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اتماداعی» و «توسده » بدا برد گید ی از

نصوص دینی و آرای ممفک ان اسالمی اس  .ناظ ب پ سش اصلی ک «آیا عدات
اسالم با رشد و توسه تزاحم دارد؟» این ف ضی مط ح میشد ک عدات

در نگا

در اسالم ،اوالً و

باتذات ها تانب اس ؛ ثانیاً و باته ض ن تنرا مانع رشد و توسه نیس  ،بلک عامل مح ک
حقوق فط ی مط حشد در ممون اسالمی ،عددات

اتماداعی را بد مثابد موتدور محد ک

رقاب های سیاسی ،ف هنگی ،علای و اقمصادی ،و پیش ان رشد و توسه تبیین کندد .نادام
عدات

در اسالم ،یک «ساز » اس  ،ن یک «ناساز » .این ناام مفاهیم درعینحال ک واتد

انسجام هسمند ،با ناام «بازار آزاد» نیز سازگاری دارند .تامهی
ک اسالم در ب اب ناام بازار آزاد ،صام

و ساک

مذکور مانع از آن میشود

باشد .این مقات  ،تقارن و مقارن ی چنین

تامهیمی را با مفروم «کاال» ب بحث خواهد گذاش .
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آن نیز هس  .این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی در پی آن اسد

کد بدا اسدمناد بد

کلیدواژهها :عدالت اجتماعی ،حقوق فطری ،توسعه ،فلسفه سیاسی اسالمی.
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فیلسوفان سیاسی و اقتصاددانان در نظریهی خود ،بههخصهو ننهان هه اهه تامه در
فلسفهی اقتصاد نیز بودهاند ،در بحث عدالت اجتماعی ،همواره دل مشغولیهایی نسبت به
توسعه و رشد جوامع داشته انهد .دغدغههی برخهی از ایه اهاح نظهران ،بههوجودنمهدن
روشهایی بوده است ه رشد اقتصادی جوامع را ُند رده یا با مانع روبهرو ساختهاند.
عمدتاً سانی نظیر «رابرت نوزیک» و «فردریش فون هایک» ،نگاه منفی به عهدالت
توزیعی دارنهد و مسهیر توسهعه و رشهد اقتصهادی را در اقتصهاد بهازار و بهدون قیدوشهر
جستوجو می نند .ایشان با مواجههای تقلی گرایانه ،حمایهت از طبقههی ضهعفا را نیهز از
ننجهت میپذیرند ه به بهبود فضای سیاسی و تحم پذیری مدد میرساند و در نهایهت
شور و درنمد سرانه منتهی میشود .هایک ( )0991بر ای باور است
به افزایش درنمد
ه عدالت اجتماعی « لیشهای میانتهی» و «سرابگونه» است و از نظر فکری و نظهری
مایهی رسوایی است ( )85 .؛ لذا هرگونه تالش برای تحقه عهدالت تهوزیعی ،نشهانهی
جه یا اغواگری است ( .)xil . ،0955 ،Hayekنوزیک نیز با هرگونه الگوگرایی در عدالت
توزیعی مخالفت می ند .دولت مشروع نزد او ،یک دولت حداقلی است ه وظیفهی االی
نن ،ارفا تامی حقوق و نزادیهای اساسهی و تضهمی رقابهتهاسهت .نوزیهک «نظریهه
تاریخی عدالت» 0را جایگزی عدالت اجتماعی رده است .مقصود وی ای است ه ابتهدا
در تصاح اموال باید ااول «عدالت در تصاح » 2رعایت شود و در وهلهی دوم ،ااهول
«انتقال دارایی»؛ در نهایت نیز باید «ا تسابهای غیرعادالنه» تصحیح گردند .او هیچ قید
دیگری را برای عدالت ،حتی اقداماتی نظیر ننچه دولت رفاه انجام مهیدههد ،نمهیپهذیرد
( .)081 . ،2109 ،Nozickبرخی اقتصاددانان ایرانی نیز ای نگرانی را دارنهد هه در په
بحثهای عدالت اجتماعی ،سوداهای دیگری وجود داشته باشهد هه سهرانجام ،بهه رشهد
اقتصادی شور لطمه بزند (نیلی و همکاران ،0994 ،اص .)5-1 .دغدغهی ااهلی ایه گهروه
بیشتر از نن جهت است ه اا رقابت در اقتصاد ،ه عام رشد شور یا جوامع اسهت،
بهدلی مداخالت دولت از حیّز انتفاع ساقط شود.
تنی چند از فالسفهی معاار ،نظیر نمارتیا س یا جان رالز نیهز از بهاب ضهرورتههای
1. Historical theory of justice.
2. The principle of justice in acquisition.
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نظام لیبرالیزم و ای ه بدون لحاظ ای مقوله (یعنی عدالت اجتماعی) لیت نظهام لیبهرال
بهعنوان دستاورد مهم بشری لطمه میبیند ،به بحث «عدالت اجتماعی» توجهه هردهانهد.
بنابرای  ،ای نوع مواجهه با عدالت نیز تقلی گرایانه و حداقلی است .البته رالهز در حهوزهی
عدالت اجتماعی دو نظریهی متفاوت ارائه رده است .در نظریهی نخسهت هه در تهاب
«نظریه عدالت» منعک شده است ،عهدالت را بهرای همههی جوامهع ،فضهیلتی اخالقهی
می داند .وی معتقهد اسهت هه در شهرایط و وضهعیت نخسهتی  ،همههی افهراد ،فهار از
گرایش های دینی و فرهنگی و اجتمهاعیشهان ،ویژگهیههای عهدالت  -یعنهی برابهری و
نزادیهای اساسی  -را بهعنوان اا اول برمیگزینند و «اا تمایز» در مورد نابرابریها
را ارفاً در شرایطی ه بیشتری نفع به طبقات محروم اختصا یابد ،مهیپذیرنهد .رالهز
پ از نقادیهای بسیاری ه نسبت به ای نظریه اورت گرفهت ،در تهاب «لیبرالیسهم
سیاسی» ادعا رد ه دعاوی خود را تعدی رده و پیشهنهاد او اهرفاً نهاظر بهه درمهان
مشکالت جوامع لیبرال دمو رات امروز است .وی در نظریههی دوم خهود سهعی مهی نهد
برداشت از عدالت عمومی را عهاری از وجهوه متهافیزیکی و اهرفا سیاسهی مطهر نهد.
باای وجود پنهان نمی ند ه در جوامع دمو راتیک باید بهدنبال تبیینی معنهوی از عهدالت
برنمد (رالز ،0995 ،اص .)00-01 .نمارتیا سه در تهاب «توسهعه بههمثابهه نزادی» در پهی
توضیح ای امر است هه بههمنظهور اهیانت از نزادیهها و رقابهتههای اقتصهادی ،بایهد
توانمندیهای افراد جامعه را برای حضور در رقابتها تهدار نمهود .زیهرا تحقه واقعهی
جوامع لیبرال دمو رات بهعهدهی دولتهاست؛ دولتهها بایهد شهرایط الزم را در حهوزهی
حقوق مالکیت ،تامی نزادیهای اساسی ،رفهع معضهالت اجتمهاعی و بهبودبخشهیدن بهه
سازو ار بازار فراهم نورند .بهبهاور نمارتیها سه  ،دولهت و مکهانیزم بهازار بایهد بههمنظهور
ارنمدساخت اقتصاد با یکدیگر تعهاون داشهته باشهند و نقهش یهکدیگهر را در عهدالت
اجتماعی  -ه در گرو ایجاد رقابهت واقعهی اسهت – تکمیه ننهد .در همهی راستاسهت
ه وی بر توانمندسازی مردم ،مخصوااً در زمینهی نموزش و بهداشهت تمر هز مهی نهد
(.)2111 ،Amartya
حس ننچه در مقدمه بیان شد ،چنانچه نظریهی عدالت اجتماعی ،قابلیتهای رشهد
اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را تامی ند ،علیالقاعده دل مشغولیهایی هه
گروه ثیری از فیلسوفان سیاست و اقتصاد نسبت به توسعه و رشد جوامع داشتهاند ،مرتفع
خواهد شد و «عدالت اجتماعی» از حالت مزاحم به عام مولد و محر رشد تغییر جایگاه

1

خواهد داد .ای مطل  ،بخشی از فرضیهی مقالهی حاضر است؛ همچنی نشان خواهیم داد
ه در نگاه اسالمی« ،عدالت» یک امر همهجانبه است و حتی  -به یک بیان متهورانهه -
میتوان رابطهاش با «رشد و توسعه» را «ای همهان» گرفهت .بنهابرای بههطهور خالاهه
فرضیهی جستار حاضر ای است ه :اسالم نگاهی همهجانبه به عهدالت دارد و عهدالت از
نگاه اسالمی ،عام رشد و توسعه است.
 .1تبیین مفهومی عدالت و دگرگونی آن در دیدگاه متفکران
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اگر اموری مانند نزادی حدبردار هسهتند ،عهدالت مفههومی ناحهدبردار اسهت .یعنهی نزادی
«م » توسط نزادی «دیگری» حد خورده و محدود می شود؛ اما جاریشدن عدالت بهرای
م الزاما منافاتی با جاریشدن عدالت برای دیگری نهدارد .درخصهو نزادی نمهیتهوان
گفت ه هرچه نزادتر ،بهتر؛ اما دربارهی عدالت میتوان گفهت هرچهه عادالنههتهر ،بهتهر.
خطو فوق از جهت روش شدن اهمیت موضوع عدالت با توجه به ایجابیبهودن ،فایهت
معنایی (ما وبر) دارد .اما از جهت ضرورت مساله ،با نظر به توجه غال مردم بهه ایه
امر و هم چنی نیهاز حکمرانهی مطلهوب بهه نن و هژمهونی جههانی لیبرالیسهم و بنهابرای
مرجحدانست نزادی بر عدالت ،لزوم پهژوهش مفههومشناسهانه دربهارهی عهدالت را فهرارو
مینهد .در ای بخش ضم ذ ر پیشینهی تحقی  ،با نگاهی عمی تر و ناظر بهه پرسهش
مقاله ،خالء تحقی هم مورد اشاره قرار میگیرد.
 .1.1واکاوی انتقادی -مفهومیِ پیشینهی عدالت

ای پرسش جدی است ه با توجه به جایگاه عدالت اجتماعی چگونه ای مفههوم از نظهر
تئوریک میتواند با مقوالت دیگری نظیهر اعهتالی فرهنگهی و علمهی و رشهد سیاسهی و
اقتصادی ،یک نظام سازگار را تشکی دهد؟ چنی عدالتی را چگونه میتوان تعریف هرد؟
نیا در گذشته نیز به ای وجه توجه شده است؟ دام یهک از محققهی ایه معنها را بسهط
دادهاند؟
در پاسخ باید گفت ه بیتردید در گذشته نیز در ای زمینه تالشهایی اورت گرفتهه
است ،اما چون در نظام معرفتشناسی فالسفهی مورد نظر و نصهو فلسهفهی سیاسهت
ننان مباحثی نظیر نظریهی افالطون وجود داشته اسهت هه منجهر بهه نفهی نن نظریهات
میشود ،عمالً پیشرفتی در ای زمینه اورت نپذیرفته است.
از نظر افالطون ر سیاست و باالتری فضیلت ،عدالت است؛ جامعهی نرمانی چههار
ویژگی دارد :حکمت ،شجاعت ،خویشت داری و عدالت .حکمت توسط زعامت فیلسوف در

ۀ

1. Distribution.
2. Retribution.
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جامعه محق میشود .شجاعت توسط پاسداران و نظامیان ه بههشهیوهی خها تربیهت
میشوند ،تحقه مهییابهد؛ مقصهود از خویشهت داری نیهز همهاهنگی و انضهبا همههی
بخشهای حکومت است .سرانجام ،عدالت در ای ساختار معنا پیدا می ند (افالطون،0951 ،
ج ،2اص .)0194-0115 .مقصود افالطون از عدالت ای است هه در جامعهه بایهد طبقهات
اجتماعی ار خود را انجام دهند و در ار دیگران مداخله نکننهد .از نقها قهوت نظریههی
عدالت افالطون ،ارتبا معنایی عدالت فردی و اجتماعی و ارتبها همههی ایه امهور بهه
«مثال خیر» است .اما در نگاه او ،انسانها برابر نیستند و از نظر حقوق شهروندی ،فالسفه
در رتبهی نخست ،پاسداران در رتبهی دوم و شهاورزان و اهنعتگهران و پیشههوران در
رتبهی سوم قرار میگیرند؛ بردگان نیز از واف ااحبان ح اجتماع موضهوعا خهارجانهد.
درعی حال ،افالطون با ساختاری ه برای تربیت افراد پاسدار در نظر میگیرد ،عمالً نقش
خانواده را به افر میرساند؛ ای امر به لی با طبع انسانی مغایر است.
ارسطو در نظریهی خود تئوری مثال خیر افالطون را نمی پذیرد و با اراحت می گویهد
نمی فهمیم ه یک پارچهباف یا درودگر ،از شناخت خیر  -فی نفسه  -چه سودی برای ف
خود میتواند ببرند (ارسطو .)20 . ،0905 ،از نظر ارسطو غایت همهی دانش هها و هنرهها،
نیکی و خیر است؛ دانش سیاسی ه از همهی دانش های دیگر ارجمندتر اسهت ،بهاالتری
خیر است (همو .)092 . ،0901 ،او هدف جامعهی سیاسی را سهعادت مهیدانهد و نن را در
انطباق با فضیلت معنا می ند .عدالت در رأس ای فضائ و شام همهی ننها و بهمعنای
خا  ،فضیلت ام است؛ چون تحق عدالت را در به اربردن همهی فضهای مهی دانهد
(همو .)005 . ،0905 ،عدالت در نزد ارسطو بهمعنای عام ،اطاعت از قانون است و بهمعنای
خا  ،به توزیعی 0و تنظیمی 2تقسیم میشود .وی عدالت تهوزیعی را برمبنهای اسهتحقاق
افراد و مطاب تناس هندسی توجیه رده ،اما عدالت تنظیمی را بر حس تناس حسهابی
تبیی می نماید (همان .)012 . ،جدا از مشکالتی ه در نظریههی «حهد وسهط» در بهاب
عدالت و برخی دیگر از فضای وجود دارد ،ارسطو ضم تشریح عدالت تهوزیعی قائه بهه
برخی نراست ه از نظر عق سلیم مخالف عدالت بههنظهر مهیرسهند .از جملهه در مهورد
بردگان و زنان ه ای گروهها نظیر سایر شهروندان از حقوق برابر برخوردار نیستند .ارسطو
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حتی عدالت بهمعنای تناس هندسی را برای عدالت پدر نسبت به فرزندان و عدالت خواجه
نسبت به بردهی خویش قاب تسری نمیدانهد و معتقهد اسهت اینهان از طبیعهت یکسهانی
برخوردار نیستند.
از فیلسوفان قرون وسطا ،نگوستی و س توماس تالش ردنهد نظریهات افالطهون و
ارسطو را با مبانی نیی مسیحیت در یک مسیر توجیهه ننهد؛ ایشهان بههتعبیهر خودشهان
نظریهی عدالت فالسفهی یادشده را در درون مسیحیت استعالء بخشیده اند .نگوسهتی در
تاب شهر خدا ،عدالت واقعی را در نظم حکومتی میدانهد هه همههی امهور  -از جملهه
ترتیبات اقتصادی ه در حمایت از مالکیت خصوای (شام بردگی بهمثابه مهال منقهول)
است  -در چارچوب فرامی الهی شک بگیرند و پیششر فعالیت پرهیزگاران شوند .س
توماس ،متاثر از افکار ارسطو ،معتقد است خداوند به انسانها قوهی عقالنی اعطا رده ه
حتی پیش از هبو و قب از وحی الهی میتوانستند حقیقت دنیا را تا حد زیهادی دریابنهد.
خدا نظمی طبیعی ایجاد رده است و خرد طبیعی  -ه در نوشتارهای ارسطو نمود باالیی
دارد  -می تواند تبیی رضایتبخشی از نظم فراهم نورد .در نیی مسیحیت ،فضهایلی هه
ارسطو بهطور ناقص بیان داشته بود ،تکمی میگردند .س توماس در احکام ده فرمهان از
یفیت اا عقالنی عدالتی ه در ننها مندرج است ،سخ گفته و بر تغییرناپذیری ننها
تا ید ورزیده است (پنگ  ،0954 ،اص.)029-022 .
جان ال با قبول حقوق طبیعی برای انسانهها ،مههمتهری حه طبیعهی را نزادی و
مالکیت میداند .حکومت عادالنه در نظر او حکومتی است ه ای دو ح را ایانت نهد؛
ای امر از طری قرارداد اجتماعی ممک است .البته در ای قرارداد ،سانی اهاح حه
شمرده میشوند ه مالکیت داشته باشند (موحهد ،0992 ،اهص .)012-009 .اگرچهه ال بهه
موضوع ح طبیعی و قرارداد اجتماعی  -ه پایههای مباحث فلسهفهی سیاسهت در بهاب
عدالت ،طی دو قرن بعد او بوده است  -توجه رده و پیشرفتی در ار حاا نموده است،
اما انحصار ح طبیعی به نزادی و مالکیت در فلسفهی وی ،یک نقهص جهدی اسهت و از
تقلی گرایی او حکایت دارد .زیرا حقوق طبیعی انسان بسی فراتر از مالکیت ،حتی بهمعنای
اعم است .افزونبرای  ،منحصرنمودن قرارداد اجتماعی به مالکان نقص دیگری است هه
در نظریهی او وجود دارد.
روسو معتقد است ه در جوامع ابتدایی ،مردم در هماهنگی امه بها طبیعهت زنهدگی
می ردند؛ اما پیدایش مالکیت ،شاورزی و انعت موج شد ه انسانها از طبیعت اولیه
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خارج شوند .او نظریهی «ارادهی عمومی» را مطر می ند ه مقصهد نن بها طهی مسهیر
قرارداد اجتماعی و بازگرداندن خوشبختی اولیه به انسانها حاا میشهود .روسهو معتقهد
است عش و ترحم ،دو سرچشمهی احساس عدالت هستند؛ ترحم ،احساسی نسبی است و
طبیعت ندمی ،ترحم را بالواسطه از عش پدید مینورد .ترحم ما را متوجه دیگران می ند
و همی توجه راه را بر نابرابری و عدالت میبندد .ترحم ه فربه شود و بهه مهال برسهد،
بهاورت فضیلتی درمینید ه عدالت نام دارد و ح ّ نف را تعمیم مهیدههد تها همههی
ابنای جامعه را شام شود (موحد ،0992 ،اص.)059-019 .
هیوم ،نظام عقالنی افالطون و ارسطو را واژگون ارائهه هرده اسهت .اگهر افالطهون و
ارسطو ،سلطهی عق بر قوای مختلف و توازنبخشیدن به ننها را عدالت معرفی می رد،
هیوم ،عق را در استخدام احساسات و عواطف و امیال طبیعهی درمهینورد (،2119 ،Hume
 .)481 .بهنظر هیوم ،در وضعیت طبیعی ه هنوز طبقهای در جامعهه براسهاس مالکیهت
شک نگرفته است ،عدالت و ظلم فاقد معناست .ازای رو بحث عدالت در جایی الزم اسهت
ه موضوع مالکیت مطر شود .ازننجایی ه در انسان گرایش به عدم تصاح مهال غیهر
وجود ندارد ،ناگزیر برای تضمی ثبات جامعه باید قوانینی در جهت رعایت حقوق مالکانهه
وضع گردند .برای اساس ،عدالت و ح در نظر هیوم پ از وضع قوانی معنا مییابد .وی
از چنی منظری تصور رایج زمان خود را  -ه عدالت براساس حقوق طبیعی افراد تعریهف
میشد  -رد می ند و معتقد است انسانها از منظر فایهدهگرایهی ته بهه رعایهت قهوانی
عدمتصاح مال غیر میدهند و نن را به حال خود مفید مییابند .لذا از ای منظر عهدالت
قاب توجیه است ،نه ای ه نن را یک فضیلت اخالقی بهحساب نوریم (همان.)009 . ،
انت توجه االی خود را در بحث عدالت به تضمی نزادیهای فردی معطهوف هرده
است .از نظر او عدالت عبارت است از محدود ردن نزادی هر فرد ،بهگونهای هه نزادی او
با نزادی افراد دیگر هماهنگ شود (تا جایی ه در چارچوب قانون عام امکانپهذیر باشهد)
(واعظی .)010 . ،0955 ،انت از دو نوع نزادی سخ میگوید :نزادیهای درونهی هه در
متون اخالقی مطر شده است؛ نزادیهای بیرونی ه در بحث عدالت از ننها سخ گفته
است .در نزد انت ،مفهوم عدالت دارای سه ویژگی است:
 .0عدالت ارفاً به ارتباطات بیرونی افراد با یکدیگر مربو میشود.
 .2عدالت با نرزوها و تمایالت نحاد جامعه سرو ار ندارد؛ بلکه مخهتص ارتبها ارادهی
یک فرد با ارادهی دیگران است.
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 .9عدالت ارفاً با شک و قال ارتبا ارادههای افراد نزاد درگیر است (همان.)015-011 . ،
نظریهی انت بر ای اساس استوار است ه انسان برخالف موجودات دیگر ،فهی حهد
ذاته غایت است ،نه ای ه برای خیر دیگری غایت باشد .از نگاه او ارزش ذاتی انسان بهه
داشت اراده مربو میشود و ارزش مطل و نامشرو ارادهی ندمی از ننجهت است هه
ای اراده دائماً ظرفیت عقالنیبودن پیدا می ند؛ یعنی بهجای تاثیر پذیرفت از تمایالت و
خواهشهای غریزی ،با عق محض هدایت میشود .در حیوانات اگرچه اراده وجهود دارد،
اما ارادهی ننان عقالنی نیست؛ چرا ه حیوانات فاقد طبیعت و سرشت عقالنهیانهد .ارادهی
عقالنی در انسان ای امتیاز را برای ندمی به وجود مینورد ه ااح ارادهی خیهر باشهد؛
ارادهی خیر نیز بهمعنای عم بر طب وظیفه است .در نظریهی عدالت انت ،خود انسهان
ارزش ذاتی دارد (واعظی .)010 . ،0955 ،انت ،نزادی را بهدرستی هانون بحهث عهدالت
قرار داده ،اما محدود ردن بحث عدالت به نزادی فهردی و نادیهدهگهرفت سهایر نیازههای
بنیادی اجتماعی بشر ،نقطهی نسی پذیر نظریه اوست .نکتهی دوم ای است ه نیا برای
افراد قاب تصور است ه بدون داشت هیچ تصوری از خیر و غایات زندگی ،به تعریف یک
نظام حقوقی -اخالقی برسند؟ چون در نظریهی انت ،فرد اخالقی سی است ه فار از
هر تصوری از خیر و سعادت و بیتوجه به امیال ،غایات و اههداف خهویش بهه وظیفههاش
میاندیشد .بهنظر میرسد ای نظریه دچار مشک باشد؛ چون با واقعیت سرشهت انسهان و
رفتار ندمی تطبی نمی ند .نکتهی دیگر ای است ه انت ،اا بنیهادی عهدالت را در
ای امر خالاه می ند ه نزادی ارادهی فرد با نزادی دیگران همساز باشد .درواقع بهرای
تعریف عدالت ،جنبهی سلبی را افی دانسته است .بهنظر میرسد ای جنبه همهی حهوزه
عدالت را پوشش نمیدهد؛ چرا ه ااه نزادی مههم اسهت؛ امها نهه اهرفاً نزادی منفهی.
عالوهبرای  ،نظر انت در باب محدود ردن نزادی سیاسی ،ح رأی بهه مهردان اهاح
دارایی ،نفی ح طغیان و اعتراض به حکومت و مردودنمهودن مجهازات اهاحبان اقتهدار
سیاسی پ از سل قدرت ،نمونههایی از نظریات غیرمتناس با عدالت بههمعنهای عرفهی
است (همان.)018 . ،
رالز در بحث عدالت ،دو نظریهی مهم ارائه رده است .بنهابر نظریههی اول ،در تهاب
«عدالت» ،عدالت فضیلتی برای همهی جوامع شهمرده مهیشهود .انسهانهها در وضهعیت
نخستی ه از منویات فردی و اجتماعی خود غفلت دارند ،اولی خیری را هه بههاهورت
همگانی طل می نند ،برابهری و نزادیههای اساسهی اسهت .البتهه مقصهود وی همههی
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نزادیهای فردی نیست ،بلکه نزادیهای اساسی نظیر :نزادیهای سیاسهی ،داشهت حه
رأی ،ح دستیابی به مناا اجتماعی و سیاسی ،نزادی بیان ،تشکی اجتماعات ،نزادی
نگاهی ،نزادی فکر ،ح تصاح و حفظ مالکیت شخصی و نزادی و رهایی از دستگیری
ناموجه و غیرقانونی است .بهباور رالز ،اا دیگری ه همگان نزاد برمیگزینند اا تمایز
( )difference principleاست .مقصود از ای اا  ،نن است ه نابرابری در هر بخهش
از خیرات اولیه ،تنها در اورتی موجه قلمداد میشود ه منافعی در همان زمینه برای افراد
متربهرهمند وجود داشته باشد .بهتعبیر او در اا دوم ،نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی
باید بهگونهای ترتی داده شوند ه اوال ،بیشتری نفع را برای افراد متربهرهمند در عی
رعایت اا پ انداز عادالنه در پهی داشهته باشهد؛ ثانیها راه دسهترسهی بهه منااه و
موقعیتها در وضعیت برابری منصفانهی فراتها به روی همه گشوده باشد.
نقدهای بسیاری بر ای نظر اورت پذیرفته است .از جمله نن ه در وضعیت نخستی ،
ااوالً امکان جداسازی همهی هویتها از افراد امکانپذیر نیست .همچنی برداشت رالهز
از خواست عموم بشر در وضعیت نخستی  ،به اموری منحصر است ه بیشتر در چارچوب
نظام لیبرال دمو راسی معنا پیدا می نند .ای انتقادات منجر به تعدی نظر رالز گردیدنهد؛
بهنحوی ه در تاب لیبرالیسم سیاسی پیشنهاد خود را راهحلی برای درمان مشک جوامهع
لیبرال دمو رات معاار دانست و ااول عدالت را منحصر در «عدالت سیاسهی» پنداشهت؛
عدالتی ه معنای نن پیریزی یک همکاری مشتر و منصفانه و بادوام در چنی جوامعی
است! (واعظی.)280 . ،0955 ،
پوپر میگوید« :بیعدالتی و غیرانسانیبودن نظام سرمایهداری بیمهاری هه مهار
توایف می ند ،جای چون و چرا ندارد» ( .)024 . ،2109 ،Popperالبته او معتقهد نیسهت
ه مار توانسته عالجی برای ای وضعیت پیش نهد .عالج ای وضعیت نیازمند اقهدام
سیاسی بوده و هست؛ اقدامی ه پوپر نن را «حمایتگری» مینامد .در قلمرو اقتصاد نیهز
مانند قلمرو خشونت عریان طبیعت ،نزادی بایستی بههخهاطر نزادی محهدود گهردد .نزادی
قویترها باید برای حمایت از نزادی ضعیفترها محدود شود .سرمایهداری بهیمههار بایهد
جای خود را به سرمایهداریای بدهد ه مداخالت دولت نن را محدود و مقید رده است.
البته او مداخلهی دولت را محدود به لوازم عدالت و نزادی یکسان و از طری قوانی قابه
اعمال می داند ه به می و اختیار مقامات دولت واگذاشته نشود .می توان گفت ه پوپر از
دولت رفاه حمایت رده است (لسناف.)921 . ،0958 ،
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از نظر متفکران اسالمی« ،عدالت اجتماعی» ر جامعه و بنیان مدینهی فاضله است هه
بدون نن ،افراد حتی از انجام وظایف فردی خود نیز قاار خواهند بهود .محقه دوانهی در
رسالهی خود در باب عدالت میگوید« :عدالت در حکومت (جایگاه سلطان) ننقدر ضرورت
دارد ه نبود نن ،تهذی اخالق و تدبیر منزل ابنای جامعه را دچار خل می ند» (دوانی و
ازرونی .)494 . ،0995 ،محق نراقی هم معتقد اسهت در نبهود عهدالت در حکومهت و
جامعه ،فساد در جامعه فراگیر میشود و نرامش و امنیهت در زمینههی تحصهی دانهش و
ماالت رخت برمیبندد و ااح نظران به انزوا شیده میشوند و جامعه افسرده و بیرو
میگردد (علیخانی و همکاران .)440 . ،0955 ،امام خمینی در تاب والیت فقیه ،مهمتهری
وظیفهی انبیا را برقرار ردن نظم عادالنهی اجتماعی میداند و در معنای نیه  28سهورهی
حدید ،هدف بعثت را بهطور لی عدالت میانگارد .ایشان در تاب «بیع» ،الزمهی تحق
عدالت را ایجاد حکومت عنوان می ند و حتی احتمال میدهد ه اسالم با همهی شئون و
لوازم نن ،حکومت است .مراد ایشان مبنیبر «االسالم هو الحکومه» است است ه همهی
اسالم ،سیاست است ،نه ای ه اسالم سیاست هم دارد و نه اِرف احکام فقههی؛ چرا هه
احکام ،مطلوب بالعرض و ابهزاری بهرای اجهرای حکومهت اسهت و مقصهد حکومهت نیهز
گسترانیدن عدالت است (همان ،اص .)485-488 .شهید مطهری ( )0998معتقهد اسهت در
قرنن ریم از توحید گرفته تا معاد ،از نبوت گرفته تا امامت و زعامت ،از نرمانهای فردی
گرفته تا اهداف اجتماعی ،همه بر محور عدل استوار شدهانهد و عهدل در قهرنن ههمدوش
توحید ،ر معاد ،هدف تشریع نبوت ،فلسفهی زعامت و امامت ،معیار مال فرد و مقیاس
سالمت اجتماعی است .ای شاید بلیغتری و دقی تری بحث دربهارهی تهاثیر عهدالت در
اجتماع و جنبهی ر نیّت نن در رشد فردی و اجتماعی است ه در هالم شههید مطههری
تجلی پیدا رده است (ج.)00 . ،0.
پرسش مهم ای است ه نیا فرض چنی جایگاهی بهرای عهدالت اجتمهاعی در نگهاه
اسالمی میتواند ارفا امری اقتصادی تلقی شهود و تنهها جنبههی عرضهی و ترمیمهی در
اقتصاد و توسعه شور داشته باشد؟! بهنظر میرسد نقطهی االیای ه بایهد در بحهث از
شرایط عدالت اجتماعی و رشد و توسعهی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد ،همی امر باشد.
پرسش االی تحقی حاضر ای است ه نیا عدالت از منظر اسالمی ،محهدود بهه اقتصهاد
است ،نن هم وجه ترمیمی نن و تا حدی مهانع رشهد و توسهعهی اقتصهادی؛ و یها امهری
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همهجانبه و محر توسعه است؟ فرضیه (مدعا) االی مبتنیبر ای گزاره است ه از منظر
اسالمی ،عدالت ناظر بر تمام جنبههای حیات انسانی بوده و نهتنها عام مزاحم در رشد و
توسعه نیست ،بلکه عام مولد نن نیز محسوب میشود.
در قرنن ریم ،نیات زیادی در باب عدالت و قسط وارد شده است .در مجمهوع در 28
نیهی قرنن ریم میتوان بحث عدالت و مشتقات نن ،و در  22نیهی دیگر ،بحث قسط و
اشتقاقات نن را مالحظه رد (حدید28 ،؛ نح 91 ،؛ شوری08 ،؛ مائده5 ،؛ نساء 85 ،و  ،098یهون ،
 41و اعراف .)29 ،فحوای ای نیات نشانگر نن است ه عدالت ،پایهی االی رسالت انبیها و
شام همه شئون زندگی اجتماعی است ه رعایت نن برای افراد و حکومت ضرورت دارد؛
بهبیاندیگر ،عدالت ارفاً به بُعد اقتصادی یا ح وفص مرافعات محدود نمیشود.
محق سبزواری معتقد است اجرای عدالت در همهی ابعاد زندگی واج اسهت و ایه
وجوب به حکم عق و شرع در باب حا مان مو دتر است (علیخهانی و همکهاران. ،0955 ،
 .)498سیدمحمدباقر ادر نیز در تابههای «اقتصهادنا» و «خالف ۀ االنسهان و شههادت
االنبیا» مساوات و عدالت را محور تفکر اسالمی میداند و به دو مفهوم در عدالت اجتماعی
اهمیت میدهد« :توازن اجتماعی» و «مشار ت عمومی» (همهان .)489 . ،سید قط بهر
ای نظر است ه عدالت اجتماعی قب از هرچیز عدالت انسانی است ،نه عدالت اقتصادی؛
و در ای اورت است ه شام تمام مظهاهر زنهدگی و همههی جوانه فعالیهت انسهانی
میشود؛ چنان ه ادرا ات و وجدانیات و حواس درونی را نیز دربر میگیهرد .بهرای اسهاس
ارزشهای مشمول عدالت ،تنها ارزشهای اقتصادی و بهطور لهی مهادی نیسهت (قطه ،
 .)88 . ،0991شهید مطهری ( )0959با رویکردی فلسفی و استداللی ،بحهث عهدل را در
سلسلهی عل طولی استنبا حکم شرعی قرار میدهد (ج )82 . ،0و معتقد است ه اگر
فقیه در استنتاج حکم شرعی براساس قواعد فقهی به نتیجهای خالف عدالت رسهید ،بایهد
نن را تغییر دهد (همو ،ج .)095 . ،09بهنظر میرسد ه مطهری اا عدالت را همهدوش
سایر ااول و قواعد فقهیه نمیداند؛ بلکه نن را مسهلط بهر قواعهد و ورای ننهها در نظهر
میگیرد؛ لذا تصریح می ند« :توجه به حقوق بشر و اا عدالت بهعنوان امهوری ذاتهی و
تکوینی و خارج از قوانی قراردادی ،اولی بار بهوسیلهی مسلمی عنوان شد و پایهی حقوق
طبیعی و عقلی را ننها بنا نهادند» (همان)؛ اما بهدلی مخالفهت حکهام جهور بها نظریههی
عدالت و رواج جریان اه حدیث ،توجه و اهتمام به بحث عدل و حقوق در بی مسهلمی
اهش یافت و بهجای نن ،توجه به اخالق غلبه پیدا رد.
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در مجموع میتوان گفت ه از منظر اسالم و براساس ننچه متفکران اسهالمی بهدان
توجه نمودهاند:
الف .عدالت اجتماعی یک امر همهجانبه اسهت و ابعهاد فرهنگهی ،سیاسهی ،اجتمهاعی،
علمی و اقتصادی دارد؛ نه نن ه ارفاً موضوعی اقتصادی و دارای جنبهی ترمیمی بهرای
اقتصاد بازار باشد.
ب .ضرورت ای امر تا بدان حد است ه نبود نن به انجام وظایف ابنای جامعه لطمهه
میزند و فساد را در جامعه فراگیر می ند.
ج .عدالت اجتماعی در تعبیر شهید مطهری ،همدوش با توحید ،ر معاد ،هدف تشریع
نبوت ،فلسفهی زعامت و امامت و معیار مال فرد و مقیاس سالمت اجتماع است .تشهریع
نبوت ،امری شام است ه قصد نن ،مال و سعادت انسان است و وقتی هدف نن تحق
عدالت است ،از ای دو گزاره میتوان نتیجه گرفت هه عهدالت نمهیتوانهد امهری اهرفاً
اقتصادی تلقی شود .همچنی بنابر تعبیر فالسفه ،زعامت و امامت اساساً بهرای عهدالت در
نظر گرفته شده و نشانگر ای امر است ه اا و بنیان زعامت و امامت هه مقصهد نن
رشد انسان و رسیدن به مقام خالفت اللهی و انسان ام است« ،عدالت» است .بنهابرای
تالشهایی ه برخی در بیان عدالت اجتماعی اسالم در تراز عدالت تهوزیعی یها تنظیمهی
(بهتعبیر ارسطو) ردهاند ،بهمثابه جداشدن از اا تئوری عدالت در نظام فکهری اسهالمی
است.
 .1.1تالئم آرای فیلسوفان سیاست و متفکران مسلمان در باب عدالت

از مجموع بررسی نراء متفکران در ای باب ،اعم از فالسفهی سیاست یا متفکران اسالمی
و اقتصاددانان ،نکات زیر قاب توجه است:
اوالً بحث عدالت با همهی اهمیتی ه از نظهر ثبهوتی و اثبهاتی در اهیانت فهردی و
اجتماعی بشر دارد ،بهنحو همهجانبهای مدون نشده و سامان نظری پیدا نکهرده اسهت .در
یک نگاه لی ،فالسفهی غرب در دنیای معاار ،یا منکر بحث عدالتاند یا فقط بهه یهک
بعد نن  -مث نزادی  -توجه ردهاند .باید به ای سوال پاسخ داد ه نیا نزادی یک ح یا
ابزار و وسیله برای واول به حقوق طبیعی است؟ همچنی نیا نزادی منفی بهرای تحقه
عدالت افی است یا نزادی مثبت نیز ضرورت دارد؟ با فرض پذیرش حقهوق طبیعهی ،نیها
ای دسته از فیلسوفان به ح ایانت از نف یا ح مالکیت بهنحو اعم  -هه بهر تلقهی
خاای از انسانشناسی استوار است  -تکیه ردهاند یا همچون برخی ،عدالت را به نهوعی
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بر قرارداد اجتماعی مبتنی نمودهاند؟ نمیتوان از خاطر دور داشهت هه قهرارداد اجتمهاعی
واقعی در وضعیت اولیه اساسا مح مناقشهی جدی است؛ مهمتر از وضعیت اولیه ،مقولهی
«خواست عمومی» است ه از ای طریه شهف مهیشهود و معلهوم نیسهت در همههی
فرهنگها یکسان باشد؛ نظیهر برداشهت رالهز از وضهعیت نخسهتی هه در نن ،بهیشتهر
ارزشهای نظامهای لیبرالی مابهازای خواست مردم فرض شهدهانهد .عهالوهبهرای  ،بحهث
جدیتر ،وجاهت تعمیم ای دریافت در عالم فرضی به احنهی عالم واقعی است .بههنظهر
نگارنده ،جز با قبول یک سلسله استعدادهای فطری یا طبیعی در انسانها راهح دیگهری
ندارد؛ حالنن ه اگر به حقوق طبیعی قائ باشیم ،قرارداد اجتماعی مبتنیبر شرایط فرضی
ضرورت پیدا نمی ند! از سویی طر بحهث عهدالت نهزد برخهی فالسهفه هه بهه مکته
فایدهگرایی گرایش دارند ،عمالً به زائ نندگی حقوق فردی منجر میشود هه برحسه
دریافت عرفی از عدالت ،غیرعادالنه خواهد بود.
ثانیاً اغل اقتصاددانان اگر به بحث عدالت باور داشته باشند ،نن را منحصهر در ابعهاد
اقتصادی و توازنبخشی در فرایند توسعه میدانند و مهمتهر از نن ،عهدالت را واجهد وجهه
ترمیمی و گاه مخ رشد و توسعه میپندارند .حدا ثر توجه ننها در ای حد است ه برای
حر ت رشد و توسعهی شور مبتنیبر اقتصاد بازار ،چارهای جز جل توجه به وجه ترمیمی
عدالت نسبت به ضعفا نیست.
ثالثاً برخی متفکران ،اسالمشناسان و فقهای اسالمی ه به نرای تنهی چنهد از ننهان
اشاراتی شد ،با توجه به نیات قرننی  -نظیر نیهی  28سورهی حدید  -هدف و اساس بعثت
انبیا تحق قسط و عدل در جامعه عنوان شده است .ایشان دامنهی عدالت را شام همهی
وجوه حیات فردی و اجتماعی میانگارند؛ نه ارفاً ضری جینهی .برخهی نیهز نظیهر امهام
خمینی(ره) الزمهی تحق عدالت را ایجاد حکومتی میدانند هه احکهام اسهالمی را اجهرا
ند؛ ولی ابعاد عدالت در نظریهی ایشان بسهط نیافتهه اسهت .بههنظهر مهیرسهد نقطههی
برجستهی تفکر اندیشمندان اسالمی در بحث عدالت اجتماعی ،تکیههی ننهان بهر همههی
وجوه زندگی فردی و اجتماعی است .اگرچه در دیدگاه شهید مطهری ،ای امر بیشتهر بها
تکیهبر حقوق فطری گسترش یافته ،اما باای وجود همچنان یک نظام تئوریک برای همی
برداشت همهجانبه از عدالت اجتماعی حاا نگردیده است.
 .1استداللی بر سازگاری عدالت اجتماعی در اسالم و توسعه

با توجه به ننچه گذشت ،حال به سوال نهایی میپردازیم« :نیا میتوان یک نظام تئوریک 91
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سازگار را برای ای تلقی از عدالت اجتمهاعی در نظهر گرفهت؟» فرضهیهی ایه نکهاش
براساس چارچوب مفهومی نظام معانی ،بر ای است تا ای سازگاری را تبیی و اثبات ند.
ای امر بر مقدمات ذی استوار است:
الف) در فرهنگ اسالمی عدالت به معنای عام عبارت است از «اعطهاء ه ذی حه
حقه» .بنابرای عدالت در ای تعریف به حقوق بنیادی انسانی مرتبط میشود و از نظریاتی
همچون قرارداد اجتماعی یا فایدهگرایی فااله میگیرد.
ب) ای پرسش قاب طر است ه حقوق بنیادی یادشده را از جا باید شف هرد؟
در پاسخ و براساس نصو اسالمی ،به نوعی حقوق طبیعی ه در لسان دینی از ننها به
«حقوق فطری» یاد شده است ،خواهیم رسید؛ ای حقوق میتواند در بحهث عهدالت مبنها
قرار گیرد .در ای زمینه ،جدا از بحثهای پرا ندهای ه برخی ااح نظران اسالمی نظیر
خواجهنصیر داشهتهانهد ،مقصهود عمهوم فالسهفهی اسهالمی از اهورت نوعیههی انسهان،
استعدادهایی است ه در همهی انسانها بهعنوان افت ممیزه از سهایر موجهودات وجهود
دارد؛ ه در واقع همان حقوق فطری است .عمدتاً مرحوم عالمه طباطبهایی ذیه نیههی
َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ َ ً ْ َ َ َِّ َِّ َ َ َ َِّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
َِّ َ َ
اديَ ِلَلا ِ الل ِاه ِ ِلاك
لد ِين ح ِنيفا ِفطرت الل ِه ال ِتي فطر الناس عليهاا تب ِ
«فأ ِقم وجهك ِل ِ
ِّ ْ َ
الد ُين الق ِِّاي ُم» (روم )91 ،به ای امر توجه دادهاند و شهید مطهری ( )0901نیز معتقهد اسهت
ِ
ای نیه ،رشد الیتغیر انسان را نشان میدهد (  .)244 .همچنهی در  01تها  02سهورهی
مبار هی یاسی  ،سخ از عهد و پیمانی است ه از همهی ندمیان گرفته شده است؛ ایه
ُ
نیات به فطریات انسان اشاره دارند .نیهی « َو إ ِْ َأ َخ َذ َر ُِّب َك م ْن َبني َآد َم م ْن ُظ ُ
ور ِه ْم ِ ِّ ِر َِّي َات ُه ْم
ه
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ َ ِ ُ َ َ
َ ْ َ َ َ َُْ
َوأشا َاهد ُه ْم علاان أسف ِما ِاهم ألم ا ِباار ِبُم قااالوا بلاان» (اعههراف )012 ،نی هز بههر همههی امههر
داللت می ند.
ُ ُّ
َ
ولود
افزون بر ای نیات ،حدیثی از حضرت محمد منقول است ه فرمودند« :كَ م ٍ
ِّ
ُي َول ُد علن الف َ
طرة  ،و ِّإسما َأب ُ
در نهجالبالغه،
داس ِه و ُي َن ِّصر ِاس ِه َو ُي َمج َم ِاس ِه» .امام علی
واه ُي َه ِّو
ِ
ِ
ِ
ََ َ َ
اَ فايه ْم ُر ُس َال ُه َو َو َات َار إ َل ْايه ْم َأ ْسب َياا َ هُ
پ از اشاره به افت
ِ ِ ِ
عالم ِّو ندم مهیفرماینهد«:فبع ِ ِ
وه ْم َم ْنم َّي س ْع َمته َو َي ْح َت ُّجوا َع َل ْيه ْم ب َّ
وه ْم م َيث َاق ف ْط َرته َو ُي َذك ُر ُ
ل َي ْم َت ْأ ُد ُ
الت ْبليغ َو ُيث ُيروا َل ُه ْم َد َفائنَ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ُُْ
ول» (اص.)281-249 .
العق ِ
مستفاد از ای نیات و روایات ،داشت استعداد افی در همهی انسانها بهعنهوان امهور
فطری است ه از نظر بحثهای عقالنی نیز با اورت نوعیهی انسان تطبیه مهیشهود.
تشخیص ای امر از نظر تفکر اسالمی به قدری اهمیت دارد ه شههید مطههری ()0901
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پایه های تمامی معارف قرننی را بر امور فطری میداند (  .)498 .بهنظهر ایشهان نههتنهها
جهانبینی اسالمی ،بلکهه اسهاس مکته و ایهدئولوژی اسهالمی بهدون شهناخت فطهرت
امکانپذیر نیست؛ چون در جزءجزء ایدئولوژی اسالمی ،فطرتخهواهی نهفتهه اسهت و تها
مسالهی فطرت روش نشود ،معارف اسالمی و فرهنگ خا اسالمی بهدرسهتی شهناخته
نخواهد شد.
ا نون جای طر ای پرسش است ه تئوری فطرت به عالم شهناخت مربهو اسهت،
حال نن ه ما در حوزهی اخالق و سیاست با باید و نبایهد ،حسه و قهبح و ظلهم و عهدل
مواجهیم؛ چگونه میتوان میان ای امور و بحث فطرت ارتبها برقهرار هرد؟ بایهد توجهه
داشت ه اقوال متفکران در باب حس و قبح متفاوت است .در ای میان مبنای فلسهفهی
ادرایی ،مخصوااً عالمه طباطبایی و شهید مطهری با اند تفاوتههایی نن اسهت هه
اوالً حس و قبح مربو به ذات فع انسانی نیست؛ ثانیاً حس و قبح از مشهورات است و
جزء بدیهیات یا امور یقینی نیست؛ ثالثاً گاه بر پایهی مصالح عمومی مردم ،عق به حس
و قبح میرسد و گاه سن دینی و یا بشری عام نن است.
عالمه طباطبایی ( )0990مبدأ برداشت حکما از حس و قبح را بهه تئهوری اعتباریهات
مربو میداند .بهموج ای نظریه ،انسانها بهطور طبیعی از ننچه با طبع ننها مسانخت
داشته باشد ،مفهوم خوب را اعتبار می نند و بر عک ؛ ننچه مالیم طبع ننان نباشد ،باعث
اعتبار مفهوم بد میشود ( .)901 .
شهید مطهری منتقد ای نظریه است؛ چرا ه بهای ترتی اخالق نسبی میشود .البتهه
عالمه معتقد است ه نوعی بایدهای لی نیز از تئوری اعتباریات قاب برداشت اسهت .بها
ای واف ،شهید مطهری هرچند نظریهی خود را مبتنیبر اعتباریات میداند ،اما مسانخت
یا تنافر نف ندمی را در اعتبار به «م علوی» باعث دوام و لیت میپندارد .ای امهر در
نظریهی عالمه ،امری ساده نیست .ایشان مینویسند:
انسان دارای دو «م » است؛ م «سفلی» و م «علوی» .تعج است چرا نقای طباطبایی
ای حرف را نزدهاند با ای ه حرفی است ه با همهی ااول ایشهان در بهاب اخهالق جهور
درمینید .وقتی ما میگوییم «طبیعت انسان» ،مقصود واقعیت انسان است نهه تنهها طبیعهت
مادّه .انسان دارای واقعیتی وجودی است ه دستگاه احساسهی او در خهدمت ایه واقعیهت
وجودی است .واقعیت وجودی انسان در یک قسمت و در یک درجه ،واقعیت حیوانی اوسهت
و در درجهی دیگر ه باالتر است،و واقعیت انسانی بیشتهر وابسهته بهه نن اسهت و بخهش

19

اای تر وجود انسان است و واقعیت ملکوتی انسان است .پ

وقتی گفته میشهود طبیعهت

انسان بهسوی مال میشتابد ،مقصود ،طبیعت حیوانی نیست ،بلکه واقعیت انسهانی اسهت...
اگر به چنی دوگانگی از وجود انسان قائ باشیم ،توجیه ااول اخالقی چنی مهیشهود هه
انسان بر حس «م » ملکوتی خود ماالتی دارد؛ نن هم ماالتی واقعی ،نه قراردادی؛ چرا
ه انسان تنها بدن نیست ،نف

هم هست .اری ه متناس با مال معنوی و رو انسان

باشد ،اری عِلوی و اری ارزشمند است و اری ه با جنبهی عِلوی رو ما سرو ار ندارد،
میشود یک ار عادی و ار مبتذل .ما اا خوبی و بدی را همانطور قبول می نهیم هه
امثال نقای طباطبایی و راس گفتهاند ه معنای خوببهودن و خهوبنبهودن ،بایهد و نبایهد،
دوستداشت و دوستنداشت است .ولی دام «م » دوست داشته باشد؟ م سفلی یا مه
عِلوی؟ ننجا ه م عِلوی انسان دوست داشته باشد ،میشهود اخهالق و ارزش( .مطههری،
 ،0959ج ،09اص 191 .و )199
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شهید مطهری معتقد است غیریت در ای گونه دوستداشهت هها ،تقهدسنور و مبنهای
«باید»های لی است .از طرفی ای «م های عِلهوی» بها تکیههبهر نظریههی فطهرت از
خصوایاتی مشابه برخوردارند .ازای رو پایههای «بایدها» در اخالق و سیاست ،جهاودان و
پایدار است؛ چرا ه امور فطری در انسانها فرازمانی و فرامکانی است.
حال ای امور فطری در انسانها چیست؟ بنابر نیهات الههی مهیتهوان بهه مهوارد زیهر
اشاره رد:
 .0همهی انسانها حقیقتگرا هستند؛
 .2همهی انسانها مالگرا هستند؛
 .9همهی انسانها استعداد پرستش و معنویت دارند (دی امری فطری است)؛
 .4همهی انسان ها زیباییگرا هستند؛
 .8همههی انسههانههها اسههتعداد ابتکهار و فنههاورینوری و ابههداع دارنههد (مطهههری،0992 ،
اص.)89-50 .
در باب ای ه نیا امور فطری منحصر در ایه گهزارههها یها فراتهر از ننهاسهت ،بایهد
تحقیقی عمی تر اورت بگیرد؛ اما ننچه مسلّم است ،شف ای امور فطهری مسهتند بهه
متون دینی است .بدیهی است استدالل عقلی در ای زمینه از باب برهان نمیتواند باشهد؛
اما میتوان احنهی فهم ای فطریات را از جن وضعیت نخستی رالز سهامان داد و بهه
نتایجی احتماالً عمی تر از دریافتهای رالز دست یافت .نظیر ننچه اب سهینا در رسهالهی

«حی ب یقظان» از انسانی فرضی روایت می ند؛ انسانی ه از مادر متولد شده و او را به
محیطی میبرند ه هیچ انسانی را نبیند و تحت تاثیر هیچ عامه اجتمهاعی قهرار نگیهرد؛
بلکه تنها تحت تاثیر عوام اولیهی تکوینی باشد .چنی انسانی وقتی رشد و نمهو یافهت،
چگونه میاندیشد؟ اب سینا بر نن است ه ای فرد بهواسطهی رشد عقالنی ابتدا دربارهی
خود میاندیشد ه یست و از جاست؛ ننگاه به شناخت از خود میرسد و سهرانجام بهه
خدا توجه پیدا می ند .درواقع از منظر اب سینا انسان طبیعی و فطری ،اسهتعداد ایه گونهه
شناخت را دارد؛ یعنی اگر شرایط را ای گونه ترسیم نیم ه انسانها بههدنبهال حقیقهت و
مالند ،مال مزبور میتواند از هر جن  ،اعم از مهال سیاسهی و علمهی و فرهنگهی و
اقتصادی و زیباییشناسانه باشد.
خواجه نصیر ( )0914در اخالق نااری در ای بُعد به استعدادها و حقوق طبیعی توجهه
رده و مینویسد:
احوال انسان بود ،در اا یا طبع باشد یا وضع .اما ننچه مبدا نن طبهع بهود ،نن اسهت هه
تفاای نن مقتضای عقول اه بصارت و تجارب ارباب یاست بهود و بهه اخهتالف ادوار و
تقلّ سیر و نثار مختلف متبدّل نشود( .اص)40-41 .

ج) ای نظریه برای جامعه ،شخصیتی واقعی قائ است و ای نیز متاثر از برداشتهای
قرننی است ه برای هر امتی ،مقصدی و اجلی و عمری در نظر گرفته اسهت (اعهراف.)94 ،
ُ ِّ ُ َ َ
قرنن ریم در نیهی  015سورهی مبار هی انعام میفرمایدَ « :ز َِّي َِّنا ِلَُ أ َِّم ٍة ع َمل ُهم» .ایه
ِ
نیه اشف از نن است ه وجدان هر قومی ،نوعی از عم را میپذیرد و هر قوم ،وجهدانی
مشتر دارد .مستفاد از نیات فوق ،بهنظر شهید مطههری ،تر یه جامعهه یهک تر یه
حقیقی است.
د) ای نظریه برای جامعه نیز فطرت قائ است .طبیعی است هه اگهر بهرای جامعهه،
وجود حقیقی قائ شویم و بپذیریم ه انسانهای سازندهی وجود جامعهه از اسهتعدادهای
فطری برخوردارند ،طبعاً جامعه نیز از سن و قوانی ثابت برخوردار خواهد شد و در هدایت
فرد تاثیرگذار خواهد بود .بهبیاندیگر میتوان از فطرت جامعه نیز سخ گفهت .در همهی
زمینه ،یکی از مسائ مناقشهبرانگیز ،بحث هویت فرد است؛ ه نیا از جامعه متاثر است یا
خیر .برخی از فالسفهی سیاست حتی وقتی راجع به عدالت سخ میگویند ،بر نزادیهای
فردی تا ید میورزند و عمدتاً قائ به هویت اجتماعی ه در تکوی هویهت فهردی مهوثر
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باید دانست ه مبادی مصالح اعمال و محاس افعال نوع بشهر ،هه مقتضهی نظهام امهور و
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باشد ،نیستند .البته افرادی نظیر مکی تایر ،مایک سندل ،تیلور یا مایک والتزر بهه نقهش
جامعه در هویتبخشی به انسان ،باور دارند؛ بههمی دلی نقدهایی بهر نظریههی رالهز وارد
ردهاند .مکی تایر در تاب « »After Virtueمعتقد است انسانهها سرشهت و طبیعهت
اخالقی ویژهای دارند ه اهداف و غایاتی معی را تعقی می نند و ای فضهای اخالقهی
ه ریشه در سرشت ندمی دارد ،هرگز خارج از جامعهی سیاسی پرورش نمییابهد (واعظهی،
 ،0955اص.)990-951 .
سندل در تاب « »liberalism and the limits of justiceبا ای ه قرائت هانتی
از عدالت را مبتنی بر وظیفه میداند ،اما معتقد است رالز به ضلع هویت فردی و اجتمهاعی
افراد در شرایط نخستی  ،از نظر متافیزیکی و هستیشناسی توجه نکرده است و نگاه او به
جامعه ،ابزاری است .یعنی افراد فقط برای تهامی خواسهتهههای فهردی و خودخواهانههی
خویش به اجتماع رو می نورند و خیر جامعه چیزی نیست ،جز مزایایی ه افهراد در فراینهد
پیگیری اهداف فردیشان بهدست مینورند (واعظی ،0955 ،اص.)998-990 .
تیلور در تاب خود « »sources of the selfبر ای باور است ه افراد هویتشهان را
با تعهد به یک دی یا حزب یا عضویت در یک ملت و نژاد و طبقهی اجتماعی و مانند نن
مییابند و ای وابستگیها ارفاً یک عالقهی احساسی -روانی نیست ،بلکه در ارزیهابی و
قضاوت اخالقی و برداشت ننان از خیر و شر و درست و نادرست بسیار موثر است .او معتقد
است استقالل افرادی ه رالز ننان را در وضعیت نخسهتی  ،مسهتق از تعلقهات اجتمهاعی
میانگارد ،در عم امکانپذیر نیست و ندمی نمیتواند بدون پیش تصوری از خیر و فار از
جهتگیری اخالقی دربارهی خیر و داوری ارزشی ،اقدام ند» (همان ،اص.)995-998 .
مایک والترز در تاب « »Sphere of justiceمتذ ر ای نکته میشود هه بها چنهد
اا عام نمیتوانیم عدالت را برای همهی وجوه اجتماعی ،از منزلت گرفته تا برابریهای
اقتصادی ،سامان دهیم؛ بلکه هر خیر اجتماعی ،شاخص و معیار خود را دارد و عهدالت بهه
وجهی ،نفریدهی جامعهی سیاسی خا در عصر خا است .همی تصهور از عهدالت در
هر جامعهی سیاسی ،متاثر از تفسیر نن جامعه از هر ساحت از خیرات اجتماعی است (همان،
اص.)421-999 .
بنابر ننچه گفته شد ،ای گروه از فالسفهی سیاست ،جامعه را سهازندهی هویهتههای
فرد می انگارند؛ در ای زمینه ،بهخصو نظریهی والتهرز دربهارهی تهاثیر فههم جامعهه از
خیرات در بحث عدالت حائز اهمیت است.
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بهموازات ای نظریات ،شهید مطهری معتقد است ه سهیر تکهوینی و طبیعهی فهرد و
جامعه به سویی است ه فطرت ننها ایجاب می ند؛ جهان و جامعه نیز بهنحوی سهاخته
َِّ
شده است ه فطرت جامعه بهسوی ااول مشتر انسانی سوق پیدا می ندُ « :ه َاو ال ِاذ
ْ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ُ ِّ َ َ ْ ْ ُ َ
َأ ْر َس ََ َر ُس َول ُه ب ْال ُه َدى َ
الدين ك ِل ِه َول ْو ك ِارَه ال ُمش ِاركو » (توبهه .)99 ،در
ن
ل
ع
ه
ر
ه
ظ
ي
ل
ح
ال
ين
د
و
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
نظر شهید مطهری همچنان ه افراد از فطرت برخوردارند ،رو جمعی جامعهه نیهز دارای
فطرت است و همی فطرت ،تکام رو جمعی را باعهث مهیشهود تها جامعههی انسهانی
بهسوی وحدت واقعی و حقیقی سوق یابد (مطهری.)421 . ،0901 ،
ه) امور فطری جوامع ،نظیر :استقاللخواهی ،هویت ملی ،ح وطه  ،نرامهش روانهی،
امنیت و حفظ طبیعت و  ...است .اگر در مطالبات جوامع از حیث تاریخی و با لحهاظ تنهوع
فرهنگی دقت نیم ،روش خواهد شد ه ای ویژگیها جزو خواستهای همههی جوامهع
بوده است؛ حال ممک است مسلمانان هویت اسالمی را نیز برای ای خواستهها بیفزاینهد؛
اما در همهی جوامع ای ویژگیهای عام وجود دارد .مثال در باب استقاللخواهی ،اگرچهه
ممک است برخی جوامع اضطراراً تسلط غیهر را بپذیرنهد ،امها هرگهز از فقهدان اسهتقالل
سیاسی یا اقتصادی یا علمی خوشنود نخواهند بود؛ چنی جامعهای مث فهردی اسهت هه
طال علم است ،اما امکان تحصی برای وی فراهم نیسهت؛ یها طاله نزادی اسهت ،امها
امکان دستیابی به نن را ندارد.
و) در مقاب هر استعدادی ،حقی قرار دارد .بهعبهارتدیگهر ،ههر هدام از اسهتعدادهای
طبیعی مبنای یک ح طبیعی هستند و یک سند طبیعی برای نن بهشمار مینیند .حقهوق
طبیعی از ننجا پیدا میشود ه طبیعت ،هدف دارد و با توجه به هدفها ،اسهتعدادهایی در
وجود موجودات نهاده و استحقاقهایی به ننها داده شده است (مطهری ،0959 ،ج 09اهص.
 .)002-085مسالهی مهم حکومت در چگونگی استیفای ای حقهوق ریشهه دارد .نخسهتی
وظیفهی حکومهت در تئهوری عهدالت اجتمهاعی عبهارت اسهت از ایه هه بهرای تحقه
استعدادهای طبیعی ابنای جامعه زمینهسازی ند؛ اگرچه تالش و حر ت برای دستیهابی
به نن ،به خود افراد بازمیگردد .وظیفهی دیگر نن است ه حکومت باید به حقوق فطری
جامعه ،یعنی استقالل ،امنیت ،نرامش روانی ،هویت ملی و اسالمی و حفظ طبیعت تحقه
ببخشد و درای میان ،برای نیازمندانی ه به مساعدت بیشتری احتیهاج دارنهد ،مسهاعدت
بیشتری در نظر بگیرد.
ز) ازننجایی ه ای استعدادهای فطری بالقوه هستند ،فعلیت ننها متکهی بهر حر هت
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است .یعنی افراد با حر ت خودشان باید به ای استعدادها فعلیت ببخشند .دو امر در ایه
میان ضرورت دارد نخست ،زمینهسازی حکومت بهرای فعلیهتیهابی استعدادهاسهت .دوم،
تامی نزادیهای سیاسی ،فرهنگی ،علمی ،اقتصادی و هنری در نهایت امکان .با توجه به
ای ه بدون نزادی در حر ت امکان بهفعلیتدرنمدن استعدادها فهراهم نمهیشهود ،ایجهاد
فضای رقابت سالم در لیهی ساحتهای جامعه ضروری است؛ ای نزادی ،نه ههدف ،هه
ابزار و وسیلهای برای فعلیتیافت اسهتعدادها و حقهوق انسهانهها بههشهمار مهینیهد .لهذا
سازو ارهایی نظیر نظام مردمساالری ،اقتصاد بازار ،رقابتهای علمی و فرهنگی و هنری،
همگی شاخصها و نمودهایی هستند ه از نظریهی عهدالت اجتمهاعی برمهینینهد و نهه
ای ه عدالت اجتماعی ،ضمیمهای بر نظریهی رشد و توسعهی جامعه و فرع بر نن باشد.
) در ای نظریهه ،مهرز نزادیههای فهردی بهرای حضهور در رقابهتههای گونهاگون،
ننچنان ه در نرای برخی فالسفهی سیاست مطر شده است ،در تزاحم با مفهوم امنیهت
یا در تالقی با نزادیهای دیگران ترسیم نمیشود؛ بلکه مرز نزادیها تا بدانجاسهت هه
استعدادهای همهی نحاد جامعه بهطور متوازن رشد یابد و رشد هیچ اسهتعدادی نیهز مهانع
رشد دیگر استعدادها نشود .بهعنوان مثال ،در جایی ه نزادیهای اجتمهاعی مخه رشهد
اقتصادی و علمی یا معنوی شوند ،اعمال محدودیت در حدی ه به رفهع اخهالل مهذ ور
بینجامد ،ضرورت مییابد.
) از منظر ای نظریه ،نهتنها عدالت اجتماعی امهری عارضهی و مهزاحم بهرای رشهد
اقتصادی نیست ،بلکه مقوم و زیر بنای رشد اقتصادی و رقابتهای مختلف اجتماعی است.
زمینهسازی برای ای رقابتها به عهدهی دولت است .زمینهسازی برای رقابت سیاسی ،ه
عام رشد استعدادهای سیاسی افراد و زیربنای مردمساالری دینی اسهت ،در حهوزهههایی
مث برگزاری انتخابات ،گردش نزاد اطالعات بر بستر رسهانه و شهک یهابی احهزاب معنها
مییابد .زمینهسازی برای رقابتههای اقتصهادی از طریه حهذف هرگونهه انحصهار (چهه
حکومتی و چه غیر نن) و عدم مداخلهی حکومت در اقتصاد (جز در موارد ضهروری بهرای
توازنبخشی به رقابتها) محق می شود .در بقیهی عراههای اجتماعی نیهز شهرایط بهه
همی منوال است.
 .1مقومات و ارکان نظریهی عدالت اجتماعی اسالم
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نخست؛ در تدوی ای تئوری از نظریهی فطرت عالمه طباطبایی و شههید مطههری
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استفاده شده است؛ چارچوب نظری حاضر در نظریهی عدالت ایشهان نیهز مطهر اسهت و
توسط راقم ای سطور بسط یافته است.
ر دوم؛ ممک است سی ،نظریهی پیش رو را ارفاً بهرای شهوری بها انگیهزهی
اسالمی و نه برای همهی جوامع مفید بداند .تردید نیست ه مصالح و بنای ای نظریهه از
نصو اسالمی اخذ شده است ،اما نتایج نن جز در یکی دو فقره ،هه بهه هویهت دینهی
بازمیگردد ،منحصر به جامعهی اسالمی نیست و قابلیت تعمیم دارد .حتی اگر چنی نباشد،
ای مالحظه نقص بر تئوری حاضر محسوب نمیشود؛ زیرا فردی نظیهر رالهز نیهز هه در
نظریهی متقدم خود گمان می رد نظامی ارزشی و اخالقی را برای محتوای عدالت تدار
دیده است ،پ از نقدهای متعدد ،به نظریهی متاخر خویش واا گردید .همچنهی بایهد
توجه داشت ه انسانها برحس حقوق طبیعی ،امور مشتر ی را خواستارند؛ اما تاثیر امهور
اجتماعی در برداشت از ای امور نیز تا حدی انکارناپذیر است.
ر سوم؛ وقتی عدالت را یک فضیلت و نن هم مهمتری و برتری فضیلت اجتماعی
بدانیم ( )5 . ،2111 ،Rawlsتصدی خواهیم رد ه فضای با حوزهی ارزشها مرتبطانهد
و عموماً متاثر از جهانبینیها هستند؛ لذا هرچند نمی تهوان گفهت هه از جههانبینهیهها
استنتاج منطقی میشوند ،ولی دست م تاثیرپذیری ننها از جهانبینیها قاب انکار نیست.
بنابرای طبیعی است ه تئوری عدالت اجتماعی از دیدگاه ما نمیتواند بیارتبا بها نظهام
تفکر اسالمی باشد .در تفکر اسالمی شدیدتری ظلمها شر است ،درحالی هه در برخهی
جوامع ای امر فهم نمیگردد .درعی حال باید به ای موضوع توجه داشت ه نیی اسالم
براساس فطرت انسانها بنیان یافته است و فطرت انسانها یکی اسهت .ازهمهی رو دیه
اسالم ،نیی خاتم نامیده میشود؛ لذا برداشت اسالمی از عدالت به عموم تعل دارد .بهنظر
میرسد ه در عالم واقع و بنابر دالی مختلفی ،تلقی از دی و ارزشهها مختلهف شهده و
درنتیجه مفهوم عدالت نیز با تاثیرپذیری از ای وجوه ،متفاوت گردیده است.
ر چهارم؛ تبیی ابعاد عدالت اجتماعی ،جدای از یک بحهث علمهی ،یهک ضهرورت
اجتماعی است؛ زیرا عدالت اجتماعی در لسان بزرگان دی  ،امهری مههم و پایههای بهرای
تکام اجتماعی شمرده شده اسهت .از طهرف دیگهر ،ایه امهر از موضهوعاتی اسهت هه
بیشتری مصرف را در لسان سیاستمداران دارد و راز رواج نن نیهز در ابههام معنهاییاش
نهفته است .ای ابهام ه قابلیت تسری به ابعاد و جوان مختلهف را دارد ،بهرای برخهی از
سیاستمداران فراتی را فراهم می ند تا با افکار عمومی تجارت نند.
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گاهی اشتباه در فهم عدالت نظیر برداشت مساواتگرایانه و سوسیالیستی نسبت به ای
مفهوم در ابتدای انقالب ،مشکالت جدیای را در معیشت مردم و رشهد اقتصهادی شهور
ایجاد رده؛ گاهی نیز برداشتهای پوپولیستی از نن به توزیع منابع دولتی در بی مهردم و
ازبی رفت منابع شور منتهی شده است .همچنی گرتهبرداری از نظریاتی هه عهدالت را
ارفاً منحصربه اقتصاد بازار نزاد و دولت حداقلی مهیدانسهت و تجلهی نن را در تغییهرات
ضری جینی و مکهای اقتصادی به طبقات فرودست دنبال می رد ،پیامدهای سهوءای
داشته است.
ر پنجم؛ برخی دعاوی اقتصاددانان گرامی شور و گزارههای حاا از تامالت ننان
به ای شر است:
 تنها نظام اقتصادی سازگار با تحقق عدالت اجتماعی ،اقتصاد بازار است؛
 رعایت اخالق در تالااز جوامال بالگر و نهادهالای آن« ،تنهالا» از طایالق قالاارداد
اجتماعی قابل تنظیم است .در جامعهی بالگر بالا دانالت کالار گسالتاد  ،روابال
مبادلهای و نبکهی فااگیا ،هالد متالتاو و متالص جمعالی وجالود نالدارد و
هاکس در چهارچوب قواعد کلی و انتگاعی ،بازی خاص خود را انجام میدهد و
باای باآوردن خواستههای فادی خویش تقش میکنالد (نیلی و همکهاران،0994 ،
.)40 .
اورتبندی ای دعاوی ه در لماتی نظیر «تنها راه» نهفته اسهت ،از نظهر نگارنهده
قاب تایید نبوده ،و وجه عقالنی نن نیز روش نیست؛ مخصوااً ادعای رعایت اخهالق در
جوامع بزرگ با ابتنای ارف بر قرارداد اجتماعی نمیتواند با اساس نظریهی فطرت یکهی
باشد .همچنی اگر نظریهی قرارداد اجتماعی راهی را نشان میدهد ،انحصهار ایه امهر از
دام مسیر عقالنی قاب شف است؟ اگرچهه نهوع رفتهار در جامعههی بهزرگ و وچهک
متفاوت است ،اما ای بهمعنای نداشت هدف مشهتر نیسهت .جوامهع مهیتواننهد ههدف
مشتر داشته باشند ،اما مکانیزم ار در درون ننهها مبتنهی بهر رقابهت باشهد .ایه امهر
میتواند مورد تایید باشد ،البته نه از مبنای فردگرایی؛ بلکه بر مبنای دیگری ه پیشرفت و
رشد انسانها و استعدادهای فطری ننان را در گرو رقابت میداند .برای اساس حتی رقابت
در جوامع وچک نیز معنا دارد؛ چرا ه فارق جامعهی وچک و بهزرگ در رقابهت نیسهت؛
در جامعههی وچههک مثه یهک مدرسههه نیههز رقابههت ،عامه توسههعه و پیشههرفت اسههت.
چنی بهنظر میرسد ه اهداف و روشها در جوامع بزرگ و وچک مهیتواننهد متفهاوت،

نتیجه

در ننچه گذشت ،نشان دادیم ه عدالت در اسالم ،همهجانبه است و تنافر و تنافی با رشد
و توسعه ندارد و حتی عام و مولد نن نیز میباشهد .ههمچنهی روشه شهد هه عهدالت
بهمنزلهی یک امر جهانی نیز مانع توسعه نیست .در گهام دوم از سهازمان تحقیه نشهان
دادیم ه میتوان برای عدالت یک نظام سازگار را تنقیح رد ه نمونهی ای سازگاری در
تحقی حاضر بیان شد .نشان دادیم ه نظام عدالت در اسالم یک سازه اسهت و نهه یهک
ناسازه؛ بهبیاندیگر نظام مفاهیم حول موضهوع عهدالت در اسهالم ،از گونههای انسهجام و
سازگاری برخوردار است ه با نظام بازار نزاد هم سازگاری دارد
جامعیت مذ ور مانع نن است ه اسالم در برابر نظام بازار نزاد اامت و سا ت باشهد.
ای جامعیت با مفهوم مال ،تقارن و مقارنه دارد .الزم به تا ید است ه سهازگاری نظهام
معانی عدالت اسالمی با نظام بازار نزاد ،بدون دخ و تصرف بومی و دینهی در نن نیسهت.
بنابرای سازگاری یادهشده بهمعنای مطابقت نیست و نیز معنای پذیرفت همههی عنااهر
نظام بازار نوی را نمیدهد؛ بلکه در ای تئوری بهرای فعلیهتیهافت اسهتعدادهای بهالقوه،
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ولی در طول هم  -و نه متضاد با یکدیگر  -باشند.
بنابر تفسیری ه همی تاب دربارهی نظریهی رالز مطر می ند ،عدالت جزء ذاتهی
یک نظام اجتماعی و بهمنزلهی تقوای نظام اجتماعی نامیده میشود .ایه تفسهیر مهدعی
است همانگونه ه اداقت ،درستکاری و امانت ،مصادی تقوای فردی هستند،عدالت نیز
مصداق «تقوای اجتماعی» است و حفظ حقوق فردی و نزادیهای اساسی در نن ،جنبهی
انونی دارد .در بررسی ای تفسیر ،اوالً بهنظر نمیرسد ه خود رالز چنی ادعهایی داشهته
باشد؛ چرا ه اگر عدالت جزء ذاتی نظام اجتمهاعی باشهد ،دیگهر نمهیتوانهد تقهوای نظهام
اجتماعی تصور گردد؛ زیرا تقوا در حالی است ه اختیار وجود داشته باشهد .ازسهویدیگهر،
ذات در مورد اشیاء و جواهر مطر است و در مورد اجتماع ه حهوزهی اعتباریهات اسهت،
مراد از ذات را باید معنا رد .عالوهبرای  ،تئوری رالز در باب عدالت  -همهانگونهه هه در
تجدید نظر بیان داشته -از ننجایی ه با هدف ساختارمندنمودن نظریهی لیبرالیسم ارائهه
شده است ،نمیتواند برای سایر جوامع نقش تقوای اجتماعی داشته باشد .افزونبرای  ،باید
گفت نظریهی رالز با همهی مولفههای ارزشمندی ه دربر دارد ،با نقدهای جهدی مواجهه
است؛ نقدهایی ه ای نظریهی عدالت را از حیث سازگاری دچار خل می ند.
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نیازمند رقابت در همهی عراهها هستیم؛ چارچوبهای فعلیت متوازن نیز ضرورت دارنهد،
چرا ه محیط بحث را از نظام بازار متفاوت می نند .همچنی نشاندادن مفص بندی نظام
اندیشهی سیاسی و حقوقی اسالم مستلزم و یا مالزم نشاندادن غیریتها و تفهاوتههای
ساختاری و ماهویاش با نظریههای رقی و حتی نشاندادن اشترا ات و شباهتهایشان
است ه در ای مقاله تالش شد به اجمال به ای امر نیز توجه شود.
همچنی بهمنظور تحق ای نظریه ،اقدامات ضروری حکومت برای رقابت همهجانبه،
بهقرار ذی است:
 .0تدوی و اجرای طر نمایش سرزمی بهنحوی ه امکانات اولیه برای همهه ،جههت
حضور در ای رقابت همه جانبه فراهم شود .متاسفانه طر نمایش سرزمی ه ر االی
تحق و فعلیت اسهتعدادها و حقهوق فطهری جامعهه در حهوزهههای نمهوزش ،بهداشهت و
فعالیت های اقتصادی است ،در شور ما هنوز تدوی نشده است؛ تا چه برسد بهه نن هه
اجرا شود .دلی االی بیعدالتی در جامعهی ما نیز به م اری مربو نیست ،بلکهه علهت
نن را باید در نبود برنامهی مشخص برای پیهادهسهازی یهک نظریههی عهدالت اجتمهاعی
جستوجو رد.
 .2تمامی دستگاهها باید اا مشار ت عامه را محترم بشمارند تا فضای رقابت واقعی،
در لیهی عراههای اجتمهاعی رخ دههد .انحصهارات در ایه امهور ،اعهم از حکهومتی و
غیرحکومتی باید به لی تغییر یابند .حتی برای نن ه در بخش فرهنگ و نموزش زمینهی
رقابت فراهم شود ،دولت موظف است فضای رشد مدارس غیردولتی ،نموزشگاههایههای
فنی و حرفهای غیردولتی ،دانشگاههای غیردولتی و بیمارستانهای غیردولتی را ایجاد و از
ننها حمایت ند .ورود حکومت در ای امور ارفاً محدود به وجه حقوق فطری جامعهه -
یعنی تامی نرامش روانی ،حفظ حقوق طبیعت و مانند نن  -است؛ زیرا بخشهای دولتهی
موظفاند برای تحق و فعلیتیافت استعدادهای افرادی ه توانایی افی ندارنهد ،حضهور
یابند .در نتیجه ،مرز حضور ای بخشها ارفاً مرتبط با ای وجه از عدالت اجتماعی است؛
نه نن ه اا  ،دولتیبودن امور باشد .وضع فعلی ما ه به فربهشدن دولت انجامیده است،
بهعک است و نشان میدهد ه مبنای تئوریک ار نظام دقی نبوده است.
 .9در بحث نرامش روانی جامعه ،وجهی از موضوع به امنیت مربو اسهت هه در بنهد
بعدی بدان اشاره خواهیم رد؛ اما وجه دیگر مرتبط به تکاف اجتماعی اسهت .ایه وجهه،
فراهمنوردن امکانات رشد استعدادهای مستمندان و معلوالن و همچنی تهامی اجتمهاعی

سنجش سازگاری «عدالت اجتماعی» و «توسعه»

واقعی افراد جامعه و قابلیت پیشبینیپذیری نیندهی رفاهی ننان را الزامی می ند .در ایه
وجه ،اا بر فراهمنوردن شرایط زیست توام با رامت افراد اسهت ،بههگونههای هه افهراد
جامعه از طری دستیابی به مهارت و شغ مناسه و فعلیهتیهافت اسهتعدادهای خهود،
احساس پیشرفت و حر ت رو به مال داشته باشهند .بههایه ترتیه  ،بخهش اعظهم هار
دستگاه های امدادی ،نه مصروف یارانهبگیر ردن افراد ،ه معطوف به زمینهسهازی بهرای
ایجاد شغ مناس و زندگی مستق ننان خواهد بود و یارانهها بهپشتوانهی ار ،مههارت و
شغ اشخا بدل خواهند شد.
 .4امنیت شور بهعنوان ح طبیعی جامعه باید به تناس تهدیدات در هر دو حهوزهی
حفظ قدرت نظامی و امنیت داخلی بهنحوی تامی شود ه اوال جنبهی بازدارندگی داشهته
باشد؛ ثانیا مردم نن بخش را بهمثابه تکیهگاه خود بدانند .امتداد مردمی و عهدم دخالهت در
امور سیاسی از ضروریات تکیهگاهبودن بخش نظامی در شور است.
 .8حفظ هویت ایرانی -اسالمی از حقوق فطری جامعه محسوب میشود ه باید ههم
در شئونات داخلی و هم در ُبعد دیپلماسی ،ه مسئولیت خود را در احنهی بی المللی بهه
اجرا درمی نورد ،مبنا قرار گیرد .در همی زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
الف .هویت ایرانی -اسالمی جامعه در بُعد داخلی با محوریت مشهار ت عامهه تحقه
مییابد؛ لذا ای وجه باید تقویت شود.
ب .دفاع از مسلمانان و مستضعفان ،امری سهلیقهای نیسهت هه اهرفاً در شهعارهای
انقالب مطر شده باشد ،بلکه از مت نظریهی عدالت اجتماعی برخاسته است.
ج .حفظ هویت اسالمی -ایرانی از بُعد دیپلماتیک باید بها تسههی مهراودات مهردم بها
سایر مل  ،بهخصو در ُبعد اقتصادی همراه باشد تا زمینهی رشد استعدادهای درونهی را
فراهم نورد.
 .0استقالل شور از حقوق فطری جامعه است؛ مقولهای هه بهه یکایهک حهوزهههای
اقتصادی ،دفاعی ،فرهنگی و علمی مربو میشود .برای تامی اسهتقالل شهور در ایه
ابعاد ،حکومت ضم نن ه مطاب بند دو ،زمینههی رقابهت نحهاد جامعهه در عراههههای
گوناگون را فراهم می ند ،باید فضای رقابتی را بهگونهای ساماندهی و برنامهریهزی نهد
ه شور در الن امر ،به خود فایی در امور مذ ور نائ نید.
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