـتگى كامـل بـا سـاحت . خواهد داشـت

انسـان در مـتن  يـافتن فلسـفى جـدای از مركزيـت. شناسى فلسفى معنادار خواهـد بـود انسان

ُ عصـــر از  پـــسويژه  تحـــول نظـــری غـــرب بـــه شناســـى و  عـــد هستىروشـــنگری در دو ب

ويژه در قرن نوزدهم ذيل چـرخش علـم فرهنگـى در فيلسـوفان  اين روند به ،شناسى معرفت

مانند ديلتای، نيچه و ياكوب بوكهارت خود را از يك سو در برابر مواجهه هگلى با  آلمانى

شناسى در اينجا واجـد نـوعى  انسان البته. دهای پوزيتيويستى نمود دادرويكر نيز درتاريخ و 

های شناختى  اين تحول امكان مركزيت انسان را در پارادايم ولىهای توصيفى است،  كنش

  .)177: 1388ديلتای، (در علوم انسانى در نظر آورد 

بـرای  رحمطـديگر در پرتو مبانى  یها جا عدالت همچون ديگر مفاهيم و نظريهايندر 

های  در سـاحتى ديگـر بسـياری از اليـه ،در نتيجـه .شـود مىچيستى انسان در نظر آورده 
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بـه  پرداز سلبى يا ايجابى نظريـهنگاه  زعدالت چيزی ج و يابند معرفتى ذيل آن ساخت مى

ويژه در سـاحت عملـى و ايجـابى مبنـای سـاخت انـواع  مفهوم بـه اين. انسان نخواهد بود

كننده بسياری  امری كه توجيه ؛يك اجتماع قرار خواهد گرفتمبنای ها و در نتيجه  كنش

پـس حركـت علـم انسـانى و علـوم اجتمـاعى . از روابط و ناقد بسياری ديگر خواهد بود

قالب مفـاهيم ايجـابى، يعنـى  از چيستى انسان و استعالی آن به ساحتى ديگر، در نوعى به

پاسخ  ،شرايط ايندر . نادار خواهد بودشناسى اخالقى در نظر است، مع آنچه كه در انسان

  . عنصر بنيادين هر معرفت انسانى خواهد بود ،شناسى بنيادين انسان یها به پرسش

تـر از  شناسى فلسفى در يـك سـطح انتزاعـى كه نشان داده شد مباحث انسان  گونه همان

ا، ه فلسـفى، ايـدئولوژیهـای  فرض پيش ،در ايـن حالـت. شناسى اسـت مباحث ديگر انسان

عنوان  تواننـد بـه ها و دستاوردهای علوم گوناگون و منابع معنايى معرفتى مختلفـى، مى نظريه

خود را به علوم وابسـته بـه  های فرض پيشمرجع چيستى انسان در خلق علوم انسانى همواره 

علوم اجتماعى غربى با مقروضات تاريخى خود در وجوه ، در اين شرايط. ندنخود حك ك

 ،جای فهم و حل و رفع مسائل و اقتضـائات بـومى خـود به جوامع بيگانه به با ورود مختلف،

نمايانـد، زيـرا در  ايجـاب مى  های فراوانى را در سطوح مختلف يك جامعـه مسائل و مناقشه

ــه ــارادايمى و ب ــاس مفروضــات پ ــانى،  اس ــری انس ــتى نظ ــودويژه چيس ــا تعارض در خ و  ه

  .ارادايمى جوامع ديگر سازگاری ندارددارد كه با مبانى پفراوانى  نظرهای اختالف

  شناسى فلسفى و عدالت در اسالم نسبت انسان

در راستای خلـق يـك علـم بـومى، مواجهـه بـا مسـئله  و در يك مواجهه بومى و اسالمى

عنوان  چيستى انسان در نسبت با خدا و عالم طبيعى، منابع و همچنين فلسفه اسالمى بايد به

شناسى فلسـفى بـر  جا وجود نوعى انسانايندر . آورده شودمتن شاخص و بنيادين در نظر 

عنوان  و فيلسوفان مسلمان در سـطوح مختلـف بـه تفسيرهای عالمانمبنای منابع اسالمى و 

 ايــنشــرط ضــروری در خلــق علــم اســالمى انســانى و اجتمــاعى اســت، امــا  يــك پــيش

خر فلسـفى در كنـار أتفسيری بر مبنای مطالعات مت ای مواجههشناسى فلسفى تنها در  انسان

بـرای بـازخوانى وجـوه فطـری ای  كه قلب تپندهای  فلسفه ؛منابع دينى معنادار خواهد بود

  . ومعنوی انسان در جهت سعادت و كمال وی در مسير الهى است
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عنوان موجودی الهى در جهت كمـال و سـعادت در نظـر آورده شـود،  وقتى انسان به

انسانى در سطوح مختلف خواهد بـود، امـا بـه های  گاه اساساً عدالت محور كليه سازه آن

دربارۀ انسان، روابط انسانى و فهـم اجتمـاعى  یتفكر چنيناسالمى از  هفلسف رسد مىنظر 

سخن آنكه بخش مهمى از ميراث يونانيان كه به حكمت عملى  اينگواه . باز مانده است

در زيست بوم اسـالمى  ،شد تدبير منزل و سياست را شامل مى مرسوم بوده و علم اخالق،

عنوان حيــوان نــاطق فــارغ از شــرايط و  انســان انتزاعــى بــه هــم پذيرفتــه گرديــد و نــوعى

 ايـن سـواز يـك  ،حالـت ايـندر  .)134: 1394كرمـى، (گرفته شد اقتضائات تاريخى در نظر 

از سـازد و  گيری يك علم مربوط به انسان را مهيا نمى امكان شكل هرگزمواجهه با انسان 

امكـان  ، در عمـلو در نتيجـه داردارتباط بسيار انـدكى بـا اقتضـائات فعلـى  يگر،سوی د

  .پى داشته باشدتواند در  مى انسانتعالى محدودی برای 

هـا  تحليل مبدأعنوان  بحث بر سر چيستى ماهيت انسان و كردار او در فلسفه يونانى، به

مندی انسـان و  غايت شيدندكوفيلسوفان مسلمان  و قرار گرفته استنيز فلسفه اسالمى  در

 ايـنهـا در  ترين تالش يكى از مهم. رفتار وی را بر حسب تعاليم اسالمى بازتعريف كنند

وی در . فـارابى اسـت شناسـىِ  نـوع انسان راستا كه تأثير آن تا امروز قابل مشاهده اسـت،

توانـد زمينـه را بـرای  در پى طرح غايتى سراسر خير اسـت كـه مى آرای اهل مدینه فاضله

بـر . ترين نوع اجتماع انسانى فراهم سازد عنوان برترين و كامل گيری مدينه فاضله به شكل

الگوها، اخالق واجد حقيقتى جاودان و مطلـق اسـت كـه فيلسـوف يـا حكـيم  ايناساس 

وهای تجويزی كه از دل چنـين الگ. درصدد كشف آن و تبيين آن در حوزه انسانى است

آيد، بيانگر آن است كه كليت علـوم انسـانى، مـاهيتى اخالقـى دارد و  سياستى بيرون مى

هـای اجتمـاعى  توان برای فيلسوف در مقام فهـم انسـان و كيفيـت نظام شأنى جز آن نمى

غايـت در سـطح فـردی،  ايـن راسـتایجا روابـط عادالنـه در ايندر . ل شدئمبتنى بر آن قا

فيلسـوفان مسـلمان نيـز  نوع نگاه به انسان، در ميـان ديگـر اين. صر كليدی خواهند بودعن

توانند به زندگى  های جاودان، مى با توجه به فضيلت ها انسانبه صورت كلى، . ردرواج دا

به  یو تجويزگر یفيلسوف نيز در بحث از انسان، شأن راهبر. خود نظام و اعتدال ببخشند

  .)همان( هايى دارد چنين غايت
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مـرز  ،توضـيح نفـس واحـد انسـانى درمراتـب هسـتى،  دربـارهفارابى پـس از بحـث 

توانـد زمينـه را  كـه مى داند مىوجودی ميان او و ديگر موجودات را در اراده و اختيار او 

سبب احتيـاج انسـان بـه اجتمـاع و  از سوی ديگر، به. برای رساندن او به سعادت رقم زند

های  است خداوند زمينه را برای به سعادت رساندن او در وضعيت تعاون با ديگران، الزم

های  از فصل بيست و هشتم وی از ويژگى. )25فصـل : 1361فارابى، (اجتماعى نيز فراهم آورد 

 كنـد مىبحث  استساز تحقق فضايل اخالقى در ابعاد اجتماعى  ای كه زمينه رئيس مدينه

اسـاس،  ايـنبـر . كامل خـود را محقـق سـازندتوانند شخصيت  كه به تبع آن افراد نيز مى

تواند هم تعاون با ديگـران و هـم تحقـق اخـالق  مى» نبى«سياست مدن با تدبير و رياست 

جا ماهيت متمايزكننده اخالق و چگونگى تحقق اراده از ابعـاد ايندر . فردی را مهيا سازد

الت را در سـطح سطح نيز ضرورت اجتماعى عد اين .)35-26: همـان(سياسى تا فردی است 

طور خالصـه  بـه. دهـد مىتر در روابط بين افراد و همچنين ساخت اجتمـاعى تبلـور  كالن

شـش  ربردی عـدالت بـهشـناختى، در بـاره معـانى كـا مباحث انسان اينفارابى با توجه به 

 .3 ؛مـردم ميـانرعايـت فضـايل اخالقـى در  .2 ؛نظـم و انتظـام .1 :كنـد تعريف اشاره مى

روی و پرهيـز از افـراط و  ميانـه .5 ؛تحقق مدينه فاضله .4 ؛حق بر مبنای شايستگى اعطای

بـه با اشاره وی همچنين . مشترك بر اساس شايستگى و كارامدیمنافع  توزيع .6 ؛تفريط

 دهد كه ، توضيح مىيعنى عدالت توزيعى و عدالت اجرايى ،دو گونه از عدالت اجتماعى

منـدی شـهروندان از منـافع مشـترك اجتمـاعى و عـدالت  عدالت توزيعى، به معنای بهره

  .)1391خسروپناه، : نك( اجرايى، ضامن اجرای عدالت توزيعى است

تـرين فيلسـوفان  در زمـره مهمنيـز طوسـى  نصـيرالدين و ابن سينا، غزالى، ابن خلدون

ويژه بـا رويكـردی  به مباحث چيستى انسان و نسبت وی بـا عـدالت بـه هستند كهاسالمى 

فيلسوفان، با اتكا بر جايگاه وحـى و انـواع شـئونى كـه  ايندر ميان . اند پرداختهتر  اعىانتز

گرچه منطق حـاكم  ؛يابد مىدارد، حقايق جاودان در نظر فيلسوفان، تقرير متفاوتى  »نبى«

در الگـوی فيلسـوفان مسـلمان نيـز همچـون  ها انسـان ؛يابـد مىبر بحث تفـاوت اساسـى ن

قدرت انتخاب در مقام عمل هستند كه الزم است ذيل الگوهـای فيلسوفان يونانى، واجد 

نبى تنها شـخص  اينجادر . از جانب نبى قرار گيرندشده  های مطرح عام اخالقى و فضيلت
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توانـد  كـه مى شـود مىداری امور حكومتى و سياسى قلمـداد  عهده ایواجد صالحيت بر

  . دار باشد وظيفه هدايت و رهبری شئون مختلف اجتماعى را عهده

ّ  ايندر  و عالِم به طبـايع آنهـا و  ها انسانر اصلى خداوند است كه خالق نوع نگاه، مدب

دهى بـه  وظيفـه جهـت ،هـدايت ابنـای انسـانى برای خدانيز از سوی  نبىّ . فطرتشان است

، مداخلـه يابـد مىفيلسـوفان مسـلمان تمـايز  آرایآنچه در  .ددار  عهدهبر سمت كمال را 

ای كـه بحـث فلسـفى در بـاب جايگـاه  قرابـت و مداخلـه و خداوند استوحى از جانب 

باب  ايناز  يابد مىهای كالمى  مندكردن امور اجتماعى او با سويه انسان و چگونگى نظام

كه از سوی خداوند مبعوث شده، راه رسيدن به فضايل مطلق را  داشتن نبىّ  حجيّت. است

هـای او  وجـود و آموزه مبـدأی است كه بـه فيلسوف در مقام هدايتگر. كند مىنيز تعيين 

  .)139-138: 1394كرمى، ( بند است پای

 های بحث عدالت با تفسـير ،در دوران معاصر نيز ذيل تحوالت فراوان در فلسفه اسالمى

شناسـى  در اينجا نيز انسان. تازه همچنان موضوع محوری فلسفه اجتماعى اسالمى بوده است

بحـث  به نظر خسروپناه. ان عنصر بنيادين تعريف عدالت استشده همچن فلسفى در ابعاد ياد

بـه . است مبتنى شناسى خر اسالمى، بر نوعى انسانأاز حقيقت عدالت از ديدگاه متفكران مت

و  داردنظر وی انسان معتقد به جبر فلسفى يـا جبـر اجتمـاعى، تعريـف متفـاوتى از عـدالت 

؛ انسان فردگرا، نـوعى از عـدالت را و انسـان انسان معتقد به اختيار و اراده، تعريف ديگر را

  .)1391خسروپناه، : نك(دهد  مىجامعه گرا، نوعى ديگر از عدالت را ارائه 

متفكران اسالمى با توجه به اراده انسان، البته اراده در طول اراده الهى، به حقوق فـرد 

 ايـندر . كننـد مى مطـرحو عدالت را در عرصه فـردی و اجتمـاعى  كردهو جامعه توجه 

ــتا ــروپناه ، بهراس ــانى انسان باورخس ــتفاده از مب ــا اس ــدر ب ــدباقر ص ــيد محم ــناختى و  س ش

الهـى اسـت   وی معتقد است كه انسان، خليفه. شناختى به تبيين عدالت پرداخته است دين

اجتمـاعى و فرهنگـى از سـوی  ،اقتصـادی ،و مسئوليت تحقق خالفت و جانشينى سياسى

ده دارد و بشر برای تحقق عدالت بـه قـانون و شـريعت محتـاج خداوند را در زمين بر عه

، )از عقل بشری يـا از شـريعت آسـمانى(قانون از هر كجا كه باشد  از سوی ديگر، .است

ی عادل محقـق ها انسانتحقق عدالت اجتماعى، بدون . بايد متوجه عدالت اجتماعى باشد
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 ،سـير قـدرت و ثـروت نشـوندای كه ا گونه ؛ پرورش و تهذيب نفوس آدميان، بهشود مىن

شك، سازمان سياسـى و حكومـت نيـز ابـزار تحقـق  بى. تحقق عدالت اجتماعى است  راه

های شهيد صدر بـرای تحقـق عـدالت اجتمـاعى در  ترين طرح يكى از مهم. عدالت است

طلبى  گرايى و منفعـت كـه در آن اخـالق فايـده  جامعه، پيـدايش و رواج فرهنگـى اسـت

شهيد صدر، بـرای . گردد مىگرايى و ايثار جايگزين آن  عموميت و شود مىشخصى نفى 

برابـری  .2 ؛مسـئوليت عمـومى .1 :گيـرد در نظـر مىسـه ركـن اساسـى  عدالت اجتماعى

  .تأمين معيشت اجتماعى .3 ؛اجتماعى

رابطـه برقـرار  گونـه عدالت فـردی، اجتمـاعى و الهـى اين ميانمطهری  استاد مرتضى

زير بنای عدالت اجتماعى و عدل الهى نيز زيربنای عـدالت كرده است كه عدالت فردی 

تواند مفهومى مغاير با عـدالت فـردی داشـته  شك عدالت اجتماعى نمى ىفردی است و ب

بـودن و تعـادل، تسـاوی و نفـى  ايشان در بحث عـدالت بـه چهـار تعريـف مـوزون. باشد

جود و عدم امتنـاع از ها در افاضه و هرگونه تبعيض، رعايت حقوق افراد و رعايت قابليت

كه غير از مـورد  كند مىاشاره  دارد،افاضه و رحمت الهى به آنچه امكان وجود يا كمال 

بحــث دربــاره  او پــس از. بــه عــدالت اجتمــاعى اختصــاص دارد هــا ديگــر تعريفآخــر 

كه مساوات در قانون صورت گرفته و افراد را  داند مى اين، مورد صحيح آن را ها ريفتع

ها را  اسـتحقاقبايـد  ، بلكـهقانون نبايد بين افراد تبعيض قايـل شـود. به يك چشم بنگرند

لحـاظ خلقـت در شـرايط  بـه ديگـر افـراد بيـانبه  ؛حق بدهد و حق را به ذی دنرعايت ك

  . دقانون نيز بايد نسبت به آنها مساوات را رعايت كن و مساوی هستند

. حقوق طبيعى و قرآن منشأ عـدل بـوده اسـت در باب منبع و تقسيم عدل، ،به نظر ايشان

 یها استاد مطهری در بيان مسئله عدل، به ريشه آن در اسالم پرداخته و ضمن بررسى نظريـه

هـای  اشاعره و معتزله به ارائه نظريه متناسب پرداخته اسـت و همچنـين بـا بررسـى برداشـت

بـه نقـد آنهـا پرداختـه و ) سوسياليسـم و ليبراليسـم(هـای معاصـر  كتبمختلف عدالت در م

كـه در و خـود  دهـد ارائـه مىاز عـدالت سوسيال دموكراسـى اخالقـى و انقالبـى  ىبرداشت

داند، زيرا اين برداشت، راه رسيدن به عدالت و شيوه استقرا  نهايت آن را نيز قابل خدشه مى

  .است در نظر داشتهاسالم آن را  كه در جامعه را مسكوت گذارده، در حالى
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: آنها عبارتند از ترين مهمشمرد كه  مى آثار عدالت را در چند موردهای  مطهری جنبه

 ،بـه نظـر ايشـان. عمـومى رتأثير در افكار و عقايد، تأثير در اخالق فردی و تأثير در رفتـا

هرگاه توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت حقوق مردم را ادا كند، آن 

عـدالت ظـاهر های  مصداق يافتـه و نشـانه )25: حديد( »لِيَقُوَم الناُس بِالْقِْسطِ «وقت است كه 

 باشـد مى مبتنـى اجرای عدالت نيز بر عمل به قانون با پشتوانه معنويـت اسـالمى. گردد مى

در . سـتبقا برای كه راه رسيدن به آن هم جلوگيری از تبعيض در جامعه با ايجاد مسابقه

البتـه  .افراد با رضايت، حقوق خودشـان را بـه ديگـران اعطـا كننـدكوشيد نظام بايد  اين

هـر نظـامى كـه در  رو، كند؛ از ايـنف است تا عدالت را در جامعه برقرار دولت هم موظّ 

شـرايط ايجـاد يـك انقـالب و  گمان بىامعه منحرف گردد، اجرای صحيح عدالت در ج

  .)16: 1373؛ مطهری، 1388طاهری، : نك( آورد نظام ديگر را فراهم مى

  اعتباريات اجتماعى و عدالت 

ها در  ترين نظريـه نظريه اعتباريات اجتمـاعى عالمـه طباطبـايى يكـى از جديـدترين و بـديع

ای را هم برای فلسفه اجتماعى  مكان تحول تازهفلسفه اجتماعى در فلسفه اسالمى است كه ا

تـوان ايـن نظريـه را  طور عمـده مى بـه. و هم فلسفه علوم اجتماعى جديد ايجاد كرده اسـت

شناسى فلسفى متمايزی در نظر آورد كه ضرورت و همچنـين مفهـوم خاصـى از  يك انسان

شناسـى  بـر ايـن انسان عدالت را ايجاب كرده و زمينۀ نوعى علم اجتماعى اسالمى را با اتكا

رونـد كلـى ايـن نظريــه، بيشـتر تعريـف ماهيـت انسـان و ضـرورت خلــق . سـازد فـراهم مى

ضرورت عـدالت در ايـن . يعنى عدالت است ،اعتباريات و در نتيجه انواع ايجابى اعتباريات

سطح نيز موجب مركزيت خلق اعتباريات و همچنين عدالت در مـتن هـر نظريـه اجتمـاعى 

شناسـى،  شناسـى فلسـفى سـه اليـه انسان در ادامه بر اساس الگوی انسان. بود خواهد اسالمى

) ايجـابى(شناسى اخالقى  شناسى بنيادين و انسان انسان ،ای شناسى بخشى و حوزه يعنى انسان

دهيم عـدالت كـه در  و نشان مـىاست شده  عالمه طباطبايى استخراج» رساله اعتباريات«در 

 ،شناسى فلسـفى شود، خود محصول دو سطح ديگر انسان ىشناسى مطرح م سطح سوم انسان

  .سازی است يعنى سطح تعريف، مفهوم و نظريه
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  چيستى اعتباريات

مه طباطبايى همچون ديگر فيلسوفان اجتماعى بحث خود را از وضع طبيعى بشر آغاز عال

كـه بـه هـر چيـز و هـر كـس، انـد  طبيعـت، چنان لحاظ بـه ها انسـانو معتقد است  كند مى

هسـتند تـا  غـذا و پوشـاكدر پِى گونه كه  همان نگرند و مى »برای خود یابزار«عنوان  به

روند تا ايشان را به  مى افراد ديگر بشر در پىتأمين كنند، با همين انگيزه نيز نيازهايشان را 

را نيـز  ها انسـانگرايـى  مه، پيـدايش زنـدگى اجتمـاعى و هـمعال. آورندخدمت خود در

» سـود ديگـران«بـه » سود خود«كه هر كس برای  داند مى »طبيعت استخدام«مولود همين 

شـدن و  نزديـك. پـذيرد مـى را» عـدالت اجتمـاعى«گذارد و برای سـود همـه،  مى احترام

 آمدن، يك نوع استخدام و اسـتفاده اسـت كـه بـه سـود احسـاس غريـزی انجـام گردهم

، آن يابـد مىنوعان خود  رد راهى به استفاده از همگيرد و سپس در هر مورد كه يك ف مى

نتيجه اجتمـاع  ، دربه طور متشابه موجود است گانغريزه در هم اينرا انجام داده و چون 

بحث آن است كه انسان با هدايت طبيعـت و تكـوين، پيوسـته از  اينپيامد . آيد پديد مى

خواهـد  خود، سود همه را مى و برای سود) اعتبار استخدام( خواهد مىهمه، سود خود را 

سـن عـدالت و اعتبـار حُ ( خواهـد مىو برای سود همه، عدل اجتماعى را ) اعتبار اجتماع(

  . )1391فارابى، : نك( )بح ظلمقُ 

يعنى  ؛شمارد عالمه اعتباريات را همان افكار انضمامى، عملى و اجتماعى انسان بر مى

 اين .حقيقى وساطت بر قرار سازدميان دو جهان كوشد  مىآدمى به كمك عناصر حسى 

جهـان بـه » حصـول علـم«و تعلق داشته به جهان اول حقيقى » نياز به علم«دو حس شامل 

نياز زيستى و طبيعى كافى نيسـت كـه آدمـى آن را  اينصرف . استمربوط دوم حقيقى 

، آن را اعتبار نكند »خواستن و ارزش نهادن«و نيز » بايد و ضرورت«تا انسان . حاصل كند

كـه  هسـتنداعتباريـاتى » بايد، خواسـتن و ارزش«پس . در پى كسب دانش نخواهد رفت

 ،رو ايـناز . دست آورد دارد تا دانش را به مى شده و او را وا دی به عمل و كنش آدمىؤم

تـا آثـار مترتـب بـر آن را كـه نسـبت  كنـد مىآدمى حد چيزی را به چيز ديگری اعتبـار 

  .نيرومندی با عوامل احساس درونى دارد، انتظار داشته باشد

 هسـتنداراده و عمل در انسان  خاستگاهشمارد كه  بر مى هايى انديشهعالمه اعتباريات را 



22  

  

 

سا
 ل

و 
ت 

س
بي

د
وم

ه 
ار
شم

 ،
8

6
، 

ن 
تا
س
تاب

13
96

  

، واسـطه ها انديشـهالبتـه ايـن . گـردد و ارزش و اهميت آنها به مرحله كـنش آدمـى بـاز مى

بـه نظـر  .)115: 2، ج 1371طباطبـايى، (باشـند  دستيابى به اغراض و اهداف حيـات مى بديل در بى

اراده . هستند كردن يابد مگر با كارها و افعالى كه نيازمند اراده نوع انسان تكامل نمى ،عالمه

پـس او بـر اسـاس . شود و اين امری بديهى است نيز جز از طريق آگاهى و علم حاصل نمى

ها و تصديقاتى را اقتضا دارد كه اراده از آنها حاصـل شـود، امـا ايـن  رهذات و نوعيتش گزا

بـه  جـزخيـزد و ايـن آگـاهى  ها از آگاهى بـه نسـبتى غيرحقيقـى و غيرضـروری برمى اراده

شود، امـا  حاصل نمى آنهابودن  بودن دو طرف، نسبت و كيفيت آن يا غيرحقيقى غيرحقيقى

 انجامد، مىى و امور غيرحقيقى، ناچار به امور حقيقى دهد كه انتزاع اين معان عالمه ادامه مى

وگرنه اين معانى به  ؛كمك از خارج انشا كند گونه نيست كه اين معانى را بى زيرا نفس اين

پس ميان اين امور اعتباری و غيرحقيقـى و امـور . كردند تغييری بر خارج صدق نمى نحو بى

  . )152- 151: 1395، موه(هم در ذهن  حقيقى نوعى نسبت برقرار است، آن

بنيان عمل و فعـل انسـانى بـر اعتبـار تكيـه دارد و انسـان در مسـير حيـات و همچنـين 

ای از  مختارانـه بدون اعتباريات، هيچ عمل آزادانـه و. تكاملش به اعتباريات وابسته است

اعتباريات نوعى ابزار برای تكامـل او در سـطوح و  .)181: 1367، همو(انسان سر نخواهد زد 

ادراكـات اعتبـاری يـا  .)112: 2، ج 1371 ،همـو(ش اسـت ا های مختلـف كامـل وجـودی اليه

ها و مفـاهيم هسـتندكه در مقـام عمـل و رفتـار و بـا  ای از گزاره ادراكات عملى مجموعه

كمـال حقيقـى توسـط  ای برای رسيدن بـه مثابه يك كمال ثانوی يا واسطه  تصور عمل به

هـای جهـان خـارج يـا اسـتعاره از اعتبـارات پيشـين سـاخته  نفس و با اسـتعاره از واقعيّت

تعريـف مبسـوطى از اعتباريـات ارائـه  در جـايى ديگـر عالمـه. )123: 1378، همـو( شوند مى

است كه حد يا حكـم چيـزی را بـه چيـز ديگـری اعتبار بدان معن«كه  گويد و مى دهد مى

ــ ــيم و ام ــهببخش ــته و ب ــر اول دانس ــا همچــون ام ــث معن ــريم ر دوم را از حي ــن. كار گي  اي

جهان  ؛اعتبار ميان دو جهان حقيقى است. شود مىاعتبارسازی با وهم و ذهن آدمى انجام 

دوم يـك اثـر  و جهـان حقيقـىِ  ؛مانند نياز به آب ؛نخست همان نياز زيستى است حقيقىِ 

اعتبـار ممكـن نيسـت كـه نوشـيدن آب بدون وساطت . مانند نوشيدن آب ؛حقيقى است

رياسـت، اعتبـاری . مالكيت و رياست آورد هتوان دربار همين مثال را مى. صورت پذيرد
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بودن  رغم اعتبـاری كه مالكيـت بـه  گونه همان ؛دادن دارد اما اثر حقيقى به نام فرمان ،است

  .)117: 1428، همو(اثر حقيقى به نام سلطه و تصرف دارد 

  شناسى بخشى انسان: انسان بودن ساحتى چند

ودی چندسـاحتى طـرح عنوان موجـ و ديگر آثار عالمـه، انسـان بـه »اعتباريات«رساله در 

اد مختلفـى بـرای انسـان فـرض ابعـاز نظريـه عالمـه نيـز مختلـف  های سـيردر تف. شود مى

جـا اينابعـاد انسـان در . سـاحتى اسـت پـنجبرخى معتقدند انسان نزد عالمـه  مثالً  ؛شود مى

شامل ساحت ادراكى، سـاحت غريـزی، سـاحت اراده، سـاحت عمـل و سـاحت الـوهى 

ساحتى است كه شامل ساحت جسمانى، عقالنـى،  هفتانسان  اند نيز گفته. است) فطری(

تـوان  مى نيـز. )76-53: 1391موسوی مقدم، (شود  مى عاطفى، اخالقى، اجتماعى، هنری و دينى

سه ساحت شامل بعد آگاهى و ادراك؛  اين :آورد ساحت بنيادين برای انسان در نظر سه

 هايى را نيـز ؛ البته عالمه ويژگى)1392پورحسن، : نك(است  اعتبارسازی و استخدام و تسخير

  . آورد مى برای انسان در نظر

انســان از ابتــدای آفــرينش مركــب از دو جــزء  معتقــد اســت المیــزاندر تفســير  وی

 ،بـه بيـان او. ه در عالم مادی همراه يكديگرنداست ك )نفس يا روح( جسمانى و روحانى

يكـى . های انسان شـعور و آگـاهى او در مقابـل ديگـر موجـودات اسـت يكى از ويژگى

 ؛بودن انسـان اسـت های او كه خداونـد در او بـه وديعـه نهـاده، ارتبـاطى ديگر از ويژگى

ا به اهداف و منافع خـود تواند با ارتباط با ديگران و يا ابزار قراردادن آنه كه مى ای گونه به

قابليت انسان برای برقرارِی ارتبـاط و اسـتفاده ابـزاری از ديگـران ويژگـى سـوم و  .برسد

و آن توانايِى انسان برای ساختن علوم و ادراكات  كند مىانگيزی را به انسان اعطا  شگفت

انى و قابليت ابزار انسانى بـرای ورود در مرحلـه ارتبـاط، تصـرف انسـ اين. اعتباری است

  .)117: 2 ج ،1371 طباطبايى،( شدن اوست اجتماعى

ويژگى انسانى كه كماالت انسانى بـه اقتضـای ذات نيسـت و در گـرِو وجـود  ايناز 

اراده در انسان است، عالمه طباطبايى بر وجود ادراكات اعتبـاری در انسـان برهـان اقامـه 

ادراك اراده، يعنـى  ايـنمتعلـق . انسان نيازمند ادراك است كه منشأ اراده باشـد. كند مى
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، زيـرا در اذعـان و ادراك حقيقـى ميـان ادراك و متعلـق تواند امـری حقيقـى باشـد نمى

نسـبت صـادق يـا كـاذب باشـد، چنـين  ايـنادراك يك نسبت مطابقت وجـود داردكـه 

های  نسـبت ، زيـراتواند منشأ اراده باشد مىچنين ادراك و اذعانى ن. ای برقرار است رابطه

اراده در . توانـد متغيـر باشـد حقيقى ثابت هستند و مواجهه انسان در برابـر امـر ثابـت نمى

دادن آن در واقع كمال يا واسـطه  د كه انسان ميان يك عمل كه انجامگير جايى شكل مى

كـه ايننتيجـه . بينـد در رسيدن به كمال اوست و ميان يك ادراك غيرحقيقى ارتباطى مى

ادراكـات غيرحقيقـى هسـتند و جريـان اراده در  اينادراكاتى دارند كه  )و حيوان( انسان

  . )345: 1387، همو( سازند انسان و حيوان را ممكن مى

انسان در مسير كمال و برای رسيدن به كماالت ثانى خود نيازمند آن است كه اشيا يا 

ادراك و اعتبار نسبت به ادراكـات و اعتبـارات  اين. ديگران را به استخدام خود درآورد

بخشـيدن حـداكثری   ادراكات و اعتباريات ديگر در راستای تحقق ، زيراديگر تقدم دارد

انسان برای رسـيدن بـه . ثانويه برای انسان دارد ىبه غريزه و فطرت استخدام است و حالت

اسـت اسـتخدامى متقابـل غرايز مادی خود و استخدام ديگران بـا محـدوديتى بـه نـام خو

و در راسـتای حفـظ منـافع خـود بـه تعـاون و تعاضـد بـا ديگـران  شود مىمواجه  انديگر

پس انسان در وضع طبيعـى . باشد مى روند اينترين ابزار  اعتباريات مهم. كند مىمبادرت 

ان عنو ميل تنها بـا ابـزار اعتبـار بـه اينبه شكل ذاتى ميل به بقا و همچنين تكامل دارد، اما 

هر اعتبار امكانى برای  ؛ يعنىپذير خواهد بود واسط امر ذهنى و امر عينى و بيرونى امكان

مين أپـس انسـان در وضـعيت طبيعـى در جهـت تـ. انسـانبـرای تكامل يا رفع يـك نيـاز 

و تسـخير آنهـا ی ديگـر ها انسـانارتبـاط بـا طبيعـت و  بهگرايش  نيازهايش و ذات كمال

 ايـنواسـطه  بـهتـا  كنـد مىوضـعيت، اعتبارسـازی  اينك او ضمن در. بوده استمجبور 

د كه در يك رونـد تكـاملى كن مى ابزارها سيطره خود را بسط دهد، اماآگاهى او ايجاب

سطح نيازها و در نتيجه اعتبارات خود را تغيير دهد و اساساً وارد سطوح مختلف تكـاملى 

  .)1392پورحسن، : نك( شود

ماننـد اعتبـار (اعتباريات عمومى كه ثابت و غيرمتغيرندعالمه اعتباريات را به دو قسم 

  ند؛ مانند زشت يا زيباپذيراعتباريات خصوصى كه تغييرو  )متابعت علم متابعت اجتماع و
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اعتباريـات عمـومى را برحسـب  همچنـين وی. كند مىتقسيم  )دانستن يك پديده خاص

ريـات قبـل االجتمـاع؛ ماننـد اعتبا) الف :كند مىنسبت انسان و اجتماع به دو دسته تقسيم 

اعتبـار اسـتخدام و اجتمـاع و  اعتبار وجوب، اعتبار حسن و قـبح، اعتبـار اخـف و اسـهل،

 ،ملـك رياسـت اعتباريات بعد االجتماع؛ مانند اعتبـار ازدواج،) اعتبار متابعت از علم؛ ب

  .)125: 1378 طباطبايى،(... مرئوسيت و

  قىشناسى اخال شناسى بنيادين و انسان انسان

شناسـى بنيـادين و  يعنى قبـل و بعـد از اجتمـاع، دو اليـه انسان ،دو نوع اعتباريات ايندر 

هــای انســان، عالمــه بــه  يعنــى بعــد از بيــان ويژگى انــد؛ همچنــين اخالقــى قابــل تفكيك

ــوم ــه  مفه ــز الي ــطح ني ــر دو س ــرده و در ه ــدام ك ــائات او اق ــط و اقتض ــازی او و رواب س

  . دهد مىقالب روابط و اعتبارات عادالنه ارائه  شناسى اخالقى خود را در انسان

سازی يك منطـق رفتـاری نـزد انسـان  در سطح اعتباريات قبل از اجتماع، ما شاهد مفهوم

است آمده  پديدنوعى در راستای رفع نيازهای او  به) توجيه رفتار( هستيم كه اين منطق كنش

، اما اين منطق ابتدايى در ذات خـود اند كه خود آنها نيز مبنای پيدايش اعتباريات خاص بوده

در اينجاسـت كـه . كنـد در ساحتى باالتر مانع كمال انسان شده و بـرای او ايجـاد مشـكل مى

  . شود ايجابى مطرح مى شناسى اخالقىِ  عنوان يك اعتبار در قالب يك انسان عدالت به

رار در شرايط پيش از اجتماع، انسان بر مبنای اصل وجـوب و بايـد، بـر حسـب اضـط

درونى و از روی آگاهى در جهـت رفـع نيازهـايش بـه انجـام افعـالى مجبـور اسـت كـه 

براساس اصل حسن و قـبح هـر آنچـه كـه در . مند، آگاهانه و اختياری خواهند بود غايت

بح طـرد عنوان قُـ بـه هو بقيـشـود  مىسـن حفـظ عنوان حُ  بـه ،مين اهدافش باشـدأراستای ت

 ،تـر باشـد هزينـه اصل اخف و اسهل، هر فعلى كـه كـم مطابقروند  ايندر ادامه . شود مى

ا بـارتبـاط  بـهجـا انسـان ايندر  ولـىتقدم خواهد داشـت،  نسبت به فعل پرهزينه و سخت

ضرورت روابـط اجتمـاعى را  همين امر. نياز خواهد داشتديگر های  انساننيز طبيعت و 

ضـرورت  دليل بهبلكه  ،ودنب مدنى الطبع دليل دهد كه انسان نه به مىو نشان  كند مىاثبات 

اش  ت نبود برحسب منافع فـردی و غريـزهضرور اين، زيرا اگر كنند مى اجتماعى زندگى
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گونه است كه به  به نظر عالمه طبيعت ابتدايى و اوليه انسان آن. شد وارد جامعه نمى هرگز

بـه حيـات و  ،آدمى بـر اسـاس اصـل اسـتخدام. كشى و سلطه دست بزند استخدام و بهره

بــه اجتمــاع  طور مســتقيم بــهطبيعــت انســان را  ،رو ايــناز  .كنــد مىزنــدگى جمعــى ورود 

 ايـندر  .)116: 2 ، ج1371طباطبـايى، (بـرد  سـوی اسـتخدام مى او را به ، بلكهسازد رهنمون نمى

آدمى به قوانين و عدالت  شود مىاضطرار طبيعى موجب  اين كند كه ادعا مىزمينه عالمه 

گذاری و عدالت اجتماعى،  در پرتو قانون. اع روی آورده و دست به تشريع بزنددر اجتم

 .)همـان(ست و دعوت و مبارزه آنها در بعثت انبياآن گيرد كه منشأ  صالح شكل مى هجامع

يـابى  بالندگى و كمال. گردد مىعدالت و قانون، واجد شكوفايى و كمال  هواسط آدمى به

 شـود مىآوردن او به مدنيت و حيات اجتمـاعى  سبب روی در كنار نياز طبيعى در انسان،

  .ى و روحى و معنوی نيز خواهد داشتكه تأثيرات ژرف اخالق

ــه نظــر ــين صــحيح  رســد مى ب ــنتبي ی دقيــق در آرای جو و جســتمســئله نيازمنــد  اي

شناسى قرآنـى عالمـه نهفتـه  در انسان های آن طباطبايى است كه ريشه شناسى عالمه انسان

كوشـد ضـمن تبيـين حقيقـت  قرآنـى مى شناسـانه ه با توجه به بنيادهـای انسانعالم. است

های پيچيـده او، حركـت اسـتكمالى و مسـئله اختيـار، رويكـردی بـديع از  انسان، ويژگى

ام سـوره  سـیعالمـه در تفسـير آيـه . دست دهد ويژه اصل استخدام به انسان و اعتباريات به
قـرآن، انسـان را دارای فطرتـى خـاص . دانـد مىجويى  انسان را واجد فطـرت كمـال روم

شمارد كه وی را به سنت خاص حيات و مسيری ويـژه كـه مـؤدی بـه غـايتى معـين  برمى

زنـدگى چيـزی جـز  اينهدف بنيادين  .)179: 16، ج 1371طباطبايى، (سازد  است، رهنمون مى

. يسـر نيسـتحركت روبه كمال بدون اختيـار و آزادی م ايندستيابى به كمال نيست، اما 

. كوشد تا به تسخير و تسلط دست زند برخورداری از عقل و نيز اختيار مى هواسط انسان به

. امـور اسـت هناشى از ميل او به تصرف و بـه اسـتخدام درآوردن همـ طرفه يكاستخدام 

ی ديگر را از طريق سلطه، برای دستيابى بـه ها انساناجتماع و  ،كوشد تا طبيعت انسان مى

كشـى و اسـتثمار  سلطه و استخدام موجب بهره اين. دكنراض خود استخدام اهداف و اغ

ريشـه  كنـد، بلكـه مىمـذموم تلقـى  تنها نـهرا  طرفـه يكخواهد شد كه عالمـه اسـتخدام 

  .)171: همان(كه سبب بعثت انبيا گرديد  داند مىپرستى و شرك  بت
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شـود،  مىو سـلطه كشى  موجب بهره تنها نه طرفه يكبه نظر عالمه تصرف و استخدام 

آشفتگى و ناهنجاری اجتماعى و حتى فروپاشى مناسبات و روابط را در پى خواهـد  بلكه

گذاری و روابط عادالنه است كه مـانع  آوردن به مدنيت، قانون تنها راه حل، روی. داشت

مدنيت و روابط عادالنه، با مقتضيات حيات جمعى و زندگى . استبداد و سلطه خواهد شد

گيری رياست مطلقـه  هم سبب شكل طرفه يكاستخدام . صالح سازگاری داردو اجتماع 

بـه بـاور . پرسـتى را فـراهم خواهـد سـاخت و هم موجبـات بت شود مىيا استبداد و غلبه 

پرستى و استخدام و غلبـه  به توحيد، همان مبارزه با بت ها انسانعالمه بعثت انبيا و دعوت 

جاست كه ايندر . بوده و سبب توجه به روابط عادالنه اجتماعى و استخدام متقابل گرديد

  . شود مىضرورت عدالت در شرايط پيش از اجتماعى اثبات 

آوردن انسان به قـانون و زنـدگى اجتمـاعى و  پس عالمه اضطرار را عامل اصلى روی

و غلبـه و اهتمـام بـه اسـتخدام متقابـل و روابـط عادالنـه  طرفـه يكست از اسـتخدام گس

و  اند كه واجد فطرت مشترك كند مىوی اعتباركنندگان اصلى را عقاليى تلقى . داند مى

كوشـند تـا از طريـق  حسب طبع و فطرت مشتركشان در پى خيـر و منفعـت هسـتند و مى

قـانون و روابـط جمعـى  ،ديـدگاه ايـنبنـابر  .كننـداعتبارات از شرور و ضرر جلـوگيری 

 نيازهـابرآمده از نيازهای بنيادين زندگى اجتماعى انسان بـوده و اعتبـارات بـر مبنـای آن 

  . )351: 1428طباطبايى، (گيرد  شكل مى

انجامد، انسان پى بـرد كـه  مى كشى، سيطره و غلبه كه استخدام به بهره آنجايى از

آشفتگى بايد اجتمـاع را اعتبـار كنـد و اجتمـاع  مرج و و برای جلوگيری از هرج

پس از اعتبار اجتماع در پى تشكيل و دوام آن شد و بنـابراين، . مدنى شكل دهد

گذاری روی آورد و كوشيد تا حـق و عـدالت را اسـاس ايـن نظـام  به نظام قانون

سـان  توجه به حق، مؤدی به مناسبات و روابط عادالنـه گرديـد و بدين. قرار دهد

  .)117: 2، ج 1371همو، ( ماع بر عدالت اجتماعى استوار شداجت

در وضـعيت . يابـد مىشناسى وضعيت طبيعى و چيسـتى آن اهميـت  نوع انسان ايندر 

وارد  ىگرايـ اضطرار بـرای رفـع نيازهـا و همچنـين ويژگـى فطـری كمـال طبيعى انسان به

 ،حالـت ايـندر . انجامـد مىخلق انواع اعتباريـات ، به دو زمينه ايننسبت . شود مىعرصه 
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و در  كند مىعنوان نظريه مركزی خود طرح  بهرا اضطرار  طباطبايى رويكرد  اساساً عالمه

آوردن انسـان بـه قـانون و  كيـد دارد كـه رویأتاصول فلسـفه  و مقاله ششمتفسیرالمیزان 

كـه  حكمى اسـت ،روابط متعادل و كنارزدن سيطره و استخدام و اهتمام به اعتبار اجتماع

اگـر اضـطرار در ميـان  ،حالـت ايـندر . اسـت آن را خلـق كـردهبه حكم اضطرار انسان 

غلبه و تصرف خود را واگذار كـرده يـا  ،آزادی ،مايل نبود اراده گاه هيچانسان  ،آمد نمى

كه اصل اجتماع را اعتبار كند، بـه زنـدگى  كند مىاضطرار انسان را مجبور . از آن بكاهد

گـذاری را تـدوين كنـد و بـه  دنيت را شـكل داده و نظـام قـانوناجتماعى روی آورد، مـ

پس وضع طبيعى انسان در كنار ويژگـى فطـری وی . )همان( عدالت اجتماعى اهتمام ورزد

انسـان بـه سـبب توجـه بـه نفـع، حسـب طبيعـت . شـود موجب گرايش او بـه عـدالت مى

تنهـا نفـع خـود را كشـى كنـد و  خواهد آزادی نامحدود داشته باشد، از ديگـران بهره مى

اين هم وضـعيت . واسطه استخدام بر ديگران غلبه كرده و آنها را تصرف كند بجويد و به

طبيعـت آدمــى اســت و هــم موافــق اقتضــائات اوليــه اســت، امــا اســتثمار، زور، ســيطره و 

انجامـد و همـه منـافع او بـه زيـان  ومرج و آشفتگى اجتمـاعى مى كشى منجر به هرج بهره

اضطرار به قانون و مدنيت روی آورد و بـرای دوام  ناچار و به رو، به از اين. شود تبديل مى

  .آن، عدالت اجتماعى را شكل داد

در سطح اعتباريات بعد از اجتماع و اثبات ضرورت عدالت، روابط عادالنه در سـطح 

در اينجا اعتباريات تابع عناصـر . شود نهادهای اجتماعى در قالب انواع اعتباريات خلق مى

های اجتمـاعى، اعتباريـات  معى و اجتماعى خواهد بود و با تغيير اقتضائات و ضـرورتج

به باور عالمه، اعتبار اختصاص و شكل ديگر آن يعنى . وابسته به آن نيز تغيير خواهد كرد

ملك، اصل مركزی اعتباريات بعد از اجتماع هستند، زيرا اين ملك و مالكيت است كـه 

ديگر اعتباريـات نيـز در . دهد ض فرد را در اجتماع شكل مىتا حد زيادی اهداف و اغرا

يـا : دارنـد  اعتباريـات بعـد از اجتمـاع، دو سـنخ متفـاوت. يابنـد پرتـو ايـن اصـل معنـا مى

يابند؛ مانند اصل مالكيـت، اصـل  اند و تنها در وجوه و مصاديق تغيير مى هميشگى و ثابت

های آن تغييـر  دارنـد، ولـى شـكلرياست، اصل كالم كه پيوسته در جوامع بشری وجود 

شـوند؛ ماننـد هنجارهـای  يابند و يا اعتبارياتى متغيرند كه حسب شرايط دگرگـون مى مى
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براين، هر جامعه اعتباريـات خـاص  افزون. های جامعه و مناسبات جمعى اجتماعى، سبك

ی جامعـه بنابراين، اعتباريات با توجه به نيازها، اهداف، اقتضائات و باورهـا. خود را دارد

اعتـدال و  سـاز سـطح نيـز منـابع الهـى زمينه ايـندر . )54: 8، ج 1371طباطبـايى، ( يابد تغيير مى

  .خواهد بودها  تناسب بين بخش

های  در انديشه عالمه طباطبايى عقل، دين، قـرارداد مشـترك و عـدالت اجتمـاعى پايـه

س از اعتبارورزيـدن ملك يا قدرت سياسى پـ ،به باور وی. اصلى اعتبارات اجتماعى هستند

ديـن آن را تقويـت  و كنـد عقل چنين اعتباری را وضـع مى. گيرد اجتماعى انسان شكل مى

كنـد و  قرارداد مشترك بقای آن را تضـمين مى .كوشد كرده يا در اصالح و تكامل آن مى

به اعتقـاد عالمـه، ملـك و . بخشد عدالت موجب تداوم اجتماع شده و بدان نظام و ثبات مى

ومـرج  ها بـا تحليـل عقـل آن را بـر هرج انسـان. خيزد ها برمى از حيات جمعى انسان اجتماع

در اين حالت، وظيفـه ديـن و پيـامبران هـدايت و اصـالح اجتمـاع و ملـك . اند ترجيح داده

رو، بايـد ميـان ايـن دو، يعنـى  هاسـت و از ايـن دار تربيـت جوامـع و انسان دين عهـده. است

ها و  سوی مردم و هدايت، اصالح، تكميل و تربيت انسان تأسيس ملك يا قدرت سياسى از

  .)117: 2همان، ج (اجتماع توسط پيامبران و دين تفكيك قائل شد 

بنـابراين، اعتبـار  .قدرت سياسى ضرورت اصلى زندگى اجتماعى اسـت به حكم عقل،

 قدرت سياسى يا تابع اراده شخصى است كـه بـه ملـك. ملك به اعتبار اجتماع وابسته است

شود و يا تابع رأی و حكم عقلى و اجتماعى است كه بـه ملـك  جائرانه و استبداد مؤدی مى

عقل ملك اجتماعى را برای نفع جمعـى، مصـلحت عمـوم و پيشـرفت . انجامد اجتماعى مى

بنـابراين، ملـك . اعتبار كرده، آن را بـر ديگـر اشـكال قـدرت سياسـى تـرجيح داده اسـت

های اجتمـاعى و جمعـى دارد و  دليـل، پايـه ست و به همـين اجتماعى در وهله اول، انسانى ا

خواهـد  )شـورا(تدبير و نظام آن بر مبنای عقل جمعى و به تعبير عالمه، مشـورت اجتمـاعى 

عالمه دو مسئله ملك اجتماعى و نسبت آن با شريعت و نيـز جايگـاه عقـل و مشـورت  .بود

عالمـه از ملـك اجتمـاعى يـا نخست آنكه : كند ای خاص بررسى مى جمعى را و با دغدغه

حتى عالمه از اسالم نيـز بـا . جا ازعبارت ملك دينى تعبيری ندارد انسانى سخن گفته و هيچ

ديگـر اينكـه . كنـد عنوان دين اجتماعى يا دينى كه صـبغه و شـاكله اجتمـاعى دارد يـاد مى



30  

  

 

سا
 ل

و 
ت 

س
بي

د
وم

ه 
ار
شم

 ،
8

6
، 

ن 
تا
س
تاب

13
96

  

انـد، د ملك اجتماعى را قابل تغيير بر اساس نيازهای انسـانى و تحـوالت حيـات جمعـى مى

مسـئله سـوم ايـن اسـت كـه بنيـاد ملـك . های دينـى ثابـت و غيرمتغيرنـد كه آموزه درحالى

هـای شـريعت، بلكـه بـر اسـتخدام متقابـل و عقـل جمعـى و  اجتماعى، نه بر ديـن يـا آموزه

قدرت سياسى سراسر بشری اسـت و در چـارچوب  ،بنابراين .اعتباريات انسانى استوار است

چهـارم آنكـه ديـن و بعثـت انبيـا نـه بـرای . گيرد شترك شكل مىروابط متقابل و قرارداد م

ديـن . هاست دهى، بلكه برای اصالح و تكامل ملك اجتماعى و تربيت انسان تقويم و شكل

ها را به نظام عادالنـه، روابـط و مناسـبات اجتمـاعى و زنـدگى جمعـى  انسان به تعبير عالمه،

بـه بـاور عالمـه، . تماعى و انسانى استكند، اما خود ملك اجتماعى از شئون اج دعوت مى

تحقق عدالت اجتماعى و تداوم آن با پشتوانه ديـن ميسـرتر اسـت و داعيـه اصـلى ديـن نيـز 

  .)همان(مبارزه با استبداد و ستم و دفاع از عدالت و حقوق انسانى است 

  گيری نتيجه

لـف هـای مخت فرض ، بـه طـور پيشـينى واجـد پيشيك محصول پـارادايمى عنوان علم به

يعنى  ،آنبسا نتيجۀ  ها، چه فرض پيش اينكه با تغيير  استشناسى  شناختى و معرفت هستى

 نيـزآنهـا  های ميـان نسبتمفاهيم بنيادين و  ،حالت ايندر . يابد مىتغيير  نيز معرفت علمى

هـای  فرض در علوم انسانى بـا توجـه بـه محوريـت موضـوع انسـان، پيش. يابند مى تحول

كـه  ای گونه به ؛تاسـهای فلسـفى  فرض شناختى عنصری اساسى در كنار ديگر پيش انسان

شناسى به چيستى  در انسان. داردساحت بر ابعاد ديگر سيطره  اينها  در بسياری از پارادايم

 ّ او و روابط وی با ديگر عناصر عـالم هسـتى پرداختـه  رفتارت وی و همچنين انسان، ماهي

. يابنـد مى ابعاد پارادايمى معنای خود را اينهيم بنيادين نيز با مفا ،شرايط ايندر . شود مى

ــان،  ــن مي ــهدر اي ــز ب ــدالت ني ــوع  ع ــىعنوان موض ــامل  اساس ــانى ش ــنانس ــه  اي مواجه

ـــد مىپاراداي ـــود خواه ـــط  ؛ب ـــب رواب ـــى برحس ـــای فرض پيشيعن ـــناختى،  هستى ه ش

و روابـط در  ها ضـرورتمـا شـاهد انـواع معناهـا، اجـزا، شناختى  شناختى و انسان معرفت

علـوم هـای  عدالت امری گفتمانى در ميان گفتمانبنابراين، . بودنسبت با عدالت خواهيم 

  . انسانى است
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های فرهنگى در مواجهه با طبيعـت انسـانى  خر علوم انسانى و تقدم حوزهدر روند متأ

 ايـندر . های معرفتـى هسـتيم شناسانه در برساخت ما شاهد تقدم انواع رويكردهای انسان

شناسى از قالب يك مجموعه مفروضات پارادايمى به يك بعد خودآگاهانه  انسان ،حالت

های مختلف خلـق علـم انسـانى  تواند سيطره خود را بر اليه كه مى شود مىمعرفتى تبديل 

 شـود مىها و انـواع مختلفـى  شناسى فلسفى شامل اليه انسان ،مواجهه ايندر . كندتحميل 

 سـازد و درنهايـت برمى انسـاندربـاره معرفتى  ای مجموعهها  اليهترين  از سادهبا گذر كه 

پس با تغيير ابعاد مختلـف . كند مىخلق  اوشناسى اخالقى و تجويزی را برای  نوعى انسان

عـدالت . شناسى، شاهد تغيير در مفاهيم ديگری از جمله عدالت خواهيم بود انسان درباره

چيسـتى  ، زيـراشناسى فلسفى خواهد داشـت ساندر سطح فلسفى اساساً رابطه بنيادين با ان

مواجهـه بـا عـدالت خـود  ايـن. انسان و نيازهای او مالك تعيين رفتار عادالنه خواهد بود

برساخت انواع علوم انسانى بومى از جمله علـوم انسـانى اسـالمى و خلـق انـواع  ساز زمينه

توان شرط شـناخت  ى مىاسالم شناسى فلسفىِ  جا نوع انسانايندر . شود مىمفاهيم معرفتى 

نظريـه بـا تمركـز بـر  ،راسـتا ايـندر . ويژه عـدالت باشـد مفاهيم مختلف علوم انسـانى بـه

شناسى فلسـفى را  نشان داديم كه عالمه نوعى انسان عالمه طباطبايى،اعتباريات اجتماعى 

عنوان هسـته  كه خود زمينه ضـرورت عـدالت را بـه است های مختلف ارائه كرده در اليه

ضرورتى  فراهم ساخته است؛  مىی فلسفه اجتماعى و در نتيجه فلسفه اجتماعى اسالمركز

  . هرگونه شناخت قرار گيرد مبدأست يبا مى نظری در علوم اجتماعىهای  كه در برساخته

بـه شناسـى بخشـى،  عنوان انسان جا شناخت ماهيـت انسـان در وضـع طبيعـى بـهايندر 

بودن و  ســـان، تصـــرف و اســـتخدام طلـــببـــودن ان گرای فطری ابعـــادی ماننـــد كمـــال

اعتباريـاتى برحسـب نيـاز خـود و همچنـين  داشتن انسان توجه دارد كه در نتيجـه آگاهى

بعـد ديگـری از  جـاايندر . نـدك مى وضعيت عينى در جهـت كنتـرل تصـرف خـود خلـق

تصـرف و  مياننسبت  كند كه اين نمايى مىشناسى بنيادين خود يعنى انسان ،شناسى انسان

يكـى در قالـب  نخسـت در سـطح: يابـد مى استخدام در قالب دو دسته اعتباريـات تنظـيم

هـدف از رسـالت  باشـد و مىانواع قـوانين عادالنـه  كه به شكلاعتباريات قبل از اجتماع 

 ايـندر . اسـت انسانى بـودههای  روابط عادالنه در ميان تمدن گونه اينپيامبران هم ايجاد 
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. شناسى اخالقى خواهنـد بـود نوعى انسان ،عادالنه بر مبنای منابع دينى روابط اين ،حالت

در عدالت متكى بر عناصر دينى محوريت اساسـى  نيزدر سطح اعتباريات پس از اجتماع 

حقـوق،  ،حالـت ايـندر . دارددر اختصاص منابع مختلـف اجتمـاعى  ها انسانرفتار  مهار

عنوان عناصـر ثبـات، تنظـيم  ت اسـالمى بـهمناسبات عادالنه، انواع اخالق دينـى و شـريع

. كالن اجتماعى خواهد بـودهای  هرج و مرج مهارو  ها انسانگرانه و ظالمانه  روابط سلطه

عـدالت بـه موضـوع مركـزی علـم اجتمـاعى اسـالمى بـا اتكـا بـر نـوع  صـورت، ايندر 

  .شناسى فلسفى اسالمى تبديل خواهد شد انسان
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