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شمـاره پنج،  سی و یکم فروردین 1400

خــردورزی، یــک نرشیــه اندیشــه ای آزاد و مســتقل بــا هویــت اســالمی ـ انقالبــی 

ــدن  ــه مت ــل ب ــان نی ــا آرم ــالمی را ب ــالب اس ــاری انق ــه های ج ــه اندیش ــت ک اس

ــردی  ــا رویک ــور ب ــن منظ ــد. بدی ــال می کن ــاب دنب ــالم ن ــای اس ــر مبن ــالمی ب اس

اندیشــمندانه و فکــری، ســعی در تجمیــع آثــار اندیشــمندان و متفکــران آزادمنش 

و ژرف اندیــش در موضوعــات متعــدد و متنــوع متــدن نــاب اســالمی دارد و در 

ــر  ــم ب ــه حاک ــه و ظاملان ــه نظــم ناعادالن ــادی ب ــا رویکــردی انتق ــن راســتا ب همی

جهــان امــروز می نگــرد. خــردورزی وضعیــت کنونــی تکــر آراء روشــنفکران 

و تشــتت آراء فالســفه غــرب را فرصتــی مغتنــم جهــت ایجــاد فضــای گفتامنــی 

اندیشــمندان دینــی می دانــد و در تــالش اســت بــا توجــه بــه انگاره هــای ذهنــی 

اقشــار نخبگانــی در موضوعــات مختلــِف حــوزه دیــن و اندیشــه، از خواســتگاه 

ــردورزی در  ــد. خ ــم بزن ــی را رق ــری و گفتامن ــی فک ــالمی فضای ــمندان اس اندیش

حقیقــت محملــی بــرای کنــش ارتباطــی اســت کــه در بســر آن متفکــران آزادمنش 

در جایگاهــی برابــر و مبتنــی بــر منطــق و اســتدالل بــه بحــث و گفــت و گــو و 

ــد؛ ــالمی می پردازن ــی ـ اس ــدن ایران ــه مت ــل ب ــت نی ــود جه ــای خ ــرح دیدگاه ه ط

در راســتای وصــال و پویــش ایــن رســالت »نرشیــه تخصصــی خــردورزی« 

ایــده  طــرح  یادداشــت،  نــگارش  در  عالقمنــدان  متامــی  اعانــت  از 

افتخــار  کــامل  بــا  اندیشــمندان   بــا  گفتگــو  بــرای  فرصتــی  ایجــاد  و 

می فشــارد. گرمــی  بــه  را  آنــان  یکایــک  یــاری  دســت  و  کــرده  اســتقبال 

دهیــد: قــرار  مدنظــر  را  زیــر  نــکات  مطلــب،  ارســال  هنــگام 

آثــار خــود را تایپ شــده و براســاس رســم الخط خــردورزی ارســال کنید. آیین 

نــگارش و شــیوه نامه نســخه پردازی ما نســبت بــه کلیه آثار اعامل می شــود.

نــگاه  خــود  بــرای  رونوشــتی  حتــامً  ارســالی  آثــار  از 

منی شــوند. داده  عــودت  دریافتــی  مقــاالت  زیــرا  داریــد، 

اســاس  بــر  را  مطلــب  هــر  پاورقی هــای  و  مســتندات  ارجاعــات، 

کنیــد. ذکــر  دانشــگاهی  نویســی  منبــع  مرســوم  شــیوه های 

کنیــد. ارســال  نیــز  را  مطلــب  اصــل  ترجمــه،  همــراه  بــه 

نشــانی خــود را بــه صــورت دقیــق با قید کدپســتی و شــامره متاس بنویســید.

خــردورزی در ویرایــش، حــک و اصــاح مطالب آزاد اســت، اما چنانچه میزان 

ویرایــش بیــش از حــد متعــارف باشــد، بــه اطــاع صاحب اثــر خواهد رســید.

صاحبــان آثــار اگــر خواهــان آگاهــی از پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش 

کانــال  ادمیــن  یــا  نرشیــه  ایمیــل  طریــق  از  هســتند،  خــود  اثــر 

باشــند. ارتبــاط  در  مــا  بــا  خــود  مشــخصات  دقیــق  ذکــر  بــا  ایتــا 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد   ورزی

نرشیه  تخصـــــــصــــــــــــــی اندیشه های جــــــــــــاری  

انـــــــــقــــــــــــــــالب   اســـــــــــــــــالمی
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سرمقاله
دانیال بصیر/ رسدبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

عدالـت، به مثابـه خواسـته ى طبیعـى و تاریخـِى همـه ى آحاِد بشـر در طـول تاریخ، مـورد توجه مکاتـب و جریانـات مختلف قرار 

گرفتـه اسـت. در طـول تاریـخ برخـى مکاتـب، عدالـت را بـراى رشـد و تعالـى بشـریت و برخـى دیگـر براى توفـق بر بشـریت از 

عدالـت به مثابـه ابـزارى هدفمنـد در جنگ هـاى ادراکـى و روانـى اسـتفاده مى کننـد و با شـعار عدالت بوسـیله امکانـات علمى و 

دانـش ارتباطـات، خوان ظلم بر بشـریت را مى گسـترانند. اسـتاد شـهید مرتضى مطهرى در ایـن رابطه بیان مى دارد: »بدیهى اسـت 

 هـم مصلـح بوده اند. 
ً
کـه جنبش هایـى کـه داعیـه ى اصـاح داشـته اند، یکسـان نبوده انـد؛ برخـى داعیـه ى اصـاح داشـته و واقعا

برخـى برعکـس، اصـاح را بهانـه قـرار داده و افسـاد کرده انـد. برخـى دیگـر در آغاز جنبه ى اصاحى داشـته و سـرانجام از مسـیر 

اصاحـى منحـرف شـده اند.«  )مجموعه آثـار شـهید مطهـرى. ج24، ص: 28(

عدالـت مادامـى مى توانـد موجبـات رشـد و تعالـى بشـریت را فراهـم نمایـد کـه شـاخصه هایى را همـراه خـود داشـته باشـد؛ اگر 

عقانیـت در عدالـت نباشـد، بـه ضـد خـودش تبدیـل مى شـود و زمینه سـاز جهـل و جهالـت مى گـردد. معنویـت نیـز یکـى از 

شـاخصه هاى مهـم عدالـت اسـت؛ معنویـت و عدالـت در هـم تنیده انـد و اگـر معنویـت بـا عدالـت همراه نباشـد، به یک شـعار 

پـوچ و دسـتاویز ظلـم ظالمـان تبدیل خواهد شـد. اگر عدالـت از عقانیـت و معنویت جدا شـد از »دادمنـدى« و »دادگرى« تهى 

مى گـردد.  

در صـورت نبـودن عدالـت، هیچ چیـز در جـا خود به درسـتى قرار نمى گیـرد و هیچ امرى قابل سـنجش نمى گـردد. عدالت مادامى 

بـه تکریـم انسـان مى انجامد کـه از توحیـد، والیت الله و والیـت اولیاءالله سرچشـمه بگیرد؛ مکتبـى مى تواند عدالت محور باشـد 

کـه اشـخاصى بـا روح غنـى، اراده ى قوى و قـدم ثابت در دل خـود بپروراند، على»ع« بدین سـان که در دامان اسـام نـاب پرورش 

ُهمَّ 
ّ
یافتـه اسـت، صـداى عدالِت انسـانیت اسـت و فقط اوسـت کـه مى توانـد این ُچنین سـخنانى را بـه جامه کـردار بپوشـاند: »الل

 ،
َ

َمَعاِلَم ِمـْن ِدِیِنک
ْ
اِم، َولِکـْن ِلَنُردَّ ال

َ
ُحط

ْ
ـوِل ال

ُ
ض

ُ
ـْىٍء ِمْن ف

َ
ِتَماَس ش

ْ
 ال

َ
اِن َو ال

َ
ط

ْ
 ِفى ُسـل

ً
َسـة

َ
ا ُمَناف اَن ِمنَّ

َ
ِذى ک

َّ
ِن ال

ُ
ـْم َیک

َ
ـُه ل نَّ

َ
ـُم أ

َ
ْعل

َ
 ت

َ
ـک ِإنَّ

وِدَک؛خدایا! تو خـوب مى دانى که آن چه از 
ُ

 ِمـْن ُحد
ُ
ة

َ
ل

َّ
ُمَعط

ْ
ـاَم ال

َ
ق

ُ
وُموَن ِمـْن ِعَباِدَک، َو ت

ُ
ل

ْ
َمظ

ْ
َمَن ال

ْ
َیأ

َ
ِدَک، ف

َ
َح ِفـى ِبـا

َ
ْصـا

ْ
ِهـَر اال

ْ
َو ُنظ

مـا رفـت، نـه بـه خاطر رغبـت و رقابـت در قدرت بـود، و نـه از دنیاى ناچیز خواسـتِن زیـادت. بلکه مى خواسـتیم نشـانه هاى دین 

تـو را بازگردانیـم، و در شـهرهایت اصـاح را آشـکار سـازیم، تـا بنـدگان سـتمدیده ات را ایمنى فراهم آیـد و حدود ضایـع مانده ات 

اجـرا گـردد.« )خطبـه 131 نهج الباغـه( عدالـت در اندیشـه اسـام مایـه قوام هـر چیز و معیـارى اسـت بى بدیل در خدمت انسـان تا 

همـه آثار به درسـتى برپـا گردد و غایات قوام داشـته باشـد.

آرایـش و قطب بنـدى خوانش هـاى عدالت خواهـى طى چهاردهـه اى که از عمر نظام جمهورى اسـامى ایران مى گذرد دسـتخوش 

تحـوالت گوناگونى شـده اسـت؛ برخـى از جریانات در فرایند ایـن تحوالت به اهـداف عدالت خواهى نزدیک شـده   اند و جریانات 

دیگـر طـى چهل سـال گذشـته به یک چنـد قطبى نخ نما رسـیده کـه از عقانیـت و معنویت فاصلـه گرفته اسـت و عدالت خواهى 

را از غایـت خـود منفک سـاخته اند. در این شـماره از نشـریه تخصصى خـردورزى موضوع عدالـت و عدالت خواهـى را در ترازوى 

بحـث و گفتگـو قرارداده ایم و شـاخصه هاى عدالت را از منظر اندیشـمندان انقاب اسـامى بحـث خواهیم کرد.
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از خرداد ماه 1399 »خردورزی، نرشیه تخصصی اندیشه های جاری انقالب اسالمی« با هدف تعمیق 

پروژه های فکری، اندیشه ای و جریان سازی اندیشمندان حوزه انقالب اسالمی آغاز به کار کرده است و در 

سال گذشته چهار شامره با موضوعات »امام خمینی )ره( «، »روز دخرت«، »الهیات کرونا« و »نژادپرستی« 

منترش شد. همه دغدغه ما این بود که بکوشیم این نرشیه نوپا در سطح و وزن اندیشه ی ناب انقالب 

اسالمی قرار گیرد؛ پیگیری شبانه روزی و وقت فراوان تیم تحریریه دلیلی بر این مسئله بود؛ از سوی دیگر با 

توجه به قلت نفرات و دغدغه و وسواس شدید ما در جهت حفظ کیفیت آثار، موفق به رعایت نظم انتشار 

نشدیم و در طول یک سال تنها چهار شامره را پیش  کش نظر مخاطبان کردیم. با این حال در سال 1400 

»خردورزی« فصل تازه ای را با رویکردی نوین آغاز کرده است و تالش می کنیم ضمن صیانت از اندیشه های 

وزین انقالب اسالمی و پیرشفت روز افزون کیفیت نرشیه موفقیت در نظم انتشار نیز حاصل شود.

از نرشیه تخصصی  پنجمین شامره  است،  گرفته  قرار  پیش روی شام خوانندگان محرتم  که  شامره ای 

از  می دانیم  فرض  خود  بر  شامره  این  در  است.  جاری  سال  شامره  اولین  و  آغاز  از  خردورزی 

با  پس  این  از  و  کنیم  عذرخواهی  آمده  پیش  تأخیر  بابت  »خردورزی«  کوچک  خانواده  طرف 

در  کیفیتی  با  را  خردورزی  احتاملی   موانع  وجود  با  می کشیم  بلند تر  همتی  و  مضاعف  تالشی 

کنیم. نگاهتان  تقدیم  منظم  فواصلی  در  و  اسالمی  انقالب  تخصصی  و  ناب  اندیشه های   شأن 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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یژه ونده و پر

شماره یک

»عدالت خواهی 
حقیقی« 
کمک به تحقِق 
»حکمرانی 
اسالمی« است
آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری،  استاد درس 

خارج حوزه علمیه و مدیر فرهنگستان علوم اسالمی

گفتگو
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کــه در دهــه ی پیرشفــت  	 کنیــم  اذعــان  »بایــد 

و عدالــت، منــره ی مطلوبــی دربــاب عدالــت بــه 

 دســت نیاورده ایــم.« 1399/3/7 ایــن عبــارت رهــرب 

ــه  انقــالب اســالمی در پیامــی کــه به مناســبت آغــاز ب

کار مجلــس یازدهــم صــادر کردنــد کــه به روشــنی 

آرمــان  ایــن  عدالــت،  مســئله ی  در  عقب ماندگــی 

می دهــد.  نشــان  را  اســالمی  نظــام  مهــِم  ارزش  و 

ــت  ــورد عدال ــد: »در م ــان فرمودن ــن ایش ــش از ای پی

مــا عقب مانــده هســتیم؛ در دهــه ی پیرشفــت و 

ــه ی  ــا[ در زمین ــم ]اّم ــت کردی ــاً پیرشف ــت واقع عدال

ــد از  ــم.، بای ــد کار کنی ــم، بای ــد تــالش کنی ــت، بای عدال

خــدای متعــال و از مــردم عزیــز عذرخواهــی کنیــم.« 

خامنــه ای  آیت اللــه  حــرت  البتــه   .1396/11/29

ــه:  ــد ک ــد کردن ــز تأکی ــه ی گام دوم انقــالب نی در بیانی

ــت در کشــور  ــر از کارکــرد عدال ــن حقی ــی ای »نارضایت

نبایــد بــه ایــن معنــی گرفتــه شــود کــه بــرای اســتقرار 

عدالــت کار انجــام نگرفتــه اســت. واقعیّــت آن اســت 

کــه دســتاوردهای مبــارزه بــا بی عدالتــی در ایــن چهــار 

دهــه، بــا هیــچ دوره ی دیگــر گذشــته قابــل مقایســه 

تفصیلــی  گفت وگــوی  در  1397/11/22؛  نیســت.« 

ــری  ــدی میرباق ــید محمدمه ــه س ــت الل ــش روش آی پی

اســتاد حــوزه و مــدرس دروس خــارج فقــه و اصــول و 

از صاحب نظــران و اســاتید حــوزه ی »متدن پژوهــی« 

ــت در  ــق عدال ــانه ی تحق ــِی آسیب شناس ــن بررس ضم

نظــام اســالمی، ایــن مســئله را از منظــر دولت ســازی و 

ُحکمرانــی اســالمی بررســی و تحلیــل کرده انــد و بــرای 

تعمیــِق حرکت هــای عدالت خواهانــه ی اســالمی و 

ــد: ــرح کرده ان ــنهاداتی مط ــکات و پیش ــی ن انقالب

 رهبــر انقــاب طــی دو ســه ســال اخیــرـ  از جمله در  	
بیانیــه ی گام دوم انقــاب و…ـ چندیــن بــار بــه ایــن مســئله 
اشــاره کرده انــد کــه در مســئله ی عدالت به نقطــه ی مطلوب 
ــد  ــث بفرمایی ــروع بح ــرای ش ــیده ایم. ب ــار نرس و موردانتظ
ــه نظــر شــما چــرا علی رغــم همــه ی دســتاوردها، در  کــه ب
بحــث عدالــت عقب ماندگــی داریــم؟ چالش هــا و موانــع 

اصلــی در ایــن زمینــه چــه بــوده اســت؟

پرداختن به مسـئله ى عدالـت از ضرورت هاى انقاب اسـامى 
اسـت، یعنـى جـز اصلى تریـن معروف هایـى اسـت کـه مـا بـه 
اقامـه ى او، بـه امـر بـه او و دعـوت بـه او مکلف هسـتیم. به نظر 
مـن یـک مقـدار هـم دیرهنـگام داریـم بـه آن مى پردازیـم و باید 
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زودتـر ایـن بحث را جـدى مى گرفتیم و االن هـم خیلى مبارک 
اسـت کـه رهبر انقـاب بعـد از تأکیدهاى طوالنى  که داشـتند 
دوبـاره هـم در بیانیه ى گام دوم و هـم در نامه به مجلس یازدهم 

  ایـن را بیـان فرمودند.
ً
باز هـم مؤکدا

مانـع اصلـى تحقِق عدالـت در کشـور گرچه عوامـل متعددى 
دخیل انـد، چالشـى اسـت کـه مـا بـا »تمـدن مـدرن« داریم. 
یعنـى نظاِم سیاسـت، فرهنگ و اقتصاد لیبـرال در طرف چالش 
بـا انقـاب اسـامى اسـت و ایـن مسـئله اى اسـت کـه مـا به 
آن مبتـا هسـتیم. یعنـى دوگانـه ى ادبیـات و فرهنـِگ انقـاب 
اسـامى و فرهنـگ غـرب؛ ایـن مانـع اصلـى دسـت یابى بـه 
عدالـت اسـت و مـا تـا اصاحـات اساسـى نکنیـم بـه نتیجـه 

رسـید. نخواهیم 
 باید در 

ً
مـا وقتـى مى خواهیـم قیام بـراى عدالـت کنیـم حتمـا

مقیـاِس تاریخـى و مقیـاِس جهانـى باشـد. بعد، ذیـل آن براى 
تحقـق عدالـت در مقیـاِس ملـى اقـدام کنیـم. بـه تعبیـر دیگر 
موانـع تحقق عدالـت یک سلسـله موانع تاریخـى و اجتماعى 
هسـتند آن هـم در مقیاس جامعه ى جهانى، کـه اگر به آن توجه 
 بخواهیم عدالـت را در حوزه ى کشـور خودمان 

ً
نکنیـم و صرفـا

 مقیـاس اقتصـاد اقامـه کنیـم بـا موانع جـدى روبرو 
ً
و در مثـا

مى شـویم. لـذا بـه نظـر مـن مهم تریـن مانـع تحقـق عدالت، 
تمـدن جدیِد غرب هسـت. به تعبیـر دیگـر بزرگ ترین حجاِب 
عدالـت »مدرنیـزم« اسـت کـه به هیچ وجه نمى گـذارد عدالت 
سیاسـى، فرهنگـى و اقتصـادى محقـق شـود. تمـدن مـدرن 
مبتنـى بر »جـور« یعنى »ظلم پنهان« اسـت. یعنـى آن ظلمى 
کـه در دوره ى نظـام بـرده دارى وجـود داشـته تبدیـل شـده بـه 
یـک ظلـم پنهـان در دوره ى دموکراسـى و حـاال به جـور تبدیل 
شـده اسـت. ایـن بزرگ تریـن مانعـى اسـت مـا اگـر بخواهیم 

به عدالـت برسـیم باید بـا آن مقابلـه کنیم.
 ضمـن اقامـه ى 

ً
بـه تعبیـر دیگـر، عدالت خواهـى بایـد حتمـا

تاریخـى و اجتماعـِى عدالـت باشـد. یعنـى درگیـرى کـه بیـن 
انبیـاء و فراعنـه بر سـر عدالـت بوده و بعد هم کشـیده شـده به 
دوران مـا یعنـى درگیـرى انقاب اسـامى و غرب مـدرن، این 
درگیـرى، درگیرى اساسـى اسـت. ما در این مقیـاس باید دنبال 
عدالـت باشـیم. بـر همیـن اسـاس بـه نظر مـن اصـل انقاب 
اسـامى و مراحـل پنج گانـه اى کـه حضرت آقـا بـراى آن بیان 

فرمودنـد مراحـِل اقـدام بـراى دسـت یابى به عدالت اسـت.

ــی  	 ــث تمدن ــی را بح ــع اصل ــل و مان ــما عام  ش
ــا  ــا م ــد. اّم ــدرن می دانی ــدن م ــگ و تم ــِش فرهن و چال
ــم.  چالش هــای جــدی ای هــم در ســطح کارگــزاران داری
یعنــی مســئله ی عامــل و کارگــزار به نظــر می رســد در 

ــا چــه  اینجــا خیلــی مهــم اســت. در ســطح کارگــزاران ب
ــیر  ــه در مس ــم ک ــه بوده ای ــی مواجه ــا و آفت های چالش ه
ــده اند؟ ــع ش ــل به مان ــت تبدی ــری عدال ــق حداکث تحق

و  مى کنیـم  زندگـى  مـدرن  فرهنـگ  فضـاى  در  مـا  وقتـى 
نرم افزارهـاى اداره ى مـا مبتنى بر ُبنیان هاى تمدن مدرن هسـت 
آدم هـاى خـوب هم در این سـاختار گرفتار مى شـوند. من قبول 
دارم کـه شـرایط، انسـان را مجبـور نمى کنـد و انسـان مؤمـن و 
انقابـى در زندگـى شـخصى، در سـبک زندگـى خصوصى و 
در اقدامـات اجتماعـى بایـد بـر علیـه ایـن شـرایط قیـام کند، 
ولـى بایـد توجه داشـته باشـیم کـه این مـوج بر خـاف تحقق 
عدالـت در انقـاب اسـامى اسـت و کسـانى کـه مى خواهند 
بـراى تحقـق عدالت قیـام کنند باید بـر علیه این مـوج حرکت 
کننـد و بـر این مـوج غلبه پیدا کنند. طبیعى اسـت که بسـیارى 
از آدم هایـى کـه آدم هـاى خوبى هـم بودنـد آرام آرام در مسـیر 
مبـارزه بـا ایـن مـوج تغییر وضعیـت دادند، اسـتحاله شـدند و 
گاهـى خودشـان هـم در مسـیر رقیـب قـرار گرفتنـد. بنابرایـن 
دسـت پاک بـودن، آلـوده نشـدن بـه اشـرافیت و امثـال این هـا 
بـراى مدیرانـى کـه مى خواهند بـراى تحقق عدالت و قسـط در 
جمهـورى اسـامى عمل کننـد یک ضـرورت اسـت و فقدان 

آن موجـب بخشـى از بى عدالتى هـا شـده اسـت.

 ســؤال بعــدی ناظــر بــه راهکارهــای تحقــق  	
عدالــت و اولویت هایــش اســت. در چهارچــوب معــارف 
انقــاب و از منظــر دولت ســازی اســامی و فرآینــد 
تحقــِق جامعــه و تمــدن نویــن اســامی شــما اولویت هــا 

را چــه می دانیــد؟

  
ً
مـا وقتـى دنبال تعریـف عدالت یا تحقق عدالت هسـتیم صرفا
 توزیع درآمد یـا توزیع دارایى و ثروت باشـیم 

ً
نبایـد دنبال مثـا

بلکـه بایـد در یـک مقیـاس کان عدالـت را دنبال کنیـم. االن 
گاهـى وقتـى بحـث از عدالت خواهـى مى شـود فقـط ضریب 
جینـى یـا نحـوه ى توزیـع دارایـى و ثـروت را دنبـال مى کننـد؛ 
این هـا کافـى نیسـت، نه اینکـه الزم نیسـت. گمانم این اسـت 
کـه یکـى از شـاخص هاى تحقـق عدالـت این اسـت کـه باید 
مبتنـى بر مکتب باشـد. مـا عدالـت مبتنى بر مکتـب خودمان 
را دنبـال مى کنیـم. مکتـب را اگـر بخواهـم یک مقـدار تفصیل 
بدهـم هـم بایـد از مبانـى عدالـت بحث کنیـم و هـم نظریه ى 
اجتماعـِى مبتنـى بـر آن مبانـى و هـم نظریـه ى عدالـت را و 

عدالـت را مسـتند بـه این سـه مـا باید تعریـف کنیم.
مـا بـراى تحقق عدالـت در یک قدم نیاز به مکتـب داریم و بعد 
در قـدم بعـد نیاز به علم داریـم. یعنى این مکتـب باید فرآورى 
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شـود و تبدیـل به دانش شـود و بعد نیـاز به برنامه ریـزى داریم، 
 

ّ
یعنـى بایـد بـه مدل هـاى علـم برنامه ریزى تبدیـل شـود. و اال

اگـر علـم برنامه ریـزى همـان علـم برنامه ریـزى غربـى باشـد 
و علومـى هـم کـه مبتنـى بـر آن مـا بخواهیـم تحقـق عدالـت 
را دنبـال کنیـم همـان علـوم مـدرن هسـتند، مکتب مـا تحقق 

نخواهـد یافت.
پـس عدالت خواهـى بایـد مبتنـى بـر مکتـب باشـد. اگر شـما 
دنبـال مکتب اسـام هسـتید، ولـى مى خواهید از علـم مدرن 
اسـتفاده کنیـد به چالـش مى خورید. ما االن مشـکلمان همین 
اسـت کـه انقـاب مـا دنبـال تحقـِق مکتـب اسـام اسـت، 
ولـى سـازوکارهایى کـه بـراى تحقق عدالـت بـه کار مى گیریم 
سـازوکارهاى مـدرن اسـت و همین بحـران ایجاد کرده اسـت. 
مـا بایـد عدالـِت مبتنـى بـر مبانـى خودمـان را تعریـف کنیم، 
نظریـه ى اجتماعـى و نظریـه ى عدالتمـان هم مبتنى بـر مبانى 
خودمـان باشـد و بعـد آن وقـت دنبـال تحقـق چنیـن عدالتـى 
باشـیم. بـراى تحققـش هـم بایـد نرم افزارهـا و دانـش خودش 
 توجـه هـم باید داشـته باشـیم کـه وقتى 

ً
را تولیـد کنیـم. حتمـا

مـا دنبال تحقـق عدالت هسـتیم نمى شـود عدالت سیاسـى را 
از سیاسـت اقتصـادى جدا کرد، نمى شـود عدالـت در فرهنگ 
را از عدالـت در اقتصـاد جـدا کـرد. یعنـى عدالـت در قدرت، 

اطـاع و ثـروت به هم پیوسـته هسـتند.

 ایــن ارتبــاط عدالــت سیاســی و عدالــت اقتصادی  	
را بیشــتر توضیــح دهید.

ببینیـد شـما وقتى دنبال تولیـد، توزیع و مصرف ثروت هسـتید 
ایـن تابـع نظـام قـدرت اجتماعـى اسـت. اگـر فـرض کنیـد 
یـک نظـام قدرتى باشـد کـه نظـام قـدرت، در تولیـد، توزیع و 
مصـرِف قـدرت، جائرانـه و ظالمانـه و مبتنـى بـر جـور و ظلم 
اسـت بعیـد اسـت شـما بتوانید کـه در حـوزه ى اقتصـاد توفیق 

به دسـت بیاوریـد.

 نظــام قــدرت را معــادل اقتصــاد سیاســی درنظــر  	
یــد؟ می گیر

نـه، یـک وجهش اقتصاد سیاسـى اسـت، نظـام قـدرت اعم از 
اقتصاد سیاسـى اسـت. اگـر بخواهید رابطه ى نظام قـدرت را با 
اقتصـاد ببینید مى شـود اقتصاد سیاسـى. یعنى اقتصاد سیاسـى 
نسـبِت قـدرت و اقتصاد را مطالعـه مى کند نه اینکـه فقط نظام 
قـدرت برابـر اسـت بـا اقتصـاد سیاسـى. نظـام قدرت اعـم از 
سیاسـِت سیاست، سیاسـِت فرهنگ و سیاسـِت اقتصاد است. 

سیاسـِت اقتصـاد در اقتصاد سیاسـى مطالعه مى شـود.

بنابرایـن عدالـت بایـد مبتنـى بـر مکتـب باشـد و الزاماتش که 
دانش و فناورى هاى متناسـب با آن مکتب هسـت محقق شـود 
و در همـه ى ابعـاد هـم دنبـال شـود. مبانـى هـم خیلـى بحث 
مهمـى اسـت کـه مـا عدالـت را چـه مى دانیـم. حـاال در یک 
کلمـه مـن اگر بخواهـم تعریف کنـم کلمه ى عدل یا شـجره ى 
طیبـه ى عـدل کـه بعـد در تاریخ این کلمه بسـط پیـدا مى کند، 
کلمـه ى توحید اسـت کـه از طریق انبیاء و اولیاء در عالم بسـط 
پیـدا کـرده و بـه تعبیـرى کلمه ى عـدل خـود امام علیه السـام 
اسـت؛ آن ها هسـتند که ارکان البادند. کمااینکـه کلمه ى جور 
خـود امام باطل اسـت. یعنى شـهر عادلـه بر محور امـام عادل 

شـکل مى گیـرد و تجسـد روح امام عادل اسـت.

 اینجا منظور از عدل همان حق است؟ 	

نـه این هـا یـک چیـز نیسـتند بلکـه ابعـاد یـک حقیقت انـد. 
ا 

ً
 ِصدق

َ
ـک ِلَمـُت َربِّ

َ
ـت ک مَّ

َ
امـام واقعـا کلمـه ى عدل اسـت؛ »ت

«. اگـر الوهیـت حضـرت حـق را از عالـم برداریـد و 
ً

َوَعـدال
 عـدل قابل تعریف نیسـت. این 

ً
عالـم اله نداشـته باشـد، اصا

کسـانى کـه مى خواهند مبتنـى بر نظام طبیعـى عدالت تعریف 
کننـد آب در هـاون مى کوبنـد. اگر الهى در عالم نیسـت، عدل 

و ظلـم بى معناسـت.
فـرض کنیـد عالم، عالم کـور و یک نظـام کیهانى کـور و کر و 
بى شـعور اسـت، بعـد عدالـت یعنـى چه؟ بـه ما که مى رسـد 
بایـد عادل باشـیم! بلـه، اگر تعـادل جبرى مى خواهیـد بگویید 
کـه آن کـه خـارج از اختیـار ماسـت. نظـام کیهانـى عالم یک 
تعـادل جبـرى دارد. آن هـم البتـه اگر خـوب دنبال کنیـد بدون 
تکیـه بـه یـک الـه حقیقـى کـه قابـل توصیـف نیسـت. فرض 
مى کنیـم نظـام کیهانـى یـک رفتـار جبـرى دارد کـه بـه یـک 
تعادلـى مى رسـد، چـرا اسـمش را مى گذاریـد عدالـت؟ اینکه 

عدالـت اخاقى نیسـت.

 بــا ایــن نــگاه، اینکــه عــدل یــک ُحســن ذاتــی دارد  	
ــد؟ را رد می کنی

 عدل چیسـت کـه ُحسـن ذاتـى دارد؟ آیا عدل بـه معنى 
ً
اصـا

یـک صفت اخاقى اسـت که اختیار در تحققش دخیل اسـت 
یـا عـدل به معنـى تعـادل جبـرى حاکم بـر جهان اسـت؟ این 
چه ُحسـنى دارد؟ ُحسـن اخاقى نـدارد. عدالـت اگر بخواهد 
 باید اختیار در آن دیده شـود 

ً
ُحسـن اخاقى درش باشـد حتما

 بایـد الوهیـت در آن دیده شـود. من تلقى ام این اسـت 
ً
و حتمـا

 حـق را نمى توانیـد تعریـف 
ً
شـما بـدون تعریـف از الـه اصـا

 معنـا پیدا 
ً
کنیـد. اگـر چنیـن الهى در عالم نباشـد حقـى اصا
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نمى کنـد تـا عـدل و ظلـم معنـا پیـدا بکند. اگـر نظـام کیهانى 
کـر و کـور اسـت عـدل و ظلـم بى معناسـت؛ هـر رفتـارى نـه 

ظالمانه اسـت نـه عادالنه.
قـدم بعـدى ایـن اسـت کـه الوهیـت حضـرت حـق از طریق 
اسـماء حسـنى جارى مى شـود که معصومین همـان صاحبان 
اسـماء حسـنى هسـتند، کلمـه ى عـدل در خـود آن هـا محقق 
مى شـود. بعـد تحقق والیت آن هـا در یک جامعـه اى جامعه را 
عادلـه مى کنـد. یعنـى الوهیت حضـرت حق از طریـق والیِت 
اولیـا و خلفائـش در عالـم اختیـار انسـانى، جوامـع و حیـات 
انسـانى جـارى مى شـود و بعـد تحقـق آن از طریـق شـریعت 

اسـت. شـریعت مناسـِک تحقق عدالت اسـت.

ــن  	 ــبت بی ــود دارد در نس ــی وج ــث مهم ــک بح  ی
عــدل و قســط. از جهــت مبنایــی و نظــری ایــن بحــث را 
ــت؟ ــت چیس ــث عدال ــطوح بح ــد و س ــه می بینی چگون

قسـط در مرحلـه ى بهـره ورى اسـت. عـدل وقتى بـه مرحله ى 
بهـره ورى مى رسـد و مـردم مى خواهند اسـتفاده کنند مى شـود 
 سـاختارها هسـتند یعنـى 

ً
مرحلـه ى قسـط. پشـتوانه اش حتمـا

عدالـِت سـاختارى اسـت کـه این سـطح دوم اسـت کـه حاال 
از آن تعبیـر کنیـم سـطح کمـال. اگـر سـاختارهاى اجتماعـى 
سـاختارهاى عادالنـه اى نباشـند عدالـت در بهـره ورى ممکن 
نیسـت. من مثال بزنم: اگر قانون اساسـى یک کشورى عادالنه 
نباشـد، یعنى این نظام، اسـاس عادالنه نیسـت، طبیعى اسـت 
کـه بهره ورى در آن نظام هم عادالنه نیسـت. درواقع سـاختارها 
مثـل تـرازو هسـتند اگـر سـاختارها خودشـان عادالنه نباشـند 
آنچـه محقق مى شـود به حسـب ظاهـر دارد ترازو مى شـود اّما 

خـود تـرازو جائرانـه اسـت. مـا بـه ایـن مى گوییم جـور یعنى 
ظلـم پنهـان. در نظـام سـرمایه دارى این طور اسـت، خـود این 
نظـام سـاختارش جائرانه اسـت، یعنى تمام امکانـات، قدرت، 
ثـروت، اطـاع بـه نفع یـک طبقه ى خـاص مصادره مى شـود. 
لـذا در جهـان پنجـاه نفـر پیـدا مى شـوند کـه برابـر بـا پنجـاه 
درصـد مـردم جهان ثـروت دارند. بـه تعبیر دیگر سـاختارهاى 

اجتماعـى جائرانه اسـت.
مرحلـه ى بعـدش تکامل اسـت. یعنى سـاختارها ذیـل تکامل 
شـکل مى گیرنـد. اگـر تکامـل حقیقـى واقـع شـود تعادلى که 
ذیـل آن تکامـل حقیقـى واقـع مى شـود آن سـاختار، سـاختار 
عادالنـه اسـت بعـد ذیـل آن بایـد صحبـت از بهـره ورى کنیـم 
کـه حاال نحـوه ى بهـره ورى در ایـن سـاختار عادالنـه باید چه 

باشـد. جورى 
االن اصلى تریـن مانـع عدالـت در جهـان الگوهاى توسـعه ى 

ذیـل  مى کنـد.  جائرانـه  را  جهانـى  سـاختار  اینهـا  پایدارنـد. 
 شـکل مى گیرد؛ یک 

ً
سـاختار جائرانـه، بهـره ورى جائرانه قطعا

عـده اى محرومنـد، یـک عـده اى غنى. آنچـه این غنـا و ثروت 
را شـکل مى دهد سـاختار جائرانه اسـت. این سـاختار جائرانه 
ذیـل الگوهـاى توسـعه شـکل مى گیـرد. یعنى خـود مدل هاى 

توسـعه بزرگتریـن مانـع تحقق عدالت اسـت.
پـس عدالت باید مبتنى بر مکتب باشـد. مکتـب هم مقصودم 
اعـم از مبانـِى کامـى، نظریـه ى اجتماعـى، نظریـه ى عدالت 
و امثـال این هاسـت. مبانـى کامـى بایـد فـرآورى در نظریه ى 

اجتماعـى و نظریـه ى عدالـت و امثال این ها شـود.
نکتـه ى بعـدى ایـن اسـت کـه مبتنـى بـر مبنـا اگـر بخواهیـم 
نـگاه کنیم ما عدالِت تاریخیــاجتماعى بلکـه عدالت تکوینى 
خالقیـت  بـه  برمى گـردد  تکویـن  نظـام  در  عدالـت  داریـم. 
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حضـرت حـق و صفت عدالـت در خلقـِت عالـم و خلقِت به 
حـق و عدل کـه این پشـتوانه ى عدالت در نظام تکوین اسـت. 
ولـى یک نظـام تاریخى داریـم کـه اراده هاى مخلوقـات در  آن 
دخیـل اسـت کـه ایـن نظـام تاریخى هـم بایـد بر مبنـاى عدل 
شـکل بگیـرد. بعد ذیـل آن نظامات اجتماعى شـکل مى گیرند 
کـه بحث از نظامـات تاریخ در فلسـفه ى تاریخ مى شـود نه در 

علـوم اجتماعى.
نقطـه ى مقابلـش یـک ظلـم در مقیـاس تاریـخ و یـک ظلـم 
اجتماعـى داریـم. ایـن طـرف انبیـاء الهـى هسـتند کـه ذیـل 
عدالـت تکوینـِى حضـرت حـق متناسـب بـا او در عالم عمل 
مى کننـد و همـان عدالت را بسـط مى دهنـد در زیرمجموعه ى 
مى گیـرد  انبیـاء شـکل  ذیـل  کـه  تاریخـى  یعنـى  خودشـان، 
 عـدل اسـت، یـک عـدل جامـع هـم اسـت مقصـود 

ِ
تاریـخ

عـدل در حـوزه ى معیشـت و اقتصاد فقط نیسـت. ذیـل فراعنه 
هـم یـک نظـام تاریخـى جائرانه شـکل مى گیـرد کـه نظامات 
اجتماعـى متولـى بـه آن هسـتند. یعنى شـما دو شـجره ى طیبه 
و شـجره ى خبیثـه دارید. شـجره ى عـدل محورش نبـى اکرم و 
انبیـاء الهـى و اولیـاء معصوم هسـتند بعـد جامعـه ى مؤمنین و 

روابـط اجتماعـى و عدالت در حـوزه ى فردى اسـت. آن طرف 
هـم فراعنـه ى تاریـخ هسـتند که ذیلشـان نظـام جائرانه شـکل 

مى گیـرد.

اجتماعــی  	 نظریــه ی  وارد بحــث   می خواهیــم 
ــروزی  ــه از پی ــار ده ــش از چه ــویم. االن بی ــت ش عدال
ــواالِت  ــائل و س ــت و مس ــته اس ــامی گذش ــاب اس انق
ــه  ــی و اداره ی جامع ــوزه ی حکمران ــا در ح ــش روی م پی
در  باالخــره  اینکــه  مثــا  اســت.  شــده  جدی تــر 
حوزه  هایــی چــون مســکن یــا آمــوزش و پــرورش دولــت 

ــردم و… ــود م ــا خ ــد ی ــدی باش ــد متص بای

فقــر تئوریــک در مســئله ی عدالــت جــدی اســت  	
ــی  ــِی دقیق ــخ دین ــات پاس ــواالت و ابهام ــیاری از س و بس
دریافــت نکرده انــد. بــه نظــر شــما بــرای اینکــه بتوانیــم بــه 
یــک نظریــه ی جامــع عدالــت برســیم چــه گام هایــی بایــد 

برداریــم و خألهــا چیســت؟

 به 
ً
یکـى از چیزهایـى کـه مـا بـراى رسـیدن بـه عدالـت حتمـا

یژه: »عدالت خواهی حقیقی« کمک به تحقِق »حکمرانی اسالمی« است ونده و پر
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آن نیـاز داریـم نظریـه ى جامـع عدالت اسـت که ایـن نظریه ى 
جامـع عدالـت بایـد مبتنـى بـر مبانـى اتفـاق بیفتـد و بعد هم 
بـراى تحققـش نیاز بـه دانش داریـم. یعنى علم بـه مفهوم علم 
تجربـى و دانش هـاى نظـرى و بعد حتى ممکن اسـت بگویید 
 مدل هـاى یا دانـش برنامه ریزى بـه فناورى ها و 

ً
بـه غیـر از مثا

تکنولوژى هـا و یـک مجمـوع پدیده هایى که عدالـت را محقق 
مى کننـد نیـاز داریم. ما بـه یک مجموعـه اى از این هـا احتیاج 

داریم.
وقتـى بـراى عدالـت قیام مى کنیـم باید توجه داشـته باشـیم که 
عدالـت، مقیـاس تاریخـى و اجتماعـى دارد. یعنـى عدالت تا 
در مقیـاس تاریـخ محقـق نشـود در مقیـاس یک جامعـه و در 
مقیـاس حـوزه ى زندگـى انسـان محقق نخواهد شـد. لـذا هر 
کسـى براى عدالـت قیام مى کند یـا باید خـودش محور تحقق 
عدالـت تاریخى باشـد یـا ذیل محـوِر تحقق عدالـت تاریخى 
حرکـت کنـد. ما محـوِر تحقق عدالـت تاریخى نیسـتیم. هیچ 
عدالت خواهـى نمى توانـد بگویـد تاریـخ عدالت خواهـى در 
جهـان بـر دوش من اسـت. حتـى امام بزرگـوار کـه در مقیاس 
انقـاب اسـامى و ایجـاد یک عصـر جدید تحقـق عدالت را 
دنبـال مى کننـد ذیـل نبى اکـرم اقدام مى کننـد، ذیل امـام زمان 
اقـدام مى کنند، مى گویند انقاب اسـامى مـا مقدمه ى تحقق 
ـه اسـت. 

ّ
انقـاب جهانـى اسـام بـه دسـت حضـرت بقیه الل

یعنـى عدالت چنیـن امر بزرگى اسـت. اینکه کسـى خیال کند 
کـه عدالـت یـک امـر سـاده ى کوچکى اسـت کـه من و شـما 
مى توانیـم کل آن را محقـق کنیـم او متوهـم اسـت، لـذا دچـار 
اسـتعجال مى شـود. این هایى که دنبـال دولت مسـتعجل اند و 
مى خواهنـد زود عدالـت محقـق شـود، طول و عـرض عدالت 
َنا 

ْ
ْنَزل

َ
َنـاِت َوأ َبِیّ

ْ
َنا ِبال

َ
َنا ُرُسـل

ْ
ْرَسـل

َ
 أ

ْ
ـد

َ
ق

َ
را در عالـم نمى فهمنـد، »ل

ِقْسـِط…« یک چنین 
ْ
اُس ِبال ـوَم الَنّ

ُ
ِمیَزاَن ِلَیق

ْ
ِکَتـاَب َوال

ْ
َمَعُهـُم ال

حرکـت عظیم تاریخى اسـت که با انبیاء شـروع شـده به ظهور 
ختـم مى شـود. جریـان تحقـق عدالـت یـک جریـان بـزرگ 
تاریخـى اسـت و مـا در درون ایـن جریـان باید عمـل کنیم. ما 
محـور تحقق عدالت در تاریخ نیسـتیم. کمااینکـه جور و ظلم 
هـم در تاریـخ همین طور اسـت. ابلیس محوِر جـور و ظلم در 
عالـم اسـت و دسـتگاه هاى شـیاطین و مسـتکبرین عالم. یک 
جریـان تاریخى اسـت که به نقطـه ى اوج خودش که مى رسـد 
لیبـرال محقـق   مى شـود ظلـم و جـورى کـه در نظـام 

ً
مثـا

 به شـکل پیچیده ترى 
ً
مى شـود یـا در حکمرانـى مجـازى بعـدا

محقـق خواهد شـد. چـه آن کس کـه دنبال اقامه ى ظلم اسـت 
در عالـم، چـه آن کـس کـه دنبـال اقامـه ى عـدل اسـت، بایـد 
جایـگاه خودمـان و مقیـاس توانایى هـاى خودمان را بشناسـیم 

و بدانیـم کجـا بایـد بایسـتیم تـا عدالـت محقق شـود. مـا اگر 
مى خواهیـم عدالـت محقـق شـود بایـد دنبـال تحقـق عدالت 
ه باشـیم و در مسـیر او عمـل کنیم.

ّ
بـه دسـت حضـرت بقیه الل

 تحقق عدالت 
ً
یکـى از امـورى کـه براى فهم عدالـت و طبیعتـا

بایـد بـه آن توجـه کنیـم این اسـت که تحقـق عدالـت در عالم 
یـک محـور دارد، محورش خـود حضرت حق اسـت که دنبال 
تحقـق عدالـت اسـت و نظـام تکوینـى عالـم کـه نظـام عـدل 
اسـت. عمـده مى مانـد آنجایـى کـه بـه مـا انسـان ها اختیـار 
دادنـد. مـا مى توانیـم از مـداِر عدالـت بیـرون برویـم. حرکت 
در مـداِر عدالـت یعنـى متناسـب بـا ربوبیـت حضـرت حق و 
متناسـب بـا مشـیت او عمل کـردن. مى توانیم عمـل نکنیم، ال 
اکـراه فى الدین. مى توانیم خدا را نپرسـتیم، مى توانسـتیم نفس 
و دنیـا را بپرسـتیم. اصـل تحقق جور از اینجا شـروع مى شـود. 
انبیـاء آمدند عدالـت را محقق کننـد یعنى گسـترش بندگى در 
عالم، گسـترش مناسـباِت الوهیت حضرت حـق و عدالتى که 
حضـرت حـق در نظام تکوین جارى کرده اسـت. مسـتکبرین 
مـدار  بـر  مى خواهنـد  بزننـد،  به هـم  مى خواهنـد  را  همـان 
خودشـان یـک عالمـى بسـازند کـه ایـن عالـم جور مى شـود. 
ظلـم و جـور و فسـاد هـم از همین جـا شـروع مى شـود. مـا 
از مـدار توحیـد کـه خـارج مى شـویم ظلـم شـروع مى شـود. 

اسـتکبار محـوِر ظلـم در عالم اسـت.
تحقـق برنامـه ى الهـى در عالم به وسـیله ى انبیاء و اولیاسـت. 
مـا بدانیـم جایمان در تحقق عدل کجاسـت و متوهم نشـویم. 
و اگـر تحقـق عدالـت یـک فرآینـد تاریخى بـه این گسـتردگى 
دارد مـا دنبـال دولـت مسـتعجل هم نباشـیم. نمى گویـم اقدام 
نکنیـم بلکـه در طـرح بـزرگ خـدا، در طرح بـزرگ امـام زمان 
و در طـرح انبیـاء اقـدام کنیم. ایـن حرکت تاریخى اش اسـت.
مقیـاس اجتماعـى اش را هـم اگـر بخواهیـد در نظـر بگیریـد 
مى شـود مثل انقـاب اسـامى. انقاب اسـامى یک حرکت 
عدالت خواهانـه در مقیاس جامعه ى جهانى اسـت و در مقابل 
نظـام جائرانـه ى مدرنـى که در بعـد از دوره ى وقوع روشـنگرى 
شـکل گرفتـه. در دوره ى روشـنگرى بزرگ تریـن جـورى کـه 
اتفـاق افتـاده ایـن اسـت کـه رابطـه ى انسـان را بـا غیـِب عالم 
قطـع کردنـد. ایدئولـوژى مـدرن، کـه زیرسـاختى ترین الیه ى 
تمـدن مـدرن اسـت، ایـن بنیـان جـور در عالم اسـت. مکتب 
مارکسیسـم و مکتـب سـرمایه دارى هـم مدعـى عدالت انـد. 
گرچـه خودشـان وقتى با هـم مى جنگیدنـد یکى شـعار آزادى 
مـى داد و یکـى شـعار عدالـت، ولـى هـر دو هم مدعـى آزادى 
هسـتند هم مدعـى عدالت. ولى هر دویشـان عدالـت و آزادى 
را مى خواهنـد در بسـتر انانیـت انسـان محقـق کننـد و ایـن از 
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ُبنیـان بـا عدالـت و آزادى مخالـف اسـت؛ مبتنـى بر پرسـتِش 
نفـس نـه عدالت محقـق مى شـود نـه آزادى.

عدالت خواهـان ایـن را بایـد توجـه کننـد کـه ایـن نظـام مدرن 
 باید در 

ً
جائرانـه اسـت. مقابـل آن بایـد چـه کار کـرد؟ طبیعتـا

مقابـل ایـن دوران و عصـر یـک دوران و عصـر جدیـد دیگرى 
ایجـاد کـرد کـه دوبـاره انسـان بـه عالـم غیـب و عالـم الهـى 
مرتبـط شـود. دوبـاره سـعادت انسـان،  آزادى انسـان، عدالت 
و کرامـت اجتماعـى از بسـتر ارتبـاط بـا حضرت حـق محقق 
شـود. ایـن نیـاز بـه یـک انقـاب بـزرگ جهانـى دارد. امـام 
رحمه الله علیـه چنیـن انقـاب بـزرگ جهانـى اى انجـام داد. 
ایـن انقـاب بـه تعبیـر رهبـر بزرگـوار انقـاب اسـامى بایـد 
پنـج مرحلـه را هـم طـى کنـد. ایـن انقـاب بایـد تبدیـل بـه 
نظـام بشـود که شـده اسـت. تبدیل بـه دولت یعنـى حکمرانى 
اسـامى بشـود. مـا االن در ایـن مرحله ایـم. اگـر بـه تحقـق 
حکمرانـى اسـامى کمک نکنیم بـه عدالت کمـک نکرده ایم. 
عدالت خواهـى اگـر در ایـن مسـیر نباشـد و بـه ایـن وسـعت 
نباشـد عدالت خواهـى کور اسـت و بـه نتیجه نخواهد رسـید. 
بعـد هـم بایـد جامعـه ى اسـامى و تمـدن اسـامى درسـت 
شـود. آیـا این تمام عدالت اسـت؟ نـه، این بخشـى از آن طرح 
بـراى  م 

ّ
ه علیه وآله وسـل

َّ
اکـرم صلى الل نبـى  بزرگـى اسـت کـه 

عالـم دارنـد و ذیـل طـرح نبـى اکـرم و ذیـل پرچمـدارى امـام 
مى شـود. محقـق  عجل الله تعالى فرجه الشـریف  زمـان 

بنابرایـن تحقـق عدالت، نظام سیاسـى اش نظـاِم خافت الهى 
بـر محـور معصوم اسـت و اصلى تریـن رکن ایـن عدالت خود 
معصـوم اسـت، خـود او کلمـه ى عـدل اسـت. وقتى بـه نظام 
اجتماعـى مى رسـید نظـام سیاسـى عادالنـه، نظـام اجتماعى 
چـه نظامى باشـد؟ نظـام والیـت فقیـه. در مقابل نظـام لیبرال 
دموکراسـى، نظـام والیت فقیـه اسـت. در این نظـام اجتماعى 
رکـن اصلى چیسـت؟ خـود فقیه عادل جامع الشـرایط اسـت. 
لـذا اگـر کسـى خیال کنـد که دنبـال عدالـت اجتماعى اسـت 
ولـى مى خواهـد امـام زمـان عجل الله تعالى فرجه الشـریف را 
دور بزنـد چـه کار مى توانـد بکنـد؟ هـر حرکتى بکنـد جائرانه 
اسـت. مى خواهـم عدالـت را محقـق کنم ولـى کارى بـا خدا 
وقتـى  یعنـى  نیسـت.  مى کنـى! شـدنى  ظلـم   

ً
نـدارم. حتمـا

خـودت از مـدار بندگـى خـارج مى شـوى، خـودت مى شـوى 
ابلیـس؛ چـه عدالتى؟!

در مقابـل نظـام جائرانـه ى مـدرن بایـد چـه کنیـم؟ بایـد یـک 
اقـدام بـزرگ کنیـم. یـک اقدامـى حضـرت در تاریـخ انجـام 
مى دهنـد تـا ظهـور محقـق شـود االن امـام زمان علیه السـام 
مشـغول هسـتند. یـک اقدامى هـم جامعه  ى مؤمنیـن بر محور 

امـام زمـان »عجل الله تعالى فرجه الشـریف« در عصـر غیبـت 
انجـام مى دهنـد مى شـود انقـاب اسـامى. امتـى بـر محـور 
یـک ولـى فقیـه و نیابـت عامـه ى امـام زمـان علیه السـام یک 
قیامـى کـرده این قیام تبدیل به یک نظام شـده اسـت. مرحله ى 
بعـدش این اسـت کـه این نظـام بـه حکمرانى اسـامى تبدیل 
بشـود. بنابرایـن عدالت خواهـى یعنـى تـاش بـراى ادامـه ى 
انقـاب اسـامى. اینکـه مـا خیـال کنیـم از انقاب اسـامى 
بیـرون بزنیـم عدالـت محقـق مى شـود ایـن شـوخى اسـت. 
اینکـه مـا خیـال کنیم محـور نظام اسـامى یعنى والیـت فقیه 
را تضعیـف کنیـم عدالت محقق مى شـود این شـوخى اسـت. 

بـا کـدام سـاختار کان مى خواهیـد عدالـت محقـق کنید؟
زمـان  امـام  بـا  کار  مـن  بگویـد  کسـى  باالتـر  قـدم  یـک 
عدالـت  مى خواهـم  نـدارم  عجل الله تعالى فرجه الشـریف 
محقـق کنـم. مى گویم مى افتى در دام شـیطان، مى شـوى جزء 
قواى شـیطان، و شـیطان به وسـیله ى تو جور خودش را محقق 
مى کنـد. آدم نباید متوهم بشـود و خیال کند محـور عدالت در 

اسـت. عالم 

 در ایــن چهارچــوب نســبت عدالــت و والیــت را  	
ــد؟ ــل می کنی ــه تحلی چگون

همین طـور کـه شـما عدالـت را در عـرض توحیـد نمى توانیـد 
ببینیـد، عدالـت از صفـاِت فعـل حضـرت حـق اسـت، الـه 
عالـم عـادل اسـت کـه جهـان بـر مـدار عـدل مى چرخـد و 
عـدل، صفـت فعـل اوسـت همین طـور در مرحله ى نـازل هم 
در حیـات تاریخـى و اجتماعـى انسـان ها عدالـت بـر محـور 
انسـاِن عـادل شـکل مى گیـرد؛ منتهـا آن انسـانى کـه محـوِر 
ه. آنى که نسـبت به مشـیت 

ّ
تحقـق تاریـخ اسـت، آن خلیفه الل

حضـرت حـق مقـام عصمـت دارد، محـل مشـیت اسـت و 
خـودش کلمه  ى عدل اسـت. همان طـور که عبودیـت در عالم 
بـا امـام محقـق مى شـود، عدالت هم بـا امام محقق مى شـود. 
لـذا مـا اگـر منتظـر عدالتیـم منتظـر ظهور فعـل خـود امامیم. 
بـه تعبیر دیگـر، منتظِر ظهـور فعل الهـى هسـتیم. مى خواهیم 
خـداى متعـال عالـم را پـر از عـدل کنـد. آن دسـتى که دسـت 
خداسـت و خـداى متعال عدالـت را با او محقـق مى کند خود 
  خـود عدالتـى که محقق مى شـود 

ً
امـام اسـت. آن وقـت اصـا

جـداى از امـام نبینید.
عدالـت ایـن اسـت که انسـان بر محـور معصوم حرکـت کند. 
اگـر تمـام قـواى تـو ذیـل معصـوم بـود ظهـور اراده ى معصوم 
در آن واقـع شـد، عـادل مى شـوى؛ »سـلمان« عـادل اسـت. 
اّمـا اگـر خواسـتى بـر مـدار نفـس خـودت حرکـت کنـى این 
مى شـود جـور. ایـن هـم کـه مى گوییـم بـر مـدار امـام چـون 



15 شمـاره پنج،  سی  و یکم فروردین 1400 www.Fekrat.net

 اگـر تحقـق عدالـت یـک فرآینـد تاریخـی بـه ایـن گسـتردگی دارد مـا دنبـال دولـت مسـتعجل هـم نباشـیم. نمی گویـم اقـدام 
نکنیـم بلکـه در طـرح بـزرگ خـدا، در طـرح بـزرگ امـام زمـان و در طـرح انبیـاء اقـدام کنیـم. ایـن حرکـت تاریخـی اش اسـت.
مقیـاس اجتماعـی اش را هـم اگـر بخواهیـد در نظـر بگیریـد می شـود مثـل انقـاب اسـامی. انقـاب اسـامی یـک حرکـت 
وقـوع  دوره ی  از  بعـد  در  کـه  مدرنـی  جائرانـه ی  نظـام  مقابـل  در  و  اسـت  جهانـی  جامعـه ی  مقیـاس  در  عدالت خواهانـه 
روشـنگری شـکل گرفتـه. در دوره ی روشـنگری بزرگ تریـن جـوری کـه اتفـاق افتـاده ایـن اسـت کـه رابطـه ی انسـان را بـا غیـِب 
اسـت. عالـم  در  جـور  بنیـان  ایـن  اسـت،  مـدرن  تمـدن  الیـه ی  زیرسـاختی ترین  کـه  مـدرن،  ایدئولـوژی  کردنـد.  قطـع  عالـم 

حرکـت کـردن بـر مـدار خـدا بـه حرکت کـردن بـر مـدار امام 
برمى گـردد. پرسـتش حضـرت حـق کـه پایـگاه اساسـى عدل 
اسـت بـر محـور تولـى به امـام واقـع مى شـود. عبادت بـا امام 
در عالـم جـارى مى شـود، عدالـت هم بـا او جارى مى شـود.
مـا خودمـان اگر بخواهیم عادل بشـویم باید تمـام قوایمان ذیل 
معصوم باشـد. اگـر بخواهیم براى تحقـق عدالت حرکت کنیم 
بایـد بـا تمـام قوا طـرح معصـوم را در عالم محقـق کنیم. طرح 
معصـوم هم یک طـرح تاریخى بـزرگ به بزرگى خـود معصوم 
اسـت. مـا در ظـرف خودمـان باید بـراى تحقق آن طـرح اقدام 
کنیـم. اّول در خودمـان محقـق کنیـم خودمـان عادل بشـویم. 
انسـان تا خودش عادل نشـود کـدام عـدل را مى خواهد محقق 
کنـد؟ بایـد تـاش کنیم که بـا قواى خودمـان طـرح معصوم را 
بـه انـدازه ى ظرف خودمـان محقـق کنیـم. آن وقـت اراده هاى 
انسـان محـور تحقـق عدل مى شـود. انسـان هاى عـادل محور 
تحقـق عدل انـد و خـود انسـان هاى عـادل اگـر یک نظـام پیدا 
کنند محورشـان مى شـود آن اراده اى که اراده ى محورى اسـت. 
لـذا در تاریـخ مى شـود معصـوم. در نظـام اجتماعى مى شـود 
فقیـه جامع الشـرایط که خـودش را سـپرده و ذیل معصـوم دارد 

مى کند. عمـل 
اینکـه ما خیـال کنیم نظام والیـت در جایى منافـات با عدالت 

دارد درسـت نیسـت؛ والیـت هرگـز ایـن نیسـت کـه در جایى 
 
ً
دنبـال عدالـت نباشـید و تبعیـِت کور و کـر بکنیـد و… . اصا
  به عکس اسـت. دسـتگاه شـیطان 

ً
معنایـش این نیسـت. کاما

اسـت کـه آدم را کـور و کـر مى کند. فرعون اسـت کـه تخفیف 
مى کنـد تـا دنبالـش حرکـت بکننـد، آدم هـا را پـوک مى کنـد. 
انبیاء هیچ انسـانى را خفیف نمى کردند، انسـان رشـید درست 

مى کردنـد تـا بتوانـد در عالم بندگـى کند.

 براســاس معــارف اســامی، شــما عدالت خواهی  	
 اســامی و انقابــی را چگونــه ترســیم می کنید؟

ِ
صحیــح

عدالت طلبـى بایـد ذیل نظریـه ى اجتماعى خودتان باشـد. در 
مقیاس تاریخى شـما بایـد ذیل نبى اکرم باشـید تا عدالت خواه 
باشـید. خـودم مى خواهم عدالـت به پا کنم! تـو کجاى عالمى 
کـه عدالـت بـه پـا کنـى؟ خـودت را هـم شـیطان مى بـرد. اگر 
م بیـرون آمـدى، 

ّ
ه علیه وآله وسـل

َّ
از والیـت نبـى اکـرم صلى الل

خودت مى شـوى ید شـیطان. چه جـورى مى خواهـى عدالت 
بـه پـا کنى؟ خیـال نکنیـم آن هایى کـه دنبـال عدالـت بودند و 
بعـد ظلـم کردنـد از ماهـا خیلـى ضعیف تـر بودنـد. از مـدار 
عدالـت بیـرون رفتـه، مى خواهـد عدالـت به پـا کند! شـما اگر 
در عصـر غیبـت از مدار نظام سیاسـى اسـام که نظـام والیت 
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فقیـه اسـت خارج شـدید دیگر نمى توانیـد عدالت بـه پا کنید. 
شـوخى مى کنید، شـیطان از سـر شـما عبـور مى کند.

مـا اگـر مى خواهیـم عدالـت بـه پا کنیـم بایـد بفهمیـم جور و 
ظلـم چیسـت؟ اگر ظلـم و جور را نشناسـیم نمى توانیـم دنبال 
عدالـت باشـیم. شـما اگر جـور را نشناسـید چطـور مى توانید 
عـدل به پا کنید؟. اگر کسـى خیال کرد عدالت سوسیالیسـتى، 
عدالـت اسـت دیگـر چـه ظلمى بدتـر از ایـن مى توانـد انجام 
بدهـد؟ یـا اینکـه کسـى خیـال کنـد ذیـل نظریـه  ى اجتماعى 
غـرب و نظریـه ى بـازار و.. مى شـود عدالت اجتماعى درسـت 
کـرد. یـا فرض کنیـد خیـال مى کند از صـرف »نقـد« مى تواند 

عدالـت بیـرون بیاید! بلـه، در ادبیـات مارکسیسـتى همین طور 
اسـت ولـى در دسـتگاه نبى اکرم که این طور نیسـت. شـما اگر 
جهتگیـرى ات در نقـد، جهتگیرِى حق نباشـد یعنـى در جهت 
پرسـتش خـدا نقـد نکنـى، خـودت تبدیـل مى شـوى بـه یـک 

عامـل ضدعدالت.
عدالت خواهـى بایـد مبتنـى بـر مکتـب اسـام و مبتنـى بـر 
اقامـه ى  ذیـل  بایـد  عدالت خواهـى  باشـد.  جـور  شـناخت 
عدالـت تاریخـى و اجتماعـى باشـد. اگـر از نظـام تاریخـى و 
اجتماعـِى عدالت بیرون رفتید عدالت خواه نیسـتید و نیسـتیم. 
مـن خودم بخواهـم خداى ناکرده در عرض امـام زمان یک کار 
دیگـرى بکنـم و بگویـم مى خواهـم عدالـت بـه پا کنـم، خب 

چـه عدالتـى مى خواهـى بـه پـا کنـى؟! در طـرح امـام زمـان 
حرکـت کـن، سـعى کـن طـرح حضـرت را به انـدازه ى ُوسـع 
خـودت محقـق کنـى. اولش هم بایـد در خـودت محقق کنى 
و خـودت عـادل بشـوى. خـودت باید عبـد بشـوى، متواضع 
بشـوى،  خاشـع بشـوى، صفـت محبـت در تـو پیـدا شـود تا 
 اگر صفات رذیله را در 

ّ
بتوانى شـفاعت و دسـتگیرى کنى و اال

خودت سـرکوب نکردى، خودت به حضـرت پیوند نخوردى، 
صفـات شـیطانى در تـو هسـت چه طـور مى توانـى عدالت را 

در عالـم توسـعه بدهـى؟ خـودم اول بایـد عادل بشـوم.
امـام زمـان اگر محـور عدل اسـت اول خـودش عادل اسـت. 

خـود حضـرت کلمـه ى عـدل اسـت. هیـچ نفسـانیتى در او 
بـه  نسـبت  و شـفاعت  متعـال  بندگـى خـداى  نیسـت. جـز 
ـه کارى نمى کنـد. صفـات کریمه ى الهـى درش ظهور 

ّ
عبادالل

دارد بـا همـان صفات دسـتگیرى مى کنـد. این جـورى عدالت 
و کرامـت محقـق مى شـود. توهـم اسـت کـه ذیـل آن مبانى و 
ذیـل نظریـه ى اجتماعـى غـرب، عدالـت و کرامـت محقـق 

نمى شـود. محقـق  به هیچ وجـه  شـود؛ 

 چنــدی پیــش رهبــر انقــاب بحــث تحول خواهی  	
ــد.  ــرح کردن ــام)ره( را مط ــب ام  مکت

ِ
ــل ــی ذی و تحول طلب

بــا ایــن نــگاه، پیشــنهاداِت عملیاتــی شــما بــه افــرادی کــه 
دغدغــه ی عدالــت دارنــد و می خواهنــد عدالت خواهــی 

یـه ی اجتماعـی خودتـان  عدالت طلبـی بایـد ذیـل نظر
یخـی شـما بایـد ذیـل نبـی اکرم  باشـد. در مقیـاس تار
می خواهـم  خـودم  باشـید.  عدالت خـواه  تـا  باشـید 
عدالـت بـه پـا کنـم! تـو کجـای عالمـی کـه عدالـت 
می بـرد.  شـیطان  هـم  را  خـودت  کنـی؟  پـا  بـه 

خـودش  اول  اسـت  عـدل  محـور  اگـر  زمـان  امـام 
عـدل  کلمـه ی  حضـرت  خـود  اسـت.  عـادل 
بندگـی  جـز  نیسـت.  او  در  نفسـانیتی  هیـچ  اسـت. 
ـه 

ّ
عبادالل بـه  نسـبت  شـفاعت  و  متعـال  خـدای 

درش  الهـی  یمـه ی  کر صفـات  نمی کنـد.  کاری 
می کنـد.  دسـتگیری  صفـات  همـان  بـا  دارد  ظهـور 
می شـود.  محقـق  کرامـت  و  عدالـت  این جـوری 
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ــت؟ کنند چیس

مى گویـم اّول خودشـان بایـد عـادل شـوند و دوم نگاهشـان 
بزرگ شـود. یعنى به مقیاسـى که انسـان در دسـتگاه امام زمان 
بـزرگ مى شـود مى تواند کمـک کند بـه دسـتگاه. آدم کوچک، 
فعلـش هـم کوچک اسـت. طوفـان در فنجـان چاى کـه هنرى 
نیسـت. شـریعت و مناسـک اقامـه ى عدالـت را هـم بایـد از 
دیـن گرفـت. هـم آدم باید بزرگ شـود و هـم اینکه وقتـى دنبال 
عدالتیـد بایـد ظلـم را بشناسـید و بعـد وقتـى شـما در شـرایط 
درگیـرى با ظلم هسـتید اگر در طـرح امام زمـان عمل مى کنید 
دولت مسـتعجل نباید بخواهید. چه عجلـه اى؟ اقدام خودمان 
را مى کنیـم کمـک مى کنیـم بـه تحقـق عـدل در عالـم. دولت 
مسـتعجل وقتـى درسـت مى شـود که مـن مى خواهـم طرحى 
مقابـل طـرح حضـرت بزنـم. طـرح بـزرگ، زمـان خـودش را 

مى بـرد.
مـن توصیـه مى کنم اگـر مى خواهیـم عدالت خواه شـویم، هم 
عـادل شـویم و هم فهم مان را بـزرگ کنیم. بـراى اینکه فهم مان 
بزرگ شـود یکـى از کارهاى مهم این اسـت کـه دعاهاى مأثور 
کـه از ائمـه علیه السـام وارد شـده دربـاره امـام زمـان، مکـرر 
بخوانیـم تـا جنـس عدالت خواهـى امام زمـان را بفهمیـم و در 
مـا شـکل بگیـرد. دعـاى عصر غیبـت، دعـاى ضـراب، دعاى 
یونـس بـن عبدالرحمـان کـه از امـام رضـا علیه السـام نقـل 
کردنـد؛ این هـا را مکـرر بخوانیـم. دعـاى ندبـه را بخوانیـم تـا 
بفهمیـم باید یـک اتفاقاتى بیفتد تـا عدالت محقق شـود. البته 

ما در مسـیریم.
نکتـه ى بعـدى اینکـه تزاحمـات را بفهمیـم. مـا در خـأ کـه 
زندگـى نمى کنیـم، مـا بـا یک نظـام اسـتکبارى درگیر هسـتیم 

کـه مى خواهـد جهـان را بگیـرد، کل ایـن نظـام هـم جائرانـه 
اسـت. عدالت خواهـى بـدون درک تزاحمات نمى شـود. ما در 
چالـش با غربیـم، او مى خواهد جهان را بگیرد. سـاختارهایش 
را درسـت کـرده، علمـش را تولیـد کـرده، شـما بـا علـم مدرن 
سـر و کار داریـد و تـا این را دگرگـون نکنیـد نمى توانید عدالت 
سـاختارى ایجـاد کنید. شـما با تکنولـوژى مـدرن مواجهید و 
تـا اقتضائـات تکنولـوژى را تغییـر ندهیـد نمى توانیـد عدالـت 
برقـرار کنیـد. تکنولـوژى متمرکز، تمرکـز سـرمایه و بى عدالتى 
در توزیـع ثـروت مـى آورد. نظام حزبـى، بى عدالتـى در توزیع 
کشـور  اداره ى  محـور  احـزاب  صاحبـان  مـى آورد،  قـدرت 
مى شـوند و قـدرت دسـت آن هـا مى چرخـد. پشـتوانه ى  ایـن 
سـاختارها چیسـت؟ دانش هاسـت. علـوم انسـانى همین ها را 
پشـتیبانى مى کنـد. شـما تـا در محاصـره ى این دانش هـا و این 
تکنولوژى هـا هسـتید تـا نبینیـد کـه ایـن را بایـد به هـم بزنید، 

نمى توانیـد بـه عدالت برسـید.
مى خواهیـم آسیب شناسـى کنیم چرا به عدالت نرسـیدیم؟ من 
قبول دارم بخشـى براى سـوء تدبیر، بخشـى براى هـواى نفس، 
بخشـى بـراى زمیـن خوردن هـاى مـا در امتحان هـاى الهـى و 
دنیاطلبـى و اشـرافى گرى و… بـوده اسـت، ولى سـؤال من این 
اسـت: آیـا مى بینید که ما بـا فرهنگ غرب در حوزه ى سیاسـت 
و فرهنـگ و اقتصـاد مواجهه هسـتیم؟ و مى بینید کـه آن دانش، 
تـا االن ابـزاِر اداره بـوده و ایـن بى عدالتـى ناشـى از نئولیبرالیزم 
اسـت؟ ایـن را مى بینیـد؟ اگـر مى بینید چـه طرحـى در مقابل 
آن داریـد بـراى انقاب اسـامى؟ مى گویید چـون نئولیبرالیزم 
و لیبرالیـزم بـد اسـت انقـاب اسـامى را کنـار بگذاریـم؟ یـا 
کارى کنیـم که انقاب اسـامى نجـات پیدا بکنـد؟ آیا مقابل 
انقـاب اسـامى مى خواهید یـک عدالت خواهى دیگـرى راه 
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بیندازیـد؟ مى توانید؟ یعنى شـما انسـانى بـه عظمت حضرت 
امـام داریـد دوباره بیاید یک انقابى را در جهـان راه بیندازد؟ یا 
ذیـل مکتب امام حرکـت مى کنید؟ اگر ذیـل آن مکتب حرکت 
مى کنیـد مى خواهیـد همـان انقـاب را بـراى عدالت خواهـى 
پیـش ببریـد یـا مى خواهیـد ایـن انقـاب را نابـود کنیـد کـه 
شـما  مارکسیسـتى  نـگاه  در  شـود؟  محقـق  عدالت خواهـى 
آنتـى تـز بـاش، سـنتز محقق خـودش مى شـود! و هـر انتقادى 
خوب اسـت! اینکـه عدالت خواهى نیسـت. سـهم تأثیـِر نظام 
در  بى عدالتـى  در  را  مـدرن  اقتصـادى  و  فرهنگـى  سیاسـى، 
کشـور خودتـان مى بینیـد یا نمى بینیـد؟ مـا نمى توانیم بـا ابزاِر 
نظـام سـرمایه دارى، عدالت خواهـى محقق کنیم. نمى شـود با 

ابزارهـاى مارکسیسـتى، عدالـِت اسـام را محقق کرد.
مـا بـراى عدالت خواهى باید هم عدالـت را در مقیاس تاریخى 
و اجتماعـى بشناسـیم، هم آن طـرح بزرگ را بشناسـیم و درون 
آن طـرح عمـل کنیـم. االن عمـل کـردن درون آن طـرح یعنـى 
عمـل کـردن در درون طرح انقاب اسـامى و اینکـه نگذاریم 
ایـن انقـاب در تمـدن مـدرن هضـم بشـود. تمـدن مـدرن 
مى خواهـد انقـاب اسـامى را کـه تنهـا رقیـب اسـت هضـم 
کنـد، شـما نبایـد بگذارید. به خصـوص االن کـه در مرحله  ى 

دولت سـازى هسـتیم.
مـن مى پذیـرم کـه بعضـى وقت هـا تـا از عدالـت صحبـت 
توسـعه،  کردیـم.  پیـدا  توسـعه  این قـدر  مى گوینـد  مى کنیـم 
پاسـخگویى بـه عدالـت نیسـت. بلـه اگـر تکامـل الهـى واقع 
 عدالـت محقـق مى شـود امـا توسـعه ى مـادى که 

ً
شـد حتمـا

گسـترِش اخـاق مـادى اسـت هرچـه بیشـتر واقع شـود و هر 
چه شـتاب به سـمت جامعه هـاى آرمانى و جهان هـاى رؤیایى 
مـدِل توسـعه ى غـرب بیشـتر شـود، بـه همـان میـزان مـا از 
عدالـت فاصلـه مى گیریـم. لذا نمى شـود براى تحقـق عدالت 

بـه شـاخص هاى توسـعه تکیـه کـرد.
معتقـدم عدالت خواهـى کنونـى، حرکـت کـردن ذیـل انقاب 
اسـامى اسـت. نبایـد بخواهد یـک انقـاب جدیـدى کند یا 
ایـن انقـاب را نابـود کند. این انقـاب هم در ایـن مرحله، که 
مرحله ى دولت سـازى اسـت و مى خواهد حکمرانى اسـامى 
بشـود، نیاز بـه نرم افـزار دارد؛ از »مکتب« تا »علـم« تا »اجرا« 
همـه اش نرم افـزار اسـت. بخشـى از ایـن نرم افـزار تولید شـده 
و بخشـى از آن را مـا بایـد تولیـد کنیـم. و ایـن تولیـدات هـم 
درازمـدت، میان مـدت، کوتاه مـدت دارد. نمى گویـم همیشـه 
منتظـر درازمـدت باشـیم. االن ممکـن اسـت یـک طرح هـاى 
کوتاه مدتـى داشـته باشـیم ولـى بدانیـم داریـم بـا چـه چیـزى 
درگیـر مى شـویم. بـا نظـام اقتصـادى نئولیبـرال کـه نمى شـود 

عدالـت اقتصـادى محقـق کرد.
بنابرایـن در ایـن مرحلـه اگـر بخواهیـم عدالت خواهـى کنیم، 
ایـن عدالت خواهـى بایـد در مقیـاس انقـاب اسـامى و در 
تـراز انقاب اسـامى باشـد که ذیـل عدالت خواهـى تاریخى 
اسـت و دنبال دولت مسـتعجل هـم نباید باشـیم. در مرحله ى 

دولت سـازى هـم بایـد اقتضائـات آن را ایجـاد کنیم.
عدالت خواهـى را هـم بایـد در مقیاس انقاب اسـامى ارتقاء 
ببخشـیم. و ایـن هزینه ى خـودش را هم دارد. اگـر مى خواهیم 
به سـمت ظهور حرکت کنیـم هزینه ى خـودش را دارد. عدالت 
بایـد در مقیـاس جهانى محقق بشـود و تـا ما دنبال آن نباشـیم 
عدالـت را در مقیـاس ملـى هـم نمى توانیـم محقـق کنیـم. تـا 
موازنـه ى قـدرت را در جهـان بـه نفـع اسـام و کلمـه ى حـق 
تغییـر ندهیـم و تـا ایـن رشـد نکنـد مـا در داخـل نمى توانیـم 
عدالـت را محقـق کنیم. نمى گویـم این ها امور متوالى هسـتند 
نـه ممکـن اسـت متـوازى و همزمـان برنامه ریزى بشـود، ولى 
بایـد برنامـه ى اصلـى تغییـر موازنـه بـه نفـع اسـام باشـد که 
ذیـل آن عدالـت محقـق شـود. و بایـد سـعى کنیم متناسـب با 
موازنـه ى قـدرت، دولت سـازى کنیـم و حکمرانـى را اسـامى 
کنیـم. اسـامیت حکمرانـى هم بیـش از همه چیـز محتاج به 
نرم افزارهاسـت. امـام مى فرمودنـد اسـتراتژى حاکـم بر جهان 
را مسـتکبرین معیـن مى کننـد، اّمـا مـا بایـد معیـن کنیـم؛ این 
مى شـود عدالت خواهـى در مقیـاس انقـاب اسـامى. البتـه 
ایـن بایـد در مقیـاس ملـى هـم پیـاده شـود. نمى شـود ما یک 
پرچـم عدالت خواهـى را در جهـان بـاال ببریـم ولى متـوازى و 
همزمـان بـا آن براى تحقـق عدالت در مقیاس ملـى کار نکنیم 
 چالـش بیـن مـا و دنیـاى غـرب در کشـور بحران ها را 

ً
و دائمـا

شـدیدتر کنـد. بـه هـر انـدازه اى کـه موازنـه ى قـدرت را به هم 
مى زنیـم دسـت سـاختارهاى جهانـى را از مقیـاس ملـى بایـد 

کوتـاه کنیـم و جایش سـاختار جدیـد بیاوریم.
 دنبـال عدالـت و داراى انگیـزه ى تمـام باید 

ِ
انسـان هاى صالـح

دنبـال طـى ایـن فرآینـد باشـند تا إن شـاءالله مـا بـه آن عدالت 
برسـیم. مطلوب 
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یژه ونده و پر

شماره دو

رسی  تحلیل و بر
شعارهای 
عدالت خواهی در 
سایه ی دولت جوان و 
انقالبی
حجت االسالم دکرت محمد باقرزاده، عضو هیات علمی و 

استادیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره( 

گفتگو اختصاصی
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در ایــن روزگار عدالــت بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن  	

شــعارهای انقــالب اســالمی در دولــت کنونی قــدری رنگ 

باختــه اســت. بــه شــکلی کــه کمرنــگ بــودن عدالــت در 

دولــت دوازدهــم ایــن ســوال را در اذهــان مــردم ایجــاد 

منــوده اســت کــه » آیــا ممکــن اســت عدالــت زیــر لــوای 

ــر آن  ــن رو ب ــرد؟« از ای ــق پذی ــالمی تحق ــوری اس جمه

شــدیم تــا درباره چیســتی عدالــت و چگونگــی تحقق آن 

در دولــت جــوان و انقالبــی ۱۴۰۰ در زیــر ســایه جمهوری 

اســالمی، گفــت  و گویــی را بــا جانــب دکــرت محمــد باقــر 

زاده )عضــو هیــات علمــی و اســتادیار موسســه آموزشــی 

ــن  ــیم. رشح ای ــته باش ــی ره( داش ــام خمین پژوهشــی ام

گفــت و گــو بــه قــرار زیــر می باشــد.

 

ــوم  	 ــد مفه ــث بفرمایی ــرح بح ــرای ط ــر ب ــای دکت آق
ــد  ــه می توان ــم ک ــی و حاک ــان اصل ــت و گفتم ــدل چیس ع

ــت؟ ــد چیس ــف کن ــدل را توصی ع

همـه مفهـوم عدالـت را قبـول دارند، و ایـن همان تعبیرى اسـت 
کـه مـا در گفتمـان اسـامى داریـم کـه بـر طبـق آن مى گوییـم: 
 شـىء فـى موضـع« یـا اینکـه امیرالمؤمنیـن 

َّ
»العـدل وضـع کل

ُمـوَر َمَواِضَعَهـا«. درواقع مفهوم 
ُ ْ
ـُع ال

َ
 َیض

ُ
ل

ْ
َعـد

ْ
مى فرماینـد: »ال

عـدل ایـن اسـت که هـر چیزى در سـر جـاى خـود قـرار گیرد. 
و اسـتحقاق عدالـت را تعریـف مى کنـد. یعنـى اگـر هـر چیزى 
به اسـتحقاق خودش و به آنجایى که مسـتحق آن اسـت برسـد، 
آن وقـت عدالـت تعریـف واقعـى پیـدا مى کنـد. در خصـوص 
اینکـه موضـع هـر چیزى کجاسـت یـا جایگاهش در کجـا قرار 
دارد، اختـاف نظـر وجـود دارد. درواقـع مکاتـب مختلـف و 
فرهنگ هـاى مختلـف در تبییـن مصـداق عدالـت، بـا یکدیگـر 

دارند. اختـاف 
امـا درخصوص مفهـوم عدالت بـه معناى قرار گرفتـن هرچیزى 
در جایـگاه خود، اختافى وجود نـدارد. اینکه فرمودید گفتمانى 
کـه حاکـم بر عدالت اسـت، بـه نظر مى رسـد کـه عدالت گراها 
در نتیجـه ى واقع گرایـى بـه عدالت گرایى مى رسـند و لذا گفتمان 
حاکـم بـر عدالـت همان گفتمـان واقع گرایى اسـت. اساسـا اگر 
وضع گرایانـى کـه نتیجه گـرا نیسـتند و بـه دنبـال این هسـتند که 
مشـروعیت و حقیقـت را تابعـى از اراده و وضـع و جعل و اعتبار 
آنجایـى کـه  از  باشـد.  بدانـد، طبیعتـا نمى تواننـد عدالت گـرا 
مـا در اسـام معتقدیـم بـه اینکـه حکومـت، سیاسـت و قدرت 
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در جهـت تعدیـل مصالـح واقعـى حیـاِت فـردى و اجتماعـى 
انسـان اسـت، عدالت گـرا مى شـویم؛ و بـه دنبـال این هسـتیم 
کـه حکومـت بتوانـد بـه بهترین نحـو مصالـح افـراد و اجتماع 
را تأمیـن کنـد، و اگـر توانسـت به بهتریـن و شـامل ترین نحو و 
فراگیرتریـن شـکل مصالـح را بـراى آحاد مـردم جامعـه تأمین 
کنـد، در اینجـا مى تـوان گفت که عدالت محقق شـده اسـت. 
بـه همین دلیـل گفتمانى که حاکـم بر نظریه ى عدالت اسـت، 

گفتمـان واقع گرایى اسـت.
اساسـا کسـانى مثـل پوزیتیویسـت ها نمى تواننـد عدالت گـرا 
باشـند. پوزیتیویسـت یعنى کسـانى که طرفدار جعل هسـتند، 
نمى توانند عدالت گرا باشـند. لـذا نمى توان با پوزیتیویسـت ها 
بحـث کـرد کـه بـراى مثـال چـرا سـاختار شـوراى امنیـت یـا 
سـاختار سـازمان ملـل متحد عادالنه نیسـت و منطبـق بر حق 
وتـو اسـت؟ چرا نظـم بین المللـى متاثـر از قدرت اسـت و نه 
عدالـت؟ آن هـا گوش شـنوا ندارنـد. و معتقدند هـر چیزى که 
قانـون اسـت باید رعایـت شـود. پوزیتیویسـت ها معتقدند که 
هـر آنچـه را که دولـت اراده مى کنـد، همان عدالت اسـت. اما 

ایـن یعنـى بى عدالتى.
بنابرایـن بـراى عدالت گـرا بـودن در وهلـه ى اول بایـد واقع گـرا 

بـود. انسـان واقع گـرا یـا بایـد عدالت گـرا باشـد یـا مى توانـد 
عدالت گـرا باشـد. اما کسـى که واقع گرا نیسـت، اساسـا راهى 
بـه عدالت گرایى نـدارد. مزیتى کـه جریـان عدالت گرایى براى 
خـود دارد اینسـت کـه جـزء واقع گراهـا بـه حسـاب مى آیـد. 
یکـى از نقاط قـوِت نهضت عدالت گرایى، نهضـت واقع گرایى 
اسـت.  واقع گرایـى  از  ناشـى  عدالت گرایـى  یعنـى  اسـت. 
عدالت گرایـى بـه خوبـى بر عدم سـتیز با واقعیت واقف اسـت 
و اساسـا اگـر بدون عدالت خشـت صلح و امنیـت را روى هم 
قـرار دهیـم، این بنـاى نظم و امنیـت بدون عدالت، مسـتحکم 
نخواهـد بـود و ویران خواهد شـد. حکومت هایى کـه در طول 
تاریـخ بنایشـان بر ظلـم و بى عدالتى بوده ، فطرت بشـرى آن ها 
را پـس زده و تخریـب کـرده اسـت. عاقبـت نظـام بیـن الملـل 

نیزهمیـن خواهـد بود.
اساسـا اندیشـه ى مهدویـت در مقابـل همیـن بى عدالتى هـا 
قـرار دارد. وقتـى جهـان پـر از ظلـم و جور مى شـود، بشـریت 
بـه دنبـال راه فـرار مـى رود و بـه انقـاب و نهضـت بیـدارى و 
امثالهـم گرایـش پیـدا مى کند و زمینـه را بـراى تحقق حکومت 
عدالـت جهانـى فراهـم مى کنـد. لـذا اگر مـا مهدوى هسـتیم 
بـه دلیـل واقع گـرا بـودن مـا اسـت. نظـام سـلطه عاقبـت و 

یتیویسـت یعنـی کسـانی کـه طرفـدار جعـل  یتیویسـت ها نمی تواننـد عدالت گـرا باشـند. پوز اساسـا کسـانی مثـل پوز
یتیویسـت ها بحث کرد کـه برای مثال چرا سـاختار شـورای  هسـتند، نمی تواننـد عدالت گـرا باشـند. لـذا نمی توان بـا پوز
امنیـت یـا سـاختار سـازمان ملـل متحـد عادالنـه نیسـت و منطبـق بـر حـق وتو اسـت؟ چـرا نظـم بیـن المللـی متاثر از 
قـدرت اسـت و نـه عدالـت؟ آن هـا گـوش شـنوا ندارنـد. و معتقدنـد هـر چیـزی کـه قانـون اسـت بایـد رعایـت شـود. 
یتیویسـت ها معتقدنـد کـه هـر آنچـه را کـه دولـت اراده می کنـد، همـان عدالـت اسـت. امـا ایـن یعنـی بی عدالتی. پوز
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بنـاى مسـتحکمى نـدارد و فـرو مى ریـزد. حـال چـه در قالب 
نظام هـاى سوسیالیسـتى باشـد که مى خواسـتند چندین سـال 
بـا ظلم و جـور و با هدف رسـیدن به کمونیسـم، سوسیالیسـم 
را اسـتمرار ببخشـند؛ چه نظام کاپیتالیسـمى باشـد که اساسـا 
در آن ثـروت اصـل و سـرمایه دارى شـالوده ى آن اسـت و بـه 
عدالـت و نیازهـاى حقیقـى انسـان ها توجهـى نـدارد. بنابراین 
ایـن نظـام هـا نیـز فـرو مى ریزنـد و آینـده از آن واقع گرایـان و 

عدالت گرایـان خواهـد بـود.

بــر اســاس منابــع دینــی، عدالــت دارای چــه  	
اســت؟ شــاخصه هایی  و  عناصــر  مؤلفه هــا، 

در چهارچـوب دینـى مـا مى توانیـم بـه شـاخصه هایى اشـاره 
کنیـم. شـاخصه هاى عدالـت در فضـاى دینـى از بنیادى تریـن 
عنصـر، یعنـى مشـروعیت، شـروع مى شـود. در قانـون )یعنى 
مـات سـاختار نظـام اجتماعـى کـه بایـد عادالنـه باشـد و 
مشـروعیت نیـز کـه بایـد ناظـر بـر عدالـت و پیـرو واقعیـات 
باشـد( شـالوده ى نظـام اجتماعـى هـم بایـد براسـاس برهـان 
عادالنـه شـکل بگیـرد و اجراى آن نیـز باید به صـورت عادالنه 
و بـدون تبعیـض باشـد. بـا مـوارد تخلـف از قانـون هـم بایـد 

بـه صـورت عادالنـه و قاطعانـه برخـورد شـود. یعنـى در سـه 
عدالـت محقـق شـود.  بایـد  قضـا  و  اجـرا  تقنیـن،  حـوزه ى 
درواقـع شـاخصه هاى عدالـت در محیـط تفکر دینـى، در این 
سـه حـوزه ، خـود را با عنـوان اجـراى عادالنـه ى قانـون و بدون 
تبعیـض درمقابلـه ى با مـوارد نقـض نشـان مى دهـد. به عنوان 
مثـال یکـى از شـاخصه هاى عدالـت کـه در دین خیلـى تاکید 

شـده اسـت »صداقـت« مى باشـد.
بـراى مثـال در زمـان ائمه اطهار کسـانى را دیده ایم که دوسـت 
داشـتند پرچـم دار عدالـت باشـند در عین حال انقـاب کردند 
و در برابـر نظـام امـوى و عباسـى ایسـتادند. اما ائمـه اطهار به 
عدالت گـرا  جریانـات  و  عدالت خواهانـه  انقاب هـاى  ایـن 
توجهـى نکرده انـد. وقتـى مو شـکافى مى کنیـم، مى بینیم عدم 
صداقـت این افراد بوده که ائمه، شـیعیان را از ایـن افراد برحذر 
داشـته اند. یعنـى از عدالـت َدم مى زدند، اما این شـعارى براى 

بود. جذب مـردم 
یکـى از عناصـر عدالـت طلبـى در منظومـه ى تفکر اسـامى 
»صداقت« اسـت. بـراى مثال در انقاب اسـامى و در فضاى 
دولت هایـى کـه بعـد از ایـن انقـاب شـکل گرفتـه، کمابیش 
شـعار عدالـت وجـود داشـته اسـت. امـا در برخـى از مواقـع 

رسی شعارهای عدالت خواهی در سایه ی دولت جوان و انقالبی یژه: تحلیل و بر ونده و پر
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ایـن عدالـت فقـط در حـدى بـوده اسـت که مبـادا بر پـر قباى 
متصدیـان و منادیـان عدالـت برخـورد کنـد. براى مثـال رئیس 
دولتـى عدالـت گـرا بـوده اسـت، ولـى مسـئول دفتـر یا پـدر و 
بسـتگانش بایـد در حاشـیه ى امـن قـرار مى گرفتنـد و وقتـى از 
عدالـت سـخن مى گفتنـد، انـگار ایـن عدالـت را فقـط بـراى 
دیگـران و جریانـات مقابل شـان طلـب مى کردند و خـود قائل 
بـه  اجـراى عدالـت نبودند. لـذا در تاریخ حکومت هـاى دینى 
کـه یکـى از برجسـته ترین  آن هـا، تاریـخ امیرالمؤمنین اسـت، 
مى کنـد  از خـود شـروع  را  عدالـت  کـه حضـرت  مى بینیـم 
واسـطه ى  بـه  کـه مى خواهـد  بـرادرش عقیـل  و درخواسـت 
امیرالمؤمنیـن سـهم بیشـترى از بیـت المـال داشـته باشـد، رد 
مى شـود. بـه این دلیـل که: ۱. مـرز اجراى عدالت را مشـخص 
کنـد. ۲. عدالـت زمانـى محقـق مى شـود کـه از خـود شـروع 

کنیـم. نـه اینکـه خـود را از عدالـت مسـتثنا کنیم.
صداقـت یکـى از مؤلفه هـاى عدالـت در فضاى فکرِى اسـام 
اسـت. عدالـت گرایـى نباید ابزار رسـیدن به اهداف سیاسـى و 
همـراه بـا هیاهـو باشـد. در فضـاى هیاهـو و قوقا نمى شـود به 
عدالت دسـت یافت. عدالـت همراه با آرامش و امنیت اسـت. 
اگر کسـى فضـاى جامعـه را به فضـاى اتهام و انگ چسـباندن 
و برچسـب زنـِى بـدون ظابطـه )یعنى بر اسـاس قاعـده ى قوقا 
و هیاهـو( تبدیل کنـد، عدالت گرایـى اش صادقانه نیسـت. فرد 
عدالت گـرا بایـد بـه امنیـت دیگـران احتـرام بگـذارد. عدالـت 
و امنیـت باهـم همسـایه اند و در سـایه ى امنیـت اسـت کـه ما 
مى توانیـم مطمئـن باشـیم و امیـد داشـته باشـیم کـه عدالـت 
محقـق مى شـود. همچنیـن در سـایه امنیـت اسـت کـه دادگاه 

صالحـه شـکل مى گیـرد و نظـام اجتماعـى برپـا مى ماند.
یکـى دیگـر از شـاخصه هاى عدالـت در فضاى دینـى »اتقان« 
اسـت. همـواره ایـن احتمـال وجـود دارد کـه فـرد عدالت گـرا 
اتقـان و  از یـک بى عدالتـى، مرزهـاى  برآشـفتگى  در زمـان 
دقـت را تخریـب کنـد و آن را از بیـن ببـرد. بـراى مثـال در یک 
بـازه زمانـى عـده اى گفتنـد کـه فانـى باید اعـدام شـود. مقام 
معظـم رهبـرى فرمودنـد: شـما با چـه مجوزى چنیـن حکمى 
صـادر مى کنیـد؟! مگـر شـما قاضـى هسـتید. شـما مى توانید 
بگوییـد باید رسـیدگى شـود. چون نمى شـود قبل از بررسـى، 
حکـم صـادر کـرد. اتقـان و دقت یکـى از باغت هاسـت. اگر 
بـه منظومـه ى تفکر مقـام معظم رهبـرى در خصـوص عدالت 
نـگاه کنیـد، مى بینید کـه در کنـار عدالت، بر دقت تاکید شـده 
اسـت. یعنـى عدالـت و قاطعیـت بایـد با دقـت همراه باشـد، 
در غیـر این صـورت عدالتى وجـود نخواهد داشـت. قاطعیت 

منهـاى دقـت، مسـاوى اسـت بـا ظلـم و بى عدالتى.

ــت  	 ــاد« و »عدال ــا فس ــارزه ب ــعار »مب ــا دو ش آی
ــا چــه  ــن اســت، ب ــد؟ اگــر چنی ــل تحقق ان خواهــی« قاب

ابــزاری  و چگونــه محقــق می شــود؟

مشـخص اسـت کـه ایـن شـعار قابـل تحقـق اسـت. چـرا که 
در غیـر ایـن صـورت دعـوت خداونـد و پیامبرانش بـه عدالت 
بى معنـا مى شـود. در قـرآن و در برنامـه ى پیامبران الهـى داریم 
ـه مـن کتـاب و 

ّ
کـه مى فرماینـد: »و قـل ءامنـت بمـا انـزل الل

امـرت ال عـدل بینکم« آمده ام تا در بین شـما عدالـت را برقرار 
کنـم. اگـر برقـرارى عدالـت امکان پذیر نبـود، قـرآن آن را بیان 

نمى کـرد. بنابراین شـدنى اسـت.
امـا نکتـه اى که بایـد بدان توجه کرد، این اسـت کـه عدالتى که 
در دنیـا تحقق مى یابد، نسـبى اسـت. یعنى در حد اسـتعدادها 
و هزینه هایـى اسـت کـه حاضریـم بـراى آن پرداخـت کنیـم. 
اینگونـه نیسـت که بـراى مثال شـما بیسـت واحـد هزینه کنى 
و توقـع برقـرارى صـد واحـدى عدالـت را داشـته باشـید. ایـن 
گونـه نیسـت که در صـورت توقع عدم رشـوه گیرى مسـئولین و 
در عیـن حـال پرداخت رشـوه توسـط خـود فرد، انتظـار تحقق 
عدالـت را داشـت. لـذا ممکن اسـت گاهى بلنـد پروازى هاى 
عرصـه ى عدالت بـدون زمینه هاى منطقى باشـد و خـود افراد، 
بلندپروازانـه در خصـوص عدالـت صحبـت کننـد. پـس طبق 
قاعـده ى »هرچقـدر پول بدهى، همان انـدازه آش مى خورى«. 
بـه همان انـدازه که حاضریـد براى تحقـق عدالت از خـود، از 
حـزب خـود و از جنـاح و جریـان خـود هزینه کنید، بـه همان 
انـدازه عدالـت محقـق مى شـود. ما بـراى رسـیدن بـه عدالت 
مطلـق بایـد به طـور مطلق هم عدالت گرا باشـیم؛ اما نیسـتیم.
معمـوال مـا خـط قرمزهایـى داریـم امـا گاهـى اوقـات کـم 
مى آوریـم. عدالت بـراى بازگشـت نفس ما متوقف نمى شـود، 
بلکـه به راه خـود ادامه مى دهد. لـذا براى تحقـق عدالت، باید 
توجه داشـت کـه در حد اسـتعدادها و هزینه هایـى که مى کنیم 
مى شـود توقـع داشـت که عدالـت به همـان حد و متناسـب با 
آن حـد محقـق شـود. خداونـد بـه هیچ قومـى جز به انـدازه ى 
صاحیـت و ظرفیتـش نعمـت نمى دهـد. »ان اللـه ال یغیر من 
قـوم اال یغیـر بانفسـکم«. اگـر عدالـت بخواهـد محقق شـود 
ابتـدا بایـد در درون انسـان ها عدالت گرایـى محقـق شـود و 
هـر قـدر کـه در درون انسـان ها عدالت گرایـى ایجاد شـود، به 
همـان انـدازه مى تـوان در بطـن جامعـه شـاهد تحقـق عدالت 
باشـیم. امـا در خصـوص چگونگـى تحقـق عدالـت باید سـه 

شـرط را محقـق کنیم.
شـرط اول: اراده. مشـکل ما بـا عدم عدالت گرایـى در جامعه، 
فقدان اراده ى عدالت گرایى در کارگزاران اسـت. اراده ى عدالت 
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در کارگـزاران، مرحله اول اسـت؛ یعنى درابتـدا دولت، مجلس 
و قـوه قضائیـه ى عدالت گـرا تشـکیل دهیـم. اولین شـرط الزم 

تحقق عدالـت در جامعـه، عدالت گرایى کارگزاران اسـت.
دومین شـرط، اقتدار اسـت. بعضـى افـراد عدالت گرایند اما در 
عین حال اقتدارشـکن و سـاختار شـکن  نیز مى باشند. کسانى 
کـه ادعـا مى کننـد صداقـت در عدالت گرایـى دارنـد، امـا در 
عیـن حـال اقتـدار سیاسـى و قضائـى نظـام را مى شـکنند و به 
نظامـى کـه خواسـتار عدالـت در آن هسـتند توهیـن مى کنند، 
ایـن عدالت گرایـى نیسـت، بلکـه روى یک شـاخه نشسـتن و 
از بیـخ بریـدِن درخت عدالت اسـت. عدالت گرا کسـى اسـت 
کـه در جهـت تقویـت نظـام اسـامى مى کوشـد. کسـى کـه 
نظـام، رهبـرى و سـاختار را تضعیـف مى کند، چگونـه ادعاى 

دارد؟! عدالت گرایـى 
مقـام معظـم رهبـرى فرمودند: گاهـى در انتخابـات جمهورى 
اسـامى فـردى رأى مـى آورد و بعد شـروع مى کند به فحاشـى 
علیـه همـان نظام، و مى گوید که این سیسـتم فرمایشـى اسـت 
و نسـبت هاى نـاروا بـه آن مى دهـد؛ اگـر ایـن نظـام ناموجـه و 
غیـر عادالنـه اسـت، پس چگونـه خود تـو عـادل و عدالت گرا 

هسـتى؟ مشـروعیت خود تو زیر سـوال اسـت.
یکـى دیگـر از ابزارهـاى تحقـق عدالـت، اقتـدار سیاسـى اى 
اسـت کـه پشـتوانه ى عدالـت اسـت. اقتـدار باید حفظ شـود. 
افـرادى هسـتند کـه نظام را تضعیـف مى کننـد و در تصمیمات 
خـود هـو مى کننـد و ایـن نظام را مـورد اسـتهزا قـرار مى دهند، 

بعـد انتظـار دارنـد که ایـن نظـام عدالت گرا باشـد!
سـومین عنصـرى که ممکن اسـت به آن بـه عنوان ابـزار تحقق 
عدالـت توجـه کنیـم، حمایـت مـردم و درون زا بـودن عدالـت 

اسـت. مـردم بایـد از دل و جـان خواهـان دولـت عدالت گـرا 
باشـند. بایـد یـک درون زایـى عمومـى شـکل بگیـرد. قـرآن 
و  قسـط  بایـد  مـردم  بالقسـط«.  النـاس  »لیقـوم  مى فرمایـد: 
عـدل را اجرا کننـد. مردم بایـد برخیزند. براى اجـراى عدالت، 
نهضـت، تشـویق و حمایـت عمومى الزم اسـت. لـذا عدالت 
بـراى مردمـى که بـه جریـان عدالت خواهـى بى توجهـى کنند 
و به سـمت دولت اشـرافى و طبقاتـى بروند، شـکل نمى گیرد. 
مـردم باید به صـورت درون زا حاضر باشـند تا بتوانند در بسـتر 
جامعـه ى عادلـه، توقـع تحقـق دولـت عدالت گـرا را داشـته 
باشـند. و ایـن دولـت عدالت گـرا در ادامه، باید مـورد حمایت 
مـردم قـرار گیـرد. در غیـر ایـن صـورت منجـر بـه شکسـت 

مى شـود.
چـرا دولـت امیرالمؤمنیـن بـا وجـود عدالـت گرایى نتوانسـت 
پیـش بـرود؟ چـون اراده ى عدالـت در خـود حضرت بـود، اما 
در کارگزارانـش نبـود. اقتـدار سیاسـى امیرالمؤمنیـن بـه خاطر 
جنگ هایـى کـه بـر حضـرت تحمیـل مى شـد تضعیـف شـد 
عدالـت  مقولـه ى  بـه  نسـبت  مردمـى  درون زاى  حمایـت  و 
شـکل نگرفـت. مردمـى کـه عدالـت را دوسـت داشـتند و از 
ظلـم خلیفه ى سـوم بـه امیرالمؤمنیـن پنـاه آورده بودنـد، وقتى 
قـرار شـد عدالـت در مـورد خودشـان اجـرا شـود، پـا پـس 
کشـیدند و عقب نشـینى کردنـد. در نتیجه حکومـت عادله، و 
عدالت گرایـى همچـون حکومـت امیرالمؤمنین، بـراى ادامه ى 

حیـات بـا شکسـت منجر شـد.

نقــش عدالــت در تکویــن و تکمیــل تمــدن نویــن  	
اســامی چیســت؟ و بــه چــه شــکل اســت؟

یکـى از مؤلفه هـاى تمـدن، نـوع نـگاه آن تمـدن بـه مقولـه ى 
عدالـت اسـت. یعنـى زمانى مى تـوان تمدن را تعریـف کرد که 
بتـوان موضع آن را نسـبت به عدالـت تعریف کـرد. نگاه تمدن 
مارکسیسـمى بـه عدالـت، نـگاه مالکیتـى اسـت. تاکیـد نگاه 
لیبرالیسـتى بـر آزاد بودن توزیـع ثروت و لیبرالـى برخورد کردن 
با مقوله ى توزیع سـرمایه و ثروت اسـت. گرایشـات فمینیستى 
در کشـور لیبرالیسـتى شـکل مى گیـرد و بـه جـاى تناسـب، 
تشـابه تشـکیل مى شـود. تمدن لیبرالیسـم با تمدن مارکسیسم 
متفـاوت از یکدیگرنـد. امـا اسـام همزمـان هـم بـه مالکیت 
احتـرام مى گـذارد، هـم بـر توزیـع ثـروت نظـارت دارد و هـم 
سیاسـت گـذارِى عادالنـه ى اقتصـادى دارد. بنابرایـن نوع نگاه 
بـه عدالـت، تمدن سـاز اسـت. تمدن فاسـد یـا عـادل. تمدن 
مـادى یـا تمـدن الهـى. درواقع تمـدن خـوب و بد از نـوع نگاه 
بـه عدالت شـکل گرفته اسـت. یکى از مؤلفه هـاى تمدن نوین 
اسـامى هـم, نوع نـگاه بـه عدالت اسـت. امروزه بشـریت در 
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دنیـا از بى عدالتى خسـته اند. مارکسیسـم مى خواسـت عدالت 
را محقـق کنـد امـا نتوانسـت. لیبرالیسـم از همان ابتـدا ادعاى 
عدالـت نداشـت و اگـر نظـرش را راجـع بـه عدالـت بپرسـید، 
بـه شـما پاسـخ خواهـد داد کـه عدالـت همیـن اسـت کـه مـا 

فرصت هـا را بـه صـورت مسـاوى در اختیـار گذاشـته ایم.
عدالـت توزیعـِى مارکسیسـم بـه نتیجه نرسـید و به طـور غلط 
تفسـیر شـد. عدالـت معاوضى کـه در لیبرالیسـم مطرح شـد، 
مى گویـد کـه عدالـت بـه طـور معاوضـى در مبـادالت افـراد 
جامعـه محقـق مى شـود و نیـاز بـه توزیـع عدالـت نیسـت و 
دولـت در تحقـق عدالت هیچ کاره اسـت. دولت فقـط باید بنا 
را بـر معاوضـات فراهم کند و در بسـتر معاوضـات بین عرضه 
کننده هـا و متقاضیـان بهتریـن نـوع عدالـت شـکل مى گیـرد. 
چـون عدالـت یعنـى انتخـاب آزاد کـه ایـن هـم بـه شکسـت 
بـه  لبیـک  بـراى  لیبرالیسـم،  بسـتر  در  بعدهـا  کشـیده شـد. 
عدالـت، سـندیکاهاى کارگرى درسـت شـد که تا حـدودى به 
سـمت توزیـع عدالـت رفتند. کـه آن هم نتوانسـت خرابى هاى 
ایجـاد شـده توسـط لیبرالیسـم در نظام هـاى سـرمایه دارى را 

کند. جبـران 
لـذا در غرب شـاهد فدا شـدن عدالـت در برابر آزادى هسـتیم. 
امـروزه نیـز اسـام در برابر تمـدن ماتریالیسـتى، لیبرالیسـتى، 
مارکسیسـتى و کاپیتالیسـتى مدعـى بـه داشـتن نـگاه جدید به 
عدالـت اسـت. قطعا تبییـن مفهوم عدالـت در تفکر اسـامى 
و اندیشـه ى سیاسـى اسـام مى توانـد بـراى جهـان بشـریت 
معاصـر حرفى داشـته باشـد و زمینه اى بشـود بـراى ایجاد یک 

تمـدن با گرایـش حداکثـرى مـردم دنیا.

بــه  	 فقیــه،  والیــت  و  عدالت خواهــی  رابطــه 
خصــوص بــا عنایــت بــه نظریــه ی امــام خمینــی )راجــع 
بــه عدالــت تحــت نظــر والیــت فقیــه( چگونــه متصــور 

ــت؟ اس

در خصـوص رابطـه عدالت خواهـى و والیـت فقیـه، حضرت 
امـام در مقابـل کسـانى کـه قائل انـد والیـت فقیـه یـک نظـام 
دیکتاتـور اسـت فرموده انـد کـه والیـت فقیـه ضـد دیکتاتورى 
اسـت، چـون والیت فقیه آمده اسـت تـا دیکتاتورى و اسـتبداد 
را از بیـن ببـرد. نـگاه حضـرت امـام در خصوص والیـت فقیه 
ایـن اسـت که اگـر والیت فقیـه به معنـاى واقعـى کلمه محقق 
شـود، مى توانـد بـه بیشـترین وجـه ممکـن عدالـت را محقـق 
کنـد. در تببیـن چگونگـى آن بایـد گفت کـه نظـام والیت فقیه 
بـا تقنیـن اسـام و اجـراى قوانینـى کـه اسـام تعییـن کـرده و 
قضـاوت بـر اسـاس آموزه هاى اسـام عدالـت را ریـل گذارى 
مى کنـد؛ چـون هیچ کـس بهتـر از خداونـد معنـاى عدالـت را 

نمى دانـد.
اشـاره شـد که عدالت یعنـى تأمیـن حداکثرى مصالـح واقعى 
کـه  نمى دانـد  از خداونـد  بهتـر  هیـچ کـس  و  بشـر  زندگـى 
مصالـح واقعـى زندگى بشـر چیسـت. نقـش والیت فقیـه این 
اسـت کـه اراده ى خداونـد را در جامعـه و در عرصه هاى تقنین 
و قضـا محقـق کنـد. ایـن در تعمیم عدالـت در جامعـه، نقش 
کمـى نیسـت؛ چون والیـت فقیـه پاسـدار و مرزبان شـریعت 
اسـت. بنابرایـن بزرگتریـن ریـل گـذارِى عدالـت را، والیـت 
فقیـه انجـام مى دهـد. از طرفـى والیـت فقیـه نقـش هدایـت 
گـرى دارد. هدایـت بـه همـه ى ارکان اندیشـه ى اسـامى، از 
جملـه عدالـت؛ درواقع فقیه کسـى اسـت که باید عادل باشـد 
و بایـد بتوانـد نـداى عدالـت را سـر بدهـد. لـذا مى بینیـد بلند 
تریـن صـدا بـراى اجـراى عـدات، صـداى رهبـرى اسـت. در 
کشـور مـا چـه کسـى آژیـر بى عدالتـى و فسـاد را بـه صـدا در 
مـى آورد؟ همـه مى داننـد کـه اگـر والیت فقیـه نباشـد، خیلى 
از صداهـاى عدالت خواهانـه در جامعـه خفه مى شـوند. یعنى 
عناصـر ضد عدالت در جامعه مثل اژدهاى هفت سـر هسـتند 
که هر سـرش را که میزنى ، سـر دیگر در مـى آورد. اگر حمایت 
عالى تریـن رکـن جامعـه کـه مقـام والیت فقیه اسـت نباشـد، 
جریانـات عدالت خـواه بـه شـدت خفـه مى شـوند و جریانات 
عدالت گـرا بدانند کـه بیش از هـر جریانى بایـد حافظ، حامى 
و مدافـع والیـت فقیـه باشـند؛ چـون والیـت فقیـه، هـم نقش 
ریـل گـذارى را بـراى عدالـت دارد و هـم نقـش هدایت گـرى. 
آن عدالـت  کـه مهم تریـن  نظـام  اهـداف کان  از  همچنیـن 

اسـت، صیانـت مى کنـد.
در اصـل دوم قانـون اساسـى، عـدل یکـى از اصـول و پایه هاى 
نظـام جمهورى اسـامى اسـت. این عـدل، هم عـدل کامى 
اسـت و هـم عدِل اجتماعـى. دو مـورد از ارکان اصلِى شـرایط 
رهبـرى، فقاهـت و عدالـت اسـت. یعنـى غیـر از این کـه باید 
قانـون عادالنـه را بـه خوبـى بشناسـد، در عین حـال در اجراى 
قانـون عادالنه هـم نباید هیچ گونـه تمایل بـه بى عدالتى و ظلم 
داشـته باشـد. و اگـر ذره اى بى عدالتـى در رهبـرى دیـده شـود، 
از رهبـرى خلـع مى شـود. بنابرایـن رابطـه ى عدالت خواهـى با 
والیـت فقیـه ایـن اسـت که ولـى فقیه، هـم ریل  گـذار عدالت 
اسـت و هـم صیانت کننـده از اهـداف عدالت خواهانـه، و هم 

خـود داراى ملکه ى عدالت اسـت.

مــردم ســاالری دینــی و مشــارکت گســترده ی مــردم  	
چگونــه در تحقــق عدالت خواهــی تأثیــر دارد؟

اوال نمى شـود کـه از همـان ابتـدا بـدون کـم و زیـاد بگوییـم 
جمهـورى اسـامى و در جایى دیگـر تصمیم بگیریـم مردم را 
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از نظـام پیـاده کنیـم. این ظلم بـه مردم اسـت. در تاریـخ نظام 
جمهـورى اسـامى،  بعضـى از شـخصیت ها بودنـد کـه نـزد 
رهبـرى آمده و مى گفتند که بیاید پشـت درهاى بسـته بنشـینیم 
و روى دو نفـر توافـق کنیـم. حـال یـک طـرف رأى مـى آورد. 
الزم نیسـت که همه ى مردم مشـارکت داشـته باشـند. این یک 
بى عدالتـى اسـت. اگـر رهبر بـه این دعـوت لبیـک مى گفتند، 
خـود نیـز از دولـت خـارج مى شـدند. مـردم سـاالرى دینـى 
یعنـى وفـادارى بـه شـعارى کـه بـراى مـردم مطـرح کردیـم؛ 
کـه همـان »جمهوریـت اسـامى« اسـت. یعنـى نظـام مبتنى 
بـر اداره ى امـور کشـور بـر دوِش اراده ى آحـاِد عمـوِم جامعـه. 
ایـن معنـاى جمهـورى اسـامى اسـت. حـال بعضى بـه طور 
ناگهانـى تصمیـم مى گیرنـد کـه مـردم از قطـار انقـاب پیـاده 
شـوند. وقتـى از آن هـا دلیـل تصمیم شـان پرسـیده مى شـود، 
در پاسـخ مى گوینـد: چـون مـردم اشـتباه مى کنند. بـراى مثال 
ببینیـد کـه بـا یـک انتخـاب غلـط، چـه بایـى را بـه مـدت ۸ 
سـال بر سـر مـردم آوردنـد. آیا خود ایـن تصمیِم حـذف مردم، 
فسـاد نیسـت؟ لـذا رهبـرى در همیـن شـرایط فعلـى، دومرتبه 
و مشـخص  راه  تبیـن  بـراى  بعـدى  انتخابـات  در خصـوص 
کردن مسـیر بـر سـر الویت مشـارکت حداکثـرى مـردم تاکید 

مى کننـد.
الویـت بعـدى، انتخـاب اصلـح اسـت. وقتـى که مـا انتخاب 

اصلـح را هـدف قـرار مى دهیـم، نبایـد به شـرط عـدم حضور 
مـردم باشـد. بـراى مثـال وقتـى مى خواهیـم بـه کـوه نـوردى 
برویـم، اگـر تنهـا برویـم، سـرعت بیشـترى بـراى رسـیدن بـه 
قلـه خواهیـم داشـت یـا اگر بـه خانـواده قـول بدهیم کـه باهم 
برویـم؟ اگـر بخواهیـم به قـول خود وفـا کـرده و خانـواده را به 
کـوه ببریـم تا همگـى از کـوه نـوردى لـذت ببریم، نتیجـه این 
مى شـود کـه کوه نـوردِى سـه سـاعته ى ما ۸ سـاعت مى شـود 
و خسـتگى هـم بیشـتر مى شـود. اما بـا ایـن وجود، ایـن قولى 
اسـت کـه داده ایـم. ما بـه مردم قـول داد ه ایـم که همگـى با هم 
عدالـت را محقـق کنیـم. همه باهم رشـد کنیم. در مشـکات 

مـردم نیـز رشـد مى کنند.
آیـا انتخاب مـردم این زمان با مردمان گذشـته برابر اسـت؟اگر 
االن مى بینیـم کـه گاهى مـردم غلـط انتخاب مى کننـد، به این 
دلیل اسـت که واقعا فشـار روانى زیادى را متحمل هسـتند. در 
گذشـته تـا این حـد فشـار روانى وجود نداشـت. وقتى شـرایط 
را طـورى رقـم مى زننـد کـه مـردم احسـاس مى کنند کـه خطر 
افتـادن کشـور در یک منجاب جنـگ و ناامنى وجـود دارد، و 
از طرفـى هـم مـردم دوسـت دارند کـه عقایى انتخـاب کنند؛ 
و بـراى انتخـاب عقایـى در مصـداق دچار اشـتباه مى شـوند، 
نمى شـود گفـت کـه اعتمـادى نـا بـه جـا کرده انـد. چراکـه به 
کسـانى اعتمـاد کرده انـد کـه یـک روزى معتمد نظـام بوده اند. 

یل گذارِی عدالت را، والیت فقیه انجام می دهد. از طرفی والیت فقیه نقش هدایت گری دارد. هدایت به همه ی  ین ر بزرگتر
ارکان اندیشـه ی اسـامی، از جمله عدالت؛ درواقع فقیه کسـی است که باید عادل باشـد و باید بتواند ندای عدالت را سر 
یر بی عدالتی و فساد  ین صدا برای اجرای عدات، صدای رهبری است. در کشور ما چه کسی آژ بدهد. لذا می بینید بلند تر
را به صدا در می آورد؟ همه می دانند که اگر والیت فقیه نباشد، خیلی از صداهای عدالت خواهانه در جامعه خفه می شوند. 
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حـال اگر امـروزه در این افراد انحرافاتى ایجاد شـده اسـت، این 
انحرافـات براى آحاد مردم مشـخص نیسـت.

اگـر امـروزه مردم بـه نظر مثبـت آقاى هاشـمى اعتمـاد کردند و 
بـه دولـت فعلـى رأى دادند، آیا اشـتباه از انتخاب مردم اسـت یا 
اشـتباه از آقاى هاشـمى اسـت که عنصـرى ناصالـح را به عنوان 
عنصـر صالح بـه مردم معرفى کرده اسـت؟ مـردم باید همچنان 
حضـور حداکثـرى داشـته و انتخـاب کنند. حتى ممکن اسـت 
کـه ۸ سـال بعد هـم دولتى سـر کار بیاید کـه ایده آل ما نباشـد. 

وقتـى از مشـارکت حداکثـرى صحبت مى شـود، رهبرى حاضر 
اسـت بـاز هـم بـا دولتى سـر و کلـه بزنـد و دسـت و پنجـه نرم 
بکنـد کـه آن دولت در فهـم آرمان هاى انقاب، فهـم آرمان هاى 
مـردم، فهم آرمان هاى اسـام خیلـى ایده آل نباشـد. رهبرى این 
را پذیرفتـه اسـت کـه چنیـن کارى را انجـام دهـد، امـا حضـور 
یعنـى  باشـد. چـون حضـور حداکثـرى  داشـته  را  حداکثـرى 

پایبنـدى به نظام اسـامى.

چــه  	  ۱۴۰۰ جمهــوری  ریاســت  منتخــب 
ویژگی هایــی می توانــد داشــته باشــد؟ و از یــک ســو 
ــق  ــی را محق ــعارهای عدالت خواه ــد ش ــه می توان چگون
کنــد؟ و از ســوی دیگــر وارد گروه هــا و جریانــاِت انحرافــِی 

نشــود؟ عدالت خواهــی 

در خصـوص الگوهـاى ریاسـت جمهـور ۱۴۰۰ بایـد گفت که 
رئیـس جمهـور باید بـراى تحقـق عدالت اسـامى چند شـرط 

داشـته باشد:
رئیـس جمهـور بایـد به طـور کلى بـا مبانـى و اصول   .1
فکرى دولت اسـامى و نظام اسـامى آشـنایى داشـته باشد. ما 
در دولت هـاى گذشـته در طـى ۴۰ سـال اخیـر التقـات زیادى 
داشـته ایم. در دولـت آقاى هاشـمى التقات اقتصاد لیبرالیسـمى 

بـا اقتصاد اسـامى را داشـتیم. در دولـت آقاى خاتمـى التقات 
اندیشـه ى سیاسـى با اندیشـه هاى الحادى داشـتیم. مثل زمانى 
کـه آقـاى خاتمى بـه جـاى جامعـه ى علـوى، جامعـه ى مدنى 
را مطـرح مى کنـد. در جامعـه ى علـوى شـعار محورى خـود را 
جامعـه ى مدنى قـرار مى دهد. کـه یعنى جامعه مبتنى بر نسـبى 
گرایـى و مبتنـى اومانیسـم. چگونـه چنیـن چیـزى در جامعه ى 
علـوى قابـل تحقـق اسـت؟ بایـد بگوییـم کـه آقـاى خاتمى یا 
خائن اسـت کـه چنیـن کارى مى کند یـا اینکه جاهل اسـت. یا 
نمى فهمـد کـه جامعـه ى مدنى بـه چه معناسـت یـا مى فهمد و 
عالمانـه در جامعـه ى علوى شـعار مى دهد. به نظـر من یکى از 
شـرایط رئیـس جمهور باید این باشـد کـه با اصول فکـرى نظام 
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و دولت اسـامى آشـنایى کامل داشـته باشـد.
یکـى از شـرایط دولـت ۱۴۰۰، فسادسـتیزى و پاک   .2
دسـتى اسـت. دولـت بایـد از صمیـم جـان و از عمـق وجـود 
فسـاد سـتیز باشـد. صرفا شـعار ندهـد. بایـد واقعا هیـچ گونه 
اتهـام بـه فسـاد و عبـور از مرز پـاک دسـتى در دولت مشـهود 
نباشـد. امـروز جامعه ى ما از فسـاد خسـته اسـت. باید فسـاد 
سـتیزى و پاک دسـتِى کسـى که روى کار مى آید، تجربه شـده 
باشـد. جریـان انقابى باید از سـرمایه گذارى بـر روى افرادى 
کـه سـابقه ى خوبـى ندارنـد خـود دارى کنـد. بایـد از طـرف 
جریـان انقابى بـر روى افرادى سـرمایه گذارى شـود که واقعا 

مشـهور بر فسـاد سـتیزى باشـند.
شـاخصه ى بعـدى توانمنـدى اسـت. گاهـى طـرف   .3
خالصـا و مخلصمـا عدالـت خـواه اسـت، ولـى تـوان مقابلـه 
بـا فسـاد را نـدارد. ایـن خـود بحـث مهمـى اسـت. امسـال 
بـراى انتخابـات مشـکات و عقـب ماندگى هایـى در کشـور 
وجـود دارد. خصوصـا در طـى ایـن ۸ سـال اخیـر مملکـت 
متوقـف بوده اسـت. کسـى کـه مى خواهـد کاندیـد شـود بایـد 
توانمنـد باشـد و از سـوى مـردم احـراز صاحیـت شـود که آیا 
مى توانـد مشـکات را حـل کرده و با فسـاد مبارزه کنـد؟ به هر 
حـال روحیـه ى عدالـت طلبى همـراه بـا توانمندى اسـت و در 
خصـوص عدالـت، والیـت پذیرى یکـى از ارکان اسـت. میخ 
محکـم نظام مـان والیت فقیه اسـت. ممکن اسـت کاندیدایى 
بـه بهانـه ى عدالـت طلبـى مـى خواهـد با مقـام والیـت زاویه 
پیدا کنـد؛ این خود عین بى عدالتى اسـت. ریاسـت جمهورى 
عرصه ى مانور دیدگاه هاى شـخصى نیسـت، عرصـه ى تئورى 
پردازى هاى شـخصى نیسـت. ریاسـت جمهورى جایى سـت 
کـه بایـد در آن تئـورى هـاى والیـت فقیـه را اجـرا شـود. لـذا 
والیـت پذیـرى یکـى از مؤلفه هـاى مهـم کسـى اسـت کـه 
مى خواهـد بـه عنـوان رئیـس جمهور، نظام اسـامى را سـکان 
دارى کنـد. شـرط بعـدى پایبنـدى بـه اقتصاد مقاومتى اسـت. 
یعنـى اقتصادى کـه به بهترین نحـو ایجاد اشـتغال مى کند و به 
بهتریـن نحـو توزیع ثـروت مى کنـد و سـرمایه ها را در خدمت 
آحـاد جامعـه قـرار مى دهدکـه رضایـت عمومـى ایجاد شـود. 
بـراى رهایـى از تحریـم چاره اى جـز اقتصاد مقاومتـى نداریم.
رئیـس جمهـور  از شـرایط  دیگـر  یکـى  شـجاعت   .4
اسـت. شـجاعِت اقـدام علیه فسـاد بسـیار مهم اسـت. گاهى 
فـرد توانایـى دارد، امـا شـجاعت ندارد و مى ترسـد علیه فسـاد 

بکنـد. اقدامـى 
آخریـن شـرط هـم بحـث جوانگرایـى اسـت. چون   .5
دارنـد.  بیشـترى  فسـاد عمومیـت  بـا  مبـارزه  بـراى  جوان هـا 

منافـع جوان هـا، منافعى نیسـت کـه بـر تصمیمات شـان تاثیر 
گـذار باشـد. کسـانى کـه سـنى از آن هـا گذشـته اسـت، براى 
تصمیم گیـرى هـزاران ماحظـه انجـام مى دهنـد. ماحظـات 
مختلـف قبیلگـى، حذبـى، جناحـى و جریانـى. امـا راه بـراى 
تصمیم گیـرى جـوان باز اسـت. لـذا دولـت عادله بایـد دولت 
جوان گـرا باشـد. البته دولـت لزوما تنها رئیس جمهور نیسـت. 
بلکـه منظور از دولـت ترکیب هیئت دولت اسـت. مقام معظم 
رهبـرى دولـت جـوان و حذب الهـى را توصیه کرده انـد. رئیس 
جمهـور بایـد فـردى پختـه باشـد، البته نـه پیـر و ناتـوان. ولى 
منظـور از جوانـى ایـن نیسـت که لزومـا، خود شـخص رییس 
جمهـور، ۴۰ سـاله باشـد. مهـم این اسـت که رئیـس جمهور 
گرایش به سـمت جوان گرایى داشـته باشـد و بتواند بـا جوان ها 
کار کنـد و هـم پاى آن ها بدود. اگر در رئیس جمهور خسـتگى 
و ناامیـدى باشـد، نمى تواند بـا جوانان همراه باشـد، نمى تواند 
بـا جوانـان هم سـاز شـود. به هـر حال یکـى از شـاخصه هاى 
رئیـس جمهـور, جوان گرایى اسـت. یعنى باید بـه دنبال تحقق 
یـک دولـت جـوان و حذب الهـى باشـد. ایـن بهتریـن راه براى 
تحقـق عدالـت در جوان هـا اسـت. جوانـان عمدتـا عدالـت 
خواهنـد و در آن هـا دلبسـتگى ها، اشـتغاالت و وابسـتگى هاى 

منافـى بـا عدالت گرایـى کمتر اسـت.

اگــر مســئله ای را مــد نظــر داریــد کــه از نظــر شــما  	
بایــد بیــان شــود، بــه عنــوان حســن ختــام ذکــر بفرماییــد.

ایـن اسـت کـه  بکنـم  پایانـى کـه مى توانـم عـرض  نکتـه ى 
نهضـت و جریـان عدالت گرایـى بایـد آسـیب شناسـى شـود. 
عدالت گرایـى یک امر مقدسـى اسـت. بـه همین دلیـل امروزه 
بـه کاالیـى پـر طرفـدار تبدیـل شـده اسـت. گاهـى جریانات 
عدالت گـرا خـود رأى مى شـوند، گاهى هم عصبى شـده و تند 
روى مى کننـد. گاهـى قداسـت ها را نادیـده مى گیرنـد و گاهى 
عدالت گرایـى بـا عـدم دقـت همـراه مى شـود، گاهـى بسـتر 
تأمیـن عدالت متأثـر از مکاتب غیر الهى مى شـود. به هر حال 
بـراى جریـان عدالت گرایـى نیاز به آسـیب شناسـى اسـت. در 
زمـان انقـاب، دولتى داشـتیم که بـه فرموده ى رهبرى، شـعار 
عدالـت و دولـت اسـامى را بـر روى میـز قـرار داد و با همه ى 
دولت هـا متفـاوت بود و قطار انقـاب را بر روى ریـل خود باز 
گردانـد، امـا خود حاضر نشـد کـه در طـول دولت خـود براى 
اطرافیانـش تـن بـه عدالت بدهد و امـروز هم به اسـم عدالت، 
بـر بـازوان عدالـت ضربه مى زنـد. از والیت فقیه گرفتـه تا نهاد 
قضایـى و انتخاباتـى کشـور. و ایـن جریـان عدالت گرایى باید 
آسـیب شناسـى شـود تـا مـردم از آفـات جریانـات ناخالص و 

نادرسـت و منحـرف عدالت گـرا در امان باشـند.
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یژه ونده و پر

شماره سه

عدالت اجتماعیعدالت اجتماعی  
و هویت جمعی و هویت جمعی 
مسلمانانمسلمانان

دکرت عادل پیغامی، عضو هیأت  علمی دانشکده معارف 

اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم 

گفتگو
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جایــگاه طراحی شــده از طــرف مســئوالن نظــام  	

ـ ایرانــی پیرشفــت متفــاوت  بــرای ســند الگــوی اســالمی 

ــه کشــور بــوده  از دیگــر اســناد توســعه ای و حکمرانان

اســت. ایــن جایــگاه متفــاوت، بالطبــع نیازمنــد ســاختار 

و چارچــوب متفاوتــی نیــز هســت کــه باید متناســب با 

اقتضائــات و مأموریــت جدیــد باشــد. بــه نوعــی انتظار 

از ســند الگــو آن بــوده کــه بتوانــد بــا نگاهــی بــه تجربه 

۷۰ ســال برنامه ریــزی توســعه در کشــور و بــا تجمیــع 

تجربــه ۴۰ ســاله در زمینــه الگو هــای توســعه بومــی و 

ـ ایرانــی، طرحــی نــو  متناســب بــا اقتضائــات اســالمی 

ــری از  ــی و جلوگی ــکالت کنون ــت از مش ــرای برون رف ب

ــت  ــزی پیرشف ــته در برنامه ری ــتباهات گذش ــرار اش تک

بیابــد تــا حرکــت کشــور بــه ســمت چشــم انداز 

مطلــوب تســهیل شــود. ایــن مأموریــت بــزرگ بایــد در 

ــان می کرد.انتشــار  ســند الگــوی پیرشفــت خــود را منای

ســند الگــوی پایــه، ســواالت و ابهامــات فراوانــی دربــاره 

ــه آن ایجــاد  ــه ب ــن ســند و مأموریــت محول نســبت ای

ــه توانســته  ــا ســند الگــوی پای ــه نحــوی کــه آی کــرد، ب

اســت بــه مختصــات الگــوی پیرشفــت مطلــوب نزدیک 

ــرای  شــود؟ اساســا مختصــات ســند الگــوی مطلــوب ب

تحقــق اهــداف در نظــر گرفتــه شــده برای آن چیســت؟ 

ـ ایرانــی پیرشفــت از جملــه مســاله  اقتضائــات اســالمی

عدالــت، بایــد به چه شــکلی خــود را در البه الی ســاختار 

ــوه  ــر، نح ــی کالن ت ــد؟ و در موقعیت ــان ده ــند نش س

مواجهــه یــک برنامــه یــا ســند پیرشفــت بــا اقتضائــات 

بومــی و اهــداف طراحــی شــده بــرای آن چیســت؟دکرت 

عــادل پیغامــی، عضــو هیــأت  علمــی دانشــکده معارف 

اســالمی و اقتصــاد دانشــگاه امــام صــادق علیه الســالم 

و همچنیــن مولــف کتاب هایــی چــون »الگوی اســالمی 

مــرف«، »مقدمــه ای بــر روش شناســی الگــوی اســالمیـ 

ایرانــی پیرشفــت«، »گفتارهایــی در عدالــت اجتامعــی« 

و »جســتارهایی در اقتصــاد مقاومتــی«، در گفت و گــوی 

زیــر مســیر دســتیابی بــه الگــوی پیرشفــت را متامیــز از 

ــه  مســیر طــی شــده در طراحــی و نــگارش الگــوی پای

ــد. ــت می دان پیرشف

اسـت.  زبـان  برنامه نویسـى  و  مهندسـى  جنـس  از  بیشـتر  پیشـرفت  ایرانـى  ـ  اسـامى  الگـوى 
مى شـود. حـل  هـم  چیزهـا  بقیـه   بیندازیـم،  جـا  عرصـه  ایـن  در  را  خودمـان  زبـان  توانسـتیم  وقتـى 
اینجـا  در  اسـت.  آن  اصـل  از  مهم تـر  الگـو،  نـگارش  گفتمـان  و  الگـو  ایـن  پسـینى  و  پیشـینى  حواشـى 
شـکل  نخبـگان  بیـن  کـه  نشسـت هایى  یـا  کنگره هـا  ایـن  مـن  نظـر  بـه  اسـت.  اصـل  از  برتـر  حاشـیه،  اتفاقـا 
اسـت. مهم تـر  شـود،  برگـزار  موثـرى  طـرز  بـه  کـه  شـرطى  پیشرفتــبه  پیشـگامان  نشسـت هاى  ـ  مى گیـرد
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 مختصــات و چارچــوب مطلــوب یــک ســند  	
ــت؟ ــرفت چیس ــی پیش ــامیـ ایران ــوی اس ــرای الگ ــع ب جام

مـا هـم دربـاره سـند الگـو و هـم اسـناد دیگـر، بیشـتر بـه آن 
مکتوب و مسـطور سـند یعنى سـطرهایى که نوشـته مى شود دل 
بسـته ایم و عاقـه ما این اسـت که آن مکتوب اسـتخراج شـده، 
رونمایى و بایگانى شـود. بیشـتر سـندها از آن منظر که در زبان 
مـردم و در مفاهمه  مشـترک مردم شـکل مى گیرد، سـند اسـت. 
تـا زمانـى کـه مفاهمه و زبان مشـترک مردم شـکل نگیرد، سـند 
تحقق یافتـه اى را نمى شناسـیم. اگـر هم گاهـى وقت ها مکتوب 
و مسـطور مى شـود، تبدیـل به یـک فایل مى شـود، بیشـتر براى 
کارکـرد مدون سـازى اسـت. الگوى اسـامىـ  ایرانى پیشـرفت 
بیشـتر از جنـس مهندسـى و برنامه نویسـى زبـان اسـت. وقتـى 
توانسـتیم زبـان خودمـان را در ایـن عرصـه جـا بیندازیـم، بقیـه  

چیزهـا هـم حل مى شـود.
حواشـى پیشـینى و پسـینى ایـن الگـو و گفتمان نـگارش الگو، 
مهم تـر از اصـل آن اسـت. در اینجـا اتفاقـا حاشـیه، برتـر از 
اصـل اسـت. بـه نظـر مـن ایـن کنگره هـا یـا نشسـت هایى کـه 
بین نخبگان شـکل مى گیردـ نشسـت هاى پیشگامان پیشرفتــبه 
شـرطى که به طـرز موثـرى برگزار شـود، مهم تر اسـت. اگر هم 
ضعفـى بـر آن حاکم اسـت باید بررسـى شـود که چنـد درصد 
از نخبـگان علـوم انسـانى دانشـگاهى یـا حـوزوى مـا در ایـن 
جریـان مشـارکت  مسـتقیم کرده انـد و چقـدر توانسـته ایم روى 

موضوعـات، گفت و گوهـاى ملـى راه بیندازیـم.
اگـر صرفـا ۱۰ درصـد ایـن  نخبـگان دانشـگاهى و حـوزوى 
را دور هـم جمـع کردیـم و متنـى را بـه آنهـا دادیـم و چیزهایـى 
کـه  نهایـت، در حالـى  در  و  نقـد کردنـد  و  گفتنـد، شـنیدند 
بخشـى از نقدها شـنیده شـد و بخشـى هم شـنیده نشـد، چند 
نفـر را مسـؤول تدوین متـن کردیم، بایـد بدانیم ایـن تکنولوژى 

نیسـت. سـند  نگارش 
بعـد از نوشـته شـدن سـند، بـراى اجرایـى شـدن آن، بـه اسـناد 
پشـتیبان و اسـناد پیوسـت نیـاز داریـم. مـا تکنولـوژى اجرایـى 
کـردن یـا اقامـه  سـند را فرامـوش کردیم. سـند نیازمند پیوسـت 
رسـانه اى و پیوسـت نخبگانـى اسـت. بایـد سـند بـه زبان هاى 
مختلـف، بـراى هنرمنـد، بـراى زن خانـه دار و بـراى اصنـاف 
مختلـف بازتولیـد شـود. مـا معمـوال سـند مى نویسـیم و فکـر 
مى کنیـم آن  را فقـط بـراى نخبـگان، حوزویـان یا دانشـگاهیان 
نوشـته  ایم. در حالـى کـه آنهـا هـم اغلـب سـند را نمى خوانند. 

عـدم مخاطب شناسـى هـم خـودش مشـکلى جـدى اسـت.
بایـد بتوانـد  بایـد ویژگى هایـى داشـته باشـد،  سـند مطلـوب 
بازیگـران را احصـا کنـد و تصـورى از آنهـا داشـته باشـد، بایـد 

نقـاط اهرمى را خوب شناسـایى کرده باشـد، بایـد حاوى برآیند 
خوبـى از مسـأله ها و آسـیب هاى کشـور باشـد. مـا اغلـب این 
مـوارد را در الگـوى پایه مشـاهده نمى کنیم. در ایـن الگو، نظام 
جامعـى از مسـائل کشـور وجـود نـدارد و بـه آسـانى مى تـوان 
از مسـأله هاى اصلـى کشـور نـام بـرد کـه در ایـن الگـوى پایـه 
وجـود ندارنـد. یـک مثال، مسـأله رانـت اسـت. مى توانیم همه 
مشـکات غیـر از رانت را ۵۰ درصد مشـکات کشـور و رانت 
را ۵۰ درصـد دیگـر آن بدانیـم. همین طـور دربـاره پیشـران ها، 
دربـاره روندهـاى مثبـت و منفـى بویـژه بازیگران منفـى چیزى 
در سـند وجـود نـدارد. اساسـا هیچ  بنـدى که کار آن پیشـگیرى 
یـا پس گیـرى روندهـاى منفـى بازیگـران منفـى باشـد، یعنـى 

پدافنـدى فکـر کند، در سـند نیسـت.
دایـره  واژگانـى که در سـند به کار رفته، بسـیار فقیر اسـت. براى 
مثال اگر ۵۰۰ کلیدواژه  مهم داشـته باشـیم، شـاید نیمى از آنها 
در ایـن  سـند به کار نرفته اسـت. بـراى نمونه عقانیـت چند بار 
در سـند تکـرار شـده اما اخـاق تکرار نشـده اسـت. از اینگونه 
ـکر، احکام 

ُ
مـوارد زیاد اسـت. بـه عنوان مثـال مفاهیمى مثل ش

و فقه در آن نیامده اسـت.
مقـام معظـم رهبـرى مى فرماینـد: »دوگان مـا، دوگان اسـام و 
اسـتکبار اسـت«. ایـن در حالـى اسـت که در این سـند نـه  تنها 
کلمـه اسـتکبار و استکبار سـتیزى، بلکـه مفاهیـم نزدیـک به آن 
نیـز وجـود نـدارد. در ایـن پیش نویـس، مفهـوم مسـتضعف را 
نمى یابیـم. بـا وجـود نقشـى کـه روحانیـت و حـوزه علمیـه در 
کشـور مـا دارد، کلمـه حوزه در سـند پایـه نیسـت. مفاهیمى از 
جملـه حکمت، والیت بـه عنوان یک نهـاد، جوانان، مصلحت 

و… در سـند نیامده اسـت.
بـه حوزه هـاى نـرم حداقـل توجه شـده اسـت؛ بـه عنـوان نمونه 
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موضـوع فضاى مجازى به سـخیف ترین و حداقل ترین شـکل 
ممکـن دیده و به آن پرداخته شـده اسـت، در حالـى که فضاى 
مجـازى حداقل نیمـى از همه  زندگـى  ما را تشـکیل مى دهد و 
روز بـه روز هـم تداخـل فضاى نرم افـزارى و فضـاى مجازى در 

زندگـى  واقعى ما بیشـتر مى شـود.
فهرسـت بلندباالیـى از برش هـا نیـاز اسـت تـا به الگـو اضافه 
شـود. بـراى مثال، برش به مسـاله زن ایرانـى از منظر مطالعات 
جنسـیت، از منظـر حـوزه  اقـوام و قومیت هـا، از منظـر زبان ها 
و…. موضوع دیگر مسـأله رسـانه اسـت؛ در این سـند تنها یک 
مـورد از رسـانه نـام بـرده شـده اسـت و در آنجـا هم از رسـانه 
فهـم نظارتـى وجـود دارد. اصـا رسـانه بدرسـتى فهـم نشـده 
اسـت. ارتباطـات بـه مفهـوم عـام آن، در سـند وجـود نـدارد. 
حـوزه  بین الملـل سـند بـه بحث هایـى مثـل بحـث نخبـگان، 
بحث صلـح، بحث پزشـکى و بحث سـرمایه گذارى خارجى 
محدود شـده اسـت. دربـاره صـدور انقاب بحثى بیان نشـده 

است.
  )International(جهان ما در حال گـذار از گفتمان بین الملل
بـه گفتمـان جهانـى)Global(  اسـت. سـند اصـا جهانـى 
نیسـت؛ به همیـن دلیل، بازیگـران جهانى مثل نهادهـا، قواعد 
فراملیتـى،  شـرکت هاى  چندملیتـى،  شـرکت هاى  جهانـى، 
حکمرانـى فراملیتـى و چندملیتـى، حکمرانى هاى نـرم جهانى 

مثـل FATF یـا ۲۰۳۰ در آن وجـود نـدارد.
حـوزه  قضایـى در ایـن نوشـته مغفـول اسـت. دربـاره آمـوزش  
و  پـرورش و تعلیـم و تربیـت، بـه حداقل بسـنده شـده اسـت. 
نگاه هـاى منطقـه اى بسـیار اندک اسـت و در حد ثبـات منطقه 
و تقاضـاى منطقه به آن توجه شـده اسـت. این  مـوارد مهم ترین 
نکته  هاسـت. مگـر مى شـود اینها نباشـند و مـا مدعى صحبت 

از الگوى پایه پیشـرفت باشـیم.
در سـند اینگونـه ذکـر شـده کـه مـا مى خواهیم جزو ۵ کشـور 
پیشـرفته  علـم و فنـاورى جهان شـویم، جـزو ۱۰ کشـور داراى 
اقتصـاد بـزرگ دنیـا شـویم، در عدالـت و پیشـرفت جـزو ۴ 
کشـور آسـیا و جـزو ۷ کشـور دنیـا شـویم. یعنـى بـراى آسـیا 
۴ سـهمیه از ۷ سـهمیه جهانـى در نظـر گرفته انـد و بـراى کل 
غیرآسـیا ۳ سـهمیه. ایـن مبتنـى بـر چـه آینده پژوهـى اسـت؟ 
مطالعـات آینده پژوهانـه در این سـند مفقود اسـت و تصوراتى 

سـخیف از آینده پژوهـى دارد.
در  خیریـه  و  سـوم  بخش هـاى  و  غیررسـمى  بخش هـاى 
سـند حضـور ندارد. نسـبت بـه حـوزه  پدافنـد غیرعامـل هیچ 
حرفـى  زده نشـده اسـت. دارایى هـاى نامشـهود و اقتصادهـاى 
دانش بنیـاد، اقتصـاد درون زا و کلیدواژه هایـى کـه حتـى االن 

بـه عنـوان کلیدواژه هـاى داغ ما محسـوب مى شـود اساسـا در 
سـند حضور نـدارد یا بـه طور مثال بـه خلق مزیت هـا توجهى 
نشـده اسـت. باالخـره اگـر ایـن سـند مى خواهـد بـا همیـن 
قاعده هایـى کـه نوشـته شـده پیـش بـرود کـه بایـد همـه ایـن 
افعـال را بگویـد. وقتـى مى گوییـد افـق، بایـد افـق خودتـان را 
جامـع و مانـع بنویسـید یا اینکه از اول مشـخص شـود شـکل 
دیگـرى از سندنویسـى مدنظر اسـت و در این صـورت در افق 
بـه چیـز دیگرى ارجـاع بدهیـد. اگـر تعریفى از سـند مطلوب 
وجـود داشـت و گفتـه مى شـد به دنبال چنین سـندى هسـتیم، 
بـه طـور مثـال سـندى کـه ۳ مولفـه و هـدف را محقـق کنـد، 
بخـش زیـادى از نقدهـا مرتفـع مى شـد امـا وقتى سـند مبتنى 
جهان بینـى،  مبانـى  از  مجموعـه اى  و  جهان بینى هاسـت  بـر 
افـق، آرمـان و رسـالت و تدابیـر را بیـان مى کنـد، ایـن تعریف 
یعنـى بـه دنبـال یک سـند جامـع اسـت و چنیـن سـندى باید 
همـه چیـز را ذکـر کنـد. وقتى بـا چنیـن ادعایى در این سـطح 
مواجـه مى شـویم، در آن صـورت اگـر بـه ۵۶ تدبیـر یـا اهـم 
ارزش هـا اشـاره مى کنـد، من بـه خودم اجـازه مى دهـم بگویم 
چـرا ارزش هـا و موضوعـات مهـم دیگـرى ماننـد عقانیـت، 
قانونمـدارى و …  را بیان نکرده اسـت؟ چـرا اخاق و حکمت 
را بیـان نکـرده اسـت؟ وقتـى سـند بخش هایـى را نـام مى برد، 
اجـازه داریـم سـوال کنیم چـرا از فان بخـش نامى برده نشـده 

. ست ا
 

 بــه  رغم عــدم ذکــر برخی از »شــبکه مفاهیــم« الزم   	
در فرآینــد پیشــرفت و حلقــه مفقــود بســیار در ایــن مســیر، 
بــا توجــه بــه ســیر منطقــی ایــن ســند، بــه نظــر می رســد 
بــه نــگارش و تدقیــق مبانــی الگــو اهتمــام جــدی وجــود 

داشــته اســت.

 مبانـى نباید در 
ً
نکتـه اول ناظـر بـه مبانى این اسـت که اساسـا

ایـن سـند مى آمـد. مبانـى مى توانـد بـه عنـوان یک پیوسـت و 
یـک سـند پشـتیبان بیایـد. ماحظـه مى شـود کـه مبانـى بیان 
شـده اشـتباهات زیادى هم دارد. باید روشـن شـود چه کسانى 

مبانـى را نوشـته اند؟
ایـن سـند اشـکاالت اندیشـه اى فراوانـى دارد و نمى تـوان آن را 
نماینـده واقعى  اسام شناسـى معاصـر انقاب اسـامى، آثار 
شـهید صـدر، آثـار شـهید مطهـرى، عامـه طباطبایـى و امام 
خمینـى )رحمة اللـه علیهم( دانسـت. اگـر به دنبـال ذکر مبانى 

هسـتیم بایـد آن  را بـه شـکل جامعى انجـام بدهیم.
امـا نکتـه دوم آن اسـت کـه عـدم اشـاره بـه برخـى مباحـث 
موجـب تعجـب بسـیار اسـت. چطـور ممکـن اسـت مقولـه 
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نیامـده  مبانـى  در  تشـریعى  و  تکوینـى  ربوبیـت  در  توحیـد 
باشـد؟! دوگانه هـاى هستى شـناختى الزم بـه شـکل ناقصـى 
آمـده باشـد؟! بـه انـواع مبانـى اندیشـه اسـامى، مثـل نظریـه 
اسـتخاف، نظریـه اسـتخدام، نظریـه همگـن نبـودن انسـان 
و بحـث والیـت، بحـث انسـان کامـل و… توجـه کافى نشـده 
باشـد. در سـند بـه مبانـى جهان شـناختى اشـاره شـده اسـت، 
 مبانـى جهان شناسـى را قبـول نداریم و 

ً
در حالـى کـه مـا اصا

معتقد به هستى شناسـى هسـتیم. هسـتى غیر از جهان اسـت. 
در قسـمت مربـوط بـه آرمان هـا کلمـه طبیعـت بـه کار رفته و 
»بهره بـردارى کارآمـد و عادالنه از طبیعت« به کار رفته اسـت. 
مـا طبیعـت را قبـول نداریم و کلمـه طبیعت باید بـه »خلقت« 

تغییـر پیـدا کند.
موضـوع مهـم دیگـر آن اسـت کـه این سـند تـوان حل مسـاله 
نـدارد، چـرا کـه نقطه هـاى تزاحـم را احصـا نمى کنـد. الگوى 
حـل تزاحم هـا مثـل تزاحـم امنیـت بـا عدالـت یـا پیشـرفت 
در سـند مشـخص نیسـت.  سـندى کـه تولیـد مى شـود بایـد 
بتوانـد هـر  جـا بـه دو راهـى رسـیدیم مسـیر را مشـخص و بـر 
 هدایـت کند؛ ایـن در حالى 

ً
سـر دوراهى هـا، مجـرى را کامـا

اسـت کـه سـند تصـورى از دوراهى هایـى کـه در اجـرا پیـدا 
نـدارد. مى شـود 

 

 ورای نقص هــای متفــاوت ایــن ســند، چــه در  	
مبانــی و چــه در شــبکه مفاهیــم، نــوع ورود ایــن ســند بــه 

ــه چــه نحــوی اســت؟ مســاله عدالــت ب

موضـوع عدالـت به گونه اى نیسـت کـه بتوان گفت بخشـى از 

تدابیـر بـه آن اختصـاص پیدا کنـد. در موضوعات دیگر شـاید 
بتـوان چنیـن تقسـیمى انجـام داد. براى مثـال اگـر مى خواهیم 
۵۰ تدبیـر تولیـد شـود، یـک نفر بـه عنـوان نگارنده بخشـى از 
سـند آمایـش مى توانـد بگویـد بایـد ۶ مـورد بـه ما تعلـق پیدا 
بکنـد  امـا وقتـى بـه مفهـوم عدالـت مى رسـیم بـه طـور کلـى 

نمى توانیـم بخش بنـدى کنیـم.
اگـر بخواهم سـند را از بعد عدالـت نقد کنـم، از همان مقدمه 
اولیـه شـروع مى کنـم و مبانـى خداشناسـى را رد مى کنـم. اگر 
معتقدیـم الزم اسـت مبانـى خداشناسـى ذکر شـود بایـد بیان 
و روایتـى از مقولـه خدامحـورى طـرح شـود کـه بـه عدالـت 
نزدیـک باشـد و ایـن اتفاقـى اسـت که در سـند نیفتاده اسـت.

روایت  سـند الگو از خداشناسـى و نسـبت آن بـا عدالت بدین 
شـکل بیان شـده اسـت: خداونـد عـادل در تکوین و تشـکیل 
و سـزادهى اسـت. اینکـه خداونـد عـادل در تکوین و تشـریع 

اسـت چه بحثـى از مقوله عدالـت را حل مى کند؟ بـه نظر من 
بایـد از گزاره هـاى بعیـده بـه گزاره هـاى قریبـه در خداشناسـى 
منتقـل شـویم. در آثـار امام موسـى صـدر اینگونه اسـت. نوع 
نگاهـى که سـند در مبانـى به جهان شناسـى، انسان شناسـى یا 
جامعه شناسـى دارد بـه مقولـه عدالـت کمکى نمى کنـد. یعنى 
در پشـت صحنـه ایـن مبانى چیـزى وجود نـدارد که اگـر کنار 
هـم قـرار بگیرنـد و مورد توجـه واقع شـوند بتوانند مسـاله هاى 
عدالـت را پشـتیبانى کننـد و پشـتوانه اى بـراى حـوزه عدالـت 

شوند.
عرصـه  در  کـه  غفلت هایـى  یـا  بى عدالتى هـا  از  بخشـى 
عدالـت داشـته ایم ناشـى از غفلت هایـى اسـت کـه در عرصه 
خداشناسـى و انسان شناسـى داریم و این سـند، آن  اشـکاالت 
 
ً
را حـل نمى کنـد. بـراى مثـال،در مبانـى جامعه شـناختى، اوال
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همه جـا از کلمـه »جامعـه« اسـتفاده شـده اسـت در حالى که 
کلمـه جامعـه کلمـه اى  خاص اسـت. ما در اندیشـه اسـامى 
در مقابـل آن، کلمـه »اجتمـاع« را داریم. در اجتمـاع به خیلى 
 یک 

ً
از هویت هـاى جمعـى اشـاره مى کنیـد امـا جامعه صرفـا

هویـت ملى جمعى اسـت. حتـى هویت هـاى بین منطقه اى و 
بین نـژادى جهانـى را کـه ما برقـرار مى کنیـم، در بـر نمى گیرد. 
وقتـى وارد جزئیـات مى شـویم، مشـاهده مى کنیـم بـه خیلـى 
از سـاختارها، قواعـد و نهادهـاى حـوزه اجتماعـى توجهـى 
نشـده اسـت. براى مثـال »یداللـه مع الجماعه« اینجـا حضور 
نـدارد و تمـام حرکت هایـى کـه از بعـد حرکت هـاى جمعـى، 
از بعـد عقانیت هـاى جمعـى و از بعـد قواعـد جمعـى حتى 
حرکت هـاى گلـه اى و تـوده اى کـه ممکـن اسـت در عرصـه 
عدالـت سـرریز پیـدا کنـد، جایـى در مبانـى جامعه شـناختى 

نمى شـود. پیدا  برایـش 
در سـند، شـمارى از سـنت هاى الهـى حاکـم بـر جوامـع و 
تاریـخ را داریـم کـه عبارتنـد از: پیونـد تحـوالت اجتماعـى 
بـا نفـس و اراده انسـان، وفـور نعمـت بـر اثـر تقـوا، عدالـت و 
اسـتقامت، عـذاب و کیفـر جامعـه در صورت گسـترش ظلم، 
فسـاد و گنـاه بـر اثر ترک امر بـه معروف و نهـى از منکر، امهال 

و اسـتدراج و سـلطه مومنـان بـر اهـل باطل. سـننى کـه از آنها 
نـام برده شـد  چـه کمکى بـه مقوله عدالـت خواهد کـرد؟ باید 
مشـخص شـود نظریه پشـت صحنـه انتخـاب این بیـان و این 
روایـت از سـنن چه بوده اسـت؟ در آثار شـهید مطهـرى و امام 
موسـى صـدر دربـاره پیوندهـاى مومنانـه فـراوان بحـث شـده 
اسـت اما در سـند، دربـاره پیوندهـاى مومنانه )اسـاس جامعه 

اسـامى پیونـد مومنانه اسـت( چیـزى نداریم.
در طرح کلى اندیشـه اسـامى بیان شـده خود جامعـه به مثابه 
کل، دیـن دارد )شـهید صـدر هم ایـن را مى گوینـد( و مى توان 
گفـت جامعـه مسـلمان اسـت. ممکـن اسـت تک تـک آحـاد 
جامعه مسـلمان باشـند ولى جامعه مسـلمان نباشـد. در سـند 
دربـاره دیـن اجتماعـى و هویـت جمعـى چیـزى بیـان نشـده 
اسـت. دربـاره عواطـف جمعـى، بخش عمـده اى از اسـام با 
عواطـف جمعـى مـا شـکل مى گیـرد اما هیـچ بحثى در سـند 
پیـدا نمى کنیـم. وقتـى این  مـوارد کـه اساسـى و پایه اى اسـت 
 عدالـت هـم نخواهـد بـود.  به 

ً
وجـود نداشـته باشـد، طبیعتـا

 
َ

عنـوان مثـال در حدیـث آمـده اسـت: َمـا آَمـَن ِبـى َمـْن َبـات
ْرَیـٍه َیِبیـُت َو ِفیِهْم 

َ
ْهـِل ق

َ
 َو َمـا ِمـْن أ

َ
ـال

َ
ـْبَعاَن َو َجـاُرُه َجاِئـٌع ق

َ
ش

ِقَیاَمـِه؛ اگـر فـردى شـب بخوابد و 
ْ
ل
َ
ْیِهـْم َیْومَ ا

َ
ُر اللـه ِإل

ُ
َجاِئـٌع َیْنظ

یژه: عدالت اجتماعی و هویت جمعی مسلمانان ونده و پر
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صبح بلند شـود و همسـایه او گرسنه باشـد، دین ندارد. او کدام 
دیـن را نـدارد؟ دین مسـلمانى را کـه دارد.  وقتـى مى گوید »ما 
آمـن بى« به شـکلى نیسـت که فـرد را از قبرسـتان مسـلمان ها 
دور کنند و نگذارند آنجا دفن شـود. ممکن اسـت کسـى شـب 
تـا صبـح نمـاز شـب بخوانـد و روزه گرفته باشـد.  پـس معلوم 
اسـت یـک دین دیگـرى را نـدارد؛  مسـلمان نیسـت، یعنى در 
هویت جمعى مسـلمان نیسـت. آن مسـلمان بودنى که باید در 
هویت جمعى شـکل بگیـرد و عدالت اجتماعـى هم همان جا 
 بـدون عواطـف جمعـى قابـل تصور 

ً
محقـق مى شـود، اصـا

نیسـت. چگونـه در نبـود آن عواطـف جمعى به دنبـال عدالت 
بگردیـم در حالـى که پایه هـا و زیرسـاخت هاى اصلى عدالت 
را در سـند نداریم. در حقیقت، این سـند مبتنـى بر هیچ نظریه 

عدالتـى نیسـت و نـگاه آن بـه مقوله عدالت مغشـوش اسـت.
 

شــاید اغتشــاش مفهومی در حوزه مبانــی عدالت،  	
برآمــده از نبــود نظریــه جامــع اســامی عدالــت باشــد اما 
ــند  ــن س ــر، ای ــوزه تدابی ــا در ح ــه آی ــت ک ــن اس ــوال ای س

توانســته بــه همــه ابعــاد مســاله عدالــت ورود کنــد؟

مسـؤول حـوزه عدالت بـه دنبال نوعـى جامعیـت از حوزه هاى 
مختلـف عدالـت اسـت. بـراى مثـال مقولـه عدالـت از منظر 
آمایش سـرزمینى بسـیار ناقص اسـت، مقوله عدالـت از منظر 

اسـتفاده از معـادن و منابـع خدادادى بسـیار ضعیف اسـت.
 ظرفیتى بـراى حوزه پیگیرى مسـاله عدالت 

ً
این نوشـته، اساسـا

نـدارد. نکتـه تامل برانگیـز ایـن اسـت کـه در بنـد ۱۱ تدابیـر به 
صراحـت وجـود دوگان هـاى متعـارض را قبـول کـرده اسـت و 
معتقـد اسـت بایـد ایـن تعارض هـا را بـا نظریه پـردازى حـل 
کنیـم. براى تبییـن دوگان هایى از قبیل عقـل و نقل، علم و دین، 
پیشـرفت و عدالـت، ایرانـى بودن و اسـامیت، تولیـد ثروت و 
معنویـت بایـد نظریه پـردازى کنیـم. اصـا قبـول کـردن اینکه 
اینهـا دوگان هـاى متعـارض هسـتند و بـراى عدم تعـارض باید 
تببیـن و نظریه پـردازى شـود یـک خطاى اسـتراتژیک در سـند 
الگـو اسـت. شـهید مطهـرى حداقـل وقتـى خدمـات متقابل 
اسـامى را نوشـت، سـعى کـرد بـراى عـدم تعـارض دوگان 
ایرانـى بودن و اسـامیت نظریه پردازى کنـد. وقتى مقام معظم 
رهبـرى فرمودنـد جمهوریت ما اسـامى شـده و جمهوریت و 
اسـامیت ۲ روى یک سـکه هسـتند، قائل به وحدتى شده اند. 
الگـو باید با مفروض انگاشـتن و مبتنى بر این  نوشـته شـود که 
اینهـا یکـى هسـتند و نتایـج و داللت هـاى کاربـردى این یکى 
بـودن چیسـت. وقتـى جمهوریـت و اسـامیت را یـک دوگان 
مقابـل هـم ندانیـد و آن را یـک کل واحـد بـه حسـاب آوریـد، 

یعنـى اینکـه چـه بگوییـم مردم سـاالرى دینـى و چـه بگوییـم 
دین سـاالرى مردمـى، هـر دو بـه یـک معناسـت. اگـر عینیـت 
حـرف سیدحسـن مـدرس را کـه مى گفـت دیانـت مـا عیـن 
سیاسـت مـا اسـت فـرض گرفتـه باشـید، حـاال بایـد بگویید 
داللـت کاربـردى آن در نظام سـازى یـا در جامعه سـازى چـه 
خواهـد بـود. ایـن فـرض، چـه ویژگى هایـى را ایجـاد مى کند، 
چـه تعریفـى از مالکیـت یـا چه نظـام حقوقـى در حقـوق کار 

ایجـاد مى کنـد؟
 

ــه  	 ــد چ ــوب بای ــوی مطل ــی، الگ ــر محتوای  از نظ
ــد؟ ــته باش ــی داش مختصات

احصـاى  بـراى  نظریـه اى  بایـد  پیشـرفت  اسـامى  الگـوى 
نقطه هـا  آن  در  و  باشـد  داشـته  تمدنـى  اهرمـى  نقطه هـاى 
بایدهایـى تجویـز کنـد. بایـد بتوانـد کلیدواژه هـا را غربال کند 
و بـراى آن نقطه هـاى اهرمـى، نظریـه  ایجابـى بدهـد. حداقل 
بایـد مشـخص کنـد در دوگانه هـا و در تزاحم ها به چه شـکلى 
بایـد اولویـت را پیـدا کـرد. چنیـن چیـزى را مى تـوان الگـوى 
پایـه نامیـد. الگویـى کـه کاربـرد دارد و نقشـه راه عملـى قـرار 
مى گیـرد. کارکـرد ایـن الگو اینچنین اسـت که وقتى در دسـت 
نماینده مجلسـى کـه به دنبال قانون گذارى اسـت یـا کارگزارى 
کـه مى خواهـد در دولـت قاعده گـذارى کنـد قـرار مى گیـرد، 

تکلیـف آنهـا مشـخص مى شـود.
در سـند تحـول بنیادین آمـوزش و پرورش، عدالت آموزشـى را 
آورده ایـم. چـه نیـازى وجـود دارد یک سـند باالدسـتى دیگرى 
را داشـته باشـیم کـه در آن بـه طـور اجمـال و عـام بـر عدالـت 
تاکیـد شـده باشـد؟! عدالـت هم در سـند تحـول، هـم در آثار 
نخبـگان و در سـخنرانى رهبـران، هـم در اسـناد رسـمى مثـل 
قانـون اساسـى یـا در برنامه هاى توسـعه  ۵ سـاله دقیقـا موجود 
اسـت. یعنـى عدالـت بـه مفهـوم عـام و عدالـت اجتماعـى 
در اسـناد باالدسـتى پشـتیبان وجـود داشـته و بعـد عدالـت 
اجتماعـى در عدالت آموزشـى آموزش  و  پـرورش مصداق پیدا 
کـرده اسـت. در حـال حاضـر بایـد ببینیم اگـر واقعـا کمبودى 
هسـت در کجاسـت؟ آیا در اجرایى شـدن سـند تحول بنیادین 
کمبـود داریـم یا در اسـناد باالدسـتى؟ مقام معظـم رهبرى چه 
کمبـودى در زنجیـره  سیاسـت گذارى و حکمرانـى مى دیدند؟ 
چـه چیـزى بیـن قانـون اساسـى و سـایر اسـناد باالدسـتى کم 
بـود؟ آن کمبودها باید فهرسـت شـود. بعد به دنبال این باشـیم 
که چه بنویسـیم. ممکن اسـت گفته شـود زنجیره اى که اسـناد 
باالدسـتى را تا عرصـه اجرا بیاورد نداریم. تـا وقتى آن کمبودها 
را پیـدا نکرده ایـم، دچـار حرکـت زیگزاگـى مى شـویم؛ یعنـى 
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سـند تحـول بنیادینـى داریم کـه یا اجرا نمى شـود یـا در تحقق 
عدالـت آموزشـى حرکت زیگزاگـى دارد.

تـا زمانـى کـه نمى دانیـم قرار اسـت الگـوى پایه  پیشـرفت چه 
کارکـردى بـراى اجـراى سـند تحـول بنیادیـن آموزش وپرورش 
داشـته باشـد، دلیلـى نـدارد سـند بنویسـم. بـا وجـود قانـون 
مـا  داریـم؟  پیشـرفت  پایـه   الگـوى  بـه  نیـازى  اساسـى چـه 
قانـون اساسـى داریـم و قانـون اساسـى الگـوى پایه  پیشـرفت 
اسـت. بـه همیـن دلیـل از همـان ابتـدا فهـم بنـده این بـود که 
وقتـى مى گوییـم الگـوى پیشـرفت ایرانـى و اسـامى، یعنـى 
حرف هـاى امـام، حرف هـاى مقام معظـم رهبرى، نوشـته هاى 
توسـعه  ۵  برنامه هـاى  شـهید مطهـرى و عامـه طباطبایـى، 
سـاله، قوانیـن موجـود مانند قانـون کار؛ اینها الگوى پیشـرفت 
مـا بودنـد. حال باید ببینیم کمبودها و اشـکاالت در این مسـیر 
کجاسـت. در کشور بیشتر از سـى و چند سیاست کلى داریم، 
اسـناد باالدسـتى مثل نقشـه  جامع علمى کشـور، سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش، بیانیـه  گام دوم و… را داریـم کـه 
حرف هـاى خوب بسـیارى در آنها نوشـته شـده اسـت. کمبود 
اینجـا چـه بـوده اسـت؟ آن چیزى کـه مقـام معظم رهبـرى به 
عنـوان الگـو مطـرح کرده انـد، چیـزى در عرض اسـناد موجود 
نبـود، بلکـه یک سـند در طول ایـن  اسـناد الزم بـود. االن یک 

سـند در عـرض آنها نوشـته ایم.
کارکـرد سـند بایـد مشـخص شـود. وقتـى کارکرد معلوم شـد، 
چـه بسـا سـندى کـه نوشـته شـود، به شـکل کنونـى نباشـد و 
مبانى، تبیین یا افق نداشـته باشـد. قبا چشـم انداز نوشـته ایم. 
اگـر چشـم انداز مـا ناقـص اسـت، چشـم انداز را بـه  روز کنیم 
ولـى نبایـد مجـددا چشـم انداز بنویسـیم. ایـن تدابیـر پنجاه  و 
شـش گانه مى توانـد۵۶۰ یـا ۵۶۰۰ مـورد شـود. البتـه درون 
برنامه هاى توسـعه  ۵ سـاله و احکام برنامه هاى توسـعه  ۵ ساله 
ایـن مـوارد نوشـته شـده و اگـر از انصـاف نگذریـم بسـیار هم 

خوب نوشـته شـده اسـت.
کارکردهایـش  اسـاس  بـر  بایـد  اسـت  در طـول  کـه  سـندى 
نوشـته شـود. بـه طـور مثـال مى توانـد بـه شـکل یـک دفترچه 
دوگان هـاى  و  صفحـه  یـا ۱۰۰  قالـب ۵۰  در  یعنـى  باشـد، 
تصمیم سـازى کشـور را فهرسـت کنـد و روى آنهـا متمرکـز 
شـود. یعنـى بـه صـورت خیلـى عملیاتـى بـه کـف کار بیایـد 
و اسـم آن سـند هـم الگـوى پیشـرفت باشـد. الزامـى نـدارد 
الگـوى پیشـرفت یـک متن عمومى باشـد یـا یک متن شـامل 
و شـمولیت دار باالدسـتى باشـد. مقام معظم رهبـرى فرمودند 
ایـن سـند بایـد فرادسـت همه  اسـناد باشـد اما گاهـى وقت ها 
همـان سـند فرادسـت، کتابچـه  راهنمایى اسـت کـه مى گوید 

چگونـه خط مشـى وضـع کنیـد. باالدسـت بـودن آن سـند از 
ایـن حیـث اسـت کـه از بـاال نـگاه مى کنـد و جهـت حرکـت 
و فکـر در مسـائل را بیـان مى کنـد. چـرا فکـر مى کنیـم یـک 
سـند اگـر باالدسـتى اسـت بایـد کلى تـر از برنامه هاى توسـعه 
باشـد و تمـام جمات برنامه هاى توسـعه در هم ادغام شـود؟! 
ایـن یعنى سـند باالدسـتى را با سـند انتزاعى، عمومـى، جامع 
و کلـى مسـاوى گرفته ایـم؛ سـندى کـه در آن تفصیل نیسـت. 
قسـمت جالب اینجاسـت کـه در تدابیر تفصیل هم داده شـده 

. ست ا
نیـازى نیسـت سـند باالدسـتى، کلى تـر، انتزاعـى و شـامل تر 
باشـد. ظاهـر سـند مى توانـد مـوازى اسـناد دیگـر باشـد ولى 
بـر آنهـا حاکم باشـد. بایـد کارکردها و نخ تسـبیح بین اسـناد، 
معیـار قـرار بگیـرد. نیازمنـد سـندى هسـتیم کـه قسـمت هاى 
متزاحـم اسـناد دیگـر را بـا هـم بـراى مـا حـل کنـد. نیازمنـد 
سـندى هسـتیم که اسـناد مختلف را بـا همدیگر هم افـزا کند. 
سـند تحـول بنیادیـن بـا نقشـه  جامـع علمـى کشـور بایـد بـا 
یکدیگـر همـکارى کنند و یک سـند بایـد براى این بنویسـیم. 
سـند الگـوى اسـامى پیشـرفت از جنـس آن عبایـى بـود کـه 
پیامبر روى زمین انداخت و حجراالسـود را وسـط آن گذاشـت 

و گفـت همـه از گوشـه هاى آن بلنـد کنیـد.
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یژه ونده و پر

شماره چهار

ین  رگتر ین عدالت بز رگتر عدالت بز
مصلحت اجتماعیمصلحت اجتماعی

حجت االسالم  واملسلمین دکرت علی ذوعلم، پژوهشگر و 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

گفتگو اختصاصی
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ــام حســین )ع(  	 ــرای حرکــت اصالحــی ام همــواره ب

ــارزه  در ســال ۶۱ هجــری، دالیــل مختلفــی اعــم از مب

ــت،  ــب وق ــه غاص ــا خلیف ــت ب ــدم بیع ــم، ع ــا ظل ب

عدالت خواهــی و… ذکــر می شــود. می تــوان هــر 

ــوط  ــق و مبس ــکل دقی ــه ش ــوارد را ب ــن م ــک از ای ی

ــه فرارســیدن  مــورد بررســی قــرار داد؛ لکــن باتوجــه ب

روزهــای پایانــی مــاه محــرم و اهمیــت بحــث عدالــت، 

ــلمین  ــالم  واملس ــا »حجت االس ــژه ای ب ــوی وی گفت وگ

دکــرت علــی ذوعلــم«، پژوهشــگر و عضــو هیأت علمــی 

پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی، انجــام داده ایم 

ــق مســأله عدالت خواهــی در حرکــت  ــن طری ــا از ای ت

امــام حســین )ع( و فضــای امــروز کشــورمان را بررســی 

ــردد: ــم می گ ــو تقدی ــن گفت وگ ــه م ــم. در ادام منایی

 

ــل  	 ــن دالی ــی از مهم تری ــوان یک ــا می ت ــرت: آی فک

ــت؟ ــی، دانس ــین)ع( را عدالت خواه ــام حس ــت ام حرک

مقابلـه بـا ظلـم در بیانـات امـام حسـین)ع(، خیلـى واضـح و 
برجسـته اسـت. اما کـم و کیف ظلمـى که ممکن اسـت در یک 
جامعه جریان داشـته باشـد، با هم تفـاوت دارد. گاهى عدم توجه 
بـه اولویت ها، موجب اشـتباه در تشـخیص مى  شـود. سـیره امام 
حسـین)ع( در کربـا، نشـان داد کـه بزرگ ترین ظلـم در جامعه، 
اسـتقرار یـک نظـام غیـر عادالنـه، فاسـد و تبهـکار و بزرگ تریـن 
معـروف هـم، اسـتقرار یـک نظـام عادالنه اسـت.  ممکن اسـت 
در یـک نظـام عادالنه هـم در بعضى از سـطوح، بى عدالتى  هایى 
وجـود داشـته باشـد؛ ولـى بایـد بـه ایـن توجـه داشـته باشـیم که 
اگـر یـک نظـام، عادالنـه نباشـد، آن ظلم  هـا بـه مراتـب عمیق  تر 
و نهادینه تـر و بـا آثـار مخرب ترى جریـان خواهد یافـت. بنابراین 
درس عدالت خواهـى از مکتـب امـام حسـین)ع(، بزرگ تریـن 
درسـى اسـت کـه وجـود دارد. عدالـت مبتنى بـر آزادگـى در بیان 
امام حسـین)ع( اسـت کـه مى فرمایند: »اگـر دین نداریـد، الاقل 
آزاده باشـید«؛ بـه این معنا که در تشـخیص حـق و باطل، حریت 

داشـته باشـید و آن را ابـراز کنید.

 در ایام محرم بســیار  	
ً
فکــرت: ســؤالی کــه خصوصــا

ــین)ع(،  ــام حس ــا ام ــه آی ــت ک ــن اس ــود، ای ــرح می ش مط

ــا  ــی ب ــد، یعن ــر بگیرن ــت را در نظ ــتند مصلح نمی  توانس

ــرای  ــری ب ــان دیگ ــد و در زم ــدارا کنن ــب م ــه غاص خلیف

ــد؟   ــت تــاش نماین تحقــق عدال
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سـیره همـه ائمـه معصومیـن)ع(، تـاش در جهت زمینه سـازى 
براى اسـتقرار عدالت و فرهنگ سـازى و گفتمان سازى براى اینکه 
جامعـه، متوجـه عدالت خواهـى شـود و انگیـزه عدالت خواهى 
ایجـاد گـردد.  اسـتقرار عدالـت در جامعـه  بـراى  فـداکارى  و 
»عدالـت«، بزرگ ترین مصلحت اجتماعى اسـت کـه باید دنبال 
شـود. امـا اینکـه شـیوه و راهـکار عدالت خواهـى و اسـتقرار آن 
چگونه اسـت، این را در تنوع شـیوه ائمه معصومین)ع( مى  توانیم 
بررسـى کنیـم و ببینیم. در حقیقـت، اگر امام حسـن مجتبى )ع( 
هـم بـر سـر متارکـه جنگ بـا معاویـه، به توافق رسـیدند؛ مسـیر 
دیگـرى بود بـراى اینکه عدالت خواهـى در یک زمان مناسـب تر 

با شـیوه مؤثرتـرى تحقق پیـدا کند.
بنابرایـن، بحـث مصلحـت و عدالـت هیـچ وقـت مقابـل هـم 
قـرار نمى  گیرنـد. مگـر اینکـه مصلحـت، مصلحـت فـردى، 
 در عدالت خواهى 

ً
حزبـى، مـادى یـا جناحـى باشـد کـه اساسـا

جایگاهـى نـدارد. امـا اگر بحـث، بحـث مصالـح اجتماعى بر 
 
ً
رشـته مقـدورات، شـرایط، ظرفیت  هـا و امکانـات باشـد، حتما
واقـع  در  دارد؛  نیـاز  بررسـى  هایى  چنیـن  بـه  عدالت خواهـى 
عدالت خواهـى خـام، کلیشـه  اى و شـعارى در سـیره ائمـه دیـده 
نمى شـود. در سـیره ائمـه معصومیـن)ع( عدالت خواهى تـوأم با 
تدبیـر، عقانیت، آینده  نگرى، امکان سـنجى و ظرفیت شناسـى 
بـوده اسـت. بنابرایـن، در آن مقطع، تشـخیص امام حسـین )ع( 
 درسـت بـوده اسـت. ایشـان امـام معصوم هسـتند و فعل 

ً
کامـا

امـام معصـوم بـراى مـا حجیـت دارد. لـذا در شـرایطى کـه امام 
حسـین )ع( در آن قرار داشـتند، عدالت خواهى حتى با شکسـت 
ظاهـرى در میـدان جنـگ، یا با پیامدهایـى که ما در عاشـورا، در 
ظاهـر مى بینیـم، در آن صـورت هـم باید دنبـال شـود. بنابراین، 
نمى شـود مصلحـت و عدالـت  را در مقابـل هم قرار دهیـم. باید 
بـه ایـن توجـه کنیـم کـه عدالت خواهـى بایـد باتوجه به شـرایط 
موجـود و میزان تأثیرگذارى و نیز با تدبیر و محاسـبه انجام شـود.
 عقانـى و مبتنـى بـر 

ً
کار امـام حسـین)ع(، یـک کار کامـا

 درسـت بود. در تاریخ، بعدها نشـان داده شـد 
ً
محاسـبات کاما

کـه محاسـبات و تدابیـر الهـى امام حسـین)ع(، درسـت بـود و 
توانسـت یـک خـط روشـن عدالت خواهـى را در تاریـخ حفظ و 
ترسـیم و بـراى آینـدگان سرمشـق ایجاد کنـد. بنابرایـن، اینکه آیا 
امـام حسـین)ع( نمى توانسـتند از طریق دیگـرى عدالت  خواهى 
 اگـر طریق دیگرى بود کـه آورده بیش ترى 

ً
را پیگیـرى کنند؟ قطعا

داشـت و مى توانست براى تاریخ و آینده نتایج مثبتى داشته باشد، 
ایشـان همـان کار را مى کردنـد. امـا بـا تجزیه و تحلیـل عقانِى 
عرفى، مى بینیـم همین کار امام حسـین)ع( باالترین و مؤثرترین 
تدبیـرى بـود کـه بـراى اقامـه و ارزش دادن بـه عدالت خواهـى و 

تعییـن نقـش عدالت خواهى بایـد انجام مى شـد؛ که اگـر انجام 
 خط عدالت خواهى گم شـده بود و این ارزش، 

ً
نمى شـد، اساسـا

در جایـگاه خـود در ذهنیـت جامعه اسـامى قـرار نمى گرفت.

ــه  	 ــور ک ــی کش ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ــرت: ب فک

دیــده  آن  کنــار  و  گوشــه  در  بی عدالتی  هایــی   
ً
بعضــا

ــروه  ــک گ ــا ی ــر ی ــک نف ــد ی ــما بای ــر ش ــه نظ ــود، ب می  ش

قیــام کننــد و پرچــم عدالت  خواهــی را برافراشــته نماینــد تا 

ــد؟ ــق یاب ــه تحق ــت در جامع عدال

 نوعـى از 
ً
عدالت  خواهـى بایـد مبتنـى بـر عدالـت باشـد. بعضا

عدالت  خواهـى را مى بینیـم که معیـار عدالـت در درونش وجود 
نـدارد. عدالت  خواهـى یـک فعـل اسـت؛ اگـر این فعـل عادالنه 
نباشـد، از مسـیر خـود منحـرف مى شـود. شـرط اول این اسـت 
کـه کسـى کـه عدالت خـواه اسـت، خـود در رفتـار، نگـرش و 
 عدالت را رعایـت کند. بنابرایـن عدالت خواهى 

ً
تدابیـرش حتمـا

بـه معنـاى کلـى و کان قضیـه وظیفه هرکسـى اسـت. یعنى هر 
فـردى در هر جایگاهى کـه قرار دارد به عنوان یک مسـلمان، باید 
ارزش عدالـت و عدالت خواهى را شـناخته باشـد و براى پیگیرى 
 تشـخیص مصادیق 

ً
و تحقـق آن اهمیـت قائل شـود. یعنـى، اوال

 ترجیحـات در عدالت هـاى مختلـف یعنـى در 
ً
عدالـت، ثانیـا

 آن راهبرد و راهـکارى که بتواند 
ً
سـطوح مختلف عدالـت و ثالثـا

تـوأم بـا تدبیـر، عقانیـت و تأثیرگذارى باشـد تـا بتوانـد عدالت 
 بـه یـک آگاهى، محاسـبه گرى 

ً
را اسـتقرار ببخشـد؛ ایـن حتمـا

و توانمنـدى نیـاز دارد و در ایـن زمینـه، هـر تشـخیصى صحیح 
نیسـت. به همیـن دلیل جامعه، به یـک راه برِى عاقانـه و عادالنه 
و تـوأم بـا تقـوا، آگاهـى و شـجاعت نیـاز دارد کـه بتوانـد همین 
مراتب را تشـخیص بدهد، مصادیق را معین و متناسـب با شرایط 

زمـان راهبـرد اساسـى عدالت  خواهـى را اتخـاذ کند.
نکتـه اى که عـرض کردم را مى توان در سـیره ائمـه معصومین)ع( 
ردیابى کرد. تشـخیص امام موسـى بن جعفر )ع( و امام رضا)ع( 
بـراى پیگیـرى خـط عدالـت، متناسـب بـا زمـان و تشـخیص 
ایشـان اسـت. هر کدام از ائمـه در مقاطع مختلف زندگى شـان، 
راهـى را انتخـاب مى کردند کـه تفاوت هایى داشـته و این بسـیار 
آموزنـده اسـت. این نشـان مى دهد که بـراى تشـخیص راه کان 
 به یک 

ً
اسـتقرار عدالـت به طـور نهادینه شـده و پایـدار، ما حتمـا

رهبـرى عـادل، فقیـه، توانمنـد، صاحـب بصیرت و شـجاعت، 
 در جامعـه 

ً
نیـاز داریـم کـه ایـن کار را انجـام بدهـد. پـس قطعـا

مـا هـم، هرگونـه عدالت خواهى کـه از قاعـده کلى خارج شـد، 
 تشـخیص متقن 

ً
یـک نوع کلیشه سـازى از عدالت اسـت؛ حتما

و داراى حجیـت و اعتبـارى نیسـت و نمى شـود او را تأییـد کـرد. 
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بلـه، اینکـه هـر فـردى در محیـط خانـواده، کار و زندگـى خـود، 
عدالت پذیـر و عدالت گسـتر باشـد، خـوب اسـت و ایـن کار را 
همگـى بایـد انجـام بدهیـم؛ امـا گاهى مى بینیـم کسـانى که به 
عدالـت در عمل اعتقاد دارند، در محیط خودشـان به این مسـأله 
توجـه ندارنـد؛ به عبـارت دیگر بـه حوزه اقتـدار و توان خودشـان 
بـراى عدالت گسـترى، کم توجه  هسـتند و به شـکل شـعارى، از 
 در ایـن 

ً
بخش هـاى کان جامعـه مطالبه گـرى مى کننـد. حتمـا

مـورد باید تأمـل کرد و باید توجه داشـت که برخـى از انگیزه ها و 
تشـخیص ها در این زمینه ، درسـت نیسـتند.

ــد  	 ــت ش ــن برداش ــما ای ــات ش ــرت: از توضیح فک

ــته  ــی را برافراش ــم عدالت خواه ــد پرچ ــه بای ــه ولی فقی ک

کنــد. در ایــن مســیر طــاب، دانشــجویان و عمــوم مــردم 

چــه نقشــی دارنــد؟

در حـال حاضـر ایـن پرچم، به دسـت رهبرى جامعه اسـت. این 
رهبـرى یـا والیت فقیـه، نقـش اساسـى اش همین اسـت. امروز 
رهبـر حکیـم و عزیـز مـا، در مقابـل بزرگ تریـن ظلمـى کـه در 
جامعه بشـرى مى شـود، ایستاده اسـت و بسـیارى از تهمت ها و 
جوسـازى هایى که بر علیه ایشـان مى شـود، به خاطر این اسـت 
کـه بتواننـد همین موضـع را تضعیف کننـد. بنابراین، هـر اقدام و 
عملـى که در تعـارض با جبهه عدالت خواهى کان باشـد، خود 

»ضد عدالت« اسـت.
در ایـن سـیر ما باید تشـخیص دهیم کـه چکار کنیـم. در مقابله 
بـا تبعیـض در یـک سـازمان دولتـى، یا مقابلـه بـا بى انصافى در 
 باید فعالیت هایى از طریق نوشـتن، گفتن، 

ً
عرصه جامعـه، حتما

مطالبـه و ارائـه راهـکار بـه خصـوص در مجـارى سـاختارمند و 
قانونـى انجـام گیـرد. یکـى از وظایـف اساسـى قـوه قضائیـه در 

نظـام مـا، اسـتقرار عدالـت، مبـارزه با تبعیـض و ظلـم و نظارت 
بـر اجـراى درسـت قوانیـن اسـت. لذا بایـد از ایـن قـوه مطالبه و 
خواسـته شـود. باید زمینه سـازى شـود که ایـن امر، انجام شـود. 
در یـک نظـام مردم سـاالر، هر فـرد در هر جایى که هسـت، باید 
سـعى کند کـه ایـن عدالت خواهى در گفتمـان جامعه، اسـتقرار 
پیـدا کنـد. در موقـع انتخـاب و تحلیـل و اقـدام به سـود جامعه، 
درسـت تشـخیص بدهـد. یعنـى اگـر کسـى بخواهد بـه عنوان 
 براى کسـب یـک عنوان خیلى جـذاب در این 

ً
پرچـم دار و احیانا

زمینـه حرکـت کنـد، ایـن انگیـزه عادالنه اى نیسـت. بـه گونه اى 
کـه شـهید مطهـرى هـم، بـه طـور خیلـى دقیـق بحـث کرده اند 
کـه عدالـت در اسـام، مبتنـى بر اخـاق و معنویـت و اخاص 
 بـه دنبال تحقق عدالت باشـد، نه بـه دنبال به 

ً
اسـت کـه فرد واقعا

چالش کشـیدن رقباى سیاسـى، یا شـهرت طلبى یـا مطالبه یک 
جایـگاه یا یـک امتیاز.

ایـن خیلـى مراقبـت مى خواهـد. درجامعـه خیلى بایـد مراقبت 
کـرد. چـون ممکـن اسـت جریان هـاى انحرافـى و نفاق گـر بـا 
انگیزه هـاى مـادى، سـخنان خیلـى جذابـى را مطرح کننـد. اما 
جامعـه باید بـه یک بصیرت و آگاهى برسـد و به یـک توانمندى 
اخاقـى دسـت پیدا کنـد که فرد بتوانـد در هر جایى که هسـت، 
عدالـت را بپذیـرد و بـه آن تـن بدهـد تـا بـه عدالـت در حیطـه و 
محیطـى کـه بـراى نفـوذ و اقتـدار و تـوان خـود اسـت، تحقـق 
ببخشـد. در سطح کان جامعه هم در قالب مطالبه گرى عدالت 
و مطالبـه ى مطالبه گـرى عدالت باید از نهادها و شـخصیت هاى 
مرجـع در جامعـه و دسـتگاه مسـئول خواسـته شـود تـا آن هـا به 
دنبـال طراحـى و اقـدام بـراى اسـتقرار عدالـت باشـند. از جمله 
عدالـت رسـانه اى، عدالـت در تبلیغات، عدالـت در تحلیل و… 

کـه این هـا همـه از عرصه هـاى عدالت هسـتند.
همچنیـن به هر مقـدارى که باور دینى عمیـق در جامعه، افزایش 
پیـدا کنـد، به خصـوص باور بـه قیامت هـر مقدار کـه در جامعه 
نهادینـه بشـود، و نیـز صرف نظرکـردن از جلوه هـا و ظواهـر و 
جذابیت هـاى دنیایـى و امثال ایـن، خود به خـود عدالت خواهى 
را تعمیـق مى کنـد و بـه آن واقعیت مى بخشـد. زیـرا گرایش هاى 
منفـى، مادى گرایانه مبتنى براى هواى نفـس و  نیز فرصت طلبى، 
شـهرت طلبى، ثروت طلبـى و قدرت طلبى اسـت که منشـأ ظلم 
و تبعیض مى شـود. این مناشـى و مراکز تولید ظلـم و تبعیض در 
وجـود افـراد در نهـاد اجتماعى باید تضعیف شـود تـا زمینه براى 

عدالت خواهـى فراهـم گردد.
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ــوری اســالمی  	 ــرد جمه ــاره عملک ــالب درب ــرب انق ره

ــا  ــت م ــورد عدال ــد: »در م ــت فرمودن ــاره ی عدال درب

عقب مانــده هســتیم… در دهــه ی پیرشفــت و عدالت 

بایســتی هــم در پیرشفــت موفّــق می شــدیم، هــم 

ــه  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــت ب ــت؛ در پیرشف در عدال

موفّــق شــدیم، ]اّمــا[ در زمینــه ی عدالــت، بایــد تــالش 

کنیــم، بایــد کار کنیــم، بایــد از خــدای متعــال و از مــردم 

عزیــز عذرخواهــی کنیــم.« 1396/11/29 و در جــای 

دیگــر فرمودنــد: »حکومــت امیراملومنیــن در زمینــه ى 

اقامــه ى عــدل، حامیــت از مظلــوم، مواجهــه ى بــا ظــامل 

و طرفــدارى از حــق در همــه ى رشایــط، الگویــى اســت 

کــه بایــد از آن تبعیت شــود.« 1380/9/16. به مناســبت 

ــا  ــو ب ــر خــم  در گفت وگ ــد ســعید غدی فرارســیدن عی

حجت االســالم حامــد کاشــانی، کارشــناس تاریــخ اســالم، 

عملکــرد امیراملؤمنیــن در مســئله ی عدالت و مبــارزه با 

ــم. ــم را بررســی می کنی ظل

ــر  	 ــه رهب ــه اینک ــه ب ــا توج ــؤال ب ــن س ــوان اولی به عن
بیاناتشــان تصدیــق کرده انــد کــه نظــام  انقــاب در 
اســامی در تحقــق عدالــت دچــار عقب ماندگــی اســت 
و نمــره ی مطلوبــی هــم کســب نکــرده، مهم تریــن چالــش 

ــه چیســت؟ ــن زمین ــع در ای و مان

ــى  ــات حکمران ــیارى از موضوع ــا در بس ــى م ــش اصل چال
به ویــژه در مســئله ى عدالــت، الگــوى حکمرانــى مــا اســت. 
ــئله ى  ــم در مس ــى ه ــع حکمران ــوى جام ــک الگ ــه ی ــا ب م
عدالــت، هــم در مســئله ى اقتصــاد، هــم در سیاســت 
خارجــى و هــم در سیاســت هاى کان نیــاز داریــم. مــا 
ــر  ــم تغیی ــا دائ ــر دولت ه ــا تغیی ــه ب ــى ک ــت مدّون در سیاس
ــد و به صــورت الگــوى عملــى درآمــده باشــد، ضعــف  نکن
ــک  ــا ی ــم. م ــى کار کنی ــد روى آن خیل ــم و بای ــدى داری ج
ــم کــه آن  ــف نظــرى از مبانــى دینــى خودمــان داری ضع
ــت،  ــده اس ــى نش ــوى حکمران ــه الگ ــل ب ــى تبدی ــى دین مبان
ــات  ــى اوق ــود. و خیل ــل مى ش ــلیقه اى عم ــى س ــذا گاه ل

واقعیتــش مــا چــون تجربــه ی حکومــت کــردن به ایــن گســتردگی در زمان عالــم مدرن و پســت مــدرن را نداشــتیم، لذا 
یــم.  نتوانســتیم به صــورت کامــل مفاهیــم و معیارهــا و داشــته های دینی مــان را بــه زبــان الگــوی حکمرانــی دربیاور
وگرنــه اولیــن قــدم ایــن اســت کــه آقــا مــا را بــا حکومــت امیرالمؤمنیــن علیه الســام قیــاس می کنــد. قیــاس کــردن 
ــت. ــاس نیس ــل قی ــن قاب ــا امیرالمؤمنی ــس ب ــم، هیچ ک ــاس کنی ــرت قی ــا حض ــان را ب ــا خودم ــه م ــت ک ــه از آن جه ن
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انتخاباتــى  و  سیاســى  جنگ هــاى  وجه المصالحــه ى 
مى شــود.

ــى  ــته خیل ــالیان گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــطح جامع ــه س البت
رشــد داشــته اســت، اّمــا بــا توقعــى کــه از انقــاب اســامى 
ــان  ــى فاصله م ــم خیل ــه داری ــى ک ــا آرمان های ــى رود و ب م
ــا حکومــت  ــوى م ــد الگ ــا مى فرماین ــى آق ــاد اســت. وقت زی
تصویــر  مــا  اســت،  ه علیــه 

ّ
صلوات الل امیرالمؤمنیــن 

ــاد  ــرت در ابع ــت حض ــو از حکوم ــوان الگ ــنى به عن روش
ــرد.  ــرار بگی ــاک ق ــد م ــه بخواه ــم ک ــه نکردی ــف ارائ مختل
ــى آن  ــت، و گاه ــده اس ــام ش ــورى انج ــه کار کاریکات بلک
ــک  ــم. ی ــى کردی ــات سیاس ــه ى اتفاق ــم وجه المصالح را ه
ــا  ــت هاى م ــى سیاس ــه گاه ــت ک ــن اس ــرش ای ــش دیگ بخ
ــارض  ــده، تع ــته نش ــع برداش ــوى جام ــک الگ ــون از ی چ
زیــادى بــا هــم دارنــد. مــا بعضــى اوقــات یــا قانــون نداریم، 
یــا قانــون زیــادى داریــم کــه معارض انــد و بایــد در تفســیر 
 گاهــى رفتارهایمــان تولیــد 

ً
و توجیــه آن کار شــود. مثــا

ــت  ــت کارى قیم ــل دس ــى مث ــا بحران های ــد. ی ــر مى کن فق
ــع  ــکن، توزی ــت مس ــرى قیم ــش چندبراب ــا، افزای ارز، ط
یارانــه و… کــه به شــدت بــه زندگــى مــردم آســیب وارد 
ــت.  ــه اس ــى غیرعادالن ــت، ول ــون اس  قان

ً
ــا ــد. عم مى کن

ــم  ــا ه ــا ب ــن  م ــم. قوانی ــم نداری ــه ک ــن غیرعادالن ــا قوانی م
ســازگارى و یکپارچگــى ندارنــد. وقتــى الگــوى حکمرانــى 
جامــع نداشــته باشــیم، معــارض عمــل مى کنیــم. لــذا اگــر 
بخواهــم روى یــک نقطــه ى ســاختارى دســت بگــذارم، اول 

ــت. ــع اس ــى جام ــوى حکمران الگ
خیلــى از اوقــات هــم ســعى شــده یــک اتفاقــى بیفتــد، اّمــا 
حداکثــر دنبــال یــک الگــوى حکمرانــى غربــى بودیــم. اگــر 
الگــوى حکمرانى اســامى باشــد آن وقــت شــفافیتش، قوه ى 
قضائیــه اش و مبــارزه بــا فســادش ممکــن اســت نزدیــک بــه 
غــرب باشــد و یــا نباشــد، ولــى منبعــش غــرب نیســت. یــک 
بازنگــرى از درون اســت. بــه نظــر مــن علت العلــل همــه ى 
مشــکاتمان اینجــا اســت. ایــن دولــت مــى رود، آن دولــت 
 نــگاه رونــدى 

ً
مى آیــد و الگوهــا تغییــر مى کنــد. عمــا

ــى  ــال بى عدالت ــد، احتم ــدى نباش ــگاه رون ــى ن ــم. وقت نداری
ــم و  ــد مى کنی ــر تولی ــم فق ــه االن داری ــت. کمااینک ــاد اس زی
به شــدت ســبد زندگــى معیشــتى مــردم دچــار آســیب شــده 

اســت. چــرا؟ چــون الگــوى حکمرانــى نداریــم.

آیــا اســام نظریــه ای در بــاب عدالــت نــدارد، یــا  	
اینکــه جمهــوری اســامی نتوانســته از این نظریه اســتفاده 

و روزآمــدش کنــد؟

ــن  ــه ای ــردن ب ــت ک ــه ى حکوم ــون تجرب ــا چ ــش م واقعیت
را  مــدرن  پســت  و  مــدرن  عالــم  زمــان  در  گســتردگى 
نداشــتیم، لــذا نتوانســتیم به صــورت کامــل مفاهیــم و 
الگــوى  زبــان  بــه  را  دینى مــان  داشــته هاى  و  معیارهــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــدم ای ــن ق ــه اولی ــم. وگرن ــى دربیاوری حکمران
ــاس  ــام قی ــن علیه الس ــت امیرالمؤمنی ــا حکوم ــا را ب ــا م آق
مى کنــد. قیــاس کــردن نــه از آن جهــت کــه مــا خودمــان را 
بــا حضــرت قیــاس کنیــم، هیچ کــس بــا امیرالمؤمنیــن قابــل 
ــاس نیســت. بلکــه از ایــن جهــت کــه از ایشــان تبعیــت  قی

ــت. ــناخت اس ــم ش ــت ه ــدم اول در تبعی ــم. ق کنی
امیرالمؤمنیــن نمــاد عدالــت اســت، ولــى در نــگاه جامعــه ى 
ــى اســت. اگــر 

ّ
مــا مــدل حکمرانــى امیرالمؤمنیــن  یــک خط

ــش  ــگاه و عینک ــا ن ــه ى م ــم جامع ــح بگوی ــم واض بخواه
ــت.  ــریعتى اس ــاى ش ــگاه آق ــن  از ن ــه امیرالمؤمنی  ب

ً
ــوال معم

آقــاى  امیرالمؤمنینــى را جامعــه مى شناســد کــه  یعنــى 
شــریعتى مى گفــت. ایــن امیرالمؤمنیــن تــک بعــدى اســت. 
ــت و  ــت نیس ــارش مصلح ــه در رفت ــى ک ــى امیرالمؤمنین یعن
ــش  ــه ى تصمیمات ــم هم ــر مى کنی ــت. فک ــى اس

ّ
ــک خط ی

اوقــات  گاهــى  اســت.  کشــیدن  شمشــیر  و  لحظــه اى 
مى گوینــد اگــر االن امیرالمؤمنیــن بــود شمشــیر مى کشــید. 
ــن  ــه دارد. امیرالمؤمنی ــى فاصل ــن واقع ــا امیرالمؤمنی ــن ب ای
نمــاد عدالــت و عقانیــت اســت. امیرالمؤمنینــى کــه مظهــر 
عــدل اســت، گاهــى بــراى اینکــه یــک ظلــم بزرگ تــرى رخ 

ــت. ــده اس ــت ش ــد وارد وادى مصلح نده
نمونــه اش همیــن روایــت معتبــر اســت کــه حضــرت 
ــفت  ــم س ــاى پای ــا ج ــم ت ــر کن ــد صب ــن بای ــد م مى فرماین
شــود، بعــد بعضــى چیزهــا را تغییــر دهــم. اقتضــاى عدالــت 
در حالــت عــادى ایــن اســت کــه همــه را در یــک روز عــزل 
ایــن کار را نمى کنــد.  و نصــب کنــى، ولــى حضــرت 
ــى  ــک جای ــر ی ــت. اگ ــج اس ــال تدری ــن به دنب امیرالمؤمنی
امیرالمؤمنیــن مماشــاتى کــرده ایــن به خاطــر عدلــش بــراى 
 تحقــق 

ّ
جلوگیــرى از ظلــم بزرگ تــرى بــوده اســت، واال

 
ً
عــدل بیشــتر بــوده اســت. چــرا؟ چــون مماشــات را صرفــا

مداهنــه و ســازش کارى مى دانیــم.
الگــوى  مثــل  حکمرانــى  الگــوى  بخواهیــم  مــا  اگــر 
امیرالمؤمنیــن داشــته باشــیم کــه حضــرت آقــا مى فرماینــد، 
اولیــن قــدم ایــن اســت کــه بایــد ایــن الگــو را کشــف کنیــم. 
بــراى اینکــه ایــن الگــو کشــف شــود، الزمــه اش ایــن اســت 
کــه مــا ســیره ى امیرالمؤمنیــن را جامــع و ابعــادش را باهــم 
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ــات  ــا دیگــر روای ــى حضــرت ب ــرق ســیره حکومت ــم. ف ببینی
ــد  ــرت مى فرماین ــد حض ــرض بفرمایی ــت؟ ف ــه  کجاس ائم
ــواده ى  ــک خان ــى از ی ــب کن ــى را نص ــتى کس ــر خواس اگ
ــد  ــه، ریشــه دار، کارآمــد، کاربل خــوش ســابقه، اهــل تجرب
و شــجاع باشــد. وقتــى روایــات در بایدهــا و نبایدهــا 
ــود  ــتند. خ ــرا نیس ــه ى اج ــى در عرص ــود، یعن ــه مى ش گفت
نصب هــا  و  عــزل  در  ه علیــه 

ّ
صلوات الل امیرالمؤمنیــن 

ــرا  ــتند اج ــد نتوانس ــوده بودن ــه فرم ــواردى را ک ــام آن م تم
 حضــرت نمى توانســتند بیــرون از فضــاى 

ً
کننــد، چــون اّوال

واقعــى جامعــه ى اســامى آدم بــراى عــزل و نصــب بگــذارد 
 اگــر ایــن 

ً
و از بیــن موجودیــن بایــد انتخــاب مى کــرد. ثانیــا

ــه  ــرى در جامع ــه تصوی ــد چ ــب کن ــزل و نص ــا را ع آدم ه
ــى  ــت، ول ــاح هس ــال اص ــرت به دنب ــد؟ حض ــاد مى ش ایج
ــه دارد، و  ــر هزین ــن تغیی ــد ای ــاح کن ــد اص ــى مى خواه وقت
ــى نیســت.

ّ
حضــرت هزینــه فایــده مى کنــد. یعنــى یــک خط

ــر   ب
ً
ــا ــه دائم ــم ک ــا بگوی ــن معن ــه ای ــم ب ــن نمى خواه م

اســاس مصلحــت عــدل را زیرپــا بگذاریــم. بنــا بــر عدالــت 
ــى  ــت، یعن ــدل اس ــود ع ــت خ ــن مصلح  ای

ً
ــا ــت. اتفاق اس

ــد  ــه مى گوین ــم؟ هم ــا ظل ــدل ی ــد ع ــى مى گوی ــک وقت ی
ــزل  ــعث را ع ــد اش ــن بای ــد م ــت مى گوی ــک وق ــدل. ی ع

کنــم و یــک شــخص دیگــرى را جایــش بگــذارم. از طرفــى 
جامعــه دچــار یــک بحرانــى مى شــود کــه آن بحــران لشــکر 
یــن تضعیــف مى کنــد. 

ّ
امیرالمؤمنیــن را در آســتانه ى نبــرد صف

آن چیــزى کــه مــا در حکومــت امیرالمؤمنیــن مى بینیــم ایــن 
ــا  ــد. اّم ــاش مى ش ــت ت ــراى عدال ــواره ب ــه هم ــت ک اس
حضــرت هزینــه فایــده هــم مى کردنــد. لــذا ابوموســى را بــا 
ــد.  ــا مى کن ــاه ابق ــش م ــود، ش ــاز ب ــى مشکل س ــه خیل اینک
چــرا؟ چــون مــردم کوفــه او را مى خواســتند، حضــرت 
ــه  ــردم کوف ــه م ــراى اینک ــد ب ــه مى بین ــردم کوف ــه م ــبت ب نس
نبایــد از دســت برونــد یــا جایــگاه بعضــى از ســران نظامــى 
ــن  ــى ای ــر کس ــد. اگ ــل مى کن ــورد تأم ــیب مى خ ــان آس ایش
ــن چــه کارگــزارى اســت  ــد ای ــد مى گوی ــى ببین

ّ
را یــک خط

ــى 
ّ

ــک خط ــر ی ــا اگ ــت، اّم ــرده اس ــاء ک ــرت ابق ــه حض ک
ــه اى دارد  ــک جامع ــاء و ی ــک ابق ــرت ی ــد حض ــد و ببین نبین
کــه ممکــن اســت ایــن جامعــه  عــده ى زیــادى از آن ریــزش 
ــبت  ــر نس ــد دیگ ــه مى کن ــه توج ــا ک ــه آن ریزش ه ــد، ب کنن

ــد. ــار مى کن ــر رفت ــور دیگ ــى یک ج ــه ابوموس ب
ــد  ــى مى خواه ــرت وقت ــى حض ــریح قاض ــورد ش ــا در م ی
برکنــارش کنــد، در جامعــه ســروصدا مى شــود. چــون 
ــد. عدالــت اقتضــا  ــراد جامعــه ى امیرالمؤمنیــن متفاوت ان اف

یژه: عدالت خواهی به سبک امیرالمؤمنین)ع( ونده و پر
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مى کنــد کــه قاضــى شــما عــادل باشــد. ایــن از واضحــات 
ــى را  ــن قاض ــد ای ــرت نمى توان ــى حض ــت. ول ــت اس عدال
برکنــار کنــد، چــون اگــر اغتشــاش و ناامنــى شــود و فضــاى 
ــد.  ــرى رخ مى ده ــاى بزرگ ت ــورد، ظلم ه ــم بخ ــه به ه جامع
کســى کــه دلــش بــراى جامعــه مى ســوزد،  آن کــه پــدر امــت 
ــس  ــد، پ ــه کن ــش معامل ــر مردم ــر س ــد ب ــت نمى توان اس
ــد، منتهــا  حضــرت چــه کار مى کنــد؟ شــریح را برمى گردان
ــمى  ــت اس ــط پس ــد فق ــند و مى فرماین ــه مى نویس ــک نام ی
قضــاوت دارى، یعنــى تــو هیــچ حکمــى را تــا قبــل از اینکــه 
ــاوت  ــى و قض ــم مى ده ــر حک ــن. اگ ــذ نک ــدم تنفی ــن ندی م
مى کنــى بایــد مــن بخوانــم و اگــر تأییــد کــردم امضــاء کــن. 
 یعنــى تــو قاضــى نیســتى. چــون قاضــى حکمــش نافذ 

ً
عمــا

  قاضــى نیســت.
ً
اســت. لــذا قاضــى هســت ولــى عمــا

ــم  ــى تزاح ــه وقت ــت ک ــورى اس ــت این ط ــئله ى مصلح مس
بیــن چنــد شــّر شــد و نتوانســتیم از ایــن شــّرها فــرار کنیــم 
بایــد شــّر کمتــرى را کســب کنیــم. اگــر تزاحــم بیــن چنــد 
ــد  ــر شــد و نمى شــود همــه ى خیرهــا را اســتیفا کــرد بای خی
ــت  ــت در حال ــا هیچ وق ــم. م ــب کنی ــترى را کس ــر بیش خی
عــادى دعواهایمــان در نظــام حکمرانــى ســر عــدل یــا ظلــم 
 ســر تزاحم هــا اســت. یعنــى عــدل بیشــتر 

ً
نیســت. معمــوال

ــى در  ــر قانون ــب ه ــر. تصوی ــتر و کمت ــم بیش ــر، ظل و کمت
ــرف دارد. ــه دو ط جامع

ــى  ــت. وقت ــى اس ــاى تزاحم ــه فض ــى جامع ــاى مدیریت فض
خطرنــاک  اتفــاق  دو  مى آیــد  پیــش  مصلحــت  اســم 
 عــده اى فکــر مى کننــد بیــان مصلحــت بــراى 

ً
مى افتــد. اوال

ــم  ــا مى گویی ــه م ــى ک ــت. در حال ــردن اس ــت مالى ک ماس
ســیره ى حضــرت و ســیره ى ائمــه ى را بــا دقــت نــگاه کنیــد. 
مــا نمى خواهیــم بــا بیــان مصلحــت خطاهایــى کــه گاهــى 
ــانى  ــا الپوش ــت  مالى ی ــد را ماس ــان رخ مى ده در حکومتم
ــت  ــیرى در دس ــک شمش ــد ی ــت نبای  مصلح

ً
ــا ــم. ثانی کنی

ــى  ــت اصاح ــرار اس ــا ق ــه هرج ــد ک ــه کاران باش محافظ
صــورت بگیــرد بــه اســم مصلحــت ذبحــش کننــد. در 
ــه ى  ــورى در هم ــر عدالت مح ــل ب ــرت اص ــت حض حکوم
ابعــادش اســت. اصــل بــر برخــورد بــا فاســد اســت. 
ــت. ــدى اس ــد ُبع ــت چن ــک حکوم ــرت ی ــت حض حکوم

داریــم،  عدالــت  الگــوى  بالقــوه  و  فى الجملــه  مــا 
ولــى بالفعــل نداریــم. وقتــى ایــن اتفــاق مى افتــد کــه 
ابعــاد  از  مــا  و  شــود  برگــزار  آزاداندیشــى  کرســى هاى 
مختلــِف حکومــِت امیرالمؤمنیــن یــک الگــوى پیشــنهادى را 
برداشــت کنیــم، بعــد ایــن الگــو را بــه فقهــا و متخصصیــن 

ارائــه کنیــم تــا از آن الگویــى شــکل بگیــرد. مــا چنیــن کارى 
ــأهاى  ــد از سرمنش ــا بای ــه م ــراى همیش ــار ب ــم. یک ب نکردی
اعتقــادات و مفاهیم مــان بــه یــک محتــواى مشــخص و 

ــیم. ــخص برس ــى مش خروج
متأســفانه افــرادى  هســتند کــه طلبــه نشــده  مجتهدنــد، لــذا 
ــه را  ــت. و هرچ ــدى اس ــیار ج ــا بس ــوارج در آن ه ــر خ خط
 اگــر بگوییــم مــا 

ً
هــم بگوییــم فحــش تلقــى مى کننــد. مثــا

عدالت خواهیــم، مى گوینــد نــه دروغ مى گوییــد! یعنــى 
برچســب مى زننــد و برچســب را برنمى دارنــد. به شــدت 
ــدن  ــى دی ــک خط ــکل ت ــان مش ــن هم ــد. ای ــر و یکى ان صف
ــه  ــان ب ــگاه جامعه م ــته ن ــا ناخواس ــته ی ــا خواس ــت. م اس
ــه  ــان ب  نگاهم

ً
ــا ــت. اص ــریعتى اس ــگاه ش ــن ن امیرالمؤمنی

ــدى  ــیب هاى ج ــن از آس ــت. ای ــریعتى اس ــگاه ش ــت ن امام
اســت.

ــد  	 ــادی بخواهن ــردم ع ــا م ــی ی ــان انقاب ــر جوان اگ
ــه کار  ــد چ ــند بای ــته باش ــی داش ــوی عدالت خواه الگ

ــد؟ ــت نخورن ــا عدال ــت ب ــب ضدی ــه برچس ــد ک کنن

ایــن موضــوع یکــى از مشــکات جــدى مــا هســت. ببینیــد 
ــش  ــه مقابل ــد ک ــى مى آی ــان افراط ــک جری ــى ی ــه وقت همیش
ــه باشــد. اخبارى گــرى  یــک تفریــط گســترده صــورت گرفت
در حــوزه وقتــى آمــد کــه اصولیــان روایــات را حــذف 
ــد  ــى مى گوی ــه بى عدالت ــد ب ــه منتق ــى ب ــى قاض ــد. وقت کردن
بــه شــما ربطــى نــدارد، بــه جــاى اینکــه بگویــد خــدا پدرت 
را بیامــرزد کــه زندگــى ات را رهــا کــردى و به دنبــال عدالــت 
هســتى، مى گویــد بــه شــما ربطــى نــدارد. جریــان مقابــل را 

ــد. ــن مى کن ــه را بدبی ــد و هم ــى مى کن افراط

زمینــه ی  	 در  عقب ماندگــی  مســئله ی  در  مــا 
عدالــت بــه دو پایــه اشــکاالت ســاختاری و ناکارآمــدی 
نظــر  بــه  برمی خوریــم.  کارگــزاران  ضعف هــای  و 
ــن  ــتری در ای ــهم بیش ــک س ــدام ی ــه ک ــن زمین ــما در ای ش
عقب ماندگــی دارنــد؟ تحلیــل شــما در ایــن بــاره چگونــه 

ــت؟ اس

ــاختارى و  ــف س ــان ضع ــکال هم ــم اش ــر مى کن ــن فک م
الگویــى اســت. وقتــى الگو نداشــته باشــید، ســاختار خوبى 
هــم نداریــد. و تعارض زیــادى دارید. وقتى ســاختار روشــن 
باشــد و خیلــى تزاحــم و تعــارض نباشــد، تصمیم گیرى هــا 
ــور  ــرى در کش ــى تصمیم گی ــود. ول ــخت نمى ش ــدر س این ق
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ــر کارى  ــام ه ــراى انج ــون ب ــت. چ ــکل اس ــى مش ــا خیل م
بایــد بــا صــد جــا هماهنــگ کــرد. مــوازى کارى و معــارض 
 
ً
ــا ــرد. ثانی ــرژى مى گی ــزار ان  از کارگ

ً
ــن اوال ــت. ای ــاد اس زی

ــرد. کســانى  کارگــزار را به ســمت بعضــى از اشــکاالت مى ب
ــد  ــر بخواهن ــه اگ ــد ک ــد مى دانن ــى مى کنن ــه کار مدیریت ک
ــون  ــق قان ــد کــه مطاب ــرى را بررســى کنن ــده ى هــر مدی پرون
ــد.  ــکاالتى از آن بگیرن ــد اش ــه، مى توانن ــا ن ــرده ی ــل ک عم
قانــون یــک  فضایــى ایجــاد کــرده کــه آن بــراى اینکــه کارش 
ــا  ــون ب ــا قان ــا ب ــى جاه ــت بعض ــور اس ــد مجب ــب نمان عق
تســامح برخــورد کنــد. چــون قوانیــن گاهــى معارض انــد یــا 
گاهــى توجــه بــه مســائل ندارنــد. مــن فکــر مى کنــم اشــکال 
اصلــى ســاختار اســت. ســاختار اســت کــه آدم پرحــرارت و 
ــل  ــد بى حــال تبدی ــک کارمن ــه ی ــى ب پرشــور را بعــد از مدت

ــه نظــرم مهــم اســت. ــذا ســاختار ب ــد. ل مى کن

ــا از  	 ــع عقب ماندگی ه ــت و رف ــق عدال ــرای تحق ب
ــت؟ و  ــا چیس ــامی، اولویت ه ــازی اس ــه ی دولت س جنب

چــه اقداماتــی بایــد در ایــن زمینــه انجــام داد؟

اولیــن قــدم ایــن اســت کــه مــا الگــوى جامع داشــته باشــیم. 
اّول بایــد یــک الگویــى باشــد و بعــد یــک ســازوکارى ایــن 
ــد،  ــاق نیفت ــن اتف ــه ای ــى ک ــا وقت ــد. ت ــى کن ــو را اجرای الگ
ــلیقه اى  ــورى س ــم. و همین ج ــش ببری ــى پی ــم قدم نمى توانی
ــا برداشت هایشــان  ــراد مختلــف ب ــى اف عمــل مى شــود. یعن
 یکــى از مشــکات مــا در فضــاى انتخابــات 

ً
مى آینــد. اصــا

ــه  ــت ک ــزارى اس ــردازى کارگ ــورى، نظریه پ ــت جمه ریاس
مى خواهــد رئیــس دولــت شــود. علــت آن هــم خــأ نظــرى 
ــرداز نظــام نیســت،  ــه رئیــس جمهــور نظریه پ هســت. وگرن
بلکــه مجــرى کشــور اســت. مجــرى یعنــى یک ســرى 
ــد  ــگاه کنی ــما ن ــد. ش ــرا کن ــد اج ــه او بای ــت ک ــن هس قوانی
ــش   در نق

ً
ــا ــا عمدت ــا نامزده ــات  و مناظره ه ــن انتخاب در ای

ــأ  ــون خ ــرا؟ چ ــد. چ ــت مى کن ــراح صحب ــین و ط تئوریس
تئوریــک داریــم. ایــن بــه نظــر مــن مشــکل اصلــى اســت. 
 خیلــى از 

ً
ــم، عمــا ــن مشــکل فکــرى نکنی ــراى ای ــا مــا ب ت

ــوند. ــم مى ش ــرج تزاح ــا خ ــد و ی ــرز مى رون ــا ه نیروه
جمهــورى اســامى بــراى آن جــوان انقابــى یــا مــردم عادى 
ــى  ــد و ترس ــزارش ده ــى را گ ــک تخلف ــد ی ــه مى خواه ک
بــراى ایــن کار نداشــته باشــند، چــه اقدامــى مى توانــد 

ــت؟ ــوب چیس ــوى مطل ــد؟ الگ ــام ده انج
ــت.  ــه اس ــیر دو لب ــک شمش ــامى ی ــورى اس ــد جمه ببینی
ــت  ــن اس ــود ای ــازى مى ش ــث مردمى س ــه باع ــزى ک آن چی

ــال  ــدت در ح ــامى را به ش ــام اس ــر نظ ــه تصوی ــه جامع ک
ــمتى  ــا به س ــه ى م ــر جامع ــد. اگ ــى ببین ــا بى عدالت ــارزه ب مب
باشــد  این طــورى  حکومــت  از  تصویــرش  کــه  بــرود 
ــت  ــت، آن وق ــد اس ــم ب ــا ظل ــى ب ــت خیل ــن حکوم ــه ای ک
بى عدالتى هــا را خبــر مى دهــد. یعنــى مــردم به ســمت 
ــت  ــى سیاس ــر بیرون  تصوی

ً
ــا ــد. مث ــردن مى رون ــک ک کم

خارجــى  مــا گاهــى نســبت بــه بعضــى از مظلومین مســلمان 
ــى  ــد و در بعض ــار مى کن ــور رفت ــورها یک ج ــى کش در بعض
کشــورها جــور دیگــرى اســت. ایــن یعنــى تصویــرى کــه مــا 
ــان  ــم ف ــا ظل ــم. ب ــکلى نداری ــم مش ــا ظل ــم ب ــه مى کنی ارائ
کشــور بــا مســلمان ها مشــکل داریــم. آن وقــت جامعــه ایــن 
ــه  ــد ک ــاس کن ــت احس ــن اس ــرد و ممک ــد بپذی را نمى توان

حکومــت منافعــى دارد و به دنبــال ظلم ســتیزى نیســت!
ــا  ــرم ده ی ــک مج ــراى ی ــر ب ــور؛ اگ ــم همین ط ــل ه در داخ
مى کننــد،  فضاســازى  این قــدر  تومانــى  میلیــون  صــد 
ــى  ــک اتفاقات ــا ی ــه گوی ــود ک ــن مى ش ــه ای ــت جامع برداش
ــه  ــت و اّول ب ــتیز اس ــه ظلم س ــد ک ــر ببین ــا اگ ــت. اّم هس
ســراغ دانه درشــت ها و سرشــاخه ها مــى رود و مماشــات 
نمى کنــد، دیگــر ســؤاالت جامعــه بى پاســخ نمى مانــد. 
ــادم هســت کــه  ــى ی ــر ســؤاالت فراوان در بیســت ســال اخی
ــى  ــاى انتخابات ــد در مناظره ه ــت. ببینی ــده اس ــخ مان بى پاس
 
ً
ــدا ــه بع ــنوند ک ــرادى مى ش ــورد اف ــى در م ــردم حرف های م

ــوند.  ــف مى ش ــاى مختل ــام در جاه ــئولین نظ ــا مس همین ه
این هــا تصاویــر را خــراب مى کنــد. مــا همان طــور کــه 
ــار  ــول و اعتب ــوراى پ ــا ش ــى ی ــت مل ــى امنی ــوراى عال ش
ــه  ــه ب ــم ک ــام الزم داری ــم در نظ ــورایى ه ــک ش ــم، ی داری
تصویــر نظــام توجــه کنــد. ممکــن اســت تصویــر نظــام از 
عدالت خواهــى  غیــر  به ســمت  عدالت خواهــى  ســمت 
ــرود. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد توهــم هــم بیشــتر مى شــود.  ب

ــت. ــم هس ــى ه ــاختارى خطاهای ــر س ــره در ه باالخ
لــذا قــدم اّول نظــام اســامى بــراى برخــورد بــا بى عدالتــى 
ــى  ــتیز معرف ــک ظلم س ــودش را ی ــد خ ــه بای ــت ک ــن اس ای
کنــد. اگــر رئیــس قــوه ى قضائیــه یــک شــخصیتى باشــد کــه 
ــدارد و  ــا اصفهانى هــا کارى ن  ب

ً
ــا ــد مث مــردم احســاس کنن

ــى  ــت. وقت ــام اس ــر تم ــیرازى ها کار دارد، کارش دیگ ــا ش ب
شــبهه ى منفعــت مطــرح مى شــود بــه افــکار عمومــى 

آســیب مى خــورد.
االن قــوه ى قضائیــه اگــر موفقیتــى به دســت آورده، البتــه هنوز 
ــعى  ــى س ــرده، ول ــاح نک ــاختارهایش را اص ــیارى از س بس
ــه  ــا اینک ــردم ب ــد. م ــاح کن ــرش را اص ــدرى تصوی ــرده ق ک
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در مشــکات هســتند واکنــش مثبــت نشــان مى دهنــد. مــن 
ــاختارها  ــته س ــش ماه نتوانس ــى در ش ــاى رئیس ــن دارم آق یقی
ــى  ــاوت عجیب ــى تف ــد، ول ــر بده ــن تغیی ــورت بنیادی را به ص
ــم.  ــردم مى بینی ــد آن در م ــش ماه بع ــل و ش ــش ماه قب در ش
ــه  ــى ک ــه آن کس ــود ک ــث مى ش ــت باع ــاوت آن وق ــن تف ای
ــى  ــى حرف ــر یک جای ــود. اگ ــرم ش ــد دلگ ــارزه مى کن دارد مب
ــه  ــت ک ــق اس ــى موف ــد. حکومت ــاع کن ــد دف ــد بیای مى زنن
ــى مردمــى مى شــود؟  ســاختارش مردمــى باشــد. چــه زمان
زمانــى کــه مــردم تصویرشــان ایــن باشــد کــه نظــام خــادم 
ــن  ــر م ــب به خاط ــن را دارد و ش ــه ى م ــت و دغدغ ــن اس م
ــا آن   ب

ً
ــا ــد حتم ــم باش ــى ه ــر خطای ــرد و اگ ــش نمى ب خواب

ــد. ــورد مى کن برخ
ــم؟ دو کار  ــد چــه کار کنی ــراى اصــاح ســاختارها بای ــا ب اّم
ــم  ــراط کنی ــدام اف ــه در هرک ــت ک ــم اس ــل ه ــاک مقاب خطرن
ــازار  ــود، ب ــل ش ــوت زنى اص ــر س ــود. اگ ــاک مى ش خطرن
ــى  ــم. یک ــت کنی ــى دق ــد خیل ــود. بای ــى داغ مى ش اتهام زن
از خطــرات عظیــم مــا ایــن اســت کــه در جامعــه   به راحتــى 
بگوییــم همــه دزدنــد. و جامعــه ى مــا اســتعداد ایــن را دارد. 
ه علیــه بــه ابــن عبــاس 

ّ
ببینیــد امیرالمؤمنیــن صلوات الل

ــره  ــه بص ــد ب ــن، دارن ــر را ببی ــه و زبی ــن طلح ــه ای ــود ک فرم
مى رونــد تــا لشــکر درســت کننــد و بــا مــا بجنگنــد. 
ــان.  ــا بگیریدش ــب آق ــت خ ــرت گف ــه حض ــاس ب ــن عب اب
امیرالمؤمنیــن علــم الهــى دارد، یعنــى ماجرا عیــن روز برایش 
روشــن اســت. حضــرت فرمــود نــه مــن ســند نــدارم. ایــن 
خیلــى حــرف عجیبــى اســت. آخــر امیرالمؤمنیــن کــه ســند 
ــى  ــت، ول ــدا اس ــت خ ــند و حج ــودش س ــد. خ نمى خواه

ــد.  ــتفاده نمى کن ــش اس ــامى از علم ــم اس ــوان حاک به عن
چــرا؟ چــون اگــر بنــا بــر بى ســند باشــد، هرکــه از راه 
مى رســد ممکــن اســت اتهامــى بــه دیگــرى بزنــد. بنابرایــن 
ــرف  ــد ح ــورى نمى توان ــه همین ج ــد ک ــد بدان ــوت زن بای س
ــران  ــد جب ــه مى خواه ــراد را چگون ــروى اف ــردن آب ــد. ب بزن
کنــد؟ در فرمایش هــاى آقــا هســت کــه بــا اســم مبــارزه بــا 

بى عدالتــى نمى شــود ظلــم کــرد.
مــا در ایــن زمینــه خیلــى ضعــف داریــم. یعنــى آموزش هــاى 
ــم و  ــا ظل ــارزه ب ــم مب ــه اس ــخص ب ــم و ش ــى ندادی حقوق
عدالت خواهــى ممکــن اســت بنــگاه دروغ پراکنى شــود و هر 
جایــى هــر دروغــى بگوینــد بــه اســم عدالت خواهــى بــاور 
کنــد. نمى خواهــم بگویــم کــه همــه ى عدالت خواهــان 
ــه  ــود، بلک ــل ش ــد اص ــوت زنى نبای ــا س ــد. اّم این طورى ان
عدالــت بایــد اصــل شــود. منتهــا آداب دارد. اگــر ســوت زنى 

ــد هرجایــى اشــکالى  را اصیــل کنیــم، شــخص فکــر مى کن
ــا  ــت ی ــکال هس ــد آن اش ــد دی ــد. اول بای ــد داد بزن ــد بای دی
ــن  ــت. امیرالمؤمنی ــام اس ــا اته ــات این ه ــى از اوق ــه؟ خیل ن

ــد. ــدام نمى کن ــدارد، اق ــند ن ــى س ــن دارد ول ــه یقی ک
ــد را  ــرف مى زن ــق ح ــه دقی ــى ک ــد کس ــر بای ــرف دیگ از ط
ــه قنبــر   حمایــت کــرد. مثالــى بزنــم. امیرالمؤمنیــن ب

ً
حتمــا

ــاق  ــه ش ــتاد ضرب ــد هش  بای
ً
ــا ــزن. مث ــاق ب ــود ش فرم

مــى زد، ولــى هشتادوســه ضربــه زد. قنبــر غــام امیرالمؤمنین 
بــود. حضــرت گفــت چنــد ضربــه زدى؟ گفــت هشتادوســه 
ــرف  ــر زد و از ط ــه قنب ــه ب ــه ضرب ــرت س ــد. حض ــه ش ضرب
ــروى  ــوت زدى و آب ــر س ــى اگ ــرد. یعن ــش ک ــرد قصاص آن ف

ــتى! ــغ هس ــه ى تی ــردى روى لب ــرف را ب ط
ســند  یــک  فســاد  اعام کننــده  ى  و  ســوت زن  بنابرایــن 
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اگــر  مى خواهــد.  دادگاه  در  دفــاع  حــد  در  محکمه پســند 
ــد و  ــذه اش مى کنن ــد مؤاخ ــان زده باش ــرود و بهت ــه دادگاه ب ب
ــن کار را  ــى ای ــراى عدالت خواه ــن ب ــه م ــد ک ــد بگوی نمى توان
ــاال  ــم. ح ــم نمى خواهی ــى ظل ــراى عدالت خواه ــا ب ــردم. م ک
بگذریــم از اینکــه طــرف بــراى گدایــى الیــک و افزایــش 
ــدازد  ــروصدا راه مى ان ــانه اى س ــاى رس ــا در فض دنبال کننده ه

ــد. ــازى مى کن ــراد ب ــروى اف ــا آب و ب
اّمــا ســوت زن بایــد حمایــت شــود بــه شــرطى کــه از اعتبــارش 
سوءاســتفاده نکنــد. متأســفانه االن عــده اى فضــاى ســوت زنى 

ــدام  ــه در هرک ــت ک ــم اس ــل ه ــاک مقاب دو کار خطرن
ــوت زنی  ــر س ــود. اگ ــاک می ش ــم خطرن ــراط کنی اف
ــد  ــود. بای ــی داغ می ش ــازار اتهام زن ــود، ب ــل ش اص
ــا  ــم م ــرات عظی ــی از خط ــم. یک ــت کنی ــی دق خیل
ــه  ــم هم ــی بگویی ــه   به راحت ــه در جامع ــت ک ــن اس ای
دارد.  را  ایــن  اســتعداد  مــا  جامعــه ی  و  دزدنــد. 

فرمــود  عبــاس  ابــن  بــه  ه علیــه 
ّ
صلوات الل امیرالمؤمنیــن 

ــد  ــره می رون ــه بص ــد ب ــن، دارن ــر را ببی ــه و زبی ــن طلح ــه ای ک
ــاس  ــن عب ــد. اب ــا بجنگن ــا م ــد و ب ــت کنن ــکر درس ــا لش ت
ــن  ــان. امیرالمؤمنی یدش ــا بگیر ــب آق ــت خ ــرت گف ــه حض ب
علــم الهــی دارد، یعنــی ماجــرا عیــن روز برایــش روشــن 
ــی  ــن خیل ــدارم. ای ــند ن ــن س ــه م ــود ن ــرت فرم ــت. حض اس
ســند  کــه  امیرالمؤمنیــن  آخــر  اســت.  عجیبــی  حــرف 
ــی  ــت، ول ــدا اس ــت خ ــند و حج ــودش س ــد. خ نمی خواه
به عنــوان حاکــم اســامی از علمــش اســتفاده نمی کنــد.

ــاى  ــکال در فض ــک اش ــن ی ــر م ــه نظ ــد. ب ــراب مى کنن را خ
 
ً
ــا ــى مث ــد. یعن ــى ورود مى کنن ــه مبان ــت. ب ــوت زنى هس س
یــک تصویــرى از امیرالمؤمنیــن ارائــه مى کننــد کــه ایــن 
تصویــر مطابــق بــا حکومــت حضــرت نیســت. چــرا ایــن کار 
ــى درســت  ــک الگوی ــد ی ــراى اینکــه مى خواهن ــد؟ ب را مى کنن
کننــد کــه بــا آن بعضــى چیزهــا را تغییــر دهنــد. فضــاى 

ــم. ــى خــراب کردی ــن خیل ــه اســم دی مجــازى را ب

باتوجــه بــه اینکــه چنــد مــدل بــرای عدالت خواهــی  	
ــی  ــی مصداق ــال عدالت خواه ــی دنب ــت و برخ ــرح اس مط
ــت  ــد درس ــه ح ــا چ ــا ت ــن مدل ه ــما ای ــر ش ــتند از نظ هس

ــت؟ اس

عدالت خواهــِى مصداقــى اگــر بــه ایــن معنــا باشــد کــه یــک 
ــا اســناد محکمــه پســند کــه آمادگــى رفتــن در دادگاه  نفــر ب
ــّجل  ــد، مس ــاش کن ــا ف ــک ج ــادى را در ی ــک فس دارد و ی
اســت و امــکان ایــن هــم کــه بــرود دادگاه ارائــه کنــد نیســت. 
ــه  و نیرویــى دارد، ممکــن اســت در   طــرف یــک هیمن

ً
ــا مث

ــک  ــکان دارد ی ــد، ام ــام باش ــد نظ ــزاران قدرتمن ــن کارگ بی
ــاى  ــا از فض ــند. اینج ــد و از او بترس ــته باش ــاد داش ــر فس نف
رســانه اى مى شــود اســتفاده کــرد، بــه شــرطى کــه آن فســاد 
محــرز باشــد و مــن هــم اگــر بخواهــم فــاش کنــم حاضــرم 

ــروم و دفــاع کنــم. موافــق ایــن هســتم. ــه دادگاه ب ب
اّمــا بــراى فســادهاى غیــر کارگزارانــى موافــق نیســتم. لزومــى 
ــک  ــر ی ــرد. اگ ــکایت ک ــت و ش ــه دادگاه رف ــد ب ــدارد و بای ن
 
ً
ــا ــد، مث ــود آم ــى به وج ــیدگى خلل ــیر رس ــزار در مس در ه

ــان  ــراى لواس ــل ماج ــدند مث ــت ش ــروت هم دس ــدرت و ث ق
ــا   اینج

ً
ــا ــرد، طبیعت ــت ک ــد و دخال ــدرت آم ــت ق ــه دس ک

ــا فــرض کنیــد شــما  بایــد از ابــزار رســانه اســتفاده کــرد. اّم
در مــورد مــن یــک چیــزى دیدیــد، خــب بــه قــوه ى قضائیــه 
مى رویــد و اطــاع مى دهیــد. اینجــا چــه لزومــى دارد 
ــوع  ــک ن ــودش ی ــردن خ ــاش ک ــم؟ ف ــاش کنی ــن را ف ــه ای ک
ــذا  ــد. ل ــام ده ــى انج ــد قاض ــن را بای ــت. و ای ــازات اس مج
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ــود  ــه نمى ش ــت گرفت ــق عدال ــوى تحق ــى جل ــر در جای اگ
بایــد یــک مقــدار در رســانه اى کــردن آن تعلــل کــرد. ولــى 
ــارزات  ــوع مب ــن ن ــا در ای ــم. منته ــزاران موافق ــورد کارگ در م
ــت. ــاد اس ــا زی  خط

ً
ــوال ــى، معم ــه  ى مصداق عدالت خواهان

بعضی هــا در مــورد بعضــی مــوارد می گوینــد اگــر  	
بــه مبــارزه بــا ایــن فســاد ورود کنیم و مســئله فاش بشــود، 
ــام  ــامی و نظ ــوری اس ــه جمه ــردم ب ــی م ــب بدبین موج

اســامی می شــود. لــذا کاری نداشــته باشــیم!

ببینیــد مــا یــک مشــکلى کــه داریــم مربــوط بــه تصــور غلــط 
جامعــه اســت. اگــر در جامعــه فســاد باشــد و مــردم فســاد 
ــد  ــته باش ــاح نداش ــر اص ــاى ب ــت بن ــد و حاکمی را بفهمن
ایــن خیلــى خطرنــاک اســت. بدتــر از آن اگــر یــک فضایــى 
درســت کنیــم کــه مرتــب فســاد رخ دهــد ایــن هــم خطرناک 
اســت و بایــد اصاحــش کــرد. اّمــا اگــر یــک آدمــى خطایى 
کــرده باشــد و لــو بــرود کــه ایــن خطــا را کــرده، بــراى نظــام 
 این طــورى نیســت. چــرا؟ چــون 

ً
اســامى بــد اســت؟ ابــدا

مــا حاکمیــت معصومیــن بــر غیــر معصومیــن کــه نداریــم، 
حاکمیــت مــردم و افــراد عادى انــد. کارگــزاران مــا هــم کــه 

ــد. ــراد عادى ان ــد و اف ــارج نیامدن ــدام از خ هیچ ک
ه علیــه هیــچ ابایــى نداشــتند از 

ّ
امیرالمؤمنیــن صلوات الل

ــاش  ــود را ف ــرز مى ش ــئوالنش مح ــاد مس ــر فس ــه اگ اینک
ــه فســاد مى شــدند  کننــد. حتــى اگــر کارگزارانشــان متهــم ب
را خبــر مى کــرد و از آن هــا توضیــح مى خواســتند. اگــر 
ــن  ــاى امیرالمؤمنی ــد، توبیخ ه ــه را ببینی ــاى نهج الباغ نامه ه
فــراوان اســت. این هــا در کــدام حکومــت اســت؟ حکومتــى 
امیرالمؤمنیــن  مثــل  هیچ کــس  مى فهمنــد  مــردم  کــه 
ــرت  ــوى حض ــد جل ــت و مى خواهن ــت نیس ــدار عدال طرف
ــى  ــت، ول ــاح اس ــال اص ــم به دنب ــرت دائ ــد. حض را بگیرن

همــه همــراه نیســتند. پــس ایــن تلقــى غلــط اســت. ایــن را 
بایــد بــه مــردم یــاد داد. بایــد بگوییــم یــک کارى نکنیــد کــه 
ــت  ــد. در حکوم ــارزه کن ــاد مب ــا فس ــد ب ــرأت نکن ــى ج کس
حضــرت هــم اگــر فســاد رخ داده، حضــرت علنــى اش کــرده 
اســت. مــردم بایــد بداننــد چــه توقعــى داشــته باشــند. اگــر 
مبــارزه بــا فســاد حکومــت را تضعیــف مى کنــد، صــد 
هــزار برابــر بیشــتر تصویــِر عــدِم مبــارزه بــا فســاد جامعــه را 

خــراب مى کنــد.
رســانه ها  در  مــا  علیــه  و  فعال انــد  مــا  دشــمنان  اگــر 
ــا روى  ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــد به خاط ــتگ راه مى اندازن هش
تصویرمــان کار نکردیــم. وگرنــه اگــر تصویــر ایــن باشــد کــه 
ــان  ــى روى تصویرم ــادیم و کم ــا فس ــارزه ب ــال مب ــا به دنب م
ــاح  ــک و اص ــد و کم ــدا مى کنن ــد پی ــردم امی ــم م کار کنی
ــد توقعشــان را اصــاح  ــد. بای ــد و توقعــى هــم ندارن مى کنن

ــد. ــگاه مى کنن ــا را ن ــرد م ــردم عملک ــرد، م ک
لــذا مــن فســادها را دســته بندى مى کنــم. گاهــى ســاختار را 
ــوط  ــادى مرب ــر فس ــت. اگ ــا اس ــه خط ــم ک ــمتى مى بری به س
بــه ســاختار مــا نباشــد هیــچ اشــکالى نــدارد کــه علنــى اش 
کنیــم و بــا آن مبــارزه کنیــم. مبــارزه بــا فســاد هــم چندگونــه 
ــت،  ــا نیس ــاختار م ــال س ــه م ــادى ک ــا فس ــارزه ب ــت. مب اس
 بایــد سردســتش گرفــت و افتخــار هم کــرد و نترســید. 

ً
حتمــا

ــام دزد  ــه نظ ــد ک ــردم نمى گوین ــوع م ــن در مجم ــر م ــه نظ ب
ــد نظــام خطــاکار اســت اســت، بلکــه مى گوین

ــه  ــت ک ــى داش ــک ویژگ ــا ی ــى از خلف ــت یک ــد حکوم ببینی
مــا یک ســرى از ویژگى هــاى آن دوره را داریــم. ایــن ربطــى 
ــه اشــرافى گرى    میــل ب

ً
ــه فســاد سیســتماتیک نــدارد. مثــا ب

خیلــى جــدى در مســئوالن مــا هســت. یــا احســاس جامعــه 
ــد.  ــى دارن ــاى خاص ــئولین زندگى ه ــه مس ــد ک ــن باش ــر ای ب
ــم.  ــه را داری ــان خلیف ــر دوره ى هم ــا خط ــت م ــن جه از ای

ــدام  ــا در ک ــت. این ه ــراوان اس ــن ف ــای امیرالمؤمنی ــد، توبیخ ه ــه را ببینی ــای نهج الباغ ــر نامه ه  اگ
حکومــت اســت؟ حکومتــی کــه مــردم می فهمنــد هیچ کــس مثــل امیرالمؤمنیــن طرفــدار عدالــت 
نیســت و می خواهنــد جلــوی حضــرت را بگیرنــد. حضــرت دائــم به دنبــال اصاح اســت، ولــی همه 
همــراه نیســتند. ایــن را بایــد بــه مــردم یــاد داد. باید بگوییــم یــک کاری نکنید که کســی جــرأت نکند 
بــا فســاد مبــارزه کنــد. در حکومت حضرت هــم اگر فســاد رخ داده، حضــرت علنی اش کرده اســت.

عدالت خواهی به سبک امیرالمؤمنین)ع(
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متأســفانه مــا در اشــرافى گرى، تنافــس بــراى ثــروت، رحــم 
نکــردن ثروتمنــدان بــه مســتضعفین شــباهت هایى بــا دوره ى 
ــود،  ــل ب ــه در آن دوره اص ــزى ک ــم. آن چی ــه داری آن خلیف
ــزى  ــور ناچی ــش را ام ــاى کارگزاران  دزدى ه

ً
ــما ــه رس خلیف

مى دانســت. اگــر مــا خــداى ناکــرده در جمهــورى اســامى 
بــه جایــى برســیم کــه مســئول بگویــد دزدى شــده کــه شــده 
ــاک اســت. ــا این هــا کارى نداشــته باشــید، خطرن   ب

ً
و فعــا

در حکومــت یکــى از خلفــا بیت المــال را خــود خلیفــه 
ــه از  ــه خلیف ــاى اینک ــه ج ــرد. ب ــاب مى ک ــت حس مال البی
ــود  ــرده ب ــزه ک ــد، تئوری ــع باش ــش جم ــتر حواس ــه بیش هم
ــه  ــد. ب ــه کار داری ــما چ ــت و ش ــن اس ــال م ــت م و مى گف
فامیل هایــت  بــه  را  بیت المــال  چــرا  مى گفتنــد  خلیفــه 
 
ً
رســما مى کنــم.  رحــم  صلــه ى  مى گفــت  مى دهــى؟ 
ــود. اگــر  ــه ى رحــم شــده ب غــارت بیت المــال اســمش صل
ــورد. ــم مى خ ــک ه ــد کت ــراض کن ــت اعت ــى مى خواس کس
ــر اســت. خیلــى جــا دارد  ــر نظــام از خــودش عقب ت تصوی
  اصــاح تصویــر راحت 

ً
کــه تصویرمــان اصــاح شــود. اتفاقا

ــد.  ــاور مى کنن اســت اگــر مــا توجــه داشــته باشــیم مــردم ب
اّمــا اگــر آن اصــاح تصویــر رخ ندهــد علیــه قــوه ى قضائیــه 
جوســازى مى شــود. قــوه ى قضائیــه مى خواهــد اعــدام 
 بــا عدالــت برخــورد کــرده اســت، 

ً
کنــد، قاضــى هــم حتمــا

ــن نیســت کــه  ــت فقــط ای ــد. عدال ــن کنی ــن را تبیی خــب ای
ــم  ــا ه ــى از کاره ــد. یک ــاص کنی ــل را قص ــک قات ــما ی ش
ــک  ــد. اّول ی ــن اســت کــه چهــره ى نظــام را خــراب نکنی ای
ــود.  ــع ش ــب قان ــه مخاط ــد ک ــه کنی ــتندى تهی ــزارش مس گ
مخاطــب بفهمــد کــه شــما داریــد چــه کار مى کنیــد، بعــد 
ــدام را  ــر دو روز اع ــه اگ ــد ک ــر نکنی ــد. فک ــان را بکنی کارت
عقــب نیندازیــد عدالــت اســت. آن چنگــى کــه بــه صــورت 

ــت. ــم اس ــودش ظل ــم خ ــود ه ــیده مى ش ــام کش نظ

بــر اســاس نــگاه دینــی عقبــه  ی نظــری و عقیدتــی  	
ــور  ــاال چط ــت و ح ــه اس ــی چگون ــث عدالت خواه بح

بایــد باشــد؟

ــه  ــراى جامع ــن ب ــک تمری ــد ی ــى بای ــد عدالت خواه ببینی
ــاب  ــویه حس ــن تس ــم. ای ــن مى فهمی ــا را از دی ــد. این ه باش
ــدم اول  ــت. ق ــى نیس ــه اى و جناح ــدى، قبیل ــى، بان گروه
ــد  ــه مى خواهن ــرادى ک ــه اف ــت ک ــن اس ــى ای عدالت خواه
ــى  ــد. یعن ــت کنن ــى را رعای ــد آداب ــوند بای ــواه ش عدالت خ
ظلــم بــد اســت، حتــى اگــر پــدر و مــادر مــن انجــام دهنــد. 
ــر  ــر س ــى را ب ــن، گناه ــچ گرفت ــراى م ــم ب ــق نداری ــا ح م

ــم.  ــت بگیری ــن به دس ــد دوربی ــم و بع ــرار دهی ــى ق راه کس
ــد  ــه مى خواه ــى ک ــم کس ــر ه ــى از منک ــه در نه ــا اینک کم
نهــى کنــد بایــد عالــم باشــد. در عدالت خواهــى هــم 
ــا،   انگیزه ه

ً
ــا ــت. ثانی ــوع داش ــه آن موض ــم ب ــد عل  بای

ً
اوال

ــت  ــفانه عدال ــد. متأس ــى نباش ــى و جناح ــاى سیاس انگیزه ه
وجه المصالحــه شــد. یعنــى شــعار انتخاباتــى شــده اســت. 
ــس  ــه هرک ــم ک ــمت بروی ــن س ــه ای ــد ب ــه بای ــى ک در حال
ــم.  ــش کنی ــتم رد صاحیت بگویــد مــن عدالت خــواه نیس

ــند. ــواه باش ــد عدالت خ ــه بای ــعار هم ــل در ش حداق
عدالت خــواه بایــد بدانــد کــه بــردن آبــروى افــراد چــه 
ــن  ــات ممک ــى اوق ــت. خیل ــدل چیس ــد. ع ــى مى ده معن
اســت مــا در مصــداق خطــا کنیــم. یک وقــت ظلمــى 
ــم و  ــرى مى کنی ــم بزرگ ت ــک، ظل ــم کوچ ــا آن ظل ــده، ب ش
ــم  ــه مى گویی ــف ک ــل رخ دادن تخل ــم. مث ــى مى زنی اتهام
ــاق  ــا را چم ــت. و این ه ــوده اس ــر ب ــتى باخب  باالدس

ً
ــا حتم

ــد  ــاه فرمودن ــورد ش ــام در م ــرت ام ــوم حض ــم. مرح مى کنی
ــردن  ــه گ ــده ب ــا ش ــور خط ــن کش ــه اى در ای ــر نقط ــه ه ک
ــر در حکومــت  ــا اگ ــود. اّم ــب آن طاغــوت ب ــو اســت. خ ت
ــک کارگــزار زیردســت رخ دهــد،  ــر ظلمــى توســط ی پیغمب
ــه، آن حکومــت حــق  بــه رســول خــدا نســبت مى دهیــم؟ ن
اســت و حضــرت هــم برخــورد مى کنــد. عدالت خــواه بایــد 
ــا  ــر این ه ــد. اگ ــم را بدان ــع تزاح ــد. موض ــت را بشناس عدال
ــد  ــد بى جهــت نبای ــد، اگــر نمى دان   ورود کن

ً
ــد حتمــا را بدان

ــرد. ــف ک ــاس تکلی احس
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یژه ونده و پر

شماره شش

امام حسین )ع(امام حسین )ع(، در صدد ، در صدد 
پرتو  پرتو ایجاد جامعة عدل در  ایجاد جامعة عدل در 
عقالنیت بودعقالنیت بود
دکرت علی اصغر پورعزت، پژوهشگر و استاد دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران

گفتگو اختصاصی
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ــرای حرکــت امــام حســین )ع(  	 ــل مختلفــی ب دالی

ــی از  ــه یک ــود ک ــر می ش ــا ذک ــخ و تحلیل ه در تاری

آن هــا »تحقــق عدالــت« اســت. عــده ای تحقــق 

ــی، آن را  ــام و برخ ــدف ام ــن ه ــت را مهم تری عدال

یکــی از دالیــل حــرت بــرای حرکــت می داننــد. بــه 

هــر حــال عدالــت در اندیشــه و حکومــت اســالمی 

اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای دارد. بــا توجــه بــه 

فرارســیدن روزهــای پایانــی مــاه صفــر، گفت وگــوی 

ویــژه ای بــا »دکــرت علی اصغــر پورعــزت«، پژوهشــگر 

و اســتاد دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران انجــام 

داده ایــم تــا عدالت خواهــی در حرکــت امــام حســین 

)ع( و مســأله عدالــت در رشایــط کنونــی کشــورمان 

را بررســی مناییــم. در ادامــه مــن گفت وگــو تقدیــم 

می گــردد:

ــل  	 ــن دالی ی ــی از مهم تر ــوان یک ــا می ت ــرت: آی فک
ــت؟ ــی دانس ــین )ع( را عدالت  خواه ــام حس ــت ام حرک

مفــروض پرســش شــما ایــن اســت کــه حرکــت اولیــه 
سیدالشــهدا )ع(، بــراى قیــام بــود. توجــه داشــته باشــید کــه از 
ایشــان دعــوت شــد کــه بیاییــد و بــه مــا کمــک کنیــد و ســپس 

بــا دسیســه بنــى امیــه، ایــن دعــوت منتفــى شــد. بــا توجــه بــه 
ــته  ــا نوش ــر آن نامه ه ــه اگ ــود ک ــوم نب  معل

ً
ــا ــرایط، واقع آن ش

ــد.  ــت کنن ــه حرک ــرف کوف ــه ط ــام ب ــد، ام نمى ش
ــار  ــه اطه ــد ائم ــورد تأکی ــى م ــق عقان ــا منط  ب

ً
ــا ــن اساس ای

ــن)ع( در  ــاوت دارد. از امیرالمؤمنی ــان، تف ــه رفتارهایش در هم
خطبــه ۵ نهج الباغــه چنیــن روایــت شــده اســت کــه کســى 
رســتگار مى شــود کــه بــا دو بــال بپــرد؛ یعنــى کســى رســتگار 
مى شــود کــه بــا جنــاح یــا نیــروى کافــى حرکــت کنــد. وقتــى 
ــى  ــانى کاف ــروى انس ــین )ع( نی ــام  حس ــه ام ــد ک ــلم ش مس
ندارنــد، دلیلــى نداشــت کــه بخواهنــد بــه ایــن حرکــت ادامــه 

دهنــد.
ــمن  ــر دش ــاید اگ ــز ش ــورا نی ــش از عاش ــرایط پی ــى در ش  حت
ــارج  ــا خ ــام از آن ج ــه ام ــى داد ک ــکان آن را م ــت و ام فرص
بشــوند، ایشــان مســیر دیگــرى انتخــاب مى کردنــد و در 
ــه و  ــذا چپ گرایان ــد. ل ــن مى پرداختن ــغ دی ــه تبلی ــش ب آرام
ــتند   مى خواس

ً
ــا ــام حتم ــه ام ــم ک ــا نکنی ــانه ادع جزم  اندیش

ــات  ــه مقتضی ــرایطى دارد و ب ــاد ش ــرا جه ــد؛ زی ــاد کنن جه
ــراى آن،  ــف ب ــاد تکلی ــرار در ایج ــش اضط ــتگى دارد و نق بس
بســیار جــدى اســت؛ هــر چنــد در زمــان اجبــار و اضطــرار، 
راهــى بــه جــز آن وجــود نــدارد. بنابرایــن، امــام فقــط وقتــى 
مجبــور بــه جهــاد شــدند، جهــاد کردنــد؛ شــرایطى کــه در آن، 

واقعیتــش مــا چــون تجربــه ی حکومــت کــردن به ایــن گســتردگی در زمان عالــم مدرن و پســت مــدرن را نداشــتیم، لذا 
یــم.  نتوانســتیم به صــورت کامــل مفاهیــم و معیارهــا و داشــته های دینی مــان را بــه زبــان الگــوی حکمرانــی دربیاور
وگرنــه اولیــن قــدم ایــن اســت کــه آقــا مــا را بــا حکومــت امیرالمؤمنیــن علیه الســام قیــاس می کنــد. قیــاس کــردن 
ــت. ــاس نیس ــل قی ــن قاب ــا امیرالمؤمنی ــس ب ــم، هیچ ک ــاس کنی ــرت قی ــا حض ــان را ب ــا خودم ــه م ــت ک ــه از آن جه ن
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ــت.  ــود نداش ــاد وج ــز جه ــاره اى ج چ
ــأن  ــات ش ــل مراع ــه اه ــود و ن ــدن ب ــل فهمی ــه اه ــمن، ن دش
ــان  ــى و عصی ــوى درندگ ــت. خ ــل درک وضعی ــه اه ــام و ن ام
در وجــود دشــمنان تنیــده شــده بــود و آمــادة جنایــت بودنــد. 
ــود.  ــود، نب ــده ش ــه جنگی ــز این ک ــاره اى ج ــراد، چ ــن اف ــا ای ب
ــگ،  ــن جن ــین )ع( در همی ــام حس ــه ام ــد ک ــگاه کنی ــا ن ام
ــپ و  ــتون هاى چ ــام، س ــد. ام ــل کردن ــى عم ــدر عقان چق
راســت لشــکر را مشــخص نمودنــد؛ بــراى هــر یــک از افــراد، 
وظیفــه اى تعییــن و مبــارزه را بــه حــدى بــر دشــمنان ســخت 
ــام  ــک ام ــپاه کوچ ــر س ــن براب ــه چندی ــا آن ک ــه ب ــد ک کردن
لشــکر داشــتند، مجبــور شــدند تــا مدت هــا تــاش کننــد تــا 
خــط اولیــه ســپاه امــام را بشــکنند. بنابرایــن، وقتــى قــرار شــد 
کــه امــام بــا همــان نیــروى کــم بجنگنــد، بســیار هوشــمندانه 

ــد.  ــه جنگیدن و عاقان
ــه؟  ــا ن ــود ی ــت ب ــر عدال ــه خاط ــا ب ــد آی ــه مى فرمایی این ک
ــهدا)ع(  ــرد. سیدالش ــگاه ک ــر ن ــوع تاریخى ت ــه موض ــد ب بای
در زمــان رســول  اکــرم)ص(، در شــهرى کــه آن حضــرت آن 
را اداره مى کردنــد، حضــور داشــتند. شــیوه حکمرانــى ایشــان 
را دیــده بودنــد. دوران حکومــت امیرالمؤمنیــن)ع( را نیــز 

تجربــه کــرده بودنــد. اگــر مــا بــاور مى کنیــم کــه رســول الله 
ــورت  ــل مش ــورا اه ــه ش ــق آی ــن)ع(، طب )ص( و امیرالمؤمنی
بودنــد، یکــى از مهم تریــن مشــاوران امیرالمؤمنیــن)ع(، 
ــید  ــته باش ــدى نداش ــد. تردی ــین )ع( بوده ان ــام حس ــود ام خ
ــز ایشــان نقــش  کــه در تصمیم گیرى هــاى امــام علــى )ع( نی
مهمــى داشــته اند. ســپس در تصمیم گیرى هــاى امــام حســن 
ــته اند. در  ــورى داش ــش مح ــام نق ــم ام ــاز ه ــى)ع(، ب مجتب
ــرم  ــول اک ــه رس ــا روی ــى ب ــچ تفاوت ــان، هی ــه ایش ــع، روی واق
ــام حســن )ع( نداشــته اســت.  ــن)ع( و ام )ص(، امیرالمؤمنی
بنابرایــن، اگــر شــرایطى شــبیه شــرایط امــام حســن)ع(، بــراى 
ایشــان هــم بــه وجــود مى  آمــد، ایشــان نیــز ماننــد امام حســن 
ــه  ــت ک ــود داش ــرایطى وج ــر ش ــى اگ ــد؛ یعن )ع( مى پذیرفتن
شــرایط عهــد پیشــین امــام حســن مجتبــى)ع( بــا معاویــه در 
نظــر گرفتــه مى شــد، حرمــت خانــدان امــام حســین )ع( نگــه 
داشــته مى شــد، احتــرام شــیعیان حفــظ مى شــد و حکومــت 
اصــول و احــکام دیــن را بــه ظاهــر رعایــت مى کــرد، نیــاز بــه 

حرکــت اصاحــى نبــود.
 
ً
بنابرایــن، بــه اعتقــاد شــیعیان، رویــه ائمــه اطهــار)ع( کامــا
هــم نــوٌر واحــد؛ یعنــى همــه تابع 

ُ
ل

ُ
مشــابه همدیگرنــد؛ زیــرا ک

پرتو عقالنیت بود یژه: امام حسین )ع(، در صدد ایجاد جامعه عدل در  ونده و پر
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رویــه منطقــى و معقــول پیامبراکــرم )ص( و امیرالمؤمنیــن )ع( 
بــوده، در ایــن ســنت اســتمرار دارنــد و شــما  نمى توانیــد بیــن 

آن هــا اختــاف یــا رفتارهــاى دوگانــه ببینیــد. 

فکــرت: البتــه منظــور مــا فقــط روز عاشــورا  	
ــه  ــود ک ــر ب ــؤال مدنظ ــن س ــش اول، ای ــت. در پرس نیس
 امــام حســین)ع( بــرای عدالت خواهــی حرکــت 

ً
اساســا

کردنــد و بعــد ماجــرا بــه روز عاشــورا کشــیده شــد؟ یــا 
ــر؟  خی

 بــه ایشــان مراجعــه مى کردنــد 
ً
در گــذر زندگــى، مــردم مکــررا

و از مشــکات خــود و از ظلــم حکومــت مى گفتنــد. ظلمــى 
ــال  ــود. جــان و م ــد ســویه ب ــود؛ بلکــه چن کــه یک ســویه نب
ــک  ــرض هت ــوارد در مع ــیارى از م ــردم، در بس ــوس م و نام
ــین  ــام حس ــه از ام ــى ک ــن مردم ــى همی ــود. یعن ــت ب حرم
)ع( حمایــت نکردنــد، همــان مردمــى بودنــد کــه حکومــت 
ــا  ــهروندى آن ه ــوق ش ــورد حق ــزى را در م ــچ چی ــوى، هی ام
ــه فقــر برنمى گشــت.  ــذا مســأله فقــط ب رعایــت نمى کــرد. ل

بــراى مثــال، مــوارد زیــر را مــد نظــر قــرار دهیــد:
ــردى  ــام، ف ــا در ش ــه و ی ــا در مدین ــه ی ــهر کوف ــر در ش ــا اگ آی
ــى و  ــب زندگ ــه تصاح ــل ب ــا تمای ــه این ه ــت ک ــود داش وج
خانــواده او داشــتند، بــراى احــکام دیــن حرمتــى قائــل بودند؟ 
آیــا نامــوس مــردم امنیــت داشــت یــا بــراى حکمرانــان مهــم 

بــود؟
ــت  ــزى امنی ــچ چی ــن دوره هی ــن اســت کــه در ای ــت ای واقعی
ــت  ــام درخواس  از ام

ً
ــررا ــردم مک ــر م ــن اگ ــت؛ بنابرای نداش

مى کردنــد کــه کمــک کنیــد، دلیلــش ایــن بــود کــه بــه شــدت 
ــى  ــا حرکت ــان ب ــى ادعایش ــن رو، وقت ــد؛ ازای ــد بودن دردمن
ــفیر  ــتند و س ــى نوش ــد و نامه  های ــوأم ش ــاح ت ــوى اص ــه س ب
ــته اند  ــا نوش ــا را این ه ــه نامه ه ــرد ک ــد ک ــم تایی ــرت ه حض

و این هــا آماده  انــد، امــام کــه خــود نیــز تحــت تعقیــب بــود، 
ــد کــه روایت هــاى دیگــرى هــم  ــاى جهــاد شــد؛ هرچن مهی
وجــود داشــت؛ بــراى مثــال، همــه مى دانســتند کــه دســتگاه 
ــان  ادارى یزیــد، مــردم را تهدیــد خواهــد کــرد و مقاومــت آن
ــهادت  ــه ش ــت را ب ــران حرک ــت و س ــد شکس ــم خواه را دره
ــد  ــوى خواه ــکر ق ــک لش ــاد ی ــع ایج ــاند و مان ــد رس خواه

شــد.
ــت  ــا شکس ــن حرکت ه ــه ای ــدس زد ک ــد ح ــن، مى ش  بنابرای
خواهنــد خــورد؛ ضمــن اینکــه خیلى هــا مى گفتنــد کــه ایــن  
مــردم پایــدار و وفــادار نیســتند و شمشــیرهاى بنى امیــه آن هــا 
ــا  ــام در آن ج ــه ام ــى وظیف ــاند. ول ــود مى نش ــرجاى خ را س
حکــم مى کــرد کــه بــه ایــن همــه درخواســت و تقاضــا پاســخ 
بدهنــد. توجــه بفرماییــد کــه همــه مراحــل پیــش از عاشــورا و 
شــرایطى کــه در روز عاشــورا بــه ایشــان تحمیــل شــدند، غیــر 

قابــل کنتــرل بودنــد.
 در همــان شــرایط نیــز مــردم درمانــده بــه امــام رجــوع کردنــد 
ــرار  ــى ق ــى و دین ــى، اخاق ــره احساس ــان را در محاص و ایش
دادنــد و از ایشــان کمــک خواســتند؛ در حالــى کــه شــواهدى 
ــر صحــت گفته هــاى آن هــا داللــت داشــت و  داشــتند کــه ب

ــت. ــى نمى گذاش ــام باق ــراى ام ــرى را ب راه دیگ
امــام در برابــر یزیــدى قــرار گرفتــه بــود کــه بــه هیــچ چیــزى 
ــه در  ــرد. معاوی ــز نمى ک ــر را نی ــظ ظاه ــود و حف ــد نب پاى بن
برابــر مــردم پاى بندى هــاى ظاهــرى را بــه دیــن نشــان مــى داد؛ 
امــا یزیــد بــه هیــچ چیــزى پاى بنــد نبــود و بــه هیــچ وجــه، 
اگــر اراده کارى را مى کــرد، حرمــت خانــواده  و امــوال و جــان 
مســلمانان را نگــه نمى داشــت؛ ضمــن اینکــه شــیفته تمــدن 
جاهلــى و عربــى خــود بــود و گویــا کینــه اى نهفتــه نســبت بــه 
خانــدان پیامبــر داشــت؛ بنابرایــن، بــا ایــن شــخص نمى شــد 
 اگــر امــام حســن مجتبــى)ع( هــم 

ً
بیعــت کــرد. قطعــا

ــى  ــان عاقل ــچ انس ــع، هی ــد؛ در واق ــت نمى  کردن ــد، بیع بودن

امــام حســین)ع( همــه جوانب مصلحت را رعایــت کردند؛ مصلحت همین بود که شــد. در دســتگاه 
یــف می کننــد، براســاس قــرآن، راهــی جــز ایــن وجــود نداشــت. منطقــی و عقانــی کــه امــام تعر
بــه شــرح ماجــرا دقــت کنید: امــام به ســوی ســرزمین های ایران کــه در آن هــا تعصــب قبیلــه ای و نفوذ 
بنــی امیــه کم تر بــود )عــراق امروز(، حرکــت کردند؛ اما ســپاهیان یزید راهشــان را مســدود ســاختند.

پرتو عقالنیت بود امام حسین )ع(، در صدد ایجاد جامعه عدل در 
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ــرى  ــى بیعت ناپذی ــد؛ یعن ــت کن ــد بیع ــا یزی ــت ب نمى توانس
یزیــد، حکــم عقــل نیــز بــود و نــه  فقــط حکــم دیــن. 

می توانســتند  	 حســین)ع(  امــام  آیــا  فکــرت: 
ــق  ــال تحق ــه دنب ــد ب ــد و بع ــر بگیرن ــت را در نظ مصلح
اســامی  جامعــه  در  دیگــر  بخش هــای  و  عدالــت 

ــر؟   ــا خی ــد، ی برون

امــام حســین)ع( همــه جوانــب مصلحــت را رعایــت کردنــد؛ 
مصلحــت همیــن بــود که شــد. در دســتگاه منطقــى و عقانى 
کــه امــام تعریــف مى کننــد، براســاس قــرآن، راهــى جــز ایــن 

وجود نداشــت.
ــرزمین هاى  ــوى س ــام به س ــد: ام ــت کنی ــرا دق ــرح ماج ــه ش ب
ــه  ــى امی ــوذ بن ــه اى و نف ــب قبیل ــا تعص ــه در آن ه ــران ک ای
ــا ســپاهیان  ــد؛ ام ــود )عــراق امــروز(، حرکــت کردن ــر ب کم ت
یزیــد راهشــان را مســدود ســاختند. توجــه کنیــد کــه کربــا 
ــود  ــران ب ــراب از ای ــده اع ــرزمین هاى تصرف ش ــى از س بخش
و مدائــن کــه اکنــون نزدیــک  کربــا و نجــف اســت، زمانــى 
ــرزمین  ــین)ع( از س ــام حس ــت. ام ــوده اس ــران ب ــت ای پایتخ
مــادرى عربــى )عربســتان(، بــه طــرف ایــران حرکــت کردنــد، 
امــا راهشــان بــه ســوى ایــران مســدود شــد و نبــرد در همــان 
ســرزمین رخ داد. در واقــع سیدالشــهدا )ع( در ایــران آن روزگار 
ــوى  ــه، از س ــن نکت ــه ای ــت ک ــب اس ــدند. عجی ــهید ش ش

مورخــان مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.
بنابرایــن، سیدالشــهدا)ع( همــة مســیرهاى عقانــى صلــح را 
مســدود دیدنــد و بــه طــرف ایــران حرکــت کردنــد. اگر ایشــان 
 وارد جایــى 

ً
مى توانســتند از آن مســیر عبــور کننــد و احتمــاال

 
ً
مى شــدند کــه امــکان زندگــى وجــود داشــت، احتمــاال

ــک  ــپاه کوچ ــا س ــد و ب ــى نمى کردن ــاره لشکرکش ــان دوب ایش
ــه ســپاه امــوى کارى  ــد و ب ــه نمى تاختن ــه طــرف کوف خــود ب
نداشــتند؛ یعنــى واضــح بــود کــه ایشــان در حالــى که یــاورى 
ــان را  ــا ایش ــدند. ام ــگ نمى ش ــار وارد جن ــا اختی ــتند، ب نداش
ــان  ــگ ایش ــع جن ــد؛ در واق ــود کردن ــاع از خ ــه دف ــور ب مجب
ــگ  ــچ وجــه جن ــه هی ــگ ایشــان، ب ــود. جن  دفاعــى ب

ً
کامــا

تهاجمــى نبــود. شــبیه همیــن جنگ هــاى دفــاع از حــرم اهــل 
 ماهیــت دفاعــى دارد.

ً
بیــت )ع( کــه کامــا

نمى کــرد؟  ایجــاب  مصلحــت  آیــا  مى فرماییــد  این کــه 
ــت  ــد رعای ــت را بای ــه اى از مصلح ــه جنب ــر چ ــان دیگ ایش
ــد و  ــت کردن ــت را رعای ــب مصلح ــه  جوان ــد؟ هم مى کردن
صلــح شــرافتمندانه امکان پذیــر نشــد.  شــما تصــور مى کنیــد 
ــت  ــد، حرم ــاد را مى پذیرفتن ــن زی ــا اب ــح ب ــام صل ــر ام اگ

بیش تــرى بــراى خانــواده ایشــان قائــل مى شــدند؟ یــا همــان 
رفتــارى کــه بــا همــه مــردم مى کردنــد بــا خانــدان امــام نیــز 

ــتند؟ مى داش
ایــن قیــام باعــث شــد کــه تــا ســال ها، دســت کم در ظاهــر، 
ــما در  ــود. ش ــر ش ــار )ع( مؤدبانه ت ــه اطه ــایر ائم ــا س ــار ب رفت
ــى و وقاحــت آشــکار  ــه بى ادب گــذر تاریــخ دیگــر کســى را ب
یزیــد، در رفتــار بــا ائمــه اطهــار)ع( نمى بینیــد. ممکــن اســت 
در خفــا همچــون یزیــد یــا حتى بدتــر از آن بــوده باشــند، ولى 
ــا دســت کم  ــه شــد ی ــر عامــه مــردم، رفتارشــان مؤدبان در براب
بــه نحــوى ریاکارانــه، رفتارشــان را مؤدبانــه جلــوه مى دادنــد. 
ــود و در  ــر ب ــه اجتناب ناپذی ــن حادث ــا ای ــال، گوی ــر ح ــه ه ب
ــا،  ــانه ترین رفتاره ــا و مصلحت اندیش ــن رفتاره خردمندانه تری
امــام دفــاع را بــر خــود واجــب دیدنــد و دفــاع کردند. شــما در 
همــة مقاطــع روز عاشــورا، هیــچ گزارشــى از حملــه ابتدایــى 
 دفاعــى بــود. 

ً
امــام نمى بینیــد. بنابرایــن، جنــگ امــام کامــا

قیــام  	 بــا  همیشــه  عدالت خواهــی  فکــرت: 
ــا  ــد ی ــه می رس ــه نتیج ــود و ب ــی می ش ــلحانه عملیات مس

روش هــای دیگــری نیــز وجــود دارد؟ 

پرســش شــما ماهیــت القایــى دارد! در پاســخ مى گویــم کــه 
ــوم،  ــرد معص ــى در رویک ــه! ول ــتى، بل ــرد مارکسیس در رویک
خیــر! در رویکردهــاى ایدئولوژیــک کــه ربطــى بــه باورهــاى 
ایمانــى نــدارد، بــر ضــرورت قیــام و تهاجــم و جنــگ تأکیــد 
 بایــد گروهــى نظیــر 

ً
مى شــود. در اینگونــه رویکردهــا، حتمــا

پرولتاریــا قیــام کنــد و ســرمایه دارى را کنــار بگــذارد؛ ولــى در 
ــور  ــه ط ــق، ب ــاق ح ــردم و احق ــت م ــرورت رعای ــام، ض اس
ــق  ــود و ح ــرج مى ش ــرج و م ــه ه ــل ب ــع از تمای ــدى مان ج
ســرمایه دار نیــز تــا جایــى کــه خطــا نکــرده، محتــرم اســت.
 از طریــق قیــام مســلحانه و کشــت و 

ً
عدالت خواهــى، صرفــا

کشــتار نیســت. چه بســا کــه ایــن روش بــراى نیــل بــه عدالت، 
ــد کــه  ــه بى عدالتــى بیانجامــد. شــما یــک بررســى بفرمایی ب
آیــا در جریــان انقــاب، همــه رفتارهــا و همــه انتقام گیرى هــا، 
عادالنــه بودنــد؟ در جریــان انقــاب مــا، هــم توســط موافقان 
و هــم مخالفــان انقــاب، بى عدالتى هایــى صــورت گرفــت. 
ــدار  ــا، طرف ــه در ادع ــى ک ــا و گروهک های ــى از گروه ه خیل
انقــاب بودنــد، در جریــان انقــاب مرتکــب جنایت شــدند؛ 
ــاب.  ــروزى  انق ــد از پی ــم بع ــاب و ه ــان انق ــم در جری ه
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــود ک ــد مى ش ــت، تاکی ــل بی ــرام اه در م

ــه عدالــت رســید.   ــوان از طریــق ســتم ب نمى ت
ــید«،  ــت رس ــه عدال ــوان ب ــتم نمى ت ــم »از س ــى مى گویی وقت
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ــده و  ــى نش ــیر پیش بین ــچ مس ــما هی ــى ش ــه؟ یعن ــى چ یعن
ــت، در  ــه عدال ــل ب ــراى می ــد ب ــوب طلبانه اى را نمى توانی آش
ــوب  ــر آش ــه؟ اگ ــد چ ــش آم ــوب پی ــر آش ــد. اگ ــش بگیری پی
پیــش آمــد، شــما بایــد از جنــاح حــق، حمایــت کنیــد؛ چــه 
ــه  ــا همیش ــه آی ــان. اینک ــه مخالفت ــند و چ ــما باش ــدار ش طرف
ــوش  ــا را مش ــوان فض ــت، مى ت ــه عدال ــل ب ــراى می  ب

ً
ــا ابتدائ

ــاوت  ــى قض ــان عقان ــره، خودت ــرد و غی ــاب ک ــرد و انق ک
کنیــد. 

مى شــود،  مشــوش  فضــا  کــه  وقتــى   انقاب هــا  در 
مــردم؟  عامــه  یــا  مى آینــد  کار  روى  فرصت طلبــان 
ــد را در  ــى ش ــع مل ــاب از مناب ــه در اول انق ــى ک غارت های
ــام  ــردم انج ــه م ــط عام ــا توس ــن غارت ه ــد؛ ای ــر بگیری نظ
ــاب،  ــلمان انق ــروان مس ــان؟ پی ــط فرصت طلب ــا توس ــد ی ش
قائــل بــه ایــن بودنــد کــه از بیت المــال هیــچ چیــزى 
نمى شــود برداشــت؛ ولــى در عمــل، بخــش  قابــل توجهــى از 
بیت المــال غــارت شــد!  این هــا را چــه کســى غــارت کــرد؟ 
ــذر  ــه از آن برح ــت ک ــى اس ــوب، فضای ــفته و آش ــاى آش فض
داشــته مى شــود؛ بنابرایــن درســت نیســت کــه بگوییــم 
ــه از  ــى ک ــلحانه کــرد. براســاس فهم ــام مس ــد قی همیشــه بای
قــرآن دارم و براســاس رویــه اى کــه از معصــوم دیــده ام، قیــام 
مســلحانه فقــط زمانــى بایــد انجــام گیــرد کــه افــراد ناگزیــر 

ــد.  ــاع کنن ــان دف ــند از خودش باش
شــما هیــچ  یــک از معصومــان را در قیــام مســلحانه ابتدایــى 
نمى بینیــد، مگــر در زمــان اضطــرار. امیرالمؤمنیــن )ع( 
ــاز  ــگ را آغ ــا جن ــه آن ه ــد ک ــروه جنگیدن ــه گ ــا س ــى ب زمان
ــد و تعــداد  کــرده و جنایت هــاى پى درپــى، پیشــه کــرده بودن
زیــادى از مســلمانان را کشــته بودنــد. شــما کجــا دیده ایــد کــه 

امیرالمؤمنیــن)ع( آغازگــر یــک جنــگ باشــد؟ کجــا دیده ایــد 
کــه ایشــان چنیــن رویــه اى داشــته باشــند؟

فکــرت: بــا توجــه بــه شــرایط و مشــکات موجود  	
ــرد،  ــورت می گی ــه ص ــی ک ــورمان و بی عدالتی های در کش
ســؤال ایــن اســت کــه در شــرایط کنونــی بایــد یــک نفــر 
یــا یــک عــده بــرای تحقــق عدالــت بــه معنــای واقعــی 
ــاز  ــد آغ ــدی بای ــه رون  چ

ً
ــا ــد؟ و اساس ــام کنن ــه، قی کلم

شــود تــا عدالــت محقــق گــردد؟ 

ــون  ــا اکن ــد: آی ــل کنی ــش تام ــن پرس ــه ای ــخ ب  در پاس
ً
ــا لطف

گروه هــاى ســتم گر جامعــه موقعیــت مشــخصى دارنــد؟ 
آیــا طبقــه ســتم گر مشــخص اســت یــا مبهــم؟ فضــاى ســتم 
و ســتم گرى، توســط نهادهــا ایجــاد مى شــود یــا توســط 
افــراد؟ بــراى مثــال، رئیس جمهــور فعلــى دارد ســتم مى کنــد 
ــدام  ــت جمهورى؟ ک ــاد ریاس ــا نه ــى ی ــور قبل ــا رئیس جمه ی

ــت؟ ــتم گر اس س
در بــاب دوران پیشــین، واضــح بــود کــه کجــا ســتم مى کنــد. 
اآلن اگــر مــا بخواهیــم بــه صــورت عقانــى، مســیر معصــوم 
را در پیــش بگیریــم، بایــد ســعى کنیــم کــه ترویــج عقانیــت 
ــته  ــجاعانه داش ــح و ش ــت هاى صری ــد بازخواس ــم و بع کنی
باشــیم. بــراى مثــال، بایــد از قــوه قضائیــه درخواســت کنیــم 
ــه  ــد و ب ــام بده ــى انج ــه دادن، کارعمل ــاى نمای ــه ج ــه ب ک
ــرود و  ــتر دزد ب ــراغ ش ــرغ دزد، س ــراغ تخم م ــن س ــاى رفت ج
دادگاه هــاى مســئوالن خطــاکار را بــه طــور علنــى برگــزار کند. 
ــه  ــر را ب ــون، همدیگ ــا در تلویزی ــئولین باره ــود مس ــر خ مگ
ــردم  ــر م ــان در براب ــا تکلیفش ــد؟ این ه ــم نکرده ان ــتباه مته اش
ــه در  ــد ک ــه را وادار کنن ــوه قضائی ــتى ق ــردم بایس ــت؟ م چیس
ــد  ــروز رون ــا ام ــد گوی ــود. هرچن ــر ش ــودش ظاه ــأن خ ش
عملکــرد قــوه قضائیــه بــه ســوى بهبــود اســت، ولــى هنــوز راه 
ــه شــأن و منزلتــى برســد کــه مــد  ــا ب ــادى در پیــش دارد ت زی

ــوده اســت.  نظــر معصــوم ب
قــوه قضائیــه بایــد شــجاع و مســتقل و قــوى باشــد؛ تــا حــدى 
کــه ســتم گران جــرأت ســتم نداشــته باشــند و قدرتمندتریــن 
ــر عقانــى نداشــته باشــند.  ــار غی افــراد جامعــه، جــرأت رفت
ــز  ــون نی ــته ایم و اکن ــه اى نداش ــوه قضائی ــن ق ــون چنی ــا تاکن م

ــم.  نداری
امیــد اســت کــه اگــر سیســتم مى خواهــد در مســیر معصــوم 
گام بــردارد، نظریه هایــى را طراحــى کنــد و الگوهایــى بدهــد 
و مجاهــدت نمایــد تــا بــه مراتبــى از ایــن شــأن دســت یابــد 
و بتوانــد قــوه قضائیــه اى را ایجــاد کنــد تــا در قامــت خــودش 
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ظاهــر شــود؛ بایــد بتوانــد قــوه مقننــه را وادار بــه پاســخ گویى 
 . کند

تصــور کنیــد کــه چقــدر وقیــح اســت وضــع قــوه مقننــه اى که 
از شــفافیت آراء خــودش نــه در مســائل نظامــى و محرمانــه، 
بلکــه در مــورد مســائل خریــد و فــروش کاال یــا اعطــاى امتیاز 
یــا تصمیم گیرى هــاى ایــن  چنینــى نیــز طفــره مــى رود. 
ــه  ــى ک ــى وقاحــت مى خواهــد؛ در حال ــره روى خیل ــن طف ای
مى بینیــم کــه ایــن وقاحــت دارد عرفــى مى شــود؛ همانگونــه 

ــت. ــدن اس ــال عرفى ش ــا درح ــور م ــز در کش ــاد نی ــه فس ک
ــت؟  ــخ گو اس ــى پاس ــه کس ــر چ ــه در براب ــوه مجری ــون ق اکن
ــى  ــت؟ گاه ــه اس ــه چگون ــوه مجری ــخ گویى ق ــیر پاس مس
رؤســاى جمهور وقتــى بــه مجلــس مى رونــد، مجلــس را 
ــس  ــه مجال ــد ک ــد و ببینی ــى کنی ــد. بررس ــازى مى گیرن ــه ب ب
گوناگــون مــا، در هیــچ دوره اى نتوانســته اند شــجاعانه در 
برابــر رئیس جمهــور بایســتند و او را وادار بــه پاســخ گویى 
جامــع و اثرگــذار کننــد. شــاید در زمــان آقــاى خاتمــى، قــوه 
مقننــه بیــش از ســایر دوره هــا، بــه دولــت فشــار آوردنــد. ولــى 
ــد و  ــد در ق ــه بتوان ــوه مقنن ــده نشــد کــه ق ــچ دوره  اى دی در هی
ــد  ــجوها مى خواهن ــر دانش ــود. اگ ــر ش ــودش ظاه ــت خ قام
کارى انجــام دهنــد، مطالعــه کننــد کــه چگونــه قــوه مقننــه اى 

ــند.  ــته باش ــروز داش ــران ام ــراى ای ــب ب ــت مناس در قام
بــه طــور خاصه، پاســخ مــن به ســؤال شــما، ضــرورت تاکید 
بــر عقانیــت بــود؛ یعنــى مــا بایــد شــرایطى را ایجــاد کنیــم 
کــه بــا عقانیــت و بســیج افکارعمومــى، بتوانیــم بــا ماحظــه 
ضرورت هــا و نیازهــاى زندگــى مــردم، قــواى ســه گانه را 
ــا  ــرد آن ه ــاب عملک ــه حس ــم و ب ــخ گویى نمایی ــه پاس وادار ب

رســیدگى کنیــم. 

فکــرت: ســؤال بعــدی  در مــورد همیــن فرمایــش  	
شماســت. نقش دانشــجویان، طــاب و اقشــار گوناگون 
مــردم در تحقــق عدالــت و وادار کــردن قــوای ســه گانه بــه 
ــه  کاری  ــی چ ــر جناب عال ــت؟ از نظ ــخ گویی، چیس پاس

بایــد انجــام بدهنــد؟  

ایــن ســؤاِل خوبــى اســت. برگردیــد و تاریــخ ایــران را ببینیــد. 
ــت  ــانیان، دوران خاف ــیان، ساس ــا، هخامنش ــان ماده از زم
اســامى و بعــد از آن، حکومت هــاى خان هــاى مغــول 
تــا دوره صفویــه و ســپس قاجــار، پهلــوى و جمهــورى 
اســامى، همــه را مدنظــر قــرار دهیــد. وضعیــت ایــران را در 
ــه  ــاهیان ب ــد. خوارزمش ــر بگیری ــاهیان در نظ دوره خوارزمش
حــدى ســابقه جنایــت داشــتند کــه در برخــى مناطــق ایــران، 

مــردم برایشــان تفــاوت چندانــى نداشــت کــه مغــول بــر ایــران 
مســلط شــود و جنایــت کنــد یــا حاکــم ایرانــى باقــى بمانــد و 

ــه جنایــات خــود ادامــه دهــد!  ب
اگــر مى خواهیــد راهــکار بدهیــد، راهــکارى ارائــه کنیــد کــه 
ــاى  ــا را در تجربه ه ــرد و آن ه ــر بگی ــردم را در نظ ــت م وضعی
ــن  ــن در ای ــیار خونی ــاب بس ــد. دو انق ــرق نکن ــرارى غ تک
ــعراى  ــه ملک الش ــروطه ک ــاب مش ــد: انق ــور رخ داده ان کش
بهــار، بــه خوبــى چگونگــى بــه انحــراف رفتــن آن را در 
اشــعارش، بــه تصویــر کشــیده اســت. ســپس انقــاب 

ــد. ــادث ش ــگ ح ــس از آن، جن ــامى رخ داد و پ اس
پــس از جنــگ، بســیارى از متولیــان امــور کشــور بــه تدریــج 
از شــخصیت مردمــِى پیشــین خــود فاصلــه گرفتنــد، تــا حدى 
کــه امــروز کم تــر کســى در بیــن مســئولین پیــدا مى شــود کــه 
دغدغــة معــاش داشــته باشــد؛ در حالــى کــه درصــد باالیــى 
از مــردم ایــران، امــروزه دغدغــة معــاش دارنــد و بخــش قابــل 
ــد  ــان، نمى توانن ــات موجودش ــا امکان ــان ب ــى از ایرانی توجه
آینــده روشــنى را بــراى فرزندانشــان ترســیم کننــد. اگــر کســى 
 توضیــح بدهــد 

ً
ادعــاى مردمى بــودن مســئوالن را دارد، لطفــا

کــه کــدام مســئول رده بــاالى کشــور، امــروز دغدغــه و نگرانى 
معیشــت دارد.

ــه  از ایــن رو مدعــى مى شــویم کــه امــروز، نســبت خردمندان
ــدارد.  ــود ن ــردم، وج ــئوالن و م ــى مس ــع زندگ ــن وض ــا ای ب
حــال اگــر بخواهیــم خردمندانــه عمــل کنیــم، بایــد نهادهــاى 
دموکراتیــک را توســعه بدهیــم تــا بــه ســمت و ســویى برونــد 
کــه نیازهــاى مــردم شــناخته شــوند و بــه آن هــا نیــز بهــا داده 

بشــود. 
توجــه کنیــد کــه امــروز نماینــدگان مجلــس، فقــط درصــورت 
ــد وارد مجلــس  ــدان مى توانن ــه احــزاب و قدرتمن وابســتگى ب
ــد و  ــرج کن ــول خ ــد پ ــروز مى توان ــى ام ــه کس ــوند. چ بش
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هزینــه تبلیغــات سیاســى را بدهــد؟ وقتــى راهــى غیــر از ایــن 
ــر  ــوه، زی ــه ق ــر س ــا در ه ــاالرى م ــام شایسته س ــت، نظ نیس

ــؤال مى رود.  س
شــاید قــوه قضائیــه بــه دلیــل نظــارت حرفــه اى، منطقى تریــن 
داشــته  مــا  کشــور  در  را  وضعیــت  شایسته ســاالر ترین  و 
ــى و  ــاى خانوادگ ــبیه گروه ه ــى ش ــه گاه ــوه مجری ــد. ق باش
خویشــاوندى و گاهــى شــبیه ارگان هــاى ایدئولوژیــک حزبــى 
اداره مى شــود؛ گویــا رســم چنیــن اســت کــه بــه طــور 
ــد.  ــر برمى گردن ــته اى دیگ ــد و دس ــته اى مى آین ــى، دس متوال
ــد  ــم برمى گردن ــا ه ــد و ب ــم مى آین ــان باه ــتان و همراه دوس
و هیــچ توضیحــى بــراى گزینش هــاى خــود نمى دهنــد. قــوه 
مقننــه نیــز بــه شــدت تحــت تأثیــر ســاختار احــزاب سیاســى 
ــاالر  ــرار دارد و شایسته س ــا ق ــه آن ه ــته ب ــانه  هاى وابس و رس

نیســت.
سیســتم هاى انتخاباتــى مــا نتوانســته اند شایسته ساالرباشــند. 
ــون  ــه اکن ــرادى ک ــه اف ــورد ک ــم بخ ــد قس ــى مى توان ــه کس چ
ــته ترند؟  ــوند، شایس ــاب مى ش ــا انتخ ــى م ــتم سیاس در سیس
حتــى کــدام فــرد منصفــى مى توانــد ادعــا کنــد کــه ایــن افــراد 
ــه طــور نســبى شایســته ترند؟ ماک هــاى شایسته بودنشــان  ب
چیســت؟ فقــط مى شــود گفــت کــه مــردم این هــا را انتخــاب 
ــا  ــواهد مبن ــور ش ــه ط ــد ب ــى نمى توان ــى کس ــد. حت کرده ان
گواهــى بدهــد کــه مکانیزم هــا و ســاز و کارهــاى اجتماعــى 

ــد.  ــه ســوى شایســته گمارى پیــش مى رون مــا، ب
ــا  ــاره آن ه ــد درب ــه بای ــت ک ــى اس ــا حوزه های ــن، این ه بنابرای
ــد در  ــرى مى خواهی ــر تغیی ــر ه ــود. اگ ــام بش ــى انج کار علم
جامعــه بدهیــد، تــا در ایــن حوزه هــا کار علمــى قــوى انجــام 
نگیــرد و برایشــان الگــو نداشــته باشــید، موفــق نخواهیــد بــود.
طــاب و دانشــجویان مــا، کارهــاى زیــادى مى تواننــد انجــام 
دهنــد؛ آن هــا مى تواننــد مــدل مطلــوب حکومــت حق مــدار 
علــوى را بــه تصویــر بکشــند. معرفــى ویژگى هــاى گوناگــون 
ــت  ــاى حکوم ــى ویژگى ه ــى)ع( و معرف ــام عل ــت ام حکوم
ــل  ــا تأم ــژه ب ــه وی ــوم)ع(، ب ــارده معص ــگاه چه ــوب از ن مطل
بــر روایــات پیامبراکــرم)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( و حضــرت 
ــه فدکیــه، نشــان مى دهــد کــه  صدیقــه طاهــره )س( در خطب
قــرار بــوده کــه مــا چــه نــوع حکومتــى را برقــرار کنیــم. آن هــا 

ــد. ــن مباحــث بپردازن ــه ای ــد ب مى توانن
عــاوه بــر ایــن، مى تواننــد بــه ایــن مبحــث بپردازنــد کــه اگــر 
بخواهیــم امــروز ســازه اى حکومتــى را بــه صــورت عقانــى 
ــه  ــردم، ب ــه م ــه رأى عام ــرام ب ــن احت ــا ضم ــم ت ــا کنی برپ
بیشینه ســازى منافــع ملــى بپــردازد، بایــد بــه کــدام ســمت و 

ســو متمایــل بشــویم؟ درچــه شــرایطى مــا حکومتــى خواهیم 
داشــت کــه مرضــى خداونــد و چهــارده معصــوم)ع( و طبــق 
بحــث امــروز مــا، مرضــى و مــورد رضــاى امــام حســین)ع( 

خواهــد بــود؟

 بــه نقــش عمــوم مــردم، در بحــث  	
ً
فکــرت: لطفــا

عدالــت اشــاره ای بفرماییــد تــا بحــث کامــل شــود.

ــا  ــا رســانه هاى م نقــش عامــه مــردم بســیار مهــم اســت، ام
ــط  ــم فق ــض، آن ه ــروى مح ــه اى پی ــه گون ــردم را ب ــش م نق
ــه  ــد ک ــل کنی ــد. تام ــل داده ان ــران، تقلی ــاى بح در هنگامه ه
ــت  ــل والی ــى مث ــتفاده از واژگان ــا سوءاس ــرر، ب ــور مک ــه ط ب
و  خاقیــت  از  مانــع  )ع(،  بیــت  اهــل  دوســت دارى  و 

اندیشــه ورزى و بــروز آراء متفــاوت مى شــوند. 
درســت اســت کــه هــرج و مــرج و بــازى بــا اندیشــه جوانــان 
ــان  ــه هم ــز ب ــانه اى نی ــار رس ــى انحص ــت، ول ــاک اس خطرن
میــزان خطرنــاک اســت و موجــب کندذهنــى و کاهش ســطح 
ــد  ــور مى کنن ــده اى تص ــا ع ــود. گوی ــى مى ش ــوغ اجتماع بل
کــه بایــد فکــر کننــد و بقیــه مــردم فقــط بایــد از آن هــا تبعیــت 
ــه دروغ و چاپلوســانه، از واژگان  ــد؛ همــان کســانى کــه ب کنن
ــاى  ــا دیدگاه  ه ــد ت ــتفاده مى کنن ــردم، اس ــر م ــدس در نظ مق

خودشــان را بــه مــردم عرضــه کننــد. 
ــم  ــه حاک ــر جامع ــه ب ــه ک ــد آن چ ــگاه کنی ــون ن ــما اکن ش
مى شــود، تــا چه حــدى مــورد رضــاى معصومــان)ع( اســت. 
در رویــه زندگــى کســانى کــه ادعــاى پیــروى از معصومــان را 
دارنــد، تامــل کنیــد! بــه چــه میــزان ایــن افــراد تابــع رویه هــاى 
زندگــى معصومیــن )ع( بوده انــد! بــراى مثــال، بــه چــه میــزان 
ماننــد معصومــان بــا دشــمن خودشــان مــدارا دارنــد! بــه چــه 
میــزان در برابــر مخالفــان خودشــان عادالنــه برخــورد مى کنند! 
ــع ملــى حساســیت  ــه مصــرف مناب ــزان نســبت ب ــه چــه می ب

ــد!  ــت مى کنن ــال را رعای ــئون بیت الم ــد و ش دارن
ــش ها را  ــن پرس ــد ای ــجویان مى توانن ــم دانش ــور مى کن تص
افزایــش بدهنــد. ایــن پرســش ها بســیار کمک کننــده هســتند.

فکــرت: ســپاس فــراوان نســبت بــه فرصتــی  	
ــب  ــت مطال ــکر باب ــد و تش ــرار دادی ــا ق ــار م ــه در اختی ک

فوق العــاده ای کــه بیــان فرمودیــد.
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اقتصــاد اســالمی ماهیــت و مجموعــه ای از معــارف  	

ــد و آن  ــال می کن ــم را دنب ــدف مه ــک ه ــه ی ــت ک اس

ــط اقتصــادی  ــات و رشای ــردن مقدم هــدف، فراهــم ک

بــرای پیرشفــت و حرکــت انســان به ســوی کــامل مطلق 

ــن حســاب،  ــا ای ــت اســت. ب ــت عبودی ــا هــامن نهای ی

اقتصــاد اســالمی به عنوان یک سیســتم کلــی، دو بخش 

خواهــد داشــت: یــک بخــش معرفتــی و یــک بخــش 

رفتــاری. در همیــن زمینــه از مهمرتیــن قواعــد مکتبــی 

رفتارســاز، قاعــده عدالــت اســت لــزوم توجه بــه عدالت 

و عدالــت اقتصــادی موضوعــی اســت کــه بیــش از هــر 

چیــز در ادیــان الهــی و بــه ویــژه در دیــن اســالم بــدان 

پرداختــه شــده اســت کــه وجود آیــات و روایــات متعدد 

در ایــن زمینــه دلیــل بــر ایــن مدعــا اســت. از ایــن رو 

بــا اتوجــه بــه اهمیــت برقــراری عدالــت اقتصــادی در 

ــی  ــه رساغ حجــت االســالم عل جامعــه از منظراســالم ب

نعمتــی دبیــر هیئــت اندیشــه ورز اقتصاد حــوزه علمیه 

خراســان رفتیــم تــا بــا ایشــان گفت گویــی داشــته باشــیم.

 

آقــای دکتــر، بحــث مــا دربــاره عدالــت اقتصــادی  	
اســت؛ بــرای اینکــه محــل نــزاع در بحث مشــخص شــود 
و درک صحیحــی از ایــن موضوع داشــته باشــیم، اگــر الزم 
ــی از  ــینه ای تاریخ ــات و پیش ــک مقدم ــدا ی ــد ابت می دانی

عدالــت اقتصــادی ارائــه دهیــد. 

خواهــش مى کنــم؛ البتــه نیــاز بــه توضیــح نــدارد کــه 
ــع و  ــه جوام ــه هم ــخ دغدغ ــول تاری ــته در ط ــت پیوس عدال

ــروز  ــور و ب ــترین ظه ــت و بیش ــوده اس ــان ب ــمندان آن اندیش
ــت در  ــه عدال ــت؛ اگرچ ــادى اس ــائل اقتص ــت در مس عدال
ــف  ــل تعری ــى قاب ــردى و اجتماع ــف ف ــاحت هاى مختل س
ــات و  ــدال در صف ــاى اعت ــه معن ــت ب ــل عدال ــت؛ از قبی اس
ــت  ــاق فضیل ــه در اخ ــى ک ــانى )معنای ــاى نفس خصلت ه
ــوم  ــک مفه  ی

ً
ــا ــود و عمدت ــه مى ش ــر آن تکی ــطویى ب ارس

فــردى از عدالــت اســت(، عدالــت آموزشــى، عدالــت 
ــى و … . ــت سیاس ــى، عدال قضای

 

ــا  	 ــد ت ــه دهی ــادی ارائ ــت اقتص ــی از عدال توضیح
متوجــه شــویم مقصــود از  عدالــت اقتصــادی چیســت و 
چــه تعریفــی دارد، تــا در ادامــه بــه این بحــث بپردازیــم، که 
چــه عواملــی باعــث ایجــاد جنبش هــای عدالــت طلبــی 

در ایــن زمینــه خواهدشــد؟

ــم  ــک فه  ی
ً
ــا ــرا نوع ــد. زی ــرح فرمودی ــى مط ــؤال خوب س

ــان  ــردم جری ــوم م ــن عم ــادى بی ــت اقتص ــى از عدال ناقص
ــت  ــه »عدال ــادى ب ــت اقتص ــوارد عدال ــب م دارد و در غال
عدالــت  مى شــود.  فروکاســته  یــا  تحویــل  توزیعــى« 
ــه میــزان بهره منــدى هــر یــک از افــراد  توزیعــى کــه ناظــر ب
ــت و  ــادى اس ــب م ــاه و مواه ــه از رف ــاى جامع ــا گروه ه ی
ــدى  ــن بهره من ــى ای ــا پراکندگ ــع ی ــر، توزی ــارت دیگ ــه عب ب
ــادى  ــت اقتص ــوم عدال ــتره مفه ــى از گس ــا جزئ ــت، تنه اس
ــراى شــما  ــع، آنچــه ب ــا دغدغــه توزی  هــم ب

ً
ــا اســت. طبیعت

ــع و  ــن توزی ــس ای ــودن واریان ــم ب ــود ک ــد ب ــوب خواه مطل

 لقمــه پــاک و درآمــد حــال، یعنــی درآمــدی کــه طــی مجموعــه ای از تعامــات عادالنــه اقتصــادی 

ــوده  ــر نب ــد نظ ــاغل م ــخص ش ــردی ش ــتکاری ف  درس
ً
ــا ــات، صرف ــد تعام ــی گفتی ــد. وقت ــت آی ــه دس ب

و عادالنــه بــودن »نهادهایــی« کــه تعیین کننــده درآمــد وی هســتند نیــز مطــرح می شــود. مثــا وقتــی 

بــازار اســامی اســت، و می بینیــد  انحصــار، خــاف اصــول ]عدالــت در[  ثابــت می کنیــم وجــود 

ــاد  ی ــازار ز ــن ب ــت در ای ــه دس ــود ک ــن می ش ــوی تعیی ــه نح ــوم ب ــط وزارت عل ــکی توس ــته دندانپزش کدرش

ــت.  ــرام اس ــه ح ــوده ب ــروع و آل ــک نامش ــمای دندانپزش ــد ش  درآم
ً
ــا ــد، فطع ــی بمان ــار باق ــده و انحص نش

عدالت اقتصادی به مثابه فقه االقتصاد
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ــوارى  ــدون دش ــه ب ــزى ک ــت؛ چی ــودن آن اس ــوازن« ب »مت
ــل  ــى قاب ــب جین ــون ضری ــاخص هایى همچ ــا ش ــى ب خاص
ســنجش اســت. لــذا بــا ایــن نگــرش و ایــن دغدغــه، یــک 
نظــام کمونیســتى کــه در آن از هــر کــس بــه انــدازه توانــش 
ــک  ــود ی ــازش داده مى ش ــدازه نی ــه ان ــده و ب ــیده ش کار کش
نظــام عادالنــه خواهــد بــود. در حالــى کــه غیــر از عدالــت 
توزیعــى، قســم دیگــرى از عدالــت را داریــم بــه نــام عدالــت 
 )Commutative justice( رویــه اى یــا عدالــت مبادلــه اى
ــادالت و  ــک از مب ــر ی ــودن ه ــه ب ــاى عادالن ــه معن ــه ب ک
ــک از  ــر ی ــودن ه ــه ب ــر، عادالن ــر بهت ــه تعبی ــات و ب معام
الگوهــاى تعامــات اقتصــادى میــان افــراد و گروه هــا و 
بلکــه میــان انســان و طبیعــت اســت. اجــازه دهیــد بــا مثــال 
ــک،  ــام بان ــه ن ــى ب ــا موجودیت ــا آی ــه مث ــم؛ اینک ــرض کن ع
ــد نفــر مالــک آن  ــا چن ــرد کــه همزمــان دو ی ســپرده اى بپذی
ــه  ــان معامل ــا ف ــر؟ اینکــه آی ــا خی ــه اســت ی باشــند عادالن
ــه  ــر؟  اینک ــا خی ــت ی ــه اس ــى عادالن ــازار مال ــتقه در ب مش
ــکارات،  ــات و ابت ــارى از اختراع ــت انحص ــم حمای ــا رژی آی
عادالنــه اســت یــا خیــر؟ و بســیارى از ایــن ســؤاالت کــه نــه 
ــات و  ــاى اثب ــه ابزاره ــت و ن ــى اس ــت توزیع ــوع عدال موض
احقــاق عدالــت توزیعــى تــوان پاســخگویى نظــرى و تحقــق 

ــد. ــه آن را دارن ــى ب ــیدن عمل بخش
 

اهمیــت عدالــت اقتصــادی از منظــر متــون دینــی  	
ــر  ــام و دیگ ــگاه اس ــوع ن  ن

ً
ــرا ــد؟ مختص ــان فرمایی را بی

ــادی  ــت اقتص ــث عدال ــه مبح ــادی را ب ــب اقتص مکات
ــد. ــریح بفرمایی تش

ــن  ــت اقتصــادى همیشــه ای ــت عدال ــراى ذکــر اهمی ــده ب بن
روایــت شــریف نبــوى )ص( را عــرض مى کنــم کــه العبــادةُ 
 ِمنهــا فــى طلِب الحــاِل یعنــى عبادت 

ٌ
جــزاء ِتســَعـة

َ
ــَرةَ ا

َ
َعش

ــه  ــراى ب ــاش ب ــزء آن در کار و ت ــه ج ــه ن ــت ک ــزء اس ده ج
دســت آوردن روزى حــال اســت. شــبیه همیــن مضمــون و 
نســبت، در توصیه هــاى عملــى اهــل اخــاق و ســلوک هــم 
کیــد بــر »لقمــه پــاک« مشــاهده مى شــود؛ چیــزى کــه  در تأ
اکثــر مــردم مــا در ایــن زمانــه از آن محرومنــد. لقمــه پــاک 
و درآمــد حــال، یعنــى درآمــدى کــه طــى مجموعــه اى از 
تعامــات عادالنــه اقتصــادى بــه دســت آیــد. وقتــى گفتیــد 
ــردى شــخص شــاغل مــد   درســتکارى ف

ً
ــا تعامــات، صرف

ــده  ــى« کــه تعیین کنن ــودن »نهادهای ــه ب ــوده و عادالن نظــر نب
درآمــد وى هســتند نیــز مطــرح مى شــود. مثــا وقتــى ثابــت 
ــت در[  ــول ]عدال ــاف اص ــار، خ ــود انحص ــم وج مى کنی
ــکى  ــته دندانپزش ــد کدرش ــت، و مى بینی ــامى اس ــازار اس ب
توســط وزارت علــوم بــه نحــوى تعییــن مى شــود کــه 
ــاد نشــده و انحصــار باقــى بمانــد،  ــازار زی دســت در ایــن ب
ــه  ــوده ب ــروع و آل ــک نامش ــماى دندانپزش ــد ش  درآم

ً
ــا فطع

حــرام اســت. همین طــور درآمــد وکاى عزیــز، هیئــت 
ــف و  ــر صن ــى و ه ــگاه هاى دولت ــرم دانش ــاى محت علمى ه
گروهــى کــه بــه نحــوى بــراى خــود انحصــار درســت کــرده 

باشــند.
ــت  ــاره عدال ــاره اى درب ــح دوب ــک توضی ــد ی ــازه بدهی اج
ــه  ــدواژه اى ک ــک کلی ــن ی ــون ای ــم، چ ــرض کن ــادى ع اقتص
بســیارى از فضــا و پژوهشــگران کشــور را در همیــن حــال 
ــم اگــر  ــه خــود مشــغول کــرده اســت. مــا معتقدی حاضــر ب
ــق  ــه اى محق ــت روی ــاى عدال ــه معن ــادى ب ــت اقتص عدال
شــود نیــاز بــه عدالــت توزیعــى بــه حداقــل خــود مى رســد. 
اگرچــه اســام، عدالــت توزیعــى را از همــان ابتــدا بــا 
تأســیس نهــاد زکات بــه رســمیت شــناخته و در احــکام 
ــن  ــده ای ــرض بن ــر ع ــاهد ب ــت. ش ــا داده اس ــود ج ــه خ اولی
اســت کــه در توصیــف زمانــه ظهــور حضــرت ولــى عصــر 
ــى  ــان غن ــردم چن ــه م ــم ک ــات داری ــداه در روای ــا ف ارواحن
مى شــوند کــه مؤدیــان زکات مى گردنــد نیازمنــدى پیــدا 
ــت و  ــه اى اس ــت روی ــده عدال ــذا عم ــد. ل ــد و نمى کنن کنن
ــه  ــه ن ــزى نیســت جــز »فقــه اقتصــادى«؛ البت ــن هــم چی ای
ــى  ــات فقه ــادى در مدون ــکام اقتص ــون از اح ــه هم اکن آنچ
ــد در  ــه بای ــه آنچ ــه ضمیم ــا ب ــه آنه ــود دارد، بلک ــا وج م

ــود. ــرح ش ــعه آن مط ــه و توس ــول فق تح
لــذا گاهــى انســان تعجــب مى کنــد از این کــه اندیشــمندان 
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و اســاتید مــا در کجاهــا دنبــال عدالــت اقتصــادى از منظــر 
اســام مى گردنــد. اگــر عدالــت اقتصــادى در میــراث 
بایــد  پــس  نمى داشــت  وجــود  اســامى  ســاله   ۱۴۰۰
ــه  ــوذ بالل ــه نع ــه و آل ــى ا… علی ــام صل ــرم اس ــى مک نب
ــاس  ــوم الن ــه لیق ــریفه ک ــه ش ــل در آی ــال رس ــدف از ارس ه
بــرآورده نکــرده  بالقســط باشــد را در مــورد خودشــان 
ــى در  ــد ماه ــا مانن ــت م ــکل اینجاس ــفانه مش ــند! متأس باش
ــن  آب کــه آب را نمى فهمــد، متوجــه نشــده ایم کــه تمــام ای
ــى و اقتصــادى  ــه مباحــث مال ــواب گســترده  فقهــى کــه ب اب
ــد.  ــیم مى کن ــادى را ترس ــت اقتص ــود و … دارد عدال و عق
ــه  ــل شــود. فق ــد تکمی منتهــاى مطلــب ناقــص اســت و بای
االقتصــاد مــا تــا بــازار را بیشــتر نرفتــه اســت؛ بــه دولــت و 
ــازار هــم  ــازه همــان ب بخــش غیرانتفاعــى نرســیده اســت. ت
ــرمایه اش  ــازار س ــدارد، ب ــى ن ــازار مال ــت و ب ــدود اس مح
بایــد نســبت بــه الگوهــاى جدیــد بــازار ســرمایه و شــرکت 
ــول  ــازار پ ــازه ب ــه ت ــم ک ــد. بگذری ــر بده ــهامى و … نظ س
ــکل   مش

ً
ــا ــه اساس ــده ک ــت ش ــدرن درس ــاد م ــم در اقتص ه

ــال آن اتخــاذ نکرده ایــم.  ــوز موضــع قاطعــى در قب دارد و هن
ــامى  ــاد اس ــت را در اقتص ــادى دول ــاى اقتص ــوز مبن ــا هن م
تبییــن نکرده ایــم و لــذا فتــوا دادن در بخــش زیــادى از 
ــل  ــت؛ از قبی ــق و روى هواس ــان معل ــادى م ــائل اقتص مس
ــاد  ــه اقتص ــوزش، فق ــاد آم ــه اقتص ــاد ورزش، فق ــه اقتص فق
ــفه بافى در  ــاى فلس ــه ج ــا ب ــان م ــذا محقق ــانه و … . ل رس
ــد  ــدن، بای ــاون کوبی ــام و آب در ه ــادى اس ــت اقتص عدال
آســتین بــاال زده و بــه توســعه فقــه االقتصــاد بپردازنــد. ایــن 
همــان پــروژه اى اســت کــه غربى هــا بــه شــکل عاقانــه اى 
 Economics &( در مباحــث »اخــاق و اقتصــاد« یــا
ethics( یــا اخــاق اقتصــادى )Economic ethics( بــدان 
پرداخته انــد. آنهــا مثــل مــا عنــوان فقــه را ندارنــد، امــا ایــن 
ســبک اندیشــه ورزى هنجارى کاربــردى و بنیادى در مســائل 
اقتصــادى و اجتماعــى را دارنــد و از آنهــا بــا عنــوان اتیکــس 
ــه  ــس ب ــب اتیک ــه نامناس ــفانه ترجم ــد. متأس ــاد مى کنن ی
اخــاق در زبــان فارســى باعــث شــده محققــان مــا نفهمنــد 
ــامى  ــه اس ــاى اندیش ــان در فض ــابه آن ــل و مش ــه کار بدی ک
همــان کارى اســت کــه فقــه ورزان انجــام مى دهنــد یــا بایــد 

ــد. ــام دهن انج
 

از منظــر منابــع دینــی جایــگاه و نقــش مالیــات در  	
عدالــت اقتصــادی بــه چــه شــکلی اســت؟

ــا  ــات را ب ــا مالی ــى دارد. غالب ــاى مختلف ــات کارکرده مالی

ــود  ــه خ ــه نوب ــه ب ــه البت ــند ک ــى آن مى شناس ــرد توزیع کاک
بســیار حائــز اهمیــت اســت و لــذا اخیــرا کتابــى در هیئــت 
ــوان  ــت عن ــان تح ــه خراس ــوزه علمی ــاد ح ــه ورز اقتص اندیش
ــد  ــر درآم ــات ب ــور مالی ــر مح ــه ب ــى عادالن ــام مالیات »نظ
اشــخاص« منتشــر کردیــم کــه ایــده اصلــى آن جایگزینــى 
انــواع گوناگــون مالیــات بــر درآمــد )بــا توجــه بــه پایه هــاى 
ــر مجمــوع درآمــد  ــات واحــد ب ــا مالی ــى مختلــف( ب مالیات
اشــخاص اســت؛ الگویــى کــه بســیار شــبیه بــه خمــس در 
ــت  ــه عدال ــه جنب ــد ب ــن حــال نبای ــا ای ــه شــیعه اســت. ب فق
نــگاه  در  کــرد.  کم توجهــى  هــم  مالیات هــا  رویــه اى 
ــل  ــى در مقاب ــش هاى بنیادین ــما پرس ــه اى ش ــت روی عدال
مالیــات بــر مصــرف و مالیــات بــر ارزش افــزوده و … قــرار 
مى دهیــد. یکــى از جاهــاى فقــه االقتصــاد کــه نیــاز شــدید 
بــه تأســیس قواعــد فقهــى دارد همیــن حــوزه مالیات هاســت 
کــه البتــه پــس از همــوار کــردن مســیر اســتدالل فقهــى در 

ــد. ــه آن مى رس ــت ب ــت نوب ــارج دول ــد مخ بع
 

عدالــت  	 اصلــی  معیارهــای  و  شــاخصه ها 
اقتصــادی چیســت و ایــن شــاخصه ها بــا معیارهای ســایر 
ــی دارد؟ ــه تفاوت ــره چ ــیم و غی ــد مارکسیس ــب مانن مکات

ــوان  ــت عن ــادى تح ــت اقتص ــه از عدال ــى ک ــه معنای ــر ب اگ
»فقــه اقتصــادى« عــرض کــردم دقــت فرماییــد معلــوم 
مى شــود عدالــت اقتصــادى یــک موضــوع و مســأله واحــد 
نیســت کــه بتــوان یــک یــا چنــد معیــار و شــاخص معــدود 
ــن  ــده زری ــک »قاع ــود ی  وج

ً
ــوال ــرد. اص ــان ک ــراى آن بی ب

ــى  ــم ناش ــک توه ــت« ی ــى عدال ــده فقه ــا »قاع ــت« ی عدال
ــاحت هاى  ــا و س ــت در فضاه ــت. عدال ــى اس از خام اندیش
ــات خــاص خــود را دارد. عدالــت در ارث  مختلــف اقتضائ
ایــن اســت کــه للذکــر مثــل حــظ النثییــن؛ عدالــت در پــول 
ایــن اســت کــه مثــل یــخ آب نشــود، عدالــت در مالیــات این 
اســت کــه تناســبى باشــد )یــا شــاید بگوییــد تصاعــدى( و 
ــاید  ــگاه ش ــت در بن ــود؛  عدال ــر ش ــه از آن کس ــه عائل مؤون
ــب  ــرمایه متناس ــروى کار و س ــهم برى نی ــه س ــد ک ــن باش ای
و مبتنــى بــر مشــارکت باشــد؛ عدالــت در بــازار مالــى ایــن 
ــان در آن  ــات پنه ــر اطاع ــى ب ــات مبتن ــه معام ــت ک اس
ــاى  ــم از آن جاه ــن ه ــک. ای ــى ذل ــس ال ــود و ق ــال ش ابط
ــاى  ــى فض ــه برخ ــت ک ــى ماس ــه اجتماع ــوغ فق ــدم بل ع

ــد. ــت مى گردن ــده عدال ــال قاع ــه دنب ــز ب عزی
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عدالــت اقتصــادی دارای چــه اصــول و چارچوبــی  	
اســت کــه اگــر ایــن اصــول و چارچــوب رعایــت نشــود 

باعــث هــرج و مــرج در اجتمــاع خواهــد شــد؟

نظریه پــرداز عدالــت  ایــن  بــه  برمى گــردد  دیگــر  ایــن 
اقتصــادى شــما یــا همــان »فقیــه اقتصــادى« شــما، فقیهــى 
کــه متخصــص و متجــزى در موضــوع اقتصــاد شــده اســت، 
ــه  ــور ک ــد. همانط ــق باش ــدر عمی ــد و چق ــه بیندیش چگون
عــرض کــردم مــا هنــوز در ابتــداى راه فقــه االقتصادیــم. مــا 
ــاى اقتصــادى اش را  ــه معن ــت ب ــوز ضــرورت فقهــى دول هن
ــه بخــش عمومــى  ــاى فق ــزى کــه مبن ــم )چی ــت نکرده ای ثاب
ــه  ــت ب ــات دول ــر از اثب ــن غی ــرد( و ای ــرار گی ــد ق ــا بای م
ــه  ــت. ادل ــه اس ــت فقی ــأله والی ــى اش و مس ــاى سیاس معن
والیــت فقیــه، منصــرف از اثبــات اقتصــادى دولــت اســت. 
ــم  ــامى داری ــازار اس ــى در ب ــد جزئ ــه قواع ــوز اگرچ ــا هن م
ــم  ــه نداده ای ــامى را ارائ ــازار اس ــى ب ــدى کل ــا صورت بن ام
کــه بــه اعتقــاد بنــده همــان مؤلفه هــاى بــازار رقابــت کامــل 

ــت. اس
ــن  ــن ای ــن اســت کــه مهم تری ــده ای ــا ایــن حــال تصــور بن ب
اصــول در دو ســاحت پــول و دولــت مى گنجــد کــه بتمامــه 
ــول،  ــوزه پ ــود. در ح ــده و مى ش ــض ش ــا نق ــاد م در اقتص
ــول از هیــچ، سیاســت هاى  ــا و ســرقت )خلــق پ نهــى از رب
پولــى( و در حــوزه دولــت، دولــت حداقلــى اســت. فقــدان 
ــر  ــرده و اکث ــى ک ــا را متاش ــام قیمت ه ــه نظ ــت ک اینهاس

لقمه هــا را شــبهه ناک کــرده اســت.
 

ــم  	 ــادی در عل ــت اقتص ــت عدال ــگاه و اهمی جای
اقتصــاد و اجــرا شــدن گزاره هــای اقتصــادی در جامعــه را 

تبییــن بفرماییــد.

نــگاه کنیــد، همانطــور کــه غالــب حقوق دانــان مــا در مبادى 
و مبانــى نظــم حقوقــى مــدرن تشــکیک نکــرده و قوانیــن آن 
ــه شــرکت هاى  ــد )مــن جمل را تدریــس و ممارســت مى کنن
تجــارى، چــک، بانــک، کار و …(، اقتصاددانــان و اقتصــاد 
ــگاه  ــرده و ن ــى ک ــاص را معرف ــم خ ــک نظ ــز ی ــارف نی متع
ــا در  ــرى متغیره ــردن یکس ــاد ک ــم و زی ــوف ک ــما را معط ش
ــد  ــوم رش ــداف موه ــه اه ــیدن ب ــراى رس ــوب )ب ــن چارچ ای
یــا توســعه یــا کنتــرل متغیرهــاى کلیــد اقتصــاد کان:  تــورم، 
ــا  ــما الق ــه ش ــرد ب ــن راهب ــا ای ــد. ب ــکارى و …( مى کن بی
ــت  ــوب، درس ــا خ ــن نهاده ــم و ای ــن نظ ــه ای ــد ک مى کن
و عادالنــه اســت و کافــى اســت شــما یــک مهندســى 

خوبــى بــراى کنتــرل و بهبــود اوضــاع داشــته باشــید. حــال 
ــد  ــا )بخوانی ــر م ــادى از منظ ــت اقتص ــث عدال ــه در بح آنک
ــن نهادهــا و نظــم ســرمایه دارى  ــه ای فقــه اقتصــادى(، مــا ب
ــم،  ــن نظ ــاى ای ــک ج ــک ی ــم. بى ش ــکوک و معترضی مش
نامنظــم اســت کــه ایــن تــورم و بیــکارى را تولیــد مى کنــد، 
ــد  ایــن شــکاف طبقاتــى را تولیــد مى کنــد. اصــوال چــرا بای
دانــش اقتصــاد طــورى صورت بنــدى شــود کــه تــورم، ذاتــى 
ــث  ــه بح ــور ک ــا همانط ــود. اینه ــى ش ــادى تلق ــام اقتص نظ
شــد مباحــث فقهــى اســت کــه در اقتصــاد متعــارف هیــچ 
ــوان  ــت عن ــه تح ــد ک ــرض ش ــد و ع ــه آن ندارن ــه اى ب عاق
ــرح  ــرب مط ــادى در غ ــاق اقتص ــا اخ ــاد ی ــاق و اقتص اخ
 خــارج از دپارتمان هــاى اقتصــاد 

ً
مى شــود کــه عمومــا

ــت. اس
 

ــادی در  	 ــت اقتص ــاد عدال ــی در ایج ــه جریانات چ
ــد؟ نقــش دولت هــا در ایجــاد و  یــک جامعــه نقــش دارن

ــت؟ ــدر اس ــادی چق ــت اقتص ــترش عدال گس

بــه نظــر بنــده عدالــت اقتصــادى )بخوانیــد فقــه اقتصــادى( 
ــه؛ در رأس  ــپس مطالب ــود و س ــدى ش ــد صورت بن ــدا بای ابت
مطالبه گــرى نیــز بایــد حوزه هــاى علمیــه باشــند، چــرا 
کــه ایــن مطالبــه بــراى پیــاده کــردن فقــه و اســام در نظــام 
اقتصــادى جامعــه اســت و در طــول تاریــخ روحانیــت 
بوده انــد کــه دغدغــه اســام و مــردم را داشــته اند. نظــام مــا 
هــم جمهــورى اســامى اســت، پــس نبایــد کســى غیــر از 
روحانیــت شــیعه در ایــن مســیر پیشــتاز باشــد. شــاید هــم 
تنهــا چیــزى کــه قــدرت مقابلــه بــا حجــم انبــوه فســادهاى 
ــن  ــام و تدی ــت اس ــن ظرفی ــد همی ــته باش ــادى را داش اقتص
ــل  ــان را مقاب ــور عزیزم ــون کش ــه تاکن ــد ک ــا باش ــه م جامع
ــه  ــم ک ــت. امیدواری ــرده اس ــظ ک ــتکبار حف ــا اس ــک دنی ی
ایــن ظرفیــت در جبهــه داخلــى نیــز فعــال شــده و دشــمنان 
عدالــت اقتصــادى – در راس آن بانک هــا و تصدى گــران 
ــه  ــد – را ب ــاول مى کنن ــال چپ ــه بیت الم ــه از کیس ــى ک دولت

جــاى خــود بنشــاند.
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ــد گفــت کــه  	 ــا عدالــت اجتامعــی بای در رابطــه ب

مــا در دهــه ی پنجــم انقــالب اســالمی قــرار داریــم. 

انقــالب ســال 57 ناشــی از یکــری ارزش هــا از جمله 

عدالــت بــوده اســت و شــام بــا مراجعــه بــه ادبیــات 

امــام می بینیــد کــه از هــامن اول عدالــت و اقتصــاد 

ــتضعفان  ــه ی مس ــرر کلم ــن تک ــوده و ای ــئله ب مس

ــه  ــت الل ــتی، آی ــهید بهش ــط ش ــالب توس در اول انق

ــت  ــت و اهمی ــان از موضوعی ــره نش ــی و غی طالقان

ــه باعــث شــد  ــت هســت.دغدغه ای ک مســئله عدال

ــالب  ــالگِی انق ــل و دو س ــد از چه ــد روز بع ــا چن م

ــن  ــم. ای ــی بروی ــت اجتامع ــه رساغ عدال ــالمی ب اس

ــه  ــد، ب ــاس می ش ــط احس ــا غل ــت ی ــه درس ــود ک ب

مهــا رفــن عدالــت و گفتــامِن عدالــت در حاکمیــت 

ــع  ــوم واق ــش از دیگــر ارزش هــا مظل ــا بی اســالمی م

ــل  ــن روزهــا بیــش از قب شــده اســت. عدالــت در ای

ــه  ــد ســال گذشــته نســبت ب مســئله شــده و در چن

ایــن مســئله، رنســانس شــکل گرفتــه و ســوال های مــا 

بیشــرت نــگاه کلــی و تئوریــک ومبنایــی  بــه مســئله ی 

عدالــت هســت. در مــورد موضــوع هــم قبــل از ایــن 

کــه مهــامن بزرگــوار مــا در مــورد عدالــت صحبــت 

کننــد جــا دارد کــه مــن از آزادی صحبــت کنــم. چــرا 

ــای  ــه در رهنموده ــی ک ــی های آزاد اندیش ــه کرس ک

ــاز و  ــش نی ــک پی ــود ی ــت می ش ــالب یاف ــرب انق ره

ــه  ــت ک ــم آزادی اس ــی دارد، آن ه ــش فرض ــک پی ی

هرکــس آنچــه را کــه می خواهــد بتوانــد بگویــد. 

بــه نظــر مــن ایــن کــه رصفــا چهــار تــا صندلــی قــرار 

دهیــم و مهــامن دعــوت کنیــم خیلــی ایــن اتفاقــات 

ممکــن نیســت. یعنــی کرســی آزاد اندیشــی بــا ایــن 

مدل هــا ممکــن نخواهــد شــد، مگــر اینکــه ایــن 

پیــش فــرض وجــود داشــته باشــد. مهامنــان مــا هــم 

دچــار یکــری تضادهــا هســتند کــه ایــن بایــد تبدیل 

بــه یــک فرهنــگ عمومــی شــود تــا در عیــن حــال که 

تضاد هایــی داریــم بــه گفــت و گــو بپردازیــم. اساســا 

زندگــی مــا برخواســته از تضــاد اســت. حقیقــت 

ــد. جــالل  ــن نظام هــا بوجــود می آی هــم از دل همی

ــد:  ــه ای دارن ــی جمل ــرب زدگ ــاب غ ــد در کت آل احم

وظیفــه و رســالت فرهنــگ در کشــور مــا کمــک 

دادن اســت بــه مشــخص شــدن تضادهــا، ضدیتهــا و 

ــم  ــکر می کنی ــم تش ــیام ه ــدا و س ــا. از ص اختالف ه

ــن  ــه گفــت و گوهــا، ای ــا بســن فضــای اینگون کــه ب

ــد  ــی ب ــن خیل ــگاه ها داد. و ای ــه دانش ــت را ب فرص

ایــن مناظــرات را برگــزار  اســت کــه ســازمان ها 

ــیر  ــت اس ــن اس ــالتش همی ــه رس ــی ک ــد و کس کنن

محدودیت هــا باشــد.

مجــری خطــاب به حجــت االســام دکتــر رهدار:  	
تلقــی شــما از عدالــت اجتماعــی چیســت؟ و حکومــت 

قســط و عادالنــه چــه ویژگی هــا و شــاخصه هایی دارد؟

ــدِل  ــم ِباالع ــد: » َیعُمُرک ــه مى فرمای ــرآن ک ــه اى در ق ــق آی طب
ــاور اعتقــادى هســتیم کــه  ــر ایــن ب و االحســان«. همــه مــا ب
الگــوِى تــام، تمــام و ویــژه ى عدالــت اســامى در حکومــت 
جهانــِى حضــرت مهــدى علیــه الســام تحقــق پیــدا مى کنــد. 

یعنــى مــا تــا قبــل از ظهــور در مســیر آن عدالــت هســتیم.
روایــاِت مــا بــه مــا مى گویــد کــه هــر چــه جهــان به آن ســمت 
ــترش  ــم گس ــى ه ــم و بى عدالت ــانه ى ظل ــتِر نش ــى رود، بس م
ــوِل  ــدل، فرم ــه ع ــت ک ــن اس ــه ای ــت قضی ــد. واقعی مى یاب
ــت  ــت. در حکوم ــام نیس ــط اس ــه توس ــادِى اداره جامع نه
جهانــى حضــرت مهــدى)ع( عــدل و عدالــت فرموِل گــذار از 
وضعیــت ظلــم بــه وضعیتــى اســت کــه حضــرت مى خواهــد 
اقامــه کنــد. الگــوِى مطلــوب ایــن جامعــه بــر پایــه ى باورهاى 
دینــى مــا ایثــار یــا همــان احســان اســت. ایثــار و احســان در 

یــک مرحلــه باالتــر از عدالــت قــرار دارنــد.
ــل  ــکاِن بالفع ــه در آن ام ــى ک ــک وضعیت ــى ی ــت یعن  عدال
ــار  ــود. ایث ــم مى ش ــان ها فراه ــه ى انس ــاى هم ــدِن بالقوه ه ش
ــور  ــال تص ــور مث ــه ط ــتند. ب ــر هس ــن باالت ــان، از ای و احس
کنیــد کــه بــه مــن یــک ارث خیلــى ســنگینى رســیده اســت. 
ــن  ــرعیه ى ای ــوِق ش ــن حق ــه م ــد ک ــاب مى کن ــت ایج عدال
ــردازم.  ــس و زکات آن را بپ ــى خم ــم. یعن ــت کن ارث را پرداخ
عدالــت ایجــاب مى کنــد کــه مــن حقــوِق قانونــِى ایــن ارث 
را هــم بپــردازم. یعنــى مالیــات و بیمــه و مســائلى از ایــن قبیــل 
کــه بــه آن تعلــق مى گیــرد. حــال اگــر بعــد از پرداخــِت ایــن 
حقــوق شــرعى و قانونــى بــاز هــم باقیمانــده ى ایــن ارث چنــد 
صــد ملیــارد باشــد، آیــا مى توانــم بــا ایــن مبلــغ در جامعــه اى 
زندگــى کنــم کــه اطرافیــاِن مــن همــه کــوخ نشــین هســتند؟ 

ــه. ــد بل ــت مى گوی عدال
 فرمــول عــدل مى گویــد شــما یــک تعهــد و قوانیــن عرفــى یــا 
شــرعى داریــد. بــه همــان قوانیــن عمــل کنیــد. امــا احســان و 
ایثــار مى گویــد نــه. تــو یــک انســان هســتى. تــو کــز مهنــت 
دیگــران بــى غمــى/ نشــاید کــه نامــت نهنــد آدمــى. الگــوِى 
مطلــوِب اداره ى جامعــه کــه معتقــد هســتیم در زمــان حضرت 
ــت.  ــار اس ــوى ایث ــد، الگ ــد ش ــق خواه ــدى )ع( محق مه
عدالــت یــک مفهــوِم نســبِى اجتماعــى اســت. یعنــى بــه طور 
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فــرض، در طــوِل تاریــخ انســان هایى آمده انــد و هــر کــدام از 
آنهــا یــک حیثــى از عدالــت را بــه انــدازه وســع خــود محقــق 
ــع  ــواره مان ــم هم ــتکبران ه ــان و مس ــه ظالم ــد. البت کرده ان
ــِت  ــه عدال ــان تک ــه هم ــد ک ــعى کرده ان ــا س ــرده ی ــى ک تراش

محقــق شــده را خــراب کننــد. 
 اهــل ســنت، امنیــت بــر 

ِ
 اندیشــه در جوامــع

ِ
بــه لحــاِظ تاریــخ

ــر  ــت ب ــیعه عدال  ش
ِ

ــع ــت. در جوام ــوده اس ــدم ب ــت مق عدال
لفــاى 

ُ
ــوده اســت. مثــا فــرض کنیــد کــه خ امنیــت مقــدم ب

اهــل ســنت مى گفتنــد کــه اگــر در جایــى هــم ظلمــى بشــود 
و عدالتــى محقــق نشــود، امــا نتیجــه ى ایــن ظلــم برقــرارِى 
امنیــت در جامعــه باشــد، امنیــت مقــدم اســت. بــراى همیــن 
کســانى کــه بــه خدمــت حضــرت علــى )ع( آمدنــد انتظــار 
ــال  ــت الم ــى را از بی ــک چیزهای ــا ی ــه م ــد ک ــتند و گفتن داش
برداشــته ایم و اگــر شــما بــه آنهــا گیــر ندهــى حاضــر هســتیم 
از شــما اطاعــت کنیــم. امــا چــون حضــرت مبنــاِى عدالت را 
بــر امنیــت برتــر مى دانســت، فرمــود حتــى اگــر امــوال بیــت 
المــال را کابیــن زنانتــان هــم کــرده باشــید، آن را از شــما پــس 
ــه  ــم. البت ــاز مى گردان ــال ب ــت الم ــه بی ــت و ب ــم گرف خواه
وقتــى حضــرت ایــن را فرمودنــد امنیــت بهــم خــورد و جنــگ 
راه افتــاد. جنــگ جمــل، صفیــن و نهــروان راه افتاد. اندیشــه ى 
ــا  ــد ی ــت کن ــِى امنی ــت را قربان ــد عدال ــامى نمى خواه اس

برعکــس.
 ایــن ســوال خالــى از لطــف نیســت کــه در هنــگام تعــارض 
ــاِظ  ــه لح ــل ب ــت؟ حداق ــدم اس ــک مق ــدام ی ــه ک ــیم ک بپرس

 اســام براى شــیعه، 
ِ

تاریخــى مى توانیــم بگوییــم کــه در تاریخ
عدالــت مهــم تــر از امنیــت بــوده اســت و بــراِى بــرادران اهــل 
ســنت، امنیــت بــر عدالــت مقــدم بــوده اســت. لــذا مثــا در 
ســاحِت اندیشــه ایــن را مطــرح کردنــد تــا اگــر یــک حاکــِم 
فاســد در جامعــه هســت و دولــت مســتقر دارد، مــا مى توانیــم 
علیــه او شــورش کنیــم؟ عمــده ى نظریــه پــردازاِن اهــل ســنت 
ــه هــم مى خــورد. اگــر  ــه. چــون امنیــت جامعــه ب ــد َن گفته ان
ظلمــى هــم هســت، ســعى کنیــم درون سیســتم یــک جــورى 
ــى  ــک فرمول ــت ی ــه عدال ــن ک ــه ای ــم. خاص ــاح کنی اص
ــه ى  ــت. در نتیج ــه اس ــه ى جامع ــراى اداره ى بهین ــامى ب اس
ــان ها  ــه ى انس ــراى هم ــى و... ب ــتعداد هاى درون ــت اس عدال
بــه نحــو حــد اکثــرى شــکوفا و بالفعــل مى شــود. امــا گاهــى 
ــکارم  ــرى از م ــرط هاى دیگ ــش ش ــت، پی ــن عدال ــات ای اوق

ــره دارد.  ــم دیگــرى از آزادى و غی اخــاق و مفاهی

مجــری خطــاب بــه آقــای دکتــر دخانچــی: تلقــی  	
شــما از عدالــت اجتماعــی چیســت؟ و حکومت قســط 
و عادالنــه چــه ویژگی هــا و شــاخصه هایی دارد؟ در 
ــای  ــه صحبت  ه ــبت ب ــدی نس ــم نق ــر ه ــال اگ ــن ح عی

یــد، بفرماییــد. آقــای دکتــر دار

 چنــد نکتــه بــه ذهنــم مى رســد. در وهلــه اول بــراى ایــن کــه 
جلســه شــکل مناظــره پیــدا کنــد، مــن ســعى مى کنــم نــکات 
تعــارض را پیــدا کنــم. چــون مــن مى توانــم نکاتــى را طــرح 
ــذاب  ــث ج ــه بح ــور. در نتیج ــن ط ــم همی ــما ه ــم و ش کن
ــته ام،  ــاد نشس ــى زی ــن صندل ــن روى ای ــون م ــود. چ نمى ش
ــازى خواهــم کــرد. احســاس  ــده را هــم ب نقــش جــذاب کنن
ــت.  ــمتى از محتواس ــم قس ــره ه ــت مناظ ــه باغ ــم ک مى کن

قبــل از آن احســاس مى کنــم کــه خــوب اســت کــه مشــخص 
ــم  ــته اند و باه ــانى نشس ــه کس ــز چ ــن می ــرف ای ــم دو ط کنی
ــزى  ــه چی ــا چ ــاج اق ــى مــن و ح ــد. یعن ــو مى کنن ــت و گ گف
را نمایندگــى مى کنیــم. چــون مــن ســواِد طلبگــى نــدارم. بــه 
نظــر مــن، در ایــن مناظــره دکتــر رهــدار نــگاِه تئوریِک مســتقر 
ــى  ــد. مــن هــم جریان ــه را نمایندگــى مى کنن ــر حــوزه علمی ب
تحــت عنــوان پســا اسامیســم را نمایندگــى مى کنــم. لــذا در 
اینجــا مــا دو نفــر نیســتیم بلکــه دو جریــاِن مختلــف هســتیم. 
ــه  ــم. البت ــه مى دان ــوزه علمی ــده ى ح ــا را نماین ــاج آق ــن ح م
ــه  ــط ب ــه فق ــى ک ــه و طاب ــوزه علمی ــده ى ح ــط نماین ــه فق ن
ــِه  ــده ى آن وج ــه نماین ــد، بلک ــکام مى پردازن ــرى اح ــاد گی ی
تئوریــِک حــوزه، وجهــى کــه توانســته بــه دانــِش دانشــگاهى 
ــن  ــد. ای ــم بشناس ــد را ه ــاى جدی ــود و دنی ــلط ش ــم مس ه
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چیــزى اســت کــه مــن مى فهمــم. حــاج آقــا مى تواننــد ایــن 
ــِى  ــکاِت کنون ــه ى مش ــا ریش ــن از قض ــد. م ــاح کنن را اص
جامعــه و ســاز و کاِر حکمرانــى را در تفکــِر امثاِل آقــاِى رهدار 
ــم  ــن حک ــه ای ــد ک ــن بپرس ــى از م ــر کس ــى اگ ــم. یعن مى دان
ــه او  ــا ریشــه در کجــا دارد، مــن ب ــى و نظــم اجتماعــى م ران
ــاِى  ــال آق خواهــم گفــت کــه در الهیاتــى اســت کــه آن را امث
ــن در  ــراى م ــر، کار را ب ــن ام ــد. ای ــى مى کنن ــدار نمایندگ ره
ــن  ــد. جالــب اســت کــه در همی ــن جلســه ســخت مى کن ای
توضیحــاِت مقدماتــِى ایشــان، از عــدل هــم شــواهِد ایــن امــر 

ــود. ــده مى ش دی
ــه  ــدى ک ــى در ح ــوم ول ــى نمى ش ــث طلبگ ــن وارد بح  م
مــن مى فهمــم آیــه اى در قــرآن داریــم کــه طبــق آن پیامبــران 
ــه ى  ــا آی ــط. ام ــرارى قس ــراى برق ــز ب ــده اند ج ــتاده نش فرس
ــار  ــر برقــرارِى ایث نداریــم کــه نشــان از ماموریــت پیامبــران ب
باشــد. حتــى در مــورِد حضــرت حجــت ایشــان گفتنــد کــه 
ــدل  ــت ع ــا غای ــى اص ــت. یعن ــذار اس ــِد گ ــت در ُم عدال
نیســت. غایــت مســاوات اســت. ایــن خیلــى عجیــب اســت. 
گاِه  گاِه یک دیســکورس از ناخــودآ همانطــور کــه گفتم ناخــودآ
ــاِن  ــمش را گفتم ــن اس ــد و م ــت مى کن ــان حکای ــک گفتم ی
حــوزه ى علمیــه مى گــذارم کــه از قضــا مســئله اش بــه معنــى 

ــود.  ــوده و نخواهــد ب ــت نب ــت کلمــه، هرگــز عدال ِاِنِمن
منظــور مــن از انمنــت ایــن اســت کــه گاهــى شــما توضیــح 
 

ِ
ماورایــى از عدالــت را ارائــه مى دهیــد و گاهــى توضیــح

ایــن زمانــى، ایــن مکانــى، ایــن لحظــه اى از عدالــت را ارائــه 
ــا  ــم, از قض ــود ه ــخ خ ــى در تاری ــیع اصول ــد. تش مى دهی
ــوده. بحــِث  ــت کلمــه نب ــى انمن ــه معن ــت ب مســئله اش عدال
زیــاد کــرده اســت. خدا عــادل اســت. بشــینیم و ســاعت ها در 
مــورد ایــن عدالــت در آســمان ها صحبــت کنیــم. روز قیامــت 
ــوص  ــى در خص ــز پرسش ــى هرگ ــد. ول ــى مى افت ــه اتفاق چ
عدالــت روى زمیــن طــرح نشــده. ایــن اولیــن بــار در دوره ى 
مــدرن اســت کــه متفکــران مســلمان از قضــا بیشــتر گرایــش 
غیــر حــوزوى دارنــد. ماننــد علــِى شــریعتى اینچنیــن بحثــى 
ــِل  ــت را از مونوُپ ــد عدال ــعى مى کنن ــد و س ــرح مى کنن را ط
ــد و  ــات دهن ــمانى نج ــى و آس ــدت ماورای ــه ش ــاى ب بحث ه
ــام  ــراى انج ــه ب ــد. البت ــل کنن ــى تبدی ــى زمین ــه گفتمان آن را ب
ایــن کار مجبــور بودنــد بــا گفتمان هــاى روز مثــل مارکسیســم 
هــم وارد گفــت و گــو شــوند. هرگــز هم مارکسیســت نشــدند. 
ــن  ــم از همی ــا ه ــن نقده ــجم ترین و منبه تری ــن، منس بهتری
ــى  ــه خیل ــک نکت ــن ی ــد.  ای ــم ش ــه مارکسیس ــا متوج جاه
عجیــب اســت و مــن دوســت دارم بدانــم حــاج آقــا ایــن را از 

ــد.  کجــا درآوردن
ــه اى را هــم تحــت  ــه بعــدى ایــن کــه ایشــان یــک دوگان نکت
ــل  ــئله اه ــه مس ــد ک ــرح کردن ــت ط ــت و عدال ــوان امنی عن
ــوده و مســئله جهــان تشــیع عدالــت  تســنن بیشــتر امنیــت ب
ــم  ــا ه ــى م ــاى تاریخ ــا گزارش ه ــى ب ــن دوگانگ ــوده. ای ب
ــل  ــاى اه ــه علم ــدازه ک ــان ان ــه هم ــون ب ــدارد. چ ــى ن خوان
ســنت تحــت عنــوان ســاز و کار تغلــب از آن یــاد مى کردنــد 
ــدا کــرده، نمــاز  ــه پی ــد پشــت ســر کســى کــه غلب و مى گفتن
ــر را  ــلطان جاع ــدان س ــم فق ــیعه ه ــوِن ش ــم. روحانی بخوانی

بهتــر از نبــودش مى دانســتند و امضــا مى کردنــد. 
عامــه مجلســى هــم امضــا کــرد. شــاه ســلطان حســین و... 
کــدام یــک از پادشــاهان قاجــار نبودنــد کــه ســعى مى کردنــد 
روابــط خوبــى را بــا فتحعلــى شــاه و دیگــر پادشــاهان قاجــار 
ــى  ــى خیل ــاظ تاریخ ــه لح ــه ب ــن دوگان ــذا ای ــد. ل ــرار کنن برق
ــى اســت کــه علمــاى  ــن معن ــه ای ــه ب ــن آی ــق نیســت. ای دقی
شــیعه و نخبــگان و ِالیــت شــیعه در راســتاِى ایجــاد عدالــت 
ــد؟  ــت بودن ــل و بى حرک ــخ منفع ــول تاری ــى در ط اجتماع
ــود را  ــن خ ــم. م ــى نمى زن ــن حرف ــن همچی ــه. م ــا ن قطع
امتــداد آن ســنت مى دانــم کــه خوانشــى از تشــیع ارائــه شــود 
کــه از همــان ابتــدا آغــاز مى شــود. یعنــى از لحظــه ى ثقیفــه 

ــوده اســت.  ــوده و ســر خافــت نب دعــوا ســِر عدالــت ب
دعــوا ایــن اســت کــه بــا کــدام ســاز و کار مناســبات اجتماعى 
ــرى پیــش خواهــد رفــت؟ و مــن معتقــدم کــه اگــر  عادالنه ت
]امــام[ علــى )ع( بــر منســب خافــت مى نشســت مناســبات 
عادالنه تــر پیــش مى رفــت. چــه بســا کــه تاریــخ هــم نشــان 
ــر منســب نشســت، بنــى  ــان مقابــل کــه ب داد کــه از دِل جری
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امیــه خــارج شــد. ســاز و کارى کــه در آن همــه چیــز غیــر از 
ــن  ــد از ای ــاى رهــدار نمى توان ــاِن آق ــى جری ــود. ول ــت ب عدال
ــم  ــه گفت ــور ک ــون همانط ــد. چ ــرح کن ــش ها ط ــل پرس قبی
مســائل ایشــان آنقــدر ماورایــى و کامــى اســت کــه حتــى در 
مــورد تشــیع هــم مســئله ایشــان ایــن اســت کــه حــق بــا على 
بــود یــا ابوبکــر و خــدا در روز غدیــر چــه کســى را انتخــاب 
ــن گفتمــان   پرســش هاى مطروحــه توســط ای

ِ
ــن اوج کــرد. ای

ــه  ــه ائم ــت ب ــت و معرف ــوص محب ــه در خص ــت. همیش اس
ــه محــض اینکــه ایــن پرســش  صحبــت شــده اســت. امــا ب
ــارِف  ــن مع ــن ای ــى بی ــبت انضمام ــه نس ــود ک ــرح مى ش مط
ــى در  ــاى اجتماع ــت گذارى ه ــت و سیاس ــل بی ــق اه عمی
نظــام حکمرانــِى امــروزه چیســت، گفتمــان منقطــع مى شــود. 
ــوزه  ــِى ح ــیب شناس ــمت آس ــه س ــى ب ــت دارم کم ــن دوس م
علمیــه برویــم. در نهایــت تلقــى مــن از عدالــت ایــن اســت 
کــه غایــِت نظــاِم حکمرانــى ایجــاد قســط و عدالــت اســت. و 
ایــن مــادام کــه رقابت هــاى اجتماعــى, سیاســى و فرهنگــى به 
ــرار نشــود، محقــق نمى شــود.  ــه در کشــور برق شــکل عادالن
ــت شــروع  ــا رقاب ــا ب ــت، م ــه ى تعــاون و رقاب ــى در دوگان یعن
ــاى  ــم نظام ه ــیم و در فه ــاون مى رس ــه تع ــد ب ــم و بع مى کنی
ــه  ــد ب ــم و بع ــروع کنی ــت ش ــا رقاب ــد ب ــم بای ــى ه اجتماع
تعــاون، ایثــار و مســاوات برســیم. لــذا مــن غایــِت وظیفــه ى 
حکومــت را تصــدى گــرِى عادالنــه مى دانــم. بایــد رقابت هــا 
در حــوزه ى فرهنــگ، سیاســت و اقتصــاد بــه صــورت عادالنــه 

رخ دهــد.
ــه و تصــدى گــرِى آن یعنــى متصدى گــِر   رقابت هــاى عادالن
ــت در  ــِد منفع ــت،  واج ــت هس ــان حکوم ــه هم ــت ک رقاب
ــا  ــاج آق ــه ح ــى ک ــن گفتمان ــمِّ م ــه ض ــد. ب ــا نباش رقابت ه
نمایندگــى مى کننــد، نمى توانــد بــه عنــوان متصــدى، در 
هیــچ گفتمانــى خــود را ذى نفــع ندانــد. در رقابــت سیاســى 
ــد  ــد بای ــر مى کن ــد و فک ــدا مى دان ــده ى خ ــود را نماین ــه خ ک
ــه دســت بگیــرد و کســى را کــه نماینــده خــدا  حکومــت را ب

ــد.  ــذف کن ــت ح ــت از رقاب نیس
در رقابت هــاى فرهنگــى هــم مى گویــد کــه کتاب هایــى کــه 
ــه اســت. تنهــا حــوزه اى کــه  

ّ
شــما مى خوانیــد کتاب هــاى ظال

ــد،  ــار بیای ــه کمــى کن ــن رقابــت عادالن ــا آن در ای ــد ب مى توان
ــگ  ــت و فرهن ــوزه سیاس ــون در ح ــت. چ ــاد اس ــوزه اقتص ح
ــا رانتــى فکــر مى کنــد. در حــوزه اقتصــاد هــم نمى توانــد  ذات
رانتــى فکــر نکنــد. شــاهِد مثالــش را هــم در بیــرون مى بینیــم 
و درکــش هــم در بهتریــن حالــت از اقتصــاد و بــازاِر عادالنــه، 
ــرون  ــه در بی ــزى ک ــت. آن چی ــنتى اس ــوآزِى س ــازاِر بورج ب

ــاد  ــى را ایج ــت حکمران ــن غای ــذا م ــود دارد. ل ــا وج حرم ه
رقابت هــاى عادالنــه در ســه حــوزه ى اقتصــاد، سیاســت 
و فرهنــگ مى دانــم. البتــه یــک مشــکاتى هــم ایجــاد 
ــراى حــل آنهــا، راه حــل داشــته باشــیم  ــد ب مى شــود کــه بای
کــه در قســمت هاى بعــد بــه آن مى پردازیــم. امــا اعتقــاد دارم 
گفتمانــى کــه حــاج آقــا مدیریــت مى کننــد نــه تنهــا از اســاس 
نمى توانــد متصــدى باشــد؛ بلکــه اگــر در جایــگاه متصــدى 
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت مى کن ــِد ران ــرد تولی ــرار بگی ق
ــخ  ــما پاس ــه ش ــت ب ــى از عدال ــواِل تلق ــه س ــخ ب ــه در پاس ک
ــت.  ــار اس ــه ایث ــت، بلک ــت نیس ــئله عدال ــه مس ــد ک مى دهن

ــا  	 ــه نقده ــدار: ب ــر ره ــه دکت ــاب ب ــری خط مج
ــرد. ــکل بگی ــو ش ــت و گ ــا گف ــد ت ــخ دهی پاس

بلــه. ممنونــم آقــاى دخانچــى کــه ســریع ســِر اصــل مطلــب 
رفتیــد. آقــاى دخانچــى بــه نظــر شــما نســبِت خــط نبــوت و 
امامــت چیســت؟ همــان دســت فرمــان اســت یــا نــه, در آن 
تکاملــى هــم وجــود دارد؟ اگــر شــما آیــه ى قســط را خواندید، 
مــن هــم آیــه ى » َیعُمرکــم باالعــدل و االحســان« را خوانــدم و 
از کجــاِى خــودم چیــزى در نیــاوردم. شــما هــم آیــه ى قســط 
ــده اند.  ــط ش ــه ى قس ــه اقام ــوِث ب ــا مبع ــه انبی ــد ک را خواندی
ــِن  ــا بی ــه آی ــت ک ــوال اینجاس ــال س ــت. ح ــم هس ــت ه درس
خــِط نبــوت و امامــت همــان دســت فرمــان اســت؟ بــا همان 
شــیب؟ یــا قــرار اســت کــه ایــن عالــم یــک تکانــى بخــورد و 
اگــر قــرار اســت کــه تــکان بخــورد چــه فرمولــى دارد؟ مــن 
معتقــد هســتم کــه فرمــول گــذاِر از عــدل بــه احســان اســت. 
احســان بــه معنــى گــران پــرورى نیســت، بلکــه بــه معنــِى بــه 
ــرف  ــدل ح ــن از ع ــه روى زمی ــانى ک ــى کس ــاح تمام اصط

زدنــد.
 مجــراى تحقــق عدالــت قانــون اســت و شــما نمى توانیــد بــا 
بى قانونــى عدالــت برقــرار کنیــد. قانــون یعنــى ســاعِت هفــت 
تــا دو. ایــن عدالــت ادارى اســت. امــا احســان یعنــى رویکرِد 
ــا دو کار نمى کنــد  جهــادى، یعنــى شــهید ســلیمانى کــه 7 ت
ــه کار  ــق ب ــه خل ــت ب ــراى خدم ــود را ب ــوان خ ــام ت ــه تم بلک
ــم  ــاعت دو ه ــد از س ــد و بع ــار مى کن ــذا ایث ــت. ل ــه اس گرفت
کار مى کنــد. بعــاوه کار مى کنــد. ایــن احســان یــک بعــاوه 

اســت و نــه گــران پــرورى. 
قــرآن ایــن تفــاوِت عــدل و احســان را مى فرمایــد. نکتــه 
ــگاه  ــک پای ــد از ی ــره بای ــما باخ ــه ش ــت ک ــن اس ــدى ای بع
ــِى شــما ســنت  ــگاه معرفت ــد. اگــر پای ــى صحبــت کنی معرفت
ــگاه  ــداِى از پای ــس ج ــد پ ــدان پایبندی ــد ب ــه گفتی ــت ک هس
ــده ى الهیــات  ــا نماین ــد ایــن آق معرفتــى مــن نیســتید. نگویی
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ــه  ــکنانه در زمان ــش هاى ش ــواِن پرس ــات ت ــن الهی ــت و ای اس
را نــدارد. اگــر خــارج از ایــن ســنت هســتید کــه مــن معتقــد 
ــى  ــنت معرف ــن س ــارج از ای ــود را خ ــل خ ــر الاق ــتم اگ هس

ــد.  ــى آن بمانی ــد، در مبان کردی
ــدود  ــى, ح ــه اى تاریخ ــى تجرب ــم. ط ــرح مى کن ــى ط پرسش
200 ســال اخیــر  در کل عالــم  جنبش هــا و نهضت هــاى 
ــد  ــى کردن ــون نمایندگ ــه آقای ــنتى ک ــا س ــه ب ــت خواهان عدال
ــورى  ــا در کش ــى م ــا؟ یعن ــنت م ــا س ــا ب ــده ی ــق ش محق
ــدود  ــر ح ــاِل اخی ــِى 200 س ــه در آن, ط ــم ک ــى مى کنی زندگ
صــد نهضــت عدالــت خواهــى راه افتــاده اســت. رهبــراِن ایــن 
جنبش هــا کســانى بودنــد کــه مــن ادامــه ى خــط آن هــا هســتم 
یــا کســانى هســتند کــه شــما از آنهــا حــرف مى زنیــد؟ فقــط 
 200 ســاله ى اخیر، 

ِ
یــک روشــنفکر پیــدا کنیــد کــه در تاریــخ

جنبــش عدالــت خواهانــه ایجــاد کــرده باشــد. مــن در مقابــل 
مى گویــم کــه صــد تــا جنبــش و نهضــت ایجــاد کــرده ام. بــه 
ــه در  ــم ک ــرض مى کن ــر ع ــخ معاص ــص تاری ــواِن متخص عن
تمــاِم آن صــد مــورد، تنهــا کســى کــه احتمــاال آقــاى دکتــر نام 
ببرنــد محمــد تقــى خــاِن ِپســیان اســت. یعنــى یک نفــرى که 
آمــد و حرف هایــى زد. در حالــى کــه شــعارش هــم عدالــت 
نبــود. بلکــه یــک جنبــش بــا خواســتگاه آلمانــى بــود. وگرنــه 

رهبــرِى تمامــِى نهضت هایــى کــه در آن روشــنفکران حضــور 
ــوده اســت. خواســتگاِه  ــا روحانیــت ب ــا نداشــتند ب داشــتند ی
ــوده  ــى ب ــنت هاى دین ــن س ــت و همی ــا روحانی ــا ب نهضت ه

اســت. نتیجــه اش هــم انقــاب اســامى بــوده اســت. 
ــه  ــل( ک ــا جاع ــل ) ی ــلطاِن جاه ــراِى س ــوص ماج در خص
ــد. در  ــخص کنی ــا را مش ــف م ــت، تکلی ــد نیس ــد ب فرمودی
ــک  ــل( در ی ــا جاع ــل ) ی ــلطاِن جاه ــا س ــِى م ــه ى دین اندیش
فرضــى توجیــه مى شــود. امــام علــى )ع( مى فرماینــد: 
و فاِجــٍر«. فــرض بــر ایــن اســت 

َ
 للّنــاِس ِمــن اِمیــٍر َبــٍر ا

َّ
»الُبــد

ــى در  ــد. یعن ــته باش ــر نداش ــا امی ــه اى اص ــک جامع ــه ی ک
ــرى فاجــر داشــته  ــا امی ــد ی آن آناشیســم سیاســى اتفــاق بیفت
ــت. در  ــر اس ــر بهت ــر فاج ــه امی ــد ک ــام مى فرماین ــد؟ ام باش
ــرد.  ــاره ک ــتان اش ــه افعانس ــوان ب ــم مى ت ــر ه ــه ى معاص نمون
بعــد از ایــن کــه شــوروى از افعانســتان خارج شــد, افعانســتان 
امیــر نداشــت. بعد هــا امیــرى دســت نشــانده ى آمریــکا پیــدا 
 

ِ
ــع ــه نف ــکا ب ــانده ى آمری ــت نش ــِر دس ــوع، امی ــرد. در مجم ک

کشــور افعانســتان بــود یــا بى امیــرى؟ مســئله ایــن نیســت کــه 
ســلطاِن فاجــر یــا عــادل؟ بلــه یــک نمونــه داریــم کــه هاکــو 
خــان از ســید ابــن الطــاووس مى پرســد کــه کفــر بهتــر اســت 
یــا ظلــم؟ و ســید در پاســخ عبارتــى را برایــش نوشــته اســت:
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ــى  ــم« یعن ــع الظ ــى م ــر و ال یبق ــع الکف ــى م ــک یبق »المل
ــلماِن  ــت از مس ــر اس ــر... بهت ــى کاف ــم را...یعن ــا ظل اتفاق
ظالــم. یعنــى اتفاقــا عدالــت را نظریــه پــردازى مى کنــد. اگــر 
فرمــوِل زمینــه ى عدالتــى کــه شــما مى گوییــد قانــون اســت، 
ــه مــن نشــان دهیــد. باخــره یــک پایلوتــى  یــک ِکیثــش را ب
در هــر جــاى جهــان، یــک ِکیثــى را نشــان دهیــد کــه خــارج 
از ایــن ســنت مــا یــا متناســب بــا ســنت شــما محقــق شــده 
ــه در  ــم ک ــم بگوی ــن ه ــا م ــد. ت ــت باش ــد و در آن عدال باش
ِکیــِث شــما عدالــت وجــود دارد یــا نــه. از همــه مهم تــر, مــا 
ــت.  ــم هس ــه در آن ظل ــم ک ــى مى کنی ــورى زندگ االن در کش
ــنت  ــه س ــق ب ــور متعل ــت در کش ــاِن عدال ــن االن منادی همی
ــد  ــط مى گیرن ــما خ ــنت ش ــا؟ از س ــنت م ــا س ــت ی شماس
یــا ســنت مــا؟ ایــن چــه ســنتى اســت کــه شــما طبــق آن از 
ــدارد.  ــداد ن ــه برون ــى ک ــد در حال ــت مى کنی ــت صحب عدال
ــنتى  ــن س ــى ای ــداد اجتماع ــد. امت ــش را مى زنی ــط حرف فق
ــدام روى زمیــن کجــا  ــد کجاســت؟ در اق کــه شــما مى گویی
قــرار دارد؟ مــن مى گویــم کــه یــک ســنتى دارم کــه بــا وجــود 
اینکــه شــما قبولــش نداشــته اید، صــد تــا جنبــش راه انداختــه 

اســت.

دکتر دخانچی: 	

 جســارتا مــى دانیــد کــه مــا بــه عدالــت خــورى متهم هســتیم 
و بخاطــر اتهامــى هــم کــه از جانــِب امثــال شــما بــه عدالــت 

ــت.... خواهى هس
دکتــر رهــدار: شــما... ســنت عدالــت خواهــِى یــک کشــور 
هســتید. ســنِت غالــِب عدالــت خواهــى کشــور از کــى خــط 

مــى گیــرد؟

دکتر دخانچی: 	

 از ما خط مى گیرند.

دکتر رهدار: 	

ــر؟  ــاِى منتش ــى؟ م ــبکه اجتماع ــاِى ش ــى؟ م ــى ک ــا یعن  م
ــا؟ ــر و مبن ــدون رهب ب

دکتر دخانچی: 	

 نه حاال در آن باره صحبت مى کنیم.

دکتر رهدار: 	

 خب اشکال ندارد, بگویید.

دکتر دخانچی: 	

 ولى مبنایش حوزه نیست.

دکتر رهدار: 	

 کیست؟ من مى دانم کیست.
دکتــر دخانچــى: ایــن کــه شــما عدالــت را بــه قانــون تعمیــم 
ــد.  ــگ مى کنی ــر رن ــان را پ ــى احس ــه اخاق ــد. و وج مى دهی
ایــن هــم بــاز جــزِء مــن درآوردى هــاى شماســت و خودتــان 
آن را درســت کرده ایــد. ایــن بحــث بــه تفســیر قرآنــى احتیــاج 
ــتناد  ــه اس ــد ب ــما خواندی ــه ش ــه اى ک ــن آی ــم ای ــا ببینی دارد ت
ــت  ــال عدال ــِم اعم ــه مکانیس ــد ک ــما مى گویی ــیر.... ش تفس

لفــای اهــل ســنت می گفتنــد 
ُ

 شــیعه عدالــت بــر امنیــت مقــدم بــوده اســت. مثــا فــرض کنیــد کــه خ
ِ

 در جوامــع
کــه اگــر در جایــی هــم ظلمــی بشــود و عدالتــی محقق نشــود، امــا نتیجه ی ایــن ظلــم برقــرارِی امنیــت در جامعه 
باشــد، امنیــت مقــدم اســت. بــرای همیــن کســانی کــه بــه خدمــت حضــرت علــی )ع( آمدند انتظــار داشــتند و 
گفتنــد کــه مــا یــک چیزهایــی را از بیــت المــال برداشــته ایم و اگر شــما بــه آنها گیــر ندهی حاضر هســتیم از شــما 
اطاعــت کنیــم. امــا چــون حضــرت مبنــاِی عدالــت را بــر امنیــت برتــر می دانســت، فرمــود حتــی اگر امــوال بیت 
المــال را کابیــن زنانتــان هــم کــرده باشــید، آن را از شــما پــس خواهــم گرفــت و بــه بیــت المــال بــاز می گردانــم. 
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ــوان  ــه عن ــزى را ب ــون و قوه هــاى... اســت و مــن یــک چی قان
انســان مى شناســم کــه ایــن قــوه ى اخاقــى اســت. دو گانــه ى 
اخــاق و قانــون را مطــرح مى کنیــد و عدالــت و احســان را در 
ایــن دو گانــه قــرار مى دهیــد. در حالــى کــه تفســیر شــخصى 
شماســت و حقیقــت چیــز دیگــرى اســت. اگــر بخواهیــم بــه 
ــه  ــرا ک ــه کنیم....چ ــد تکی ــما خواندی ــه ش ــانى ک ــه ى احس آی
ــرآن  ــزى کــه در ق ــِک برداشــتى هــر چی ــق تکنی ــم طب مى دانی
ــه اى  ــم در آی ــد امــِر اصیــل اســت. و اگــر بخواهی اول مــى آی
کــه شــما خواندیــد امــر اصیــل را تشــخیص دهیــم, ایــن امــر 
عــدل اســت. نکتــه بعــدى ایــن اســت کــه مــن عــدل را فقــط 
ــتار  ــا خواس ــم. م ــى نمى فهم ــى و حقوق ــاى قانون در نظام ه
جامعــه اى هســتیم کــه اجــزاى آن در مجمــوع در جــاِى خــود 
باشــند. چــرا کــه عــدل یعنــى همه چیــز در جــاى خود باشــد. 
در جــاى خــود بــودن اجــزا یعنــى اینکــه هــم متصدى هــاى 
حقوقــى بتواننــد کار کننــد و اعمــال اراده کننــد و هــم در یــک 

جاهایــى اراده هــاى شــخصى, مردمــى و مبتنــى بــر....

دکتر رهدار: 	

 منظور شما از این اراده ها ذوِق شخصى است؟

دکتر دخانچی: 	

 نــه. یعنــى همــان نکتــه اى کــه خــود شــما فرمودیــد. یعنــى 
مــا بــراى اداره ى جامعــه فقــط وابســته بــه ســاز و کار حقوقــى 

نباشــیم.
ــدا  ــر رهــدار: اراده ى شــخصى کــه مى خواهــد تحقــق پی دکت

کنــد منضبــط اســت یــا غیــر منضبــط؟

دکتر دخانچی: 	

ــه اى را  ــک دوگان ــما ی ــید. ش ــم رس ــئله خواهی ــن مس ــه ای  ب
تعریــف کردیــد و گفتیــد کــه من فقــط عدالت رســمى و ســاز 
و کاِر حقوقــى را مراعــات مى کنــم؛ در صورتــى کــه مى گویــم 
مى تــوان اخــاق را حــوِل عدالــت متصــور شــد.  تلقــى مــن 
از عدالــت فقــط ســاز و کار حقوقــى, قهــرى و رســمى نیســت 
کــه اجــزا را در جــاى خــود مى چینــد، بلکــه آنگونــه کــه افــراد 
تربیــت شــده اند و اراده هــاى منضبــط )از هــر پیشــینه و هــر 
ــال اراده  ــدل، اعم ــاِد ع ــد در ایج ــم مى توانن ــا ه ــنتى,( آنه س

. کنند

دکتر رهدار: 	

 چــه مجرایــى دارد؟ االن همــه ى مــا اراده داریــم و مى خواهیم 
ــت و  ــز اس ــک چی ــن ی ــخیص م ــم. تش ــام دهی کارى را انج

ــن  ــون اراده ى م ــت. چ ــرى اس ــِز دیگ ــما چی ــخیِص ش تش
ــت  ــى عدال ــا زمان ــود )؟( ی ــق مى ش ــى محق ــت، عدالت اس
ــرض  ــه ف ــى ک ــک مجرای ــن در ی ــه اراده ى م ــود ک ــدا مى ش پی
کنیــد اکثریــت....و اســمش قانــون شــده اســت. آیــا هــر مدل 

ــد؟ ــت نامی ــوان عدال ــراد را مى ت ــِق اراده ى اف تحق

دکتر دخانچی: 	

 من درمورِد این صحبت نکردم.

دکتر رهدار:  	

شما درباره ى عدالت صحبت مى کنید.

دکتر دخانچی: 	

ــه حــوزه ى ســاز و کاِر  ــم کــه شــما عدالــت را ب  مــن مى گوی
ــق  ــن اســت کــه طب ــد. حــرف مــن ای ــل داده ای رســمى تحلی
ــزا  ــک از اج ــر ی ــن ه ــرار گرفت ــى ق ــت یعن ــن، عدال ــِم م فه
در جــاى خــود. یعنــى مــن جامعــه را طــورى تربیــت کــرده 
باشــم کــه اگــر شــهروندى آشــغالى را در کنــار خیابــان دیــد 
ــرس و نیــروى قانونــى و حقوقــى و هیــچ 

ُ
بــدون هیــچ گونــه ف

گونــه جریمــه آن را داخــل ســطل زبالــه بینــدازد. چنیــن فردى 
ــر  ــدم ب ــو ق ــه جل ــدل رو ب ــراى ع ــتاى اج ــه در راس در جامع

ــد.  ــرار مى گیرن ــود ق ــاى خ ــِر ج ــزا در س ــى دارد. و اج م
حــال مســئله ى قبــل ایــن بــود کــه شــما چگونــه قســط را رهــا 
کردیــد و در دو گانــه ى عــدل و احســان بــا وجــود اینکــه عــدل 
ــه  ــان تکی ــر احس ــت، ب ــده اس ــل اول آم ــر اصی ــوان ام ــه عن ب
ــاج  ــه ح ــال ب ــوان مث ــه عن ــان ب ــا احس ــه ب ــد؟ و در رابط کردی
قاســم اشــاره کردیــد. حــاج قاســم از کجــاى بحــث درآمــد؟
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در رابطــه بــا انقــاب اســامى هــم دو ســه تــا نکتــه گفتیــد. 
اوال مــن مناظــرات قبلــى شــما را هــم دیــده ام. شــما تحــت 
یــک جریــاِن پســاانقابى هســتید کــه مــن آن را مى شناســم. 
دو گانــه ى مــا مذهبى هــا و روشــنفکراِن ســکوالر. شــما 
ــت. در  ــما نیس ــال ش ــه م ــد ک ــاد مى کنی ــه را ایج ــن دوگان ای
فضــاى پســاانقابى ایــن دوگانــه زیــاد طــرح مى شــود. البتــه 
شناســنامه اى قدیمــى هــم دارد کــه مــن آن را مى شناســم. مــن 
ــل  ــه از اســاس غلــط اســت. حداق ــن دوگان ــم کــه ای مى گوی
بــراى منــى کــه یــک پیشــینه و تربیــِت فوکویــى دارم و تاریــخ 
ــکل  ــه اى از ش ــخ را مجموع ــم. تاری ــانه مى فهم را تبارشناس
ــى  ــات تاریخ ــم و تصادف ــا مى دان ــا، انگیزه ه ــرِى اراده ه گی
را هــم مى فهمــم. اصــا مــن تاریــخ را اینگونــه متوجــه 
نمى شــوم. مثــل ایــن اســت کــه بگوییــم انقــاب مشــروطه 
ــاى  ــم لیبرال ه ــه بگویی ــن ک ــا ای ــد ی ــم زدن ــا رق را آخونده
روشــنفکر رقــم زدنــد. نخیــر نیروهــاى اجتماعــى دســت بــه 
دســت هــم دادنــد. از طرفــى کتــب لیبــراِل روشــنفکرِى غربى 
ــد.  ــا آم ــون از آنج ــا و قان ــه ایده ه ــد ک ــه مى ش ــت ترجم داش
از طرفــى هــم شــاِه نفهــِم دوره ى خــود را داشــتیم کــه اصا در 
عصــر خــود کار مى کــرد و اگــر کــه بخواهیــم بــا نــگاه جامعــه 
ــِت  ــى واقعی ــه از طرف ــم ک ــم مى بینی ــت کنی ــانه صحب شناس
ــت  ــدت تح ــه ش ــه ب ــتیم ک ــت را داش ــتِى وق ــازاِر نرکانتالیس ب
تاثیــر روحانیــت و مســجد بــود. همــه ى ایــن نیروهــا در کنــار 
هــم انقــاب مشــروطه را رقــم زدنــد. ایــن در مــورد انقــاب 

اســامى ایــران هــم صــادق اســت.
ــه  ــوزوى ب ــش ح ــینه و گرای ــامى پیش ــاب اس ــه انق  اوال ک
ــه یــک وزِن انقــاب اســامى بــه شــدت پاییــن اســت.  مثاب
ــامى  ــاب اس ــون انق ــما روحانی ــرا ش ــم چ ــن نمى فهم م
ــم  ــه اس ــد ب ــه مى توانی ــد. البت ــند مى زنی ــود س ــم خ ــه اس را ب
روشــنفکرى مذهبــى ســند بزنیــم کــه بــه نظــرم آقایــان 
طالقانــى، بــازرگان، شــریعتى، خامنــه اى، مطهــرى و بهشــتى 
ــنفکر  ــِى روش ــاِن مذهب ــک جری ــتند، ی ــه هس ــک حلق ــه ی ک
هســتند. در واقــع ریشــه ى اینهــا بــه واکنشــى کــه بــه حکمــى 
ســَروى داشــتند 

َ
ــه ک ــى کــه نســل قبلشــان ب زاده و واکنش های

ــال  ــه امث ــر ب ــدار عقب ت ــک مق ــن ی ــردد. همچنی ــر مى گ ب
ــت  ــاِت روحانی ــم گرایش ــه آن ه ــردد. ک ــر مى گ ــنگکى ب س
ــون  ــد. چ ــر نمى تابیدن ــد ب ــما معتقدی ــه ش ــى ک ــه معن را ب
پرســش هاى روحانیــت معطــوف بــه پرســش هاى ... اســت. 
در مرکزیــت آن اصــا قــرآن قــرار نداشــت. قــرآن نمى خوانــد، 
ــک ســرى پرســش هاى فقهــى دارد،  ــد. ی االن هــم نمى خوان
ــتثنا  ــک اس ــا ی ــرد. اینج ــد مى ک ــم تولی ــائل ه ــح المس توضی

داریــم و آن هــم شــخصیت امــام اســت. کــه ضــد قهرمان هــا 
ــى هــم روحانیــت  ــن آنتاگونیســت هاى امــام خمین و مهم تری
و حــوزه اســت. ایــن یــک واقعیــت اســت کــه خــود امــام هــم 
بارهــا اشــاره کرده انــد کــه خــوِن دلــى کــه مــن از روحانیــت 
خــوردم از هیــچ کــس نخــوردم. غیــر از جریان هــاى مذهبــى 
ــا و  ــى گراه ــت ها، مل ــا مارکسیس ــى م ــنفکرِى مذهب و روش
ــا و  ــم اراده ه ــار ه ــه در کن ــم ک ــى داری ــاى مختلف گرایش ه
ــود  ــرا مى ش ــزاى و همگ ــم اف ــان ه ــد شاهیش ــاى ض انرژى ه
ــه  ــه در آن لحظ ــى ک ــود امام ــزى مى ش ــک داِل مرک ــام ی ام

تاریخــى نشــان از فقــه نیســت.

دکتر رهدار: 	

 چــرا امــام دال مرکــزى مى شــود؟ تصادفــا دال مرکــزى 
؟ د مى شــو

دکتر دخانچی: 	

 نــه. دو ســه تــا اتفــاق مى افتــد. بخاطــر اینکــه جریــان 
روشــنفکرِى مذهبــى مثــل جــال الدیــن فارســى بــه واســطه 
مجاهــدت فکــرى خــود کار خــارق العــاده اى کــه مى تواننــد 
انجــام دهنــد و آن ایــن اســت کــه خوانشــى از مذهــب ارائــه 
بدهنــد. خوانشــى از الهیــات روز ارائــه بدهنــد کــه مى توانــد 
بســیارى از امید هــا و آرمان هــاى لیبــرال و مارکسیســتِى زمــان 
ــاى  ــام خوانش ه ــا از اس ــن ج ــد. در ای ــش ده ــود را پوش خ
ــد  ــوب متول ــد و خ ــخه هاى ب ــتى در نس ــرال و مارکسیس لیب
مى شــود. یعنــى از طرفــى نســخه هایى کــه خیلــى مــن 
ــى  ــد. از طرف ــدا مى کن ــادى پی ــم انتق ــت و اس درآوردى اس
هــم نســخه هاى خوبــى دارد کــه نــه تنهــا مى توانــد بــا 
الئیــِک لیبــرال غــرب حــرف بزنــد بلکــه یــک چیــزى را هــم 
اضافــه مى کنــد.  ماننــد کارهایــى کــه امثــال شــهیدان بهشــتى 
و مطهــرى انجــام مى دهنــد.  عجیــب اســت کــه اینهــا را بــه 
اســم حــوزه ســند مى زنیــد. لــذا ترجیــح مى دهــم از مفهــوم 
روشــنفکرى دینــى، روشــنگرى مذهبــى اســتفاده کنــم. ولــى 
چــون عبدالکریــم ســروش بــا کارى کــه کــرد ایــن مفهــوم را 
ــى نذاشــت  ــه لجــن کشــید و آبروی در فضــاى پســاانقابى ب
و پــروژه ى روشــنفکرى را بــه بیراهــه و انحــراف کشــاند، 
بنابرایــن یــک مقــدار ســخت اســت کــه از ایــن واژه اســتفاده 
کنیــم. حــاال وقتــى مى گویــى روشــتفکرى دینــى یــا مذهبــى، 
همــه ى اینهــا بــه ســروش مى افتنــد, حــال بایــد ثابــت کنــى 
کــه مــن اصــا در ایــن بــاره صحبــت نمى کنــم. چــون واقعــا 
بــه نظــر مــن بــه ُمهــا بــرد. ایــن ُمهــا بردنــش هــم از همــان 
ــاح  ــاى مصب ــِر آق ــان همفک ــرم ایش ــه نظ ــون ب ــود. چ ــدا ب ابت
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بــود و در آخــر هــم بــه یــک نتیجــه رســیدند. یعنــى کارى کــه 
عبدالکریــم ســروش در آخریــن ســخنرانى مى کنــد این اســت 
کــه مى گویــد پیامبــر اقتداگرهــا بــوده. یعنــى همــان حرفــى را 
کــه آقــاى مصبــاح یــزدى مى خواهــد طــى چهــل ســال بزنــد 
و بــه اســتناد آن یــک خوانــش از جمهــورى اســامى تئوریــزه 
ــن  ــر م ــه نظ ــروش زد. ب ــم س ــد الکری ــرف را عب ــد، آن ح کن
ســروش و مصبــاح دو ســِر یــک ســکه بودنــد. لــذا مــن وقتــى 
مى گویــم روشــنفکرى مذهبــى، اصــا درمــورِد ایــن جریــان 
ــى  ــى جریان هــاى روشــنفکرى مذهب ــم. ول ــت نمى کن صحب
بودنــد کــه توانســتند بــه معنایــى کــه مــد نظــر مــن هســت و 

مــن تحــت عنــوان اسامیســم از آن یــاد کــردم.

دکتر رهدار:  	

تبارش کجاست؟ یعنى از کجا آمده است؟

دکتر دخانچی: 	

ــید  ــت....از س ــوزه نیس ــارش ح ــت، تب ــهر اس ــارش ش  تب
ــادى.. ــد آب ــال اس جم

دکتر رهدار:  	

...سید جمال تبار ندارد.

دکتر دخانچی: 	

 نه ندارد...

دکتر رهدار: 	

 پس انقضاى تاریخى...

دکتر دخانچی: 	

 ...در دوره مدرن. چون پرسش عوض شده..

دکتر رهدار: 	

 قبل از آن چه طور؟

دکتر دخانچی: 	

 ....قبل نداریم.

دکتر رهدار: 	

 یعنى یک جریاِن ُدم بریده.

دکتر دخانچی: 	

ــدرن  ــم دوره ى م ــه اس ــدى ب ــا وارِد دوره ى جدی ــون م ــه چ  بل
ــم  ــى ه ــت. از طرف ــده اس ــوض ش ــش ها ع ــده ایم، پرس ش
جریــان اذلــى و بابیــت هــم فعالیــت مى کنــد. از قضــا 
انقابى هــاى رادیکالــى آن دوره آن هــا هســتند. در اینجــا 
ــن  ــال الدی ــید جم ــل س ــر مث ــک اصاحگ ــر و ی ــک متفک ی
ــن  ــه م ــد ک ــرح مى کن ــش را ط ــن پرس ــه ای ــادى ک ــد آب اس
چگونــه مى توانــم ایــن تعــارض اســام و غــرب را و مســئله ى 
ــاِص  ــیِک خ ــنت کاس ــه س ــم؟ چگون ــل کن ــاط را ح انحط
ــِى اســامى را هــم وارد دوره ى جدیــد کنــم؟  فلســفى، عرفان
ایــن کارى اســت کــه ســید جمــال الدیــن اســدآبادى انجــام 
ــن ُدم  ــر م ــه نظ ــى ب ــده  ول ــد ُدم بری ــما مى گویی ــد. ش مى ده
بریــده نیســت. گرایــِش عرفــان و فلســفه ى ســید جمــال اصا 

ــد. ــر نمى  تاب ــد را ب ــور داری ــما در آن حض ــه ش ــوزه اى ک ح
ــه ســیدجمال الدیــن اســد  ــداِد خــط فکــرِى مــن ب  بلــه، امت
آبــادى بــر مى گــردد. ســید جمــال از حــوزه در نیامــده اســت. 
و ایــن موضــوع بــدان معنــى نیســت کــه قرابت هــا و نقطــه ى 
ــما  ــه ش ــن ک ــه ای ــد. خاص ــته باش ــوزه نداش ــا ح ــاق ب انطب
ــد.  ــند مى زنی ــت س ــم روحانی ــه اس ــامى را ب ــاب اس انق
ایــن کار انحــراف تاریخــى اســت. ایــن کار یــک مصــادره ى 
مطلــوب)؟(ِ عجیــب اســت.  حــال یــک ســوال دیگــر مطــرح 
ــول  ــما در ط ــم ش ــه ض ــه ب ــه اى ک ــوزه علمی ــه ح ــت ک اس
ــل  ــى چه ــت، ط ــرده اس ــل ک ــردى عم ــیار کارب ــخ بس تاری
ســال اخیــر چــه کار کــرده اســت؟ کــدام جنبــش اجتماعــى، 
آزادى خواهانــه،  فرهنگــِى عدالــت خواهانــه،  سیاســى، 
ــر از آنچــه کــه  ــه حــوزه انجــام داده اســت؟ غی ــر خواهان براب
ــک  ــته ی ــت داش ــا موضوعی ــع دولت ه ــبات و مناف در مناس
ــات،  ــر از امکان ــرف نظ ــوزه را ص ــاى ح ــه از فعالیت ه نمون
ــام ببریــد. امــروز هــم ایــن مــا هســتیم  رانــت، تشــکیات ن
کــه در جامعــه بــه عنــوان جریــان عدالــت خواهــى شــناخته 

. مى شــویم 

دکتر رهدار: 	

 شما که هستید؟ این ماِى شما کیست؟

دکتر دخانچی: 	

 من نمى خواهم نام ببرم.

دکتر رهدار: 	

 پس جریان نیستید. اگر نان نبرید، َمحو هستید. 

دکتر دخانچی:  	



www.Fekrat.netشمـاره پنج،  سی  و یکم فروردین 741400

ــه  ــم ک ــن نمى گوی ــتیم. م ــم هس ــا مته ــه م ــم ک ــن مى گوی م
مــن عدالــت خــواه هســتم.

دکتر رهدار:  	

ماِى شما کیست؟ ماِى من حوزه است.

دکتر دخانچی:  	

ــب، مــا آن کســانى هســتیم کــه شــما حوزوى هــا هرگــز مــا 
ُ

خ
را نمى شناســید. در کتــاب هایتــان...

دکتر رهدار: 	

 شما خودتان, خودتان را مى شناسید؟ 

دکتر دخانچی: 	

 مــن نمى خواهــم از آدم هــا اســم ببــرم. بــراى چــه بایــد اســم 
ببــرم؟ چــون فــردا ممکــن اســت طــرف بگویــد... البتــه این را 
هــم بگویــم کــه اگــر مــن مى گویــم جریــان عدالــت خواهانــه 
ــه ایــن معنــى نیســت کــه مــن جریــان عدالــت خواهــى را  ب
بــاد کنــم. اگــر مــن بخواهــم وارد نقــد درون گفتمانــِى جریــان 
ــوم،  ــتم، بش ــب هس ــه آن منتس ــود ب ــه خ ــى ک ــت خواه عدال
مى توانــم ســاعت ها در آن بــاره حــرف بزنــم کــه زده ام و 
ــان  ــه جری ــم ک ــن را بگوی ــم ای ــى مى خواه ــم زد. ول خواه
عدالــت خواهــى کــه همیــن االن هم در کــف خیابــان در حال 
ــد  ــام مى ده ــم انج ــى را ه ــرى کارهای ــت و یکس رخ دادن اس
ــاِى  ــم افش ــه اش ه ــن نمون ــل گرانه تری ــاده ترین و تقلی ــه س ک

بعضــى از مفاســد اقتصــادى اســت. کــه ســحطى ترین الیــه 
هــم هســت. و الیــه ى عمیــق تــرش هــم ایجــاد پرســش هایى 
ــان  ــن جری ــت.  ای ــى اس ــاز و کار حکمران ــوص س در خص
هیــچ عقبــه ى حــوزوى نــدارد. و از جانــب حوزوى هــا تنهــا 
ــه مارکسیســت، مجاهدیــن خلــق و غیــره اســت. در  متهــم ب
حالــى کــه حــوزه یــک انــگ انتقــادى زده و رفتــه و بــه لحــاظ 

تاریخــى هیــچ کار خاصــى را انجــام نــداده اســت.

مجــری:  بــه نظــر مــن ایــن دو گانــه ی احســان و  	
عــدل یــک دو گانــه ی ســنتی، کاســیک اســت. شــهید 
مطهــری در کتــاِب انســان کامــل ایــن دو گانــه را تبییــن 
ــدار و  ــر ره ــای دکت ــان آق ــاوت گفتم ــت. تف ــرده اس ک
آقــای دکتــر دخانچــی در ایــن بــود کــه نــگاه آقــای دکتــر 
دخانچــی، یــک نــگاه ســاختاری بــود. شــهید مطهــری 
از لحــاظ  انســان کامــل فرموده انــد کــه  در کتــاب 
شــخصی، ایثــار و احســان، فــرای عــدل قــرار دارد. یعنــی 
بهتــر از عــدل اســت. چــون ایثــار بــه ایــن معنــی اســت 
ــی و  ــران بدان ــق دیگ ــود و ح ــق خ ــر از ح ــما فرات ــه ش ک
ــه  ــی. منتهــا ب ــی حــق خــود و دیگــران را بدان عــدل یعن

ــت. ــر اس ــدل مهم ت ــاختاری, ع ــاظ س لح

دکتر دخانچی: 	

 جانب دار شدى؟

مجری: من نکات را عرض می کنم... 	

دکتر دخانچی: 	

 مــن جــاى تــو بــودم ایــن تــاش را نمى کــردم. زشــت 
اســت...

مجــری: از لحــاظ ســاختاری، ایــن دوگانه بیشــتر  	
ناشــی از نــگاهِ کانتکست)کانســپت( مســئله اســت کــه 
از زاویــه دید...تعــارض داشــته اســت. چــون االن بحــث 
ــه وارد  ــم ک ــش می کن ــن خواه ــت م ــده اس ــی ش یخ تار
یــخ نشــوید. منتهــا چــون بحث هــای مطروحــه  تار
ســوال های مــا هــم بــوده اســت، اجــازه می دهــم 
ــرح  ــم ط ــوال ه ــرد. س ــکل بگی ــث ش ــن بح ــه همی ک

نمی کنــم.

دکتر رهدار: 	

 ببینیــد آقــاى دکتــر مشــکلى کــه مــن بــا شــما دارم این اســت 
کــه گاهــى یــک تکــه از بحثــى غلــط اســت و گاهــى هم ســر 
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ــروع  ــد ش ــا بای ــم از کج ــن نمى دان ــت و م ــط اس ــر غل ــا س ت
ــن  ــه همی ــى  دارد، ب ــک اصطاح ــئوبیه ی ــان ش ــم. جری کن
ــْم ِمــْن 
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اول آمــده و شــئوب را نماینــده ى جریــان غیــر عــرب مى دانــد 
و قبائــل را جریــان عــرب، پــس شــئوب اصــل اســت. ایــن از 
خنــده دار تریــن برداشــت هاى قرآنــى اســت. در ســال 55 یــا 
56 شــهید مطهــرى نامــه اى کــه به همــراه آقــاى بــازرگان براى 
ــن  ــه ای ــد ب ــریعتى مى نویس ــاى ش ــد آق ــام در نق ــرت ام حض
نکتــه اشــاره مى کنــد. ببینیــد مــن نمى فهمــم کــه شــما ایــن 
را از کجــا در مى آوریــد کــه اگــر در قــرآن کلمــه اى اول بیایــد، 
ــفه ى  ــا فلس ــم. اص ــم نمى فهم ــه را ه ــت. دوگان ــى اس اصل
ــدا و  ــهر خ ــت ش ــم اس ــفه ى دوآلیس ــک فلس ــون ی ــرب چ غ
ــد  ــکیک را نمى توان ــت. تش ــرده اس ــت ک ــن درس ــهر زمی ش
ــى  ــه کمال ــان مرحل ــد انس ــى بگوی ــر کس ــى اگ ــد. یعن بفهم
ــى  ــه کس ــن ک ــل ای ــد. مث ــا مى دان ــن را دوت ــت، ای ــدل اس ع
بگویــد دکتــرى مرحلــه بعــد فــوق لیســانس اســت و هــردوى 
ــد و  ــه مى کنن ــه دو گان ــل ب ــن را تبدی ــتند. ای ــم هس ــا عل اینه
ــر  ــاى دکت ــد. آق ــرف مى زنن ــاره ح ــن ب ــى در ای ــم کل ــد ه بع
ایــن کــه شــما خــود را منتســب بــه اندیشــه ى فوکویــى کردیــد 
درســت بــود. فوکــو یــک پســت مــدرن بــود. پســت مدرن هــا 
تاریــخ را ماننــد یــک تــوپ چهــل تکــه مى داننــد. مى گوینــد 
ــى  ــت و ربط ــل نیس ــه اصی ــل تک ــن چه ــدام از ای ــه هیچک ک
هــم بهــم ندارنــد و هــر تکــه در زیســت خــود اصیــل هســتند. 
ــچ  ــت و هی ــه نیس ــل تک ــن چه ــن ای ــى بی ــچ ارث و میراث هی
کــدام هــم بــر دیگــرى برتــرى نــدارد. شــما بــا دیــدگاه تاریــخ 
نــگارِى فوکویــى نمى توانیــد بگوییــد کــه جریــان معاویــه یــا 
ــى  ــان غلــط اســت. شــما زمان ــه یــک جری ــى امی ــان بن جری
مى توانیــد بگوییــد جریــان بنى امیــه غلــط اســت کــه جریــاِن 
خــِط امامــت را داشــته باشــید. یعنــى بین اینهــا مقایســه کنى. 
شــما اگــر بخواهیــد فوکویــى وارد تاریــخ شــوید، نمى توانیــد 

مفهــوم تکامــل، عبــرت و عدالــت را توضیــح دهیــد.

دکتر دخانچی: 	

 فوکو متهم به طرفدارى از انقاب اسامى است.

دکتر رهدار: 	

 باشــد. در جایــى هــم شــیطان از حضــرت علــى )ع( تعریــف 
ــت.  کرده اس

دکتــر دخانچــى: یعنــى حاضریــد تعریــف فوکــو از انقــاب 

ــامى را... اس

دکتر رهدار: 	

ــاالِت  ــى از مق ــاب دارم. یک ــو کت ــه فوک ــع ب ــن راج ــه. م  بل
ــه  ــن ک ــت. م ــو اس ــث فوک ــوزه، بح ــاب آم ــش کت ــِد ش جل
انقــاب اســامى را بــا فوکــو تبییــن نمى کنــم بلکــه بــا امــام 
ــن وســط ممکــن اســت کاســترو هــم  ــم. در ای ــن مى کن تبیی
در جایــى بگویــد مــن ســرباز آقــاى خامنــه اى هســتم. وقتــى 
ــن  ــتید ای ــى هس ــخ فوکوی ــم تاری ــه در فه ــد ک ــما مى گویی ش
ــا  ــتید. اتفاق ــخ هس ــع بى تاری ــه در واق ــت ک ــى اس ــدان معن ب
ــاِن شــما جریــان روشــنفکرِى مذهبــى  درســت گفتیــد. جری
اســت. مــن تعهــد داشــتم بپرســم تــِه جریــان شــما بــه کجــا 
ــار  ــه و بى تب ــاِن بى بوت ــک جری ــما ی ــان ش ــردد. جری ــر مى گ ب
ــان شــما ســید جمــال اســت. قبــل از ســید  ــِه جری اســت. ت
ــاِن  ــان, جری ــن جری ــى ای ــتید. یعن ــت؟ نیس ــال کجاس جم
گسســِت تاریخــى اســت.  ایــن جریــان پیوســتگِى تاریــخ را 
نمى توانــد توضیــح دهــد. حتــى نمى توانــد از اســام ســخن 
بگویــد. حتــى از قبــل اســام، مثــل زرتشــت و کــوروش هــم 
ــل ســید جمــال  ــِز ماقب ــچ چی ــد. از هی ــد حــرف بزن نمى توان
ــد. چــون شــما در زمــان ســید جمــال  ــد حــرف بزن نمى توان

متولــد شــدید. 
ــاز  ــنت را آغ ــان س ــه پای ــت ک ــى اس ــر غرب ــک تفک ــن ی ای
مدرنیتــه مى دانــد. یعنــى جایــى کــه ســنت مى میــرد، تجــدد 
ــدد  ــنت_ تج ــه ى س ــى و دوگان ــِر دین ــود. در تفک ــاز مى ش آغ
ــرب را در  ــخ غ ــنفکرى، تاری ــان روش ــرب، جری ــر غ در تفک
تاریــخ ایــران کپــى کــرده اســت و تــاش کــرده تاریــخ ایــران 
را در دوگانــه ى ســنت_تجدد پهــن کنــد. انقــاب اســامى اى 
ــش  ــود آمدن ــه وج ــض ب ــه مح ــت. ب ــده اس ــود آم ــه وج ب
آمریکایى هــا در نیویــورک تایمــز نوشــته اند کــه رهبــرى 
ســنتى انقابــى مــدرن در عصــر پســت مــدرن. هنــگ کــرده 
ــوند.  ــع نمى ش ــم جم ــا ه ــرب ب ــر غ ــا در تفک ــت. اینه اس
ــرد, تجــدد آغــاز مى شــود. اینجــا  ــى ســنت مى می چــون وقت
ــده ى  ــام وع ــود، ام ــق مى ش ــاب محق ــى انق ــت وقت درس
ــنت  ــن س ــاب را در بط ــد. انق ــا را مى ده ــه کرب ــاع ب ارج
مى بینــد. البتــه در تفکــر مــا ســنت روى نیســت. امــا جریــان 
روشــنفکرى مــا بــا یــک غلطــى تفکــر ســنت_ تجــدد غربــى 
را کپــى کــرده و بــه صــورِت تاریــخ ایــران زده اســت. بعــدش 
هــم در کار خــود مانــده اســت. تــِه توضیحــش از خــود هــم 
ســید جمــال اســت. مــن قبــول دارم کــه ســید جمــال متعلــق 
بــه ســنت مــا نیســت، متعلــق بــه ســنت شماســت. درســت 
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اســت کــه لبــاس روحانیــت دارد، امــا وابســته بــه ســنت مــا 
نیســت. اگــر چــه آقــاى جلیلــى مدعــى اســت کــه ُنــه جلــد 
از اندیشــه ى ســید جمــال را جمــع آورى کــرده و معتقد اســت 
کــه اندیشــه ى کامــى ســید جمــال از اندیشــه ى مــا مى آیــد. 
امــا اصــا مهــم نیســت. مهــم این اســت کــه ایــن تکــه از این 
ــال  ــید جم ــان س ــن جری ــِه ای ــت. ت ــت اس ــم( درس ــرد )فه ف

اســت.

دکتر دخانچی: 	

 ته جریان شما چیست؟

دکتر رهدار: 	

 پیغمبر )ص(.

دکتر دخانچی: 	

 این یک تقلب است. من هم مى گویم که...

دکتر رهدار: 	

ــود را  ــى خ ــِط تاریخ ــد خ ــى بای ــى مى گوی ــو. وقت ــب بگ
ُ

 خ
نشــان دهــى.

دکتر دخانچی:  	

ــر  ــش پیغمب ــِه جریان ــد ت ــم مى گوی ــال ه ــید جم ــب س خ
ــام  ــخص ن ــما ش ــم ش ــن مى گوی ــد. م ــه نش ــن ک ــت. ای اس

ــد... ببری

دکرت رهدار: 	

 من نام بردم. ته جریان من امام صادق)ع( است. 
ــه  ــد ک ــث مى کنی ــورى بح ــک ج ــما ی ــى: ش ــر دخانچ دکت
چــون تــه جریــان مــن بــه ســید جمــال مى خــورد، پــس امــام 

صــادق مــاِل شماســت...

دکتر رهدار: 	

 دقیقا...

دکتر دخانچی: 	

ــد.... ــى اســت کــه مى زنی ــب و غریب ــن چــه حــرف عجی  ای
ایــن البتــه بــا انحصــار گرایــِى...

ــا  ــن ب ــم. م ــرار مى کن ــما را تک ــرف ش ــن ح ــدار: م ــر ره دکت
ــد  ــت؟ گفتی ــان کجاس ــه جریانت

َ
ــیدم ت ــما پرس ــت از ش عنای

ــتیم. ــد نیس ــش؟ گفتی ــم قبل ــال. گفت ــید جم س

دکتر دخانچی:  	

نــه. ســوء تفاهــم شــده اســت. شــما گفتیــد قبلش کجاســت؟ 
و مــن در جــواب گفتــم کــه اگــر صــورت مســئله را بــه معنــى 
ــدرن  ــى در دوره ى م ــک اتفاق ــه ی ــد ک ــدرن مى فهمی دوره ى م

افتاده...

دکتر رهدار: 	

 مــن کــه نمى فهمــم. شــما داریــد صــورت بنــدى مى کنیــد. 
شــما قبــل از مــدرن کــه هســتید؟

دکتر دخانچی:  	

مــن مى گویــم کــه تــه جریــاِن مــن در صــورت بنــدِى مــدرِن 
قضیــه بــه ســید جمــال مى خــورد. 

دکتر رهدار: 	

 اصا شما قبل از سید جمال که هستید؟

دکتر دخانچی: 	

 بگذاریــد ســوال را ایــن طــور بپرســم کــه: تــه جریــاِن شــما 
در دوراِن پســا غیبــت بــه کجــا مى خــورد؟ ) کــه تقلــب 

ــم(. ــام ندهی ــر را انج ــن و پیغمب معصومی

دکتر رهدار: 	

 من امام را َحى مى دانم.

دکتر دخانچی: 	

 من هم َحى مى دانم.

دکتر رهدار:  	

امــام مــن گــم نشــده اســت. مــن بــا امامــم خــود را توضیــح 
مى دهــم. 

دکتر دخانچی: 	

 من هم با امامم خود را تو ضیح مى دهم.

دکتر رهدار: 	

 شما با روشنفکرى خود را توضیح مى دهى.

دکتر دخانچی: 	

ــال  ــید جم ــم س ــن مى گویی ــت؟ م ــى اس ــه حرف ــن چ  ای
ــم  ــادى کنشــى را در آن لحظــه ى تاریخــى رق ــن اســد آب الدی
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مى زنــد...

دکتر رهدار: 	

 بر چه مبنایى؟

دکتر دخانچی: 	

 ... که مى تواند...

دکتر رهدار: 	

 از چه پایگاهى؟

دکتر دخانچی: 	

 عــرض مى کنــم. ببینیــد مدرنیتــه بــه مثابــه یــک دوره ى 
ــا  ــمت م ــه س ــد ب ــه ى جدی ــک اندیش ــه ی ــه مثاب ــد و ب جدی
ــم کــه اینهــا  ــم، مى بینی ــگاه مى کنی ــى ن آمــده اســت. مــا وقت
ــفر  ــان س ــه کشورهایش ــى ب ــد. وقت ــگ دارن ــد، تفن ــوپ دارن ت
مى کنیــم، مى بینیــم کــه چقــدر مرتــب و منظــم هســتند. مــا 
) مــاِى جهــان شــرق و اســام( تحــت تاثیــِر ایــن جهــان قــرار 
ــه مــا مى گویــد کــه کِل ایــن  مى گیریــم. نــگاِه حکمــى مــا ب
ــى در  ــک حقیقت ــا ی ــد. حتم ــق باش ــیطاِن مطل ــد ش نمى توان
اینجــا هســت کــه مى توانــد بــه اســتناد فهمــى کــه در اینجــا 
رخ مى دهــد ) چیز هــاى خوبــى کــه در اینجــا هســت( 
کمــک کنــد تــا مــن بتوانــم از ایــن اســتناد اســتفاده کنــم و دو 
ســه تــا کار انجــام بدهــم. شــاید مــن ســنت خــود را درســت 
ــد  ــى بع ــبات تاریخ ــه االن در مناس ــده ام ک ــده و نفهمی نخوان
ــاب  ــه در کت ــم ک ــا نمى کن ــن ادع ــر م ــتم. مگ و آن ....هس
مقــدس، اســام و اهــل بیــت حقانیــت و گنجینــه اى تاریخــى 
هســت؟ پــس چــرا در مناســبات تاریخــى ضعیــف هســتیم؟ 
ایــن یــک پرســش اســت. و دنیــاى جدیــد هــم در حــال رخ 
ــا  ــر م ــم ب ــت حاک ــک مش ــم ی ــرف ه ــت. از آن ط دادن اس
ــى  ــى از یک ــه یک ــارى ک ــى درب ــد. حاکمان ــت مى کنن حکوم

فاســدتر هســتند. 
ــش  ــک پرس ــن ی ــث م ــط بح ــود وس ــرار ب ــدار: ق ــر ره دکت

ــد. ــام دادی ــى را انج ــک بحث ــید، ی ــته باش داش
دکتــر دخانچــى: آخــه شــما تــو ســر ســید جمــال مى زنیــد و 

بى ریشــه اش مى کنیــد. 

دکتر رهدار: 	

ــا  ــه م ــه اش را ب ــت، ریش ــه دار اس ــد ریش ــه معتقدی ــما ک  ش
ــد. بگویی

دکتــر دخانچــى: مــن مى گویــم اینکــه ایــن متفکــِر مســلمان 

که....مــن اعتقــاد دارم همچنــان ایــن ســنت ادامــه دارد، 
شــمایى کــه ســید جمــال را از زیــر مى کشــید. درواقــع خیلــى 
ــما  ــن روش ش ــا ای ــى. ب ــر مى کش ــرى را از زی ــاى دیگ چیز ه
خــود را از امــام خمینــى هــم جــدا مى کنــى. چــرا کــه امــام 
هــم امتــداِد تاریخــِى خــود را در ارجاعاتــى بــه ســید جمــال 

مى دانســت.

دکتر رهدار: 	

 سید جمال؟

دکتر دخانچی:  	

بلــه. در صحیفــه هســت. مــن االن متنــش را نــدارم. در واقــع 
ــود را از  ــى راه خ ــام خمین ــه ام ــم ک ــن را بگوی ــم ای مى خواه
ــال  ــید جم ــه س ــدى را ب ــد. و نق ــدا نمى کن ــال ج ــید جم س
ــا  ــردم ب ــا م ــت ب ــاى صحب ــه ج ــال ب ــید جم ــه س ــد ک مى کن
پادشــاهان صحبــت مى کنــد. ولــى هرگــز راه خــود را از ســید 
جمــال جــدا نمى کنــد. امــا همــان کســانى کــه جلــوى امــام 
ــد را  ــهید جاوی ــاب ش ــه کت ــانى ک ــان کس ــتادند، هم مى ایس
ــام  ــان ام ــل جری ــه مقاب ــانى ک ــان کس ــد، هم ــش مى زدن آت
ــوز هــم هســتند. همــه ى اینهــا از ســید  مى ایســتادند کــه هن
ــون  ــا فراماس ــه اینه ــد ک ــد و مى گوین ــان مى آی ــال بدش جم
ــرا  ــت. چ ــال نیس ــید جم ــِر س ــر س ــث ب ــاال بح ــتند. ح هس
کــه ممکــن اســت هــزار تــا اشــتباه کــرده باشــد، کمــا اینکــه 
تمامــِى بازیگــراِن تاریخــى محکــوم بــه هــزاران اشــتباه 
ــت  ــرى صحب ــى فک ــا خط ــه ب ــا در رابط ــع م ــتند. در واق هس
ــئله اش  ــد مس ــاش مى کن ــدرن, ت ــه در دوره ى م ــم ک مى کنی
را از اســام بگیــرد و دربــاره ى انحطــاِط دوره ى جدید پرســش 

طــرح کنــد.
ــواِن یــک جــواِن مســلماِن امــروزى کــه از قضــا  ــه عن  مــن ب
درس خوانــده ى غــرب هــم هســتم، همچنــان مســئله ام 
پرســِش ســید جمــا الدیــن اســد آبــادى اســت. مــن از خــود 
ــه خــارج  ــن همــه جــوان ب مى پرســم کــه چــرا هــر ســاله ای
ــا پرســِش ســید  ــان ب از کشــور مى رونــد؟ و چــرا مــن همچن
جمــال رو بــه رو مى شــوم؟ آیــا شــیخ و شــیوخى کــه شــما در 
خفــا بــه آنهــا ارجــاع مى دهیــد، مى تواننــد بــه ایــن پرســش 
ــخن  ــاط. س ــورد انحط ــد در م ــد؟ مى توانن ــخ بدهن ــن پاس م
بگوینــد؟ مــن نمى خواهــم اســم ببــرم. چــون طرفــداران اینها 
ــت  ــن اس ــد. ممک ــش مى دهن ــا فح ــه م ــت ب ــردا در دایرک ف
ــم  ــروم، اس ــدان ب ــم زن ــون نمى خواه ــروم. چ ــم ب ــدان ه زن
ــت  ــرح اس ــن مط ــراى م ــوال ب ــن س ــان ای ــرم. همچن ــى ب نم
کــه عقبــه ى شــما کــه مســئله اش ایجــاد عدالــت اجتماعــى 
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ــت؟ ــت کجاس ــا غیب ــت، در دوران پس اس

دکتر رهدار: 	

 اول شــما بایــد بــه ســوال مــن جــواب مى دادیــد. مــن گفتــم 
کــه تــه ســید جمــال بــه کجــا بــر مى گــردد وقتــى مى گوییــد 
بــه جایــى بــر مى گــردد، تقاضــا دارم علمــى صحبــت کنیــد. 
یــک مفهــوم رخــداد و تبــار بیاوریــد کــه ســید جمــال را تولیــد 
کنــد. شــما حــق نداریــد از مــن بپرســید عالــِم پســامد...چون 
هیــچ گاه مــن نگفتــم کــه عالــِم پســامد...من غیبــت را عالــم 
بعــد از ظهــور تلقــى نکــردم. یــک دوره ى تاریخــى اســت نــه 
یــک عالــم. امــا مــدرن یــک عالــم در برابــر تجــدد اســت. لذا 
ــاِى  ــر مبن ــر دو ب ــاِى غیبت....ه ــود. مبن ــوض مى ش ــا ع مبن
امامــت هســتند. امــام مــن هم همیــن طــور اســت. در دوره ى 
ــت و  ــى اس ــن َح ــام م ــت. ام ــم هس ــوده و االن ه ــور ب حض
ــما  ــه ش ــدارم ک ــم ن ــن دو عال ــذا م ــد. ل ــم را اداره مى کن عال
ــر  ــا ب ــه کج ــن ب ــت م ــِم« غیب ــید در »عال ــن مى پرس از م
مى گــردم. هیــچ کســى نگفتــه کــه غیبــت یــک عالمــى بعــد 
از عالــِم حضــور اســت، بلکــه یــک دوره ى تاریخــى اســت. 
مــا دو عالــِم نداریــم. ]عالــِم حضــور و عالــِم بعــد از غیبــت 
نداریــم. اینهــا دوره ى تاریخــى هســتند.[ امــا عالــِم مــدرن در 
برابــِر عالــِم ســنت وجــود دارد. ایــن شــما هســتید کــه بایــد 
ــنت در  ــِم س ــود را از عال ــدرن خ ــِم م ــه عال ــد چگون بگویی

مى آوریــد.

دکتر دخانچی: 	

 االن دعوا سِر لفِظ استفاده از کلمه ى عالم است؟
دکتــر رهــدار: واقعــا شــما ایــن را لفــظ مى دانیــد؟ هــزار جلــد 

کتــاِب نوشــته شــده را لفــظ مى دانیــد؟ 
ــن  ــر ای ــوا س ــر دع ــم اگ ــن مى گوی ــه م ــى: ن ــر دخانچ دکت
اســت، ببخشــید. عالــم هــم نگفتــم ایــن را فکــر کنــم خــود 
ــه در  ــم ک ــیدم و گفت ــوال پرس ــک س ــن ی ــتید. م ــما گذاش ش
ــوم.... ــرِن س ــد از ق ــزارو..., بع ــد از ه ــِى بع دوره ى تاریخ

ــما  ــه ش ــت ک ــن اس ــل ای ــن مث ــر ای ــاِى دکت ــدار: آق ــر ره دکت
بگوییــد در دوره ى دوم خــرداد خــِط شــما بــه کجــا بــر 

مى گــردد. دوره ى مشــروطه یــا فــان...
دکتــر دخانچــى: شــما ایــن کار را کردیــد. شــما گفتیــد چــون 
عقبــه مــن بــه ســید جمــال بــر مى گــردد پــس مــن بى ریشــه 
هســتم. مــن هــم گفتــم قبــول در صورتــى کــه ســید جمــال 
در خــاء بــه وجــود نیامــده اســت. محصــوِل کنــش و برهــم 

ــت. ــى اس ــاى تاریخ کنش ه
دکتر رهدار: اشکالى ندارد. شما نشان بده.

دکتــر دخانچــى: عــرض کــردم. پرســِش دوره ى جدیــد، 
انحطــاِط دوره ى جدیــد... بــه  پرســش هاى معطــوف 

دکتر رهدار: 	

ــم را در  ــن مفاهی ــن ای ــم. م ــوم داری ــا مفه ــا دو ت ــد م  ببینی
نمــى آورم. یعنــى وقتــى شــما مى گوییــد کــه تاریــخ را 
فوکویــى فهــم مى کنیــد، فوکــو یــک فیلســوف تاریخــى 
اســت. یــک کتــاب دارد و بیــش از صــد جلــد کتــاب هــم...
ــوش  ــه.... و ت ــد ک ــکار ببری ــق ب ــت. ...واژه را دقی ــورده اس خ
بمانیــد. فوکــو مى گویــد کــه پارادایم هــاى تاریخــى، انقطــاع 
اســت. ارث و میراثــى هــم در بینشــان نیســت. تصریــح هــم 
ــد  ــت را نمى توانی ــل و اصال ــرت، تکام ــما عب ــه ش ــد ک مى کن
ــِى در  ــت بوم ــر زیس ــه ه ــت ک ــد اس ــد. معتق ــح دهی توضی
جــاى خــود اصیــل اســت. شــما بــه طــور منطقــى بــا دیــدگاه 
فوکویــى نمى توانیــد ادعــا کنیــد کــه بنــى امیــه اصیــل اســت 
یــا دوره ى امامــت. مگــر اینکــه بگوییــد کــه فوکویــى نیســتید. 
ــنفکِر  ــاِر روش ــه از تب ــد ک ــا کردی ــم, ادع ــه آمدی ــر ک جلوت
ــى  ــه تاریخ ــنفکر در چ ــه روش ــیدم ک ــتید. پرس ــى هس مذهب
متولــد شــده اســت؟ گفتیــد بــا ســید جمــال. پرســیدم هویت 
شــمِا قبــل از ســید جمــال چیســت؟ کــه بایــد در جــواِب مــن 
یــک مفهــوم، یــک رخــداد، یــک اســم یــک چیــزى بایــد قرار 
بدهیــد. مــن یــک فرمــول دارم: نبــوت، امامــت، فقاهــت. در 
ــام  ــه ن ــم ب ــت مى کن ــى درس ــتِر تاریخ ــک بس ــانى. ی داِل انس
ــن را  ــوم م ــه در مفه ــى اى ک ــتِر تاریخ ــم بس ــاد. مى گوی اجته
دوره ى غیبــت و حضــور را فســخ )وصــل( مى کنــد، مکانیــزِم 
اجتهــاد اســت. مــن دائمــا خــود را بــا امــام صــادق )ع( تنظیم 
ــم را از  ــم آن حک ــه مى ده ــى ک ــر حکم ــى ه ــم. یعن مى کن
ــم.  ــت مى کن ــى درس ــتر تاریخ ــرم. بس ــان مى گی ــق ایش منط
ــید  ــن س ــِه م ــد ت ــما مى گویی ــم روشنفکر....ش ــن مى گویی م
ــکالى  ــتم...مى گویم اش ــه نیس ــن بى بوت ــت, م ــال نیس جم

ــه اى.... ــم بى بوت ــم بگویی ــن نمى خواه ــدارد، م ن

دکتر دخانچی: 	

 آقــاى دکتــر یکــى از مســائل مهــم ســید جمــال هــم از قضــا 
اجتهــاد بــود.

دکتر رهدار: 	

 اصا نیست.

دکتر دخانچی: 	

 مــدرِن اســامیتان مى شــود. 
ِ

ــخ  شــما کــه ادعــاِى فهــِم تاری
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اگــر نمى دانیــد کــه یکــى از کلیدى تریــن مفاهیمــى کــه ســید 
ــاد،  ــت اجته ــى مى گف ــود و ِه ــرده ب ــه ک ــه آن تکی ــال ب جم

ــاد... اجته

دکتر رهدار: 	

 خــب شــما کــه ایــن را مى گوییــد، یــک کتابــى در ایــن بــاره 
ــت شــده  ــن آدم ثب ــاره ى ای ــاب در ب ــد کت ــه جل ــد. ُن ــام ببری ن
ــت.  ــادم نیس ــى ی ــده. مى گوی ــس ب ــم ِرفِرن ــت. مى گوی اس
ــم  ــرده. مى گوی ــف ک ــال تعری ــید جم ــام از س ــى ام مى گوی

ــت.  ــادم نیس ــى ی ــس؟ مى گوی رفرن

دکتر دخانچی: 	

 خب االن از اینترنت در مى آورم به شما مى گوییم.

دکتر رهدار: 	

 مــا داریــم یــک بحــث علمــى مى کنیــم. ســِر بحــث علمــى 
کــه روى هــوا نمى شــود حــرف زد.

دکتر دخانچی: 	

 شما مى گویید که مسئله ى سید جمال اجتهاد نیست؟

دکتر رهدار:  	

م اســامى اســت. 
َ
مســئله  ى ســید جمــال, عقــب ماندگــِى عال

ــم  ــان درون پارادای ــک درم ــد ی ــراى آن مى ده ــه ب ــى ک درمان
اســامى بــود و یــک درمــان غربــى. درمــاِن درون اســامیش 
وحــدِت اســامى اســت و درمــان بیرونــى اش هم علــم غربى 
اســت. ایــن کِل ماجــراى ســید جمــال اســت. ســید جمــال تا 
17, 18 ســالگى در حــوزه بــوده در 17 ســالگى هــم از حــوزه 
خــارج شــده اســت. فلســفه ى اســامى هــم نخوانــده اســت, 
بلکــه فلســفه ى غــرب خوانــده اســت. از بیــن عالمــاِن دینــِى 
ــى ندانســته اســت.  ــِم دین ــا هیچکــدام ســید جمــال را عال م
ــید  ــه س ــد ک ــیر کرده ان ــان  تفس ــل ایش ــنفکر مث ــا روش ده ه
جمــال روشــنفکر اســت. درســت هــم گفته انــد. متعلــق بــه 
روشــنفکرى اســت. بلــه بنــده هــم معتقــد هســتم کــه ســید 
جمــال یــک مشــعلى اســت در عالــِم ظلمت هــا. امــا ســنِت 
فکــرى اش ســنت مــا نیســت. مــن حداقــل مى گویــم ســید...
طباطبایــى وقتــى حرفــى مى زنــد، مفهومــى به نــاِم ســنت دارد 
و بعــد ســنت را بــا تاریــخ بیــان مى کنــد کــه بــراى مثــال اینجا 
انحطــاط پیــدا کــرده. اینجــا بــه بــن بســت و اینجــا به مشــکل 
ــى  ــه مفهوم ــا چ ــخ ب ــود را در تاری ــما خ ــت. ش ــورده اس خ
توضیــح مى دهیــد. روشــنفکر مذهبــى؟ روشــنفکر مذهبــى 
ــار  ــى بى تب ــت. یعن ــده اس ــده ش ــل ُدم بری ــال قب ــد س پانص
شــده اید. جریــاِن روشــنفکرى دقیقــا بــه دلیــل بى تبــارى اش 

ــان  ــک درم ــد ی ــرای آن می ده ــه ب ــی ک ــت. درمان ــامی اس ــم اس
َ
ــِی عال ــب ماندگ ــال, عق ــید جم ــئله  ی س مس

ــان  ــت و درم ــامی اس ــدِت اس ــامیش وح ــاِن درون اس ــی. درم ــان غرب ــک درم ــود و ی ــامی ب ــم اس درون پارادای
ــالگی  ــا 17, 18 س ــال ت ــید جم ــت. س ــال اس ــید جم ــرای س  ماج

ِ
ــن کل ــت. ای ــی اس ــم غرب ــم عل ــی اش ه بیرون

ــده اســت, بلکــه  ــوده در 17 ســالگی هــم از حــوزه خــارج شــده اســت. فلســفه ی اســامی هــم نخوان در حــوزه ب
فلســفه ی غــرب خوانــده اســت. از بیــن عالمــاِن دینــِی مــا هیچکــدام ســید جمــال را عالــِم دینــی ندانســته اســت. 
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در تاریــخ مــا حتــى نتوانســته یــک جنبــش اجتماعــى درســت 
ــد.  ــار نمى توان ــاِن بى تب ــى. جری ــم. یک ــدى مى کن ــد. تح کن
چــون زبــاِن گفــت و گــو نــدارد بــا مــردم. عالمــش عالــِم مردم 
 مردم نیســت. روشــنفکران بــه تعبیر 

ِ
نیســت. تاریخــش تاریــخ

کتــاب» ....روى زمیــن« آقــاى ...کــه از ژان پــل ســارت نقــد 
ــه  ــرق را ب ــداراِن ش ــا پول ــه م ــد ک ــارت مى گوی ــد. س مى کنن
دنیــاى غــرب مى آوردیــم و رودخانــه ى رایــن و جزیــره ى ســى 
ــا این هــا  ــم و ب ــا نشــان مى دادی ــه اینه ــرج ایفــل را ب ســى و ب
ــى  ــرق م ــه ش ــا را ب ــد اینه ــم. و بع ــخن مى گفتی از آزادى س
فرســتادیم.  در غــرب کــه مــا مــى گفتیــم آزادى, پــژواک حرف 
مــا در حنجــر اینهــا آزادى مــى شــد اینها هــم میگفتنــد آزادى. 
ــا  ــت. م ــد عدال ــم مى گفتن ــا ه ــت، اینه ــم عدال ــا مى گفتی م
مى گفتیــم دموکراســى اینهــا هــم مى گفتنــد دموکراســى. یــک 
مــش 

َ
جریانــِى کــه کلــش پــژواک و تقلیــد اســت. و چــون عال

متعلــق بــه جــاى دیگــرى اســت لــذا نتوانســته در ایــن جــا بــا 
مــردم حــرف بزنــد. نتوانســته جنبشــى درســت کنــد.

دکتر دخانچی: 	

 پس چه کسى انقاب اسامى را درست کرده است؟

دکتر رهدار:  	

اصــا ربطــى بــه روشــنفکران نــدارد. ســوال مــن هــم همیــن 
ــى چــون همــه  ــم چــرا امــام درآمــد. مى گوی اســت. مى گوی
ــب.  ــى خ ــم خیل ــود. مى گویی ــى ب ــاخِت اجتماع ــد س بودن
چــرا پــس چیــزى کــه درآمــد یــک تفکــِر دینــى بــود؟ امــام 
بــود؟ همــه نبــود؟ اگــر همــه بودنــد، مارکیســت بــود؟ حــزب 
زحمــت کــش بــود، کــه و کــه بودنــد. آقــاى ُررتــى فیلســوِف 
ــه دو  ــد ب ــه مى گوی ــرى دارد ک ــک تعبی ــى ی ــر آمریکای معاص
ــر  ــان غی ــود و گفتم ــوض مى ش ــا ع ــاى گفتمان ه ــت ج عل
ــرار  ــترس ق ــه در دس ــى اینک ــود: یک ــلط مى ش ــلط، مس مس
ــاِن  ــت. گفتم ــخگو اس ــه پاس ــن ک ــم ای ــرى ه ــرد. دیگ مى گی
دینــى، در دســترس مــردم بــود. وگرنــه مارکسیســم هــم، هــم 
ــا شــاه جنگیــد.  ــاِت مذهبــى در ایــن مملکــت ب پــاِى جریان
چــرا از دل حکومــت موجــود، مارکسیســت از آب در نیامــد؟ 
ــن تصــادف نیســت.  ــر ای ــاى دکت ــود. آق ــان لیبرالیســم ب جری
ــورى  ــان تئ ــون ایش ــاب دارد، چ ــک کت ــکاچپول ی ــم اس خان
ر انقــاب در قبــل از انقــاب اســت. جــزء نظریــه 

َ
ــد

َ
پــرداِز ق

پــردازان انقــاب اســت. مثــل جــان فرونــد، جک گلدســتون. 
ــاِن  ــادى جری ــاِد می ــه ى هفت ــاب ده ــل از انق در دوره ى قب
پســا ســاختار گــرا، جریــاِن معرفتــى و گنــده ى غــرب اســت. 

دکتر دخانچی: 	

 ساختار گرا.

دکتر رهدار: 	

 پسا ساختارگراست.

دکتر دخانچی:  	

ساختار گراست آقاى دکتر. اسکاچپول ساختار گراست.

دکتر رهدار: 	

ــکاچپول  ــد. اس ــل نمى کن ــا را ح ــکل م ــه مش ــن ک ــول. ای  قب
یــک مقالــه نوشــت کــه در آن گفــت: مــن نظریــه ام را عــوض 
نمى کنــم، امــا انقــاب ایــران یــک اســتثنا بــر نظریــه ى مــن 
اســت. نظریــه ى او در بــاب انقــاب ایــن اســت کــه انقــاب 
مى آیــد نــه ایــن کــه ســاخته شــود. امــا انقــاب ایــران ســاخته 
شــد. نیامــد. وقتــى مى گویــد چگونــه ســاخته شــد، حداقــل 
اســکاچپوِل بــه تعبیــر شــما ســاختارگرا، در تاریــخ ایران گشــته 
و مفهومــى را پیــدا کــرده اســت کــه بــه مــدل خودشــان گفتــه 
ــن  ــن ای ــث م ــى. کل بح ــن عل ــین ب ــطوره ى حس ــت اس اس
اســت کــه در آن کتــاب فــرِق کار ویــژه ى» امــام« حســین ابــن 
علــى بــا کار ویــژه ى اســطوره ى حســین ابــن علــى بــه لحــاظ 
تاریخــى کجاســت؟ و چــکار مى کنــد؟ حداقــل وقتــى 
ــتفاده  ــد اس ــاخته ش ــارت س ــا از عب ــخ م ــکاچپول در تاری اس

کــرد. امــام حســین )ع( را داِل مرکــزِى ایــن ســاخت دیــد.
ــال هســتند.  ــر و پات  حــزب زحمــت کشــان پنــج نفــر آدم پی
ــاب  ــه در انق ــن ک ــوند. ای ــا مى ش ــس ج ــک فولوک ــه در ی ک
ــر  ــود، از غی ــى ب ــاخت اجتماع ــر س ــد و ب ــه بودن ــران هم ای
ــى  ــاى اجتماع ــه ى پدیده ه ــت. هم ــن حرف هاس علمى تری
چنــد فاکتورى انــد امــا آیــا مى شــود در ایــن فاکتورهــا 
ســهم نــداد؟ یــک تصادفــى کــه مى شــود ده هــا علــت در آن 
ســهیم اســت. وقتــى یــک کارشــناس بــراى ارزیابــى تصــادف 
مى آیــد ســهم مى دهــد. در ایــن سهم هاســت کــه داورى 
مى گویــد همــه بودیــد. قــر و قاطــى. مــن مى گویــم چگونــه 
ــى  ــد؟ مى گوی ــام در آم ــى ام ــر و قاط ــه آدم ق ــن هم از دِل ای
ــد،  ــام بردی ــه ن ــریعتى ک ــاى ش ــن آق ــود. همی ــتثنا ب ــک اس ی
ایشــان یــک دوگانــه ى مزخرفــى را تحــت عنــوان تشــیع علوى 
ــیع  ــنبل تش ــه س ــت. ک ــود درآورده اس ــوى از خ ــیع صف و تش
علــوى ایشــان، ابــوذر اســت. معتقــد اســت کــه تشــیع علــوى 
مى رزمــد، مى خروشــد، ســازش نمى کنــد. امــا در »ِمّنــا 

ــد. ــى مى مان ــت« عل ــل البی اه
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 ســلمان گفــت نخروشــید، نرزمیــد. ســلمان چطــور؟ شــیعه 
ــت.  ــوى اس ــردى عل ــاى بروج ــد آق ــه؟  مى گوی ــا ن ــت ی هس
ــتثنا  ــد اس ــاخته؟ مى گوی ــى س ــه کس ــن را چ ــم ای مى گویی
اســت. ربطــى بــه حــوزه نــدارد. مى گویــد میــرزاى شــیرازى 
علــوى اســت. چــه کســى ســاخته؟ اســتثنا اســت. مــا علــى 
کنــى علــوى اســت؟ چــه کســى ســاخته؟ اســتثنا اســت. ایــن 
چــه اســتثناهایى اســت کــه شــما از تاریــخ در مى آوریــد. از 
ایــن کــه مــن مى گویــم انقــاب اســامى را علمــا و دیــن راه 
ــدن  ــتثنا خوان ــا اس ــال آی ــد. ح ــب مى کن ــد، تعج انداخته ان
ــن  ــک تبیی ــتثنا ی ــا اس ــدارد؟ آی ــب ن ــامى تعج ــاب اس انق
ــه  ــت ک ــک رخ دادى رخ داده اس ــا ی ــت؟ در اینج ــى اس علم
ــال  ــت س ــن دویس ــى ای ــت. ط ــت اس ــا نهض ــداِد صده برون
ــى  ــده و در یک ــى بازن ــه در یک ــته ایم ک ــت داش ــا نهض صده
ــتعمار  ــه اس ــى علی ــتبداد و یک ــه اس ــى علی ــم. یک ــده بودی برن
بــوده، یکــى در جنــوب و یکــى در شــمال بــوده، یکــى محلــى 
و یکــى ملــى بــوده اســت. بــا وجــود همــه ى اینهــا, انقــاب 

ــد! ــتثنا مى دان ــک اس ــامى را ی اس

دکتر دخانچی:  	

متاسفانه شما به طور وحشتناکى بحث...

دکتر رهدار: 	

ــم  ــم اس ــى نمى توان ــر. مى گوی ــام بب ــت را ن ــم جریان  مى گوی
ــى  ــات و مشــخصاتش را بگــو. مى گوی ــم کلی ــرم. مى گویی بب

ــد... ــرا مى اندازن ــود. ُدم م ــوا مى ش دع

دکتر دخانچی:  	

اوال کــه شــما داریــد کــه ســر و صــداى وحشــتناکى مى کنیــد 
کــه انــگار مــن مى گویــم در انقــاب اســامى مذهب نقشــى 
ــامى  ــاب اس ــد در انق ــم مى گویی ــما ه ــا ش ــته و مث نداش
ایــران مذهــب نقــش داشــته اســت. شــما همچیــن دوگانــه اى 
ــم  ــن مى گوی ــم. م ــن را نمى گوی ــن ای ــد. م ــاد مى کنی را ایج
ــت  ــد روحانی ــت... ببینی ــران روحانی ــامى ای ــاب اس در انق
یــک دیســکورس، یــک گفتمــان ایجــاد مى کنــد. یــک 
اســام کــه نداریــم. اســام هاى مختلفــى داریــم. در همیــن 
حــوزه ى علمیــه ى خودمــان آیــا فقــط یــک خوانــش داریــم؟ 
در حــوزه حداقــل هفــت یــا هشــت تــا گفتمــان باهــم رقابــت 
ــه و  ــوزه ى علمی ــره. ح ــث، کام و غی ــه، حدی ــد. فق مى کنن
ــک  ــود دارد ی ــه در درون خ ــى ک ــم گفتمان ــت عارغ روحانی
گفتمــان اســت. دو تــا دیســکورس بــوده: یــک گفتمــان 
اخبــارى داشــته ایم, و یــک گفتمــان اصولــى. کــه روحانیــت 

بــه ایــن دوتــا جریــان تعلــق داشــته اند. اواخــر قــرن نوزدهــم 
ــا  ــد. و کم ــق بیاین ــا فائ ــر اخبارى ه ــتند ب ــا توانس اصولى ه
ــه ارث  ــوزوى ب ــان ح ــوان جری ــت عن ــه تح ــزى ک ــش چی بی
مى بریــم، جریــاِن اصولــى اســت کــه در دوران پســاغیبت بــه 
شــیخ صــدوق بــر مى گــردد. مــن خواســتم بیــن پیشــاغیبت 
ــى   قدس

ِ
ــخ ــه وارد تاری ــم ک ــرار دهی ــک ق ــاغیبت تفکی و پس

نشــویم تــا هــر کــدام از مــا ادعــاى امتــداد خــط امــام صــادق 
را نداشــته باشــیم و بحــث آلــوده نشــود. منظــورم ایــن بــود که 
ــان  ــت و خودم ــر .... نیس ــه دیگ ــم ک ــت کنی ــى صحب از جای
هســتیم. از خودمــان صحبــت کنیــم. و شــما امتنــا ورزیدیــد.  
ــى  ــک روحان ــد توانســت ی ــت هــم نخواهی ــچ وق و شــما هی

ــا امــروز... ــام ببریــد. از شــیخ صــدوق ت اصولــى را ن

دکتر رهدار: 	

 شــیخ صــدوق اصولــى نیســت، اخبــارى اســت. شــیخ مفیــد 
اصولى اســت.

دکتر دخانچی: 	

 بلــه درســت اســت. البته....گرایــش اخبــارى و اصولــى 
شــکل نگرفتــه اســت. حــرف شــما درســت اســت. امــا شــما 
ــه  ــد ک ــام ببری ــت را ن ــوى روحانی ــاِن ق ــک جری ــد ی نمى توانی
ــه در  ــت خواهان ــش عدال ــد و گرای ــت در مى آی از دل روحانی

ــخ دارد. ــول تاری ط

دکتر رهدار: 	

 شریف مرتضى.

دکتر دخانچی: 	

ــى  ــته و در آن ف ــه نشس ــاهان آل گوی ــا ش ــى ب ــریف مرتض  ش
عمــل مــع الســلطان...

دکتــر رهــدار: شــما بایــد ایــن را درک کنیــد. شــریف مرتضــى 
نهــاِد ...ســاخته اســت. در دل جریانــى کــه نفیــش مى کــرد، 

نهــاد ســاخته اســت. شــما نهــاِد...

دکتر دخانچی:  	

ــه  ــت ک ــب اس ــى جال ــد خیل ــه نمى دانن ــى ک ــراى مخاطبان ب
ــوان  ــت عن ــاله اى تح ــه رس ــد ک ــام مى بری ــى ن ــما از کس ش
»فــى عمــل مــع الســلطان«. پرســش اصلــى شــریف مرتضى 
ــه  ــه ب ــى ک ــم کس ــند حک ــان مى پرس ــه از ایش ــت ک ــن اس ای
ســلطان خدمــت کنــد چیســت؟ ولــى ایشــان در اثــر کامــى 
ــا  بــه شــدت پیچیــده اثبــات مى کنــد و حرمــت کار کــردن ب
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ســلطان را بــر مــى دارد. ســیگنال مى دهــد کــه شــیعیان کــه تــا 
مى خواســتید... االن 

دکتر رهدار: 	

 حــرف ســید مرتضــى را مى خواهیــد بزنیــد؟ ایشــان گفتنــد 
حکــِم العمــل مــع ســلطان جاعــر چیســت. ســلطان جاعــر 
هــم جاعــر معبــود اســت. یعنــى عباســیه. ایشــان گفتــه جائٌز. 
و جائــٌز متفــاوت از واجــٌب و حــراٌم اســت. ســلطان معبــود بــا 

الــف و الِم.....

دکتر دخانچی: 	

ــا کار  ــخ کام تشــیع در نســبت ب ــن اســت کــه تاری ــه ای  نکت
ــا خدمــت کــردن ــا ســلطان ی کــردن و کار نکــردن ب

دکتر رهدار: این حرف شریعتى است...

دکتر دخانچی: 	

ــه دو  ــا ســلطان ب ــا ســلطان و کار نکــردن ب  اگــر کار کــردن ب
ــع  ــل م ــى عم ــى و ف ــریف مرتض ــود، ش ــیم ش ــمت تقس قس
الســلطان آغــاز مى شــود. جالــب اســت کــه شــما آن را بــراى 
ــود  ــه وج ــه اى ک ــد. نکت ــند مى کنی ــیع س ــى تش ــش انقاب کن
ــد کــه از  ــه مــن نگفتی ــان ب ــن اســت کــه شــما همچن دارد ای
دوره ى پســا غیبــت، بــه قــول کســى کــه مى گفــت مکتــب در 
فراینــد تکامــل کــه حــاال مــن کارى بــا متــدش نــدارم، ایــن 
مکتــب کــه در فراینــد تکامــل اســت، در دوره ى مــدرن کجــا 
تشــیع توانســته بــه اســتناد و بــا تکیــه بــر روحانیتــى کــه شــما 
نماینــده اش هســتید یــک کنــش اجتماعــى در کــف خیابــان 

رقــم بزنــد؟ مــن ســراغ نــدارم.

دکتر رهدار: 	

 سر به داران.

دکتر دخانچی:  	

آنهــا کــه همــه گرایشــات عرفانــى داشــتند و توســط روحانیون 
وقــت قــل و قــم شــدند.

دکتــر رهــدار: ولــى فقیــه این هــا شــهید اول اســت. علــى ابــن 
...ســربدارى یــک نامــه بــه ایشــان زده اســت. اینهــا گفتنــد که 
مــا یــک انقابــى بــر مبانــى فقهــى کرده ایــم شــما هــم بیــا و 
ــه مــا بــاش. ایشــان هــم آمــده اســت. اصــا یــک  ولــى فقی
ســوال مطــرح اســت کــه اگــر علمــاى مــا کنــش اجتماعــى_ 

سیاســى نداشــته اند پــس چــرا اعــدام شــدند؟ 
ــان  ــما ازش بدت ــه ش ــریعتى ک ــن ش ــى: همی ــر دخانچ دکت

ــربداران  ــت دارد و روى س ــربداران را دوس ــى س ــد خیل مى آی
ــى رود. ــکى م اس

دکتر رهدار: 	

دکتر دخانچی: 	

 ایــن کــه نمى شــود. حــاال کــه گفتمانــش بــا چیــزى کــه شــما 
مى گوییــد در تضــاد قــرار مى گیــرد، شــما مى گوییــد نگــو.

دکتر رهدار: 	

ــراى  ــتم ب ــى نداش ــش انقاب ــن کن ــر م ــم اگ ــن مى گوی  م
ــا روشــنفکر را بــاالى دار  ــا چنــد ت چــى بــاالى دار رفتــم؟ آی

برده انــد؟
دکتــر دخانچــى: نکتــه اش چیــز دیگــرى اســت. شــما 

شــریعتى... علــى  نســخه ى  کــه  مى گوییــد 
دکتــر رهــدار: اصــا حــرف شــما درســت اســت. مــن 
مى گویــم اگــر روحانیــت کنــش انقابــى نداشــته، پــس چــرا 

ــت؟ ــده اس ــدام ش اع

دکتر دخانچی:  	

ــن  ــان م ــد جری ــما مى گویی ــه ش ــت ک ــن اس ــر ای ــه س نکت
اســت. بى بوتــه 

دکتر رهدار: 	

 ایــن را خــود روشــنفکران گفته انــد حــرف مــن نیســت. اگــر 
آقــاى دکتــر بــه مــن اجــازه بدهنــد مــن بیــش از ...

دکتر دخانچی:  	

شــما بــراى اینکــه روشــنفکرى دینــى را بى اعتبــار کنیــد 
ــکوالر....بکنید  ــنفکران س ــه روش ــد ب ــتید بروی ــر هس حاض

ــه... ک

دکتر رهدار: 	

 ....امــام علــى )ع( فرمودنــد کســى کــه نمى خواهــد ســخن 
ــد. اصــا قاعــده ى  ــه جــدل مى کن ــاى معاوی ــر مبن ــد ب بگوی

انســان همیــن اســت. ...کــه خــودت قبــول دارى.

دکتر دخانچی:  	

ــد  ــما مى گویی ــه ش ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــه اى ک نکت
شــریعتى بى بوتــه بــوده و تشــیع علــوى و صفــوى اش قابــى 
اســت. بعــد از طرفــى جنبــش ســربداران بــراى همیــن 
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شــریعتى، جنبشــى مهــم اســت. همــه ى جنبش هایــى کــه در 
طــول تاریــخ تشــیع رخ مى دهــد کــه پرســش اصلــى اش ایــن 
اســت کــه چگونــه مى تــوان الهیــات و معــارف اهــل البیــت 

ــن... ــم, ای ــل کن ــه مســائل انضمامــى روز تبدی را ب

دکتر رهدار: 	

ــر  ــال ب ــید جم ــه س ــه ب ــد ک ــتباه گفتی ــى اش ــث قبل  در بح
مى گردیــد.

ــد.  ــه کردی ــال را بى بوت ــید جم ــما س ــه ش ــى: ن ــر دخانچ دکت
ــت  ــن تح ــه م ــنتى ک ــن س ــه ای ــم ک ــم بگوی ــن مى خواه م
ــورى  ــال اله ــردم و در آن اقب ــاد ک ــم از آن ی ــوان اسامیس عن

ــد... ــش را بزنی ــد زیرآب ــما بای ــا ش ــه گوی ــت ک هس

دکتر رهدار: 	

 نه من نمى زنم.

دکتر دخانچی: 	

ــد.  ــه داری ــت ک ــى اس ــاى عجیب ــه دوگانگى ه ــن چ ــس ای  پ
ــر  ــت تاثی ــدت تح ــه ش ــه ب ــت ک ــى اس ــریعتى کس ــون ش چ

ــت. ــال اس اقب

دکتر رهدار: 	

 مــن زیــر آب شــریعتى را هــم نمى زنــم. فقــط فــان ایــده اش 
را نقــض کــردم و گفتــم فــان کتابــش مزخرف اســت. 

دکتر دخانچى: پس زیرآب جریان مرا هم نمى زنید.

دکتر رهدار: 	

 مى زنم. چون جریان شما روشنفکرى است.

دکتر دخانچی: 	

 جریان شریعتى هم روشنفکرى است.

دکتر رهدار: 	

ــر  ــا زی ــم. ام ــنفکر را مى زن ــریعتِى روش ــر آب ش ــد زی  ببینی
ــب  ــه ى زین ــل، خان ــه ى ع ــوى خان ــه ت ــریعتى اى را ک آب ش
رفتــه اســت را نمى زنــم. شــما را مى گویــم کــه بایــد جریــان 
روشــنفکرى خودتــان را قبــل از ســید جمــال، بــا یــک مفهــوم 
ــو  ــد. بگ ــح دهی ــزى توضی ــا چی ــى ی ــى، آدم ــداد تاریخ رخ
ــا  ــتى ت ــوروش و...هس ــل، ک ــلطان طق ــربداران، س ــداد س امت
ــه در  ــد ک ــما مى گویی ــم. ش ــث کن ــما بح ــا ش ــم ب ــن بتوان م
ــد شــده اید. مــن حــق دارم کــه  ــا ســید جمــال متول تاریــخ ب

ــاى تاریخــِى شــما کیســت. بپرســم باب

دکتر دخانچی:  	

ــوال  ــن س ــما همی ــا از ش ــم باره ــن ه ــه م ــت ک ــب اس جال
ــکوت  ــما س ــت؟ و ش ــما کیس ــه ى ش ــه عقب ــم ک را مى پرس

. مى کنیــد

دکتر رهدار:  	

من مى گویم پیغمبر و امام صادق.
دکتــر دخانچــى: چنــد بــار ایــن را تکــرار کــردم کــه در دوران 

پســا غیبــت کــه مکتب...شــکل مى گیــرد دوتــا نــام ببریــد.
ــن  ــى، اب ــیخ طوس ــى، ش ــدوق، کاف ــا. ص ــدار: فقه ــر ره دکت

ــر. ــام بب ــم ن ــما ه ــن. ش ــس، فخرالمحققی ابری

دکتر دخانچی:  	

مــن هــم نــام مى بــرم. مــن اعتقــاد دارم کــه اتفاقــى کــه دارد 
مى افتــد ایــن اســت کــه در طــول تاریــخ تشــیع یــک گرایــش 
نخبــه گــراِى الیتیســتى شــکل مى گیــرد در دوران پســا غیبــت 
ــان تشــیع  ــراى حفــظ کی ــن اســت کــه مــن ب کــه پرســش ای
مى توانــم بــه چــه تاکتیک هایــى متوســل شــوم. چــون دیگــر 
ــى را  ــاى مختلف ــا فقه ــا م ــوم. اینج ــته ش ــم کش نمى خواه
ــوند.  ــل مى ش ــى متوس ــاى مختلف ــه تاکتیک ه ــه ب ــم ک داری
ــم.  ــرف مى زن ــاى تاریخى....ح ــا کاراکتر ه ــا ب ــن در اینج م
شــیخ مفیــد و از قضــا شــریف مرتضــى را هــم همیــن گونــه 
ــن  ــه م ــد ک ــود مى پرس ــى از خ ــریف مرتض ــم. ش مى فهم
ــم چــون مى خواهــم ســنت خــود را حفــظ  ــن را امضــا کن ای
ــلطان...راه  ــا س ــگ ب ــر جن ــم س ــن ه ــر م ــون اگ ــم. چ کن
ــول  ــود. قب ــم ش ــل و ق ــم ق ــت کل جریان ــن اس ــدازم ممک بین
ــاذ  ــنت اتخ ــظ س ــراى حف ــى ب ــاى مختلف ــه تاکتیک ه دارم ک
ــه  ــه فق ــد ک ــر مى رس ــه نظ ــال ب ــن ح ــى در عی ــود. ول مى ش
ــکارى و  ــلطان و هم ــه ى س ــود را در آیین ــیعى آرام آرام، خ ش
رابطــه بــا ســلطان فهــم مى کنــد. بــه محــض ایــن کــه دیگــر 
پرســش هاى شــما از جنــس پرســش هاى ســلطان مى شــود و 
خــود را در آیینــه ى ســلطان مى فهمــى و مى بینــى، دیگــر آرام 
ــى  ــه نمایندگ ــى ک ــان و دیسکورس ــه، جری ــش ها، فق آرام پرس

ــرد. ــه مى گی ــود فاصل ــى خ ــکل مدن ــد از ش مى کنی

دکتر رهدار: 	

 پس نباید بتواند جنبش درست کند.

دکتر دخانچی: 	
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 نه تنها نمى تواند جنبش درست کند بلکه وقتى که...

دکتر رهدار: 	

 درست کرده است.

دکتر دخانچی: 	

 بلکــه وقتــى کــه یــک نفــر مثــل شــاه طهماســب، مى خواهند 
مســئله ى صــدارت را حــل کننــد از آیــت اللــه کرکــى کمــک 
ــه در  ــت ک ــن اس ــى ای ــه کرک ــت الل ــرد آی ــد. و کارک مى گیرن

خدمــت اســتیت و شــاه صفــوى باشــد.

دکتر رهدار: 	

 و والیت فقیه را توضیح داده است.

دکتر رهدار: 	

ــه  ــت فقی ــه از والی ــت ک ــرى اس ــن نف ــى اولی ــق کرک  محق
ســخن گفتــه اســت. جالــب اســت کــه خود شــاه طهماســب 
مى گویــد کــه مــن بــه اذن شــما بــر تخــت مى نشــینم. وقتــى 
ــن  ــت پایی ــب از تخ ــاه طهماس ــد، ش ــى مى آی ــق کرک محق
ــت.  ــال شماس ــت م ــد حکوم ــان مى گوی ــه ایش ــد و ب مى آی
کرکــى هــم نگفتــه مــال مــن نیســت. کســى کــه تئــورى پــرداِز 
والیــت فقیــه اســت. والیــت فقیــه و نــه ســلطان. بعــد شــما 
ــد کــه چنیــن شــخصى وارد حــوزه ى ســلطان شــده  مى گویی

اســت؟!
دکتــر دخانچــى: مــن ایــن را مى فهمــم. امــا اوال کــه خوانــش 

یکــى مثــل شــهید مطهــرى از والیــت فقیــه در جایــگاه 
الهیــات نشســتن نیســت بلکــه در جایــگاه ایدئولوگ نشســتن 
اســت. خیلــى باهــم فــرق مى کننــد. نکتــه اى کــه وجــود دارد 
ــه در اینجــا  ــن ســاز و کار فقاهــت.... البت ــن اســت کــه ای ای
حرفــى کــه مــن مى زنــم بــه بحث هــاى مرحــوم ســید علــى 
ــک  ــام نزدی ــروعیت در اس ــش و مش ــدرت دان ــاب ق در کت

ــه ... ــود ک مى ش
دکتــر رهــدار: فوکویــى اســت. خــودش هــم تصدیــق 
مى کنــد. ایــن کتــاب کارنامــه ى دکتــرى مرحــوم ســید علــى 
ــت.  ــو اس ــر فوک ــخ از منظ ــم تاری ــش فه ــل اول ــت. فص اس
مى خواهــم  نمى دانــم.  ...عیــب  مى کنــد  هــم  تصدیــق 

ــت. ــه اس ــم گفت ــت ه ــه درس ــم ک بگوی

دکتر دخانچی:  	

مــن هــم عیــب نمى دانــم. امــا جســارتا اگــر حمــل بــر تبهــر 
علمــى نشــود چــون مــن خیلــى فوکو بلــد هســتم وقتــى آدم ها 
خیلــى ادعــاى فوکــو مى کننــد، مــن ســکوت مــى کنــم. بــه 
نظــرم اگــر ســید علــى فوکــو مى فهمیــد یــک فوکــوى ســطح 

پاییــن بــوده اســت.
دکتــر رهــدار: آقــاى فیرحــى فوکــو را نفهمیــده و شــما 
ــد ســید جمــال  ــدارد. مى گویی ــد؟! اشــکالى هــم ن فهمیده ای
ــد.  ــما فهمیده ای ــده، ش ــس نفهمی ــچ ک ــو را و... را هی را، فوک
اصــا .... روشــنفکرى همیــن اســت. همــه نفهمند خودشــان 
ــک  ــما ی ــه ش ــد ک ــا مى گوین ــه م ــه ب ــد هم ــد. بع مى فهمن

والیتــى را مى آوریــد و بقیــه را آدم حســاب نمى کنیــد؟

دکتر دخانچی: 	

 شــما چنــد بــار در ایــن بحــث بــه فوکــو اشــاره کردیــد. اگــر 
دقــت کــرده باشــید مــن هیــچ وقــت شــما را اصــاح نکــردم.

دکتر رهدار: 	

 اصاح کنید عزیز من.

دکتر دخانچی: 	

 ایــن کار را انجــام مى دهــم. در مــورد مســائل مذهبــى و 
ــردم. ــان ک ــدى اصاحت آخون

ــات  ــود. مازم ــوض مى ش ــبات ع ــى مناس ــا خیل ــى آنج ول
قــدرت بهــم مى ریــزد و مــن نمى خواهــم ایــن اتفــاق بیفتــد. 
مــن مى گویــم  فیرحــى کــه بــر فــرض فوکویــى هــم بــود در 
آن اثــر )کــه بــه نظــر مــن بهتریــن اثــرش هــم بــود و بعــد از آن 
دیگــر رشــد نکــرد( بــه خوبــى نشــان داده اســت...و اگــر هــم 
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او نشــان نــداده اســت، شــریعتى را بــه زبــان عامیانه تــرى گفته 
اســت. یــک نقــد اســت کــه روحانیــت بپذیــرد کــه گفتمــان 
در خــأ شــکل نمى گیــرد ) فوکویــى حــرف مى زنیــم( 
گفتمــان در نســبت بــا مناســبات قــدرت شــکل مى گیــرد یــا 
نمى گیــرد؟ شــکل مى گیــرد. طبیعــى اســت وقتــى کــه فقــه و 
دیســکورس شــما و پرســش هاى آنهــا در نســبت بــا ســلطان و 
حاکــم وقــت شــکل مى گیــرد. بعضــى از پتانســیل هاى فقــه 
ــا بشــود و  ــد و بعضــى از امکان هایــش احی ــرون بیای شــما بی
بعضــى احیــا نشــود. چــه بســا کــه دوره ى مــدرن و مدرنیتــه 
ــن ســاز و کار ســرمایه دارى پرســش هایى  ــرى ای و شــکل گی
ــث  ــت باع ــن اس ــه ممک ــد ک ــرار مى ده ــا ق ــل م را در مقاب
شــود کــه مــا متوجــه شــویم کــه اصــا بعضــى از امکانــات 
ــى  ــت و بعض ــده اس ــورده مان ــت نخ ــا دس ــنت هاى م و س
ــد  ــد مى توان ــتناد دوره ى جدی ــه اس ــا ب ــنت م ــات س از امکان
احیــا شــود. ایــن اتفــاق چیــز بــدى نیســت. خیلــى هــم چیــز 

خوبــى اســت.

دکتر رهدار: 	

 آقــاى عبدخدایــى در مشــهد پســر آقــاِى آســید غامحســین 
ــرک از مراجــع تقلیــد دهــه ى بیســت مشــهد هســتند. ایشــان 

ُ
ت

ــد  ــه برون ــه فرانس ــریعتى ب ــاى ش ــه آق ــل از اینک ــت قب مى گف
یــک روز آقــاى خامنــه اى ایشــان را پیــش پــدرم آورد تــا پــدرم 
ــت  ــک نصیح ــان را ی ــدرم ایش ــد. پ ــت کن ــان را نصیح ایش
کــرد. بــه ایشــان گفــت کــه احترامــا شــما بــه دو علــت تاریــخ 
اســام نگــو. یــک اینکــه نویســندگان تاریــخ اســام عمدتــا 
ــى  ــه بتوان ــتى ک ــى نیس ــو آدم ــد و ت ــنى بوده ان ــندگان س نویس
رگه هــاى شــیعى را از دل تســنن خــارج کنــى. دو اینکــه 
جزئیــات اصلــى تاریــخ اســام مــا بــه زبــان عربــى اســت و 
ــه ایــن نصیحــت گــوش  شــما عربــى نمى دانیــد. شــریعتى ب

نــداد.
ــٌه  ــٌه ظال ــا » الحکم ــت مث ــت و رف ــى نمى دانس ــون عرب  چ
ــده ى مؤمــن ترجمــه کــرد.  المؤمــن« را فلســفه ى گمــراه کنن
ــت.  ــن اس ــده ى مؤم ــم ش ــت گ ــه حکم ــه ترجم ــى ک درحال
بعــد هــم گفــت کــه فیلســوفان، پفیــوزان تاریخ انــد. مســیر را 
ببینیــد. وقتــى هــم وارد تاریــخ شــد چــون تاریــخ نمى دانســت 
و نتوانســت رگه هــاى شــیعى ) پــى اى( تاریــخ را پیــدا بکنــد 
ســر از آنجــا در آورد کــه گفــت قــرن آینــده، قــرن قــرآن اســت 
خــرى ِى حســبى کتــاب اللــه 

ُ
و نــه قــرن دعــا. یعنــى عبــارت ا

را گفــت. همــان حرفــى کــه تاریــخ تســنن گفــت. آقــاى دکتــر 
 فقــه. فقــه یــک 

ِ
جســارتا شــما نــه فقــه مى دانیــد و نــه تاریــخ

علــم تخصصــى اســت و تاریخــش هــم عربــى اســت. چــى 
ــما  ــم. ش ــح مى پرس ــواالت واض ــن س ــد. م ــد مى گویی داری
مى گوییــد فقیــه قــدرت کنــش سیاســِى اجتماعــِى کان 
ــته   ــر نداش ــم اگ ــت. مى گوی ــته اس ــلطان نداش ــر س در براب
نهضت هایــى کــه مــا در فاصلــه ى 656 تــا 996 کــه صفــوى 
روى کار آمــده اســت دوازده مــورد اســت. نهضــت اجتماعى. 

ــد. ــود آمده ان ــى بوج ــراى چ ــا ب اینه

دکتر دخانچی: 	

 از دل فقه خارج شده اند؟

دکتر رهدار: 	

 از دل هــر چــه کــه در آمــده اســت، از دل ســنت دینــِى 
ماســت.

دکتر دخانچی: 	

 چرا شما سنت دینى را به نام خود سند مى زنید.

دکتر رهدار: 	

 اگــر شــما در آن عــدد تاریخــى مــا...از دل هــر چــه کــه در 
ــه  ــق ب ــنفکرى متعل ــت. روش ــنفکرى نیس ــد از دل روش بیای
ــد اگــر در آنجــا صعــودى باشــد،  ــد اســت. ببینی ــم جدی عال
متکلــم باشــد، مــورخ باشــد، فیلســوف و فقیــه باشــد، متعلــق 
ــى  ــنت دین ــال س ــد م ــه باش ــر چ ــت. ه ــى اس ــنت دین ــه س ب
ــد  ــد، گفتی ــم، شــما ســنتتان را نگفتی اســت. هرچــه مــا گفتی

ســید جمــال اســت.

دکتر دخانچی: 	

 االن ماصدرا در گفتمان شما چیست؟

دکتر رهدار: 	

 حکمت اسامى است.

دکتر دخانچی:  	

ــه  جــزء گفتمــان شــما محســوب مى شــود؟ یعنــى متعلــق ب
مــا نیســت؟

دکتر رهدار: 	

 نه روشنفکر است؟ 

دکتر دخانچی:  	
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روشنفکر است؟ غربى است؟ 

دکتر رهدار: 	

 من سوالى پرسیدم که به نظر شما روشنفکر است؟

دکتر دخانچی: 	

 اگــر بگذاریــم شــما مى گوییــد ایشــان هــم چــون در گفــت 
و گــو بــا متفکــران ایرانــى و افاطــون و ارســطو بــوده غربــى 

اســت.

دکتر رهدار: 	

 در وسط گفتمان ماست.

دکتر دخانچی:  	

ببخشــید کــه مجبــورم ایــن را بگویــم امــا از قضــا ســید جمال 
هــم امتــداد همــان گفتمان اســت.

دکتر رهدار: ادامه ى شما شد سید جمال و صدرا؟ 

دکتر دخانچی: 	

 بله

دکتر رهدار: 	

ــدرا  ــا ص ــودت را ب ــن. و خ ــروع نک ــال ش ــید جم ــس از س  پ
ــده. ــح ب توضی

دکتر دخانچی: 	

 نکته چیست؟ 

دکتر رهدار: 	

 باید بتوانید توضیح دهید.

دکتر دخانچی: 	

 نــه، مــن صدرایــى نیســتم. امــا نکتــه اى کــه متوجــه مى شــوم 
ایــن اســت کــه متفکرینــى هســتند کــه تــاش مى کننــد بیــن 
ــفه،  ــا فلس ــه در دوران آنه ــزى ک ــفه آنچی ــان، کام و فلس عرف
ــاد  ــدت ایج ــک وح ــود، ی ــوب مى ش ــفه محس کام و فلس
کننــد. دوســتان مشــاهده کننــده ى ایــن الیــو بداننــد کــه ایــن 
ــن  ــم همی ــن ه ــرف م ــت. و کل ح ــم اس ــى مه ــه خیل نکت
ــا گفتمــان ظاهــرا متعــارِض فلســفه،  اســت. پــس مــا ســه ت
ــتند و  ــارض هس ــرا متع ــا ظاه ــم. اینه ــان و کام را داری عرف

ــد.  ــى دارن ــاى درون ــم تعارض ه باه

دکتر رهدار: 	

  متفکران تاریخ اسام

دکتر دخانچی 	

 دارنــد ولــى قابــل حــل هــم هســتند. متفکــران تاریخ اســام، 
متفکرانــى بودنــد کــه تــاش کردنــد بــا ایجــاد خوانش هــاى 
میــان رشــته اى بیــن اینهــا ایــن تعارضــات را حــل کننــد. اگــر 
ــا  ــک مت ــد از آن ی ــکورس باش ــک دیس ــا ی ــدام از اینه ــر ک ه
ــت  ــان تح ــن گفتم ــن از ای ــد. م ــت مى کنن ــکورس درس دیس
ــم. اینهــا حکمــاى عصــر خــود  ــاد مى کن ــوان حکمــت ی عن
ــم  ــان عه ــه عرف ــه ک ــن آنچ ــد بی ــاش مى کردن ــه ت ــد ک بودن
شــده و آنچــه کــه فقــه/ کام فهــم شــده ربــط برقــرار کننــد. 
ــدرا را در  ــم. ماص ــر مى دان ــن قش ــراق را از ای ــیخ اش ــن ش م
دوره ى کاســیک از ایــن قشــر مى دانــم. و از قضــا کســانى کــه 
بــه جنــگ بــا ماصــدرا بــر مى خیزنــد امثــال شــما هســتند.

دکتر دخانچی: 	

 نه.

دکتر رهدار: 	

 چه کسى؟

دکتر دخانچی: 	

 بگذارید جلو برویم.

دکتر رهدار: 	

 ماصدرا، در تاریخ به حکم تبعید شده است.

دکتر دخانچی: 	

 چه کسانى بر او فشار وارد مى کنند.

دکتر رهدار: 	

 اتفاقــا تشــکیل شــد تبرئــه کردنــد. گفــت همــه چیــز. آقــاى 
دکتــر بیایــد در تاریــخ ماجــراى محاکمــه ى صــدرا را....اخــر 
یــک چیــزى مى گوییــد کــه .....ببینــم چــه کســى بــه جنــگ 

صــدرا آمــده اســت.

دکتر دخانچی:  	

بگذاریــد حــرف مــن تمــام بشــود. نکتــه ایــن اســت کــه مــن 
از همــان اول هــم گفتــم کــه مــن و شــما یــک دیســکورس و 

یــک گفتمــان هســتیم. گفتمــان فقــه و فقهــا...
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دکتر رهدار: 	

 شما هم روشنفکر هستید.
دکتر دخانچى: من این را نگفتم. شما به من چسباندید.

ــد. مــن  ــان روشــنفکرى مذهبــى را گفتی ــر رهــدار: خودت دکت
اگــر جــاى شــما بــودم، ســراغ ماصــدرا نمــى رفتــم. ســراغ 
دکارت و کانــت مى رفتــم. ایــن طــورى الاقــل درســت 

ــد. ــرده بودی ــاب ک انتخ

دکتر دخانچی: 	

 ....پــس حکمایــى بودنــد کــه بیــن ســه تــا ســنت متعــارض 
ــامى  ــت اس ــرده و حکم ــاد ک ــته اى ایج ــان رش ــش می خوان
تولیــد کردنــد. مــن ...و ماصــدرا را از ایــن ســیاق مى دانــم. 
ایــن افــراد، ایــن حکمــا,، آنتاگونیســت و ضــد قهرمان هایــى 
داشــتند و دارنــد کــه در مقابــل اینهــا هســتند. در حوزه هــاى 
مختلــف هــم ِنیل هــاى مختلــف ضد فلســفه بــا گرایشــات... 
ــاع  ــه انقط ــد. البت ــدا مى کن ــى پی ــداد تاریخ ــن امت ــد. ای دارن
ایجــاد مى شــود. بــه نظــر مــن کارى کــه ســید جمــال الدیــن 
ــداو  ــرى امت ــطح پایین ت ــد در س ــام مى ده ــادى انج ــد آب اس

همــان ســنت اســت.
 ســید جمــال تــاش مى کنــد تــا بــه انــدازه ى ظرفیــت 
ــه آنهــا نیســت و  ــن فلســفه) کــه دیگــر متعلــق ب خــودش بی
دیگــر بــا افاطــون و ارســطو طــرف نیســتند و بــه قــول شــما 
ــامى از  ــان اس ــتند( و عرف ــه رو هس ــت روب ــا دکارت و کان ب
فقــه یــک نســبت خــارج کنــد. از ایــن منظــر مــن آرا حکمــت 
ــک  ــورى ی ــال اله ــن اقب ــر م ــه نظ ــم و ب ــامى مى فهم اس
همچیــن کارى را انجــام مى دهــد، اقبالــى که...خوانــده 
اســت. ولــى مى گویــد منــى که...خوانــده ام امــا در مولــوى آن 
را مى فهمــم. مــن علــى شــریعتى را نیــز مصــداق ایــن ســنت 
مى فهمــم. بــه نظــر مــن اگــر بخواهیــم از حکمــت صحبــت 
ــگاه  ــد از پای ــه مى توان ــانى ک ــن کس ــى از موفق تری ــم یک کنی
دینــى و مذهبــى بــه جنــِگ افــکاِر دوره ى جدیــد برخیــزد )در 
ــت.  ــف اس ــیار ضعی ــم بس ــا ه ــى جاه ــه در بعض ــى ک حال
یعنــى بحــث شــریعتى پرســتى و نــو شــریعتى در نمــى اورم. 
نــکات بســیار مهمــى اســت. ولــى باخــره همتــى دارد کــه...

 دکتر رهدار: 	

ــد  ــد بگوی ــا مى توان ــده آی ــت خوان ــه حکم ــى ک ــى کس  یعن
فیلســوفان پوفیــوزان تاریخ انــد؟

دکتر دخانچی: 	

ــه  ــى ک ــر کس ــاختم. ه ــوم س ــک مفه ــا ی ــن در اینج  .... م
ــم  ــى ه ــود. هرکس ــم نمى ش ــا حکی ــد لزوم ــت بخوان حکم
کــه فیلــم بخوانــد لزومــا فیلــم ســاز نمى شــود. مــن ...تحــت 
عنــوان حکمــت اســامى دفــاع مى کنــم. همانطــور کــه گفتم 
حکمــت اســامى تــاش مى کنــد بیــن ایــن ســه تــا گفتمــان 
متعــارض خوانشــى میــان رشــته اى ایجــاد کنــد و آنــان را بــه 
وحــدت برســاند. مــن معتقــدم کــه صــدرا ایــن کار را کــرد. از 
طرفــى نقــد را هــم بــر صــدرا وارد مى دانــم. لــذا از ایــن منظــر 
صدرایــى نیســتم. رابطه  ــى مــن بــا صــدرا رابطــه اى متناقــض 
اســت. آن وجهــى از صــدرا کــه حکمــت اســامى را امتــداد 
ــه  ــن نقــد مــن ب ــه گــذارى مى کند....بزرگ تری مى دهــد و پای
صــدرا ایــن اســت کــه در ســنتش دیالکتیــک وجــود نــدارد.
) کــه ایــن بحــث دیگــرى اســت.( و از قضــا ســید جمــال را 

ــم. ــدرا مى دان ــداد ص امت

دکتر رهدار: 	

ــتید در آن  ــد هس ــه معتق ــد ک ــر مى گردی ــى ب ــه کس ــما ب   ش
ــود دارد؟  ــى وج ــض درون تناق

دکتر دخانچی:  	

بــه نظــر مــن در همــه جــا حتــى در خــود مــن هــم تناقــض 
ــود دارد. وج

دکتر رهدار: 	

 این تناقض درونى است.

دکتر دخانچی: 	

 درونى یعنى چه؟

دکتر رهدار: 	

 یعنــى ایــن کــه بگوییــم تــو مــرد هســتى یــا زن؟ بگوییــم هــر 
. دوتا

دکتر دخانچی: 	

ــدرا  ــه ص ــى ب ــن نقدهای ــم م ــن مى گویی ــدارد. م ــى ن  ربط
وارد هســتم. از آن منظــر صدرایــى نیســتم. امــا از منظــر 
ــریعتى را در آن  ــن ش ــتم. م ــى هس ــامى صدرای ــت اس حکم
گفتمــان مى فهمــم. از قضــا امــام خمینــى را هــم در آن ســنت 

مى فهمــم. 

دکتر رهدار: 	
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 این همان امامى است که داشتى او را مى زدى؟

دکتر دخانچی: 	

 من کى امام خمینى را مى زدم؟

دکتر رهدار: 	

 ایــن کــه مى گوییــد روحانیــون نمى تواننــد شــالوده بشــکنند 
ســواالت جدیــد را نمى فهمنــد روشــنفکرها مى فهمنــد. 
ــنفکر  ــه روش ــام ک ــت. ام ــى اس ــاِت دین ــام، الهی ــاِت ام الهی

ــد؟ ــنفکر مى دانی ــام را روش ــما ام ــت. ش نیس
دکتــر دخانچــى: شــما ایــن دوگانــه ى روشــنفکرى را درســت 
کردیــد. نکتــه ى جالــب در ایــن ابــر گفتمــان ایــن اســت کــه 
هــم عرفــى گراهــا و... از شــما کــه در ایــن موضــع حکمــت 
ــان  ــنتى ها بدش ــم س ــد و ه ــان مى آی ــد، بدش ــرار مى گیری ق
ــما در  ــرف ش ــه گِل ح ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب مى آی
ایــن گفتمــان ایــن اســت کــه هــم از تهجــر بدتــان مى آیــد و 
هــم از تجــدد بدتــان مى آیــد. ایــن گفتمــان امــام بــود دیگــر. 
ــن وارد  ــد و م ــال زدی ــو را مث ــما فوک ــه ش ــان ک ــد گفتم ببینی

ــوم... ــو نمى ش ــما از فوک ــب ش ــاى عجی خوانش ه

دکتر رهدار: 	

 تقاضــا دارم وارد شــوید... مــن معتقــد هســتم مــن از فوکــو 
ــد.... ــما نمى توانی ــه ش ــى زدم ک حرف

ــکورس....هرگز در  ــان، دیس ــد، گفتم ــى: ببینی ــر دخانچ دکت
ــاِن  ــاِى گفتم ــه معن ــزى ب ــا چی ــرد. م ــکل نمى گی ــأ ش خ
خالــِص مذهبــى کــه نداریــم. گفتمان هــا در تبــادل باهــم از 
همدیگــر دال قــرض مى کننــد. چــه بســا از هــم مبانــى قــرض 
مى گیرنــد. چــه بســا در هــم تنیــده مى شــوند تــا یــک گفتمــان 
ــوند )  ــرف مى ش ــا بازتع ــان دال ه ــرد. در گفتم ــکل مى گی ش
ــر دیــن  بحــث مــن تحلیــل گفتمــان اســت و وارد دیــن و غی
ــرد  نشــده ام.( گفتمــاِن پرســتارى در خــأ کــه شــکل نمى گی
بلکــه در امتــزاج بــا گفتمــان مهندســى دچــار تغییــر مى شــود. 
آقــاى محمــد توکلــى یــک تحقیقــى انجــام داده بــود و تحلیل 
ــم( و  ــرض مى کن ــدل ع ــارج از ج ــود ) خ ــرده ب ــان ک گفتم
مى گفــت پزشــکى مــدرن وارد ایــران مى شــود و خیلــى هــم 
ــن و  ــرو واکس ــه میک ــوط ب ــاى مرب ــود. بحث ه ــر مى ش معتب
غیــره. در نتیجــه گفتمــان پزشــکى محبوبیــت پیــدا مى کنــد. 
ــرح  ــد و مط ــات مى کن ــتند اثب ــود مس ــق خ ــان در تحقی ایش
ــا  ــى ب ــا جریان هــاى مذهب ــه روحانیــت ی ــد کــه چگون مى کن
ایــن گفتمــان یــک امتزاجــى پیــدا مى کننــد یعنــى دال هایــى 
ــا را در گفتمــان  ــد و آنه را از گفتمــان پزشــکى نقــض مى کنن

ــوان  ــت عن ــى تح ــا مفاهیم ــد. مث ــازى مى کنن ــاز س ــود ب خ
ــخ  ــان در تاری ــد. و ایش ــود مى آی ــه وج ــى ب ــارى اجتماع بیم
ســند نشــان مى دهــد کــه یــارو در منبــر مى گویــد: ....
بیمارى هــاى اجتماعــى. جامعــه شــما بایــد واکســن شــوید. 
ایــن چیزهایــى کــه مى بینیــد میکــروب اســت. و شــما 
مى بینیــد کــه از گفتمــان پزشــکى دال هایــى وارد ایــن گفتمــان 
مى شــود. نکتــه در خصــوص تحلیــل گفتمــان ایــن اســت کــه 
گفتمــاِن اسامیســم، یــک گفتمانــى اســت کــه در خأ شــکل 
نگرفتــه اســت. ایــن گفتمانــى اســت کــه مى توانــد دال هایــى 
را از لیبرالیســم، مارکسیســم نقــض کنــد و در درون خــود بــاز 
 اســام هــم مفاهیمــى 

ِ
تعریــف کنــد. از قضــا از فقــه و تاریــخ

ــک  ــد. و ی ــرار مى ده ــود ق ــد و در درون خ ــرض مى کن را ق
ــد. ــد مى کن ــان تولی ابرگفتم

دکتر دخانچی: 	

 بلــه. دال مرکــزى دارد. در درون خــود دمکراســى هســت 
آزادى هســت...

دکتر رهدار: 	

 دال مرکزى یک گفتمان اسامیسم چیست؟
ــر  ــه و براب ــِت عادالن ــک حکوم ــاد ی ــى: ایج ــر دخانچ دکت

ــت. اس

دکتر رهدار: 	

 حکومت عادالنه؟ 

دکتر دخانچی: 	

ــر  ــتان اگ ــى دوس ــامى یعن ــورى اس ــتقال، آزادى، جمه  اس
ــه تنهــا چیزهایــى کــه لیبرال هــا  ــد ن ــه گفتمــان مــن بپیوندی ب
ــر طــرف مى شــود،  ــان ب ــى آزادى هــاى مدنیت ــد. یعن مى گوین
حقــوق برابــر خواهیــد داشــت و مى توانیــد بــا هــم در جامعــه 
ــرورده ى  ــت پ ــما دس ــاِه ش ــر ش ــا دیگ ــه تنه ــد. ن ــث کنی بح
غربى هــا نیســت. از کارتــر خــط نمى گیــرد و شــما اســتقال 
خواهیــد داشــت؛ بلکــه در اینجــا یــک جمهــورى هــم رقــم 
مى خــورد و همگــى شــما در ســاخت اجتمــاع شــرکت 
مى کنیــد. بلکــه اســام هــم در ســاخت جامعــه شــما 
نقــش آفرینــى مى کنــد. ایــن گفتمــان اسامیســم اســت کــه 
در قســمتى از ورودى آن گفتمــان فقهــى و ســنتى شــما نقــش 
آفرینــى داشــته اســت. یعنــى اگــر یــک دایــره بکشــیم و آن را 
بــراى مثــال شــش قســمت کنیــم ؛ یــک بخــش از ایــن شــش 
ــه  ــه ى قســمت ها متعلــق ب ــه شماســت. بقی بخــش متعلــق ب
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مارکسیســم و لیبرالیســم و چیزهایــى از تاریــخ ایــران اســت. 
ــود کــه مى توانســت  ــن ب ــِر متفکــِر مســلماِن  آن دوره همی هن

ــد. ــما مى گویی ــه ش ــد ک ــه ده ــب ارائ ــى را از مذه خوانش
ــد مطهــرى باشــد و اگــر  ــش مــن از مذهــب مانن  اگــر خوان
ــه اى و  ــریعتى و خامن ــازرگان و ش ــه ب ــزى ک ــد چی ــم مانن دین
ــى  ــم ایران ــم مى توان ــس ه ــد، پ ــد، باش ــى مى گوین طالقان
باشــم هــم مســلمان باشــم، لیبــرال هــم نیــاز نیســت باشــم 
ــته  ــاور داش ــان ب ــاى خوبش ــا و حرف ه ــام چیزه ــه تم ــا ب ام
باشــم. الزم نیســت مارکسیســت و چــپ هــم باشــم ولــى در 
عیــن حــال عدالــت خــواه باشــم. چــرا نبایــد بــه ایــن گفتمــان 
بپیونــدم. ایــن گفتمــان قدرتمنــد مى شــود و مى توانــد جامعــه 
ــا خــود همــراه کنــد. بافاصلــه بعــد از ایــن کــه قــدرت  را ب
ــمت آن  ــش قس ــى ش ــرد و تمام ــت مى گی ــه دس ــى را ب سیاس
ــد کــه پنــج قســمت دیگــرى وجــود نداشــته و  ــره مى گوی دای
کل شــش قســمت خــوِد مــن بــوده ام. و همــه ى پنــج قســمت 
دیگــر را رد کــرده و متهــم بــه لیبرالیســم و روشــنفکرى و غیــره 
مى کنــد. در وحلــه ى اول بــه ســازندگان گفتمــان روشــنفکرى 
دینــى هــم رحــم نمى کنــد. یعنــى امثــال بــازرگان همــان اول 
ــل و  ــم ق ــا ه ــق و لیبرال ه ــن خل ــدند. مجاهدی ــم ش ــل و ق ق

قــم شــدند.

دکتر رهدار:  	

ــد  ــه آن پایبن ــم ب ــود ه ــه خ ــد ک ــکار مى بری ــى ب .... =واژگان
ــته و... ــان کش ــرال را در خیاب ــزار لیب ــپ 17 ه ــتید. ترام نیس

دکتــر دخانچــى: مــن مدافــع مجاهدین نیســتم. من خوانشــى 
تاریخــى ارائــه مى دهــم و چیــزى را نقــد مى کنــم. مــن 
اعتقــاد دارم کــه آن دایــره شــش قســمت داشــت و زمانــى کــه 
شــما بــر قــدرت مســلط شــدید، تاریــخ را اینگونــه بازخوانــى 
کردیــد کــه فقــط شــما بودیــد و کــس دیگــرى نبــوده اســت. 
اگــر کســى خواســت تاریــخ را جــور دیگــرى بازخوانــى کنــد 
حذفــش کردیــد. بعــد جریان هــاى سیاســِى معطــوف ) 
مربــوط( بــه خــود را درســت کردیــد. دو تــا حــزب روحانیــت 
درســت کردیــد. روحانیــت و روحانیــون مبــارز بعــد از چهــل 
ســال از دِل ســازماِن روحانیــت مبــارز کــه متعلــق بــه خــود 
شــما بــوده یــک روحانــى را رئیــس جمهــور مملکــت کــرده و 
ــد و معتقــد هســتید کــه او  ــه او ناســزا مى گویی شــب و روز ب

یــک لیبــرال غــرب زده اســت.
ــد  ــذف کرده ای ــره را ح ــر از دای ــمت دیگ ــج قس ــا پن ــه تنه  ن
بلکــه از همــان یــک بخشــى کــه متعلــق بــه خــود شــما بــود 
ــن  ــى بعــد از انقــاب بی ــد یعن ــا ســازمان درســت کردی دو ت

ــد  ــم. یعنــى بای ــارز انتخــاب داری ــون و روحانیــت مب روحانی
بیــن ناطــق و خاتمــى بــه عنــوان جامعــه انتخــاب کنیــم. یعنى 
امتــداد تفکــر ســید جمــال و اقبــال در اینجــا جایــى نــدارد. 
ــن  ــدارد. دلیلــش هــم ای ــى ن ــون هــم جای االن هــم در تلوزی
اســت کــه نمى توانــد وجاهــت داشــته باشــد. جالــب اســت 
بدانیــد کــه مــن در الیــو اینســتاگرامى اى گفتــه ام کــه حضــرت 
زهــرا )س( اولیــن کنــش گــِر زِن مقــاوم در تضــاد با ســاز و کار 
خافــت و ظلــم اســت. و شــما ایشــان را فقــط در قالب هــاى 
ســنتى بــراى جامعــه مــا توضیــح داده ایــد. اولیــن کســى کــه 
در تاریــخ اســام در مقابــل ظلــم مى ایســتد یــک زن اســت. 
ــود  ــه خ ــیمایى ک ــدا و س ــرف در ص ــن ح ــتناد ای ــه اس ــن ب م
دســت پــرورده ى آن هســتم، ممنــوع و صــدا و تصویــر شــدم.
دکتــر رهــدار: صــدا و ســیما شــما را بــه اســتناد ایــن حــرف 
کــه گفته ایــد حضــرت زهــرا)س( نخســتین زنــى اســت کــه 
ــرده  ــر ک ــدا و تصوی ــوع و ص ــرده ممن ــام ک ــم قی ــر ظل در براب

اســت؟

دکتر دخانچی: 	

 بله.

دکتر رهدار: 	

 من این را رسانه اى مى کنم. 

دکتر دخانچی:  	

خودم رسانه اى کردم.
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دکتر رهدار:  	

ــک  ــام ی ــوم ام ــوص مفه ــدا در خص ــن ابت ــد م ــد. ببینی باش
ــور  ــادى جمه ــما زی ــون ش ــم. چ ــما بده ــه ش ــى ب توضیح
مى توانیــد  شــما  بدانــم  مى خواهــم  مى کنیــد.  جمهــور 
بیشــتر جمهــور را توضیــح دهیــد یــا مفهــوم امامــت مــا؟ مــا 
ــم  یــک مفهومــى در فارســى داریــم کــه حــاال بعــدا مى گوی
کــه چــرا شــما نمى توانیــد بــه خوبــى فارســى صحبــت کنیــد 
و مجبــور هســتید کلیــد واژه هــاى اصلــى را غربــى بگوییــد. 
ــخ را  ــن تاری ــان ای ــخ نیســتید. زب ــن تاری ــه ای ــق ب چــون متعل
ــه  ــا ریش ــان ج ــه در ف ــد ک ــا مى کنی ــد ادع ــتید بع ــد نیس بل

ــد. داری
 مــا یــک مفهومــى تحــت عنــوان مراعــات نظیــر داریــم. در 
ــد کــه  ــر مى گوین ــى مراعــات نظی ــه واژگان ــات فارســى ب ادبی
غالبــا باهــم هســتند. ماننــد شــمع و پروانــه. ماننــد گل و بلبل. 
و مفهومــى هــم تحــت عنــوان متضاعفیــن داریــم کــه بــه دو 
مفهومــى در کنــار هــم گفتــه مى شــود کــه تصــور یکــى بــدان 
ــوان  ــا مى ت ــد. آی ــدر و فرزن ــد پ ــت. مانن ــال اس ــرى مح دیگ
ــرده؟  ــد م ــو فرزن ــرد؟ ول ــور ک ــد تص ــدون فرزن ــدرى را ب پ
مثــل مفهــوم امــام و امــت. امــام یعنــى پیــش. امــا پیــِش چــه 
کســى؟ اگــر کــس دیگــرى نباشــد پــس امــام پیــِش چه کســى 
ــت.  ــف اس ــوم متضای ــت دو مفه ــام و ام ــوم ام ــت؟ مفه اس
ــا را  ــن رب ــک آه ــت؟ ی ــت چیس ــام و ام ــبت ام ــراى نس ماج
تصــور کنیــد. یــک خاصیــت ذاتــى بــه نــام جــذب دارد. یــک 
ــن  ــب دوِر ای ــک وج ــر در ی ــى دارد. ....اگ ــدان مغناطیس می
میــدان مغناطیســى تولیــد کننــد....و بــه ایــن آهــن ربــا یــک 
تکــه آهــن بــه انــدازه خــودش وصــل مى کننــد. چــه اتفاقــى 
ــن  ــى ای ــود. یعن ــل مى ش ــا تبدی ــن رب ــه آه ــن ب ــد؟ آه مى افت
میــدان مغناطیســى تــا دو وجــب امتــداد یافتــه اســت. نســبت 
امــت بــا امــام ایــن اســت. امــام آهــن ربایــى اســت کــه وقتــى 
امــت بــه امــام تولــى مى کنــد از جنــس امــام مى شــود. حرفــم 
ایــن اســت کــه امــت و جمهــورى اى کــه مــن مى گویــم عیــِن 
ــِق  ــد خل ــما مى گویی ــه ش ــورى اى ک ــا جمه ــت. ام ــام اس ام
جامعــه و اجتمــاع اســت. جامعــه انحصــارا متعلــق به انســان 

اســت. و اجتمــاع متعلــق بــه حیوانــات اســت.

دکتر دخانچی: 	

 شما با اصاح طلب ها زیاد مناظره کرده اید؟ 

دکتر رهدار: 	

ــد فــرق جامعــه  ــم. ببینی ــا شــما حــرف مى زن ــه مــن دارم ب  ن

و اجتمــاع در ایــن اســت کــه جامعــه مختــص انســان اســت 
ــه ى  ــد جامع ــس نمى گوی ــچ ک ــبیحى دارد. هی ــش تس و نق
ــگان.  ــاع مورچ ــوان، اجتم ــاع آه ــد اجتم ــوان. مى گوین آه
ــى  ــدارد. ... دموکراس ــاع ن ــبیح دارد. اجتم ــخ تس ــه ن جامع
غربــى چــون نــخ تســبیح نــدارد انســان را گوســفند مى کنــد. 
اتفاقــا ایــن حــرِف شــریعتى اســت. یکــى از بهتریــن نقدهــا 
ــد  ــت. مى گوی ــریعتى اس ــاى ش ــرف آق ــى, ح ــه دموکراس ب
دموکراســى حکومــت رأس هاســت و نــه رأى هــا. رأس واحــد 
شــمارش گاو وگوســفند اســت. حکومــت رأس هــا یعنــى بــا 
آنچــه کــه در ســِر تــو قــرار دارد, کارى ندارنــد. همیــن کــه یک 
ــذا  ــد. ل ــد رأى ده ــد مى توان ــى باش ــک بدن ــاالى ی ــرى ب س
ــاال  ــود. ح ــا نمى ش ــل معن ــم و جاه ــرق عال ــى ف در دموکراس
هــى قــرآن بخــوان »هــل یســتوى الذیــن یعلمــون والذیــن ال 
یعلمــون«. فــرق عابــد و ظالــم معنــا نمى شــود. » افمــن کان 
«. دموکراســى... دموکراســى صندوقى 

ٌ
مؤمنــا فمــن کان فاســد

ــش  ــان را پی ــرد هم ــت مى ب ــاى بهج ــوم آق ــش مرح ــه پی را ک
ــرد. ــود، مى ب ــدام مى ش ــده اع ــه آین ــه هفت ....ک

دکتر دخانچی: 	

 چه ربطى دارد؟

دکتر رهدار: 	

ــه  ــت، جامع ــاع اس ــد اجتم ــما مى گویی ــه ش ــزى ک  آن چی
ــت. نیس

دکتر دخانچی: 	

 من از جمهورى اسامى دفاع کردم.

دکتر رهدار: 	

 مگــر نمى گوییــد دیســکورس شــما روشــنفکرى اســت؟ نــخ 
تســبیح, امــاِم این روشــنفکرى چیســت؟

دکتر دخانچی:  	

مــن بــاز تعریــف کــردم و گفتــم کــه بــه دلیــل افتضاحــى کــه 
ــه ى  ــاى کلم ــت, بج ــار آورده اس ــه ب ــروش ب ــم س عبدالکری

ــم. ــاع مى کن ــامى دف ــت اس ــوم حکم ــنفکرى از مفه روش

دکتر رهدار: 	

 بعــد مصــداق ایــن حکمــت اســامى شــما آقــاى شــریعتى 
اســت؟

دکتر دخانچی: 	
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 نــه تنهــا یکــى از مصادیقــش شــریعتى اســت بلکــه یکــى از 
بهتریــن مصادیــق پســاانقابى اش مرتضــى آوینــى اســت.

دکتر رهدار: 	

 معلوم است که آوینى هست. 

دکتر دخانچی: 	

ــاز  ــتن...را ب ــه خویش ــت ب ــد بازگش ــى مى گوی ــریعتى وقت  ش
ــد. ــى مى کن خوان

دکتــر رهــدار: شــما یــک مفهومــى را ...مثــا از طرفــى 
ــد  ــاره مى گویی ــد دوب ــت. بع ــن اس ــدار مؤم ــد ره مى گویی
البتــه در شــصت ســال عمــرش یــک رکعــت نمــاز نخوانــده 

اســت. بــازى مى کنیــد؟ 

دکتر دخانچی: 	

ــى,  ــبتا تاریخ ــارتا نس ــت. جس ــام و ام ــد ام ــما مى گویی  ش
ــداد تاریخــى و اجتماعــِى امــت و امامــت را از شــریعتى  امت

یــاد گرفته ایــد.

دکتر رهدار: 	

 نه. از قرآن یاد گرفته ایم.
ــام  ــریعتى ن ــل از ش ــر را قب ــک نف ــما ی ــى: ش ــر دخانچ دکت

ــد... ببری

دکتر رهدار: 	

 عامــه طباطبایــى. ایشــان در تفســیر المیــزان در تفســیر آیه ى 
»امــًه واحــده« امــت و امامــت را توضیــح مى دهــد.

ــت  ــت و امام ــه ام ــع ب ــه راج ــب هم ــى: خ ــر دخانچ دکت
مى کننــد. صحبــت 

دکتر رهدار: 	

 پــس چــرا وقتــى مــن مى گوییــم از قــرآن یــاد گرفتــه ام 
گرفته ایــد؟ یــاد  از شــریعتى  نــه  مى گویــى 

دکتر دخانچی: 	

 نکتــه ایــن اســت کــه بیــن مفهــوم امــت و امامــت و امتــداِد 
اجتماعــى...

دکتر رهدار: 	

 من از کتاِب امت و امامِت شهید مطهرى یاد گرفته ام.

دکتر دخانچی:  	

این درست شد. این همان گفتمان است. 

دکتر رهدار:  	

یعنى شهید مطهرى روشنفکر است؟

دکتر دخانچی: 	

 قطعا روشنفکر است.

دکتر رهدار: 	

 همیــن شــریعتِى شــما در خصــوص روشــنفکرى مى گویــد: 
روشــنفکر کســى اســت که یــک .... جز عقــل انتقــادى ندارد. 
بــه یک چیــز پایبنــد باشــید. بــراى روشــنفکر تعریــف بدهید. 
بــراى مثــال شــما مى گوییــد عقــل. مى گویــم تعریفــش 
کنیــد. تعریفــى ارائــه مى دهیــد. حــال در صحبت هــاى 

بعدیتــان نبایــد معنــى دیگــرى بــراى عقــل داشــته باشــید.

دکتر دخانچی:  	

ــِم کلیــدِى مــورد پســند شــریعتى  روشــنفکر, یکــى از مفاهی
ــاى  ــه ج ــد ک ــد و مى گوی ــاد مى کن ــیار ی ــه از آن بس ــت ک اس
روشــنفکرى در جامعــه بســیار خالــى اســت. شــریعتى  
روشــنفکِر کافــه اى را کــه در کنــار خیابــان ســیگار مى کشــد 
رد مى کنــد. مــت و شــما هــم چنیــن روشــنفکرى را رد 
ــه در  ــتم و ن ــه اى هس ــنفکر کاف ــه آن روش ــن ن ــم. م مى کنی

ــدا او. امت

دکتر رهدار:  	

ــه  ــت ک ــن اس ــح دارم. آن ای ــى صری ــل خیل ــک تحلی ــن ی م
ــت.  ــفندى اس ــه ى گوس ــک جامع ــنفکرى ی ــه ى روش جامع
جامعــه هــم نیســت. یــک اجتمــاع اســت. چون امــام نــدارد. 
امامــت را بگــو. بگــو کــه در عالم بــا چه کســى خــود را تنظیم 
ــیرازى،  ــرزاى ش ــى، می ــام خمین ــم ام ــن مى گوی ــى؟ م مى کن
ــى، فخــر المحققیــن، ابــن ادریــس، 

ّ
مــاِى کنــى، عامــه ِحل

ابــن زهــره، شــیخ طوســى، شــیخ صــدوق، شــیخ مفیــد، امــام 
صــادق....

ــد مــن  ــد. شــما فقــط مى گویی ــام ببری شــما هــم دو نفــر را ن
ــب گوســفند ها هــم هســتند. مگــر هــر هســتى...

ُ
هســتم. خ

ــه یــک جامعــه. وقتــى نــخ تســبیح  شــما اجتمــاع هســتید ن
نداریــد اجتمــاع هســتید.

دکتر دخانچی: 	

 مى خواهید بگویم من که هستم؟
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دکتر رهدار: 	

 حتمــا بگــو. از اول جلســه دارم مى پرســم. آقــاى دکتــر! امــام 
ــا  شــما آن ور اســت. چــرا اول کار مى گوییــد کــه تاریــخ را ب

فوکــو مى فهمیــد نــه بــا قــرآن و امــام صــادق )ع(

دکتر دخانچی: 	

 من همچین حرفى نزدم.

دکتر رهدار: 	

 پــس بیــا و تاریــخ را بــه امــام علــى )ع( و قــرآن تبییــن 
ــو  ــا فوک ــخ را ب ــه تاری ــى ک ــح مى کن ــما تصری ــود ش ــن. خ ک
مى فهمــى. امــام شــما زبــان شــما آن ور آبــى اســت. فارســى 

ــى. ــت کن ــى صحب نمى توان
دکتــر دخانچــى: همــان اول جلســه مــن عــدل و احســان را از 
ــدید  ــال ش ــط را بى خی ــه ى قس ــما آی ــدم. ش ــر فهمی ــما بهت ش
ــد.  ــاب کردی ــان را انتخ ــم احس ــان ه ــدل و احس ــن ع و بی

ــان... ــم از احس ــات ه مصداقت

دکتر رهدار: 	

ــان را  ــه ى احس ــما آی ــم ش ــم بگویی ــن ه ــت م ــوب اس  خ
بى خیــال شــدید؟ شــما یــک آیــه خواندیــد مــن هــم خوانــدم. 
بنــا نیســت کــه 6 هــزار آیــه را بخوانیــم. ایــن کــه مــن آیــه ى 
ــال آن  ــه بى خی ــت ک ــى اس ــن معن ــه ای ــدم ب ــما را نخوان ش

ــده ام؟ ش
دکتــر دخانچــى: نــه مــن بــى خیــال نشــده ام. نکتــه این اســت 
ــه  ــکل گرفت ــى ش ــت اجتماع ــور عدال ــوِل مح ــه ح ــه جلس ک
ــام  ــوم، ام ــام معص ــراى ام ــه ب ــد ک ــما مى گویی ــت. و ش اس
زمــان هــم عــدل مســئله ى اصلــى نیســت. ســوال مــن ایــن 
اســت کــه آیــا در جامعــه اى کــه در آن احســان رخ مى دهــد, 

ــدارد؟ عدالــت وجــود ن

دکتر رهدار: 	

ــا  ــت، آی ــانس اس ــِد لیس ــانس بع ــوق لیس ــم ف ــى مى گوی  وقت
ــد  ــما ب ــدارد؟ ش ــود ن ــانس وج ــه لیس ــت ک ــى اس ــدان معن ب
ــح دادم.  ــم توضی ــکیک را ه ــن تش ــه م ــدید. وگرن ــه ش متوج

دکتر دخانچی: 	

 بله.

عدالت اجتماعی از منظر عدالت اجتماعی از منظر نگاه حاکمیتی و نگاه نقادانهنگاه حاکمیتی و نگاه نقادانه
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دکتر رهدار: 	

 پــس االن آخــر جلســه بــه اول جلســه برنگــرد و نگــو کــه مــن 
ــداده ام. توضیح ن

دکتر دخانچی: 	

 نکتــه ایــن اســت کــه وقتــى موضــوع عدالــت اجتماعى اســت 
اگــر شــما مــى  گفتید کــه عدالــت داریــم...

دکتر رهدار: 	

 اجــازه بدهیــد مــن ادامــه بدهــم. شــما بــه مــا مى گوییــد کــه 
مــا بعــد از انقــاب یــک ...درســت کرده ایــم و از دل آن یــک 
روحانــى درآورده ایــم. مگــر ادعــاى شــما دموکراســى نبــود؟ 

جمهوریــت نبــود؟ 

دکتر دخانچی: 	

 نه دموکراسى نبود.

دکتر رهدار: 	

 باخــره ایــن را تاکیــد مى کنیــد کــه یــک جمهــور بــه ایــن آدم 
رأى داده اســت یــا نــه؟

ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــن ای ــن ای ــاى م ــى: ادع ــر دخانچ دکت
خوانشــى از مذهــب توســط شــما ِهِجمــون شــده اســت کــه 

ــا... ــه تنه ن

دکتر رهدار: 	

 خوانــش شــما ایــن بــود کــه »چــرا بــه ایــن آدم رأى داده ایــد؟ 
ــه  ــم ب ــن مى گوی ــرا ...«. م ــد چ ــه رأى داده ای ــه ک ــاال ک ح
ــى و اســامى اســت رأى  ــن آدم یــک جمهــورى کــه انقاب ای
ــژاد  ــدى ن ــدر و احم ــى ص ــه بن ــور ب ــان جمه ــد. هم داده ان
ــا  ــر کار آورد. اینه ــر س ــازرگان را ب ــور ب ــان جمه رأى داد. هم
کــه دیگــر آخونــد نیســتند. شــما یــک بــام و دو هــوا هســتید. 
تضــاِد مبانــى وحشــتناک اســت. ایــن دوســتان عدالــت خــواه 
پیــش مــن آمدنــد. مــن همیــن ســوال را از آنهــا پرســیدم. گفتم 
بــه عنــوان یــک روحانــى کــه 15 و 16 جلــد کتــاب در تاریــخ 
معاصــر در زمینــه ى تیمــى و فــردى داریــم یــک فهــم از تاریــخ 
معاصــر دارم. هــر جریانــى کــه در تاریــخ معاصــر بــدون رهبر 
و امــاِم دینــى بــدون فقیــه و مجتهــد آمــده اســت یــا انجمــن 
حجتیــه شــده اســت یــا منافقیــن و یــا مارکسیســم. حــال امــام 

شــما کیســت؟ 
ســوال مــن ایــن اســت کــه امــام جریــان عدالــت گرا کیســت؟ 

شــما امــام نداریــد. یعنى در ســاحت اندیشــگى بــدون توحید، 
ــط  ــت. ) فق ــاع اس ــت. اجتم ــفندى اس ــه ى گوس ــک جامع ی
مثــال مى زنــم, قصــد توهیــن نــدارم.( نــخ تســبیح نــدارد. ایــن 
ســخن، ســخن حضــرت زهــراى مرضیــه )س( اســت کــه در 
همــان خطبــه ى معــروف خــود مى فرماینــد: »مــى دانیــد چــرا 
خداونــد مــا اهــل بیــت را خلــق کــرده اســت؟ بــراى ایــن کــه 
ــا اجتمــاع  ــم ت ــد: »مــا آمده ای ــاره نشــوید.« مى فرماین شــما پ

شــما پــاره نشــود. مــا نــخ تســبیح شــما هســتیم.« 
یعنــى بــدون مــا شــما گوســفند هســتید. اجتمــاع هســتید و نه 
ــاِن بــدون امــام هســتید. البتــه  یــک جامعــه. شــما یــک جری
مــن امــام شــما را مى شناســم. امــاِم روشــنفکرى ملکــم خــان 
ــال  ــید جم ــم س ــى, مى گوی ــنفکِر دین ــد روش ــت. مى گویی اس
ــم خوان 

َ
اســت. تصریــح هــم کردیــد. امــا روشــنفکِر کــذا ُملک

ــى  ــت. ارمن ــس کیس ــوم نی ــا معل ــه اص ــخصى ک ــت. ش اس
اســت یــا مســلمان؟ بــه ناصرالدیــن شــاه نامــه مى نویســد کــه 
» اعــا حضــرت مــن نمى توانــم بیــکار بمانــم. اســباب عیــش 
و نــوش مــن را فراهــم کــن تــا آنچــه مى گویــى انجــام دهــم.« 
ــدر روشــنفکرى مطــرح  ــوان پ ــه عن ــن آدم ب ــران اســم ای در ای
اســت. شــما مى فرماییــد امــام روشــنفکر دینــى ســید جمــال 
ــه  ــم ک ــم. و مى گوی ــق مى کن ــما را تصدی ــم ش ــن ه ــت. م اس

ــت.  ــه اس ــال بى بوت ــید جم س
ــا ســید جمــال قطــع هســتید و تاریــخ نداریــد. تمــام  شــما ب
تاریــخ شــما وارداتــى اســت. َوللــه بــه طــور تصادفــى نیســت 
کــه نمى توانیــد فارســى صحبــت کنیــد. نــه تنهــا شــما بلکــه 
ــى  ــد فارس ــم نمى توان ــما ه ــِر ش ــم فک ــت و ه ــتاد و دوس اس
ــنفکرى را  ــاى روش ــد کتاب ه ــد بروی ــد. مى توانی ــت کن صحب
نــگاه کنیــد. مگــر مــن اولیــت بــار اســت کــه بــا کســى کــه 
ــه  ــم ب ــن ه ــم؟ م ــث مى کن ــد بح ــنفکر مى دان ــود را روش خ
انــدازه ى مدرکــم از واژگانــى کــه شــمه اســتفاده مى کنیــد بلــد 
ــود  ــن خ ــوم. م ــف نمى ش ــا تعری ــا این ه ــن ب ــا م ــتم. ام هس
ــا  ــامیت، ب ــت، اس ــت، حکم ــت، فقاه ــاد، ایرانی ــا اجته را ب
انســان هایى کــه نــام بــردم بــا امــام صــادق تعریــف مى کنــم. 
ــى  ــد واژه هــاى شــما غرب ــد. کلی شــما اینهــارا تصــادف ندانی

اســت.

دکتر دخانچی:  	

مى شود یک نمونه را مثال بزنید.

دکتر رهدار: 	

ــتفاده  ــما اس ــه ش ــادل واژه اى ک ــوان مع ــه عن ــن االن ] ب  همی
ــف  ــاز تعری ــد ب ــم گفتی ــما ه ــف. ش ــد بازتعری ــد[ گفتن کردی
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ــت.  ــى نیس ــه ى دقیق کلم

دکتر دخانچی: 	

 چون واقعا کلمه ى دقیقى ندارد.

دکتر رهدار: 	

 کاژه ى دقیق ایرانى را بگو. چرا نمى توانى؟

دکتر دخانچی: 	

ــاى  ــن اقتض ــه م ــر اینک ــم.  بخاط ــش مى گوی ــر قرب  بخاط
زیــادى بــه ادبیــات فارســى دارم وقتــى یــک مفهومــى 

نمى توانــد بــار مفهــوم دیگــرى را بکشــد...

دکتر رهدار 	

: شــما بــا انســان هاى فــارس زبــان نمى توانیــد فارســى 
ــد. ــت کنی صحب

دکتر دخانچی: 	

 مثــل ایــن اســت کــه شــما از کلمــه ى هلــى کوپتــر و کامپیوتر 
ــد. مــن دو ســه ســوال از شــما دارم. نســبت  اســتفاده مى کنی
مثــا اندیشــه ى شــما بــا شــخصى مثــل فرویــد یــا مارکــس 
چیســت؟ آیــا از نظــر شــما همگــِى اینهــا الحــادى و غربــى 
ــد االن  ــخ داده ای ــوال پاس ــن س ــه ای ــا ب ــه قب ــتند؟ البت هس

ــد. ــم بگویی ــن ه ــل دوربی ــم مقاب مى خواه

دکتر رهدار: 	

ــن هســتند و مــن  ــن اســت کــه آنهــا ضــد دی  پاســخ مــن ای
ــدارم.  دین

دکتر دخانچی: 	

 پــس بــد هســتند و نبایــد از آنهــا اســتفاده کنیــم و الحــادى 
هــم هســتند؟

دکتر رهدار: 	

ــا  ــا آن ه ــن را ب ــبت م ــد. شمانس ــما مى گویی ــا را ش ــن ه  ای
ــا دیــن هســتم. ــم آنهــا بى دیــن و مــن ب پرســیدید و مــن گفت

دکتر دخانچی:  	

در ســنتى کــه مــن بــدان معتقــد هســتم و از نظــر شــما بى بوته 
اســت امــا از نظــر مــن امتــداد تاریخــى دارد و بــر مى گــردد 
بــه امثــال ماصــدرا، ابــن ســینا، شــیخ اشــراق و هــر کســى 

کــه در دنیــاى خــودش، در روزگار و دوران اســامى، بــه عنوان 
ــه  ــد ک ــرح مى کن ــش را ط ــن پرس ــلمان ای ــر مس ــک متفک ی
ــا  ــه ب ــا پرســش مدرنیت ــه او ب ــه ) البت ــن معرفت هــاى بیگان بی
رس هــاى قــدرت هــم رو بــه رو نیســت. مــا در دوران جدیــد 

ُ
ف

بــا شمشــیر و تفنــگ دوران جدیــد هــم روبــه رو هســتیم( هــر 
ــا بیــن معرفت هــاى جدیــد و  جریانــى کــه تــاش مى کنــد ت
ســنت دینــى پیونــد برقــرار کنــد و از اینهــا خوانــش دیالکتیــک 

ارائــه دهــد...

دکتر رهدار: 	

 ایــن روش اســت, نــه معرفــت. شــما نمــى توانیــد بگوییــد که 
هــر کســى در عالــم ازدواج کنــد من مثــل او هســتم. این روش 
اســت، مبنا نیســت. مبنــا معرفت اســت. شــما متودولــوژى را 

بــه جاى...بــه کار مى بریــد. 

دکتر دخانچی: 	

 جالــب اســت کــه در گفتمــان شــما چــون فرویــد از همــان 
اول الحــادى و ضــد دیــن اســت. شــما نمى توانیــد در متــد بــا 
ــرف  ــان ح ــا خودت ــد ب ــط مى توانی ــد و فق ــرف بزنی ــد ح فروی
بزنیــد. وقتــى مى پرســیم شــما در ایــن 40 ســال چــه دســت 
ــان  ــک و روی ــاخت موش ــه س ــما ب ــته اید، ش ــى داش آوردهای
اشــاره مى کنیــد و بــه همــه ى دســت آوردهــاى دوره جدیــدى 

ــد... ــا یــک شــهرکى ارجــاع مى دهی ب

دکتر رهدار: 	

 نــه. مــن گفتــم ســلیمانى تولیــد کردیــم. مثال هــاى مــرا بــزن. 
ــراث  ــى!؟ می ــم مى کن ــد ه ــى و نق ــود را مى زن ــاى خ مثال ه
مــرا پرســیدى و مــن در پاســخ گفتــم شــیخ ســلیمانى. مــن نه 
بــه موشــک و نــه بــه هیــچ چیــز دیگــر اشــاره نکــردم. شــما 

توهــم خــود را نقــد مى کنــى و نــه مــن را.

دکتر دخانچی: 	

ــت  ــد اس ــق دارم معتق ــدان تعل ــن ب ــه م ــنتى ک ــش و س  خوان
ــد باشــم.  ــا فروی ــد در گفــت و گــوى انتقــادى ب کــه مــن بای
ــِى  ــنت تاریخ ــداد س ــن او را امت ــه م ــى اى ک ــى آوین مرتض
روشــنفکرى دینــى محســوب مى کنــم، بــه من یــاد داده اســت 
و گفتــه اســت کــه »نســبت هــر چیــزى را بــا حقیقــت عالــم 
ــرد.  ــرار مى گی ــى ق ــر دین ــت تفک ــر در خدم ــنجید آن فک بس
نســبت مارکــس را بــا حقیقــت عالــم بســنجید. مارکــس هــم 
ــیطان را  ــبت ش ــرد. نس ــرار مى گی ــى ق ــر دین ــت تفک در خدم
بــا حقیقــت عالــم بســنجید، شــیطان هــم در خدمــت تفکــر 
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ــرد.« ــرار مى گی ــى ق دین
 مــن بــه جریــان روشــنفکرى بــه معنــاى روشــن اندیشــیدن و 
نــه بــه معنــاى کافــه اى و کارى کــه عبدالکریــم ســروش کــرد 
ــى  ــود آوین ــذارم. خ ــت مى گ ــمش را حکم ــق دارم و اس تعل
هــم از حکمــت تعبیــرى ) تاویلــى( یــاد مى کنــد. مــا در ایــن 
ســنت اعتقــاد داریــم کــه بایــد در گفــت و گــوى انتقــادى بــا 
ــکار و اندیشــه هاى دوران کاســیک و مــدرن باشــیم. مــن  اف
بــا مارکــس گفــت و گــو مى کنــم. مارکــس حقایقــى از دوران 
جدیــد را فهمیــده اســت کــه شــیخ انصــارى نفهمیــده اســت. 
اشــکالى هــم نــدارد چــون پرســش شــیخ انصــارى با پرســش 
ــرم و  ــرض مى گی ــس را ق ــن مارک ــد. م ــرق مى کن ــس ف مارک
ــش را دور  ــم. ضایعات ــود مى کن ــنت خ ــش را وارد س حکمت
مى ریــزم و بــه حکمــت خــود اضافــه مى کنــم. همیــن کار را 
بــا شــیخ انصــارى انجــام مى دهــم. بــه قــرن نوزدهــم مــى روم 
ــان  ــه ایش ــرا ک ــینم. چ ــارى مى نش ــیخ انص ــر کاس ش و س
ــش هاى  ــه پرس ــد ک ــد بگوی ــا مى توان ــى م ــوزه ى علم در ح
اقتصــادى وقــت و اقتصــاد مکامپلکزیتــه در حال تغییر اســت. 
یعنــى کامــا واضــح اســت کــه مکاســب واکنشــى اســت بــه 
پرســش هاى تغییــر اقتصــاد کــه در آن اقتصــاد مکامپلکزیتــه و 

ــرد. ــکل مى گی ــى ش بازرگان
ــود را از کاس درس  ــن خ ــینم. م ــم مى نش ــِر درس او ه  س
ــبتى  ــان نس ــم. هم ــروم نمى کن ــارى مح ــى انص ــیخ مرتض ش
ــد و  ــا فوکــو و فروی ــم ب ــرار مى کن ــا شــیخ انصــارى برق کــه ب
مارکــس هــم برقــرار مى کنــم. معیــار مــن کــه قــرآن و ســنت 
اســت را وســط قــرار مى دهــم و قــرآن بــه مــن مى گویــد کــه 
ــمت  ــه س ــد و ب ــت مى کن ــرا هدای ــرآن م ــوز. ق ــت بیام حکم
ــن  ــد. م ــب مى کن ــود ترغی ــاى دوران خ ــن دیگرى ه آموخت
متعلــق بــه همچیــن ســنتى هســتم. و اگــر گفتــم کــه در فــان 
فهــم تاریــخ متاثــر از فوکــو هســتم بــه ایــن معنــى نیســت کــه 
ــى کــه  ــه ام. در صورت ــى و شــیعه را دور انداخت ــام عل فهــم ام
ــوال اول  ــن س ــود. ای ــگ ب ــر رن ــى پ ــما خیل ــگاه ش ــن در ن ای
ــن  ــود را تبیی ــع خ ــن موض ــد و م ــخ دادی ــما پاس ــه ش ــود ک ب
ــنتى  ــه س ــن ب ــد! م ــا مى کنی ــرا تماش ــه م ــتانى ک ــردم. دوس ک
ــد خــود را از  ــه تنهــا معتقــد اســت کــه نبای تعلــق دارم کــه ن
دســت آوردهــاى معرفتــى دوره ى جدیــد محــروم کنــد بلکــه 
ــادى, از دســت آوردهــاى آنهــا  ــى انتق ــا گفــت و گوی ــد ب بای
دیــب، 

ُ
هــم اســتفاده کنــد. بــه نظــر مــن فرویــد بــا عقــده ى ا

فهــم جدیــدى از انســان را در اختیــار مــا قــرار مى دهــد. یــون 
هــم بــا ایــده ى آرکــى تایــم یــا ایــده ى ناخــودآگاه جمعــى دِر 
جدیــدى را بــراى فهــم انســان بــاز مى کنــد. چــرا مــن نبایــد 
ــِگل  ــک ِه ــگ و دیالکتی ــرآن از بیلدون ــان و ق ــم انس ــراى فه ب

ــا حکمــاى  ــد ب ــن نســبت را بای ــم؟! همی ــره اســتفاده کن و غی
اســامى خــود نیــز برقــرار کنــم. چــرا بایــد خــود را از شــیخ 

ــم!؟ اشــراق و ماصــدرا  محــروم کن
ــز. در  ــه و ریشــه و بى همــه چی ســوال دوم: همــه ى مــا بى بوت
دو دقیقــه بفرماییــد کــه پیشــنهاد انضمامــى شــما بــراى ایحاد 

عدالــت در وضعیــت کنونــى مــا چیســت؟ 

دکتر رهدار: 	

 چــرا شــما خــود بــه ایــن ســوال پاســخ نمى دهیــد و تــوپ را 
ــه میــدان مــن مى اندازیــد؟ ب

دکتر دخانچی: 	

 مــن اول جلســه پاســخ دادم. مــن معتقــدم کــه جامعــه بایــد 
عرصــه ى رقابت هــاى اقتصــادى، سیاســى و فرهنگــى باشــد. 
همیــن اتفاقــى کــه االن دارد مى افتــد، یــک رقابــت فرهنگــى 
ــده  ــد ای ــم واج ــن ه ــتید و م ــده هس ــِد ای ــما واج ــت. ش اس
ــا هــم رقابــت  هســتم و ایشــان هــم متصــدى هســتند. مــا ب
ــى  ــاظ متافیزیک ــه لح ــه را ب ــن جامع ــه م ــم. اوال ک مى کنی
اعتقــاد دارم کــه مــا بایــد بــه جــاى گرایشــاتى مثــل تشــکیک، 
فهــم فلســفى مــن بــه دیالکتیــک نزدیک تــر اســت. دیالکتیکم 
ــت  ــک را از زوجی ــت. دیالکتی ــى نیس ــک هگل ــم دیالکتی ه
قرآنــى اخــذ کــردم. مــن عرصــه ى جامعــه را عرصــه ى 

مى فهمــم.  رقابت هــا 
یعنــى معتقــدم کــه ایــن گفــت و گــوى مــا بایــد در برنامــه ى 
ــده ى صــدا و ســیماى جمهــورى اســامى و اول انقــاب  زن
در کــِف خیابــان رخ مــى داد. ایــن حــوزه ى فرهنگــى اســت. 
ــا  ــه االن اینج ــردم ک ــاس ک ــا را پ ــى از صاحیت ه ــن خیل م
حضــور دارم. امــا بعــد از ایــن جلســه عــده اى خواهنــد گفــت 
ــان جــا او  ــه اســت و در دانشــگاه ف ــن گون کــه دخانچــى ای
ــورود  ــوع ال ــم ممن ــاال ه ــن ح ــن همی ــون م ــد. چ را راه ندهی
بــه بعضــى از دانشــگاه ها هســتم. بــه بعضــى از رقابت هــاى 
فرهنگــى در بعضــى از دانشــگاه ها دعــوت شــدم کــه بعدهــا 
موضــع مــن توســط متصــدى, کــه یــا عــادل نبــوده و یــا تحت 
ــه ى  ــه را عرص ــن جامع ــت. م ــده اس ــذف ش ــوده, ح ــار ب فش
حــوزه ى  در  فقــط  نــه  مى فهمــم.  عادالنــه  رقابت هــاى 
فرهنــگ بلکــه در حــوزه ى اقتصــاد و سیاســت نیــز هــم. وقتى 
ــت  ــم وارد رقاب ــت مى خواهی ــوزه ى سیاس ــما در ح ــن و ش م
ــدارم  ــد مــن دوســت ن ــا مى گوی ــن آق ــال ای ــراى مث شــویم؛ ب
کــه رهــدار مســابقه را ببــرد مــن دوســت دارم میــاد مســابقه 

را ببــرد. 
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ــان اول  ــد از هم ــه مى توان ــم دارد ک ــوى ه ــزم ق ــک مکانی ی
بگویــد خداحافــظ رهــدار. مــن مى مانــم و کســى کوچکتــر 
مى بــرد.  ...او  و  مى کنیــم  رقابــت  هــم  بــا  خــودم.  از 
مى خواهــم بگویــم کــه در عرصــه ى سیاســت همیــن چیــزى 
ــما  ــا ش ــن ی ــه م ــد ک ــگ رخ مى ده ــه ى فرهن ــه در عرص ک
ــدى[  ــان ]متص ــه ایش ــم ک ــاس نمى کنی ــدام احس ــج ک هی
ــاطت  ــت و وس ــه عدال ــا ب ــرد. م ــان را بگی ــرف هیچکدام م ط
عادالنــه ى ایشــان بــاور داریــم. همیــن اتفــاق بایــد در 

ــد.  ــم رخ ده ــاد ه ــت و اقتص ــه ى سیاس عرص
ــما  ــه ش ــى ک ــا فرهنگ ــى ی ــم اجتماعى_سیاس ــفانه نظ متاس
طراحــى کرده ایــد رقابت هــاى عادالنــه را در حــوزه ى فرهنــگ 
ــن  ــته ى ای ــد ناخواس ــرم پیام ــد، الج ــر نمى تاب ــت ب و سیاس
نظــم شــما بــه نوعــى رانــت تبدیــل مى شــود. رانــت هــم بــا 
انحصــار گــره خــورده اســت. وقتــى کــه انحصــار وجــود دارد 
رقابــت و حرکــت اجتماعــى وجــود نــدارد و در نهایــت فســاد 
وجــود دارد. شــما در حــوزه ى سیاســت و فرهنــگ رقابت هــاى 
اجتماعــى را بعضــا نمى شناســید و بعــد مى گوییــد کــه چــرا 

در حــوزه اقتصــاد تولیــد نداریــم.
 چــرا جهــش تولیــد نداریــم. چــرا هــر ســاله ایــن همــه مهاجر 
داریــم. پیشــنهاد مــن بــراى حــل مشــکات جمهــورى 
اســامى..... مــن معتقــد هســتم کــه حفــظ نظــام جمهــورى 
ــته  ــران وابس ــزى ای ــت مرک ــظ دول ــه حف ــران ب ــامى ای اس
ــد  ــام بیفت ــرا نظ ــى ب ــرده اتفاق ــداى نک ــر خ ــى اگ ــت. یعن اس
دولــت مرکــزى ایــران ســقوط مى کنــد. پــس صــرف نظــر از 
باورهــاى ایدئولوژیــک خــودم و اعتقــادى کــه بــه امثال شــهید 
ســلیمانى دارم و تمامــى شــهدایى کــه در طــول تاریــخ بــراى 
ایجــاد ایــن نظــم دادیــم، معتقــد هســتم کــه کمــى پایه هــاى 
ــن  ــه ای ــت ک ــه ى ماس ــد و وظیف ــر مى رس ــه نظ ــزان ب ــا لغ م

نظــام را حفــظ کنیــم.
 بــه دلیــل ایــن کــه مــن پشــت ایــن میــز مى نشــینم و همــه ى 
ــورى  ــم در جمه ــرم، نمى توان ــان مى خ ــه ج ــک ها را ب ریس
اســامى هیئــت علمــى شــوم. چــون بــا شــما مناظــره 
ــک  ــه ى تی ــه وظیف ــى ک ــازمان هاى امنیت ــون س ــم. چ مى کن
ــان  ــن هم ــد. ای ــک نمى زنن ــرا تی ــم م ــز اس ــد، هرگ زدن دارن
نظمــى اســت کــه مــِن دســت پــرورده ى نظــم خــودش را در 
صــدا و ســیما ممنــوع التصویــر کــرده اســت. پاســخ ایجابــى 
مــن ایــن اســت کــه اوال مــا بایــد در ایــن وضعیــت بــه ســمت 
حفــظ نظــام برویــم. ولــى معتقــد هســتم, خوانشــى کــه شــما 
و دســتگاه معرفتــى شــما از مذهــب ارائــه مى دهــد، نــه تنهــا 
ــد و  ــت بکن ــد حرک ــاِى دوره ى جدی ــا پ ــد روى پای نمى توان

ــل  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــد حــرف بزن ــا دوره ى جدی ــد ب نمى توان
در حصــار خــود محصــور اســت.

ــبات  ــن مناس ــن در ای ــت، دی ــور اس ــود محص ــى در خ  وقت
ــه ى  ــه مى شــود. مــا بعــد از چهــل ســال تجرب ــژه ى مدرنیت آب
ــه  ــِى دینــى، متاســفانه نظمــى را تولیــد کردیــم کــه ب حکمران
ضــمِّ بنــده آبــژه ى مدرنیته و ســرمایه دارى شــده اســت. ســاز و 
کارهــاى قــدرت و ثــروت از دیــن اســتفاده هاى ناجوانمردانــه 
ــب  ــم مذه ــه اس ــادى را ب ــاى زی ــت کارى ه ــد و کثاف کرده ان
ــراِى مــِن جــوان مذهبــى ســخت اســت  ــد کــه ب ــار آورده ان ب
کــه بــه مذهــب اســتناد کنــم و بخواهــم جامعــه را بــه چیــزى 
ــام  ــکوالر انج ــه ى س ــزاران تقی ــد ه ــى بای ــم. یعن ــوت کن دع

بدهــم تــا بتوانــم جامعــه را بــا خــود همــراه کنــم.
ــاور  ــاد ب ــه ایج ــتید. البت ــم هس ــن نظ ــئول ای ــما مس ــال ش امث
منــدى بــه رقابت هــاى عادالنــه در حــوزه ى اقتصــاد، سیاســت 
و فرهنــگ مشــکاتى را بــه وجــود خواهــد آورد. یکــى از ایــن 
ــادى  ــاى اقتص ــدگاِن بازى ه ــه برن ــت ک ــن اس ــکات ای مش
بازى هــاى  برنــدگان  بــر  بکننــد  ُنــرم  تعییــن  مى تواننــد 
بــر  مى توانتــد  سیاســى  بازى هــاى  برنــدگان  سیاســى. 
ــا  ــد. در اینج ــرم بکنن ــن ن ــى تعیی ــاى فرهنگ ــدگان بازى ه برن
عدالــت بهــم مى خــورد و بازیگــران فرهنگــى احســاس 
ــم. در  ــل کنی ــکل را ح ــد مش ــا بای ــتند. م ــژه هس ب

ُ
ــد ا مى کنن

ــان  ــه امام ــه ب ــه جامع ــاد دارم ک ــن اعتق ــه م ــت ک ــن جاس ای
ــاژ  ــه راهبــرى کــه ارزش هــا را در جامعــه پمپ احتیــاج دارد، ب
کنــد احتیــاج دارد و اینگونــه مشــکات مى توانــد حــل شــود.
ــى  ــت اجتماع ــاد عدال ــن از ایج ــى م ــده ى انضمام ــن ای  ای
ــا  ــد ب ــا بای ــه دادم. م ــود کــه ارائ ــى ب و حــل مشــکل حکمران
علــوم انســانى جدیــد وارد گفــت و گوهــاى جدیــد و خاقانــه 
شــویم. مــا بایــد بــه علــوم انســانِى جدید چیــزى اضافــه کنیم 
و مغلوبــش نشــویم. ایــن تنهــا راهــى اســت کــه مــا مى توانیم 
در دنیــاى جدیــد بــه اســتناد مذهــب بــا تکیــه بــر مذهــب در 
ســاخت یــک جامعــه متفــاوت از جامعــه ى مــد نظــر لیبــرال 
ــه  ــرده و ب ــد ک ــه تولی ــى ک ــرمایه دارى غرب ــى و س دموکراس
بحــران و بــن بســت رســیده اســت، راهــى بــه ســمت جلــو 

پیــدا کنیــم.

دکتر رهدار: 	

 آقــاى دکتــر! اگــر مــن گفتــم بــا دیــن هســتم و فرویــد بى دیــن 
اســت از چــه الزمــه ى منطقــى نتیجــه گرفتیــد کــه پــس مــن 
نمى توانــم بــا او گفــت و گــو کنــم؟ شــما از ابتــدا گفتیــد کــه 
روشــنفکر هســتید و آقــاى رهــدار مــاِل الهیــات اســت. و از 
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جایــى مى آیــد کــه مــن نیســتم. بعــد مى گوییــد کــه داریــد بــا 
مــن گفــت و گــو مى کنیــد. چــه طــور شــما وقتــى غیــر مــن 
هســتى مى توانــى بــا مــن گفــت و گــو کنیــد؟ مــن هــم گفتــم 
ــه  ــه از آن نتیج ــى ک ــتم. منطق ــن نیس ــت, م ــن اس ــر م او غی
ــو  ــت و گ ــود گف ــر خ ــا غی ــم ب ــن نمى توان ــه م ــد ک مى گیری
کنــم چیســت؟ شــما گفتیــد کــه متعلــق بــه جریانــى هســتید 
ــا  ــم روش معن ــت را ه ــت. حکم ــت اس ــمش حکم ــه اس ک
ــد  ــه بتوان ــى ک ــر جریان ــى ه ــت. مى گوی ــه معرف ــد و ن کردی
بیــن معــارف جمــع کنــد. ایــن روش اســت. مبنــا چیســت؟ 
مثــا هــگل و روســو هــم مى تواننــد جمــع کننــد. هاورمــاس 

ــد. ــع کن ــد جم ــم مى توان ه

دکتر دخانچی: 	

 من نگفتم قرآن و سنت که.

دکتر رهدار: 	

 پــس شــما حکمــت نیســتید، قــرآن هســتید. اســمش را قــرآن 
ــه حکمت. ــد ن بگذاری

دکتر دخانچی: 	

 داعش هم قرآن است.

دکتر رهدار: 	

 باشد. مارکس هم حکمت است. شما او نیستید که.

دکتر دخانچی: 	

 مى توانم او هم باشم.

دکتر رهدار: 	

 خیلى خب. شما مى توانید داعش هم باشید. 

دکتر دخانچی: 	

 ...داعش حکمت نیست.

دکتر رهدار: 	

 اگــر شــما مى گوییــد کــه آقــاى فانــى گفتــه اســت هرکســى 
کــه بتوانــد نســبتى بــا حقیقــت ببیند...مى گویــم آقــاى 
ــم  ــش از عل ــد. تعریف ــن را مى گوی ــم همی ــى ه ــوادى آمل ج
ــت را  ــى طبیع ــد هرکس ــان مى گوی ــت. ایش ــن اس ــى همی دین
ــوان  ــه عن ــد طبیعــت ب ــد مى گوی ــا خالقــش ببین در نســبت ب

خلقــت. لــذا همــه مى شــود علــم دینــى. چــرا مى گویــى کــه 
الهیــات مــن الهیــات تــو نیســت؟! پــس چــرا مى گوییــد کــه 

غیــر مــن هســتید؟

دکتر دخانچی: 	

 چرا گفتید که فروید غیر دینى است؟ 

دکتر رهدار:  	

مــن تضادهــاى اندیشــه ى شــما را مى گویــم. شــما کــه 
ــد؛  ــع کن ــا جم ــن اینه ــد بی ــه بتوان ــى ک ــر کس ــد ه مى گویی
ــا حقیقــت بقیــه را تعریــف  هرکســى کــه بتوانــد در نســبت ب
کنــد، پــس شــما متعلــق بــه او هســتید. پــس نبایــد بگوییــد 
کــه تعلقــى بــه گفتمــان روحانیــت نداریــد. پــس در مصادیــق 
ــت.  ــا نیس ــا مبن ــم تضاده ــد. مى گوی ــم بیاوری ــرا ه ــود م خ
ــه  ــرب دو س ــا غ ــبت ب ــا در نس ــخ م ــه در تاری ــد ک مى گویی
ــق  ــرد مطل ــا ط ــت. بعضى ه ــه اس ــکل گرفت ــان ش ــا گفتم ت
کردنــد، بعضى هــا اخــذ مطلــق پیشــنهاد داده انــد، بعضى هــا 
ــد  ــش. مى گویی ــد گزین ــما مى گویی ــد. ش ــش بودن ــم گزین ه
ــد از ســنت  ــود مى آوری ــى کــه حــرف خــوب ب کــه هــر جای
خــود هــم مى آوریــد. ایــن یــک بحــث جــدِى فنــى اســت. 
اصطــاح فنــى اش مى شــود مدرنیزاســیوِن تفکیکــى. مــن بــا 
ایــن عنــوان کتــاب دارم. مدرنیزاســیون تفکیکــى یعنــى یــک 
جایــى بایــد حــرف بزنیــم کــه اصــا امــکان ایــن کــه شــما 
بتوانیــد خــوب و بــد ایــن َپــک را از هــم جــدا کنیــد، هســت 

یــا نیســت. 

دکتر دخانچی: 	

ــه  ــتیت ک ــن ِاس ــه ِنیِش ــما ب ــس ش ــم. پ ــن را نمى گوی ــن ای  م
مدرن تریــن اتفــاق دوره ى جدیــد اســت، تکیــه زده ایــد. بعــد 

ــد. ــل کنی ــى عم ــد گزینش ــه نمى خواهی ــد ک مى گویی

دکتر رهدار: 	

ــاى  ــبهه را آق ــن ش ــت. ای ــن اس ــما ای ــن از ش ــت م  برداش
ــازارى«  ــا شــاهد ب ــان در کتــاب »از شــاهد قدســى ت حجاری
ــک  ــورى، تفکی ــم جمه ــه اس ــد ک ــد. مى گوی ــرح مى کن مط
قــوا، اتحادیه، ســندیکا، رفرانــدوم و غیــره را از غــرب آورده اید. 
ــه دوران  ــه اش را هــم گذاشــته اید امــام خمینــى فقی اســم عقب
ــا  ــت ت ــده اس ــى آم ــام خمین ــه ام ــد ک ــذار. وى مى گوی گ
جامعــه ى مــا را مــدرن کنــد. کارى بــا دیــن هــم نــدارد. حــال 
ســوال مــن ایــن اســت کــه پــس چــرا غــرب بــا مــا جنگیــد؟ 
اگــر مــن مى خواســتم همــه چیــز را غربــى کنــم، پــس چــرا 
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غــرب بــا مــن جنگیــد؟ اگــر مــن بــه ِنیِشــن اســتیت)؟( و بــه 
تفکیــک قــوا رفرانــدوم و احــزاب تکیــه زدم، آن بابــا چــرا با من 
مى جنگــد؟ در فصــل آخــِر کتــاِب »غــرب شناســِى علمــاى 
شــیعه در تاریــخ معاصــر ایــران« چیــزى تحــت عنــوان غــرب 
شناســِى اثباتــى  بــه عنــوان نظریــه اى تحــت عنــوان تصــرف 
آورده ام. خاصــه اش مى شــود مثالــى کــه مرحــوم آیــت اللــه 

ــد.  ــیرازى مى زدن ش
مى گفتنــد کــه مــادرى را در نظــر بگیریــد کــه پســتانش 
ــد  ــه او مى گوین ــدارد. ب ــیر ن ــوزادش ش ــه ن ــیر دادن ب ــراى ش ب
ــیر  ــم ش ــى. او ه ــته باش ــیر داش ــود ش ــا خ ــور ت ــیر گاو بخ ش
ــى  ــچ عاقل ــود. هی ــیردار مى ش ــتانش ش ــورد و پس گاو مى خ
مى گویــد کــه شــیِر او شــیر گاو اســت؟ اصــل شــیر گاو ایــن 
ــا  ــى ت ــوزاد بده ــه ن ــه ب ــا شیش ــى و ب ــه آن را  بدوش ــت ک اس
بخــورد. شــیر گاو در بــدن مــادر دچــار تغیراتــى شــده اســت 
کــه هیــچ عاقلــى نمى گویــد ایــن شــیر گاو اســت. چیزهایــى 
ــوان  ــا عن ــرده ام ب ــر ک ــه منتش ــک مقال ــا آورده اید...ی را از آنج
الگوهــاى تعامــل بیــن فرهنگــى، بینــا تمدنــى. شــما بــا چــه 
ــاى  ــا الگوه ــر ب ــاى دیگ ــا تمدن ه ــد ب ــى مى توانی روش های
دیگــر کــه یکــى طــرد اســت و دیگــرى اخــذ. یکــى اســتخدام 
اســت و یکــى الهــام اســت، یکــى تصــرف اســت. در آنجــا 
الگوهــاى تصــرف را توضیــح داده ام. امــام در غــرب کار ایــن 
مــادر را کــرده اســت. شــیر گاو غــرب را گرفتــه و کارى کــرده 
ــد  ــم نمى گوی ــرب ه ــوِد غ ــى خ ــس حت ــچ ک ــه هی ــت ک اس

تفکیــک قــوا متعلــق بــه اوســت.
ــک  ــا ی ــى ب ــما رقابت ــوى ش ــه الگ ــد ک ــر مى گویی ــاى دکت  آق
متصــدى عــادل اســت. متصــدى تفکیــک قــوا کیســت؟ ســه 
ــت  ــوى والی ــت. در الگ ــم آورده اس ــرض ه ــوا را در ع ــا ق ت
ــامى  ــورى اس ــا در جمه ــام ...اص ــه ن ــدى را ب ــه متص فقی
ــم  ــم مصَّ ــت. تصمی ــوا اس ــم ق ــت، تصمی ــوا نیس ــک ق تفکی
دارد و مصمــش هــم ولــى فقیــه اســت. حــال مى دانیــد فــرق 
ــا آن چیســت؟ تصــرف یعنــى ایــن. آن یکــى  ــوا ب تفکیــک ق
ــرب  ــواِى غ ــک ق ــادل تفکی ــدى و ع ــت. متص ــک اس تفکی
کیســت؟ یعنــى اگــر بیــن قــوه ى قضاییــه و مجریــه و مقننــه ى 
ــت  ــد رقاب غــرب دعــوا شــود حاکــم کیســت؟ االن مى گویی
کنیــم. مــن هــم مى گویــم قانونــى را کــه در آخــر کار بگویــد 
چــه کســى حــق رفتــه اســت و جلــوى خطــاى مــرا در ایــن 
ــه  ــون را چ ــد؟ قان ــت مى کن ــى درس ــه کس ــرد چ ــت بگی رقاب
ــِث  ــث. ثال ــک ثال ــا ی ــان ی ــا ایش ــن ی ــت؟ م ــى آورده اس کس
ــت  ــى دس ــم؟ یعن ــت کنی ــان درس ــت؟ خودم ــرب کیس غ

ــاِن...؟  پنه

ــه ســنتى معتقــد هســتید کــه حکمــت اســت و  ــد ب مى گویی
حکمــت هــم مى توانــد بیــن معــارف جمــع کنــد. مــن هــم 
مى گویــم بــه ســنتى معتقــد هســتم کــه ســنت صلــح اســت. 
رقیــب مــن بــا وجــود این کــه نــام خــود را روشــنفکر گذاشــته 
اســت و ادعــا مى کنــد کــه مى توانــد بــا همــه ســخن بگویــد 
ــم در  ــون ه ــم اکن ــت. ه ــه اس ــى راه انداخت ــگ جهان دو جن
ــه  ــق ب ــن کــه جنــگ اســت متعل ــن کــره ى زمی هــر جــاى ای
ــته  ــنفکر گذاش ــود را روش ــم خ ــه اس ــت ک ــى اس ــان کس هم
ــد.  ــخن بگوی ــد س ــه مى توان ــا هم ــد ب ــا مى کن ــت. ادع اس
ــا همــه  ــد ب ــد مى توانن ــن روشــنفکرانى کــه ادعــا مى کنن همی
ســخن بگوینــد همــه ى دنیــا را جنــگ کرده انــد. آقــاى دکتــر! 
طــرف بحــث مــن یکــى از رویش هــاى انقــاب اســت. مــن 
شــما را بچــه ى انقــاب مى دانــم. ولــى خطــا کــردى چــون 
روشــنفکر نیســتى. اداى روشــنفکرى را در نیاور. روشــنفکرى 
بــا شــما نســبتى نــدارد. بــه غلــط خــود را روشــنفکر نامیــدى. 

یــا روشــنفکرى را نفهمیــدى...

دکتر دخانچی: 	

 مــن نگفتــم کــه روشــنفکر هســتم. هــزار بــار هــم گفتــم کــه 
ــا  ــه مه ــروش آن را ب ــون س ــد. چ ــدم مى آی ــوم ب ــن مفه از ای
بــرده اســت. اگــر روشــنفکرى یعنــى شــریعتى، پــس مــن هم 

یــک روشــنفکر هســتم.

دکتر رهدار: 	

 باشــه مــن اشــتباه کــردم. شــما مى گوییــد کــه ممنــوع 
ــه  ــت ک ــرار اس ــر ق ــتید. مگ ــا هس ــان جاه ــه ف ــورود ب ال
ــا  ــوند؟ ام ــى ش ــت علم ــور هیئ ــن کش ــا در ای ــه ى دکتره هم
مــن از ایــن گریه هــاى زنانــه نمى توانــم کنــم. آنقــدر در ایــن 
ــزاع  ــن مملکــت مــن اســت. ن مملکــت محــروم شــده ام. ای
اســت. یــک جایــى آقایــى بــه غلــط حاکــم اســت و با تفســیر 
ــدان  ــن اصــا ب ــده اســت. ای ــون دســت مــرا بری غلــط از قان
معنــى نیســت کــه در ایــن کانتکســت یــک فهــم درســت از 
قانــون و عــدل و خیلــى چیزهــاى دیگــر نیســت. حــاال بایــد 
ــم  ــوم؟ مى گوی ــى ش ــت علم ــم هیئ ــه نمى توان ــم ک ــه کن عناب
ــد هیئــت علمــى  ــن فقــط شــما نیســتید کــه نمى توانی کــه ای
ــد  ــرى گرفته ان ــه دکت ــم ک ــر ه ــون آدم دیگ ــد ملی ــوید. چن ش
ــى  ــگاه ظرفیت ــون دانش ــوند چ ــى ش ــت علم ــد هیئ نمى توانن

ــدود دارد.  مح
مى گوییــد دیــن آبــژه  ى ســرمایه دارى شــده اســت. مى گویــم 
ــارا  ــدن، انحص ــژه ش ــن از آب ــل م ــا تحلی ــت. ام ــت اس درس
تحلیــل شــما نیســت. یــک کتــاب دارم تحــت عنــوان 
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ــن  ــرا دی ــه چ ــح داده ام ک ــا توضی ــو«. در آنج ــتعماِر فران »اس
آبــژه ى ســرمایه دارى شــده اســت. اتفاقــا حرفــم را در امتــداد 
ــان در  ــد جه ــه مى گوی ــرده ام ک ــان ک ــى بی ــهید آوین ــرف ش ح
محاصــره ى حقیقت شــده اســت بــا انقــاب اســامى. مجبور 
شــده اســت بــه ســراغ دیــن بیایــد. یعنــى کارى کــه امــام کــرد 
ایــن بــود کــه موازنــه ى قــدرت را در مقیــاس جهانــى بــه نفــع 
دیــن تمــام کــرد. در کل دنیــا نمى توانیــد کســى را پیــدا کنیــد 
ــد  ــن ض ــون م ــد چ ــن رأى  بدهی ــه م ــت ب ــد جمعی ــه بگوی ک
ــى  ــد. اینهای ــان مى ده ــدى اش را نش ــن کارآم ــتم. ای ــن هس دی
ــد  ــتند، گن ــت هس ــرادرى و رقاب ــال ب ــه دنب ــد ب ــه مى گفتن ک
زدنــد. اینهایــى کــه مى گفتنــد در حــوزه ى خصوصــى دخالــت 
نمى کننــد تــا تــه الیــه خصوصــى آمدنــد، گنــد زدنــد. بــاز دم 
دیــن گــرم کــه از همــان اول گفــت کــه در الیــه ى خصوصــى 
دخالــت مى کنــم چــون الیــه ى خصوصــى از الیــه ى عمومــى 
ــو را مکانیکــى فهــم  ــو انســان هســتى. مــن ت جــدا نیســت. ت
ــک را  ــن تفکی ــم. ای ــم مى کن ــى فه ــه اورگانیک ــم بلک نمى کن

ــد. ــول نمى کن قب

دکتر دخانچی: 	

 پیشنهاد انضمامى شما چیست؟

دکتر رهدار: 	

ــه  ــود ب ــاى موج ــام بى عدالتى ه ــانى. تم ــوم انس ــول عل  تح
دلیــل تکــرار مزخرفــات غــرب اســت. غــرب را حــذف کنیــد 

ــود.  ــق مى ش ــت محق عدال

دکتر دخانچی: 	

 یعنى شما آخوندها همه چیز را....

دکتر رهدار: 	

ــى  ــر کس ــد. مگ ــم مى توانی ــما ه ــى من...ش ــروژه ى ایجاب  پ
ــروژه ى  ــد, پ ــانى مى خوان ــوم انس ــول عل ــگاه تح ــه در دانش ک

آخوندهاســت؟...

دکتر دخانچی: 	

 من که بى بوته هستم، چون ته من مى خورد به...

دکتر رهدار:  	

اگر روشنفکر باشى, قطعا بى بوته هستى.

دکتر دخانچی: 	

ــگى را  ــه او بى ریش ــد و ب ــر نمى تابی ــال را ب ــید جم ــما س  ش
نســبت مى دهیــد، بعــد مى خواهیــد علــوم انســانى را در 

ــد؟ ــت بگیری دس

دکتر رهدار: 	

 مــن از شــما پرســیدم کــه عقبــه ى ســید جمال چیســت و شــما 
پاســخ دادیــد کــه چیــزى نیســت. مــن داللــت حــرف شــما را 
ــى  ــه کس ــط ب ــه غل ــود را ب ــما خ ــم ش ــن مى گوی ــم. م مى گوی

ــدارد. ــه ُدم ن ــد ک ــل کرده ای وص

دکتر دخانچی: 	

ــم  ــدرن, نمى توان ــا دوره ى م ــبت ب ــه نس ــه ب ــم ک ــن مى گوی  م
برایــش عقبــه اى پیــدا کنــم.

دکتر رهدار: 	

 من هم گفتم که این یعنى شما عقبه ات را قطع کردى.

دکتر دخانچی: 	

ــتان  ــال خوش ــید جم ــد از س ــح گفتی ــى واض ــه خیل ــما ک  ش
نمى آیــد. 

دکتر رهدار: 	

 مــن ایــن را هــم واضــح گفتــم کــه ســید جمــال را یــک مشــعل 
ــم. پیشــنهاد  ــز گفت ــن را نی ــم در دوره ى ظلمــت. مــن ای مى بین
ــزار  ــرم اف ــى، ن ــت اجتماع ــق عدال ــراى تحق ــن ب ــى م ایجاب
صحیــح اســت. نــرم افــزار علــوم انســانى، نــرم افــزار قــدرت 
غــرب و ســرمایه دارى اســت. ســرمایه دارى عیــِن بى عدالتــى 

اســت.

دکتر دخانچی: 	

 یعنى دقیقا باید چکار کرد؟

دکتر رهدار: 	

 یعنــى بایــد علوم انســانى را تغییــر داد. پروســه اى که از بیســت 
ســال قبــل شــروع شــده اســت پــروژه ى علــوم انســانى را پیــش 
مى بــرد. یــک شــدن تاریخــى دارد. یــک شــنبه و دوشــنبه هــم 

ــود. نمى ش

دکتر دخانچی: 	

 خب دقیقا چکار کنیم؟

دکتر رهدار: 	
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ــک  ــم، ی ــگاه داری ــک دانش ــم، ی ــگاه داری ــک آزمایش ــا ی  م
ــم... ــه داری ــک خان ــازار و ی ــک ب ــه، ی کارخان

دکتر دخانچی: 	

 انتزاعى حرف نزنید.

دکتر رهدار: 	

ــه،  ــگاه، کارخان ــم دانش ــم. مى گوی ــرف نمى زن ــى ح  انتزاع
ــت. ــى کلی ــزاع یعن ــم. انت ــزاع را نمى فهم ــى انت ــازار. معن ب

دکتر دخانچی: 	

 االن آقاى رهدار وزیر علوم است. چکار مى کنید؟

دکتر رهدار: 	

ــک  ــه، ی ــک کارخان ــگاه، ی ــک دانش ــگاه، ی ــک آزمایش ــا ی  م
ــف  ــر کش ــگاه عنص ــم. در آزمایش ــه داری ــک خان ــازار و ی ب
مى شــود. در دانشــگاه تئوریــزه مى شــود. صنعتــش وارد 
کارخانــه و محصولــش وارد بــازار مى شــود. در نهایــت 
ــاِل اول  ــل س ــن چه ــن در ای ــود. م ــرف مى ش ــه مص در خان
ــه مــن  ــز دانشــگاه ب ــودم. هیــچ چی انقــاب در آزمایشــگاه ب
ربطــى نــدارد. چهــار تــا بچــه مســلمان در داخــل دانشــگاه، 

ــد. ــگاه ندارن ــى دانش ــام آموزش ــه نظ ــى ب ــط منطق ــچ رب هی

دکتر دخانچی: 	

 در آزمایشگاه چه چیزى را تولید کردید؟

دکتر رهدار: 	

 من والیت فقیه را تولید کردم.

دکتر دخانچی: 	

 والیــت فقیــه را کــه مــاى جمعــى در صحنــه ى اجتماعــى و 
ــم. ــد کردی ــا تولی واقعیت ه

دکتر رهدار: 	

ــه  ــد چ ــما. ...مى گویی ــا ش ــا ب ــا م ــد. اص ــب ش ــا. جال  م
چیــزى را تولیــد کــردم. مــن هــم مى گویــم نــرم افــزاِر والیــت 

فقیــه را تولیــد کــرده ام. 

دکتر دخانچی: 	

 آن را که داشتیم.

دکتر رهدار: 	

ــق  ــا محق ــردم. اص ــام ک ــه نظ ــل ب ــد. آن را تبدی ــب باش  خ
ــردم. ــد ک ــى تولی کن

دکتر دخانچی: 	

 آن اصا در آزمایشگاه نیست. در کف خیابان است.
دکتر رهدار: در کف خیابان اجرا مى شود نه تولید.

دکتر دخانچی: 	

 به جز والیت فقیه چه چیزى تولید کردید؟

دکتر رهدار: 	

 همیــن یکــى را تولیــد کــردم و بــا همیــن نظــام را ســاخته ام, 
عالــم را بــه هــم زدم.

دکتر دخانچی: 	

 پــس آزمایشــگاه نیســتید. خودتــان مى گوییــد در کــف 
خیابــان عالــم را بهــم زده ایــد. کســى که در آزمایشــگاه اســت 

ــدارد. ــور ن ــرون حض در بی

دکتر رهدار: 	

 من گفتم در دانشگاه نیستم. نگفتم در خیابان نیستم.

دکتر دخانچی: 	

ــه ى  ــه هم ــما در کل جامع ــد ش ــر. اول مى گویی ــه بدت  دیگ
ــد... ــر داده ای ــبات را تغیی مناس

دکتر رهدار: 	

ــان نیســتم.  ــم در خیاب ــم در دانشــگاه نیســتم. نگفت  مــن گفت
مــن در آزمایشــگاه والیــت فقیــه را تولیــد کــرده ام و در خیابــان 
جنــگ را مدیریــت کــرده ام. هــزاران بســیجى تولیــد کــرده ام. 

...

دکتر دخانچی: 	

 پس در آزمایشگاه نیستید.

دکتر رهدار: 	

ــى وارد  ــده ام. ول ــرون آم ــگاه بی ــى از آزمایش ــه. در جاهای  بل
ــده ام.  ــگاه نش دانش

دکتر دخانچی: 	

 چــرا شــما عرضــه نداشــتید همــه جــا را بگیریــد اما دانشــگاه 
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نگیرید؟ را 

دکتر رهدار: 	

 بخاطر اینکه پروسه تاریخى است.

دکتر دخانچی: 	

 بى عرضه بوده اید؟

دکتر رهدار: 	

 نه

دکتر دخانچی: 	

 چرا. 

دکتر رهدار: 	

 جنسش تاریخى است. اگر..

دکتر دخانچی: 	

 یعنى چه؟

دکتر رهدار: 	

 یعنــى بــراى مثــال نمى تــوان قرمــه ســبزى را بــا مــدل املــت 
درســت کــرد.

دکتر دخانچی: 	

 چطور شما جبهه رفتید، جامعه و دنیا را ترکاندید...

دکتر رهدار: 	

 آقاى دخانچى، جواب را گرفته اى، دارى جدل مى کنى.

دکتر دخانچی: 	

 بخدا نگرفته ام.

دکتر رهدار: 	

 خیلى سخت است فرق قرمه سبزى و املت را بفهمى؟ 

ــت  	 ــم. وق ــرض می کن ــوت ع ــدا ق ــری: خ مج
ــث  ــد بح ــاس می کنی ــر احس ــت. اگ ــده اس ــام ش تم
ــه  ــرای جلس ــم ب ــم کنی ــی را فراه ــا مقدمات ــه دارد، م ادام

ــر... ــا اگ ــدی. منته بع

دکتر رهدار:  	

یــک موضــوع دیگــر. مــن از آقــا میــاد خوشــم آمــد. 
روشــنفکر نیســت. مــن نظــرم بــه شــما ایــن اســت کــه شــما 
یــک رویــش انقابــى هســتید. وقتــى بــه مــن مى گوییــد چــه 
ــرده ام.  ــد ک ــو را تولی ــت ت ــم در عدال ــرده ام. مى گوی ــد ک تولی
یــک نمونــه مثــل خــودت را در پهلــوى یا...پیــدا کــن. یــک 
ــما  ــم ش ــون و نظ ــد قان ــه در....بگوی ــودت ک ــل خ ــوان مث ج

ــد. ــن اســت و نقــد بزن ای
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یژه ونده و یژهپر ونده و پر

شماره یک

مناظرهمناظره

سید مهدی صدرالساداتی و محسن مهدیان 

عدالت خواهی خوب، عدالت خواهی بدعدالت خواهی خوب، عدالت خواهی بد

شماره دو
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۲۹ بهمــن ۱۳۹۷ مناظــره ای در دانشــگاه امــام  	

ــان ســید مهــدی  ــا حضــور آقای ــه الســالم و ب صادقعلی

صدرالســاداتی و محســن مهدیــان برگــزار شــد تــا حــول 

»چگونــه عدالــت خواهــی کنیــم؟« گفتگویــی صــورت 

پذیــرد. شــاید خاســتگاه این مناظــره را بتوان یادداشــت 

آقــای مهدیــان بــا عنــوان »عدالــت خواهــی فانتــزی« 

در نقــد عملکــرد جریانــی مشــابه آقــای صدرالســاداتی 

دانســت. در ایــن جلســه، هــر یــک از مهامنــان، تــالش 

کــرد تــا مــدل عدالــت خواهی طــرف مقابــل را نقد کند 

و نقایــص آن را نشــان دهــد. البتــه ماجرا تــا جایی پیش 

رفــت کــه هر یک دیگــری را انحــراف از جریــان عدالت 

خواهــی دانســت نــه جریانــی دارای نقــص. یادداشــت 

حــارض ســعی دارد بــه بهانــه ایــن مناظــره، بــر ســبک 

ــاه داشــته باشــد. باشــد  عدالــت خواهــی مــروری کوت

کــه در ویــژه نامــه ای از دوفصلنامــه عدالت اجتامعی، 

تخصصــا بــه ایــن موضــوع بپردازیــم.

نگاه محسن مهدیان 	

ــه  ــال ب ــا در ح ــت ام ــرورى اس ــه ض ــى گرچ ــت خواه عدال
انحــراف رفتــن اســت. بیشــترین ضربــه را نیــز خــود عدالــت 
خواهــى خواهــد خــورد. مــا در حــال دنبــال کــردن ســطحى 
تریــن شــکل عدالــت خواهــى هســتیم کــه بــه ظواهــر زندگى 
گیــر مــى دهیــم؛ نــه فکــرى کــه پشــت آن اســت. ایــن امــر 
منجــر بــه خردنگــرى مــى شــود امــا بعــد سیاســى و ادارى را 
نادیــده مــى گیــرد. سیاســت هــا را رهــا کــرده انــد و بــه لــوازم 
ــن  ــردن ای ــته ک ــد. برجس ــى کنن ــگاه م ــؤوالن ن ــى مس مصرف
ســطحى نگــرى، بــه ابتــذال کشــیده شــدن عدالــت خواهــى 

ــى دارد. را در پ
ــد و  ایــن رویکــرد هــم افســردگى و ناامیــدى ایجــاد مــى کن
هــم بخشــى را بــه طغیــان و آشــوب مــى کشــاند و خــروج از 
ســاختار بــه دنبــال دارد. جریــان ظاهــرى عدالتخواهــى منجر 
بــه حرکــت نمــى شــود بلکــه منجــر بــه نشســتن مــى شــود 

چــون بــه ناامیــدى رســیده اســت.
در مجمــوع، جریــان انحرافــى عدالــت خواهــى، چنــد ویژگى 
منفــى دارد: ۱٫ دارایــى هــاى انقــاب اســامى را نمــى بینــد. 
۲٫ بیــن صراحــت و صابــت بــا توهیــن، اتهــام و آبروریــزى 
خلــط مــى کنــد. ۳٫ خطــاى تشــخیص، اطاعــات ناقــص، 
اطاعــات غلــط و ندانســتن جزئیــات: ســریع قضــاوت مــى 
کنــد، آبــروى افــراد را مــى بــرد و بــه راحتــى هــم اگــر اشــتباه 
ــاره همــان مســیر را شــروع مــى  ــود، پــس مــى گیــرد و دوب ب

کنــد. نــه مبنــاى جــدى دارد و نــه مســئله عمقــى را پیــدا مــى 
کنــد. ۴٫ مســائل اصلــى و فرعــى را جابجــا مــى کنــد، چــون 
تعریــف شــان از عدالــت بســیار ظاهــرى و مضیق اســت. ۵٫ 
جریانــى را شــروع مــى کنــد امــا چــون بقیــه، مــوج ســوارى 
ــن  ــى ممک ــر اتفاق ــد، ه ــرل ندارن ــدرت کنت ــد و ق ــى کنن م
اســت رخ دهــد. ۶٫ ناامیــدى را در همــه جامعــه تزریــق مــى 
ــا ضــد انقــاب هــا همســو و همراهســت و آن هــا  ــد و ب کن

نیــز همراهنــد.
بــه عنــوان جایگزیــن بایــد بــه دنبــال عدالــت خواهــى مســئله 
ــت  ــال، حرک ــن ح ــى و در عی ــى گوی ــه از کل ــود ک ــور ب مح

مصداقــى پرهیــز مــى کنــد.

نگاه سید مهدی صدرالساداتی 	

ــه عدالــت اســت.  ــه بــزرگ ب نــگاه آقــاى مهدیــان یــک ضرب
وقتــى در مــورد عدالــت صحبــت مــى کنیــم، دقیقــا در مــورد 
چــه چیــزى حــرف مــى زنیــم؟ هــر چــه تاکنــون گفتــه انــد، 
ــوده اســت. حــرف هــاى جــدى پیرامــون عدالــت  ــات ب کلی
ــوزه  ــى ح ــه دانش ــروز در عقب ــدرن، ام ــى در دوران م خواه
ــى  ــت خواه ــوع عدال ــا دو ن ــن ب ــم. بنابرای ــگاه نداری و دانش
مواجــه خواهیــم بــود: عدالتخواهــى کلــى گویــى و عدالــت 
خواهــى مصداقــى. از کلــى گویــى تــا کنون بــه جایى نرســیده 
ایــم. در عدالــت خواهــى مســئله محــور نیــز برخــاف آنچــه 
مطــرح شــده اســت، تابــع حرکــت قانونــى هســتیم امــا قانــون 

ناعدالنــه را هــم بایــد در مبــارزه، تغییــر داد.
مــا صرفــا مصداقــى حرکــت نکــرده ایــم و مســائل ریشــه اى 
ــف  ــال تضعی ــان در ح ــاى مهدی ــم. آق ــى کنی ــال م ــز دنب را نی
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــتند. بای ــى هس ــت خواه ــان عدال جری
مصداقــى عمــل نکــردن، تخدیــر جریــان حــزب الله اســت و 
کلــى بافــى. مــا آبروریــزى نمــى کنیــم بلکه ســواالتى نســبت 
بــه افــراد و مصادیــق مطــرح مــى کنیــم و مــردم قضــاوت مــى 
ــا  ــت ب ــردن، مخالف ــل ک ــى عم ــا مصداق ــت ب ــد. مخالف کنن
ــد  ــا نبای ــد اعتــراض کــرد و آی ــا نبای نهــى از منکــر اســت؟ آی
ــه  ــوى اشــرافیت و فســاد گرفت نهــى از منکــر کــرد؟ اگــر جل
نشــود، بــى عدالــت شــایع مــى شــود. حرکــت مصداقــى مــى 

توانــد مانــع ایــن شــیوع باشــد.

چگونه باید عدالت خواهی کرد؟ 	

آنچــه بیــان شــد خاصــه اى از نــگاه دو جریــان عدالــت خــواه 
و نقدهــاى آنــان بــه یکدیگــر بــود. ایــن یادداشــت قصــد نــدارد 
تــا بــه تفصیــل وارد شــرح ایــن دو نــگاه شــود امــا ســعى دارد بــا 
طــرح اجمالــى آن هــا زمینــه را بــراى پاســخ بــه ســوال »چگونه 
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بایــد عدالــت خواهــى کــرد؟« بــاز کنــد. پاســخ بــه ایــن ســوال 
را در چنــد بنــد بیــان مــى کنیــم:

ــا  ــارزه ب ــه مب ــى ب ــت خواه ــاختن عدال ــدود س مح  .1
فســاد: عدالــت اجتماعــى محــدود بــه فسادســتیزى کــه عمدتا 
الیــه فســاد اقتصــادى و اشــرافیت را نشــانه رفتــه اســت، نمــى 
شــود. اولیــن ظلــم بــه عدالــت اجتماعــى، محــدود ســاختن 
آن اســت. در اندیشــه اســامى، عدالــت اجتماعــى، مهمتریــن 
ــى  ــاى اجتماع ــایر ارزش ه ــر س ــم ب ــى و حاک ارزش اجتماع
ــوازن و  ــت مت ــى، معیش ــت اله ــد والی ــه بع ــه در س ــت ک اس
ــت  ــود. عدال ــى ش ــرح م ــى ط ــاى اجتماع ــم پیونده تحکی
اجتماعــى، همــه ابعــاد و عرصــه هــاى جامعــه را هــدف گرفتــه 
اســت. عدالــت خواهــى صرفــا جنبــه ســلبى مبــارزه بــا فســاد 
نــدارد. عدالــت خواهــى یعنــى هــر نــوع بســط کلمــه توحیــد 
در حیــات اجتماعــى. کســانى کــه عدالــت را مضیــق و محدود 
بــه فسادســتیزى مى بیننــد معمــوال دچــار دوگان هــاى تصنعى 
باطلــى چــون عدالت-مصلحــت، عدالت-والیــت، عدالت-
کارایــى، عدالت-قانــون و …. مــى شــوند. براى جریــان عدالت 
خواهــى، اعتــراض ارزش مطلق نیســت، عدالــت ارزش مطلق 

اســت.
ــدون معرفــت  اقامــه و معرفــت: عدالــت خواهــى ب  .2
عمیــق بــه عدالــت و بالعکــس، ناقــص اســت و بعضــا ضــد 
عدالــت را تولیــد مــى کنــد. بنابرایــن هــر جریانــى کــه عدالــت 
خواهــى و معرفــت افزایــى بــه عدالــت را بــا هــم دنبــال نکنــد، 
دچــار ســطحى نگــرى و بــى عدالتــى مــى شــود. ایــن حــرف 
ــئله را از  ــود، مس ــارزه ب ــن مب ــد در مت ــه بای ــت ک ــدان معناس ب
نزدیــک شــناخت و ریشــه اى آن را حــل کــرد. از ایــن مســیر، 
حتــى مبــارزه بــا فســاد نیــز نبایــد با جــو زدگــى تبلیغاتــى خلط 

شــود. عمیــق، دقیــق و میدانــى بایــد عدالــت خواهــى کــرد.
ــر  ــر ظواه ــیت ب ــم حساس ــا: ه ــه ه ــر و ریش ظواه  .3
مهــم اســت و هــم توجــه بــه عمــق مســائل و عــدم توقــف در 
ــد.  ــدا مــى کنن ــه یکــى، دیگــرى را ف ــه بهان ظواهــر. برخــى ب
هــم ظواهــر فرهنــگ ســاز هســتند و هــم ریشــه هــا، ســازنده 
ســاختارها و نهادهــاى ناعادالنــه. هــم تفاخــر و ظاهــر و رفتــار 
اشــرافى محکــوم اســت و هــم ســاختارهاى اقتصــادى تشــدید 
کننــده شــکاف طبقاتــى یــا محــدود کننــده آزادى هــاى قانونــى 
ــه در  ــى ک ــه میزان ــد ب ــم بای ــک را ه ــر ی ــا وزن ه ــرعى. ام و ش
جامعــه، جریــان ســازى مــى کننــد و تاثیــر مــى گذارنــد دنبــال 
کــرد. بــه قطــع نمــى تــوان گفــت ظواهــر ارزش کمتــرى دارند. 
قطعــا ریشــه هــا همــواره مهــم هســتند امــا گاهــى ظواهــر نیــز 
بــه شــدت تاثیرگــذار مــى شــوند. لــذا بایــد بصیرتــى نســبت 
بــه اقتضائــات زمــان داشــت تــا بدانیــم کجــا بــا ظواهــر بایــد 

گاویــز شــد و کجــا بــا ریشــه هــا.
ــاف  ــر خ ــى ب ــفاف و علن ــورت ش ــه ص ــر ب ــه ظواه ــا ک آنج
عدالــت هســتند، حساســیت بــر ظواهــر مهــم اســت و آنجــا 
ــق و  ــتند، کار عمی ــم هس ــد ظل ــال تولی ــا در ح ــه ه ــه ریش ک
ــرى از  ــى حداکث ــم و آگاه ــر دو، عل ــت. در ه ــدى الزم اس ج

ــت. ــش الزم اس ــس خوی جن
در چارچــوب قانــون امــا نــه محدود بــه قانــون: قطعا   .4
عدالــت خواهــى بایــد در چارچــوب قانــون باشــد و اال جامعــه 
را بــه جنــگل تشــخیص هــا و اقدامــات خودســرانه تبدیــل مــى 
کنــد. امــا عدالــت خواهــى نبایــد محــدود بــه قانــون باشــد. به 
عبــارت دیگــر، عدالــت خواهــى در عیــن اینکــه خــاف قانون 
ــى  ــا حقوق ــى را صرف ــم قانون ــره عل ــا دای ــد ام ــى کن ــل نم عم
ــا  ــى ی ــار سیاس ــانه اى، فش ــه کار رس ــت ک ــد. لذاس ــى بین نم

هــم حساســیت بــر ظواهــر مهــم اســت و هــم توجه به عمــق مســائل و عــدم توقــف در ظواهــر. برخی 
بــه بهانــه یکــی، دیگــری را فــدا مــی کننــد. هــم ظواهر فرهنــگ ســاز هســتند و هم ریشــه ها، ســازنده 
ســاختارها و نهادهــای ناعادالنــه. هم تفاخر و ظاهر و رفتار اشــرافی محکوم اســت و هم ســاختارهای 
اقتصــادی تشــدید کننــده شــکاف طبقاتی یــا محدود کننــده آزادی هــای قانونی و شــرعی. امــا وزن هر 
یــک را هــم بایــد بــه میزانــی کــه در جامعــه، جریــان ســازی مــی کننــد و تاثیــر مــی گذارنــد دنبــال کرد.

عدالت خواهی خوب، عدالت خواهی بد



105 شمـاره پنج،  سی  و یکم فروردین 1400 www.Fekrat.net

عمومــى، پیگیــرى کارشناســى و علمــى و … مــى تواننــد درون 
الیــه عدالــت خواهــى تعریــف شــوند. برخــى صرفــا بــا قانــون 
مــى خواهنــد اصــاح را صــورت دهنــد. در حالــى کــه گاهــى، 
قانــون ظالمانــه اســت یــا ابعــاد منفــى بیشــترى دارد. پیگیــرى 
حقوقــى، صرفــا منازعــه و دعــوا را ختــم مــى کنــد امــا ریشــه 
ــاح  ــده را اص ــان آین ــون، جری ــاح قان ــکاند. اص ــى خش را نم
خواهــد کــرد امــا بایــد بدانیــم کــه ســاماندهى وضــع حاضــر، 
ــز  ــر نی ــد تدبی ــون، نیازمن ــاح قان ــراى اص ــاش ب ــار ت در کن

هســت.
ــراض:  ــانه در اعت ــه رس ــانه اى- کلیش ــات رس عملی  .5
از ســوى دیگــر هــم بایــد توجــه داشــت کــه عدالــت خواهــى 
صرفــا یــک کار رســانه اى نیســت تــا بــا چنــد توئیــت و پســت، 
تاطــم و التهــاب ایجــاد کنیــم و خــود را کنار بکشــیم. تجمع، 
شــعار، اعتــراض، بیانیــه، نامــه سرگشــاده، نشــریه و … همگــى 
خــوب و الزم هســتند امــا بیــش از یــک دهــه اســت کــه تبدیــل 
ــت  ــان عداصل ــد. جری ــده ان ــى ش ــت خواه ــه عدال ــه کلیش ب
ــه و روشــى اســت.  ــدازى فناوران ــد پوســت ان خواهــى، نیازمن
ــت  ــت. عدال ــئله الزم اس ــل مس ــاى ح ــت در روش ه خاقی
ــزار  ــر اب ــن کار، ه ــم. ای ــع ظل ــا رف ــارزه ت ــى مب ــى یعن خواه
مشــروعى را بــه اســتخدام مــى آورد تــا مشــکل را حــل کنــد. 
ــش کاذب  ــه عط ــخ ب ــراى پاس ــیرى ب ــى، مس ــت خواه عدال
هیجانــات افــراد نیســت کــه بخواهنــد بــا چنــد کار رســانه اى 
دل خویــش را خنــک کننــد و بگوینــد عدالــت خواهــى کردیم. 
عدالــت خواهــى مســؤوالنه، هــم در چارچــوب قانــون اســت، 
هــم محــدود بــه رویکــرد حقوقــى نیســت، هــم از کار رســانه 
اى جــدى برخــوردار اســت و نهایتــا مســؤولیت رفــع ظلــم را 
پذیرفتــه اســت. شــاید »دیدبــان شــفافیت و عدالــت« را بتــوان 
ــى  ــت خواه ــؤوالنه در عدال ــت و مس ــازى درس ــى نهادس نوع
برشــمرد؛ ترکیبــى از دسترســى بــه اطاعــات، نفــوذ سیاســى، 

ــات حقوقــى، پوشــش رســانه اى. عملی
ــه  ــامى ب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــاده  اى رهب ــت م ــان هش فرم
ــخ  ــادى در تاری ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــاره مب ــوا درب ــران ق س
ــر  ــن ام ــا ای ــه دارد: »ب ــه توج ــن نکت ــز بدی ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ نی
مهــم و حیاتــى نبایــد بگونــه شــعارى و تبلیغاتــى و تظاهرگونــه 
ــل،  ــرکات عم ــار و ب ــد آث ــات بای ــاى تبلیغ ــود. بج ــار ش رفت
ــد  ــد کنی ــم تأکی ــن مه ــت اندرکاران ای ــه دس ــردد. ب ــهود گ مش
ــراغ  ــه س ــادها ب ــه ها و ام الفس ــه ریش ــن ب ــاى پرداخت ــه بج ک
ــا  ــى را ره ــاط اصل ــد و نق ــک نرون ــاى کوچ ــا و خطاه ضعف
نکننــد. هرگونــه اطاع رســانى بــه افــکار عمومــى کــه البتــه در 
جــاى خــود الزم اســت، بایــد بــه دور از اظهــارات نســنجیده و 
تبلیغات گونــه بــوده و حفــظ آرامــش و اطمینــان افــکار عمومــى 
ــائل  ــه مس ــه ب ــه اى، توج ــد«. کار ریش ــته باش ــر داش را در نظ
اصلــى، توجــه بــه اطــاع رســانى، عــدم تظاهــر در تبلیغــات 

و پرهیــز از التهــاب آفرینــى در افــکار عمومــى از نکاتــى اســت 
کــه در کار رســانه اى و عدالــت خواهــى بایــد مدنظــر داشــت.
عدالــت و والیــت: قطعــا جریــان عدالــت خواهــى   .6
ــد خــارج از نظــام والیــت سیاســى تعریــف شــود.  نمــى توان
ــن  ــه ای ــات ب ــازه حی ــه اج ــى ک ــت خواه ــن عدال ــورى تری ف
ــت  ــدل و حاکمی ــت ع ــکیل حکوم ــد، تش ــى ده ــان را م جری
والیــت سیاســى الهــى اســت. ایــن دو تعارضــى بــا یکدیگــر 
ندارنــد امــا عدالــت خواهــى نبایــد بــه نحــوى صــورت پذیــرد 
کــه اســاس ســاختمان عدالــت خواهــى یعنــى نظــام والیــى، 
ــى  تضعیــف شــود. قطعــا عدالــت خواهــى مســؤوالنه و مبتن
ــد  ــت نخواه ــام والی ــارج از نظ ــز خ ــى، هرگ ــم و آگاه ــر عل ب
بــود. از ســوى دیگــر، آرمــان گرایــى جریــان عدالــت خواهــى، 
ــر دادن در  ــت س ــت و اذان عدال ــئله عدال ــه مس ــیت ب حساس
جامعــه، تقویــت نظــام والیــت عدالــت محــور خواهــد بــود. 
بــار تمــدن ســازى والیــت بــر عهــده همیــن جریــان عدالــت 
خواهــى اســت کــه بــراى ولــى، بــا منطــق درســت، بســط یــد 

ایجــاد مــى کننــد.
معنویــت: مهمتریــن خصوصیــت جریــان عدالــت   .7
خــواه اصیــل، معنویــت اســت. عدالــت خواهــى بــراى تحقــق 
حاکمیــت اللــه بــر زمیــن، نیازمنــد انســان هایــى اســت کــه نه 
بــراى هواهــاى نفســانى بلکــه بــراى اقامــه فرهنــگ عبودیــت و 
نفــى ظلــم از جامعــه انســانى مبــارزه مــى کننــد. کســانى کــه 
خــود اهــل تزکیــه و تقــوا هســتند و بــه عالــم آخــرت و حســاب 
ــد در  ــى توانن ــه م ــتند ک ــانى هس ــد، کس ــاد دارن ــاب اعتق و کت
ــر  ــند، درگی ــته باش ــدم داش ــات ق ــى، ثب ــت خواه ــیر عدال مس
هواهــا نشــوند و از تاییــدات الهــى بهــره منــد شــوند. کســانى 
ــان خــور جریانــات سیاســى-اقتصادى هســتند،  کــه خــود، ن
نمــى تواننــد مدعــى العمــوم عدالــت باشــند. پاکــى دل و دیــده 

ــل و واقعــى اســت. و دســت، الزمــه عدالــت خواهــان اصی

جمع بندی 	

ــرى،  ــه، حداکث ــد عالمان ــى بای ــت خواه ــه عدال ــه آنک نتیج
در متــن مبــارزه، واقــع گرایانــه، مســؤوالنه، در مــدار قانــون، 
ــام  ــت نظ ــت تقوی ــزارى، در جه ــاى اب ــه ه ــارج از کلیش خ
والیــت عــدل و توســط انســان هــاى عــادل صــورت پذیــرد. 
ــئله  ــا مس ــم ب ــق کار دارد و ه ــا مصادی ــم ب ــان، ه ــن جری ای
هــاى ریشــه اى؛ هــم رســانه دارد و هــم تقیــد قانونــى؛ هــم 

عالــم اســت و هــم مجاهــد.
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رتکد مالسالا تجح

تحقق عدالت در »تقویت 
آزادی مسئوالنه«

دکرت فرزاد جهان بین عضو هیات علمی دانشگاه معاون فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه آزاد اسالمی

شماره  
یک

بــراى عدالــت حداقــل مــى تــوان دو معنــاى اصلــى در نظــر 
گرفــت:

 

۱ـ وضع کل شی فی موضعه 	

ــر اســت  ــن ســؤال کــه عــدل بهت ــه ای علــى)ع( در پاســخ ب
ــد کــه: »عدالــت کارهــا را بدانجــا  ــان مــى دارن ــا جــود بی ی
ــت  ــد. عدال ــرون نمای ــش آن را ب ــد و بخش ــه بای ــد ک مى نه
ــه  ــش ب ــگان و بخش ــود هم ــه س ــت ب ــده اى اس ــر کنن تدبی
ــر  ــا فضیلت ت ــریف تر و ب ــت ش ــس عدال ــان، پ ــود خاص س
اســت.« )نهــج الباغــه، حکمــت ۴۳۷( در ایــن بیــان 
ــت  ــع عدال ــد کــه در واق ــى)ع( اشــاره مــى دارن شــریف عل

ــد. ــى باش ــود م ــرجاى خ ــزى س ــرار دادن هرچی ق

۲ـ مساوات در فرصت ها 	

علــى)ع( بــا اشــاره بــه ایــن معنــاى مهــم در نامــه بــه یکــى 
ــن  ــه م ــرى ب ــو خب ــند: »از ت ــود مى نویس ــزاران خ از کارگ
ــه  ــان کــرده باشــى، خــداى خــود را ب رســیده، کــه اگــر چن
خشــم آورده اى و امــام خــود را غضبنــاک کــرده اى. تــو غنایم 
ــان  ــا و اسبانش ــروى نیزه ه ــه نی ــه ب ــلمانان را ک ــى مس جنگ
ــده،  ــه ش ــا ریخت ــا خون ه ــر آنه ــر س ــت و ب ــده اس ــرد آم گ
ــار  ــو را اختی ــه ت ــود، ک ــوم خ ــاى ق ــى از عرب ه ــه جماعت ب
کرده انــد، بخشــیده اى. ســوگند بــه کســى کــه دانــه را 
ــت  ــخن راس ــن س ــر ای ــده، اگ ــداران را آفری ــکافته و جان ش
ــه  ــته اى و کف ــرو کاس ــن ف ــزد م ــود در ن ــد، از ارج خ باش
اعتبــار خــود را ســبک کــرده اى. پــس حقیقــت پــروردگارت 
ــودى  ــه ناب ــت را ب ــدان و دنیای ــوار م ــگار و خ ــهل مین را س
ــردم در  ــن م ــره زیانکارتری ــه در زم ــردان، ک ــاد مگ ــت آب دین
ــه در  ــلمانانى ک ــه مس ــدان ک ــود. ب ــى ب ــتاخیز خواه روز رس

نــزد تــو هســتند، یــا در نــزد مــا هســتند، سهم شــان از ایــن 
ــن  ــزد م ــود ن ــهم خ ــن س ــراى گرفت ــت. ب ــر اس ــت براب غنیم
ــه،  ــج الباغ ــاز مى گردند.)نه ــد، ب ــون بگیرن ــد و چ مى آین

ــه ۴۳( نام
ــر از ورود  ــا تحذی ــه ۵۳ ب ــى از نام ــان در بخش ــر مومن امی
ــت  ــه جه ــادى ب ــات اقتص ــى در معام ــاوندان وال خویش
ــان  ــراى آن ــرد و ب ــؤال مى ب ــر س ــاوات را زی ــل مس ــه اص آنک
ــلمین  ــایر مس ــا س ــبت ب ــاوى ترى! در نس ــاى مس فرصت ه
ایجــاد مى نمایــد مى فرماینــد: »ســپس  بــدان  بــراى  زمامــدار 
ــب  و  ــه  انحصارطل ــت  ک ــرارى  اس ــان  اس ــان  و صاحب خاص
دســت درازند، در داد و ســتد بــا مــردم  عدالــت  و انصــاف  را 
رعایــت  نمى کننــد، ریشــه ى  ســتم  آنــان  را بــا قطــع  وســایل  
آن  از بیــخ  برکــن، بــه  هیــچ  یــک  از اطرافیــان  و بســتگان  خــود 
ــع   ــد طم ــن، بای ــذار مک ــلمانان  واگ ــى  مس ــى  از اراض زمین
ــه ى   ــه  مای ــازى  ک ــد س ــان  منعق ــود آن ــراردادى  به س ــد ق نکنن
ــا هــر  ــه  ســایر مــردم  باشــد، خــواه  در آب رســانى  ی ضــرر ب
ــر  ــاى  آن  را ب ــه  هزینه ه ــورى  ک ــر، به ط ــترک  دیگ ــل  مش عم

ــد.« ــل  کنن ــران  تحمی دوش  دیگ
نکتــه ى مهمــى کــه در ایــن بخــش بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــده  ــاى نادی ــه معن ــگاه ب ــاوات هیچ ــه مس ــت ک ــرد آن اس گی
تفاوت هایــى هســت  کــه  در جایــى  تفاوت هــا  گرفتــن 
ــر  ــورد براب ــاى برخ ــه معن ــگاه ب ــاوات هیچ ــد و مس نمى باش
ــى)ع(  ــد. عل ــا نمى باش ــم تفاوت ه ــى رغ ــگان عل ــا هم ب
خــود در اینبــاره مى فرمایند:»والیکونــن المحســن والمســى 
ــل  ــدا اله ــک تزهی ــى ذل ــان ف ــواء ف ــه س ــدک بمنزل ء عن
ــى  ــائه عل ــل االس ــا اله ــان و تدریب ــى االحس ــان ف االحس
االســائه و الــزم کا منهــم مــا الــزم نفســه.« ) نهــج الباغــه، 
ــد  ــر آی ــده ات براب ــدکار در دی ــکار و ب ــادا نکون ــه ۵۳( مب نام
کــه آن رغبــت نکــوکار را در نیکــى کــم کنــد و بدکــردار را بــه 
ــان آن را عهــده  ــک از آن ــاره ى هــر ی ــد. درب ــدى وادار نمای ب
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ــت. ــود گرف ــده خ ــر عه ــه او ب ــاش ک دار ب
بــه عنــوان نمونــه علــى)ع( بــا وجــود ســختگیرى در 
ــى  ــوق قاض ــت حق ــورد پرداخ ــال در م ــت الم ــت بی پرداخ
ــُه َو  َت

َّ
 ِعل

ُ
ــل ــا ُیِزی ِل َم

ْ
ــذ َب

ْ
ل
َ
ــى ا ــُه ِف

َ
ــْح ل َس

ْ
ــد:»َو ِاف مى فرماین

 
َ

ْیــک
َ

د
َ
ــِه ل

َ
َمْنِزل

ْ
ل
َ
ْعِطــِه ِمــَن ا

َ
ــاِس َو أ لنَّ

َ
ــى ا

َ
 َمَعــُه َحاَجُتــُه ِإل

ُّ
ِقــل

َ
ت

 
َ

ِتَیــال
ْ

 ِاغ
َ

ِلــک
َ

َمــَن ِبذ
ْ
 ِلَیأ

َ
ِتــک اصَّ

َ
ْیــُرُه ِمــْن خ

َ
َمــُع ِفیــِه غ

ْ
 َیط

َ
َمــا ال

ــى  ــرا فراوان ــزاى، زی ــان بیف َک« در ارزاقش
َ

ــد ــُه ِعْن
َ
ــاِل ل َج لرِّ

َ
ا

ــت  ــد و از دس ــرو ده ــود نی ــاح خ ــر اص ــان را ب ارزاق، آن
انــدازى بــه مالــى کــه در تصــرف دارنــد، بــاز مــى دارد. و نیز 
بــراى آنهــا حجــت اســت، اگــر فرمانــت را مخالفــت کننــد 
ــان  ــس در کارهایش ــد. پ ــد آورن ــى پدی ــت خلل ــا در امانت ی
ــن معناســت  ــد. آرى مســاوات بدی تفقــد کــن و کاوش نمای
کــه »مبــادا بزرگــى کســى موجــب شــود کــه رنــج انــدک او 
بــزرگ جلــوه کنــد و فــرودى رتبــه ى کســى ســبب شــود کــه 
کوشــش ســترگ او خــوار و کــم جلــوه بــه حســاب آیــد.« و 
نیــز »اجــراى حــق را دربــاره هــر کــه باشــد، چــه خویشــاوند 
و چــه بیگانــه، الزم بــدار و در ایــن کار شــکیبایى بــه خــرج 
ده کــه خداونــد پــاداش شــکیبایى تــو را خواهــد داد.« )نهــج 

ــه ۵۳( ــه، نام الباغ
ــت  ــورت گرف ــت ص ــه از عدال ــعى ک ــف موس ــن تعری ــا ای ب

ــد: ــر مى رس ــه نظ ــم ب ــه ى مه ــد نکت چن

عدالــت شــامل حوزه هــاى متعــددى از قبیــل   .1
عدالــت در حــوزه ى سیاســت، عدالــت در حــوزه ى اقتصــاد، 
در حــوزه ى  و عدالــت  اجتماعــى  در حــوزه ى  عدالــت 
قضایــى اســت. از ایــن میــان عدالــت اقتصــادى بــه عنــوان 

یکــى از ابعــاد مهــم عدالــت شــاید بیــش از 
ــد. ــه باش ــورد توج ــا م ــایر حوزه ه س

ــت،  ــت عدال ــى از وضعی در ارزیاب  .2
همــه ى حوزه هــا را بایــد در نظــر گرفــت. 
از اینــرو ممکــن اســت در یــک حــوزه از 
عدالــت، خــوب پیــش رفتــه باشــیم و در حوزه 
دیگــر، پیشــرفت خوبــى نداشــته باشــیم. 
ــورد  ــى در م ــم کل ــدور حک ــا ص ــذا اساس ل
ــامى و  ــورى اس ــت در جمه ــت عدال وضعی
عــدم توجــه بــه تــک تــک حــوزه هــا، صحیــح 
بــه نظــر نمــى رســد. ممکــن اســت بگوییــم 
ــوب  ــیتى، خ ــت جنس ــوزه ى عدال ــا در ح مث
عمــل کردیــم امــا در حــوزه ى اقتصــادى، 

ــت. ــوده اس ــوب نب ــان مطل عملکردم

عدالــت یــک امــر طیفــى اســت. یعنــى بــا   .3
تعاریفــى کــه عــرض شــد مــى تــوان طیفــى از صفــر تــا صد 
را تعریــف کــرد. لــذا مثــا در یــک حــوزه از عدالــت نمــره ى 
ــل  ــره ى چه ــت نم ــوزه از عدال ــک ح ــم و در ی ــاه بگیری پنج
و در حــوزه اى دیگــر، نمــره ى هشــتاد. اساســا تحقــق نظــام 
عادالنــه بــه صــورت صــد در صــدى جــز در حکومــت امــام 

ــد. ــد ش ــق نخواه ــج( محق عصر)ع

ــز  ــا و نی ــت فرس ــر طاق ــک ام ــت ی ــق عدال تحق  .4
ــوص  ــن خص ــام( در ای ــى )علیه الس ــت. عل ــى اس تدریج
و  التواصــف  فــى  الشــیاء  اوســع  مى فرمایند:»فالحــق 
 جــرى علیــه، 

ّ
أضیقهــا فــى التناصــف، ال یجــرى لحــد اال

ــه،  ــج الباغ ــه.« )نه ــرى ل  ج
ّ
ــد اال ــى اح ــرى عل و ال یج

ــف  ــت در توصی ــترده تریِن چیزهاس ــق گس ــه ۲۱۶( ح خطب
و گفتگــو، و تنگتریــن چیزهاســت در کــردار و انصــاف دادن 
بــا هــم. کســى را بــر دیگــرى حقــى نیســت مگــر اینکــه آن 
دیگــرى را هــم بــر او حقــى اســت، و کســى را بــر او حقــى 

ــق دارد. ــرى ح ــر دیگ ــز ب ــه او نی ــر اینک ــت مگ نیس

ــت  ــاز اس ــمن س ــاله اى دش ــت مس ــق عدال تحق  .5
ــر  ــر س ــود را ب ــان خ ــام( ج ــى )علیه الس ــه عل ــى ک ــا جای ت
ــه  ــش ب ــال حکومت ــج س ــدود پن ــول ح ــد و در ط آن مى نه
ــن مســاله ســه جنــگ ســهمگین را پشــت ســر  خاطــر همی

مى گــذارد.
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۶. مســائل اجتماعــى، اساســا پیچیــده و چنــد متغیره هســتند. 
لــذا تحقــق عدالــت در مقــام عینیــت، بســیار پیچیده هســت. 
ــگاِه  ــى ن ــده از نوع ــه برآم ــى ک ــاالرى دین ــردم س ــام م در نظ
عمیــق بــه انســان اســت، اراده و فهــم و میــل انســان ها موثــر 
ــه  ــد ک ــرکار بیاین ــت س ــن اس ــى ممک ــذا دولت های ــت. ل اس
ــى  ــر پیچیدگ ــز ب ــن نی ــد و ای ــان نباش ــت در اولویتش عدال

مى افزایــد.
ــِت  ــود وضعی ــب بهب ــد موج ــه مى توان ــدى ک ــاط کلی ــا نق ام

ــود: ــت ش عدال
 

۱– تمرکز بر علل به جای معلول 	

امیرمومنــان)ع( در تعبیــر بلنــدى در نامــه بــه جنــاب مالــک 
ــک.  ــاده ذل ــم م ــد: واحس ــاد مى فرماین ــع فس ــث رف در بح
ــکان.  ــه را بخش ــى، ریش ــه عبارت ــن و ب ــاده ک ــم م ــى حس یعن
بــراى تحقــق عدالــت، بایــد بــه ریشــه هــا پرداخــت و ریشــه 
بســیارى از بى عدالتى هــا در قوانیــن اســت. نمونــه بــارز 
آن حقوق هــاى نجومــى اســت کــه بــه صــورت قانونــى 
ــل اســت  ــود شــفافیت از دیگــر عل پرداخــت مى گــردد. کمب
بــه  و موجــب مى گــردد رانت هــاى اطاعاتــى خاصــى 
ــا  ــایر نابرابرى ه ــب س ــرى موج ــن نابراب ــه ای ــد ک ــت بیای دس

مى شــود.

۲– نگاه به هم پیوسته به عدالت 	

تحقــق عدالــت در یــک حــوزه بــه تحقــق عدالــت در 
ــوزه از  ــک ح ــه ی ــه ب ــت. توج ــته اس ــر بس ــاى دیگ حوزه ه
ــه  ــر ب ــت منج ــا در نهای ــایر حوزه ه ــت از س ــت و غفل عدال
ناکامیابــى در تحقــق عدالــت خواهــد شــد. بــه عنــوان 
ــه ى گزینــش سیاســى  ــه، اگــر عدالــت سیاســى در زمین نمون
مــورد توجــه قــرار نگیــرد بــه خاطــر فقــداِن افــراد کارآمــد در 
ــه اتخــاذ سیاســت هاى درســت و  ــد ب مناصــب سیاســى، امی
وضــع قوانیــن متقــن و شــفاف و منســجم و نیــز اجــراى دقیــق 
آنهــا تــوام بــا تدبیــر و کفایــت نمى تــوان داشــت. بــه عبارتــى 
ــد  ــاس فرآین ــر اس ــه ب ــا ن ــه کارگیرى ه ــات و ب ــر انتصاب اگ
ــناخت  ــاس ش ــر اس ــه ب ــا بلک ــاب بهترین ه ــازمانى و انتخ س
ــه کار  ــا ب ــد بهترین ه ــد ش ــب خواه ــد، موج ــخصى باش ش
ــى،  ــوزه ى سیاس ــى در ح ــن بى عدالت ــوند و همی ــه نش گرفت
ــر  ــردد. و اگ ــا مى گ ــایر حوزه ه ــى در س ــه بى عدالت ــر ب منج
ــوزه ى  ــت در ح ــه عدال ــا ب ــد ام ــح باش ــا صحی ــه ى اینه هم
ــق  ــدان ح ــه قدرتمن ــت ک ــى اس ــود بدیه ــه نش ــى توج قضائ

ضعفــاء را خواهنــد خــورد و پایمــال خواهنــد نمــود. لــذا الزم 
ــت. ــت داش ــه عدال ــع ب ــى جام ــه نگاه ــت ک اس

۳– تقویت آزادی مسئوالنه 	

ــام  ــا در مق ــد ام ــر مى رس ــه نظ ــهل ب ــد س ــر چن ــت ه عدال
عینیــت، پیچیــده اســت. اینکــه حــق چیســت کــه بــه 
صاحــب حــق اعطــا شــود و یــا موانــع و اقتضائــات آن 
چیســت، نیازمنــد بحــث و گفــت و گــو اســت. هــر میــزان، 
آزادى هــاى سیاســى هــم در انتقــاد ســازنده از آنچــه موجــود 
اســت و هــم تضــارب آرا در آنچــه بایــد باشــد فراهــم شــود، 

ــود. ــد ب ــتر خواه ــت بیش ــق عدال ــکان تحق ام

۴– سخت گیری نسبت به حاکمان 	

ــه پدرانشــان. ســکوت،  ــا ب ــد ت ــه امرائشــان شــبیه ترن مــردم ب
قــول و فعــل حاکمــان در تحقــق عدالــت بســیار موثــر اســت. 
ــر، بیشــترین توجــه و  ــن اهمیــت بى نظی ــه ای ــا توجــه ب ــذا ب ل
تــاش بــراى اصــاح از ســوى نخبــگان و موثریــن بایــد ناظــر 

بــه حاکمــان باشــد.
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رتکد مالسالا تجح

زه با فساد از منظر  عدالت و مبار
کید بر بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب با تأ

حجت االسالم دکرت رضا لک زایی، پژوهشگر پژوهشگاه امام صادق علیه السالم

شماره  
دو

اشاره 	

چهارمیــن توصیــه از توصیه هــاى هفتگانــه رهبــر معظــم 
انقــاب در بیانیــه گام دوم ســرفصل عدالــت و مبــارزه با فســاد 
ــر  ــد رهب ــم آمده ان ــار ه ــن دو در کن ــه ای ــن اینک ــت. ضم اس
ــد  ــح مى کنن ــه تصری ــن توصی ــداى ای ــاب در ابت ــم انق معظ

ــد« ــزوم یکدیگرن ــن دو الزم و مل »ای
اول اى جــان دفــع شــر مــوش کــن / بعــد از آن در جمــع گندم 

ــوش کن  ک
طبیعــى اســت کــه وقتــى مى خواهــى مطلبــى بنویســى 
ــى و  ــرار نیفت ــه تک ــم در ورط ــا ه ــى ت ــث را ببین ــینه بح پیش
ــه  ــى ب ــى و وقت ــرى. مى بین ــره بب ــران به ــت دیگ ــم از زحم ه
مطالــب رهبــر معظــم انقــاب برمى گــردى بــا یــک تفــاوت 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــت ک ــن اس ــاوت ای ــوى. تف ــرو مى ش روب
انقــاب عــاوه بــر عدالــت بــه مبــارزه بــا فســاد هــم توجــه 
ــت  ــاره عدال ــه درب ــى ک ــتر مقاالت ــه بیش ــال آنک ــد، ح کرده ان
ــه  ــط ب ــرده، فق ــى ک ــا را بررس ــده آنه ــده اند و نگارن ــته ش نوش
ــا  ــارزه ب ــد و از اینکــه عدالــت و مب بحــث عدالــت پرداخته ان
فســاد الزم و ملــزوم یکدیگرنــد ســخنى بــه میــان نیاورده انــد. 
ــورده  ــرک نخ ــف آن ت ــه ک ــد ک ــتخر مى مان ــى آب در اس زمان
ــه همیــن جــا تمــام نمى شــود. شــاید دلیــل  باشــد؛ بحــث ب
ــى از  ــه یک ــت ک ــد اس ــان معتق ــه ایش ــد ک ــگاه باش ــن ن همی
مهمتریــن کارهــا در عرصــه ى عدالت پژوهــى در حــوزه و 
ــف  ــته ى تعری ــک رش ــوان ی ــه عن ــه ب ــت ک ــن اس ــگاه ای دانش
ــن امــروز در حــوزه و  شــده ى علمــى شــناخته شــود ـ کــه ای
دانشــگاه وجــود نــدارد ـ و در بــاب عدالــت اجتماعــى بحــث 
ــوى، روش  ــدى ق ــد از جمع بن ــد و بع ــل بع ــود و در مراح ش
ــن  ــات در دومی ــن کنند)بیان ــز تبیی ــراى آن را نی ــرد و اج کارب
ــگاه  ــذا ن ــردى27/02/1390(. ل ــه هاى راهب ــت اندیش نشس
ــت.  ــع اس ــى جام ــت، نگاه ــه عدال ــاب ب ــم انق ــر معظ رهب

ــاند و  ــت مى نش ــار عدال ــت را در کن ــت و عقانب ــم معنوی ه
هــم پیشــرفت را. هــم از مشــروعیت و عدالــت اصــل نظــام 
سیاســى ســخن مى رانــد و هــم از عدالــت کارگــزاران، 
وضعیــت  و  ســاختارها  و  نهادهــا  قوانیــن،  سیاســت ها، 
بودجه بنــدى معیــوب و نامتــوازن و اســراف و تبذیرهــا و هــم 
وضعیــت عدالــت در ایــران بعــد از انقــاب را بــا ایــران قبــل 
از انقــاب و دیگــر کشــورها در شــرق و غــرب عالــم مقایســه 
مى کنــد. هــم از لــزوم محقــق ســاختن عدالــت توســط 
ــم  ــد و ه ــخن مى گوی ــاک س ــت و دل پ ــا دس ــان هایى ب انس
از نظارت هــاى حســاس و دقیــق بــراى رصــد هرگونــه ظلــم و 
فســاد و تبعیــض. و هــم اینکــه بایــد بــه دنبــال محقق ســاختن 
ــمى  ــع رس ــن رو موض ــود و از ای ــان ب ــطح جه ــت در س عدال
جمهــورى اســامى ایــران ایــن اســت کــه از همــه مظلومــان  
در همــه جــا حمایــت مى کنــد. ایــن مــوارد، کــه شــتاب زده 
هــم احصــا شــده، تــا حــد زیــادى نــگاه جامــع ایشــان را بــه 
ســطوح و ســاحات و وضعیــت و تکلیــف مــا در قبــال عدالت 
ــى از  ــح برخ ــه توضی ــه ب ــد؛ در ادام ــان مى ده ــى نش اجتماع

ــم. ــوارد مى پردازی ــن م ای

جایــگاه عدالــت در جهــان بینــی و نظــام سیاســی  	
م سا ا

»عدالــت دغدغــه ى همیشــگى و تاریخــى بشــر بــوده اســت. 
ــا  ــخ ت ــه عدالــت کــه در طــول تاری ــاز ب ــع احســاس نی ــه تب ب
امــروز در مــردم عمومیــت داشــته، متفکــران بشــر، فیلســوفان 
ــوده  ــا ب ــه ى آنه ــدند و دغدغ ــه وارد ش ــن مقول ــا در ای و حکم
ــروز  ــا ام ــخ ت ــاى تاری ــن دورانه ــن از قدیم تری ــت. بنابرای اس
ــاى  ــن معن ــه همی ــى ب ــت اجتماع ــت و عدال ــاره ى عدال درب
ــان  ــش ادی ــن نق ــده؛ لیک ــه داده ش ــده، نظری ــث ش ــام، بح ع
اســتثنائى اســت. یعنــى آنچــه کــه ادیــان در طــول زمــان راجع 
بــه عدالــت گفتنــد و خواســتند و اهتمــام کردنــد، بى نظیــر و 
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اســتثنائى اســت. در نظــرات حکمــا و اندیشــمندان، آن اهتمام 
 مشــاهده نمیشــود«) بیانــات در دومین نشســت 

ً
ادیــان مطلقــا

مــا  بــه  اســام  راهبــردى27/02/1390(.  اندیشــه هاى 
آموختــه اســت کــه انســانها بــا وجــود ناهمگونیهــاى نــژادى 
و زبانــى و فرهنگــى، فطــرت همســانى دارنــد کــه آنهــا را بــه 
ــد)ر.ک:  ــرا مى خوان ــت ف ــه عدال ــه از جمل ــاى پای ارزش ه
عــدم  اجــاس ســران جنبــش  در شــانزدهمین  بیانــات 
تعهــد09/06/1391( و ۱۴۰۰ ســال قبــل، ایــن مفاهیــم را بــه 
ه اى 

ّ
طــور روشــن در قــرآن بیــان کــرده اســت؛ حــال آنکــه عــد

تصــّور مى کننــد کــه برخــى مفاهیــم مثــل عدالــت اجتماعــى 
ــامى  ــن اس ری

ّ
ــا متفک ــده، ی ــام آم ــم اس

َ
ــه عال ــرب ب از غ

ــور  ــن تص ــه ای ــال آنک ــد؛ ح ــاد گرفته ان ــا ی ــا را از غربى ه آنه
 اشــتباه اســت. غــرب بعــد از رنســانس و حــدود چهــار 

ً
کامــا

ــم آشــنا شــده اســت و هیــچ  ــا ایــن مفاهی قــرن اســت کــه ب
وقــت صادقانــه بــه آن عمــل نکــرده است)ســخنرانى نــوروزى 

ــران03/01/1399(. ــت ای ــه مل ــاب ب خط
و  زمانهــا  همــه ى  در  س 

ّ
مقــد کلمــه اى  عدالــت 

همــه  ى  اّولّیــه ى  اهــداف  صــدر  در  و  سرزمین هاســت 
پیامبــران الهــى قــرار دارد؛1  در جمهــورى اســامى هــم داراى 
ــت به صــورت  ــن اســاس عدال ــر ای ــگاه اســت؛ ب همــان جای
 حاکمــان و 

ً
نســبى، فریضــه اى بــر عهــده ى همــه مخصوصــا

قدرتمنــدان و مدیــران و مســئوالن اســت و به صــورت کامــل، 
جــز در حکومــت حضــرت ولّى عصــر )ارواحنافــداه( میّســر 
نخواهــد شــد)ر.ک: بیانــات در شــانزدهمین اجــاس ســران 

ــد09/06/1391(. ــدم تعه ــش ع جنب

ویژگی مهم عدالت 	

ــت  ــک ارزش ثاب ــه ی ــت ک ــن اس ــت ای ــم عدال ــى مه  ویژگ
ــذب و  ــدق و ک ــه ص ــا از جمل ــه ارزش ه ــت و بقی ــه اس و پای
جنــگ و صلــح بــا آن ســنجیده مى شــود؛ رهبــر معظــم 
ــراى  ــده اى ب ــدس ع ــاع مق ــد در دوران دف ــاب مى فرمای انق
اینکــه جمهــورى اســامى را از میــدان خــارج کننــد، شــعار 
ــامى  ــورى اس ــل جمه ــد. در مقاب ــرح میکردن ــح را مط صل
ــک  ــح ی ــرا صل ــرد. زی ــرح ک ــه« را مط ــح عادالن ــعار »صل ش
ارزش مطلــق نیســت، جایــى صلــح خــوب و جایــى دیگــر بد 
اســت، بنابرایــن صلــح یــک ارزش نســبى اســت؛ حــال آنکــه 
عدالــت یــک ارزش مطلــق اســت؛ و هیــچ جــا نداریــم کــه 
ــه هاى  ــت اندیش ــن نشس ــد)بیانات در دومی ــد باش ــت ب عدال
ــت  ــى اس ــت ارزش ــن عدال ــردى27/02/1390(. بنابرای راهب

1. هدف نهائی اسالم، تعالی و تکامل و قرب الهی است. هدف بعد، انسان سازی و هدف سوم، ایجاد جامعه ی اسالمی با همه ی مشخصات و آثار آن می باشد که استقرار عدالت یکی از 

مؤلفه های مهم در کنار توحید و معنویت است)بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران13/04/1390(.

ــورد  ــرایطى م ــچ ش ــه و در هی ــام به هیچ وج ــر اس ــه از نظ ک
ــتان  ــردم شهرس ــدار م ــات در دی ــرار نمیگیرد) بیان ــه ق مناقش

رفســنجان ؛ ۱۸/۰۲/۱۳۸۴(.

عدالت ستون فقرات نظام سیاسی 	

 بــه تعبیــر رهبــر معظم انقــاب »فســاد اقتصــادى و اخاقى و 
سیاســى، تــوده ى چرکیــن کشــورها و نظامهــا و اگــر در بدنه ى 
حکومتهــا عــارض شــود، زلزلــه ى ویرانگــر و ضربه زننــده بــه 
مشــروعّیت آنهــا اســت«)بیانیه گام دوم( »عدالــت«، اصــل و 
اســاس حکومــت اســت و اگــر حکومــت بــر پایــه آن بنا نشــد 
یــا بنــا شــد و بعــد موریانــه فســاد بــه جــان آن افتــاد، آن نظــام 
سیاســى و آن حکومــت بــا بحــران مشــروعیت روبــرو خواهد 
ــد داد و  ــت خواه ــود را از دس ــروعیت خ ــه مش ــد و بلک ش
وقتــى مشــروعیتش رفــت، اطاعــت از آن وجهــى نــدارد و در 
تفکــر دینــى اطاعــت از آن ممنــوع اســت، چــون بــه طاغــوت 
ــام  ــى نظ ــن رو عدالت خواه ــت. از ای ــت داده اس ــر ماهی تغیی
سیاســى در عرصــه بیــن الملــل بــه صــورت استکبارســتیزى و 
کمــک بــه کشــورهاى مظلــوم همچــون فلســطین و ســوریه و 
ــاد در  ــا فس ــارزه ب ــد. مب ــا مى یاب ــود و معن ــر مى ش ... جلوه گ
داخــل کشــور هــم بــه همیــن جهــت مهــم اســت و بایــد بــا 

 بــا دانــه درشــت ها انجــام یابــد.
ً
جدیــت مخصوصــا

عدالت کارگزاران 	

ــه در  ــر ک ــودن رهب ــته ب ــتن و شایس ــتحاق داش ــر اس ــاوه ب  ع
رأس نظــام سیاســى اســامى قــرار دارد، »طهــارت اقتصــادى 
ــورى  ــت جمه ــات حکوم ــه ى مقام ــروعّیت هم ــرط مش ش
اســامى اســت. همــه بایــد از شــیطاِن حــرص برحذر باشــند 
ــاره کمــک  ــد دراین ب ــد و از خداون و از لقمــه ى حــرام بگریزن
ــوص  ــادى - بخص ــاد اقتص ــه گام دوم(. »فس بخواهند«)بیانی
ــال  ــور بیت الم ــتى در ام ــانى که دس ــؤوالن و کس ــن مس در بی
دارنــد ـ بایــد جــدى گرفتــه شــود، به خاطــر همیــن اســت کــه 
ــه  ــه نتیج ــر ب ــال اگ ــکل ترینها و درعین ح ــزو مش ــن کار ج ای
برســد، جــزو پربرکت ترینهاســت. تــا وقتــى در جامعــه 
عدالــت باشــد، تبعیــض نباشــد، نــگاه متفــاوت بــه اشــخاص 
و قشــرها نباشــد و امتیازطلبى هــاى زیــادى و نابحــق و نابجــا 
در جامعــه وجــود نداشــته باشــد، مــردم بــر خیلــى از ناکامیها 
صبــر مى کننــد« )بیانــات در دیــدار اعضــاى مجلــس خبرگان  
رهبــرى19/06/1382(. بــه دیگــر ســخن »نمیشــود کســى در 
درون خــود و در عمــل شــخصِى خــود تقــوا نداشــته باشــد، 
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ــد  ــا اّدعــا کن دچــار هــواى نفــس و اســیر شــیطان باشــد، ام
کــه میتوانــد در جامعــه عدالــت را اجــرا کنــد. چنیــن چیــزى 
ــى  ــط زندگ ــد در محی ــه بخواه ــس ک ــت. هرک ــن نیس ممک
ــد در دروِن خــود تقــواى  مــردم منشــأ عدالــت شــود، اّول بای
الهــى را رعایــت کنــد« )بیانــات در خطبه هــاى نمــاز جمعــه 
تهــران؛ ۲۶/۱۲/۱۳۷۹(. از ایــن رو تقــوا، ساده زیســتى، زهــد، 
قناعــت، مقابلــه ى بــا منــش اشــرافیگرى، ویژه خــوارى و 
ــر  ــادى و غی ــائل اقتص ــات در مس ــتفاده ى از ارتباط ــوء اس س
راســتاى  در  اقتصــادى و خدمت رســانى صادقانــه همــه 
مبــارزه بــا فســاد و حرکــت بــه ســمت عدالــت و حراســت از 

حریــم عدالــت اســت.

عدالت ساختارها 	

ــم مى تواننــد کارکــرد عادالنــه یــا  ســاختارها و نهادهــا ه
 حــق وتــو کــه در ســازمان ملــل 

ً
ظالمانــه داشــته باشــند. مثــا

م اســت و صددرصــد خــاف 
ّ
وجــود دارد، یــک ظلــم مســل

عدالــت اســت. یــک راه بــراى اینکــه نهادهــا و دســتگاهها بــر 
ــن اســت کــه سیســتم هاى  ــد، ای ــت حرکــت کنن مــدار عدال
نظارتــى آنهــا بیــدار و هوشــیار باشــند؛ زیــرا وسوســه ى مــال و 
وى تریــن حکومــت تاریخ یعنى 

َ
مقــام و ریاســت، حّتــى در َعل

حکومــت خــود حضــرت امیر  المؤمنیــن )علیه الّســام( 
کســانى را لغزانــد، پــس خطــر ُبــروز ایــن تهدیــد در جمهورى 
ــابقه ى  ــئوالنش مس ــران و مس ــه روزى مدی ــم ک ــامى ه اس
زهــد انقابــى و ساده زیســتى میدادنــد، هرگــز بعیــد نبــوده و 
ــا  ــد ب ــتگاهى کارآم ــه دس ــد ک ــاب میکن ــن ایج ــت؛ و ای نیس
ــواى ســه گانه حضــور  ــارى قاطــع در ق ــن و رفت نگاهــى تیزبی
دائــم داشــته باشــد و به معنــاى واقعــى بــا فســاد مبــارزه کنــد، 
ــم  ــب ه ــن مطل ــى. ای ــتگاه هاى حکومت ــژه در درون دس بوی
ناظــر بــه ســامت نهادهــا و هــم ســامت کارگــزاران اســت. 
ــه  ــن زمین ــى در ای ــود مثال ــن تر ش ــث روش ــه بح ــراى اینک ب
ــد: »االن  ــاب مى فرماین ــم انق ــر معظ ــم. رهب ــر مى کنی ذک
گزارشــهایى میرســد کــه دســتگاه هایى  -کــه ایــن دســتگاه ها 
اعــات و 

ّ
همــه در اختیــار قــّوه ى قضائّیه انــد، یعنــى اط

ــا  ــا ب ــه ى آنه ــئولّیت هم ــت، مس  در نهای
ً
ــا ــا، واقع ــد اینه مانن

اعــات هــم 
ّ

ــه اســت، یعنــى اگــر ]نیــروى[ اط ــّوه ى قضائّی ق
ــا  ــال از آنه ــداى متع ــه خ ــانى ک ــزو کس ــد، ج ــى بکن ف

ّ
تخل

ــد  ــه اســت کــه خــب بای ــّوه ى قضائّی ســؤال خواهــد کــرد، ق
ــاع او باشــد، ولــو بــه شــکل 

ّ
کارهــاى اساســى بــا علــم و اط

 کســانى را میبرنــد؛ حــاال 
ً
سیســتماتیک )۲۲( درســتى- مثــا

اعــات اســت، اداره ى 
ّ

نمیدانیــم ایــن دســتگاه، وزارت اط

ــت،  ــپاه اس ــات س اع
ّ

ــت، اداره ى اط ــش اس ــات ارت اع
ّ

اط
ــت،  ــى اس ــس قضائ ــت، پلی ــهربانى اس ــات ش اع

ّ
اداره ى اط

مأمــور دادســتانى اســت، هیــچ معلــوم نیســت کــه کیســت، و 
تــى اهــل ایــن آدم نمیداننــد ]حّتــى[ بــه کجــا مراجعــه 

ّ
تــا مد

 کــه بایــد 
ً
کننــد! ایــن خیلــى چیــز تأّســف آورى اســت واقعــا

ــئوالن  ــس و مس ــدار رئی ــود)بیانات در دی ــارزه بش ــن مب ــا ای ب
ارشــد قــّوه ى قضائّیــه؛ ۲۰/۰۶/۱۳۶۸(. در ایــن فــراز چنانکــه 
ماحظــه شــد بــه یــک بــى عدالتــى اعتــراض مى کننــد و آن 
ایــن اســت کــه یــک کســانى اگــر چــه بــه شــکل ســاختارى 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ممک ــه اى بس ــخصى را ک ــتماتیک ش و سیس
مجــرم باشــد، دســتگیر و بازداشــت مى کننــد امــا بــه خانــواده 
 
ً
و نزدیــکان آن شــخص اطــاع نمى دهنــد و آنهــا اصــا

ــث  ــن باع ــده و ای ــه آم ــخص چ ــن ش ــر ای ــه س ــد ک نمى دانن
ــه  ــه در ادام ــم ل ــوند. معظ ــران ش ــا دل نگ ــه آنه ــود ک مى ش
همیــن مطلــب خاطــره اى راجــع بــه یکــى از دســتگیرى هاى 
خودشــان هــم تعریــف مى کننــد و ایــن نکتــه را مطــرح 
مى کننــد کــه درب منــزل را بــه روى چنــد فــرد مســلح 
ــوان  ــد و عن ــر بوده ان ــا بى خب ــت آنه ــون از هوی ــد، چ مى بندن
ــتند، در را  ــاواک هس ــا س ــتم آنه ــر مى دانس ــه اگ ــد ک مى کنن
ــا  ــه کج ــد ب ــه بای ــود ک ــوم ب ــره معل ــون باالخ ــتم چ نمى بس
مراجعــه کرد)بــراى مطالعــه تفصیلــى ر.ک: بیانــات در دیــدار 
رئیــس و مســئوالن ارشــد قــّوه ى قضائّیــه؛ ۲۰/۰۶/۱۳۶۸(.(.

عدالت قوانین 	

ــتقرار  ــتاى اس ــاب در راس ــم انق ــر معظ ــه رهب ــواردى ک  از م
ــه ى  ــن وظیف ــوان مهمتری ــه عن ــامى ب ــه ى اس ــام عادالن نظ
مســؤوالن کشــور بــر آن تأکیــد داشــته و دارنــد ایــن اســت کــه 
ــه  ــون و از جمل ــاى گوناگ ــت را در بخش ه ــد عدال ــردم بای م
عدالــت در قانــون را احســاس کنند) بیانــات در دیــدار مــردم 
ــد  ــون بای ــن قان ــنجان ؛1384/2/18(. بنابرای ــتان رفس شهرس
ــه  ــون عادالن ــه قان ــد ک ــاس کنن ــردم احس ــد و م ــه باش عادالن

اســت.
نکتــه دیگــرى کــه در اینجــا مهــم اســت ایــن اســت کــه معیار 
ــون اســت و اگــر عمــل  ــه قان و شــاخص عــدل هــم عمــل ب
فــرد و جمــع، منطبــق بــر قانــون باشــد، عدالــت و اگــر مطابق 
قانــون نباشــد، بى عدالتــى اســت. از آنجــا کــه قانــون در نظــام 
اســامى، قانون اســامى اســت، قانــون ماهیتى عادالنــه دارد. 
البتــه در مجموعــه ى قوانیــن  ممکــن اســت قوانینى باشــند که 
صددرصــد بــا احــکام اســامى منطبــق نباشــند، یــا قوانینــى 
باشــند کــه از قبــل مانده انــد یــا برخــى قوانیــن دیگــر، کــه از 
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منظــر رهبــر معظــم انقــاب بایــد آنهــا را اصــاح کرد)بیانات 
در دیــدار رئیــس و مســئوالن قــوه ى قضائیــه ؛1388/4/7(.

ــن  ــم، االن قوانی ــض داری ــن متناق ــا قوانی ــؤال: م ــاال س »ح
ى نیســت؛ قوانیــن خــاف شــرع 

ّ
متناقــض وجــود دارد، شــک

ــار  ــت اعتب ــرع اس ــاف ش ــه خ ــت، آنچ ــم، هس ــم[ داری ]ه
ــا  ــر م ــتى اگ ــه بایس ــت ک ــرع اس ــوِن ش ــاک، قان ــدارد و م ن
 در قوانیــن نقصــى داریــم، نقــص را از ایــن ُبعــد برطرف 

ً
واقعــا

کنیــم؛ قوانیــن مبهــم ]هــم داریــم[. همیــن چنــد روزه شــنیدم 
یــک نفــرى گفتــه بــود کــه مراجعــه کــرده بــود بــه یــک جایــى 
و آن طــرف رشــوه میخواســته بــراى ]انجــام[ یــک کارى. ایــن 
 گفتــه کــه چطــور؟ رشــوه! ]او[ گفتــه نــه، میدانــم کــه تــو 

ً
مثــا

 هــم بــه یــک ارگانــى یــا جایــى 
ً
حزب ا للهــى هســتى و حتمــا

ارتبــاط دارى کــه این جــور قــرص و محکــم حــرف میزنــى، 
اّمــا نــگاه کــن! ایــن پــول را میدهــى یــا نمیدهــى؟ اگــر بدهــى 
ــام  ــد انج ــه کاَرت بای ــم ک ــل میکن ــنامه عم ــن بخش ــق ای طب
ــه  ــم ک ــل میکن ــنامه عم ــق آن بخش ــى طب ــر نده ــود، اگ بش
کاَرت بایــد انجــام نشــود، دو بخشــنامه اســت و راه بــراى مــن 
بــاز اســت! خــب، آن قوانیــن مبهمــى که از بیــن آن میشــود دو 
بخشــنامه ى متناقــض درآورد- کــه اگــر پــول داد، ایــن مأمــور 
ه الخیــار میتوانــد برطبــق ایــن بخشــنامه عمــل کنــد، 

َ
دولتــِى ل

]اگــر پــول نــداد[ میتوانــد برطبــق آن بخشــنامه عمــل کنــد ]و 
بگویــد[ مــن نــگاه میکنــم کــه تــو چــه کســى هســتى، اگــر 
ــن  ــق ای ــتى برطب ــده اى هس ــاِق پول ب ــوِب خوش اخ آدم خ
ــخت گیرى  ــاِق س ــر آدم بداخ ــم، اگ ــل میکن ــنامه عم بخش
هســتى برطبــق آن بخشــنامه عمــل میکنــم- ابهامــش برطرف 
ــام ها  اس

ّ
ــود، ضد ــرف بش ــش برط ــا تناقض ــود، متناقضه بش

اصــاح ]بشــود[. یعنــى اگــر مــا میخواهیــم برگردیــم و ِالمــام 
بــه قوانیــن و اصــاح آنهــا را اجــرا بکنیــم، از ایــن ُبعــد نــگاه 
بکنیــم؛ نــه اینکــه مــا حــاال قانــون کــم داریــم، بیاییــم قانــون 
ــن  ــت. بنابرای ــراوان اس ــه  ف ــون  الحمدلل ــه، قان ــم؛ ن بگذاری
قانــون خیلــى ]مهــم اســت[؛ بخصــوص قانــون اساســى کــه 
 روشــن اســت«)بیانات در دیــدار رئیــس و مســئوالن 

ّ
آن خــط

ــه؛ 1368/3/20(. ــّوه ى قضائّی ارشــد ق

بررسی تطبیقی عدالت و فساد 	

ــورى  ــت جمه ــزاران حکوم ــان کارگ ــاد در می ــبت فس  »نس
اســامى در مقایســه بــا بســیارى از کشــورهاى دیگــر و 
بخصــوص بــا رژیــم طاغــوت کــه ســرتاپا فســاد و فســادپرور 
ــام  ــن نظ ــوران ای ــه مأم ــت و بحمدالل ــر اس ــى کمت ــود، بس ب
ــه  ــى آنچ ــى حّت ــته اند، ول ــگاه داش ــود را ن ــامت خ  س

ً
ــا غالب

هســت غیــر قابــل قبــول اســت«)بیانیه گام دوم(. ایــن مطلــب 
بــا اســتفاده از آمارهــاى مختلف توســط پژوهشــگران بررســى 

شــده اســت.

نظارت 	

ــزم  ــت و ع ــور عدال ــدود و ثغ ــن ح ــه تبیی ــت ک ــت اس  درس
جــدى بــراى مبــارزه بــا فســاد الزم اســت، امــا ایــن دو حلقــه 
ســومى هــم مى طلبــد و آن نظــارت اســت، حــال آنکــه 
ــت  ــن عدال ــه در تبیی ــت ک ــى اس ــم از آن مباحث ــارت ه نظ
ــى  ــى و دولت ــتگاه هاى نظارت ــول مى ماند:»دس  مغف

ً
ــوال معم

ــاد  ــه ى فس ــکیل نطف ــّیت، از تش ــت و حّساس ــا قاطعّی ــد ب بای
پیشــگیرى و بــا رشــد آن مبــارزه کننــد. ایــن مبــارزه نیازمنــد 
ــتانى  ــا دس ــع ب ب

ّ
ــر، و منیع الط ــان و جهادگ ــانهایى باایم انس

ــت«)بیانیه گام دوم(. ــى اس ــى نوران ــاک و دلهای پ

عدالت در کنار دو مفهوم دیگر 	

اگــر بخواهیــم عدالــت بــه معنــاى حقیقــِى خــودش در 
ــا دو مفهــوم دیگــر به شــدت در  جامعــه تحقــق پیــدا کنــد، ب
هــم تنیــده اســت؛ 1. عقانیــت؛ 2. معنویــت. اگــر عدالــت 
از عقانیــت و معنویــت جــدا شــد، دیگــر عدالتــى بــه وجــود 
ــق  ــخیص مصادی ــرد در تش ــل و خ ــر عق ــد. اگ ــد آم نخواه
ــه گمراهــى و اشــتباه  ــه نشــود، انســان ب ــه کار گرفت ــت ب عدال
ــت اســت،  ــد عدال ــال میکن ــى را خی دچــار میشــود؛ چیزهای
ــى را هــم کــه عدالــت  در حالیکــه عدالــت نیســت؛ چیزهای
اســت، گاهــى نمیبینــد. بنابرایــن عقانیــت و محاســبه، یکــى 

ــت. ــت اس ــه عدال ــیدن ب ــرایط الزِم رس از ش
اگــر عدالــت را از معنویــت جــدا کنیــم - یعنــى عدالتــى کــه 
بــا معنویــت همــراه نباشــد - ایــن هــم عدالــت نخواهــد بــود. 
ــوِى  ــاق معن ــه آف ــت و توجــه ب ــا معنوی ــى کــه همــراه ب عدالت
عالــم وجــود و کائنــات نباشــد، بــه ریــاکارى و دروغ و 
انحــراف و ظاهرســازى و تصنــع تبدیــل خواهــد شــد؛ مثــل 
نظامهــاى کمونیســتى کــه شعارشــان عدالــت بــود. عدالــت 
بایــد بــا معنویــت همــراه باشــد؛ یعنــى بایــد شــما بــراى خــدا 
و اجــر الهــى دنبــال عدالــت باشــید؛ در ایــن صــورت میتوانید 
بــا دشــمنان عدالــت مواجهــه و مقابلــه کنیــد. البتــه معنویــت 
هــم بــدون گرایــش بــه عدالــت، یــک ُبعــدى اســت. بعضیهــا 
اهــل معناینــد، امــا هیــچ نگاهــى بــه عدالــت ندارنــد؛ ایــن 
نمیشــود. اســام، معنویــِت بــدون نــگاه بــه مســائل اجتماعى 
و سرنوشــت انســانها نــدارد؛ »مــن اصبــح و لــم یهتــّم بامــور 
المســلمین فلیــس بمســلم«. انســان معنویــى کــه بــا ظلــم، 
طاغــوت، نظــام ظالمانــه و ســلطه کنــار مى آیــد،  ایــن چطــور 
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معنویتــى اســت؟ این گونــه معنویــت را مــا نمیتوانیــم بفهمیم. 
بنابرایــن معنویــت و عدالــت در هــم تنیــده اســت )بیانــات در 
دیــدار رئیس جمهــور و اعضــاى هیــأت دولــت؛1384/6/8(. 

آنچــه گفتــه شــد در جــدول ذیــل قابــل مشــاهده اســت:

 دشمنان عدالت 	

ایــن تبییــن، روى دیگــر ســکه »عدالــت و مبــارزه بــا فســاد« 
اســت. بــه ایــن معنــا کــه مبــارزه بــا فســاد، دو دســت قدرتمند 
مى طلبــد کــه یکــى دســت عقانیــت و دیگــرى دســت 
معنویــت اســت، بــدون اســتفاده از ایــن دو دســت مبــارزه بــا 

فســاد معنایــى نخواهــد داشــت.

عدالت و فقر 	

ــه  ــال آنک ــر. ح ــع فق ــى توزی ــت یعن ــد عدال ــى میگوین  برخ
به هیچ وجــه  میکننــد،  را  عدالــت  بحــث  کــه  کســانى 
ــه ى  ــع عادالن ــه توزی ــت؛ بلک ــر نیس ــع فق ــان توزی منظورش
ــت  ــد عدال ــه میگوین ــانى ک ــت. کس ــود اس ــات موج امکان
ــال  ــه دنب ــت ک ــن اس ــان ای ــت، روح حرفش ــر اس ــع فق توزی
تولیــد ثــروت برویــد نــه عدالــت، تــا آنچــه تقســیم میشــود، 
ثــروت باشــد. در صورتــى کــه بــدون نــگاه بــه عدالــت، دنبال 
تولیــد ثــروت رفتــن منجــر مى شــود بــه همــان چیــزى میشــود 
کــه امــروز در کشــورهاى ســرمایه دارى مشــاهده میکنیــم. در 
ــکا - کســانى هســتند  ــى امری ــم - یعن ــن کشــور عال غنى تری
کــه از گرســنگى و از ســرما و گرمــا مى میرند)بیانــات در 
دیــدار رئیس جمهــور و اعضــاى هیــأت دولــت؛ 1384/6/8(.

روش عدالت خواهی 	

 روش پیشــنهادى رهبــر معظــم انقــاب بــراى مطالبــه 
عدالــت و ترویــج گفتمــان عدالــت در جامعــه بســیار قابــل 
توجــه اســت. ایشــان توصیــه مى کننــد کــه گفتمــان عدالــت 

ــرا  ــد. زی ــازى نکنی ــا مصداق س ــد؛ ام ــاد کنی ــى را فری خواه
ــال دارد   احتم

ً
ــد، اوال ــه میکنی ــداق تکی ــک مص ــى روى ی وقت

ــداق  ــخص و مص ــما روى ش ــى ش : وقت
ً
ــا ــد؛ ثانی ــتباه کنی اش

تکیــه میکنیــد، وســیله اى بــه دســت آن قانونــداِن قانون شــکن 
ــان  ــد. ایش ــتفاده کن ــما اس ــه ش ــد علی ــه بتوان ــد ک مى دهی
ــد،  ــد، شــما اســم نیاوری ــد مى کنند:»شــما زرنگــى کنی تأکی
شــما روى مصــداق تکیــه نکنیــد؛ شــما پرچــم را بلنــد کنیــد. 
وقتــى پرچــم را بلنــد کردیــد، آن کســى کــه مجــرى اســت، آن 
کســى کــه در محیــط اجــراء میخواهــد کار انجــام دهــد، همه 
ــاد  ــد. آن کســى هــم کــه فری حســاب کار خودشــان را میکنن
ــاس  ــرده، احس ــد ک ــم را بلن ــن پرچ ــواى ای ــه محت ــوط ب مرب
دلگرمــى میکنــد و کار پیــش خواهــد رفت«)بیانــات  در دیدار 
ــیراز14/02/1387(. ــگاه هاى ش ــجویان دانش ــاتید و دانش اس

خاتمه 	

ــم و  ــث مه ــاد« از مباح ــا فس ــارزه ب ــت و مب ــث »عدال بح
ــه لحــاظ تئوریــک و چــه  ــدى اســت کــه حــق آن چــه ب کلی
از منظــر عملــى و عینــى و ملمــوس در کشــور مــا ادا نشــده 
اســت. مــرورى اجمالــى و گــذرا بــر مطالبــات، رهنمودهــا و 
مباحــث رهبــر معظــم انقاب حضــرت امــام خامنــه اى راجع 
بــه ایــن بحــث، نشــان مى دهــد کــه مجامــع علمــى حــوزوى 
و دانشــگاهى از انتظــارات ایشــان فاصلــه دارنــد، و على رغــم 
تاش هایــى کــه شــده و مى شــود همچنــان در قــدم اول انــد. 
بــه هــر حــال الزم اســت کــه نظریــه عدالــت اســامى بلکــه 
نظریه هــاى »عدالــت و مبــارزه بــا فســاد« در چارچــوب 
تعالیــم اســام توســط نخبــگان تولیــد و در گام بعــد ترویــج 
ــث  ــه بح ــژه آنک ــه وی ــود. ب ــته ش ــه کار بس ــوم ب و در گام س
»عدالــت و مبــارزه بــا فســاد« بــه عنــوان پرونــده اى مفتــوح، 
ــاب  ــه گام دوم انق ــرفصل هاى بیانی ــى از س ــوان یک ــه عن ب

اســامى هــم مطــرح شــده اســت. 
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رتکد مالسالا تجح

رسی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی  بر
رهبر معظم انقالب

سعید ابوالقاضی، پژوهشگر، محقق و نویسنده حوزه اندیشه های رهربی

شماره  
سه

عدالــت از آن دســته مفاهیمــى اســت کــه در گذشــته و حتــى 
از ابتــداى تاریــخ توســط مصلحــان و متفکــران و مــردم و... 
مــورد بررســى و ســوال قــرار گرفتــه و در قــرون جدیــد نیــز 
مکاتــب مختلــف بــه آن پرداختــه و انقاب هــاى سیاســى در 
جهــان نیــز بخشــى از آرمــان خــود را عدالت خواهــى عنــوان 
ــاى  ــاب: »هدف ه ــم انق ــر معظ ــوده رهب ــه فرم ــد. ب کرده ان
بشــر، آرمان هــاى عالــى بــه تبــع نیازهــاى انســان از اول تــا 
آخــر تاریــخ تغییرناپذیــر هســتند. یعنــى بشــر از اول تاریــخ 
تــا هــر وقتــى کــه زنــده باشــد محتــاج بــه عدالــت اســت؛ 
ــان،  ــت زم ــا گذش ــت. ب ــى اس ــان دایم ــك آرم ــت ی عدال
ــکل هاى  ــه، ش ــد. بل ــدا نمى کن ــر پی ــت تغیی ــان عدال آرم
ــه  ــیدن ب ــایل رس ــد. وس ــدا مى کن ــر پی ــت تغیی ــن عدال تأمی
ــه حــال خــود باقــى  عدالــت تغییــر پیــدا مى کنــد، آرمــان ب
ــد.  ــدا نمى کنن ــر پی ــر تغیی ــا آخ ــا از اول ت ــت ... آرمان ه اس
ــا  ــد، ابزاره ــدا مى کنن ــر پی ــان تغیی ــب زم ــر حس ــا ب روش ه
تغییــر پیــدا مى کننــد، امــا انســان دلــش بــه عشــق آن 
آرمان هــا مى تپــد و بــراى آن حرکــت مى کنــد و اســام 
بــراى اینکــه انســان بتوانــد خــود را تأمیــن بکنــد دســتورهاى 
ــا همــه شــرایط را در  ــق ب ــراى تمــام زمانهــا و منطب منظــم ب

ــار انســان گذاشــته اســت«1   اختی

عدالت آرمان انقاب اسامی 	

ــت  ــز عدال ــران نی  یکــى از آرمان هــاى انقــاب اســامى ای
ــل  ــاب، اص ــم انق ــر معظ ــوده رهب ــق فرم ــت. طب ــوده اس ب
اساســى انقــاب اســامى ایــران، عدالــت اســت. »اســاس 
ــر از  ــت. بارزت ــت اس ــامى، عدال ــورى اس ــام جمه در نظ

1. محسن مهاجرنیا، فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای، ص 152

2. عدالت و توسعه از منظر رهربی، اندیشه حوزه 1380 شامره 30

3. هامن

4. بیانات رهرب معظم انقالب 1399/3/7

5. بیانیه گام دوم انقالب

ــت«2   ــت اس ــامى عدال ــام اس ــداف نظ ــد و اه ــه مقاص هم
ــت  ــدل قام ــت. )بالع ــن اس ــق ای ــامى منط ــام اس »در نظ
ــد  ــه تولی ــت. البت ــت اس ــل عدال ــموات و االرض(. اص الس
ــا  ــر ب ــه فقی ــک جامع ــامى ی ــام اس ــود دارد. نظ ــروت وج ث
ــه  ــت هم ــا جه ــد... ام ــز نمى خواه ــى ناچی ــد عموم درآم
ــت  ــتقرار عدال ــال اس ــن ح ــا ای ــت« 3 ب ــت اس ــا عدال اینه
بــه طــور کلــى در جهــان شکســت خــورده و در جمهــورى 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــق دغدغ ــز طب ــران نی ــامى ای اس
ــد:  ــان مى فرماین ــه ایش ــورى ک ــه ط ــت. ب ــه اس ــش نرفت پی
»بایــد اذعــان کنیــم کــه در دهــه پیشــرفت و عدالــت، نمــره  
ــه  ــه  دســت نیاورده ایــم.«4  البت ــاب عدالــت ب مطلوبــى در ب
ــت  ــن نیس ــرض ای ــد غ ــرى مى فرماین ــاى دیگ ــان در ج ایش
کــه کارى انجــام نشــده بلکــه انتظــار بیشــترى وجــود دارد. 
ایشــان در ایــن مــورد در بیانیــه گام دوم فرمودنــد: »نارضایتى 
ــن  ــه ای ــد ب ــور نبای ــت در کش ــرد عدال ــر از کارک ــن حقی ای
ــراى اســتقرار عدالــت کار انجــام  ــه شــود کــه ب ــى گرفت معن
نگرفتــه اســت. واقعّیــت آن اســت کــه دســتاوردهاى مبــارزه 
ــا هیــچ دوره ى دیگــر  ــن چهــار دهــه، ب ــى در ای ــا بى عدالت ب

ــت.«5  ــه نیس ــل مقایس ــته قاب گذش
ــطح  ــت در س ــر عدال ــتقرار بهت ــت اس ــال جه ــن ح ــا ای ب
ــناخت و  ــوب ش ــت را خ ــدا عدال ــت ابت ــه، مى بایس جامع
ــه اجــراى آن در ســطح جامعــه پرداخــت. اندیشــه  ســپس ب
ــر  ــى و پ ــت بســیار غن ــاب عدال ــر معظــم انقــاب در ب رهب
ــناخت  ــت ش ــى جه ــوان آن را الگوی ــت و مى ت ــوا اس محت
ــاش  ــال ت ــن مق ــن رو در ای ــرار داد. از ای ــت ق ــر عدال بهت
شــده اســت بخشــى از ایــن عدالــت شناســى ارائــه گــردد.
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یف عدالت 	 تعر

عــدل در لغــت معانــى مختلفــى دارد. برخــى از ایــن معانــى 
ــود«،  ــاى خ ــه ج ــزى ب ــر چی ــادن ه ــت از: »نه ــارت اس عب
ــى«6   ــواى درون ــط در ق ــراط و تفری ــان اف ــط می ــد متوس »ح
»بــه تســاوى تقســیم کــردن«7  »رعایــت برابــرى در پــاداش 
و کیفــر دادن بــه دیگــران، اگــر عمــل نیــک اســت پــاداش، و 

اگــر بــد اســت اســت کیفــر داده شــود.« 8
همچنیــن عــدل بــه معنــاى رعایــت حقــوق دیگــران در برابــر 
ظلــم و تجــاوز بــه کار مــى رود از ایــن رو عــدل را بــه معنــى 
ــه« گرفته انــد، و برخــى در معنــاى 

َّ
»اعطــاء کل ذى حــٍق َحق

عــدل توســعه  داده انــد و آن را بــه معنــاى »هــر چیــزى را در 
جــاى خــود نهــادن یــا هــر کارى را بــه وجــه شایســته انجــام 

ــد.  9 ــه کار برده ان دادن « ب
6. معین، محمد، فرهنگ معین، واژه عدل.

7. لویس معلوف، املنجد، ماده عدل.

8. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، املفردات، واژه عدل، ص۳۲۵.

9. فوادیان دامغانی، رمضان، سیامی عدالت در قرآن و حدیث، ص۲۷.

10. محسن مهاجرنیا، فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای، ص 148

11. بیانات 1381/5/17

12. بیانات 1377/2/18

13. هامن

بــه طــور کلــى در فلســفه اســامى، دو تعریــف از عدالــت 
ارائــه شــده اســت: 

ــه«  ــى موضع ــىء ف ــع کل ش ــاى »وض ــه معن ــت ب 1. عدال
ــش؛ ــب خوی ــاى مناس ــزي در ج ــر چی ــرار دادن ه ــي ق یعن
2. عدالــت بــه معنــاى »اعطــاء کل ذى حــق حقــه« یــا اعطــا 

بــه میــزان اســتحقاق و حــق بــه حــق دار رســاندن.  10
رهبــر معظــم انقــاب در برخــى مواقــع تعریــف اول را 
اســتفاده کرده انــد11  و در برخــى مواقــع نیــز تعریــف دوم 12، 
امــا بــه طــور کلــى ایشــان هــر دو تعریــف را تلفیــق نمــوده 
و مى فرماینــد: »عدالــت یعنــى هرچیــزى را بــه جــاى خــود 
گذاشــتن، بــه هــر کســى حــق وي را دادن«13  بنابرایــن نظــر 
ایشــان در مــورد عدالــت »وضــع کل شــىء فــى موضعــه« و 

»اعطــاء کل ذى حــق حقــه« بــا هــم اســت. 

رسی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقالب بر
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یکــى  عدالــت  بــا  را  مســاوات  ایشــان  اســت  گفتنــى 
ــد.  ــى مى کنن ــه تلق ــوم جداگان ــا را دو مفه ــد و آنه نمى دان
از  ایــن مــورد مى فرماینــد: »عدالــت، غیــر  ایشــان در 
ــم  ــاوات، ظل ــى مس ــود. گاه ــتباه نش ــت؛ اش ــاوات اس مس

اســت.«  14

کارکرد عدالت 	

عدالــت را مى تــوان بخشــى از اخــاق بــه شــمار آورد. 
اگــر ایــن فــرض صحیــح باشــد، اخــاق نســبت بــه خــود، 
ــار  ــد آث ــت مى توان ــه طبیع ــبت ب ــران و نس ــه دیگ ــبت ب نس
ــذارد.  ــاى گ ــر ج ــه ب ــت و جامع ــرد، طبیع ــى را روى ف مثبت
و  فــردى  بعــد  در  کارکــرد عدالــت  الگــو،  ایــن  طبــق 
اجتماعــى، جامعــه اى کامیــاب را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
رهبــر معظــم انقــاب در بــاب کارکــرد عدالــت مى فرماینــد: 
ــى دارد؛  ــش اساس ــش، نق ــم و آفرین ــان عال ــت در بنی »عدال
یعنــى ســّنت آفرینــش، عــدل اســت و هــر نظــام اجتماعــى 
اگــر بــه دنبــال ایــن ســّنت طبیعــى و قانــون الهــِى آفرینــش 
ــان  ــت. انس ــاب اس ــق و کامی

ّ
ــدگار و موف ــرد، مان ــت ک حرک

ــش و  ــن آفرین ــا قوانی ــود را ب ــه خ ــت ک ــاب اس ــى کامی زمان
ل ناپذیــر اســت ـ تطبیــق 

ّ
ســّنت هاى الهــى ـ کــه تغییــر و تبد

دهــد. بنابرایــن، بنابــر دیــدگاه الهــى، در مجمــوع آفرینــش، 
عدالــت یــک ریشــه تکوینــى و طبیعــى دارد.«15  همچنیــن 
ایشــان در جــاى دیگــرى عدالــت را مقدمــه واجبــى جهــت 
ــاه را  ــا رف ــد: »م ــته و فرموده ان ــان دانس ــى انس ــال نهای کم
هــم بــراى قســط و عــدل مى خواهیــم. کارهــاى گوناگــون ـ 
مبــارزه، جنــگ، ســازندگى، توســعه ـ را بــراى قســط و عــدل 
مى خواهیــم؛ بــراى این کــه در جامعــه عدالــت برقــرار 
ــد و  ــتفاده کنن ــه اس ــرات جامع ــد از خی ــه بتوانن ــود، هم ش
ــط  ــط قس ــوند. در محی ــع نش ــوم واق ــروم و مظل ه اى مح

ّ
ــد ع

ــه  ــد، ب ــد کنن ــد رش ــانها مى توانن ــه انس ــت ک ــدل اس و ع
مقامــات عالــى بشــرى برســند و کمــال انســانى خودشــان را 
مــه واجــب بــراى 

ّ
بــه دســت آورنــد. قســط و عــدل، یــک مقد

کمــال نهایــى انســان اســت.« 16

گونه شناسی عدالت 	

ــترده  ــیار گس ــاب بس ــم انق ــر معظ ــر رهب ــت از منظ عدال

14. هامن

15. بیانات 1380/4/7

16. بیانات 1376/4/25

17. در مصاحبه با روزنامه کیهان، 1363/10/13

18. بیانات 1385/6/6

19. سوره حدید، 25

ــه  ــمرد بلک ــه از آن را برش ــا دوگون ــک ی ــوان ی ــت و نمى ت اس
همــه ابعــاد زندگــى انســان را در برمى گیــرد. ایشــان در 
ــینى  ــان بـ ــک جـهـ ــام یـ ــد: »اسـ ــورد مى فرماین ــن م ای
ــود  ــه خ ــت ک ــفه اس ــک فلس ــت، ی ــش اس ــک بین ــت، ی اس
آن فلســفه معتقــد بــه عـــدل در هـــمه وجــود اســت. معتقــد 
ــت و  ــم اس ــه ذرات و ارکان عال ــاب در هم ــه حس ــت ک اس
معتقــد اســت کــه هـمـــان مـحـاسـبـــه و تـوازنـــى کـــه در 
ــم  ــان ه ــى انس ــام اجتماع ــد در نظ ــت بای ــم هس ــام عال تم
باشد. عـــدالت فـقـــط مـــال زنـــدگى انسان نیســت در همه 
ــه  ــود مى داشـتـ ــد وج ــود دارد و بای ــت وج ــش عدال آفرین
و وجـــود دارد و تـفـــکر و بینــش اســامى ایــن اســت کــه 
عدالــت هســت، در زندگــى انســان هــم بـاشـــد، عـــدالت 
حـــق اســـت، حـــق یـعـنـــى آن قـانـونـــى کـــه جعــل آن 
ــرى  ــاى دیگ ــان در ج ــت«17  ایش ــا واقعیت هاس ــق ب منطب
مى فرماینــد: »بایــد خیلــى کار کــرد تــا اینکــه عدالــت 
تحقــق پیــدا کنــد؛ عدالــت جغرافیایــى، عدالــت طبقاتــى، 
اقتصــادى، عدالــت در  عدالــت در زمینه هــاى مســایل 
زمینه هــاى مســایل فرهنگــى، عدالــت در جایگزیــن شــدن 
و جــاى گرفتــن در مســئولیتها و مناصــب و عدالــت در 
ــى در دادگاه  ــه قاض ــى ک ــط قضاوت ــه فق ــا ـ ن ــاى م قضاوته
مى کنــد، بلکــه داورى هایــى کــه مــا نســبت بــه اشــخاص و 
ــا مى کنیــم ـ اینهــا همــه عدالــت اســت و عدالــت در  قضای
آنهــا نقــش دارد. عدالتخواهــى و عدالت گســترى بــه معنــاى 

ــت.« 18 ــه ى اینهاس هم
انقــاب  معظــم  رهبــر  اندیشــه  در  عدالــت  بنابرایــن 
گونه هــاى مختلفــى دارد کــه شــامل عدالــت از بعــد دینــى، 
از بعــد انســانى یــا فــردى، سیاســى، اقتصــادى، اجتماعــى، 
حقوقــى و... اســت کــه در اینجــا بــه برخــى از آنهــا اشــاره 

مى نماییــم.
1ـ عدالــت دینــى: رهبــر معظــم انقــاب معتقدنــد کــه همــه 
ادیــان بــراى برپایــى نظــام عادالنــه آمده انــد. ایشــان در ایــن 
مــورد مى فرماینــد: »آیــه معــروف ســوره حدیــد کــه ارســال 
ــه  ــراى اینگون ــمانى را ب ــاى آس ــتادن کتاب ه ــران و فرس پیامب
کــه »لیقــوم النــاس بالقســط«19  تــا مــردم بــه عدالــت قیــام 
ــان در اصــل  ــه طــور کامــل نشــان مى دهــد کــه ادی ــد ب کنن
ــدون  ــد. ب ــه مى آین ــام عادالن ــك نظ ــاختن ی ــد س ــراى پدی ب
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 ،
ً
ــا ــدارد اص ــود ن ــى وج ــان، دین ــدف ادی ــن ه ــتن ای داش

یعنــى ایــن هــدف را نداشــته باشــند. بنابرایــن هیــچ شــکى 
نبایــد داشــت کــه عدالــت جــزو ذات اســام اســت و ذات 

ــان اســت.«  20 تمــام ادی
ــان  ــى انس ــت، یعن ــه از عدال ــن گون ــردى: ای ــت ف 2ـ عدال
ــز عدالــت  ــه خــود نی ــد، نســبت ب در نظــام آفرینــش خداون
ــى اینکــه  ــد. »عدالــت یعن ــا خطــا نکن ــورزد و دســت از پ ب
انســان از گناهــان بــه طــور معمولــى پرهیــز کنــد، یعنــى در 
وي حالتــى باشــد کــه بــه طــور عــادى و معمــول از وي گنــاه 
ــت و  ــوم اس ــادل، معص ــان ع ــه انس ــه اینک ــد، ن ــر نمى زن س

ــد.« 21 ــاه نمى کن ــتباه و گن ــت اش ــچ وق هی
جملــه  از  اجتماعــى  عدالــت  اجتماعــى:  عدالــت  3ـ 
گونه هــاى عدالــت اســت کــه در بیانــات رهبــر معظــم 
ــان،  ــر ایش ــت. از منظ ــده اس ــرر آم ــور مک ــه ط ــاب ب انق
از  »حمایــت  از:  اســت  عبــارت  اجتماعــى  عدالــت 
محرومیــن و حمایــت از مظلــوم«22 »برداشــتن فاصله هــاى 
زیــاد بیــن قشــرهاى مختلــف مــردم«23 »عدالــت اجتماعــى 
یعنــى این کــه از همــه بــرکات جامعــه اســامى همــه 
ــه  ــه همیش ــا ک ــان و پابرهنه ه ــد و محروم ــره برن ــرها به قش
ــوان  ــه  عن ــد، ب ــران بوده ان ــر پیامب ــت س ــخ پش ــول تاری در ط
 ... عدالــت  و  قســط  از  اســامى  نهضــت  خودى هــاى 

باشــند.«24 
را  سیاســى  عدالــت  مى تــوان  سیاســى:  عدالــت  4ـ 
ــت  ــتقرار عدال ــرا اس ــمرد زی ــى برش ــت اجتماع ــل عدال ذی
اجتماعــى وابســته بــه عدالــت سیاســیون اســت. بدیــن گونــه 
ــت  ــک حکوم ــتمداران ی ــت سیاس ــدر عدال ــه ق ــر چ ــه ه ک
بیشــتر باشــد، عدالــت اجتماعــى نیــز بیشــتر تحقــق 
خواهــد یافــت. البتــه نمى تــوان گفــت تنهــا علــت عدالــت 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــا مى ت ــت ام ــوع اس ــن موض ــى، ای اجتماع
یکــى از شــروط اصلــى تحقــق عدالــت اجتماعــى، عدالــت 
ــم  ــر معظ ــال رهب ــن ح ــا ای ــت. ب ــتمداران اس ــن سیاس در بی
ــت  ــد: »عدال انقــاب در مــورد عدالــت سیاســى مى فرماین
دولــت  و  سیاســى  قــدرت  حــوزه  در   

ً
عمدتــا سیاســى 

20. در مصاحبه با روزنامه کیهان، 1363/10/13

1367/12/12 .21

22. بیانات 1395/3/14

23. بیانات 1396/11/19

24. محسن مهاجرنیا، فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای، ص 167

25. بیانات 1363/6/23

26. بیانات 1385/6/6

27. بیانات 1388/6/16

ــه را  ــذارى عادالن ــش قانون گ ــم نق ــه ه ــت ک ــامى اس اس
ــراى حســن  ــد و ب ــد آن را اجــرا کن ــر عهــده دارد و هــم بای ب
ــت  ــبت اس ــن مناس ــه همی ــد. ب ــد داورى نمای ــراى آن بای اج
کــه در اســام اختیــارات حاکــم اســامى اختیاراتــى وســیع 
ــد در  ــه بتوان ــر این ک ــراى خاط ــت ب ــترده اس ــیار گس و بس

ــد« 25 ــرار کن ــى را برق ــت اجتماع ــه عدال جامع
5ـ عدالــت اقتصــادى: رفــع شــکاف طبقاتــى و ایجــاد 
ــات  ــن امکان ــن تامی ــه و همچنی ــراى هم ــر ب ــت براب فرص
عمومــى از مصادیــق عدالــت اقتصــادى اســت. رهبــر 
انقــاب در ایــن مــورد مى فرماینــد: »امــروز کشــور مــا بیش 
از هــر چیــز دیگــر، تشــنه ى عدالــت اقتصــادى اســت. علت 
 یــک شــکافى بــه صــورت میــراث 

ً
هــم ایــن اســت کــه واقعــا

معیوبــى از گذشــته بــود و ایــن شــکاف بایــد ُپــر میشــد، کــه 
نشــده اســت. همان طــورى کــه اســام مى گویــد: فرصتهــا 
در مقابــل همــه باشــد و امکانــات عمومــى مــورد اســتفاده ى 
ــا، در  ــا، در داورى ه ــرد.«26  »در قضاوت ه ــرار گی ــه ق هم
نگاه      هــا، در نظرهــا، در اظهــارات، در موضعگیرى هــا، همــه 
بایســتى شــاخص عدالــت را در نظــر داشــته باشــیم. از همــه 
مبتابه      تــر، همیــن مســئله      ى عدالــت اقتصــادى و عــدم 
ــه      ى ثــروت عمومــى و درآمــد عمومــى ملــى  ــع عادالن توزی
بیــن آحــاد جامعــه اســت کــه نمونه      هــاى فراوانــى دارد.«27 
ــر معظــم انقــاب گونه هــاى دیگــرى  ــان ســخنان رهب از می
ــه  ــال ب ــا در مق ــود ام ــتخراج نم ــوان اس ــت را مى ت از عدال

ــم. ــاره نمودی ــا اش ــن آنه مهم تری

آسیب شناسی تحقق عدالت 	

تحقــق عدالــت و یــا حداقــل بســط آن و گســترده کــردن آن 
از امــور بســیار دشــوار در حکومــت دارى اســت. »یکــى از 
ــت  ــط عدال ــراى بس ــدت، ب ــاى مجاه ــوارترین میدان ه دش
ــا نوعــى تخلــف چــه تخلف هــاى  اســت. هــر کــس کــه ب
محســوس، یــا نامحســوس دســتى در بیــرون از مــرز قانونــِى 
مجــاز بــراى خــود دارد، بــا ایــن مبــارزه مخالفــت و معارضه 
ــال  ــن ح ــکل ترین ها و در عی ــزو مش ــن کار ج ــد. ای مى کن
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ــه نتیجــه برســد، جــزو پربرکــت ترین هــا اســت.«28  اگــر ب
از جمله آسیب هاى تحقق عدالت عبارت است از:

1ـ عدم اصاح نفس آدمی: 	

ــس و  ــه نف ــت تزکی ــق عدال ــاى تحق ــش نیازه ــى از پی  یک
ــت  ــق عدال ــل از تحق ــى قب ــى آدم ــال روح ــا ح ــیدگى ب رس
ــت  ــردد عدال ــاح نگ ــس اص ــر نف ــه اگ ــت ک ــى اس اجتماع
ــن  ــاب در ای ــر انق ــت. رهب ــد یاف ــق نخواه ــى تحق اجتماع
مــورد مى فرماینــد: »اگــر غفلــت بیایــد، چیــزى عایــد 
ــت  ــد. عدال ــود نمى آی ــم به وج ــت ه ــد و عدال ــد ش نخواه
اجتماعــى، در ســایه اصــاح انســان، نفــوس و بواطــن و در 

ــد.« 29 ــد ش ــل خواه ــر، حاص ــدا و ذک ــه خ ــه ب ــایه توّج س

موضــوع  	 در  تخصصــی  غیــر  اظهــارات  2ـ 
عدالــت:

ــت،  ــق عدال ــا تحق ــط ب ــیب هاى مرتب ــوارد و آس ــر م  از دیگ
نــگاه جاهانــه و غیــر تخصصــى بــه ایــن مقولــه اســت. رهبر 
ــیار  ــه ى بس ــن حادث ــد: »ای ــورد مى فرماین ــن م ــاب در ای انق
زشــتى اســت کــه انســان هایى بــدون داشــتن صاحیت هــاى 
الزم، وارد در مقولــه اى شــوند و اظهــار نظرهایــى بکننــد که آن 
اظهــار نظرهــا اگــر فــرض کنیــم کــه هیــچ شــائبه ى غــرض 
ــر  ــس از ه ــه! هرک ــود جاهان ــازه مى ش ــد، ت ــى نباش و مرض
ــى  ــم عالــى مذهب ــه مفاهی ــدا مى شــود، راجــع ب گوشــه اى پی
ــا،  ــا، ادراک آنه ــم آنه ــه فه ــى ـ ک ــم دین ــامى و مفاهی و اس
تشــخیص آنهــا، بــه مایه هــاى علمــى در منابــع دیــن احتیــاج 
ــد و  ــر مى کن ــار نظ ــد ـ اظه ــا را ندارن ــا آن مایه ه دارد و اینه
از خــود حــرف در مــى آورد: اســام این طــور مى گویــد، 
اســام آن طــور مى گویــد! عدالــت را معنــا مى کننــد ـ معلــوم 

هــم نیســت مستندشــان کجاســت؛ کــدام اســام!؟«30 

3ـ عــدم وجــود معنویــت و عقانیــت در تحقــق  	
عدالــت: 

ــراى  ــال اج ــه دنب ــط ب ــى فق ــفانه برخ ــع متاس ــى مواق در برخ
عدالت انــد و عقانیــت الزم را در ایــن موضــوع لحــاظ 
نمى کننــد و غیــر از آن معنویــت کافــى بــراى ایــن کار 
ــت،  ــد: »در عدال ــاب مى فرماین ــر انق ــدارد. رهب ــود ن وج

28. بیانات 1382/6/19

29. بیانات 1374/9/29

30. بیانات 1379/6/20

31. بیانات 1388/6/16

32. بیانات 1379/6/20

33. کتاب »در مکتب جمعه« ، ج 3، ص 145، 1360/1/7، مناز جمعه، خطبه اول.

ــت.  ــم معنوی ــد، ه ــه باش ــورد توج ــد م ــت بای ــم عقانی ه
ــا عدالــت همــراه نباشــد، عدالــت مى شــود  اگــر معنویــت ب
ــد  ــت را مى زنن ــرف عدال ــا ح ــى، خیلى ه ــعار توخال ــک ش ی
اّمــا چــون معنویــت و آن گاه معنــوى نیســت، بیشــتر جنبــه ى 
پیــدا مى کنــد. دّوم عقانیــت، اگــر  سیاســى و شــکلى 
ــه  ــت ب ــات عدال ــى اوق ــد گاه ــت نباش ــت در عدال عقانی
ــت  ــت، عقانّی ــود ... در عدال ــل مى ش ــودش تبدی ــد خ ض
شــرط اّول اســت. خیلــى از کارهــا را گاهــى بعضــى از ایــن 
گروه      هــاى تنــد و افراطــى در ایــن کشــور بــه عنــوان عدالــت 

ــده.« 31 ــت ش ــد عدال ــه ض ــد، ک کرده      ان

ــئله  	 ــه مس ــی ب ــی و سیاس ــای جناح 4ـ غرض ه
ــت:  عدال

ایــن مــورد نیــز یکــى از مــوارد بــه مراتــب بدتــر از مــوارد قبلى 
ــث  ــه باع ــت ک ــت اس ــق عدال ــیب هاى تحق ــوع آس در موض
ــه  ــى ب ــى و سیاس ــگاه جناح ــد. ن ــد ش ــت خواه ــد عدال ض
مســئله عدالــت، ایــن مفهــوم الهــى را بــه یــک مســئله مــادى 
ــد  ــه آن وارد خواه ــدى ب ــیب هاى ج ــد داد و آس ــزل خواه تن
کــرد. رهبــر انقــاب در ایــن مــورد مى فرماینــد: »هرکــس از 
ــد.  ــا مى کنن ــت را معن ــود، عدال ــدا مى ش ــه اى پی ــر گوش ه
اگــر شــائبه ى اغــراض سیاســى و اغــراض جناحــى و اغــراض 
ســودجویانه و اغــراض خائنانــه در آن باشــد کــه دیگــر بدتــر! 
ایــن حادثــه و پدیــده ى بســیار زشــتى اســت کــه در جامعــه ى 
ــه  ــت؛ همیش ــروز نیس ــوص ام ــه مخص ــود دارد. البت ــا وج م

ــوده اســت.« 32 ب

5ـ فقدان مجری عادل جهت تحقق عدالت: 	

 از دیگــر آســیب هاى تحقــق عدالــت فقــدان مجــرى عــادل 
و قانــون عادالنــه بــراى تحقــق عدالــت اســت. رهبــر انقــاب 
در ایــن مــورد مى فرماینــد: »اگــر قوانیــن عادالنــه باشــد امــا 
نیــروى اجــرا کننــده عــادل نداشــته باشــد از عــدل اجتماعــى 
مجریــان  اگــر  قوانیــن  بهتریــن  بــود.  نخواهــد  خبــرى 
شایســته اى نداشــته باشــد همیشــه معطــل خواهــد مانــد.« 33
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رتکد مالسالا تجح

رای خواص به زندگِی بدون عزت و عدالت

حجت االسالم واملسلمین دکرت محمد عابدی، عضو هیأت علمی گروه 

قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

شماره  
چهار

ــن)ع( و  ــام حس ــح ام ــاى صل ــق زمینه   ه ــناخت دقی ــراى ش ب
نــه تســلیم کــه متاســفانه برخــى صلــح مى  گوینــد و تســلیم 
ــام  ــارض ام ــف متع ــق دو طی ــى دقی ــد، جریان شناس مى نامن
ــان »صالحــان و  ــان جری ــه دیگــر بی ــه و ب حســن)ع( و معاوی
ناصالحــان« گویــاى ایــن حقیقــت اســت کــه »۱ـ دنیازدگــى 
و ۲ـ عدم دینــدارى« مــردم در نهایــت موجــب پذیــرش صلــح 
ــز  ــه نی ــن دو زمین ــن ای ــد؛ در بی ــن)ع( ش ــام حس ــوى ام از س
البتــه دنیازدگــى عامــل اصلــى بــود، بــه گونــه  اى کــه موجــب 
شــد دینــدارى در عمــل محقــق نشــود و در حــد ابــزار توســعه 
دنیایــى بــه کار آیــد، در حقیقــت گزینــه صلــح را بایــد 
ــرت  ــذا حض ــت؛ ل ــور دانس ــعه گرایان دنیامح ــل توس تحمی
ــا  ــرد و ب ــى ک ــح معرف ــل صل ــن دو را عام ــن)ع( ای ــام حس ام
تعبیــر »عبید الدنیــا« در حقیقــت دنیامــداران و متدین نمایــان 
ــراى  ــا هــم ب ــوار، ج ۴۴، ص ۲۱( ت ــد )بحاراالن را افشــا  کردن
جامعــه عصــر خــود و هــم بــراى آینــدگان مســیرى بگشــایند 
کــه در تحلیــل صلــح حضــرت بــه خطــا نرونــد و بداننــد کــه 
ــل  ــن در تحلی ــرد؛ بنابرای ــح ک ــى صل ــه دلیل ــه چ ــرت ب حض
ــار  ــوان معی ــه عن ــد ب ــز بای ــت سیاســى امــروزه نی ــن وضعی ای
ــوان یــک طــرف  ــه عن ــه دیــدگاه حضــرت ب ــار تحلیــل ب اعتب
معادلــه صلــح توجــه شــود و ایــن از ابتدایى  تریــن معیارهــاى 

ــت. ــى اس ــى تحلیل تاریخ پژوه
ــه و  ــال نقــاط اوج رویکــرد دنیاگرایان ــراى مث ــم ب اگــر بخواهی
دین گریزانــه مــردم آن دوره را متوجــه شــویم، کافــى اســت بــه 
ــم: »۱ـ اســتقبال نکــردن مــردم  ــن دو نقطــه اوج توجــه کنی ای
ــاله  اى  ــه مس ــن)ع(« ک ــگ امام حس ــور در اردوگاه جن از حض
بســیار تلــخ و بــراى فرماندهــى کل قــوا بســیار رنج آور اســت؛ 
وضعیــت بــه گونــه  اى بغرنج شــد کــه امــام حســن)ع( فرمود: 
…شــگفتا از مردمــى کــه پى در پــى نــه حیــا دارنــد، نــه دیــن… 
ف بــر شــما  ى بــردگان دنیــا…« )همــان، بــه نقــل از الخرائــج 

ُ
ا

و الجرائــح، راونــدى، موسســه امــام مهــدى، قــم، ۱۴۰۹ ق، 

ج ۲، ص ۵۷۵(. ۲ـ اوج دیگــر ایــن انحطــاط را بایــد در 
»ســردادن شــعار زندگــى« و ترجیــح چــرخ زندگــى بــر چــرخ 
ــه  ــى کــه امــام فرمــود: معاوی اســام و آخــرت دانســت؛ وقت
مــا را بــه چیــزى فراخوانــده اســت کــه عــزت و عدالــت در آن 
نیســت. اگــر زندگــى دنیــا را مى  خواهیــد، مى  پذیریــم و ایــن 
خــار در چشــم را تحمــل مى  کنیــم و اگــر مــرگ را بخواهیــد، 
ــه  ــد: هم ــم.« راوى مى  گوی ــى مى  داری ــدا ارزان آن را در راه خ
فریــاد زدنــد: »بــل البقیــه و الحیــاه« )بحاراالنــوار، ج ۴۴، ص 
۲۱(. واقعیــت ایــن اســت کــه مــردم بــه »زندگــى بــدون عزت 
و عدالــت« راى دادنــد امــا چــه شــد کــه کار به تحمیــل صلح 
بــر امــام کشــیده شــد و چــه شــد کــه مــردم برگــه »مــرگ بــراى 
خــدا« را در صنــدوق راى نینداختنــد؟ بــراى رســیدن بــه 
پاســخ ایــن پرســش، چنــد نکتــه را باید مــورد توجــه قــرار داد.
آثــار دنیاگرایــى و دیــن نداشــتن در رفتــار مــردم: ایــن آثــار در 
قالب هــاى مختلــف خــود را نشــان داد کــه بــه واقــع برخــى 
ــح  ــت صل ــاى عل ــه ج ــا را ب ــار و معلول ه ــن آث ــان ای محقق

ــد از: ــار عبارتن ــن آث ــى از ای ــد. برخ ــرح مى  کنن مط
پیمان شــکنى: وقتــى ســپاه قیــس بــن ســعد قبیلــه بــه قبیلــه بــه 
معاویــه پیوســتند، امــام فرمــود: … )پــس از شــهادت پــدرم( 
ــم و در  ــد و مــن هــم پذیرفت ــار بیعــت کردی ــه اختی ــا مــن ب ب
ــى  ــه تصمیم ــه چ ــد ک ــدا مى  دان ــدم و خ ــرون آم ــن راه بی ای
داشــتم، ولــى از شــما ســرزد آنچــه ســر زد.« )الفتــوح، ج ۴، 

ص ۲۹۰٫(.
خیانــت بــه امــام: رویکــرد دنیاگرایى مــردم ـــبه ویژه خواصـ را 
در قیــام و صلــح حســنى در آینــه خیانت هایشــان بایــد دیــد؛ 
چنانکــه معاویــه در آغازیــن لحظــات اکثــر آن را جــذب کرد، 
ــا ۵۰۰ هــزار درهــم  ــده را ب ــه کن ــه فرماندهــى از قبیل از جمل
خریــد و او بــا ۲۰۰ نفــر بــه معاویــه پیوســت و امــام فرمــود: 
مــن بارهــا بــه شــما گفتــه ام کــه وفــا نداریــد و بنــده دنیاییــد.« 

)بحاراالنــوار، ج ۴۴، ص ۲۰(.
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ــن  ــه ب ــه وقتــى جاری ــراى نمون ــارزه: ب ــه مب ــودن ب مصمــم نب
ــمت  ــه س ــت ب ــاى حرک ــد و تقاض ــرت آم ــزد حض ــه ن قدام
دشــمن کــرد، امــام فرمــود: اگــر همــه ایــن مــردم مثــل تــو 
ــم  ــا یک ده ــف ی ــى نص ــردم ول ــان مى  ک ــد، رهسپارش بودن
مــردم ایــن عقیــده را ندارنــد« )همــان، ج ۳۴، ص ۱۸ و 
ــان، ص  ــق پنه ــوایان، ص ۱۱۰؛ حقای ــیره پیش ــه: س ر.ک. ب

.)۲۱۳ و   ۲۱۶
بازتــاب دنیاگرایــى مــردم در جبهــه امــام: در ایــن مــورد نیــز 
ــام  ــدن ام ــا مان ــت: ۱ـ تنه ــى اس ــه کاف ــد نکت ــه چن ــه ب توج
حســن)ع(: حضــرت بارهــا بــا ایــن حقیقــت تلــخ روبــه رو 
شــد از جملــه در آغــاز جنــگ، وقتــى بــه پــل منیــع رســید، 
ــجد  ــردم را در مس ــرت، م ــوى حض ــدى از س ــن ع ــر ب حج
جمــع کــرد و کوشــید آنــان را بــه جنــگ تهییــج کنــد امــا همه 
ســکوت  کردنــد، بــه گونــه  اى کــه عــدى بــن حاتم برخاســت 
و گفــت: ســبحان الله! چقــدر ســکوت شــما زشــت اســت. 
ــد؟!  ــخ نمى دهی ــود پاس ــر خ ــد پیامب ــام و فرزن ــه ام ــا ب آی

ــى، ص ۵۵۹(. ــى طوس ــن، ص ۵۹؛ امال )مقاتل الطالبیی
ــود:  ــم مى  فرم ــح ه ــه صل ــا ب ــر اعتراض ه ــام در براب ۲ـ ام
ــه نســپردم، مگــر  ــه معاوی ــه خــدا! حکومــت را ب »ســوگند ب
اینکــه یارانــى نیافتــم.« )احتجــاج، طبرســى، ج ۲، ص ۷۱، 
بحاراالنــوار، ج ۸۵، ص  بحاراالنــوار، ج ۴۴، ص ۱۴۷، 
ــت. ــب هس ــن مطل ــز ای ــام نی ــاى ام ــى در دعاه ۲۱۲(؛ حت

ــدام نظامــى: نظــام  ــا اق ــه هــدف ب ــدى از وصــول ب ۳ـ ناامی
سیاســى و اجتماعــى شــیعه بــر اســاس نظــام امامــت 
ــوان  ــد از آن به عن ــت بای ــه در حقیق ــت ک ــه اس ــازمان یافت س
نظــام سیاســى و اجتماعــى اســام یــاد کــرد کــه تنهــا 
شــیعیان آن را پذیرفته انــد. همچنیــن نظــام امامــت هدفــش 
اوال حفــظ جامعه النبــى و بعــد گســترش آن تــا مــرز اســتقرار 
تمــدن اســامى و تثبیــت آن اســت. بــا ایــن مقدمــه روشــن 
ــزارى  ــى و اب ــور فرع ــح دو ام ــگ و صل ــه جن ــود ک مى  ش
هســتند و خــود هــدف نیســتند بلکــه وســیله اند بــراى 
تامیــن آن هــدف تمدنــى. در ایــن میــان اگــر در مســیر 
ــى  ــع گروه های ــا مناف ــد ب ــاى جامعــه جدی جامعه ســازى و بن
ــد و  ــش آی ــارض پی ــد، تع ــره مى  برن ــابق به ــع س ــه از وض ک
آنــان مانــع تمدن ســازى اســامى شــوند، سیاســت مقاومــت 
و دفــاع و جنــگ مطــرح مى  شــود وگرنــه در اســام نــه جنــگ 
اصالــت دارد و نــه صلــح و اگــر تعارض هــا پیــش نمى آمــد، 
ائمــه فــارغ از ایــن امــور مشــغول جامعه   ســازى اســامى و 

تحقــق مدینه النبــى مى  شــدند.
فــراوان  معارضه   هــاى  جهــت  بــه  حســن)ع(  امــام  ۴ـ 

سیاســى معاویــه و منافقــان داخلــى ناچــار بــه جنــگ شــد تا 
ــى  ــس از تنهای ــد. او پ ــظ کن ــکفته را حف ــى تازه ش جامعه النب
ــا ابــزار نظامــى بــه  و ناامیــدى از ادامــه وصــول بــه هــدف ب
ــود:  ــه فرم ــاى صلح نام ــگام امض ــام هن ــن داد. ام ــح ت صل
»اینــک پیشــامد مــن، بــه ناامیــدى از حقــى کــه زنــده دارم 
و باطلــى کــه بمیرانــم، رســید.« )علل الشــرایع، شــیخ 
صــدوق، مکتبــه الــداورى، قــم، ص ۲۲۱ و ر.ک. بــه: تاریــخ 
طبــرى، ج ۳، ص ۱۶۵؛ الفتــوح، ج ۳ و ۴، ص ۲۹۲ـ  ۲۹۴؛ 
اعــام الــورى؛ ج ۱، ص ۴۰۳(. پذیــرش گزینــه صلــح پیامد 
طبیعــى حــوادث قبلــى و ناامیــدى از وصــول بــه هــدف بــا 
جنــگ بــود. روایاتــى کــه امــام حســن)ع( در آنهــا مى  گویــد 
ــن  ــاى ای ــردم…« گوی ــح نمى ک ــتم، صل ــى داش ــر یاران »اگ
اســت کــه امــام صلــح را بــه عنــوان اســتراتژى اتخــاذ نکــرد 
بلکــه طبــق وضعیــت موجــود ناچــار بــه اســتفاده از آن شــد. 
)نمونــه  اى در پاســخ امــام بــه زیــد بــن وهــب جهنــى: ر.ک. 
بــه: احتجــاج، ج ۲، ص ۶۹( امــا چــون مســیر امامــت ادامه 
دارد و جریــان اســامى بایــد در بســتر تاریــخ ادامــه یابــد و 
نظام هــاى سیاســى مســتقر شــوند و هــدف اصلــى امامــت را 
پــى بگیرند)حفــظ جامــع نبــوى تــا تمدن   ســازى اســامى(، 
الزم اســت از اتفاقــات سیاســى گذشــته درس گرفتــه شــود. 
تمــام  کــردن پــروژه ناتمــام امــام حســن)ع(در حفــظ جامعــه 
نبــوى و اعتــاى تمدنــى آن وظیفــه  اى اســت بــر دوش 
همــه کارگــزاران نظــام اســامى کــه جــز بــا درس گرفتــن از 
بســترهاى منجــر بــه صلــح بــا جریــان معــارض، نتیجــه اش 
دور خــود چرخیــدن خواهــد بــود و همچنــان جریــان 
اســام در دور باطــل قیــام وصلــح ســرگردان خواهــد مانــد و 
ــن  ــه مــرز تمدن ســازى نخواهــد رســید بلکــه همی نه تنهــا ب
جامعــه به ارث مانــده از پیامبــر اکــرم؟ص؟ نیــز روز بــه روز 

ــد. ــد ش ــد خواه ــا ناکارآم ــل رقب ــر و در مقاب نحیف ت
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رتکد مالسالا تجح

غفلت از عدالت اقتصادی

سید احسان خاندوزی، استاد هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام 

صادق)ع(

شماره  
پنج

ــم  ــام معظ ــوان مق ــالگرد فراخ ــن س ــر ۱۳۹۹، دومی ۲۲ مه
پایــه  الگــوى  ارتقــاى »ســند  بــراى تکمیــل و  رهبــرى 
ایــن  انتشــار  از  پــس  بــود.  پیشــرفت«  اســامى ایرانى 
ــامى  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــاه ۱۳۹۷، رهب ــند در مهرم س
و  نخبــگان  علمــى،  مراکــز  دســتگاه ها،  مدظله العالــى، 
ــند  ــف س ــاد مختل ــق ابع ــى عمی ــه بررس ــران را ب صاحب نظ
تدوین شــده و ارائــه نظــرات مشــورتى جهــت تکمیــل و 

ــد. ــند فراخواندن ــن س ــاى ای ارتق
در همیــن راســتا، مطالــب و مقاالتــى از مجموعه هــاى 
ــن ســند ۵۰ســاله  ــا ای دانشــگاهى و حــوزوى منتشــر شــد ت
ــد و  ــود یاب ــر، بهب ــر و باکیفیت ت ــه بهت ــامى ایرانى هرچ اس
اصــاح شــود. اینــک پــس از دوســال از فراخــوان رهبــرى و 
بــا توجــه بــه شــرایط کشــور کــه مســتلزم یــک الگــوى مــورد 
ــا مرکــز الگــو به عنــوان  اجمــاع اســت، زمــان آن فرارســیده ت
ــى و  ــه نخبگان ــا جامع ــو ب ــن گفت وگ ــند، ضم ــدى س متص
پاســخ بــه ســواالت و شــبهات، نســخه نهایــى ســند الگــو را 
ــود  ــن ب ــر ای منتشــر ســازد. اگرچــه انتظــار جامعــه علمــى ب
ــاى  ــش گفت وگوه ــش از پی ــته، بی ــال گذش ــرف دوس ــه ظ ک
سیاســى و راهبــردى شــکل گرفتــه و تعامــل هدفمند بــا جامعه 
ــن  ــه همی ــه ب ــا توج ــرد. ب ــرار بگی ــتورکار ق ــى در دس نخبگان
ــى  ــگان علم ــا نخب ــو ب ــا در گفت وگ ــدیم ت ــرآن ش ــاله ب مس
ــرده و  ــى ک ــش بررس ــش از پی ــوع را بی ــن موض ــگاهى ای دانش
مــورد ارزیابــى قــرار دهیــم. آنچــه در ادامــه از نظــر مى گــذرد 
انعکاســى از مطالــب خبرگانــى اســت کــه دراین بــاره نظــرات 
خــود را بیــان کــرده و در مرکــز رشــد دانشــگاه امام صــادق)ع( 

مــدون شــده اســت.
ایــن واقعیــت کــه پــس از تدویــن ســند چشــم انداز ۲۰ســاله 
ــتگذاران  ــامى، سیاس ــورى اس ــات جمه ــوم حی ــه س در ده
عالــى کشــور در چهارمیــن دهــه دســت بــه کار تدویــن 
ــاى  ــود گوی ــد، خ ــى زده ان ــامى – ایران ــرفت اس ــوى پیش الگ

بلــوغ تدریجــى نظــام حکمرانــى به شــمار مــى رود. ســند پایــه 
شــامل مبانــى، آرمان هــا، رســالت، افــق و تدابیــر اســت کــه 
به جهــت نزدیــک بــودن بــه ســطح سیاســتگذارى، مهم تریــن 
بخــش ایــن ســند ۵۶ تدبیــرى اســت کــه درحوزه هــاى 
ــر  ــى ذک ــى و فرهنگ ــى، اجتماع ــادى، سیاس ــف اقتص مختل

شــده اســت.
بــا توجــه بــه فراخــوان رهبــر معظــم انقــاب اســامى بــراى  
ــه توســط کارشناســان و  ــل ســند الگــوى پای اصــاح و تکمی
ــه کــه  ــا لحــاظ اهمیــت ســند الگــوى پای صاحب نظــران و ب
ــى  ــامى ایران ــوى اس ــى الگ ــند تفصیل ــگارش س ــاى ن مبن
ــن  ــر ضم ــت حاض ــت، یادداش ــد گرف ــرار خواه ــرفت ق پیش
ــر  ــر تدابی ــه از منظ ــند پای ــتى هاى س ــى کاس ــه برخ ــاره ب اش
عدالت محــور، نقــدى را نیــز بــه رویکــرد کلــى ســند الگــوى 
پایــه مطــرح مى کنــد کــه پیشــنهاد مى شــود در اصــاح ســند 

مــورد امعــان نظــر قــرار گیــرد.

 ۱. جای خالی ابعادی از عدالت در تدابیر 	

شــاید یکــى از محورى تریــن مفاهیمــى کــه الگــوى پیشــرفت 
بایــد متکــى بــر آن تدویــن شــود و ممیــزه ایــن الگــو بــا ســایر 
ــت  ــوم عدال ــود، مفه ــوب مى ش ــرفت محس ــاى پیش مدل ه
ــز  ــت در مرک ــکده عدال ــته اندیش ــال هاى گذش ــت. در س اس
الگــو، ضمــن برگــزارى نشســت ها و انتشــار مکتوبــات، 
ــه گــردآورى و تنقیــح مباحــث نظــرى  کمــک قابل توجهــى ب
عدالــت از منظــر اســامى و معیارهــاى عدالــت کــرده اســت 
ــبت  ــه، نس ــوى پای ــند الگ ــى س ــد خروج ــر مى رس ــا به نظ ام
ــته  ــت داش ــادى، غفل ــت اقتص ــاله عدال ــادى از مس ــه ابع ب

اســت.
البتــه شــایان توجــه اســت کــه ابعــاد دیگــرى ماننــد عدالــت 
بین نســلى )تدبیــر ۲۴(، عدالــت مالیاتــى )تدبیــر ۲۱( و 
عدالــت در نظــام بانکــى )تدبیــر ۲۳(، در ســند الگــوى پایــه 
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ــه امــا بخش هــاى  ــه نحــو پررنگــى مــورد اشــاره قــرار گرفت ب
ــول  ــادى مغف ــت اقتص ــوزه عدال ــته ترى از ح ــیار برجس بس

ــر اســت: ــه شــرح زی واقــع شــده کــه برخــى از آنهــا ب
ــه، از  ــوى پای ــند الگ ــى؛ در س ــت خصوص ــوق مالکی ۱. حق
منظــر مســائل مالکیــت تنهــا در تدبیــر ۲۸ بــه حفــظ حقــوق 
ــى  ــاى مل ــى و ثروت  ه ــع طبیع ــر مناب ــى ب ــت عموم مالکی
اشــاره شــده اســت. بــه بیــان دیگــر، مشــخص نیســت موضع 
ــه مالکیــت خصوصــى و مرزهــاى آن  ــه نســبت ب الگــوى پای
ــت؟  ــى چیس ــى و دولت ــاى عموم ــواع مالکیت ه ــایر ان ــا س ب
ــناد  ــن اس ــى از مهم تری ــاید یک ــه ش ــت ک ــى اس ــن درحال ای
ــى  ــت هاى کل ــر، سیاس ــاى اخی ــور در دهه ه ــتى کش باالدس
ــرو  ــف قلم ــه بازتعری ــه ب ــد ک ــى باش ــون اساس ــل ۴۴ قان اص

ــاص دارد. ــى اختص ــى و تعاون ــى و دولت ــت  خصوص مالکی
جریان هــاى  نمــود  برجســته ترین  شــاید  فقــر؛   .۲
ــت  ــرى اس ــتگذارى، تدابی ــه سیاس ــى درعرص عدالت خواه
کــه بایــد حــول رفــع فقــر و تامیــن حــد عفــاف و کفــاف در 
جامعــه اســامى صــورت گیــرد. نه تنهــا به لحــاظ تئوریــک از 
الگــوى اســامى انتظــار مــى رود در ایــن خصــوص صاحــب 
ایــده و موازیــن کامــا جــدى و متمایــزى باشــد، بلکــه اولیــن 
مطالبــه عمومــى از تحقــق یــک الگــوى اســامى رفــع فقــر 
ــه مســاله  ــه ب اســت. به نحــو شــگفت آورى ســند الگــوى پای
خــط فقــر مدنظــر الگــو و تدابیــر الزم بــراى جمعیــت زیرخط 

ــز نکــرده اســت. فقــر حتــى اشــاره اى نی
ــا  ــه اساس ــى ک ــن موضوع ــه؛ دومی ــاى ظالمان ۳. نابرابرى ه
ادبیــات جهانــى عدالــت را بــا آن مى شناســند، مســاله 
ــى  ــت توزیع ــوال عدال ــى، س ــور اصول ــت. به ط نابرابرى هاس
و سیاســت هاى بازتوزیعــى درســطح جهانــى ناظــر بــر 
ــه  تعیین تکلیــف یــک سیســتم و الگــوى اقتصــادى نســبت ب
ــودن نابرابرى هــا  ــه ب ــار ناعادالن ــرى اســت. معی مســاله نابراب
ــکاف هاى  ــوازن و دورى از ش ــرارى ت ــراى برق ــر الزم ب و تدابی
ــوى  ــند الگ ــه در س ــت ک ــرى اس ــم دیگ ــه مه ــى، مقول طبقات

ــت. ــده اس ــه آن نش ــاره اى ب ــه اش پای
ــن مســائلى کــه  ــه؛ یکــى از مهم تری ۴. قیمت گــذارى عادالن
ــاالن  ــراى فع ــتند و ب ــر هس ــا آن درگی ــور ب ــتگذاران کش سیاس
اقتصــادى بخــش خصوصى نیــز همــواره ســواالت و ابهاماتى 
ــا نبــودن نظــام قیمت گــذارى  ــه بــودن ی ایجــاد کــرده، عادالن
ــى  ــود بانک ــرخ س ــرخ ارز و ن ــن ن ــه در تعیی ــت؛ از مداخل اس
ــا  ــاورزى ی ــش کش ــى در بخ ــد دولت ــت خری ــا قیم ــه ت گرفت
قیمــت فــروش درخصــوص خدمــات یــا کاالهــاى اساســى. 
ــا در  ــده قیمت ه ــاده تعیین کنن ــش فوق الع ــه نق ــه ب ــا توج ب

نظــام اقتصــادى )چــه هــدف پیشــرفت و کارایــى و چــه هدف 
ــوزه  ــن ح ــى در ای ــامى ایران ــوى اس ــکوت الگ ــت(، س عدال

ــود. ــوب مى ش ــزرگ محس ــى ب ــه ضعف نقط
۵. نظامــات حقــوق و دســتمزد؛ طــرف دوم تولید و پیشــرفت، 
نحــوه برخــوردارى افــراد از منافــع حاصــل از تولیــد و 
دســتمزدهاى عادالنــه یــا منصفانه اســت کــه جایــگاه طبقات 
ــد.  ــن مى کن ــت تعیی ــا پایین دس ــت ی ــاع را در باالدس اجتم
نارضایتــى از بى ضابطــه بــودن حقــوق و دســتمزد در برخــى 
ــز در  ــا بخــش شــرکت هاى دولتــى نی حوزه هــاى اقتصــادى ی
زمــره جدى تریــن مطالبــات عمومــى و از مظاهــر بى عدالتــى 
ــارت  ــک عب ــا ی ــه تنه شــمرده مى شــود. در ســند الگــوى پای
)تدبیــر ۵۱( پیرامــون حــد کفــاف معیشــت مســئوالن کشــور 
ــد  ــوده و نیازمن ــاله ب ــى از مس ــه کوچک ــه گوش ــود دارد ک وج

توســعه و تکمیــل اســت.
ــه عوامــل  ــازار کار؛ مســاله ســهم برى عادالن ۶. عدالــت در ب
ــاى  ــن دغدغه ه ــزء مهم تری ــاز ج ــد از دیرب ــاى تولی و نهاده ه
عدالتــى به شــمار مى رفتــه اســت کــه نمــود اصلــى آن 
در قراردادهــاى حــوزه کار و ســایر مســائل ایــن حــوزه، 
به ویــژه بیــکارى اســت. بخــش مهمــى از جریان هــاى 
ــه  ــراض ب ــت اعت ــه جه ــا ب ــان، صرف ــادى در جه ــپ اقتص چ
ــا  ــد و ب ــدا کردن ــروز پی ــور و ب ــازار کار ظه ــى در ب بى عدالت
توجــه بــه نقــش وی ــژه انســان در الگــوى پیشــرفت اســامى، 

ــد. ــاکت باش ــوص س ــن خص ــو در ای ــد الگ نبای
۷. انحصــار، رانــت و دسترســى هاى عادالنــه؛ اهمیــت 
دسترســى برابــر در نظریــات عدالــت بــه قدرى اســت کــه گاه 
نظریه پــردازان غربــى، عدالــت را به همیــن یــک نکتــه تقلیــل 
ــورد  ــامى م ــر اس ــدگاه از منظ ــن دی ــد ای ــد. هرچن مى دهن
تاییــد نیســت امــا ســند الگــوى پایــه دربــاره نظــام دسترســى 
عادالنــه )بــه ســرمایه و اطاعــات و…( و زدودن انحصارهــا و 

ــت. ــرى نیس ــاوى هیچ تدبی ــا، ح رانت ه
۸. کاهــش ارزش پــول و تــورم؛ جــزء ناعادالنه تریــن مظاهــر 
اقتصــاد مــدرن، فراگیرشــدن پدیــده تــورم و کاهــش مســتمر 
ــت  ــه اس ــى از جامع ــد گروه های ــدرت خری ــول و ق ارزش پ
کــه حقــوق ثابــت دارنــد. آیــا حکومــت دربــاره حفــظ ارزش 
پــول وظیفــه اى دارد و درصــورت عــدم ایفــاى این مســئولیت، 
ــران قــدرت خریدهــاى از دســت  ــه فکــر جب ــد ب ــه بای چگون

رفتــه باشــد؟
بــا نظرخواهــى از ســایر صاحب نظــران حــوزه عدالــت، 
ــر  ــه را از منظ ــوى پای ــند الگ ــاى س ــت خأه ــوان فهرس مى ت
ــند، از  ــازى س ــل نهایى س ــرده و در مراح ــل ک ــت تکمی عدال
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ــت. ــره جس ــت به ــن فهرس ای

 ۲. نقد رویکرد حاکم بر تدابیر 	

ــند،  ــر س ــش تدابی ــر بخ ــور ب ــت مح ــاى عدال ــارغ از نقده ف
تجــارب توســعه و پیشــرفت جوامــع مختلــف حاکــى از 
ــه  ــد در مرحل ــر مى رس ــه به نظ ــت ک ــى اس ــاى مهم درس ه
تدویــن بخــش تدابیــر اساســا مــورد توجه قــرار نگرفته اســت. 
تجربــه انــدک نویســنده در بخش هــاى سیاســتگذارى کشــور 
نیــز مویــد آن اســت کــه اگــر هــدف از بخــش تدابیــر، ارائــه 
راهبردهــاى حــل مســائل کشــور درمســیر و شــاهراه الگــوى 
ــو  ــر به نح ــن تدابی ــت و همی ــى اس ــامى ایران ــرفت اس پیش
تفصیلى تــر و کامل تــر در ســند الگــوى اســامى ایرانــى 
ظهــور و بــروز خواهنــد یافــت، آنــگاه بایــد گفــت تــا رویکــرد 
حاکــم بــر آن اصــاح نشــود نبایــد انتظــار باالیــى، حتــى از 
ســند تفصیلــى الگــوى پیشــرفت داشــت. از منظــر رویکــرد 
ــرى و  ــاره جهت گی ــر را درب ــاى زی ــوان نقده ــرا، مى ت نهادگ

نــگاه کلــى بخــش تدابیــر مطــرح کــرد:
ــادى  ــاى اقتص ــه بخش ه ــر؛ مطالع ــاى تدبی ــام درمعن ۱. ابه
ــت  ــاف برداش ــد اخت ــان مى ده ــر نش ــل تدابی ــدرج ذی من
اساســى میــان فهــم عامــه از تدبیــر و نویســندگان ســند وجــود 
ــت  ــق عدال ــد: »تحق ــه فرمایی ــارات توج ــن عب ــه ای دارد. ب
ــر ۲۱(،  ــا« )تدبی ــد خانواره ــه درآم ــش فاصل ــى و کاه مالیات
ــروش  ــل از ف ــاى حاص ــت از درآمده ــه دول ــتقال بودج »اس
ــع  ــى مناب ــف خام فروش ــر ۲۴(، »توق ــى« )تدبی ــع طبیع مناب
ــدت  ــش ش ــر ۲۵(، »کاه ــال« )تدبی ــرف ۱۵ س ــى ظ طبیع
ــاختار  ــى در س ــر ۲۹(، »تمرکززدای ــرژى« )تدبی ــرف ان مص
ــاى  ــردن قابلیت ه ــال ک ــر ۳۱(، »فع ــادى و مالى«)تدبی اقتص
ــذا«  ــى غ ــت و ایمن ــن امنی ــر ۳۳(، »تامی ــرزمینى« )تدبی س
)تدبیــر ۳۵(، »بسترســازى بــراى اســتقرار متعــادل جمعیت و 
تــوازن منطقــه اى« )تدبیــر ۳۰(. در لســان تخصصــى، عبارات 
فــوق مصــداق هدف گــذارى اســت کــه خــود محتــاج تدبیــر 
و سیاســت اســت، یعنــى پاســخى بــراى چگونگــى و روش.
الگــوى  یــک  هنــر  تدابیــر؛  میــان  تزاحــم  ندیــدن   .۲
ــاب در »تزاحــم«  ــه انتخ ــرفت، کمــک ب ــراى پیش ــا ب راهگش
و  بــودن  چندهدفــى  به جهــت  کــه  سیاست هاســت 
ــه  ــد. ب ــا رخ مى ده ــات اداره، قطع ــودن نظام ــى ب چندارزش
ــد  ــف مى توان ــدف ال ــراى ه ــت ب ــاذ سیاس ــر، اتخ ــان دیگ بی
بــه دور شــدن از هــدف »ب« منجــر شــود. به عنــوان نمونــه، 
ــاى  ــش درآمده ــب افزای ــه موج ــات گرچ ــرخ مالی ــش ن افزای
پایــدار دولــت و کاهــش وابســتگى بــه درآمــد نفتــى مى شــود 

ــد.  ــش مى ده ــادى افزای ــاى اقتص ــر بخش ه ــار را ب ــا فش ام
ــد،  ــق و تولی ــش رون ــراى افزای ــادى ب ــاالن اقتص ــن فع همچنی
ــن  ــذف تعیی ــروى کار و ح ــارى نی ــه اجب ــذف بیم ــل به ح مای
ــه  وخامــت  حداقــل دســتمزد هســتند امــا ایــن سیاســت ها ب
اوضــاع توزیــع درآمــد بــراى طبقــات کارگــر و دســتمزدبگیر 
منجــر مى شــود. در چنیــن شــرایطى بیــان دو تدبیــر مســتقل 
بــه  مالیــات و رونــق کســب وکار کمکــى  درحوزه هــاى 
ــاره تزاحم هــا تعیین تکلیــف  ــرا درب سیاســتگذار نمى کنــد، زی
ــح در  ــادل و تراجی ــل تع ــه درفص ــابه آنچ ــت. مش ــرده اس نک
اصــول فقــه وجــود دارد، الزم اســت تزاحــم تدابیــر از ســوى 
نگارنــدگان الگــو لحــاظ شــود. به بیــان دیگــر از ســند انتظــار 
ــش  ــا افزای ــش ی ــر کاه ــر ب ــر تدبی ــر ه ــا اث ــى رود نه تنه م
متغیرهــاى اجتماعــى و اقتصــادى را لحــاظ کنــد، بلکــه اثــر 
پیاده ســازى هم زمــان ایــن سیســتم معــادالت را در نظــر 

ــرد. بگی
۳. عــدم التــزام نظــام سیاســتگذارى بــه هــر الگــو؛ از 
پیشــرفت  الگــوى  بایــد  کــه  مســائلى  برجســته ترین 
ــد،  ــاذ کن ــجمى اتخ ــر منس ــه تدابی ــوص آن مجموع درخص
معضــل عــدم پایبنــدى نظــام سیاســتگذارى کشــور بــه یــک 
الگــوى مشــخص اســت؛ چــه الگــوى لیبرالیســم اقتصــادى 
باشــد و چــه الگــوى اســامى پیشــرفت. به بیــان دیگــر 
مختصــات نظــام حکمرانــى کنونــى مــا موجــب شــده 
ــود  ــو وج ــه الگ ــدى ب ــکان پایبن ــتمى ام ــو سیس ــت به نح اس
ــن معضــل ازســوى نویســندگان الگــو  ــا ای نداشــته باشــد. ت
بــه رســمیت شــناخته نشــود و بــراى آن تدابیــر مناســب ارائــه 
نکننــد، تدقیــق محتــواى الگــو احتمــاال اثربخشــى نخواهــد 

ــت. داش
الگــوى  بــه  التــزام  مانــع  مهم تریــن  مى رســد  به نظــر 
خــاص، نــوع مردم ســاالرى غیرحزبــى و غیرقابــل پیش بینــى 
اســت کــه موجــب شــده مجلــس شــوراى اســامى در 
ایــران هیچ انســجام یــا اکثریــت موثــرى نداشــته باشــد، 
ــه  ــدون توج ــد ب ــدگان مى توان ــى از نماین ــر گروه ــه ه درنتیج
ــا احــزاب، پیشــنهادهاى ناســازگار  ــات راس نظــام ی ــه منوی ب
ــز  ــا نی ــد. دولت ه ــه آن راى دهن ــرده و ب ــرح ک ــو را مط ــا الگ ب
ــه او  ــور ک ــخص رئیس جمه ــه ش ــکا ب ــا ات ــه ب ــت اینک به جه
نیــز غیرحزبــى و برنامه هایــش غیرقابل پیش بینــى اســت، 
ــه  ــى مواج ــزام احتمال ــدم الت ــان و ع ــدم اطمین ــن ع ــا همی ب

ــتند. هس
۴. غفلــت از نقــش بروکراســى و انگیــزش آنهــا؛ فرض مســتتر 
ــه تدابیــر خــاص درخصــوص  ــاز ب در الگــوى پایــه، عــدم نی
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نظــام بروکراســى و جهت دهى انگیــزش بروکرات هاســت، 
حــال آنکــه پــس از نظریــه انتخــاب عمومــى، سیاســتگذاران 
ــا عــدم  ــق ی ــراى تحق ــر و فعــال بروکرات هــا ب ــه نقــش موث ب
ــى  ــد و در نظام هــاى حکمران تحقــق سیاســت ها توجــه کردن
یــک ســوال مهــم آن اســت کــه بــا چــه سازوکارهاى انگیزشــى 
مى تــوان نظــام بروکراســى را بــه پیشــبرد هــدف الــف ترغیــب 
ــا  ــزه بروکرات ه ــا به انگی ــته م ــى گذش ــره بى توجه ــرد. ثم ک
ایــن بــود کــه بســیارى از قوانیــن و سیاســت هاى کلــى کشــور 
کــه ســال ها از ابــاغ آن مى گــذرد، بــا درجــه عملکــرد پاییــن 
باقــى مانــده اســت. بخــش دیگــرى از مشــکات کشــور نیــز 
ــن  ــازى قوانی ــر پیاده س ــى در براب ــت بروکراس ــى از مقاوم ناش
اســت. براســاس ایــن تجربــه، توصیــه مى شــود ســند الگــوى 
پایــه توجــه ویــژه بــه نقــش نظــام بروکراســى و  انگیزه بخشــى 

داشــته باشــد.
ــتاوردهاى  ــى از دس ــیر؛ یک ــه مس ــتگى ب ــا و وابس ۵. نهاده
ــا  ــیر ی ــه مس ــتگى ب ــاله وابس ــه مس ــه ب ــرا توج ــرد نهادگ رویک
چســبندگى نهادهاســت. در ایــن رویکــرد تصمیمات گذشــته 
ــه  ــا را ب ــده آنه ــه آزادى آین ــادى از درج ــش زی ــورها، بخ کش
ــمت  ــت به س ــوزه، حرک ــن آم ــو ای ــرد. در پرت ــروگان مى گی گ
آینــده مطلــوب بایــد به صــورت کامــا گام بــه گام و همــراه بــا 
اصــاح نهادهــا، قواعــد بــازى و نظــام منافــع بازیگران باشــد. 
التفــات بــه ایــن نکتــه مهــم مى توانــد موضــوع »دوره گــذار« 
را بیــش از پیش برجســته ســازد و اساســا یــک رکــن »ایرانیت« 
ــه  ــترى ک ــت، بس ــر اس ــراى تدابی ــتر اج ــه بس ــو ماحظ الگ
یکبــاره قابلیــت گسســت و جهش نــدارد. مــرور بخــش تدابیر 
ســند نشــان مى دهــد نویســندگان آن التفــات کافــى بــه ایــن 
واقعیــت نداشــته اند. اگــر در الگــو بناســت ظــرف ۱۵ ســال 
ــن  ــید ای ــد پرس ــود، بای ــع ش ــت قط ــه نف ــه ب ــتگى بودج وابس
هــدف کــه قریــب ۳۰ ســال اســت در اســناد رســمى کشــور 
مطــرح شــده، در چــه بســتر نهــادى تاکنــون قابلیــت تحقــق 
نداشــته و موانــع چــه بوده انــد؟ اگــر آن موانــع برقــرار باشــند، 
ــى پیشــین دچــار  ــه سرنوشــت سیاســت هاى کل ــز ب الگــو نی

خواهــد شــد.
ــوص  ــه درخص ــه اى ک ــن نکت ــى؛ آخری ــدان آینده شناس ۶. فق
ــات  ــوت مطالع ــت، ق ــرح اس ــل ط ــى قاب ــند بلندمدت ــر س ه
ــر و  ــاى تدابی ــا دارد مبن ــه بن ــندى ک ــت. س ــناختى اس آینده ش
ــرم  ــرد، الج ــرار گی ــى ق ــه آت ــج ده ــدود پن ــتگذارى ح سیاس
بایــد دومســیر را طــى کنــد: نخســت مســیر عمــودى یعنــى 
از اهــداف ارزشــى )تقــدم رتبــى( به ســمت راهبردهــا و 
سیاســت ها، دوم مســیر افقــى یعنــى از روندهــاى آینــده 

)تقــدم زمانــى( به ســمت راهبردهــا و سیاســت ها. ســند 
الگــوى پایــه تــاش کــرده بــا لحــاظ آرمان هــا و افــق، مســیر 
عمــودى را طــى کنــد امــا هیــچ ردپایى از مســیر افقى نیســت. 
مطالعــه متــن تدابیــر کامــا مویــد ایــن واقعیــت اســت کــه 
ســند، مختصــات امــروز را مبنــاى اصاحــات آینده قــرار داده 
و از آینــده بــه امــروز حرکــت نکــرده اســت. چــه بســا تحــول 
ــد  ــورى مانن ــاى نوظه ــتگذارى و فناورى ه ــاى سیاس نظام ه
ــم انداز ۱۴۴۴  ــا در چش ــود، م ــب ش ــن۱ و… موج باک چی
نیازمنــد جنــس متفاوتــى از تدابیــر باشــیم. آیــا اساســا وضــع 
ــن  ــن انرژى هــاى جایگزی ــرژى و همچنی مصــرف داخلــى ان
در دهه هــاى آینــده، اجــازه مى دهــد کــه بودجــه دولــت 
وابســته بــه صــادرات نفــت باشــد کــه مــا در تدبیــر ۲۴ و ۲۵ 

ــته ایم؟ ــت گذاش ــر آن انگش ب
ــه  ــورى ک ــن مح ــو؛ آخری ــود الگ ــاى خ ــوازم پویایى ه ۷. ل
ــاى  ــت، پویایى ه ــى اس ــه خال ــوى پای ــند الگ ــاى آن در س ج
ــن  ــت اجــراى الگوســت، ای ــم و ضمان ــا، اصــاح، ترمی ارتق
محــور بیــان دیگــرى از چرخــه بازخوردگیــرى در فرآیندهــاى 
ــت  ــر بناس ــت. اگ ــردى اس ــت راهب ــتگذارى و مدیری سیاس
ــش رو  ــاى پی ــى دهه ه ــور را ط ــرفت کش ــیر پیش ــو، مس الگ
ــت  ــم اس ــو مه ــود الگ ــودن خ ــده ب ــا و زن ــد، پوی ــیم کن ترس
ــارات و  ــاد داراى اختی ــک نه ــت ی ــور الزم اس ــن منظ ــه ای و ب
پاســخگو، مســئولیت پایــش مســتمر الگــو را برعهــده گیــرد 
و بــا توجــه بــه بازخوردهــاى اجــراى الگــو، نقص هــا، 
و  کندى هــا  همچنیــن  و  شــوند  تکمیــل  و  شناســایى 
انحراف هــاى دســتگاه هاى اجرایــى نســبت بــه الگــو توســط 
ــدون  ــت ب ــن اس ــود. روش ــاح ش ــام و اص ــاد اع ــن نه ای
ــو  ــن الگ ــدى گرفت ــوان به ج ــو نمى ت ــاى الگ ــن پویایى ه تعیی
ــدى  ــکان امی ــان و م ــات زم ــق اقتضائ ــات آن مطاب و اصاح

ــت. داش

 نتیجه گیری 	

ــش  ــه بخ ــبت ب ــردى نس ــد رویک ــت نق ــتار، هف ــن نوش در ای
ــا  ــى رود ب ــد م ــه امی ــد ک ــه ش ــه ارائ ــوى پای ــند الگ ــر س تدابی
ــند  ــک س ــه ی ــى ارائ ــعه اى و پیچیدگ ــارب توس ــه تج ــه ب توج
حکمرانــى، راهگشــاى سیاســتگذاران باشــد. همچنیــن 
به طــور خــاص دربــاره موضــوع مدنظــر اندیشــکده عدالــت، 
ــادى  ــت اقتص ــوزه عدال ــند درح ــر س ــش تدابی ــاى بخ خأه

ــت. ــرار گرف ــاره ق ــورد اش م
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رتکد مالسالا تجح

ی عدالت« را در همه نهادها  باید »نظاِم ممیز
برقرار کنیم

دکرت حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام 

صادق )ع(

شماره  
شش

ــى  ــه جایگاه ــت چ ــه عدال ــت ک ــن اس ــث ای ــن بح مهمتری
در  دارد.  کشــور  برنامه ریــزى  و  تصمیم گیــرى  نظــام  در 
ــت  ــن عدال ــه ای ــت ک ــن اس ــوع ای ــن موض ــه اولی ــن زمین ای
ــد  ــا بای ــود. ام ــل ش ــب تبدی ــان غال ــک گفتم ــه ی ــد ب مى توان
ــر  ــک ام ــازى« ی ــن »گفتمان س ــه ای ــیم ک ــته باش ــه داش توج
تخصصــى اســت. الزم اســت کــه متخصصــان عدالــت بــه 
ــاخص هاى  ــا و ش ــوص معیاره ــبى در خص ــاق نس ــک وف ی
عدالــت در جامعــه برســند و ایــن شــاخص ها بتوانــد مبنــاى 
ــور  ــى کش ــى و سیاس ــادى، اجتماع ــاى اقتص برنامه ریزى ه

ــم. ــاده کنی ــور پی ــت را در کش ــم عدال ــا بتوانی ــد ت باش
ــر  ــه در ه ــت ک ــت« اس ــردم در عدال ــش م ــه ى دوم »نق نکت
حــال، مــردم بایــد احســاس عدالــت داشــته باشــند. نکتــه ى 
ســوم اینکــه عدالــت مى توانــد مبنــاى احــکام جدید اســامى 
ــل  ــى مث در زمــان حــال باشــد. تمــام تاش هــا در عرصه های
ــن  ــوم ای ــردن عل ــامى ک ــاى اس ــامى و جنبه ه ــاد اس اقتص
اســت کــه چگونــه بــا توجــه بــه مقتضیــات و شــرایط امــروِز 
ــا  ــم. اینج ــق دهی ــامى را تطبی ــکام اس ــم اح ــه بتوانی جامع
عدالــت نقــش بســیار کارســازى دارد کــه مــا بــه ایــن موضــوع 
تحــت عنــواِن »فقــه کان نگــر« و »فقــه نظــام« اشــاره 
مى کنیــم و در همیــن راستاســت کــه عدالــت مى توانــد 

ــد. ــرفت باش ــى پیش ــامى ایران ــوِى اس ــاى الگ مبن
ــوان پرداخــت: یکــى  ــت مى ت ــه عدال ــه ب در اینجــا از دو جنب
بحــث عدالــت اجتماعــى اســت و دوم بحــث عدالــت 
ــتحقاق ها و  ــه اس ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــادى. عدال اقتص
ــهم و  ــن س ــب. ای ــهم و نصی ــم و س ــه کنی ــتگى ها توج شایس
نصیــب بــر اســاس مقتضیــات متفــاوت اســت. یــک موقــع 
ــه  ــت ب ــان اس ــر انس ــق ه ــت و ح ــى اس ــت ذات ــث کرام بح
معنــاى اینکــه هــر انســانى کــه در جامعــه وجــود دارد از یــک 
ســرى حقــوق و از کرامــت ذاتــى و شــرافت نفــس برخــوردار 
اســت و الزم اســت کــه در ایــن زمینــه برخــوردارى یکســانى 

را بــراى همــه  شــاهد باشــیم. اینجــا عدالــت، بحث مســاوات 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه ى دیگ ــت. جنب ــاوات اس ــت مس و رعای
اگــر افــراد در چارچــوب نظــام قانونــى و بــر اســاس موازیــن 
شــرعى فعالیت هایــى انجــام دادنــد و حقوقــى را کســب 
ــاش  ــه ت ــر چ ــه ه ــت ک ــن اس ــت ای ــده ى عدال ــد، قاع کردن

ــردد. ــان برگ ــه خودش ــان ب ــه ى تاشش ــد نتیج کردن
 

لــذا در حــوزه ی عدالــت اجتماعــی مــا ســه معیــار  	
و ســه قلمــرو داریــم:

قلمــرو اول ایــن اســت کــه توزیــع مواهــب و کاالهــاى اولیــه 
ــاى  ــراد در کااله ــر اف ــهم براب ــد؛ س ــر باش ــورت براب ــه ص ب
ــامل  ــه ش ــترکه، ک ــرات المش ــى خی ــر فاراب ــه تعبی ــه، ب اولی
حقــوق، آزادى هــا، فرصت هــا و عــزت نفــس و شــرافت 

نفــس مى شــود.
قلمــرو دوم ایــن اســت کــه همــه ى مــردم از امکانــات یکســان 
ــک  ــوان ی ــه عن ــردى ب ــى ف در جامعــه برخــوردار باشــند. وقت
شــهروند شــناخته مى شــود بایــد حقــوق شــهروندى یکســان 
ــراى  ــرایط ب ــاد ش ــود ایج ــه مى ش ــه گفت ــد ک ــته باش ــم داش ه
عدالــت، یعنــى ایجــاد شــرایط بــراى همــه بــه طــور یکســان 
و رفــع موانــع بــراى همــه بــه طــور یکســان. دولــت موظــف 
اســت کــه امکانــات مســاوى قانونــى بــراى همــه ایجــاد کنــد 
ــیار  ــت بس ــا اهمی ــرى فرصت ه ــث براب ــر بح ــن نظ و از ای

ــادى دارد. زی
و جنبــه ى ســوم ایــن اســت کــه در جنبه هــاى مختلــف 
ــام  ــى انج ــس فعالیت ــر ک ــى ه ــى، اجتماع ــى، سیاس فرهنگ
دهــد کــه در چارچــوب موازیــن قانونــى باشــد، بایــد بتوانــد 
ــاورد و ثمــره ى  ــه دســت بی نتیجــه ى تاش هــاى خــودش را ب

ــردد. ــودش برگ ــه خ ــش ب تاش های
امــا عدالــت اقتصــادى چیســت؟ همیشــه یــک ســرى 
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خواســته هاى متفــاوت متعــارض میــان افــراد، گروه هــا و 
ــن  ــادى بی ــت اقتص ــده ى عدال ــود دارد. قاع ــازمان ها وج س
اینهــا هماهنگــى و ســازگارى ایجــاد مى کنــد. بنــده بــر 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــى ک ــات مختلف ــته ها و تحقیق ــاس نوش اس

ــردم: ــدا ک ــت پی ــا دس ــده در اینج ــار قاع ــه چه دارم ب
قاعــده ى اول »حــق برخــوردارِى برابــر از امکانــات و ثروتهاى 
عمومــى و خــدادادى« اســت. یعنــى اصــل مهــم ایــن اســت 
کــه همــه ى ثروت هــا بــراى همــه ى مــردم اســت. البتــه ایــن 
ــه صــورت بالقــوه اســت ولــى اینکــه افــراد بتواننــد دســت  ب
ــا  ــن ثروت ه ــد از ای ــى بخواهن ــه یعن ــه نتیج ــد ب ــدا کنن پی
بهره  بــردارى کننــد تحــت یــک شــرایطى اســت کــه مــا از آن 
ــک  ــر ی ــازت ه ــه حی ــم ک ــاد مى کنی ــازت« ی ــوان »حی ــه عن ب
از منابــع طبیعــى شــرایط خودشــان را دارد و کار متناســب بــا 
ــه ى  ــت وظیف ــه دول ــن زمین ــد. در ای ــاب مى کن ــود را ایج خ
ــار«  ــض و انحص ــع تبعی ــر« و »رف ــاى براب ــاد فرصت ه »ایج
ــدام  ــان اق ــرایط یکس ــد در ش ــراد بتوانن ــه ى اف ــه هم را دارد ک
کننــد و بــه بخشــى از مالکیــت خصوصــى دســت پیــدا کننــد 
و بتواننــد تصــرف در ایــن مــواردى که در اختیارشــان گذاشــته 

شــده را داشــته باشــند.
قاعــده ى دوم ایــن اســت کــه وقتــى »شــرایط یکســان، 
ــه  ــراى هم ــان« ب ــى یکس ــن قانون ــر و موازی ــاى براب فرصت ه
ــد  ــس بیای ــر ک ــر ه ــرایط دیگ ــن ش ــاال در ای ــد ح ــاد ش ایج
تــاش و فعالیتــى انجــام بدهــد، نتیجــه ى تاشــش بایــد بــه 
ــه معنــى ســهم برى  خــود او برگــردد. اینجــا دیگــر عدالــت ب

ــت. ــد اس ــارکت در تولی ــزان مش ــاس می ــر اس ب
قاعــده ى ســوم ایــن اســت کــه ایــن امــوال و منابعــى 
ــب  ــو مناس ــه نح ــرار داده ب ــا ق ــار م ــد در اختی ــه خداون ک
ــرآن اشــاره  ــه ى ق ــه. در آی ــه نحــو قوامان ــردارى شــود، ب بهره ب
ْم 
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ِقَیاًمــا«. اموالــى کــه خــدا ایــن امــوال را باعــث قــوام و برپایــى 
ــار  ــا در اختی ــود ی ــتفاده ش ــفیهانه اس ــد س ــرار داده نبای ــا ق م
ســفیهان نبایــد گذاشــته شــود. در اینجــا افــراد و حکومــت و 
ــال را دارد  ــع عمومــى و انف ــوال و مناب ــت کــه تصــدى ام دول
الزم اســت کــه پاســخگو باشــند کــه چگونــه از ایــن امــوال و 

منابــع بهره بــردارى کرده انــد.
قاعــده ى چهــارم ایــن اســت کــه نتیجــه ى نهایــى عدالــت در 
ــر  ــه ه ــه ب ــت ک ــار اس ــا انتظ ــه در اینج ــت؟ ک ــه چیس جامع
ــه ى  ــوازن از نتیج ــوردارى مت ــک »برخ ــراد ی ــه ى اف ــال هم ح
طریــِق  از  کــه  باشــند  داشــته  اقتصــادى«  فعالیت هــاى 
ــد  ــروت و درآم ــع مجــدد ث ــروت و توزی ــع ث »ابزارهــاى توزی

در جامعــه« مى توانــد جنبــه ى عملیاتــى بــه خــودش بگیــرد. 
ــوردارى  ــوازن، برخ ــوردارى مت ــل برخ ــى مث ــا معیارهای اینج
ــه  ــر در جامع ــع فق ــت رف ــاف و در نهای ــد کف ــه، ح منصفان

ــد. ــر باش نظ
ّ

ــد مد مى توان
 

رد و کاِن عدالت 	
ُ
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جنبــه ى دیگــرى کــه بــه صــورت خیلــى کاربردى تــر بخواهــم 
ــرى  ــه تس ــروز جامع ــه ى ام ــه صحن ــت را ب ــاى عدال بحث ه
بدهــم کــه ـــمن از ایــن بــه عنــوان فقــه عدالــت یــاد مى کنــم 
کــه در واقــع چارچــوب فقــه نظــام را تشــکیل مى دهــدـ ایــن 
ــط  ــى »رواب ــه معن ــت ب اســت کــه در نظامــات امــروز، عدال
ــاى  ــه فض ــه در چ ــت ک ــن اس ــؤال ای ــت. س ــه« اس عادالن
ــى،  ــارى، فرهنگ ــى، رفت ــاى حقوق ــم از فض ــه اى اع عادالن
ــروع،  ــت مش ــب مالکی ــکاِن کس ــى ام ــادى و اجتماع اقتص
ــاب  ــت در اکتس ــزوده و امنی ــه ارزش اف ــتیابى ب ــکان دس ام
ــطح  ــه دوس ــم ب ــن را مى توانی ــود دارد؟ ای ــوردارى وج و برخ

ــش کان. ــرد و بخ
ُ

ــش خ ــم: بخ ــیم کنی تقس
ــرد ایــن اســت کــه در ابتــدا عدالــت در برخــوردارى 

ُ
بخــش خ

از فرصت هــاى اقتصــادى وجــود داشــته باشــد کــه در اینجــا 
چنــد شــاخص مهــم اســت: یکــى »حــِق برخــوردارى برابــر« 
و دوم »صاحیــت و شایســتگى« و ســوم »اقــدام بــه اینکــه مــا 

بتوانیــم از فرصت هــا اســتفاده کنیــم«.
جنبــه ى دوم ایــن اســت کــه عدالــت در انتقــال وجــود 
داشــته باشــد کــه از ایــن بــه عنوان»مشــروعیت انتقــال« یــاد 
ــه  ــه ب ــد مبادل ــه اى رخ مى ده ــى مبادل ــى وقت ــم. یعن مى کنی
ــه ى  ــى هم ــل قرآن ــاس اص ــر اس ــد. ب ــان باش ــورت یکس ص
مبــادالت باطــل اســت مگــر اینکــه مبادلــه در شــرایط 
بــازار اســامى و بــا کســب رضایــت طرفیــن انجــام پذیــرد. 
ــى از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــذارى عادالن ــا قیمت گ ــذا در اینج ل
ــن،  ــه ثم ــن مبادل ــت. طرفی ــرح اس ــم مط ــاخص هاى مه ش
مثمــن بایــد بــا هــم یکســان باشــد، انحصــار وجــود نداشــته 
باشــد، قــدرت در تعییــن قیمــت وجــود نداشــته باشــد. امروز 
بحث هــاى خیلــى جــد ى اى وجــود دارد کــه شــاخِص 
ــدرت را  ــن ق ــد و ای ــبه مى کنن ــه« را محاس ــدرت در مبادل »ق
ــم  ــد بتوانی ــد. بای ــار مى کنن ــع انحص ــد و رف ــذف مى کنن ح

واســطه هاى زایــد را حــذف بکنیــم.
ــى«  ــت جبران ــث »عدال ــطح از بح ــن س ــوم در ای ــه ى س جنب
اســت. یعنــى مــا بتوانیــم کســانى کــه در معــرض بى عدالتــى 
ــه  ــانى ک ــد، کس ــارت دیدن ــه خس ــانى ک ــدند، کس ــع ش واق
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ــه  ــت و جامع ــد حکوم ــد، بای ــى دیده ان ــت موروث محرومی
ــد. ــران کنن ــا را جب ــن بى عدالتى ه ــد ای بتوانن

 

بخــش دوم ســطح کان اســت کــه ایــن بحــث را  	
ــم. ــه مطــرح کن ــم در چهــار جنب هــم می توان

ــده ى  ــوان نماین ــه عن ــت ب ــه دول ــت ک ــن اس ــه ى اول ای جنب
ــتانداردهاى  ــد »اس ــد بتوان ــا بای ــازمان ها و گروه ه ــردم، س م
ــت« را در  ــزى عدال ــاِم ممی ــد و »نظ ــف کن ــت« را تعری عدال
همــه ى ســازمان ها و نهادهــا برقــرار کنــد کــه ایــن یــک خــأ 
جــدى در نظــام حکمرانــى مــا االن محســوب میشــود و الزم 

هســت کــه  در ایــن زمینــه اقــدام جــدى صــورت گیــرد.
ــه ى دوم رعایــت »عدالــت در اعطــاِى موقعیــت شــغلى  جنب
و نظــام پرداخــت« اســت. بــه هــر حــال در جامعــه ى امــروز 
کارهــاى مختلفــى تعریــف شــده و افــراد زیــادى از بودجــه ى 
کــه  بهره منــد مى شــوند، حقوق هایــى  و کشــور  دولــت 
ــت  ــراى عدال ــى ب ــه مبنای ــا چ ــد. اینج ــزاف باش ــد گ مى توان
وجــود دارد؟ اینجــا »مبنــاى حــق« مهــم اســت. بایــد دیــده 
شــود کــه هــر فــرد چقــدر کار کــرده، چقــدر نتیجــه ى 
فعالیت هایــش کارآیــى و اثربخشــى داشــته اســت؟ کــه ایــن 
ــغلى  ــاى ش ــتمزد و موقعیته ــوق، دس ــاى حق ــد مبن مى توان

ــد. ــى باش ــزاران حکومت ــه و کارگ ــراد جامع ــراى اف ب
ــه«  ــى عادالن ــى و مال ــام پول ــِت نظ ــوم »حاکمی ــه ى س جنب
ــت  ــروزه اهمی ــى ام ــى و مال ــام پول ــال نظ ــر ح ــه ه ــت. ب اس
بســیار زیــادى دارد. چــرا؟ براى اینکــه »مبناى ارزش ســنجى« 
ــا و  ــوال، موقعیت ه ــا، ام ــام دارائى ه ــت. تم ــده اس ــع ش واق
ــى و  ــات پول ــق نظام ــد از طری ــراد دارن ــه اف ــى ک فرصت های
مالــى ســنجیده و ارزش گــذارى مى شــود. ایــن ارزش گــذارى 
ــار  ــد دچ ــودش نبای ــود خ ــته مى ش ــه گذاش ــى ک و ماک های
کاهــش ارزش شــود و ثباتــش را از دســت بدهــد. لــذا 
ــنجه ى  ــک س ــوان ی ــه عن ــول« ب ــاِت ارزش پ ــرارى »ثب برق
عدالــت اجتماعــى در جامعــه بســیار مهــم اســت و کاهــش 
ــى  ــت اجتماع ــود عدال ــوان نب ــه عن ــد ب ــول مى توان ارزش پ
تفســیر شــود. اینجــا قــوام پــول خیلــى مهــم هســت کــه بایــد 

ــود. ــت ش رعای
جنبــه ى چهــارم ایــن اســت کــه »عدالــت در حــوزه ى تطبیــق 
نظــر قــرار دهیــم. هــم جنبه هــاى حــق 

ّ
و اجــرا« را بتوانیــم مد

ــت  ــد رعای ــاف بای ــاى انص ــم جنبه ه ــود، ه ــت ش ــد رعای بای
ــد مــورد توجــه قــرار  ــوده ى مــردم بای شــود و هــم رضایــت ت
ــت  ــم عدال ــاخص هاى مه ــى از ش ــال یک ــر ح ــه ه ــرد. ب گی
ایــن اســت کــه »رضایتمنــدى« وجــود داشــته باشــد و بــدون 

 رضایت منــدى تــوده ى مــردم 
ً
رضایت منــدى مخصوصــا

نمى شــود شــعار عدالــت داد و نمى شــود از اجــراى عدالــت 
ســخن گفــت.

 

تحلیل و تبیین 	

حســین عیوضلــو، دانشــیار دانشــگاه امــام صادق علیه الســام 
و نویســنده ى کتــاب »معیارهــاى عدالــت و کارایــى در تطبیــق 
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــامى« در پاس ــاد اس ــام اقتص ــا نظ ب
کــه چــرا در مســئله عدالــت نمــره مطلوبــى بــه دســت 
ــن قلمروهــاى عدالــت اجتماعــى و  ــم؟ ضمــن تبیی نیاورده ای
ــادى  ــت اقتص ــوع عدال ــده را در موض ــار قاع ــادى، چه اقتص
ــئله ى  ــى مس ــه بررس ــه ب ــرار داده و در ادام ــث ق ــورد بح م
ــرد و کان پرداختــه و چنــد راهــکار 

ُ
عدالــت در دو ســطح خ

اساســى جهــت تعمیــق و بســط عدالــت در نظــام اقتصــادى 
و سیاســت گذارى ها و تصمیم گیرى هــا مطــرح کرده انــد.
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــه عدال ــان اینک ــا بی ــان ب ایش
بــر  نصیب هــا  و  ســهم ها  شایســتگى ها،  و  اســتحقاق ها 
ــاب  ــت در ب ــد اس ــم، معتق ــه کنی ــات توج ــاس مقتضی اس
ــم:  ــه کنی ــد توج ــرو آن بای ــه قلم ــه س ــى ب ــت اجتماع عدال
اول کــه توزیــع مواهــب و کاالهــاى اولیــه بــه صــورت برابــر 
باشــد، دوم اینکــه همــه ى مــردم از امکانــات یکســان در 
جامعــه برخــوردار باشــند و ســوم اینکــه هرکــس بتوانــد ثمــره 

ــد. ــود را ببین ــاش خ ت
ــده   ــار قاع ــرد، چه ــطح خ ــادى در س ــت اقتص ــاب عدال در ب
»حــق برخــوردارِى برابــر از امکانــات و ثروت هــاى عمومى و 
خــدادادى«، »شــرایط یکســان، فرصت هــاى برابــر و موازیــن 
ــوال  ــب)قوامانه( از ام ــردارى مناس ــان«، »بهره ب ــى یکس قانون
ــاى  ــه ى فعالیت ه ــوازن از نتیج ــوردارى مت ــع« و »برخ و مناب
ــوردارى از  ــت در »برخ ــد. عدال ــرح کردن ــادى« را مط اقتص
فرصت هــاى اقتصــادى«، »مشــروعیت انتقــال« و »عدالــت 
ــر  ــادى کان ب ــت اقتص ــاى عدال ــز از جنبه ه ــى« را نی جبران

شــمردند.
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رتکد مالسالا تجح

موانع گفتمانی تحقق عدالت؛ عدالت هراسی 
آن و تباهی های 

محمدرضا معتضدیان

شماره  
هفت

امــروزه عدالــت بــه عنــوان یــک حقیقتــى کــه تحقــق آن دور 
از دســترس اســت مطــرح مــى باشــد ایــن در حالــى اســت 
ــفى  ــى و فلس ــى، غیردین ــم از دین ــب اع ــه ى مکات ــه هم ک
اســاس خــود را بــر رســیدن بــه عدالــت پایــه ریــزى نمــوده 
انــد. در ایــن میــان جمهــورى اســامى ایــران بــه دلیــل تکیــه 
بــر آمــوزه هــاى اســامى یکــى از متولیــان اصلــى عدالــت 
خواهــى در جهــان مــى باشــد کــه آن را بــه گونــه اى متمایــز 
 از حیــث معنــوى و دینــى 

ً
از دیگــران دنبــال مــى کنــد؛ اوال

بــودن عدالــت خواهــى کــه براســاس کتــاب الهــى و ســنت 
 متقــن، روشــن و دقیــق ترســیم شــده و کســى 

ً
دینــى کامــا

نمــى توانــد آن را براســاس منافــع خــاص فــردى یــا گروهــى 
ــد؛ و دوم اینکــه ایــن عدالــت  خویــش تفســیر و تحلیــل کن
 عمــل گرایانــه اســت و بیــش از هــر مقطــع 

ً
خواهــى کامــا

ــگاه  ــى و در جای ــل اجتماع ــند عم ــر مس ــر ب ــى دیگ تاریخ
ــه و محــور  ــرار گرفت ــران ق ــى ای ــى نظــام سیاس ــح عال مصال
ــال  ــال و مق ــن مج ــود. در ای ــى ش ــى م ــردى تلق ــک م نی
ــت  ــراى عدال ــراروى اج ــى ف هاى گفتمان

ّ
ــد ــه س ــم ب برآنی

پرداختــه و گریــزى بزنیــم بــه اینکــه در دنیــاى کنونــى، چــه 
بــر ســر عدالــت آمــده اســت.

مقدمه 	

ــه  ــز ب ــراى فیلســوفان و متفکــران نی ــى ب عدالــت، دیگــر حت
ــه  ــادى ک ــت ناکجاآب ــى و حکای ــت مثال ــک حقیق ــوان ی عن
ــث  ــورد بح ــرح و م ــت مط ــد داش ــق آن را نبای ــع تحق توق
قــرار مــى گیــرد. »آرمــان عدالــت« کــه همــزاد بشــر اســت، 
گویــى بــا همــان قدمــت نیــز واقعیــت گریــز و تحقــق نایافته 
ــوالت  ــدن در مق ــدود ش ــال مح  درح

ً
ــا ــد و اساس ــى نمای م

وفضاهــاى شــاعرانه و دراماتیــک اســت. حتــى ممکــن 
اســت نــگارش و نشــر کتــاب ، مجلــه، و یــا ویــژه نامــه اى 
بــا عنــوان »عدالــت«، بــى خاصّیــت و بیهــوده در نظــر آیــد؛ 

تاجایــى کــه نــه تنهــا خواننــده، بلکــه محقــق و نویســنده نیــز 
ــزه اى برایــش نداشــته باشــند. رغبــت و انگی

اّمــا دلیــل بــه وجــود آمــدن ایــن فضــاى »عدالــت ناجویــى« 
چیســت؟ آیــا موضوعیــت آن از میــان رفتــه و بــود و نبــودش 
مســاوى شــده اســت؟ آیــا زندگــى نــوع انســان، بــه قــدرى 
گلســتان شــده کــه نیــازى بــه هیــچ گونــه اصــاح و بهبــود 
نــدارد؟! آیــا قاطبــه ى ابنــاء بشــر از نعمــت زندگــى در زیــر 
ســایه ى عدالــت بهــره منــد هســتند کــه در نتیجــه بــى بهــره 
ــا  ــه شــوند؟ آی ــده گرفت ــت فرامــوش و نادی ــن موهب گان از ای
 ظلــم و بــى عدالتــى 

ً
بشــر بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه اساســا

بیشــتر برازنــده ى او اســت تــا عــدل و انصــاف؟ بــه راســتى 
بــر ســر ایــن واژه، مفاهیــم و مصادیقــش چــه آمــده اســت؟
ــِى  ــرى و اخاق ــات فک ــى از آف ــد، انواع ــى رس ــر م ــه نظ ب
فــردى وجمعــى، دســت بــه دســت هــم داده و شــرایطى بــه 
ــه از  ــدون اینک ــد، ب ــا بتوانن ــان ه ــه انس ــد ک ــود آورده ان وج
پایمــال شــدن و یــا پایمــال کــردن عدالــت چنــدان احســاس 
ــش  ــا فقدان ــى را ب ــى  طوالن ــد، تاریخ ــر کنن ــاه و تقصی گن
ــد.  ــى نگذارن ــدان فرق ــودش را چن ــود و نب ــد و ب ــپرى کنن س
ــه  ــگى و هم ــرورت همیش ــک ض ــت از ی ــه عدال ــن ک همی
جایــى بــه یــک حــق، و از آن بــه یــک آرمــان، و ســپس بــه 
یــک آرزو، و ســرانجام بــه یــک  رؤیــاى ناکجاآبــادى تغییــر 
گفتمانــى داده اســت، پــرده از یــک مصیبــت بــزرگ بشــرى 

ــى دارد! برم
ــوده،  ــوى ب ــان کــه پرچــم دار تشــیع عل ــا ایرانی ــراى م ــا ب اّم
و رهبرانمــان، بزرگتریــن تجســم ایــن مفهــوم و برتریــن 
انســانى مــى  تاریــخ حیــات  تحقق بخــش عدالــت در 
ــوم و  ــه مفه ــیدن ب ــتن و اندیش ــئولیت نگریس ــند؛ مس باش
موضــوع »عدالــت« و همچنیــن گســتراندن گفتمــان عدالــت 
محــورى در فضــاى فکــرى و فرهنگــى ملــى و بیــن المللــى، 

ــت. ــر اس ــل دیگ ــش از مل بی
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ــت  ــا وحکوم ــت ه ــب، مل ــا، مکات ــه ه ــام اندیش ــر تم اگ
هــاى جهــان بــه گفتمــان عدالــت پشــت کننــد و یــا آن را بــه 
حاشــیه و تجمــل بســپارند؛ مــا ایرانیــان و تمامــى شــیعیان، 
ــوایان  ــن پیش ــهادت خونی ــتیم. ش ــدان نیس ــاز ب ــز مج هرگ
دینــى مــا در راه عدالــت، و اللــه گــون بــودن ســرزمینمان از 
خــون ایثارگرانــى کــه انقــاب اســامى را برپــا و پاســدارى 
کــرده انــد، نشــان از حقیقــت و حقانیــت ایــن مدعــا اســت. 
ــه  ــراى نیــل ب ــا اگــر انقــاب اســامى ایــران را انقابــى ب آی
ــه  ــخن ب ــم، س ــى بخوانی ــه ى گیت ــوى در پهن ــت عل عدال
ــار و کــردار  ــه کــه در گفت ــا همــان گون ــم؟ ی ــه ای گــزاف گفت
 
ً
ــا  وحقیقت

ً
ــا ــن انقــاب واقع ــدا اســت، ای ــان گــذار آن پی بنی

ــق  ــراى تحق ــه اى ب ــم و مقدم ــدازى ظل ــراى بران ــى ب ، راه
ــوده اســت؟ ــى ب ــت جهان عدال

بــه اعتقــاد ایــن قلــم، »عدالــت« نــه از موضوعیــت خــارج 
ــى  ــته م ــه ى اّول آن کاس ــت درج ــه از اهمی ــردد و ن ــى گ م
ــه ى  ــوبات کهن ــى، رس ــات گفتمان ــى آف ــه برخ ــود؛ بلک ش
ــج  ــه تدری ــردى، ب ــات ف ــراف اخاقی ــز انح ــى، و نی اجتماع
ــاى  ــه ه ــت« را در الی ــوس از عدال ــراس نامحس ــى »ه نوع
ــه وجــود  ــان ب ــرام اجتماعــى آدمی ــردى و م ــر ف پنهــان ضمی
ــدل  ــى از ع ــس زبان ــد و تقدی ــن تمجی ــه در عی ــى آورد ک م
ــرى از  ــت کثی ــز جماع ــا گری ــره ی ــل طف ــاف، در عم و انص
آدمیــان را نســبت بــه عدالــت ورزى  مشــاهده مــى نماییــم.  
ــون  ــره اى چ ــق روزم ــورد مصادی ــه در م ــوع چ ــن موض ای
رعایــت قوانیــن و آییــن نامــه هــاى شــهرى و چــه مصادیــق 
ــتر«  ــت گس ــى عدال ــور منج ــون »ظه ــى چ ــى و بنیادین کل

ــت. ــى اس ــل بررس قاب
ــر فطــرت دارد  ــزه ب ــه ى غری »عدالت هراســى« نشــان از غلب
ــد،  ــى ده ــان نم ــان رخ نش ــدا و نمای  پی

ً
ــا ــد کام ــه هرچن ک

ــه ى  ــان و روی ــى آدمی ــردى و جمع ــار ف ــفانه رفت ــا متأس اّم
ــه  ــه گون ــت، ب ــاخته اس ــر س  متأث

ً
ــا ــا را کام ــت ه حکوم

ــى، 
ّ
ــى و مل ــردى، جمع ــع ف ــظ مناف ــب و حف ــه کس اى ک

باالتریــن انگیــزه و برتریــن توفیــق شــمرده مــى شــود. انســان 
 طالــب عدالــت و خواهــان عــدل نیســتند 

ً
 و باطنــا

ً
هــا عمیقــا

ــه راســتى و درســتى منتظــر کســى کــه بخواهــد تمامــى  و ب
ظلــم هــا را بزدایــد و عــدل و انصــاف را اقامــه کنــد، نمــى 
ــادى و  ــردن ع ــم ک ــه ظل ــت ک ــن روى اس ــند. از همی باش
 

ُ
رض

َ
ظلــم دیــدن عــادت شــده اســت و در نتیجــه »ُمِلَئــِت اال

ــورأ«. ــأ َوج لم
ُ

ظ
ــده  ــادت ش ــرى ع ــان بش ــراى جه ــم ب ــار ظل ــى در کن زندگ
اســت و هــر چنــد کــه انســان هــا، از جنــگ، قتــل وعــام و 

جنایــت هــاى ســازمان یافتــه در هــراس و انــدوه  مــى افتنــد، 
اّمــا چــون خــود بــه انــواع کوچــک تــرى از ظلــم و ســتم، یــا 
ــى  ــه و قانون ــى راهــه و گمراهــى آبرومندان ــر ب ــر بهت ــه تعبی ب
مبــادرت مــى ورزنــد، حاضــر بــه دگرگونــى کامــل اوضــاع و 
محیــط خــود نیســتند. حــال کــه بــه مــال و ثروتــى هرچنــد 
ــه معشــوقه ى خــود  ــا ب ــه، ی ــز دســت یافت ــا ناچی متوســط ی
واصــل و یــا بــه آســایش نســبى شــرایط زندگــى نائــل شــده 
اســت؛ دیگــر میــل باطنــى چندانــى بــه هنگامــه ى پرشــور 
عدالــت گســترى نــدارد! انســان امــروز همیــن کــه جنــگ، 
ــت دورتــر از او و 

ّ
فقــر، قحطــى و زلزلــه، چنــد کشــور و مل

یــا چنــد پلــه از خــط فقــر باالتــر رفتــه باشــد، کافــى  اســت 
تــا بــر بــى عدالتــى دهشــتناک دنیــاى پیرامــون خــود، چشــم 

ببنــدد.
آرى؛ انســان امــروز کــه بــه »راحــت« دل ســپرده و بــه 
»عــادت« خوکــرده اســت، رمقــى بــراى »تغییــر دادن« ویــا 
ــه  ــى ب ــد و حت ــى بین ــش نم ــن« در خوی ــر یافت ــى »تغیی حت
ــر،  ــن تغیی ــژه اگــر ای ــه وی ســختى از آن هراســناک اســت! ب
ــى  ــده ى زندگ ــى ش ــا راه ط ــد، ی ــم زن ــش را به ــت جان راح
ــه  ــش را ب ــه های ــا و اندوخت ــه ه ــاد دهــد، و یافت ــه  ب اش را ب
امتحــان گــذارد. شایســته اســت کــه »مظلومیــت عدالــت« 
از ایــن منظــر نگریســته و اندیشــیده شــود کــه اگــر بشــریت 
بــه راســتى از ظلــم در ســتوه و چشــم بــه راه عدالــت اســت؛ 
چــرا جهــان بــه چنیــن ظلمــت کــده اى پــر رنــگ و لعــاب، 
ــا  ــت؟ آی ــده اس ــل ش ــیرین تبدی ــرب وش ــراق و چ ــر طمط پ
بــراى انســان هــا، طعــم ظلــم شــیرین تــر از عدالــت نمــى 
نمایــد؟ وآیــا بــه خاطــر عــادت بــه لــذت بخشــى ظلــم هــا 
ــم  ــتر از ظل ــت بیش ــان از عدال ــره، هراس ش ــان روزم و گناه
نیســت؟ پاســخ ایــن ســؤاالت ســاده و آســان نیســت وچــه 
ــؤال  ــارى را زیرس ــارى و س ــاى ج ــیارى از چیزه ــا بس بس

ببــرد.

ضرورت مفهوم شناسی عدالت 	

ــام و  ــه واژه اى ع ــا اینک ــت، ب ــذاز عدال ــوز و گ واژه ى پرس
ــه  ــت ک ــى دانس ــوان آن را تخصص ــى ت ــت و نم ــر اس فراگی
ــه  ــه کار گرفت ــت ب ــش و معرف ــاص دان ــوزه ى خ ــک ح در ی
مــى شــود اّمــا موضــوع پیچیــده ى بســیارى از دانــش 
ــد فلســفه، کام، اقتصــاد،  ــى مانن ــده و تخصص ــاى پیچی ه
حقــوق، سیاســت و... مــى باشــد. لــذا نمــى تــوان از مفهــوم 
شناســى و ارائــه تعریــف دقیــق و منطقــى آن بــا کــم توجهــى 
ــى در  ــود گام مهم ــت خ ــى عدال ــوم شناس ــرد. مفه ــور ک عب
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نظریــه پــردازى و تحقــق مفاهمــه بیــن افــکار و اندیشــه هــا 
ــى  ــق عمل ــراى تحق ــى ب ــه ى مهم ــود زمین ــن خ ــت و ای اس
ــه هیــچ روى نمــى   آن در عرصــه ى اجتمــاع مــى باشــد و ب
بایســت مفهــوم شناســى عدالــت را کارى فرعــى، مختصــر و 
تشــریفاتى تلقــى نمــود و بــه تصــور فطــرى یــا بدیهــى بــودن 
ــق  ــا، در تدقی ــان ه ــر انس ــن و ضمی ــت در ذه ــى عدال خوب
ــوى و  ــت لغ ــوم درس ــوص مفه ــى درخص ــکاش علم و کن

ــد. ــتى ورزی ــال و سس ــى آن اهم اصطاح
معــارف غنــى اســامى ایــن ویژگــى مهــم را دارد کــه 
عدالــت و ســایر واژه هــا و مفاهیــم را در علــوم لغــوى، 
ادبــى و باغــى بــه نحــو أحســن و کامــل مــورد توجــه قــرار 
ــول  ــه و اص ــیر، کام، فق ــث، تفس ــم حدی ــد و عل ــى ده م
ــچ واژه  ــه اســت و هی ــا منطــق، لغــت و باغــت در آمیخت ب
ــى  ــوى و اصطاح ــى لغ ــیر تبارشناس ــه از مس ــت ک اى نیس
ــا  ــان ه ــر زب ــر س ــت ب ــاى عدال ــه از معن ــه ک ــذرد. آنچ نگ
ــتر  ــود، بیش ــى ش ــده م ــنیده و دی ــا ش ــته ه ــان نوش و در می
تعاریــف و تعابیــرى اقناعــى از عدالــت اســت کــه بــا همــراه 
کــردن ایــن واژه بــا جنبــه هــاى عاطفــى و دادن بــار عاطفــى 
ــت  ــق عدال ــانه ى دقی ــم معرفت شناس ــه آن از فه ــوب ب مطل

ــردد. ــى گ ــى م ــم پوش چش
در حقیقــت در بســیارى از فرهنــگ هــا و مکتــب هــا، 
نویســندگان و ســخنوران بــا القــاء بــار عاطفــى مطلــوب یــا 
ــرى،  ــت، آزادى، براب ــد عدال ــى مانن ــه واژه های ــوب ب نامطل
مــردم ســاالرى و... و ارائــه تعبیرهــا و تعریــف هــاى اقناعــى 
ایــن مفاهیــم، معنــى معرفــت شــناختى واژه هــا را  از 
دســتخوش ابهــام، کتمــان، اهمــال و اجمــال مــى کننــد و در 
حقیقــت زمینــه ى شــاعرانگى و ناکجاآبــادى آنهــا را فراهــم 
مــى ســازند و اشــتهاى ذهنــى جامعــه را نســبت بــه حقیقــت 
ــا ایــن وجــود فهــم اکثــر مکاتــب،  آنهــا کــور مــى کننــد. ب
مذاهــب و متفکــران بــزرگ از عدالــت تــا حــدودى نزدیــک 
بــه هــم اســت و در ســطوح بــاالى تخصصــى و پــس زمینــه 
ــدودى  ــا ح ــى و ت ــف منطق ــى، تعاری ــاى علم ــه ه ى نظری
دقیــق از ایــن مفهــوم وجــود دارد، لیکــن مفاهمــه ى منطقــى 
بــر ســر مفهــوم عدالــت بخشــى از مســئله و مســیر اســت.

یخ 	 عدالت دربستر تار

در فرمــان هــاى »اوروکاژینــا« کــه ســه هــزار قبــل از میــاد 
در ســومر فرمانــروا بــود و یــا در قانــون نامــه ى »اورانگــور« 
پادشــاه شــهر »اور« در دو هــزارو پانصــد ســال قبــل از 
ــى  ــه ى حموراب ــون نام ــر در قان ــروف ت میــاد و از آن مع

 از 
ً
پادشــاه بابــل در قــرن هیجدهــم پیــش از میــاد، صراحتــا

قوانیــن شایســته و عادالنــه، برقــرارى دادگــرى، و جلوگیــرى 
ــا بــر ضعفــا یــاد شــده اســت. از ظلــم و ســتم اقوی

در آئیــن زرتشــتى مســئله ى عدالــت ورزى بــه شــکل منظــم 
ــم گات  ــاس تعالی ــده و براس ــوان ش ــرى عن ــجم ت ــر و منس ت
هــا )معتبرتریــن متــن مقــدس زرتشــتیان( عدالــت ورزى و 
ــم  ــن و تعالی ــه قوانی اجــراى عدالــت و داد، ثمــره ى عمــل ب
زرتشــت دانســته مــى شــود. راســتى و ناراســتى، خیر و شــر، 
داد و بیــداد، اضــداد متقابــل یکدیگرنــد کــه از اهــورا مــزدا 
و یــا اهریمــن نشــأت مــى گیرنــد و ســعادت آدمــى در گــرو 
پیوســتن بــه داد و راســتى و خیــر اســت. بــه ویــژه اصطــاح 
ــه در فرهنــگ اوســتایى معــادل عدالــت، نظــم،  ــا آرت آرت ی
حــق و راســتى مــى باشــد. دادگــرى نــه تنهــا صفــت اهــورا 
مــزدا، بلکــه فعــل او نیــز هســت و بنــدگان خــاص و برگزیده 
ــت  ــن خصوصی ــراه ای ــه هم ــزدى را ب ــکوه ای ــّر و ش ى او ف
ــق  ــه تحق ــش ب ــا داد و ده ــند و ب ــى باش ــزدا دارا م ــورا م اه
عدل گســترى و اصــاح زندگــى مردمــان مــى پردازنــد. 
ماننــد فریــدون کــه حکیــم ابوالقاســم فردوســى دربــاره اش 

مــى گویــد:
فریـدوِن فـرخ، فـرشته نبـود زُمشـک و زعنبـر، سـرشته نبـود
ــن،  ــش ک ــو داد و ده ــى ت ــت آن نیکوی ــش یاف ــه داد و ده ب

ــى ــدون توی فری
همچنیــن »سوشــیانت« موعــود آخــر الزمــان دین زرتشــت، 
ــتى و  ــدل و داد و راس ــر از ع ــان را ُپ ــه جه ــت ک ــى اس کس
ــین دوره ى  ــم را در واپس ــه ى ظل ــد و ریش ــى کن ــتى م درس
ــت  ــن زرتش ــت در آیی ــن عدال ــد. بنابرای َن

َ
ــى ک ــر م ــخ ب تاری

ماننــد آنچــه کــه مــا در آمــوزه هــا و تعالیــم حضــرت امیــر 
)علیــه الســام( مــى یابیــم، بــه معنــاى »قــراردادن هرچیزى 

ــگاه خویــش اســت«. در جای
ــت  ــم و طریق ــد بودیس ــرقى مانن ــاى ش ــن ه ــایر آیی در س
ــى را  ــورى و اصل ــگاه مح ــت جای ــم عدال ــیوس ه کنفوس
دارا اســت. در نــزد کنفوســیوس انســان هــا در دوره اى 
ــى  ــا دوران »هماهنگ ــگ1 ی ــه تون

َ
ــه ت ــوم ب ــخ موس از تاری

بــزرگ«، براســاس عــدل وداد و نظــم و نســخ کامــل فــردى 
و اجتماعــى زندگــى مــى کــرده انــد و وظیفــه ى حکمرانــان، 
ســامان دادن امــور مــردم و راه بــردن آنهــا در مســیر رســیدن 
بــه همــان دوران اســت. واژه ى »ژن«2 در ایــن طریقــت بــه 
معنــى انســانیت مــى باشــد و منظــور از آن سرشــت خــوب و 

ــه هــم اســت. ــوع دوســتى انســان هــا نســبت ب ن
ــى از  ــر مفهوم ــا3  بیانگ ــدى دارم ــه ى هن ــگ و اندیش فرهن
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عدالــت و فضیلــت اســت کــه در ســطوح مختلــف فــردى، 
ــودا،  ــب ب ــت دارد. در مکت ــى موضوعی ــى و کائنات اجتماع
علــم و عدالــت دو بــال رســیدن بــه کمــال هســتند و بــدون 
ــوع کمــال  ــه«، هیــچ ن ــوع »عدالــت اخاقــى عالمان یــک ن

ــه وجــود نخواهــد آمــد. ــردى و اجتماعــى ب ف
در یونــان باســتان، عدالــت مفهــوم و حقیقتــى بلند پایــه 
بــود و مبنــاى بســیارى از اندیشــه ورزى هــا و حکمــت 
ــان کــه خــود  ــه شــمار مــى رفــت. فیثاغورثی ــدوزى هــا ب ان
تحــت تأثیــر تعالیــم شــرقى بــه ویــژه زرتشــت بودنــد، بــراى 
عدالــت مفهومــى عــددى نیــز قابــل بودنــد و معتقــد بودنــد 
کــه تناســب و هارمونــى بیــن اجــزاى برابــر باعــث بــه وجــود 
ــع  ــدد مرب ــن ع ــت را اولی ــود و عدال ــى ش ــت م ــدن عدال آم
مــى دانســتند. از نظــر فیثاغــورث »دولــت تــا زمانــى عــادل 
اســت کــه برابــرى اجــزاى آن وجــود داشــته باشــد و عدالــت 

حفــظ ایــن گونــه برابــرى اســت«
ســقراط نیــز عدالــت را نوعــى تناســب و هماهنگــى درونــى 
مــى دانــد کــه باعــث ســودمندى چیزهــا مــى شــود. از نظــر 
ــا  ــراه ب ــر هم ــا، تفک ــان ه ــن ورزى انس ــت دی ــقراط نهای س
عمــل عادالنــه اســت و ســودمندى هرچیــزى نیــز در عدالت 
آمیــز بــودن آن اســت و بــه همیــن خاطــر کســى را کــه بــراى 
اولیــن بــار میــان کار ســودمند و کار عادالنــه تمایــز و فــرق 

قائــل شــده اســت را بــى دیــن دانســته و لعــن مــى کنــد.
ــا و  ــاش ه ــراث دار ت ــى و می ــاگرد اصل ــه ش ــون ک افاط
دســتاوردهاى فکــرى او اســت هــم عدالــت را هدف اساســى 
ــى  ــت دانای ــود، عدال ــد ب ــرار داده و معتق ــود ق ــاى خ گفتاره
و دانایــى توانایــى اســت و عدالــت را زیبنــده تریــن چیزهــا 
ــدگان  ــوب جوین ــج آن »مطل ــم نتای ــودش و ه ــم خ ــه ه ک
ــاگردش  ــم ش ــم او و ه ــت. ه ــى دانس ــت م ــعادت« اس س
ــب  ــادل و تناس ــى تع ــت نوع ــه عدال ــد ک ــطو، معتقدن ارس
ــاب اخــاق نیکــو  ــه نظــر ارســطو در کت ــور اســت. ب در ام
 کامــل. زیــرا عمــل 

ً
ماخــوس »عدالــت تقوایــى اســت مطلقــا

ــن در  ــت«. همچنی ــام اس ــت باالتم ــه فضیل ــل ب ــه آن، عم ب
کتــاب سیاســت خــود مــى نویســد: »غایــت همــه ى دانــش 
ــش سیاســى کــه از  ــت دان هــا و هنرهــا نیکــى اســت و غای
ــن  ــت، باالتری ــر اس ــر ارجمندت ــاى دیگ ــش ه ــه ى دان هم
نیکــى هــا اســت. در سیاســت، نیکــى جــز دادگــرى نیســت 

ــدان وابســته اســت«. کــه صــاح عامــه ب
متفکــران رومــى ماننــد سیســرون، پولیبیــوس و ِســِنکا  نیــز 
ــى  ــد و آن را نوع ــورى دارن ــدى  مح کی ــت تأ ــورد عدال در م
هماهنگــى بــا قوانیــن طبیعــت دانســته و اعتبــار آن را عــاوه 

ــان  ــد. در ادی ــى دانن ــز م ــى نی ــون طبیع ــر قان ــل ب ــر عق ب
ــت  ــق آن محوری ــت و تحق ــز عدال ــیحیت نی ــت و مس یهودی
ــردد.  ــى گ ــى م ــى تلق ــات اله ــن صف ــم تری ــته و از مه داش
ــت  ــه اس ــداى گون ــودى خ ــدى موج ــان توحی ــان در ادی انس
ــت و  ــار اس ــا اراده و اختی ــوأم ب ــم ت ــور او در عال ــه حض ک
موظــف بــه اتخــاذ روش عادالنــه در افعــال خــود و گســترش 
دادن آن بــه ســایر افــراد و شــئون مختلــف اجتماعــى اســت.

عدالت در اسام 	

بــا پیشــینه اى4 کــه از جایــگاه و اهمیــت اندیشــه ى عدالــت 
ــه  ــزرگ در مقدم ــران ب ــزد متفک ــف و در ن ــب مختل در مکات
ــن  ــت در دی ــگاه عدال ــه جای ــت ک ــح اس ــد، واض ــان ش بی
مبیــن اســام و بــه ویــژه مذهــب تشــیع علــوى کــه عــدل را 
جــزو اصــول دیــن مــى دانــد تــا بــه چــه حــد خواهــد بــود؟ 
ــه ى قســط و عــدل را  ــددى اقام ــات متع ــد در آی ــرآن مجی ق
مبنــا و علــت ارســال رســوالن الهــى معرفــى نمــوده و ظلــم 
و ظالمــان را مــورد نکوهــش قــرار داده اســت بــه طــورى کــه 
ــاب قســط و عــدل دانســت و محــور  ــرآن را کت ــوان ق مــى ت
آمــوزه هــاى آن را برقــرارى عدالــت فــردى و اجتماعــى 

ــت. انگاش
بررســى مفهــوم و مصادیــق واژه ى قســط یــا عــدل در قــرآن 
ــى  ــوم شناس ــرورى در مفه ــرى ض ــود ام ــه خ ــد اگرچ مجی
ــى  ــه برنم ــن مقدم ــاه ای ــال کوت ــا، از مج ــت اّم ــت اس عدال
ــى،   ــوى، اصطاح ــاى لغ ــه ه ــه ى  جنب ــه هم ــه ب ــد ک آی
ــه   ب

ً
ــا ــود و صرف ــه ش ــى آن پرداخت ــى و عرفان ــى، برهان روای

تحلیــل کلــى موضــوع و نتیجــه گیــرى هــاى تاریخــى از ایــن 
ــم. بررســى لغــوى و اصطاحــى قســط  مفهــوم مــى پردازی
ــاد آن در  ــم متض ــان و مفاهی ــواده هایش ــم خان ــدل و ه و ع
آیــات قــرآن و روایــات اهــل بیــت  )علیهــم الســام( خــود 
پژوهشــى دقیــق و مســتقل را مــى طلبــد و بــراى مقدمــه ى 
ایــن کتــاب کافــى اســت متذکــر شــویم کــه عدالــت، مؤلفــه 
هــا و گــزاره هــاى آن در اســام، کامــل تریــن، منطقــى تریــن 
ــراروى بشــریت مــى گــذارد و  ــه را ف ــن نظری و منســجم تری
بــا نگاهــى اجمالــى بــه منابــع اســامى ایــن حقیقــت چــون 

خورشــیدى بــر ذهــن مخاطــب پرتــو مــى افکنــد.

عدالت وتشیع 	

ــده  ــر نادی ــر س ــش را ب ــار خوی ــوار و غمب ــه راه دش ــیعه ک ش
ــود،  ــرده ب ــدا ک ــه ج ــت از عام ــل وصای ــدن اص ــن ش گرفت
فعالیــت هــاى  اولیــاء خویــش در  بــه همــراه  اگرچــه 
اجتماعــى مســلمین حضــور داشــت و گوشــه گیــرى و 
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ــه  ــا ب ــت، اّم ــى دانس ــام م ــت اس ــاف دیان ــت را خ عزل
خوبــى مــى دیــد کــه میــان اســام حقیقــى و اســام 
تاریخــى زاویــه اى پدیــد آمــده بــود کــه روز بــه روز بیشــتر 
ــود  ــد خ ــه مقص ــه ب ــى و چگون ــود ِک ــوم نب ــد و معل ــى ش م
ــه ى  ــم پیش ــز و ظل ــاف آمی ــت. دوران اجح ــى گش ــاز م ب
ــه تنــگ آورد  ــه قــدرى روزگار مســلمین را ب خلیفــه ســوم، ب
کــه از شــهرهاى بــزرگ جهــان اســام فراگــرد آمــده، بــر او 

شــوریدند و خافــت او را برانداختنــد.
ــه ى  ــه خان ــد رو ب ــى کنن ــگ چندان ــه درن ــى آنک ــردم ب م
امیرالمؤمنیــن )ع( آورده و بــا اصــرار او را بــه خافــت 
برگزیدنــد و حجــت حضــور حاضــر و احقــاق حــق مظلــوم 
را بــر او تمــام کردنــد. علــى  )علیــه الســام( بــراى جماعــت 
مســلمین خلیفــه ى چهــارم پــس از رســول خــدا بــود، اّمــا 
بــراى شــیعیان، او جانشــین بــر حــق و بافصــل پیامبر )ص( 
ــدر  ــال مص ــج س ــت و پن ــت بیس ــد از گذش ــون بع ــه اکن ک
ــه و جایــگاه شایســته  ى خویــش  امــور مســلمین قــرار گرفت
را یافتــه بــود. ولــى آیــا آب رفتــه بــه جــوى بــاز مــى گشــت 
و شــکاف ایجــاد شــده میــان اســام حقیقــى و اســام 
تاریخــى پــر مــى شــد؟ جامعــه اى کــه امیرالمؤمنیــن )ع( از 
دارالخافــه تحویــل گرفتــه بــود دیگــر آن عدالــت و معنویت 
ــوارى  ــژه خ ــرى و وی ــه امتیازگی ــت و ب ــوى را نداش ــر نب عص
ــلمین در  ــى مس ــت اجتماع ــر ماهی ــود. تغیی ــرده ب ــادت ک ع
طــول ایــن بیســت و پنــج ســال باعــث شــده بــود کــه روحیــه 
ــود و  ــف ش ــراد تضعی ــیارى از اف ــرى در بس ــت پذی ى عدال
عدالــت علــوى برایشــان دشــوار و دردسرســاز جلــوه کنــد.
یــک نکتــه ظریــف دیگــر هــم در اینجــا هســت و آن اینکــه 
اصــل موضــوع ســقیفه و عــدم تصــدى گــرى امــور مســلمین 
توســط امــام علــى  )علیــه الســام( پــس از رحلــت پیامبــر 
ــت  ــه  ى عدال ــن روحی ــى از همی ــز، ناش ــأن نی ــم الش عظی
گریــزى برخــى از ســران و بــزرگان جامعــه ى اســامى بــود. 
آنهــا بــه خوبــى مــى دانســتند کــه اگــر قــرار باشــد جامــه ى 
خافــت بــر قامــت علــى ابــن ابیطالــب )ع( پوشــیده شــود 
ــتر و او  ــم ش ــه پش ــود و ن ــد ب ــز خواه ــوى ُب ــه اى از م جام
ــا  ــختگیرى ه ــترین س ــود بیش ــق خ ــه در ح ــت ک ــى اس کس
ــت را  ــور اّم ــاح ام ــه اص ــت ک ــد آن نیس ــد و امی ــى کن را م
بــر وفــق مــراد اشــخاص و گــروه هــا پیــش ببــرد. بنابرایــن، 
اصــل پیدایــش انحــراف در تاریــخ اســام، از عدالــت 

ــود آمــد. ــه وج ــزى برخــى از خــواص ب گری
ــاد  ــر و ایج ــکان تغیی ــه، ام ــر آنک ــه دیگ ــل توج ــِه  قاب نکت
ــه  ــراى این گون ــام ب ــور اس ــم عدالت مح ــى در تعالی وارونگ

ــر  ــه تغیی ــه ب ــاى آنک ــه ج ــذا ب ــت و ل ــود نداش ــواص وج خ
ــر  ــاد تغیی ــه ایج ــت ب ــى بایس ــد م ــر کنن ــام فک ــن اس قوانی
ــن  ــن رک ــم تری ــه مه ــند ک ــراى آن بیاندیش ــراف در اج و انح
ــده  ــن نادی ــود. بنابرای ــامى ب ــون اس ــخص مجــرى قان آن ش
انگاشــتن اصــل وصایــت و پیدایــش اختــاف بــر ســر 
تصــدى امــور مســلمین، باوجــود آنکــه از همــان روزهــاى 
نخســت بعثــت پیامبــر اکــرم )ص( بــه دفعــات بــراى مــردم 
ــود و خافــت بافصــل حضــرت علــى ابــن  تبییــن شــده ب
ابیطالــب )ع( محــرز بــود، علتــى مهــم تــر از عدالــت 

ــت. ــامى نداش ــت اس ــواص ام ــى خ ــزى برخ گری
ــل  ــس از قت ــرت )ع( پ ــه حض ــت ب ــت خاف ــى بازگش حت
عثمــان و ســرازیر شــدن جامعــه ى مســلمین بــر درخانــه ى 
ایشــان بــراى قبوالنــدن امــر خافــت، بــا ایــن تصــور نبــود 
ــر )ص(  ــر پیامب ــى )ع( عص ــان عل ــى )ع( هم ــن عل ــه ای ک
ــزرگان  ــران و ب ــژه س ــه وی ــت و ب ــاید اکثری ــه ش ــت، بلک اس
گمــان مــى کردنــد کــه او حداقــل بــه همــان راهــى خواهــد 
ــم  ــن ه ــراى همی ــد. ب ــه ى اّول و دوم رفتن ــه خلیف ــت ک رف
ــرط  ــرت )ع( ش ــراى حض ــواص ب ــده اى از خ ــه ع ــود ک ب
ــه  ــر ســنت شــیخین )دو خلیف ــه ب ــى ک گذاشــتند، در صورت
ــد کــرد و حضــرت  ــا او بیعــت خواهن ــد، ب اول( عمــل نمای
ــاب خــدا،  ــد کــه تنهــا براســاس کت  فرمودن

ً
ــا  و صراحت

ً
ــورا ف

ــد.  ــر )ص( و اجتهــاد خویــش امــارت مــى کن ســنت پیامب
ایــن امــر نشــان مــى دهــد کــه اگرچــه مســلمانان بــر عثمــان 
شــوریدند و خافــت شــبیه بــه ســلطنت او را نپذیرفتنــد، اّمــا 
آمــاده ى تحمــل عدالــت علــوى هــم نبودنــد و چیــزى میــان 

ــد. ــع بودن آن دو را متوق

عدالت و انتظار 	

ــر اصــل انتظــار  ــه ب ــز ک ــب تشــیع نی ــخ مکت فلســفه ى تاری
 بــا مفهــوم 

ً
فــرج موعــود )عــج( بنــا شــده اســت نیــز عمیقــا

عدالــت گســترى منجــى آخرالزمــان درآمیخته اســت. شــیعه 
ــد و شــرح برخــى از  ــرآن مجی ــات ق در تفســیر برخــى از آی
روایــات متواتــر و معتبــر، بشــارت عدالــت گســترى مهــدى 
 شــیعه 

ً
 تحلیــل و تبییــن کــرده و اساســا

ً
موعــود )ع( را کامــا

بــا انتظــار فــرج و عدالــت گســترى و برانــدازى ظلــم زندگــى 
کــرده اســت. بــه ویــژه حدیثــى از پیامبراکــرم )ص( کــه مــى 
ــده  ــى مان ــک روز باق ــا ی ــا تنه ــر دنی ــر از عم ــد: »اگ فرماین
ــازد  ــى س ــى م ــدرى طوالن ــه ق ــد آن روز را ب ــد، خداون باش
تــا یکــى از اهــل بیــت مــن را بپــا دارد و جهــان را همچنــان 
ــر  کــه از ظلــم و جــور پــر شــده اســت، از قســط و عــدل ُپ
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ــا و هــدف ظهــور  نمایــد« کــه نشــان مــى دهــد اصــل، مبن
ــى قســط و عــدل نیســت. منجــى چیــزى جــز اقامِهِ

البتــه برداشــت هایــى منفــى و انفعالــى از مقولــه   ى انتظــار 
ــه  ــته و دارد ک ــود داش ــیعیان وج ــى از ش ــان برخ ــم در می ه
باعــث ظلــم پذیــرى آنهــا و پذیرفتــن مظلومیــت بــه عنــوان 
سرنوشــت محتــوم تاریخــى شــیعیان شــده اســت. در برهــه 
هــاى زیــادى از تاریــخ، ایــده آل نگــرى و پرهیــز از روبــه رو 
شــدن بــا واقعیــات اجتماعــى و مســایل مربــوط بــه حقــوق 
ــن از  ــبقت نگرفت ــِه س ــِه جاهان ــه بهان ــى ب ــت، گاه سیاس
ــِه  ــه دور از صحن ــیعیان ب ــه ش ــد ک ــث ش ــوم )ع(، باع معص
سیاســت و حکومــت و فــارغ از دغدغــه هــاى حقــوق 
ــامت در  ــا س ــتن ب ــه زیس ــا ب ــد و تنه ــر برن ــه س ــى ب اساس
کنــار دســتگاه جــور قناعــت کننــد. هرچنــد کــه نمــى تــوان 
دوراندیشــى هــاى حکیمانــه و بصیــرت هــاى عمیــق تاریــخ 
نگرانــه  ى زعمــاى بــزرگ را بــه حســاب اهمــال یــا انفعــال 
گذاشــت، اّمــا بــه هرحــال رویکردهــاى مصلحــت جویانــه 
و سازشــکارانه بــا حــکام جــور در میــان برخــى از شــیعیان 
شــکل گرفــت کــه در اثــر برداشــت اشــتباه از فلســفه انتظــار 

بــه وجــود آمــده و قابــل توجیــه نیســتند.
مقاطــع  و  مواقــف  از  بســیارى  در  کــه  اســت  درســت 
تاریخــى و حتــى در دوران معاصــر، شــیعه بــه قــول حمیــد 
ــود« در ازاء  ــه ى وضــع موج ــن منفعان ــه »پذیرفت ــت ب عنای
ــدس و  ــت مق ــه غای ــا ب ــوه اّم ــه  اى بالق ــتن اندیش ــه داش نگ
ــر شــهید مطهــرى در  ــه تعبی ــا ب محبــوب واداشــته شــده، اّم
مجمــوع نمــى تــوان از آنهــا »انتظــار ســازنده، نگهدارنــده، 
تعهــد آور، نیــرو آفریــن و تحــرک بخــش« کــه باعــث تحــول 

ــاخت. ــود س ــى ش اجتماع

ین تجسم عدالت 	 برتر

ــن  ــه اولی ــس ک ــار ب ــن افتخ ــوى ای ــیع عل ــب تش ــراى مکت ب
امــام آن، در نــزد مســلمان و غیرمســلمان و پیشــینیان و 
اکنونیــان، بزرگ تریــن نمــاد عدالــت ورزى و تجســم عینــى 
عدالــت شــناخته شــده و از او بــه عنــوان »صــداى عدالــت 
ــاد مــى گــردد، تاجایــى  انســانى« در گفتارهــا و نوشــتارها ی
کــه میــزان درســت بــودن یــک عمــل یــا اندیشــه ى عدالــت 
خواهانــه بســتگى بــه نزدیکــى و شــباهت آن بــا ســیره ى امــام 
علــى )ع( دارد و آن امــام همــام )ع( میــزان االعمــال اســت. 
عدالــت علــوى یــک اســطوره نیســت کــه بشــریت در آرزوى 
ــریت  ــخ بش ــیرین آن را تاری ــم ش ــه طع ــرد بلک ــر ب ــه س آن ب
ــى  ــه خوب چشــیده و آن را در حافظــه ى تاریخــى خویــش ب

ــک  ــار و مح ــوان معی ــه عن ــد از آن ب ــا بتوان ــته ت ــه داش نگ
ــرد. تشــخیص عدالــت حقیقــى بهــره گی

ــر  ــم کــه حضــرت امی ساده اندیشــى اســت اگــر تصــور کنی
علیــه الســام از مشــکات فــراوان پیــش روى عدالــت بــى 
خبــر بودنــد و راه و رســم سیاســت ورزى مصلحت اندیشــانه 
را نمــى دانســته انــد؛ همچنــان کــه فرازهــاى فراوانــى از نهج 
ــانه  ــه اندیش ــورات کوت ــه تص ــر این گون ــریف ب ــه ش الباغ
 در آن شــیوه ى ســخت 

ً
 بطــان مــى کشــد. اّمــا قطعــا

ّ
خــط

ــن )ع( حکمــت هــاى  ــه ى عدالــت ورزى امیرالمؤمنی گیران
زیــادى هســت کــه نیازمنــد تحلیــل و تتبــع دقیــق و عمیــق 
اســت. یکــى از ایــن حکمــت هــاى ارزشــمند را مــى تــوان 
ــرت )ع( ذره اى  ــه حض ــه چنانچ ــرد ک ــل ک ــه تحلی این گون
مماشــات و تســامح در امــر عدالــت بــه خــرج مــى دادنــد، 
ــد  ــى ش ــه وارد م ــام خدش ــود اس ــت خ ــاس حقانی ــه اس ب
ــه  ــیدند: چگون ــى پرس ــخ م ــاى تاری ــان و عق ــردم جه و م
ــر )ص( و  ــم پیامب ــر ع ــت پس ــت و حکوم ــه خاف ــت ک اس
ــا  ــم او، ب ــه ى عل ــب او و مدین ــى مکت ــه ى اصل ــت یافت تربی
افــراد عــادى تفاوتــى نــدارد؟ پــس چــه حقانیــت و امتیــازى 
در ایــن بیــن وجــود دارد و چــه اســام راســتینى هســت کــه 

ــا در عمــل خبــرى از آن نیســت؟ از آن دم مــى زننــد اّم
همچنیــن ایــن حکمــت بــزرگ کــه، حکومــت عــدل علــوى 
ــرت )ع(  ــد و حض ــه رو ش ــى روب ــوارى های ــا دش ــه ب اگرچ
ــا الگویــى  را در اکثــر ایــام در عســرت و فشــار قــرار داد، اّم
کامــل و تمــام عیــار از حکومــت دینــى معصومــان  علیهــم 
ــلمان و  ــه مس ــت ک ــاى گذاش ــر ج ــخ ب ــام در دل تاری الس

ــد. ــى نمای ــرام آن م ــم و احت ــه تکری ــلمان را وادار ب غیرمس
کوتــاه بــودن مــدت حکومــت عــدل علــوى دلیــل و نشــانه ى 
ــم در  ــر و ه ــم در آن عص ــه ه ــت چراک ــدى آن نیس ناکارآم
اعصــار پــس از آن همچــون چــراغ فروزانــى در دل تاریــک 
تاریــخ پرتــو افشــاند و حکومــت حــق را از ناحــق مشــخص 
ــت اصلــى آن عدالــت گریــزى عــده اى 

ّ
ســاخت؛ بلکــه عل

از خــواص روزگار بــود و همانطــور کــه خودشــان نیــز از قبــل 
ــر حکومــت  ــه ســبک دیگــران را ب ــد حکومــت ب ــه بودن گفت

بــه ســبک علــى )ع( ترجیــح مــى دادنــد.
در مــورد وقایــع روزهــاى اّول خافــت حضــرت امیــر علیــه 
الســام نکتــه هــاى بســیار قابل توجــه و پراهمیتــى نقل شــده 
کــه تحلیــل فــوق را تأییــد مــى کنــد. حضــرت پــس از پرهیــز 
از پذیرفتــن مســئولیت امــت بــه خاطــر اینکــه مــردم را بــراى 
تحمــل رویــه ى عدالت محــور خویــش مهیــا نمــى دیدنــد، 
ســرانجام حاضــر بــه قبــول امــر خافــت شــدند و در دومیــن 
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ــت  ــا صراح ــر ب ــاالى منب ــر ب ــجد و ب ــت در مس روز خاف
فرمودنــد کــه ایــن امــر را بــا بــى عاقگــى کامــل بــه قــدرت 
پذیرفتــه و از پیامبــر شــنیده اســت کــه شــرط بهشــت بــراى 
خلفــاى پــس از او، بــه عدالــت رفتــار کــردن آنهــا اســت و 
ایــن را حضــرت بــه مــردم گوشــزد کــرد تــا بعدهــا نگوینــد 
ــت  ــر خاف ــم و او در ام ــى )ع( را خوردی ــخنان عل ــول س گ

راهــى را مــى رود کــه چیــزى دربــاره اش نگفتــه بــود.
همیــن امــر باعــث شــد کــه عــده اى از صحابــه و ســابقین 
ــب  ــود کس ــراى خ ــى ب ــا امتیازات ــال ه ــن س ــول ای ــه در ط ک
کــرده بودنــد و مــى خواســتند نظــر حضــرت )ع( را در مــورد 
ــا  ــتادند ت ــان فرس ــزد ایش ــخصى را ن ــد، ش ــان بدانن خودش
ــر  ــن منک ــد: »م ــه ان ــه گفت ــان از اینک ــور ایش ــد منظ بفهمن
ــا  ــا اینه ــتم، اّم ــراد نیس ــابقه ى اف ــت و س ــت صحب فضیل
چیزهایــى اســت کــه خداونــد اجــر و پــاداش آن را خواهــد 
داد. ایــن مســایل ســبب نمــى شــود کــه امــروز مــا میــان این 
افــراد و دیگــران فــرق بگذاریــم. ایــن امــور مــاک تبعیــض 

نمــى شــود« چیســت؟
ــرده  ــرض ک ــرت )ع( ع ــه حض ــخاص ب ــده  ى آن اش نماین
بــود کــه ایــن افــراد بــا دو شــرط حاضــر بــه بیعــت هســتند، 
ــپارد و  ــا بس ــه آنه ــان را ب ــان عثم ــام از قات ــه انتق ــى آنک یک
دیگــر آنکــه بــه آنچــه در گذشــته تصاحــب کــرده انــد کارى 
ــه  ــا معاوی ــته و ب ــام گذاش ــه ش ــه رو ب ــد وگرن ــته باش نداش
بیعــت مــى کننــد. امــام )ع( هیــچ کــدام از دو شــرط آنــان را 
نپذیرفتــه و خــود را فقــط بــه وظیفــه ى الهــى ملتــزم دانســتند. 
ــى  ــت م ــر )ع( نصیح ــرت امی ــتداران حض ــى از دوس بعض
ــا  کردنــد کــه حضــرت )ع( قــدرى مماشــات کننــد و اگــر ب
ایــن شــیوه ى ســخت گیرانــه بــه عدالــت گســترى بپردازنــد، 
ــا  ــد؛ اّم ــد ش ــمن خواهن ــه دش ــت و در نتیج ــده اى ناراح ع
ــى  ــاه ول ــه اى کوت ــان نکت ــر )ع( در جواب ش ــرت امی حض
پــر مغــز و ژرف بیــان فرمودنــد کــه »ِانَّ ِفــى الَعــدِل ِســَعًه و 
ــا در  ــق« یعنــى همان ضَی

َ
 فالُجــوُر ا

ُ
ــدل ــه الَع ی

َ
 َعل

َ
مــن ضــاق

ــه  ــس ک ــت و هرک ــى اس ــعت و ظرفیت ــگى وس عدالت پیش
عدالــت برایــش تنــگ و ســخت باشــد، ظلــم و جــور برایــش 

ســخت تــر و تنــگ تــر اســت.
ــه اســت کــه عدالــت  ــا نهفت در فحــواى ایــن کام ایــن معن
تنهــا ظــرف و چارچوبــى اســت کــه مــى توانــد همــگان را 
در خــود بگنجانــد و موجــب رضایــت و خرســندى همگانى 
شــود. اگــر عدالــت کســى را راضــى نســازد و بــه خرســندى 
نرســاند، ظلــم و بــى عدالتــى چیــزى بــر گشــایش و 
خرســندى اش نمــى افزایــد. و همچنیــن در کام دیگــر 

ــِه َو   فی
َ

ــِدل ل ِاذُع
ُ

ــد ــَع الَع ــا اوَس ــد »م ــى فرماین ــرت م حض
ــه  ــر عادالن ــت اگ ــت عدال ــترده اس ــه گس ــى چ « یعن

ّ
ــل

َ
ان ق

ــد. ــدک باش ــد ان ــرد، هرچن ــورت گی ص

پیش نیاز سایر صاحیت ها 	

نکتــه دیگــرى کــه اصــل عدالــت در مکتــب تشــیع را 
ــند  ــا در مس ــت تنه ــه عدال ــت ک ــد آن اس ــى کن ــته م برجس
تکوینــى و کائناتــى و یــا تنهــا در زمــره ى ویژگــى هــاى خــدا 
ــت  ــى نگریســته نمــى شــود بلکــه عدال ــى و اولیای داد انبیای
اولیــن ویژگــى الزم بــراى تمامــى زمامــداران و رهبــران 
غیرمعصــوم در ســطوح مختلــف نیــز بــه حســاب مــى آیــد. 
هرچــه کــه فرمانــده، رهبــر و زمامــدار بــه عدالــت نزدیــک 
تــر باشــد، اســتحقاق او بــراى تصــدى امــور اجتمــاع بیشــتر 
اســت. حتــى مجتهــد یــک محــل و یــا امــام جماعــت یــک 
مســجد هــم مــى بایســت بــه عدالــت شــناخته شــده باشــد و 
فــرد زمانــى مــى توانــد بــه او رجــوع یــا اقتــدا کنــد کــه، غیــر 

ــات نشــده باشــد. ــودن او برایــش اثب عــادل ب

عدالت و معنویت 	

ــب  ــت را در مکت ــل عدال ــه اص ــى ک ــه های ــا و مؤلف ــه ه نکت
نورانــى و حقــه ى تشــیع ایــن همه قــوام و دوام و رنــگ و جا 
ــت  ــى و خصوصی ء مــى دهــد ناشــى از یــک ضــرورت ذات
جوهــرى همبســتگى عدالــت بــا معنویــت اســت. اگــر مــى 
بینیــم کــه عدالــت از یــک اصــل بدیهــى و مســلم انســانى به 
یــک نظریــه و از یــک نظریــه بــه یــک محــور در نظریــه هــاى 
علــوم انســانى تبدیــل شــده و اگــر هیــچ کــدام از مکتــب هــا 
ــده  ــق کنن ــد محق ــته ان ــاخته نتوانس ــاى بشر س ــرب ه و مش
نظریات شــان  در  شــده  فــرض  عدالــت  از  حداقلــى  ى 
باشــند، علــت آن چیســت؟ اینکــه روشــنفکران دوره ى 
ــروطه ى  ــه مش ــا را ب ــه ى علم ــت عدالت خان ــر نهض معاص
ــود آزادى را  ــم خ ــه زع ــا ب ــد ت ــى کنن ــل م ــى تبدی ــبه غرب ش
ــى ســر در  ــاق رضاخان ــار پراختن ــا از درب محقــق ســازند اّم
مــى آورنــد و حاضرنــد از عدالــت بــه دامــان اســتبداد پنــاه 

ــد، نشــانه ى چیســت؟ ببرن
یکــى از مهــم تریــن و روشــن تریــن پاســخ هــا بــه این گونــه 
ســؤاالت ایــن اســت کــه بــدون وجــود دیانــت و معنویــت، 
ــا  ــد و ت ــى روی ــى نم ــچ دل ــرزمین هی ــت در س ــذر عدال ب
ــون  ــاى گوناگ ــم ه ــوره زار ماتریالیس ــه ش ــه دل ب ــى ک زمان
تبدیــل شــده و روشــنفکران جامعــه از معنویــت دینــى فاصله 
گرفتــه انــد، چگونــه مى تــوان انتظار آن را داشــت کــه مضیقه 
 و جهــد 

ّ
هــاى عدالــت گرایــى را بپذیرنــد و و در راه آن جــد
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کننــد؟ اگــر مــى بینیــم کــه طیفــى از روشــنفکران مســلمان 
و غیــر مســلمان در دهــه هــاى گذشــته دنبــال اندیشــه هــاى 
سوسیالیســتى را گرفتــه و پشــت ســر ایدئولــوژى هــاى چــپ 
ــپ و  ــد و گ ــه راه انداختن ــش ب ــزب و جنب ــد، ح ــرا افتادن گ
گفــت هــاى روشــنفکرانه ى آنهــا گــوش عالــم را پــر کــرده 
ــه در  ــه در خودشــان و ن ــى ن ــچ عدالت ــا در عمــل هی ــود اّم ب
ــن  ــه در همی ــد، ریش ــد نیام ــان پدی ــه ى موردنظرش جامع
گریــز از عدالــت واقعــى مبتنــى بــر معنویــت و دیانــت دارد.
 بــا برآمــدن بانــگ عدالت خواهــى از نظــام و گفتمان 

ً
قاعدتــا

جمهــورى اســامى، مى بایســت طیــف وســیعى از نخبگان 
علمــى و روشــنفکران و نویســندگان بــه تقویــت و حمایت از 
ــش  ــى خوی ــته ى تاریخ ــد گم گش ــد و آن را مانن آن بپردازن
ــه  ــم ک ــى بینی ــرت م ــت حی ــا نهای ــا ب ــد، اّم ــوش گیرن در آغ
ــن و  ــى تری ــن، انفعال ــف تری ــان، ضعی ــى از ایش ــف های طی
حتــى گاهــى تخریــب آمیزتریــن رویکــرد را نســبت بــه ایــن 

رویکــرد اتخــاذ کــرده انــد.
چگونــه اســت کــه اندیشــه هــاى چــپ گـرایـانـــه و 
ــان طیــف روشــنفکران  ــاخته ى سوسیالیســتى در می بشـرسـ
کشــته مرده هــاى بســیارى داشــت! اّمــا اکنــون کــه گفتمــان 
ــده و  ــى برآم ــب دین ــه و مکت ــى از دل اندیش ــت خواه عدال
بنــا دارد بــا ایجــاد بســتر دینــى و معنــوى الزم بــراى عدالــت 
ــه تحقــق آرمــان عدالــت ورزى  ــا حــد ممکــن ب ــرى، ت پذی
ــج  ــش را ک ــان راه خوی ــیارى از این ــده ى بس ــود، ع ــل ش نای
مــى کننــد و حتــى در مقابــل آن مــى ایســتند؟ آیــا جــز ایــن 
ــن عدالــت  ــد کــه ای ــه ان ــى دریافت ــه خوب اســت کــه آنهــا ب
ــى  ــدرت و دقت ــا ق ــت و ب ــاوت اس ــى متف ــورى از جنس مح
عجیــب از درون تــک تــک آدمیــان تــا عرصــه هــاى گوناگون 
حیــات اجتماعــى بشــر را درمــى نــوردد و بــه عبــارت دیگــر 

بــوى حقیقــت مــى دهــد؟
ــن  ــى امیرالمؤمنی ــت خواه ــه از عدال ــى ک ــان بوی ــا هم آی
)ع( بــه مشــام اعیــان و اشــراف مکــه، مدینــه، شــام و کوفــه 
مــى رســید اکنــون هــم از بانــگ عدالــت خواهــى انقــاب 
اســامى ایــران بــه مشــام برخــى روشــنفکرنمایان داخلــى و 
خارجــى نمــى رســد کــه در مقابــل آن اینچنیــن موضــع مــى 

گیرنــد و برایشــان ســخت مــى آیــد؟

عدالت ومدنّیت 	

ماکیاولیســم سیاســى در اصــل، پــرده از رخســار ایــن 
آن  مبنــاى  کــه  تمدنــى  در  کــه  گشــود  مــى  حقیقــت 
ــت را  ــوان عدال ــى ت ــت نم ــر اس ــت بش ــا اصال ــم ی اومانیس

محــور رفتارهــاى فــردى و جمعــى برشــمرد، و ماحظــات 
ــردن  ــدود ک ــدرت مح ــت، ق ــر و فضیل ــر و ش ــى، خی اخاق
اعمــال را نخواهنــد داشــت. ماکیاولیســم رمز گشــایى از 
مکتــب هایــى اســت کــه همگــى بــا وجــود تعظیــم و تکریــم 
ــانى و  ــر ذات نفس ــه خاط ــاف، ب ــاوات و انص ــت و مس عدال
ــى سیاســى و  ــده های ــه تحقــق پدی انســان محــورى آنهــا، ب
ــد کــه عدالــت اولیــن قربانــى آن  اجتماعــى منجــر شــده ان
ــاره مــى گویــد: »یکــى از  بــوده اســت. ژاک دروز در ایــن ب
نقــاط عزیمــت بــراى پرورانــدن اندیشــه هاى تــازه دربــاره ى 
ماهیــت سیاســت خارجــى ایــن تزماکیاولــى بــود کــه عامــل 
تعییــن کننــده در سیاســت قــدرت اســت نــه عدالــت و بــراى 
ــونت و  ــتفاده از زور، خش ــى اس ــداف سیاس ــه اه ــول ب وص

ــت«5. ــاز اس ــت مج ــى جنای حت
ــور و  ــت تص ــل عدال ــاحت مقاب ــوان س ــى ت ــانیت را م نفس
بــه ایــن عبــارت اعتنــا کــرد کــه وجــود یکــى از آنهــا نافــى 
ــرى خواهــد بــود. جایــى کــه نفســانیت و اصالــت  دیگ
ــد  ــده باش ــگ آورى ش ــازى و فرهن ــدن س ــور تم ــر مح بش
چگونــه مــى تــوان انتظــار تحقــق عملــى اندیشــه ى عدالــت 
اجتماعــى را داشــت، اگرچــه کــه فلســفه هــا و ایدئولــوژى 
ــى  ــود را معرف ــت خ ــعار عدال ــام و ش ــا ن ــیار ى ب ــا ى بس ه
نماینــد. داورى معتقــد اســت: »نفســانیت و اصالــت بشــر، 
امــر عارضــى نیســت و نبایــد در حکــم ایدئولــوژى در میــان 
دیگــر ایدئولــوژى هــا قلمــداد شــود، ایــن بشــرانگارى جــزء 
ذات همــه ى فلســفه هــا، ایدئولــوژى هــا و خاصــه مبنــا و – 

ــه اصطــاح امــروز – اســتروکتور تمــدن اســت.«6 ب
ــوم  ــا مفه ــه ی ــه اندیش ــت ک ــوان گف ــى ت ــاس م ــن اس ــر ای ب
عدالــت نیــز یــک نظریــه و ایدئولــوژى نیســت، بلکــه جــزء 
ذات زندگــى انســانى اســت کــه متأســفانه در تمــدن امــروز 
ــه؛  ــه  اینک ــت. نتیج ــده اس ــذوف ش ــوب و مح ــرى منک بش
ــان  ــن گفتم ــکل گرفت ــى و ش ــت اجتماع ــه ى عدال اندیش
ــک  ــرح ی ــر از ط ــا، فرات ــامى م ــاب اس ــت در انق عدال
ــر   تدبی

ً
ــا ــه اساس ــت، بلک ــه آن اس ــت دادن ب ــه و اصال نظری

و مصالــح نظــام در ذیــل آن تعریــف شــده اســت کــه 
ــى و عملــى اندیشــه ى  ــه هــاى تحقــق عین ــد زمین مــى توان
عدالــت را در پــى داشــته باشــد، و هــم آن را بــه عنــوان یــک 
وظیفــه ى اخاقــى و تکلیــف سیاســى بــه مطالبــه اى پایــدار 
ــى  ــى م ــد. داورى اردکان ــل نمای ــف تبدی ــطوح مختل در س

ــد: نویس
»گمــان نشــود کــه اّول فلســفه یــا اصــول فکــرى خاصــى را 
وضــع و جعــل مــى کننــد و براســاس آن تمــدن مــى ســازند 
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یــا بــا تأســیس آن اســاس، تمــدن خــود بــه خــود بــه وجــود 
مــى آیــد. درســت اســت کــه بــا پیــش آمــدن تفکــر، طــرح 
ــم مســتحکم مــى  ــاى یــک عال ــا بن ــه و ی عالمــى در انداخت
شــود، اّمــا طــرح عالــم و بنیــان گــذارى آن از جملــه نتایــج 
تفکــر نیســت. بلکــه عیــن آن اســت. عالــم بــا تفکــر بنیــاد 
مــى شــود و مــردم در آن بــا نظــر بــه افقــى کــه فرارویشــان 
ــم  ــد و درک و فه ــى گزینن ــکن م ــت مس ــده اس ــوده ش گش
خاصــى پیــدا مــى کننــد و بــا آن فهــم، صورتــى از زندگــى و 
تمــدن را پدیــد مــى آورنــد. پــس در حقیقــت میــان تفکــر و 

زندگــى هیــچ واســطه اى نیســت.«7
ــت و  ــى اس ــر همگان ــک خی ــت ی ــه عدال ــت ک از آن جه

خیرهــاى همگانــى خیرهایــى هســتند کــه:
1ـ مــى تــوان فــرض کــرد همــگان از آن اســتفاده مــى برنــد 
ــترده اى  ــروه گس ــان گ ــکارى می ــد هم ــان نیازمن 2ـ تولیدش
از افــراد اســت 3ـ مزایایــى را بــه وجــود مى آورنــد کــه 
نمى تــوان هیــچ کســى را از آنهــا محــروم کــرد«8ـ بنابرایــن 
یــک ضلــع بــزرگ و اصلــى شــاکله ى عدالــت اجتماعــى، 
ــى کــه عدالــت محــورى در  ــا زمان خــود مــردم هســتند و ت
ــا مطالبــه ى فراگیــر  حصــار ذهــن هــا و کاغذهــا باشــد و ی
و دائمــى مردمــان یــک جامعــه قــرار نگیــرد، وادى عدالــت 
برهوتــى لــم یــزرع و بــى نــور و عبــور بیشــتر نیســت. ایــن 
مقولــه را برخــى فیلســوفان سیاســى تحــت عنــوان »اندیشــه 
ى تکلیــف طبیعــى نســبت بــه عدالــت« مــورد شــرح، 
ــز در  ــى جیکوب ــد. لزل ــرار داده ان ــن ق ــل و تبیی بســط،  تحلی

ــد: ــاره مى گوی ــن ب ای
ــر  ــى معاص ــوفان سیاس ــان فیلس ــه در می ــن اندیش  ای

ً
ــرا »اخی

إحیــا شــده کــه منشــاء نهایــى وظیفــه ى سیاســى، تکلیــف 
ــن،  ــر م ــه نظ ــت. ب ــت اس ــه عدال ــبت ب ــرد نس ــر ف ــام ه ع
رویکــرد عدالــت محــور بیشــترین امیــدوارى را بــراى تبییــن 
ــد کــه چــرا حکومــت دمکراتیــک  ــن امــر ایجــاد مــى کن ای
ــر  ــرا ه ــت و چ ــوردار اس ــاص برخ ــت خ ــق حاکمی از ح
شــهروندى تکلیــف یــا وظیفــه اى اخاقــى دارد تــا از 
قوانیــن آن حکومــت تبعیــت کنــد. ایــن رویکــرد بــه مســئله 
ى وظیفــه ى سیاســى کــه در نظریــه هــاى ســده هــاى میانــه 
دربــاره ى قانــون طبیعــى یــا حــق طبیعــى ریشــه دارد، 
ــى  ــى طبیع ــراد تکلیف ــر اف ــت: اگ ــر اس ــتدالل زی ــامل اس ش
نســبت بــه عدالــت دارنــد و اگــر یــک دولــت خــاص حــق 
حاکمیــت خــود را بــه گونــه اى اعمــال مــى کنــد کــه لــوازم 
ــى  ــه م ــد، در نتیج ــى کن ــت م ــى را رعای ــت اجتماع عدال
تــوان از آن تکلیــف وظیفــه اى بــراى افــراد بــه دســت آورد تــا 

ــد.«9 ــت کنن ــت تبعی از آن دول
ــاى  ــفه ه ــک و فلس ــاى دموکراتی ــام ه ــى در نظ ــن حت بنابرای
ــى،  ــرارداد اجتماع ــى و ق ــوق طبیع ــر حق ــى ب ــى مبتن سیاس
عدالــت موجــب اصلــى تریــن تکلیــف هــا و وظیفــه هــاى 
ــان دولــت و مــردم اســت. ــل می سیاســى و اجتماعــى متقاب

راه دشوار سخن تا عمل! 	

ــر  ــاى س ــم ه ــچ  و خ ــرح پی ــوش در ش ــس .دى.فورک موری
را  ســاحتى  دوگانگــى  ایــن  محقق شــونده،  عدالــت  راه 
ــر در  ــت: »اگ ــد اس ــد و معتق ــى کن ــى م ــکافانه بررس موش
ــتفاده  ــه و اس ــن اندیش ــان از ای ــت درک انس ــه ى عدال اندیش
ــه اى  ــورت اندیش ــه ص ــود و ب ــه ش ــده گرفت اش از آن نادی
مســتقل از بشــر کــه مرجعــى نــدارد و جزیــى از نظــم جهــان 
اســت عرضــه شــود، ایــن اندیشــه راه بــه افراطــى مشــکوک و 

ــرد.«10 ــى ب ــوم م نامعل
لــذا عدالــت، تنهــا یــک مفهــوم و یــا یــک نظریــه نیســت کــه 
ــور  ــا محص ــاب ه ــا و کت ــته ه ــه الى نوش ــوان آن را در الب بت
ــه  ــا ب ــده اش انگاشــت و بن ــات نادی ــه مقتضی ــا ب داشــت، بن
ــاز  ــک نی ــت ی ــه عدال ــت. بلک ــت از آن روى برتاف مصلح
عمیــق، همیشــگى و همگانــى اســت کــه در طــول تاریــخ، 
بزرگ تریــن آرزوى مشــترک و باالتریــن مصلحــت اجتماعــى 
انســان هــا بــوده و خواهــد بــود. هیــچ فــرد یــا گــروه و هیــچ 
ــا اتصــاف  ــدارى ی ــى نیســت ادعــاى طرف ــا مذهب ــب ی مکت
ــرد  ــاف آن را بپذی ــه خ ــدن ب ــف ش ــد و متص ــه آن را نکن ب
و حتــى لیبــرال تریــن اندیشــه هــا و مکتــب هــا نیــز منــش 
ــد و  ــى دانن ــت م ــادل و عدال ــه تع ــوم ب ــود را مخت و روش خ
شــیوه ى آزادى محــور خــود را بهتریــن راه بــراى رســیدن بــه 

ــه مــى کننــد. ــر همگانــى و عدالــت اجتماعــى توجی خی
بنابرایــن، پــس از بــه دســت آمــدن تعریــف دقیــق نظــرِى11 
ــاى  ــه ه ــدن نظری ــه ش ــاخته و پرداخت ــت و س ــوِم عدال مفه
علمــى عدالــت گرایانــه در حــوزه هــاى گوناگــون معرفتــى، 
تــازه نوبــت بــه ســخت تریــن و اصلــى تریــن مرحلــه مــى 
ــتره ى  ــت در گس ــى عدال ــراى عمل ــق و اج ــد و آن تحق رس
فــردى و اجتماعــى اســت. و ایــن همــان چیــزى اســت کــه 
راه مــا را از تمامــى مکتــب هــاى بشــرى جــدا و از ادیــان و 
مذاهــب ناتمــام و تحریــف شــده متمایــز مــى ســازد. بدیــن 
ــاز اصلــى و تفــاوت مهــم عدالــت خواهــى  معنــى کــه امتی
ــت  ــاى عدال ــه ه ــا نظری ــا ی ــان ه ــایر گفتم ــا س ــیعى ب ش
ــوه  ــاى بالق ــى ه ــى، در توانای ــر دین ــى و غی ــه ى دین خواهان
ــت  ــه اندیشــه ى عدال ــى بخشــیدن ب و بالفعــل تحقــق عمل
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ــاى  ــت ه ــى و دق ــتر علم ــاى بیش  ژرف
ً
ــا ــه صرف ــت، ن اس
ــوى. ــى و ماه منطق

ــه  ــرى هرچ ــاحت نظ ــت در س ــوع عدال ــه موض ــن ب پرداخت
ــت ورزى در  ــاى عدال ــوارى ه ــا دش ــد، ب ــوار باش ــه دش ک
ســاحت عملــى اجتمــاع تفــاوت بســیار دارد و گویــى همیــن 
دشــوارى هــا اســت کــه حــق و حقیقــت بــودن آن را اثبــات 
مــى کنــد. همــان طــور کــه اشــاره شــد عدالــت و بــه ویــژه 
ــوان  ــه بت ــت ک ــه نیس ــک نظری ــا ی ــى تنه ــت اجتماع عدال
ــت  ــور داش ــا محص ــاب ه ــا و کت ــه الى کاغذه آن را در الب
و یــا بنــا بــه برخــى مقتضیــات آن را نادیــده انگاشــت. 
محصور ماندگــى نظریــه ى عدالــت و یــا نادیــده  انگاشــتگى 
ــذارد و  ــى گ ــر م ــر تأثی ــع بش  در وض

ً
ــتقیما  و مس

ً
ــا آن عمیق

بســیارى از ســاحت هــاى مــادى و معنــوى بشــر را در بوتــه 
ى اهمــال و اجمــال مــى انــدازد و بــه تعبیــرى دیگــر، بنــاى 
فرهنــگ و تمــدن حیــات انســانى را دســتخوش آســیب هــا و 

ویرانگــى هــاى بــى شــمار قــرار مــى دهــد.
حتــى اگــر عدالــت واژه اى بســیط و بدیهــى هــم بــود، بــاز 
ــد واژه ى  ــد مانن ــى ش ــرد و م ــى ک ــى دوا نم دردى از کس
»خوبــى« کــه بســاطت و بداهــت آن کمــک کارســازى بــه 
گســترش و تحقــق عملــى آن نمــى کنــد. از همیــن رو اســت 
کــه در طــول هــزاران ســال زندگــى تاریخــى و تمدنــى بشــر 
ــوب  ــس خ ــه ک ــز و هم ــه چی ــى، هم ــره ى خاک ــرروى ک ب
نبــوده انــد و همــه ى کارهــا را حمــل بــر خوبــى نمــى تــوان 
ــت، آزادى، انصــاف،  ــر کار مفاهیمــى چــون عدال کــرد. گی
ــى  ــداق م ــه ى مص ــر در جامع ــه کمت ــرى ک ــرادرى و براب ب
ــم و  ــف، مفاهی ــه تعاری ــوط ب ــى مرب ــت. بخش ــند اس پوش
ــزه  ــه انگی ــده ى  آن ب ــش عم ــت، بخ ــا اس ــه ه ــول نظری اص
ــاز  ــا ب ــب ه ــوص مکت ــه ى خل ــراد و درج ــى اف ــاى درون ه

مــى گــردد.
ــتگان  ــى از برجس ــوان یک ــه عن ــى، ب ــا داورى اردکادن رض
فلســفه ى معاصــر مــى گویــد: »وقتــى مســئله میــان تفکــر 
ــه  ــود و بافاصل ــى ش ــرح م ــل مط ــر و عم ــا نظ ــخ ی و تاری
ــادل الزم  ــات، تع ــم و ثب ــاد نظ ــراى ایج ــه ب ــد ک ــى پذیرن م
اســت. اگــر بــه طــور تصنعــى بــه فلســفه و فلســفه بافــى رو 
کننــد، آشــوب بیشــتر مــى شــود و چــه بســا کار بــه حماقــت 
و مضحکــه بکشــد... مــا حــق داریــم کــه تفکــر را در آثــار 
ــم،  ــى یابی ــش م ــم و بی ــم و ک ــى جویی ــران م ــان متفک و زب
ــر  ــر تفک ــد، دیگ ــوس باش ــار محب ــر در آن آث ــر تفک ــا اگ اّم
نیســت.«12 او هــم مثل بســیارى از متفکران و اندیشــمندان، 
بــى آنکــه پراگماتیســت باشــد، اّمــا بــه ســاحت عملــى تفکر 

و اندیشــه توجهــى عمیــق دارد و بــه دنبــال راهــى مــى گــردد 
ــى  ــات عمل ــا واقعی ــود را ب ــبت خ ــرى نس ــق نظ ــه حقای ک

ــد: ــذا در ادامــه مــى گوی ــد ل ــم کنن ــن و ترمی تبیی
»تفکــر مثــل آب در تــن گیــاه، در عالــم و در روابــط مردمــان 
ســارى اســت. آب گیــاه نیســت، اّمــا گیــاه بــى آب پژمــرده 
ــاوت  ــت متف ــاه دو ماهی ــرد. آب و گی ــى می ــود و م ــى ش م
دارد، اّمــا آبــى کــه جــزء گیــاه اســت. نمــى توانــد از آن جــدا 
شــود، زیــرا در صــورت جــدا شــدن آب از گیــاه، دیگــر گیــاه 
نمــى مانــد. تمــدن هــم اگــر از تفکــر بــى بهــره شــود از هــم 
مــى پاشــد. پیــدا اســت کــه وقتــى از بــودن و نبــودن تفکــر 
مــى گوییــم بــه »جــان تفکــر« نظــر داریــم، وگرنــه »جســم 
تفکــر« از هــر تاریــخ و قومــى کــه مانــده باشــد قابــل 
ــان  ــا و عرف ــفه ه ــى فلس ــت. یعن ــن اس ــى و یادگرفت دسترس
هــا و مضامیــن کتــب اخــاق و حکمــت را مــى تــوان یــاد 
 مــا را بــه تفکــر نزدیــک 

ً
گرفــت، اّمــا ایــن یادگیــرى ضرورتــا

نمــى کنــد.«13
شــهید محمدباقــر صــدر نیــز نظــرش دربــاره ى عدالــت در 
ــت  ــر او عدال ــت. در نظ ــا اس ــن مبن ــا همی ــق و ب ــن اف همی
ــت و  ــض نیس ــى مح ــا آرمان ــى و ی ــى انتزاع  »مفهوم

ً
ــا صرف

عدالــت اجتماعــى نیــز بالطبــع داراى همیــن ویژگــى اســت. 
لــذا عدالــت اجتماعــى در عیــن حــال کــه بــه عنــوان یــک 
ــق  ــب مصادی ــت، در قال ــى اس ــث و بررس ــل بح ــوم قاب مفه
ــد و  ــى کن ــدا م ــى پی ــز تجل ــى نی ــاى انضمام ــت ه و واقعی
ــتى  ــه در هس ــت و ریش ــرى اس ــى و نفس االم ــودى عین وج
ــوه اى ادراکــى و احساســى از وجــود  ــه عــاوه، جل دارد و ب

ــه اعتقــاد شــهید صــدر: انســان اســت. 14 ب
ــم  ــى و مجس ــود عین ــى را نم ــت اجتماع ــوان عدال ــى ت »م
عدالــت کلــى و تــام در درون جامعــه و در مناســبات ادارى 
بشــر دانســت کــه مصادیــق آن در قالــب کنــش هــاى 
ــاد  ــن، ایج ــراى قوانی ــب و اج ــى، تصوی ــى، گروه اجتماع
اداره ى  نظــام هــا و احــزاب، مقــررات، معامــات،  و 
تولیــد، خدمــات، توزیــع، مصــرف، مشــروعیت نظــام هــا، 
ــت و  ــم و تربی ــت، تعلی ــارت، هدای ــى، نظ ــارکت مردم مش

ــد.«15 ــى یاب ــى م ــز آن تجل ج
ــک  ــوان ی ــه عن  ب

ً
ــا ــى صرف ــت اجتماع ــن درک عدال بنابرای

ــه وادى  ــا را ب  م
ً
ــا ــرد صرف ــى و مج ــى انتزاع ــه و مفهوم نظری

گفتارهــاى محصــور در ذهــن هــا و کاغذهــا رهنمــون 
خواهــد شــد و از آن مفهومــى مــى ســازد کــه بــا هــر 
ــوژى  ــب و ایدئول ــر مکت ــاق دارد و ه ــت انطب ــى قابلی نگرش
ــم 

َ
ــود َعل ــه ى خ ــب خان ــر در مکت ــر س ــد آن را ب ــى توان م
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کنــد. البتــه نــگاه عینــى و اجتماعــى بــه مفهــوم عدالــت نیــز 
مــى بایســت از منظــر تمامــى ابعــاد حیــات بشــرى صــورت 
گیــرد و از متمرکــز ســاختن مفهــوم اجتماعــى عدالــت 
بــرروى »عدالــت توزیعــى« اجتنــاب نمــود. فورکــوش ایــن 
دو ســاحتى بــودن مفهــوم عدالــت را در مقابلــه اى جــان دار 

ــد: ــى گوی ــرده و م ــل ک ــمند تحلی و ارزش
»عدالــت در طــول تاریــخ بــه دو شــکل متفــاوت بــه تصــور 
ــه  ــدى ک ــى اب ــه ى فرازمین ــون اندیش ــت: همچ ــده اس درآم
ــى  ــى اجتماع ــون آرمان ــت، و همچ ــان اس ــتقل از انس مس
ــا  ــن دو معن ــت. ای ــى اس ــن جهان ــر و ای ــاخته ى بش ــه س ک
نشــان دهنــده ى تفــاوت میــان تأمــل نظــرى و عمــل، 

باریک اندیشــى فلســفى و رفتــار عملــى اســت.«16

نتیجه 	

براســاس مطالــب بــاال مــى تــوان نتیجــه گرفــت کــه؛ عدالت 
خواهــى انقــاب اســامى دو تمایــز بــزرگ بــا اندیشــه هــاى 
 
ً
ــا ــد دارد کــه قطع ــم و جدی ــه اصطــاح سوسیالیســتى قدی ب
عــده اى از خــواص را از پیرامــون خــود پراکنــده مــى کنــد؛ 
 
ً
یکــى معنــوى و دینــى بــودن ایــن عدالــت خواهــى کــه اوال

 متقــن، روشــن 
ً
براســاس کتــاب الهــى و ســنت دینــى کامــا

ــاس  ــد آن را براس ــى توان ــى نم ــده و کس ــیم ش ــق ترس و دقی
منافــع خــاص فــردى یــا گروهــى خویــش تفســیر و تحلیــل 
ــل   عم

ً
ــا ــى کام ــت خواه ــن عدال ــه ای ــد؛ و دوم اینک کن

ــر  ــر ب ــى دیگ ــع تاریخ ــر مقط ــش از ه ــت و بی ــه اس گرایان
مســند عمــل اجتماعــى و در جایــگاه مصالــح عالــى نظــام 
سیاســى ایــران قــرار گرفتــه و محــور نیک مــردى تلقــى مــى 

شــود.
ــا  ــى و ی ــه اى، مخمل ــر کتابخان ــک ام ــورى ی ــت مح عدال
رســانه اى نیســت بلکــه در گام بــه گام تصمیمــات روزمــره 
ــده، مجســم  ــاور اســامى، زن و در جــاى جــاى کشــور پهن
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــدور« پی ــدر مق ــورى »ق ــکار حض و آش
اّمــا در عیــن حــال ســایه ى ســنگین »عدالت هراســى 
نامحســوس« کــه باعــث رواج انــواع »خــرده ســتمگرى« در 
ــور  ــر کش ــود، ب ــى ش ــدرت م ــت ق ــه و در باف ــطح جامع س
مــا نیــز کــم وبیــش قابــل دیــدن اســت و مــا را از شــراکت 
مصــون  »عدالت ناجویــى«  ى  جهانى شــده  فرهنــگ  در 
نداشــته اســت. لکــن، إحیــا فرهنــگ اســام نــاب محمــدى 
)ص( در ایــران پــس از انقــاب، عمــق مبانــى نظــرى 
ــودن  ــوردار ب ــیع، برخ ــب تش ــت« درمکت ــه ى عدال »اندیش
مکتــب تشــیع از پیشــوایانى کــه برتریــن ســمبل عدالــت در 

طــول تاریــخ شــناخته شــده انــد، و نیــز مبتنــى بــودن اندیشــه 
ى مهدویــت شــیعى برپایــه ى »آرمــان عدالــت گســترى«؛ 
ــا  ــب ه ــایر مکت ــا راه س ــا ب ــان راه م ــى را می ــاوت بزرگ تف

ــد. ــى نمای ــکار م ــا آش ــت ه
ّ
ومل

پی نوشت ها: 	

Ta Tung .1

jen .2

Darma .3

4ـ و مجمع البیان طربسی، جلد 67  مقتبس از »جمشیدی، 

محمدحسین، نظریه ی عدالت از دیدگاه ابونرص فارابی، امام خمینی 

و شهید صدر، تهران، انتشارات پژوهشکده ی امام خمینی )ره( و 

انقالب اسالمی، 1380، پیش درآمد. چهارم، جزء 7 ص 66

5ـ دیهیمی،خشایار، فرهنگ اندیشه های سیاسی، تهران، نرش نی، 

1385،ص 290

6ـ داوری اردکانی، رضا، تفکر و متدن غربی، تهران، نرش ساقی، 

1380، ص 98

7ـ داوری، ، هامن، ص 94.

8ـ جیکوبز، لزلی، درآمدی بر فلسفه ی سیاسی نوین، ترجمه مرتضی 

جیریای، تهران، نرش نی، 1386، ص 89.

9ـ جیکوبز، هامن، ص 94.

10ـ دیهیمی، هامن، ص 219.

Theoretical Defniton .11

12ـ داوری اردکانی، هامن، ص 94.

13ـ داوری اردکانی، هامن

14ـ جمشیدی، هامن، ص 582.

15ـ جمشیدی، هامن، ص 581.

16ـ دیهیمی، هامن، ص 218.
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رتکد مالسالا تجح

نقش بی عدالتی در بی ثباتی حکومت ها از 
دیدگاه امام علی)ع(

حسن سالمی 

شماره  
هشت

ــى و از  ــط اجتماع ــاى رواب ــم، مبن ــز از ظل ــت و پرهی عدال
اصولــى اســت کــه نظــم را در یــک اجتمــاع سیاســى مســتقر 
در  را  مردمــان  کــه  اســت  مى ســازد. رشــته اى محکــم 
داخــل اجتمــاع بــه هــم پیونــد مى دهــد و موجــب انســجام 
فاطمــه)س(،  حضــرت  ســخنان  در  اســت.  اجتماعــى 
همســر علــى)ع( آمــده اســت: )خداونــد ســبحان، عدالــت 
ــرد  ــا الزم ک ــش دل ه ــان و آرام ــن اطمین ــور تامی ــه منظ را ب
ــاس  ــراد آن احس ــد اف ــت نباش ــى عدال ــر در اجتماع ــه اگ ک
ــس و  ــن ان ــراى تامی ــت را ب ــرد و عدال ــد ک ــت نخواهن امنی
همبســتگى و پرهیــز از تفرقــه قــرار داد…(، )شــیخ صــدوق، 
 )۴۹۴۹ ش  حدیــث   ،۲۹۲۵ ص  الیحضره الفقیــه،  مــن 
زیــرا تنهــا عامــل انســجام و اســتوارى امــت همانــا رعایــت 
عــدل در حقــوق مــردم اســت، وگرنــه تــا زمانــى کــه ظلــم و 
نابرابــرى اجتماعــى وجــود داشــته باشــد ناامنــى، خشــونت 
و آشــوب در اجتمــاع خواهــد بــود کــه ایــن مســائل، نظــام 

ــازد. ــدار مى س ــى را ناپای سیاس

تعریف عدالت و ظلم 	

ــاره آنهــا  عــدل و ظلــم از مفاهیمــى هســتند کــه بســیار درب
ــاى آنهــا  ــر ســر معن ــا توافقــى ب نوشــته شــده اســت و تقریب
ــن دو  ــى ای ــود معن ــعى مى ش ــث س ــن مبح ــت. در ای نیس
ــاع،  ــم بــر اجتم مفهــوم و تاثیــر منفــى بى عدالتــى و ظل

ــرد. ــى قرارگی ــورد بررس م

عدالت 	

ــت و  ــدل اس ــاده ع ــون از م ــاوات، چ ــى مس ــت یعن عدال
ــى  ــاده در بعض ــن م ــم ای ــرآن ه ــرى. در ق ــى براب ــدل یعن ع
ــا  ــدا را ب ــر خ ــار غی ــد: )کف ــرى مى ده ــاى براب ــا معن جاه
ــام/۱(  ــرار مى دهند(.)انع ــاوى ق ــد و مس ــر مى کنن ــدا براب خ
حــال مقصــود از مســاوات چیســت؟ معنــى مســاوات همان 

)اعطــاء کل ذى حــق حقــه اســت(یعنى هرچیــزى و هرکســى 
در متــن خلقــت بــا یــک شایســتگى و لیاقــت مخصــوص بــه 

خــود بــه دنیــا آمــده اســت.
ــى  ــتحقاق هاى طبیع ــه اس ــت ک ــن اس ــاوات ای ــوم مس مفه
ــق آنچــه  ــه هرکــس مطاب ــود و ب ــه ش و واقعــى در نظــر گرفت
ــر  ــود. اگ ــت دارد، داده ش ــتعداد، لیاق ــب کار و اس ــه حس ب
و  پاداش هــا  در  افــراد  برابــرى  معنــاى  بــه  را  مســاوات 
اوال  ایــن  بگیریــم  اجتماعــى  موهبت هــاى  و  نعمت هــا 
شــدنى نیســت، ثانیــا ظلــم و تجــاوز اســت و موجــب خرابى 
اجتمــاع مى شــود، چــرا کــه افــراد داراى قــواى جســمانى و 
عقانــى برابــرى نیســتند و بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد. بلکــه 
منظــور ایــن اســت کــه قانــون، افــراد را بــه یــک چشــم نــگاه 
کنــد، میــان آنهــا تبعیــض قائــل نشــود و رعایــت اســتحقاق 
ــات زمــان،  ــد. )مطهــرى، مرتضــى، اســام و مقتضی را بکن
۲۳۱:۱؛ شــرح ابــن ابى الحدیــد ۲۷:۳۰ حکمــت ۱۸۶( 
زیــرا هــر فــرد به عنــوان یــک واحــد اجتمــاع به شــمار 
ــر  ــراد براب ــر اف ــا دیگ ــون ب ــر قان ــن در براب ــد و بنابرای مى آی
اســت. یعنــى هــر فــرد بــه لحــاظ انســان بودنــش از حقوقــى 
ــد آن  ــاع بای ــراد اجتم ــت و اف ــه حکوم ــت ک ــوردار اس برخ
ــوق  ــه حق ــه ب ــت ک ــف اس ــز موظ ــمارند. او نی ــرم ش را محت
ــت  ــت، رعای ــذارد و عدال ــرام گ ــان احت ــرى آن ــى و فط واقع
ــاس  ــه اس ــى ک ــى عدالت ــس معن ــت. پ ــوق اس ــن حق همی
ــه  اســام اســت ایــن اســت کــه احــکام و قوانیــن نســبت ب
ــود. ــرا ش ــاوى اج ــه تس ــى ب ــوع و عنوان ــر موض ــق ه مصادی

ــکام داورى و  ــرقت و اح ــل و س ــم قت ــال، حک ــوان مث به عن
ــازات   ــارات و امتی ــود و اعتب ــرا ش ــس اج ــر هرک ــى ب سیاس
ــه  اشــخاص، مانــع اجــرا نگــردد، این طــور نباشــد کــه آفتاب
ــى دزدان امــوال و نوامیــس  ــرد، ول ــدان بمی دزد در گوشــه زن
ــد،  ــه زنن ــدرت تکی ــر اریکــه ق ــال راحــت ب ــا خی عمومــى ب
یــا قاتلــى فقیــر و پریشــان بــاالى  دار رود ولــى بــراى 
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ــه  ــام مصالــح عالی ــه ن قصابانــى کــه دســته دســته مــردم را ب
ــد،  ــئولیتى نباش ــچ مس ــد هی ــود مى کنن ــهوات خ ــى ش قربان
حتــى متوقــع باشــند مــردم بــراى آنــان کــف بزننــد و هلهلــه 
ــام و  ــر اس ــورد نظ ــه م ــاواتى ک ــت و مس ــد، آن عدال کنن
امیرالمومنیــن)ع( مــى باشــد همــان اســت کــه پیغمبــر 
بزرگــوارش  اوصیــاى  و  علیه وآلــه(  گرامى)صلى اللــه 
ــود  ــه هاى خ ــاره جگرگوش ــدا را درب ــد خ ــد: ح مى فرمودن
ــم. آن مســاوات همــان اســت کــه  ــگ اجــرا مى کنی ــى درن ب
ــد  ــه، فرزن ــه عبدالل ــبت ب ــاص را نس ــراى قص ــى)ع( اج عل
خلیفــه دوم کــه »هرمــزان« یــک فــرد تــازه مســلمان ایرانــى را 
بــه اتهــام شــرکت در توطئــه قتــل خلیفــه کشــت، درخواســت 
ــه  ــود ک ــتادگى نم ــد ایس ــراى ح ــراى اج ــدازه ب ــرد و آن ان ک
بــراى حــق خافــت خــود مقاومــت نکــرد و نســبت بــه قاتــل 
خیانتــکارش ســفارش مى فرمــود کــه بیــش از یــک ضربــت 
بــر او نزنیــد و مثلــه اش نکنیــد: )یــا بنى ارفــق باســیرک 
ــذه  ــه ه ــن ضربت ــت م ــه… اذا انام ــفق علی ــه و اش و ارحم
فاضربــوه ضربــه یضربــه و ال تمثلــوا بالرجــل فانــى ســمعت 
ــور.(  ــب العق ــو بالکل ــه ول ــم و المثل ــول: ایاک ــول الله یق رس
بــه اســیرت رحــم و شــفقت کــن… اگــر مــن از ایــن ضربــت 
مــردم او را تنهــا یــک ضربــت بزنیــد و دســت و پــا و دیگــر 
ــنیدم  ــدا)ص( ش ــول خ ــن از رس ــه م ــد ک ــدام او را مبری ان
مى فرمــود: بپرهیزیــد از بریــدن انــدام مــرده هــر چنــد ســگ 
ــهیدى،  ــیدجعفر ش ــه س ــد.()نهج الباغه،  ترجم ــه باش دیوان
ص۳۲۱، نامــه ۴۷( و متعــرض همفکــران مســلکى و حزبــى 
ــت  ــرق اس ــید. ف ــوارج را نکش ــن خ ــد از م ــوید: )بع او نش
بیــن کســى کــه طالــب حــق اســت امــا بــه اشــتباه راه باطــل 
مــىرود »ماننــد خــوارج« بــا کســى کــه طالــب باطــل اســت 
ــه  ــه،  ترجم ــه«( )نهج الباغ ــد معاوی ــد »مانن ــه آن برس و ب
فیض االســام، خطبــه ۶۰( و خــون مــردم را بــه اتهــام 

ــد. ــوءظن نریزی س
ایــن اســاس مســاواتى اســت کــه بشــر ســتم دیــده، تشــنه آن 

اســت. )نائینــى، تنبیه االمــه و…، صــص ۷۲ـ۷۳(

ظلم 	

ــاح  ــه در اصط ــد ک ــر ش ــد متذک ــم بای ــاى ظل ــان معن در بی
قــرآن و نهج الباغــه، ظلــم تنهــا بــه تجــاوز فــرد یــا گروهــى 
ــه  ــدارد، بلک ــاص ن ــر اختص ــروه دیگ ــا گ ــرد ی ــوق ف ــه حق ب
ــه نفــس خــود نیــز مى شــود. هــر فســق  شــامل ظلــم فــرد ب
ــانیت،  ــت انس ــیر درس ــروج از مس ــر خ ــاه و ه ــور، گن و فج
ظلــم اســت. )بــراى اطــاع بیشــتر، عامــه جعفــرى، 

 ترجمــه و تفســیر نهج الباغــه، ج ۵، صــص ۱۶۹ـ۱۶۸ و 
ج۳، صــص ۳۰۰ – ۲۶۵( بنابرایــن ظلــم در حقیقــت مفهــوم 
ــم  ــود و ه ــر مى ش ــه غی ــم ب ــامل ظل ــم ش ــه ه ــى دارد ک اعم
شــامل معصیــت و کارهــاى ضــد اخاقــى. یکــى از عوامــل 
اساســى رواج ناامنى هــا، طغیانگرى هــا و بى بندوبارى هــا 
کــه اجتماعــات را دچــار آشــفتگى مى کنــد بى اعتنایــى 
ــل  ــچ عام ــى رود هی ــان نم ــت. گم ــاه اس ــت و گن ــه معصی ب
ــان ها و  ــى انس ــدف زندگ ــد ه ــاه بتوان ــد گن ــرى مانن ویرانگ

ــاند. ــى بکش ــه تباه ــانیت را ب ــول انس اص

گناهان بر دو نوع عمده تقسیم می شوند: 	

خــود  انحــراف  موجــب  تنهــا  کــه  گناهانــى  ة. 
ــدا  ــا خ ــه ب ــع رابط ــد قط ــوند، مانن ــونده مى ش ــب ش مرتک
ــادات  ــل عب ــرره شــخصى مث ــف مق ــه وظای ــى ب ــا بى اعتنای ب
ــه  ــى ب ــوع معاص ــن ن ــه ای ــقوطى ک ــاز، روزه و... . س »نم
ــخص  ــه ش ــت ک ــى اس ــول انحراف ــد معل ــود دارن ــال خ دنب
ــا  ــى مبت ــتورات اله ــا دس ــت ب ــه مخالف ــکار در نتیج گناه
ــه خویشــتن کــرده و ســد  ــم ب شــده اســت. در حقیقــت ظل
راه تکامــل خــود گشــته اســت. علــى)ع( در ایــن مــورد مــى 
فرمایــد: )بــه شــما هشــدار مــى دهــم خطاهایــى کــه مــردم 
کــه  اســب هاى چموشــند  مرتکــب مى شــوند، چونــان 
ــا افســارهایى از دســت  ــر آنهــا گشــته ب خطــاکاران، ســوار ب
رفتــه در بیراهه هــا و ســنگاخ ها مى تازنــد. پایــان ایــن 
ــه،  ــت(. )نهج الباغ ــش اس ــه، آت ــاى طغیانگران تاخت وتازه

شــهیدى، خطبــه ۱۶، ص ۱۷(
انحــراف شــخصى،  از  ة.  گناهانــى کــه گذشــته 
تعــدى و ظلــم بــه دیگــران نیــز مى باشــد. ماننــد تعــدى بــه 
ــدف  ــرى، ه ــود فک ــان و رک ــاد خفق ــان ها، ایج ــوق انس حق
دیــدن خویــش و وســیله قــرار دادن دیگــران، بــازى بــا آزادى، 
تفکــر و احساســات مــردم و… بــدون  تردیــد ســقوطى کــه در 
ــوع  ــخت تر از ن ــد س ــى آی ــود م ــى به وج ــن معاص ــه ای نتیج
اول اســت.)عامه جعفــرى،  ترجمــه و تفســیر نهج الباغــه، 
ــا  ــه ب ــرآن و نهج الباغ ــذا در ق ــص ۳۳۵ – ۳۳۴( ل ج ۳، ص
یــادآورى مکــرر عمــل بــه عدالــت و ریشــه کن کــردن ظلــم 
ــه  ــده ک ــر داده ش ــئله تذک ــن مس ــه ای ــاع، ب ــاد از اجتم و فس
صــدور ظلــم از هیئــت حاکمــه بــه مــردم، از مــردم بــه مــردم 
و از افــراد بــه نفــس خویــش، عاقبتــى دردنــاک در پــى دارد. 
ــا و  ــت فن ــى ترین عل ــد اساس ــرآن مجی ــى در ق ــات فراوان آی
ــى  ــدى معرف ــم و تع ــا را ظل ــات و تمدن ه ــودى اجتماع ناب
ــوره  ــس، ۱۳؛ س ــوره یون ــه، س ــت.)به عنوان نمون ــرده اس ک
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ــوت، ۲۸ و  ــوره عنکب ــص، ۵۹ و س ــوره قص ــج، ۴۵؛ س ح
)۳۳

در اینجا به یک آیه  اشاره می کنیم: 	

ــذاب  ــا ع ــاک آنه ــر ه ــه ب ــهرها ک ــى ش ــیار اهال ــه بس چ
فرســتادیم، آنــگاه کــه در آســایش شــب یــا خــواب صبحــگاه 
بودنــد. پــس هنگامــى کــه عــذاب مــا بــه آنــان رســید جــز 
ــزاوار  ــتمکار و س ــود س ــا خ ــه م ــد ک ــوى نکردن ــن دع ای

ــراف، ۴ و ۵( ــوره اع ــم. )س ــذاب بودی ع
 

فروپاشــی  	 عامــل  ظلــم  و  بی عدالتــی 

مت هــا حکو

ــاختار  ــد س ــاع، مانن ــى اجتم ــاختار سیاس ــا و س حکومت ه
نابــود  احیانــا  و  مى پذیرنــد  تغییــر  زنــده  موجــودات 
ــه  ــکار را ب ــه اف ــا همیش ــن نظام ه ــدارى ای ــوند. ناپای مى ش
ــد:  ــاعرى مى گوی ــه ش ــت. چنانک ــرده اس ــب ک ــود جل خ
ناپدیــد  و حکومت هــا  مى رونــد  میــان  از  امپراتورى هــا 
مى شــوند… ســرداران و فاتحــان جــز انــدک غبــارى از 
خــود بــر مــا نمى گذارنــد… و از شمشــیر قیصــران زنــگارى 
ــور، جامعــه و حکومــت،  ــد. )مــک آی هــم برجــاى نمى مان

)۲۰۴ ص 
ایــن فروپاشــى و ســقوط، علــل و عواملــى دارد کــه از جملــه 
ــم اســت.  ــدگاه علــى)ع(، عــدم مســاوات و ظل آنهــا، از دی
ــا  ــه روش ه ــه اقام ــا را ب ــات حکومت ه ــدارى و ثب ــوال پای م
ــم )الجــور هــاک  ــاب از ظل ــت و اجتن و طریقه هــاى عدال

و العــدل حیــاه، غررالحکــم، صــص ۱۳ـ۱۲(دانســته اســت 
ــدل؛  ــنن الع ــه س ــه باقام ــات الدول ــد: )ثب ــدار مى ده و هش
ــت.( ــرى اس ــدل و دادگ ــه ع ــا ب ــدارى دولت ه ــات و پای ثب
ــارت  ــن ح ــد: )م ــان مى کن ــین، ص ۳۶۸( و خاطرنش )پیش
ــه؛ کســى کــه در پادشــاهى و حکومــت  ــت دولت ــه زال والیت
ظلــم کنــد، دولــت او زائــل مى  شــود.( )پیشــین، ص ۶۷۴(
ــاب  ــر ارب ــت م ــى اس ــه تعلیم ــریفه، طریق ــره ش ــن دو فق ای
دولــت و صاحبــان قــدرت… را، کــه اگــر بخواهنــد دولــت 
ایشــان برقــرار و شــوکت ایشــان پایــدار باشــد… هیــچ ســبب 
ــدل و  ــد ع ــت مانن ــاى حکوم ــتحکام بن ــراى اس ــیله ب و وس
مســاوات و هیــچ مخربــى بــراى اســاس شــوکت مثــل ظلــم 
ــاء و زوال دولــت  ــى، بق ــداد نیســت.)ابن محمــد قزوین و بی
ــاع،  ــن)ع(، ص ۳۳( اجتم ــى امیرالمومنی ــات سیاس در کلم
ــاى  ــد در ج ــزء آن بای ــر ج ــه ه ــینى را دارد ک ــم ماش حک
خــودش قــرار گیــرد و ایــن کار بــا اجــراى عدالــت بــه وســیله 
دولتمــردان صــورت مى گیــرد. بدیــن خاطــر حضــرت علــى 
ــدل  ــا…؛ ع ــور مواضعه ــع االم ــدل یض ــد: )الع مى فرمای
جریان هــا را در مجــراى طبیعــى خــود قــرار مى دهــد.(
)نهج الباغــه، حکمــت ۴۲۹( دیگــر آنکــه عدالــت قانونــى 
اســت عــام کــه همــه اجتمــاع را دربــر مى گیــرد و بزرگراهــى 
ــد و  ــود بگنجان ــد در خ ــه را مى توان ــه هم ــى ک ــت عموم اس
بــدون مشــکل عبــور دهــد. لــذا فرمــود: )و العــدل ســائس 
عــام، عــدل نگاهدارنــده همــگان اســت )نهج الباغــه، 

فیض االســام، ص ۱۲۹۰، حکمــت ۴۳۷(
ــرارت،  ــاس م ــى، احس ــاوات اجتماع ــدم مس ــد ع بى تردی
ناکامــى و خشــم را در قشــرهاى مختلــف مــردم برمى انگیــزد 

ــرد  ــاوز ف ــه تج ــا ب ــم تنه ــه، ظل ــرآن و نهج الباغ ــاح ق ــه در اصط ــد ک ــر ش ــد متذک ــم بای ــای ظل ــان معن در بی

ــز  ــه نفــس خــود نی ــدارد، بلکــه شــامل ظلــم فــرد ب ــا گــروه دیگــر اختصــاص ن ــه حقــوق فــرد ی ــا گروهــی ب ی

ــاع  ــرای اط ــت. )ب ــم اس ــانیت، ظل ــت انس ــیر درس ــروج از مس ــر خ ــاه و ه ــور، گن ــق و فج ــر فس ــود. ه می ش

بیشــتر، عامــه جعفــری،  ترجمــه و تفســیر نهج الباغــه، ج ۵، صــص ۱۶۹ـ۱۶۸ و ج۳، صــص ۳۰۰ – ۲۶۵( 

بنابرایــن ظلــم در حقیقــت مفهــوم اعمــی دارد کــه هــم شــامل ظلــم بــه غیــر می شــود و هــم شــامل معصیــت 

ــه  ــا ک ــا و بی بندوباری ه ــا، طغیانگری ه ــی رواج ناامنی ه ــل اساس ــی از عوام ــی. یک ــد اخاق ــای ض و کاره

اجتماعــات را دچــار آشــفتگی می کنــد بی اعتنایــی بــه معصیــت و گنــاه اســت. گمــان نمــی رود هیــچ عامــل 

ــه تباهــی بکشــاند. ــد هــدف زندگــی انســان ها و اصــول انســانیت را ب ــاه بتوان ــد گن ویرانگــری مانن

نقش بی عدالتی در بی ثباتی حکومت ها از دیدگاه امام علی)ع(



143 شمـاره پنج،  سی  و یکم فروردین 1400 www.Fekrat.net

موجــود  نظــام  علیــه  شــورش  و  نارضایتــى  منشــأ  و 
ــه کــه ذکــر شــد تفــاوت در همــه  ــه همان گون مى شــود. البت
زمینه هــاى روابــط بشــرى موجــود اســت، ماننــد تفــاوت در 
ــام  ــت و مق ــدرت جســمانى، تندرســتى، موقعی اســتعداد، ق
اجتماعــى، ثــروت، سرنوشــت و امثــال آن.)ادیبــى، حســین، 

ــص ۹۶ و ۲۴۲( ــى، ص ــات اجتماع ــى طبق جامعه شناس
ــوع عــدم مســاوات اســت کــه در برانگیختــن روح  امــا دو ن
ــل  ــرایط، در تبدی ــودن ش ــب ب ــورت مناس ــراض و در ص اعت
ــدم  ــى ع ــاص دارد، یک ــى خ ــان، قدرت ــه طغی ــراض ب اعت
ــت  ــاف لیاق ــا اخت ــه ب ــروت ک ــاده در ث ــاوات فوق الع مس
ــه  ــود ک ــب ش ــد و موج ــب باش ــا بىتناس ــت کام ــا خدم ی
ــد و  ــر برن ــان به س ــى پای ــقت ب ــر و مش ــرى در فق ــده کثی ع
عــده قلیلــى در نــاز و نعمــت بــى جهــت. نــوع دیگــر عــدم 
مســاوات در بــه دســت آوردن فرصــت اســت کــه ایــن خــود 
ــدرت مــازم مىباشــد و احســاس  ــا عــدم مســاوات در ق ب
عمیــق بىعدالتــى را بیــدار مىکنــد، زیــرا افــراد حــس 
ــد کــه اســتعداد و شــخصیت آنهــا در نتیجــه برتــرى  مىکنن
بىجهــت دیگــران عاطــل شــده و از رشــد و  ترقــى بازمانــده 
ــص ۳۳۹ و  ــت، ص ــه و حکوم ــور، جامع ــک آی ــت. )م اس
ــر  ــاداش ب ــه رعایــت اصــل پ ــات حکومــت ب ــذا ثب ۳۴۰( ل
ــرب،  ــى غ ــران جامعه شناس ــتگى)گولدنر، بح ــاى شایس مبن
ــراد  ــب آن اف ــه در قال ــتگى دارد ک ــى بس ص ۳۳۶( و عدالت
اجتمــاع بــه آنچــه کــه اســتحقاقش را دارنــد دسترســى پیــدا 
کننــد. ایــن اصــل مى توانــد تعــادل و ثبــات اجتمــاع را 
حفــظ کنــد و همــه را راضــى نگــه دارد و بــه پیکــر اجتمــاع 
ســامت و بــه روح آن آرامــش دهــد. جــور و تبعیــض قــادر 
نیســت حتــى روح خــود ســتمگر و روح آن کســى را کــه بــه 
ــا چــه  نفعــش ســتمگرى مىشــود راضــى و آرام نگــه دارد ت
رســد بــه ســتمدیدگان و پایمال شــدگان. ظلــم، کــوره راهــى 
ــاند:  ــد نمىرس ــه مقص ــتمگر را ب ــرد س ــى ف ــه حت ــت ک اس
)الباغــى مصــروع، ســتمکار نــاکام و بــر خــاک افتــاده 
ــت ۲۲۵( و  ــام، حکم ــه، فیض االس ــت.( )نهج الباغ اس
مرکبــى اســت کــه ســوار خــود را ســرنگون مىســازد.)کتانى، 

ــوا و…، ص ۱۹۸( ــى پیش ــام عل ام
ــر  ــد همــه را درب ولــى عدالــت ایــن امــکان را دارد کــه بتوان
ــرده  ــاس ک ــش آم ــت، اندام ــار اس ــه بیم ــس ک ــرد و آن ک گی
ــم و  ــگاه ظل ــه جای ــد ک ــد بدان ــد بای ــت نمى گنج و در عدال
ــاق  ــن ض ــعه و م ــدل س ــى الع ــت: )ان ف ــر اس ــور تنگ ت ج
ــایش  ــت گش ــق؛ در عدال ــه اضی ــور علی ــدل فالج ــه الع علی
اســت و آنکــه عدالــت را برنتابــد ظلــم را ســخت تر یابــد.(

ــه ۱۵( ــهیدى، خطب ــه ش ــه،  ترجم )نهج الباغ
ــوان آن را  ــه مى ت ــت ک ــزى اس ــاوات چی ــدل و مس ــى ع یعن
ــى  ــدود آن راض ــه ح ــت و ب ــول داش ــرز قب ــک م ــوان ی به عن
ــر  ــکنند، دیگ ــرز را بش ــن م ــا ای ــر حکومت ه ــا اگ ــود. ام ب
حــدى بــراى خــود نمى شناســند. بــه هــر جایــى کــه برســند 
بــه مقتضــاى طبیعــت قــدرت و شــهوت ســیرى ناپذیر 
خــود، تشــنه حــد دیگــرى مى شــوند )مطهــرى، ســیرى در 
نهج الباغــه،ص ۱۱۴( و رعایــت حقــوق و حــدود دیگــران 
نمى کننــد و ایــن تجــاوز بــه تدریــج دامنــه نارضایتــى 
ــز  ــاره اى ج ــت چ ــذا حکوم ــد. ل ــترش مى ده ــردم را گس م
جلوگیــرى و ســرکوب نــدارد و نتیجــه ســرکوبى ها ایــن 
ــادارى عــده  ــى بیشــتر شــود و حــس وف اســت کــه نارضایت
کثیــرى بــه حکومــت تضعیــف شــود. نهایتــا اگــر حکومــت 
ــان  ــى و طغی ــا نافرمان ــد ب ــر نده ــش را تغیی روش و راه خوی
ــى  ــب بى ثبات ــر موج ــن ام ــه ای ــود ک ــه رو مى ش ــردم روب م
ــان  ــى از جامعه شناس ــاد یک ــه اعتق ــود. ب ــت مى ش حکوم
ــد  ــه بای ــى همیش ــاى سیاس ــتر دگرگونى ه ــى، در بیش سیاس
ــرى  ــرد. نابراب ــت وجو ک ــرى جس ــورش را در نابراب ــت ش عل
سیاســى و اقتصــادى را بایــد جنبــه تقریبــا ذاتــى نااســتوارى 
ــامان  ــموئل، س ــون، س ــمار آورد. ) هانتینگت ــه ش ــى ب سیاس
سیاســى در جوامــع دســتخوش دگرگونــى،  ترجمــه محســن 

ــى، ص ۸۷( ثاث
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رتکد مالسالا تجح

رسی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی امام  بر
خمینی )ره(

رضا اجاقی، دانش آموخته فلسفه و کالم دانشگاه رضوی

شماره  
نه

مقدمه 	

ــوب  ــى محس ــه سیاس ــن در اندیش ــى بنیادی ــت، مفهوم عدال
اندیشــه  در  واالیــى  اهمیــت  و  ارزش  داراى  و  مى شــود 
سیاســى اســام اســت؛ بــه طــورى کــه اســام همــواره بــر 
ــق آن  ــراى تحق ــد ب ــلمانان مى خواه ــد دارد و از مس کی آن تأ
بکوشــند. بــر ایــن اســاس، ایــن مفهــوم از جایــگاه ویــژه اى 
در نظــام فکــرى متفکــران مســلمان و ازجملــه امــام خمینــى 
ــان  ــى آن ــه سیاس ــى در اندیش ــر مهم ــوده و تأثی ــوردار ب برخ
بــه جــاى گــذاره اســت. ضــرورت موضــوع از آنجــا ناشــى 
ــامى،  ــمندان اس ــان اندیش ــو در می ــک س ــه از ی ــود ک مى ش
امــام خمینــى )ره(، بــه دلیــل نگــرش اجتماعــى و همچنیــن 
در مقــام بنیانگــذار و رهبــر یــک نظــام سیاســى، اجتماعــى 
ــته اند  ــت داش ــوع عدال ــه موض ــرى ب ــه عمیق ت ــا توج طبیعت
ــورى  ــام جمه ــاى نظ ــه ابتن ــه ب ــا توج ــر، ب ــوى دیگ و از س
ــوع  ــن موض ــام، ای ــه هاى ام ــر آراء و اندیش ــران ب ــامى ای اس
جمهــورى  سیاســتگذارى هاى  راســتاى  در  مى توانــد 
ــى  ــى، سیاس ــت اجتماع ــق عدال ــه تحق ــد و ب ــامى باش اس

ــد.  کمــک کن

واژه شناسی و پیشینه »عدالت« 	

از لحــاظ لغــوى، در فرهنگ هــا »عــدل« بــه معنــاى راســتى، 
درســتى، دادگــرى، داد، نظیــر، همتــا، مثــل و شــاهد، میانــه 
ــت روى و....  ــط، راس ــد وس ــرى، ح ــاوات، براب روى، مس
آمــده و جمــع اعــدال اســت. همچنیــن عــدل یعنــى معــادل، 
متعــادل، حدوســط، ضدجــور، شایســته گواهــى دادن یعنــى 
عــادل، داد دهنــده، پیمانــه، پــاداش. همچنیــن در حکمــت 

عملــى، عــدل مقابــل ظلــم اســت.1 
عدالــت در شــریعت بــه معنــى راســتى در راه حــق و دورى از 
مانــع و برتــرى دادن عقــل بــر هواســت. عدالــت از ایــن جنبه 

کــه مصــدر اســت، متــرادف عــدل اســت و عــدل، عبــارت 
اســت از اعتــدال، راســتى، و میــل بــه حــق و حدوســط بیــن 

دو طــرف افــراط و تفریــط اســت.2 
عدالــت، امــرى عمومــى، فراتاریخى و انســانى اســت؛ یعنى 
ــاص و دوره  ــب خ ــا مذه ــام ی ــن اس ــه دی ــوط ب ــا مرب صرف
تاریخــى خاصــى نیســت، بلکــه همــواره در میــان همــه ادیان 
و مکاتــب، مطــرح بــوده و خواهــد بــود. عدالــت، نخســتین 
فضیلــت نهادهــاى اجتماعــى اســت. ایــن مفهــوم بــا تمــام 
ــراى شــناخت راه هــا و  ــاط اســت و ب زندگــى انســان در ارتب
زمینه هــاى برقــرارى آن بایســتى بــا ابعــاد گوناگــون آن آشــنا 
گردیــم. سوفســطاییان، نگــرش منفــى بــه عدالــت داشــتند و 
عدالــت را مفهومــى مطلــق نمى دانســتند. فیلســوفان یونــان 
ــى و  ــى عقان ــه صورت ــت را ب ــوم عدال ــا مفه ــیدند ت کوش
فلســفى تعریــف کننــد. افاطــون عدالــت را چنیــن تعریــف 
مى کــرد: »هــر کســى کارى را کــه بــه طــور طبیعــى مناســب 
وى اســت، انجــام دهــد و در کارهــاى دیگــران وارد نشــود«. 
ــه  ــه و فضیلــت انســانى را ب ــا معرفــى مفهــوم میان ارســطو ب
طــور کلــى بــه رعایــت حــد اعتــدال و میانــه روى در کارهــا 
ــى  ــور کل ــه ط ــانى را ب ــت انس ــد. وى فضیل ــف مى کن توصی
ــف  ــا توصی ــه روى در کاره ــدال و میان ــد اعت ــت ح ــه رعای ب

مى کنــد. 
در اروپــاى قــرون وســطى بیشــتر مفاهیــم زندگــى ازجملــه 
عدالــت تحــت تأثیــر آموزه هــاى کلیســا بــود. در ایــن 
دوران، بــر اثــر جنگ هــاى صلیبــى، یکــى از مســائل مهــم، 
ــت. در  ــامى اس ــفه اس ــش و فلس ــا دان ــان ب ــنایى غربی آش
تحــوالت فکــرى قــرون معاصــر فلســفه سیاســى، و ازجملــه 
عدالــت، از فضیلــت بــه منفعــت تغییــر مبنــا داد. ماکیاولــى 
ــخصى در  ــول مش ــت را داراى اص ــانس عدال در دوران رنس
عالــم واقــع نمى دانســت. کســانى چــون هابــز، الک و 
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ــتند؛  ــى مى دانس ــرداد اجتماع ــى از ق ــت را ناش ــو، عدال روس
یعنــى اگــر همــگان بــر اســاس توافــق منافــع خــود را پیگیرى 
کننــد، عمــل آنهــا عادالنــه اســت. کانــت عدالــت را مســتلزم 
ــت. وى  ــى مى دانس ــا اراده عموم ــان ها ب ــل انس ــاق کام انطب

ــرد.  ــان مى ک ــى بی ــرش اخاق ــت را در نگ آزادى و عدال
مکتــب مارکسیســت معتقــد اســت وقتــى جامعــه بــه مرحلــه 
کمونیســت کامــل برســد، عدالــت ایجــاد مى شــود و عدالــت 
بــا لغــو مالکیــت خصوصــى همــراه اســت. بــه طــور کلــى، 
فلســفه سیاســى معاصــر بــر روى موضوعاتــى همچــون 
ــاه اجتماعــى تمرکــز یافتــه  آزادى، دموکراســى، عدالــت و رف
اســت؛ یعنــى مفاهیمــى کــه هــدف از حکومــت و سیاســت 
ــت  ــه عدال ــس از نظری ــد. پ ــن مى نمای ــى را تبیی ــاى عموم ه
ــفه  ــث فلس ــه وى در مباح ــى ک ــا چرخش ــه ب ــز ک ــان راول ج
ــى در  ــت اجتماع ــث از عدال ــود آورد، بح ــه وج ــى ب سیاس
نقطــه مرکــزى تفکــرات سیاســى نشســته اســت. البتــه هیــچ 
فرهنــگ و هیــچ مکتبــى بــه انــدازه ادیــان توحیــدى بــه بحــث 
ــرى  ــى و دادگ ــد. عدالت خواه ــت نپرداخته ان ــون عدال پیرام
ــى دارد؛  ــیار واالی ــگاه بس ــدى، جای ــان توحی ــگ ادی در فرهن
ــود و  ــرح مى ش ــد مط ــدا توحی ــام ابت ــه در اس ــورى ک ــه ط ب
ســپس بافاصلــه مبحــث عــدل پیــش مى آیــد؛ یعنــى کســى 
ــاد دارد،  ــت اعتق ــرت ربوبی ــت حض ــد و احدی ــه توحی ــه ب ک
مســتلزم ایــن اســت کــه بــه اصــل عدالــت هم ایمــان بیــاورد. 
ــا،  ــاس پاکى ه ــى و اس ــم و بى عدالت ــا، ظل ــاس پلیدى ه اس
ــاخصه  ــت، ش ــت. عدال ــده اس ــته ش ــت دانس ــت عدال رعای
ــر  ــن شــاخص ب ــدم برداشــتن در حــدود الهــى اســت و ای ق
ــردى و اجتماعــى حاکــم اســت،  ــاى زندگــى ف تمامــى زوای
ــت. در  ــط اس ــراط و تفری ــن اف ــط بی ــد وس ــت ح ــرا عدال زی
ــا و دوام  ــت بق ــروعیت حکوم ــام، مش ــى اس ــه سیاس اندیش
ــى  ــران و آبادان ــى، عم ــدود اله ــراى ح ــن، اج ــات دی آن، حی
عــزت دیــن و دینــداران و.... در گــروى اجــراى عدالــت 
ــه  ــاد نظــام سیاســى اســام اســت؛ البت اســت. عدالــت، بنی
ــا  عدالــت نهایــى و کلــى کــه بتوانــد کل جامعــه بشــرى را ب
تمــام ابعــاد آن در برگیــرد و فقــط در زمــان حضــرت حجــت 

ــد.3 ــق مى یاب تحق

عدالت در اندیشه سیاسی اسام  	

اهمیــت عدالــت در اندیشــه اســامى بســیار واضــح و 
روشــن اســت و بــا اندکــى تأمــل در متــون دینــى اســام بــه 
ــک  ــت ی ــرد. عدال ــت را درک ک ــن اهمی ــوان ای ــى مى ت خوب
ــف  ــات مختل ــد در آی ــت و خداون ــر اس ــرى بش ــش فط گرای

اقامــه عدالــت را وظیفــه همــه انســان ها دانســته اســت و بــه 
ــه  ــد. در هم ــان مى ده ــدل فرم ــه ع ــر اقام ــع ب ــورت قاط ص
ــم و  ــور تعالی ــت، مح ــوع عدال ــواره موض ــى هم ــان اله ادی
کیــد  آموزه هــاى دینــى بــوده اســت و پیامبــران الهــى بــر آن تأ
ــران  ــالت هاى پیامب ــى از رس ــه یک ــورى ک ــه ط ــته اند؛ ب داش
الهــى و وظیفــه آنهــا اجــراى عدالــت و برقــرارى حــق و عــدل 

ــوده اســت. در جامعــه ب
در قــرآن کریــم، عــدل یکــى از صفــات خداونــد بــه شــمار 
مــى رود. خداونــد در تمــام تکالیــف و قوانیــن و حقوقــى کــه 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــل را رعای ــن اص ــت، ای ــوده اس ــع نم وض
مفهــوم ایــن ســخن آن اســت کــه انســان نیــز در هماهنگــى 
بــا خلقــت عدالــت را مراعــات کنــد و بــر ایــن اســاس اســت 
ــد  ــا مى خواه ــد و از آنه ــى کن ــف م ــان ها تکلی ــه انس ــه ب ک
ــا  ــه ب ــى ک ــد؛ قوانین ــل کنن ــى عم ــررات اله ــن و مق ــه قوانی ب

فطــرت آنهــا ســازگار اســت.
در قــرآن کریــم کلمــه عــدل و مشــتقات آن ۲۹ بــار و کلمــه 
ظلــم و مشــتقاتش بیــش از ۲۹۰ بــار ذکــر شــده اند.4 
ــه  ــت ک ــدى اس ــه ح ــم ب ــرآن کری ــت در ق ــت عدال اهمی
موجــب ســعادت دنیــا و آخــرت فــرد و جامعــه دانســته شــده 
اســت. چنانچــه تــرک آن موجــب شــقاوت فــرد و جامعــه و 
ــا  ــه تنه ــون جامع ــردد، چ ــن مى گ ــلمانان از دی ــروج مس خ
بــا عدالــت احیــا مى شــود و دیــن و احــکام دیــن تنهــا از راه 
ــن  ــد. از ای ــده مى مان ــردد و زن ــج مى گ ــت تروی ــاد عدال ایج
ــود  ــج مى ش ــن تروی ــه دی ــد، ن ــق نیاب ــت تحق ــر عدال رو، اگ
ــان  ــالوده جه ــه ش ــد؛ چراک ــدار مى مان ــه اى پای ــه جامع و ن
ــر و  ــیارى پیامب ــات بس ــد در آی ــت. خداون ــتوار اس ــر آن اس ب
ــهد  ــد: »ش ــرا مى خوان ــت ف ــت عدال ــه رعای ــلمانان را ب مس
ــة  ــم قائم ــوا العل ــه و اول ــو و المائک ــه إال ه ــه ال إل ــه أن الل
ــد در  ــم«.5 خداون ــز الحکی ــو العزی ــه إال ه ــط ال إل بالقس
حالــى کــه قیــام بــه عدالــت دارد، گواهــى داد کــه معبــودى 
جــز او نیســت و فرشــتگان و صاحبــان دانــش گواهــى دادنــد 
جــز او معبــودى نیســت کــه هــم توانــا و هــم حکیــم اســت.
همچنیــن در قــرآن عدالــت، مهمتریــن هــدف پیامبــران 
ــلنا  ــد ارس ــت: »لق ــده اس ــى ش ــرى تلق ــرى فط ــى و ام اله
ــوم  ــزان لیق ــاب والمی ــم الکت ــا معه ــات و انزلن ــلنا بالبین رس
النــاس بالقســط«؛6 بــه راســتى پیامبــران خــود را بــا دالیــل 
آشــکار روانــه کردیــم و بــا آنهــا کتــاب و تــراز و فــرود آوردیــم 

ــد.  ــه انصــاف برخیزن ــردم ب ــا م ت
از آنجــا کــه اســام مکتــب عــدل و اعتــدال اســت، راه 
مســتقیم اســت و امــت اســامى امــت میانــه و وســط اســت 
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و نظــام آن عادالنــه مى باشــد، شــناخت مفهــوم عدالــت بــه 
ــا اســتفاده از آیــات و روایــات و ســپس  معنــاى واقعــى آن ب

ــت.  ــر اس ــرى انکارناپذی ــه ام ــرى آن در جامع به کارگی

جایــگاه و دالیــل اهمیــت مفهــوم عدالــت در  	
اندیشــه امــام خمینــی )ره( 

ــى  ــادى، اجتماع ــاى اقتص ــت در جهت گیرى ه ــق عدال تحق
سیاســى و فرهنــگ، از اهــداف اساســى حکومــت اســامى 
ــى  ــع عمل ــرى و مواض ــیره نظ ــى در س ــام خمین ــت. ام اس
ــق  ــى را تحق ــام سیاس ــداف نظ ــن اه ــى از مهمتری ــود یک خ
قســط و عدالــت در جامعــه برشــمرده و در مــوارد مختلــف 
ــه کار  ــق ب ــق از ناح ــت ح ــز حکوم ــراى تمای ــن واژه را ب ای

ــرده اســت. 7 ب
عدالــت یکــى از مفاهیــم مهمــى اســت کــه امــام خمینــى 
کیــد داشــته اند، تــا آنجــا کــه محورى تریــن  همــواره بــر آن تأ
جهت گیــرى سیاســى، اجتماعــى از دیــدگاه ایشــان بــه 
شــمار مــى رود. ســیرى در صحیفــه امــام بیانگــر آن اســت 
کــه مفاهیمــى از قبیــل عدالــت 4۲۰ بــار، عــدل ۳46 
ــن  ــار، محرومی ــان ۱۰5 ب ــار، محروم ــروم ۳۸۹ ب ــار، مح ب
86 بــار، مســتضعفان ۳۱۰ بــار، مســتضعف ۲۵۵ بــار، 
ــق  ــار و مصادی ــر ۱۱۳ ب ــار، فق ــرا ۱۲۵ ب ــار، فق ــر ۱۳۸ ب فقی
کیــد و بــر لــزوم  مشــابه دیگــر نیــز بارهــا بــه شــکل اثباتــى تأ
توجــه بــه آنهــا بســیار توصیــه شــده اســت. در کنــار اینهــا ، 
ــار، فســاد  ــار، ظلــم 8۱۲ ب مــواردى همچــون جــور ۸۳۸ ب
ــان و  ــلبى خاطرنش ــه س ــار به گون ــتم ۲۰۷ ب ــار و س ۷۸۲ ب
ــارى  ــه پافش ــه جامع ــا از عرص ــه کنى آنه ــذف و ریش ــر ح ب

ــت.8  ــده اس گردی
ــى دارد. ایشــان  ــام ویژگى های ــدگاه ام ــت در دی مفهــوم عدال
عدالــت را برجســته ترین صفــت پــروردگار و شــامل جمیــع 
ــال  ــام افع ــى تم ــد و آن را ویژگ ــى کن ــى م ــاالت معرف کم

الهــى مــى شــمارد.9
نوع نگاه امام به عدالت و سطوح آن

ــر  ــت تأثی ــام، تح ــرت ام ــى حض ــب سیاس ــت در مکت عدال
ــى اســام از ویژگــى برخــوردار اســت کــه آن را از  جهان بین
ــز  ــمندان متمای ــب و اندیش ــایر مکات ــر س ــورد نظ ــت م عدال
ــب  ــت در مکت ــه عدال ــت ک ــن اس ــى ای ــد. آن ویژگ مى کن
حضــرت امــام بــه یــک هــدف غایــى و نهایــى، بلکــه هدفــى 
ــى  ــر اله ــب غی ــه در مکات ــى ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــه اس میان
اعــم از لیبرالیســم و سوســیالیزم بــه دلیــل نــگاه صرفــا مــادى 
ــى از همــه برنامه هــا  ــى و نهای ــه انســان هــدف غای ــه مقول ب
ــه  ــامان دادن ب ــى، سروس ــت اجتماع ــن عدال ــه تأمی از جمل

زندگــى ایــن جهانــى و بعــد حیوانــى انســان اســت و آنــان به 
کمــال معنــوى انســان و بعــد مــاوراء الطبیعــه او کــه در واقــع 
ــدارد؛ در  ــى او را تشــکیل مى دهــد، توجهــى ن ــت اصل هوی
ــور  ــن ام ــى ای ــام، تمام ــرت ام ــب حض ــه در مکت ــى ک حال
ــوب  ــال مطل ــه کم ــان ب ــیدن انس ــراى رس ــط ب ــى متوس هدف
ــه  ــدى ک ــه ح ــیدن ب ــت؛ رس ــوى اوس ــد معن ــه بع ــه ب و توج
ــد.  ــوج بزن ــى اش م ــاالت زندگ ــه ى ح ــورى در هم خدامح
ــع  ــى در جوام ــاى اجتماع ــخن، بى عدالتى ه ــر س ــه دیگ ب
ــت  ــان هاى تربی ــى انس ــاى حیوان ــى از خوى ه ــرى ناش بش
ــى  ــت اله ــم و تربی ــت تعلی ــا تح ــام ب ــت و اس ــده اس نش
قــرار دادن انســان، ریشــه و عامــل اصلــى ایــن نابســامانى ها 
مى ســازد  انســانى  و  مى خشــکاند  داده،  قــرار  هــدف  را 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ــى. امــام ب عدالتخــواه و متنفــر از بى عدالت
نیامده انــد حکومــت  »انبیــا  نــگاه مى فرماینــد:  و  دیــد 
ــن  ــد؟ ای ــه کنن ــد چ ــت را مى خواهن ــد، حکوم ــت کنن درس
هــم هســت، امــا نــه ایــن اســت کــه انبیــا آمده انــد کــه دنیــا 
ــان را  ــد، کار خودش ــا دارن ــم دنی ــات ه ــد، حیوان را اداره کنن
ــت  ــط صف ــان بس ــت هم ــط عدال ــه بس ــد، البت اداره مى کنن
ــط  ــد، بس ــم دارن ــه چش ــخاصى ک ــراى اش ــى ب ــق تعال ح
عدالــت هــم مى دهنــد. عدالــت اجتماعــى هــم بــه دســت 
آنهاســت، حکومــت هــم تأســیس مى کننــد، حکومتــى 
ــت  ــن نیس ــد ای ــن مقص ــد، لک ــه باش ــت عادل ــه حکوم ک
اینهــا همــه وســیله اســت کــه انســان برســد بــه یــک مرتبــه 

ــد«.10 ــا آمده ان ــراى آن انبی ــه ب ــرى ک دیگ
حضــرت امــام بــا انتقــاد شــدید از برخــى بــه ظاهــر 
ــى از  ــر اله ــدى و غی ــک بع ــتى ت ــه برداش ــناس ک اسام ش
رابطــه عدالــت اجتماعــى و بعثــت انبیــا دارنــد مى فرمایــد: 
ــام  ــل تم ــه اص ــده اند ک ــدا ش ــته اى پی ــک دس ــم ی ــاال ه »ح
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــراى ای ــد ب ــام را مى گوین ــکام اس اح
ــرود.  ــن ب ــات از بی ــود، طبق ــدا بش ــى پی ــت اجتماع عدال
اصــا اســام دیگــر چیــزى نــدارد توحیــدش هــم عبــارت 
ــد  ــى توحی ــا در زندگ ــه ملت ه ــت ک ــن اس ــد در ای از توحی
داشــته، واحــد باشــند. عدالتــش هــم عبــارت از ایــن اســت 
کــه ملت هــا همــه بــه طــور عدالــت و بــه طــور تســاوى بــا 
ــى الســواء.  ــي عل ــى زندگــى حیوان ــد؛ یعن هــم زندگــى کنن
ــا هــم زندگــى  ــى الســواء ب ــد و عل ــى هــم بخورن ــک علف ی
بکننــد و بــه هــم کار نداشــته باشــند؛ در حالــى کــه اســام 
انســانى مى ســازد عدالتخــواه و عدالت پــرور، صاحــب 
اخــاق کریمــه، صاحــب معــارف الهیــه کــه وقتــى از اینجــا 
ــه  ــرى، ب ــم دیگ ــک عال ــد در ی ــت و وارد ش ــر بس ــت ب رخ



147 شمـاره پنج،  سی  و یکم فروردین 1400 www.Fekrat.net

ــد.11 ــد، آدم باش ــان باش ــورت انس ص
ــواى  ــن ق ــدال بی ــرارى اعت ــان برق ــه هم ــردى ک ــت ف عدال
ــر دیگــرى  ــه طــورى کــه نگــذارد یکــى ب خویــش اســت، ب
ــى  ــام خمین ــت. ام ــى اس ــت اجتماع ــه عدال ــد، پای ــه کن غلب
ــدا را  ــده خ ــن بن ــته و بهتری ــوا دانس ــرمایه را تق ــن س بزرگتری
کســى مى دانــد کــه ابتــدا بتوانــد قــواى نفــس خــود را 
اصــاح کنــد و خــود فــردى عــادل باشــد و ســپس اقــدام بــه 
ــه  ــد. عدالــت اجتماعــى ب اجــراى عدالــت در اجتمــاع نمای
عدالــت در ســطح اجتمــاع مى پــردازد. ایشــان عدالــت را نــه 
صرفــا فضیلتــى فــردى، بلکــه خضلــت و حالتــى اجتماعــى 
مى داننــد. امــام برقــرارى و تحقــق عدالــت اجتماعــى را 
ــد.  ــد مى دان ــه توحی ــم پای ــه آن را ه ــته ک ــم دانس ــان مه آنچن
ــن  ــى از ای ــه یک ــى دارد ک ــاد مختلف ــى، ابع ــت اجتماع عدال
ابعــاد عدالــت اقتصــادى اســت. اســام بــه عنــوان آخریــن و 
کاملتریــن دیــن الهــى، برقــرارى عــدل و برابــرى میــان جامعه 
ــراى  ــاوت را ب ــتگاه قض ــکیل دس ــته و تش ــرى الزم دانس را ام
برپایــى عدالــت الزم مى دانــد. در نــگاه امــام خمینــى )ره(، 
ــبت  ــا نس ــاى م ــداف و جهت گیرى ه ــا و اه ــرش م ــوع نگ ن
ــت.12 ــواى آن اس ــوم و محت ــده مفه ــت، تعیین کنن ــه سیاس ب

عدالت و حکومت اسامی 	

ــى از  ــت، یک ــا حکوم ــه آن ب ــت و مازم ــه عدال ــزوم اقام ل
دالیــل آمیختگــى دیــن و سیاســت در اندیشــه سیاســى 
ــت  ــى )ره( از دو جه ــام خمین ــت. ام ــى )ره( اس ــام خمین ام
مرتبــط مى دانــد؛  و سیاســت  بــا حکومــت  را  عدالــت 
ــم  ــت در تعالی ــه عدال ــى ک ــگاه واالی ــت آن، جای ــک جه ی
انبیــا و امامــان معصــوم داشــته اســت و جهــت دیگــر ابــزار 
ــن  ــراى عدالــت اســت. عدالــت، مهمتری ــودن حکومــت ب ب
ــم و  ــود ظل ــت و وج ــدان عدال ــت. فق ــى اس ــل سیاس اص
ــول  ــا در ط ــمکش ها و نزاع ه ــیارى از کش ــأ بس ــتم، منش س
تاریــخ بــوده اســت. امــام خمینــى بــر اســاس قــرآن کریــم، 
ــرارى عدالــت  ــا را برق هــدف تشــکیل حکومــت توســط انبی
ــراى  ــم ب ــا ه ــت انبی ــیس حکوم ــد: تأس ــى مى دانن اجتماع
برقــرارى عدالــت اجتماعــى بــوده اســت. ایشــان همچنیــن 
مى فرمایــد: »تمــام تاش هــاى انبیــا بــه منظــور ایجــاد 
نظــام عادالنــه اجتماعــى بــوده اســت، نــه کشورگشــایى«.13 
ــه  ــور اقام ــه منظ ــز ب ــهداء را نی ــید الش ــهادت س ــان ش ایش

عدالــت مى دانــد. 14
ــت  ــى )ره( از جه ــام خمین ــد، ام ــه ش ــه گفت ــه ک همانگون

رسی مفهوم عدالت در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( بر
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ــد و  ــاط مى دان ــت در ارتب ــا سیاس ــت را ب ــز عدال ــرى نی دیگ
آن، ابــزار بــودن حکومــت بــراى اجــراى احــکام و برقــرارى 

ــت. 15 ــه اس ــام عادالن نظ
ایشــان رابطــه دخالــت در امــور سیاســى و برقــرارى عدالــت 
ــت در  ــأله دخال ــد: »مس ــان مى کن ــن بی ــى را چنی اجتماع
امــور سیاســى )و تشــکیل حکومــت( از باالتریــن مســائلى 
اســت کــه انبیــا بــراى او آمــده بودنــد. قیــام بــه قســط و مردم 
ــت  ــدون دخال ــود ب ــر مى ش ــردن، مگ ــط وادار ک ــه قس را ب
ــت در  ــدون دخال ــکان دارد ب ــر ام ــى؟! مگ ــور سیاس در ام
ــات  ــى و در احتیاج ــور اجتماع ــت در ام ــت و دخال سیاس
ملت هــا، کســى بــدون اینکــه دخالــت کنــد، قیــام بــه قســط 

ــد«. 16 ــط« باش ــاس بالقس ــوم الن ــد؟! »لیق باش
امــام بــه جــز حکومتــى کــه بــر اســاس قوانین اســام باشــد، 
ــد  ــد و معتقدن ــت مى دانن ــد عدال ــا را فاق ــى حکومت ه مابق
بــه جــز حکومــت اســامى مابقــى حکومت هــا  کــه 
ــا  ــد: »م ــان مى فرماین ــرد. ایش ــد ک ــرا نخواهن ــت را اج عدال
یــک رژیمــى مى خواهیــم کــه رژیــم عدالــت باشــد و 
ــم  ــز رژی ــم، ج ــه بکنی ــا مطالع ــه م ــى ک ــه رژیم های در هم
ــه  ــت ک ــى نیس ــامى، حکومت ــت اس ــز حکوم ــام، ج اس

ــانند«.17 ــراى خودش ــه ب ــد، هم ــته باش ــت داش عدال
ــور  ــه ط ــوان ب ــد، مى ت ــه ش ــمت گفت ــن قس ــه در ای از آنچ
ــى  خاصــه رابطــه عدالــت و حکومــت از نظــر امــام خمین
را اینگونــه بیــان کــرد کــه از نظــر امــام خمینــى )ره( هــدف 
انبیــاء و اســام از تشــکیل حکومــت، اجــراى عدالــت 

ــکیل ــه تش ــاز ب ــت نی ــه عدال ــراى اقام ــت، و ب اس
حکومــت اســت و فقــط حکومــت اســام اســت کــه 

مى کنــد. اجــرا  را  عدالــت 
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وه های عدالت خواهی پس از  یان شناسی گر جر
انقالب اسالمی
یی با تاکید بر جنبش عدالت خواه دانشجو

اشکان زند، دانش آموخته ارشد فلسفه اخالق دانشگاه قم 

شماره  
ده

تبارشناسی عدالت خواهی در ایران 	

عدالــت در زمــره خواســته هاى اساســى دوران انقــاب 
اســت کــه شــاید بتــوان گفــت از دهــه ســى و چهــل شــروع 
مى شــود و یکــى از شــعارهاى مهــم بســیج انقابــى اســت. 
عدالــت در دوران قبــل از انقــاب داراى جایگاهــى محــورى 
اســت کــه در تقابــل بــا ناسونالیســم ایرانــى و مفهــوم توســعه 
شــکل گرفــت. ایــده عدالــت در ایــن دوره در بســتر جهانــى 
مطــرح بــود. بــه عبارتــى دیگــر، جنبــش عدالتخــواه ایــران، 
ــى چــپ محســوب میشــد کــه در  ــش جهان بخشــى از جنب
نظــام جهانــى میــان بلــوک شــرق و غــرب در جریــان بــود. 
در همیــن دوره مــا شــاهد جنبــش هــاى آزادیخواهانــه 
ــتعمار  ــوغ اس ــر از ی ــد الجزای ــوم مانن ــان س ــورهاى جه کش
ــا  ــتر ب ــن دوره بیش ــت در ای ــده عدال ــن، ای ــتیم. بنابرای هس
ــا  ــل ب ــت و در تقاب ــراه اس ــان و هم ــم نش ــوم آزادى ه مفه
اســتعمار و اســتبداد مى باشــد. ایــده عدالــت در ایــن دوران 
ــه  ــود ک ــى ب ــى ذهن ــوى بازنمای ــى و الگ ــد عین داراى دو بع
ــى آن در اصاحــات ارضــى و مهاجــرت گســترده  بعــد عین
روســتائیان بــه شــهر بازتــاب یافتــه اســت. مهاجــرت 
گســترده مــردم بــه شــهرهاى بــزرگ ایــران و الگــوى ذهنــى 
آن در محصــوالت فرهنگــى ایــن دوره ماننــد شــعر شــاملو، 
ــان  ــارون و قهرمــان قهرمان ــد گنــج ق رمــان، فیلم هایــى مانن
ــواى  ــه محت ــه اى ک ــه گون ــود؛ ب ــه ب ــترده یافت ــى گس انعکاس
ــدار  ــى دارا و ن ــاد طبقات ــى، تض ــوالت فرهنگ ــى محص اصل

ــود.  شــهرى ب
بــا فروپاشــى ســاختار سیاســى پادشــاهى، ضــرورت یافــت 
تــا در دولــت اخاقــى جمهــورى اســامى، ســازوکار 
مناســبى بــراى تحقــق بخشــیدن بــه آرمــان عدالت خواهــى 
انقــاب اســامى اندیشــیده شــود. راهــکار رهبــران انقــاب 
و مــردم انقابــى، ایجــاد جماعت هــاى داوطلبانــه و مردمــى 

و تــوأم بــا آن، نهادســازى دولتــى بــوده اســت کــه کامــا بــه 
مــوازات کارکردهــاى عدالــت اجتماعــى عینیــت پذیرفــت.

کارکــرد مقابلــه بــا ظلــم و ســتم بــه شــکل گیرى تشــکل هاى 
انقــاب  کمیته هــاى  چــون  جماعت هایــى  و  مردمــى 
ــازمان  ــامى و س ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــامى، س اس
ــاهى  ــم پادش ــى رژی ــد. فروپاش ــتضعفین انجامی ــیج مس بس
ــز  ــپردگان آن نی ــدگان و سرس ــا بازمان ــا ب ــود ت ــد آن ب نیازمن
مبــارزه دامنــه دارى صــورت گیــرد و از ســر بــرآوردن دوبــاره 
و قدرت یابــى مجــدد آنــان جلوگیــرى بــه عمــل آیــد. 
ــامى  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــاب و س ــاى انق کمیته ه
بــا ســاختارى کامــا مردمــى و داوطلبانــه، بازوهــاى نظامــى 
رژیــم انقابــى بــراى تحقــق و تثبیــت عدالــت سیاســى بــود. 
بــا آغــاز جنــگ تحمیلــى، ســازمان بســیج مســتضعفین نیــز 
شــاکله مردمــى دفــاع از ســرزمین اســامى ایــران را تشــکیل 

ــى داد.  م
ــى از  ــت یک ــده عدال ــران، ای ــامى ای ــاب اس ــد از انق بع
ــرار  ــران ق ــامى ای ــورى اس ــام جمه ــى نظ ــاى اصل پایه ه
گرفــت. بــا وجــود آنکــه در ظــرف ایــن ســى ســال گذشــته، 
عدیــده اى  گفتمانــى  چرخش هــاى  و  تحــوالت  شــاهد 
ــا  ــر گفتمان ه ــان در دیگ ــت همچن ــا دال عدال ــتیم، ام هس
ــن  ــگ دارد. ای ــه جــز گفتمــان اصاحــات حضــورى پررن ب
ایــده در دولت هــاى پــس از انقــاب دچــار نوســاناتى شــد 
و در نهایــت دولتــى بــر ســر کار آمــد کــه موضــوع محوریش 
ــه  ــى ب ــع واکنش ــت در واق ــان عدال ــت. گفتم ــت اس عدال
دال  اصاحــات،  دوران  در  بــود.  اصاحــات  گفتمــان 
عدالــت بــه حاشــیه رانــده شــده بــود و بیشــتر بــر مفاهیمــى 
ــهرى  ــط ش ــه متوس ــى و طبق ــه مدن ــون آزادى، جامع همچ
ــف در  ــل عط ــث قاب ــم از مباح ــت نه ــتند. دول ــد داش تاکی
ــه  ــت ک ــوده اس ــاب ب ــس از انق ــران پ ــوالت ای ــیر تح مس
شــعار عدالت خواهــى و بازتوزیــع ثــروت و حمایــت از 
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ــت.  ــوده اس ــم ب ــت نه ــى دول ــعار انتخابات ــتضعفین، ش مس
گفتمــان عدالــت در دهه هــاى ســى و چهــل گفتمانــى بــود 
ــر گفتمــان مســلط قــرار  ــود و در براب ــه ب ــه حاشــیه رفت کــه ب
گرفتــه بــود، امــا بعــد از انقــاب بــه گفتمــان مســلط مبــدل 
ــر  ــامى ب ــاب اس ــان انق ــداوم گفتم ــا ت ــه نه تنه ــود ک مى ش
پایــه آن قــرار دارد، بلکــه بــه گفتمــان مشــروعیت دهنده 

ــود.1 ــدل مى ش ــا مب ــر گفتمان ه دیگ

ــات  	 ــو بیان ــی در پرت ــان عدالت خواه ــط گفتم بس
ــری ــام معظــم رهب مق

همانگونــه کــه در نظریــه کارکردهــاى رهبــرى در انقاب هــا 
آمــده اســت، ایدئولــوگ، بــا ارائــه نظریــه و دیــدگاه خــود در 
خصــوص انقــاب از یــک ســو ارزش هــاى مســلط موجــود 
ــام  ــاى نظ ــرى از ارزش ه ــر تصوی ــوى دیگ ــى و از س را نف
ــن، وى  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــان مى کن ــى را بی ــوب و آرمان مطل
روش ســرنگونى نظــام موجــود و راه رســیدن بــه خواســته ها 
و ســعادت و کمــال مــردم را نیــز تعییــن و وضــع موجــود را 

ــد.2 ــل مى کن ــاب تحلی ــوژى انق ــاس ایدئول ــر اس ب
ــر  ــک ام ــاب ی ــرى انق ــم رهب ــام معظ ــش مق ــر فرمای ــا ب بن
ــه  ــک مرحل ــت. ی ــى اس ــر تدریج ــک ام ــت؛ ی ــى نیس دفع
انقــاب کــه تغییــر نظــام سیاســى اســت، دفعــى اســت؛ امــا 

ــد.3 ــدا کن ــد تحقــق پی در طــول زمــان، انقــاب بای
از  تــداوم و اســتمرار داشــته و پــس  انقــاب اســامى 
ــى  ــام خمین ــامى ام ــاب اس ــر انق ــذار کبی ــت بنیانگ رحل
ــش در  ــر خوی ــدا و رهب ــد مقت ــز به مانن ــه نی ــم ل )ره( معظ
جایــگاه ایدئولــوگ نظــام اســامى، از یــک ســو هنجارهــاى 
باقى مانــده از زمــان طاغــوت در جامعــه اســامى و یــا 
ــه  ــه بدن ــى ب ــتکبار جهان ــط اس ــده توس ــاى وارد ش هنجاره
جامعــه را طــرد نمــوده و بــه روشــنگرى در ایــن رابطــه 
ــعى  ــواره س ــاب هم ــر انق ــر رهب ــوى دیگ ــه و از س پرداخت
کرده انــد بــا هشــدارهاى خــود، انقــاب را در مســیر تعالــى 
ــول و  ــراف از اص ــع انح ــد و مان ــت کنن ــو هدای ــه جل آن ب
ــام  ــرت ام ــکار حض ــا و اف ــان ه ــر آرم ــى ب ــاى مبتن ارزش ه

)ره( شــوند. 

عدالت خواهــی یکــی از مفاهیــم و ایده هایــی  	
ــود. ــت می ش ــان برداش ــات ایش ــه بیان ــه از مجموع ــت ک اس

ایشــان در حکــم تنفیــذ جنــاب آقــاى هاشــمى رفســنجانى، 
ایشــان در  فعالیت هــاى  و  از شــخصیت  تقدیــر  ضمــن 
ــى  ــا زمان ــذ ت ــد: »رأي و تنفی ــوده بودن ــد نم کی ــاب تأ انق
اســت کــه ایشــان در راه دفــاع از اســام... و کوشــش بــراى 

ریشــه کن کــردن فقــر و محرومیــت و اســتقرار عدالــت 
ــد«.  ــه دهن ــود را ادام ــى راه خ اجتماع

مقــام معظــم رهبــرى ضمــن ارزشــمند شــمردن شــعارهایى 
از  یکــى  عدالت طلبــى،  و  مردم ســاالرى  آزادى،  نظیــر 
ــدان مجاهــدت  ــدان هــاى مجاهــدت را، می دشــوارترین می
بــراى بســط عدالــت برشــمردند. ایشــان مطالبــه عدالــت در 
محیط هــاى دانشــجویى و توســط دانشــجویان را بــه معنــاى 
ــاى  ــب در محیط ه ــان غال ــه گفتم ــت ب ــدن عدال ــل ش تبدی
جــوان و دانشــجویى دانســته و هــدف آن را طــرح ایــن طلــب 
و خواســته بــه عنــوان یــک خواســته عمــده مطــرح نمودند.4

ــواه  	 ــش عدالتخ ــکیل جنب ــه تش ــه و زمین تاریخچ
ــجویی دانش

جنبــش دانشــجویى واژه اى اســت کــه عمدتــا از دهــه هفتــاد 
میــادى وارد ادبیــات جامعه شناســى شــده اســت. در واقــع 
بــا گســترش انتقــادات بــه پــروژه مدرنیســم و ســرمایه دارى 
نفــى  ســو،  یــک  از  آزادى  دگرگون ســازى  واســطه  بــه 
ــوم  ــى مفه ــل تباه ــه دلی ــم ب ــورى مارکسیسم-لنینیس دیکتات
ــژه در  ــه وی ــجویى ب ــش دانش ــر، جنب ــوى دیگ ــت از س عدال
ــرات  ــگام تغیی ــادى پیش ــاى ۶۰ و ۷۰ می ــا، در دهه ه اروپ

ــد.  ــى گردی انقاب
هماننــد بیشــتر جنبش هــاى اجتماعــى، جنبش دانشــجویى، 
ــش  ــه کوش ــت و ب ــروزى اس ــع ام ــاص جوام ــده اى خ پدی
جمعــى کمتــر ســازمان یافتــه دانشــجویان بــه منظور پیشــبرد 
ــه  ــى در جامع ــا حمایت ــاد و ی ــر، انتق ــى، تغیی ــى دگرگون نوع
و یــا تــداوم وضعیتــى تعریــف مى شــود.5 بــه عبــارت 
ــى،  ــل جمع ــاى عم ــه معن ــجویى ب ــش دانش ــر، جنب دیگ
اختیــارى، داوطلبانــه و جهــت دار دانشــجویى بــراى ایجــاد 
تغییــر و تحــول سیاســى - اجتماعــى اســت، حتــى جنبــش 
دانشــجویى بــه کوشــش جمعــى دانشــجویان بــراى پیشــبرد 
یــا مقاومــت در برابــر دگرگونــى اجتماعــى در جامعــه اى کــه 

ــود.6  ــاق مى ش ــم، اط ــتند ه ــى از آن هس ــود جزئ خ
دانشــجویى  جنبــش  آرنــت،  هانــا  تعریــف  بنابــر 
جنبش هــاى  ســایر  از  را  آن  کــه  دارد  شــاخصه هایى 
اجتماعــى دیگــر متمایــز مى ســازد:  ویژگــى پرســش گرى و 
روحیــه چــون و چــرا کــردن در قبــال هــر قضیــه اى کــه منافع 
کوتاه مــدت یــا بلند مــدت بــراى جامعــه داشــته باشــد، 
یــا چنیــن منافعــى را بــه خطــر انــدازد، آرمان خواهــى، 
ــوردار  ــر خ ــال، ب ــن ح ــتى در عی ــى و کمال پرس اصول گرای
از ویژگــى نفــى مناســبات تبعیض آمیــز اجتماعــى اســت.6
مجمــع دانشــجویان حــزب اللــه در ســال ۱۳۷۰ بــا رویکــرد 
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ــده اى  ــط ع ــگ توس ــد از جن ــاى بع ــام در فض ــان اس جه
ــد.  ــیس گردی ــدس تاس ــاع مق ــازان دف ــدگان و جانب از رزمن
رویکــرد مجمــع تــا ســال هاى ۷۹ و ۸۰ ادامــه داشــت 
ــع  ــزى مجم ــوراى مرک ــاى ش ــال ۸۰ اعض ــه در س ــا اینک ت
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد در فضــاى داخــل کشــور 
نیــز فعالیــت کــرده و تاثیرگــذار باشــند و بعــد از یــک ســرى 
مطالعــات گســترده و درنظرگرفتــن شــرایط زمانــى، تصمیــم 
بــه تغییــر رویکــرد گرفتنــد. از ایــن ســال بــه بعــد، مطالبــه 
عدالــت بــه عنــوان گفتمــان مجمــع مطــرح شــد. از اولیــن 
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــت، مب ــق عدال ــتاى تحق ــا در راس حرکت ه
ــب  ــه در قال ــود ک ــه ب ــوه قضایی ــه آن از ق ــادى و مطالب اقتص
تجمــع، تحصــن و ... توســط مجمــع پیگیــرى شــد. در ایــن 
ســال ها مجمــع تمــام فعالیت هــاى خــود را در راســتاى 
مطــرح کــردن گفتمــان عدالــت در ســطح جامعــه متمرکــز 
کــرد و بعــد از ایجــاد ارتبــاط بیــن دانشــجویان عدالت خــواه 
ــو  ــزش ن ــریه خی ــیله نش ــه وس ــدان و .... ب ــان، زاه در کرم
صــورت گرفــت و پــس از انجــام چنــد کار مشــترک و نتیجــه 
ــجویى  ــواه دانش ــش عدالتخ ــى جنب ــن ارتباط ــرارى چنی برق

ــت.8 ــق پذیرف تحق
ریشــه اجتماعــى جنبــش عدالتخــواه دانشــجویى را در چنــد 
ــض  ــاد و تبعی ــر، فس ــون فق ــى چ ــوان در عبارات ــت مى ت عل
بــه عنــوان ســه محــور مــورد توجــه در ایــن جریــان بررســى 

کــرد.9 

جنبــش  	 اصلــی  مطالبــه  عدالت خواهــی؛ 
دانشــجویی عدالت خــواه 

جنبــش عدالــت خــواه دانشــجویى، بــا رویکــرد کلــى 
و  مســئولین  از  مطالبه گــرى  و  انتقــاد  عدالت خواهــى، 
بــه مشــکات و معضــات سیاســى  و توجــه  نهادهــا 
فراجناحــى  را  ایــن جریــان خــود  و اجتماعــى اســت. 
ــى و جناحــى کشــور  ــه تقســیم بندى هاى سیاس ــد و ب مى دان
اعتقــادى نداشــته و رفــع مشــکات اجتماعــى و کارآمــدى 
نظــام اســامى را از اهــداف خــود مى شــمرد. جنبــش 
ــى  ــى، اجتماع ــف سیاس ــات مختل ــواه در موضوع عدالت خ
بــا  مبــارزه  اســت.  بــوده  فعالیــت  داراى  بین المللــى  و 
ــات  ــف، معض ــار ضعی ــتضعفین و اقش ــاع از مس ــر، دف فق
اجتماعــى، فســادهاى ادارى و اقتصــادى در ارکان حکومتى، 
حرکت هــاى ضــد امپریالیســت و دفــاع از نهضت هــاى 
ــه  ــادى از جمل ــاى اقتص ــائل و برنامه ه ــش و مس آزادى بخ
ــه آنهــا  ــوده کــه جنبــش عدالت خــواه ب ســرفصل مــواردى ب

ــت. ــته اس ــام داش اهتم

ــى  ــام خمین ــش ام ــن تشــکل الگــوى خــود را تفکــر و من ای
و رهبــر معظــم جمهــورى اســامى و اصــول انقــاب 
ــاخصه هایى  ــر ش ــال بناب ــن ح ــا ای ــد و ب اســامى مى دان
متمایــز، مدعــى جریانــى نــو در فضــاى دانشــجویى و 

ــت.10  ــى اس سیاس
جنبــش عدالت خواهــى در فضــاى دانشــجویى اجتماعــى، 
بحــث  اســت. حــوزه  و چندضلعــى  متکثــر  مفهومــى 
عدالــت، حــوزه وســیعى اســت. حــوزه عدالــت اجتماعــى، 
ــتفاده  ــت در اس ــى، عدال ــت سیاس ــى، عدال ــت قضای عدال
ــى،  ــت خانوادگ ــت، عدال ــط زیس ــى و محی ــع طبیع از مناب
عدالــت شــهروندى و حوزه هــاى دیگــرى از مفهوم شناســى 
ــاف  ــر خ ــت، ب ــوم عدال ــت. مفه ــى عدال و مصداق شناس
ــى دارد و  ــیار پرظرفیت ــیل بس ــر، پتانس ــم دیگ ــى مفاهی برخ
اگــر ایــن پتانســیل شــناخته شــود، مى توانــد تحرک آفریــن و 
ــز اشــباع کنــد.  تحــرک زا باشــد و ســلیقه هاى مختلــف را نی
ــد جنبــش عدالــت خواهــى  ــى کــه مى توان یکــى از چیزهای
را بــه انحــراف بکشــاند، منحصــر کــردن مفهــوم عدالــت بــه 

یــک وجــه اســت.
جنبــش عدالت خواهــى هــم مرجع هــاى دینــى و هــم 
ــه  ــى، ب ــش آزادى خواه ــا دارد. جنب ــور م ــى در کش تاریخ
ــش  ــا جنب ــابقه دارد، ام ــرن س ــه ق ــدش، دو س ــوم جدی مفه
ــه  ــت ک ــى اس ــابقه تاریخ ــا س ــى ب ــى، جنبش عدالت خواه
ــد  ــت و مى توان ــوردار اس ــى برخ ــن دین ــه هاى بنیادی از ریش
ــر  ــد. اگ ــازى کن ــا، بسترس ــه م ــجویان و جامع ــراى دانش ب
ــت  ــم عدال ــگاه پارادای ــا ن ــان را ب ــى م ــع دین ــم مناب بخواهی
دنبــال کنیــم، چنــان انباشــته و سرشــار اســت کــه مى توانــد 
ــى  ــل بازســازى معرفت ــا حداق ــد ی ــى جدی یــک وجــه معرفت

ــد.11 ــا بده ــه م ــد ب جدی

عدالت خــواه  	 جنبــش  عملکــرد  تحلیــل 
یی نشــجو ا د

ــام  ــى پی ــان ۸۱ در پ ــترى در آب ــل کاخ دادگس ــع مقاب تجم
آیــت اللــه خامنــه اى بــه جریــان جــوان و دانشــجو مبنــى بــر 
ضــرورت پیگیــرى عدالــت )صــادره در آبــان( ســرآغازى بــر 

ــود. ــان ب ــن جری ــاى ای فعالیت ه
ــه  ــت الل ــام آی ــالگرد پی ــبت س ــه مناس ــه ب ــه اى ک در برنام
خامنــه اى در مشــهد انجــام گرفــت، بــراى اولیــن بــار 
ــد.  ــرح ش ــجویى« مط ــواه دانش ــش عدالتخ ــاح »جنب اصط
ایــن برنامــه بــه عنــوان یکــى از آغازیــن برنامه هــاى رســمى 
ــن  ــط انجم ــى« توس ــه مردم ــوان »محاکم ــت عن ــه تح ک
بســیج  بــا همــکارى  و  دانشــجویان مشــهد  و  طــاب 
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ــه  ــش  اى ازجمل ــا واکن ــد، ب ــزار ش ــى برگ ــگاه فردوس دانش
ــود. ــراه ب ــجویى هم ــیج دانش ــدگان از بس ــراج برگزار کنن اخ
نشســت مرتبطیــن جنبــش در قــم در بهمــن ۸۱ بــا کمیســیون 
هــاى تخصصــى بــا موضوعاتــى چــون چالــش هــاى فــرارو، 
ارتباطــات، تجربــه هــاى موفــق، راهکارهــاى اجرایــى هــم 

از برنامــه هــاى کلیــدى بــوده اســت.12 
آذر مــاه ۸۳ و پــس از اینکه در شــبى زمســتانى شــدت ســرما 
ــواه  ــش عدالت خ ــد، جنب ــواب ش ــرگ ۴۲ کارتن خ ــث م باع
ــاص  ــه اى خ ــه برنام ــم ب ــه تصمی ــاى اولی ــس از پیگیرى ه پ
دانشــجویان  اعتراضــى  کارتن خوابــى  شــب   ۵ گرفــت. 
فرمانــدارى،  چــون  مربــوط  اصلــى  ارگان   ۵ روبــروى 
ــى در  ــم ختم ــزارى مراس ــا برگ ــداد ب ــه ام ــهردارى و کمیت ش
ــان  ــه پای ــور ب ــا ســخنرانى حســن رحیم پ ــت ب مســجد هدای
ــواب  ــامان دادن کارتن خ ــهردارى و س ــرى ش ــید و پیگی رس
هــاى شــهر را بــه دنبــال داشــت. دیــدار خصوصــى جمعــى 
ــاب در ۲۰ دى ۸۳  ــظ انق ــر مع ــا رهب ــش ب ــراد جنب از اف
ــا و  ــط اعض ــش توس ــت جنب ــر از فعالی ــى مختص ــا گزارش ب
ــه از  ــن جلس ــود. ای ــراه ب ــرى هم ــى از رهب ــخنان کوتاه س
ــردد. 13  ــوب مى گ ــواه محس ــش عدالتخ ــف جنب ــاط عط نق
مجموعــه اقداماتــى کــه جنبــش عدالتخــواه دانشــجویى در 
طــى در ســال هاى ۱۳۸۴-۱۳۹۲ انجــام داد را مى تــوان 
ــواه در  ــش عدالتخ ــم جنب ــت هفت ــر نشس ــواردى نظی ــه م ب

ــل  ــه دلی ــن شــهر ب ــدارى ای ــروى فرمان ــن، تجمــع روب خمی
تعطیلــى کارخانــه نــخ خمیــن شــهر و بیــکارى کارگــران آن 
ــراه  ــئولین هم ــخ گویى مس ــه پاس ــا جلس ــه ب ــود ک ــراه ب هم
شــد، حلقــه انســانى نمادیــن در اطراف تاسیســات هســته اى
UCF  اصفهــان، واکنــش دانشــجویان عدالتخــواه در برابــر 
ــراى  ــران ب ــد ای ــون تهدی ــا مضم ــکام ب ــوراى ح ــه ش بیانی
ــانه ها  ــه در رس ــود ک ــته اى ب ــاى هس ــت از فعالیت ه حمای
بازتابــى مهــم پیــدا کــرد و ازجملــه خبــر اول صــدا و ســیما 

شــد، اشــاره کــرد.14 
تحصــن در وزارت علــوم در اعتــراض بــه فضــاى بســته 
دانشــگاه ها، تحصــن در رابطــه بــا دانشــجویان پولــى، 
ــش  ــرائیل و همای ــات اس ــل مقام ــراى قت ــزه ب ــن جای تعیی
ــن دوره  ــش در ای ــان اســرائیل از دیگــر فعالیت هــاى جنب پای

ــت.15  اس
ــش  ــاى جنب ــم، اعض ــورى نه ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
ــات را  ــان انتخاب ــد گفتم ــه بای ــد ک ــد بودن ــواه معتق عدالتخ
عــوض کــرد و مســائل اصلــى نظیــر عدالت خواهــى و 
ــاى  ــش و بیانیه ه ــود. همای ــازى ش ــتیزى جریان س استکبارس
متعــدد، دیــدار نمادیــن از خانــه شــهید رجایى و درخواســت 
ــاى  دیــدار از منــازل کاندیداهــا، طــرح ســؤاالت در فض
سیاســت خارجــى، نظــام آموزشــى، کشــاورزى و ... بــراى 
عقانــى و علمــى کــردن فضــاى انتخابــات بخشــى از ایــن 

جنبــش عدالــت خــواه دانشــجویی، بــا رویکــرد کلــی عدالت خواهــی، انتقــاد و مطالبه گــری از مســئولین و نهادهــا و توجــه بــه مشــکات و معضــات 
ــع  ــته و رف ــادی نداش ــور اعتق ــی کش ــی و جناح ــیم بندی های سیاس ــه تقس ــد و ب ــی می دان ــود را فراجناح ــان خ ی ــن جر ــت. ای ــی اس ــی و اجتماع سیاس
مشــکات اجتماعــی و کارآمــدی نظــام اســامی را از اهــداف خــود می شــمرد. جنبــش عدالت خــواه در موضوعــات مختلــف سیاســی، اجتماعــی و 
بین المللــی دارای فعالیــت بــوده اســت. مبــارزه بــا فقــر، دفــاع از مســتضعفین و اقشــار ضعیــف، معضــات اجتماعــی، فســادهای اداری و اقتصــادی 
یالیســت و دفــاع از نهضت هــای آزادی بخــش و مســائل و برنامه هــای اقتصــادی از جملــه ســرفصل مــواردی  در ارکان حکومتــی، حرکت هــای ضــد امپر

بــوده کــه جنبــش عدالت خــواه بــه آنهــا اهتمــام داشــته اســت.
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ــاس  ــن اس ــر ای ــش ب ــرش جنب ــه نگ ــر چ ــود. اگ ــا ب برنامه ه
بــود کــه در هیــچ انتخاباتــى خــود را فــداى هیــچ کاندیدایــى 
نکنــد، در دور اول، بــا توجــه بــه ضعف هــا و قوت هــا 
مشــترکا از آقــاى احمــدى نــژاد و قالیبــاف و در دور دوم کــه 
بحــث عدالــت و ســرمایه دارى مطرح شــد، از آقــاى احمدى 
نــژاد حمایــت کــرد. بعــد از پیــروزى احمــدى نژاد احســاس 
شــد بایــد فضــاى فکــرى بــراى دولــت شــکل بگیــرد و لــذا 
همایــش دولــت نهــم چالش هــا و راهکارهــا را بــا حضــورى 
بســیارى از اســاتید و مســئولین عدالتخــواه برگــزار کــرد. از 
ــاس  ــن اس ــر ای ــواه ب ــش عدالتخ ــر جنب ــرش دیگ ــه نگ جمل
بــود کــه هیــچ وقــت ســکوى پرتابــى بــراى اعضــاى خــود 
ــرا در موسســه هاى  ــه نهادهــاى مســئول نباشــد، بلکــه اکث ب
فرهنگــى، مجامــع سیاســت گذارى، کانون هــاى تفکــر، 

ــد.16  ــت پرداختن ــه فعالی ــى ب ــاى علم محیط ه
ــگاه  ــرى در دانش ــم رهب ــام معظ ــور از مق ــت حض درخواس
ــاد  ــه، 18 انتق ــت تپ ــات هف ــور در اعتراض ــران،17 حض ته
ــتان  ــه دادس ــه ب ــا، 19 نام ــا اوبام ــى ب ــوى روحان از گفتگ
کشــور و درخواســت برخــورد بــا ربیعــى و مطهــرى بــر ســر 
FATF، 20 پیشــنهاد اســتعفا بــه آیــت اللــه آملــى الریجانى 
از ریاســت قــوه قضاییــه از دیگــر فعالیت هــاى ایــن جنبــش 

ــت.  ــر اس ــال هاى اخی در س
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و عدالت اجتماعی در گفتار  سعادت انسان در گر
ی شهید مطهر

مصطفی گودرزی، دانش آموخته فلسفه و کالم دانشگاه ادیان

شماره  
یازده

 عدالت از نظر افاطون وارسطو 	

افاطــون نظریــه اخاقــى خــود را تحــت نظریــه اجتماعــى 
ــت  ــون از سیاس ــر، افاط ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــان مى کن بی
مــدرن بــه اخــاق منتقــل مى شــود. بحــث وى بــا عدالــت 
ــردى  ــى و ف ــت اخاق ــه عدال ــود و ب ــاز مى ش ــى آغ اجتماع

منجــر مى شــود.
افاطــون معتقــد اســت فقــط ســه چیــز ارزش دارد: عدالت، 
زیبایــى، حقیقــت  ، و افاطــون معتقــد اســت ایــن ســه مورد 
ــت.  ــر« اس ــه آن »خی ــردد، ک ــاز مى گ ــز ب ــک چی ــه ی را ب

ــر« اســت. ــز ارزش دارد و آن »خی ــک چی ــن فقــط ی بنابرای
ــرده  ــف ک ــن تعری ــى  را این چنی ــت  اجتماع ــون عدال افاط

ــت: اس
ــود  ــته خ ــه شایس ــه آنچ ــرد ب ــه ف ــت ک ــى اس ــت زمان »عدال
ــت را  ــته آن اس ــتعد و شایس ــه مس ــد و کارى ک ــت برس اس

ــد.«   ــام ده انج
ــت  ــز عدال ــرد نی ــد: »در ف ــردى مى گوی ــت ف ــاره عدال درب
نظــام و انتظــام مؤثــر و منِتــج اســت، هماهنگــى قــواى یــك 
ــوا در  ــك از ق ــى کــه هری ــن معن ــه ای ــرد انســانى اســت، ب ف
جــاى خــود قــرار گیــرد و هریــك در رفتــار و کــردار انســان 
تشــریك مســاعى کنــد«  بنابرایــن مى بینیــم کــه او عدالــت 
)اعــم از عدالــت فــردى یــا اجتماعــى( را تعــادل و تناســب 
مى دانــد. تعــادل و تناســب بــه معنــاى زیبایــى اســت. پــس 
ــاق را  ــون اخ ــردد. افاط ــاز مى گ ــى ب ــه زیبای ــت ب عدال
بــر پایــه عدالــت بنــا نهــاد، یعنــى اخــاق را برابــر عدالــت 
ــد: اگرچــه  ــى دانســت. وى مى گوی ــر زیبای ــت را براب و عدال
ــا  ــد ام ــت را مى دانن ــى و حقیق ــت، زیبای ــا عدال ــان ه انس
هیــچ یــک از آنهــا قابــل تعریــف نیســت. بــا ایــن حــال، یک 
بــار دیگــر، او ســعى کــرد تعریفــى ناقــص از عدالــت ارائــه 

دهــد: عدالــت عبــارت اســت از هماهنگــى اجــزاء بــا کل.
ــردى  ــر ف ــه ه ــى اینک ــى  یعن ــت  اجتماع ــد: عدال  مى گوی
هــر مقــدار کــه اســتعداد دارد، کار کنــد و بــه انــدازه کارش 
ــراد باشــد،  ــن اف ــرد. اگــر جامعــه متشــکل از ای ــاداش بگی پ
اجــزاى ایــن جامعــه بــا هــم هماهنــگ هســتند و نــه اینکــه 
یکــى از آنهــا زیــاد کار کنــد و دیگــرى بســیار کــم کار کنــد 
و یــا حاصــل کار یکــى را بــه دیگــر دهنــد. در ایــن حالــت، 
ــز  ــه نی ــتند، جامع ــف نیس ــراد منص ــه اف ــن ک ــر ای ــاوه ب ع
ــت و  ــت نازیباس ــى عدال ــه اى ب ــت. جامع ــاف اس ــى انص ب
ــد. ــه یاب ــد ادام ــود نمى توان ــا نب ــادل و زیب ــه ع ــه اى ک جامع
ــمى و  ــوى، جس ــته معن ــه دس ــعادت را س ــل س ــطو عوام ارس

بیرونــى مى دانــد. 
عوامل معنوى عبارتند از: حکمت، عدالت، شجاعت؛

عوامل جسمى عبارتند از: سامتى، قدرت، زیبایى؛
عوامل خارجى عبارتند از: ثروت، مقام، خانواده.

ــر  ــر دیگ ــبختى( از نظ ــرایط خوش ــبختى )ش ــل خوش عوام
ــى؛  ــر رکن ــرایط غی ــى و ش ــرایط رکن ــت: ش ــم اس ــر دو قس ب
شــرایط رکنــى ایــن اســت کــه عــدم وجــود آنهــا ناگزیــر بــه 
نوعــى شکســت منجــر خواهــد شــد و هیــچ چیــز دیگــرى 
نمى توانــد جــاى آن را بگیــرد، ماننــد خــرد، عدالــت، 
ســامتى و ایمــان. شــرایط غیــر رکنــى شــرایطى اســت کــه 
ــود،  ــعادت مى ش ــال س ــرفت و کم ــث پیش ــا باع ــود آنه وج
ــج  ــت و رن ــت، شکس ــوان محرومی ــا را نمى ت ــود آنه ــا نب ام

ــى. ــدرت و زیبای ــد ق ــرد، مانن ــوب ک محس

انسان وعدالت 	

ــد در جامعــه اى   بای
ً
ــا ــى اســت و لزوم  مدن

ً
انســان شــخصا

ــن  ــارت در بی ــرت و تج ــد معاش  بای
ً
ــا ــد و لزوم ــى کن زندگ

ــه  ــررات عادالن ــن و مق ــاد قوانی ــد و ایج ــته باش ــردم داش م
ــون  ــد قان ــون نیازمن ــت. قان ــرورى اس ــه ض ــن رابط ــراى ای ب
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ــود.   ــع آن ب ــد مطی ــت و بای ــزار اس گ
ــد از  ــزات خداون ــق معج ــد از طری ــزار بای ــون گ ــر قان ناگزی
او امتیــاز بگیــرد تــا مــردم بتواننــد فرمانبــردارى او را تحمــل 
کننــد و هــر فــرد مطیــع و ســرکش نــزد خــدا بایــد پــاداش و 
مجــازات شــود. بنابرایــن الزم اســت کــه حقیقــت را بدانیــم 
ــه  ــادآورى همیش ــن ی ــه ای ــراى اینک ــم، و ب ــادآورى کنی و ی
ثابــت بمانــد، عباداتــى فــرض شــده اســت و ایــن عبــادات 
ــادآورى  ــا ی ــد ت ــه طــور مــداوم و مکــرر توصیــف شــده ان ب
حفــظ شــود و در نتیجــه، مبلغــان الهــى مــردم را بــه عدالــت 
ــه  ــا همیش ــد ت ــوت مى کنن ــه را دع ــا جامع ــاند. آنه مى کش

فرصــت دعــوت خــود را داشــته باشــند.

اسام وعدالت 	

ــت  ــرارى عدال ــراى برق ــن ب ــن دی ــوان آخری ــه عن ــام ب اس
ــزى  ــه ری ــر برنام ــى دیگ ــن اله ــر دی ــش از ه ــى بی اجتماع
ِکتــاَب 

ْ
نــا َمَعُهــُم ال

ْ
ْنَزل

َ
نــاِت َو أ َبیِّ

ْ
نا ِبال

َ
نا ُرُســل

ْ
ْرَســل

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
دارد » ل

ــي  ــَر َربِّ َم
َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ــِط ... و... ق ِقْس

ْ
ــاُس ِبال ــوَم النَّ

ُ
ــزاَن ِلَیق ِمی

ْ
َو ال

ِقْســِط ...«.   و هــدف اســام نجــات مســتضعفین و مبارزه 
ْ
ِبال

ــه  ــام ن ــروان اس ــا پی ــت، ام ــتمگران اس ــى س ــى عدالت ــا ب ب

ــد و  ــه گانن ــرار گرفت ــت ق ــورد آزار و اذی ــان و م ــا محروم تنه
تنهــا طرفــداران خــود را از ایــن طبقــه جــذب نکــرده اســت. 
بلکــه حتــى در میــان طبقاتــى کــه بــا آن مبــارزه کــرده اســت، 
ــر  ــم ب ــات، عل ــر حیوان ــریت ب ــروزى بش ــه پی ــام نظری اس
ــض،  ــر تبعی ــرى ب ــى، براب ــى عدالت ــر ب ــت ب ــل، عدال جه
فضیلــت بــر رذیلــت، تقــوى بــر بــى بنــد وبــارى و توحیــد 
بــر شــرک اســت. پیــروزى مظلوم بــر ســتمگران و مســتکبران 

ــت.  ــروزى هاس ــن پی ــاى ای ــوه ه ــه اى از جل نمون

عدالت هدف بعثت انبیا 	

آنچــه بایــد بیشــتر مــورد بحــث قــرار گیــرد، مســئله زندگــى 
 بــه 

ً
اجتماعــى اســت، آیــا ایــن زندگــى زمینــى انســان واقعــا

پیامبــران احتیــاج دارد یــا نــه؟ 
ــرده،  ــاره نک ــرت اش ــه آخ ــا ب ــه تنه ــرآن ن ــه ق ــم ک مى بینی
بلکــه مســئله زندگــى دنیــوى را هــدف و قصــد انبیــا مطــرح 
ــه  ــن آی ــت. در ای ــن اس ــیار روش ــن بس ــت، و ای ــرده اس ک

مى فرمایــد: 
ــاَب َو  ِکت

ْ
ــُم ال ــا َمَعُه ن

ْ
ْنَزل

َ
ــاِت َو أ ن َبیِّ

ْ
نا ِبال

َ
ــل نا ُرُس

ْ
ــل ْرَس

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
»ل

ــا  ــان را ب ــران خودم ــِط«  پیامب ِقْس
ْ
ــاُس ِبال ــوَم النَّ

ُ
ــزاَن ِلَیق ِمی

ْ
ال

ی و عدالت اجتماعی در گفتار شهید مطهر سعادت انسان در گر
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ــا  ــراه آنه ــاس هم ــاب و مقی ــتادیم، کت ــات فرس ــل و بّین دالی
ــود.  ــا بش ــت برپ ــردم عدال ــان م ــا در می ــتادیم ت فرس

بنابرایــن روشــن مى شــود کــه قــرآن فرســتادن پیامبــر را یــک 
ضــرورت مى دانــد و آن را تأییــد مى کنــد پــس قــرآن وجــود 
ــود  ــته و وج ــر دانس ــى بش ــات زندگ ــت را از ضروری عدال

ــد. ــت الزم مى دان ــرارى عدال ــراى برق ــران را ب پیامب
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــرح مى ش ــا مط ــه در اینج ــاله اى ک مس
انســان بــا غریــزه زندگــى خلــق شــده و مى خواهــد زندگــى 
کنــد و بــه دنبــال ســود خــودش اســت؛ بنابرایــن، آنچــه در 
ابتــدا هــر فــردى در مــورد آن مى اندیشــد، پیگیــرى اهــداف 
ــه  ــع جامعــه، ب ــه مناف و مقاصــد خــود در جامعــه اســت، ن
ایــن معنــى کــه آنچــه در درجــه اول بــراى انســانها اهمیــت 
نفــع  و  اســت  فــردى  نفــع  مى اندیشــد،  آن  بــه  و  دارد 
جامعــه نیســت. مصلحــت جامعــه را بــه خوبــى تشــخیص 
ــت  ــز رعای ــم آن را نی ــخیص ه ــرض تش ــه ف ــد و ب نمى ده

نمى کنــد.
موجــود اجتماعــى بــه طــور غریــزى منافــع جامعــه را درک 
مى کنــد، آنهــا را جســتجو مى کنــد و آنهــا را بــه طــور ذاتــى 
ــاز  ــرى نی ــت و رهب ــه هدای ــز ب ــان نی ــد و انس ــت مى کن رعای
ــتادن او  ــت فرس ــودش جه ــر وج ــم ب ــى حاک ــه قدرت دارد؛ ب

بــراى پیگیــرى منافــع اجتماعــى.
ــتاده  ــه فرس ــن دو وظیف ــراى ای ــا ب ــه انبی ــود ک ــه مى ش گفت
شــده انــد، اول اینکــه انســان را بــه ســمت منافــع اجتماعــى 
هدایــت کننــد، دوم اینکــه انســان را ملــزم مى کننــد قدرتــى 
ــه واســطه  ــام »ایمــان« کــه ب ــه ن ــد ب ــر خــود مســلط کن را ب
ــد و از  ــت مى یاب ــى دس ــع اجتماع ــه آن مناف ــدرت ب ــن ق ای
آنچــه کــه یــک منافــع اجتماعــى مى دانــد پیــروى مى کنــد. 
ــران  ــون پیامب ــه دارد مدی ــى را ک ــود و تمدن ــاى خ ــان بق انس
اســت. آنهــا انســان را راهنمایــى کردنــد و هــم او را از شــرور 
محافظــت کردنــد و حتــى امــروز نیــز پــس از آنکــه وى ایــن 
همــه در علــم پیــش رفــت کــرده و بــر اندیشــه بشــرى تســلط 

یافتــه، هنــوز نقــش انبیــا حفــظ شــده اســت.
ــته  ــراث گذش ــان می ــت انس ــه تربی ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
اســت کــه بــا پیامبــران پدیــد آمــده، و میــزان انســانیتى کــه 
ــاى  ــاب ه ــى و کت ــاى دین ــوزه ه ــان آم ــده، هم ــوز بازمان هن
ــدس را از  ــون مق ــر مت ــون تأثی ــر اکن ــه اگ ــت ک ــدس اس مق
روح انســان اســتخراج کنیــم ایــن مســاوى اســت بــا نابــودى 

ــى. ــور کل ــه ط ــریت ب ــودى روح بش ــى ناب ــریت، یعن بش
انســانها بــدون روح اجتماعــى درنــده مى شــوند ماننــد 
ــگل کــه همــه یکدیگــر را مى کشــند و ضعیفــان را  یــک جن

لگدمــال مى کننــد. 

مسیر عدالت اجتماعی در اسام  	

ــود  ــع ش ــم واق ــورد ظل ــى م ــامى نباید کس ــت اس در دول
ــه  ــود. ب ــى ش ــق کســى اجحاف ــه ح ــد ب ــن نبای و همچنی
مجرمى نبایــد ظلــم شــود، حتــى اگــر مجــرم ســزاوار کشــته 
 حــق داریــم از بعضــى از بچــه هــا 

ً
شــدن باشــد. مــا واقعــا

ــزرگ  ــى ب ــه در مکتب ــم ک ــا مى کنی ــا ادع ــم؛ م ــکایت کنی ش
ــه در  ــى ک ــن در حال ــر المومنی ــد امی ــه مى گوی ــم ک ــده ای ش
ــا  ــد: ی ــد و مى گوی ــع مى کن ــش را جم ــت  اقوام ــتر اس بس
ُمْســِلمیَن 

ْ
خوضــوَن ِدمــاَء ال

َ
ــْم ت

ُ
ک ِفَینَّ

ْ
ِلــب  ال ال

َّ
ُمط

ْ
بنــى َعْبــد ال

ــَن.   ُمْؤِمنی
ْ
ــُر ال می

َ
 أ

َ
ــل ِت

ُ
ــوَن: ق قول

َ
 ت

ً
ــا ْوض

َ
خ

مبــادا بعــد از مــن شــما  در خــون مســلمانان افتــاده باشــید و 
بگوییــد کــه علــى)ع( کشــته شــده، و یکــى از آنهــا دلیلــش 
ــوده اســت کــه وى را تحریــک کــرده، چــه کســى راضــى  ب
ــن  ــت. م ــرده اس ــم ک ــه تنظی ــه را در خان ــه نقش ــوده و ک ب
توســط شــخصى کشــته شــدم کــه ایــن فــرد دوبــاره بــه مــن 
ضربــه نــزد، شــما هــم یــك ضربــت بیشــتر بــه او نزنیــد، او 

ــا زنــده مانــد دیگــر او را نزنیــد.  فــوت کــرد ی
ــن  ــى امیرالمومنی ــه عل ــم در خان ــن ملج ــه اب ــى ک در حال
)ع( بــود، و افتخــار اســام ایــن اســت کــه هیــچ کــس او را 

ــرد. ــکنجه نک ش
ایــن یعنــى آینــده مــا نمى توانــد ادامــه یابــد مگــر اینکــه بــر 
اســاس همــان عدالــت اســامى و ارزشــهاى اسامى باشــد.
شــهید مطهــرى در ایــن بــاره مى گویــد: »ایــن را مــن فقــط 
بــه عنــوان یــك نــوع انــدرز بــه طبقــه جــوان و پراحســاس که 
احساســات آنهــا را همیشــه تقدیــر کــرده و مى کنــم عــرض 
ــو  ــاتمان و ل ــر احساس ــت تأثی ــد تح ــا نبای ــه م ــم ک مى کن
دربــاره یــك مجــرم از مــرز خــارج شــویم کمــا ایــن کــه در 
ــراى  ــن ب ــم: ای ــد مى کن کی ــاز تأ ــى ب ــتقال مکتب ــئله اس مس
آینــده انقــاب مــا خطرنــاك اســت کــه مــا حــق اســام را بــا 
ــه  باطــل مکاتــب دیگــر بیامیزیــم و از آنهــا یــك معجــون ب

وجــود بیاوریــم.« 
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پرسش از عدالت اجتماعی

سید حسین امامی، پژوهشگر، محقق و نویسنده

شماره  
دوازده

پروفســور ولنتیــن مقــدم، اســتاد جامعه شناســى و امــور 
ــت  ــت ماساچوس ــترن ایال ــگاه نورث ایس ــل در دانش بین المل
آمریــکا، یکــى از مشــارکت کنندگان در طــرح »پدیــده کرونــا 
ــگاه  ــر پ ــه دکت ــت ک ــى« اس ــفى و سیاس ــگرى فلس و پرسش
علوم انســانى  پژوهشــگاه  هیات علمــى  عضــو  مصلــح، 
ــطح  ــت آن را در س ــى و هدای ــى، طراح ــات فرهنگ و مطالع
ادامــه  در  آنچــه  اســت.  داشــته  برعهــده  بین المللــى 
ــاره  ــدم درب ــور مق ــخ هاى پروفس ــى از پاس ــد بخش مى خوانی

ــت. ــى اس ــى کنون ــى پاندم ــى و بین الملل ــوه سیاس وج
ــادى  ــدگاه انتق ــه دی ــب، ماحظ ــن مطل ــار ای ــدف از انتش ه
یــک اســتاد دانشــگاه آمریــکا دربــاره نظــام سیاســى و 
و  اســت  ترامــپ  شــخص  و  آمریــکا  دولــت  عملکــرد 
به معنــاى موافقــت بــا همــه اظهــارات پاســخ دهنده نیســت.

 

پگاه مصلح 	

ســخن گفتن از ویــروس جدیــد کرونــاـ بیمــارى کوویــدـ۱۹ـ 
در ایاالت متحــده سیاســى شــده اســت. رئیس جمهــور 
ایاالت متحــده و دســتیارانش، میــزان بــاالى شــیوع بیمــارى 
ــه گــردن چیــن و  و تلفــات ناشــى از آن را در ایــن کشــور، ب
ســازمان بهداشــت جهانــى )WHO( انداخته انــد. درحالــى 
ــان در  ــش خودش ــتین واکن ــه نخس ــد ک ــد مى پذیرفتن ــه بای ک
برابــر ایــن بیمــارى ضعیــف بــوده اســت. اینکــه آزمایش هاى 
ــرش  ــراى پذی ــتان ها ب ــود، بیمارس ــه نب ــترس هم الزم در دس
ــى  ــد و برخ ــز نبودن ــى مجه ــدر کاف ــه ق ــار ب ــداد بیم آن تع
ــه  ــک و در خان ــتفاده از ماس ــه اس ــد ک ــردان نپذیرفتن دولتم
ــى  ــه پاندم ــم ک ــر نمى کن ــن فک ــد. م ــى کنن ــدن را الزام مان
کنونــى در هیــچ کشــور دیگــرى تــا ایــن حــد سیاســى شــده 
باشــد. البتــه پیــش از ایــن، موضوعــات دیگــرى نیز سیاســى 
شــده بودنــد، ماننــد بحــران بدهــى در دهــه ۱۹۸۰ و بحــران 

ــوان  ــتى به عن ــا به درس ــا آن بحران ه ــى ۲۰۰۷ـ۲۰۰۸ ام مال
ــورد  ــب م ــت و نامناس ــى نادرس ــاى سیاس ــه تصمیم ه نمون

نقــد قــرار گرفتــه بودنــد.
ــته اند  ــاوت توانس ــى متف ــاى سیاس ــد نظام ه ــر مى رس به نظ
آســیا  در شــرق  کننــد.  مدیریــت  به خوبــى  را  پاندمــى 
ــى  ــى به خوب ــام و کره جنوب ــن، ویتن ــد چی ــورهایى مانن کش
از عهــده مدیریــت مشــکل برآمده انــد. خــواه به خاطــر 
ــد  ــا، مانن ــز آنه ــتى و متمرک ــى سوسیالیس ــاى سیاس نظام ه
ــد  ــت، مانن ــه دول ــاد ب ــر اعتم ــا به خاط ــام، ی ــن و ویتن چی
کره جنوبــى. اعتمــاد بــه دولــت و هیــات حاکمــه را در 
ســه کشــور دیگــرى کــه به خوبــى پاندمــى را مدیریــت 
کرده انــد، یعنــى آلمــان، دانمــارک و نیوزیلنــد هــم مى شــود 

ــرد. ــاهده ک مش
ــن کشــور  ــرى ای ــه ســبب ضعــف رهب ایاالت متحــده هــم ب
ــران  ــهروندان نگ ــیارى از ش ــه بس ــبب ک ــن س ــه ای ــم ب و ه
و  نیســتند  خــود  اجتماعــى  مســئولیت هاى  و  وظایــف 
ــد،  ــود را دارن ــردى خ ــاى ف ــوق و آزادى ه ــه حق ــط دغدغ فق
ــاوه،  ــد. به ع ــت کن ــى مدیری ــى را به خوب ــت پاندم نتوانس
ــى،  ــورهاى اروپای ــیارى از کش ــاف بس ــده برخ ایاالت متح
بــا دولــت رفــاه و سیســتم  از نظــام سوســیال دموکرات 
بهداشــت و درمــان همگانــى نیرومنــد برخــوردار نیســت. در 
ــرى  ــا نابراب ــراه ب ــت، هم ــده اس ــى ش ــز پول ــکا همه چی آمری

ــروت. ــد و ث ــم درآم عظی
سفیدپوســت  کارگــر  طبقــه  گذشــته،  چهل ســال  طــى 
آمریکایــى کامــا دچــار محرومیــت شــده، امــا بزرگ تریــن 
محرومیــت را، از لحــاظ ســامتى، اســکان، اشــتغال و 
ــآمریکایى  ــر آفریقاییـ ــه کارگ ــط و طبق ــه متوس ــد، طبق درآم
ــترى  ــیب بیش ــم آس ــا ه ــروس کرون ــه از وی ــرده ک ــه ک تجرب

ــت. ــده اس دی
ــده  ــبب ش ــا س ــى کرون ــا پاندم ــه آی ــش ک ــن پرس ــاره ای درب
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ــملت  ــر دولتـ ــى مبتنى ب ــاختار سیاس ــا و س ــت مرزه اهمی
ــاز  ــر شــدن مرزهــا و نی ــزوم کمرنگ ت ــا ل برجســته تر شــود ی
بــه برقــرارى ســاختارهاى سیاســى جدیــدى را نشــان داده که 
ــى  ــوز خیل ــاید هن ــد، ش ــان تر کنن ــى را آس ــل بین الملل تعام
ــى  ــو، جهان ــم. از یک س ــخ دهی ــم پاس ــه بتوانی ــد ک زود باش
شــدن حتــى پیــش از پاندمــى هــم زیــر حملــه قــرار داشــت. 
نخســت از ســوى چپ هــا )از دهــه ۱۹۹۰ میادى( و ســپس 
ــناسیونالیست  ــت هاى پوپولیستـ ــوى راس ــرن از س ــن ق در ای
در اروپــا و دیگــر کشــورهاى غربــى، شــامل ایاالت متحــده. 
حجــم تجــارت جهانــى نیــز تــا حــدودى بــه ســبب 
ــه کاهــش  ــکا، رو ب ــن و آمری ــان چی مناقشــه هاى جــارى می
ــش از  ــى پی ــناسیونالیست حت ــت هاى پوپولیستـ ــود. راس ب
ــد.  ــده تر بودن ــاى حفاظت ش ــتار مرزه ــم خواس ــى ه پاندم
ــاى  ــه رفت وآمده ــت ک ــده اس ــکار ش ــى آش ــان پاندم از زم
ــبب  ــر، س ــورهاى دیگ ــه کش ــن ب ــتر از چی ــى، بیش بین الملل
گســترش ویــروس شــده اســت بنابرایــن مى شــود حــدس زد 
ــر  ــاز قوى ت ــاى ب ــدن و مرزه ــه جهانى ش ــتدالل علی ــه اس ک
ــه  ــم ک ــز مى دانی ــن را نی ــر، ای ــوى دیگ ــد. از س ــده باش ش
ــرات آب  ــتى و تغیی ــائل محیط زیس ــد مس ــم مانن ــى ه پاندم
ــن رو،  ــد. از ای ــت نمى کن ــا را رعای ــم مرزه ــى، حری و هوای
ــى  ــت از چندجانبه گرای ــى و حمای ــاى بین الملل همکارى ه

ــرار  ــد در اولویــت ق ــا چنیــن مشــکاتى بای ــى ب در رویاروی
گیــرد.

ــر  ــاره عملکــرد سیســتم هاى متمرکــز و نامتمرکــز در براب درب
ــام  شــیوع بیمــارى، مى شــود گفــت اگرچــه در چیــن و ویتن
سیســتم متمرکــز به خوبــى عمــل کــرده امــا در برخــى 
کشــورهاى دیگــر و ازجملــه در ایــران چنیــن نبــوده اســت. 
البتــه ایــران زیــر فشــار تحریم هــاى ســخت و خشــن 
ایاالت متحــده نیــز قــرار داشــت. امــا به نظــر مى رســد 
ســوء مدیریت دولــت یــک علــت شــیوع بــود و علــت 
ــود  ــى ب ــب مذهب ــى تعص ــاز، نوع ــت کم در آغ ــر، دس دیگ
بپذیــرد  را  ویــروس  جدى بــودن  نمى شــد  حاضــر  کــه 

ــپ!(. ــش ترام ــابه واکن ــخى مش )پاس
ــران، عــراق، ســوریه و یمــن کــه  ــد ای ــر مانن کشــورهاى فقی
ــز  ــته اند، و ج ــرار داش ــارج ق ــى از خ ــه نیروهای ــورد حمل م
ایــران و عــراق پــس از شکســت داعــش، ]بقیه شــان[ دچــار 
جنگ هــاى داخلــى هســتند، برایشــان بســیار دشــوارتر 
ــد. پــاپ  شــده اســت کــه از عهــده مدیریــت پاندمــى برآین
فرانســیس خواســتار پایــان دادن بــه تحریم هــا، نزاع هــا 
ــه او،  ــده ب ــخ ایاالت متح ــا پاس ــد ام ــلحه ش ــارت اس و تج
افزایــش ســطح تحریم هــاى ایــران و ســوریه )تحــت قانــون 
ــه  ــود. همچنیــن، انگلســتان و آمریــکا ب ســهمگین ســزار( ب

ــف  ــن ســبب کــه بســیاری از شــهروندان نگــران وظای ــه ای ــن کشــور و هــم ب ــری ای ــه ســبب ضعــف رهب ایاالت متحــده هــم ب
ــی را  ــت پاندم ــد، نتوانس ــود را دارن ــردی خ ــای ف ــوق و آزادی ه ــه حق ــط دغدغ ــتند و فق ــود نیس ــی خ ــئولیت های اجتماع و مس
ــیال دموکرات  ــام سوس ــی، از نظ ــورهای اروپای ــیاری از کش ــاف بس ــده برخ ــاوه، ایاالت متح ــد. به ع ــت کن ی ــی مدیر به خوب
یــکا همه چیــز پولــی شــده اســت،  بــا دولــت رفــاه و سیســتم بهداشــت و درمــان همگانــی نیرومنــد برخــوردار نیســت. در آمر

همــراه بــا نابرابــری عظیــم درآمــد و ثــروت.
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فــروش ســاح بــه عربســتان ســعودى ادامــه دادنــد کــه آن را 
علیــه مــردم فقیــر یمــن بــه کار مى بــرد. دنیــاى ناعادالنــه اى 

اســت!
ــدن  ــد دموکراتیک ش ــر فرآین ــا ب ــده کرون ــر پدی ــاره تاثی درب
ایاالت متحــده،  در  کــه  امیــدوارم  مــن  دولت هــا، 
در  کــه  باشــند  هوشــمند  کافــى  به قــدر  آمریکایى هــا 
انتخــاب  را  ترامــپ  دوبــاره   ۲۰۲۰ نوامبــر  انتخابــات 
ــس  ــه، انگلی ــا، فرانس ــد ایتالی ــورهایى مانن ــد. در کش نکنن
ــر ناشــى  ــزان شــیوع کوویــدـ۱۹ و مرگ ومی و اســپانیا کــه می
از آن بــاال بــوده اســت، شــهروندان بایــد سیاســتمداران 
محافظــه کار و نئولیبــرال را کنــار بگذارنــد، کــه در دهــه 
ــام  ــى نظ ــئول ویران ــى مس ــت هاى ریاضت ــا سیاس ــته ب گذش
احــزاب  بــه  و  بوده انــد  کشــورها  درمــان  و  بهداشــت 
بازگردنــد.  سوســیال دموکرات  و  سوسیالیســت  سیاســى 
به نظــر مى رســد ایــن اجمــاع وجــود دارد کــه الگــوى 
ســوئد،  ماننــد  رفاهیـــسرمایه دارى،  سوســیال دموکرات/ 
دانمــارک، فنانــد، آلمــان و…، از لحــاظ حقــوق و به همــان 
ــرال/  ــوى نئولیب ــر از الگ ــهروندان، بهت ــف ش ــدازه تکالی ان

اســت. اســترالیا،  و  آمریــکا  در  به ویــژه  پس مانــده، 
ایــن واقعیــت کــه دولت هــا طــى دوران پاندمــى »ناگهــان« 
ــدان[  ــوق ]کارمن ــم حق ــه ه ــد ک ــدا کرده ان ــول پی ــدر پ آنق
ــه مشــاغل کوچــک و در برخــى  ــد و هــم ب را پرداخــت کنن
مــوارد بــه مشــاغل بــزرگ)!( کمــک کننــد، بــه این معناســت 
همیشــه  دولت هایشــان  کــه  گاهنــد  آ شــهروندان  کــه 
ــور  ــن، آن را به ط ــش از ای ــا پی ــته اند ام ــه الزم را داش بودج
ــش از  ــن، پرس ــد. بنابرای ــع مى کرده ان ــرج/ توزی ــى خ متفاوت
عدالــت  اجتماعــى پیــش کشــیده خواهــد شــد و تقاضاهــا 
ــجویى( و  ــاى دانش ــد وام ه ــا )مانن ــودگى وام ه ــراى بخش ب
ســرمایه گذارى در بخــش ســامت عمومــى و احتمــاال 
درخواســت افزایــش مالیــات ثروتمنــدان و شــرکت ها بیشــتر 
ــى  ــگ سیاس ــبب فرهن ــه س ــم ب ــاله آزادى ه ــود. مس مى ش
فردگــرا و اهمیــت آزادى هــاى فــردى در ایاالت متحــده 

ــت. ــوده اس ــز ب ــر مجادله انگی ــورهاى دیگ ــتر از کش بیش
دربــاره تاثیــر پاندمــى بــر مناســبات سیاســى جهانــى، 
کشــورها ممکــن اســت منزوى تــر یــا گشــوده تر بشــوند. در 
ایاالت متحــده اگــر دوبــاره ترامــپ انتخــاب بشــود، افزایــش 
مرزهــاى  و  تجــارت  ســطح  کاهــش  یک جانبه گرایــى، 
بســته تر خواهیــم داشــت. امــا درســى کــه کشــورهاى 
دیگــر بایــد از کوویــدـ۱۹ بگیرنــد، چندجانبه گرایــى بیشــتر 

و افزایــش همکارى هــاى بین المللــى اســت.

ــت،  ــد گف ــى بای ــه علم ــه جامع ــادى ب ــگاه انتق ــک ن در ی
دانشــمندان چنــان مشــغول کار بــراى شــرکت هاى ســودآور 
ــه  ــه دغدغ ــود ک ــه ب ــاپ مقال ــرم چ ــان گ ــا سرش ــد ی بودن
ــیارى  ــتند. بس ــگان را نداش ــان هم ــش در می ــترش دان گس
از شــهروندان عــادى چیــزى از پاندمى هــاى پیشــین و 
ــش  ــه واکن ــتند و از اینک ــا نمى دانس ــترش آنه ــى گس چگونگ
خــوب یــا بــد دولــت و سیاســتگذارى بهداشــت و درمــان در 
گاه نبودنــد. ایــن بایــد تغییــر  برابــر آن چگونــه بایــد باشــد، آ

ــد. کن
بیدارباشــى  زنــگ  بایــد  ۲۰۰۷ـ۲۰۰۸  مالــى  بحــران 
مهــار  را  و شــرکت ها  بانک هــا  دولت هــا،  کــه  مى شــد 
ــا  ــاى آنه ــم فعالیت ه ــه تنظی ــرى ب ــور دقیق ت ــد و به ط کنن
بپردازنــد؛ از ثروتمنــدان و شــرکت ها مالیــات بگیرنــد و 
ــکن ارزان  ــى و مس ــوزش عموم ــامتى و آم ــتم س در سیس
ســرمایه گذارى کننــد. امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد. شــاید 
ــه دگرگونى هــاى  ــگ بیدارباشــى باشــد کــه ب ــدـ۱۹ زن کووی
ــردم،  ــه م ــت دادن ب ــى و اولوی ــاد جهان ــاختارى در اقتص س

ــد. ــن بینجام ــح و زمی صل
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یژه ونده و پر

شماره یک

خروج برای عدل آباد

کلوزآپ از عدالت در سینام

تراژدی کارگران در »کارخانه 

آمریکایی«؛ آرمان شهری که محقق 

منی شود!

سینما عدالت

بازنمایی عدالت در سینما
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»رحمــت« بــا مچ بنــد ســبزش، معرفــی می شــود. کشــاورز روســتایی قصــه، ایــن بــار نــه ماننــد »حــاج کاظــم« 
یــاد نیســت؛ بیشــتر در ســکوت کنشــگری می کنــد  دهــه هفتــاد و نــه »حــاج حیــدر« ابتــدای دهــه ۹۰، اهــل فر
یبیــان« در فیلــم، بــه ایــن کنشــگری در پــرده ســکوت بــا بــازی بــه اصــاح  و جلــو مــی رود. بــازی »فرامــرز قر
 نمایانگــر یــک دهقــان زحمت کــش روســتایی 

ً
پوســتی کمــک کــرده اســت و فیزیــک و چهــره او نیــز کامــا یر ز

اســت. 

وج برای عدل آباد خر

زندگــى  آداب ورســوم  کرونــا،  ویــروس  شــیوع  بحــران 
ــى  ــاس جهان ــان در مقی ــى آدمی ــادى و فرهنگ ــى، اقتص علم
دیــدن  فیلــم  و  و ســینما  کــرده  تحــول  دســت خوش  را 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنى نیســت. »اوج« و »ابراهیــم 
ــم  ــران فیل ــه اک ــم ب ــازه تصمی ــکارى ت ــا«، در ابت حاتمى کی
ســینمایى »خــروج« در قالــب سیســتم پخــش خانگــى قبــل 
ــن  ــد و از ۲۴ فروردی از اکــران در ســالن هاى ســینما گرفته ان
ــت. ــم اس ــم فراه ــن فیل ــن ای ــخه آنای ــاى نس ــکان تماش ام
امــا پیــش از بحــث در مــورد فیلــم، در مــورد ایــن تصمیــم 
در نحــوه پخــش فیلــم، بایــد کوتــاه نوشــت. بــه نظــر 
مى رســد بــراى ایــن انتخــاب ُپرمخاطــره در عرضــه خانگــى 
ــد: اول  ــر مى رس ــه نظ ــتدالل ب ــه اس ــل س ــروج«، حداق »خ
ــینماها  ــایى س ــنى از بازگش ــدان روش ــم انداز چن ــه چش آنک
ــر  ــا در سراس ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــور ب در کش
ــه  ــد ب ــز، بعی ــران نی ــورت اک ــدارد و در ص ــود ن ــور وج کش
ــف  ــاى در ص ــداد فیلم ه ــه تع ــه ب ــا توج ــد ب ــر مى رس نظ
ــا«  ــر »حاتمى کی ــه اث ــا ب ــش دولتى ه ــوه واکن ــار و نح انتظ
در جشــنواره فجــر، اســتقبالى از ایــن فیلــم شــود؛ لــذا ایــن 
ریســک مى توانــد بــه لحــاظ اقتصــادى قابــل توجیــه باشــد 
 منجــر بــه بازگشــت بخشــى از ســرمایه ایــن فیلــم 

ً
و احتمــاال

در زمــان کوتاه تــر شــود. دوم از منظــر مســئولیت اجتماعــِى 
ــد  ــازانى مانن ــد »اوج« و فیلمس ــى مانن ــازمان هاى فرهنگ س
ــى  ــینى عموم ــرایط خانه نش ــا ش ــبت ب ــا« در نس »حاتمى کی
ــگاه کــرد. ســوم از منظــر  ــه مســئله ن ــوان ب ــارى، مى ت و اجب
 بــا انتقادهــا 

ً
اقتصــاد سیاســى و درون مایــه فیلــم کــه کامــا

ایــن  در  دولــت  متناقــض  عملکــرد  و  سیاســت ها  بــه 
روزهــا هم نوایــى دارد. در شــرایطى کــه نحــوه عملکــرد 
ــون  ــا در کان ــیوع کرون ــران ش ــا بح ــى ب ــت در رویاروی دول
نقــد افــکار عمومــى اســت، ســخن »حاتمى کیــا« در 
 بیشــتر شــنیده و لمــس خواهــد شــد. 

ً
»خــروج«، احتمــاال

ــراى  ــوان ب ــن ســه عامــل را بت ــه نظــر مى رســد مجمــوع ای ب
ایــن انتخــاب جدیــد در ســینماى ایــران برشــمرد؛ انتخابــى 
ــتقبال  ــا اس ــده و ب ــان تجربه ش ــینماى جه ــه در س ــه البت ک

ــت. ــوده اس ــراه ب ــن هم مخاطبی

»خروج« در سه پرده 	

کشــاورزان  از  گروهــى  روایــت  »خــروج«،  فیلــم  امــا 
روســتاى »عدل آبــاد« را بیــان مى کنــد کــه شــرکت ســهامى 
ــه  ــتباه آب را روان ــور، به اش ــد آب ش ــه س ــگام تخلی آب، هن
زمین هــاى کشــاورزى آن هــا مى کنــد و باعــث خرابــى 

حسین رسآبادانی تفرشی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد 

دانشگاه امام صادق علیه السالم
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ــه  ــس ازآن ک ــا پ ــردد. آن ه ــا مى گ ــوالت آن ه ــى محص تمام
ــه  ــدار و امام جمع ــار، بخش ــد، دهی ــئولین س ــق مس از طری
ــد  ــم مى گیرن ــل مشکلشــان نمى شــوند، تصمی ــه ح ــق ب موف
ــان  ــازى درخش ــا ب ــت« ب ــرگروهى »رحم ــت و س ــا هدای ب
»فرامــرز قریبیــان«، همــراه تراکتورهایشــان بــراى بیــان 
ــوند. ــران ش ــى ته ــور، راه ــه رئیس جمه ــود ب ــراض خ اعت

بــا ســینماى »ابراهیــم حاتمى کیــا«  بیگانــه  »خــروج« 
ــاب  ــد از انق ــازان بع ــن فیلمس ــى از مهم تری ــت. یک نیس
ــار او پیرامــون جنــگ و شــرایط سیاســى و اجتماعــى  کــه آث
اســت.  بــوده  نظــر  و  بحــث  محــل  همــواره  جامعــه، 
دارد.  او  ســینماى  جنــس  در  ریشــه  بحث وجــدل  ایــن 
 اهــل ســاختن فیلم هــاى خنثــى 

ً
»حاتمى کیــا« اساســا

نیســت؛ مســئله دارد و متناســب بــا مســائل روز جامعــه اش، 
قصه هایــش را بیــان و آرمان هایــش را دنبــال مى کنــد. او 
ــت  ــواه اس  آرمان خ

ً
ــا ــون اصالت ــازد چ ــى نمى س ــم خنث فیل

ــاج  ــان دارد؛ از »ح ــش قهرم ــت، فیلم های ــن جه ــه همی و ب
ــلحه  ــِت« اس ــاال »رحم ــدر« و ح ــاج حی ــا »ح ــم« ت کاظ
ــى. ازاین جهــت ســینمایش  ــاس دهقان ــن گذاشــته در لب زمی
امضــا دارد و متعلــق بــه خــود اوســت. خــودى کــه در 

بــا عدالت خواهــى، ظلم ســتیزى  انقــاب بزرگ شــده و 
ــان  ــروت توأم ــدرت و ث ــتدار ق ــى دوس ــه اهال ــاد علی و فری
شــده اســت. از همیــن رو اســت کــه هیــچ گاه روشــنفکران، 
برایــش  آبى هــا  آن طــرف  و  نپســندیده اند  را  فیلم هایــش 
هــورا نکشــیده اند و فــرش قرمــز پهــن نکرده انــد. او در 
ســینماى ایــران در جســتجوى طــرح مســائل جامعــه ایــران 

ــت. ــود اس ــى خ ــى و مکتب ــه هویت ــا دغدغ ب
ــا  بااین حــال، ایــن شناســنامه از فیلمســاز دلیــل نمى شــود ت
ــاوت(،  ــو متف ــه نح ــش )ب ــتانه اکران ــد او را در آس ــر جدی اث
ــارى  ــه آث  دنبال

ً
ــاال ــروج« احتم ــم. »خ ــد و واکاوى نکنی نق

اســت.  مــرده«  »مــوج  و  شیشــه اى«  »آژانــس  ماننــد 
ــى«  ــى ـ جنگ  »امنیت

ً
ــا ــه گانه تقریب ــد از س ــا« بع »حاتمى کی

ــاع  ــت اجتم ــاال »به وق ــام(، ح ــت ش ــگارد و به وق )چ، بادی
امــروز ایــران« و مســائل اقتصادى-اجتماعــى جامعــه امــروز 
رســیده اســت. او کــه همیشــه وقتــى به اصطــاح وارد 
ــورت  ــا را به ص ــود، آن آرمان ه ــى« مى ش ــینماى اجتماع »س
ــرده،  ــال ک ــت دنب ــنى عصبانی ــا چاش ــه گاه ب ــادى و البت انتق
ایــن بــار یــک ســوژه بــا محوریــت مســئله »اعتــراض 
ــراض  ــان و اعت ــت. عصی ــاخته اس ــئولین« س ــه مس ــردم ب م

وج برای عدل آباد خر
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ــگى  ــگ همیش ــى رن ــاختار، پ ــاى س ــاختار و آدم ه ــه س علی
ــک و  ــار از نزدی ــن ب ــا ای ــت؛ ام ــى اوس ــاى اجتماع فیلم ه
ــار مــردم، مى خواهــد حامــى اعتــراض باشــد و  ــه در کن البت
فریــادى علیــه مســئولین حکومتــى کــه بایــد بــراى اعتــراض 

ــند. ــنیدن باش ــراى ش ــى ب ــردم گوش م
ــت   بیس

ً
ــا ــره اش اص ــا« نم ــى کی ــم »حاتم ــتمین فیل بیس

ــود  ــد از خ ــود مى توان ــدازه خ ــد و ان ــى در ح ــت؛ ول نیس
ــى  ــرده اصل ــه پ ــم س ــرد. فیل ــى بگی ــره قبول ــد و نم ــاع کن دف
ــب  ــى در قال ــرده میان ــک پ ــوب، ی ــه خ ــک افتتاحی دارد: ی
ســفر جــاده اى کــه ضعیــف درآمــده و یــک پــرده پایانــى کــه 
ــز  ــعارى نی ــاب ش ــگ و لع ــا رن ــى دارد؛ ام ــدى خوب جمع بن
ــروج«  ــرده، »خ ــه پ ــن س ــع ای ــت. جم ــه اس ــود گرفت ــه خ ب
اســت و نمــره اى کــه عالــى نیســت، امــا قابل قبــول بــه نظــر 

مى رســد.
 

ــى  ــد ســبزش، معرف ــا مچ بن ــى، »رحمــت« ب ــرده ابتدای در پ
ــد  ــه مانن ــار ن ــن ب ــه، ای ــتایى قص ــاورز روس ــود. کش مى ش
ــداى  ــدر« ابت ــه »حــاج حی ــاد و ن »حــاج کاظــم« دهــه هفت
دهــه ۹۰، اهــل فریــاد نیســت؛ بیشــتر در ســکوت کنشــگرى 
مى کنــد و جلــو مــى رود. بــازى »فرامــرز قریبیــان« در 
ــه  ــازى ب ــا ب ــکوت ب ــرده س ــگرى در پ ــن کنش ــه ای ــم، ب فیل
اصــاح زیرپوســتى کمــک کــرده اســت و فیزیــک و چهــره 
 نمایانگــر یــک دهقــان زحمت کــش روســتایى 

ً
او نیــز کامــا

اســت. ســکانس فــرود هلى کوپتــر »رئیس جمهــور« در 
ــر  ــان و ب ــن دهق ــه ای ــه فقیران ــدن خان ــه و لرزی ــه پنب مزرع
ــورت  ــه ص  ب

ً
ــا ــه، کام ــاى مزرع ــا در فض ــن پنبه ه ــاد رفت ب

ســینمایى و گیــرا، روایــت تقابــل سیاســت هاى بوروکراتیــک 
و دوســتدار ســرمایه دارى بــا دهقانــان و تولیدکننــدگان خلــق 
ارزش در یــک جامعــه را تصویــر کــرده اســت و جــزء 
صحنه هــاى بــه یادمانــى ســینماى ایــران خواهــد بــود. 
ــراى  ــه ب ــاى این ک ــان به ج ــه حضورش ــى ک ــات دولت مقام
رحمــت اطمینــان خاطــر بــه همــراه بیــاورد، باعــث زحمــت 
مى شــود و از همــان ابتــدا شــکاف الگــوى فهمــى و ادراکــى 
ــه  ــکافى ک ــد؛ ش ــان مى ده ــئولین را نش ــردم و مس ــان م می
ــى  ــدن تدریج ــرریز ش ــاى س ــت. نم ــه اس ــل فاصل حاص
آب هــاى شــور و پیوســت آن هــا بــا یکدیگــر نیــز لحظــه اى 
ــه  ــوذ تدریجــى ســرمایه دارى علی شــگفت انگیز از نحــوه نف
ــى  ــود؛ گوی ــادآور مى ش ــرزمین را ی ــول س ــاک و محص خ
ــز  ــن حاصلخی ــاالر، زمی ــت سرمایه  س ــاى دول بوروکرات ه

ــد. ــل کرده ان ــه تبدی ــراى عام ــورزارى ب ــه ش ــن را ب وط

ــا« و ســبک  ــرده اول فیلــم، امضــاى »حاتمى کی هرچقــدر پ
کارگردانــى او را دارد؛ وقتــى وارد پــرده دوم و ســفر جــاده اى 
ــویم،  ــران مى ش ــمت ته ــه س ــور ب ــوب کش ــتاى جن از روس
ــر مى شــود.  ــر و فیلمنامــه ضعیف ت ــن رنــگ و امضــا کمت ای
شــروع تأثیرگــذار فیلــم در طــرح زندگــى رحمــت و فرزنــد 
شــهیدش )کــه البتــه معلــوم نیســت چــرا فیلمســاز به وضــوح 
مشــخص نمى کنــد چطــورى و کجــا و بــه چــه دلیــل شــهید 
شــده اســت(، بــا صحنــه تأثیرگــذار تشــیع و تدفیــن شــهید 
ــت  ــدى و لکن ــار کن ــرده دوم دچ ــا در پ ــد ام ــه اوج مى رس ب
 
ً
مى شــود. کاروان عدل آبــاد بــا تراکتورهایــى کــه اصــا
ســاخته نشــده اند و یــادآور تقابــل ســنتى ســرمایه دارى 
ــاختار  ــوند و از س ــزه نمى ش ــتند، دراماتی ــان نیس ــا دهقان ب
منطقــى درام خــارج مى شــوند و بیشــتر بــه کمــدى نزدیــک 
نیــز بیش ازحــد، ســاده لوح  مى شــوند. اعضــاى کاروان 
تصویــر شــده اند و ایــن در خدمــت درون مایــه کمــدى فیلــم 

ــادى. ــى انتق ــک درام اجتماع ــاخت ی ــا س ــرد ت ــرار مى گی ق
ــا  ــک زن ب ــتایى و ی ــاى روس ــره پیرمرده ــت نف کاروان هش
تراکتورهایشــان، فیلــم را از ملــودرام بــه کمــدى نزدیــک کرده 
اســت و بازى هــا و دیالوگ هــاى میــان پیرمردهــا نیــز بــه آن 
شــدت بخشــیده اســت. داســتانک ها و خــرده داســتان هایى 
کــه بــراى پیرمردهــا در مســیر اتفــاق مى افتــد کــم اســت و 
از برخــى جهــات بــه لحــاظ ســینمایى و داســتانى، معنــادار 
نیســت. شــاید بزرگ تریــن نقطه ضعــف فیلــم نیــز در بــازى 
ــده  ــدان کمک کنن ــم چن ــه در فیل ــت ک ــى اس ــران فرع بازیگ
ــود  ــان خ ــازى قهرم ــر ب ــا ب ــردان تنه ــى کارگ ــت و گوی نیس
ــر در  ــا همدیگ ــا ب ــت. پیرمرده ــده اس ــت« متمرکزش »رحم
ــو،  ــه کار و ترس ــى محافظ ــد. برخ ــر دارن ــیر اختاف نظ مس
خواهــان بازگشــت و عــدم ادامــه مســیرند امــا معلــوم 
نیســت چــرا بــه ایــن مســیر ادامــه مى دهنــد. تنهــا زن 
کاروان کنشــگرى فعــال و عاملیــت خوبــى دارد؛ امــا اینکــه 
 مــادر یــک شــهید اســت و مى خواهــد حرفــش 

ً
صرفــا

ــا  ــى ب ــر همراه ــرارش ب ــاند، اص ــور برس ــه رئیس جمه را ب
ــد. ــن نمى کن ــیر را متعی ــن مس ــا در ای پیرمرده

در پــرده دوم، دو عنصــر قابل ذکــر دیــده مى شــود: اول 
تأثیــر شــبکه هاى اجتماعــى در جامعه شناســى سیاســِى 
ــى  ــاى امنیت ــل از ورود آدم ه ــروز قب ــه ام ــراض در جامع اعت
ــه قصــه اســت؛ گویــى تصویــر رســانه و کارکــرد اثرگــذار  ب
ــرار  ــود ق ــعاع خ ــن کاروان را تحت الش ــفر ای ــام س آن، تم
ــادآور آن اســت کــه عصــر اعتــراض در دنیــاى  مى دهــد و ی
معاصــر، در پیونــد بــا ایــن زیرســاخت اجتماعــى و ارتباطــى 
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اســت. دوم نمــاى فوق العــاده اثرگــذار در بیــن راه از کاروان 
ــه زمین هایــى نظــر مى انــدازد کــه روزگارى  کــه روى پــل، ب
عامــل خلــق ارزش و تولیــد محصــوالت کشــاورزى بــوده و 
حــاال پارکینــگ ماشــین ها شــده اســت. فیلمســاز در اینجــا 
نقــدى بــه مناســبات ســرمایه دارى و »اقتصــاد سیاســى« آب 
و زمیــن در جامعــه ایــران مى زنــد کــه محیط زیســت را 
نابــود و ارزش آن را به حســاب غیرمولدهــاى رانت خــوار 

ریختــه اســت.
 بــه نظــر مى رســد 

ً
پــرده پایانــى در قــم و تهــران اســت. اوال

ــر قــم و حضــور تصادفــى رئیس جمهــور  کیــد فیلمســاز ب تأ
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــراى اش ــاز ب ــد فیلمس ــهر، تمهی ــن ش در ای
ــم  ــام نهضــت اســامى اســت. ق ــن شــهر در ای تاریخــى ای
ــوان نقطــه شــروع نهضــت اســامى و تاقــى مذهــب  به عن
ــال  ــت. ح ــرح اس ــران مط ــروز ای ــه ام ــت در جامع و سیاس
ــى  ــه اهال ــاز ب ــر فیلمس ــم، تلنگ ــف در ق ــن توق ــى ای گوی
پرنفــوذ ایــن شــهر اســت کــه صــداى مظلومــان و فریــاد علیه 
ســاختار بــراى عدالت خواهــى باشــند. امــا از جایى بــه بعد، 
 معنــادار نیســت، فیلــم 

ً
بــا نماهــاى بســته اضافــى کــه اصــا

ــنا  ــر آش ــرد. دکت ــعارى مى گی ــاب ش ــگ و لع ــد رن بیش ازح
ــا شــباهت فیزیکــى و چهــره اى  »مشــاور رئیس جمهــور«، ب
کامــل، »دکتــر آتشــکار« مى شــود. دیالوگ هــاى شــعارى و 
آدم هــاى تکــرارى بوروکراتیــک کــه گویــى بزرگ تریــن مانــع 

میــان ارتبــاط نزدیــک مــردم بــا مســئولین هســتند.
ــام  ــه نظ ــا«، علی ــم حاتمى کی ــان »ابراهی ــورش قهرم ــا ش ام
ــود  ــه خ ــاف ب ــوى اخت ــگ و ب ــهر دارد رن ــى در ش سیاس
مى گیــرد. سکانســى کــه کاروان وارد تهــران مى شــوند و 
ل مى ریزنــد و برخــى بــه 

ُ
برخــى از خــود مــردم بــراى آن هــا گ

ــد، حاکــى از وجــود اختــاف  ــاب مى کنن آن هــا گوجــه پرت
میــان مــردم در مــورد نحــوه و اصــل کنــش اعتراضــى 
ــروف در  ــه مع ــادآور آن جمل ــکانس ی ــن س ــت. ای آن هاس
ــان  ــه در زب ــن کلم ــه »مهم تری ــت ک ــى اس ــاد سیاس اقتص

ــت.« ــتگى اس ــر، همبس ــه کارگ طبق

»خروج«، متعلق به سینمای انسداد و عصیان 	

ــتم  ــى و هش ــنواره س ــاى جش ــر فیلم ه ــم ب ــى حاک روح کل
ــیارى از  ــود. در بس ــداد« ب ــن ۹۸، »انس ــر در بهم ــم فج فیل
ــتم،  ــى و هش ــنواره س ــى جش ــاح اجتماع ــاى به اصط درام ه
ــاختارى و  ــدى س ــت ج ــک بن بس ــا ی ــتان ب ــاى داس آدم ه
قانونــى روبــرو هســتند. قواعــد ســاختارى و کارگــزاران 
ــد و آن هــا خــود وارد  ــى، کارى از دستشــان برنمى آی حکومت

میــدان مى شــوند. ورود ایــن آدم هــا بــه میــدان و نحــوه 
ــورش  ــان و ش ــنخ عصی  از س

ً
ــا ــز عمدت ــا نی ــگرى آن ه کنش

ــه  ــراى چ ــت ب ــخص نیس ــه مش ــى ک ــم خروش ــت؛ آن ه اس
هــدف و برنامــه اى اســت. به انــدازه کافــى کــور و بى هــدف 
اســت و در آن نفــس اعتــراض و خــروش اهمیــت دارد. 
آدم هــاى ایــن قصه هــا، مى خواهنــد شــرایط را تغییــر دهنــد؛ 
 بــا هــدف و غــرض از پیــش 

ً
امــا ایــن کنشــگرى فعــال لزومــا

ــروج« در  ــت. »خ ــده اس ــى نش ــده اى طراح برنامه ریزى ش
امتــداد جشــنواره ســى و هشــتم و یکــى از مضامیــن حاکــم 
بــر آن، قابــل تفســیر اســت. فیلمــى کــه متعلــق بــه ســینماى 

ــان اســت. ــه عصی »انســداد« و البت
»انســداد« مفهــوم کلیــدى در ایــن طــرح مبنایــى و روایــت 
عجــز قانون و ســاختار ادارى-سیاســى از پاســخ بــه نیازهاى 
عامــه اســت؛ بــن ¬بســت ســاختارى در نظــام سیاســى کــه 
نــد مزاجــى را در جامعــه ایجــاد مى کنــد. 

ُ
اســتعداد هرگونــه ت

ــت«  ــى در دوگان »امنیت-عدال ــام سیاس ــه نظ ــژه آنک به وی
ــن دو و  ــان ای ــادل می ــراى تع ــى ب ــوى عین ــه الگ ــته ب نتوانس
ــاش  ــا اغتش ــراض« ب ــق اعت ــان »ح ــدن می ــل ش ــز قائ تمای
ــت  ــب اس ــرد. جال ــى بگی ــد مل ــکال ض ــاى رادی و رفتاره
کــه حاتمى کیــا فیلمنامــه ایــن فیلــم را زمســتان ۹۷ و 
تصویربــردارى آن را در نیمــه اول ۹۸ انجــام داده اســت، امــا 
ــى  ــا حــال و هــواى مســئله اعتراضــات بنزین  ب

ً
ــم کامــا فیل

ــکال  ــد و رادی ــار تن ــه در رفت ــت. آنچ ــط اس ــان ۹۸  مرتب آب
ــون  ــده شــد، تاکن ــان ۹۸ دی ــع آب طبقــات کم درآمــد در وقای
در تاریــخ سیاســى چنــد دهــه اخیــر بــه ایــن شــدت تجربــه 
نشــده بــود و »حاتمى کیــا«، حــال در ایــن فیلــم بــه بخشــى 
از علــل نهــادى آن پرداختــه اســت. جامعــه اى کــه اعتــراض 
ــراى  ــدى ب ــه تمهی ــى ک ــام سیاس ــد و نظ ــه باش ــاد نگرفت را ی
ــد،  ــرده باش ــى نک ــردم، طراح ــراض م ــداى اعت ــنیدن ص ش
بایــد منتظــر ســیل باشــد؛ درســت ماننــد آب هــاى شــورى 
کــه کوچــه بــه کوچــه بــه هــم پیوســتند و مزرعــه پیرمردهــا را 
 بایــد 

ً
نابــود کردنــد؛ شــورش و عصیــان پیرمردهــا کــه اساســا

ــى در میانشــان  ــد، امــا گوی محافظــه کارى را نمایندگــى کنن
ــه نیــز حضــور دارنــد. ــا تجرب شورشــى ¬هــاى ب

در »خــروج«، جامعــه ایرانــى گرفتــار فاصلــه اســت؛ فاصلــه 
میــان مــردم و مســئولین و دیــوار بــزرگ بیــن ایــن دو، افــول 
اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــى اســت. ماحصــل ایــن فاصلــه، 
تعمیــق شــکاف اقشــار و طبقــات ضعیــف بــا نظــام سیاســى 
ــادى و  ــائل اقتص ــار مس ــه گرفت ــه اى ک ــت. جامع ــم اس حاک
ــر  ــور، مقص ــى در کش ــت حکمران ــت و وضعی ــتى اس معیش
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ایــن شــرایط اســت. حــال در ایــن جامعــه، اصــاح از کجــا 
ــراى  ــد ب ــن امی ــه آخری ــه ب ــراض و توج ــود؟ اعت ــاز مى ش آغ
طــرح انتقــادات و اشــکاالت در چارچــوب نظــام سیاســى و 
ســاختارهاى موجــود کــه اگــر ایــن فرصــت از دســت بــرود، 
بســتر بــراى رفتارهــاى رادیــکال و کــور اجتماعــى کــه ضــد 

ــد. ــع ملــى و اجتماعــى ماســت، فراهــم مى آی مناف

خروش فیلمساز و کاروان معترض 	

از طرفــى، »خــروج« امتیــاز مهمــى دارد و آن شــکوه و 
ــرده  ــن فیلــم در پ جــال فیلــم اســت. حیــف اســت کــه ای
ــم   فیل

ً
ــا ــم، حقیقت ــش اول فیل ــود. بخ ــده نمى ش ــینما دی س

ــا و  ــون آن ه ــرایط پیرام ــا و ش ــوع آدم ه ــت. تن ــرده اس روى پ
ــراى  ــى ب ــه متفاوت ــاده، تجرب ــتا و ج ــم در روس ــور فیل حض
او  »حاتمى کیــا« اســت. گویــى ســینماى عدالت خــواه 
ــورد و  ــز بش ــه مرک ــیه، علی ــر حاش ــز ب ــا تمرک ــد ب مى خواه
ســینماى صــدا بــراى بى صداهــا باشــد. دوئــل بیــن حاشــیه 
و مرکــز بــا »رحمــت« دهقــان جلــو مــى رود. قهرمانــى کــه 
ــد  ــف قواع ــا، مخال ــخصیت هاى حاتمى کی ــایر ش ــل س مث
حافــظ وضــع موجــود اســت و فیلمســاز، تقابلــى را تصویــر 
کــرده کــه آرام آرام یک طرفــش کشــاورزان هســتند و ســمت 
قــدرت.  منافــع  از  برخــوردار  مرکزنشــین هاى  دیگــرش 
کاروان هشــت نفــره دهقانــان روســتایى، نماینــده محذوفــان 
ــدن و  ــده  نش ــه دی ــه ب ــتند ک ــدرت هس ــدگان از ق و بیرون مان

ــد. ــراض دارن ــدن، اعت ــنیده  نش ش
ــینما  ــد در س ــد و بای ــى دارن ــه ازاى عین ــا ب ــه م ــى ک آدم های
ــم  ــى ه ــازى نواقص ــن فضاس ــا در ای ــوند. ام ــازى ش بازس

وجــود دارد. مثــل محیــط روســتاى »عدل آبــاد« کــه چنــدان 
ــن  ــاده و ای ــت کاروان در ج ــى حرک ــود و حت ــاخته نمى ش س
فیلــم را  مقولــه، شــخصیت پردازى و ســاخت فضــا در 
دچــار اختــال کــرده اســت. هــر چــه در ایــن زمینــه بهتــر 
فهمیــده  بیشــتر  و  بهتــر  کاروان  آدم هــاى  مى شــد،  کار 
مى شــدند. اآلن در فیلــم، تمــام آدم هــاى پیرامــون رحمــت، 
 در حــد تیپ هایــى هســتند کــه یــک جایــگاه را 

ً
صرفــا

ــل  ــاده دل و گاه اه ــى س ــى روحان ــد. یک ــى مى کنن نمایندگ
تردیــد اســت، دیگــرى یــک آدم اهــل مذاکــره بــا تیپ ترســو 
و اهل معاملــه کــه همراهــى اش هــم بــا کاروان از ســِر تــرس 
و مصلحــت اســت و اعتقــادش از همــان اول بازگشــت 
ــتر  ــه بیش ــه البت ــه آذرى ک ــا لهج ــرى ب ــت. دیگ ــه روستاس ب
تمهیــدى بــراى کارکــرد کمیــک قصــه اوســت و تیــپ دیگــر 
ــان  ــه فضــاى مجــازى و زنــى کــه احوالــش بی آدم وابســته ب
شــد. ضعــف فیلمنامــه در ایــن بخــش در شــخصیت پردازى 
ــن  ــور ممک ــت چط ــخص نیس  مش

ً
ــا ــود؛ مث ــان مى ش عی

ــار  ــه و گفت ــدر در لهج ــتا، این ق ــک روس ــاى ی ــت آدم ه اس
متنــوع باشــند؟! از لهجــه بختیــارى تــا آذرى و گاه شــیرازى 

ــود. ــده مى ش ــن کاروان دی در ای
 
ً
امــا نقــد دیگــر بــه »خــروج« آن اســت کــه فیلــم و احتمــاال
 فیلمســاز، بیش ازحــد عصبانــى اســت. بخشــى از 

ً
اوال

ــت.  ــل درک اس ــاز قاب ــم و فیلمس ــت فیل ــروش و عصبانی خ
فیلــم، خــروش و تظلم خواهــى یــک جمــع از تولیدکننــدگان 
زحمت کــش جامعــه علیــه سیســتم حکمرانــى کشــور 
ــت؛  ــار اس ــم و انزج ــورش، خش ــن ش ــه ای ــت و الزم اس
ــود،  ــکال خ ــادى و رادی ــر انتق ــرح عناص ــتان در ط ــا داس ام

ــد  ــهر، تمهی ــن ش ــور در ای ــى رئیس جمه ــور تصادف ــم و حض ــر ق ــاز ب ــد فیلمس کی ــد تأ ــر مى رس ــه نظ ب
فیلمســاز بــراى اشــاره بــه اهمیــت تاریخــى ایــن شــهر در ایــام نهضــت اســامى اســت. قــم به عنــوان 
نقطــه شــروع نهضــت اســامى و تاقــى مذهــب و سیاســت در جامعــه امــروز ایــران مطــرح اســت. حال 
گویــى ایــن توقــف در قــم، تلنگــر فیلمســاز بــه اهالــى پرنفــوذ ایــن شــهر اســت کــه صــداى مظلومــان و 
فریــاد علیــه ســاختار بــراى عدالت خواهــى باشــند. امــا از جایــى بــه بعــد، بــا نماهــاى بســته اضافــى کــه 

ــرد. ــگ و لعــاب شــعارى مى گی ــم بیش ازحــد رن ــادار نیســت، فیل  معن
ً
اصــا
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ــور  ــرده دوم و به ط ــار در پ ــم و انزج ــن خش ــت همی ــه جه ب
ــه ورطــه شــعار مى افتــد کــه کاش  خــاص در پــرده ســوم، ب
از ســوى فیلمســاز مدیریــت مى شــد. وجــه بــارز ایــن 
ــان  ــورش و عصی ــن ش ــرح ای ــم در ط ــت خش ــدم مدیری ع
ــا  ــش آدم ه ــل کن ــادى عل ــد زی ــا ح  ت

ً
ــا ــه اساس ــت ک آن اس

ــن  ــن آن ای ــد. مهم تری ــا مى مان ــا بى معن ــراى م ــم ب در فیل
اســت کــه رحمــت و رفقایــش چــه مى خواهنــد؟ فرمانــدار، 
مأمــور امنیتــى و مشــاور رئیس جمهــور هــر ســه از رحمــت 
ــط  ــا فق ــى آن ه ــا گوی ــد؟ ام ــه مى خواهی ــه چ ــند ک مى پرس
بایــد بــا رئیــس حــرف بزننــد. ایــن اصــرار از کجــا مى آیــد؟ 
ــه  ــد مطالب ــر مى رس ــه نظ ــود دارد؟ ب ــه اى وج ــه مطالب چ
در  گرفتارشــده  مزرعه هــاى  محــدوده  در   

ً
قطعــا دیگــر 

ــراى  ــل ایــن کنــش اعتراضــى ب آب شــور نیســت. وقتــى دلی
ــد  ــد ش ــى خواه ــا تلق ــن معن ــد، بدی ــا نمى افت ــب ج مخاط
 از ســر عقانیــت و محاســبه 

ً
ــا ــه لزوم ــن خروجــى ن کــه ای

ــه  ــر ب  از س
ً
ــا ــى و صرف ــى احساس ــه خروج ــى، بلک منطق

ــت و  ــراز هوی ــراى اب ــزارى ب ــا اب ــت و تنه ــدن اس ــتوه آم س
ــى  ــده سیاس ــه سرکوب ش ــک جامع ــخصیت در ی ــان ش بی
ــت  ــه و خواس ــاز مطالب ــرا فیلمس ــه چ ــارغ از اینک ــت. ف اس
اصلــى قهرمــان خــود را تــا پایــان مطــرح نمى کنــد، از 
آثــار ایــن عــدم طــرح آن اســت کــه ســطح مطالبــات را بــه 
خواســت هاى اقتصادى-معیشــتى تنــزل نمى دهــد، امــا 
به هرحــال بــه لحــاظ ســینمایى و بیــان داســتان یــک ضعــف 
ــه  ــه و ن ــروش را فى نفس ــروج و خ ــن خ ــود و ای ــى مى ش تلق
ــا  ــر ب ــه نظ ــه ب ــد ک ــى ارزش مى کن ــه هدف ــیدن ب ــراى رس ب

روح آرمان خواهانــه »حاتمى کیــا« در تعــارض اســت.
انتخــاب عنــوان »خــروج«، مضمونــى فراتــر از خــروج 
ــون  ــان از روســتا اســت. واژه »خــروج« در مت کاروان دهقان
 اصــاح¬ 

ً
حدیثــى و تاریخــى مــا، حاکــى از کنشــى کامــا

گرایانــه، انتقــادى و اعتراضــى علیــه حکومــت و خــوددارى 
از بیعــت بــا حاکمــان اســت. به عنــوان نمونــه، امــام حســین 
ــه  ــه در وصیتــى کــه ب علیه الســام در وقــت خــروج از مدین
خــُرْج 

َ
ــْم أ

َ
بــرادرش محمــد حنفیــه کردنــد، فرمودنــد: »ِإّنــى ل

ِب 
َ
ل

َ
رْجــُت ِلط

َ
ما خ ، ِإنَّ

ً
 و ال ظاِلمــا

ً
ِســدا

ْ
 و ال ُمف

ً
 و ال َبِطــرا

ً
ِشــرا

َ
أ

 أْن آَُمــَر بالَمعــروِف و أنهــى 
ُ

ریــد
ُ
ى، أ

ّ
ــِة َجــد مَّ

ُ
 فــى أ

ِ
إالصــاح

ى و أبــى؛ مــن بــراى جــاه 
ّ

ســیُر ِبســیَرِة َجــد
َ
ــِر َو ا

َ
َعــِن المنک

طلبــى و کام جویــى و آشــوبگرى و ســتمگرى قیــام نکــردم، 
ــى  ــردم م ــام ک ــدم قی ــت ج ــاح در کار ام ــراى اص ــه ب بلک
خواهــم امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر و بــه شــیوه جــد و 
پــدرم حرکــت کنــم.«  عنــوان »خــروج« حاکــى از تندتریــن 

کنــش اعتراضــى و انتقــادى علیــه نظــام سیاســى و ســاختار 
ــدى فیلمســاز  ــز خشــم و تن قــدرت اســت و ازاین جهــت نی
ــى،  ــت. در موقعیت ــده اس ــان ش ــئله¬ اش نمای ــرح مس در ط
ــوح و  ــور(، به وض ــاور رئیس جمه ــکار )مش ــخصیت آتش ش
 اعتــراض شــخصیت ها را خــروج از نظــام معرفــى 

ً
صراحتــا

ــراى فهــم  ــا ب ــه م ــى ب ــز کمک ــم نی ــدى فیل ــد. پایان بن مى کن
ــا  ــت ب ــان دول ــاز می ــا فیلمس ــد. آی ــاز نمى کن ــر فیلمس بهت
حاکمیــت و نظــام سیاســى تمایــزى قائــل اســت؟ بــه نظــر 
ــف  ــر لطی ــه تعبی ــود. ب ــده نمى ش ــزى دی ــن تمای ــه چنی ک
ــه در  ــه اى«، ک ــس شیش ــس »آژان ــدان، برعک ــى از منتق یک
ــى- ــت سیاس ــک بن بس ــل ی ــراى ح ــى ب ــکانس هاى پایان س
اجتماعــى از اســتعاره هلى کوپتــر اســتفاده مى شــود تــا 
راه حلــى از بــاال مســئله را حــل کنــد، در اینجــا »رحمــت«، 
بعــد از برخــورد بــا بن بســت پاســتور، به ســوى تقاطــع 
»خیابــان فلســطین« و »شــهید کشوردوســت« رهســپار 

نمى شــود.

دهه  ات شروع شده مربی! 	

مطالبه گــرى مردمــى و عدالت خواهــى در ایــن شــمایل، 
 آرمان گــرا اســت، مى توانــد 

ً
بــراى حاتمى کیــا کــه ذاتــا

ــاى  ــاز احی ــه س ــازى و زمین ــدى از فیلمس ــیر جدی ــاز مس آغ
ســینمایش در انتهــاى دهــه هفتــاد باشــد. »خــروج«، حامــى 
ــن  ــه پایی ــاال ب ــع ب ــر و موض ــد تکب ــى و منتق ــراض مردم اعت
ــا ســاخت  ــا مــردم اســت. او ب مســئولین در ســخن گفتــن ب
فیلمــى کــه حرکــت نمادیــن دهقانــى روســتایى )کــه 
ــه  ــته علی ــرن گذش ــى ق ــى و سیاس ــبات اجتماع ــتر مناس بیش
ــر کــرده،  ســرمایه دارى ســنتى را نمایندگــى مى کــرد( تصوی
مى توانــد وارد فازهــاى جدیــدى در نقــد ســرمایه دارى شــود. 
فیلمســازى که همیشــه ممــاس با جامعــه و البتــه دغدغه هاى 
خــودش فیلــم ســاخته اســت، حــال مطالبــه عدالــت بــراى 
رســیدن بــه »عدل آبــاد« مى توانــد بــا زبــان ســینمایى 
بیــش از گذشــته بــراى جامعــه مــا الزم باشــد؛ بــراى اینکــه 
مشــخص کنــد بــه قــول قهرمانــش، »رئیــس کیســت؟«. لــذا 
برخــاف آنچــه در ایــام جشــنواره، ناجوانمردانــه از او علیــه 
خــودش خــرج کردنــد، بایــد بگویــم: »دهــه ات شروع شــده 
ــا  ــد ب ــر، او مى توان ــده و دقیق ت ــن کنترل ش ــا لح ــى!«. ب مرب
زبــان ســینما، صــداى محرومــان و مظلومــان باشــد و علیــه 

ــد. ــاد زن ــروز فری ــه ام ــاالرانه جامع ــبات سرمایه س مناس
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کلوزآپ از عدالت در سینما

هنــر بــه نحــو عــام و ســینما به طــور خــاص، روایــت 
ــفه  ــم و فلس ــاحت عل ــا س ــه ب ــت ک ــان اس ــى از جه خاص
ــرو  ــس و در قلم ــه ح  در حیط

ً
ــا ــر اساس ــت. هن ــز اس متمای

ــود  ــب خ ــى را مخاط ــان ودل آدم ــت و ج ــى اس ــر آدم ضمی
 ایــن بیــان، بــا ابعــاد صنعــت و رســانه 

ً
قــرار مى دهــد. طبعــا

یــک اثــر نیــز ارتبــاط تنگاتنــگ داشــته و در رابطــه اى تقویت 
ــرار دارد. ــا آن هــا ق شــونده ب

ــاى  ــه دنی ــق ب ــدرن، متعل ــانه م ــک رس ــوان ی ــینما به عن س
عینیــت اســت و بــا تصویــر متحــرک در کوششــى همیشــگى 
ــه و  ــه از جامع ــب، بیگان ــن و روح مخاط ــخیر ذه ــراى تس ب
مســائلش نیســت. بازســازى واقعیت حســب درک و زیســت 
ــرد و  ــام مى پذی ــى او انج ــه بیرون ــاز از جامع ــى فیلمس واقع
بــه میــزان ســطح تســلطش بــر تکنیــک فیلمســازى و قــدرت 
دســتیابى او بــه برپایــى جهانــى خــاص فیلــم، بهــاى آن اثــر 

ــود. ــخص مى ش ــرى مش هن
ــش  ــى، گرای ــى و مل ــاس جهان ــر در مقی ــال هاى اخی در س
ــى  ــت را بازنمای ــه ســینمایى کــه مى خواهــد دغدغــه عدال ب
و انعــکاس دهــد؛ افزایــش چشــم گیرى داشــته اســت. نقــد 
ــن  ــده از ای ــى برآم ــبات اجتماع ــرمایه دارى و مناس ــام س نظ
ــى  ــرى مختلف ــار هن ــق آث ــت مایه خل ــى، دس ــام اجتماع نظ
در سرتاســر جهــان شــده اســت. از جوکــر و دادگاه شــیکاگو 
ــب  ــوچ )اینجان ــن ل ــر ک ــر اخی ــا دو اث ــکا ت ــت در آمری هف
دنیــل بلیــک، متأســفم جــا مانــدى( در بریتانیــا، کفرناحــوم 

ــوب  ــار تحسین شــده جن ــا آث ــان، پلتفــرم در اســپانیا ی در لبن
ــار  ــى از آث ــا بخش ــت و دله-دزده ــد پارازی ــیا مانن ــرق آس ش
ــرمایه دارى و  ــد س ــه نق ــا دغدغ ــر ب ــال اخی ــد س ــدد چن متع
نابرابــرى ســاختارى برآمــده از ایــن نظــام اجتماعــى اســت. 
ــار  ــن آث ــه ای ــورد هم ــه در م ــاوت یکپارچ ــه، قض بااین هم
ممکــن نیســت و آن هــا را بایــد بــه آثــار خــوب و بــد، آثــار 
در خدمــت عدالــت و در خیانــت بــه عدالــت تقســیم کــرد.
ــى(  ــریال هاى نمایش ــات آن )س ــران و ملحق ــینماى ای در س
نیــز پرداخــت بــه مســئله عدالــت بــا تعاریــف و رویکردهاى 
مختلــف از آن گســترش یافته اســت. آثــار متعــدد جشــنواره 
۳۸ و ۳۹ فیلــم فجــر و محصــوالت شــبکه نمایــش خانگــى 
ــازاده،  ــت؛ از آق ــا اس ــن مدع ــاهد ای ــر ش ــال اخی در دو س
ملکــه گدایــان، هیــوال و….در شــبکه نمایــش خانگــى 
ــنواره  ــز در جش ــلیک، بى¬همه¬چی ــق، شیش ــا ابل ــه ت گرفت
ــاز  ــگاه فیلمس ــوع ن ــف و ن  تعری

ً
ــا ــر. طبع ــر اخی ــم فج فیل

ــورت  ــار به ص ــن آث ــک از ای ــر ی ــت در ه ــه عدال ــه مقول ب
جداگانــه قابل تأمــل مســتقل اســت. بااین حــال در یــک 
ــه مســئله  ــد کلــى پرداخــت ب ــا پیشــنهاد از رون ــوأم ب نقــد ت
عدالــت در ســینماى ایــران، نــکات زیــر قابل توجــه اســت:
و  ایــده  هــر  بنابرایــن  اســت؛  ســینما  ســینما،  الــف( 
ــوم  ــن مدی ــان ای ــان و زب ــا بی ــاب عدالــت، ب دغدغــه اى در ب
ــاحت  ــینما س ــش از آن. س ــه پی ــت ن ــل اس ــول و تأم قابل قب
ســرمقاله ژورنالیســتى یــا حتــى یــک کتــاب علمــى نیســت. 

حسین رسآبادانی تفرشی

پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم
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 تکنیــک متعلــق بــه دنیــاى ســینما را بلــد 
ً
فیلمســاز بایــد اوال

 در زیســت و ســلوک ذهنــى و عینــى خــود درک 
ً
باشــد؛ ثانیــا

واال و منســجمى از دغدغــه عدالــت داشــته باشــد. متأســفانه 
ــک  ــد ی ــران فاق ــینماى ای ــده در س ــار تولیدش ــیارى از آث بس
ــر  ــاى تصوی ــینما و دنی ــه س ــت. آن ک ــى اس ــر دو ویژگ ــا ه ی
متحــرک را نمى شناســد یــا عــاوه بــر ایــن شــناخت، 
زیســت و تجربــه اصیــل ذهنــى و عینــى از عدالــت نــدارد، 
نمى توانــد از ســینما بــراى دغدغــه عدالــت بهــره بــرد؛ زود 

ــود. ــوا مى ش ــب رس ــى مخاط ــر و مرئ در منظ
ــایع  ــور ش ــاف تص ــت، برخ ــى نخس ــده از ویژگ ب( برآم
ــعارهاى  ــال ش ــواه، دنب ــل عدالتخ ــینماى اصی ــداول، س و مت
دهــان ُپرکــن یــا طــرح رادیــکال امــا شــعارى برخــى 
مضامیــن نیســت. آن کــه بتوانــد یــک ایــده متمایــز و معیــن 
ــخ  ــق بیشــتر مطــرح کنــد در تاری را، بــا پرداخــت و عم
اخیــر  ســال هاى  در  متأســفانه  مى مانــد.  باقــى  ســینما 
ــبه دولتى  ــازمان هاى ش ــت س ــا حمای ــازان ب ــى فیلمس برخ
ــز در  ــط قرم ــه خ ــک ب ــخنان نزدی ــر س ــد اگ ــور کرده ان تص
ــدرت را  ــط اجتماعــى و نقــد مناســبات ق ــاب فســاد، رواب ب
پشــت ســرهم ردیــف کننــد و بــا انــواع جاذبه هــاى مشــروع 
و غیــر مشــروع، ســراغ مخاطــب عــام رونــد، حرفشــان دیده 
و اثرشــان پذیرفتــه مى شــود. ایــن دســته بیشــتر بــا عدالــت 
ســلفى مى گیرنــد تــا اثــرى هنرمندانــه خلــق کــرده باشــند.
ــود.  ــینما ب ــین س ــال تئورس ــد و درعین ح ــى هنرمن پ( آوین
ســینما در ســه چهــره هنــر، رســانه و صنعــت را مى شــناخت 
و بــه محدودیت هــاى آن اشــراف داشــت. بــا دغدغــه 
راه¬انــدازى  را  تلویزیونــى جهــاد  گــروه  عدالتخواهانــه 
ــد  ــت به قلم ش ــوره دس ــگ، در س ــد از جن ــا بع ــرد و بعده ک
ــود  ــد ب ــرد. او معتق ــارزه ک ــته مب ــعه وابس ــوى توس ــا الگ و ب
ــان  ــت؛ »بنی ــخن گف ــد س ــرگرمى بای ــِس س ــینما از َپ در س
ــن و  ــاب و تفن ــام و اعج ــاد و ایه ــر ایج ــینما ب ــت س جذابی
تلــذذ اســت و نمى توانــد کــه نباشــد. جذابیــت ســینما 
ــد  ــد؛ نمى توان ــى نباش ــانى متک ــف انس ــر عواط ــد ب نمى توان
بــر آمــال و آرزوهــاى بشــرى و میــل او بــراى فــرار از 
ــازى  ــق هاى مج ــه عش ــد ب ــد؛ نمى توان ــکا نکن ــت ات واقعی
فرامــوش  را  ظاهــرى  زیبایى هــاى  نمى توانــد  نپــردازد؛ 
ــزد؛  ــى را دور بری ــاده ى اجتماع ــط س ــد رواب ــد؛ نمى توان کن
ــا  ــد«. ام ــز کن ــادگى پرهی ــان و س ــهولت بی ــد از س نمى توان
ــد از  ــن مــوارد، هرگــز نبای ــود در تمامــى ای آوینــى معتقــد ب
ــه  ــت دادن ب ــدم اصال ــد ع ــود؛ مانن ــارغ ش ــى ف ــول معین اص
ــل و  ــان و عق ــدارى از آزادى انس ــرى، پاس ــاى بش ضعف ه

ــون اهــداف  ــرار گرفتــن جذابیــت در کان ــار او، عــدم ق اختی
و البتــه معتقــد بــود اعتنــا بــه نیازهــاى انســان جهــت ایجــاد 
ــال  ــوى کم ــلوک او به س ــت از س ــه ممانع ــد ب ــه، نبای جاذب
وجــود خویــش منجــر شــود. لــذا در بینــش او، آنچــه 
ــت دادن  ــه اصال ــت، بلک ــق جاذبی ــه مطل ــت ن ــوم اس مذم
ــرح  ــت را ط ــه عدال ــد دغدغ ــه مى خواه ــت. آن ک ــه آن اس ب
کنــد، بایــد تکنیــک ســینما را بدانــد و فهــم درســت از ایــن 
دغدغــه را در یــک زیســت عالمانــه و مجاهدانــه یافتــه باشــد 
و درعین حــال از پــس ســرگرمى و بــا جذابیــت هنــرى طــرح 
ــدون جذابیــت، فیلــم  ــم ب ــد. فیل ــان نمای مســئله خــود را بی
ــه  ــرط الزم )ن ــت ش ــت جذابی ــرار داش ــى اص ــت و آوین نیس
شــرط کافــى( یــک اثــر ســینمایى اســت. ســرگرمى کــه بــه 
ابتــذال نیفتنــد و هنــرى کــه گرفتــار ذهنیــت نشــود؛ همــراه 

ــت. ــر الزم اس یکدیگ
ت( واقعیــت ســینمایى بــه معنــاى واقعیتــى کــه در فیلــم بــه 
ــه در  ــان و چ ــه در زم ــود، چ ــش داده مى ش ــب نمای مخاط
ــن  ــارى ای ــت. معم ــز اس ــول متمای ــت معم ــکان از واقعی م
ــد تعریــف درســت نســبت  ــد نیازمن واقعیــت توســط هنرمن
ــض،  ــر، تبعی ــادى فق ــان انتق ــت. بی ــده اس ــا آن پدی ــود ب خ
فســاد، نابرابــرى، حاشیه نشــینى، کــودکان کار، مســائل 
ــینمایى،  ــر س ــک اث ــا از ی ــى لزوم ــه طبقات ــران و فاصل کارگ
برخــاف  نمى ســازد؛ چه بســا  عدالــت  فیلــم طرفــدار 
نیــت فیلمســاز، درنهایــت اثــرى ضــد عدالــت و در خدمــت 
ســرمایه¬دارى متولــد شــد؛ اتفاقى که متأســفانه در ســینماى 
ــود،  ــب مى¬ش ــه موج ــت. آنچ ــب اس ــان غال ــران جری ای
موضــع حقیقــى فیلمســاز نســبت بــه عدالــت را عیــان 
ســازد، نســبت او بــا ایــن پدیده هــاى اجتماعــى اســت. ایــن 
نســبت از درون دوربیــن و کارگردانــى فیلمســاز و نــگاه او بــه 
ــن و  ــه پایی ــاال ب ــگاه از ب ــن پدیده هــا حاصــل مى شــود. ن ای
ســوژه کــردن آدم هــاى گرفتــار ایــن وضعیــت بــه بهــاى دیــده 
شــدن، نوعــى پوپولیســم عیــان اســت کــه به راحتــى بعــد از 
ــى  ــى برخ ــود. زمان ــوا مى ش ــى رس ــکار عموم ــى در اف مدت
چهره¬هــاى مشــهور عدالتخواهــى معتــرض بودنــد کــه چرا 
ــه پاییــن نمى آیــد؟! حــال  ســینماى ایــران از میــدان ونــک ب
ــا  ــاد!! آی ــاد و زورآب بایــد بگویــم بفرمائیــد ایــن هــم حلبى آب
ــد؟  ــت مى کن ــى کفای ــن بازنمای ــا همی ــه حــل شــد؟ آی قضی
ــش  ــا گرای ــن جغرافی ــه ای ــازان ب ــرى فیلمس ــه جهت گی ــا چ ب
ــب  ــوژه ملته ــا س ــت ی ــند اس ــنواره پس ــد؟ جش ــدا مى کنن پی
 ایــن زیســت اجتماعــى و 

ً
و جــذاب دارد؟ اگــر صرفــا

آدم هایــش، ســوژه فیلمســاز باشــد و درک درســتى از روابــط 
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آن هــا در کار نباشــد؛ تصویــر کاریکاتــورى از آن هــا بازنمایى 
ــک  ــا ی ــه آی ــد ک ــان مى ده ــان نش ــذر زم ــه گ ــود. البت مى ش
ــک  ــى و ی ــده اجتماع ــود زن ــک موج ــه ی ــرى به مثاب ــر هن اث
ــه  ــا ب ــد ی موجودیــت تحول-آفریــن فرهنگــى باقــى مى¬مان

آرشــیو ســپرده مى¬شــود.
بــراى طــرح دغدغــه  عدالــت در ســینما، بایــد قصــه گفــت، 
شــخصیت ســاخت، بیــش از آن کــه بــا چــراغ ســبز نهادهاى 
ــراى  ــر داد. ب ــه س ــى و عوام فریبان ــعارهاى کل ــى، ش حاکمیت
بیــان قصــه و خلــق شــخصیت هــم بایــد آدم هــاى ایــن طبقه 
را شــناخت، بــا آن هــا تمــاس مســتقیم داشــت و درک¬شــان 

کــرد  تــا امــکان نوعــى همدلــى متعهدانــه فراهــم آیــد.
بــا  فیلمســاز  نســبت  کشــف  مســیرهاى  از  یکــى  ث( 
ــه  ــگاه او ب ــوع ن ــت، ن ــه عدال ــا دغدغ ــط ب ــوژه هاى مرتب س
جامعــه و البتــه مــردم اســت. فیلمســاز متعهــد نــه عــوام زده 
ــت  ــینما، سیاس ــد. س ــن مى کن ــردم توهی ــه م ــه ب ــت و ن اس
نیســت تــا فیلمســاز به ســان سیاســتمداران پشــت واژه 
جــذاب مــردم، پنهــان شــود؛ امــا نقــد مــردم از توهیــن بــه 
ــم  ــن فه ــد ای ــال، مى توان ــت. به عنوان مث ــاوت اس ــردم متف م
از عدالــت در جامعــه را کــه بــا نفــع شــخصى آدم هــا تغییــر 
ــه بــرد؛ امــا در ایــن  و نوســان دارد، زیــر تیــغ نقــد هنرمندان
ــت  ــن وضعی ــه ای ــورش علی ــراى ش ــى ب ــذ و راه ــیر منف مس
ــان  ــه را بی ــه ى جامع ــاى تحقق نیافت ــت. آرزوه ــاز گذاش را ب
ــا  ــه نابرابرى ه ــى ک ــذل اجتماع ــت هاى مبت ــا خواس ــرد ام ک
ــود  ــرزمین خ ــردم س ــه م ــداد. قص ــب ن ــق داده، ضری را عم
ــم  ــا فیل ــرف آبى ه ــنواره آن ط ــزه و جش ــراى جای ــت و ب را گف
نســاخت. ســرمایه دارى جدیــد را نقــد و مناســبات طبقاتــى 
ــه  ــط، ب ــر رواب ــر از ظواه ــرد و فرات ــؤال ب ــر س ــه را زی جامع

ــت. ــى نگریس ــط اجتماع ــق رواب عم
ج( بینــش هنرمنــد بــه انســان به عنــوان یــک موجــود 
ــد الزم   تاریخ¬من

ً
ــا ــه صرف ــن ن ــون آفری ــاز و دگرگ تاریخ¬س

ــت  ــه وضعی ــد علی ــه مى توان ــگر ک ــودى کنش ــت. موج اس
خــود شــورش کنــد، شــرایط را تغییــر دهــد نــه آن کــه اســیر 
ــیده  ــو کش ــو و آن س ــه این س ــرایط ب ــت و ش ــلطه موقعی س
شــود. تفکــر انســان گرفتــار محیــط، بیــش از آنکــه انقابــى 
باشــد، محافظــه کار اســت و بیــش از آنکــه امیــد و روحیــه 
تغییــر را تزریــق کنــد، ناامیــدى و تخدیــر را پمپــاژ مى کنــد. 
اســت؛  قهرمان پــرورى  نافــى  عدالتخواهــى  نــوع  ایــن 
ــف  ــان تعری ــخصیت و قهرم ــق ش ــا خل ــینما ب ــه س حال آنک
ــل  ــت تقاب ــاختن درس ــینما، س ــرد س ــن کارک ــود؛ اولی مى ش
خیــر و شــر، قهرمــان و ضدقهرمــان اســت و ســینماى ایــران 

در ایــن زمینــه الکــن و ناموفــق اســت. متأســفانه بایــد 
ســینماى ایــران در جشــنواره فجــر ۳۸ و ۳۹ را ســینماى 
انســداد دانســت. انســداد فــردى و ســاختارى آدم هــا و 
ــود؛  ــرو ب ــم روب ــک ه ــى دراماتی ــا پایان ــه ب ــخصیت ها ک ش
خودکشــى و خودســوزى متعــدد کــه گاه موفــق و گاه ناموفــق 
بــود. گویــى دیگــر راهــى بــراى نجــات باقــى نمانــده اســت. 
ــادى  ــى، اقتص ــى، اجتماع ــگاه اخاق ــه در بزن ــى ک آدم های
ــا حتــى نظــام ســرمایه دارى  برآمــده از شــرایط خانوادگــى ی
ــى  ــا فعالیت ــى ی ــى، کنش ــى، راه ــط اجتماع ــر رواب ــم ب حاک
ــوان  ــد. گاه به عن ــود ندارن ــات از خ ــا نج ــت ی ــراى برون رف ب
ــانه  ــه نش ــد؛ گاه ب ــان را برمى گزینن ــن پای ــود ای ــازات خ مج
اعتــراض بــه ســاختار مناســبات اجتماعــى و گاه حتــى 
در خودکشــى هــم ناموفق انــد. هرچــه هســت محیــط 
و ســاختارها، شــخصیت ها را بــا نوعــى انســداد روبــرو 
ــرده  ــلب ک ــا س ــگرى را از آن ه ــدرت کنش ــه ق ــد ک کرده ان

ــت. اس
– ســینما، مردمى¬تریــن و جمعى¬تریــن هنــر معاصــر 
ــه  ــى ک ــا نقاش ــات ی ــیقى، ادبی ــش از موس ــاید بی ــت؛ ش اس
مخاطــب و ســلیقه خــاص دارد. بــراى ارتبــاط بــا تــوده مردم 
کــه دغدغه شــان عدالــت اســت، بایــد بــه زبــان ســینما و بــا 
رعایــت آداب یــک هنرمنــد عدالتخــواه کــه اولیــن آن تمــاس 
ــرى  ــر هن ــق اث ــه خل ــت، ب ــردم اس ــن م ــا همی ــتقیم ب مس
ــنفکرانه،  ــى روش ــورت فیلم ــن ص ــر ای ــرد؛ در غی ــر ک فک
انتظارمــان  در  معنــا  از  تهــى  و  ُپرحــرف  بى خاصیــت، 
خواهــد بــود. بایــد بــه تعریــف دیگــرى از هنــر بــراى تــراز 
ــه  ــى ک ــا معیارهای ــرازى ب ــرد؛ ت ــر ک ــامى فک ــاب اس انق

ــرار داد: ــا ق ــم م ــوى چش ــه جل ــام روح الل ام
ــم  ــور و مبه ــاط ک ــان دهنده نق ــق نش ــه عش ــر در مدرس »هن
معضــات اجتماعــى، اقتصــادى، سیاســى، نظامــى اســت. 
هنــر در عرفــان اســامى ترســیِم روشــن عدالــت و شــرافت 
مغضــوِب  گرســنگاِن  تلخکامــى  تجســم  و  انصــاف،  و 
قــدرت و پــول اســت. هنــر در جایــگاه واقعــى خــود تصویــر 
ــل  ــگ اصی ــون فرهن ــدن خ ــه از مکی ــت ک ــى اس زالوصفتان
اســامى، فرهنــگ عدالــت و صفــا، لــذت مى برنــد«. ایــن 
ــت  ــفه هاى عدال ــا و فلس ــوزش نظریه ه ــراى آم ــه ب ــر ن هن
بلکــه بــراى تغییــر احــوال آدمــى بــه نفــع عدالــت مأموریــت 
دارد. بنابرایــن شــرط اول قــدم آن اســت کــه هنرمنــد خــود 
ــه لحــاظ ســلوک ذهنــى و ســیره عملــى  در وادى عدالــت ب
واردشــده باشــد؛ واگرنــه بایــد او را کاســب عدالت دانســت.
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یژه ونده و پر

کتاب عدالت
معرفی کتاب فهم جوهره اندیشه حرضت 

آیت الله خامنه ای دام ظله العالی در 

عرصه عدالت

معرفی کتاب شاخصی برای عدالت

معرفی کتاب برداشت مسلامنان از عدالت

نقد کتاب تکاپو برای آزادی
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شماره یک

معرفی کتاب فهم جوهره اندیشه 

آیت اهلل خامنه ای دام ظله العالی  حضرت 

در عرصه عدالت

جلسه رومنایی و بررسی کتاب 

 در ایــن کتــاب موضوعــات زیــر بررســی می شــود: گــزارش فرآینــد و
 روش تحلیــل بیانــات آیــت اللــه خامنــه ای )مدظلــه العالــی( تفصیل
 جوهــرۀ اندیشــۀ حــرت آیــت اللــه خامنــه ای )مدظلــه العالــی( در
ــت اجتامعــی اجــامل جوهــرۀ اندیشــۀ حــرت آیــت  عرصــۀ عدال

اللــه خامنــه ای )مدظلــه العالــی( در عرصــۀ عدالــت اجتامعــی

جوهــره  »فهــم  کتــاب  بررســى  و  رونمایــى  جلســه 
در  ظله العالــى 

ّ
خامنه ایمد اللــه  آیــت  حضــرت  اندیشــه 

عرصــه عدالــت« دوشــنبه ۱ آبان مــاه در دانشــگاه امــام 
صادقعلیه الســام برگــزار شــد. در ایــن جلســه جنــاب حجت 
ــمند  ــى )اندیش ــد واعظ ــر احم ــلمین دکت ــام و المس االس
حــوزه عدالــت و رئیــس دفتــر تبلیغــات حــوزه علمیــه قــم(،  
ــى را پیرامــون وضعیــت و مشــکات نظــرى و عملــى  مباحث
عرصــه کان عدالــت و همچنیــن نکاتــى دربــاره کتــاب فــوق 

ــد. ــان کردن بی
از نظــر ایشــان وجــود کنشــگران متعــدد اجتماعــى یکــى از 
ــن  مشــکات عملــى جــدى در عرصــه عدالــت اســت. بدی
ــا کــه وضعیــت جامعــه مــا در نقطــه صفــر نیســت کــه  معن
ــه را از اول  ــى عادالن ــبات اجتماع ــک مناس ــاى ی ــد بن بخواه
ــى  ــبات اجتماع ــا مناس ــه ب ــک جامع ــه وارث ی ــذارد بلک بگ
شــکل گرفتــه اســت کــه در دوران قبــل از انقــاب مشــحون 
ــز  ــال نی ــن ۴۰ س ــوده و در ای ــه ب ــر عادالن ــبات غی از مناس
بدلیــل کنشــگران متعــدد رســمى و غیــر رســمى با مشــکات 

ــوده اســت. متعــددى مواجــه ب
از طــرف دیگــر ایــن کنشــگران تحــت یــک نقشــه واحــد نیــز 
ــى  ــه سیاس ــه در عرص ــن نکت ــاب ای ــد. بازت ــش نمى کنن کن
ــوع در  ــاى متن ــا رویکرده ــف ب ــس مختل ــا و مجال دولت ه

اداره کشــور و تحقــق عدالــت اســت. تمــام ایــن کنشــگران در 
بهتریــن حالــت بــر اســاس شــبه علم)بــر اســاس تجــارب و 
اذواق و ســایق شــخصى خودشــان( عمــل کــرده و ایــن امــر 
در جاهــاى بســیارى باعــث خراب تــر شــدن وضعیــت شــده 

اســت.
ایشــان در ادامــه، اهمیــت عدالــت در شــرایط کنونــى را بدلیل 
ــادآور  ــزرگ ی ــرفت هاى ب ــاى و پیش ــه جهش ه ــور ب ــاز کش نی
شــده و فقــدان آنــرا موجــب خســارت هــاى بیشــتر و پیچیــده 
تــر شــدن کاف وضعیــت فعلــى دانســتند. بمنظــور تحقــق 
ــرى  ــک و نظ ــات تئوری  جه

ً
ــد اوال ــا بای ــى، م ــن ارزش چنی

 از جهــت نقشــه 
ً
خودمــان را تصحیــح و تقویــت کنیــم، ثانیــا

ــن  ــم ای  بتوانی
ً
ــا ــیم و ثالث ــد برس ــدى واح ــک جمع بن ــه ی راه ب

ــانیم. ــى برس ــى و عموم ــاع نخبگان ــه اقن ــدى را ب جمع بن
حجــت االســام واعظــى تحقــق تحــوالت بــزرگ)از جملــه 
ــه  ــته و ب ــزرگ دانس ــکار ب ــر اف ــت تاثی ــت( را تح ــه عدال اقام
اهمیــت همراهــى تمــام بدنــه کارشناســى، نخبــگان و آحــاد 
ــان  ــگاه ایش ــد. از ن ــد کردن ــق آن تاکی ــراى تحق ــت ب ــک مل ی
ــه  ــک جامع ــراد ی ــه اف ــود هم ــب مى ش ــى موج ــاع عموم اقن
ــال  ــرات شــغلى و کار ویژه هــاى خودشــان بدنب علیرغــم تکث

ــزرگ باشــند. تحقــق آن تحــول و فکــر ب
ایشــان الگــوى اســامى-ایرانى پیشــرفت را بــه مثابــه نقشــه 
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راه حرکــت همــه کشــور تعریــف کــرده و معنویــت گرایــى و 
ــمردند. ــر ش ــى آن ب ــن اساس ــورى را دو رک عدالت مح

بحــث  قــم،  علمیــه  حــوزه  تبلیغــات  دفتــر  رئیــس 
عدالت پژوهــى را ناظــر بــه ابعــاد مختلــف و گوناگونــى 
همچــون مباحــث فلســفى، فقهــى، نقشــه بــرون رفــت 
ــا و  ــوب و راهکاره ــت مطل ــه وضعی ــود ب ــت موج از وضعی
مســیرهاى تحقــق دانســته  و افزودنــد  کــه مســیر فهــم و اقامــه 
عدالــت مــا بــا یــک مجموعــه اى از دانش هــا درگیــر هســتیم.
ایشــان بعنــوان نمونــه، نــگاه فقــه و فقهــا بــه موضــوع عدالــت 
ــه،  ــد در فق ــد کردن ــرار داده و تاکی ــى ق ــورد آسیب شناس را م
هیچــگاه بــراى مــا عدالــت و اســتقرار عدالــت مســئله جــدى 
نبــوده اســت. بدالیــل و مناشــئى در فقــه مــا یــک امــر مهــم 
مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و آن بحــث »حکومــت و الیــت« 
اســت. بــه نظــر ایشــان انزوایــى کــه بــراى شــیعه ایجاد شــد و 
فقــه شــیعه در بســتر حکومــت و در بســتر اعمال والیت رشــد 
پیــدا نکــرد موجــب فــردى شــدن و توجــه صــرف بــه اســتنباط 
در احــکام شــده اســت. در ایــن نــگاه، فقــه فــردى یعنــى آنکه 
 بدنبــال اســتنباط احــکام مکلفیــن بــوده و کارى 

ً
فقیــه صرفــا

بــه نحــوه اجــرا و تحقــق ایــن حکــم نداشــته اســت. از نــگاه 

 فقــه فــردى دغدغــه اجــرا و تحقــق را 
ً
دکتــر واعظــى، اساســا

نــدارد و لــوازم اجرایــى آن حکــم را در نظــر نمى گیــرد امــا در 
عرصــه تحقــق و اجــرا اســت کــه پــاى حکــم حکومتــى بــه 

ــود. ــاز مى ش ــه ب اداره جامع
ــه اجــراى  ــم ب ــرآن کری ــح ق حجــت االســام واعظــى تصری
عدالــت و عــدم اهتمــام فقهــا نســبت به تدویــن ســازوکارهاى 
تحقــق ایــن عدالــت را یکــى از مشــکات جــدى بحــث فقــه 
و عدالــت دانســتند. ایــن خــأ منجــر بــه ایــن خواهــد شــد 
کــه جایــگاه عدالــت در سلســله مراتــب ارزش هــاى اســامى 
ــظ  ــاى دینى)حف ــایر ارزش ه ــا س ــم آن ب ــع تزاح ــوه رف و نح
ــه و  ــورد توج ــز م ــدى و….( نی ــت، آزادى، کارآم ــام، امنی نظ
ــک  ــت ی ــان، عدال ــگاه ایش ــرد. از ن ــرار نگی ــدى ق ــث ج بح
بحــث حاکمیتــى و بــه یــک معنــا یــک حکم ســلطانى بــوده و 
همچــون ســایر مــوارد همچــون خمــس، زکات و… مدیریــت 

جامعــه موظــف بــه بســط و تحقــق آن اســت.
در ادامــه نشســت، ایشــان نــکات و مطالبــى را پیرامــون ابعــاد 

مختلــف کتــاب بیــان کردنــد:
• داللــت مهــم بیــان رهبــرى در اینکــه عدالــت از مســیر افراد 
 
ً
صالــح و عــادل تحقــق پیــدا مى کنــد. بنابرایــن عدالــت صرفــا

آیت اهلل خامنه ای مّدظله العالی در عرصه عدالت«  رسی کتاب »فهم جوهره اندیشه حضرت  ونمایی و بر جلسه ر
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یــک امــر تکنیکــى نیســت کــه وابســته بــه مجریانــش نباشــد 
بلکــه تنهــا از طریــق افــراد عــادل قابــل تحقــق اســت. شــرط 
عدالــت در مناصبــى کــه وجــه اجتماعــى دارند)قاضــى، امــام 
جماعــت، امــام جمعــه و….( مویــدى بــر ایــن نکتــه اســت. 
امــا از ایــن منظــر بایــد بیــن حکومــت صالحــان و عــادالن بــا 
حکمرانــى عادالنــه تمایــز قائــل شــد. بدیــن معنــا، نمى تــوان 
نوعــى رابطــه تولیــدى بیــن اســتقرار عدالــت و حاکمــان عادل 
تعریــف نمــود بلکــه بایــد گفــت وجــود عدالــت، صــاح و 
ســداد بــراى کارگــزاران شــرط الزم اســتقرار عدالــت اســت نــه 
شــرط کافــى بــراى آن. از ایــن رو بایــد ســازکارها و فرآیندهــاى 
ــه( را در همــه  ــى عادالن اعطــاء حــق و تحقــق عدل)حکمران
ــگ،  ــامت، فرهن ــت، س ــات اجتماعى)امنی ــاى حی عرصه ه

سیاســت و….( نیــز در جامعــه طراحــى و پیــاده کــرد.
• اســتخراج نــگاه اندیشــمندان و متفکــران اســامى بــه 
موضــوع عدالــت گام اولیــه و خوبــى در فهــم و تدویــن نظریــه 
ــوع  ــن ن ــى چنی ــمندان غرب ــت. اندیش ــت اس ــامى عدال اس
ــم گام  ــى خواهی ــر م ــا اگ ــد و م ــام مى دهن ــى را انج کارهای
علمــى جدیــدى در ایــن عرصــه برداریــم نبایــد خالــى الذهن 
باشــیم بلکــه ابتــدا بایــد خــود را بــه مرزهــاى دانــش موجــود 
ــى  ــران دین ــه متفک ــن اندیش ــه همی ــت )ک ــه عدال در عرص
اســت( برســانیم تــا بتوانیــم افــق حرکــت خــود را مشــخص 
کنیــم. بنابرایــن اســتفاده از دســتاوردها و نظــرات ایــن عالمــان 

ــود. ضــرورى خواهــد ب
• اهمیــت انتخــاب اندیشــه رهبــرى و فهــم نــگاه ایشــان بــه 
ــت. از  ــت اس ــى داراى اهمی ــاى مختلف ــت از حیثیت ه عدال
 بــا یــک اندیشــمند و مجتهــد دینى 

ً
ایــن جهــت کــه مــا صرفــا

ــه  ــم ک ــر و کارداری ــخصیتى س ــا ش ــه ب ــتیم بلک ــه نیس مواج
ســالها در مناصــب کان مدیریتــى کشــور نیــز ورود داشــته اند 
ــن  ــا چنی ــند و ب ــى مى شناس ــکات را بخوب ــائل و مش و مس
ســابقه اى دربــاره عدالــت و ابعــاد آن صحبــت کرده انــد. 
بنابرایــن انتخــاب ایشــان داراى یــک اهمیــت راهبــردى اســت 
ــه  ــى در عرص ــاى مهم ــان داللت ه ــه ایش ــى اندیش و بررس

ــا دارد. ــراى م ــت ب ــق عدال ــى و تحق عدالت پژوه
• نویســندگان در فصــل دوم ذیــل هــر بخــش از بیانــات 
رهبــرى نــکات و داللت هایــى را مطــرح کرده انــد. ایــن 
 خــوب و ترســیم کننــده نوعــى فضــاى فکــرى 

ً
نــکات عمومــا

ــور  ــت. بط ــث اس ــاى بح ــا فض ــده ب ــنایى خوانن ــراى آش ب
مثــال در بحــث حــق، نویســندگان مطالبــى را از منابــع دیگــر 
پیرامــون مفهــوم و معنــاى حــق تدویــن کرده انــد کــه خواننــده 

ــد. ــنا مى کن ــش آش ــش از پی ــوم بی ــن مفه ــا ای را ب

ــرى  ــه رهب ــت در اندیش ــم عدال ــات مه ــى از موضوع • یک
ــت  ــق عدال ــت. تحق ــت اس ــت و معنوی ــا عقانی ــازم آن ب ت
 متوقــف بــر شــناخت وضعیــت مطلــوب و مطالعــات 

ً
صرفــا

هنجــارى نیســت بلکــه نیازمنــد بکارگیــرى خــرد و معرفــت 
ــا  ــى ب ــرایط کنون ــت و ش ــت در وضعی ــق عدال ــور تحق بمنظ

همــه پیچیدگى هــاى آن اســت.
ــه  ــم را ب ــنهاد مه ــى دو پیش ــام واعظ ــت االس ــان حج در پای

ــد: ــه کردن ــاب ارائ ــندگان کت نویس
1. بــا توجــه بــه حــى بــودن اندیشــمند مــورد بررســى، 
رهبــر انقــاب اســامى، الزم اســت کــه نویســندگان کتــاب 
ســواالت و ابهامــات خــود را بــه شــکل مشــخص در اختیــار 
ــه  ــق معظم ل ــى و تدقی ــکان بررس ــا ام ــد ت ــرار بدهن ــان ق ایش
دربــاره موضــوع خــاص عدالــت فراهــم شــود و همچنیــن بــه 
صاحدیــد ایشــان نــکات مغفــول یــا گفتــه نشــده در خــال 
بیانــات ایشــان در دیدارهــاى مختلــف بــه صراحــت منتقــل 

شــود.
2. تنقیــح نــگاه اندیشــمندان اســامى نبایــد تمــام هــّم و غــّم 
مــا باشــد و بعــد از ایــن مرحلــه بایــد وارد حــل مســائل عینــى 
شــد و از ایــن اندیشــه ها بطــور عملیاتــى اســتفاده و بهــره بــرد.
قبــل از ســخنان حجــت االســام و المســلمین دکتــر واعظى، 
آقــاى دکتــر پیغامى)معاونــت پژوهشــى دانشــگاه امــام صادق 
علیه الســام( در ســخنانى بــا اشــاره بــه اهتمــام دانشــگاه امام 
ــاى  ــد کتاب ه ــت و تولی ــئله عدال ــه مس ــام ب صادقعلیه الس
مختلــف و متنــوع در ایــن حــوزه و ترجمــه آنهــا بــه زبان هــاى 
دیگــر، تولیــد چنیــن کتابــى را جــزو رزق هــاى بــا برکــت براى 
ــى  ــاى علم ــه و فعالیت ه ــزوم توج ــر ل ــته و ب ــگاه دانس دانش
ــان در  ــد. ایش ــد کردن ــى تأکی ــه عدالت پژوه ــدى در عرص ج
ادامــه بیــان مباحثــى همچــون عدالــت یــا والیــت را انحرافــى 
دانســته و ادبیــات دینــى را مشــحون از نشــانه هاى هماهنگــى 

و تطابــق ایــن دو مفهــوم معرفــى کردنــد.
آقــاى تــراب زاده از نویســندگان کتــاب در بخشــى از جلســه به 
بیــان ســیر تدویــن کتــاب، اجــزاى و بخش هــاى مختلــف آن 
اشــاره کــرده و ســپس پیشــنهادهایى همچــون اســتخراج نــگاه 
ــه  ــل اندیش ــت؛ تکمی ــه عدال ــى در عرص ــران دین ــایر متفک س
ــیر  ــه س ــتفاده از مطالع ــا اس ــت ب ــه عدال ــرى در عرص رهب
ــت  ــه عدال ــرى در عرص ــگاه رهب ــل ن ــه؛ تبدی ــى معظم ل عمل
بــه الگوریتــم ارزشــیابى و پایــش عملکــرد دســتگاه هاى 

ــرد. ــرح ک ــف و…. را مط مختل
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معرفی کتاب »شاخصی برای عدالت«

جلسه رومنایی و بررسی کتاب 

ــروز ــه ام ــى در جامع ــت اجتماع ــت عدال ــوع از وضعی ــاى متن ــاوت ه  در دوران قض

ــف ــت مضاع ــاع از اهمی ــن اجتم ــن ارزش بنیادی ــى ای ــنجش و ارزیاب ــران، س  ای

 برخــوردار اســت. شــاخص هــاى ترکیبــى، بــه عنــوان یکــى از ابزارهاى مرســوم عصر

 معاصــر در ارزشــیابى، تحلیــل و مقایســه جوامع بســط و کاربرد گســترده یافته اســت.

 کتــاب حاضــر، تاشــى اســت تا بــا طراحــى »شــاخص ترکیبــى عدالــت اجتماعى«

 مبتنــى بــر تقریــرى از نظریــه اســامى عدالــت اجتماعــى، عملکــرد نظــام جمهورى

ــنجش ــورد س ــا 1395 را م ــاى 1385 ت ــال ه ــل س ــد فاص ــران در ح ــامى ای  اس

ــرار دهــد. ایــن شــاخص در ســه حــوزه اصلــى اقتصــادى، اجتماعــى و ــرآورد ق  و ب

 سیاســى و در 17 بخــش اصلــى حیــات اجتماعــى، بــا بهــره گیــرى از 133 ســنجه

 آمــارى کوشــش کــرده اســت تــا تصویــرى جامــع و ارزیابــى منصفانــه از وضعیــت

 عدالــت اجتماعــى در ایــران معاصــر ارائــه نمایــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان مــى

 دهــد رونــد طــى شــده در تحقــق عدالــت اجتماعــى در بخــش هایــى رو بــه رشــد

و امیــدوار کننــده و در بخــش هایــى بــه شــدت نگــران کننــده و هشــدار دهنــده اســت

ــه  ــت« ب ــراى عدال ــاخصى ب ــاب »ش ــى از کت ــن رونمای آیی
ــام  ــگاه ام ــد دانش ــز رش ــى مرک ــته عدالت پژوه ــت هس هم
ــا  ــارس، ب ــزارى ف ــارکت خبرگ ــا مش ــام و ب ــادق علیه الس ص
ــندگان  ــانه و نویس ــى رس ــى، اهال ــد توکل ــر احم ــور دکت حض
کتــاب، صبــح روز ســه شــنبه چهــارم تیرمــاه 1398 در ســالن 

ــد. ــزار ش ــزارى برگ ــن خبرگ ــس ای کنفران
در ابتــداى ایــن نشســت، حســین ســرآبادانى، بــا ارائــه 
گزارشــى از مأموریــت و عملکــرد هســته عدالت پژوهــى 
ــن  ــگارش و تدوی ــت ن ــده جه ــى ش ــیر ط ــد و مس ــز رش مرک
ایــن کتــاب، بــه مســیر دســتیابى بــه شــاخص ترکیبــى عدالت 
اجتماعــى مبتنــى بــر نظریــه اســامى در بــاب عدالــت اشــاره 
کــرده و افــزود: دغدغــه اى کــه موجــب پیگیــرى و انجــام ایــن 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه مطالب ــخى ب ــد، پاس ــوع ش موض
ــا عدالت پژوهــان  ــدار اردیبهشــت ماه ۱۳۹۰ ب اســامى در دی
ــه  ــود. وى در ادام ــور ب ــازى کش ــام تصمیم س ــن نظ و فعالی
ضمــن بیــان ســاختار کلــى کتــاب، بــه تبییــن روش شناســى و 
مراحــل فعالیــت صــورت گرفتــه در ایــن پژوهــش پرداخــت. 
و  عدالت خواهــى  عدالت پژوهــى،  افــزود:  ســرآبادانى 
ــت و  ــر اس ــده یکدیگ ــاى تکمیل کنن ــت، حلقه ه ــه عدال اقام
ــار  ــا دچ ــود ی ــه نش ــا توج ــن حلقه ه ــى از ای ــه یک ــه ب چنانچ
ــن  ــدام از ای ــر ک ــر ه ــز ب ــط در تمرک ــراط و تفری ــى اف نوع

ــار بى عدالتــى مى شــود.  حلقه هــا شــود، عدالــت خــود گرفت
ســه مســئله اصلــى در موضــوع عدالــت اجتماعــى در جامعــه 
امــروز، عــدم تربیت نیــروى انســانى متعهــد و کارآمــد در این 
حــوزه، نبــود نظریــه اســامى در حــوزه عدالــت اجتماعــى و 

نبــود نهــاد واســط میــان نظــر و عمــل اســت.
ادامــه  رشــد  مرکــز  عدالت پژوهــى  هســته  پژوهشــگر 
داد: در ایــن اثــر، بــر اســاس اندیشــه هاى شــش متفکــر 
ــه  ــوم عام ــل)ره(، مرح ــام راح ــرت ام ــر )حض ــى معاص دین
طباطبایــى، شــهید بهشــتى، شــهید مطهــرى، شــهید صــدر 
و حضــرت آیت اللــه خامنــه اى(، نوعــى صورت  بنــدى از 
ــادى،  ــى اقتص ــوزه اصل ــه ح ــت در س ــامى عدال ــه اس نظری
ــر اســاس آن، شــاخص  ــه شــده و ب اجتماعــى و سیاســى ارائ
ــنجه  ــا ۱۳۳ س ــش و ب ــى در ۱۷ بخ ــت اجتماع ــى عدال ترکیب
آمــارى طراحــى شــد. در مرحلــه بعــد، ایــن شــاخص، بــراى 
بــازه زمانــى ســال ۱۳۸۵ تــا ۱۳۹۵ مــورد ســنجش و بــرآورد 
قــرار گرفــت. نتایــج ایــن بــرآورد نشــان مى دهــد رونــد کلــى 
ــى  ــیر نزول ــته، س ــه گذش ــى در ده ــت اجتماع ــق عدال تحق

ــت. ــته اس داش
ــر  ــر احمــد توکلــى ضمــن تقدی ــن نشســت، دکت در ادامــه ای
از نویســندگان ایــن کتــاب، بــه معرفــى عناصــر و ســیر کلــى 
کتــاب پرداخــت و افــزود: پرســش اول کــه بایــد بــه آن توجــه 

شماره دو
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ــت؟  ــب اس ــازى واج ــرا شاخص س ــه چ ــت ک ــن اس ــرد ای ک
در پاســخ بایــد بگویــم، شــاخص ها، مقدمــه واجــب اصــل 
»امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر« و ابــزارى بــراى هم نظــرى 
ــرى  ــن هم نظ ــتند. ای ــردم هس ــت گذاران و م ــان، سیاس حاکم
مــوج و حرکــت اجتماعــى ایجــاد خواهــد کــرد. شــاخص ها 
همــه مــردم و مســئولین را موقعیت شــناس مى کنــد. تــرک امــر 
بــه معــروف منجــر بــه آن مى شــود کــه ِشــرار خلــق بــر مــردم 
حکومــت کننــد و متأســفانه االن در مــواردى در کشــور مــا نیز 
ایــن گونــه اســت کــه برخــى اشــرار یقــه ســفید خطرناک تــر 
از قمه کــش، ُپســت و منصــب دارنــد. بدیــن جهــت واجــب 
ــد  ــر، نیازمن ــى از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــام ام ــه ن ــى ب اله
قــدرت ارزیابــى و اطاعــات اســت و بــدون آن، امــکان امــر 
بــه معــروف و نهــى از منکــر وجــود نــدارد و در اینجاســت که 

ــد. ــا مى دهن ــه م ــى را ب ــدرت ارزیاب ــن ق ــاخص ها ای ش
ــراى عدالــت«،  ــاب »شــاخصى ب ایشــان اظهــار داشــت: کت
ــود و آن  ــاز مى ش ــت آغ ــز اهمی ــم و حائ ــث مه ــک بح ــا ی ب
ــى  ــاى پیشــینى، ارزشــى و هنجــارى شــاخص هاى ترکیب مبن
در عرصــه حکمرانــى جهانــى اســت. تدویــن و فعالیــت کار 
ــن  ــت و بدی ــر اس ــخت و هزینه ب ــه اى س ــاخص ها، مقول ش
ــرمایه دارى و  ــورهاى س ــى، کش ــک دوره تاریخ ــت در ی جه
پیشــرفته غربــى، هدایــت و جریــان اصلــى تولیــد و راهبــرى 
ایــن شــاخص ها را بــه عهــده گرفتــه و از آن بــه عنــوان بســترى 
بــراى تســهیل فرآینــد »غربى ســازى« کشــورها بهــره مى بــرد.
رئیــس دیده بــان شــفافیت و عدالــت، تأکیــد بــر نظریــه 
خــوب  شــرح  اجتماعــى،  عدالــت  بــاب  در  اســامى 
ــت  ــى عدال ــاخص ترکیب ــاب ش ــته در ب ــاى گذش پژوهش ه
اجتماعــى، پرهیــز از پرداخــت بــه مســائل چالــش برانگیــز، 
ــه  ــد پژوهــش و ارائ رعایــت دقــت علمــى در طــول کل فرآین
ــه را،  ــه نظری ــى از مرحل ــد شــاخص ترکیب ــد تولی کامــل فرآین
ــن آدم  ــزود: »م ــمرد و اف ــر ش ــاب ب ــن کت ــوت ای ــاط ق از نق
ــت؛  ــده اى اس ــاب، کار ارزن ــن کت ــتم. ای ــخت گیرى هس س
چــرا کــه دقت هــاى مرســوم پژوهش هــاى خــوب علمــى در 
ــار دیگــر ایــن کتــاب را بایــد  آن هســت. بدیــن جهــت یک ب

ــم«. ــرار ده ــى ق ــورد بررس ــه و م مطالع
ــى  ــاى طراح ــائل و چالش ه ــه مس ــاره ب ــا اش ــى ب ــر توکل دکت
و  چندُبعــدى  نمــود:  بیــان  عدالــت  ترکیبــى  شــاخص 
جهت گیــرى  اجتماعــى،  عدالــت  مفهومــى  پیچیدگــى 
ــنجه ها،  ــاخص ها و س ــتره ش ــر، گس ــوع و متکث ــى متن ارزش
ــت  ــى عدال ــاخص ترکیب ــى ش ــاى طراح ــه چالش ه از جمل
اجتماعــى اســت کــه البتــه در ایــن کتــاب در نهایــت، 

ســنجه هاى آمــارى، جامعیــت و مانعیــت قابــل قبولــى دارد. 
ــاى  ــراز و فروده ــا ف ــت ت ــده اس ــث ش ــت باع ــن خصوصی ای
ــا ادراک  ــاخص، ب ــن ش ــى ای ــج نهای ــده در نتای ــت آم بدس
شــهودى و فهــم عمومــى مــا از وضعیــت عدالــت اجتماعــى 

ــد. ــازگار باش ــز س ــته نی ــه گذش در ده
وى در انتهــاى بخــش اول ارائــه خــود، بــا مــرور نظریه هــاى 
نســبت رشــد اقتصــادى و نابرابــرى در ادبیــات دانــش اقتصاد، 
بــاور بــه تزاحــم میــان ایــن دو را فرضیــه اى شکســت خــورده 
در تئورى هــاى ســده گذشــته دانــش »اقتصــاد توســعه« تلقــى 
ــت  ــن اس ــم ای ــد کن ــر آن تأکی ــد ب ــه بای ــزود: آنچ ــرد و اف ک
ــى در حــوزه عدالــت اجتماعــى، معلــول  کــه وضعیــت کنون
ــر نظــام تصمیم گیــرى کشــور  ــرال ب حاکمیــت فضــاى نئولیب
در ســه دهــه گذشــته بــوده اســت؛ در حالــى کــه در ادبیــات 
ــى،  ــت اجتماع ــرى و عدال ــعه«، براب ــاد توس ــد »اقتص جدی
ــود. وى  ــداد مى ش ــادى قلم ــد اقتص ــاخت رش ــرط و زیرس ش
ادامــه داد: حاکمیــت ســه دهــه گذشــته مدل هــا و نظریه هــاى 
نئولیبــرال، عامــل ایجــاد شــرایط کنونــى در وضع هشــدارآمیز 
ــت در  ــده عدال ــت نگران کنن ــى و موقعی ــادى و اجتماع اقتص
ــازل  ــتاى پ ــلک، در راس ــرال مس ــر لیب ــت. عناص ــور اس کش
مدل هــاى  حاکمیــت   

ً
عمــا بین المللــى،  ســازمان هاى 

غربــى در کشــور را فراهــم مى کننــد. پیگیــرى ایــن مدل هــاى 
ــوک هاى  ــبیه ش ــى ش ــق بحران های ــه خل ــر ب ــرال، منج نئولیب
ــه رخ  ــه ده ــن س ــار در ای ــه ب ــل س ــه حداق ــود ک ارزى مى ش

ــت. داده اس
دکتــر توکلــى افــزود: بــه عنــوان فــردى کــه حــدود ۵۰ ســال 
اســت در ایــن عرصــه فعالیــت و مبــارزه مى کنــم بــه مســئولین 
کشــورها بارهــا گفتــه ام کــه وضــع خیلــى خــراب اســت ولــى 
ــت،  ــدى نیس ــأس و ناامی ــاى ی ــدارد و ج ــود ن ــتى وج بن بس
ــکال  ش

َ
ــه ا ــرى در هم ــن نابراب ــت. ای ــن اس ــل و دی ــاى عق ج

ــال،  ــت. به عنوان مث ــده اس ــا نگران کنن ــور م ــراى کش ــود ب خ
ــخاص  ــراى اش ــى ب ــپرده هاى بانک ــزان س ــع می ــوه توزی نح
حقیقــى بدین صــورت اســت کــه بیــش از ۵۲ درصــد 
ــراد  ــد اف ــم درص ــار  ده ــار چه ــى، در اختی ــپرده هاى بانک س
ــزى  ــورت فاجعه آمی  به ص

ً
ــا ــداد واقع ــن اع ــت. ای ــى اس حقیق

بــا اســتانداردهاى جهانــى، متفــاوت اســت. تشــکیل قله هــاى 
ــراى مــردم  ــد ثروت هــاى امــروزى، دره هــاى عمیقــى را ب بلن
ــب در  ــر مناص ــع نابراب ــن توزی ــت. هم چنی ــرده اس ــاد ک ایج
عرصــه قــدرت، آثــار و پیامدهــاى خــود را بــر افزایش شــکاف 
در عرصــه ثــروت نیــز گذاشــته اســت. ایــن موضــوع در مــورد 
ــاغل   ش

ً
ــا ــکاراِن قب ــعه بی ــد توس ــى مانن ــاى اجتماع پدیده ه
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یــا وضعیــت مســکن طبقــه متوســط و کم درآمــد نیــز امــروز 
ــرال،  ــاى نئولیب ــرش تئورى ه ــت. پذی ــان اس ــى نمای ــه خوب ب

امــروز مــا را بــه ایــن نقطــه رســانده اســت.
ــوان یکــى از نویســندگان کتــاب، در  ــه عن دکتــر خانــدوزى ب
ادامــه ایــن نشســت ضمــن تقدیــر از مرکز رشــد دانشــگاه امام 
صــادق علیه الســام و مرکــز پژوهش هــاى مجلــس شــوراى 
اســامى افــزود: تعامــات ســازنده این گونــه، میــان جامعــه 
ــازى و  ــز تصمیم س ــا مراک ــور ب ــى کش ــگاهى و نخبگان دانش
سیاســت پژوهى، داراى ثمــرات و بــرکات زیــادى اســت. وى 
ــام  ــى نظ ــاى کنون ــاخص ها در فض ــت ش ــح اهمی ــا تصری ب
حکمرانــى و سیاســت گذارى کان در فضــاى ملــى و جهانــى 
اظهــار داشــت: ایــن کتــاب بــا یــک دغدغــه بــزرگ نگاشــته 
شــده کــه در فصــل اول آن نیــز بــه تفصیــل بیــان شــده اســت 
ــر امــکان قــدرت  و آن ایــن اســت کــه شــاخص ها، عــاوه ب
 تبدیــل بــه ابــزارى بــراى جهت دهــى 

ً
ارزیابــى، اساســا

جهــان  در  اجتماعــى  و  سیاســى  اقتصــادى،  مدل هــاى 
ــت  ــى و دول ــاى عموم ــب نهاده ــویق و ترغی ــده اند. تش ش
ــال  ــان، از خ ــلط جه ــوى مس ــه الگ ــدن ب ــک ش ــراى نزدی ب
شــاخص هاى  مى گیــرد.  صــورت  جدیــد  شــاخص هاى 
ــى  ــاى مل ــه تیم ه ــت ک ــابقه اى اس ــگ مس  لی

ً
ــا ــدرن، اساس م

ــن  ــد زمی ــت در قواع ــازى و فعالی ــدن در ب ــه آم ــوت ب را دع

خــود مى کنــد و لــذا هرچــه بــه دســتورالعمل هاى ایــن 
شــاخص ها، بهتــر عمــل کننــد، رتبــه باالتــرى در ایــن لیــگ 

ــد. ــت مى آورن ــه دس ب
بین المللــى  شــاخص هاى  نظــام  در  مــا  افــزود:  وى 
ــد  ــتورها و قواع ــده دس ــِش گیرن  نق

ً
ــا ــتیم و صرف ــل هس منفع

 بــه اســتانداردهایى 
ً
بین المللــى را ایفــا مى کنیــم و لزومــا

ــن  ــه ای ــت. البت ــا نیس ــوب م ــه مطل ــویم ک ــک مى ش نزدی
ــاظ  ــه لح ــادى ب ــتراک زی ــاط اش ــى، نق ــاخص هاى جهان ش
ــه هــر صــورت،  ــد، امــا ب ــا مــا دارن اســتانداردى و ارزشــى ب
تبعیــت تــام نظــام حکمرانــى ملــى بــه جهــت تعارض هــاى 
ــى مــا، مــردود  ــا برخــى از جنبه هــاى هویت محتمــل آن هــا ب
ــازى  ــته، از شاخص س ــه گذش ــه ده ــفانه در س ــت. متأس اس
ــورى  ــام جمه ــراز نظ ــداف ت ــراى اه ــى ب ــه حکمران در عرص
اســامى ایــران، غفلــت شــده و منفعــل بوده ایــم و بــه 
ــا  ــه تنه ــن عرص ــا در ای ــى م ــى مل ــت، حکمران ــن جه همی
 بــا جریــان ســاده انگارانه 

ً
ــا دریافت کننــده بــوده اســت. عمدت

ــرى و دانشــگاهى در حــوزه شــاخص ها  در ســطح تصمیم گی
مواجــه هســتیم و بایــد بدانیــم ایــن ســطح انفعــال در ســطح 
 شــما امــروز مشــاهده مى کنیــد 

ً
جهانــى وجــود نــدارد. مثــا

در بحــث شــاخص هاى ترکیبــى، کشــورهاى پیشــرفته عــاوه 
ــى،  ــراى مقایســه جهان ــى ب ــه شــاخص هاى بین الملل ــر تهی ب

ــه   ب
ً
ــم و لزومــا ــده دســتورها و قواعــد بین المللــی را ایفــا می کنی  نقــِش گیرن

ً
ــا مــا در نظــام شــاخص های بین المللــی منفعــل هســتیم و صرف

یــادی بــه لحــاظ اســتانداردی  اســتانداردهایی نزدیــک می شــویم کــه مطلــوب مــا نیســت. البتــه ایــن شــاخص های جهانــی، نقــاط اشــتراک ز

و ارزشــی بــا مــا دارنــد، امــا بــه هــر صــورت، تبعیــت تــام نظــام حکمرانــی ملــی بــه جهــت تعارض هــای محتمــل آن هــا بــا برخــی از جنبه هــای 

ــوری  ــام جمه ــراز نظ ــداف ت ــرای اه ــی ب ــه حکمران ــازی در عرص ــته، از شاخص س ــه گذش ــه ده ــفانه در س ــت. متأس ــردود اس ــا، م ــی م هویت

یافت کننــده بــوده اســت.  اســامی ایــران، غفلــت شــده و منفعــل بوده ایــم و بــه همیــن جهــت، حکمرانــی ملــی مــا در ایــن عرصــه تنهــا در
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رصــد  و  پایــش  بــراى  ملــى  ســنجه هاى  و  شــاخص ها 
ــد و در  ــى مى کنن ــود طراح ــى خ ــت اجتماع ــت عدال وضعی
ملــى  و ســنجه هاى  مقــام سیاســت گذارى، شــاخص ها 
ــد. از  ــرار مى دهن ــى ق ــذارى و دیده بان ــورد هدف گ ــود را م خ
ســال ۲۰۰۸، تعــداد فزاینــده شــاخص هاى ترکیبــى در اروپــا 
و آمریــکا در غیــر از حوزه هــاى مرســوم ماننــد رفــاه، مثــا در 
ــوب و…  ــوِر خ ــروزى، کش ــعادت، به ــد س ــى مانن حوزه های
ــت از  ــده، حکای ــد فزاین ــن رون ــج مى شــود و ای ــد و تروی تولی

ــاخص ها دارد. ــه ش ــى در مقول ــال حکمران ــان فع جری
عضــو هیئت علمــى دانشــگاه عامــه طباطبائــى بــا اشــاره بــه 
ــل  ــال هاى قب ــه در س ــیون برنامه وبودج ــه اى در کمیس تجرب
ــى،  ــک جهان ــب وکار« بان ــهولت کس ــاخص س ــون »ش پیرام
اشــاره کــرد: در ابتــداى دهــه ۹۰ شمســى، یکــى از نمایندگان 
ــرف  ــر برط ــد ب ــدى تأکی ــورت ج ــس، به ص ــته مجل برجس
کــردن موانــع ده گانــه موجــود در ایــن شــاخص جهــت بهبــود 
ــن  ــه ای ــن اینک ــت. ضم ــاخص را داش ــن ش ــران در ای ــه ای رتب
ــیارى  ــت بس ــه داش ــد توج ــا بای ــت، ام ــندیده اس ــاش پس ت
ــام  ــوب نظ  در چارچ

ً
ــا ــا اساس ــب وکارهاى م ــائل کس از مس

ــد. ــاخص نمى گنج ــن ش ــائل ای مس
دکتــر خانــدوزى ضمــن دعــوت از همــه صاحب نظــران 
به نقــد و بررســى و بیــان نظــرات خــود پیرامــون ایــن پژوهــش 
ــر  ــى عدالــت اجتماعــى، عــاوه ب ــزود: در شــاخص ترکیب اف
ــت  ــت اجتماعــى در کلی ــى شــاخص عدال ــد و نمــره کل رون
ــه  ــاى ۱۷ گان ــک بخش ه ــر تک ت ــه ب ــز جداگان ــود، تمرک خ
ایــن شــاخص، موجــب فهــم و تصویــر دقیق تــر از وضعیــت 
عدالــت اجتماعــى مى شــود و امــکان تعامــل و ارتبــاط 
مســتقیم بــا دســتگاه مرتبــط اجرایــى و سیاســت گذارى را نیــز 

فراهــم مــى آورد.
وى ادامــه داد: انتظــار و مطالبه اصلى ما از دســتگاه فرابخشــى 
دولــت )ســازمان برنامه وبودجــه کــه مرکــز آمــار ایــران را زیــر 
ــرآورى و گــردآورى  نظــر خــود دارد( آن اســت کــه جهــت ف
و  جــدى  فعالیت هــاى  عدالــت،  ســنجه هاى  داده هــاى 
ــن  ــت همی ــه جه ــش ب ــن پژوه ــد. در ای ــام دهن ــى انج اساس
ــوب  ــنجه هاى مطل ــیارى از س ــارى، از بس ــر آم ــف  و  فق ضع
ــرآورد وضعیــت عدالــت صرف نظــر شــد و به ناچــار  ــراى ب ب
ســراغ گزینه هــاى بهینــه دوم رفتیــم. بــدون شــاخص ها، 
هیــچ خط کــش و معیــار ارزیابــى دربــاره نظــرات و ادعاهــاى 
ــم و  ــه وضعیــت عدالــت در کشــور نداری متناقــض نســبت ب
بــراى رســیدن بــه یــک تصویــر جامــع از عدالــت اجتماعــى، 
ــتیم.  ــور هس ــات در کش ــار و اطاع ــام آم ــود نظ ــد بهب نیازمن
ــراى  ــال ب ــر و موضــع فع ــن شــرایط، دســت برت  در ای

ً
اساســا

ــمى  ــاى رس ــى، نهاده ــاخص هاى ترکیب ــد ش ــى و تولی طراح
اســت کــه بتواننــد ایــن وظیفــه را ایفــا نماینــد.

دکتــر خانــدوزى در انتهــاى ســخنان خــود، بــا اشــاره 
به ضــرورت پرداخــت بــه مســئله عدالــت اجتماعــى در 
ــگ  ــم و جن ــا تحری ــط ب ــائل مرتب ــد مس ــى مانن ــرایط کنون ش
اقتصــادى کشــور افــزود: اگرچــه کشــور بــا شــرایط ویــژه اى 
ــا،  ــا این ه ــت، ام ــرو اس ــى روب ــات خارج ــاظ تعام ــه لح ب
بهانــه اى نیســت کــه در ایــن شــرایط پرنوســان اقتصــادى، از 
ــت  ــت اجتماعــى غفلــت شــود. مســئله عدال موضــوع عدال
ــى  ــک کاالى تجمل ــراى آن، ی ــازى ب ــى و شاخص س اجتماع
ــر  ــت. اگ ــور نیس ــت کش ــاى فراغ ــراى دوران ه ــس ب و لوک
در دهه هــاى گذشــته بــه مســئله عدالــت، تمرکــز کــرده 
ــى در  ــى داخل ــرمایه اجتماع ــت س ــات تقوی ــم، موجب بودی
ــم  ــى فراه ــه خارج ــاى ظالمان ــا تحریم ه ــه ب ــرایط مقابل ش
ــه  ــور در مرحل ــت گذارى کش ــام سیاس ــروز نظ ــد و ام مى آم
ــاى  ــى تصمیم ه ــاى اجتماع ــران پیامده ــرى، نگ تصمیم گی
ــاب  ــت دوم انق ــئله دس ــت، مس ــروز عدال ــود. ام ــود نب خ
اســامى نیســت، بلکــه بایــد عدالــت اجتماعــى به صــورت 
جــدى مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه ایــن امــر، موجــب قــوام 
دولــت و ملــت مى شــود و آنــگاه حتــى شــرایط دیگــرى بــراى 

ــى آورد. ــم م ــور فراه ــى کش ــت خارج ــت سیاس موقعی
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شماره یک

معرفی کتاب برداشت مسلمانان از عدالت
 تحــول مفهــوم عدالــت را از زمــان ظهــور اســام تاکنــون در بســتر وســیع نظــم عمومــى اســام

 دنبــال مــى کنــد. او بــا اســتفاده از عائــق مفهومــى و تجربى، بســط مفهــوم عدالت را در اســام

 نــه تنهــا از منظــر نظــم زمانــى بلکــه بر حســب مقــوالت سیاســى، کامــى، فلســفى، اخاقى،

ــد ــودش مترص ــه خ ــر گفت ــا ب ــاب بن ــن کت ــد. او در ای ــى کن ــى م ــى بررس ــى و اجتماع  حقوق

 بررســى مفهومــى- نظــام منــد، در برابــر بررســى تاریخى-روایــى عدالــت در ایــن ابعاد اســت.

 نویســنده در بخــش اعظــم ایــن کتــاب به بررســى مفهــوم اســامى عدالــت در عصر کاســیک

 برحســب ایــن مقــوالت پرداختــه اســت. تأکیــد بر تحــول )مفهــوم اســامى عدالــت در( عصر

 کاســیک، فهــم مــا را از مفهــوم مــدرن عدالــت عمیــق تــر مــى کنــد کــه فرایندهــاى تغییــر و

 اســتمرار آن در تکامــل مفهــوم اســامى عدالــت بــه اختصــار بررســى شــده اســت. در اواخــر

 کتــاب، ضــرورت بررســى برخــى از ابعــاد دیگــر عدالــت چــون وجــوه سیاســى، اجتماعــى،

 الهــى و وحیانــى نیــز مطــرح مــى شــود. خــدورى بــا ایــن روش بــه حفــظ آنچــه بــه صــورت

.ســنتى تثبیــت شــده، ضــرورت تغییــر را نیــز بــه بحــث مــى گــذارد

ــات  ــتاد مطالع ــدورى )۱۹۰۹ – ۲۰۰۷(  اس ــد خ ــر مجی دکت
ــود. وى در  ــکا ب ــز آمری ــز هاپکین ــه در دانشــگاه جان خاورمیان
موصــل عــراق بــه دنیــا آمــد، در دانشــگاه آمریکایــى بیــروت 
ــت در وزارت  ــال خدم ــت س ــس از هش ــود و پ ــل نم تحصی

ــه آمریــکا مهاجــرت کــرد. آمــوزش عــراق ب
ــود  ــه خ ــه ک ــت، آن گون ــلمانان از عدال ــت مس ــاب برداش کت
ــش  ــال پژوه ــى س ــل س ــد، حاص ــى نویس ــدورى م ــر خ دکت
ــاب در  ــن کت ــوده اســت. ای ــع دســت اول ب ــان مناب وى در می
ــه  ــت در عرص ــوم عدال ــلمانان از مفه ــم مس ــن فه ــى تبیی پ
ــت سیاســى، کامــى،  هــاى مختلــف فکــرى )شــامل عدال
فلســفى، اخاقــى، شــرعى، اجتماعــى( و چگونگــى تحــول 
در ایــن مفهــوم اســت. بــا اینکه کتــاب از ســاختار اندیشــه اى 
برخــوردار اســت، امــا رونــد کلــى حرکــت از عرصــه عدالــت 
سیاســى بــه دیگــر عرصــه هــا و… بــر اســاس حرکــت 
تاریخــى چیــده شــده اســت. در هــر فصــل نیــز تــاش شــده 
تــا حــد ممکــن تقــدم و تأخــر تاریخــى در بیــان اندیشــه هــا 
ــال در فصــل آخــر ابتــدا دیــدگاه  ــه طــور مث رعایــت شــود. ب
ــى )اســدآبادى( بررســى مــى  ــن افغان هــاى ســیدجمال الدی

شــود و ســپس نظــرات محمــد عبــده طــرح مــى شــوند.

 نقاط قوت کتاب 	

ــات  ــى ارجاع ــا تمام ــت اول: تقریب ــع دس ــه مناب ــوع ب • رج
کتــاب، بــه کتــب و نوشــته هــاى خــود اندیشــمندان مســلمان 

اســت.
• تمرکــز بــر موضــوع: از خصلــت هــاى مفهــوم عدالــت در 
ــى در  ــم اختاف ــایر مفاهی ــا س ــب آن ب ــامى، ترکی ــع اس مناب
مکاتــب دینــى اســت. دکتــر خــدورى تــا حــد امــکان ســعى 
ــث  ــم بح ــن مفاهی ــف و تبیی ــادن در دام توصی ــوده از افت نم
ــن  ــه ای ــد. البت ــاب کن ــت اجتن ــوم عدال ــز و دور از مفه برانگی
ــاب  ــا حــدودى موجــب ســخت فهــم شــدن کت ــاب، ت اجتن
شــده اســت و میــزان اســتفاده از کتــاب را بــراى مخاطبیــن عام 
کاهــش داده. ایــن در حالــى اســت کــه کتــاب در اصــل بــراى 
ــان نوشــته شــده اســت. مخاطبینــى  مخاطبیــن انگلیســى زب
کــه بــا دنیــاى فکــرى جهــان اســام ارتبــاط اندکــى داشــته و 

یــا اصــا ارتباطــى ندارنــد.
• حفــظ خصلــت درآمدى کتــاب: کتــاب دربرگیرنــده نظرات 
ــا صــرف نظــر از  ــت نیســت )ب ــاره عدال ــر خــدورى درب دکت
ــل  ــنده در فص ــات نویس ــاب و ترجیح ــى کت ــات پایان صفح
پایانــى( و دکتــر خــدورى در بیــان نظــرات اندیشــمندان اهــل 

ســنت ســعى کــرده جانــب انصــاف را رعایــت دارد.
• موفقیــت در انتقــال هــدف: بــا خوانــش ایــن کتــاب، 
مخاطــب متوجــه گســتردگى اختــاف در برداشــت از مفهــوم 

شماره سه
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ــد.  ــد ش ــوم خواه ــن مفه ــود ای ــتردگى خ ــز گس ــت و نی عدال
ــل  ــل تأم ــیک و قاب ــع کاس ــدادى از مناب ــا تع ــن ب همچنی
ــن  ــه اب ــه عادل ــث مدین ــد بح ــت، مانن ــوم عدال ــاره مفه درب
ســینا، فهــم ابــن رشــد از عدالــت و دریافــت غزالــى از ایــن 
ــى  ــون اصل ــه مت ــه ب ــد مراجع ــده و عاقمن ــنا ش ــوم آش مفه
ــج  ــه کــرد نتای ــوان اضاف ــن مــورد مــى ت ــه ای خواهــد شــد. ب
شــکاف ســقیفه در میــان مســلمین را. بــا خوانــش ایــن کتــاب 
مخاطــب بــه صــورت درآمــدى بــا تحــول مفهــوم عدالــت در 
جهــان اســامى کــه از اهــل بیــت علیهــم الســام دور افتــاده 
آشــنایى پیــدا کــرده و چگونگــى ایــن تحــول را در نبــود اهــل 

ــت. ــت علیهــم الســام درخواهــد یاف بی

نقاط ضعف کتاب 	

• اکتفــا بــه جهــان اهــل ســنت: ایــن کتــاب برداشــت 
مســلمانان از عدالــت نیســت بلکــه برداشــت اهــل ســنت از 
عدالــت اســت. نویســنده تعمــد داشــته تــا جایــى کــه ممکــن 
اســت اندیشــه هــاى شــیعى را از ســیر مباحــث خــود حــذف 
کنــد مگــر آنکــه امــکان پذیــر نباشــد )ماننــد مباحــث عدالت 
فلســفى(. در رابطــه بــا مکاتــب فقهــى و کامــى شــیعه ایــن 
ــرد. ایــن حــذف  ــه صــورت کامــل انجــام مــى پذی حــذف ب
ــردن  ــام ب ــى در ن ــراد رخ داده، بلکــه حت ــه اف ــه تنهــا در زمین ن
از مناطــق، مناطــق شــیعى نشــین تــا حــد امــکان نیــز حــذف 

شــده انــد.
• طــرح خــوارج و معتزلــه: نویســنده خــوارج را از مهــم 
تریــن گــروه هــاى اولیــه طــرح کننــده عدالــت معرفــى مــى 
کنــد امــا اســتدالل هــاى تاریخــى کافــى در ایــن بــاره نــدارد. 
دومیــن گــروه مهــم را نیــز معتزلــه مــى خوانــد. ایــن در حالــى 
اســت کــه تصــور نگارنــده بــر اهمیــت تشــیع در طــرح اولیــه 

عدالــت اســت.
ــى  ــه بررس ــاب ب ــن کت ــم: ای ــمندان قدی ــه اندیش ــا ب • اکتف
نظــرات علمــاى قدیــم محــدود شــده و بــه اندیشــمندان دوران 

ــه شــده اســت. ــا در فصــل آخــر پرداخت ــد تنه جدی
• نپرداختــن بــه اثرپذیــرى از مدرنیتــه: چگونگــى تأثیــر 
مدرنیتــه بــر تغییــر فهــم از عدالــت در نــزد مســلمان بررســى 

ــت. ــده اس نش
ــاش  ــنده ت ــت: نویس ــک واقعی ــراى دورى از ی ــاش ب • ت
داشــته خــود را از اثرپذیــرى انقــاب اســامى ایــران دور کند. 
ــت از  ــرات آن در دریاف ــاب و تأثی ــن انق ــل ای ــن دلی ــه همی ب
ــه شــدت فروکاســته و آن را هــم  ــزد مســلمانان را ب عدالــت ن
رده پــروژه احیاگرایــى در دیگر کشــورهاى مســلمان قــرار داده.

ــب  ــه اى از مکات ــى و زمین ــات ابتدای ــه اطاع ــن ب • نپرداخت
ــاب،  ــش کت ــه خوان ــش از آغــاز ب فکــرى: مناســب اســت پی
ــاره مکاتــب فقهــى و کامــى اهــل  ــده مختصــرى درب خوانن
ســنت و اختافــات آنهــا بــا یکدیگــر کســب اطــاع نمایــد، 
ــى را پوشــش نمــى  ــن اطــاع ابتدای ــاب ای ــرا مباحــث کت زی
دهــد و بــه ســبب آن خواننــده اندکــى در بیــن مکاتــب دینــى 

اهــل ســنت ســرگردان مــى شــود.
ــح  ــى ترجی ــاره چرای ــاب درب ــود اســتدالل در انتهــاى کت • نب
عرفــى گرایــى در نظریــه عدالــت: بــا آنکــه کتــاب، درآمــدى 
ــر  ــنده نظ ــت نویس ــا در نهای ــت ام ــت اس ــوم عدال ــر مفه ب
ــان  ــت بی ــب عدال ــه مناس ــا ریش ــه ب ــود را در رابط ــح خ مرج

ــد. ــى کن ــوار نم ــتداللى س ــر اس ــى آن را ب ــى دارد ول م
 نتیجه گیری

بــا خوانــش ایــن کتــاب خواننــده از گســتردگى مفهــوم عدالت 
و گســتردگى اختــاف در مفهــوم آن بیــن اندیشــمندان عمدتــا 
ــا  ــبب ب ــن س ــه همی ــود. ب ــى ش ــنا م ــم آش ــنى و دوران قدی س
پیشــینه غنــى تاریخــى ایــن مفهــوم در ســنت اســامى اهــل 
ــت  ــى مفهــوم عدال ــز آشــنا شــده و در نتیجــه پیدای ســنت نی
در جهــان اســام را تنهــا بــه برخــورد بــا مدرنیتــه ربــط نمــى 
ــیعى  ــى ش ــى و کام ــاى فقه ــه ه ــذف اندیش ــا ح ــد. ام ده
ضربــه ســختى بــه ســاختار کتــاب وارد مى کنــد و کتــاب را از 
مرجعیــت مــى انــدازد. بــه همین جهــت نگارنــده، ایــن کتاب 
را جهــت آشــنایى بــا برداشــت اندیشــمندان قدیــم اهل ســنت 
ــروف  ــوف مع ــد فیلس ــت چن ــراه برداش ــه هم ــت را ب از عدال
قدیــم شــیعه از ایــن مفهــوم بــراى مخاطــب خــاص عدالــت 
پژوهشــى مناســب مــى دانــد. منــوط بــر اینکــه پیــش از آغــاز 
خوانــش آن، اطاعاتــى ابتدایــى از مکاتــب دینــى اهل ســنت 

کســب کنــد.
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شماره یک

»عدالت خانه« یا دغدغه فراگیِر ملِی 

»سفارت خانه«

نقد کتاب 

 آنچــه مى خوانیــد قســمت ســوم از نقــد کتــاب »تکاپــو بــراى آزادى« بــا عنــوان
 فرعــى »روایتــى دیگــر از انقــاب مشــروطه ایــران«، اثــر علیرضــا مایى توانــى
 اســت کــه توســط پژوهشــکده امام خمینــى)ره( و انقاب اســامى )وابســته بــه
 موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امام خمینــى)ره( منتشــر شــده اســت. مایى توانــى
 نویســنده کتــاب، عضــو هیات علمــى و معــاون پژوهــش و تحصیات تکمیلــى

.پژوهشــگاه علوم انســانى و مطالعات فرهنگــى اســت

ــا ایــن جملــه آغــاز کــرده  نویســنده تکاپــو، گفتــار خــود را ب
ــردم  ــى م ــته مل ــان و خواس ــن آرم ــت: »آزادى بزرگ تری اس
ایــران در ۱۵۰ســال اخیــر اســت.« )ص۱( امــا روایــت 
وى، بعــد از بیــان مفروضــات در فصــل اول، بــا جنبــش 
ــوم  ــا وى مفه ــود. آی ــروع مى ش ــل دوم( ش عدالتخواهى)فص
عدالــت را متــرادف بــا آزادى گرفتــه اســت؟ یــا اینکــه 
ــا آنکــه  ــرده اســت؟ و ی ــه مفهــوم آزادى تاویــل ب عدالــت را ب
ــى  ــروطه خواهى، مفهوم ــش مش ــت در جنب ــم وى عدال به زع
ــه از  ــت خودکام ــیطره حکوم ــر س ــت و به خاط ــتعارى اس اس
ایــن واژه اســتفاده شــده اســت؟ پاســخ ایــن ســواالت دربــاره 
مشــروطه خواهان ســکوالر مثبــت اســت یعنــى دغدغــه 
ــت.  ــه عدال ــت و ن ــوده اس ــان، آزادى ب ــروه از معترض ــن گ ای
ــش  ــوم، »چرخ ــل س ــوان فص ــه عن ــت ک ــر اس به همین خاط
گفتمانــى؛ گــذار از عدالــت بــه آزادى« اســت. لکــن دغدغــه 
ــردم  ــون و م ــوم روحانی ــه عم ــان ک ــر از معترض ــش دیگ بخ
دینــدار بودنــد، عدالــت بــود و نــه آزادى. آنــان آزادى را در پرتو 
ــا  ــه ب ــت ک ــل اس ــندیدند، به همین دلی ــت مى پس ــود عدال وج
ــروطه خواهان،  ــر مش ــروطه مدنظ ــواى مش ــدن محت آشکارش
ــنده  ــس نویس ــد. پ ــر کردن ــش صرف نظ ــا جنب ــى ب از همراه
تکاپــو از همــان آغــاز »روایــت دیگــر مشــروطیت« بــا 
ــت.  ــده اس ــه رو ش ــى روب ــام عدالتخواه ــى به ن ــاله بزرگ مس

ــه  ــوط ب ــتر مرب ــت، بیش ــاله مندى عدال ــى رود مس ــان م گم
ــان  ــون آن ــکوالر چ ــروطه خواهان س ــا مش ــد ت ــنده باش نویس
خــوب مى دانســتند کــه خواســته اصلــى مــردم عدالــت ورزى 
ــل دوم  ــه فص ــذا گرچ ــت، ل ــت اس ــزاران حکوم ــاه و کارگ ش
ــن  ــن در باط ــد؛ لک ــوه مى کن ــى جل ــت تاریخ ــاب، روای کت
امــر، تکاپــوى نویســنده بــراى حــل مســاله عدالتخواهــى در 
آغــاز جنبــش اســت. وجــه ایدئولوژیــک ایــن فصــل بیشــتر از 
ســایر فصــول کتــاب اســت، ازایــن رو، خیلــى مهــم اســت که 

ــود. ــه رو مى ش ــاله روب ــن مس ــا ای ــه ب ــم چگون بدانی
ــا  ــن ت ــت لک ــه« اس ــش عدالتخان ــل دوم »جنب ــوان فص عن
نیمه هــاى فصــل تقریبــا هیــچ بحثــى از عدالتخانــه بــه میــان 
نمى آیــد. عنوان هــاى فرعــى فصــل، ماننــد روزنامه هــا و 
ــرى  ــا، دوره مظف ــرون از مرزه ــى در بی ــوى آزادى خواه تکاپ
کانون هــاى  آزادى خواهــان،  فعالیت هــاى  گســترش  و 
آغــاز  انقــاب،  کشــور، جرقه هــاى  داخــل  آزادى خــواه 
کنشــگرى آزادى خواهــان در برابــر اســتبدادگران، همگــى 
مربــوط بــه آزادى خواهى انــد. نویســنده تکاپــو در ایــن 
مباحــث ســعى کــرده پــاره اى از فعالیت هــاى آزادى خواهــان 
را کــه در ذهنیــت عمومــى و فرهیختــگان پذیرفتنــى نیســت، 
ــنویسنده  ــخانه ـ ــیس فراموش ــد تاس ــد مانن ــوه ده ــادى جل ع
ــن آن فراموشــخانه  ــردـ کــه اولی ــه کار نمى ب »فراماســونى« را ب

داود مهدوی زادگان، عضو هیات علمی پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگیشماره چهار
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و جامــع آدمیــت، توســط هــواداران ملکم خــان تاســیس 
شــد و برخــى رهبــران مشــروطه ماننــد ســلیمان میرزا و 
شــیخ ابراهیم زنجانــى در آن عضــو بودنــد. )ص۵۸( وى 
فراماســونى  انجمن هــاى  نقــش  و  ماهیــت  از  به ســادگى 
ــوب  ــى در چارچ ــت انقاب ــى فعالی ــت گوی ــرده اس ــور ک عب
بــه  وابســتگى  بــه  مشــکوک  انجمن هــاى  این گونــه 
ــى  ــت چندان ــر، اهمی ــداف بزرگ ت ــر اه ــگان، به خاط بیگان
ــران و  ــورد دیگــر، اجتمــاع مخفــى گروهــى از رهب ــدارد. م ن
فعــاالن ضدنظــام  ســلطانى در عصــر روز دوازدهــم ۱۳۲۲ق. 
در بــاغ میرزا ســلیمان خان میکــده اســت. ملــک زاده ایــن 
اجتمــاع را »پایه گــذارى کمیتــه انقــاب« نامیــده اســت 
و نویســنده تکاپــو بــه تبــع آبراهامیــان در کتــاب »ایــران 
ــدرو  ــى تن ــک ول ــه را دموکراتی ــن کمیت ــاب«، ای ــن دو انق بی
ــى را  ــع عموم ــنامه مجم ــى از اساس ــد و بخش های مى خوان
ــت)ص۵۹(  ــرده اس ــت ک ــت، روای ــز نیس ــه بحث برانگی ک
ــات ســران  ــد شــده، از اختاف در حالى کــه در اساســنامه تاکی
دســتگاه شــاهى ـــمانند اختــاف میــان عین الدولــه و اتابکـــ 
بیش تریــن بهره بــردارى را بکننــد و بــه ایــن اختافــات دامــن 
ــت  ــا دول ــت ب ــه مخالف ــب را ب ــخاص جاه طل ــد و اش بزنن
ــه از  ــبدون اینک ــذ تهرانـ ــون متنف ــا روحانی ــد، ب ــویق کنن تش
ــب نامه هاى  ــد و ش ــکارى کنن ــوندـ هم گاه ش ــان آ اهداف ش
ــدى،  ــک زاده، مه ــد. )مل ــر کنن ــهر منتش ــطح ش ــج در س مهی
۱۳۷۳، تاریــخ انقــاب مشــروطیت ایــران، انتشــارات علمى، 
ــا  ــه ت ــال آنچ ــاب دوم، ص۲۴۲( به هرح ــارم، کت ــاپ چه چ
ــاهده  ــه مش ــش عدالتخان ــه جنب ــوط ب ــل مرب ــاى فص نیمه ه
ــش  ــه جنب ــت و ن ــان اس ــت آزادى خواه ــر فعالی ــود، ذک مى ش

ــاب  ــا و ط ــرت علم ــث مهاج ــه بح ــه ب ــا اینک ــه ت عدالتخان
تهــران بــه حــرم عبد العظیــم)ع( کــه بــه »مهاجــرت کوچــک« 
معــروف شــد )۲۴آذر۱۲۸۴ش/ ۱۵شــوال۱۳۲۳ق( و اعــام 
خواســته ها بــه ســفیر عثمانــى و حــوادث بعــدى مى رســد. بــا 
وصــف ایــن، نویســنده تکاپــو تردیــد دارد کــه آیــا ایــن تحصن 
ــا  ــت ی ــوده اس ــى ب ــته هاى صنف ــراى خواس ــینى ب و بست نش
خواســته هاى بزرگ تــر و ملــى، چراکــه وى در ایــن خواســته ها 
هیــچ نســبتى بــا مفاهیــم مــدرن مشــاهده نمى کنــد: »اینکــه 
هــدف اصلــى متحصنــان چــه بــود، آیــا مطالبــات آنهــا صرفــا 
ــاى  ــق آرمان ه ــال تحق ــه دنب ــا اینک ــت ی ــى داش ــه صنف جنب
بــزرگ و ملــى بودنــد؟ هنــوز پرسشــى مهــم و اساســى بــوده 
ــت.«  ــز اس ــیار تامل برانگی ــه بس ــا مدرنیت ــا ب ــه م و در مواجه
ــه از  ــش عدالتخان ــرى از جنب ــاهد ذک ــا، ش )ص۷۵( در اینج
ســوى نویســنده تکاپــو هســتیم. بگذریــم کــه وى بــراى تاکید 
بــر اینکــه یکــى از خواســته هاى متحصنــان، عدالتخانــه 
ــت  ــا روای ــدى ب ــم و ج ــدان مه ــدى نه چن ــت، نق ــوده اس ب
دولت آبــادى بــه راه مى انــدازد چــون اساســا نمى تــوان در 
ــد و  ــنتى بودن ــون س ــا از روحانی ــه غالب ــا ک ــته هاى آنه خواس
عدالتخانــه نــزد آنهــا مفهــوم جــا افتــاده اى بــود بــه ســود ایــده 
آزادى تصــرف کــرد. ایــن کار حتــى نســبت بــه ســیدعبدالله 
بهبهانــى ـــکه از روحانیــون مشــروطه خواه اســتـ نیــز ممکــن 
نبــود. ملــک زاده دربــاره بهبهانــى مى گویــد: »نزدیکــى و 
ــرام و  ــول و م ــى در روى اص ــا بهبهان ــان ب ــاس آزادى خواه تم
افــکار نویــن و فلســفه جدیــد غیرممکــن بــود، زیــرا تــا ایــن 
ــت  ــود و صحب ــاده ب ــن در مغــز او راه نیفت ــکار نوی ــخ، اف تاری
ــا  ــل حرف ه ــن قبی ــان و ای ــس مبعوث ــى و مجل ــت مل حکوم

ــی  ــچ بحث ــا هی یب ــل تقر ــای فص ــا نیمه ه ــن ت ــت لک ــه« اس ــش عدالتخان ــل دوم »جنب ــوان فص عن
از عدالتخانــه بــه میــان نمی آیــد. عنوان هــای فرعــی فصــل، ماننــد روزنامه هــا و تکاپــوی 
آزادی خواهــی در بیــرون از مرزهــا، دوره مظفــری و گســترش فعالیت هــای آزادی خواهــان، 
ــان در  ــگری آزادی خواه ــاز کنش ــاب، آغ ــای انق ــور، جرقه ه ــل کش ــواه داخ ــای آزادی خ کانون ه
برابــر اســتبدادگران، همگــی مربــوط بــه آزادی خواهی انــد. نویســنده تکاپــو در ایــن مباحــث ســعی 
ــی  ــگان پذیرفتن ــی و فرهیخت ــت عموم ــه در ذهنی ــان را ک ــای آزادی خواه ــاره ای از فعالیت ه ــرده پ ک

ــد . ــوه ده ــادی جل ــت، ع نیس

»عدالت خانه« یا دغدغه فراگیِر ملِی »سفارت خانه«
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بــه گــوش او آشــنا نبــود. شــاید بــراى شــنیدن این گونــه 
عقایــد حاضــر نبــود و هرچــه مى خواســتند ســازش خــود را 
در روى انقــاب فکــرى و سیاســى و از میــان بــردن دســتگاه 
اســتبدادى بگذارنــد، بهبهانــى نمى پذیرفــت و آنهــا را از خــود 
ــدف  ــک ه ــه ی ــود ک ــن ب ــاره در ای ــس راه چ ــرد. پ دور مى ک
مشــترکى کــه نفــع هــر دو طــرف در آن باشــد، انتخــاب کننــد 
و دم از آزادى خواهــى و مشــروطه طلبى نزننــد و آن هــدف 
ــود.«  ــت ب ــه صدراعظــم وق ــا عین الدول ــت ب مشــترک مخالف

)ملــک زاده، مهــدى، ۱۳۷۳: کتــاب دوم، ص۲۴۸(
مهاجــرت کوچــک بــا فرمــان مظفــرى در تاســیس عدالتخانــه 
مى یابــد.  خاتمــه  پیروزمندانــه   )۱۲۸۴ )۲۲دى  دولتــى 
ــراى  ــتند ب ــردم توانس ــون و م ــو، روحانی ــش تنباک ــد از جنب بع
دومین بــار خواســته مشــروع خــود را بــر شــاه ایــران تحمیــل 
کننــد. مشــروطه خواهان ســکوالر هــم به خوبــى از ایــن 
ــن  ــردارى از ای ــد و در کار بهره ب ــه بودن ــى یافت ــدرت آگاه ق
این جهانى شــان  اهــداف  ســود  بــه  روحانیــت  ظرفیــت 
ــد و  ــان دادن ــازگار نش ــود را س ــر خ ــد. به همین خاط برآمدن
بــه اســتقبال آن رفتنــد. امــا نویســنده تکاپــو ایــن ســازگارى را 
برنمى تابــد و بــر ایــن عقیــده اســت کــه از آن زمــان تاکنــون 

دربــاره مفهــوم و ماهیــت عدالتخانــه تفکــر جــدى روى نــداده 
ــرى و  ــاى نظ ــدى و بحث ه ــاى ج ــا گفت وگوه ــت: »ام اس
ــکل  ــه[ ش ــاد آن ]عدالتخان ــدن ابع ــراى روشن ش ــى ب مفهوم
ــه  ــه ن ــت عدالتخان ــوم و ماهی ــر، مفه ــت. به همین خاط نگرف
در آن زمــان و نــه اکنــون، چنــدان شــناخته نیســت.« )ص۸۰( 
درواقــع، نقــد وى بــر مشــروطه خواهان ایــن اســت کــه چــرا 
ــا  ــازگارى آن ب ــا نا س ــد ت ــن نکردن ــه را روش ــوم عدالتخان مفه
ــوم شــود: »آنچــه روشــن اســت، هرگــز  ــده مشــروطه معل ای
نمى تــوان مفهــوم مجلــس ملــى را در فرمــان عدالتخانــه 
ــات در وزارت  ــه اصاح ــتن آن ب ــا فروکاس ــرد؛ ام ــتنباط ک اس
عدلیــه نیــز خطاســت.« )ص۸۲( ایــن ســخن انتقــادى 
ــدازه  ــه ان ــا چ ــه وى ت ــد ک ــکار مى کن ــو، آش ــنده تکاپ نویس
ــه  ــت ک ــروطه خواهى اس ــدروى مش ــان تن ــا جری ــق ب مواف
رهبــرى ایــن جریــان را امثــال تقى زاده برعهــده داشــتند. از نظر 
ــا  ــنى ب ــبت روش ــد نس ــه نمى توان ــو، عدالتخان ــنده تکاپ نویس
ایــده مشــروطه برقــرار کنــد. وى هم ســخن بــا احمــد اشــرف، 
بــر ایــن عقیــده اســت کــه »عدالتخانــه شــعارى مردم پســند و 
مبهــم بــود.« )ص۸۴( وى بــا نگاهــى تحقیرآمیــز، خواســته 
عدالتخانــه را مربــوط بــه دوره نابالغــى و ناتوانــى مــردم در فهم 

»عدالت خانه« یا دغدغه فراگیِر ملِی »سفارت خانه«
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ــا  ــر ب ــت )ص۸۵( و به همین خاط ــته اس ــوا دانس ــک ق تفکی
روایت هــاى پســینى کــه مى کوشــد عدالتخانــه را بــا مجلــس 
شــوراى ملــى تطبیــق دهــد، مخالــف اســت. البتــه وى بــراى 
خواننــده معلــوم نمى کنــد کــه روایــت خــود او و امثــال 
ــى  ــیدجواد طباطبای ــى و س ــاء الله آجودان ــرف و ماش احمداش
ــا  ــد از آنه ــه بای ــت ک ــینى اس ــاى پس ــوع خوانش ه ــم از ن ه

پرهیــز کــرد یــا خیــر؟
حــاال کــه عدالتخانــه از مشــروطه تاکنــون مبهم مانده اســت، 
نویســنده تکاپــو ســعى کــرده درباره چیســتى آن ســخن بگوید 
ولــى آنچــه بیــان کــرده دعــاوى نامســتدل و بعضــا متناقــض 
اســت.)ص۸۳( وى درحالــى کــه ذهنیــت علمــاى شــیعه را 
ــه را »نخســتین  ــا اندیشــه مــدرن دانســته، عدالتخان ــه ب بیگان
ــدان  ــه در می ــى مدرنیت ــتاوردهاى عمل ــى از دس ــش ایران خوان
سیاســت« و فاصله گرفتــن از اندیشــه اندرز نامــه اى تلقــى 
ــه  ــت ک ــور نیس ــل تص ــش قاب ــت)ص۸۸( و برای ــرده اس ک
رهبــران دینــى بتواننــد فــارغ از تمــاس بــا مدرنیتــه حتــى بــه 
ــا  ــا پیــش از مواجهــه ب ــه دســت یابند چــون ت ــده عدالتخان ای
ــرى  ــى فک ــى و ناتوان ــرب در نابالغ ــى غ ــتاوردهاى سیاس دس
به ســر مى بردیــم. او ایــده مشــروطه مشــروعه را کــه از 
ــهید  ــوم شیخ ش ــون مرح ــروعه خواهى چ ــاى مش ــوى علم س
ــى  ــن نابالغ ــره همی ــود، در زم ــده ب ــرح ش ــورى ط فضل الله ن
مى دانــد. نویســنده تکاپــو اساســا هرگونــه آمیختگــى قانــون و 
مفاهیــم حقوقــى بــا آموزه هــاى دینــى را نوعــى تقلیل گرایــى و 
فروکاســتن ایــن مفاهیــم از ارزش هــاى حقیقــى آنهــا مى داند: 
ــا فروکاســتن همــه  ــود کــه ب »مشــروطه مشــروعه، نظامــى ب
ــرع و  ــه ش ــده ب ــمیت شناخته ش ــرا و به رس ــد الزم االج قواع
قانــون دینــى، مجتهــدان را در چارچــوب یک مجلس شــوراى 
 اســامى ـــحتى با حضور نماینــدگان طبقات گوناگــون مردمـ 
ــه تنهــا مرجــع قانون گــذار تبدیــل مى کــرد.«)ص۸۶( ایــن  ب
ــر 

ّ
ــز تکث ــکوالر نی ــاى س ــه در حکومت ه ــت ک ــى اس در حال

ــب اســت کــه وى  ــدارد. عجی مرجــع قانون گــذارى وجــود ن
ــدس را  ــرع مق ــه ش ــرا ب ــد الزم االج ــاى قواع ــى و ابتن آمیختگ
نه تنهــا تعالــى آن قواعــد ندانســته بلکــه تقلیــق و فروکاســتن 

مى خوانــد.
به هــرروى، طبیعــى اســت کــه فرمــان عدالتخانــه نویســنده اى 
بــا چنیــن دیدگاهــى را قانــع نســازد. به زعــم وى، اگــر 
ــد و  ــى بمان ــطح باق ــن س ــد در همی ــروطه خواهى بخواه مش
بــه عرفى شــدن مطلــق گــذر نکنــد؛ از ســطح نابالغــى ترقــى 
نکــرده اســت و بــه فرجــام خــود نرســیده اســت. جامعــه بــه 
یــک »چرخــش گفتمانى« یــا »گسســت گفتمانى« نیــاز دارد. 

ــه اى  ــه از مفهــوم اندرزنام ــت و عدالتخان اینکــه مفهــوم عدال
و از شــرع فاصلــه گرفتــه و بــه مفاهیــم مــدرن نزدیــک شــده 
ــروطه،  ــان مش ــد گفتم ــه بای ــد بلک ــت نمى کن ــت، کفای اس
جایگزیــن گفتمــان عدالتخواهــى شــود. به همین خاطــر، 
نویســنده تکاپــو در فصــل مســاله »چرخــش گفتمانــى و گذار 
ــر، پى گرفته اســت.  ــا اشــتیاقى واف ــه آزادى« را، ب ــت ب از عدال
ــان  ــدور فرم ــان ص ــه از زم ــى ک ــنده از حوادث ــت نویس روای
عدالتخانــه در آذر۱۲۸۴ تــا صــدور فرمان هــاى ســه گانه 
ــاق  ــاه اتف ــط مظفرالدین ش ــرداد۱۲۸۵ توس ــروطیت در م مش
افتــاده اســت، روایتــى تاریخــى از ایــن چرخــش و گسســت 
ــه  ــى البت ــش گفتمان ــدار از چرخ ــن مق ــت. ای ــى اس گفتمان
نویســنده تکاپــو را قانــع نســاخته اســت چــون هنــوز مســاله 
ســتیزه شــرع و عرف)آســمان و زمیــن، خــدا و انســان( تــا بــه 
امــروز الینحــل و بغرنــج باقى مانــده و ماهیــت مــدرن بــودن 
نظــام سیاســى در ایــن فرمــان مبهــم اســت.)ص۱۱۳( در متن 
هرســه فرمــان، مفاهیــم مــدرن آنچنــان فروکاســته شــده بــود 
کــه دیگــر چیــزى از مفاهیــم واقعــى آن باقــى نمى مانــد. هــر 
ســه فرمــان – بــه زعــم نویســنده تکاپــوـ بــر »نظریــه ســلطانى 
ــت،  ــن و سیاس ــى دی ــت)!(«، آمیختگ ــر غیب ــیعى در عص ش
فرمــان مشــروطه به عنــوان حاصــل کار آزادى خواهــان آمیزه اى 
ناســازنما از آســمان و زمیــن یــا خــدا و انسان)شــرع و عــرف( 
ــى  ــتگاه معنای ــد و دس ــى نوپدی ــدان سیاس ــا وج ــه ب ــود ک ب
مدرنیتــه تناســب نداشــت.«)ص۱۱۵ ( وقتــى نویســنده تکاپو 
ــروطه خواهان را از  ــاى مش ــرى و گفته ه ــاى نظ ــان دیدگاه ه بی
قلــم مى انــدازد و تحقیــق نظــرى دربــاره چرخــش گفتمانــى را 
بــه کار دیگران)آتشــگران، مســعود، ۱۳۹۷( حوالــت مى دهــد 
ــد و  ــان مى دان ــر در آزادى خواه ــروطه خواهان را منحص و مش
ــنده  ــى بس ــگرى هاى سیاس ــوادث و کنش ــان ح ــرف بی به ص
ــت  ــینى وى در روای ــت پس ــنگین ذهنی ــور س ــد؛ حض مى کن
مشــروطه کامــا احســاس مى شــود. درواقــع، نویســنده 
تکاپــو، آزادى خواهــان را بــه کــم کارى و کوتاه آمدن هــاى 
از  آن دســته  تنهــا  وى  نــگاه  از  مى کنــد.  متهــم  مکــرر، 
حرکــت  درســت  مســیر  در  تنــدرو  مشــروطه خواهان 
مى کردنــد کــه اهــل ســازش بــا حاکمیــت و عــدول از اصــول 
ــان  ــا حــدى بازرگان ــد: »تنهــا روشــنفکران و ت ســکوالر نبودن
ــروطه گرى  ــان مش ــروطه و آرم ــاى مش ــه معن ــواه ک آزادى خ
ــتند[  ــد ]توانس ــغ مى کردن ــدرن ]را[ درک و تبلی ــوم م در مفه
ــه  ــر اراده الهــى ســخن گفت از حاکمیــت اراده انســانى در براب
ــاور  ــه ب ــا حکومــت را بگســلند. ب ــد آســمان ب ــه پیون و هرگون
آنهــا، دســتیابى بــه مشــروطیت و تحقــق اراده ملــت تنهــا در 
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ــه در  ــى ک ــد، حقیقت ــن مى ش ــرى ممک ــن دین جدا گ ــو ای پرت
ــداده  ــون، رخ ن ــران، به اســتثناى دوره مشــروطه تاکن ــخ ای تاری
اســت.«)ص۱۱۶( اینجاســت کــه وجــه ایدئولوژیــک روایــت 
نویســنده تکاپــو آشــکار مى شــود چــون در هیچ جــاى کتــاب 
ــت  ــل خواس ــه دلی ــه چ ــه ب ــرده ک ــوم نک ــده معل ــراى خوانن ب
همــه مشــروطه خواهان و ملــت، برآمــدن نظــام سیاســى 
ــود  ــته خ ــن خواس ــه ای ــت، بلک ــرى اس ــر دین جدا گ مبتنى ب
وى از مشــروطه اســت.  به عــاوه او نمى توانــد به منظــور 
ــود  ــار خ ــپر گفت ــخ را س ــفى، تاری ــش هاى فلس ــز از پرس گری
ــه آزادى  ــت ب ــتى گذار از عدال ــراى نادرس ــا، ب ــازد. در اینج س
ــام  ــى علیه الس ــى، عل ــرت وص ــه اى از حض ــه جمل ــط ب فق
بســنده مى کنــم: »فــان فــى العــدل ســعه و مــن ضــاق علیــه 
ــى در عدالــت گشــایش  ــق«؛ یعن ــه اضی العــدل فالجــور علی
ــد. ــخت تر یاب ــتم را س ــد، س ــت را برنتاب ــه عدال ــت و آنک اس

ــه / خ ۱۵( )نهج الباغ
 

چرخش گفتمانی در سفارت 	

نویســنده تکاپــو بــا وجــودى کــه از مباحــث نظــرى چرخــش 
ــى  ــا اهمیت ــیار ب ــه بس ــه نکت ــت، ب ــه اس ــره رفت ــى طف گفتمان
از »مــکان چرخــش  اســت  عبــارت  کــه  کــرده  اشــاره 
گفتمانــى« یعنــى ســفارت انگلیــس. در ایــن مــکان بــود کــه 
چرخــش گفتمانــى اتفــاق افتــاد: »واژه »اســامى«، بازتابنــده 
ــه  ــه ب ــود ک ــرا ب ــامى و دین گ ــاى اس ــاى جریان ه دغدغه ه
ــاى  ــى«، دغدغه ه ــد و واژه »مل ــه بودن ــزرگ رفت ــرت ب مهاج
متحصنــان ملى گــرا و سکوالریســت ســفارت بریتانیــا را 
ــد.«)ص۱۱۳(  ــرى بودن ــوادار دین جدا گ ــه ه ــد ک بازمى تابان
آیــا بایــد چرخــش گفتمانــى براى گــذار از عدالــت بــه آزادى 
ــى  ــا مکان ــد؟ آی ــاق بیفت ــى اتف ــور اجنب ــفارتخانه کش در س
بهتــر بــراى وقــوع چرخــش گفتمانــى وجــود نداشــت؟ 
ــفارت  ــینى در س ــرده بست نش ــعى ک ــو« س ــنده »تکاپ نویس
ــه  ــى و ب ــزى قبل ــدون برنامه ری ــادى و ب ــرى ع ــس را ام انگلی
ــوه دهــد. تنهــا کارى  ــه کارگــزاران ســفارت جل دور از مداخل
ــم  ــود »فراه ــام داده ب ــینان انج ــراى بست نش ــفارت ب ــه س ک
ــه  ــدارک زمین ــینان و ت ــراى بست نش ــن ب ــى ایم ــردن فضای ک
ــى دادن  ــراى آگاه ــى ب ــه عموم ــه عرص ــنفکران ب ورود روش
ــم وى  ــود.« به زع ــروطه ب ــق مش ــاى دقی ــینان از معن بست نش
ســفارت در امــور جزئــى مداخلــه نمى کــرد ولــى بــراى 
ــرد. ــک ک ــى( کم ــر ملى)پارلمان خواه ــدف فراگی ــق ه تحق
ــد  ــفارت بتوانن ــتیبانى س ــا پش ــه ب ــنفکرانى ک )ص۱۰۸( روش

ــا مــردم خــود گفت وگــو  ــه عرصــه عمومــى وارد شــوند و ب ب
کننــد، چه طــو روشــنفکرانى مى تواننــد باشــند. ملجــأ و 
ــه مــردم. چنیــن  ــاه چنیــن روشــنفکرانى اجنبــى اســت و ن پن
توصیفــى از روشــنفکران ایرانــى، ذّم شــبیه مــدح اســت. 
معلــوم نیســت نویســنده بــر پایــه کــدام اصــل نظــرى و تجربه 
تاریخــى ســعى کــرده بــه مخاطــب خــود بقبوالنــد انگلیــس 
ــى« را  ــر مل ــک هــدف فراگی اســتعمارگر، دغدغــه »تحقــق ی
ــروطه،  ــان مش ــد از فرم ــال بع ــت یک س ــت. درس ــته اس داش
معاهــده ننگیــن – بــه گفتــه نویســنده تکاپــو »واقعیــت تلــخ«ـ 
ــب  ــود و به موج ــد مى ش ــس منعق ــان روس و انگلی ۱۹۰۷ می
آن ایــران بــه ســه منطقــه؛ یعنــى منطقــه نفــوذ روس و بریتانیــا 
و منطقــه بى طــرف تقســیم مى شــود.)ص۱۶۶( ایــن ســیطره 
بریتانیــا بــر بخــش بزرگــى از خاک مــردم ایــران، مــزد خدمت 
ســفارت بــه روشــنفکران ما بــوده اســت. بااین حال، نویســنده 
ــا در کاِر بست نشــینى،  تکاپــو مى پنــدارد کــه ســفارت بریتانی
دغدغــه »تحقــق یــک هــدف فراگیــر ملــى« را داشــته اســت. 
ــا  ــه ب ــروطه – ک ــش مش ــا در جنب ــه بریتانی ــد مداخل وى فرآین
بست نشــینى در ســفارت علنــى مى شــودـ را از مخالفــت 
اولیــه ســفارت تــا اجــازه ورود بــه آنهــا و همــکارى بــا 
روشــنفکران بــراى تنویــر افــکار بست نشــینان و تشــویق آنهــا 
بــه تغییــر خواســته از عدالتخانــه بــه پارلمــان و نیــز اســتمداد 
ــر ایــران  آنهــا از پادشــاه انگلیــس و فشــار دولــت انگلیــس ب
ــح داده بى آنکــه  ــان، توضی ــول خواســته هاى متحصن ــراى قب ب
نقــدى بــر مداخلــه بریتانیــا در تعییــن سرنوشــت ملــت ایــران 

داشــته باشــد.
نویســنده تکاپــو، دیدگاهــى را کــه مى گویــد بست نشــینى در 
ــده  ــه و از پیش طراحى ش ــورى توطئ ــه تئ ــبوق ب ــفارت مس س
ــدگاه  ــد. وى دی ــى نمى دان ــد و آن  را پذیرفتن ــت، برنمى تاب اس
جمهــورى  اســامى را نیــز همیــن دانســته اســت. ایــن دیــدگاه 
بست نشــینى ســفارت را ترفنــدى بــراى گرفتــن رهبــرى جنبش 
از علمــا و واگــذارى آن بــه روشــنفکران مى دانــد. )ص۱۰۴( 
وى در نقــد ایــن دیــدگاه بــه دو دلیــل کامــا واهى اســتناد کرده 
ــاى  ــه الق ــى نتیج ــر پارلمان خواه ــه اگ ــت اینک ــت؛ نخس اس
ــاس  ــه در اس ــد مدرنیت ــس بای ــد، پ ــى ها باش ــن انگلیس ننگی
مایــه بدنامــى باشــد)!( و دیگــر اینکــه مشــروطه خواهى ذاتــا 
ســکوالر و دین جداگــر اســت. پــس، ایــن چرخــش گفتمانــى 
ــد. )ص۱۰۹(  ــا باش ــه بریتانی ــا توطئ ــت ی ــد سیاس نمى توان
ظاهــرا در نظــر نویســنده تکاپــو، مدرنیتــه با پیشــینه انگلیســى 
ــس  ــگ انگلی ــر، نن ــن  خاط ــه  همی ــت دارد ب ــه اصال ــت ک اس
ــان  ــه بنی ــت ک ــدى نیس ــد. تردی ــه مى دان ــى مدرنیت را بدنام
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مشــروطه اى کــه روشــنفکران غربگــرا از آن ســخن مى گفتنــد، 
ســکوالر و دین جداگــر اســت ـــو ایــن نکتــه را، الاقــل 
ــیخ فضل الله  ــوم ش ــد مرح ــروعه خواهى مانن ــون مش روحانی
ــش  ــى از نق ــش اصل ــن پرس ــدـ لک ــده بودن ــورى)ره( فهمی ن
ــه  ــت و ن ــکوالر اس ــان س ــن گفتم ــیطره  یافت ــفارت در س س
چرخــش گفتمانــى. جالــب اینجاســت کــه نویســنده تکاپــو، 
ــى  ــر ناآگاه ــل ب ــروطه خواه را حم ــون مش ــن ظن روحانی حس
ــون مشــروطه خواه  ــع، روحانی ــد: »درواق ــان کــرده، مى گوی آن
ناآگاهانــه در مســیرى گام  برداشــتند کــه درنهایــت بــه کاهــش 
نقــش دیــن و روحانیــون در فرآیندهــاى سیاســى و اجتماعــى 
ــن  ــد ای ــاس، الب ــن اس ــر ای ــس ب ــد.« )ص۱۰۹( پ مى انجامی
از هوشــمندى روحانیــون مشــروعه خواه بــود کــه فریــب 
ــر،  ــارت دیگ ــد. به عب ــکوالر را نخوردن ــروطه خواهان س مش
ــنفکران  ــترک روش ــکارى مش ــه فریب ــى نتیج ــش گفتمان چرخ
و ســفارت انگلیــس بــوده اســت. بــا وصــف ایــن، وى بــراى 
ــوده نشــان  دادن دامــن روحانیــت از بدنامــى بست نشــینى  آل
مقدمــات  بهبهانــى  آیت اللــه  اســت  گفتــه  ســفارت، 
ــون  ــان روحانی ــه در می ــرد، چنانک ــم ک ــینى را فراه بست نش
مهاجــر بــه قــم روشــنفکران نیــز حضــور داشــتند. )ص۱۱۹( 
مســلما این گــروه از روشــنفکران مهاجر ـــاز دیدگاه نویســنده 
ــل  ــا عم ــند. ام ــل باش ــنفکر اصی ــد روش ــوـ نمى توانن تکاپ
ــر  ــوالت تاریخیـــ اگ ــن منق ــت ای ــرض صح ــى را –به ف بهبهان
ــم، ناشــى از همــان ناآگاهــى و فریبــى  خبــط بزرگــى نخوانی

ــه آن اذعــان دارد. )ص۱۰۹( ــو ب اســت کــه نویســنده تکاپ
ــرش  ــه نگ ــینى ب ــث بست نش ــه بح ــو در میان ــنده تکاپ نویس
ــى  ــش از عدالتخواه ــى جنب ــش گفتمان ــاره چرخ ــود درب خ
بــه مشــروطیت و از دســت دادن پیشــینه دینــى جنبــش اشــاره 
کــرده اســت. به زعــم وى، ایــن اتفــاق »انکشــاف تاریخــى« 
اســت )ص۱۰۹( درحالــى  کــه ایــن اتفــاق »انحطــاط 
ــن از سیاســت و سیاســت  تاریخــى« اســت. جــدا کــردن دی
ــه  ــه دو، س ــت. تجرب ــزى نیس ــتاورد افتخار آمی ــن، دس از دی
قــرن از چنیــن ایــده اى نشــان داده اســت کــه جامعــه بشــرى 
على رغــم پیشــرفت هاى ظاهــرى تــا چــه انــدازه در انحطــاط 
غوطــه ور شــده، از معنویــت و اندیشــه تعالى دور شــده اســت 
و حتــى انحطــاط تاریخــى جوامــع دینــى نیــز ناشــى از بریــده 
شــدن آنهــا از عــدل و داد و حیــات دینــى و گرویــدن آنهــا بــه 
ــوتى،  ــش ناس ــاس خوان ــو« براس ــنده »تکاپ ــت. نویس دنیاس
چنیــن اتفاقــى را انکشــاف تاریخــى مى دانــد ولــى براســاس 
خوانــش قدســى، ایــن اتفــاق »انحطاطــى تاریخــى« اســت.
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ــده  ــه خوانن ــه جالب توج ــاب ک ــکات کت ــر از ن ــى دیگ یک
اســت رویکــرد متناقــض نویســنده در برخــورد بــا دو قــدرت 
اســتعمارگر آن  روز یعنــى روســیه و انگلیــس اســت. روس هــا 
ــواه  ــى ها هواخ ــى انگلیس ــتند ول ــت هس ــواه مل ــواره بدخ هم
مــردم جلــوه داده شــده اند درحالــى  کــه هــر دو قــدرت، 
بدخــواه ملــت بودنــد. بدخواهــى روس و انگلیــس در معاهده 
۱۹۰۷ کامــا مکشــوف اســت. یــک نمونــه آن عــادى جلــوه  
ــفارت  ــینى در س ــاله بست نش ــا در مس ــه بریتانی دادن مداخل
اســت. وى سیاســت انگلیــس را احیــاى مشــروطه و مقابلــه بر 
چیرگــى روســیه بــر ایــران مى خوانــد ولــى سیاســت روســیه را 
ــد. )ص۲۰۱( روس  ــیر مى کن ــى تفس ــتیبانى از خودکامگ پش
ــیم  ــود تقس ــان خ ــرارداد ۱۹۰۷ می ــا ق ــران را ب ــس ای و انگلی
کردنــد، بــا ایــن  حــال، نویســنده سیاســت بریتانیــا را مقابلــه با 
چیرگــى روســیه بــر ایــران تفســیر کــرده اســت. جالــب آنکــه 
نویســنده تلویحــا توضیــح داده اســت ایــن مقابلــه به خاطــر 
ــاختن  ــراى دور س ــتر ب ــه بیش ــوده بلک ــران نب ــى ای ــع مل مناف
ــواحل  ــى س ــس؛ یعن ــوذ انگلی ــت  نف ــه تح ــا از منطق روس ه
بــوده  ایــران  جنــوب  نفت خیــز  مناطــق  و  خلیج فــارس 
ــرحدات  ــت س ــم امنی ــرارداد ۱۹۰۷ ه ــا ق ــا ب ــت: »بریتانی اس
هنــد را تامیــن کــرد و هــم خطــر چیرگــى روســیه بــر ســواحل 
ــوزه  ــیه را در ح ــع، روس ــرد؛ درواق ــن ب ــارس را از بی خلیج ف
ــا در پــى کشــف  ــن، بریتانی ــر کــرد. همچنی نفــوذش زمین گی
ــى  ــر قیمت ــد به ه ــدد برآم ــرف، درص ــه بى ط ــت در منطق نف
شــده روســیه را از ایــن منطقــه دور نگــه دارد.« )ص۱۶۷( البد 
بایــد ملــت ایــران بــراى ایــن مقابلــه از انگلیــس سپاســگزارى 
ــت  ــدن نف ــت ملى ش ــه نهض ــد از اینک ــد بای ــز الب ــد و نی کنن
را بــه راه انداخته انــد شــرمنده باشــند. این گونــه مواجهــه 
نویســنده تکاپــو بــا ســیطره بریتانیــا، شــائبه انگلوفیــل بــودن 

وى را تقویــت مى کنــد.
 

شیخ مشروعه خواه را اعدام نکنید 	

ــدار  ــگاه و اقت ــاره جای ــو« درب ــنده »تکاپ ــى نویس ــدگاه کل دی
روحانیــون در میــان مــردم و برابــر ســاطین، پیش تــر توضیــح 
ــان  ــر وى قائ ــه تعبی ــا ب ــکوالر ـ ی ــنفکران س ــد. روش داده ش
ــون،  ــا روحانی ــرى ب ــل نظ ــم تقاب ــه دین جدا گریـــ على رغ ب
روحانیــت  عظیــم  نیــروى  از  بهره بــردارى  بــه  مجبــور 
موجــب  مشــروطه خواهى  جنبــش  بودنــد.)ص۲۷( 
شــقاق میــان روحانیــون شــد و دســته اى مشــروطه خواه 
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ــنده  ــم نویس ــروعه خواه. به زع ــر مش ــته اى دیگ ــدند و دس ش
تکاپــو، مشــروطه خواهى روحانیــت از ســر ناآگاهى شــان 
روى  از  هــم  مشروعه خواهى شــان  و  بــود)ص۱۰۹( 
ــو«  ــنده »تکاپ ــن رو نویس ــى.)ص۲۶( از ای ــى دین جزم اندیش
موضع گیــرى خــود برابــر روحانیــت را بیشــتر معطــوف 
بــه مشــروعه خواهان کــرده اســت چــون ایــن جریــان، 
اصلى تریــن گــروه مخالــف بــا سکوالر شــدن نظــام  سیاســى 
و قانــون  اساســى بودنــد. مســاعى مشــروعه خواهان موجــب 
شــده  بــود کــه قانــون  اساســى مشــروطه رونویســى کاملــى از 
قانــون  اساســى بلژیــک و فرانســه نباشــد. چــون در ایــن قانون، 
ــر  ــا ب ــارت علم ــمى و نظ ــب رس ــه مذه ــیع به مثاب ــام تش اع
مصوبــات مجلــس، بــا روح ســکوالر قوانیــن  اساســى مــدرن 
ناســازگار اســت. مضافــا آزادى هــاى شــهروندى نیــز مشــروط 
ــنده  ــود.)ص۱۵۴( نویس ــده ب ــام ش ــا اس ــازگارى ب ــه س ب
»تکاپــو« بــا وجــودى کــه مفهــوم دین جدا گــرى را ـــکه عمــق 
ــه کار  ــود ب ــت خ ــاندـ در روای ــه را مى رس ــتیزى مدرنیت دین س
ــا  ــتیز ب ــه س ــم ب ــیعه را مته ــت ش ــس روحانی ــرد، به عک مى ب
ــع  ــه مان ــروعه خواهان را ک ــرى مش ــد. او رهب ــه مى کن مدرنیت
رونویســى کامــل قانون اساســى مشــروطه شــده بــود، در 
واقــع،  در  مى دانــد.  نــورى)ره(  شــیخ فضل الله  مرحــوم 
شــخصیت شــیخ فضل اللــه بــراى مورخانــى ماننــد نویســنده 
تکاپــو، یــک مســاله ایدئولوژیــک به شــمار مى آیــد)ص۱۷۹( 
به همین خاطــر، موضــع نامهربانانــه بلکــه جفاکارانــه اى 
ــر او  ــه وى »تصوی ــه گفت ــد. ب ــوار دارن ــهید بزرگ ــن ش ــا ای ب
]شــیخ فضل الله نــورى[ در منابــع خاطره نگارانــه انقــاب 
ــن  مشــروطه، ناخوشــایند اســت، اغلــب مورخــان و همچنی
کنشــگران عصــر مشــروطه او را تخطئــه و تحقیــر کــرده و بــا 
او ســر ناســازگارى دارنــد.«)ص۱۷۰( نویســنده تکاپــو همین 
تصویــر ناخوشــایند را بــى هیــچ نقــد و بررســى بازتولیــد کرده 
ــیخ فضل الله  ــش ش ــرده نق ــعى ک ــد. او س ــاع مى کن و از آن دف
ــوه  ــگ جل ــا کم رن ــى ی ــروطه را نادیدن ــش مش ــورى در جنب ن
دهــد و وقتــى از حضــور علمــاى تــراز اول تهــران در مشــروطه 
ــیدمحمد  ــى و س ــیدعبدالله بهبهان ــط از س ــد، فق ــاد مى کن ی
مرحــوم  مى گویــد  و  مى بــرد)ص۴۶(  نــام  طباطبایــى 
ــى از فعالیت هــاى جنبــش مشــارکت نداشــته  ــورى در خیل ن
ــا انجمن هــاى مخفــى ـ  اســت؛ جــرم شــیخ آن اســت کــه ب
کــه بســیارى از آنهــا ماهیــت فراماســونى داشــتندـ همــکارى 
ــد  ــر ش ــرع حاض ــون ش ــراى قان ــرط اج ــه ش ــط ب ــرد و فق نک
ــرکت  ــزرگ ش ــرت ب ــاه و مهاج ــجد ش ــاى مس در اعتراض ه
کنــد. )ص۱۷۳( نویســنده تکاپــو، گمان کــرده کــه اگــر 

ــورى در مخالفــت  گوشــه اى از دیدگاه هــاى شــیخ فضل الله ن
ــا  ــب ب ــد؛ مخاط ــر کن ــروطه خواهى را ذک ــاى مش ــا آرمان ه ب
موضعــش همراهــى مى کنــد امــا ایــن نحــو اســتدالل، فقــط 
همراهــى موافقــان بــا مشــروطه را به دنبــال دارد ولــى خواننــده 
جویــاى حقیقــت از وى مى پرســد کــه کــدام حــرف یــا 
پیش بینى هــاى شــیخ فضل الله نــورى نا درســت از آب در 

ــت داد؟ ــایند رضای ــر ناخوش ــه آن تصوی ــد ب ــه بای ــد ک آم
امــا تلخ تریــن و بــه دور از انصاف تریــن گفتــار نویســنده 
تکاپــو، مربــوط به اعدام شــیخ اســت. وى از اینکــه در گفتمان 
انقــاب  اســامى از شــیخ شــهید بــه بزرگــى یــاد مى شــود و 
اعــدام وى ناجوانمــردى تلقــى شــده اســت، ناخشــنود اســت 
ــراض  ــاد و اعت ــه انتق ــه این هم ــد ک ــود مى کن ــان وانم و چن
فقــط به خاطــر اعــدام یــک روحانــى هــوادار اســتبداد اســت: 
ــى  ــک روحان ــتن ی ــه کش ــت ک ــن اس ــخ ای ــخ تاری ــز تل »طن
ــگ  ــان پررن ــامى آنچن ــى انقاب اس ــتبداد در پ ــوادار اس ه
ــام  ــغ انتق ــه تی ــر ب ــزاران نف ــى ه ــه گوی ــد ک ــانه آمیز ش و افس
ــکه بــه گفتــه  هــاک شــدند.«)ص۲۳۶( آرى، عیــن الدولــهـ 
نویســنده »تکاپــو«، عامــل مســتقیم بســیارى از جنایت هــاى 
پیــش از مشــروطه و هــم در دوره اســتبداد صغیر بودـ بخشــیده 
ــرزا به همــراه  ــى خــود شــاه مســتبد، محمدعلى می شــد و حت
ــیخ  ــا ش ــد ام ــد ش ــى اش تبعی ــزاران اصل ــن از کارگ ــد ت چن
اعــدام شــد. وقتــى قــرار باشــد کــه عدالــت ذیــل آزادى قــرار 
گیــرد و هم بســته بــا آن معنــا شــود)ص۱۰۳( چنیــن قضاوتــى 
ــت  ــى آن اس ــد. داورى غیرطبیع ــر مى آی ــى به نظ ــم طبیع ه
ــنده  ــر، نویس ــود. به همین خاط ــوم ش ــدام، محک ــن اع ــه ای ک
ــر ســیدجال آل احمــد اعتــراض کــرده کــه چــرا در  ــو ب تکاپ
آثــارش موضــوع اعــدام شــیخ فضل الله را باژگونــه جلــوه داده 
ــو در  ــنده تکاپ ــى نویس ــاوت نهای ــا قض ــت!)ص۲۳۶( ام اس
کمــال خونســردى ایــن اســت کــه اگــر شــیخ شــهید اعــدام 
نمى شــد بــراى اســتفاده  ابــزارى مدنظــر نویســنده »تکاپــو«، 
ــا  ــود: »ام ــر« ب ــه »مفیدت ــنت و مدرنیت ــوى س ــى گفت وگ یعن
نقــش و حضــور او از ایــن جهــت کــه بــه شــکل گیرى 
ــم  ــدرن اع ــنت و م ــخنگویان س ــادى س ــاى انتق گفت وگوه
از دینــى و غیردینــى مى انجامیــد بــراى آینــده کشــور مفیدتــر 
بــود و چه بســا بســیارى از تجربه هــاى پســینى ضــرورت 
نمى یافــت.«)ص۲۳۸( ایشــان انصــاف زیــادى به خــرج 
ــنت  ــاى س ــکل گیرى گفت وگوه ــر ش ــل به خاط ــه الاق داده ک
ــکه لزومــا بایــد بــه نتیجــه مدنظــر او ختــم شــوند  و مدرنیتــهـ 
وگرنــه نابالغــى و ناپســندندـ قائــل بــه حــق ادامــه حیــات براى 

شــیخ شــده اســت.
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