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 چكيده
و عدالت و تشريع و اجتماعى مورد توجه انسانى در جنبه عدالت الهى در تكوين های فردی

عدالت اجتماعى،اما در اغلب موارد.و نظريه پردازی، انديشمندان بسياری قرار گرفته است
معنای عام در برابر عدالت فردی قرار گرفته كه مانع از توجه به عدالت اجتماعى به معنای به

و عدالت اقتصادی و در برابر عدالت سياسى عالمه طباطبايى،،در اين بين. شده است خاص
و سيد قطب، تالش كرده اند ابعاد عدالت اجتمـاعى بـه معنـای خـاص را مـورد شهيد صدر

در،در اين مقاله. توجه قرار دهند عـدالت بـارهبا روش تحليلى به بازخوانى نظريه سيدقطب
د ــرار ــازخوانى ق و ابعــاد عــدالت اجتمــاعى را مــورد ب ــه عــدالت. ايــم ادهاجتمــاعى پرداخت

ساختاری، عدالت نهادی، عـدالت فرهنگـى، عـدالت در برخـورداری از امنيـت اجتمـاعى، 
از در عرصه ويژهبهدريافت خدمات اجتماعى  و درمان، برخورداری های بهداشت، سالمت

و بـرای امكانات مناسـب بـرای گـذران اوقـات فراغـت در حوزه هـای جغرافيـايى مختلـف
و جنس گروه ى متفاوت، تراكم جمعيتى در مناطق شهری، دسترسى به آب سـالم، های سنى

و تفريحـى از آن جملــه ابعـاد عــدالت و امـاكن ورزشــى و اســتاندارد فضـای ســبز مناسـب
.اجتماعى است

ها كليدواژه
.عدالت اجتماعى، عدالت ساختاری، عدالت نهادی، عدالت فرهنگى، سيدقطب
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 مقدمه

و جامعـه عدالت در يك افق وسيع، و خلقـت، انسـان و صـفات الهـى، عـالم تكـوين اسماء

و تقنين قوانين را شامل مى و. شـود بشری، تشريع احكام و تشـريع عـدالت الهـى در تكـوين

و اجتماعى، از جمله اقسام عدالت هستند كه مورد توجه عدالت انسانى در عرصه های فردی

و متكلمينف. اند بسياری از انديشمندان مسلمان قرار گرفته دو،السفه بيشتر عـدالت الهـى در

و فقها و تشريع بيشـتر عـدالت انسـانى در رفتارهـای فـردی بـه عنـوان شـرط،عرصه تكوين

و علمـای علـم اخـالق و امـوری از ايـن قبيـل عـدالت بـه عنـوان،قضاوت، امامت جماعت

از ملكه و در ايـن عرصـه آثـار فـاخری خـود بـه جـای ای نفسانى را مورد بررسى قـرار داده

و اقتصادی ظهور يافتـه بارهدر. اند گذاشته عدالت انسانى، اغلب آثار پيرامون عدالت سياسى

در. نيز مباحث به يكى از ابعاد مسئله تقليل يافته استهاو حتى در اين عرصه به عنوان مثـال

دی آثار مربوط به عدالت اقتصادی، عدالت تـوزيعى بـيش از عـدالت در سـاير ابعـاد اقتصـا

نيـز انـد كردهانديشمندانى كه به عدالت اجتمـاعى توجـه. مورد توجه قرار گرفته است

و در برابـر عـدالت  معنای عام عدالت اجتماعى به عنوان يكى از اقسـام عـدالت انسـانى

و اقتصـادی سـوق كردفردی را بررسى  و در نهايـت نيـز بحـث را بـه عـدالت سياسـى ه

و داده و كه عدالت اجت اينحال اند و در برابـر عـدالت اقتصـادی ماعى به معنای خـاص

سياسى، ابعاد مهمى مثل عدالت ساختاری، عدالت در دسترسى به منابع نادر اجتمـاعى، 

و بهداشـت را در بـر فرصت و سـالمت و شـغلى، امنيـت اجتمـاعى های برابر آموزشـى

و مولفه. گيرد مى ب در اين پژوهش برآنيم تا ابعاد ه معنای خاص را های عدالت اجتماعى

و از طريق بررسى انديشه اجتماعى متفكران مسلمان با تاكيد بر سيد قطب، مورد بررسى

.دهيم قرار خوانىباز

و درگيـری ايـدئولوژی و های زمانه سيد قطب متفكر معاصـر مصـری، اوج نـزاع متنـوع

و ناسيوناليسـم در مصـ و سـاير رنگارنگ مدرن، اعم از ليبراليسم، ماركسيسم، سوسياليسـم ر

و انديشمندان همچون سيد قطـب،. بالد اسالمى است در چنين شرايطى، بسياری از متفكران

و  و شيفتگى نسبت به جهان غرب، در تكاپوی حفظ ميراث اسـالمى پس از يك دوره بهت

سـيد قطـب، متفكـر انقالبـى جهـان اسـالم بـا. پاسخ به مسائل روز با تكيـه بـر سـنت بودنـد
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محهای گرايش و و مركز جهان اسـالم اسـتچپ وی. صول تركيب دو جريان سلفى شرق

و حسن البنا بـه و رشيد رضا تحت تاثير مودودی به عنوان نماينده سلفيون شرق جهان اسالم

و اين دو جريان را به يكديگر پيوند سـيد. زنـد مـى عنوان نمايندگان سلفيون مصر قرار دارد

و بسـياریهاو گروهها قطب تاثير عميقى بر جريان ی فعال سلفى قرن اخير، بر جای گذاشته

از. های سلفى جهادی جهان اسالم تحت تاثير انديشه او شـكل گرفتـه اسـت از جنبش يكـى

در«هـای مبانى فكـری وی بحـث عـدالت اجتمـاعى اسـت كـه در كتاب عـدالت اجتمـاعى

مى«،)1953(» دراسات االسالميه«،)1949(» اسالم بـه» الم فـى الطريـقالمع«و» گوييم ما چه

و تبي .ن آن پرداخته استيشرح

 پيشينه

و»عدالت«باره در ، آثار فاخری توسط فالسفه، متكلمين، فقها، علمای علم اخالق، مفسـرين

در كتاب) 1998(مجيد خدوری. ساير انديشمندان با رويكردهای مختلف منتشر شده است

رويكردهای مذكور مختلف مـورد بررسـى، مسئله عدل را از منظر مفهوم العدل ف� االسـالم

مى» عدالت اجتماعى« بارهدر. قرار داده است ، نوشـته عـدالت در اندیشـه سیاسـ�توان بـه نيز

، جمشـيدی؛ نظریه عدالت از دیـدگاه فـارابی، نوشته توسلى؛ مبان� عدالت اجتماع�كاظمى؛

�و رضـايى؛ بررس� مفهوم� عـدالت اجتمـاع اجتمـاع� در جایdـاه عـدالت، نوشـته صـالحى
بررسـى تطبيقـى«، نوشـته لشـكری؛ مبان� عدالت اجتماع� در اسـالم، نوشته گلستانى؛ اسالم

و شهيد صدر عـدالت؛ارشـد امينـى نامه كارشناسـى پايان» عدالت اجتماعى از منظر جان رالز
و،شناس� به عـدالت انداز جامعه چشم، نوشته موسوی؛ اجتماع� در اسالم نوشـته ميرسندسـى

نظريه عدالت اجتمـاعى سـيد. نوشته سيد قطب؛ اشاره كرد عدالت اجتماع� در اسالمكتاب 

سـید؛، شـريعتىای مفهـوم عـدالت از دیـدگاه مطهـری بررس� مقایسه، توسط مرامى در قطب
درو قطب اندیشه سیاس� متفکـران در جلد چهاردهم از كتاب» سيد قطب«مرحوم سوزنگر

در.؛ مورد بررسى قـرار گرفتـه اسـتگفتمان سید قطبتقریر مرادی در همچنينو مسلمان

و توجـه،آثار فوق و گاهى عدالت سياسى، تقليل يافته عدالت اجتماعى به عدالت اقتصادی

.الزم به ابعاد عدالت اجتماعى نشده است كه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است
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 مبانى معرفتى سيد قطب

مو سيد قطب با آسيب اجتمـاعى در های جـود، علـت عـدم توفيـق سياسـتشناسى وضـعيت

و توقـف فقـه  و مشكالت جامعـه جهان اسالم را عدم توجه به ميراث اسالمى در حل مسائل

و اجتهاد يا ضعف آن طـى قـرون گذشـته مى و ضـرورت رجـوع بـه منـابع از نوآوری دانـد

و ذخائر اسالمى بـرای پاسـخ و فكری  بـديهى گويى بـه مسـائل مـذكور را يـك امـر عقلـى

و اصـل جـدا.)1392:22 سيد قطب،(انگارد مى رايىسيد قطب، سكوالريسم ديـن از اجتمـاع

مىيىپذيرش جدا�ثمر و اقدامات كليسای قـرون وسـطا . دانـد دين از دنيا در تفكر مسيحى

و هـم بـه آخـرت توجـه حال آنكه اسالم از منظر وی، دينى اجتماعى است كه هـم بـه دنيـا

وی. دارد و. ناپذير اسـت دين اسالم، يك كل تجزيه،از منظر و معـامالت، قـوانين عبـادات

و هـدآنیها روش و معـامالتى آن،، شعائر عبادی در طبيعت ف اسـالم از قـوانين انتظـامى

و رجوع بـه منـابع. هيچ يك از ديگری جدا نيست دليل ديگر سيد قطب برای احيای ميراث

و قوانين آن نازل شـده از سـوی آفريـدگار جهـان اسـت فكری اسالمى، اين است كه اسالم

و ديگر اين كه قواعد عالم را بهتر از هر كسى مى ا داند سالمى در جامعـه اسـالمى كه قوانين

و نظريـه؛)32:همـان(كارآمدتر اسـت  در زيـرا قـوانين های بـومى از مبـانى معرفتـى موجـود

و بـا اليـه و حـال ايـن فرهنگ خود سيراب شده كـه های مختلـف فرهنگـى همـاهنگى دارد

ب نظريه و به هنگام حضور در جهـان اسـالم،رهای غربى از مبانى معرفتى جهان غرب بهره ده

مىف هـای فرهنگـى جامعـه نتيجه ايـن چـالش بـا توجـه بـه ظرفيت. كشند رهنگ را به چالش

مى،مقصد از از اضمحالل تا مقاومـت را در بـر گيـرد امـا در هـر صـورت، چـالش مـذكور

مى های برون كارآمدی نظريه . كاهد زا تا حد زيادی

مىبا اتخاذ اين رويكرد، سيد قطب در زمره انديشمن درد كه برای اولينگير دانى قرار بار

و موجب ظهـور تفسـير  تاريخ انديشه جهان اسالم، مسائل اجتماعى را به قرآن عرضه كردند

ومى جريان تفسير اجتماعى با عبده آغاز. اجتماعى قرآن كريم، در دوره معاصر شدند شـود

و تفاسـيرمى به وسيله رشيد رضا، سيد قطب، طنطاوی، عالمه طباطبايى ادامه اجتمـاعى يابـد

.آوردمى را پديد المیزانو الجواهر، ف� ظالل القرآن، المنار

و انسان در تبيين اموری همچون آزادی، عـدالت، سيد قطب به تاثير نگاه اسالم به هستى

و مسئوليت به همين دليل در فرايند استنباط اين امور ابتدا آيات قـرآن. ها اذعان دارد حقوق
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راهبار، در9و احاديث پيامبر و انسـان  اصول كلى دين يا همان نگاه دين به هستى، زندگى

جزمى استخراج و و سپس بر مبنای اين اصول، نظر اسالم پيرامون امور فرعى را يـىنمايد تـر

و. كند تبيين مى و تناسـب در سرتاسـر نظـام هسـتى وی بـا ايـن روش، وحـدت، همـاهنگى

وی، اسـالم بـه بشـريت آموختـه همـين فكـر كـاملى كـه بـه نظـر. كنـد طبيعت را اثبات مى

و وحدت موجود در هستى است روابـط بـين،بعـدۀسيد قطب در مرحلـ. هماهنگى، تناسب

و هماهنگى كائنات قرارها انسان و از اينمى را نيز ذيل اين تعاون معتقـد اسـت كـه،رو دهد

و قاعده. در روابط بين خودشان نيز بايستى اين تعاون را رعايت نمايندها انسان بنابراين اصل

و هر كس از اين اصل خارج شـود، بايـد بـه هـر  و نزديكى به هم است كلى، تعاون، تناسب

از زيرا كه روش بزرگ نظام هستى برای متابعت؛طريق ممكن، او را برگردانند نمـودن بهتـر

و هوس و ملتافراهای هوی .)52: همان(ستهاد

،فضل الرحمن، انديشمند معاصر پاكستانى نيز بـر اسـاس روش اجتهـادی ابـداعى خـود

و در آثار خود به مواردی از آن اشاره كرده است . دست به استخراج اصول كلى اسالم زده

و ايثـار از جملـه آن اصـول هسـتند ،وی در ايـن ميـان. عدالت اجتماعى، برابری يا مساوات

و بـر ايـن نكتـه تاكيـد دارد كـه عدالت اجتماعى را به عنوان بنيادی ترين اين اصـول دانسـته

و سنت بـه،وی. ترين هدف اسالم است مهم،عدالت اجتماعى معتقد است از مجموع قرآن

و عادالنه، دستمى دست يابى به هيچ فضيلت يا كمـال آيد كه بدون مبنای اقتصادی استوار

ن به. يستمعنوی ممكن و های منزله زير ساخت فضل الرحمن، اين اصول را جامعـه اسـالمى

درو تالش مى)1386:92علمـى،(اصول كلى ارزشى آن معرفى  كند احكام غيرعبادی فقـه را

و استنباط نمايد شهيد صدر نيز بـر ايـن بـاور اسـت كـه عـدالت،. راستای تحقق عدالت فهم

و نقش اجتماعىبازده و حركت اجتماعدارد، جامىفراوان بىعه مينىرا و جامعـهىاز سازد

ديبىو حركت اجتماعیبشر .ازمند عدالت استين شدتبهیگريش از هر صفت

و پايه  عدالت اجتماعىهای اصول

و مالكيت فردی با شرحى خاص را بـه عنـوان سيد قطب، آزادی، مساوات، تكافل اجتماعى

و پايه مىهای اصول :شمارد عدالت اجتماعى،

و نـه بـر پايـه،سيد قطب در اين بخش:�زاد).1 آزادی را نه بـر پايـه معنويـات صـرف
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منظـور وی از آزادی، آزادی. نهدمى اقتصاديات خالص مطرح بلكه بر هر دو پايه بنا

ويىو رها و خضوع برای ديگران جز خـدا و وجدان بشری از عبادت، پرستش روح

بر اجتمالعى غلطهای آزادی از بندگى ارزش از. گيردمىرا در آزادی معنوی يكـى

در�مميزهای شاخص اسالم از مكاتب مـادی اسـت كـه متفكـران مختلـف مسـلمان

شهيد مطهری،به عنوان مثال. تبيين مفاهيم گوناگون از منظر اسالم، بدان توجه دارند

مىۀبه مقول و زنجير نفس اشاره و)16: 1394مطهـری،(كند آزادی معنوی انسان از غل

برۀرا الزم وجود آن .شمردمىتحقق آزادی اجتماعى

عـدالت اجتمـاعى از منظـر سـيد قطـب، مسـاوات انسـانى های يكى از پايه:"��وات.2

و. است و طبقه بر ديگری برتـری نـدارد يعنى هيچ انسانى به دليل نژاد، جنس، رنگ

و به واسطه همـين برابـری اسـت برابر آفريده شده،ها همه انسان كـه هـيچ فـرد يـا اند

و،تواند با توسل به معيارهای فوق گروهى نمى و تعادل جامعه را بـه هـم بزنـد توازن

.)1392:135سيد قطب،(بر ديگران تسلط يابد 

و مهم در حوز:�+�*< ا�. �%�.3 از�تكافل يكى از مفاهيم كليدی عـدالت اجتمـاعى

و تكليـف گـر مقصود سيد قطب از تكافل، بر عهـده. منظر اسالم است فتن مسـئوليت

از نظر وی، اسالم چند نـوع تكافـل را مطـرح كـرده. اجتماعى در قبال ديگران است

و نزديكـانش، تكافـل: كه عبارتند از)99: همان( و خودش، تكافل فرد تكافل بين فرد

و تكافل بين نسلى و ساير ملل و اجتماع، تكافل ملت .فرد

و تهـذيب نفـس اسـت منظور سيد قطب از تكافل فـرد بـا خـودش، . تقـوای شخصـى

و خويشـان نزديـك اوسـت و همكاری نزديـك بـين فـرد . تكافل خانوادگى همدلى

مىای نمونـه،ارث قانوِن و. كنـد از ايـن تكافـل اجتمـاعى را مطـرح تكافـل بـين فـرد

مى)مثال وظـايف شـغلى(اجتماع، مسئوليت فرد در قبال جامعه  از منظـر. كنـد را بيـان

رعايـت كنـد كـه گويـاای سيد قطب فرد موظف است كه مصالح اجتماع را به گونـه

و موكل بر آن است هم. نگهبان آن بوده افراد جامعه بـه منظـور مصـلحتۀتعامل بين

و. اجتماع در حدود امور مطلوب، واجب است هر فردی موظف بـه امـر بـه معـروف

و ملـت. نهى از منكر است و ضـعيفان و رعايـت مصـالح بيچارگـان مسـئول حمايـت

و حتى به هنگام لزوم بايستى به خاطر آنان به جنـگ برخيـزد ملـت،. حفظ آنان است
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و تنگ آن باشد به طوریمى دستان مسئول امر فقرا هـا روزی كه به مقـدار كفايـت بـه

و سرانجامها رساند، بايد زكات و به مصرف فقرا برساند و تكافل بينرا گرفته المللـى

و نسل بين .بعدی استهای نسلى كه حاكى از حمايت از ساير ملل


د).4* 5و،او معتقد است كه اسالم:"��+ حق مالكيت فردی را به رسـميت شـناخته

سنگينى كـه بـرای سـرقت در نظـر گرفتـه، شـرايط حمايـت از آن را های با مجازات

،»طبيعت مالكيـت فـردی«تحت عنوان ضمن بحثى،حال در عين. تحكيم نموده است

پىۀفلسف�بحثى در حوز و از آن اسـتنباط مـى حق را نمايـد كـه در بيـنش مـى گيـرد

و مال وی، نسبت كارمند  و نسبت فرد توحيدی اسالم، مالكيت اصلى از آن خداست

و اموالى است كه نزد وی بـه امانـت گذاشـته ویو حسابدار  انـد بـا ايـن تفـاوت كـه

ا مى مـثال.مطلق از آن وی نخواهد بـود طوربهز مال بهره ببرد اما هرگز اين مال تواند

و انفاق بر مال وی واجب است در حقيقـت ايـن حـق تصـرف مطلـق نيسـت. زكات

ملكيـت فـردی بـه عنـوان ملكيـت،در حقيقت«. بلكه مشروط به شايستگى فرد است

و البته واقع هم همين است و استفاده هست يت بدون حـق تصـرف زيرا ملك؛تصرف

شايسـتگى بـرای تصـرف،پـس شـرط دوام ايـن وظيفـه؛و انتفاع محقق نخواهد شـد

و درك صحيح تصرف را نداشت، بر ولى يا جماعت است كه حـق.است وقتى فهم

.)168: همان(» تصرف او را بگيرند

 ماهيت عدالت اجتماعى

م» عدل« و چ،یرو يانـهاز نظر لغت به معنای مساوات، اعتدال خـود،یز در جـايـنهـادن هـر

و اخراج حق از باطلیدادگر و جور، احقاق حق ،امـا در اصـطالح. باشدمى در مقابل ستم

مى تعاريف متفاوتى يافته كه به برخى از آن .شود ها اشاره

شـ،در باب عدالت و اشـعریيمتكلمين مسلمان با سه رويكرد از عى، اعتـزال گری بـيش

،یو بـدىخـوب؛ت دارديه اشاعره، فقط خدا محوريه نظريپابر. اند ديگران به بحث پرداخته

ب و داىانصافىانصاف و همه چ. رمدار حكم خدا هستنديهمه ،ردكـامـریزياگر خداوند به

چ نيآن چكيز و اگر از و عادالنه است چ،ردكـىنهـیزيو و ناعادالنـه اسـتيـآن .ز زشـت

قُُحىآنان با نف و وىبح ذاتسن نف دنبالبهامور قُـُحىآن و یبـراىچ نقشـيهـ،ىبح عقلـسن
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قاىعقل انسان نيدر فهم عدالت هميل و به دليستند ب يـىبـه جبرگرا،لين ىمنتهـىعـدالتىو

و ظرف مى تبيشود ديـدر مقابـل اشـاعره،معتزله. را ندارندىن عدالت اجتماعييت دگاهيـك

آنيرا برگزیمحور مصلحت چمـدار» مصـلحت«ده اسـت كـه در ميـهمـه آنـان. باشـدىز

ُحىنگرش عقلیهرچند دارا و ُ به عدالت بوده ق و پذىو عقلـىبح ذاتـسن انـد؛ امـا رفتـهيرا

صحيينتوانستند به تب مطهـری،(ابنديدستىو رابطه آن با عدالت اجتماعىاز عدل الهىحين

ج 1375 ،4.(

شيعدالت در اند و باور به عدل الهىك اصل تلقيعه به عنوانيشه و رابطـه آن بـاىشده

ُح. ار انسان را به دنبال داردياخت ُ شيعه ق و و عقلـى سن و ظلم را ذاتى و از جمله عدل بح امور

ش. داند مى چ،عهيعدالت در تفكر غایز در جـايبه قرارگرفتن هر تيـخـودش، متناسـب بـا

ميگونه تعرنياراىعدالت اجتماع،يىعالمه طباطبا.ف شده استي، تعرىاله بـا«: كنـدىف

و در جـايیك از افراد جامعه طوري هر قـرار داده شـود كـهىرفتـار شـود كـه مسـتحق آن

ج 1373طباطبايى،(»سزاوار آن است ىاجتمـاعىرا خصـلتىعدالت اجتماع،شانيا.)12:478،

ا،مكلف داند كه افراِدىم و در منيبـاره چنـنيـمأمور به انجـام آن هسـتند : كنـدىاسـتدالل

میخدا هرىسبحان دستور آن.ك از افراد جامعه عدالت را برقـرار كننـدي دهد كه ،الزمـه

ايا ن متعلق به مجموع،ن امرين است كه پس هم فرد مأمور به اقامه حكم اسـت.ز باشديافراد

ج(دار زمام آن استو هم جامعه كه حكومت عهده .)24:245همو،

مى،ىاجتماعد صدر، عدالتيشه و)1417:625صـدر،(كند را به توازن اجتماعى تعريف

م ىاجتمـاعیهاتياست كه مسئولىعدالتىعدالت اجتماع«:ديگوىيا به معنای عام گرفته،

اسـت كـهىعـدل الهـىهمـان وجهـه اجتمـاع. انسان بر آن استوار استىدر خالفت عموم

و برآن پافشارش بودهيامبران مناديپ .)1358:48همو،(» كردندىمیاند

رو،ىعتيشر ،یطبقـه، برابـر:از آن، ماننـدىميو وام گـرفتن مفـاهىشناخت كرد جامعهيبا

و روبنا، عدالت اجتماعيز چنىربنا مين تعريرا از،عدالت«: كندىف ه بـريـتك:عبارت است

و برابری حقوق انسانى بـر اسـاس نظـامى كـه زيربنـايش و اصل برابری طبقاتى توحيـد

مى،وی.»روبنايش عدل جهانى است و زيربنای نظام اجتماعى فرض كند توحيد را پايه

و و نفـى انـواع الزمه آن به عنوان يك جهـان كه منشأ تحول بوده بينـى، پيشـرفت بشـر

سى، اجتماعىاز تضاد حقوق تضادها، اعم یو اقتصـادى، ارثـى، خـاكى، خونی، نژادىاسي،
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كـ مى و عـدالت را مىباشد كنـد، روبنـای ايـن نظـامه بيشـتر بـر پايـه اقتصـادی تحليـل

.است اجتماعى

و دنيا، از وحـدت بـين آنهـا دم و دين و جسم ،وی. زنـد مـى سيد قطب با رد تضاد روح

و هندو، بـه ايـن وحـدت اتكـا دارد ،اسـالم. معتقد است اسالم بر خالف مسيحيت، بوديسم

و تعـاون اجتمـاعى را در محـيط انسـانى بـه تواندمى تنها ايدئولوژی جهانى است كه تكافل

و نزاع محقق سازد  و وحـدت ميـان،اسـالم.)1392:56سـيد قطـب،(جای ستيز ديـن يگـانگى

و عدالت اجتماعى از منظر اسالم  و آخرت است و دنيا و روش و معامله، عقيده عبادت

و يگانگى فهم نمود را ویاز.)82:همان(بايد مبتنى بر اين وحدت هنگامى كه ما ايـن،منظر

و انسـان اسـت،  و زنـدگى طرز فكر كلـى را كـه در واقـع نظريـه اسـالم دربـار� جهـان

بنـابراين عـدالت. مبانى اساسى عدالت اجتماعى در اسالم را درك خواهيم نمـود فهميديم،

يك عدالت انسانى عام اسـت نـه يـك عـدالت اقتصـادی محـدود،اجتماعى قبل از هر چيز

.)55:همان(

و تسـری انسانى شدن ماهيت عدالت اجتماعى از منظر سيد قطب، به معنای فراگير شـدن

همۀاين مفهوم به هم و عـدالت اجتمـاعى،وی. جوانب فعاليت در آن استۀمظاهر زندگى

و تعادل در روابـط بشـری بـه عنـوان انعكاسـى از نظـام هسـتى  را برقراری هماهنگى، توازن

آن شامل،عدالت. داند مى و همه جوانب فعاليت در كـه چنـان؛شـودمى تمام مظاهر زندگى

و حـواس درونـى را نيـز در بـر گرفتـه اسـت يى كـه هـا ارزش. ادراكات، روش، وجدانيات

مـادی تنهـا هـای طـور كلـى ارزش اقتصادی فقط يـا بـههای مشمول اين عدالت است ارزش

اسهای نيست بلكه تركيبى از ارزش و مادی .)82:همان(ت معنوی، روحى

سيد قطب، بر اين باور است كه ضروريات زندگى شـامل خـوراك، پوشـاك، مسـكن،

و بيكـاری، بايـد درمان، تعليم رايگان، تضمين های اجتماعى در برابر بيماری، ناتوانى، پيری

سـيد(ثروتمنـدان اسـتلمنبع مالى آن نيز زكات يا مازاد امـوا. برای عموم مردم تامين شود

و.)1348:81قطـب،  و عدالت اقتصادی توجه سيد قطب به لزوم تفكيك بين عدالت اجتماعى

قابل تحسين است اما وی همه ابعاد عدالت اجتمـاعى را مـورد،دو به يكديگر عدم تقليل آن

و سياسـى. دهد توجه قرار نمى عدالت اجتماعى به معنای خاص در برابـر عـدالت اقتصـادی

و نمى را قرار دارد آنتوان آن . دو تقليل داد به يكى از



 1396 تابستان، يكمم، شماره پنجسال 68

 ابعاد عدالت اجتماعى

بتوانــد زمينــه مســاعدی را بــرای تحقــق محــيطای برخــى بــر ايــن باورنــد كــه اگــر جامعــه

و تـامين نيازهـای مسالمت و صميمى، به وجود آورد كه مـردم آن، بـه اهـداف انسـانى آميز

و بهداشت برسند، به حقوق از دست و حيثيت رفته خود، دست زندگى، امنيت يابند، احترام

و معاشـرت بـا ديگـران در پرتـو قـوانينها انسانى آن و حسن رفتار همراه با اعتالی فرهنگ

آن پذيرفتـه و در امنيــت كامـل كسـى بـه كسـى آزار نرسـاند، عــدالت هـا شـده تحقـق يابـد

و به  .)1378:177موسـوی،(ار گرفته شده اسـتكاجتماعى در آن جامعه به خوبى تفسير شده

.اما همچنان ناقص است. تری از عدالت اجتماعى اشاره دارد اين تعريف به ابعاد دقيق

در» اجتمـاعى«د كـه وصـف كـرابتدا بايد به اين نكته توجـه،تر برای ارائه تعريفى جامع

و شـامل همـه سـطوح سـاختاری،» عدالت اجتماعى«اصطالح به معنای منسوب بـه اجتمـاع

و فرهنگى است و خارجبا. نهادی و اقتصـادی، ابعـاد تحليل اين سطوح ساختن ابعاد سياسـى

مى اجتماعى به معنای خاص باقى مى و ابعـاد عـدالت اجتمـاعى روشـن ،بنـابراين. شـود ماند

و اوقات و پرورش، خانواده ابعاد عدالت اجتماعى شامل عدالت در ساختارها، نهاد آموزش

و سـطحى فراغت، عدالت در اليـه ، هنجارهـا، هـا فرهنـگ مثـل عقايـد، ارزشهای بنيـادين

و اطالعات، عدالت و نمادها، عدالت در دسترسى به منابع نادر اجتماعى مثل منزلت رفتارها

و دريافت خـدمات مثـل بهداشـت، سـالمت، درمـان، امكانـات مناسـب  در امنيت اجتماعى

ا و مىشهری روستايى، فضای سبز، اماكن ورزشى :شود موری از اين قبيل را شامل
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و نحـوه ارتبـاط ای از موقعيت منظور از ساختار، مجموعه ها، محتوای نقش هـر موقعيـت

و)1382:43اورعى،(ها با يكديگر آن و منظور از ساختار عادالنـه، سـاختاری اسـت كـه نـوع

و سلسـله ها در آن، محتوای نقش تعداد موقعيت اهـ مراتـب ميـان موقعيت هـای هـر موقعيـت

و بستر تحقق عدالت اجتماعى در ساير عرصه اين ساختار. ها را نيز فراهم نمايد عادالنه باشد

و دموكراتيك بلكه نـوع سـومى اسـت كـه مى و نه افقى و استبدادی را نه عمودی تـوان آن

هـا بـه هـا، روابـط ميـان موقعيت هـا، نقش در اين ساختار، موقعيت. يافته ناميد عمودی تعديل

و افراد به نحوی شايسته در آن قرار گرفتهنحوی عاد افـراد،اين ساختار. اند النه طراحى شده
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و تحقـق عـدالت اجتمـاعى در ابعـاد ديگـر نيـز سـوق هایو كنش ايشان را به سوی رعايت

را. دهد مى چراكـه زمينـه؛از ساير ابعـاد دانسـتتر توان مهممى اين بعد از عدالت اجتماعى

.نمايدمى ها را فراهم در ساير عرصهتحقق عدالت اجتماعى 
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و ها، هنجارها، نقش از ارزشای منظور از نهاد اجتماعى، مجموعه و رفتارهـای پايـدار ها

.)1385:189كـافى،( تامين نيازهای اساسى جامعه شكل گرفته است فراگير است كه در راستای

و مـورد پـذيرش جايى كه نهادها الگوهای رفتاری پايدار از آن و فراگيری را به دنبال داشته

در ميـان. اكثر افراد جامعه هستند، تاثير عميقى بر تحقـق عـدالت اجتمـاعى خواهنـد داشـت

به،نهادهای اجتماعى و اوقات فراغت، به عدالت اجتماعى و پرورش، خانواده نهاد آموزش

. معنای خاص مربوط است

و رايگان فراهم های برابر در دسترسى به شرايط با ايجاد فرصت نمودن آموزش همگانى

در جوامعى مثل ايران كه آموزش در سطوح عالى، رقابتى اسـت، ويژهبهو امكانات مناسب، 

در. يكى ديگر از ابعاد عدالت اجتماعى اسـت ظهـور عـدالت اجتمـاعى در عرصـه خـانواده

و نقش ســـطوح ســـاختاری، موقعيت و كاركردهـــايى هـــا و مراقبـــت، حمايـــت ماننـــدهـــا

و در مقابـل جامعه و ارضای نيازهای عاطفى، قابـل بحـث اسـت پذيری، تنظيم روابط جنسى

و سـالمندآزاری قـرار دارد،آن . خشونت خانگى در محورهای همسرآزاری، فرزنـدآزاری

الشعاع مباحـث عدالت اجتماعى در عرصه اوقات فراغت، نيز از جمله ابعادی است كه تحت

و نحـوه گـذران آن،. ته استاقتصادی قرار گرف و امكانـات اصل دسترسى به اوقات فراغت

.بايد عادالنه باشد
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و فرهنگ به معنى عقايد، ارزش و همـه محصـوالت مـادی ها، هنجارها، رفتارها، نمادها

های عميق فرهنگ بسـته اليه. معنوی اجتماعى، نيز ارتباط تنگاتنگى با عدالت اجتماعى دارد

و طبقه اجتماعى داشـته باشـنده اينب تواننـد عـدالت يـامى،كه ريشه در كدام جريان فكری

و ظلـم بـا نـام عـدالت،آنهای كـه در برخـى صـورت. خشنونت را محقق سازند خشـونت
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و ظلـم، بـه هـيچمى ترويج وجـه احسـاس خشـونت شود تا جايى كه افـراد تحـت خشـونت

و به حاكميت عدالت باور دار نمى اسـت كـه گرامشـى تحـتای همـان مسـئله،اين.ندكنند

و بورديو تحت عنوان خشـونت نمـادين از آن يـاد مى تحقـق. نـدنك عنوان هژمونى فرهنگى

؛و هنجارها از اهميت مضاعفى برخـوردار اسـتها عدالت اجتماعى در عرصه عقايد، ارزش

هـا ين عقايـد، ارزشچراكه رفتارهای عادالنه به عنوان شاخص عدالت اجتماعى مبتنى بر هم

و دسترسى بـه اطالعـات بـه عنـوان بخشـى از منـابع نـادر.ستاو هنجارها منزلت اجتماعى

و ديگـری تـا  اجتماعى، يكى ديگر از ابعاد عدالت اجتماعى است كه اولى كـامال فرهنگـى

و معيار برخـورداری از منزلـت اجتمـاعى بـه ارزش. حد زيادی حاكميتى است هـای مالك

و اگـر علـم افـراِد،يك ارزش اجتماعى باشد،اگر ثروت؛گرددمىزاجتماعى با ،ثروتمنـد

افراد دانشمند از منزلت بيشـتری برخوردارنـد ولـى بـه هـر حـال،يك ارزش اجتماعى باشد

. تواند عادالنه يا ظالمانه باشدمى ميزان برخورداری از منزلت اجتماعى

,.����	
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،ىـت اجتمــاعياست؛ بنابراين، اصـل موضـوع امن» هويت«اجتماعى محوری امنيت داِل

و بقا ـه تحــتكـاستىاجتماعهای گروهىو اساسیاديبنهایىژگيویمعطوف به حفظ

آن»تيهو«عنوان  هويو)56: 1382نويدنيا،(شودمىادياز حيت را بـه عنـوان مفهـوم صـريور

و معتقد اســت زمـانىت اجتماعيامن هكـشـود مـى مطـرحىت اجتمـاعيـامنىقلمداد نموده

امنيـت اجتمـاعى از ديـد)62:همـان(نـدكتش احســاسينســبت بــه هــوىـداتيجامعـه تهد

ارجاع دارد كه بر مبنای آن، افراد خودشان را به عنوان هايى بوزان، به حفظ مجموع ويژگى

از زنـدگى هايى يا به بيان ديگر، معطوف به جنبه؛كنندمى عضو يك گروه اجتماعى قلمداد

چلبـى، نـاامنى.)13: 1393 هزارجريبـى،(بخشـد مـى فرد است كه هويت گروهـى او را سـامان

شـدنى فرض كرده است كـه ريشـه در سياسـىاجتماعى را ناشى از تضعيف اعتماد اجتماع

ۀجامعـه بيشـتر صـبغ كـه نظـم اجتمـاعى در يـك زعم او در صـورتىهب.نظام اجتماعى دارد

و ابعاد سياسى و گروه- سياسى به خود بگيرد ، هـا فرهنگـى آن تضـعيف شـود، يعنـى افـراد

و نظـم. احساس امنيت اجتماعى نخواهند كرد اين نظريه به پيوند بين ابعاد سرمايه اجتمـاعى

را.)51: 1396حيدری ساربان،(اشاره دارد)امنيت اجتماعى(اجتماعى  بيگس، امنيت اجتمـاعى
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و ويژگى و های توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصيات بنيادين خود در شـرايط تغييـر

و امنيـت، تأكيـد  و بر ارتباط نزديك ميان هويـت جامعـه و احتمالى تعريف تهديدات عينى

و صالحى،(كند مى .)166: 1389رسولى

دال: توان گفتمى،بنابراين يلى كـه ريشـه در اجتمـاع پيرامـون او دارد، از هرگاه فرد به

سرافكندگى خود يافته، در پى تغييـرۀبروز هويت خويش، ناتوان بماند يا آنچه هست را ماي

و بهـرۀشاكل و فـرد از سـهم �هويتى خود برآيد، در حقيقت عدالت اجتماعى، مختـل شـده

. خود از امنيت اجتماعى محروم گرديده است

J.!در �4ی �ه� �!Q# ��ا

از ويژهبهدريافت خدمات اجتماعى و درمان نيز يكى ديگر در عرصه بهداشت، سالمت

برخـورداری از امكانـات مناسـب بـرای گـذران اوقـات. عـدالت اجتمـاعى اسـتهای جنبه

و بـرای گروههای فراغت در حوزه و جنسـى متفـاوت يكـى هـای جغرافيايى مختلـف سـنى

تراكم جمعيتى در مناطق مختلف شهری، دسترسـى بـه. استديگر از ابعاد عدالت اجتماعى 

و تفريحى از آن جمله است و استاندارد، اماكن ورزشى . آب سالم، فضای سبز مناسب

 سازوكار تحقق عدالت اجتماعى

اختالف نظرهـای مختلـف كالمـى گيری اهميت عدالت در تعاليم دين اسالم، موجب شكل

و گوناگون اسالمى اعمهای ميان نحله . شده اسـت... از اشاعره، معتزله، اهل حديث، اماميه

ــا شــكل عــدالت، تحــوالتۀنظريــ پيرامــونفكــری گونــاگون های نحلــهگيری در تعامــل ب

�جـای گسـتر عدالت رايج در جهان اسالم، در جایهای اجتماعى مختلف نيز متأثر از نظريه

و گونـاگون ظلـم هـای شـاهد قيام،بـر همـين مبنـا. جغرافيای اسالمى شـكل گرفـت سـتيزانه

و امــامى قابــل مشــاهده عدالت ــه هســتيم كــه در غالــب آنهــا گرايشــات شــيعى ــد خواهان . ان

خواه، در قرن چهارم هجری، جغرافيای جهـان اسـالم را تحـت های گوناگون عدالت انديشه

آل�سيطر و عـراق، حمـدانى خود درآوردند؛ فاطميان در مصر، در سـوريه،ها بويه در ايران

و قرامطـه)ها شريف(دولت اشراف در يمن،ها زيدی و) شـيعيان غـالى(در مكه در بحـرين

و، حكومت حسن بـن)373: 1386جعفريان،(يمامه  از تحركـات ... زيـد حسـنى در طبرسـتان،



 1396 تابستان، يكمم، شماره پنجسال 72

در عدالت است كه پيش از قيام قزلۀسياسى متأثر از نظري- اجتماعى و ظهور صـفويه باشان

عـدالت، از مفـاهيمۀدر تـاريخ معاصـر ايـران نيـز مقولـ.)300: همـان(ورت گرفـت ايران صـ

و جنبش الهام سيد جمال، قائل بـود. خواه بوده است اجتماعى تحولهای بخش نزد مصلحان

مى�تاريخ صحيح، اين عقيد«كه  كند كه هر جا ظلم بوجـود آمـد، آسـايش صحيح را ثابت

و از دولت اثر نمیمعدوم شد و ملـت بـه علـم زنـده. اندباقى  دولت بـه عـدل اسـتوار بـوده

خانـه از سـوی نهضت مشروطه نيز ابتدا با شعار تأسـيس عدالت.)1380:41نظـروف،(» شود مى

و بـا نظريـه4انقالب اسالمى ايران، در حالى تحت رهبری امام خمينى. علما، آغاز گرديد

الشـرايط را حكومـت فقيـه جـامعواليت فقيه به قدرت رسيد كه ركن محوری واليت فقيـه

و عدالت از جمله شروط اساسى حاكم به شمارمى تشكيل .رفتمى داد

و ــورد پرســش ــيش م ــيش از پ ــدالت، ب ــاد ع و تحكــيم نظــام اســالمى، ابع ــروزی ــا پي ب

و در عرص نظريه اجتماعى نيز جريانات عدالت خواه همـواره- سياسىۀپردازی قرار گرفت

، جنـاح چـپ60ۀطـى دهـ. انـد تـوجهى از قـدرت بسـيج اجتمـاعى بـوده دارای ميزان قابـل

و حمايت عدالتهای اللهى، طرفدار سياست حزب كمهای خواهانه درآمـد، عمومى از اقشار

و های حضور پررنگ دولـت در عرصـه شـبه های كلـى سياسـت طور بـهگونـاگون اجتمـاع

و دولـت رفـاه بـود و قـدرتايـن جريانـات بـا شكسـت بلـو. سوسياليستى گـرفتنك شـرق

و در دهـ بـه دولتـى كـامال70ۀنوليبراليسم در جهان، چرخش آشـكاری از خـود نشـان داد

شد راست شـدن رنـگ شمسى دوران واكنش اجتماعى گسـترده بـه كـم80ۀده. گرا تبديل

و اقبــال جامعــه ايــران بــه جريانــات طرفــدار شــعارهای  آرمــان عــدالت نــزد دولــت حــاكم

، درخشـشها خواه نيـز در همـين سـال جنبش عدالتيىتشكل دانشجو. خواهانه بود عدالت

و طلبه يافت قابل . توجهى در ميان نخبگان دانشجو

عـدالت،ۀ، آنچـه در ايـران پـس از انقـالب اسـالمى، تحـت عنـوان نظريـهـا اينۀبا همـ

و- سياسى-و جريانات فكریها بخش جنبش الهام و بـروز اصـلى اجتماعى گرديد، ظهور

و حداكثر سياست نشان دادۀدرتمند خود را در عرصق ۀدولـت در دهـهای سياسـت. اقتصاد

ــ80 ــه هــدفۀ، در زمين وها منــدی ياران ــه خــوبى نشــان گــر تمركــز ...، مســكن مهــر نيــز ب

عـدالت در ايـرانۀنظريـ�دشـگمۀحلقـ. اقتصـاد اسـت�محور بـر حـوز عدالتهای سياست

و مقـاالتى نـه كه علىای مقوله؛پساانقالب، عدالت اجتماعى است چنـدان رغم انتشار كتـب
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و تحت اين عنوان، در حقيقت توليد محتوای چندانى پيرامون آن صورت زياد در اين زمينه

و تــوازن توزيــع فرصــت�عــدالت در حــوز. نگرفتــه اســت خوداظهــاری اقشــار های رســانه

ب و و مستضعفانهگوناگون خم-ويژه محرومان صاحبان اصلى انقـالب4ينىكه از نظر امام

�عـدالت در حـوز. عـدالت اجتمـاعى اسـت�حـوزهـای از جمله چالش- رفتندمى به شمار

و عـدالت آموزشـى، از ديگـر محورهـای عـدالت امنيت اجتمـاعى، تقسـيم فضـای شـهری

رسـد مـى بـه نظـر. اسـت اجتماعى است كه در قياس با عدالت اقتصادی، مغفول واقـع شـده

و رو پـيشهای ايـران طـى سـالۀبرانگيز جامع قومى نيز از محورهای چالش عدالت جنسيتى

. خواهد بود

و،فـوق در طـول تـاريخهـای فعاليت همـواره بـه سـازوكارهای تحقـق عـدالت سياســى

هـای اما سازوكار تحقـق عـدالت اجتمـاعى تفاوت. اند حداكثر عدالت اقتصادی توجه داشته

عــدالت اجتمــاعى ســازوكارهای تربيتــى، ســيد قطــب بــرای تحقــق. جــدی خواهــد داشــت

و قانونى مطرح مى . كند حكومتى
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ويتر از مهمىكيعدالت در علم اخالق، شـده اسـت كـهىنفس بشر معرفـیهاىژگين

م اىانسان ميتواند با و تفرىنفسانیان قوايجاد تعادل و بـه ملكـهیط دوري، از افراط كـرده

ازىتوان گفت عدالت اخالقىم،ن اساسيابر. ابديعدالت دست  ملكه راسخ: عبارت است

نيبـه همـ.و درون انسان است نه عرف متشـرع» واقع«آنىابيدر نفس انسان كه مالك ارز

و اصطالح فقهىان اصطالح اخالقيميىعالمه طباطبا سبب، قايآن تماىعدالت ؛ل اسـتيز

اىفقه عدالِتىعني ه شان عبـارت اسـتياز نگاه را از ارتكـابىكـه آدمـىنفسـانىأتيـاز

كبيىكارها ميكه به حسب عرف متشرع گناه ج 1393طباطبايى،(داردىره است، باز ،6:207(.

و اجرای آن اكتفا نمى سيد قطب، تاكيد فراوان دارد كه اسالم تنها به قانون كنـد گذاری

مىها بلكه گسترش عدالت را از باطن انسان و ابتدا درون آنها را مهيـا شروع . سـازد مـى كند

مهم نگاه اسالم پيرامون عدالت اجتمـاعى، از سـاير مكاتـب های اين مطلب، يكى از تفاوت

ۀاثبات جرم يا تبرئـ برایرايىشهادت يا سوگند مسلمانان در محاكم قضا،وی. بشری است

در هـا آورد تـا نشـان دهـد كـه نقـش بـاطن انسـانمى مجرم، مثال تـا چـه حـد بـرای اسـالم
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و«: نويسدمىوی. داشت عدالت، مهم است نگه اسالم پس از تهـذيب نفـس بشـری، وثـوق

و اجـراء  و رعايت قوانين قرار داده و آن را نگهبان اجراء اطمينان خود را از آن دريغ نداشته

ا؛كفالـت او گذاشـته اسـت�بسياری از قوانين را بر عهـد ز مـوارد شـهادت كـه در بسـياری

و اثبات حقوقۀاساس اقام واای باشد، مسئلهمى حدود ست كه بازگشت آن به وجدان فـرد

و نظارت خداوند بر وجدان اوست رويكـرد،نمونـه ديگـر.)120: 1392سـيد قطـب،(» مراقبت

زكـات را حقـى بـرای بينوايـان،اسالم در اموال متمكنين«: ترغيبى در پرداخت زكات است

و بـه قـوحق؛قرار داده آن�ى كـه دولـت اسـالمى بـه حكـم قـانون را بازخواسـت حكومـت

ب مى طرف انگيزش وجدان برای اداء اين حق رفتـه تـا پرداخـت زكـات بـاهكند ليكن اسالم

و رغبت ذاتى توانگران عملى گردد  .)124: همان(ميل

ر هـأعدالت فردی در ادبيات حديثى ما، و زيور آن است كه با دوری از وس ايمان وی

مىمى هوس آغاز و خلف وعده باز و شود، افراد را پرهيز از دروغ دارد، موجب ظهور حيـا

و موجـب كـاهش انحرافـات شود، مانع از دست پاكدامنى مى درازی بـه امـوال مـردم اسـت

و فرار از ميـدان جنـگ اجتماعى از جمله شراب خواری، زنا، رباخواری، نافرمانى از والدين

ری(اســت  عــدالت اجتمــاعى موجــب ارتقــای،از ايــن منظــر.)102-1427:88هری، شــ محمــدی

و سـامان هـای يـافتن امـور بـدون دخالت سرمايه اجتماعى افراد، كاهش انحرافات اجتمـاعى

و كنترل اجتماعى محسوب و تنبيهى است كه بهترين نوع نظم .شودمى كنترلى

٢.�	"(�� �4زو �ر 

و پررنگى برای حكومـت در راسـتای برپـا،سيد قطب و قسـطيىنقش برجسته عـدالت

كه از همان نگاه وی- دو فكر اساسىۀنظام اسالمى از منظر وی بر پاي. اجتماعى قائل است

و حيات نشات و: بنـا شـده- گيرنـد مـى پيرامون هستى و وحـدت انسـانيت در جـنس نـژاد

و جاويـدان و پيـدايش .)190:همـان(بشـريت�مى جهـانى در آينـدبـودن نظـام اسـال حقيقت

و ايشـان خـاتم�فرستاد9مقصود وی آن است كه پيامبر اسالم خداوند به بشـريت هسـتند

و دين اسالم صحيح و محكم پيامبران هستند . ترين اديان است ترين

و برتـرين عدالت حكمرايان در ادبيات حديثى ما، زيور حاكمان، فضيلت فرمـان روايـان

و دشـمن رعايـت شـود، بهتـرين نگهبـان.ستها سياست عدالت كـه بايـد در برابـر دوسـت
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و استمرار دولتها حكومت و پايداری .)102-88:همانمحمدی(را در پى داردها ست

و مشـورت فرمـان روايان، فرمان از منظر سيد قطب، عدالت فرمان و برداری افراد روايـان

درۀمردم، سه پاي اسـالم اسـت كـه در صـورت تزلـزل در هـر يـك، اساسى نظام حكومـت

و عـدالت اجتمـاعى را دچـار چـالشمى حكومت از تعادل خارج عـدالت. سـازد مـى شـود

و دشـمنى، فرمان و بغـض، دوسـتى روايان از منظر سيد قطب، عدالت مطلقى است كه حب

و دشمنى اقوام، تـاثيری در آن نـدارد و اقليت. خويشاوندی افراد آ همـه ملـت ن بهـرههـا از

آن؛برند مى فرمانبری افراد از حاكمان نيز.)195:همان(و مسلمانان دشمنى باشدها گرچه بين

و حصر نيست بلكه منوط به اجرای قوانين اسالمى به دست حاكم است  .)200:همان(بى حد

و های سياسـت�برانگيز در حـوز چالش مباحثيكى از اجتمـاعى، اختيـارات حاكميـت

ۀآيـا حـاكم بـه دليـل مصـلحت مقطعـى جامعـ. يب قـوانين اجتمـاعى اسـتحاكم در تصـو

را طوربهاسالمى، حق تعطيل برخى احكام شرع، موقت را دارد يا خيـر؟ سـيد قطـب بحثـى

گاه كـه همان«: دهدمى نمايد كه به پرسش فوق پاسخمى ذيل عنوان مصالح اجتماعى مطرح

گيـرد، در بـاب رعايـت مـى وی، تنـگسلطنت حاكم را در امور مربوط به شـخص،اسالم

آنهـا نصـى�مصالح اجتماعى تا آخرين حد به او گشايش داده، همـان مصـالحى كـه دربـار

و در نتيجه و حاالت تغيير،نرسيده نفوذ وسيعى،و اين قدرت حاكم...يابدمى با تجدد زمان

و تحقق درمۀدادن عدالت اجتماعى بـا همـ است كه همه نواحى زندگى را گرفته تفرعـاتش

اين بحث سيد قطب، شباهت بسـياری بـه نظريـه.)157: 1392سيد قطب،(» ضمن اين نفوذ است

و  و جامعۀ، مبنى بر واليت مطلق4امام خمينى ويژهبهفقهای اماميه ؛الشرايط دارد فقيه عادل

مى،با اين تفاوت كه سيد قطب و بـه فقيـه صرفا لزوم عدالت حـاكم را قيـد بـودن وی، كنـد

.ای ندارد اشاره

 �4زو �ر �8+)+�.٣

شود، جامعـهمى تنها با اجرای قوانين اسالمى، عدالت اجتماعى محقق،از نظر سيد قطب

و جامعه اسالمى احيامى سامان با. شودمى يابد وی برخى از اين قوانين را كه ارتباط مستقيم

:كند عدالت اجتماعى دارند به عنوان نمونه مطرح مى

و فراتـر از زكـات رايـج زكات توسـعۀدهد دامنمى قطب پيشنهاد سيد: زكات.1 ه يابـد
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هم اهل و به و كارها تعميم يابدۀسنت شود . سود كسب

و فقـرای آن منطقـهای يعنى ساكنان هر منطقه: ضمانت اجتماعى.2 ،در برابر گرسنگان

و ضامن هستند .مسئول

و قواعد را به گونه: گردش اموال.3 مىوضای اسالم قوانين كند كه از انباشـت امـوالع

.در دست فرد يا گروهى خاص جلوگيری شود

هر فردی موظف اسـت در كارهـای عمـومى،در ميان ملت اسالمى: وظايف عمومى.4

ازمى شدن خزانه از پول، حاكم به عنوان نمونه هنگام خالى. كند دولت شركت تواند

. توانگران ماليات بگيرد

و منـابع عمـومى را بـرای مـىم اسـالمىحـاك: كردن منابع عمـومى ملى.5 توانـد امـوال

. جلوگيری از احتكار به تملك دولت اسالمى در آورد

و سد ذرائع.6 هر چه باعث جلب مصلحت اجتماع يا دفع ضرر عمـومى: مصالح مرسله

 سيد قطب بر اين باور است كه اين قانون. اسالمى واجب استۀبر حاكم جامع،باشد

عـدالتى اجتمـاعى بـه همـراه تـوجهى را در تعـديل بـى مداخالت قابلۀتواند زمين مى

: داشته باشد كه از آن جمله است

؛داران بزرگ گرفتن اموال اضافى از دست سرمايه) الف.7

؛شودمى زيرا فقر موجب رذائل اجتماعى بسياری؛جلوگيری از فقر شديد)ب.8

بى)ج.9 و و جهـل؛سـوادی مبارزه با بيماری موجـب كـاهش قـدرت چراكـه بيمـاری

.شودمى همگانى اجتماع

و بينوايان در تركه سهمى دارند: ارث.10 و يتيمان .يعنى خويشان

و نفى ربـا.11 را،ربـا: تعاون و همزيسـتى و بـه سـرمايه مـى روح تعـاون  دار سـود كشـد

و خطری را تقبل ننمـوده اسـت در حالى؛رساند مى را،اسـالم. كه كاری نكرده ربـا

.تحريم كرده است

آن: نهى از قمار.12 و از و كوشش اسـت جا كه حاصل قمار برای برنده، مال بدون كار

و دشمنى به همراه،نيز بين قماربازان آن مـى عداوت را تحـريم نمـوده آورد، اسـالم

؛است

و اين: نهى از فحشا.13 و هم فقر مادی دو معموال بـا هـم زنا، هم انحطاط اخالقى است
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و اسالم هر دویمى محقق .است كردهرا تحريمهاآنشوند

به،مسكرات: پرهيز از مسكرات.14 و و وجدان دائمى افرادند و هوشياری مانع بيداری

.)1368:168سيد قطب،(كنندمى صدمات فراوانى به اجتماع وارد،اين دليل

 جامعه عادله

مى،سيد قطب دانـد، قـانون گـذاری بـر تجديد حيات اسالمى را متوقف بر تحقق دو ركـن

و شكل و تفكر اسالمى تفكری مملو از روح اسـالمى كـه نفـس را در گيری اساس شريعت

از نظـر سـيد قطـب، فقـدان.)1392:344سـيد قطـب،(اين مسير، از درون به حركـت در آورد 

و چنـين هـای رفتن پايـه عدالت اجتماعى، باعث از بين معنـوی نظـام اجتمـاعى خواهـد شـد

و مقـررات، ادامـۀتواند بـر پايـمى نظامى فقط تا مدت اندكى بـۀقـوانين و زودیهبقـا دهـد

.سرنگون خواهد شد

و تحقـق عدالت در ادبيات حديثى ما، به معنـای قرارگـرفتن هـر چيـزی در جـای خـود

و بنيان هستى، گوار،عدالت. انصاف است و شيرينشالوده جهان از عسل است كه امـورترا

مىمى دهد، جامعه را حياتمى مردم را سامان و گشـايش بخشد، شهرها را آباد كند، بركت

و اتحادمى را به ارمغان بىمى آورد، موجب يكپارچگى و دل شود و آرامـش هـا نيازی مردم

.)102–1427:88محمدی ری شهری،(را به دنبال دارد 

و مطلوب، يا مبتنى بر محبت است يا عدالتبه سامۀجامع در جامعه مبتنى بر محبـت،. ان

و نامتقارن است؛ اگر محبت از جامعه رخت بـر بنـدد ،تعامالت اجتماعى غالب، تعامل گرم

و برابر ظهور و عدالت بر روابط حاكممى تعامالت اجتماعى متقارن عـدالت،. شـودمى يابد

و و» فضـيلت«سياسى است؛ زيرا جامعه مطلوب مبتنـى بـر محور اساسى در روابط اجتماعى

همـو،(بلكـه عـين همـه فضـايل اسـت)371: 1358ابن مسـكويه،(محصول همه فضايل،عدالت

1381 :111(.

و نه عدالت بر تعامالت افراد حاكم نباشـد، يعنـى افـراد حاضـر در صورتى كه نه محبت

مى نباشند در مقابل بهره بى(ای به ايشان برسانند برند، بهره ای كه از ديگران ، با)64:تا مسكويه،

و رو به زوال روبرو خواهيم بود؛ زيـرا هنگـامى كـه تعـامالت مبتنـى بـر يك جامعه بحرانى

ي هـا بـه بغـض، محبـت اخيـار بـها عدالت نباشد، ارتباطات دچـار فسـاد شـده، محبتمحبت
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و مودت به نفاق تبديل مى و هر كس آنچه را برای خـود دشمنى اشرار، الفت به نفرت شود

مى سودمند مى و صداقت پندارد، طلب و خير مشـترك كند، هرچند به زيان ديگری باشد ها

به ميان مردم باطل مى و كار مى شود و مرج باز .)192: همان(گردد هرج

دهد كه سـه نشان مى7های جوامع دچار انحطاط در كالم اميرالمؤمنين بررسى ويژگى

و كيفـری،  و عـدالت تـوزيعى و همبسـتگى فراگيـر و يكتاپرستى، الفت امر محوری توحيد

و بهـروزی آنـان مى فهرسـت مفصـلى از صـفات. شـود موجب پايـداری جوامـع، موفقيـت

و انواع تعامالاخ و نامتقـارنتالقى 7البالغـه آمـده اسـت كـه اميرالمـؤمنين در نهـج گرم

و پايدار شمرده است آن و رفتارهای مردم جوامع موفق كه. ها را از صفات و اعمالى صفات

مى در جمع طور گيرنـد يـا بـه بندی نهايى يا در يكى از سه مؤلفه فرهنگى ساختاری باال قرار

مى يكسان بر دو يا آن سه عنصر يادشده اثر و مى گذارند كنند؛ مانند كمك مالى ها را تأمين

و همبستگى را شدت مى را متواضعانه به تهيدستان كه هم الفت و هم عدالت تـوزيعى بخشد

و. سازد فراهم مى و سـازمان اجتمـاعى اسـت و همبستگى عنصـر مقـوم در هـر گـروه الفت

و قابـل دوام بهتـرين شـكل تنظـيم تمايزهاسـ،عدالت و تمـايزات را پسـنديده ت كـه توافـق

.)286- 285: 1382اورعى،(سازد مى

 نقد

و تالشيىگران ارزش باال كنش پردازی ست كه برای عامليِت سيد قطب، نظريه قائل است

و امـت اسـالم مى و مـردم كند با اتخاذ رويكرد انقالبى در جهان اسالم، ايجاد بيداری نمايد

نقطه قوت نظريه سيد قطب، ارائه تعريفى عام برای عدالت اجتمـاعى. برانگيزدرا به تحرك 

و غيراقتصادی عدالت، ارائه راه كارهای تحقق عـدالت اجتمـاعىو توجه به ابعاد غيرسياسى

و توجه به كنترل درونى افراد است كه تحت تاثير فعاليت ويژه به سياسـى های راهكار تربيتى

و قـوانين در نظريـه او كـه يكـى بـرۀدوگانـ. گيردمى اجتماعى وی شكل پررنـگ وجـدان

و كنترل بيرونى بـه كمـك قـانون تأكيـد و ديگری بر نظارت و كنترل درونى انسان  نظارت

.اما نظريه وی از نقاط ضعفى نيز برخوردار است. ورزد، به همين موضوع نظر دارد مى

در يكى از اشكاالت نظريه عدالت اجتماعى سيد قطب اين است كـه عـدالت اجتمـاعى

و حال اين هـای دينـى غايـت حكومت،كه عدالت نظر او پراهميت است اما مركزيت ندارد
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مى ديگر اين.است از كنـدكند تعريفى عام از عدالت اجتماعى ارائـه كه سيد قطب تالش و

،منحصركردن آن به عـدالت اقتصـادی خـودداری نمايـد؛ امـا سـرانجام خـود نيـز در عمـل

مىعد و اقتصـادی آن تقليـل تـوجهى او بـه ابعـاد بـى. دهـد الت اجتمـاعى را بـه بعـد مـادی

و ساير عرصه عدالت اجتمـاعى، دليلـى بـر های ساختاری، نهادی، فرهنگى، امنيت اجتماعى

.اين مدعاست

دينـى نقد ديگر به نظريه سيد قطب اين اسـت كـه وی عـدالت اجتمـاعى را بحثـى درون

و دين هـم،كه عدالت به قول شهيد مطهری كند در حالى تلقى مى و معيار دين است مالك

در بحـث از عـدالت اجتمـاعى،قطـب. كه عدالت بايـد دينـى باشـد بايد عادالنه باشد نه اين

و نيز عقل را به ميان نمى چندان پای تجربه تاريخى انسان و سـنت ها و تنهـا بـه كتـاب كشـد

.)1378:113مرامى،(كرد بسنده مى

و مقدمـ ديگر اين است كه حكومت از منظر تشيع تنها بـه عنـوان پـيش نقد تحقـقۀنيـاز

اسالمى نقش ابزاری برای تحقق عـدالتۀعدالت است؛ به عبارت ديگر، حكومت در انديش

و مقدم،كه از نظر سيد قطب در حالى)1380:150 افـروغ،( اجتماعى دارد ۀعدالت، فقط الزمه

تـوجهى بـه زوكارهای تحقـق عـدالت اجتمـاعى، نيـز بـىسـا بـارهدر. حفظ حكومت اسـت

و ساختاری، نقص نظريه سيد قطب است .سازوكارهای آموزشى، فرهنگى

 گيری نتيجه

و سيد قطب، بيش از قدما به متفكرين معاصر مسلمان، از جمله شهيد صدر، عالمه طباطبايى

اند ابعاد اجتماعى مسـائلى همچـونو تالش كرده ابعاد اجتماعى دين اسالم توجه نشان داده

خصـوص سـيد قطـب، بـهبازخوانى نظر اين انديشـمندان. عدالت را مورد بررسى قرار دهند

اعى از جمله عدالت ساختاری، عدالت نهادی، عـدالت فرهنگـى، عـدالت ابعاد عدالت اجتم

ــه و عرص ــاعى ــت اجتم ــورداری از امني مىهای در برخ ــن ــری را روش ــراوان ديگ ــد ف . نماي

و نهـادی، سازوكارهای تربيتى، آموزشى، حكومتى، تقنينى به عـالوه اصـالحات سـاختاری

گيمى در تحقق عدالت اجتماعى .ردتواند مورد توجه قرار
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 كتابنامه

بن ابن.1 .دانشگاه تهران: خرد، تهران جاويدان: الح!مه الخالده،)1358( احمد مسكويه، احمد

و توضيحاالخالق تهذیب،)1381( ـــــــــــــــــــــــــ.2 على:، ترجمه : اصغر حلبى، تهران دكتر

.اساطير

.دار مكتبه الحياه: بيروت،الفوز االصغر،)تابى( ـــــــــــــــــــــــــ.3

و انتقادی به مفاهيم عمد)1380( افروغ، عماد.4 و دانش: سياسى، تهران�، نگرشى دينى .فرهنگ

عل:، تاريخ تشيع در ايران، تهران)1391(جعفريان، رسول.5 .منشر

و اردوان.6 و انديش«،)1391(ارژنگ حمداّهللاٰ اكوانى سياسـىۀمروری بر انديشـ: احياگرۀمدرنيته

مجل»سيد قطب و بین المللۀ، �ش دانش سیاس ، .2، سال اول

تبيـين رابطـه سـرمايه اجتمـاعى بـا احسـاس امنيـت اجتمـاعى«،)1396(حيدری ساربان، وكيـل.7

و نظـم پژوهش، فصلنامه»ساكنان مناطق روستايى شهرستان مشگين شهر های راهبردی امنیـت
�.17ش،اجتماع

على.8 و و تبيين عوامل مؤثر بر امنيت اجتمـاعى جوانـان«،)1389( صالحىرسولى، رضا ،»بررسى

شانتظام� دانشفصلنامه ،48.

قم:، ترجمهگوییم ما چه م�،)1348(سيد قطب.9 .انتشارات شفق:سيدهادی خسروشاهى،

خها سـيد:، ترجمهعدالت اجتماع� در اسـالم،)1352( ـــــــــــــــــــــــــ.10 و دی سروشـاهى

.نشر شركت سهامى:تهران،گرامى محمدعلى

ـــ.11 ــان�،)1368( ـــــــــــــــــــــــ ــلh جه و ص ــالم ــهاس و:، ترجم ــاهى ــيدهادی خسروش س

.كانون نشر فرهنگ اسالمى:العابدين قربانى، تهران زين

و زهــرا رضــايى.12 بررســى مفهــومى عــدالت اجتماعى،پژوهشــنامه«،)1387(صــالحى، سيدرضــا

،،»عدالت اجتماعى .26ش پژوهشكد� تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام

قم:قم، اقتصادنا،)1417(صدر، محمدباقر.13 .دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه
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و فخرالـدين:، ترجمهنهادهای اقتصادی اسـالم،)1358( ـــــــــــــــــــــــــ.14 غالمرضا بيات

.انتشارات بدر:شوشتری، تهران

مركـز:، تهـرانبررس� سـاختار نظـام اجتمـاع� در اسـالم،)1382(صديق اورعى، غالمرضا.15

.های سيما پژوهش

.ليانيجا، مؤسسه مطبوعاتى اسماع، بىالمیزان ف� تفسیر القرآن،)1393(محمدحسين طباطبايى،.16

و نقد نظريه فضل الرحمن در بازسازی اجتهـاد در ديـن«،)1386(علمى، محمدجعفر.17 ،»بررسى

شسیاس� علومفصلنامه ،37.

.مركز جهانى علوم اسالمى:، قممبان� جامعه شناس�،)1385(كافى، مجيد.18

شمربیان، فصلنامه»جايگاه عدالت اجتماعى در اسالم«،)1385(گلستانى، صادق.19 ،21.

و دانشگاه: تهران، مبان� عدالت اجتماع� در اسالم،)1394(عليرضا لشكری،.20 .پژوهشگاه حوزه

ریم.21 ج میزان الح!مه،)1417(شهری، محمد حمدی قم7، .دارالحديث:،

.21ش، علوم سیاس�ۀنام پژوهش،»تقرير گفتمان سيد قطب«،)1382(مجيد،مرادی.22

.انتشارات صدرا:، تهران25، چاپ عدل اله�،)1385(مطهری، مرتضى.23

.انتشارات صدرا:، تهران67، چاپآزادی معنوی،)1394( ـــــــــــــــــــــــــ.24

و اســالم راديكــال«،)1387( احمــد مهربــانومنصــور،ميراحمــدی.25 ،»ايــدئولوژی ســيد قطــب

شعلوم سیاس�ۀنام پژوهش ، .1، سال چهارم

موسسه فرهنگى دانـش:، تهرانعدالت اجتماع� در اسالم،)1380(الدين موسوی، سيدجمال.26

.معاصرو انديشۀ

انتشـارات: تهـران، انـداز جامعـه شناسـ� بـه عـدالتچشـم،)1390(ميرسندسى، سـيدمحمد.27

و توسعۀ علوم انسانى .موسسۀ تحقيقات

و اندیشــه،)1380(نظــر نظــروف، حــق.28 :، ترجمــههای ســید جمــال الــدین اســدآبادی افکــار

و محمدعلى عجمى، تهرانسيدضياء .انتشارات سوره مهر:الدين شفيعى

شمطالعات راهبردی، فصلنامه»اجتماعىدرآمدی بر امنيت«،)1382(نويدنيا، منيژه.29 ،19.

و سايرين،هزارجريبى.30 و عوامـل مـوثر«،)1393( جعفر بررسى ميزان احساس امنيـت اجتمـاعى

و توسعه اجتماع� برنامه، فصلنامه»بر آن مطالعه موردی شهر تهران شریزی رفاه ،20.


