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   نظريه عدالت درگرايي واقع
  اقتصاد اسالمي

  *سيداحسان خاندوزي

  چكيده
هـدف نويـسنده،    . عدالت در اقتصاد اسالمي اسـت     » جايگاه و تعبير  «اين مقاله، درآمدي بر     

هـاي دينـي از عـدالت و          هـاي بنيـادي ميـان برداشـت         دادن يك اخـتالف در سـطح بيـنش          نشان
بـا تكيـه    » تلقي اسالمي از عدالت اجتماعي    «مكان تبيين   بر اين اساس، ا   . هاي مدرن است    نگرش

روشن است كـه در مقـام اجـرا و          . گراي پس از عصر روشنگري وجود ندارد        واقع  بر فلسفه غير  
سياستگذاري، اگر فقط بخواهيم به نظريـات اقتـصادي و اجتمـاعي مـدرن بـسنده كنـيم، نظـام                    

  .اقتصادي عادالنه به تعبير اسالمي نخواهيم داشت
هـاي عـصر سـنت و         محوري مقاله اين است كه معيار عدالت در دو گونه ديـدگاه             رسش پ

ليبراليـسم  : نويسنده با طرح دو نظريه كالن فلسفه سياسي مدرن        . استا  گر  تجدد تا چه حد واقع    
پردازد كه در ادامه به نقد انديـشة          گرايي كانت و ميل مي      گرا، به نقد ذهن     گرا و مطلوبيت    وظيفه

در بخـش   . انجامـد   ويژه در نظريه عدالت رالز از نظر منتقـدان غربـي او مـي              اجتماعي به قرارداد  
و اعتقـاد بـه حقـوق طبيعـي سـبب شـده كـه        » مـدار  غايـت «دهيم كـه نگـاه    ديگر مقاله نشان مي 

هاي سنتي از عدالت اجتماعي هم به لحاظ وجودي و معرفتي كامالً رئاليست باشـند؛ البتـه         تلقي
در نهايـت   . فاوت ظريف عدالت اسالمي با برداشت فيلسوفان مشّاء شده اسـت          اي هم به ت     اشاره

                                                        
 .پژوهشگر اقتصاد اسالمي *
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 نه از بنيان وابسته به ذهـن و خواسـت عمـومي شـده و نـه مطلقـاً                     مالك نظم و سياست عادالنه،    
گيري از اين مطلب براي عدالت اقتصادي در          پيشيني و منقطع از سپهر اجتماعي؛ سپس به نتيجه        

 .يما  اسالمي پرداخته جامعه

گرا، عدالت اسالمي، فلسفه ليبرال،                      عدالت اقتصادي، معرفت شناسي واقع     :واژگان كليدي 
  .سياستگذاري عادالنه

  مفروضات مقدمه و

هـاي نظـم اقتـصادي و گـاه در كنـار كـارايي                عدالت گاه به تنهايي، در رأس همه فـضيلت        
در عين حـال از عـصر       . استصورت يكي از دو موضوع و هدف اساسي اقتصاد مطرح بوده              به

شناسـان و     هاي متفاوتي از سوي فيلـسوفان اجتمـاع، اقتـصاد           سنت يوناني تا دوران مدرن، تلقّي     
ني از  يكه چه معنا و تبي      هم در پاسخ به اين    : بارة تعبير و جايگاه عدالت بيان شده        دانان در   سياست

زلتـي در نظـام اجتمـاعي و    ن و منأعدالت مراد است، و هم اين پرسش كه چنان عدالتي، چه ش           
  .ها دارد چه نسبتي با ديگر اهداف و ارزش

هاي عدالت بپـردازيم،     اي دربارة تاريخچه يا انواع و حوزه       كه به مباحث پراكنده و حاشيه       بدون آن 
هـاي مـدرن عـدالت كـه بـه           آيا در سايه توسل بـه نظريـه       . رويم مستقيم سراغ پرسش اصلي مقاله مي     

هاي دينـي    ساختن عدالت مطلوب در نظريه      آمد، امكان تبيين و سپس محقق     زودي توضيح آن خواهد     
پديـد آمـده پـس از       ) Epistemological( شـناختي  هاي معرفـت   عبارت ديگر، آيا ظرفيت    وجود دارد؟ به  

طـور مـشخص اسـالمي در          اقتـصادي دينـي و بـه       -هاي سياسي   تواند مبناي نظام   عصر روشنگري مي  
  الت باشد؟شناخت و دستيابي به هدف عد

طـور    كوشد تا با كنار هم قراردادن مدعيات تاييدشـده و قـرين بـه شـواهد، بـه                   نگارنده مي 
بـا تاكيـد    (يك از تعبيرات مدرن از عدالت         روي خواننده بگذارد كه هيچ      منطقي اين نتيجه را فرا    

 سازگار با تلقي ديني عدالت نبوده، در سـطح فلـسفه اقتـصادي، تفـاوت              ) هاي ليبرال   بر نگرش 
روشن است كه در مقام اجراي عدالت اسالمي در اقتصاد و سياست، و در كرسي . ماهوي دارند

. شدن به نظريه اجتماعي و دولت مـدرن كفايـت نخواهـد كـرد              سياستگذاري و توصيه، متوسل   
گفته يـا   گيري از نظريات پيش گونه بهره  اي ما را از هر همين جا شايان ذكر است كه چنين نتيجه       

نكردن  سازد، و يگانه سخن بر سر بسنده       نياز نمي   وگوي سازنده ميان دو طرف بي       گفتبرقراري  
اي نيـست كـه    درخت فلسفه سياسي ـ اجتماعي مدرن و شاخه نظريات اقتصادي، شجره . است

  .اي به نام عدالت ديني را از آن انتظار داشت بتوان ميوه
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ل نظريات سنتي از عـدالت و چـه   از مفروضات مقاله، توجه به اين نكته است كه چه در ذي         
تحت نام نظريات مدرن، هيچ اجماع و توافقي بر سر يك نظريه اصلي يا مسلط وجود نـدارد و              

ا در هر دو طـرف، هرچـه بـه          ايم؛ ام  رو بوده   هاي گوناگوني روبه   ها و قرائت    ما به واقع با ديدگاه    
شويم؛ بنابراين، كوشش    واجه مي هاي مشترك م   رويم، بيشتر با ريشه    تر فلسفي مي   هاي عميق  اليه

موجود بپردازيم و مقام داوري و مقايسه را به مباني           ما بر اين است كه كمتر به نظريات پراكنده        
دادن نقـاط   رو مقاله به نقد يكايـك نظريـات جديـد و نـشان       نظريات عدالت منتقل كنيم؛ از اين     

دانـد   نتيِ عدالت را بيشتر قدر نمي     از اين سو نيز هيچ نظريه س      . افتراق و تمايز نخواهد پرداخت    
اي مشترك را نشان داده، كنار تلقّي ديني و         نشاند؛ بلكه فقط آبشخورهاي انديشه     صدر نمي  و در 

  .دهد تلقّي مدرن از عدالت قرار مي
عدالت سياسي ـ اقتصادي در نظـام، بـا    » تعبير«و » جايگاه«مفروض ديگر مقاله آن است كه 

ـــ اجتمــاعي آن ارتبــاط تنگاتنــگ دارد؛ بــراي مثــال،   سياســي شــأن اصــل عــدالت در فلــسفه
هـاي    رقيبـي بـراي كـاهش نـابرابري        گرايانه از عدالت كه جايگاه بـي        تعبيرسوسياليستي يا جمع  

طـور كامـل      ها بـه    اجتماعي و حذف طبقات قائل است و دست دولت را براي مديريت تعارض            
جتماعي هگل و نگاه اندامواره به جامعه اسـت         گذارد، در بسياري مواقع ناشي از فلسفه ا        باز مي 

  .گذارد هاي مستقل باقي نمي كه تقريباً جايي براي فرديت
هـاي   هاي اجتماعي ـ اقتصادي، متناسب بـا زمينـه    همچنين جايگاه و تعبير عدالت در فلسفه

شناسـي،   شناسـي، هـستي     آن در فلسفه بـه معنـاي اعـم و جديـد خـود اسـت؛ يعنـي معرفـت                   
صورت اصول موضوعه و اركان پيشيني هر پـارادايم فكـري             شناسي كه به    و روش  شناسي انسان

تر از مـورد بـاال و بـه اصـطالح پايـان راه                اين سطح از بحث يك درجه عميق      . شوند مطرح مي 
است؛ براي مثال اگر پرسيده شود چرا امثال ميل و بنتام، مطلوبيت و خرسندي فردي را محـور                  

دهند، بايد به اين اليه معرفتي بازگشت و در پاسـخ، بـه    د قرار ميفلسفه اجتماعي ـ سياسي خو 
  .گرايان جديد اشاره كرد شناسي هيوم در جايگاه سر سلسله مطلوبيت شناسي و علم مبناي انسان

ترين نظريات كالن مـدرن در مـورد          دنبال اوالً معرفي مهم     در چنين فضايي است كه مقاله به      
ها در سطح فلسفه اجتماعي ـ اقتصادي خواهد بود و ثانيـاً بـا     آنهاي  دادن ريشه عدالت و نشان

مقابل قراردادن تعبير عدالت در فلسفه اجتماعي ديني، به تفاوت مـاهوي مقـصودها از عـدالت                 
ترين مقـوالت     سازي يكي از مهم     در پايان، نتيجه اين مقاله در شفاف      . شود  اقتصادي رهنمون مي  

  .ساختن عدالت ديني در اقتصاد ايران بيان خواهد شد حققاقتصاد اسالمي و كاربرد آن در م
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    در ليبراليسمفلسفه نظريات عدالت

: طور عمده تحت تأثير دو جريان مهم قرار گرفتـه اسـت        فلسفه اجتماعي پس از رنسانس به     
 .(Liberalism Utilitarian) گـرا   و دوم ليبراليزم مطلوبيـت (Deontological liberalism) گرا اول ليبراليزم وظيفه

تـوان بـه هيـوم، بنتـام و ميـل       ترين شخصيت جريان اول كانت بود و از جريان دوم مي  برجسته
هـاي نظريـه    ها هابز و الك بنيـان  پيش از اين). Sandel, p.5 ؛ 81ص: 1374 نوسبام،(اشاره كرد 

بـه فيلـسوفان    ريخته بودند؛ اما تاثير اينان نيز از طريـق دو جريـان پيـشين                  سياسي مدرن را پي   
هرچند هر دو رهيافت به نوعي نظم ليبرال منتهـي          . هاي هجده تا بيست، منتقل شد       اجتماع قرن 

 متمـايزي در     هـاي كـامالً    شـيوه  ها به جامعه و اخالق سـبب توصـيه بـه            شد، تفاوت نگاه آن    مي
  .شد هاي اجتماع مي حوزه

شـد و همـه    ناخته نمـي گرا هيچ هدف پيشيني براي جامعه به رسميت شـ           در رهيافت وظيفه  
عنصر محوري در اين رهيافت تاكيد بـر پـذيرش          . هاي عقالني وابسته بود     چيز به انتخاب فاعل   

به گفته مايكل ساندل، ليبراليسم . است» خوبي«بر  » حق«وظيفه اجتماعي انسان و همچنين تقدم       
هـاي اخالقـي و      شهاي دربارة عدالت و اولويت آن ميان ديگر اندي         گرا بيش از همه، نظريه      وظيفه

جامعـه در جايگـاه   : صـورت زيـر خالصـه كـرد     تـوان بـه   محور اين نظريه را مي   . سياسي است 
گـاه بـه      اجتماعي از افراد متكثر با اهداف و منافع متفـاوت و تعـاريف گونـاگون از خـوبي، آن                  

يابد كه اصول حاكم بر جامعه، خود مفهوم خاصي از خـوبي و نيكـي را                 بهترين وجه سامان مي   
سـازي رفـاه      كنندة اصـول قانونگـذاري اسـت، نـه حـداكثر            آنچه توجيه . فرض قرار ندهند    پيش

اي اخالقـي و   ها با مفهوم حق اسـت كـه مقولـه    اجتماعي يا توسعه خير و نيكي، بلكه تطابق آن        
فقط اگر اصول حاكم بر زندگي . (Sandel,1989, p2)پيشين به، و مستقل از، خوبي و نيكي است 

فرض نگيرند، مـن آزاد خـواهم بـود تـا اهـداف خـود را در                    هيچ هدفي را پيش    اجتماعي من، 
رسـد در نگـاه    نظـر مـي   جا بـه  تا اين). 6 ص: همان(سازگاري با آزادي مشابه ديگران دنبال كنم        
اي باشد كه تعارض غايـات و تعـابير افـراد از     گونه  كانت اگر شيوة رفتار و سياست اجتماعي به       

كه هدفي را بـر كـسي تحميـل كنـد، نظـام جامعـه                 مان برساند، بدون آن   خوبي را به بهترين سا    



 

 

اقع
و

 
مي

سال
اد ا

تص
ر اق

ت د
دال
ه ع

ظري
ي ن

گراي
  

117  

شايد كـسي معتقـد باشـد       . عدالت يعني رعايت سازوكار حق انتخاب افراد      . عادالنه خواهد بود  
همسان و ايجاد سازگاري اجتماعي، راهي عملـي   هاي غير كردن ميان افراد با خواست      براي جمع 

 بسيار متفاوت از آن است كه رعايت اين شيوه را معيـار الزم              جز پيشنهاد كانت نداريم؛ اما اين     
  .و كافي نظم عادالنه بدانيم

گرا بر آن تاكيد و تـصريح دارد،    كه رهيافت وظيفهThe primacy of justice)( اولويت عدالت
كه خواست عـدالت   يك معناي آن از طريق حس اخالقي است و اين  . نيازمند فهم درست است   

در اين معنا، عدالت بـاالترين ارزش       . هاي اخالقي و سياسي سايه افكنده است       تهبر ديگر خواس  
اگـر شـادماني فقـط از       . دسـت آيـد     ها به   و فضيلت اجتماعي است كه بايد پيش از ديگر ارزش         

گـاه كـه عـدالت در         آن. هاي ناعادالنه امكان يابد، ترجيح با عدالت خواهد بود، نه شـادماني             راه
گـاه كـه عـدالت در         ان يابد، ترجيح با عدالت خواهد بود، نه شادماني و آن          حقوق ناعادالنه امك  

را نـدارد؛ امـا در       حقوق فردي مشخصي متجلي شود، حتي رفاه عمومي نيز توان سـلطه بـر آن              
معناي موردنظر رهيافت پيشين نه تنها اخـالق، بلكـه مبـاني اخـالق مـسأله اسـت و صـورت                     

ك اولويت اخالقي، بلكه شكل ممتاز و مقدم براي سازوكار          عدالت نه ي  . يابد  شناسانه مي   معرفت
حق، با خوبي و نيكي نسبت پيشيني دارد بيشتر از آن جهت كه اصـولش مـستقالً                 . توجيه است 

شوند  به قول كانت، مفهوم خوبي و بدي پيش از حقوق اخالقي تعريف نمي            . قابل اشتقاق است  
لقي سنتي و رئاليستي از حقوق، مستقيم بـه         اين در حالي است كه خواهيم ديد ت       ). 2ص: همان(

كـشد، نـه     گردد و پاي حقوق طبيعـي و فطـري را بـه ميـان مـي                حسن و قبح ذاتي اعمال برمي     
دهد؛ از اين رو كانـت را سـر سلـسله فيلـسوفان              حقوقي كه خود انساني براي خويش قرار مي       

ه عدالت نيز اگـر از      در خصوص مسأل  ). 450ص: 1377عالم،  (دانند   آليست غرب جديد مي    ايده
كانت بپرسيد كه با فرض پذيرش تقدم حق بر تعريف خوبي، چه چيزي را مبنا و شـالودة حـق      
قرار خواهد داد، پاسخ اين است كه شالودة حقوق اخالقي را بايد در فاعل شناساي عقل عملي                 

فـاعلي كـه    فاعلي كه قابليت ارادة مستقل را داشته باشـد،          . جست، نه در عينيت و ماده خارجي      
 بايد زمينة تمام اصول عمل و رفتار (A subject namely a rational being)موجود عقالني نام دارد 

گرا آنچه بيش از همه اهميت دارد، نه اهـداف            آري در نگاه وظيفه   . قرار گيرد، نه هيچ هدف تجربي     
 هر هدف خاص قـرار  اين قابليت كه پيش از. منتخب ما، بلكه قابليت ما براي انتخاب اهداف است  

تـرين اصـل و شـاخص عـدالت اجتمـاعي،       بدين ترتيب، مهم. گيرد، در فاعل و ذهن او ريشه دارد 
  (sandel,1989: p6). در نگرش مدرن است» اولويت روش«آزادي فردي خواهد بود و اين همان 
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ه ويـژ   هـا بـه     اكنون مجال پرداختن به ديگر وجوه مربوط انديشه فيلسوف آلمـاني و نقـد آن              
 است كه او سرانجام بـه ذهـن          قدر كافي   همين. رهيافت او وجود ندارد   » طرفي نظري   بي«دربارة  

جاي شـگفتي نيـست كـه انديـشة او در      . داند را سنگ محك مي     شود و آن    متوسل مي  *شناساگر
  .زودي خواهد آمد آورد كه نقد آن هم به نظام سياسي، از قرارداد اجتماعي سر در مي

ريزد كـه انـسان را       گرا همان نگاه آشناي اقتصاد نئوكالسيك را شالوده مي          رهيافت مطلوبيت 
كنـد؛ البتـه ايـن بيـان بـه معنـاي در              نندة مطلوبيت، خوشي يا سود معرفي مـي       كموجود حداكثر 

تـرين   كاستن به اساسي    هاي انسان نيست و فقط نوعي تحولگرايي و فرو         نگرفتن ديگر انگيزه    نظر
دادن نگـاه     گويـا نـشان   . آيـد  شمار مـي   سازي علمي به    ساني به جهت ساده   و پايدارترين انگيزة ان   

جرمـي  . تر از رهيافت پيشين باشد     رئاليستي اين رهيافت به عدالت، بسيار ساده        محور و غير    ذهن
شناختي و معرفتي هابز و الك، اصل بيشترين خوشـي   بنتام با بناي فلسفه خود بر بنيادهاي روان     

جا كه او در كار جهان        از آن . دانست دم را هدف بزرگ فلسفه سياسي مي      براي بيشترين تعداد مر   
بيند و به هيچ نظام ماورايي هم اعتقادي ندارد، منطقـي آن اسـت               اي نمي  گرايانه  هيچ دليل غايت  

دنبـالش   صـورت خيـر بـه    ها در زنـدگي بـه     كه معيار خوبي و نيكي همان چيزي باشد كه انسان         
جويي ايـن فـرد بـر آن يكـي      دادن تقاضاي لذت صلي براي ترجيح ميل، هيچ معياري و ا    . هستند

پـذيرد كـه دولـت يـا مرجـع           گيري طرفداران دمكراسـي را مـي        كند و به ناچار، نتيجه     ارائه نمي 
اي عمل كند كه لذت موردنظر تمام افـراد، ارزش يكـسان داشـته               گونه  طرف، بايد به    عمومي بي 

هاي فردي، يگانه معيار عقلـي اقـدام         تر اين مطلوبيت    دهچه گستر   كردن هر   باشد؛ بنابراين، بيشينه  
جهت نيست كه در اين رهيافت، مسأله عدالت         بي). 880ص: 1373بلوم،  (سياسي درست است    

آنچه هم در اين نگاه و هم در رويكـرد قبـل            . اي است   توزيعي اساساً موضوعي فرعي و حاشيه     
همان ارزش برابـر    (ها و امكانات      ابري فرصت  است از بر    عبارتشود،   صورت عدالت نام برده مي      به

گـاه    طلب را كـه هـيچ       گرا و تعاوني   اگر دانشمندان اجتماع  . و آزادي در عمل و غايت     ) اوليه براي افراد  
هـا و     در جريان اصلي جاي نداشتند، كنار بگذاريم، فقط در نيمـه دوم قـرن بيـستم و پـس از بحـران                     

  .ويژه در اقتصاد هستيم مباحث عدالت توزيعي بهتر  هاي فراوان شاهد حضور پررنگ ناكامي

                                                        
  Subject.سوژه يا *
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گرا است، علت  ترين قرائت ليبراليسم مطلوبيت اگر از جان استوارت ميل كه صاحب منسجم    
صورت مطلق را جويا شويم، دليلـي بـاالتر از مطلوبيـت              اجبار جامعه در حفظ حقوق فردي به      

رو اسـت كـه       ي اصل حق، بلكه از آن     جايگاه عدالت در نظر او نه برا      . عمومي ارائه نخواهد داد   
عدالت و رعايت حقوق، مستلزم باالترين درجه مطلوبيـت اجتمـاعي و بيـشترين تعهـد بـراي                  

هـاي اخالقـي    ترين پاسخ براي تمام پرسش در نگاه ميل، مطلوبيت، نهايي  .  و دولت است   هجامع
ل بايـد ويژگـي و    منظور هدفي است و قواعد عم      كند كه هر عمل انسان، به      او تصريح مي  . است

گرايان، اصول عدالت، رنگ و      مطابق ديدگاه مطلوبيت  . رنگ و بوي خود را از آن غايات بگيرند        
هـاي انـسان اسـت       گيرند كه سرسلسله خواستني    بويي از غايت شادماني و خرسندي دروني مي       

گـراي مطلوبيـت تعريـف     كوشد عدالت را بر مبناي ذهن هرچند اين رهيافت مي ). 4ص :همان(
در مقابل، كانت پذيرفتن اسـتثنائاتي      . دهد ند، به ناچار، گاهي اولويت را به شادكامي انسان مي         ك

را سبب ناكامي در اطالق اولويت عـدالت و           كند؛ زيرا آن   در تقدم مطلوبيت بر عدالت را رد مي       
بودن ميـل بـه شـادماني         حتي با فرض همگاني   . شمارد سرانجام اجبار و عدم رعايت انصاف مي      

اشـخاص در مفهـوم شـادماني و اسـباب آن بـسيار             . داد را پايه حقوق اخالقي قرار      توان آن  نمي
اي به   سازي اجتماعي، به كاهش آزادي عده      ساختن هر مفهوم در جايگاه قاعده      متفاوتند و حاكم  

انجامد؛ پـس در نظـر كانـت، اگـر بـه محوريـت               اي ديگر مي   بهاي توسعه معناي موردنظر عده    
تـوان تحـت اصـل مـشترك و حقـوق            هاي انـسان را نمـي      بيت تن دهيم، اراده   شادماني و مطلو  

   ).5ص: همان(اي جمع كرد كه با آزادي همه سازگار باشد  گونه خارجي به
هـايي از     گرا فقط فرد است كه واقعيت دارد و جامعه صرفاً مجموعه            اگر در فلسفه مطلوبيت   

گاه بهترين نظم اقتصادي، قبـول    آن صيل است،افراد، و اگر فقط اراده و آرزو و خرسندي افراد ا       
: 1373 بلـوم، ( قراردادي است كه بيشترين رضايت خاطر را بـراي بيـشترين افـراد تـامين كنـد                

كاسـتن    سبب فـرو    ؛ اما هنوز نقد جدي پيروان كانت باقي خواهد ماند و اين ديدگاه به             )884ص
كننـدة تمايزهـاي    تواند لحـاظ  ي نمي هاي متفاوت عدالت به نظام يگانه مطلوبيت و خرسند          نظام

سازي درست بـراي هـر چيـز بـه ماهيـت و              اگر فرض كنيم اصل قاعده    . جدي ميان افراد باشد   
هاي غايي متفـاوت، ويژگـي اصـلي جامعـه            گردد و همچنين تكثر افراد با نظام       طبيعت آن برمي  

  ). همان(گرا باشند  يت نبايد انتظار داشت كه اصول انتخاب اجتماعي لزوماً مطلوب انساني است،
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ترين نظريه عدالت مـدرن در قـرن بيـستم بپـردازيم              اكنون وقت آن رسيده است كه به مهم       
داننـد كـه قرائـت امـروزين و          سازنده و احياگر رهيافت كانتي در دوره اخير مي          جان رالز را باز   

 ليبـرال، اقتـصاد     بودن كار او به جهت تلفيق دمكراسـي         بديع. تري از آن ديدگاه بيان داشت       كامل
   لـسناف،  (اي منسجم و سيستماتيك      هم در قالب نظريه     آن    گر است؛      بازتوزيع بازار و دولت رفاه

فقـط   .را نداريم كه به تبيين نظريه عدالت رالز بپردازيم          در اين مجال، قصد آن    ). 363ص: 1378
غيـر  (مـدعاي مقالـه     دادن اصل نظريه و مباني فلسفي آن، به تحقيق در مورد             كوشيم با نشان   مي
در اين خالل، نقـدي هـم بـر انديـشة           . بسنده كنيم ) گرا بودن مبناي فلسفي نظريات ليبرال       واقع

  .  كه بارزة رهيافت ليبراليستي است، خواهيم زد »قرارداد اجتماعي«
هاي اساسي كانت در تقدم حق بر خوبي و نيكي و تقـدم خـود انـساني                   فرض رالز تمام پيش  

خوابيده در فاعل شناساي كانت را بـه        ) Idealism( آليسم خواهد ايده  پذيرد؛ اما مي   بر اهداف را مي   
بودن   بودن و مطلق    سازي كانت، به انتزاعي     در نظر او، مفهوم   . گرايي معقول بدل سازد    نوعي تجربه 

افراطي دچار است و معلوم نيست چگونه يك فاعل انتزاعي، توان توليد اصول قطعي عـدالت را                 
چنين . ها خواهد آمد    جهان پديده  كار انسان واقعي در    چگونه قانونگذاري چنين فاعلي به    دارد يا   

.  امريكـا نيـست    -ارتباط به تفاوت فلـسفه در حـوزه آلمـان و حـوزه انگلـيس               نقدي از رالز بي   
پيشنهاد جايگزين او، استخراج اصول اوليه عدالت از يك موقعيت انتخـاب فرضـي اسـت كـه                  

نظـر   الزم به    كه براي حصول نتيجه قطعي، اما مناسب با انسان واقعي،            ويژگي آن، شروطي است   
همچنـين ويژگـي   . جا صحبت از اوضاع ابتدايي عدالت است، نه حكومت اهـداف     اين. رسد مي

شده در زمان حـال و بـراي اوضـاع انـساني      آيد؛ بلكه اصل ابداع دست نمي اخالقي هميشگي به  
  .(sandel, 1989, pp 13-4)كنوني خواهد بود 

در نظريه رالز، مساله عدالت، از ادعاهاي ناسازگار دربارة سهم هر كـس از منـافع هميـاري                  
توانـد   كردن حقـوق و تكـاليف يـا مزايـاي اجتمـاعي نمـي              محول. گيرد اجتماعي سرچشمه مي  

مـسأله در   . ها در ساختار بنيادين هر جامعه گزيرناپـذير هـستند           نابرابري. كامل برابر باشد    طور  به
نظريه عـدالت او در زمـره نظريـات قـرارداد     . (Rawels, 1971, p7)ها است  بودن آن شيوه عادالنه

قرار دارد و با اين فـرض اساسـي كـه آنچـه در وضـعيت مناسـب       ) Social Contract(اجتماعي 
او . تواند مالك مسلم عدالت قرارگيـرد      مي  مورد توافق همه افراد ذينفع باشد       ) موقعيت ابتدايي (

سـاختن   را جهـت منـصفانه    » خبـري  حجاب يا پرده بي   «ز تعريف موقعيت ابتدايي، انديشة      پس ا 
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مندان را به اصـل       طلبد كه عالقه   اي مي  غور در ديدگاه رالز، وقت گسترده     . كند موقعيت تعبيه مي  
نكتـه مـوردنظر مـا    . دهـيم  هـاي گزيـده آن ارجـاع مـي      يـا ترجمـه  (A theory of justice)كتـاب  
  :كند و اصل عدالت او از خالل شرايطي است كه او وصف ميكشيدن د بيرون
هـاي بنيـادين      ترين نظـام جـامع آزادي      هر شخصي بايد حقي برابر در مقايسه با گسترده        .  أ

   برابر داشته باشد كه در مجموع سازگار باشد؛
هـا بيـشترين      هاي اجتماعي و اقتصادي بايد چنان سازمان يابند كه هـر دوي آن              نابرابري. ب

  . نفع را براي نابرخوردارترين افراد در پي داشته باشند
هاي نظري و حتي پيامدهاي در خور عملي نظريه رالز      وجه منكر قوت    نويسنده مقاله به هيچ   

نيست؛ اما هدف مقاله سنجش بنيان فلسفي نظريه عدالت است و فقط توجه به دو اصل مذكور                 
را نيـز كنـار     اجتماعي نظريه، بايد آن    -به فلسفه سياسي  نبايد ما را مفتون سازد؛ زيرا گويا با نظر          

صـورت    شود، عدالت بـه    طور كه خود رالز يادآور مي       همان. هاي ليبراليستي پيشين نشاند     ديدگاه
هاي قرارداد اجتماعي، شامل يك بخش در تفسير موقعيت ابتـدايي و              انصاف چون ديگر ديدگاه   

م، دو اصل عدالت را حاصل اوليه هـر تـوافقي           مشكالت انتخاب آزاد و برابر است و بخش دو        
ها وارد شـده؛   نقدهاي بسياري بر هر دو بخش و ارتباط آن. (sandel, 1989: p.26)كند  معرفي مي
تصريح او است كه نبايد اصول عدالت  . صورت مبناي انديشه او براي ما اهميت دارد   اما آنچه به  

ها در اين واقعيت      بودن آن  ه دانست؛ بلكه موجه   صورت باورهايي خود آشكار يا خود توجي        را به 
  ).13ص: همان(ريشه دارد كه گويا مورد انتخاب عمومي قرار خواهند گرفت 

گذاشته كه از اين جهت بـه الك،         پايه» قرارداد اجتماعي «رالز نظريه عدالت خود را براساس سنت        
در مـورد   . شـود  ابتدايي واقـع مـي    بر اين مبنا، اصول عدالت موضوع توافق        . گردد روسو و كانت برمي   

اعتبـار  . اسـت ) ذهنـي (نظريه رالز، توافق ابتدايي يك قرارداد واقعي تاريخي نبوده؛ بلكه از نوع نظري              
نظريه او به وقوع خارجي چنان قراردادي نيست؛ بلكه بر اين مبنا است كه در وضـعيت نظـري الزم،                    

فـزون بـر ايـن، در نظريـه او، نـوع و شـرايط               ا. اين اصول مورد توافق ضمني آن اجتماع خواهد بـود         
: همـان (اند نيز بيشتر نظـري بـوده، احتمـال وقـوع خـارجي نـدارد        هايي كه در موقعيت ابتدايي    انسان
 خوانندة محترم توجه خواهد داشت كه به اذعان خود فيلسوفان غربي، نظريـه رالـز از چنـد                   )105ص

گرايانه كـه    قعيت عدالت و نه محظورات عمل     هم در معيار وا     گروي محصور است؛ آن      جهت در ذهن  
 است بدانيم كه كانت در جايي از انديشه قرارداد اجتمـاعي             كافي. كنندة آن است    قرارداد اجتماعي حل  

  . (Williams,1994: p.142)برد  صورت محك عدالت قوانين بهره مي به
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مايكـل سـاندل    : ندازيمتري به انديشة قرارداد اجتماعي مدرن بي       اجازه دهيد نگاه موشكافانه   
بـاره طـرح بحـث     شيوه نيكويي در اين  بهLiberalism and the limits of justiceدر كتاب ارزشمند 

نامـه را از      توان موافقت  كنند مي  اي توافق مي   هنگامي كه دو نفر بر سر مساله      : گويد او مي . كند مي
نامه پذيرفته شده است؛      افقتاول در مورد شرايطي كه تحت آن مو       : دو ديدگاه ارزشگذاري كرد   

دوم در مـورد موضـوع و محـصول توافـق؛ مثـل             . اند يا خير   كه آيا دو طرف آزاد بوده       مانند اين 
ارتبـاط   ديگر بي   اين دو نگاه با يك    . اند يا نه   كه آيا هر طرف به يك سهم منصفانه دست يافته           اين

  ... .اند يگرينيستند؛ اما از مبنا قابل تفكيك و غير قابل فروكاستن به د
آزادي «از جهـت    : كند هر يك از دو ديدگاه، مبناي متفاوتي براي تعهد قراردادي پيشنهاد مي           

، قدرت اخالقي قرارداد ناشي از عدم اجبار و اكـراه و محـدود بـه مـوارد توافـق اسـت؛                      »اراده
نـافع  ، تعهـد قـراردادي ريـشه در م        »نفع متقابل «از جهت   . هرچند اصل توافق غيرمنصفانه باشد    
در اين نگاه، خود معاملـه آزاد موضـوعيت نداشـته؛ بلكـه             . منصفانه مبادله يا تعاون دارد و بس      

جا است كـه در نگـاه دوم          نكته اساسي آن  . ... ابزاري براي نتيجه عادالنه وتقسيم منصفانه است      
 در. بايد معياري از انصاف، مـستقل از قـرارداد و سـازوكار آزادي اراده مفـروض گرفتـه شـود                   

گرفته از درك معرفتي و مكاشفه از واقعيتي غيـر از قـرارداد              صورت، تعهد قراردادي، نشأت    اين
هايي كه اصالتاً و در بعد شناخت به قـرارداد اجتمـاعي تكيـه                تمام ديدگاه . )107-8ص: همان (است
 كـم  دسـت (زنند، دچار چنين ضعف عميقي هستند كه با كنارگذاشتن نگـاه و روش مابعـدالطبيعي                مي

تـر    در يك عبارت دقيـق    . به ارائه اصول ثابتي از خوبي و حق و در نتيجه عدالت توانا نيستند             ) در ادعا 
اي  گرايـي، چـاره     ه مطلوبيـت  عگروي چه در صورت قراردادگرايي و چه در جام          سوبژكتيويسم يا ذهن  

چنـد   م هـر  در اين مورد هـ    . محور از عدالت نخواهد داشت     كشيدن از تلقي رئاليستي و واقع      جز دست 
 جـدا  (pureprocedural justice) كوشد تا خود را از صف طرفداران عدالت صـرفاً روشـي   رالز بسيار مي

  ).108ص: همان(ماند  سازد، توجيهات متنوع او همچنان قابل اشكال باقي مي
هـايي كـه بـا نظريـات مطـرح       غالب مخالفت مناسب است در پايان اين بخش اشاره كنيم،   

شـود، تعـارض اساسـي در سـطح فلـسفه اجتمـاعي بـا                س از رنسانس مـي    عدالت در عصر پ   
رابرت نوزيك كه پيش از همه بـه        . ندارد) كم در مورد واقع محورنبودن     دست(نظريات مطرح   
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از موضـعي فردگرايانـه، نظريـه اسـتحقاق خـود را             نظريات واپسين وضع رالز حملـه كـرد و        
م عرفي حقوق، عدالت توزيعي را بـه دو  او با پذيرش فه. جايگزين ساخت، از آن جمله است   

  :ها محدود كرد ها و انتقال دارايي مطلب عمده يعني تملك نخستين دارايي
  ؛حق است دست آورد، دربارة آن ذي  شخصي كه ثروتي را طبق اصل عدالت در تملك به. أ

حـق بـوده    شخصي كه ثروتي را طبق اصل عدالت در انتقال از ديگري كه دربارة آن ذي       . ب
نوزيك با رد اصول ناظر به واپسين . (Nozick,1974: p150-4)شود  حق مي دريافت كند، در آن ذي

را معيار    كند و فقط آن    نتيجه در عدالت، به اصول تاريخي و مكانيسم انتقال حقوق فردي رو مي            
 از   او را بـر مـسند دفـاع         وسـيلة دولـت،     ها به   درستي باز توزيع دارايي     باورنداشتن به . شمارد مي

  ).26ص: همان (نشاند دولت حداقلي و نه دولت رفاه مي
كنند، اختالف و تقابل رالـز و نوزيـك در           طور كه منتقدان معاصر ليبراليسم بيان مي        همان

هـم  . دو خواهنـد بـود   گرا متمايزكنندة اين روبنا است و در مبنا فقط تمايالت فردگرا و جمع       
هـا منـافعي      از آن  مركب از افرادي است كه هر يك      جامعه     نظر رالز و هم در نگاه نوزيك،       به

اند گرد هم آيند و قواعد مشترك زندگي را تدوين           ها مجبور شده    داشته است؛ سپس همه آن    
 ايجاد هرگونه پيونـد      همچنين تشخيص منافع فردي مقدم است بر، و مستقل است از،          . كنند

گرا و شايـستگي، بـيش از         الت واقع يك به عد    رو هيچ  اخالقي يا اجتماعي ميان افراد؛ از اين      
اش فهـم    فقط در آن بافت اجتماعي كـه پيونـد اصـلي          . دهند قرارداد، روي خوش نشان نمي    

مشتركي از خير بشر و خير اجتماع است و در آن افراد منافع اصلي خود را با رجوع بـه آن                     
روض رالـز بـا صـراحت مفـ       . دهند، مفهوم شايستگي معنـا دارد      نيكي تشخيص مي   خوبي و 

گيرد كه ما بايد هرگونه فهمي را كه از زندگي خـوب داريـم، در مقابـل تـدوين اصـول                      مي
نحـوي كـه مـستلزم مفهـوم          در استدالل نوزيك نيز مفهوم اجتماع بـه       . عدالت ناديده بگيريم  

  .(Mclntyre,1990: p.329)خورد  شايستگي واقعي است، به چشم نمي
غايـت    دن مفـاهيمي چـون خيـر واقعـي،        در بخش بعد خواهيم ديد كه چگونه واردكر       

شـدن تلقـي رئاليـستي از        گرايان، سـبب پديـدار     محور در ديدگاه سنت    انسان و حقوق واقع   
  . شد عدالت خواهد
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   مبناي تلقي سنتي و ديني از عدالت.3

توان گفت غايتمندي زندگي انسان و نگرش رئاليستي بـه سـعادت و خيـر، از                به جرأت مي  
عبـارت ديگـر، در ديـدگاه        بـه . فلسفه اجتماعي بـا نگـرش سـنتي اسـت         هاي   بارزترين ويژگي 

فيلسوفان اجتماع در سه دوره سنتي يونان، اسالم و اروپاي قرون وسطا، سعادت يا خير انـسان                 
ها كامالً مرتبط بـا غايـت آفـرينش           آن. و عدالت اجتماع، ماهيتي مستقل از درك و خواست ما داشتند          

اه غايـات  همچنـين در آن ديـدگ  . شـدند  ق طبيعي و ذاتي تعريف مـي    طبيعت و انسان و براساس حقو     
قابـل شـناخت    ) منطق و پرهيز از سفـسطه     (خير و حقوق طبيعي انسان، از طريق فرآيند صحيح تفكر           

، رئاليـست  »معرفتـي «و هم به جهـت » وجودي«بودند؛ بنابر اين، ديدگاه سنتي به عدالت، هم از لحاظ        
  .گرفتن برخي استثنائات معدود نيست معناي ناديده اين سخن به . گرا بود و واقع
كند كه خير آدمي عبـارت اسـت از فعاليـت      بيان مي»الق نيكوماخوساخ«رسطو در رساله   ا

زيـستن و نيـك      او بـا اسـتفاده از تعبيـر نيـك         . قواي نظر و عمـل وفـق فـضيلت و بزرگـواري           
دهد كه منظورش حالت رواني نيست؛ بلكه قسمي از زندگي آدمـي اسـت               كردن، نشان مي    عمل

افزايـد كـه     او در دفتر دهم از رساله مي      . گزيند براي خويشتن برمي  را    كه فرد سزاوار ستايش، آن    
بخشد؛ ولي اصل نيكـي حالـت        آيد و به آن كمال مي      گونه فعاليت نيكو مي     لذت بعد در پي اين    

را از خود فعاليت جدا كنـد و بـدين جهـت بـه                اي نيست كه كسي آن     رواني يكنواخت يا يگانه   
كنيد، ارسـطو نيكـي را در ذات         طور كه مالحظه مي     همان). 86ص: 1374نوسبام،  (دنبالش برود   
گذارد؛ پس اخالق نظري ارسطو      را به خواست و ميل ما وا نمي         بيند و واقعيت آن    خود عمل مي  

م را  تتـوانم احـساس خوشـي و رضـاي         گيرد كه چگونـه مـي      نه حول محور اين سؤال شكل مي      
 بلكه دائرمدار ايـن پرسـش كلـي         حداكثر كنم و نه اين پرسش كه تكليف و وظيفه من چيست؛           

گونـه خودخـواهي     اين سوال الزم نيست ما را بـه هـيچ         . است كه چگونه بايد نيك زندگي كنم      
زيـستن بـراي هـر كـسي، سـودمند            زيرا ممكن است معلوم شود كه بخشي از نيك          سوق دهد؛ 

ر چـشم   د. كردن با شهروندان اسـت      شدن براي دوستان به جهت خودشان و منصفانه رفتار          واقع
اين فرزانگي، عملي مايل به انتخاب حد       .او، رعايت عدالت، فضيلت عمل و رفتار انساني است        

وسط و نه افراط و تفريط است؛ يعني چه چيزي براي وضع خاصي كه ما در آن هستيم مناسب                   
  ). 96ص: همان( آيد جا است كه پاي معياري واقعي و عيني براي عدالت به ميان مي است؟ اين
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ترين فيلسوف اجتماع، راه كمـا بـيش         ر تمدن اسالمي، فارابي نيز در جايگاه برجسته       در عص 
  :گويد او به صراحت دربارة معيار سياست جامعه مي. پيمايد مشابهي را مي

ها و ملكات و خيرات       رئيس جامعه بايد نظام خير و عدل را در مدينه قرار دهد و صناعات و هيأت               
م مدن و امم چنان فراهم كنـد كـه نظيـر خيـرات طبيعـي باشـد كـه                    ارادي را به حسب مرتبه و مقا      
كـه رئـيس مدينـه،        تاسي به تدبير االهي نيز ممكن نيـست، مگـر آن          . خداوند در عالم قرارداده است    

  ).9ص: 1374داوري، (فلسفه نظري را تمام وكمال بداند 
 بـا عـدالت و بـه        تر از پيشينيان، خير جامعه را متـرادف        كه روشن است، فارابي صريح      چنان

. داند و اين همان معيار حقـوق طبيعـي اسـت           معناي قراردادن هر امر در جايگاه االهي خود مي        
  :افزايد جا كه مي آن

 آن و سياست و تدبير مدينه، نسبتي با طبع آدمي دارد كـه ايـن هـم بـه نوبـه             ترتيب اجزاي  مدينه و   
  ).10ص: همان(خود، متناسب با عالم وجود و مراتب كائنات است 

روشـني اصـالت       دهـد كـه بـه       تقسيم جالبي ارائه مي    هالملّجا است كه او در كتاب         نكته اين 
  :كند درك انساني در عدالت و نظريه راي جمهور يا قرارداد را نفي مي

سعادت حقيقي كه در ذات خود مطلوب اسـت و ديگـر خيـرات كـه بـه         : سعادت بر دو قسم است    
پندارند مانند لذت يـا ثـروت        ديگر آن قسمتي كه جمهور سعادت مي      . اند نسبت آن، در حكم وسيله    

  )164ص: همان(كند  كه سعادت حقيقي نيست و اين در مدينه فاضله حكومت نمي
ـ سياسي برخاسته از مباني فارابي را بـا سـه ويژگـي               توان نظام اجتماعي   گيري مي   در نتيجه 
  ). 203ص : 1380هاجرنيا، م(وارگي و تعاون  گرايي، اندام غايت: شناسايي كرد

يش از شيخ رئيس و فارابي به خصوص مساله عـدالت    ب اخالق ناصـري   خواجه نصير نيز در   
 -كافي است بـدانيم كـه او، عـدالت طبيعـي            در جوياشدن نظر او،     . پردازد و فلسفه جماعت مي   

 عـدالت، اكمـل فـضايل اجتمـاعي و مـانع از هـم             . شمارد مدني را يكي از دو ركن سياست مي       
بيند كـه از آن هرچـه        او عدالت را هيأت نفساني مي     .  اقتصادي است  -گسيختگي روابط سياسي  

شود؛ زيرا معيار طبيعت مقدر مقادير و معين         خواهد، صادر مي   مي  ) سنت طبيعت (ناموس االهي   
رساندن افراد جامعه     و قواعد عدالت، قوانيني است كه با هدف به كمال         ... اوضاع و اوساط است   

اي سياسي، اقتصادي و نظامي را در يك هماهنگي و تحت يك رهبري حكيمانـه جمـع       همه قو 
شناسان عصر سنت اسالمي چون      در آثار ديگر اجتماع   ). 161 و   160ص: 1380راد، يوسفي(كند  
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خورد؛ هرچند حق آن است كه ميان        فرضي به چشم مي    خلدون نيز چنان پيش    مسكويه و ابن   ابن
. يساني چون خواجه نظام الملك با گروه مـذكور تفـاوت بگـذاريم            نامه نو   خلدون و سياست   ابن

 فيلسوفان اجتماع به معناي دقيق كلمـه بـود كـه شـامل آن دسـته اخيـر         ةمدعا و شاهد ما دربار    
شود؛ زيرا نوع رويكرد و مباني اينان غير فلسفي بوده و محوريت نه با عـدالت و فـضيلت،                    نمي

  ).26ص : 1374طباطبايي، (بلكه با راهبرد عملي بقاي قدرت است 
: كنـيم  اجتماعي قرون وسطا ميـ اي كوتاه هم به فلسفه سياسي   بحث اشاره به جهت تكميل

هـاي اصـلي    لفـه ؤ كـه م (Essentialism & Teleology) گرايـي  شناسي و ذات طور خالصه، غايت به
 در جايگـاه    توماس آكوئيناس .  در اين دوره هم حضور جدي داشتند        تعبير سنتي عدالت بودند،   

بودن نظام جهان وانسان و در عـين حـال           هاي نامدار فلسفه مسيحي، حكيمانه      يكي از شخصيت  
دهـد و در مـورد نظـام سياسـي ـ اقتـصادي        را مبناي فلسفه اجتماعي خود قرار مـي  بودن آن پذير فهم

ه مناسب بـا    كوشد به غايتي برسد ك     ها هر چيزي مي     در طبيعت و اجتماع طبيعي انسان     : شود معتقد مي 
چون از طبيعت موجودات است كـه         يافتني است؛    سعادت در مجموع براي مردم دست     . خود آن است  

شـايان ذكـر اسـت كـه در تمـام شـواهد پيـشين،               ). 133 ص  :1380الكسم،  (به غاياتشان دست يابند     
بـود و   نظر مقاله در مباني فلسفه اجتماعي فيلـسوفان اجتمـاع قـديم              دادن وجه مورد    غرض فقط نشان  

   .اي است بررسي وجوه ديگر نظريات ايشان و نقاط افتراقشان خود نيازمند مجال گشاده
حال جاي طرح اين پرسش است كه آيا نظريه عدالت اسـالمي نيـز همـان نظـر فيلـسوفان                    

كه از بيان دين در دوران سنت فلسفي يوناني نيز تعبيري مناسب بـا                مشايي مسلمان است يا اين    
 اقتصادي خوابيده در پـس      -چقدر از فلسفه اجتماعي   . اي حاكم داده شده    يشههاي اند   چارچوب

عبارات قرآن، با نگاه فيلسوفان به انسان و اجتماع تطابق داشته است؟ پاسخ تفصيلي و دقيق به                 
هاي فربهي نيازمند چنـدين مقالـه محققانـه خواهـد بـود؛ امـا نگارنـده ماحـصل                    چنين پرسش 

اين نيست كـه هـر قرائتـي از         ترديدي در : كند له را به اجمال بيان مي     هاي خود تا اين مرح     يافته
دادن خير واقعي براي جامعه اسـت؛ امـا آيـا ايـن              اديان االهي، مستلزم غايتمندي انسان و نشان      

هـا و رفتارهـاي      انجامد؛ يعنـي آيـا تمـام پديـده         گرايي مطلق مي    فرض لزوماً به رئاليسم يا واقع     
ه عدالت موصوف شوند، حالت از پيش مطابق با غايت يا خيـر واقعـي               اجتماعي اگر بخواهند ب   

فقط يـك نـرخ   ) حوزة سياست يا اقتصاد(دارند؟ براي مثال در مبادله ثروت يا قدرت اجتماعي  
مبادله متناسب با واقعيت خير اجتماع وجود دارد كه آن هم مستقل از حوزة درك و خواست ما        
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دهيم كه اين به معنـاي عـدم وجـود           نه وجود ندارد؟ تذكر مي    است يا نه لزوماً نرخ عادالنه يگا      
هـاي عادالنـه سـازگاري        هيچ قيد يا شرطي در مورد نرخ عادالنه نيست و مثالً با طيفي از نـرخ               

را مـورد   » تلقي رئاليستي مطلق از عـدالت اجتمـاعي       «توان در سطوح گوناگون ديدگاه       مي. دارد
هاي تمام دانـستن   ها و بعضي آفت شناسي به نارسايي جامعهطور نمونه از ديدگاه       نقد قرارداد؛ به  

ذهني عدالت و جدايي كلـي آن از عرصـه عمـومي جامعـه و توافـق و                    تك خصلت پيشيني و  
؛ اما نقدي را كه با سطح فلسفي بحث مـا و            )9-7ص: 1376بشيريه،  (رضاي جمعي اشاره كرد     

   :كنيم نقل مي  هرينزديك به ديدگاه اسالمي مرتبط است، از قول استاد مط
سبب ضعف روشي خود دربارة واقعيـات انـساني اجتمـاعي،             در جايي كه فيلسوفان اجتماع قديم به      

اند، مرحوم استاد كوشيد تا با حفظ مبناي         دچار خلط عدالت تكويني با عدالت بشري اجتماعي شده        
. رئاليـسم محـض خـارج سـازد       را از حالـت       گروي، جنبه اعتباري انديشه عدالت را تبيين كند و آن           واقع

 مقـاالت پيچيـده و مهجـور مجموعـه قـرار            ةمقاله ششم كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم كه در زمر          
اي از اعتبـار بـراي انديـشه عـدالت اجتمـاعي بـاب               پذيرفتن گونـه  . ناظر است   دارد، به تبيين اين مساله      

، 2ج: 1372 طباطبـايي، (گشايد    آن مي  برخي تغييرات تابع احتياجات حياتي و عوامل محيطي را بر روي          
 و عمومي بشر است؛ زيرا بـر دو اصـل           *ا اصل انديشه عدالت جزو ادراكات اعتباري ضرور       ؛ ام )130ص

رو   ؛ از ايـن   »مـدنيت طبعـي و اسـتخدام      «و» حسن و قـبح   «: اند ديگر تكيه زده كه آن دو ضرور و عمومي        
ايـن   .دانـد  همـان رعايـت حقـوق افـراد مـي          معناي حقيقي عدالت اجتماعي بـشري را         استاد مطهري 

ديگر نوعي حـق و       ها، يعني افراد بشر در برابر يك       اولويت  يكي حقوق و    :عدالت بر دو چيز متكي است     
هـاي اعتبـاري     دوم بشر طوري آفريده شده كه در كارهاي خـود الزامـاً نـوعي انديـشه               . يابند اولويت مي 

ايـن  ) بايد و نبايـد يـا حـسن و قـبح          (هاي انشايي    انديشهاز جمله   . كند صورت آلت فعل استخدام مي      به
  ).30ص: 1367مطهري، (است كه براي رسيدن افراد جامعه به سعادت بايد حقوق رعايت شود 

بدين ترتيب، وي از جهت ويژگي ثبوتي عدالت وارتباط آن بـا واقعيـت، قائـل بـه حقـوق                    
 سوي ديگر در ارتبـاط عـدالت بـا          از. واقعي است كه اصول حقوق بشري كامالً رئاليستي دارد        

                                                        
ها را ساخته است و جنبه قراردادي و          منظور رفع احتياجات حياتي، آن     هايي است كه ذهن به     ادراكات اعتباري، فرض   *

نكته آن است كه اين اداركات . اين اداركات تابع عوامل محيطي و احتياحات حياتي و قابل تكامل است. فرضي دارد
جـا اسـت كـه        از آن » عدل«كاتي چون   عموميت و ضروريت ادرا   . بر روي حقايق خارجي استوار و داراي آثار واقعي هستند         

 .تابع احساس عمومي الزم براي نوع انسان و تابع ساختمان طبيعي انسان است؛ پس جزو اعتبارات متغير نيست
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داند كـه در همـه       فاعل آن، نوع انديشه و تصديق عدل و ظلم را با ادراكات حقيقي متفاوت مي              
  .اند ها صادق و كاشف از عين خارجي ها و مكان زمان

و معنـاداري و تحـول   » انساني«هاي خاص باور و رفتار        چنين دقتي از در نظرگرفتن ويژگي     
اين ميـوه بايـد     « و   ، تصديقي از نوع اول    »اين درخت ميوه دارد    «راي مثال، شود؛ ب  آن حاصل مي  

اين «م در اوضاع متفاوت حكم اخير و حك   . شايي از نوع دوم است     ان ،»متعلق به كارگر باغ باشد    
آينـد؛ امـا از جهـت        شـمار مـي    ، هر دو تصديقي عادالنه به     »ميوه بايد در ملك صاحب باغ باشد      

ناگزير بايد در هر مورد توجيهي از حقوق طبيعي وجود داشته باشد تا هر              ارتباط آن با واقعيت،     
در تقسيم ثروت و قدرت يا عـدالت اقتـصادي و سياسـي             .  متصف كند   »عادالنه«دو حكم را به     

زحمتـي كـه او     «اي  كه پرداخت مزد كارگزار بر مبنـ        تر اين  از آن نكته دقيق   . گونه است   نيز همان 
تواند هر دو احكـامي عادالنـه        مي» ساس باري كه از دوش ما برداشته      برا«ا بيش از آن      ي »كشيده

كه شرايط عيني خارجي متفاوت بوده باشد؛ اما هـر آنچـه گفتـيم، در چـارچوب                  باشد بدون آن  
  .گرايانه آن است پذيرش و درك اصول حقوق بشر به معناي واقع

  :كند  در جاي ديگر تاييد مياستاد مطهري
بينـي و توجـه بـه         جا پيدا شده كه دستگاه خلقت بـا روشـن           عي و فطري از آن    از نظر ما، حقوق طبي    

دهـد و هـر اسـتعداد طبيعـي          اند، سوق مي   هدف، موجودات را به سوي كماالت كه مستعد آن بوده         
  ؛)50ص: 1357 مطهري،(و يك سند طبيعي است » حق طبيعي«مبناي يك 

ف عدالت اسـت بـدون توجـه بـه          كردن انسان از آموختن و تحصيل، خال        از اين رو محروم   
طـور كـه    همـان . شـود  زمان و مكان يا قرارداد اجتماعي؛ زيرا يك حق طبيعي زير پا گذاشته مي        

مانند حق حيات، حق تاهل، حق كار، حـق آمـوختن، حـق             (اشاره كرديم، اصول حقوق بشري      
بيعي و  كه جامع حقوق ط   ) استفاده از دسترنج خود، حق مشاركت اجتماعي، حق عبادت و غيره          

اعطـاء كـل    «: تعبير ديني عـدالت   . است» عدالت اسالمي «گرايانه بودن     ضامن واقع   فطري است،   
فرض وجـود حقـوق متناسـب بـا غايـت            نيز با پيش  » وضع الشي في موضعه   «يا  » ذي حق حقه  

شـويم،   انساني است؛ اما وقتي پا را فراتر از اين حد گذاشته، وارد مصاديق و روابط جزئي مـي                  
هـا و معـامالت عادالنـه را      ها و انتـصاب     توان طيفي از انتخاب    آن معيارهاي عمومي مي   با حفظ   

شدن توافق دو طرف يا رضايت عمومي به هر يك، موسوم به رفتـار               دست آورد كه با ضميمه      به
با چنين فلسفه اجتماعي سياسي، قابل توجيـه        . شود يا سياست عادالنه در اين اوضاع خاص مي       
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را صـدر معيارهـاي     » فراگيري عدالت و هم رضايت عمومي      «بن ابيطالب   است كه چرا علي   
 و الْعـدلِ  فـي  أَعمهـا  و الْحقِّ في أَوسطُها إِلَيك الْأُمورِ أَحب لْيكُنْ و«: نظام اقتصادي خود قرارداده است    

 با اين مبنـا، نـه عـدالت صـورت ايـده          ).، عهدنامه مالك اشتر   نهج البالغه  (»الرَّعيـةِ  لرِضَى أَجمعها
شـود و نـه محظـور تـك گفتـاري و             آليستي يافته، به درك و خواست اذهان عمومي سپرده مي         

هرچند اين فرض بعيد است كه در وضعيت آزاد و          . آيد انقطاع از سپهر عمومي جامعه پيش مي      
طبيعـي قـرار   طور كامل در تعارض با يكـسري اصـول حقـوق     برابر، فهم و خواست عمومي به    

صورت، عـدالت بـا       ؛ اما در اين   )در مورد تعارض با حقوق فطري اين فرض بعدي ندارد         (گيرد  
انـد از   طور كه خود دانـشمندان غربـي نيـز تـرجيح داده     تلقي ديني وجود نخواهد داشت؛ همان   

  .»Justice as fairness« :تعبير انصاف بهره ببرند
اش،  سـبب كوتـاهي دسـت مـا بعدالطبيعـه           بـه انصاف، بهره نظري وعملي نظامي است كـه         

  ).و نه فطري(گرايانه ندارد؛ البته در حوزه حقوق طبيعي  دسترس به ميوه عدالت واقع
رسـد؛   نظـر مـي   هاي نظم عادالنه با پاي چوبين انصاف هم قابل پيمودن بـه    بسياري از هدف  

  . هاي ليبرال مؤيد آن است  تاريخي نظام ـكه شواهد تجربي چنان

  دالت اسالمي و نظريات اقتصادي ما ع.4
به نسبت طوالني گذشته، نقطه عزيمت خود را ديدگاه اقتصاد           گيري از مباحث    اگر در نتيجه  

       هاي اقتصادي   ا اگر در پي ارزيابي نظريات و سياست       اسالمي قرار دهيم كه سخن سهل است؛ ام
در اقتصاد، دوباره مـا را بـه        » ارزشي«و  » بومي«براي اصالح در اقتصاد ايران نيز باشيم، تامالت         

در اسـتفاده و    . كنـد  و لـوازم آن رهنمـون مـي       » عـدالت دينـي   «بودن فهم درست انديشه       كليدي
بايد متوجه نكـات    ! دادوستد علمي با دانش اقتصاد غربي كه براي ما بيشتر ستاندن است و بس             

گمـان   بـي . آن تعـابير اسـت    هاي    استلزام  تر از آن،      مهم. دقيق در اختالف تعابير از عدالت باشيم      
شـرايط رشـد و     «،  »هاي بهينه اقتصادي و مـرز مداخلـه         سياست«،  »دولت بهينه «باورهاي آنان در  

طور كامل متـاثر از فلـسفه         و مقوالتي از اين دست، به       » هاي توزيع كارا   ويژگي«و  » توسعه بهينه 
ـ اجتماعي كـم در   ار اسـت دسـت  رو سـزاو  ها است؛ از اين  سياسي ايشان و مرز عدالت نزد آن 
همه . شده به اندازة الزم توجه كنيم      ها و نتايج ديدگاهاي مطرح      فرض  هاي علمي، به پيش     جايگاه

هـاي    بـه ديـدگاه    مطلـق  قتصادي يا بـدبيني   ـ ا   اجتماعي نظريات تبادل آنچه گفتيم، به منزله بستن راه     
  . ح غافل سازداصال ليبرال نيست؛ بلكه فقط نبايد ما را بسنده كند يا از گزينش و
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است كه ايـن مقالـه      » عدالت ديني «هاي منظومه انديشه اقتصاد اسالمي، موضوع         ترين بخش  از برجسته 
  . دادن نقاط تمايز آن در مبناي معرفتي پرداخت دار تبيين تفصيلي و ايجابي آن نبود و فقط به نشان عهده

اول اگـر  : كته قابل ذكر اسـت ريزي اقتصادي امروز، دو ن  گيري در موضوع برنامه    براي نتيجه 
هاي اقتـصاد اسـالمي هـستيم، بايـد در            ما در پي همسوسازي اصالحات اقتصادي با چارچوب       

متاسفانه در موارد بـسياري شـاهد       . را رعايت كنيم  » عدالت ديني «ها، اولويت و شمول      سياست
بـودن   يـت و جـدي  ريزي اقتصادي دربارة اولو اثر در روند برنامه غفلت كلي يا اشاره اجمالي بي    

بـودن   تحقق عدالت ديني هستيم كه تا حدي متاثر از نفوذ فلـسفه اقتـصادي ليبـرال و كمرنـگ                  
ساختن عدالت نيز بايد متوجه معيارهاي حقوق واقعي         كه در محقق    دوم اين . عدالت در آن است   

بـه اصـل    اين مقاله درآمدي بر جايگاه و تعبير عدالت در اقتصاد اسالمي بود و پرداختن               . باشيم
طلبـد؛ امـا     هاي تحقيقي ديگري مي     هاي انتزاعي، مجال   ها و ستايش   گويي  دور از كلي   موضوع، به 

از نظرگاه عدالت   . شود هاي فراگير ديني روشن مي      در همين حد مقاله نيز مبناي رجوع به مالك        
رابري آيد، ميدان عدالت است؛ چه آن حق اقتضاي ب         ديني، هر جا پاي حقوق انساني به ميان مي        

كردن زمينه دسترس يكسان افـراد بـه امكانـات            داشته باشد و چه نابرابري؛ بنابراين، فقط فراهم       
ساختن سطح زندگي آبرومندانـه بـراي        طور كه فراهم    اوليه و اطالعات معيار نخواهد بود؛ همان      

جا كـه اقتـضاي       تقسيم ثروت و قدرت آن    . هاي دولت رفاهي نيز كافي نيست       همگان و سياست  
براي تحقق چنين عدالتي كـه پـشتوانه        . برابري دارد نيز بايد با معيارهاي عدالت صورت گيرد        نا

درسـتي    را بـه    رشد انساني اقتصادي است، بايد فلسفه اقتصادي و فلسفه سياسي خوابيـده در آن             
گـرا   پاسخي كه موضع سـنت . داد پردازي و سياستگذاري اقتصاد قرار را غايت نظريه فهميد و آن  

هـاي عـدالت      دهند، پاسخي به پرسش شـاخص       ديني از عدالت و حقوق انسان ارائه مي        و تلقي 
هايي است كه در متن آفرينش انسان و اجتماع لحـاظ            ها و شايستگي    اقتصادي متناسب با غايت   

و » وجـودي «محـوري    شده و از جهت شناختن هم براي ما قابل دسـتيابي اسـت؛ يعنـي واقـع                
اختالفـات  ). فلسفي و نگرش ديني هم مورد اشاره قرار گرفت       هرچند تفاوت سنت    (؛  »معرفتي«

فـرد و    «ةتواند روشن شود كه نظرات زيربنـايي دربـار          عدالت فقط در صورتي مي     ةعميق دربار 
  .ها مواجه شويم دوين كرده، با آنرا ت» جامعه

و  »فراگيرترين سياست در نظـام اجتمـاعي      « وترين   براي ثمره كالم، اگر بپذيريم كه عمومي      
شـود، برقـراري روابـط عادالنـه و          ها را شامل مي     ها و كليه گروه    حكومتي اسالم كه تمام حوزه    
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گرايـي عـدالت در اقتـصاد      واقع) العدل سائس عام   : اميرمؤمنان( حاكميت ضوابط عدل است   
  : هاي خاصي در برقراري وضع مطلوب خواهد داشت اسالمي استلزام

هادها و ساختارهاي خاصي در واقعيت نظـم اقتـصادي و           گرا بيانگر روابط، ن     عدالت واقع . 1
هاي ديگري چون كارايي در توليد يا رفع فقـر            اجتماعي بوده و قابل تحويل به اهداف و ارزش        

همچنين تحويل اين اصل رئاليستي بـه موضـوعات و وضـعيت ذهنـي ماننـد آزادي در                  . نيست
عبارت ديگر، چون عدالت ديني      به. ستانتخاب و مبادله در اوضاع اطالعات كامل، امكانپذير ني        

فقط به ويژگي مسير و ذهن فاعل اجتماعي اختصاص نداشـته، اقتـضا و واقعيـت محـوري بـر                    
شرايط و هم بر ثمره نهايي مبادالت دارد، اثر مستقل از تحقيق ليبراليسم اقتصادي قابل شناسايي         

ركردي در جريـان آزادي     به همين دليـل، گرچـه بخـشي از عـدالت كـا              و ارزيابي خواهد بود؛     
 آزادي اقتصادي هـيچ تـضميني  «اقتصادي و نظام رقابت كامل بازار محقق خواهد شد، چون در          

 .، تالزمي با اين بخش از عدالت اسالمي ندارد»دهد مورد نتايج و رسيدن هر فرد به حق خود نمي در

ودكـار و بـا     صورت طبيعي، و خ      از سوي ديگر، عدالت در تلقي ديني، وضعي نيست كه به          
كردن ضوابط خاصي در نقاط شـروع، سـازوكارها و          رفع موانع موجود شود؛ بلكه نيازمند حاكم      

در تعريـف عـدالت گويـاي همـين         » اعطا«تعبير  . نقاط پايان جريان اجتماعي و اقتصادي است      
صـورت حـداقلي      مساله است؛ يعني نتايج نظام مبتني بر عدل ديني، تا حدود قابل توجـه و بـه                

 تعهدي به سازوكاري      است؛ پس اگر از طرق سازوكارهاي آزاد و طبيعي به آن نرسيديم،            روشن
اش  آزادي نداريم؛ بلكه ما اصول ليبراليـسم را نيـز بـراي عـدالت بـه معنـاي گـسترده و دينـي                      

پيچيـدن بـراي اقتـصاد ايـران، گفتمـان و            بنـابراين در توصـيه سياسـتي و نـسخه           خـواهيم؛    مي
بل تحويل به معيارهاي ليبراليستي نيست و با فـرض رفـع موانـع نظـام                هاي عدالت، قا    شاخص

رقابت و بازار، صورت مسأله عدالت پاك نخواهد شد؛ بلكه اين عدالت جامع ديني اسـت كـه                  
  ). ما عمرت البلدان بمثل العدل  : اميرمؤمنان(شكوفايي و رشد اقتصادي را نيز به دنبال دارد 

گـاه در مقـام       كه اسـميت هـيچ      اند؛ چنان  به اين نكته توجه داشته    گويا بنيانگذاران اقتصاد نو     
  . گري و دست نامرئي را پيش نكشيده است بحث از توزيع اقتصادي، سخن از رفع مداخله

گرايي نظريه عدالت دارد، تعيين ويژگي كيفي مهمي براي           دومين پيامدي كه پذيرش واقع    . 2
گرايي وجـودي و معرفتـي،        مايد؛ يعني واقع  ن  شاخص عدالت اقتصادي است كه بسيار جدي مي       

حقـوق  . دهـد   دست مي  بودن روابط و كاركردهاي نظام به       مبنا و مالك مهم براي سنجش عادالنه      
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اش هر دو جنبه عـدالت فراينـد محـور و نتيجـه محـور را       طبيعي در صورت فردي و اجتماعي     
تعـامالت درون نظـام بايـد طبـق         بر اين اساس، اوالً روابط بين اجزا و نهادها و           . كند توجيه مي 

گـرا و معاملـه      ضابطه فرايند عادالنه باشد؛ يعني هر داد و ستدي بر مبنـاي نظريـه ارزش واقـع                
عادالنه باشد و ثانياً ثمره و نتيجه داد و ستد و رقابت در نظام بايـد بـا ضـوابط كلـي توزيـع و                         

عبـارت ديگـر، حقـوق      بـه .نحو پيشيني قابل شناخت است، منطبق باشـد      وضعيت عادالنه كه به   
كردن نقطه آغاز مشابه بـراي مـسابقه          طبيعي و اجتماعي از جهت فرايند محوري، مستلزم فراهم        

از جهـت   . عادالنـه بـراي همگـان اسـت       ) دريافـت و پرداخـت    (همگان و رعايت اصل مبادله      
 هـاي شايـسته زنـدگي       محوري نيز اين حقوق مستلزم دستيابي همگان به حداقل موقعيت          نتيجه

جنبـه دوم   . اجتماعي انساني و تعديل توزيع ثروت و قدرت بـراي حـصول ايـن معيـار اسـت                 
هـاي خـداداد در صـورت گـردش عادالنـه       گردد كه ثروت فرض برمي عدالت ديني به اين پيش  

گيـري   ها را براي بهره     كند و پروردگار نظام تكوين، آن      براي تامين معيشت آحاد بشر كفايت مي      
 . داده است قرار) صورت يك سطح البته نه به( همگان

كنيم، رد ديدگاهي است كه برقراري آزادي و رقابت        استفاده مهمي كه ما از مدعاي مقاله مي       
رسـيدن  . داند محور بسنده مي   اصالح فرايند را براي عدالت نتيجه      را براي عدالت فرايندمحور و    

گفتـه   كدام از دو قيد پـيش  ها كه شاخص نگرش رئاليستي است، با هيچ      به حقوق و تامين غايت    
كفايت اصالح فرايند   (اين دو شاخص اصالت دارند و قيد پيشين         . شود طور كامل حاصل نمي     به

دهد، نه در نظريـه و نـه در          به ما ضمانت نمي   ) از طريق رقابت آزاد براي حصول نتيجه عادالنه       
  . هد مطلقتجربه عملي كشورها؛ پس ما نيز تعهدي مشروط به دو قيد داريم و نه تع

هاي   تواند شاخص  مي) از نظر ديني  (كه مالك حقوق انساني و غايتمندي اجتماع          با قبول اين  
هاي   محور مشخص كند، نظريات و سياست      عدالت اقتصادي را در دو جنبه فرايندمحور و نتيجه        

ـ       . گرايانه قابل محك خواهد بود      صورت واقع   اقتصادي به  ه آيا كاركرد مجموعه نظام اقتصاد رو ب
گرا بـا رويكـرد      هاي عدالت واقع    ترشدن دارد؟ پاسخ اين پرسش بر عهده شاخص        سوي عادالنه 

ثبـاتي اقتـصاد كـالن،       محور است؛ براي مثال، گسترش فقر غيراستحقاقي، نااطميناني و بي          نتيجه
هـايي اينچنـين، مـا را بـه پاسـخ             آوري و مـالك     كاهش سطح بهداشت و آموزش و ركود علمي و فن           

  . هاي ضرور و عمومي ادا نشده است دهد؛ زيرا حق در برخورداري سش پيشين سوق ميمنفي پر
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هـاي    ها و روابط عامالن اقتصادي عادالنه است؟ پاسخ بر عهده شـاخص             آيا مقررات بخش  
طور مثال، نظام پرداخت كاركنان دولت و         محور خواهد بود؛ به   گرا با رويكرد فرايند     عدالت واقع 

 افزوده  ارزشِگردش اطالعات، سهم بري عوامل براساس        يت انحصار و  دستمزد كارگران، وضع  
هايي از ايـن دسـت مـا را در پاسـخ بـه                ها و مالك    و وضعيت آزادي ورود و خروج از فعاليت       

هـاي    كنند؛ زيرا براساس ضوابط حقوق اجتمـاعي هـر كـدام از مـالك              پرسش مذكور ياري مي   
جا است كه ارتباط و تـاثير عميـق           اين. نام گيرد پيشين بايد در وضعيت خاصي باشد تا عادالنه         

سـازد؛   هاي اقتصادي جامعه و نظام ديني خود را نمايان مي           گرايي نظريه عدالت در سياست      واقع
پردازي و سياستگذاري اقتـصاد ايـران مـستلزم اسـتخراج            كردن ثمره مقاله در نظريه      اما كاربردي 

هـاي   هـم بـا توجـه بـه زمينـه            اقتصاد، آن  هاي عدالت ديني در عرصه      مستند و تفصيلي شاخص   
نـشدن عـدالت    گرايي و ذهنـي  بدين طريق هم جنبه واقع. ـ تاريخي ـ بومي جامعه ايران است  ارزشي

  .شود شود و هم بعد اعتباري و مربوط به سپهر عمومي جامعه مورد غفلت واقع نمي رعايت مي

  گيري نتيجه

هـاي   شـناختي، برداشـت    از ديـدگاه معرفـت  تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه      با بياني مختصر مـي   
گرايـي    گرا است و بنانهادن نظريه عدالت اقتصادي بر مطلوبيت          ليبراليستي از عدالت اقتصادي غيرواقع    

  .فقط تا افقي محدود راهگشايي خواهد كرد، )ليبراليسم كانت و عدالت رالز(يا قرارداد اجتماعي 
 شناسـي مـدرن نيـز همـاهنگي     ع با ديدگاه انساندر يك منظومه منسجم نظري ـ عملي، اين موض 

 گرايي حـاكم اسـت؛ بنـابراين     ا در نگرش اسالمي به عدالت اقتصادي، فلسفه واقعكامل دارد؛ ام
گرايـي تعيـين      طبيعي و غايـت    بودن روابط و نهادهاي اقتصادي بر مبناي حقوق        شاخص عادالنه 

هـاي عادالنـه مـواجهيم كـه در            از انتخـاب   و البته پس از رسيدن به حد شاخص، ما با طيفي          شود    مي
صورت رضايت دو طرف معامله يا توافق عمومي نهادهاي اقتـصادي، موصـوف بـه ويژگـي عادالنـه                   

هـاي    بدين ترتيب، در سياستگذاري اقتصادي بايـد متوجـه ايـن نكتـه باشـيم كـه تلقـي                  . خواهند شد 
) خواهانـه ديـن قـرار دارد        هاي عـدالت    شهاگر نگوييم در تقابل با اندي     (ليبراليستي از عدالت اقتصادي     

كـه در     تواند انتظارهاي نظام اسالمي را در خصوص ابعـاد گونـاگون عـدالت تـامين كنـد؛ چنـان                    نمي
  .عدالت واقف بود» جايگاه و تلقي«هاي آن در مورد  ترويج دانش اقتصاد نو نيز بايد به محدوديت
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