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 آیت اهلل اراکی؟بد؟  یاسیدرس خارج فقه نظام س 33مطالب جلسه  دهیچک

    99  _99سال تحصیل   
  

 نقد پنجم در رابطه بین دموکراسی و عدالت است.
توان به و آیا در نظام دموکراسی می شود یا خیر؟دموکراسی، عدالت تأمین می آیا در سایه  
 یافت؟ عدالت دست

کنیم:« عدالت» ابتدا باید تعریف  را روشن 
گاهی به مساوات و برابری تعریف شده؛ اما این تعریف قطعا تعریف درستی « عدالت»

که دارند متفاوت کودک،نیست؛ زیرا مردم در استحقاقاتی  یکی  اند؛ یکی پیر است و دیگری 
کار می دمرد و دیگری زن، یکی استعداد باالیی دار و  کند و دیگری استعداد ندارد، یکی 

گر قرار باشد برای همه اینها سهم برابری داده شود؛ می شود اعطای دیگری بیکار است. و ا
های نابرابر و این عین بی عدالتی است؛ یکی خردسال است و سهام برابر، به استحقاق

کمتر است دیگری بزرگسال است و نیازش بیشتر است، یکی تهی دست و نیاز به  نیازش 
که هم گری سرمایهکمک بیشتری دارد و دی کمک ندارد. و این بدیهی است  دار است و نیاز به 

گون، متفاوت است و هم در استحقاق گونا ها تفاوت وجود دارد. برخورد برابر با نیازها در افراد 
جا پدید ها از همینظلم و ستم عدالتی است و اساسا  بی های نابرابر، قطعا  نیازها و استحقاق

کمی کسی  که به  که نیاز ندارد آید  کسی  که به  ه نیاز دارد یا  ندهند، یا به به اندازه همانی باشد 
که استحقاق می که شخصی  که استحقاق دارد، همان اندازه بدهند  دهند. و یا به شخصی 

توان کند. لذا نمیها را ظلم تلقی میها عین ظلم است و وجدان بشری ایندهند. اینندارد می
کرد.عدالت را به مساوات و   برابری تعریف 

که برای  که « عدالت»تعریف دیگری  یعنی به اندازه به هر « عدالت»گفته شده، این است 
لکن این تعریف دوری است و  ؛نشخص دادن و به تعبیر دیگر حق را به حق دار رساند
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که به هرشخص به اندازه  « عدالت»استحقاق همان  حّقش بدهند، یعنی به  است و این 
کهاندازه همان « حق»کند به او بدهند و این تعریف دوری است. عدالت اقتضا می ای 

کار می« عدل» در « عدل»رود و در تفکر است و است منتهی حق در سطح عقل نظری به 
 اند. دو روی یک سکه« عدل»و « حق»عقل عملی و افعال است؛ لذا  حوزه  

که امیرالمومنین« عدالت»تعریف دقیق از  نهج البالغه فرمودند: در  ؟ع؟همان است 
گذاشته شود. این تعریف نشان می« عدل» دهد برای آفرینش یعنی هر چیزی درجای خود 

که قبلیک نظام عدلی  االنسانی است و در این نظام عدل برای هرچیزی تعریف شده است 
وقت اینها جایی تعریف شده و برای هر عمل و رفتار و شئی حوزه و جایی معین شده، و آن

گرفتن»از «. عدل»شود باید در جای خود قرار بگیرد و این می که می« در جای خود قرار  فهمیم 
که انسان آن را در جای خود قرار دجایی برای آن باید از قبل و هد. و این جود داشته باشد 

کریمه  است معنای آنچه در آیا کهق ت  َلق َ > رآن با تعابیر مختلف آمده است  ي  خ َ ِ ذ 
َو ُهَو َال َ

 ِ
ق   حَ

ْ
ال  ب ِ

ْرض َ
ٰماٰوات ِ َو َاْلأ َ کریمه   1<َالس َ ان َ >و یا آیه  ز ٰ َع َاْلِمي  َعٰها َو َوض َ ٰماَء َرف َ و وضع میزان ا  2<َو َالس َ

که با تعابیر مختلف زیاد است.   کرده است. و آیاتی از این دست 
که تفاوت نظام دموکراسی با نظام الهی روشن می  شود:اینجاست 

که این نظم هم در گوییم در جهان یک نظم قبلما در نظام اسالمی می االنسانی وجود دارد 
که عالم تشریع است و ه که میآم عالم تکوین  ْعَد >فرماید:  یاتی  َ ْرض ِ ب 

ِسُدوا ف ِي  َاْلأ َ ف ْ َو لٰأ ب ُ
ْضلٰاِحٰها که برایتان زمین 3<ا ِ  ها و همه  و خوردنی  هاهموار ساختیم و از نوشیدنی را همین است 

کردیم در عالم تشریع هم جای افعال مشخص  کم  کردیم و نظم حا آنچه مورد نیاز است فراهم 
 الح، فساد نکنید.فرماید بعد از این اصشده، آنوقت می
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گفته می که  ایم و شود ما در جهان نابسامان وارد شدهاما در نظام دموکراسی به این دلیل 
کنیم؛ هرشخصی می کم  گوید: اینگونه باید خود باید به این جهان سامان بدهیم و نظم را حا

کردن عدل است؛ لذا معیاری برای که اینگونه عمل   سامان داد، و هر شخص معتقد است 
که هر شخص یا قوم یا حزب بخواهد؛ توان یافت و عدالت میعدل نمی شود همان چیزی 

که در قرآن بیان شده است: ُكْم  > همان نظام فرعونی  ْهِدب 
رٰى َو ٰما ا َ

لأ ٰ ٰما ا َ ُكْم ا ِ ِرب 
ْزَعْون ُ ٰما ا ُ اَل ف ِ ف ٰ

اِد  ٰ س  َل َالز َ ي  لأ ٰ َسب ِ ظام دموکراسی غیر ممکن خواهد بود و بنابراین دستیابی به عدل در ن 1<ا ِ
کند.هرشخص به طریق خودش می  خواهد عدل را اجرا 

  پایان                                                                                            
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