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  مقدمه. 1
جهـت   نيـ اسـت و از ا  ياسـ يس ةفلسـف  در مباحـث  نيترياز كانون عدالت مفهوم ديترديب
 نظام جامع باًيتقر كه ،را جمهوربرجسته دانست كه كتاب  يافالطون را سند ةشياند توان يم

 يهازهيهمواره انگ لذا،. كنديم شروع عدالت يستيچ از پرسش با شود،يم دانسته او يفكر
 تـا . اسـت  داشـته  وجـود  عدالت مضمون در درنگ و بحث يبرا يامتقاعدكننده و رومندين

 انيـ اد قيو تشـو  ديتأك موردهم  ياجتماع يآرمان و يفرد يلتيفض ةمثاب  به عدالت كه جا آن
  .است كرده جلب خود به را ورزانشهياند يفلسف تأمل هم وگرفته  قرار ياله

اسـت و   يلـ يو تحل ينظر يدر سرشت خود بحث عدالت يمحتوا و معنا در پژوهش اما
 خواهـد همراه بـوده و   دگاهيبا تنوع و اختالف د يعيبه طور طب يمباحث نظر ريهمانند سا

 از. اسـت  بوده مزبور اختالفات و تنوع ليدال از هموارهعدالت  ةكاربرد واژ ةگستر البته. بود
روابـط   يو حتـ  ،ياقتصاد، روابط اجتمـاع  است،يتا س ،يحقوق روابط ميتنظ و يگذارقانون

  .است مفهوم نيا كاربست يبرا ياخانواده، مجال گسترده كيافراد درون 
 و بـوده  رييـ تغ خـوش  مفهـوم دسـت   نيـ غرب و اسالم، ا ياسيس ةشياند خيتار يط در
 شـمندان ياند معمـوالً  اما،. است نموده يگذارارزش را ياجتماع روابط از يمختلف يها جنبه

ـ  بلكـه آن را بـه   انـد،  به دنبال كشف مفهوم عدالت نبوده شـرح   يمقـدس بـرا   ياواژه ةمثاب
سياسـي   ةفالسـف  بهتر، عبارت به. برنديو م اند برده كار به خود نزد يارزش اخالق نيباالتر
 از فراتـر  امـا  گيرنـد، از دل جامعه و حيات سياسي خود مي را ،عدالت مانند، اساسي مسائل
 هـاي سياسي به وجهي بـارز از گـزاره   ةفلسف اگر وصف اين با. دهندمي پاسخ مكان و زمان
در تعريف  ياله ةفالسف فرامكاني و فرازماني ادعاي اين گاه آن شود، سيراب وحياني و ديني

  .شودمي ترو تبيين مسائل و مفاهيم اساسي برجسته
سـامانِ مفهـوم    انِيم يپژوهش آن است كه چه نسبت نيا ياساس ةمسئل ،اساس نيهم بر

 سـه يمقا مقـام  در و ؟برقرار است نيزم مغربو  ياسالم يورزشهيعدالت در دو ساحت اند
 انيـ نيزم مغربمفهوم عدالت در نزد  ييمندگراخيفراتار و ييمندگراخيتار ظهورِ با ينسبت چه

  كند؟يم برقرار
 يمندخيتار رامونيپ نيزم مغربكه در  يجدال كه است يمبتن فرض نيا بر پژوهش نيا
 يهـا جـدال  ليـ در ذ ياسـالم  ةشيدر قلمرو اند ،دارد وجود عدالت مفهوم يمندخيفراتار و
  .رديگيم قرار مقدس متن بودن مخلوق و بودن يازل
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 نيـ ا ياجتمـاع  وجه يبررس و دارد ديتأك موضوع ينظر وجه بر تر شيب حاضر پژوهش
  .گنجدينم مقال نيا در مسئله
  

  ؟ينيشيپ اي ينيپس: عدالت .2
 حاصـل  كـه  ياجهينت نيتر مهم و نياول عدالت، مفهوم يريگشكل يخيتار نديافر ةمطالع از
و  نـدارد روشـن و مسـلم    يمعنا كي ياسيس شمندانياند انيكه عدالت م است آن شوديم

  .است ينيپس و ينيشيپ يشناسمعرفت نوع دو بر يمبتن كه شود يم آن از يمتفاوت فيتعار
 يحال در. ديآيم دست به آن از مستقل و تجربه از شيپ كه است يمعرفت »ينيشيپ معرفت«
  ).56: 1383 وپ،ياست( شوديم حاصل تجربه قيطر از كه است يمعرفت »ينيپس معرفت« كه

 شهياند نوع نيا كه، آن اثبات يبرا تالش و يفلسف ةشياند اصالت بحث اساس نيهم بر
 ةنقطـ  ربـاز يد از ،ينيپسـ  اي است ينيشيپ معرفت ياسيس يورز شهياند ييگرا خيتار برابر در
 ةكه موضوع مطالع ،ياسيس يهايتئور در. است بوده هاستيآلدهيا و هاستيرئال نبرد يتالق
) ديـ با( فيتكل و دستور، )هست( فيو توص فيعالوه بر تعر رد،يگيقرار م استيس ةفلسف

 و) هـا هسـت ( فاتيتوصـ  و فيتعـار  نيب ياسيس يهايدر تئور ن،يچن هم. دارد وجود زين
 .)25 :1376 ،يمحمود(برقرار است رابطه ) هاديبا( فيتكال و دستورات

  
  ياسيس ةشياند در كرديرو دو 1.2
را معطـوف بـه    عـدالت  بـه  معاصر يفلسف كرديرو توانيم ياجمال و كالن يبندميتقس در

  :دانست پرسش گونه دو به ييگو  پاسخ
عدالت  ةدربار ياخالق گفتمان با كه يمسائل و ميمفاه ليتحل به وابسته يهاپرسش 1.1.2

  ؛اخالق است ةفلسف به معطوف هاپرسش نيا. ارتباط دارد
 و يدستور يهابه پرسش ييگو پاسخ شامل كه عدالت به معاصر يفلسف كرديرو 2.1.2

 داشـته  عادالنه ياجامعه تا دهند انجام ديبا مردم آنچه يعني. شود يمعدالت  ةدربار يهنجار
درواقـع پرسـش از    سـؤاالت  دسـته  نيـ ا. باشـند  عادل يشخص و يفرد لحاظ به اي باشند،
 و حقوق نظام و مطلوب ياجتماع ساختار ميترس يبرا ييمبنا ةمثاباصول عدالت به  يمحتوا
 هـا تـالش  نيـ ا). 30- 29 :1388 ،يواعظـ (مطلوب است  اي هجامعافراد در  ةعادالن فيوظا

 اسـاس،  نيا بر .گرفت صورت ييگراخيو در مخالفت با تار ياسيس ةفلسف ةحوز در تر شيب
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 م،يمفـاه  تينسب و يمندخيتار با مخالفت به ينيشيپ يشناسبر معرفت هيبا تك ياسيس ةفلسف
  .دارد خيتار در شهير جدال نيا البته كه پردازديم عدالت، جمله از

 يهـا شهياند در توانيرا م شهياند ةحوز در ييگراينسب و ييگرامطلق انيم جدال نياول
  .كرد مشاهده دسيپارمن و توسيهراكل
  

  غرب ياسيس ةشياند در يمندخيفراتار و يمندخيتار .3
  ييگرامطلق و ييگرايجدال نسب 1.3
 حال در ءيش هر قتيحق در. ستين شيب ينمود مينيبيم اياش در كه يثبات ت،يهراكل نظر از
 كه است دليل نيبد شودينم ءيش ينابود سبب تبدل و رييتغ نيا اگر و است تبدل و رييتغ

 افزوده قياز طر آورديم يبه آن رو آن از يماد ياجزا شدن كه به علت جدا يهر نقصان
 نيدو اصل مهم در ا). 86/ 1: 1374گمپرتس، ( شوديم جبران تازه ياجزا دائم شدن
  :وجود دارد شهياند

 ديگر يك ضد عرف، در كه هرچه اصل، اين بر بنا :اضداد جمع يا وحدت اصل 1.1.3
 به وابسته و نيازمند يك هر وجود بلكه نيستند، جدا هم از امر درواقع شوند، مي دانسته
 دگرگوني ن،يبنابرا. شناخت توان نمي ديگري تصور بي را يكهيچ و است ديگري وجود
 آورد دست به را ضدش خاصيت و بدهد دست از را خاصيتي چيز يك كه است آن مستلزم

  .شود دگرگون سرهيك ماهيتش كهاين نه
 گونه همين به نيز ديگر چيزهاي بدي و خوبي منظر، نيا از: اخالقي تينسب 2.1.3

 اي دوره در و انسان ميل موافق دوره يك در روزگار گردش رو اين از. است نسبي
 به رو شدن دگرگون اثر بر جهان كه گرفت آن بر دليل نبايد را اين. اوست ميل مخالف
 بهتري سوي به را هستي دستگاه كه است پنهان خبري دوره هر در زيرا دارد، بدتري

  ).40- 39: الف1389 عالم،( برد مي
 ينسب يمفهوم زيعدالت ن كه ديرس جهينت نيا به تيهراكل ياز آرا توانيم ن،يبنابرا

تحول در  ريس يو چگونگ ياسيس ةجامع أمنشكه  انداخت فكر نيااو ارسطو را به . است
   .ابديآن را ب
 يواقع عتيطب يريرناپذييمعتقد بود ثبات و تغ ،ييالئا لسوفيف دس،يپارمن اما

بود كه در پس  نيمقصود او ا. از حواس است ياوهام ناش يو دگرگون رييتغ. زهاستيچ
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 زمان يدرازنادر  واقعبه كه است ييزهايچ دهد،يما رخ م رامونيكه پ يراتييسطح تغ
 ميتوانيم عقل به بنا را هاآن وجود اما م،يكن درك را هاآن ميتوانينم خود حواس با. دارنديپا
 نيراست يراهنما توانندينم و كننديم گمراه را ما شهيهم يحس يهااندام او نظر از. ميابيباز
 كه است ريتغيال و ثابت يمفهوم زين عدالت مفهوم ف،يتعر نيا بر بنا .)41 :همان( باشند ما
 دسيپارمن و ارسطو بر يگذارريتأث با توسيهراكل. كرد يبررس عقل چهارچوب در ديبا را آن
 و ستيآلدهيا ةبرجست لسوفانيف انيم در جدال نياول سازنهيبر افالطون، زم يرگذاريتأث با

  .شدند ارسطو، شاگردش و افالطون يعني ست،يرئال
  
  هاستيرئال و هاستيآلدهيا جدال 2.3

 يآراتفكـرات و   ةحـوز  در مهم و ياساس ياشروع مجادله ةنقط افالطون و ارسطو برخورد
 و باشـد  داشته ادامه چنان هم كه رسديم نظر به و است داشته تداوم تاكنون كه است يبشر
  .پا بر جا بماند است يباق آدم و عالم تا

 اندعوارض و ق،يحقا نه ظواهرند محسوسات كه است نيا بر يافالطون حكمت اساس
و  گماننـد؛  و حـدس  محـل  بلكه رد،يگينم تعلق هاآن بر علم و ؛يباق و لياص نه گذرنده و

از امور عـالم   يهر امر ،كه يمعن نيبه ا. است معقوالت عالم رديگيم تعلق آن بر علم آنچه
 و يخـرد و  يماننـد درشـت   ،يمعنـو  چـه و نبـات و جمـاد، و    وانيمثل ح ،باشد يچه ماد

ـ  و سرمشـق  كه دارد يقتيحق اصل و ره،يغ و عدالت و شجاعت  بـه  و اوسـت  كامـل  ةنمون
 ايـ  صورت زيچ هر است معتقد افالطون .ابدييدرم را آن عقل تنها و شودينم درك حواس
 يكلـ  و يابـد  و مكـان  و زمان از فارغ ريتغيال و مطلق است يكي آن و دارد قتيحق مثالش

 و ينـ يع وجـود  يدارا نامديم »مثُل« كه را »اتيكل« افالطون. )31 :1382 ،يآمل زادهحسن(
 معرفـت  امكـان  بـه  كـه ( پروتـاگوراس  ماننـد  ينامتفكربرخالف  افالطون. دانديم يخارج
 يپاسـخ  عـدالت  تيماه از سؤال مقابل در توانيم هم كه است معتقد) داشت شك يقيحق
و كـدام اعمـال    ها،سازمان كدام ،يتيشخص چه كه نيا ةدربار هم و داد ارائه ينيع و حيصح

  ).40/ 1: 1361 ،فاستر(عادالنه هستند 
 گروه و طبقه كي ياجزا بر انطباق قابل كه دانستيم يرا اسم عام مشترك »يكل« ارسطو

 ات،يـ كل نيـ امـا ا  انـد، عـام  و يكل هاآن ةهم كه درخت، كتاب، وان،يح انسان،: مانند است،
آنچه . »زهايچ«هستند، نه  »هانام« هاآن. محسوس يخارج يهاتيواقع نه انديتصورات ذهن

 واناتيح و درختان ها،انسان. مشترك و يكل نه اند يئجزو  نيمشخص، مع ييزهايهست، چ
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 يكلـ  آنچـه . است يذهن او وجود. ندارد وجود خارج در يكل و عام انسان اما دارند، وجود
 ).120: الف1389عالم، ( يواقع يخارج يزهاياست نه چ يذهن ةساد ديتجر است
 هر كه مينيبيم متقابل مدل و متفاوت خط دو قاًيدق ارسطو، و افالطون اتينظر به نگاه با

 ستم،يآخر قرن ب يهاسال در هك چنان. داشته است خيتار يطدر  يو مخالفان داران طرف كي
 نيتـر ياساسـ  از بـود،  كـرده  مشـغول  خـود  بـه  را ارسـطو  و افالطون ذهن كه ييآراهنوز 

 ريپـذ  امكانو مطلق  يقيكه معرفت حق شهياند نيا. است يبشر ةجامع مسائل و موضوعات
 پاسـخ  آن بـه  ياسـ يس شـمندان ياند از ياريبسـ  كه است بوده يائلههمواره مس نه، اي هست
  .كرد مشاهده كانت و وميه يآرا در توانيمعاصر م ياسيس ةشياند در را آن نمود و اند داده

  
  ينيو معرفت پس وميه 3.3
 توانديم عقل و هستند ينيشيپ ياخالق عمل يهنجارها معتقدند يعيطب حقوق پردازانهينظر
 پس كند، منحرف هنجارها از را هاآن است ممكن هاانسان احساسات. كند كشف را هاآن
 فهم بود معتقد وميه. دهد نشان را درست راه توانديم عقل فقط و باشند عقل تابع ديبا

). 383: ب1389عالم، (محدود است  ارياستفاده از عقل بس ةعرص رايز ؛عقل است نادرست
 و يساز مفهوم توان عقل يعني. است ينيپس يعقل ميمفاه انيگراو تجربه وميه دگاهياز د

 انياع و حوادث يبانيپشت و تيحما از بعد اما دارد، را عيبد و نو معارف به يابيدست
 علم منشأ خود يخود به عقل كه است نيا تجربه اصالت يدعو درواقع. ينيع و يرونيب

 عقل كه ستين معنا بدان نيا و يحس مواد يرو بر كردن عمل جز باشد، تواند ينم يديجد
 كه معناست نيا به فقط بلكه كند، حاصل  يحس عناصر نيا از يديجد باتيترك تواند ينم

 تواند ينم نيا از خارج و است مواد نيهم به محدود آن انتزاع و سهيمقا و بيترك عمل
 ).29 / 1: 1382 بزرگمهر،( برود

  كه  است  آن اند، شده ريدرگ  عدالت  بحث با  يا گونه  به  كه  يمتفكران نزد  غالب كرديرو
معتقد   ومياما اساساً ه ،بنگرند اليمستقل از ام ياريمع اي ، ارزش ، لتيفض   عنوان  به  عدالت  به

 وجود ،هستند  يبشر  توافق و قرارداد  محصول  كه ، ماتيتنظ و  نيقوان  كه  ييجا در  است
 قواعد  وصف  عدالت  پس.  داشت نخواهد وجود  عدالت ةمسئل  طرح  يبرا  يموضوع ندارند،

 نيتقن و  جعل  يخاص طيشرا در  شيخو  منافع  انتيص  يبرا  جامعه افراد  كه  است  ينيقوان و
 و  يذات طور  به بشر  كه  يدرون  ارزش  كي  عنوان  به  عدالت تصور با  وميه رو،  نيا از. كنند يم 

  ارزش  عدالت. رديگ يم  فاصله ، است  آن  تيرعا و  تحقق  خواهان و دارد  ليتما  آن  به  يعيطب
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  تيمطلوب  احوال و طيشرا ةنباشد و در هم  خاص طيشرا  تابع  كه  ستين  يمطلق  لتيو فض
 و  مواهب  عيتوز  يبرا  كه كنند يم  احساس افراد  كه  يموارد در تنها. باشد  داشته
  عدالت كند،  مشخص را هاآن روابط  چهارچوب  كه هستند  ينيقوان ازمندين  ييها تيمطلوب

  ستين  جامعه افراد قرارداد و  توافق جز  يزيچ زين  آن  نيقوان و قواعد و كند يم دايپ  موضوع
  ).145- 143: 1388 ،يواعظ(

  
  ينيشيو معرفت پ كانت 4.3

 راه كهكانت به دنبال آن است  م،ينيبيم وميه رينظ يانيگراتجربه ةشياند در آنچه برخالف
 زيعدالت كانت ن يةنظر. درآورد ينيشيپ صورت به المقدوريحت را معرفت تا دهد ارائه يحل

  .است ريو استثناناپذ مشروط، ريغ مند،خيناتار او يشناسمطابق با معرفت
. ميبده شكل جهان نيا از يتصور به فقط ميتوانيتعقل م ةليما به وس ،كانت نظر از
 يزمان آغاز ايدن نيا كه ميشويم متوجه ميكنيم تجربه خود ذهن در را جهان ما كه يوقت

 نيمطابق قوان شيدادهايرو ةهم نمود، ميتقس توانينم تينهايب تا را آن اجسام ندارد،
 نسبت آن به را يهست كه ستين انيم در هم يالوجودو وجود واجب دهد،يرخ م عتيطب
 يبرا يراه آن از ريغ چون ميريبپذ را جهان بودن يتجرب يتئور ميمجبور ما. ميده

 زمان در يآغاز كه كند بنا را تصورات از يجهان توانديم عقل يطرف از. ميندار شناختش
 وجود جاآندر  يو آزاد ارياخت باشند، ميتقس قابل تينهاياجسام در آن تا ب باشد، نداشته
 يأودر آن م است، زيچكه علت همه ز،ين خدا مانند يالوجودو موجود واجب باشد، داشته
 را آنوجود  ميتوانيم م،يبشناس تجربه يرو از را يجهان نيچن ميتوانينم ما اگرچه. كند

). 33: 1385 ،فراست( دارد قتيحق يجهان نيچن انگار كه ميكن عمل يطور و ميساز مدلل
 هاآن كمك به ما ذهن كه دارند وجود فاهمه خود در ميمفاه از يارهياز نظر كانت، ذخ

 كه دانديم ييهاقالب را مقوالت نيا گريد عبارت به. كنديم بيترك را تجربه يها  داده
  .شونديم حمل هاآن بر ميمفاه

 در هـا آن رايـ ز آورد؛ دسـت  بـه  تجربـه  از را هاآن توانينم كه هستند يميمفاه مقوالت
 عنـوان  بـه  بتـوان  كه عالم از هاافتيدر ةهم در تصورات نيا. اندشده گرفته مفروض تجربه

آن است كه شخص  ةبه منزل هاآن نبودن واجد. هستند ليدخ داد، ارائه خود به متعلق افتيدر
 يمعرفتـ  چيهـ  تـوان يشهود است كه از آن نمـ  يبلكه صرفاً دارا ست،ياز تجربه برخوردار ن

  ).58: 1388اسكروتن، ( كننديم زيصور حكم را تجو ةفاهم ينيشيپ ميمفاه نيا. كرد استنتاج
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 ياخالق ةاراد صاحب ديبا بودن ياخالق يبرا و است آزاد يموجود انسان كانت نظر از
بودن موصوف  يبه وصف اخالق ياو به انجام كار، زمان ميو تصم يآدم ةاراد. آزاد باشد

 ليتما و نفع و تيغا چيه و شود اعمال فهيوظ انجام يبرا صرفاً اراده نيا كه گردد يم
 قابل ريغ و يكل و مشروط ريغ كه ياخالق قانون نيا كانت. نكند يهمراه را آن يگريد

 قصد به كه خوانديهمه را فرا م مطلق طور به قانون نيا. نامديم مطلق امر را استثناست
  ).93: 1382 ،يواعظ( كنند عمل فهيوظ انجام

  :است معتقد ياخالق فيوظا نظام دو به كانت
  ؛شوديمطرح م يحقوق فيكه در قالب وظا »عدالت فيوظا«. 1
  .ياخالق فيوظا اي »لتيفض فيوظا«. 2

به عقل محض  يو متك يحكمت عمل ةحوز به مربوط فيوظا قسم دو هر كه نيا به نظر
 يعام نيقوان از يعمل و ياخالق نظام قسم دو هر يمحتوا. دارند يواحد يمبان و شهير هستند،
 فيوظا نيتفاوت كه قوان نيهستند، با ا »يآزاد نيقوان« يو اعتقاد به كه است شده ليتشك
  .هستند »يرونيب يآزاد«و اصول عدالت مربوط به  نيو قوان »يدرون يآزاد« يبرا ياخالق

به  ديبا ياخالق يايهمانند قضا زياز نظر كانت اصول عدالت ن وم،يه برخالف نيبنابرا
ارجاع داده شود و برگرفته از  يو برتر و اخالق يبه اصل فوقان ميمستق ريغ اي ميطور مستق

و  ،يضرور مشروط، ريمطلق، غ يامور يمانند قواعد اخالق زياصول ن نيآن باشد، پس ا
  ).94 :1382 ،يواعظ(هستند  رياستثناناپذ
 مشروط ريغ و رياستثناناپذ قواعد مخالف كه است يشمندانياند نيتربزرگ ازپوپر  كارل

به  كيكالس شمندانياند يبر آرا هيمقابل آن لئو اشتراوس قرار دارد كه با تك ةنقط در و است
  .مطلق باشد ريتابع خ ديبا ياسيدنبال آن است كه ثابت كند امر س

  
  عدالت يمندخياشتراوس و ناتار 5.3

 را يـي گراخيتـار  هيـ عل ورشيـ  و يخيتـار  يورزشـه ياند هيعل حمالت نيترآشنا ناماز  يكي
 به ياسيس اعمال تمام اشتراوس نظر از. لئو اشتراوس مشاهده كرد ياسيس ةفلسف در توان يم

 ؛خـوب  ةجامعـ  ايـ  يزندگ به معرفت يعني دارند، جهت يخوب اي ريخ امر به معرفت طرف
  .است ياسيس كامل سعادت نيخوب، مب ةجامع رايز

 ةصـ يخص ،يعلمـ  ريـ غ يبـه عنـوان كوششـ    ياسيس ةفلسف زدن  پس اشتراوس، نگاه از
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كه اگوسـت كنـت آغـاز     ستين يزيآن چ گريد ييگرا اثبات. است ديعصر جد ييگرا اثبات
شـكل معرفـت    نيبـاالتر  دينظر اگوست كنت مورد قبول است كه علم جد نيهنوز ا. نمود

 ةمعرفـت مطلـق دربـار    يدر پ ك،يزيمثل علم كالم و متاف گر،يكه د ليدل نيبه ا قاًياست، دق
 كه آنبعد از  د،ياما علم جد. است »چگونه« ةدربار يبه دنبال معرفت نسب لكهب ست،ين »چرا«
بـر   كـامالً  را انتك ديام نيشد، ا ليتعد ييگرا و نوكانت ،ييگرا تكامل ،ييگرا دهيفا ةليوس به

قادر خواهـد شـد هـرج و مـرج      ديجد يعيعلم طب يبر الگو يمبتن استيباد داد كه علم س
 ينوزدهم علم اجتماع ةآخر سد ةدر ده باًيتقر. ببرد نيب از را ديجد جوامع در يفكر روشن
 تنهـا  و دارد وجـود  ارزش و دانش انيم يدايبن يتفاوت: ديرس  يينها دگاهيد نيا بهگرا  اثبات

 ،يعلم يدانش اجتماع. رنديگ يعلم قرار م تيصالح ةحوز در دانش به مربوط يهاقضاوت
 يخـوددار  يارزشـ  قضـاوت  از يكل به ديرا ندارد و با يارزش يهااعالم قضاوت تيصالح
  ).14- 13: 1391اشتراوس، ( كند

 ريـ ز كه ،يافالطون موضع كي به خواهديم ييگرااثبات هيعل يمناسبات ةارائ با اشتراوس
 يهـا ارزش ديـ با ،صورت نيا ريدر غ. ميبازگرد است، يابد و يازل يهاارزش مفهوم يبنا

 تعلـق  آن بـه  بحـث  مـورد  اجتماع علم كه ياجامعه بر را ياجتماع علم كي در افتهي تجسم
 يخينه تنها با مطالعات تار ياجتماع علوم صورت نيا در. ميبدان يمتك خيتار بر يعني دارد،
 ةدربـار  أمـل ت. »است يخيتار«خود  يكه علوم اجتماع شوديم ثابت بلكه شود،يم نشينجا

علـم   تـاً يو نها يعلـوم اجتمـاع   كردن يبه نسب ،يخيتار ةديپد كيبه عنوان  ،يعلوم اجتماع
 كـه  شوديم يفهم امور تلق يبرا يروش ديعلم جد جه،ينت در. انجامديم يكل طور به ديجد
  .ستين فهم گريد يهاروش از برتر اصوالً لذا و است ينسب يخيتار لحاظ به

 يعنـ ي ،ياسـ يس ةفلسـف  يجـد  دشـمن  بـا  مـا  كـه  است موقع نيا در اشتراوس نگاه از
 ةجامعـ  يعنيخوب،  ةجامع سؤال يگريخيتار ،يو ديد از. ميشو يم روروبه ،يگر يخيتار

ضرورت : دارد يخيتار يا صهيخص اساساً يبشر ةو جامع شهياند رايز كند؛ يدرست را رد م
 و اشتراوس مقابل ةنقط در ).26 :همان(خوب وجود ندارد  ةطرح سؤال جامع يبرا ياساس
 بـه  دادن اصالت با مخالفت ضمن كه دارد، قرار پوپر كارل م،يمفاه يمندخيناتار راناد طرف
  .است باز ةجامع تحقق دنبال به ييگرامطلق و خيتار

  
  خياصالت تار ةشيپوپر و رد اند 6.3
 از. دانست پوپر كارل توانيم را ميمفاه يمندخيرناتا و يورزشهياند مخالف نيترمهم
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 به انسان يزندگ گوناگون يهاجنبه با ييهاخيبلكه تار ندارد، وجود بشر خيتار پوپر دگاهيد
 به دادن اصالت از برخاسته ييگوبيغ پوپر نظر از. دارد وجود نينامع و نامحدود تعداد
 است عقل هيعلشورش  يبلكه نوع ست،ين يعقالن دارد، كه ييادعا برخالف خ،يتار

  ).185 :1389 ،يقادر(
حاكم بر  ينيو قوان است هدف و تيغا يِدارا خيتار كه كنديم انتقاد فكر نيا از پوپر

آنچه در  كه،نيا يبه معنا م؛يبدان شيرا داور خو خيتار ديوجود دارد و با خيتار يتحول ريس
 مصرانه نيچن هم او. ميده قرار شيخو ياخالق يهايداور يةخواهد داد پا يرو ندهيآ
 نظر نيا به مجموعاً هاشهياند نيا. ماست گردن به يآدم امور تيمسئول كه ديگو  يم
 يمعنا آن به ميبكوش كه ماست ارياخت به و ندارد ييمعنا چيه ذاتاً خيتار كه انجامد يم

  ).63: 1392 رمر،ي يش( ميبده ياخالق
 از را يكنون يهاداشته ةهم ديبا ياصالحات اجتماع يمخالف آن بود كه برا جد به پوپر

و  وبيمع ينهادها يبه جا يو آرمان نينو ياجامعه استقرار و جاديا كه آن تا م،يببر نيب
 يجيتدر يمهندس ،ياليخ و پارچه كي يمهندس يجا به پوپر. شود ريپذ امكانناقص گذشته 

كه  كننديم هيتك يمنطق ةنكت نيا بر انيگراابطال. كنديم طرح را يريپذابطال با سازگار
 اما كنند، دييأت يحت ايرا اثبات  يعلم يةنظر كي توانندينم صادق يمشاهدت ةگزارهزاران 

 يعلم يةنظر اي قانون آن توانديم ،يعلم يةنظر ايقانون  كي ضينق يمشاهدت ةگزار كي تنها
 هيارائه شد، آن فرض ياهيفرض ،يامسئله حل يبرا كه آن از پس اساس، نيا بر. كند ابطال را

 قرار يبررس مورد يتجرب يهاآزمون ةليوسبه  يامالحظه گونه چيه بدون و دقت به ديرا با
 يهاهيفرض تا شونديم حذف نديايبرن يمشاهدت يهاآزمون ةعهد از كه ييهاهيفرض. داد
 رونيبآزمون  ةبوت از تيموفق با كه ييهاهياما در مورد فرض شوند، هاآن نشينجا ديجد
 نيبهتر حاضر حال در هاهيفرض نيا كه است آن گفت توانيم كه يمطلب تنها ند،يآ  يم

 ةديبه عق). 45- 44: 1392پوپر، ( باشند ديجد يهادر انتظار آزمون ديهستند كه با هاهيفرض
 كينزد قتيحق به و كنديم شرفتيپ هاابطال و هاحدس قيطر از تنها علم ان،يگراابطال

  .ندارد استقرا به يازين چيه نديفرا نيا در و شود يم
 هاآن ابطال بودن نادرست صورت در و آزمون امكان كه گراكل اتينظر اعتبار نيهم به
 سميتريبه توتال ليما گراكل اتينظر. يعلم اتينه نظر ندا علم شبه پوپر نظر از ندارد، وجود
 و مبهم ييگراآرمان. دارند مبهم و يكل ييگراآرمان يدر نفس خود نوع و هستند
 »رينقدپذ« علم كه گفت يينها ليتحل در ديبا سرانجام و اندسكه كي يرو دو سميتريتوتال
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است » بسته ةجامع« از يمصداق ،»علم شبه«همان  اي »رينقدناپذ«و علم  »باز ةجامع« چون هم
 ).182: 1389 ،يقادر(

 خوش دست مستمراً گر،يد امور و ميمفاه ةهم رينظ عدالت، مفهوم يپوپر دگاهيد در
 بودن باز. ابدييم رييتغ آن، تحقق قيمصاد جهينت در و آن، از گران كنش فهم و شوديم تحول
 جا آن از و رسدينم اتمام به گاهچيه آن درون يهاتيظرف كه معناست همان به قاًيدق جامعه

 مدل در كه جا آن از و) ييگراتيحتم رد( ستين حاكم آن بر ياساخته شيپ از طرح كه
 يآزاد از برخوردار گران كنش ندارد، ييجا) گذشته يهانظم تكرار يعني( يياستقراگرا پوپر
 و تازه يهادرك به كوشنديم وستهيپ گذشته، اشتباهات از مستمر يريگدرس با ت،يعقالن و

  ).267: 1388 همكاران، و يخانيعل( شوند نائل عدالت از يبهتر
 ةشياند ييمندگراخيفراتار و يمندخيتار انيم جدال در كهآن تياهم حائز ةنكت اما

 نظر به نيچن و اندگرفته شيپ را افراط راه خود ةنوب به طرف، دو از كدام هر ياسيس
 كي در. اندداشته ييسزابه نقش افراط نيا به يگريد دادن سوق در كدام هر كه رسد يم

 به را خود توجه ياسيس مِيمفاه يِخيتار يهاداللت به توجه بدون ييمندگراخيفراتار طرف
 به صرف توجه با مندخيتار شيگرا مقابل در كند؛يم ليتحل و ليتعل به معطوف كامل طور
  .نهدينم فراتر حد نيا از را پا ،يخيتار مطالعات و خيتار

 آنچه با ياسيس شمندانياند اي شهياند نگارانخيدانستن كار تار يكيبدون  ن،يبنابرا
است،  ياسيس ةفلسف ةمطالع موضوعاز آنچه  يخيتار درك پردازد،يم بدان ياسيس لسوفيف

 ينشيب ازمندين انيم نيا در ما. است يبعد يهاگام برداشتن يبرا يضرور و الزم يامقدمه
 نگاه نيا. باشد گريد كي بر ينيپس و ينيشيپ معرفت متقابل راتيتأث متوجه كه ميهست ينينابيب
  .پرداخت ميخواه آن به ادامه در كه كرد مشاهده هانيهرمون آثار در توانيم را

  
  فهم يمندخيگادامر و تار 7.3
 محدود و يكانون يريتفس ميتوانينم هرگز يمتناه يموجودات عنوان به ما هانيهرمون نظر از
 ةفـ يوظ گـادامر  نظـر  از .انـد مشروط و دارانهجانب ريتفاس ةبلكه هم م،يده دست به متن از

. است مهم زين ما يبرا موضوع رايز ،بر حسب موضوع متن فهم از است عبارت يكينوتهرم
 نوشـته  يبـرا  يديسف لوح چونهم را خود كه ستين معنا نيبد ما يگشودگ ل،يدل نيهم به

 ميخواهيمعناست كه م نيبد يرندگيپذ م،يهست وابسته زين ما كه جا آن از .ميكن عرضه شدن
 يمعنـا  سازد،يم انيع متن چهآن به هاآن جذب و يقبل يهابرداشت شيپبا آگاهانه ساختن 
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 را يكسـ  سـخن  يوقتـ  كه ستين معنا نيبد نيا .ميينما ادغام هابرداشت شيپ نيمتن را در ا
 ةمحتـوا و همـ   ةدربـار  مـان يمعناها شيپ ةهم يستيبا ميخوانيم يكتاب اي ميدهيم فرا گوش

 ايـ  مـتن  يمعنـا  بـه  نسبت كه است نيا مطلوب. ميبسپار يفراموش دست به را مانيها دهيا
  .)105- 104: 1389توران، ( ميبمان گشوده گريد شخص مقصود
 گرفتـه تاريخ شكل  تأثير تحت عمدتاً ما كنوني ذهنيت كه دهديگادامر توضيح م ةنظري
 بخشـد؛ مـي  انديشه عرصة به پويايي بعد چنين هم انسان تفسير و انديشه يمندخيتار. است

 هيچ پس مندي،چرا كه اگر درك هر شيء نيازمند تفسير است و هر تفسيري متأثر از تاريخ
 ةگفتـ  به. هست جديد هايانديشه طرح امكان همواره و ندارد وجود كاملي و نهايي تفسير

بنيـادي، بلكـه    هـاي پرسـش  مداوم طرح تنها نهگادامر آنچه انسان نياز دارد، عبارت است از 
 اكنـون  و جـا و چه چيزي ايـن  است ممكن چيزي چه است، عملي چيزي چه كه ايندرك 
 تر شيب گادامر نشيب كه شوديم يريگجهينت نيچن ادعاها و هاگفته نيا يةپا بر است؟ درست

  ).317: 1384استنفورد، ( ينه آرمان ،يعمل تر شيو ب كالينه راد كارانه،محافظه است ينشيب
به پشت آن رفت و  ديبا د،يگويم صراحتاً آنچه يجا به متن دنيفهم يبرا منظر، نيا از

 يخياست كه افق تار نيپرسش ا نيبه ا دنيراه رس. ديكه متن پاسخ آن است رس يبه پرسش
توجه  دياما با م،يآور دست به ابدييم نيتع آن درون متن يمعنا كه را يپرسش افق درواقع و

 يبازسـاز  ايـ  يابيباز يبرا. از خود متن به دست آورد توانيپرسش را تنها م نيداشت كه ا
  ).180: 1389 توران،(آن لحاظ كرد  يمتن را برا يعنيتناسب پاسخ  ديپرسش با نيا

 :كرد حيتشر طورنيا گادامر نظر از را تجربه توانيم كل در
  ؛)ميكن تجربه ميتوانينم گريد مياتجربه كرده قبالً آنچه(است  ينف ينامتناه انيجر كي. 1
  ؛شود يم يمنته ديجد ةتجربنسبت به  رشيپذ اي يبه گشودگ تجربه. 2
 .)172: همان( است انسان يمندخيتار و تيمحدود به رتيبص تجربه. 3

 در شهير كه است قيعم يجدال ييمندگراخيناتار و يخيتار يورزشهياند انيم جدال
 اشارات نيا اما داد، ليتقل فوق افراد به توانينم را جدال نيا خيتار هرچند. دارد خيتار
رهنمون باشند و البته  نيزم مغربمجادله در  نياز ادوار ا يجد ييهاسرنخ به را ما توانند يم
 هم ياسالم قلمرو و حوزه مخصوصاً و شرق در يعني نيزم مغرب يسو نيجدال در ا نيا

 اي ينيشيهم جدال بر سر پ ياسالم شمندانياند يدر آرا كه مفهوم نيبد. است توجه قابل
 از يريپذريأثمعاصر با ت شمندانياز اند ياريبس يو در آرا قيبودن معرفت به حقا ينيپس

 .دارد وجود مقدس متن بودن يازل ايبه صورت بحث بر سر مخلوق  گادامر
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 ةمسـئل  بـه  اسـالم  كـه  ميابيـ  يدرمآمده است  قرآنعدالت در  بارةكه در ياتيآ ةمطالع از
 در كـه  ياحكام: كه است نيا ؤالاما س كند،يم ديتأك آن ياجرا بر و دهديم تياهمعدالت 

 طور به است يمفهوم عدالت كه آن اياست  يو فرامكان يآمده است فرازمان قرآندر  بارهنيا
 آن اثبـات  ازمنـد ين زين سؤال نيا به پاسخ ؟يمكان و يزمان يهامؤلفه تابع و بالموضوع يكل

 گـر، يد عبـارت  به اي ؟ينيپس اي است ينيشيپ مقدس متن و ينيد قيحقا به معرفت كه است
 و منـد مخلـوق و معرفـت بـه آن زمـان     ايـ  يو فرامكان ،يفرازمان ،ياست ازل يوجود قرآن
 ةشـ ياند ةنـد ينما رشـد  و ابـن  تيـ ازل ةندينما يغزال ياسالم شمندانياند انيم در مند؟ مكان

 ديـ حامد ابوز تيو در نها است يمكان ـ يزمان يهاؤلفهآن از م تيو تبع قرآن بودن مخلوق
  .ديگشايدو م نيا انيم ياست كه راه

 
  اسالم ياسيس ةشياند در يمندخيفراتار و يمندخيتار. 4

  متن تيو ازل يغزال 1.4
 بـه  را هـا بـر فالسـفه، آن   ورشيـ با  الفالسفه تهافتو  الفالسفه مقاصد در يغزال حامد ابو
 ةطـ يدر ح نيد كه كند اثبات را دهيعق نيا كنديم تالش و متهم يرأ ضعف و يپرداز اليخ

  ).590- 589: 1391و جبر،  يفاخور( ستيتصرف عقل ن
 از يكالمـ  نـه  و ذات بـه  قـائم  است يصفت كه يكالم به است متكلم خدا يغزال نظر از
 هيشـب  هـم  او كـالم  ست،ين يكس چيه هيشب او وجود كه چنان و هم حروف و اصوات سنخ
 و اصـوات  صـورت  بـه  كـه  نيـ ا و اسـت  نفس كالم قت،يحق در كالم. ستين گرانيد كالم

 حـروف  يجا اشارات و حركات گاه كه چنان. است يداللت بر معان يبرا ديآيدرم حروف
متن مقدس از نظر  ن،يبنابرا). 553: همان(قائم به ذات اوست  و يازل خدا كالم. رنديگيم را

  .مندخيتار ياست و معرفت به آن مطلق و مقدس است نه معرفت يازل يغزال
 يـك  خداونـد  بسـا : گويـد  مـي  او. اسـت  عدالت اسالمي حكومت محور غزالي، نظر از

 عدالتيبي و ظلم علت به اسالمي حكومت يك بر دارد كه عدالتي سبب به را كفر حكومت
 انبيا، رديف هم را عادل حاكم اسالمي، روايات و آيات به مراجعه با غزالي. گرداند پيروز آن

داند كه منزلتش برتر از كسي است كـه روزهـا را بـه روزه و     و صالحان مي شهدا، صديقان،
ته بـه  گذراند؛ زيرا خير و شر دنيا و آخرت بندگان بـه دسـت او و بسـ    ها را به نماز مي شب

  .)223: 1390 ،يو بحران يخانيعل(عمل اوست 
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اهل سنت،  هيبه عنوان فق ،يغزال ن،يد و استيس نيب تأخر و تقدم نسبت يابيباز مقام در
 از را آن يمبـاد  و اصول و داده قرار بحث مورد ياسالم فقه از ياشاخه ةمثاب بهرا  استيس
 كهنيا ةاستدالل معتزله را دربار يغزال اساس، نيهم بر. است كرده استنتاج ياسالم عتيشر
 بـه  را خالفـت  ،يمـاورد  هماننـد  و كند يم يبر عقل است، نف يخالفت مبتن يالزام تيماه

ـ  رديگيم جهينت نيچن مقدمه نيا از او. شمارديم يضرور ،و نه عقل شرع، حكم از  شيكه ب
اسـت   هيـ شـرع قابـل توج   اديـ عقل قابل استدالل باشد، بر بن يةپا بر خالفت ضرورت كه آن
  ).113: 1381متها، (

ـ     يمفهوم ياز نظر غزال زيمفهوم عدالت ن اساس، نيا بر  يوابسته بـه مـتن مقـدس و ازل
و  يفرازمـان  يعدالت مفهـوم  و شود يمدر مورد عدالت رد  يمندخيتار يمعن نيدر ا. است

 كـه   چنـان  ؛اسـت  دارشـه ير يشـ ياسالم گرا ياسيس ةشياند در دگاهيد نيا. ابدي يم يفرامكان
   :ديگويم عدالت باب در تينسب رد با زين يمطهر ديشه

 اسـت،  نسبي امر يك عدالت گويندمي كهاين و نيست تر بيش يكي هازمان تمام در عدالت
 هـاي حق و استحقاق بنا شده است و عموم اسـتحقاق  ةپاي بر عدالت. نيست درستي حرف
  ).337: 1370( است مطلق و يكنواخت و ثابت هميشه انسان

اسـت كـه از نظـر او راه     رشـد  ابـن  سـتد يايم دگاهيد نيا مقابل در كه يكسان جمله از
آيـد؛ زيـرا عقـل     سعادت انسان و شناخت پروردگار با تكيه بر عقل بشـري بـه دسـت مـي    

در  ،آن نهـادن  كنار و كرده آن كارگيري بهبه اي الهي است كه خداوند انسان را مكلف  هديه
  .كنار نهادن انسانيت استحقيقت، 

  
  عقل و شرع ةرابط و رشدابن 2.4
 بـه  و كـرده  انكـار  را شـان يا نيبـراه  و تاختـه  فالسفه بر سخت الفالسفه تهافت در يغزال
 صـفات  و ذات قـت يحق و خـالق  به مربوط آنچه در مخصوصاً ،يرأ ضعف و يپرداز اليخ

 كه كرده ثابت و پرداخته فالسفه از دفاع به رشد ابن ،يو برابر در. است كرده متهم اوست،
آن پرداختـه و   ةجنبـ  كيـ كـه بـه    يمعنـ  نيبـد . كرده اسـت  فيرا تحر شانياقوال ا يغزال
 اقـوال  نقـل  در او كـه  اسـت را متهم كـرده   يغزال زين. گرفته است دهيرا ناد گريد يها جنبه

 و انسان سعادت او دگاهيد از). 651: 1391 ،فاخوري و جبر( ستين غرض از يعار فالسفه
هدف شرع و فلسفه يكـي اسـت و آن   . بر عقل است هيآن مفهوم عدالت در گرو تك تبع به
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 بـراهين  نقـد  در رشـد   ابـن  كـه  است اساس اين بر). 33:  1991( است عالم صانع شناخت
شـناخت   اول،: است كرده توجه اساسي نكتة دو به اسالمي هاي فرقه و متكلمان خداشناسي

 از مـن  آنچـه  كه اي خاص نيست؛ ادعاي اين حق تعالي و شناخت شرع منحصر به فهم عده
كاربرد عقل  ،و دوم است نادرست ادعايي باطل، هاحق است و ساير دريافت ام دريافته دين

  .هاي مهم دين است در شناخت حق تعالي از توصيه
 الهي اسرار تمام فهم از بشري عقل كه است واقف نكته اين به رشد  ابن حال، عين در
 از كشيدن دست به منجر كه نيست فراگير محدوديتي محدوديت، اين اما است، ناتوان
 متكلمان شبيه امبران،يپ كند،يم ديتأك رشد  ابن). 345- 343:  1992( شود ورزي عقل

بلكه بيانات آنان در حد فهم عامة مردم بوده  كردند، نمي بيان جدلي خشك هاي استدالل
  ).83 :همان( نمايند برقرار او با نزديك اي رابطه و كنند ادراك را خدا نداست كه مردم بتوان

 برخالف اشاعره گفت، توانيم معتزله و اشاعره دگاهيد ةسيمقا با شد، گفته آنچه بر بنا
 ةاراد و مشيت نمودن محدود مستلزم را آن و كننديم انكار را يعقل قبح و حسن معتزله،
و  تيمتن و واقع كيالكتيد يةنظر ةارائ با كه است ديابوز حامد نيا تينها در. داننديالهي م
  .رديگ يم شيرا در پ انهيم راه گادامر، از يرويپ با بافتار، به عدالت كردن وابسته
  
 تيمتن و واقع كيالكتيو د ديابوز 3.4

 او اعتقـاد  بـه . دانـد يمـ  مندزمان و مندنهياز گادامر، متن را زم يرويبه پ د،يابوز حامد نصر
آن عنـوان   ةدربـار  فرهنگ چهآن و كنديخود طرح م ةدربار يقرآن متن چهآن انيم ييجدا

 مـتن . سـت ين يزيگر آن از مراد حيتوض و انيباما در  است، ليبالدل ييجدا ينوع كند، يم
ـ    نيـ ا يعنـ ياست،  يفرهنگ يمحصول اشجوهره و ذات در يقرآن از  شيمـتن در مـدت ب

نكتـه   نيـ كـه ا  ييدر جـا . فرهنگ شكل گرفته است نيو در ا تيواقع نيسال در ا ستيب
است  يكوشش قرآن يبرا نيشيو پ يكيزيمتاف يمسلم و مورد اتفاق است، اعتقاد به وجود

 ةديـ پد از يعلمـ  شناخت امكان بردن انيماز  جهيمسلم و درنت قتيحق نيپوشاندن ا يبرا
 يبـرا  نيشيپ يوجود به نشدن ئلو به تبع آن قا قرآن أمنشبودن  يبه اله مانيا. يمتن قرآن
ـ  مـتن  يبررسـ  با كه ستا يامسئله ت،يواقع و فرهنگ در آن ينيع وجود  قيـ طر از يقرآن

 ديـ با گـر، يبه عبـارت د . ستيبدان منتسب است، در تعارض ن قرآنكه  ،يفرهنگ شناخت
 يزبـان  نظـام ) ص( امبريـ بـر پ  يهنگـام فرسـتادن وحـ    ،يتعـال  و سـبحانه  ،گفت خداونـد 

كـه گفتمـان    يدگاهيبه عكس د ؛است دهيرا برگز يوح ةرنديگ نينخست همان مخصوص
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. سـت ين يظرف خال كيزبان انتخاب  نشيمنظر، گز نياز ا. كنديم جيترو و ديأكمعاصر ت
 تـوان ينمـ  اسـاس،  نيـ ا بر. است جهان يبخشنظام و فهم در قوم كي ابزار نيترزبان مهم

 توانيلحاظ هم نم نيآن سخن گفت و به هم تيجدا از فرهنگ و واقع يزبان چيه ةدربار
 نظـام  هـارچوب در چ يهر متنـ  كه چرا ؛گفت سخن تيواقع و فرهنگ از منفصل يمتن از
  .دارد قرار خود فرهنگ يزبان

 ةنـاظر بـه دور   قـرآن  بـارة در »اسـت  يفرهنگـ  يمحصـول  متن« ةجمل داشت توجه ديبا
. ديـ فرهنـگ گرد  ةجادكننديا يمرحله، متن قرآن نياما پس از ا است، آن كمال و يريگ شكل

 و دنديسـنج يرا بـا آن مـ   گـر يمتن به متن حاكم و غالب بـدل شـد كـه متـون د     نيا يعني
 يا دهيـ چيپ يكيالكتيد ةمتن و فرهنگ رابط انيم ةرابط. كردنديم نييتع بدان را تشانيمشروع
 روديمـ فراتـر   يمتن قرآن ةدربار ما روزگار فرهنگ كيدئولوژيا يهاهينظر ةهم از كه است

  ).70- 68: 1389 د،يابوز(
در مقـاطع مختلـف و بـه     قـرآن اسـت كـه    ياديـ بن مياز مفـاه  يكيعدل  ديابوز نظر از

عـدالت   يتجلـ  ةعرصـ  جهـان  نيـ امعتقد است  او. گوناگون به آن پرداخته است يها وهيش
به عدل  هاآن در كه افتي توانيم ياتيعدل را در آ يمفهوم قرآن يخداوند است و سنگ بنا

  .فرمان داده شده است يمقدس و اله يامرو عدالت به عنوان 
و پاسـخ مثبـت    امبرانياز پ يرويمعتقد است پ مقدس، متن به يانگارمطلق رد با ديابوز

 نيـ د بـر  يداريـ پا و فطـرت  مـان يپ و عهـد  داشتن پاس همان قتيحقدر شان،يبه دعوت ا
 او نيـ د كـه  كنـد ينم يتفاوت و دهديم قرار ؤمنانفرد را در شمار م يژگيو نيا و خداست

 هاستآن نيفقط در مقررات و قوان انياختالف اد رايز باشد؛ اسالم اي تيحيمس اي تيهودي
 وجود هاآن انيم يو معاد و تقوا اختالف دياما از نظر اعتقاد به توح رند،ييتغ قابل و يموقت كه

  ).126- 123: 1388و همكاران،  يخانيعل( ندارد
 ،ياسالم ةشياند يريگشكل از مندخيخوانش تار كيضمن  ديابوز اساس، نيا بر

 زين مسلمانان ريغ يبرا عدالت و عدل از يبرخوردار امكان كند، ثابت كنديتالش م
 نظر به تضاد در عدل مفهوم با يامروز يهايبررس در كه مسائل يبرخ و دارد وجود

 از مندخيتار خوانش طبق. دارند يخوانهم اسالم از قبل يبشر جوامع فرهنگ با ند،يآ يم
 يجار يهاتيبا واقع ميبه شكل مستق قرآن شيدايدوران پ ةشياند و زبان مقدس، متن

 ةرابط مفهوم نيا به يمندخيتار گفت توانيم گريد يبه عبارت .داشت ونديارتباط و پ
  .دارد »يعقل عرب«با مفهوم  يميمستق
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 بنا كه شوديم ميتقس يمختلف يهاشهياندو  ،ياجتماع يهاگروه مكاتب، به امروزه اسالم
 و ياسـتراتژ  مكاتـب،  نيـ ا انيـ م اختالف علت: كرد استنباط نيچن توانيم نگاه نوع نيا بر

عقل . دهديم ليآن را تشك يةمادرون كه است كدام هر عقل بر حاكم مختلف يهاسميمكان
 يهـا تيـ واقع بـا  م،يكنـ يمـ  اديـ  يپس از آن به عنوان عقل عرب نيكه از ا ،مذكور ةچندگان
  .مطابقت دارد ييايو جغراف ،يخيتار ،ياجتماع
  
  يعقل عرب 4.4

ـ  عقل نقدكتاب  ةسندينو ،يالجابر عابد محمد اسـت كـه بـا     يسـندگان ياز جملـه نو  ،يعرب
 از يريـ گبهـره  بـا  و نگـرد يم ياسالم راثيبه م يانتقاد يديبا د ،يمفهوم عقل عرب فيتعر

 مقدمـه  نيـ ا با يالجابر. دارد راثيم نيا يبازساز سپس و يبازخوان در يسع نو يهاروش
 و ييايـ جغراف طيمحـ  بـه  كـه  اسـت  يفرهنگـ  ييهايژگيو يدارا يامت هر كه كنديم شروع
 .دارد يبستگ جامعه آن يفرهنگ و ياجتماع
در بسـتر دسـتگاه    دنيشـ ياند يبـه معنـا   يهـر فرهنگـ   ةليوس به دنيشياند منظر، نيا از
 ليتشـك  فرهنـگ  آن يهـا هيـ مابـن  و هارچوبآن از چ ياساس ياست كه محورها يمرجع

نگاه  يو حت نده،ينگاه به آ ،ياجتماع طيمح ،يفرهنگ راثيم ها،آن ةهم شيشاپيپ و شود، يم
 قـرار  سازد،يم مشخص را آن فرهنگ آن يهاهيمابن كه چنانو انسان، آن يبه جهان و هست

 شـه ياند كشد؛يخود را چه بخواهد و چه نخواهد بر دوش م خيانسان كه تار ن،يبنابرا. دارد
 آن بسـتر  در و درون كـه  را يايمـدن  يهاتيواقع مهر و هاهيمابن يپا رد ناخواه، خواه ز،ين

 در كـه  ياشهياند نيهم جز يزيچ يعرب عقل. كرد خواهد حمل خود با است گرفته شكل
 كه ميدانيم ينظر ديتول ابزار ةمثابكه ما آن را به  ياشهياند. ستين ميكنيم صحبت آن مورد
  ).27- 26: 1389(آن را ساخته است  نيمع يهايژگيو با نيمع يفرهنگ

برساخته  عقل«و » فاعل اي گر كنش اي برسازنده عقل« نياز الالند ب يرويبه پ يالجابر
 كـه  است يذهن تيفعال »برسازنده عقل«منظور الالند از . قائل است يزيتما» متعارف اي

 را يمبـان  و دهديم شكل را ميمفاه و پردازديم آن به پژوهش و بحث هنگام به شهياند
ـ  روابـط  فهـم  از است قادر آن پرتو در انسان كه يخرد ،يعبارت به. كند يم يزيريپ  نيب

اما عقل  ،است كسانيمردم  ةهم نزد در كه كند استخراج را يضرور و يكل يمباد ا،ياش
و  ميكنـ يمـ  هيتك هاآن به استدالل در كه است يقواعد و يمباد از يابرساخته مجموعه

بلكه ممكـن اسـت    گر،يبه عصر د ياز عصر تنها نهكه به وحدت دارند،  يشيگرا رغم به
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 ر،يـ متغ يتاحـدود  و برساخته عقل: ديگويم الالند. باشند متفاوت گريدبه فرد  يفرد از
وجود دارد و اگـر از آن بـه شـكل مفـرد      خياز تار ينيمع ةدور در كه است يعقل همان

باشد كـه در زمانـه و تمـدن مـا      يهمان عقل آن از ما افتيدر ستيبايم ميكن ادي) عقل(
 در شـده  رفتـه يپذو  نياز قواعد مع يعقل برساخته دستگاه گر،يبه عبارت د. وجود دارد

 اگـر . شـود يبه آن ارزش مطلـق داده مـ   زمان از برهه آن در كه ماست خيتار از يابرهه
 عقـل  از مـا  منظـور  مييبگـو  كـه  داشت ميخواه را امكان نيا م،يريبپذ را يكيتفك نيچن
ـ بـه   يكه فرهنگ عرب يو قواعد يمباد ةهم يعني. همان عقل برساخته است يعرب  ةمثاب

بهتـر اسـت   . دهـد يمـ  قـرار گروندگان بـه آن   يپا شيكسب معرفت، پ يبرا ياشالوده
اما عقـل   كند،يم ليتحم هاآن به يعرب فرهنگ كه است يمعرفت دستگاه ةمثاببه  مييبگو

 يزيهمان چ يعني شود يم وانيانسان از ح زيياست، كه سبب تم يژگيبرسازنده همان و
مردم از هر  ةهم با انسان گفت، توانيم رو نيا از. گفتنديناطقه م ةآن را قو انينيشيپ كه

  .كه باشند در عقل برسازنده مشترك است يعصر
 يزييـ تم برسـاخته،  عقل و برسازنده عقل نيب زيتما وجه كه نيا رغم  به دگاه،يد نيا بنابر
 كي هر يريپذريتأث تا شود سبب دينبا يكيتفك نيچن دارد، تياهم ما موضوع يبرا كه است

كـه عقـل    يو قواعـد  يجز مبـاد  ستين يزيچ جيعقل را رايز م،يكن فراموش يگريد بر را
اساس است كه  نيبر هم). 30- 29 :همان( آورديم اياست  آورده وجود به را هابرسازنده آن
مـتن و   كيـ الكتيعقل برسازنده و عقل برسـاخته را بـه صـورت د    انيارتباط م ديحامد ابوز

  .كنديم انيب تيواقع
نظام  ،ياسالم و مفهوم عدالت اسالم ياسيس ةشياند از مندخيتار خوانش بر بنا
 نياديبن يهاتيحكا شكل به و گرفت پا ينبو گفتمان چهارچوب در ياله يها نشانه

 سپس و كردند يدارنگه خود يهامسلمانان آن را در حافظه. درآمد ريتحر ةرشت به
 ،ييمعنا موانع جاديا باعث ،ياسالم معرفت كل و ينبو ثيحد يعني زنده راثيم

 ساختار چهارچوب درشد و  هاملت و هاگروه نيب يو حقوق ،ياسيس ،يشناختنشانه
 ياسالم يالهام يهانشانه نظام يپربار باعث خالفت، حول درگرفته كشمكش ن،يشيپ

به طور  يآن عدالت اسالم تبع هو ب يفقه اسالم ن،يبنابرا). 155: 1392 اركون،( ديگرد
كه به ما  يفقه نياز قوان ياريبس مبنا، نيا بر. است يعرب عقل فيتعر از متأثر يريگچشم
 در معمول عرف ريتأث تحت و منصوبشان انيقاض توسط و هياميبن ةاست در دور دهيرس

  .است گرفته شكل مشخص يمكان و زمان
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  نقش دستگاه قضا 5.4
كـه   ستا يانكته يبشر و يخيتار اساساً ميمفاه كردنِ يخيدستگاه قضا در فراتار ةمداخل
 ،يعلـم اصـول در سـطح فرهنگـ     نگـاه،  نياطبق  بر. دارند باور و ديتأك آن بر اركونامثال 

 هـان يفق و انيقاضـ  توسـط  كـه  دارد ينيقوان انگاشتن يفرابشر و سيتقد در ييسزابه ريأثت
  .است گرفته شكل هياول

 يو فرهنگـ  ،ياسـ يس ،ياجتمـاع  طيشرا در را علوم نيا هانيفق و انيقاض اركوننگاه  از
 نـد يفرا نيحاصل چنـ . در دو قرن نخست وضع كردند هيحجاز و عراق و سور طيمح ةژيو

 نـام  بـه  ينحـو  به خود، طيمح و خاستگاه به پاسخ در شده وضعكه قانون  بود نيا يسترگ
 منصوب حكام و انيامو نيا). 43: 1392( است ياله يقانون ييگو كه شوديم ارائه عت،يشر
كـه تنهـا عناصـر     را، مناسك و عبادات به مربوط ياساس وجوه از يتعداد كه بودند آنان به
 حقوق و مذهب به نه هاآن ياصل توجه. دادند توسعه و بسط بود، درست در آن از ياهياول

 دهنـده،  سـازمان نگرش  كي ةنديباره نما نيمعطوف بود و در ا ياسيس ةادار بهبلكه  ،يمذهب
مـنظم در مقابـل    يدسـتگاه حكـومت   كيـ  ةسـاالران  وانيد ياندهيو به نحو افزا تمركزدهنده،

 براحكام خود را  ياسالم قضات نياول. بودند يعرب يزندگ يريناپذو قانون يبدو ييفردگرا
كه بر حسب طبع  معمول، عرف بر را آن و كردنديم صادر خود يرأ يعني صيتشخ يمبنا
ـ   گرفتن نظر در با شد،يم يشامل مقررات ادار ايقضا  ريو سـا  ينص و روح مقـررات قرآن

 سـاختند  يمبتنـ  دادنـد، يمـ  صيكه مناسب تشـخ  يدر حد ،يمذهب ةشد شناخته يهنجارها
  ).44- 43: 1388شاخت، (

  
  يريگ جهينت. 5

 آن، بـه  معرفـت  سر بر همواره و ستين روشن يمعنا ياو دار ،ثابت، مطلق يمفهوم عدالت
اخـتالف نظـر وجـود داشـته      ياسـالم  شمندانياند انيغرب و هم در م ةفالسف انيم در هم

 يبرداشـت  دارد، وجـود از مفهـوم عـدالت    يكـه امـروزه در جوامـع اسـالم     يبرداشت. است
 معنـا  ياخالق يهاارزش نيواالتر از يكي ةمثابو مقدس است كه عدالت را به  انهيگرا مطلق

 ييهـا برداشـت  نيچنـ  ،جهت نيا از. داندينم كشف قابل و يعرف يمفهوم را آن و كنديم
 ميمفـاه  ليذ در عدالت، بحث در تيواقع و متن كيالكتيد از يريگبهره از اجتناب با اساساً
  .شونديم و شده گنجانده يفرامكان و يفرازمان
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 اخـتالف  نيچنـ  بـودن  سـابقه  بـه  مسـبوق  بـه  تيـ عنا با حاضر قيتحق سندگانينو لذا،
شده  گرفته يپ ميمفاه ييِمندگراخيفراتار و يمندخيتار حول كه نيزم مغربدر  ييها دگاهيد

ـ  ليذ در زين ياسالم يورزشهياند در جدال نيا: اوالً كه رنديگيم جهينت نياست، چن  و يازل
 در تيـ واقع و متن كيالكتيد به اعتماد و اتكا: اًيثان و است يبررس قابل ميمفاه بودن يميقد

 يتـوجه   قابل يراهنما توانديم ياسالم يورزشهياند در عدالت مفهوم كشف و يريگ شكل
  .باشد عدالت ابعاد بسط در
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 .ريركبيام
  . بهجت: تهران ،منوچهر شادان ةترجم ،بزرگ ةفالسف ياساس يهادرس). 1385( .يا. اس. فراست

 .سمت: ناتهر ،ستميدر قرن ب ياسيس يها شهياند). 1389(حاتم  ،يقادر
 .يخوارزم: تهران، 1 ج ،يلطف حسنمحمد ةترجم ،يوناني متفكران). 1374( تئودور گمپرتس،

 ةترجمـ ، )انهيم يها سده اسالم در تيمرجع و عقل سر بر مشاجره( انيلياسماع و يغزال). 1381( فاروق متها،
  .روز فرزان: تهران ،يابدره دونيفر
  .معاصر شهياند يفرهنگ ةمؤسس: تهران ،يآزاد و عدالت). 1376( يدعليس ،يمحمود
 .صدرا: تهران ،زمان مقتضيات و اسالم). 1370( يمرتض ،يمطهر
  .23، ش 6س  ،))ع( باقرالعلومدانشگاه ( ياسيس علوم ةنام فصل ،»عدالت كانت يةنظر«). 1382( احمد ،يواعظ
  .)ره( ينيامام خم يو پژوهش يآموزش ةسسؤم: ، قمعدالت يها هينظر ينقد و بررس). 1388(احمد  ،يواعظ

  
  گريمنابع د
 ،ياسـ يعلـوم س  يدكتـر  ة، رسـال »اسالم ياسيس يها شهيعدالت در اند گاهيجا«). 1377(بهرام  ،يكاظم  اخوان

  .ياسيحقوق و علوم س ةدانشگاه تهران، دانشكد
  .بوستان كتابة مؤسس: ، قماسالم ياسيس  ةشيعدالت در اند). 1386(بهرام  ،يكاظم  اخوان

  .فروشي اسالميه كتاب: تهران، گوهر مراد). 1336(عبدالرزاق  ،الهيجي



 

 


