
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
  
  
  

  حق، عدالت و جامعه
  

  *ريكعليرضا لش

  
  چكيده

هـا و   تـرين واژه   از مهـم اسـت، هـاي انـسان     از واالترين آرمـان  دليل اينكه هميشه  عدالت به   
در مورد  ورزان   هاي انديشه   بحث البته. ر علوم اجتماعي و اقتصادي است     مفاهيم مورد بحث د   

 رو به   گستره و ژرفاي آن     اما همچنان  ؛ مراحل تفكر بشر وجود داشته است      ابتداي از   عدالت
 از جنبه اجرايـي و  چه بر آن، افقوت در مورد ، آراگستردگيتنوع و خاطر افزايش است و به   

  . روشني وجود نداردانداز چه به لحاظ مفهومي، چشم
يكي از مباحث مـورد مناقـشه در حـوزه عـدالت ايـن اسـت كـه آيـا عـدالت، امـري نـاظر بـه                            
فرآيندهاست و در حيطة اقتصاد به قـوانين، مقـررات و تنظـيم روابـط ميـان عـامالن در فعاليـت                  

مربـوط اسـت و يـا       ) فرآينـدمحوري (اقتصادي، كسب درآمد، مالكيت محصول كار و تالش افراد          
  كند؟ كند و سپس نتيجة نهايي را صادر مي آمده از تحقق فرآيندها را بررسي مي عيت به دستوض
امـا بـه نظـر      ؛  در ميان انديشمندان و اقتصاددانان غرب طرفـداراني دارد        دو طرف مسئله،    هر  
  .استاينه حق و عدالت فراتر از بارةد كه ديدگاه اسالم به لحاظ مباني دررس مي

ـ  ددر از مفهـوم عـدالت    ين ابعاد يتعيين چن   و به بررسي  ،اين مقاله  پـردازد؛    مـي دگاه اسـالم ي
 بـه  توجـه  و سـپس بـا   شـود  آن مطرح ميتحوالت  ف عدالت و  ي تعار ي برخ  در ابتدا  ،بنابراين

  .كنيم پيگيري مي يآن را بر عدالت و عدالت اجتماع) قراردادي غير(عي  واق تأثيرمفهوم حق،
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  مقدمه

و بـه    اسـت بـوده    انـسان    يها ن آرمان ي از واالتر  ها و  ن دغدغه يتر ه از مهم  يشهم ،عدالت
بـا  شـود كـه       محـسوب مـي    ي و اقتـصاد   ي علوم اجتماع  هم م مباحث ازنيز   يلحاظ نظر 

  . استد شدههاي اين مفهوم نيز زيا  اختالف، مباحثيژرفا گسترش دامنه و
 يكـه كـس    اي  گونه  پذيرند؛ به   قابل توجه است كه خوب بودن عدالت را همه مي         البته  

ـ  بيها ، همه وجدان آندر مقابل. افت كه مطلوب بودن آن را انكار كند       يتوان   يرا نم  دار ي
شـود   يز عدالت شمرده مـ ي كه ظلم برابر ن    يدانند تا حد   يناپسند م  ظلم و ستم را ناروا و     

 بـا  .عادالنه دارندرفتاري ند كه يكنند تا اثبات نما  يها م  ز ستم يها ن  ن انسان يتر  ظالم يحت و
هـا    ها و اختالف    نزاع ،ها كشمكش  عدالت، يق و اجرا  يص مصاد ي هنگام تشخ  وجود،ن  يا

  .)۲۳۰ص ،۱۳۷۹ ان،يكاتوز(شود  ظاهر مي
 .دكـرد آن ارتبـاط دار     يبـه نـوع رو      موجود در مفهوم عدالت،    هاي   از اختالف  يبخش

 انـسان  ا عـدالت وصـفِ  يآ؟ لت استينفسه فض يفعدالت ا ي آ:، مانند يياه  الؤپاسخ به س  
اساسـاً  عـدالت   آيـا    اسـت؟    ياجتماع عمل    افعال و كردار او در حوزه      وصِف اياست و   
 است كه با    يا عدالت مفهوم  يآ ؟شود  يمتصف م  جامعه به عدالت  ا  ي  افراد است و   وصِف

ـ آ ي،نـ يكـرد د  ي داشتن رو  يبراشود؟   ير و تحول م   ييگذشت زمان دچار تغ    را ا عـدالت    ي
 يهـا    قضاوت نكه احكام و  يا ا ي و   ميبدان يني د يها  احكام و قضاوت   ي برا يار و مالك  يمع
 و  ي فكـر  يبـه مبـان    هـايي ماننـد اينهـا        سؤال ؟ و مي بشمار مالك عدالت  ار و يمعرا   ينيد

 تفـاوت در  بـه خـاطر  ا آنه از ياري بساختالف در  ها گره خورده است و      انسان ينيب جهان
  . استيا ن حوزهيچن

بـه   ا عـدالت يـ ن بحـث اسـت كـه آ   ي از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت ا       يكي
 از  يربيـشت  بـه دسـت آوردن سـهم         ي بـرا  يه تـالش و كوشـش اقتـصاد       يـ ت اول يموقع
ـ  و مربوط است    )يمحور ييت ابتدا يموقع( هاآورد  دست هاسـت و در    فرآيندا نـاظر بـه      ي

 كسب  ،يت اقتصاد يان عامالن در فعال   يم روابط م  يمقررات و تنظ  ،  ني قوان  اقتصاد به  ةطيح
ـ  مربوط است و   )يمحورفرآيند(ت محصول كار و تالش افراد       ي مالك ،درآمد ت يا وضـع  ي

ـ   مي صادررا   يي نها ةجي نت سپسكند و    ي م بررسيرا  ها    فرآيند از تحقق    آمده به دست   دكن
  ؟)يمحور جهينت(

موضـوع  ايـن   بـه  يكـرد يرواسـاس   بر ،قتصاددانان غربشمندان و اي اندهر كدام از 
 هـم  ي آنهـا هـا  جـواب  ،ـ به همين خاطر كنيم اند ـ كه در ادامه به آنها اشاره مي  پرداخته
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 در مـورد حـق و   اش يدگاه اسالم به لحـاظ مبـان  يد كه درس  مياما به نظر؛ متفاوت است 
  .ها استآن از پاسخ تر عام ،عدالت

شمندان غرب  ي اند يكردهايف و رو  ي تعار ، مفهوم عدالت  يشتردر ابتدا، براي بررسي ب    
ن يتـر  مـشهور  از يه توسط برخـ كآنچنان ( دگاه اسالمي دي كرده و سپس به بررس بيانرا  
  بـه مفهـوم حـق،   توجهم و با يپرداز يم )ه شده استئ ارا ير اسالم كشمندان حوزه تف  ياند
  .ميكن  مينبال دي دانستن آن را بر عدالت و عدالت اجتماعي واقعتأثير
  
   عدالتفيتعار

ش رنـسانس و تحـوالت   يدايبا پ، گريم دي از مفاهياريمانند بس  ف عدالت در غرب،   يتعر
  به همين خاطر،   . شد ياديز  و ير اساس يي دچار تغ  ،جانبه در نگرش به جهان و انسان       همه

  . شودبررسيش و پس از رنسانس يف در دوره پين تعرياكه بهتر است 
  

  سانسپيش از رن) الف
ق يبا تطب   بود و  يقيحق  و ي واقع ي امر ،ونان باستان يلسوفان  ي عدالت از نظر ف    ،يلكطور   به
  .شد تأمين ميصالح  ر ويخ، قت، سعادتيع بر آن حقيوقا

 ،ني بنـابرا  ؛دانـست  ي مـي   فرد يها يستگي عدالت را در نظر گرفتن شا      ،ثاغورثيف  .۱
شـان   يعـ يق بـا اسـتعداد طب  ت حقوق افراد مطـاب   ي رعا راه عدالت از     كه معتقد بود 

گـاه مخـصوص    ين استعدادهاست كه در جا    يااساس   برز  يابد و افراد ن   ي   مي تحقق
  ؛)۱۹۱ـ۱۸۵ص ،۱۳۶۳ ،يگاتر( رنديگ  ميخود قرار

 ،، عـدالت  يدار شتنيدر خو است كه    يكمال مطلوب داراي   ي زندگ ،از نظر سقراط    .۲
لت در وجـود    عـدا  ).۶۰۴ص ،۱۳۷۵ گمپـرتس، ( داردوجود  شجاعت و استقالل    

تناسـب    وين همـاهنگ ياهنگامي .  است ي درون ي تناسب و هماهنگ   ي نوع ،انسان
ـ  قرار گي از دوگانگي عاريا ت ارادهيد كه شخص تحت حاكميآ  ميبه وجود  رد ي

  بنابراين، . باشد ه دور  ب ،شود ي م ي درون آدم  ي كه موجب ناهماهنگ   يو از هر عمل   
  ؛)۶۰۵ ص،همان( ند استعمل عادالنه همان عمل سودمسقراط،  نظر از

ـ  را ب  جمهـور يعنـي   ،  ن كتـابش  يتر محور مهم ،  افالطون شاگرد سقراط    .۳ ان مفهـوم   ي
 ي بـرا  يو ).۴ص ،۱۳۸۱ افالطـون، ( دن به آن قرار داده اسـت      يراه رس  عدالت و 

ـ ي؛ نـد ك  مـي آغـاز ) ا اجتماعي(  از عدالت در سطح شهر     يف عدالت فرد  يتعر  يعن
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 ،همـان (كنـد     مطرح مي  ي سطح فرد  در را   ابتدا عدالت در سطح شهر و سپس آن       
 ، عدالت مربوط به بـاطن انـسان       ،يعدالت در ساحت فرد   ي،  از نظر و   ).۲۳۹ص

 يشخص عادل در درون خود نظم واقعـ  .اعتدال نفس اوست  و ي درون يهماهنگ
  قـرار  نظمند، اعمال خود را تابع      ك  مي ومتكش ح ينفس خو  بر د،كن   مي برقراررا  
، ان سه جزء نفس خـود     يو م  ندك  مي جاديصلح و صفا ا   ش  يدهد، در باطن خو    مي
  ؛)۲۵۷ص همان،( وردآ يم وجود به ي هماهنگ،رت و شهوتي غ، عقليعني
در  .كنـد   مـي  مي عام و خاص تقس    يعدالت را به دو معنا     ارسطو شاگرد افالطون،    .۴

در هـم   لت  ي فـض  كـه دانـد     مـي  لتيسب فـض  كـ  را در    ي سعادت آدم  ، اول يمعنا
ان ي حد وسط م   ،ه عدالت كاز آنجا    .ابدي  ي مي ود در عدالت تجل    خ منزلتن  يباالتر
ن يسب ا ك راهانسان از   .  است يرو انهي م ي نوع پس ؛دن است يستم د  ردن و كستم  
 ،عـدالت  .تواند به سعادت برسـد      مي ،ستاهم  ها    لتين فض يتر ه بزرگ كلت  يفض
ارسطو، ( لت است يفضنهايت   عمل به    ،را عمل به آن   يز است؛   املك  مطلقاً ييتقوا

  .)۱۲۶ص ،۱۳۶۸
ر و يـ خ ،آن ةيل وسـ دولـت بـه  كه  ـ  1يعي به عدالت توز، خاصيعدالت در معنا

 و  ـ كنـد   مـي ميآنـان تقـس  هـاي   يستگيشااساس ان شهروندان خود بر يا را ميمزا
  ؛شود  ميمي تقس2يعدالت جبران

ه در تناسـب  كـ  يلتيفضعنوان  بهشه عدالت يز اندي ناپس از ارسطو تا قرون وسط       .۵
 را  يعـ ي قـانون طب   ،سرونيـ س . همچنان مورد توجـه بـود      ، اجزا است  يو هماهنگ 

ـ از د. ردكـ ن جهان مطـرح  يادي و بن  يقانون اساس عنوان   به ـ  عـدالت ا ،دگاه اوي ن ي
ـ  عمل شـود و   يعيه مطابق با حقوق طب    كاست    مقـررات   بايـد ، اسـاس ني همـ رب

عـدالت  ( م گـردد  ير افـراد جامعـه تنظـ      يان و سـا   يـ و اعمـال فرمانروا   ها    ومتكح
معتقـد اسـت كـه      دانـد و     مـي م  ي حقوق را عقل سـل     ي مبنا ،دگاهين د يا ).يحقوق

بـه صـورت   جـا    همـه  دريعـ ي و قـانون طب  اسـت يعي قانون طببه معناي عدالت  
ن يهمـه قـوان   .آور است ها الزام  همگان و همه دولت    ير و برا  يرناپذييسان و تغ  كي

 ،م انـسان  يعقل سل  .ماهنگ باشند  ه يعيد با قانون طب   ي با ،ه عادالنه باشند  ك آن يبرا
 را خداونـد مقـرر   يعـ ي قـانون طب  و اسـت يعين با قانون طب  ي قوان ينگهار هما يمع
  ).۱۹۷ص ،۱۳۷۶ عالم،( رده استك

                                                           
1. distributive justice 
2. remedial justice 
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  حـاكم يحي بـزرگ مـس  مندانشي بر اند اعدالت در سرتاسر قرون وسط    به  نگرش  اين  
ن نـسبت بـه     ياديبن  و ي اساس يلتي و فض  يقي حق ،يواقعي   عدالت امر  ،ن نگرش يدر ا . بود
وجـود  ها  قرارداد انسان  خارج از ذهن ويتي وضع،گريبه عبارت د .استها  لتير فض يسا

 ي عـدالت امـر    ،نيبنـابرا ؛  ابـد يد تحقـق    يـ سعادت با  لت و ي به فض  رسيدني  ه برا كدارد  
  . استينيشيپ

  
  دوره پس از رنسانس ت در عدال)ب

ه آنچـه در    كـ  يا گونـه   بـه  . بود يار شگرف و اساس   ي بس ، پس از رنسانس   يركتحوالت ف 
ـ  نظـام سلـسه    . مردود دانسته شد   يلك به   ،رفته شده بود  ي خلقت پذ  يلكمورد نظام     يمراتب

ـ  آن مورد ترد   يخلقت و هدفمند   ـ  باطـل اعـالم گرد  ،تيـ د قـرار گرفـت و در نها    ي  و دي
ر كـ وه تف يدر شـ  . دانـست ها    دهي انسان و ذهن او را خالق پد       ،يستياومانگرش   ن تدريج،  به
 مـورد  اًريـ شـد و اخ   مـي  دنبـال ي متفكران غربي بيشترن اواخر از سو ي تا هم   كه يديجد
 دارنـد و تنهـا در درون حـوزه عمـل     ي انسانة صبغ،مي همه مفاه  د قرار گرفته است،   يترد
از  .معنا است  ي ب ي بدون انسان و عمل انسان     يعيعت و نظام طب   يطب . معنادار هستند  يانسان

 انـسان  يعـ ي حـق و قـانون طب  ي به معنا  ،اخته شود ت شن ي به رسم  ي اگر هم حقوق   ،رو نيا
 ،بيـ ن ترت يبـد  .ند هـست  گونـه   ايـن  يت و حـق آزاد    يـ كحق مال  ات،يحق ح  .خواهد بود 

اصـول نـاظر بـه      اسـاس   ه بـر    ك عادالنه است    يعمل و    است يعدالت وصف افعال انسان   
 ).۶ ص،]تا بي [نژاد، يغن(  باشدي بشريانت از حقوق اساسيص

 طـي سـده   ،ه در هنگام رنسانس پديد آمد     كگماني  ،  )۱۵، ص ۱۳۷۹( هيرشمن   اعتقادبه  
نـشاندن هواهـاي نفـساني       ه بـراي فـرو    ك اي  گونه  به ، شد محكم تبديل اي   هفدهم به عقيده  

ه بـه   كـ بل؛  ردكـ يـه   كانـدرز مـذهبي ت     و گر و پند   اي موعظه  توان بر فلسفه    ديگر نمي  ،انسان
ـ    شـيوه  ،رو از ايـن   .نياز بـود  هاي جديدي     شيوه   تـا د مـورد جـستجو قـرار گرفـت    اي جدي

بـه  هاي اخالقـي و دينـي         دهي اعمال انسان به جاي موعظه      لكبراي ش ديگري  هاي   الگويي
، متكـي   لوياتانهاي متفاوتي كه هابز در        ، پس از مقايسه ميان جايگزين     هيرشمن .دست آيد 

ـ      يحل ديگر  راه و   )۱۶ص همان،(بر سركوب هواهاي نفساني ارائه داده بود         ر كـه متكـي ب
توانـد موجـب    مـي باشد، معتقد است كـه ايـده هواهـاي نفـساني           مي هواهاي نفساني    مهار

ي نفـساني  ادر اثر قوانين خردمندانـه الهـي، هواهـ    .دشوپيدايش خوشبختي و نفع همگاني     
 بـه نظـم و ترتيبـي    ،اند آدميان كه يكسره به دنبال مطلوبيت شخصي و نفع همگاني خويش      
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 ).۲۰ص همـان،  (كند  پذير مي   امكان را در جامعه بشري      ها  انانس كه حيات    آيند  درميمدني  
  . اصلي ليبراليسم قرن نوزدهم رونق يافتايدهعنوان   مهارسازي بهنظريه ،بدين ترتيب

ضـرر  بـه نـسبت     كـه   ) طلبـي   نفع مانند(  نفساني  آن دسته از هواهاي    ،در همين راستا  
توان از يـك دسـته از هواهـاي     آيا نمي  .ندد ش دانستهبرخي ديگر مقدم      بر ،كمتري دارند 

  تر استفاده كرد؟ سازي دسته مخرب براي خنثي ضرر  بيبه نسبت
 . است  دگاه بوده ين د ي بر ا  ي مبتن بيشتر ،د ارائه شد  ي كه در دوره جد    ي متفاوت يالگوها

 ، غالب ييالگوعنوان   به بود كه توانست     ي از نفع شخص   يروي پ ديدگاه ،در عرصه اقتصاد  
  .ر و سعادت جامعه شودي خ وي همگان منافعتأمينانگر يب

آنكـه  بـود، بـراي   هـا   م روابـط انـسان  ين حقـوق و تنظـ  يي از تب  يا وهي ش ييقراردادگرا
رد متفـاوت قابـل     كـ ي دو رو  يـي در قراردادگرا . ابنـد يش دسـت    يبه منـافع خـو    ها    انسان
ابتدا بـه    و   است ين حقوق فرد  كردشتر درصدد برجسته    ي ب ،كرديك رو ؛ ي ت اس ييشناسا
ست كه انسان در    پرسش ا ن  يا، به دنبال    گريرد د كيرو. هدد  اهميت مي قوق افراد   ححفظ  

 عـدالت  ،تـا از قبـل    نهـد  را بنـا   ييهـا  ا نظم يد چه ساختارها    يش با ي خو يروابط اجتماع 
  جامعـه دانـسته    ي اساسـ  ي وصـف نهادهـا     عدالت عمدتاً  ،گريبه عبارت د  ؟  حاصل شود 

  .ده استيگرا نام ا ساختن دسته ريا) ۳۷۱، ص۱۳۸۲(لسن ي نيكا. شد مي
  

  دادگرايي قرار.۱
 در؟  ابنـد يتوانند به منافع خود دست        مي نكه افراد چگونه  ي است به ا   يكرد پاسخ ين رو يا
ـ  »يعـ يت طب يوضـع «عنـوان   بـا    ي و انتزاع  يت فرض يك وضع ير  ي با تصو  ،كردين رو يا ا ي

تـا   شـود   مـي رتـصو ها   انسان ي برا ييت ابتدا ي موقع ، كه در آن   رو هستيم   روبهه  يوضع اول 
 يجـاد سـاختارها  ي اي بـرا يچـه قاعـده اساسـ    بايـد   نكـه   يا در مـورد   دشو يريگ ميتصم

هاسـت كـه افـراد       يريـ گ مين تـصم  يااساس   بر .ان نهاده شود  ي و روابط افراد بن    ياجتماع
 رد كه يگ  مي  شكل يا ي روابط اجتماع  ،آن اساسشوند كه بر      مي  ملتزم يجامعه به قرارداد  

 ي بـرا ياريـ مع ،كـرد ين رويـ در ا .ابنـد ي  مـي ش دسـت يحقوق خوافراد در ضمن آن به   
 گيار بست ين مع يا .شود  مي دهي برگز يعادالنه اجتماع هاي    ا رفتار يح عدالت   يانتخاب صح 

 چـه  ي بـر رو ،ي اجتماعلت عداي اصول عدالت و كردارها موردكه مردم در    دارد  ن  يبه ا 
ـ   مـي د مـورد توافـق    ن است كه اصول و قواعـ      يا موضوع .رسند  مي  به توافق  يزيچ  دتوان
  .ار متفاوت باشديبس
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ن نكته الزم است كه     ي ا بيان ،ميان بپرداز يقراردادگراهاي    ش از آنكه به نوع استدالل     يپ
  جامعه بر فرد،   بنا نهادن  و   يي با تقدم فردگرا   ،نكهياول ا  :داشت مهم   دو اثر  ،ييقراردادگرا
 ي قـرارداد اجتمـاع    ،نكـه يادوم  شد و     نسبت به جامعه   ي واالتر ي ارزش اخالق  يفرد دارا 

گـر  ي د يهاأ و تمـام منـش      قـرار گرفـت    يكننـده سـاختار نظـم اجتمـاع        نيـي تععنوان   به
ـ  بر اساس    .از بين رفتند   ،تيمشروع  يهـا   و ارزشي اخالقـ  يارهـا ي مع ،يدگاهيـ ن د يچن

ـ  نوع قـرارداد و توافـق م       بستگي به يز  اكم بر جامعه ن   ح ن يبـد . داشـت ان افـراد جامعـه     ي
 شود، ي محسوب نم  ينيشيكننده و پ   نيي تع ياري مستقل و مع   يگر مفهوم ي د  عدالت ،بيترت

ارهـا محـصول   يو معهـا   ارزشبـود و  بلكه خود معلول قرارداد و وابسته به توافق افـراد       
  .د شدنتوافق و قرارداد

 يند و به نهادها    هست  قائل ياديت ز ي اهم ي حقوق فرد  يان برا ي از قراردادگرا  گروهي
 .دهنـد   مـي متـر توجـه نـشان   ك يحقوق فردبه  كننده آن نسبت     و نقش محدود   ياجتماع
ـ  ا ةندين نما ينخست ـ رابـرت ناز  اگـر    . جـان الك بـود     ،شين گـرا  ي ـ از قراردادگرا  ،كي ان ي

از نظـر    . اسـت  يكـرد بـه حقـوق فـرد       ين نـوع رو   ينده معاصر ا  ينمااما   محسوب نشود، 
ه عدالت قـرار     در كانون مباحث راجع ب     يممكن بودن عدالت اجتماع    ري غ ي ادعا ،كيناز
  ).۳۶۹ صهمان،( دارد
  

  يرد حقوق و روابط فردكيرو. ۱ـ۱
 ذات در   حفـظ  بـر حـق      يو .اسـت جـان الك    از  ها    نيين تب يثرترؤمدر راستاي مباحث،    

دانـد چـه     مـي  بهتـر يعـ يكس در وضع طب ده و معتقد است كه هر كر تأكيد يعيوضع طب 
كـس مجـاز      هـر  يعيوضع طب در  ،  جهيرد و در نت   يكار گ  ش به ي حفظ خو  ي را برا  يليوسا

شـود كـه وضـع       ين امر موجـب مـ     يهم .داند  مي كه خود درست    انجام دهد  ياست كار 
 هـاي   يانداز و دست ها    يعدالت ي به وضع ب   ،آرامش باشد  تواند وضع صلح و     مي  كه يعيطب

 ي خطرهـا ،هـا   پـر از تـرس  يعيجه وضع طب  يدر نت ؛  دشول  يگر تبد يكديمتقابل به حقوق    
ط يكه همان شراـ  ذات  حفظآموزد كه   مياما عقل به انسان؛ است  جنگ و جدال،يمئدا

 واهان صلح است خعقل ،نيبنابرا .ستيط صلح ممكن نيجز در شرا  ـ بد را موجب شد
قـدرت جامعـه    ،  بين ترت ي بد . شود مجازاتبايد   ، كند يچيكس از حكم عقل سرپ     هر و

 ذات حفـظِ   نگـرانِ اِدفـر  اسـت كـه ا  ي از قرارداد ناشي است،يكه مترادف با جامعه مدن    
  .هاست ن قدرتين باالتريبندند و ا  ميش با هميخو
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معتقـد اسـت كـه     يو .كرد ي مبتنيعيت را بر حق طبي حق مالك  يي،ن مبنا ي چن ابالك  
 سـودمند   ياي ذات بـه تملـك اشـ       حفـظ  يبـرا كه   هر شخص حق دارد      يعيدر وضع طب  

 امـا هـر فـرد     ؛  مـشترك اسـت    ها  ان همه انسان  ي م ،ني زم ي رو يعيطبهاي    نعمت .بپردازد
 ن،نـابراي ب .دشـو بـه خـود اختـصاص دهـد و مالـك آن      را  از آن  ي بخش ،تواند با كار   مي
ابتـدا   الك كه در   .انت ذات است  ي حفظ و ص   ياو برا ي  عي از حق طب   يت انسان ناش  يمالك

ـ  ذات مستلزم آن است كه ا      حفظن اصل   ي هم ،كرد  مي استدالل  ين تملـك حـد و مـرز       ي
در ادامه با اشاره بـه وجـود پـول در جامعـه             شود،   تأمين حفاظتلح و   داشته باشد تا ص   

ست و بـا    ي ن ، كار تيگر تنها منشأ مالك   يد كه د  نك مي اعالم   ، مبادله ي برا يا لهيوسعنوان   به
ـ  مالك كردن به محدود    يازيگر ن ي د ،رو ايناز   .توان مالك كاالها شد     مي پول  ست و يـ ت ن ي

 يالك اصـل اخالقـ     ،بيـ ن ترت يبـد  .رود  مـي  نيت از ب  يت مالك ي محدود يدر جامعه مدن  
 امـا   ؛رديپـذ   مي آن را   ظاهراً يدهد و حت   يد قرار نم  ي مورد ترد  ماًي را مستق  يعيعدالت توز 

ـ  مالك يكـه جـا    كنـد   اي بيـان مـي      گونـه   بهاستدالل خود را    ،  ن حال يدر ع  ت محـدود و    ي
  ).۶۳ص ،۱۳۷۶ نژاد، يغن( شود  مينامحدود عوض

 ازعـدالت   . داردتأكيدحقوق افراد تمركز و   وي  عدالت فرد الك بر مسائل مربوط به      
 افـراد  يد از قلمرو  ي با يعني؛  ستيم افراد ن  ت از حقوق مسلّ   يحما  جز يزي چ ، وي دگاهيد

افـراد   از ايـن نظـر،       . محافظـت كـرد    ، كـه نامـشروع هـستند      ييهـا  يدر مقابل مرزگـذار   
ـ امعـه ن  ك ج يـ ق  ي عدالت و مفهوم دق    يهدف اصل  .شوند ي مي خودبسنده تلق   ،سـامان  كي

ـ  نبا يت فرد ي جز محافظت از مالك    يزيچ ـ ناز بـه نقـل از    ،  ۱۳۸۲ ،لـسن ين( د باشـد  ي  ك،ي
  است و  ييت ابتدا ي بر وجود عدالت در موقع     ك ال يه اصل يكدغدغه و ت   بنابراين،   ).۱۹۷۴

  . ندارد توجهيهاي پس از آن تي وضعبه
تئـوري او در    معتقد است كـه الك بـه مالكيـت ايمـان داشـت و               ) ۲۰۰۵( 1والدرون

 2 نـام اسـتحقاق تـاريخي      ،تحصيل حق مالكيت شبيه به ساختاري است كه نازيـك          مورد
  .نهد آن مي بر

ـ كنـد كـه بـا نظر    ي درباره عدالت دفـاع مـ  »يه استحقاقينظر«ك يك از  يرابرت ناز  ه ي
  .ز درباره عدالت تقابل كامل دارد راليعين وضع توزيآخر

 وجود ندارد كه حـق داشـته   يا گروهيص ك معتقد است كه در جامعه آزاد شخ     يناز
چگونـه  رد كـه    يم بگ يكباره تصم ير و اداره كند و      ي تدب ، مهار ،باشد كه همه منابع را ضبط     

                                                           
1. Waldron 
2. historical entitlement 
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 يگـر ي از اشـخاص د    ،آورد  ي بـه دسـت مـ      يآنچه هـر شخـص    . ع كرد يتوزبايد  منابع را   
ك يـ در . دهنـد  يا بالعـوض بـه او مـ    يـ و   ي]گريد[ زي چ مقابلا در   يكند كه    يافت م يدر

ـ اداره منـابع مختلـف را در اخت   ر و ي تـدب  ، مهـار  ،ضبطگوناگون  جامعه آزاد، اشخاص     ار ي
ـ  از مبادالت و اعمال اخت     يدي جد يها ييدارند و دارا   ـ  اشـخاص پد   ياري ـ آ يد مـ  ي در  .دي

ـ ا توز يع كردن   ي به نام توز   يزيست و چ  ي در كار ن   يا يع مركز ي توز ،واقع ع شـدن سـهم   ي
 است كه افراد مختلف     ياري بس ي فرد هاي  مي حاصل تصم  ،يي نها ةجينت. افراد وجود ندارد  

 يعيل آنكـه اصـطالح عـدالت تـوز        ي به دل  يو.  آنها را دارند   برگزيدن حق   ،اندركار دست
اصـل  . كنـد   مـي   اسـتفاده  »مـردم هاي    ييدارا«ش از اصطالح    يه خو ي در نظر  ،ستي ن يخنث

ـ       ي را وصف م   يزي چ ] از يبخش [ها ييعدالت در دارا   هـا   يـي اره دارا كند كـه عـدالت درب
  .]كند يالزام م [ وديگو يم

 ، مطلـب اول   : است مهمها شامل سه مطلب      يي موضوع عدالت در دارا    ،كياز نظر ناز  
 :ن مطلب است  ي به هم  اشارهاصل اول عدالت هم      .هاست يين دارا يدر مورد تملك نخست   

 بـه آن    نـسبت    ، اصل عدالت در تملك به دسـت آورد        اساس را بر    يا يي كه دارا  يشخص
  .حق است يدارا

ـ ناز  است، كـه   گري به شخص د   يها از شخص   ييبه انتقال دارا    ، مربوط مطلب دوم  ك ي
 كـه   يشخـص  :اصل دوم عـدالت عبـارت اسـت از         .دنام ي اصل عدالت در انتقال م     آن را 
 يبـه آن دارا     كه نـسبت   يگري اصل عدالت در انتقال، از شخص د       اساس را بر    يا ييدارا

ـ     .حق است  ي ذ ييبه آن دارا    افت كند، نسبت  يحق است، در    :ن اسـت  ياصل سوم هم چن
  .۲ و ۱ يهابند) مكرر(  اعمالراه مگر از ،ستيحق ن ي ذيا ييبه دارا كس نسبت  چيه

 عادالنه است كـه  ،عي توزيد كه وقتيگو ين را م  ي هم  صرفاً يعياصل كامل عدالت توز   
  .حق باشنداراي ، دشوند يع مالك ميآن توزاساس  بر كه ييها ييبه دارا نسبته هم

ك يـ  يهـا  يـي نكـه دارا  ي از ا   اسـت  ها عبارت  ييه عدالت در دارا   ينظرمهم در   مطالب  
كـه   (يعـدالت  يا اصل اصالح ب   ي اگر اصول عدالت در تملك و انتقال،         ،اند شخص عادالنه 

اگـر  . حق كرده باشند   يها ذ  ييبه آن دارا   ، او را نسبت     )كنند ين م ييدو اصل اول آن را تع     
 انـد  ها عادالنه  ييدارا) عيتوز(  همه اشخاص عادالنه باشند، آنگاه كل مجموعه       يها ييدارا
  ).۹۸ـ۹۵ص ،۱۳۸۲ ك،يناز(

در   توجه دارد و  يعه فرد و تنها به حقوق موض    ك مانند ال  ،كيه ناز كشود    مي مالحظه
ـ   مي زك تمر يمحورفرآيندبر   ،ييت ابتدا يعالوه بر نظر به موقع     ،كش ال ي گرا يراستا ، دكن
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 .ل و انتقـال امـوال نهفتـه اسـت         يت حقوق افراد در تحـص     ي در مراقبت و رعا     عدالت كه
  .ستيت حقوق افراد ني جز رعايزي عدالت چهدف نهايي

  
  گرايي رد ساختكيرو. ۲ـ۱

روانش، عـدالت را نـه فقـط در حقـوق         ي الك و پ   برابردر   ان،ي از قراردادگرا  يبزرگگروه  
نكه مـردم   يز در مورد ا   ي ن ن گروه يا .ندا  جامعه دانسته  ي اساس يكه وصف نهادها  ، بل يفرد

 اخـتالف داشـته و عـدالت را از دو    ،كننـد   مي توافقيا زهيو چه انگي ه و اساسيبر چه پا  
شـود كـه      مـي  گفتـه  .يطرف يه ب نزلعدالت به م   ه منفعت و  نزلعدالت به م   :نگرند  مي منظر

  .اند  كردهراده را ايدگاهين دي چن، كانت تأثير تحت،ثر از هابز و دسته دومأ مت،گروه اول
  
  ه منفعتنزل عدالت به م.۱ـ۲ـ۱

كـه  توماس هابز نيز از كساني بود كه با ارائه تصويري از انسان در وضع اوليه تالش نمـود       
از هابز به بعد اسـت كـه نظريـه فلـسفي            .حقوق طبيعي را در معناي مدرن آن تعريف كند        

  ).۲۰۴ص ،۱۳۷۳ اشتراوس،(د شو ميبه نظريه وضع طبيعي تبديل  قانون طبيعي اساساً
 ي كارآمد است كـه بتـوان آن را از رفتـار واقعـ            ي در صورت  ي قانون بشر  ،از نظر هابز  

 هـا شتر آنيحداقل با ي ـ   كه همه آنانيا زهين انگيرومندتري از ن؛ يعنيردكاستخراج  انيآدم
ت يـ غا در   بايـد  را ن  يعـ ي قـانون طب   يمبان .آورد ميمواقع به حركت در   بسياري از    را در    ـ

ـ ي ،بـشر هاي     بلكه در خاستگاه   ؛يبشر از آنجـا كـه   . افـت ي كـار   ابتـداي عـت   ي در طب  يعن
ـ  را هـم با   يعـ ي قانون طب  ، ذات است  حفظ بشر   هاي  لين تما يتر ياديبن ل بـه بقـا   يـ د از مي

ل به بقا اسـت و   ي م ي،گونه عدالت و اخالق     سرچشمه هر  ،ن صورت يدر ا . استخراج كرد 
ف از حـق  ي وظاةهم .است 2 بلكه از مقوله حق  ؛ستين 1فهي از مقوله وظ   يامر اخالق ديگر  
ف هـم تـا    ي وجود نـدارد و وظـا      يفه مطلق و نامشروط   يچ وظ يپس ه . زديخ مي بر يزندگ
ن ي همـ ،تنها حـق نامـشروط   .ندازديات را به خطر نيحق حها  اند كه انجام آن    ي الزام ييجا

  ).۲۰۰ص همان،(  استيحق زندگ
بـا    ديگـر،  ياز سو   است و  ي منابع محدود ماد   يا دار ،يي كه از سو   يمردم در جوامع  

  شـود، تـأمين نكه منفعت متقابل آنان     ي ا يبرا  است، رو  روبهمنافع و اهداف     تقابل و تضاد  
ن ي در بهبود منافع خود بـا كارآمـدتر        ي مردم سع  ،ط عدالت يدر شرا  .ر عدالت هستند  يگيپ

                                                           
1. duty 
2. right 
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ن يـ در ا . كننـد  ي مـي  گت تضاد منافع زند   يدر وضع ،   و تعاون  ي همكار راه از   يعني وه،يش
كننـد و    مـي توافـق هـا   تي محدودي برخيت خود بر رو  ي با استفاده از عقالن    ، مردم راستا

 ،لـسن ين(د پرداخـت شـود      ي متقابل با  ي جلب همكار  ي است كه برا   يا نهين حداقل هز  يا
  ).۳۷۲ص، ۱۳۸۲
 از . داشـته اسـت    يقي عم  تأثير ،ين عدالت اقتصاد  ييو تب  در عرصه اقتصاد  ديدگاه  ن  يا

ـ  ن افراد از   يا  جز مجموعه  يزيت دارد و جامعه چ    يآنجا كه فرد است كه واقع      ست و بـه   ي
ـ  ن ين نظم اقتصاد  ي بهتر ،ل است يت خاطر افراد اص   ين لحاظ است كه اراده و رضا      يهم ز ي

 بلـوم، (  كندتأمينن افراد يشتري بيت خاطر را برا   ين رضا يشتري است كه ب   يقبول قرارداد 
  ).۸۸۴ص ،۱۳۷۳

 فالسـفه طرفـدار     يوردهـا آ   دسـت   تأثير  تحت ،كيك و سپس نئوكالس   ياقتصاد كالس 
ـ  توز راهاز  را   عـدالت در عرصـه اقتـصاد         ،گراها تي و مطلوب  يعيحقوق طب  ع درآمـد در    ي
ل ي آنچـه اصـ  ،ن نگـرش  يدر ا  .دنديد  مي د محقق يزان مشاركت در تول   ي م اساسجامعه بر   

ـ      يعي افراد است و تـوز     يت حداكثر ي مطلوب ،است  ، اسـت  فرآينـدي  ني كـه محـصول چن
  . استياخالقهاي  پرسش  تمامين پاسخ برايتر يين نهايا .باشد ميخوب و مطلوب 

  
  طرفي ه بينزل م عدالت به.۲ـ۲ـ۱

هاي   ي آزاد حفظ ي برا يحل راهسو،    از يك ش بر آن است كه      يه عدالت خو  يكانت در نظر  
. ابديانونمند آن ب  مهار ق ،  گري د يسو  از وثر رساندن آن    ك و به حدا   ها  انساني   و فرد  يمدن

ـ ي ب ي آزاد ،كند كه در آن    يم م ي را ترس  يتياصول عدالت كانت وضع     گونـة    افـراد بـه    يرون
  . اعمال شوديدرست و قانون

نكـه صـاحب اراده     ي ا يدانـد و بـرا      مي  آزاد ي كانت انسان را موجود    ،طور خالصه  به
 و نفـع و     باشـد فه  ي انجام وظ  ي تنها برا  ،دهد  مي  را كه انجام   يد كار ي با ، هم باشد  ياخالق
ــتما ــديآن را همراهــي گــريل دي ــت  . نكن ــكان ــي ــانون اخالق ــ غيك ق ــشروط و  ري م

 انجـام   ياگر اراده آزاد هـر فـرد بـرا         «:كند ي مي مطلق معرف   به امر  عروف م ،ريناپذءاستثنا
 طـور مطلـق     همـه را بـه     ،ن قـانون  يا. » است ي آن عمل اخالق   ،م گرفته باشد  يفه تصم يوظ
 كـه هـر فـرد       ي قـانون  ،ن صـورت  يـ در ا  .فـه عمـل كننـد     يجام وظ تا به قصد ان    خواند مي
ن قـانون و اصـل     يق ا يحال تطب .  همه است  ي عام و برا   ي قانون ،دكن يآن عمل م  اساس   بر

د يـ هـر فـرد با  «: دهد  مي  عدالت را به دست    ي همان قانون عموم   ،يروني ب يبر حوزه آزاد  
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ـ يب بر رفتار ينيش را اعمال كند و قوان    ي خو يآزادي  ا گونه به  خـود حـاكم كنـد كـه     يرون
  ).۹۶ص ،۱۳۸۲ ،يواعظ(» آور باشد  همگان الزاميت آن برايبخواهد در همان زمان رعا

 را ي فـرد يآزاد  اسـتقالل و ،ي مدني آزاد ،ه عدالت كانت  ينكته مهم آن است كه نظر     
تـوان بـه سـبب احتـرام بـه ارزش            ينمبه همين خاطر،     ؛داند  مي گريبرتر از هر ارزش د    

  .محدود نمود  فرد راياد آز،يگريد
ـ ار و نظر كاف ـ انـت قابل كات ي ه در تقابـل بـا   كـ   را داشـت يدگاهيـ  دشـكل دادن ت ي
ـ  نزلةدگاه عدالت به م   يد . بود يطلب  و منفعت  ييگرا نفع ردن كـ م  ي حاصـل سـه    ،يطرفـ  ي ب
 ،دگاهيـ ن د يگذار ا  هين چهره و بلكه پا    يتر شاخص. ه عدالت است  يانت در نظر  ك هاينظر

 يزير ي پ يي قراردادگرا يه خود را در چارچوب كل     ي نظر ،سو  يك  از ،لزرا. جان رالز است  
ـ   و نفع ييگرا دهي فا ي مفهوم عدالت را بر مبنا     ،گري د ي اما از سو   ؛كند يم كننـده   قـانع ي طلب
. توجـه اسـت    يش از حد ب   ي نسبت به انصاف ب    ييگرا دهيكرد فا ي رو ،ياز نظر و   .دناد  ينم

ن جنبـه از عـدالت اسـت        يدانـد و همـ      مي انصاف  در مفهوم عدالت را    يشه اساس ياو اند 
ـ رالز به كانـت نزد    نظر،  ن  ياز ا  . است ناتوانه آن   ي از توج  ييگرا دهيفا كه شـود و     مـي  كي

ـ  ـ  چنانچه خواهد آمد ـ  اصل اول از اصول عدالت رالز امـر    بـه يكـرد كـانت  يرو ثر ازأمت
  . استياخالق

عدالت تنهـا   دهد؛  ميوجه قرار از آن را مورد ت ي مفهوم خاص  ،ن عدالت يي تب يرالز برا 
 در  ،لت اشـخاص  يا فض يافعال خاص   عنوان   بهعدالت  .  است ي اجتماع يلت نهادها يفض

 حـذف  راهرالـز تحقـق عـدالت در جامعـه را از         . نـدارد  يي رالـز جـا    يليچارچوب تحل 
ها، در ساختار    متعارض انسان هاي    ان خواسته ي در م  ي واقع يجاد تعادل ي و ا  اج يازات ب يامت
خـود را   هاي    ي امكانات و توانمند   ،ي اجتماع يگاه نهادها  هر .داند ي مي اد اجتماع ك نه ي
نكـه  ي بـر ا تأكيـد  بـا  يو .شـود   مـي  عـدالت برقـرار  ،ع كنند يقواعد عادالنه توز  اساس   بر

كـه عـدالت    فاصله بگيرند    يخواهد از كسان    مي ، است ي اجتماع ي وصف نهادها  ،عدالت
عـت و   يان طب يـ  م يچ رابطـه منطقـ    ي هـ  ،نظر رالـز  از   .كنند ي جستجو م  يعيرا در وضع طب   

 يطـور منطقـ    عـت بـه   ي آن را از طب    ، بودن عدالت  يعين طب طرفداراعدالت وجود ندارد و     
ــد، حــال آنكــه ياســتنتاج نمــ ــيكنن ــوان عــدالت را از اصــول  م ــه يت ــرد ك  اســتنتاج ك

  ).۸ـ۷ص ،]تا بي[ ،هيريبش( پرداخته عقل انسان است و ساخته
اصـول عـدالت مـورد بحـث     عنـوان   بـه  دو اصل را ،ه خودينظرن ييرالز به منظور تب   

  :دهد مي قرار
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ـ  كه در    يهر شخص  :اصل اول  آن   تـأثير ا تحـت يـ  شـركت دارد    يك نهـاد اجتمـاع    ي
 ، همـه سـازگار باشـد      ي مـشابه بـرا    ي كه بـا آزاد    يا ين آزاد يتر گسترده نسبت به  ،است
  .برابر دارد يحق

هـا    ين انتظار معقول باشد كه نابرابر     ينكه ا ي مگر ا  ،دوجهي ندار ها    ي نابرابر :اصل دوم 
ـ هـا    ي كه نـابرابر   يو مناصب  ها   به شرط آنكه مقام    ،نجامديبه نفع همگان ب      وابـسته ه آنهـا ب

  .ار همه باشدي در اخت،تواند حاصل شود  مي آنهابه وسيلها يو  ستا 
 ،يآزاديعنـي   ،   مركـب از سـه جـزء       يمفهـوم عنـوان    بهانگر عدالت   ي ب ،ن دو اصل  يا

  .باشد مير همگان يكه در جهت خاست  ي خدماتي و پاداش برايرابرب
دارد كـه چـه نـوع         مـي  انيـ در عرصه اجتماع ب   ها    ي با قبول نابرابر   ،اصل دوم رالز در   

همـراه يـا علـت      توانـد    ي م يدر صورت ي  نكه نهاد اجتماع  ياست و ا   صحيح   ييها ينابرابر
 يباشـد كـه در آن نهـاد اجتمـاع          ي به نفـع همـه اشخاصـ       ي باشد كه آن نابرابر    ينابرابر

  ).۸۱، ص۲۰۰۰ رالز،( شركت دارند
 ي فرضـ  يتيمـوقع ،  يـين كنـد   اصول عدالت را تب     بر سر  يتوافق همگان   آنكه يرالز برا 
 ،حجـاب جهـل   . ان اسـت  يـ ه قراردادگرا يـ ت اول يـ  همان موقع  ،كه در واقع   كند  ترسيم مي 

ـ  موقع  اطالعات افراد نسبت به    نبودان  ي ب ي است كه رالز برا    يترفند گـاه خـود    يت و جا  ي
داند  يكس نم  چياز آنجا كه ه    .كند   بيان مي  ي اجتماع يل اجتماع و ساختارها   يپس از تشك  

احتمـال   قرار خواهد گرفت و      يت و منزلت  ي در چه موقع   ا ساختاره يريگ كه پس از شكل   
 سـاختارها را    يريـ گ  از شـكل   يآن حـالت   ،دهـد   مـي ط را   ين شـرا  يقرار گـرفتن در بـدتر     

هـاي    تيـ ن موقع ير بـدتر  ينـسبت بـه سـا     ،  ت ممكن در آن   ين موقع يكه بدتر ند  يگز يبرم
ـ  بـا  ،بين ترت يه ا ن باشد و ب   يممكن، بهتر  . رو هـستيم   روبـه 1 حـداقل يك حداكثرسـاز ي

ي  از نابرابر  ي آن حالت  ؛ستي ن ي از نابرابر  يزيحل رالز آن است كه اكنون كه گر        راه نتيجه
را ها     امكانات و فرصت   ،از ثروت  ن طبقه يرتريشتر فق ي ب يد كه امكان برخوردار   شوحاكم  

  .بر داشته باشد در
ـ ااينكه بر اساس    نكته قابل توجه     ـ م ،يـي قراردادگرا دگاهيـ ن د ي ان عـدالت و توافـق      ي

 ي اعتبـار   صرفاً ي امر ،نيو بنابرا ، حاصل توافق است؛     عدالت :ق وجود دارد  ي عم يا رابطه
دن بـه   يرند كه در خصوص رس    يگ ي م جهين نكته نت  يدگاه از هم  ين د يطرفداران ا  .باشد  مي

ـ  از ا  ي تـابع  ي عدالت در هر عصر    يتوان بحث كرد و محتوا      مي اصول عدالت  ن شـكل   ي
                                                           
1. maximin 
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 در بستر توافـق حـوزه       يعن، ي د در چارچوب شكل   ي عدالت با  ي محتوا يعني ؛خواهد بود 
  ).۱۱ص همان،(  استنتاج شوديعقل عموم
كند تا با گـسترش    مي  تالش ت،اس كه رالز ارائه كرده      يلي تحل ي در راستا  ،ا سن يآمارت

 ي كه بـرا   يادياو در ضمن احترام ز    . ه عدالت را تكامل بخشد    ي نظر ،ي رالز يكانون برابر 
ا يـ ورد  آ  دسـت  ل،يوجود وسا  اني كه م  كند  مطلب تأكيد مي  ن  ي به ا  ،ه رالز قائل است   ينظر

 ير كـانون  يو متغ   استفاده از امكانات تفاوت وجود دارد      ييو توانا  1تي قابل ،هيامكانات اول 
  . باشد»تيقابل«ن يد هميه عدالت بايدر نظر

 امـا ايـن تنـوع و    ؛ها متنوع و متفاوتنـد  انسان :كند وي ديدگاه خود را چنين خالصه مي  
ي مربوط است كـه ميـان اهـداف و          يها يك تنوع به تفاوت   . تفاوت در ابعاد گوناگون است    

ها در تبـديل      ي انسان ياوت در توانا  تف،  اما تفاوت مهم ديگر   ؛  ها وجود دارد    هاي انسان   آرمان
مواهـب   سـن،  هاي مربـوط بـه جـنس،    تفاوت .هاي واقعي است منابع و امكانات به آزادي   

ي يكـساني   يحتـي زمـاني كـه همـه از سـبد كـاال             هاي ديگـر،   ويژگيژنتيك و بسياري از     
  .هدد هايمان مي يكساني در ايجاد آزادي از زندگي هاي غير به ما قدرت برخوردار هستيم،

آن  در؛  دهـد   مـي  لي عـدالت را تـشك     ي اساس ي قلمرو دارند، كه افراد    ييها ياگر آزاد 
 آنچه عادالنه است و آنچه      يابي ارز ي برا يافك اطالعات نا  ي مبنا ي اساس ي كاالها ،صورت
رار ق ي مورد بررس  ،مي دار  را كه واقعاً   ييها تيم قابل يما مجبور  . خواهد بود  ،ستيعادالنه ن 

  . باشدوجهقابل تتواند   مين تفاوتي اياربردكهاي  امديپ. ميده
ـ  نظر يبنـد  در جمع    آن اسـت كـه مفهـوم حـق و    اول نكتـه  ،ات عـدالت در غـرب    ي
 آن  يكنـد و عـدالت بـر مبنـا          مـي  داي پ ينقش محور  ر،يمنفعت و خ   يعني    آن، جايگزين

 يروبنـا در ربنـا و سـپس   ي ابتـدا در ز  ،ير اساس ييك تغ يد  يدر دوره جد  . شود  مي فيتعر
 بـود،  كه عادالنه هـم    ا درست، يف  ي امر شر  ،تا قبل از آن    .ث عدالت صورت گرفت   مباح

 از قـرارداد    يعـ يحقوق طب  .شتح دا يآن ترج  بر ند متفاوت بوده و   ياز اساس با امر خوشا    
تنها   نه،ديكرد جدياما در رو؛ ن نظم بود  ي بهتر ،عتيو نظم موافق با طب    بود   مستقل   يبشر

الت او  ي مقوله حقوق مستقل از انـسان و تمـا         كه اساساً  بل ؛ستي ن برتر ،يعيآن حقوق طب  
ـ ي ،الت انـسان  ين تمـا  يرومندتري از ن  يعياكنون قانون طب   .باشد  قابل طرح نمي    حفـظ  يعن

 يخواه از روابط فرد    ،تكيه دارد  ي حق به فرد انسان    ،بين ترت يبد .دشو  مي استخراج ذات
  . توزيع شود ساختارهاي اجتماعي در ميان مردمراهيا از   شود وتأمين

                                                           
1. capability 
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  يشه اسالمي عدالت در اند)ج
از فـروع بحـث       و يشه اسـالم  يـ مهـم در اند    اريدار و بـس    شهي عدالت از مباحث ر    مسئله

  .ار داشته استي بس تأثيرگوناگونهاي  ش نحلهيداي بر پ است كهيحسن و قبح عقل
ـ ا ـ  نمايمـه دوم قــرن اول هجـر  يخـصوص از ن   بــه،ن بحـث ي شــروع تــر شـد و   اني
ج بـه بحـث   يتـدر   امـا بـه  ؟ عدل از صفات خـدا اسـت      اين سؤال بود كه آيا     پيرامون ،آن

عه و  ين شـ  المـ ك مت شـده،  مطـرح ال  ؤدر پاسـخ بـه سـ       .ده شـد  يشكز  ي ن يعدالت اجتماع 
م ي از مفـاه   يعي گـستره وسـ    ،ني بنـابرا  ؛ قائـل شـدند    ياز اهل سنت به عـدل الهـ        معتزله
تنهـا    نـه ،ن صـورت يرا در ايز؛ ف شدي در ارتباط با مفهوم عدالت تعر  ياجتماع و يفرد

ـ  ا يعرصـه بـروز و تجلـ       آن، ريـ  و غ  يجامعه انـسان   ،يه تمام هست  ك بل ،خالق ن مفهـوم   ي
ه گمـان   كـ  امـا از آنجـا       ؛نـيم كقوال عالمان شـيعي را بيـان        خواهيم ا   نميدر اينجا    .است
محمـدباقر صـدر تفـاوت     ه ميان مواجهه شـهيد مرتـضي مطهـري و شـهيد         كاست   شده

نـد و  ك ه حقـوق طبيعـي معنـا مـي    محـدود  عـدالت را در  ،مطهـري دارد و شـهيد      وجود
  انديـشه ايـن  فقـط پـردازد،    بـه آن مـي    ) محوريفرآيند( صدر در چارچوب توزيع    شهيد
ـ       كـ تـرين متف    از شـاخص   هكـ  نـيم ك ر را بررسـي مـي     كمتف دو ن ران شـيعي معاصـر در اي

  .هستند حوزه
  

  شهيد مرتضي مطهريعدالت در انديشه  .۱
ن يوكـ خلقت و ت   اي آ ،هكني ا يكي: داند ي مي ث را در دو بخش جار     ن بح ي ا يد مطهر يشه
ار عـدل   يـ زان و مع  يز تابع م  يع ن يا نظام تشر  ي آ ،هكني ا يگري عدل است و د    اساس معيار بر  

  ).۱۷۴ ص،ب۱۳۶۱ ،مطهري( است
ردن از  كـ امتنـاع ن   در افاضـه وجـود و     هـا     ت اسـتحقاق  ي رعا يعني ،نيوكعدالت در ت  

 ).۵۰ص ،الـف ۱۳۶۱ ،همـو ( دارد مال وجـود  كا  يان وجود   كافاضه و رحمت به آنچه ام     
» بالعدل قامت السموات واالرض   «: متعادل بودن است    موزون و  ي به معنا  ،عتيعدل در طب  

 يه حق هر صاحب حق   ك آن است    يز عدل به معنا   يدر ساحت اجتماع ن    ).۴۷ص همان،(
  ).۴۸همان، ص(» ل ذي حق حقهكاعطاء  «:داده شود

 يونـد يه و پ  آمـد ف عدالت   ي مفهوم حق در تعر    ،ريف اخ ير تعر ه د كشود    مي مالحظه
 ي امـر  ، هـست و حـق     ياالمـر حقـ     در واقع و نفس    ،هين نظر يدر ا  . با آن دارد   يناگسستن
ام به دست ما    كه اح كنيش از ا  ي پ ي حت ،وجود حق و صاحب حق    . ستي ن ي قرارداد صرفاً
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م ي تنظـ  ،آن برسـد  ه حق به صاحب     كنيااساس   برام  ك هم وجود داشته است و اح      ،برسد
  ).۱۷۵ص ،ب۱۳۶۱ ،همو( اند شده

ـ آ  مي  ارتباط به وجود   ،ن حق و صاحب آن    يبكه چگونه   د  يد د ي با ،ن است ياگر چن  د ي
  ست؟يش آن چيداي پأو منش
 را موجـب    ي رابطـه فـاعل    ،گـر يدي  سـو   و از  ييرابطـه غـا   ،  سو كي  از يد مطهر يشه

  .داند  ميارتباطن يش ايدايپ
 خلقـت   يدر مـتن طراحـ    ها    ن مواهب عالم و انسان    يه ب ك انگر آن است  ي ب ،رابطه اول 

 عـالم   يطراحـ ،  بـود  يه اگـر انـسان در درون آن طـرح نمـ           كـ  يطـور   به ؛ هست يارتباط
 وَلَقـد  «و )۲۹،  بقـره (»  الَّذِي خَلَقَ َلكُم ما فِي األَرضِ جِميعـاً        هو «:يها هيآ .گر بود ي د يا گونه به

   جضِ وفِي األَر كَّنَّاكُملَْنا  معا تَْشكُرُونَ     َلكُمقَِليالً م ايِشعا متـه  كن ن يبـه همـ   ) ۱۱،  اعـراف (»  ِفيه
ـ يي ن رابطه غا يا  از ،نيبنابرا ).۱۸۹ـ۱۸۸ص همان،( نندك  مي اشاره ن مواهـب و انـسان   يب

ـ  ا ،ه قـانون خلقـت    كشود    مي دهيدر نظام عالم فهم    الم كـ . را قـرار داده اسـت     » حـق  «ني
 ي و بـرا   ي هر جاندار قوت   يبرا؛  لك آ ةل حب كل ذي رمق قوت و ل     كل« :هك )ع(نيمنؤرالميام

  ).۱۹۱ص همان،( ديگو  مين رايز همي ن،» استيا  خورندهيا هر دانه
 ؛ندباشـ    مي ه داراي حق  كها نيستند      تنها انسان  ،ه در انديشه اسالمي   كته قابل توجه اين   كن
حيوانات و حتي گياهـان و    ،رو شود و از همين     ه موضوع حق در روابط انسان ظاهر مي       كبل

تـاب  كدر  )۱۲۳ــ ۱۱۳ص ،۱۳۸۰( محمدتقي جعفري  عالمه .ا نيز داراي حق هستند    هجامد
  .اي را به بيان اين حقوق اختصاص داده است  رساله،هرسائل فقهي

هـا در   بـراي همـه انـسان     حقـي را ،ه رابطـه غـايي  كشد درباره رابطه غايي و فاعلي بيان     
  .نيمك  شناسايي مي»حق عام«عنوان  ه آن را بهكرده است كيجاد مندي از مواهب خلقت ا بهره

  يت خود درآورند؟كتوانند بخشي از مواهب طبيعي را به مال  مي راهيها از چه اما انسان
 كتوانند مال   مي حق و حق   يان ذ ي م ي رابطه فاعل  راهاز  ها     انسان نظر شهيد مطهري،  به  
ارد و از آن    كـ   مـي   را يه درختـ  ك يسك  مثالً .اند ه آن را به وجود آورده     ك شوند   يزيآن چ 

  .آن استهاي  وهيم  صاحب درخت و،نديبار بنش ند تا بهك  ميمراقبت
. ب حـق بالفعـل اسـت      سـب  ي رابطه فاعل  ،ب حق بالقوه است   سب ييپس اگر رابطه غا   

ـ     ي همان اختصاص  ،افتن حق يت  يفعل  »يحـق اختـصاص  « ه همـين خـاطر،  شدن است و ب
ـ  ب » ِفيهـا  واسـتَعمرَكُم هـو أَنـَشأَكُم مـنَ األَرضِ         «:فهيه شر يه آ كر  طو همان. شود  مي ناميده  اني
بالفعـل صـاحب حـق       طور ن باشند تا به   يفرزند زم ها    ه انسان كست  ي ن يافك تنها   ،دارد مي
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ـ     ي ا ي آن برا  يت و آباد  يه فعال ك بل ؛شوند ف يـ لكن تيـ ه اكـ  ين منظور الزم است و تا وقت
ف بـه حـق بـالقوه       يالكـ پـس ت   .رسـد  يت نم ي آن حق به فعل    ؛ نشود يعمل) ني زم يآباد(

  .شوند تا حق بالفعل  ميمهيضم
  

  يفه رابطه حق و وظ.۱ـ۱
ـ  و غرب در ا    يشه اسالم يان اند يمهم م هاي     از تفاوت  يكي عـدالت از   آيـا   ه  كـ اسـت   ن  ي

 ،انـت ك چـون  ي برخـ طـور كـه بيـان شـد،      همان ف؟يلكت فه و يا وظ ي و   استمقوله حق   
 يـي  را در چارچوب قراردادگرا    دانند؛ اما بيشتر آنها، عدالت      ميفه  يله وظ عدالت را از مقو   

 اگـر   د؛ بنابراين، دان   مي ف را متالزم هم   يلك حق و ت   ،يد مطهر يشه .دانند  مي از مقوله حق  
  .ز همراه آن خواهد بودي نيفيلك ت، وجود داردي حقييجا

 منابع طبيعـي و     برابردر  انسان   ها منحصر نيست و     ه حقوق به روابط انسان    كاما از آنجا    
در حـديثي   . رود  اليف هم از رابطه انسان و انسان فراتـر مـي          ك ت ،حيوانات نيز مسئول است   

ـ ان«: شـويد   ال واقـع مـي    ؤتـان مـورد سـ     هاي  ه شما در مورد زمين و حيـوان       كآمده است    م ك
  پـرورش و ،اشـتر  كاش به مال  در نامه ) ع( و حضرت امير   »مسئولون حتي عن البقاع والبهائم    

 .»استـصالح اهلهـا و عمـاره بالدهـا        «: نـد ك  مـي  سـفارش آباداني انسان و سرزمين را با هم        
ل كواستصلح   «:يد دارند كأها ت   برداري صحيح از همه نعمت     حضرت در بيان ديگري بر بهره     

 بـه  ، شـده عطـا ه به تو كهر نعمتي ؛ از ك و ال تضيعن نعمه من انعم اهللا عند        كنعمه انعمها علي  
  ).۶۹ح، ]تا بي [فيض،(» ي را به هدر مدهدهاي خدادا ن و نعمتكري بردا خوبي بهره

 يي رابطـه غـا    ،ه حق بـالقوه   كابد  ي   مي ادامهيي   تا جا  ،فيالك ت راهافتن حق از    يت  يفعل
  آنـان  ي برا يي رابطه غا  ،ت ندارند يار و فعال  ك ييه توانا ك يسانك. ن نبرد يب را از ) حق عام (

 هـم هـست و چنانچـه بـه واسـطه            هاني ا يآن برا جهان و مواهب     .ندك  مي جادي را ا  يحق
 آنـان سـهم در   ي حق عامـشان بـرا  ،نندكجاد ي اي خود حق اختصاصي نتوانند برا يناتوان

ـ  در امـوال اغن     آنـان واقعـاً    ،يد مطهـر  يند و به قول شـه     ك  مي جاديشده ا  حقوق بالفعل  ا ي
  ).۱۹، اتيذار( » أَموالِهِم حقٌّ لِّلساِئلِ واْلمحرُومِوفِي«:  دارنديسهم
  

   جامعه و حق.۲ـ۱
اصـالت  ه، گـذار بـود    تأثير شمندان در مورد عدالت   يه بر موضع اند   ك يگري د يته اساس كن

برگزيـده   يد مطهـر  يه شه ك است   يا نگرش سوم  ي جامعه و    يا برا ي فرد   يشدن برا  قائل
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 ت ويز شخـص يـ  جامعـه ن   ياسـالم بـرا     اما ؛دارداگرچه فرد اصالت     ،اساساين   بر. است
و اسـت    ي اجتمـاع  ينيطور مسلم د   اسالم به «،  شانياز نظر ا  . باشد  ميرزش مستقل قائل    ا

مصلحت و مفسده و تقدم مصلحت جامعـه بـر          ،  ات و ممات  يح،  تي جامعه شخص  يبرا
 ي حقوق منحصر به حقـوق فـرد      ،نيبنابرا ؛)۲۲۲صب،  ۱۳۶۱مطهري،  (  »فرد قائل است  

ه حــضرت چــچنان .ه گرفتــه شــودديــد ناديــه نباكــ دارد يز حقــوقيــست و جامعــه نيــن
اعظـم الخيانـه    «: داننـد   مـي  انت به جامعـه   يانت را خ  ين نوع خ  يتر  بزرگ ،)ع(نيمنؤرالميام
  ).۱۹۴ص همان،(» ةانه االمخي
  
  عدالت در انديشه شهيد صدر. ۲

پـردازان اسـالمي دوران معاصـر     ترين انديـشمندان و نظريـه    محمدباقر صدر كه از بزرگ    
 قائـل بـوده و آن را    بلنـدي ن مـسلمان، بـراي عـدالت جايگـاه          ااست، مانند ديگر متفكر   

هاي ديگر را در سايه وجود و حضور          ها و ارزش    داند و تمام فضيلت     همتا مي  فضيلتي بي 
 جامعه شرايط ضروري براي     ،وي معتقد است كه بدون عدالت     . شمارد  عدالت ممكن مي  

ـ   بي[،  صدر( دهد  بروز و ظهور ساير امكانات را از دست مي          ،عـدالت ). ۶۲ص ،الـف  ]ات
 تـام   توجـه مـورد   اي نفـساني،     ه ملكـه  نزلمه   ب ز در مورد فرد ني    ،عالوه بر ساحت اجتماع   

  .تمام است و
 عـدل را    ،دانند   تمامي عالمان شيعي كه عدالت را از اصول دين مي          مانند ،شهيد صدر 

موجودي شمارد و انسان را نيز        ناموس خلقت دانسته و جهان آفرينش را مبتني بر آن مي          
عقل فطري خويش معياري بـراي قـضاوت عمـومي در سـلوك اجتمـاعي            داند كه با    مي

 باطل و شر اسـت  ، حق و خير است و ظلم،معياري كه تأكيد دارد كه عدل   .خويش دارد 
 باشـد  تنبيـه مـي   و بر همين اساس، عادل شايسته پاداش است و ظالم مستوجب كيفـر و          

  ).۵۳ص ،ب ]تا بي[؛ همو، ۴۶ـ۴۵ص ق،۱۴۱۷، همو(
گـراي خـود     فطرتعقلمطلق است و انسان، با   عدل امري حقيقي و    ،در اين ديدگاه  

 بنـابراين،  .كنـد   اسـت كـه عـادل را مـدح مـي     خاطر همين  بهقابليت درك آن را دارد و       
 عـدالت در    درستي و لزوم اجـراي    . روي توافق با ديگران نيست      از نسانخواهي ا  عدالت
 توافق  بينيا از    باشد و وابسته  ه توافق ميان افراد جامعه       امري نيست كه ب    ، اجتماع عرصه

ها حاصل شده باشد و تحت تأثير شرايط زندگي اجتماعي آنـان              و يا صرف اعتبار انسان    
  .و تحوالت آن تغيير كند
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 ،بنـابراين . جنبه فطري درك انسان از عدالت با جنبه اجتماعي بودن او همـراه اسـت           
ـ   زنـدگي مـي   خواهي اسـت كـه اجتمـاعي         عدالت جويي و  انسان با عدالت   د و تحقـق    كن

  . پايه و اساس زندگي اجتماعي انسان است،عدالت
  

  اصول ناظر بر تحقق عدالت. ۱ـ۲
 به توزيع قبـل از  ،شهيد صدر در نظريه خويش در مورد چگونگي توزيع ثروت و درآمد  

 از چگـونگي    كند كه اسـالم بـراي مراقبـت         توليد نيز توجه كرده و به اين نكته اشاره مي         
در حوزه توزيـع پـس از توليـد نيـز دو     .  منابع را در اختيار دولت قرار داده است        ،توزيع

سـريع جلـوگيري     هاي بزرگ و    طور طبيعي از بروز اختالف     اصل مهم حاكم است كه به     
. كنـد  شده متعلق به كسي است كـه روي آن كـار مـي          ماده اوليه توليد   :اصل اول  .كند  مي

  ).ثبات توليد( يت مالك مواد اوليه استكشده در مال ليدمحصول تو :اصل دوم
ق، ۱۴۱۴صـدر،  ( دانـد  وي عدالت اجتماعي را يكي از سه ركن اقتصاد اسـالمي مـي        

 تـأمين اجتمـاعي و تـوازن اجتمـاعي         :كنـد   و آن را بر پايه دو اصل استوار مي        ) ۳۴۰ص
  ).۶۵۹صهمان، (

ات وظيفه دارنـد كـه   واسادري و م اساس رابطه بر    مسلمانان بر  ، همه در تأمين اجتماعي  
و دولت نيز موظـف     ) تكافل عام ( به اندازه توان خويش در رفع نيازهاي نيازمندان بكوشند        

تكافـل  (  بلكه حد كفايت زندگي مردم را تأمين كنـد         ،تنها نيازهاي حياتي افراد    است كه نه  
 يـك جامعـه   پذير است و با افزايش رفاه و ثـروت       حد كفايت نيز مفهومي انعطاف     ).دولت

 مـشترك همـه مـردم       »حق«شهيد صدر مبناي نظري اصل تكافل دولت را          .يابد  افزايش مي 
  .)۶۶۴صهمان، (» خَلَقَ لَكُم ما فِي األَرضِ جمِيعاً«: كند  ميبيانهاي طبيعي  در منابع و ثروت
اسـاس رابطـه بـرادري و وجـود          افل عـام بـر    كدر ت  ه شهيد صدر  كشود    مالحظه مي 

 روابط عادالنه در     وسيله آن،  به رده تا كبه نيازمندان را اثبات      كمك ة وظيف ،يبرادر» حق«
  همه مـردم در منـابع  »كحق مشتر« وجود ،افل دولتكهمچنين در ت   . شود برقرارجامعه  
  .شود اي براي دولت مي  پيدايش وظيفهباعث
  

   جامعه و فرد.۲ـ۲
حـدود و    بـراي جامعـه و   وجود مـستقل   دربارة ،هگلمانند   نظر فيلسوفاني    ،شهيد صدر 
ولي براي جامعه سرنوشتي     ؛)۷۰ص ،]تا بي[همو،  ( پذيرد از افرادش را نمي    اعضايي جدا 
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ـ      .مستقل از سرنوشت افراد قائل است      ـ    ۳۴ هايشان با اشاره به آي   اعـراف  ونس و  سـوره ي
ـ ه امت   كعتقد است   م ،به امت نسبت داده شده    » لأَج «هكاين و ) أُمةٍ أَجلٌ  وِلُكلِّ(  ه معنـاي  ب

 همة افـراد  ه  كحتمي    معين و  لأَج غير از    ،بنابراين .باشد   مي  وجود جمعي مردم    و جامعه
وجود اجتمـاعي همـه ايـن      .ها وجود دارد    ديگري براي امت   أَجل  دارند، انسانعنوان   به

ه بـين افـرادش     كيعني گروهي    ؛عنوان سررسيد دارد   ان امت، وقت معيني به    وعن افراد به 
ار و مباني وجود دارد و ايـن پيونـدهاي          كاي از اف   اساس مجموعه  يي بر روابط و پيوندها  

هـم   ،ايـن جامعـه    ؛دكن  آنها را در برخي از نيروها و استعدادها به هم مربوط مي            كمشتر
ه بـر جامعـه     كهايي    سنت ،در اين صورت   ).۳۹ص همان،( ت دارد كحرو  زندگي   ،مرگ

  .اشدتواند مستقل و جداي از افراد ب  مي،شود جاري مي
 و  سـستي ود و   كـ يـا ر   وفاييك بـر شـ    ،دهـد   ل مـي  كه جامعه را ش   كاگر نوع روابطي    

دهـي ايـن روابـط     لكهـا نـسبت بـه شـ        آن تأثيرگـذار اسـت، انـسان       رگ و مـ   زندگي يا
  .ندهست مسئول
  

  جامعه و عدالت اجتماعي. ۳

سرنوشـتي   ه جامعه داراي شخصيت مـستقلي از افـراد اسـت و           كاعتقاد به اين  سو،    از يك 
ديگـر،  از سـوي    كند و     ميفرد را در مقابل سرنوشت جامعه مسئول         ي از آنان دارد،   جدا

ماالت كند و مراتب روحي و      كوفا  كتواند استعدادهايش را ش     ه فرد مي  كدر جامعه است    
ه فـرد و  كـ از آنجـا   .اخالقي خود را ارتقا داده و هدف از خلقت خود را تحقـق بخـشد   

  حـداقل ماننـد     برقراري روابط عادالنه در جامعـه،      ،دگيرن  امل در تعامل با هم قرار مي      كت
 جهـت يدي بر تـوازن اجتمـاعي از همـين          كأيه و ت  كت البته   .يابد  عدالت فردي اهميت مي   

  .گيرد صورت مي
ه اجـزا و    كـ اي در نظر بگيريم      ه اگر مجموعه  ك باره معتقد است    شهيد مطهري در اين   

بايد شرايط معيني در آن از    ،ت و هدف خاصي از آن منظور اس       دارد مختلفي   هاي  قسمت
تنها در   ديگر رعايت شود و   كيفيت ارتباط اجزا با ي    ك مقدار الزم هر جزء و از لحاظ         نظر

 بـه   تواند باقي بماند و اثر مطلوب خود را بدهـد و            ه آن مجموعه مي   كاين صورت است    
يعنـي  ؛  بايد متعادل باشـد  ، اجتماع بخواهد باقي بماند    ك اگر ي  مثالً .هدف خاصش برسد  

ه پـاي   كـ اينجاسـت    .وجـود داشـته باشـد      نـه مـساوي،     الزم، اندازة در آن به     هر چيزي 
ل و  كـ ه در آن بقـا و دوام        كـ مـصلحتي    ل،كـ يعنـي مـصلحت     ؛  آيد يمصلحت به ميان م   
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 جزء فقـط وسـيله      ،از اين نظر   .دشو   در نظر گرفته مي    ،ل منظور است  كه از   كهايي   هدف
  ).۵۹ص ،الف۱۳۶۱مطهري، ( است و حسابي مستقل براي خود ندارد

 استـضعاف و    ،بارك چـون اسـت    ،هايي ه پديده كبا اين نگرش به روابط اجتماعي است        
  .ندك  عدالت اجتماعي معنا پيدا مي،ل اينهابقاماستثمار و در 

شناسان به اهميت ثروت و در اختيـار گـرفتن منـابع آن در         امروزه جامعه  باره،  ايندر  
 .نندك يدايي و پايايي نابرابري اشاره ميپ دستيابي به قدرت در جامعه و

ه نـابرابري از    كـ  معتقدنـد    ،آيـد   ه چرا نـابرابري بـه وجـود مـي         كآنان در پاسخ به اين    
 شـناخت نيروهـاي     ،شود و در ايـن رابطـه         ساختار اجتماعي نابرابر ناشي مي     كي توسعه

 نـد نك  يناپـذير مـ    ه نـابرابري اجتمـاعي را اجتنـاب       كـ  ضروري است؛ چرا     ثرؤاجتماعي م 
 الگــويي ،ســاختار اجتمــاعيكــه شناســان معتقدنــد  جامعــه. )۱۰۲ص ،۱۳۷۹ شــارون،(

ـ  ،جـا چنـين الگـويي توسـعه يابـد         كو هـر    دارد   يه مراتب نابرابر  كاجتماعي است     ك ي
 اي،  افراد در سراسـر جامعـه و هـر سـازمان اجتمـاعي             .شود  مي نابرابر ايجاد مي   ئدا نظام
 آفرينـد    الگوهـاي اجتمـاعي مـي      ،قابـل اجتمـاعي   نش مت كـ  بنابراين، ؛شوند  بندي مي  رتبه
  ).۱۰۳ص همان،(

ار اجتماعي، تـضاد اجتمـاعي و       كاما دليل اساسي پيدايش نابرابري را بايد در تقسيم          
هـا ارزشـمندتر       برخـي فعاليـت    ،اركـ بـا تقـسيم     . ردكيت خصوصي جستجو    كوجود مال 
زات را بـه صـاحبان    و برخـي امتيـا  كند ميفراهم  نترل ديگران راكان ك ام،شدهمحسوب  
 موقعيـت ممتـاز     ،بـا گذشـت زمـان و انباشـت امتيـازات          . دهد  هاي ارزشمند مي    فعاليت

 افـراد بـراي     ي،جوامعچنين  در   ).۱۰۴ص همان،( دشو م مي كصاحب آن فعاليت نيز مح    
ه مبـارزه  كـ جايي  .نندك هم رقابت و مبارزه مي مياب باكدستيابي به چيزهاي ارزشمند و      

توانند   نش متقابل مي  كسب قدرت بيشتر در     كبرندگان با   . زنده نيز هست   برنده و با   ،باشد
شـان   تدريج دامنه پيـروزي   هآنان ب  .تر به اهدافشان دست يابند     باز هم پيروز شوند و آسان     

ه كآورند    يعني نظامي به وجود مي    ؛  نندك  نظام نابرابر ايجاد مي    كدهند و ي    را گسترش مي  
در ايـن نـابرابري      .گيرنـد    در مراتب باالتري قـرار مـي        برندگان ،در ساختار اجتماعي آن   

ثروتمندان قدرت بيشتري به دست      .خواهند بود   برخي ثروتمند و برخي فقير     ،ساختاري
طـور دائـم    تواننـد بـه    مـي ،بدين ترتيـب  .نندكنترل  كتوانند    آورند و نظم جامعه را مي       مي

هـا برتـري آنـان را بـار        يتاين مز  .ي اجتماعي را به خود اختصاص دهند      گامتيازات زند 
 ولـي ثـروت     ؛قدرت به عوامل زيـادي بـستگي دارد        .ندك يم مي كرده و تح  كديگر بيشتر   
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ها رخ    ومت و رسانه  كثروتمندان بر آنچه در اقتصاد، ح      .ترين اين عوامل است     مهم مسلماً
  . تأثيرگذارند،دهد مي

پـنج عامـل    كه  رسد    به نظر مي   . تغيير آن دشوار است    ،دشه نابرابري ايجاد    كمي  اهنگ
  :شود ب استمرار نابرابري ميسب

سعي ) قدرت( ه با در اختيار داشتن منابع و ابزارهاي الزم        ك :وشش قدرتمندان ك )الف
  ؛در حفظ نابرابري دارند

 نهادهـا  اساسـاً . م هستندك سلطه طبقه حا خود تحت ه  ك :نهادهاي اجتماعي مسلط   )ب
ننـد  ك گونه عمل مي    آن ، نظام نابرابر  كدر ي  ونند  ك ار مي ك ،ه هست ك گونه  براي جامعه آن  

  ؛ه نابرابري حفظ شود و حتي افزايش يابدك
پذيرنـد و بـه       هـاي موجـود را مـي         مردم نابرابري  ،با گذشت زمان بيشتر    :فرهنگ )ج
  ؛نندك كمك ميشدن آن  دائمي
 جامعه نـابرابر متولـد شـده        كه در ي  كهايي   انسان :پذيرش جايگاه  و   شدن اجتماعي )د

ايـن   .پذيرنـد   مـي آن  در  را   جايگـاه خـويش      ،در فرآيند ورود بـه جامعـه       يابند،  رشد مي  و
آمـوزن    دانـش ،در ايـن نظـام   .دشـو   و اجرا مـي آسانخصوص توسط نظام آموزشي      به ،امر

ــي دســته ــدي م ــام و شــوند بن ــت  ســپس در نظ ــاي شــغلي و در نهاي ــصادي ،ه ــام اقت  نظ
  ؛شوند مي ندهكپرا

ننـد و بـا   كه از پذيرش جايگـاه خـود در جامعـه خـودداري        كافرادي   :ابزار زور  )  ه
نتـرل  ك )زنـدان  دادگـاه و  پلـيس، (  زور راه از   ،ننـد كاعمالشان نظام اجتمـاعي را تهديـد        

  ).۱۳۰ص همان،(شوند  مي
 اسـاس  آن بـر  ةدهنـد  يلكه افراد تـش كاي   جامعه ،شناختي اساس اين تحليل جامعه    بر

چـه بيـشتر     ش بـراي بـه دسـت آوردن هـر          خويش در تال   يهاي طبيعت   اميال و خواست  
 اقليتـي   ، در آن  ؛ چـرا كـه    اي نابرابر خواهـد بـود      جامعه ند،باشمواهب موجود در جامعه     

  .ندك افظت ميحثريت سلطه داشته و از آن مكقدرتمند بر ا
فروپاشي   با فساد و   ،رو  و از همين   دارد روابط ظالمانه    ،اي  چنين جامعه  ،از نظر اسالم  

ه كـ  تا زماني ،امت من«: هكرم اسالم آمده است كدر روايتي از نبي م     .بودخواهد  رو    روبه
 بر خيـر و خـوبي       ،نندكاري  ك هم كارهاي ني كرده و در    كر  كامر به معروف و نهي از من      

 بقيـه ها از آنان ستانده شده و برخـي بـر      تك بر ،نندكه چنين ن  كاما هنگامي   ؛  خواهند بود 
 ).۳۹۸ح ،۱۱ج،  حـر عـاملي   (»  نخواهنـد داشـت    سلطه يافته و ياوري در آسمان و زمين       
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خداوند سبحان سـلطه متـرفين و ثروتمنـدان بـر جامعـه را مقدمـه نـابودي آن معرفـي                     
 ديـدگاه از  ). ۱۶،  اسـراء (»  َفَفـسُقواْ ِفيهـا    متْرَِفيهـا  أَردَنا أَن نُّهِلك قَرْيةً أَمرَْنـا        وإِذَا«: فرمايد  مي

بـا وارد    بنـابراين،    .توانـد پايـدار بمانـد       ه مـي  كدالت است   ني بر ع  ت تنها جامعه مب   ،اسالم
 يك طـرف، از ، م اسالميكيت حاكيت عمومي و يا مال    كنمودن منابع اصلي ثروت در مال     

َكـي َلـا يُكـونَ دوَلـةً بـينَ      ( است ردهكاي سلب  ان در اختيار گرفتن آن را از سوي عده    كام
شناسـد تـا بـدين      امام عادل را به رسـميت نمـي        ميت غير ك حا ،و از سوي ديگر   ) اْلأَغِْنياء
جهـت نيـست     بي .ار گرفته شود  ك اناتي براي ايجاد عدالت در جامعه به      ك چنين ام  ،ترتيب
 بيـان ه هـدف ارسـال انبيـا را برقـراري عـدالت اجتمـاعي               كاي از قرآن     در همان آيه  كه  
امـام  ،  » معهم اْلكَِتاب واْلِميـزَانَ ِليُقـوم النَّـاس ِباْلِقـسطِ          اوأَنزَلَْن أَرسلَْنا رسلََنا ِبالْبيَناتِ     َلقَد«: ندك مي

 ائمـه   ، منظور از ميـزان در ايـن آيـه         ، روايات  توجه به   زيرا با  ؛ندك عادل را نيز معرفي مي    
مندي جامعه   هاي موجود به انحصار درنيايد و براي بهره         اگر منابع و نعمت    .اطهار هستند 
 ، جامعه مورد استفاده قـرار گيـرد       همه افراد ها و استعدادهاي      فيتوفايي ظر كو رشد و ش   

ات كـ  و بر  شـود   ايجـاد مـي   منـدي    اي براي بهره   هاي تازه   ظرفيتكند،    ميجامعه پيشرفت   
چنانچـه   ؛ خواهـد بـود  رو بـه رشـد  اي پايـدار و   چنين جامعـه . گردد خداوندي نازل مي 
است و   ميد به بقا و پايداري آن زياد      زندگي در آن خوشايند و ا     «: فرمايد  اميرالمؤمنين مي 

  ).۶۸۳، صنهج البالغه(» باشند يوس ميأدشمنان آن م
منظور از تـوازن   . عدم توازن در جامعه استنتيجه وجود فقر ديدگاه، اين با توجه به  

 نرسـد   ه حدي تفاوت ب  اف و ك ش ،ي مختلف جامعه  اه ه در ميان اقشار و گروه     كآن است   
اف درآمـدي معنـاداري را در جامعـه    كمنابع ثـروت بتواننـد شـ   اي با دستيابي به   ه عده ك

اگرچـه چنـين حـالتي بـا در       .ه نابرابري نماياني اسـتمرار يابـد      كاي   گونه  به ،نندكنهادينه  
 امـا حتـي   ؛ف و شناسايي اسـت    يتر قابل تعر    بهتر و دقيق   ،شاخصي مناسب داشتن  دست  

 بـه واسـطه     ،عه دوقطبي شود  گاه جام  ه هر كتوان مدعي بود      بدون چنين شاخصي نيز مي    
ـ             كان  كه ثروتمندان ام  كآن دسـت  ه سب قدرت و سلطه بر اقتصاد و مقـدرات جامعـه را ب
  .شود نمياجرا در آنجا ظر اسالم ن عدالت اجتماعي مورد ،آورند مي

نمايد و آثار زيانبـار       هاي انباشته رخ مي     نار ثروت ك فقر در    ، در چنين جوامعي   معموالً
ه فقـر   كـ  يه در روايـات   كته قابل توجه اين است      كن .آورد   همراه مي  و ويرانگر خود را به    

 ،بنـابراين ؛  )۱۳۷۳ يمـي، كح: ك.ر(  است بودههمين آثار مخرب    خاطر  ه  ، ب وهش شده كن
ه در صـورت عـدم   كـ  قابل تصور اسـت    امالًك . همين آثار است   ،آنچه نقش اساسي دارد   
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شهيد صدر در مورد توازن بهتـر       رد  ك روي  ترتيب، بدين .ندك اين آثار بروز     ،توازن جامعه 
  .شود  ميفهميده

بلكـه هـدفي   ؛ منحـصر نيـست    تأمين توازن اجتمـاعي بـه دوره خاصـي         ،از نظر وي  
 مـشروع  هـاي  راهاساسي و مهم است كه دولت بايد در هر زمـان درصـدد تحقـق آن از                

چنـد اسـالم بـا     داننـد كـه هـر    ايشان از آن جهت اين اصل را مهم مـي   ).۶۷۸ص( باشد
 امـا بـا     ؛موانعي جدي بر سر راه عدم توازن جامعه نهـاده اسـت            غيره،    ربا و  ، كنز حرمت

 امكـان  ،هـا   جسمي و فكـري انـسان  ،هاي روحي   توجه به تغييرات تكنولوژيك و تفاوت     
اسـاس كـار مفيـد       بروز عدم توازن وجود دارد و حتي در صورتي كه افـراد جامعـه بـر               

 ،گونه استثماري در كـار نباشـد       آورند و هيچ  اقتصادي منابع جامعه را به مالكيت خود در       
درآمـد و ثـروت      هـاي وسـيع در      هاي خصوصيات فردي بـه اخـتالف        باز هم آن تفاوت   
تـوازن جامعـه را     پذيرد، البته تا جايي كه        را مي شهيد صدر اين اختالف     . خواهد انجاميد 

معـه   اين اسـت كـه افـراد جا   ،منظور وي از سطح كفاف  . سطح كفاف مختل نكند   نظر  از  
 يـك زنـدگي     ضـروريات قـرار گيرنـد و متناسـب بـا          زنـدگي   بتوانند در سطح متعارف     

  .آبرومندانه از مزاياي زندگي عمومي برخوردار شوند
 امكانـاتي   غيـره،  عالوه بر تحريم اسراف و،نظام اسالمي براي آنكه توازن تحقق يابد  

 فعاليت  .۲ ؛وضع ماليات  .۱ : از  است اختيار دولت اسالمي قرار داده كه عبارت       را نيز در  
ـ (  اختيارات دولت اسالمي   .۳ ؛گذاري دولتي  بخش عمومي و سرمايه    بـراي  ) الفـراغ  ةمنطق

  ).۶۸۲ـ۶۸۰ص( برداري از منابع تنظيم روابط اقتصادي در بهره
بـه   ، وضـعيت اوليـه    عـالوه بـر    ،شود كه شهيد صدر در نظريـه خـويش          مالحظه مي 

 نيـز آنچـه محـور    هـا  و در همـه ايـن حالـت   توجـه دارد  هم ي  يها و وضعيت نها   فرآيند
  .كنند يا پيدا مي  حقي است كه آنان دارند و،باشد دستيابي افراد به درآمد و ثروت مي

 

  گيري جهنتي

بحث در مورد ترجيح موقعيت اوليه، فرآيند و يا وضعيت نهايي تا حد زيادي با اين سؤال                  
 آنان كه به اين سؤال پاسـخ مثبـت          پيوند دارد كه آيا براي جامعه غايت مطلوبي متصوريم؟        

سوي غايت را نيز توجـه       و دهند، در رتبه شكل دادن روابط اقتصادِي ميان افراد، سمت           مي
برخي ديگر كه در ابتدا غايت مطلوبي در نظر ندارند، عمدتاً به دنبال پاسـخگويي               . كنند  مي

راد حداكثر دسـتيابي بـه   به اين سؤال هستند كه بايد چه ترتيباتي بر جامعه حاكم باشد تا اف            
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هـا بـه نحـو        حقوق خويش را داشته باشند؟ آنان بيشتر به نهادن سنگ بنا و چيـدن سـنگ               
طرفـداران  . شده، مطلوب خواهد بود    اگر چنين شود، ساختمان ساخته    . انديشند  صحيح مي 

  .چنين رويكردهايي به مسئله دارندبه ترتيب، اصالت جامعه و اصالت فرد، 
ني كه عالوه بر مهـم شـمردن موقعيـت فـرد در جامعـه و هدفمنـد               انديشمندان مسلما 

، جامعـه را نيـز داراي       )قـرب الهـي   (دانستن نظام خلقت در راستاي رسيدن فرد به تكامل          
دانند و جريان و حاكميت عدالت را موجـب           زندگي، مرگ و سرنوشت مستقل از افراد مي       

تواننـد نـسبت بـه وضـعيت      ، نميدانند حيات جامعه و زوال آن را باعث نابودي جامعه مي        
در اين نگرش، اصول بنيـادين و پيـشيني در مـورد تعريـف              . تفاوت باشند   نهايي جامعه بي  

كنـد كـه بـا اجـراي آن           اي را در جامعه حاكم مي       حق براي افراد وجود دارد و روابط ويژه       
و يابـد   هاي فردي امكان بـروز مـي   هم رشد و شكوفايي خالقيت ) اعطاء كل ذي حق حقه    (

. رو نخواهـد شـد   هم جامعه با عدم توازن و پيدايش طبقات مـسلط و تحـت سـلطه روبـه      
هاي آن مـورد نكـوهش شـديد قـرار گرفتـه و               دليل نيست كه فقر به خاطر آثار و پيامد          بي
دهـد كـه      اين امر نشان مي   . كردن آن از اهداف نظام اقتصادي اسالم است        ترديد برطرف   بي

سـاز    گونه وضعيتي را كـه زمينـه       پذيرد و هر     آثاري را نمي   وجه حضور چنين    هيچ اسالم به 
شمرد و در اين صورت، به مقدمات و ترتيباتي كـه بـه    پيدايش اين آثار باشد، نامطلوب مي    
  .داند دهد و از مصاديق روابط عادالنه نمي اين شرايط منجر شود، اهميتي نمي

با   اختيار اقليتي قرار گيرد و     اي كه در آن منابع اصلي ثروت در        جامعهاسالم   ؛بنابراين
اي   جامعـه  ،دستيابي به اعتبار و قدرت موجبات سلطه آنان بر ديگر اقـشار فـراهم شـود               

است كه بخش مهمي از منابع       رو شايد از همين   .داند  وب و به اصطالح نامتوازن مي     لنامط
بـه  ) حقـوق افـراد   ( ر امام عادل قرار داده شده است تا حق خاص         ااصلي ثروت در اختي   

  .نابودي حق عام نينجامد
بدين ترتيب، اگرچه در جامعه اسالمي، بخش خصوصي در به عهده گرفتن بخـشي              

حق هستند و تأمين      هاي مفيد اقتصادي در توليد و توزيع كاالها و خدمات ذي            از فعاليت 
هاي بهتر زندگي     هاي آنان در كسب سود و موقعيت        فرصت و زمينه بروز و ظهور انگيزه      

پوشـي   قابل چشم مصلحتي غيرپس  ،كند توسعه و افزايش رفاه جامعه كمك مي به رشد،   
است؛ اما مصالح جامعه در تحقق عدالت اجتمـاعي، فعاليـت آنـان را تـا جـايي محتـرم                 

 چند شمارد كه به دستيابي به منابع اصلي ثروت و قدرت در جامعه و سلطه آنان، هر                 مي
  .پس از چند نسل، منتهي نشود
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