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چکيده
عدالت مفهومي آرماني است که يکي از غايات علم سياست بهشمار ميرود .خارج ساختن اين مفهوم
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مقدمه
برخي انديشمندان ،بهخصوص شرقشناسان بر اين اعتقادند که شيعيان جرياني منتقد و خارج از
قدرت سياسي در جهان اسالم هستند که توانايي انديشهورزي واقعگرايانه و عملگرايانه در مورد
قدرت را ندارند .به باور آنها ،شيعيان هميشه در قالب انديشمندان حاشيهاي در ساماندهي قدرت
بروز پيدا کردهاند .براساس اين عقيده ،شيعيان هيچ انديشه سياسي سازنده و عملياتي پيرامون
روشهاي حکومت ندارند و تنها به انتقاد و اندرزهاي آرماني بسنده ميکنند .قصد نويسندگان در
اين مقاله آن است که نشان دهند در مرامنامه انديشه سياسي شيعيان ،يعني نهج البالغه،
تکنيکيترين گزارهها در باب ساماندهي قدرت و حکومتمندي ابراز شده است .امام علي(ع) در
 79نامه نهج البالغه اصول اصيل و کاربردي حکمراني را تشريح کرده است .اين مقاله با تمرکز بر
مفهوم عدالت و مطالعه موردي بيانات امام علي (ع) در نهج البالغه ميکوشد تا اصول عملياتي
امام جهت ساماندهي عدالت را استخراج کند.
الزم به ذکر است ،سياست بهمعناي ساماندهي امر عمومي است .عالوه بر امنيت ،رفاه ،آزادي
و کارآمدي ،حاکم شدن دادگري و شيوههايي که انسانها بهصورت مسالمتآميز و بدون پايمال
کردن حقوق يکديگر ،اختالفات خود را حل و فصل نمايند ،از اهداف بنيادين علم سياست ميباشد.
در همين زمينه برخي مفاهيم بنيادين سياسي در ارتباط با ساماندهي امر عمومي ،قدمتي به
بلنداي تاريخ جوامع انساني دارند و همراه با زندگي اجتماعي پاي به عرصه وجود گذاردهاند.
مفهوم عدالت از جمله اين موارد بهشمار ميرود .اما بايد توجه داشت که از عدالت در علوم
اجتماعي و بهخصوص فلسفه سياسي تعريفهاي متفاوتي بهعنوان مفهوم مرکزي وجود دارد؛
تعاريفي همچون تعادل ،ميانهروي ،برابري ،انصاف و استحقاق که همگي نشان از آن ميدهد که
عدالت صفتي است که معناي واحد ندارد.
عدالت يکي از غايات متفکران علوم سياسي است که به شکلهاي گوناگون در دوران باستان،
ميانه ،مدرن و پسامدرن دنبال شده است .متفکران علوم سياسي بهدنبال آن بودهاند که تزاحم
منافع و زيادهخواهي را که منجر به بيدادگري ،پايمال کردن حقوق افراد ،فقر و تبعيض ميشده
است ،ريشهيابي کنند و براي رسيدن به شايستهساالري ،انصاف ،داد ،رضايت از زندگي و اعتدال
و ميانهروي در جامعه راهحل ارائه نمايند.
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دغدغه اين نوشتار ،رويکرد اسالمي به عدالت ميباشد .اين نوشتار قصد دارد با استفاده از
مباني و روشهاي موجود در اندرزنامه امام علي(ع) در نهج البالغه ،به ريشهشناسي ،مبانيشناسي،
درک پديداري شرايط عدالت و از همه مهمتر به روشهايي که منجر به عدالت ميشود ،بپردازد.
پرسش پژوهش حاضر آن است که در نامهها و بيانات امام علي(ع) عدالت در چه شرايطي بهوجود
ميآيد؟ امام علي(ع) عوامل ايجادکننده بيعدالتي را در چه ميبيند و چه روشهايي را براي
رسيدن به عدالت پيشنهاد ميکند؟ تأکيد اين نوشتار بر روشها و اصولي است که توانايي
اثرگذاري بر واقعيت را دارا ميباشند .بر همين اساس ،چارچوب تئوريک اين پژوهش روشهاي
قدرت برگرفته از آثار مارتين هايدگر ،ميشل فوکو (فوکو1389 ،ج )57 :و جورجو آگامبن

(آگامبن،

 )80 :1390ميباشد ،که در مورد اخالق جايگاهي اندرزنامهنويسي اسالمي بهکار گرفته شده است.

چارچوب تئوريک
عدالت مفهومي آرماني است که همه انسانها آن را خواهانند .وظيفه متفکر سياسي آن است که
بتواند روشهايي خلق کند که شعار عدالت به واقعيت تبديل شود .روش بهمعناي خلق ابزارها و
ميانههايي است که اهداف و ارزشهاي ذهني را عملياتي ميکند .فرق علم سياست با فلسفه،
ادبيات و نظريه محض در اين است که شيوههاي اجرايي را مورد توجه قرار ميدهد (فوکو1389 ،الف:

 .)342براي ايجاد عدالت نيز انديشمندان علم سياست در چند قرن گذشته قواعد و اصول مختلفي
را طراحي و اجرا کردهاند که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود:
« -1عدالت بهمثابه استحقاق» :در اين ديدگاه که بر مبناي انديشه نوزيک شکل يافته ،عدالت
در کنار آزادي شکل و اهميت پيدا ميکند و هيچ ربطي به فقر ،نابرابري دستمزدها يا ساير
نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي و نيز نحوه توزيع ثروت ندارد .بر اين اساس در هر نظام اجتماعي
بايد اعمال اراده صاحبان قدرت بر ديگران منع شود تا هرکس متناسب با شايستگياش از منافع
برخوردار گردد .افراد ،مستحق اعمال آزادانه و داوطلبانه و فارغ از هرگونه تحميل هستند تا براي
خود و تنظيم امورشان ،که به انتخاب خود پذيرفتهاند ،تصميم بگيرند (لسناف232 :1385 ،ـ.)238

« -2عدالت بهمثابه انصاف» :اين ديدگاه که متعلق به جان رالز است ،مفهوم عدالت را از
منظر متفاوتي مورد کنکاش قرار ميدهد .در اين ديدگاه انصاف به روش اخالقياي گفته ميشود
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که ما را در رسيدن به اصول عدالت راهنمايي ميکند ()Rawls, 1985: 51-223؛ روشي که طي
آن ،شخص منافع خود را درنظر نگرفته و بيطرفانه تصميم ميگيرد .اين بدين معناست که هرکس
حقوق ديگران را رعايت کند ،براي ديگران حقوقي برابر خود قائل باشد و مزايا و بهرههاي زندگي را
ميان خود و مردم منصفانه تقسيم نمايد (مهدوي کني .)571 :1388 ،بدين ترتيب ،عدالت ثمره انصاف
است و بنابر تعريف خود رالز بهمعناي «حذف امتيازات بدون قاعده و ايجاد تعادلي واقعي در ميان
خواستههاي متعارض انسانها ،در ساختار يک نهاد و اجتماع است» ( .)Freeman, 1999: 74اين امر
نيز منوط به تحقق دو اصل مهم آزادي و برابري است.
« -3عدالت بهمثابه تناسب» :اين تعريف از عدالت که متعلق به افالطون است ،بهمعناي قرار
دادن هر شيء در جايگاه طبيعي خود ميباشد .بر اين اساس ،هر انساني بايد به کار مناسب خود
بپردازد؛ در غير اين صورت شهر و جامعه به تباهي کشيده خواهد شد .اين تعريف از عدالت در
مبحث حکومت ،بهمعناي قرار گرفتن افراد شايسته و اليق در مسند امور سياسي و اداري جامعه
است (الوين.)77 :1391 ،
« -4عدالت بهمثابه حد وسط» :ارسطو براساس ديدگاه طبيعتگرايانه خود که «عدالت» را
برگرفته از طبيعت ميداند ،ميان مفهوم «عدالت» و «حد وسط» پيوند برقرار ميکند .از ديدگاه
وي آنچه در طبيعت داريم ،رعايت حد وسط و تناسب است؛ به اين معنا که اجزاي هر شيء
متناسب با اندازه آن و سازگار با ساختار وجودي آن است .هر موجودي در طبيعت بسان اثر هنري
زيبايي است که نه ميتوان چيزي از آن کاست و نه چيزي ميتوان بر آن افزود؛ بهگونهاي که
کمال اعتدال و تناسب در آن رعايت شده است .اگر بخواهيم در نظام اخالقي فردي «عدالت»
تحقق يابد ،بايد تناسب و حد وسط رعايت شود (ارسطو185 :1379 ،ـ.)186
« -5عدالت جايگاهي» :سياستنامهها با توجه به بستر تاريخي و سياسي خود ،در قالب
اندرزنامه بهمنظور راهنمايي عملي سالطين يا وزرا نوشته شدهاند .در اين رسالهها عدالت عنصر
اصلي و پايه تداوم قدرت است ،که هم در انديشههاي ايرانشهري و هم در آموزههاي اسالمي بر
آن تأکيد شده است (رنجبر .)124-91 :1385 ،تفاسيري که از عدالت در سياستنامهها صورت گرفته
است ،تلفيقي بوده و در آنها عناصري از انديشه اسالمي ،غربي و يوناني مشاهده ميشود ،که
ميتوان از آن با عنوان عدالت جايگاهي نام برد .در واقع عدالت جايگاهي داراي چند ويژگي است
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که مهمترين آنها از اين قرار است :توجه به تجربه و عمل ،مالحظه شرايط اجتماعي متفاوت در
تعيين هنجارها ،رويکرد تفهمي به محيط ،رواداري ،دوري از شتابزدگي و رعايت تواضع .اين
ويژگيهاي عدالت جايگاهي که در اندرزنامهها و سياستنامهها مطرح شده ،بسيار مهم و تعيين
کننده است؛ چراکه عالوه بر تأکيد بر عدالت بهعنوان يک انديشه آرمانگرايانه ،از واقعبيني سياسي
هم غافل نبوده است.
شايان ذکر است که تلفيق انگارههاي مختلف دروني در عدالت جايگاهي به کنشگر اين
توانايي را ميدهد که به شرايط موقعيتي و ضرورتهاي عيني و ساختارهاي واقعيتي توجه کند
و صرف ًا به سنتها يا آرمانها بسنده ننمايد .بنابراين وجه منطقي تلفيق انگارههاي متفاوت در
عدالت جايگاهي اي ن است که به خواننده و مخاطب خود اين اختيار را ميدهد که تنها از آن
حادثه در زمان و مکان خودش بتواند براي يک هدف مهم تکنيک آموزي کند ،اما اينکه کدام
جايگاهها با کدام راهبردها تطابق پيدا ميکند ،برعهده کنشگران و متفکران عرصه سياسي است.
بدين ترتيب بايد وضعيتهاي اجتماعي ،کنش و عمل را در کنار آگاهي ملحوظ داشت و براي
برقراري عدالت به سمت آگاهيهاي ذهني خود ،پيش فرضهاي جهان زيست هر انساني شکل
ميگيرد نرفت .اما انگارههاي گوناگون اين سبک عدالت جايگاهي ،در معنايي بنياديتر با هم
تالقي ميکنند که آن ،ايجاد آرامش و رضايت خاطر در بين تمامي افراد جامعه است.
در اين نوشتار بهلحاظ چارچوب روشي از شيوه بهکار بستن قدرت در حکومتمندي استفاده
شده است .توضيح بيشتر اينکه ،حکومتمندي 1برآمده از روش پديدارشناسي در آثار فوکو به
معناي شيوههاي عملي فکر کردن در باب قدرت است ،بهگونهاي که بر اعمال و محدود کردن
قدرت تأکيد ميشود .براساس حکومتمندي ،بيشتر شيوههاي عملي قدرت ،کيفي و اندرزي است
( .)Dean, 1999: 70-100; Dupont and Pearce, 2001: 125به عبارت دقيقتر ،فوکو خود بيان
ميکند که منظور من از حکومتمندي يعني هنر حکومت کردن؛ هنري که در آن با ايجاد يک

 .1در اين مقاله براي واژه « »governmentalizationاز ترجمه «حکومتمندي» استفاده کرديم که شايد گوياي
مفهوم دقيق کلمه نباشد ،اما ما نيز به پيروي از ديگر مترجمان کتابها و مقاالت فوکو ترجيح داديم از اين اصطالح
استفاده کنيم.
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سري اقدامات انضباطي در حاکميت ،سلسله کاملي از دستگاههاي خاص حکومت و از سوي ديگر

سلسله کاملي از دانشها خلق ميشوند (فوکو1389 ،الف.)261 :
اندرزنامههاي بهجا مانده با قرائتي جايگاهي و تکنيکي در مورد قدرت (آگامبن)32-26 :1389 ،

و ساماندهي امر عمومي ،گزارههاي کارآمدي مبتني بر ميراث انديشه اسالمي و تجربيات مملکت
داري مسلمانان توليد کردهاند .اين پژوهش قصد دارد با استفاده از چارچوب گرفتهشده از ميشل
فوکو (فوکو1389 ،ب )14-10 :به روشهاي مندرج در اندرزنامههاي امام علي(ع) به کارگزاران
حکومتي و مخاطبان خود ،که براي اجراي عدالت پيشنهاد ميدهد ،بپردازد .امام علي (ع) به تمام
معنا متفکري است که فنون عملي در باب عدالت طراحي کرده است و گزارههاي او هرگز اندرزهاي
ساده بدون قابليت اجرا شدن نيست .علي(ع) نه مانند افالطون آرمانگراست که عدالت را در
مدينه فاضله جستجو کند و نه همچون نوزيک تسليم آزادي و فردگرايي بي قيد و شرط ميشود.
او با آوردن فنون عدالت مانند شايستهساالري ،انصاف ،استحقاق و اعتدال در موقعيتها و
جايگاههاي گوناگون در قالب اندرزهاي مختلف ـ که ما به آن عدالت جايگاهي ميگوييم ـ نشان
ميدهد که راه درست تعادل سيستم سياسي با قصد رفع بيعدالتي در جامعه بهدست ميآيد.
جدول الف :عدالت از منظر تئوريهاي علم سياست
چارچوب فکري

عدالت بهمثابه
استحقاق

متفکران

نوزيک

داليل وجود بيعدالتي

اصول ايجاد عدالت

زورگويي و اعمال اراده برخي

ايجاد شرايط آزاد تا

اشخاص بر ديگران ،همچون

هرکس متناسب با

سياستهاي تنظيمي دولت و

شايستگياش از منافع

مالياتگيري

برخوردار گردد.
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محدود شدن انتخابهاي اجتماعي
به افراد مقتدر سياسي يا اقتصادي
که بيشتر آنها بهدليل وضعيتشان
عدالت بهمثابه انصاف

جان رالز

عدالت بهمثابه تناسب

افالطون

در جامعه منافعي دارند(بشيريه،
 )120 :1390و عدم رعايت انصاف
و درنظر گرفتن تفاوت
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عدالت رالز مبتني بر
تحقق و حصول دو اصل
مهم «برابري» و
«آزادي» است
(Rawls, 1985: 51-
.)223

()Rawls,1985: 51-223

قرار گرفتن افراد جامعه،
قرار نگرفتن افراد در جايگاه خاص

همچون فرمانروايان،

خود

نگهبانان و تودهها در
طبقات خاص خود

عدالت بهمثابه حد
وسط

ارسطو

افراط و تفريط

بايد تناسب و حد وسط
مراعات شود.
توجه به تجربه و عمل

عدم توجه به تجربيات و اخالقهاي
عدالت جايگاهي
(اندرزنامه اسالمي)

امام علي(ع)

جايگاهي ،بيتوجهي به شايسته
ساالري ،تبعيض و عدم اعتدال و
استحقاق سبب بيعدالتي ميشود.

بسيار مهم است؛ قرار
دادن و قرار يافتن هر
چيز در جاي خودش،
انصاف ،استحقاق ،اعتدال
و ميانهروي

روششناسي پديدارشناسي و کاربست آن در عدالت از نگاه نهج البالغه
يکي از کيفيترين و در عين حال عميقترين روشها براي تحليل انديشه سياسي ،پديدارشناسي
است .اين روش براي پژوهشگراني که روحيهاي فلسفي داشته و نيز قصد دارند بدون پيشفرضهاي
مدرن و پسامدرن ،سنت را بازخواني کنند ،روشي مناسب بهحساب ميآيد .نقد پديدارشناسي بر
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عقالنيت غرب سبب شده است که گرايشهاي محيطزيستگرا ،صلحطلب ،فالسفه اخالقي و
عارفان مذهبي ،اين روش را رويکردي مناسب بهحساب آورند .در پژوهش حاضر نيز چون مفهومي
سنتي و ذهني را مورد بررسي قرار ميدهيم ،پديدارشناسي براي شناخت متني و واکاوي تفهمي
بدون پيشفرض قابل استفاده است.
پديدارشناسي در دهه سي و چهل قرن بيستم توسط ادموند هوسرل در فضاي سرخوردگي
از عقل غربي شکل گرفت .هوسرل به نقد سوژهمحوري مدرنيته که توسط دکارت آغاز شده بود،
پرداخت و معتقد بود شکاکيت دکارت براي عبور از سنت متصلب قرون وسطا نقطه بسيار خوبي
بود ،اما در ادامه خطايي توهمي را شکل داد (هوسرل .)78 :1381 ،دکارت بهجاي اينکه بگويد« :من
ميانديشم ،پس هستم» ،ميبايست ميگفت« :من ميانديشم ،پس انديشه وجود دارد» .هوسرل
نشان داد با تسليم شدن عقالنيت به علم با قصد رياضي کردن جهان طبيعي و انساني ،بالياي
جنگ ،مريضي ،خشونت و ناآرامي افزايش پيدا کرد .علم و مدرنيته عقالنيت بيطرف نبودند ،بلکه
در ذات خود قصد بيشينه کردن سود و افزايش لذت بهنحو نابرابر را به همراه داشتند .هوسرل در
فضايي آکادميک به نقد عقل مدرن و علمي پرداخت و تمام تالشش اين بود که با تعليق کردن
علم و تکنولوژي (مفهوم اپوخه) و باز کردن جاي فلسفه ،بحران در عقالنيت غرب را نشان دهد
(رشيديان.)169 :1384 ،

پديدارشناسي علمي هوسرل را شاگردش هايدگر با وجود تمايالت متفاوت سياسي ادامه داد
و وجهي وجودشناسانه به آن بخشيد .هايدگر روستازادهاي کاتوليک بود که با گسترش تکنولوژي
و صناعات جديد تمدن مدرن به آلمان مخالفت ميورزيد .او اعتقاد داشت مدرنيته مفهوم خداوند
را نابود کرده است و درحاليکه خود ادعاي مبارزه با متافيزيک و سنت را دارد ،رويهاي متافيزيکي
و ديانتي دارد .مدرنيته و عقالنيت علمي داراي وجه متافيزيکي هستند که پرسش از خود را
برنميتابند .علم غربي با توجه به جدايي سوژه از ابژه هيچ دلبستگياي به انسان و طبيعت ندارد
و با خدا دانستن عقل خود فکر ميکند که ميتواند براي تمام هستي برنامه بنويسد .هايدگر
ميگويد :انسان موجودي ضعيف و گرفتار در ساختارهايي چون زبان ،تاريخ و از همه مهمتر،
هستي است (هايدگر .)193 :1386 ،انسان يا همان دازاين پرتابشده در هستي است و هر کنشي از
سوي انسان در طبيعت و خود انسان داراي عکسالعملهايي است که نميتوانند ناديده گرفته
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شوند .تمام درختان ،اشيا و موجودات هستي داراي شعور و حق زيستن هستند و انسان بايد
دانشي توليد کند که با همدلي و عشق ،شبان هستي باشد (جمادي.)647 :1385 ،

روش پديدارشناسي در حيطه ادبيات ،فلسفه ،عرفان و الهيات بسيار مورد استفاده قرار گرفته
است و در تحليل سياسي موضوعات مذهبي ،عارفانه و شاعرانه قابليت بهرهبرداري دارد .اين روش
دغدغه وجود و حضور خداوند را دارد و با سکوالري سم از منظري انتقادي برخورد ميکند.
اين روش براي اندي شمندان سياسي که به دنبال نقد غرب صنعتي و پ ساصنعتي ميباشند و
مي خواهند پيامدهاي کاربست عقل غربي را در بعد تکنولوژي به چالش بکشانند ،کاربرد دارد.
روش پديدارشناسي در ايران توسط متفکران و پژوهشگراني چون احمد فرديد ،هانري کربن،
رضا داوري اردکاني و عبدالکريم رشيديان بهکار گرفته شده است .اين روش با توجه به رويکرد
همدالنه به سنت ،تقدم دادن هستي و شرايط وجودي نسبت به سوژه ،متافيزيکي قلمداد کردن
رويدادهاي انساني و طبيعي ،روشي مناسب براي فهم انديشه سياسي نهج البالغه بهحساب ميآيد.
همچنين پديدارشناسي به تقدم عمل و شرايط اجتماعي باور دارد و بار سنگين تعهد سعادت
بشري به صورتي از پيش تعيين شده و کلي را از دوش آگاهي

برميدارد1.

روش پديدارشناسي که در اين نوشتار بهکار گرفته ميشود دادههاي خام خود را بدون پيش
داوري در باب موضوع ،از طريق به تجربه درآوردن آن ،به شيوه تفهمي و کيفي جمعآوري ميکند.
سپس محقق در متن تحقيق وارد ميشود و با بررسي ارزشها و هنجارهاي ذهني قصد فهم
آگاهي انسان مورد نظر را از پديدارهاي ذهني که بدون واسطه در ذهن وي ظاهر ميشوند و
ممکن است حتي عينيتي هم نداشته باشند ،دارد .در واقع نحوه عملياتي شدن پديدارشناسي در
اين پژوهش چنين است که براي دستيابي به حقيقت عدالت ،آن را از زواياي مختلف مينگريم و
با بيانهاي متفاوت آن را توصيف مينماييم و سپس پديدار عدالت ،خود را در سراسر متن نمايان
ميسازد؛ يعني چهار نمونه آرماني اصول عدالت امام علي(ع) در متن نهج البالغه مورد تحليل
قرار ميگيرد و در نهايت پديدار آگاهي امام علي(ع) از عدالت ،خود را در سراسر متن نمايان

 .1ر.ک .ليوتار ،ژان فرانسوا ( ،) 1380وضعيت پسامدرن ،ترجمه حسينعلي نوذري ،تهران :گام نو ،و ويتگنشتاين،
لوودينگ ( ،)1380پژوهش هاي فلسفي ،ترجمه فريدون فاطمي ،تهران :نشر مرکز.
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ميسازد .در ادامه چهار اصل جايگاهي و تجربي اميرالمؤمنين(ع) جهت برقراري عدالت در نهج
البالغه بررسي ميشوند.
 .1اصل شايستهساالري
خالصه تعريف افالطون از عدالت ،قرار دادن هر شيء در جايگاه طبيعي آن است .بر اين اساس،
هر انساني بايد به کار مناسب خود بپردازد؛ در غير اين صورت شهر و جامعه به تباهي کشيده
خواهد شد .امام علي(ع) نيز با رويکرد جايگاهي نسبت به عدالت ،در يکي از تعبيرهايش آن را
قرار گرفتن هر چيز در جاي بايستهاش ميخواند« :الْعَدْلُ يضَعُ االُمُورَ مَوَاضِعَهَا؛ عدالت کارها را بدانجا
مينهد که بايد» (نهج البالغه :حکمت  .)437اين تعريف از عدالت در مبحث حکومت ،بهمعناي قرار
گرفتن افراد شايسته و اليق در مسند امور سياسي و اداري جامعه است .در زمانه اميرالمؤمنين(ع)
بسياري از کارگزاران و سپاهيان حکومت ،به تبعيت از دوران عرب جاهلي با رشوه ،نسب قومي،
ستيزهجويي و مانند آنها به مناصب حکومتي نزديک شده و به کسب قدرت و ثروت ميپرداختند
تا در اطراف خود زمينهاي امن براي زندگي فراهم کنند .بنابراين عقالنيت در آن فرهنگ ،در
شکل تالش و مجادله با قصد نزديکي به قدرت صورت ميگرفت و گوشهنشيني شايستگان و ظلم
به رعيت را درپي داشت .به همين سبب بود که اميرالمؤمنين(ع) ضرورت انجام اعمال بر پايه
عقالنيت و عدالت و دور بودن از خواهشهاي دل و پيوندهاي خويشي و ارتباط ناسالم را مورد
تأکيد قرار ميداد .البته امام بيشتر به کاربرد عملي و شيوههاي اجتماعي اين اعمال نظر داشت.
امام در اين عرصههاي سترگ که نسب قومي براي انتخاب کارگزاران حکومت مهم تلقي ميشد،
سعي ميکرد نشان دهد که بيعدالتي و به يغما رفتن اموال مردم نتيجه چيزي جز قرار نگرفتن
شايستگان در جايگاه مناسب خودشان نيست« :فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ اَلرََّعِيََّةُ إِالََّ بِصَالَحِ اَلْوُالَةِ؛ کار مردم جز
به شايستگي زمامداران سامان نمييابد» (نهج البالغه :خطبه  .)216به اعتقاد امام ،عدالت در حکومت
تنها با انتخاب رهبران و کارگزاران باصالحيت از حيث تواناترين ،پرهيزکارترين و دانشمندترين
افراد ايجاد ميشود« :أَيَُّهَا النََّاسُ إِنََّ أَحَقََّ النََّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللََّهِ فِيهِ؛ اي مردم!
تواناترين مردم به حکومت ،و داناترين آنان به امر خدا در کار حکومت ،از همه به حکومت
شايستهتر است» (نهج البالغه :خطبه  .)172اميرالمؤمنين (ع) بهگونهاي کاربردي در قالب اندرزها و
عدالتهاي جايگاهي ،روش رسيدن به عدالت در جوامع انساني را گزينش و انتخاب کارگزاران
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باتقوا ،دانشمند و با توانايي مديريت ميداند؛ در غير اين صورت روابط انساني مبتني بر بيعدالتي،
رانت و نسبتهاي خويشي شده و جز بيآبرويي حکومت دين و به بردگي کشيدن مردم در جامعه
نتيجهاي ندارد.
يکي از اندرزهايي که امام علي(ع) در نامه خود به مالک اشتر  -يکي از استاندارانش  -مکرر
يادآور ميشود ،بهصورت خالصه اين است که :کارگزاران حکومتي خود را بهگونهاي براساس
عدالت گزينش کن که بهتر از آنان در آن سمت وجود نداشته باشد (نهج البالغه :نامه  .)53امام حتي
نحوه انتخاب شايستهترين افراد براي امور مملکتي را نيز يادآور ميشود:
ن اَلظَّنِّ ِم ْنكَ فَ ِإنَّ اَل ِّرجَالَ يتَعَرَّضُو َن
ك إِياهُمْ عَلَی فِرَاسَ ِتكَ َو اِسْتِنَا َم ِتكَ َو حُسْ ِ
الَ يكُنِ اِخْ ِتيارُ َ
ن
سنِ خِدْ َمتِهِ ْم وَ لَيسَ َورَاءَ ذَ ِلكَ مِنَ اَل َّنصِي َحةِ َو اَلْأَمَانَةِ شَیءٌ وَ لَ ِك ِ
صنُّعِهِ ْم وَ حُ ْ
لِفِرَاسَاتِ اَلْ ُوالَةِ بِتَ َ
ك فَاعْمِدْ ِلأَحْسَنِهِمْ كَا َن فِی اَلْعَامَّ ِة َأثَر ًا َو أَ ْعرَفِهِ ْم بِالْأَمَانَةِ؛ مبادا که
ن قَبْ َل َ
اِخْتَبِرْهُ ْم بِمَا وُلُّوا لِلصَّالِ ِحي َ
در گزينش آن ها بر فراست و اعتماد و حسنظن خود تکيه کني؛ زيرا مردان با ظاهرآرايي و
نيکوخدمتي ،خويشتن را در چشم واليان عزيز ميگردانند ،ولي در پس اين ظاهر آراسته و خدمت
نيکو ،نه نشاني از نيکخواهي و نه امانت است ،لکن دبيرانت را به کارهايي که براي حکام پيش
از تو بر عهده داشته اند ،بيازماي و از آن ميان ،بهترين آنها را که در ميان مردم اثري نيکوتر
نهادهاند و به امانت چهرهاي شناختهاند ،اختيار کن (نهج البالغه ،نامه .)53

بدين ترتيب امام قصد دارد از طريق گزينش صحيح ياران در سيستم حکومتي ،عدالت را در
فرايندهاي حکومتي جاري کند و امکان اشتباه کارگزاران در امور مردم را به صفر رساند.
 .2اصل انصاف
جان رالز در نظريه عدالت خود هيچ تلقي و تصوري پيشيني از عدالت عرضه نميدارد و محتواي
اصول عدالت را به توافق حاصلشده ميان افراد در «وضع نخستين» موکول ميکند .در وضع
نخستين که موقعيتي فرضي است ،افراد در مورد موقعيت اجتماعي و تواناييهاي خود در پرده
غفلت و ناآگاهي قرار دارند و سعي ميکنند به روش منصفانه درباره محتواي عدالت اجتماعي به
توافق برسند .آنها به اين نتيجه دست مييابند که آنچه را براي خود نميپسندند ،براي ديگران نيز
نپسندند و بهعکس؛ زيرا امکان دارد خود يکي از اقشار محروم و پايين جامعه باشند .انصاف در اين
وادي بدين معناست که هرکس حقوق ديگران را رعايت کند و آن را چون حقوق خود بداند و براي
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ديگران حقوقي برابر خود قائل باشد و آنچه براي خود ميخواهد ،براي ديگران نيز بخواهد و مزايا و
بهرههاي زندگي را ميان خود و مردم منصفانه تقسيم نمايد (مهدوي کني.)571 :1388 ،

حضرت علي(ع) نيز در قسمتي از ديدگاه پديداري خود نسبت به عدالت ،عدل را بهمعناي
انصاف دانسته و ميفرمايد« :العدل االنصاف» (نهج البالغه :حکمت  .)231امام براي روشن شدن مفهوم
انصاف ميفرمايد« :انصاف زداينده اختالفات و پراکندگيها و موجب همبستگي است»

(تميمي

آمدي .)82 :1366 ،همچنين ميتوان معناي انصاف بهعنوان يک اصل برخوردار از قابليت اجرايي در
جامعه را در سفارش اميرالمؤمنين(ع) به فرزندش دريافت نمود ،آنجا که ميفرمايد:
ك وَ اِكْرَهْ لَهُ مَا تَ ْكرَهُ
س َ
ب لِنَفْ ِ
ك فَأَحْبِبْ لِغَيرِكَ مَا تُحِ ُ
ن َغيرِ َ
ك َو بَي َ
ك مِيزَان ًا فِيمَا بَي َن َ
س َ
يا بُنَی اِجْعَلْ نَفْ َ
لَهَا؛ اي پسرم! درآنچه بين تو و ديگري است ،خود را ترازو قرار بده؛ پس براي ديگري بپسند آنچه
براي خود ميپسندي (نهج البالغه ،نامه .)31

به اين ترتيب اين تعريف از عدالت از ديدگاه امام در مبحث حکومت ،به معناي آن است که
کارگزاران در رفتار و مناسبات خود و انجام وظايف و مأموريتهاي خويش ،از روي عدالت و داد
رفتار کنند ،هيچ حقي را زير پا نگذارند و حقوق مردم را بهدرستي ،همچون حقوق خود پاس
دارند .در اين راستا حضرت به يکي از سرداران خود در نامه  59نهج البالغه چنين فرموده است:
ب ما تُنْكِرُ اَمْثالَهُ،
فَلْيَكُنْ اَ ْمرُ الناسِ عِنْدَكَ فِی الْحَقِّ سَواءً ،فَاِنَّهُ لَيْسَ فِی الْجَوْ ِر عِ َوضٌ مِنَ الْعَدْلِ .فَاجْتَنِ ْ
سكَ فيمَا افْتَرَضَ الل ُه َعلَ ْيكَ ،راجِياً ثوابَهُ ،وَ ُمتَخَوِّف ًا عِقابَهُ؛ پس بايد امور مردم پيش تو
وَابْتَذِلْ نَفْ َ
يکسان باشد؛ چرا که در ستم عوضي از عدل نيست .پس خود را از آنچه مانند آن را براي خود
نميپسندي دور ساز ،و نفس خود را به آنچه خداوند بر تو واجب نموده به اميد ثوابش و ترس از
عذابش بهکار گير (نهج البالغه :نامه .)59

در واقع در اينجا امام با نگاهي همدالنه در متن جامعه انساني ،خويشتن انساني را سنجه و
ترازوي انصاف و رعايت آن ميداند ،که نشان ميدهد نهاد انساني همه انسانها ميتواند به داوري
در امر عدالت پردازد.
 .3اصل استحقاق و نفي تبعيض
به اعتقاد نوزيک انديشمند ليبرال معاصر ،براي ايجاد عدالت در هر نظام اجتماعي بايد سلطه و
تبعيض دولت بر افراد اجتماع ممنوع شود تا با ايجاد شرايط آزاد براي کسب استحقاق در جامعه،
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افراد متناسب با توانايي و شايستگي از منافع برخوردار گردند (لسناف232 :1385 ،ـ .)238بنابراين
ميتوان عدالت در انديشه نوزيک را برابر با ايجاد شرايط آزاد براي افراد دانست که متناسب با
توانايي و شايستگي خويش از مواهب بهرهمند شوند .انسانها به احترام نياز دارند و هرگاه هويت
آنها که در اثر پرتابشدگي در جهان (  )Heidegger, 2003: 152بهصورت اکتسابي شکل گرفته
است ،مورد شناسايي واقع نشده و تحقير شود ،تنش ،جنجال و بيعدالتي بهوجود ميآيد .رخت
بربستن عدالت بيشتر بهدليل تبعيضها و زورگوييهاست .احترام به شايستگيها و رواداري نسبت
به عقالنيتها باعث ميشود که متن زندگي اجتماعي و سياسي انسانها نوعي همزيستي
عدالتمحور را تجربه کند .عدالت در اثر نفي تبعيض و فهم استحقاقهاي افراد حاصل ميشود.
علي(ع) بهعنوان شخص آگاه به زمان خود ،همه تواناييها ،شايستگيها و جهانزيستهاي
اطراف خود را بهدقت ميديد و ميشنيد .نامهها و خطبههاي آن حضرت در نهج البالغه ،با سبکي
همدالنه و پديداري نسبت به مديريت رخدادهاي سياسي نگاشته شده و يکي از کاربرديترين
متون را بهلحاظ روايتهاي متکثر پديد آورده است .امام بهلحاظ پديداري اقشار گوناگون
اجتماعي همچون نظاميان ،قضات ،کارگزاران دولتي ،مالياتدهندگان ،نويسندگان و منشيان،
بازرگانان و صاحبان صنايع ،محرومان و مستضعفان را ميشناسد و با تواناييهاي آنها آشناست؛
منطق ،مباني فکري ،شيوههاي استدالل بيشتر اقشار اجتماعي را ميداند و بهخوبي با آنها همدلي
ميکند .به همين دليل آن حضرت با ديدگاهي همدالنه با اقشار جامعه ،از عدالت با مفهوم «إعطاءُ

کُلِّ ذی حَقٍّ حَقَّه» (غروي )19 :1407 ،ياد ميکند که بهمعناي رعايت استحقاق و تساوي و عدم
تبعيض در جامعه است .البته اين بهمعناي تساوي مطلق افراد نيست ،بلکه در استحقاقهاي
متساوي ،تساوي رعايت ميگردد و چون استحقاقهاي افراد ،متفاوت است ،وجود تفاوت ميان
افراد ،واقعيتي مسلم و مايه قوام جامعه محسوب ميشود (سيدباقري .)88 :1393 ،تعبير امام از اين
تفاوتها چنين است:
إذ خالفَ بحكمتِهِ بينَ هِمَمِهم و إرادتهِم و سائ ِر حاالتِه ،و جعلَ ذلكَ قِواما لِمَعايِشِ الخَلْقِ؛ خداوند
به حکمت خود بين همتها و خواستههاي مردم و ساير حاالتشان تفاوت ايجاد کرده و اين
اختالفها را وسيله برپايي زندگاني مردم قرار داده است (حر عاملي ،1391 ،ج.)224 :13
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اي ن جمله در تفکر امام بدان معنا ني ست که انسان ها در قبال اصول و ضوابط حاکم بر
ي ک جامعه سياسي با هم متفاوتند ،بلکه همه آن ها در برابر قانون يکسانند« :وَ عَلِمُوا أَنََّ النََّاسَ

عِنْدَنَا فِي الْحَقَِّ أُسْوَةٌ؛ بداني د که مردم نزد ما در حق و عدالت برابرند» (نهج البالغه :نامه.)70
اميرالمؤمنين(ع) از ثمره اصل نفي تبعيض و ارج نهادن به شايستگيهاي اقشار مختلف
اجتماعي آگاه است و بهخوبي با آنها همدلي ميکند و معتقد است براي کامل شدن عدالت ،هر
انساني ميبايد در نظام اجتماعي احساس کند که به اندازه استعداد و فعاليتهاي خود ،حقوقش
رعايت شده و بر او ستمي نرفته است .بدين جهت است که او بخشش بدون استحقاق را ظلم
قلمداد کرده و آن را اسراف و تبذير ميشمارد (نهج البالغه :خطبه  .)26ازاينرو به مالک اشتر تأکيد
مينمايد« :إِياکَ وَ اَالِسْتِئْثَارَ بِمَا اَلنََّاسُ فِيهِ أُسْوَة؛ از انحصارطلبي و به خود دادن آنچه که همه مردم
در آن برابرند ،بپرهيز» (نهج البالغه :نامه  .)53معناي اين سخن امام آن است که اموري که همه
مردم در آن يکسانند و حقوقي برابر دارند ،نبايد توسط حاکمان به خود منحصر گردد؛ زيرا نزد
امام هر انساني در آفرينش مانند ديگري است ،و فارغ از هر شرط و قيدي انسانها در حقوق با
هم يکسانند .ازاينروست که حضرت اجراي حق را بر افراد دور و نزديک يکسان دانسته و
ميفرمايد« :وَ اَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَريبِ وَ الْبَعيدِ؛ حق را براي آنکه شايسته است از نزديک و
دور(خويش و بيگانه) اجرا کن» (نهج البالغه :نامه.)53

ال در هم تنيده است
بنابراين در نظام انديشه اميرالمؤمنين (ع) ،مفهوم عدالت و استحقاق کام ً
و با هم معنادار ميشود و يکي از اصليترين وجوه آن ،احقاق انسانها و نفي تبعيض بين آنها در
آنچه که مساوياند ،ميباشد.
 .4اصل اعتدال و ميانهروي
به اعتقاد ارسطو عدالت همسان با حد وسط است؛ زيرا هر فضيلتي حد ميانه دو رذيلت است ،که
يکي افراط و ديگري تفريط است .بهعبارتي در همه مصاديق عدالت با پديده رعايت حد وسط روبهرو
هستيم ،و شخص عادل در واقع ميانه دو حد رذيلت را رعايت کرده است (واعظي .)118 :1388 ،علي(ع)
نيز با توجه به رويکرد پديدارشناسانهاي که دارد و عمل را بر انديشه تقدم ميدهد ،افراط و تفريط
را نفي ميکند .يکي از عواملي که در طول تاريخ باعث نابودي عدالت در جامعه اعراب ميشد ،افراط
و تفريط در عمل و اعتقادات بوده است .همچنين در زمانه اميرالمؤمنين (ع) بسياري از کارگزاران
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و سپاهيان به تبعيت از دوران عرب جاهلي با افراط و تفريط سعي در پيشبرد اهداف خود داشتند.
بنابراين عدالت به مفهوم اعتدال و ميانهروي ،با نگاهي همدالنه و پديداري در آموزههاي امام علي
(ع) در روابط و مناسبات شخصي ،اجتماعي ،مديريتي ،سياسي و اقتصادي مورد توجه و تأکيد ويژه
قرار ميگيرد؛ چنانکه در سخنان آن حضرت آمده است« :عَليكَ بِالْقَصدِ فِي االُموُرِ فَمَنْ عَدَلَ عَنِ الْقَص ِد

ن اَخَذَ بِهِ عَدَ َل؛ بر تو باد به ميانهروي در کارها؛ زيرا هرکه از ميانهروي روي برگرداند ،ستم
جارَ وَ مَ ْ
کند ،و هرکه بدان پايبند گردد ،به عدالت رفتار کند» (تميمي آمدي.)20 :1366 ،

اما مفهوم ميانهروي در اينجا هرگز بهمعناي حرکت ميان حق و باطل که جنبهاي ذهني و نسبي
نيز دارد ،نيست ،بلکه بهمعناي پرهيز از افراط و تفريط و حرکت در خط مستقيم اعتدال است .ايشان
ضلَّهٌ وَ الطَّريقُ ا ْلوُسطي هِي الجادَّ ُه؛ راستروي و چپروي ،گمراهي
در اين مورد ميفرمايد« :الْيمينُ وَ الشَّمالُ َم َ
است و راه ميانه ،جاده زندگي است» (نهج البالغه :خطبه  .)16بنابراين در کالم امام عدالت بهمعناي اعتدال
و دوري از افراط و تفريط است؛ زيرا هرگونه گرايشي به هر طرف موجب خروج از ميزان عدالت و ورود
به مرزهاي ظلم و انحراف خواهد بود .امام در بحث اعتدال در مناصب حکومتي نيز کارگزار خود را به
رفتاري بهدور از افراط و تفريط در رفتار با شهروندان جامعه فراميخواند:
ن
سوَةِ وَالرَّأْفَةِ ،وَ امْزُجْ لَهُمْ بَيْ َ
ن اللِّينِ تَشُوبُهُ بِ َطرَف ِمنَ الشِّدَّةِ ،وَ داوِلْ لَهُمْ بَيْنَ الْقَ ْ
فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْباباً ِم َ
التَّقْريبِ وَ ا ِالدْناءِ ،وَ االِبْعا ِد َو االِقْصاءِ ،اِنْ شاءَ اللهُ؛ پس در کار آنان درشتي و نرمي را به هم آميز
و رفتاري مخلوط از نرمي و شدت با آنان داشته باش ،نه آنان را بسيار قريب و نزديک آر و نه

بسيار بعيد و دور گردان .ان شاء اهلل (نهج البالغه :نامه .)19
اميرمؤمنان(ع) حتي اعتدال و ميانهروي را نسبت به دشمن نيز مورد توجه و تأکيد قرار
ميدهد .بهعنوان نمونه ،حضرت در شرايطي که در بستر شهادت بود ،نسبت به قاتل خود ابن
ملجم ،سفارش به عدالت و اعتدال ميکند و ميفرمايد:
يا بَنی عَبْدِالْمُطَّلِبِ ،ال اُلْفِ َينَّكُمْ تَخُوضُونَ دِماءَ الْمُسْلِمينَ خَوْض ًا تَقُولُونَ :قُ ِتلَ اَمي ُر الْمُؤْمِنينَ! قُ ِتلَ اَمي ُر
ضرْبَة ،وَ
ن ضَرْبَ ِتهِ هذِهِ فَاضْرِبُو ُه ضَرْبَةً بِ َ
ت مِ ْ
ن بی اِال قاتِلی .اُ ْن ُظرُوا اِذا اَنَا مِ ُّ
الْمُؤْمِنينَ! اَال ،ال يُقْ َتلَ َّ
التُمَثِّلُوا بِالرَّجُل؛ اي فرزندان عبدالمطلب! مبادا بعد از شهادت من ،در خون مسلمانان غوطهور
شويد و بگوييد :علي کشته شد و به بهانه آن ،خونهايي را بريزيد .آگاه باشيد! تنها قاتل من کشته
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خواهد شد .هنگامي که من از اين ضربهاي که بر من زده است ،شهيد شدم ،تنها يک ضربه کاري
بر او بزنيد و پس از کشتن ،بدن او را مثله نکنيد (همان :نامه .)47

بنابر آنچه گفته شد ،اميرالمؤمنين(ع) کارگزار خود و شهروندان را به رفتاري بهدور از افراط
و تفريط فراميخواند؛ چراکه عدالت در اعتدال و ميانهروي تحقق مييابد.

نتيجه
در اين بررسي کوتاه ،نامهها و خطبههاي امام علي (ع) در نهج البالغه ،از منظر پديداري اصول
عدالت مورد بررسي واقع شد .امام بسيار تالش دارد تا عدالت و آرامش را به جامعه روزگار خود
برگرداند .ايشان براي ايجاد عدالت از روشهاي جزئي ،جايگاهي و بسيار عملي استفاده ميکند و
به خواننده و مخاطب خود اين اختيار را ميدهد که از آن حادثه در زمان و مکان خودش
روشآموزي نمايد ،اما اينکه کدام جايگاهها با کدام روشها تطابق پيدا ميکند ،برعهده کنشگران
و متفکران عرصه سياسي است .بنابراين ميتوان چنين تفسير کرد که امام علي(ع) گزارههاي
انديشهاي متصلب و از پيش تعيينشدهاي جهت عدالت صادر نميکند ،بلکه با استفاده از روايت
سازي تفهمي و پديداري جهت استقرار عدالت ،مخاطب را فراميخواند تا به متن وجود و هستي
احترام بگذارد ،از افراط و تفريط در اعمال و کردار خودداري کند ،انصاف را در جامعه رعايت کند،
شايستهساالري را در تمامي ارکان جامعه پياده کند ،استحقاق افراد را فراموش نکند و از تبعيض
دوري گزيند .مجموعه حداقلي و بسيار عملي و جايگاهي اندرزهاي علي (ع) روشهايي را مطرح
نموده است که ميتواند سبب بهثمر نشستن عدالت شود .همه اين گزارهها با شرايط عملي و
صورتهاي واقعي زندگي قابل کاربست ميباشند و روشهاي کلي و مبهم بهشمار نميآيند .اين
رويکرد به عدالت نشان ميدهد که کليشه آرماني ،حاشيهاي و گريزان از قدرت منتسب به تشيع،
حقيقت ندارد و انديشه سياسي شيعيان بهگونهاي روشمند داراي فرمولهاي حکومتمندي است.
جدول ب :روشها و نمودهاي عدالت از منظر امام علي (ع)
روشهاي امام علي (ع) براي عدالت
 -1اصل شايستهساالري

نمودهاي کيفي و عملي
قرار يافتن هر چيز و هرکس در جايگاه و طبقه
خودش

پديدارشناسي راهبردهاي امام علي(ع) براي تحقق عدالت در جامعه (مطالعه موردي نهجالبالغه)
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پاسداشت حقوق مردم همچون حقوق خود؛ رعايت
 -2اصل انصاف

حقوق افراد جامعه در ابعاد اجتماعي و سياسي و
اقتصادي

 -3اصل استحقاق و نفي تبعيض
 -4اصل اعتدال و ميانهروي

رساندن هر ذيحق به حقش؛ مساوات در حقوق
افراد جامعه متناسب با استعداد و فعاليتهاي ايشان
پرهيز از افراط و تفريط در اعمال و اعتقادات
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