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 يشمندان مسلمان و غربيدگاه انديسۀ ديمقا ؛يدولت و عدالت اجتماع
  Naderi@qabs.netينيامام خم يو پژوهش يآموزش ةمؤسساستاديار نادري قمي /  محمدمهدي

 14/01/1396: پذيرشـ  13/09/1395: دريافت

 دهيچک
ن يتاستت  ا يلت اجتماعفه دولت در قبال عداياز مسائل مورد بحث، وظ يکي، يدر حوزه مباحث مربوط به عدالت اجتماع

ن يتد  اهتدصتور   يربتمتفکتران   يو آرا شمندان مستممانيدگاه اندين ديب ياسهينه، مقاين زميدر ادارد مقاله تالش 
ف يتتعر ن دو گتروه دريتن اين اختالف بتياولكه دهد ينشان م، سهيل و مقايل اسناد، به همراه تحميتحمبا روش  پژوهش

امالً مختالف، كتدگاه يت: دردمطرح كتدگاه را يتوان سه ديز ابتدا مين يدخالت دولت در عدالت اجتماع ةعدالت است  دربار
ستتقل بته حستا  م يرالز را نظردگاه جانيد بتوان ديشا، نايمن يا راه سوم  در ايانه ي، و راه ميدخالت حداكثرطرفداران 

گرچته  يتدگاهي استت كتهدمدعاي مقاله اين است كه نظر اسالم به   انه استيراه م يز نوعينرسد اين مينظر به آورد، 
 راه ستوم استالمي دهيم آن راديدگاه كساني چون رالز، تترجي  متي توان آن را نوعي راه سوم ناميد، اما براي تمايز بامي

 بناميم 

  ي، دولت، راه سوم، راه سوم اسالميعدالت، عدالت اجتماع ها:دواژهيكم
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 مقدمه

جوود وبوود  اتوتب بوا  يز جوامع بشريانگاز موضوعات مهم و بحث يکيرباز ياز د« يعدالت اجتماع»

، ص 1378، ينوي)موتوي خمزان اتت يگر يعدالتيطلب و از ظلم و بعدالت يطور فطرنکه انسان بهاي

د کمتور ي، شوايو نظور ياما به لحوا  عملو، (179ص ، 2؛ ج 156-157ص ، 1، ج 1376، ي؛ مطهر26
 يايوتوب و ان ان، مکاين ميقرار گرفته اتتب در اتضارب آرا ن حد مورد ياتا ، به انداز  عدالت يموضوع

ان يودر م ياختالفو نيکمتور، اند و در عمل و نظرواحد داشته يعدالت موضع خ دربار يدر طول تار ياله

ب تاتو ول داشوتهژ  به عدالت م ذيو يتيد و عنايتأک ين الهين ديعنوان آخربه، شودب اتالميمند  يآنها د

ام موردم يوقو  يرا تحقق عدالت اجتماع ياله يايو مهم بعثت همۀ ان  ياز اهداف اتات يکي، ميقرآن کر

شوته فشورد کوه او را ک يعودالت اوا يتا بدانجا بور اجورا يعلحضرت (ب 25 :دي)حدد دانميقسط  به

نجام در تورا، کوه در عودالت بوه خورج داد يسندگان، به ت ب شدتينو ير برخيبه تع ب اندد يعدالت نام
از  يکوي نکوه،يا يکد اتالم بر عودالت اجتمواعمؤد يگر بر تأکيدب گوا  ديمحراب ع ادتش به شهادت رت

شود   يمعرفو يعدالت اجتمواع يايو اح ييبراا يحضرت مهدحجت خدا، ن يآخر ياصل يشعارها

 (ب11، ص 51، ج 1404، يت )مجلسات

 يردر عمل، روشن شدن م احوث نظو يۀ تحقق عدالت اجتماعين اايبه هر حال، روشن اتت که اول

دفوا   وق ين مصاديير عمل و تعد يتحقق عدالت اجتماع ي، براينظر يآن اتتب بدون روشن بودن م ان

 مبييگرفتار آ يعدالتيبسا به نام عدالت، در دام بم شد؛ چهيرو خواهروبه ياز آن، با مشکالت فراوان
ت عودال يف و معنوايونکوه: تعرير ايومطور  اتوت؛ نظ يمسائل مختلف، يعدالت اجتماع ببا اما در

نسان بوه ش ايا منشأ گراي؟ آيو احسات ينا ذهي، ينيو ع ياتت واقع يا عدالت امريست؟ آيچ ياجتماع

 يدوتوتا احسوا  نو يو؟ آيرفطوريا غيو ياتت فطر ي؟ عدالت امريا احساتياتت  يعقالن، عدالت

و  يطل زۀ لوذتيواز غر يناشو، ش انسوان بوه عودالتيا گوراي، ش او به عدالت اتتيانسان موجب گرا

م و هوا  انسان ضرورتاً در مقابول ا دو تاحت عقل و احسيلۀ عدالت، آئاتت؟ در مس يو يخودخواه

ا يو، آيرجق خايوجود ندارد؟ بر حسب مصاد يو تعارض ين آنها ناهماهنگيا بياند، ناهماهنگ و متناقض
ن يلزومواً بو ايصۀ عمل، آعر؟ در ياجتماع يو تابع قرارها و قراردادها يا نس ي، مطلق اتت يعدالت امر

ارد؟ تناقض و تعوار  وجوود د، اشيفرد يهايز آزادانسان ا يو برخوردار يعدالت اجتماع يبرقرار

لت را بور د عودايوا بايو، مقدم بر عدالت اتوت يا آزادين آن دو، آيبزاحم تناقض، به هنگام تدر صورت 

 بببب مقدم داشت؟ و يآزاد
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بوه  فقوط، در اين مقالوه رونياستب ازيسور نيم هنامانياايا ک مقاله و ين مسائل در يخ همۀ اتط عاً اا

د عودالت ش ريتحقق و ا يدخالت دولت برا» يم و آن، بحث مهم و کاربرديان مسائل ارداختهياز ا يکي

 اتتب« ياجتماع

 ف عدالتيتعر

م يم کنوکوه معلوواتت ن ي، ايمقدمات تحقق عدالت اجتماع يتازفراهمبراي ن گام ياول، رتديبه نظر م

بيوان  عودالت يبورا يف مختلفويمجمو  تعار نه، متفکران مسلمان درين زميست؟ در اياتاتاً عدالت چ
، 1368 ،يمطهورب دادن حق به صواحب حوق )1: ف را برشمردين تعاريتوان ايم، انياند که از آن مکرد 

 ب(http://www.leader.ir/fa/speech/1223، يااهلل خامنووووهتيووووآ؛ 137، ص 1380، مصوووو ا ؛ 57ص 

ط يط و تفوراز افورا يو دور يروانهيب م3(؛ 27، ص 1359فر، انيخود )توا يز به جايب قرار دادن هر چ2

د جوايب ا4؛ (284-280، ص 1376، يفواراب؛ 24-23، ص 1378، ينيخم يموتو؛ 46، ص 1377، ي)نراق

ه قوانون ب عمل کردن ب5؛ (353، ص 12ق، ج 1417، يط اط ائض )يهرگونه ت ع يو نف يمساوات و برابر

 (ب255، ص 1358، يجعفر)
مطور   عودالت ۀشمندان مسولمان دربواريکه توتط اند ياز م احث ياريداشت که بسد توجه يال ته با

لت نواظر بوه عودا اتوت و م احوثِ يا عودالت فقهويوو  يا عدالت اخالقي يناظر به عدالت کالم، شد 

د توجوه ر مووريعمدتاً در چند دهۀ اخ يشودب م احث مربوط به عدالت اجتماعيافت ميکمتر ، ياجتماع

 و متفکران مسلمان قرار گرفته اتتب سندگانيژۀ نويو

 بدارنود يدر بحث عدالت اجتمواع يتريات غنيشتر و ادبيتابقه ب يشمندان غربياما متفکران و اند

ان آنوان مطور  و محول بحوث بوود  اتوتب يواويش از آن، در م يونان باتوتان و حتوين مسئله از يا
دانسوتند يه و ارداختوه انسوان مت را تواختيوخوود، کوه واقع ين تفکر محووريها بر ط ق استيتوف

ت تصوور يوت و واقعيونيز آن را فاقود عيو(، در باب عدالت ن26-25، ص 1، ج 1382، يزدي)مص ا  

 يزيومعتقد بودند: عودالت چ ماخو يتراتو  اراتاگورا تر همچون معتدل يهاتيسيکردندب توفيم

 کسيکوالتر مانند يافراط يهاتسي(ب توف1382ه، يريست )بشين ياجتماع رتوم و هاثاقيم بازتاب جز

 شوهيهم نيقوان نکهيا به توجه نداردب با جامعه يجار نيقوان از اطاعت جز ييمعنا ز معتقدند: عدالتين

نودارد  ايواقو منافع حفظ جز ييمعنا عدالت جهينت در شوند،يم وضع آن نفع به و حاکم ط قه جانب از
ت و يونيان در بواب عيکورد  موضوع توفسوطائز توالش ين تقراط(ب 304، ص 1، ج 1348)افالطون، 
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(ب 1382ه، يرياز آن ارائوه نکورد  اتوت )بشو يفويت نداشتن عدالت را ابطال کند، اموا خوود تعريواقع

ف يو(، در تعر12، ص 1353ف عدالت به دادن حق به صاحب حق )افالطون، يضمن رد تعر افالطون

بور  ارتطو(ب اما 236-235، ص 1348طون، آورد )افاليم يخود رو يز به جايآن، به قرار دادن هر چ

اسوندد يشتر ميعدالت ب يف مشهورِ دادن حق به صاحب حق را براي، تعرافالطونخالف اتتاد خود 

نظر اتت هم ارتطوز با ياو ن ييآيد که گوز به دتت ميين نيتنت آگوتت(ب از کلمات 1382ه، يري)بش
س دولوت و ي)وضع ق ل از تأت يعيدر وضع ط  ،توما  هابز(ب به نظر 50، ص 1381، ي)اخوان کاظم

کسوب روروت و  ير بوراينااوذانياا يندارد و تنهوا رقوابت ييحکومت(، قانون و اخالق و عدالت معنا

ابود و محقوق ييس دولوت معنوا ميت حاکم اتتب قانون، اخالق و عدالت تنهوا بوا تأتويقدرت و امن

، که مانند بنتام(ب 207، ص 1373ت )اشتراو ، ت قراردادها و قرارها اتيشود، و عدالت همان رعايم

دانود، معتقود يز از درد و رنو  ميولوذت و گر يوجورا جست يافعال و کردار آدم يمحور تمام هابز

ت بوه هموان عناصور يورعادالنه، درتت و نادرتت، و حق و نواحق، در نهايم عادالنه و غياتت: مفاه
مازاد خالص لوذت »که  ياتا ، هر عملنيابندب براييل ميز از درد و رن ( تقليه )طلب لذت و گرياول

جوان (ب 1382ه، يريش دهد درتوت، عادالنوه و بوه حوق اتوت )بشويرا بر درد و رن  افزا« يو خوش
در  ياخوتالف نظور داشوت، ولو بنتوامت لذت بوا يفيت و کيز گرچه در خصوص ماهين لياتتوارت م

ت و يرضوا يحداکثرتواز»و همچنان بر اصول اتخاذ نکرد  يبحث مورد نظر ما، موضع چندان متفاوت

معتقد بوود: عودالت ع وارت  روتوکرد )همان(ب يد ميتأک يعنوان مالک عدالت اجتماع، به«يخرتند

ن جامعوه، يد که قوانيآنگا  به حداکثر خواهد رت ير عمومي؛ و خير عمومين خيشترياتت از: تحقق ب
گور   ي، مفهووم عودالت را بوه مفهووم آزادانتک(ب 28رد )همان، ص يشکل بگ يبر اراد  عموم يم تن

او بوا  يکوه آزاد يافورد بوه گونوه يزند و معتقد اتت: عدالت ع ارت اتت از: محدود کردن آزاديم

تووان يز ميون هگول(ب از م احوث 178-176، ص 1388، يگر هماهنوگ شوود )واعظويافراد د يآزاد

محور( )و عودالت يدن به جامعوه اخالقويرت يرا اتتن اط کرد؛ گرچه او برا کانتبا  ييرأش هميکماب

عنوان نمواد تفکور ، اموا بوهموارکس(ب 1382ه، يريدهد )بشيارائه م يگرين دييبود، ت  کانتکه مد نظر 

عودالت را عمودتاً در  يداندب ويو مساوات م يبرابر يشتر به معنايزم، عدالت را بياليزم و توتيکمون
اتا ، روروت محودود و مصورف دهدب براينيمد نظر قرار م يعيعدالت توز يع و به معنايحوزۀ توز

از  يکوويد يوورا با جووان رالووز(ب 68-67، ص 1378نسوونت، يشووود )ويه ميتوصوو يمحوودود و مسوواو

گرچوه بوه  يدر دورۀ معاصور دانسوتب و يدر بحث عدالت اجتماع يشمندان غربين انديرگذارتريتأر
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گونه برداشت کورد کوه او نيتوان ايم احث او م از عدالت ارائه نداد ، اما از مجمو  يفيصراحت تعر

 رالزگفتب يم مارکسکه در رروت و مصرف؛ آنچنان يداند، اما نه برابريم يبرابر يعدالت را به معنا
ن حوال، معتقود اتوت در يکنود و در عويافراد جامعه دفوا  م يبرابر برا يهابرابر و فرصت ياز آزاد

، رالوزن مخالفان يتر(ب از جمله ترتخت1376اند )رالز، و عادالنه ز موجّهيها نيخاص، نابرابر يوضع

 يميد با تمسک به مفواهي، معتقدند: ن اياشار  کردب آنان ضمن دفا  از آزاد کيهاو  کينوزتوان به يم
کوه در  رالزردب در مقابلِ يد  گرفته شد  و مورد تجاوز قرار گياو ناد يهايهمچون عدالت، فرد و آزاد

قلموداد  يعويار حقووق ط يوعک مودافع تماميو کيونوزاتت،  يقوق، طرفدار قرارداد اجتماعنۀ حيزم

، 1383، ي؛ آشوور329، ص 1381، د دارد )موحوديوافراد تأک يعيط  يهايشود و بر حقوق و آزاديم

رود کوه يش ميآن تا آنجا ا يژ  از نو  رالزيو، بهيز در تقابل با عدالت اجتماعين کيها(ب 35-34ص 

ات يود از زبان و ادبيمعنا و خطرناک اتت که بايب يمفهوم« يعدالت اجتماع»قد اتت: اتاتاً واژۀ معت

 (ب1382ه، يريحذف گردد! )بش يو اجتماع ياتيت
در  را يشومندان غربويعودالت از منظور اند ين معوانيتور، مهمتشوذبا توجه به آنچه گحال، هر به 

 يراردادهوابوه قرارهوا و ق ي نوديا اايون جامعوه )يز قووانب اطاعت ا1دانست:  ين معانيتوان ايمجمو  م

در  يسواوو ت يب برابور4؛ ب دادن هر حق به صواحب آن3؛ خود يز به جايب قرار دادن هر چ2؛ (ياجتماع

؛ يعمووم رين خيشتريب تحقق ب6؛ يها و آزاداز فرصت يبرداردر امکان بهر  يب برابر5؛ رروت و مصرف

گور يد يکه بوا آزاد يابه گونه، فرد يب محدود کردن آزاد8؛ افراد جامعه يب حداکثر کردن لذت و خوش7

 افراد هماهنگ شودب
 يرابو يشومندان مسولمان و غربويکه از جانب اند يفيدر مجمو ِ تعار: د گفتيبا يبندجمعيک در 

هور  شود: دادن هر حق بوه صواحب آن، قورار دادنيد  ميف مشترک ديعدالت ارائه شد  اتت، ته تعر

دالت بوه ف عويوو اطاعوت از قوانونب تعر ياجتماع يبه قرارها و قرادادها ي نديخود، و اا يبه جا زيچ

ه بوا ف مشترک بوه حسواب آورد، گرچويمالحظات جزو تعار يتوان با برخيز ميرا ن يمساوات و برابر

حسواب  ف مشوترک بوهيد بهتر باشد آن را از تعواريشا ،شوديمساوات آورد  م يکه برا يوديتوجه به ق

ن يرد و در بوشمندان مسولمان داياختصاص به اند، از افراط يو دور يروانهيف عدالت به ميمب تعرياورين
 يف اختصاصويد از تعواريوز بايوف را نيوشودب توه تعريد  نميد ينظران غربف مذکور از صاحبيتعار

، و ير عمووميخن يشتريافراد جامعه، تحقق ب يرد: حداکثر کردن لذت و خوشکب وحسم يمتفکران غرب

 گر افراد هماهنگ شودبيد يکه با آزاد يافرد به گونه يمحدود کردن آزاد
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، ار گرفتوهرش قوريشتر مورد اذيان متفکران مسلمان بيکه در م يفيتعر: د بتوان گفتي، شاحالهر به 

ن يتووان بور اتوا  همويز ميوگور را نيف دياز تعوار يارياتت و بس« دادن حق به صاحب حق»همان 

 ر کرد و به آن بازگرداندبيتفس فيتعر

کوار  عوام و گسوترد  بوه ين اصطال  گا  به مفهووميد گفت: ايبا ياما در مورد عدالت اجتماع

ت و عودال يي، عدالت قضاي، عدالت اقتصادياتيگر عدالت، همچون عدالت تيرود که اقسام ديم
بوه  يز عودالت اجتمواعيونندب گا  يآيدر طول آن و اقسام و ابعاد مختلف آن به حساب م يآموزش

 ييرنود و معنوايگيرود که اقسوام موذکور در عور  آن قورار ميخاص و محدود به کار م ييمعنا

ها، از عودالت سوتيها و کمونسوتياليوتيات تيوژ  در ادبيوکنندب گا ، بهيدا ميخاص و متفاوت ا

ت رادف بوا عودالمتو يمراد اتوتب در واقوع عودالت اجتمواع يشتر همان جن ۀ اقتصادي، بياجتماع

نوژاد، يغنن مسئله اشار  کرد  اتت )ياتت که به ا ي، از جمله کسانکيهارودب يبه کار م ياقتصاد

د، يدجر ياتا  تعاب برنظران معتقدند: صاحب يکه برخ(ب همچنان1376نژاد، يه و غنيري؛ بش1372
بلکوه حتوى  ،هوددل موىيتنها بخش اصلى موضو  عودالت اجتمواعى را تشوکنه، عدالت اقتصادى

بت ط و رقاياالت، منابع، شريچراکه تما؛ سته شوديعنوان تمام ابعاد عدالت اجتماعى نگرتواند بهمى

ب از (101، ص 1379لوو، و يعو  انيوتوتونچ) ح داديان اقتصوادى توضويوتوان با بن افراد را مىيب

که در اداموه تب همچنانات ه عدالتينظربا عنوان  جان رالزن مدعا، کتاب مشهور يدات ايجمله مؤ

ول حو، بحوث خوود را بور اقتصواد و يدر باب عدالت اجتماع ياهيارائه نظر يبرا يخواهد آمد، و

م کوه در ياکرد  يمش يز ما بر اتا  اصطالحين مقاله، نيمتمرکز تاخته اتتب در ا يعيعدالت توز
 بمورد نظر اتت ي، عمدتاً همان جن ۀ اقتصاديم احث مربوط عدالت اجتماع

 ين عدالت اجتماعيفه دولت در تأميوظ

از م احث مهم در حووزۀ  يکيف عدالت وجود دارد، يکه در تعر يها و اختالفاتنظر از بحثصرف

ن بوار  از يونه اتتب بوا مورور م احوث در اين زمي، رتالت دولت و حکومت در ايعدالت اجتماع

، با هرگونه يدگا  نظرين ديکرد: اولرا مطر   يتوان ته نگا  کلي، ميمتفکران مسلمان و غرب يتو

دگا  يودگا  را دين ديتابدب ايمخالف اتت و آن را برنم يعدالت اجتماع يدخالت دولت در برقرار

 يبرقورار يدولت برا يمحققان از دخالت حداکثر يدب در مقابل، برخيتوان ناميم« يدولت حداقل»
تووان از آن ينه وجود دارد کوه مين زميا هم در يکرد توميکنندب رويم يجان دار يعدالت اجتماع
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دگا ، بوا يون دير کردب گا  از ايدولت تع  يو حداکثر ين دخالت حداقليو حد وتط ب« انهيرا  م»به 

 شودبير ميتع « دولت رفا »نام 

 . مخالفان دخالت دولت1

ودجووش ر و خحاکم بر بازار و حوزۀ اقتصاد، بوه صوورت خودکوا يعيط  ين دتته معتقدند: تازوکارهايا

بودتر  سوت؛ اتاتواً هرگونوه دخالوت دولوت وضوع رايبه دخالت دولت ن يازيکنند و نين ميعدالت را تأم

 م اقتصوادن اتت که علويرتد، نظر غالب اقتصاددانان ايکند و خود ضد عدالت اتتب در واقع به نظر ميم
م ز حووزۀ علوله )عدالت(، خوارج ان مسئيداندب اير رشد و توتعه، اتاتاً عدالت را رتالت خود نميدر مس

 يارا بور يتن رتواليست که علم اقتصاد مخالف عدالت باشود، بلکوه چنويمعنا نن بدانياقتصاد اتتب ال ته ا

 ل نکوردنيوم ف ويوح يعني –نه از امکانات موجود يگيرد و تنها رتالت خود را اتتفادۀ بهخود در نظر نمي

ددانان معتقدنود: از اقتصوا ياريرو، بسني(ب ازا1384، يداند )ت حانيم -درتت از آنها يبردارامکانات و بهر 

ل يووتح يسوتم منطقويت يت مورد توجه باشد، به نووعين وضعيترين و نظريتراگر علم اقتصاد در خالص

 ير واتان صوورت، تنهوا اموور يوسوتب در ايبرخووردار ن يو ارزش ياخالق يچ نو  محتوايگردد که از هيم
 مودتاً جن وۀعکوه ر آن، يونظ يب، مسوئلۀ عودالت و م واحثيترتنيرندب بوديۀ اقتصاد قرار گتوانند در مقوليم

 ب(1378گنجند )دادگر، يبرخوردار بود  و در قلمرو اقتصاد نم يت دتتوريدارند، از ماه يقضاوت ارزش

را  کواردويرو  تيآدام اتومک همچوون يکالتو يها رالي، ليشمندان متقدم غربيان انديبه هر حال، از م

دخالوت  ا هرگونوهدانست که ب ين کسانيد از اوليکنند، بايت ميو بازار آزاد حما يکامل اقتصاد يکه از آزاد

 ، بوا مطور تيآدام اتماندب مخالف يگريو هر منظور د يجاد عدالت اقتصاديدولت در عرصه اقتصاد براي ا

 يرابوالزم  يهاآزاد همۀ توازوکار ياددر اقتصاد معتقد اتت: بازار و رقابت اقتص يۀ دتت نامرئيکردن نظر
 يگورير نهواد دا هيست دولت ي، الزم نيعدالت اجتماع يبرقرار يجاد عدالت را در خود نهفته دارد و برايا

 يه آزادبواتوت کوه معتقود  يز از کسانين کاردوير(ب 21، ص 1353، يانجام دهد )الژوژ يگونه دخالتچيه

ا ه، بوينظر و ابدا  دو مالتو  يتيۀ جمعيرش نظريبا اذ يتتب وو عدم دخالت دولت در اقتصاد ا ياقتصاد

 اد و م وادالتمعتقد اتت: در صوورت اتوتقرار نظوام بوازار آز« يت نس يمز»و « يقانون بازد  نزول» يهانام

سوت ين يازيون و خواهود شود يد جامعوۀ بشورين منافع عايشتريطور خودکار ببه، يالمللنيب يآزاد اقتصاد

 ب(217، ص 1370د، ياعمال کند، تا عدالت برقرار گردد )ژ يرون دخالتياز ب يا نهادي يقدرت
از ، انوديجواد عودالت اجتماعيا ايز که مخالف دخالت دولت بورين يشمندان متأخر غربيان انديدر م

بور  يد در درجوۀ اول م تنويوۀ عودالت بايوهر نظر، اشار  کردب به نظر او کيرابرت نوزتوان به يجمله م
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فورد  يعيم تا حقوق ط ين بکوشيمتقدم يوۀ برخيفرد باشد، نه آنکه بعکس و به ش يعيوق ط رش حقياذ

ت يومالک يو، نوهين زمي(ب در همو1382ه، يريبشم )يهمچون عدالت اتتنتاج کن ياصول اخالق يرا از برخ

 چ کوس، و از جملوهيهو ياز تو يچ عملياتت و ه« مطلق»داند که يها مانسان يعياز حقوق ط  يکيرا 

–329، ص 1381؛ موحود، 35-34، ص 1383، يآشورعادالنه نخواهد بود )، دولت، که ناقض آن باشد

مب يد نگران ط قات محروم باشويما ن ا و ع به عهدۀ بازار اتتيتوز ي، کار تاماندهکينوزب به اعتقاد (330
دانود: يم بودن ياعضوا يع اج واريورروت را هماننود توز يع اج اريجالب، هرگونه توز يهيدر تش  يو

ات، يوگونواگون از جملوه اخوذ مال يهوات افراد بوه روشيگران و تجاوز به مالکيد يمحدود کردن آزاد

ه يوکوه اصوالً کل يو بوه فورد يريورا به اج ار بگ يکي ۀ تالم دارديکه دو کل يهمانند آن اتت که از کس

 (ب932-924، ص 1373بلوم، ! )ياهدا کن، ه در معر  خطر اتتين ناحيندارد و از ا

تحقوق  ياتت که مخوالف هرگونوه دخالوت دولوت بورا يهم از جمله متفکران معاصر غرب، کيها

هوود  يب وکوامالً ع وث  يجامعه به صورت عقالن يشۀ بازتازياند، ياتتب به اعتقاد و يعدالت اجتماع
 نوه آنکوه در ارور، اتوت يعويط  يچراکه نظم موجود در جامعه خودجوش و حاصل تازوکارها؛ اتت

 يبورا يزيربرناموه کيوها، رونيوا(ب از91، ص 1380، يديجمشبه وجود آمد  باشد ) يعقالن يهاطر 

م بووازار موجووود در نظوا يهواينابرابر، دانوودب از نظور اويرا اتاتواً نواممکن م ين عودالت اجتموواعيتوأم

 ند اطالعوات وتواينم يشناختحکومت اصوالً از نظر معرفت، اتتب از نظر او ديمف يا حتير ينااذاجتناب

 يهاشوهياند يار داشوته باشودب ويوجاد عدالت( در اختيبازار )و ا يندهايح فرايتصح يالزم را برا يآگاه

هووا را ( و ماننوود آنجووان رالووزۀ يووانووه )ماننوود نظريگراعيا توزيوو، زم(ياليطل انه )همچووون توتوومسوواوات
د نامحودود، خوو يت خصوصويومالک: معتقد اتوتته، نسدا يد بر ضد عدالت و آزادين تهديترخطرناک

 (ب1382ه، يريبش) کلمه اتت يواقع يشۀ عدالت به معناياز اند يجزئ

 دولت ي. طرفداران دخالت حداکثر2

تحقوق عودالت  ين را  برايا بهتريتنها را  : معتقدند يلسوفان اجتماعيصاددانان و فتاز اق ياعد ، در مقابل

 يدگاهيون ديواتوتب ا ينه، آن هم به صورت حداکثرين زميدولت در ا يزير، دخالت و برنامهياجتماع

ها و سوتيد  کوه عمودتاً از جانوب کمونيون ايشودب اير ميز تع ين« دولت متمرکز»اتت که گا  از آن به 

دولوت در هموۀ اموور و از جملوه  ينظارت حداکثر، شودي  ميغ و ترويو ت ل يندگينما، هاستياليتوت
شوۀ ير انديسوم تحوت توأري راليکوه ليحال(ب در68-67، ص 1378نت، نسويوداند )ياقتصاد را چارۀ کار م

زم ياليکنود، توتوي  ميرا ترو يفرد اتت و دولت حداقل يبرا ي، طرفدار حداکثر آزاديطافرا ييفردگرا
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ک نظوام يود بوه يبا،  راليل يکند که جامعۀ صنعتيد ميگذاشته و تأک يطافرا ييگرااتا  خود را بر جمع

بوه  يسوتيالينگورش توت، رونياهمه فراهم گرددب از يبرا يتا عدالت و رفا  اجتماع، ابدي رييبرابرگرا تغ

را در  يعودالتياجحواف و ب يجلو، آورد تا به زعم خود يرو ياافتهيالت مقتدر و تمرکز يس تشکيتأت

د يوتأک يت خصوصويوکه بر مالک، هاستي رالي(ب آنان در مقابل ل12، ص 1380، يديجمشرد )يجامعه بگ

تووان يو دولوت اتوت کوه م يت عمووميوو اتوتقرار مالک يت خصوصويبا حذف مالک: دارند، معتقدند
ن يچنوهرچنود ممکون اتوت ر دادب ييوتغ يتحقق عدالت اجتمواع يجوامع را در راتتا يتاختار اجتماع

سوتم يد فرامووش کورد کوه در خوالل قورن بيودر حال حاضر کمتر طرفدار داشته باشد، اموا ن ا يتفکرات

 شدبيدگا  ادار  مين دياز جهان بر اتا  هم يمي اً نيتقر، يداليم

در ) يعيعودالت تووز يع و بوه معنوايو، عودالت عمودتاً در حووزۀ توزيسوتياليدگا  توتيال ته در د

 مصورف»و « روروت محودود»بور اتوا  آن، اتتب ( مد نظر يماد يهامحصوالت، امکانات و فرآورد 

بور ، هوا رالياز ل ياريکوه بسويحال(ب در68-67، ص 1378سنت، نيوشود )يه ميتوص يو مساو« محدود
رف ان وو  د ان وو  و هوم مصويواتا ، هم تولاينبرب د دارنديتأک« يضيتعو /يامعاوضه»عدالت به مفهوم 

هودف ، هاسوتياليگور از توتيد يو برخ مارکس(ب از نظر 273-272، ص 1378ترنر، شود )يه ميتوص

ع يود و توزيوان توليور جرييوو تغ ياصال  وضع اجتماع ي  جامعه باشد و براو رفا يستيد بهزياقتصاد با

و  مونيتون تواتتب اما  يانه، دخالت دولت ضروريگراعادالنه و مساوات يبه تمت الگو ي راليآزاد ل

نوات ن بوا امکاه بر ارزش کار، خواهان مساوات افراد از آغاز والدت بودند توا همگوايگر، با تکيد ياعد 

تون وندب شومنود از امکانوات جامعوه بهر ، ه تالش بپردازند و بر حسب تالش و اتتعداد خودب يمساو
اتوت  يگوريو اتوتعمار هور کوس توتوط د يبورداربهر  ينووع يت خصوصيمالک: معتقد بود مونيت

 (ب12، ص 1380، يديجمش)

جن وۀ  بوه دو يدر بحوث عودالت اجتمواع، ديوآين تفکر بوه شومار ميندۀ برجستۀ ايکه نما، مارکس

از هور »لور اتوت:  ن شعار متياو در ا ينظر داشتب عدالت اقتصاد« ياتيعدالت ت»و « يعدالت اقتصاد»

، 1368، ي)ط ور« ازشيومصرف[ بوه انودازۀ ن ع ويکس ]توز د و کار[ به اندازۀ توانش و به هريکس ]تول

 يزم بوه الغوايالياو گرچوه در مرحلوۀ توتو: د گفوتيوز باين مارکس ياتي(ب راجع به عدالت ت285ص 
دولوت ، سميدر دوران کمون يد ويمتمرکز معتقد اتت، اما از د يت دولتيجاد مالکيو ا يت خصوصيمالک

جز اغرا   يزيهمچون اخالق و مذهب( چ يگريدولت )و امور د، را از نظر اوين خواهد رفت؛ زياز ب

، و ليوز چياوانانود )بوه وجوود آمد دار هين منافع ط قۀ بورژوا و ترمايتأم يستند که صرفاً براين يبورژواز
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انسوان در حووزۀ  يگوانگيعدالت را رفع ازخودب يط مهم برقرارياز شرا يکي، مارکس (ب289، ص 1380

 يگوانگي، بيستياليرفت و با تحقق نظام توتيان خواهد اذياا يکه اتتثمار ط قات يتيداند؛ وضعيصاد متاق

 ب(1382، هيريبشابد )ييکارگر از محصول کار خود خاتمه م

ا يو يابورشۀ بريد: انديگويمعاصر م يلسوفان اجتماعيشناتان و فاز جامعه يکيکه هرحال، همچنانبه

 يکوامالً متفواوت يهاو يموتوم به چو،، بوه شو يهاگرچه ممکن اتت از توي گرو  يعدالت اجتماع
و چو،  يستياليۀ توتکه در ج ه يچ، اتتب کسان ينيبجهان ياديد از اصول بنيتردير شود، اما بيتفس

د يوا نمافويا يديوکل يد نقشويو، دولوت بايش رد عدالت اجتماعيتحقق و ا يرند، معتقدند: برايگيقرار م

 (ب48، ص 1386دنز، ي)گ

 انه )راه سوم(ي. راه م3

لوب انود، گرچوه تقابول راتوت و چو، در ابتودا در قاسندگان معاصر اشوار  کرد ينو يکه برخهمچنان

جوه بوه گر شود، اموا در اداموه، هور دو طورف بوا توجلو « کيسم کالتياليتوت»و « کيسم کالتي راليل»

دم مور يجلوب آرا يکوه در جامعوه بورا ييازهواين با توجوه بوه نيکه به دتت آوردند و همچن يتجارب
ردنود د آويواد يراتوييتغ، خوود يهوايها و تئوردگا يوکرد  و در د يکردند، خود را بازتازياحسا  م

 /يراتوال دموکيتوتو»و « سومي رالينول» يهوابوا نام، شود  يبازتاز يهادگا ين ديا (ب31-5، ص همان)

مختلوف  يهاهشوياز اند يفويط، ک به نوبۀ خوديال ته هر ب شونديشناخته م« روانهيم يسم اارلمانياليتوت

سوم ي راليسوم نسو ت بوه تولف خوود )لي راليان، نوليون ميو(ب در ا12-8رنود )هموان، ص يگيرا دربر م

از  ن اشود کوه يراتش به حودييد تغيشا ،يتحقق عدالت اجتماع يدر بحث دخالت دولت برا، ک(يتکال

سوم يال ريت به لنس  يدگا  چندان متفاوتيآنچنان فاصله گرفته باشد که بتوان آن را د، يشعار دولت حداقل
شود   يزتوازبا يهادگا يود يک دانسوتب اموا برخويزم کالتويالين آن و توتيب ياانهيک و را  ميکالت

نظران صواحب ير برخويودهوۀ اخچند ژ  در يوراتشان متفاوت اتتب بهييک، داتتان تغيزم کالتياليتوت

ال يبوه توتو يدارهيتورما يهامؤلفوه ياند بوا اضوافه کوردن برخوتالش کرد  دنزيگ يآنتونر ينظ، يغرب

 نيوال  کننودب او اصو ين بازتوازيجواموع اموروز يهاازهوا و ضورورتي، آن را بر اتوا  نيدموکرات

کننود يماد يو« را  توم»نظران از آن با عنوان ن صاحبياتت که خود ا يزيچ، ديو اصال  جد يبازتاز

ظهوور ، ب آنو متعاقو« دولت رفوا »به نام  ياهيش نظريدايدگا  موجب اين دي(ب در واقع ا2013دنز، يگ)
ه آن اتت کو، ديدگاهي دگا ين ديا، هرحالد  اتتب بهيگرد يغرب يکشورها يدر برخ يرفاه يهادولت

 مبيکنيک قلمداد ميزم کالتياليک و توتيسم کالتي راليدگا  ليانۀ دو ديم يرا راه
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 زيولمان نشناتان و متفکوران مسواتالم يهادگا يو د ياتالم يهاگر، با مراجعه به آموز يد ياز تو

موت، مهوم دولوت و حکو يهاتف و رتالياز وظا يکيدگا  اتالم، يد که از ديآين مطلب به دتت ميا

ن يوتوانود از ايد و نمين ا يدولت اتالمب اتت يتحقق و گسترش عدالت اجتماع يتالش و دخالت برا

 يدالتعوسوت کوه اگور بخواهود يک معتقود نيکالت يها رالياتالم مانند ل، رونياعرصه دامن برکشدب از

د رتواند و ن مهوم را بوه انجوام خواهنويوا طور خودکارحاکم بر آن به يبازار و تازوکارها، برقرار شود
 يولتورا د يشو رد عودالت اجتمواعياتوالم را  تحقوق و ا، گريدتوي ستب از يبه دخالت دولت ن يازين

ز يورا ن يالمدگا  اتيد، رونياداندب ازيامور در دتت دولت نم ياقتصاد و تمرکز حداکثر يکردنِ حداکثر

ن توخن يوا يمعنا ،ن حاليدانستب در ع يو دولت حداکثر يلانۀ دو را  دولت حداقيدر م يتوان راهيم

 اتتب« ۀ دولت رفا ينظر»انۀ يانۀ اتالم همان را  ميست که را  ميآن ن

 يويردگرادر تقابول بوا ف يک مجموعوه فکوريزم به مثابۀ ياليد: توتيگويم دنزيگکه هرحال، همچنانبه

زم داشوت ياليبا توتو ياريوجو  مشترک بس« سميکمون»ارداختب  يدارهيپس، به نقد ترماتد و يآغاز گرد
ز يوز هور چش ايزم، اوياليدفوا  کنودب توتو يا اشتراکي، يو تقدم امر اجتماع يد از برتريکوشيک ميو هر 

 ينويورت دکترص، مارکسش از يها ابودب اما در ادامه و ال ته مدت ي، و نه اقتصاديو اخالق يفلسف يشيگرا

 يبورا ياد يوچيق و ايودق يۀ اقتصواديوبوود کوه نظر موارکسن يوحال، ا نيبه خود گرفتب در ع ياقتصاد

زم ياليوتخ، تيۀ تارفلسف يبرا ينييو ت « يخيسم تارياليماتر»ۀ ين در قالب نظريزم فراهم کردب او همچنياليتوت

نکوه ينظر از اها، صرفستياليرا همۀ توت مارکس يدگا  اصليخ قرار دادب دياز تار يرين فراگييرا بر متن ت 

 يدارهيتورما يهاتيکوشود بوا محودوديزم، مياليرفتندب توتيد بود، اذيگرشان تا چه حد شدياختالفات د
کوه  توتوار بوودشوه اياند نيوزم بور اياليتوتو يۀ اقتصواديدب نظريا ترنگون نماي يمقابله کند تا آن را انسان

د ز و ضويبرانگييجودا ينظور اجتمواعناکارآمد، از  ياگر به حال خود رها شود، از نظر اقتصاد يدارهيترما

 (ب7، ص 1386دنز، يد خود در بلندمدت اتت )گيمساوات )و عدالت( و ناتوان از بازتول

رو( درآمود و انوهيم يزم اارلمانيالي)توت يال دموکراتير نفوذ توتيزم در غرب زياليهرحال، توتبه

از  ياريبور آن بوود کوه بوازار آزاد بسو، يميقود يال دموکراتيدب توتيم دولت رفا  بنا گرديۀ تحکيبر اا

بوا مداخلوۀ دولوت در : آورد، اما معتقد بوديبه وجود م، ص داد  بوديتشخ مارکسرا که  يالهئاررات مس
رومنود دولوت در اقتصواد، يحضور ن، رونيار  شدب ازيبر آنها چ يا حتيتوان آنها را کاهش داد و يبازار م

اتت و هرجوا  يو ضرور ياتيح، ازمندين يهانجات خانواد  يبرا يدولت يايو مطلوب اتتب مزا يعيط 

-12هموان، ص د )يوفه دارد مداخلوه نمايدولت وظ، ن کننديخود را تأم يتوانند زندگيکه افراد خود نم
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کوه تواکنون  يکه موتوم به را  توم اتت، دولت رفا  را بوه صوورت، ديجد يال دموکراتي(ب اما توت13

 يبلکه بازتواز، دانديدن آن نميچار  را در برچ، ن حاليدر عب و بر آن انتقاد دارد ردياذيمتداول بود ، نم

 يبه مفهوم عودالت اجتمواع ي(ب را  توم، به برابر332، ص 1385شادلو، دهد )يشنهاد ميدولت رفا  را ا

 معتقود اتوتب، نجامودين يفورد يهوايبه شرط آنکه به کاهش آزاد، همه يها برافرصت يمث ت و برابر

ر را بوه مفهووم ياذبيت از اقشوار آتويو، حمايش رد و تحقق عدالت اجتمواعيکمک به ا ايبر، نيهمچن
ردب را  تووم در ياوذيتند، ميخوود نسو يو ضرو يواقع يازهايکه قادر به رفع ن يت مؤرر از اقشاريحما

 يجووموانع جسوتکوه  ياال ته بوه گونوهب کنديد ميتأک يو رفاه يتيبر تامان دادن نظام حما، نهين زميا

ۀ يوشودۀ نظر يبازتواز دنزيوگب (113-111، ص 1386دنز، يوگکار و کسب درآمد نشوود ) يفعاالنه برا

 يبوه جوا، دهوديح ميتورج يکنودب ال توه وينامود و از آن دفوا  ميم« جامعۀ رفا  مث ت»دولت رفا  را 

(ب در 123و  111ص ، هموانرد )يرا به کار بگ« ياجتماع يگذارهيدولت ترما»اصطال  دولت رفا ، واژۀ 

شوتر يکوه ب يعيتووز يهواخود را به نظام يجا ياجتماع يهانِ کمکييع باال به اايتوز، جامعۀ رفا  مث ت
ن يگزيطور هدفمند جوابه يمردم يادهايها و بن، تازمانيدهد و در مورد خدمات رفاهيهستند، م يمحل

 (ب332، ص 1385شادلو، شوند )يدولت م

اتوت و  يخواهان بسط و گسترش عدالت اجتمواع، کيکالت يال دموکراتيتوت همچون، را  توم

دنز، يوگرد )ياوذيک اصول ميوعنوان آن را بوه، يق خود به حفظ عدالت اجتمواعيضمن حفظ عالقۀ عم

ن آن دو اخوتالف ياتوت کوه بو يدن به عدالت اجتمواعيرت يها( و تنها در مورد روش74، ص 1386

 يهافرصوت يب نوابرابرموجوع ناعادالنۀ درآمد را ي(ب را  توم، توز338، ص 1385شادلو، وجود دارد )
 يدۀ را  توم، بورايداندب بر اتا  ايم يد کنندۀ نابرابريضدعدالت و عامل تشد، رونيهم نسل بعد، و از

ت يوت عادالنوه، حمايوضوع يتوو ع مناتب درآمدها و حرکت بوهيها و توزفرصت يبه برابر يابيدتت

در کنوار هوم الزم اتوت  يو مردمو يو نظوارت دولتو يبلکه مشارکت مردمو، ستين يکاف يصِرف دولت

 يشو رد عودالت اجتمواعيگا  عادالنوه اتوت و بوه اآن ي(ب از نظر را  توم، برابر93، ص 1380دنز، يگ)

ت به طرد دو گرو  از اقشار جامعوه يدر نها، ينجامدب نابرابريب« طرد»و نه « ادغام»کمک خواهد کرد که به 

جودا از  يخودشان و در عالم ياين افراد جامعهب نخ گان رروتمند در دنيترين و غنيرتريشود: فقير ممنج
کننودب يز در انزوا با مشکالت خود دتت و انجه نورم مين آحاد جامعه نيرتريفقب کننديم يمردم زندگتاير 

و طورد  يارياخت يطرد ط قۀ غن ن تفاوت کهيشوندب با اياز جامعه طرد م يب، هر دو گرو  به نوعيترتنيبد

ط قوه  ن دويود ايو(ب را  توم معتقد اتت: با115-114اتت )همان، ص  يو از تر ناچار ير اج اريط قۀ فق
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ن را  و يوداندب از نظور را  تووم، ايدر جامعه م يجاد برابرين ادغام را الزمۀ ايا و در بدنۀ جامعه ادغام شوند

 (ب338، ص 1385ت دن ال شود )شادلو، يد با جديبا که چرخۀ فقر را درهم بشکند، يهر راه

د ع( درآمويزع مجودد )بوازتويوباشد که به توز يد در جهتيدولت با ياتت اقتصاديبه اعتقاد را  توم، ت

 مناتوب، يجواد فرصوت شوغليدب ايوفوا نمايخود را ا يکنندگميد نقش تنظيل، دولت باين دلينجامدب به هميب

 يکارهوارا  ن حوزۀ بازار و دولت، از جملوهيب يجاد تعادل نس يمه، و اکسان به هي يليفرصت تحص ياعطا
 (ب165، ص 1380دنز، يشتر اتت )گيب يع مجدد و عدالت اجتماعيدن به توزيرت يرا  توم برا

زم در الجواد اتوتحکام يو ا ييربنوايدر اموور ز يگذارهيند که بوه تورماکيدولت را ملزم م، را  توم

 يتواز برابورنهياز عوامل مهوم زم يکي، در بخش آموزش يگذارهيدب ترمايم نمااقتصاد کالن کشور اقدا

لوت ، را  توم ضمن اعتقاد به لزوم دخالوت دويطورکلبه (ب340-339، ص 1385شادلو، هاتت )فرصت

خوتلط متحقوق آن را اقتصواد  يکارهواها و را اتوتين تيتر، مهميش رد عدالت اجتماعيتحقق و ا يبرا

و  يقتصوادا ييربنوايز ت از امووريوع مجدد درآمد، حمايدولت، کمک به توز يا، بازتازياان، توتعۀ ينو
 (ب337، ص 1385؛ شادلو، 142 -73، ص 1386دنز، يگداند )يم ياصال  نظام رفاه

 يراه سومِ رالز

ر يون متفکوران غورب در چنود دهوۀ اخيرگذارترياز تأر يکيد يرا با رالزگمان ينۀ بحث عدالت، بيدر زم
 ورال يو تفکور ل يدارهيشه بر نظام تورمايکه هم ياز اشکاالت مهم يکيبه بعد( دانستب  يالديم 1970)

و  يخو  جود اتوت،مطور  شود   ،هاستياليها و توتستيژ  کمونيوبه، منتقدان ي، از تويدموکرات
و  يکراتو ورال دمويۀ عدالت خود درصدد دفوا  از ليدر واقع با نظر، رالزاتتب  يعدالت اجتماع ياتات

ح يد  و به مناتو ت توضويگرد يفراوان يهاۀ او در باب عدالت، منشأ بحثياتتب نظر يدارهينظام ترما
د شود  يتول يو اقتصاد يلۀ عدالت اجتماعئدر مورد مس يات قابل توجهيادب، يۀ وينقد و نظر، ليا تکمي

 a theory of) ۀ عددالتينظرنام  به ينه را در کتابين زميخود در ا ين شر  از آرايترم سوط، رالزاتتب 

justice )ن يوف ايلأش از توياو يافوتب ال توه ويانتشوار  1971ن بار در توال ياول، ن کتابيآورد  اتتب ا
ک يوچين همه، تاکنون هيطور اجمال در چند مقاله به نگارش درآورد  اتتب با اکتاب، نظرات خود را به

و دولوت متمرکوز و  يدگا  دولت حداقلين دو ديانه بيو را  م عنوان را  تومرا به رالزدگا  ياز محققان، د
 رالوزدگا  يوخاص د يژگيبه علت ورتد ، به نظر مين حالينکرد  اتتب با ا يابيو ارز يمعرف يحداکثر

کوه در اداموه  يحاتيرا  توم قلمداد کردب توض يز نوعيۀ او را نيد بتوان نظري، شايدر باب عدالت اجتماع
 ن مدعا کمک خواهد کردبيشتر ايب حيبه توض، ديآيم
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ابول ق يکوانتو  يهوابز ي رال غرب، خوود در دو تونّتِ کلّويگرا و للسوفان راتتيف، ميک تقسيدر 

ر سان تنهوا دان، کنند که بر اتا  آنير ميل و احسا  تفسيعدالت را در قالب م، هاياندب هابزيبنددتته

هود بوود خوا يز نظامينظام عادالنه ن، رونياازب تش اتيت خويو رضا يزان خرتنديحداکثر کردن م يا

بور  يکوانت تونّتاز تووي ديگور، ن کنودب ين افراد تأميشتريب يرا برا يزان خرتندين ميشتريکه بتواند ب

را در  ، عمول و رفتوار خووديشناتوفهياز تور وظ يورزد که آدميد ميتأک يعقالن يعنوان اصلعدالت به
ز زمورۀ د ايورا با رالوز، يبندمين تقسويو، بوا مود نظور قورار دادن احالرهبهکندب يم ميچارچوب آن تنظ

 سد:ينويمزمينه ن يدر ا بلومقرار داردب  يبه حساب آورد که در تنّت کانت يلسوفانيف
مدا  يلسد ها قبل بر سدّتت فان است که از مدتيگرادهيفا يهاتر در برابر آموزهزنده يارائۀ راه رالزهدف 

خواهدد يکّدد  او ميف ميدازهدا تررين موازنۀ خدال  نيشتريو عدالت را با توجه به به افکّده است يسا
ا يدفع آنکده بدر مّدا يبرابر جامۀ تقدس بپوشاند و به جدا ياز عدالت ارائه کّد که به اصل آزاد ياهينظر

 يبتّدمۀ يدک نظريش را يم هوم خو رالز  بّا شود بر م هوم حق بّا شده باشد     يو گروه يفرد يرضامّد
عّوان ا حدق را بدهيدسازد ير را مستقل ازحق مشخ  نميا خيکّد که يف ميترر يبر علم فرائض اخالق

ه را ّدين زميدش در اير مقدتم است  او کار خويشّاسد  م هوم حق بر م هوم خير نميدهّدۀ خشيعامل افزا
 ابزهدن را در بحد  مربدوب بده اندۀ آيگرادهيداند که برگردان فايم يّش عقالنيۀ گزينظر يبرا يدستاورد

 ( 749-748، ص 1373بلوم، م )يديد

و از  ياعل اجتمويمشتمل بر همه فضا ياتتب جامعۀ آرمان يلت اجتماعين فضيعدالت برتر، رالزدر نظر 
امعوۀ دربوار  ج ين اتت که شواخص داوريا يل اجتماعير فضاياما تفاوت آن با تاب جمله عدالت اتت
قوت در يکوه حق يزان نسو ت آن بوا عودالت اتوتب در واقوع هموان نقشويو، ميرفتنيحق، درتت و اذ

کنودب يمفوا يو تواختار کوالن جامعوه ا يا رد نظام اجتمواعيز در ق ول يعدالت ن، دارد ينظر يهاکاوش
، قوتيبهور  بوودن از حقيچسوب باشود، در صوورت به هرچه هم جذاب و دليک نظريگونه که همان
آمود باشود، مؤرر و کار يهرچه هم به جهات، يک تاختار و نظام اجتماعي اننچنخواهد بود، هم يرفتنياذ

 (ب3، ص 1999رالز، رش نخواهد بود )يدر صورت عدم انط اق با اصول عدالت قابل اذ
بوه  يرتووۀ دتتياند کوه شوياجتماع ين نهادهايکند که ايله اشار  مئن مسيدر بحث خود به ا، رالز

ا دربور ر ياتويدن به منابع قودرت تيازات و رتين حقوق و امتييعتازند و قواعد تيمنابع را مشخص م

 يامعوه و نهادهوتاختار جا»مورد نظر او از عدالت، معطوف به  يد دارد که معنايتأک يو، رونيادارندب از

 (ب1376رالز، ست )يا اشخاص خاص مد نظر او ني، لت افعاليفض يعدالت به معنا باتت« آن

اوردۀ جهول و »ک يواگر قرار باشد موردم اصوول عودالت را در اوس  ن اتت کهيا رالزخالصۀ نظر 
ن صوورت آنهوا ايت خودشان در جامعه باشد، در ينند که مانع از علم آنها نس ت به موقعيبرگز« يخ ريب
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 يو خرتوند يبه حوداکثر رتواندن شواد ي، در ايد  و تنّت هابزيبر خالف تصور اصحاب اصالت فا

ط نوامطلوب حراتوت ين شورايقه از خودشان در مقابل بودتري  به دو طرند، بلکه در عويآينمخود بر

گوران توازگار يد يکه با آزاد يممکن به نحو يمند شدن از حداکثر آزادنکه به بهر يا يکي: خواهند کرد

ع شوود کوه يوتوزاي گونوهد خواهنود کورد کوه روروت بوه ينکه تأکيدوم اب ديم ادرت خواهند ورز، باشد

 (ب83-82تا آنجا که ممکن اتت مرفه شوند )همان، ص ، در جامعهن افراد يزتريچيب
 آل اتوت کوه در آن، اصوول دوگانوۀ عودالتد يوو ا يفرضو يوضع، «نيوضع نخست»از  رالزمنظور 

بوا  کسان از وضوع خوود و جامعوه دارنود و تنهواي ين همگان اطالعاتيشوندب در وضع نخستينش ميگز

ا اموان اتوت، ن منوافع خودشويتوأم، زۀ آنهايعادالنه مواجهندب انگ دربار  اصول رفتار يريگميلۀ تصمئمس

 ندارندب يخود آگاه يت اجتماعيت و موقعينس ت به منافع و هو

ه ک بويورات رال دموکياز جامعۀ ل يرين، در واقع تصويبا اتتخراج دو اصل مذکور از وضع نخست رالز

توازدب يم از مفهوم عودالت را بورآورد  يوعادالنه اتت و انتظار ، دهد که بر ط ق برداشت اويدتت م
ن يور بوه انواظ، اصول دومب کنوديبرابر دفا  م يهابرابر و فرصت يکه اشار  شد، از آزاداصل اول، چنان

 ين آزاديرشتيکه ب، اندب در اصل اولها موجه و عادالنهيتوان گفت که نابرابريم ياتت که در چه وضع

کوه ط وق اصول دوم، يحالگران برابر اتت، دريهر کس با د يو مدن ياتيشود، حقوق تيبرابر خواند  م

ز بهتور ا يوضوعدر منتواننود ر جامعه اقشان يازتريامتد چنان کنترل شوند که کميبا ياقتصاد يهاينابرابر

 تر برندب به، آنچه هست

هوا در اشدع اايونظوام توز يدربارۀ ارزش اخالق يداور ياصل يارهاياصول دوگانۀ عدالت را مع رالز
دوگانوۀ  وجوود دارد و اصوول يرينااوذاجتناب يهوايدر همۀ جواموع نابرابر، داندب به نظر اويجامعه م

جوود در تفواوت مو، رالوزاندب بوه نظور عرضه شد  ياتات يهاين نابرابريبه ا يدگيرت ايز بريعدالت ن

ن يويه تعن اتوت کوايوقاً يز دقيرند و هدف اصل دوم عدالت نينااذاجتناب ياز امکانات زندگ يريگبهر 

 (ب84-83ند )همان، ص هست ها عادالنهيها و نابرابرآن تفاوت، يکند در چه زمان

ر شوود و ين ترازييط قات اا يد رروت از ط قات باال به توي، بارالزنکه، بر ط ق اصل اول يخالصه ا

جاد کنودب اموا يا يو رروت موانع هيبازار به تمرکز ترما يش عموميدر برابر گرا، ن منظوريد به ايدولت با
و  ييفراتور رود کوه کوارا يد از حودين ا، يع رروت و مداخلۀ دولتيگونه توزنيط ق اصل دوم عدالت، ا

گور، مداخلوۀ يب برتاندب به ع ارت ديافراد آت يت اقتصاديزۀ فعاليرا کاهش دهد و به انگ يد اقتصاديتول

 ييش از حود شوود، و آنقودر کوم باشود کوه کوارايوت بواد باشد که مانع تمرکز روريزآنقدر  ديدولت با



120       ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

ن افوراد در نظوم يرتوريشود که وضع فقيبرقرار مزماني ن نرودب اصل دوم يت از بيزۀ فعاليو انگ ياقتصاد

آنان وجود داشوته باشود، تحقوق  يتا اگر امکان به ود وضعيشود؛ نميبهتر  يگريچ نظم ديدر ه، موجود

ن افوراد در نظوم موجوود يرتورين فقيوضع هم، جۀ آنيام شود که در نتتم يانکسان يبه زاتت کن مآن م

 دهد:يح مين توضيله را چنئن مسيا کيتزاتريفبدتر شودب 
ها نباشد، مجداز نيرترين افراد متضمن ن ع فقي، اگر ثروت و درآمد ثروتمّدتريرالز يبّا به عدالت اجتماع

هدا بررباندد  نيرتدريک ه را به ن دع فق، ع مايکه بازتوز ييم، البته تا جايع آن ثروت و درآمد هستيبه بازتوز
رف م و درآمد حاصدل از آن را صديريبگ ياتين سطوح ماليم به وضع باالتري، ممکن است تصمنمونه يبرا

ّدافع مدن بده زب لطمه موجات يشتر ماليش بيم که افزايديرس ياچه به مرحلهاما چّان  ميها کّنيترمحروم
 ردع را متوقدف کديد بدازتوزيدبا]در ايدن صدورت  ، يبا به خطر انداختن رشد اقتصاد ران شود، مثالًيفق
 ( 68، ص 1381ک، يتزپتريف)

تر شدن وضوع ميل آن موجب وخيعادالنه و موجه اتت که تقلزماني تنها  ي، برابررالزبه نظر  يکلطوربه
، رونيوازاب شوتر اتوتيب ييکوارا يبورا ياز يومورد انتظار، خود انگ يقت نابرابريدتتان شودب در حقيته

کنود کوه يم اتوتدالل رالوز، ن حاليشودب با اين مييت مانع به ود وضع ط قات اايدر نها يکاهش نابرابر

انجامود و تمرکوز يدر قودرت و تولطه م يش از حد مطلوب در درآمودها، بوه نوابرابريب يچون نابرابر

 مداخله کندب، ت آن حديرعا يد برايباهاتت، اس حکومت فرصت يو برابر يقدرت هم مانع آزاد

انسوت کوه د« دولت رفا »دولت موتوم به  ياز مدافعان مهم و جد يکيرا  رالزتوان يم، بيترتنيبد

ول کوه اصو يخاصو يو اقتصواد ياتويعمودۀ نظوام ت يهايژگيب اجماالً، وشدن به آن اشار  يش از ايا
ق وضوع يوراتت: کوشش در نظوارت بور اقتصواد از طن قرار ياز ا، کنديرا اجرا م رالزعدالت مورد نظر 

 يبرابور جواديشوت، اين حوداقل معيع روروت، توأميوات و انتقال درآمدها، حفظ رقابت در بازار، توزيمال

 (ب1376رالز، ها )فرصت يو برابر ياز تمرکز قدرت به تود آزاد يريها، و جلوگفرصت

 يراه سومِ اسالم

تووان يز ميودگا  اتوالم را نيو، ديشو رد عودالت اجتمواعيو اتحقق  يدر بحث لزوم دخالت دولت برا
جواد و يا، اوالً کردب اتالم يابيارز يو دولت حداکثر يانۀ دو را  دولت حداقليم يعنوان را  توم و راهبه

 ياصول فياز وظا يکيخود قرار داد  و  يهان اهداف و رتالتيتراز مهم يکيرا  يبسط عدالت اجتماع
ترش تحقوق و گسو يبورا يزيرن امر و تالش و برنامهيرا توجه به ا يومت اتالمدولت و حک يو اتات

 بوه حواکم و ياارات نس تاً گسوترد يف و اختي، وظايتحقق عدالت اقتصاد يبرا، اًيرانب آن برشمرد  اتت
 دخالت در اقتصاد داد  اتتب يبرا يدولت اتالم



  121 دولت و عدالت اجتماعي، مقايسة ديدگاه انديشمندان مسلمان و غربي

از ب توتاشد  تحقق عدالت تتار اخو، ود د نميتأک يبر عدالت اجتماع، يات متعدديم در آيقرآن کر

مصو ا  ) انعوام اشوار  کورد 152مائود  و  8، يشوور 15نساء،  58نحل،  90ات يتوان به آيجملۀ آنها م

 و  بِالع ودلِ مُرُأيو اهلل  اِن ّ»نحول  ۀتوور 90ۀ ير آيل تفسيذ، يئعالمۀ ط اط ا(ب 135-134، ص 1380، يزدي

 توت و هوم دولوته، هم هر فرد مسلمان مأمور به اقامۀ عدل اين آي  ابر اتا: معتقد اتت« ببباالِحسانِ 

ۀ يور اتا  آ(ب ب26، ص 12ق، ج 1417، يط اط ائکه زمام امور جامعه را در دتت دارد ) يعنوان نهادبه
ر جامعوۀ د يجاد عدالت اجتمواعيخود را ا يهاتيف و مأمورياز وظا يکي ام ر اکرميتورۀ شورا، ا 15

 توورۀ 25ۀ يونکوه آيضومن ا، يد مطهريشه(ب 134، ص 1380، يزديداند )مص ا  يم يو اتالم يبشر

اتوالم »: معتقد اتت، (261، ص 6، ج 1368، يداند )مطهريناظر م« يعدالت اجتماع»د را به بحث يحد

گور بوه يد يش از هور موذهب آتومانين خاتم اتوت، بوينکه ديو به حکم ا نکه مذهب اتتيبه حکم ا

 (ب53، ص 2 )همان، ج« اهتمام دارد ياجتماعبرااداشتن عدالت 

بارهوا ، کوه حکوموت را در دتوت دارد ييهااتالم، در توال يعنوان ره ر عالبه ين عليرالمؤمنيام
جواد يارفوع ظلوم و  ي، تالش بورايعنوان حاکم اتالمن اهداف او بهيترياز اصل يکيشود که يمتذکر م

در  يمواعت عودالت اجتيوان اهميوب ي(ب برا46و نامۀ  3ط ه ال الغه، خنه : اتت )رب ک يعدالت اجتماع

ۀ حکوموت و بوه دتوت ياگر در توا: نديفرمايم ين بس که آن حضرت در کالميهم، يحکومت اتالم

 ز نوزد مون ارزشيون يان حکومت به اندازۀ بند کفش اوار يم، ايرا احقاق نما يگرفتن قدرت نتوانم حق

 (ب33ال الغه، خط ه نخواهد داشت! )نه 

 يمک حکوموت اتواليوکوه در رأ   يشنا  برجسته و کسه و اتالميعنوان فقبه، زين ينيامام خم
حکوام ا: معتقود اتوتسوته، دان يرا بسط عدالت اجتماع ياز اهداف مهم حکومت اتالم يکي ،قرار دارد

مطلووب  يمالشان عدالت نس ت به احکام اتيبه نظر ا، رونياازب انددر واقع مقدمۀ تحقق عدالت ياتالم

ب (472، ص 2ق، ج 1415، ينويموتووي خمانود )ا  با عدالت مطلووب بالعر يبالذات و احکام در ق

کوموت در ح يژۀ عدالت اجتماعيت ويد بر اهميضمن تأک، يااهلل خامنهتيحضرت آ، يمقام معظم ره ر

ن يرالموؤمنيماان يوو ب يلۀ عودالت در زنودگئکنند که مسين نکته اشار  ميت آن به ايان اهمي، در بياتالم

ار ر خوود قوريرا تحوت توأر نيرالمؤمنيکل حکومت ام: توان گفتيبرجسته اتت که م يبه حد يعل
 (ب33، ص 1384، ياور و کرامتيموتداد  اتت )

 يدگا  اتوالم قائول اتوت کوه بوه اعتقواد ويواز د يآنچنان نقش يعدالت اجتماع يبرا، د صدريشه

صودر، ارت واط دارد ) يشۀ عدالت اجتماعياتت که با اند يقاعدۀ اتاتشامل هر ، اتالم يمذهب اقتصاد
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و « يتکافول عمووم» يرا شوامل دو اصول کلّو يعودالت اجتمواع يصورت کل، ي(ب و381، ص ق1408

دولت به نحو ضومان اعالوه، ضوامن اعالوۀ فورد و : داند و بر اتا  آنها معتقد اتتيم« يتوازن اجتماع»

افراد به غوذا، مسوکن  يو عموم يد حاجات اصلياتت و با يو به نحو مکفا يل و لوازم زندگيۀ وتايته

 (ب392، ص 2، ج 1360)صدر، د ين نمايو ل ا  را تأم

ن، در ق وال آ يحکومت اتالم فۀ دولت ويو وظ يدر خصوص عدالت اقتصاد، يزدياهلل مص ا  تيآ
جامعوه  يضااعآحاد  يضرور يازهايکند که مسئوالن جامعه موظفند در حد توان، نين نکته اشار  ميبه ا

الش اننود بوا تودر جامعه باشوند کوه نتو يازمندانياگر فقرا و ن يکند که حتيح ميتصر ين کنندب ويرا تأم

م بور حکوموت الز، ب در ايون صوورتشونديممحسوب ش را ادار  کنند، عائلۀ دولت يخو يزندگ، خود

د، توتم ن نکنويأمتوآنان را  يازهايو امکانات، ن يينان کند، و اگر با وجود توايآنها را تأم ياتت که زندگ

 يادکمک شوهروندان عو، يدر معارف اتالم« احسان»و « عدل»ضمن اشار  به دو اصل  يکرد  اتتب و

ازمنود يبضواعت و نيافوراد ب يشمرد، اما کمک حکومت به زندگيبرم« احسان»به افراد ناتوان را مصداق 
ن يودر ا معتقد اتت در صورت عدم اقدام دولت، وي لين دليبه همب دهديقرار م« عدل»را تحت عنوان 

 (ب163-140، ص 1380، يزدي)مص ا  نه، عمل حکومت موصوف به ظلم خواهد شد يزم

 تنجش حرکوت يک شاخص مهم برايعادالنه اتت؛  ينظام يحکومت اتالم ،ينياز نظر امام خم

تضوعف مس ها و ط قوات محوروم ونينشو زاغه ن اتت که چه مقدار به فکر فقرايا، ر عدالتيآن در مس

 ياتوالم مسوئوالن دولوت: حضرت امام معتقد اتوت، ن راتتايکندب در ايآنها کار م يجامعه اتت و برا

وي موتوتوانند )شوت و رفوا  برياز مع يتا آنها را به حد مطلووب، شتر کار کننديضعفا ب يفه دارند برايوظ
 (ب201، ص 4، ج 1372، ينيخم

ن يتوأم يدولت در اقتصاد برا يگذاراتتيو ت يزير، اصل دخالت و برنامهيدگا  اتالميبر اتا  د

الً رهوا کورد  و امن عرصوه را کويد ايگا  ن اچيه، رفته شد  اتتب دولتياذ يو اقتصاد يعدالت اجتماع

از  يکوي بازار و اقتصاد واگذار کنودب يعينۀ آن را به تحوالت و مراودات ط ينظم و عدالت در زم يبرقرار

اتوتب آن  مالوک اشوترعهدنامۀ معروف خود به جنواب  در ين عليرالمؤمنيام دتتور، ن مدعايشواهد ا

 تجوار يبورا کار و کسب يفضا کردن فراهم به مالک ۀيتوص ضمن، ن عهدنامهياز ا يبخش در، حضرت
 کنود، رها خود حال به را آنان دين ا، حال نيع در که ندکيم گوشزد يو به زين را مطلب نيا بازرگانان، و

 ياتوتدالل و فلسوفهب دينما اِعمال زين را ييهاتيمحدود و مداخالت آنها کار و کسب به نس ت ديبا بلکه

 در يکلو ياصول و قاعود  آن از توانيمب اتت توجه قابل، ندنکيمبيان  خود شيفرما نيا در حضرت که
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 نيوا تجار و بازرگانان در غالب و يعموم يژگيو که شوديم متذکر ابتدا، حضرتب کرد اتتخراج اقتصاد

 و منوافع بوه دنيرتو يبورا و دارنود رينااذيريتو يولع و حرص رروت، و مال کسب در آنان که اتت

 در را موردم کاالهوا، نکوردن عرضوه و اجنا  احتکار ليق  از ياعمال به زدن دتت با شتر،يب ياندوزمال

 حضورت ،توپسب کنند يداريخر گزاف يهامتيق به را جنا ا کننديم مج ور را آنها، و داد  قرار تنگنا

 و يانودوزمال و حورص ۀيوروح از يناشو که ،بازرگانان و تجار کار نيا که دنکنيم اضافه را مطلب نيا
 قورار تنگنوا در را آنوان و شووديم موردم يبرا انيز و ضرر، موجب اتت آنها رينااذيريت يطل منفعت

ب دشوويم بوحسوم اشوکال کي حکومت يبرا، يامر نيچن برابر در ودنب تفاوتيب و تاکت و دهديم

 :ديفرمايم مالک به خطاب مقدمه، دو نيا دادن قرار هم کنار با، نيرالمؤمنيام
 اجّداس و اکاالهد احتکار مانع بازرگانان، و تجار يخصوص تيمالک و بازار در مداخلۀ با ديبا تو ،نيبّابرا

 دبتوانّد مدردم و رديپد  انجدام سهولت به فروش و ديخر که يآور فراهم را ياّهيزم و يشو آنان توسط
 و فروشدّده از کيد چيهد بدر آنها در که ييهامتيق و عادالنه نيمواز اساس بر را خود نظر مورد اجّاس

 يکسد س،اجّا عرضۀ به دستور و احتکار از ينه وجود با اگر      ّدينما يداريخر ،نباشد يدار اجحافيخر
 جدراا بده او مدورد در را الزم عقوبدت و مجدازات و کن برخورد او با، زد سر باز آن ياجرا و اطاعت از

 ( 53البالغه، نامه )نهجبگ ار 

 و کوارلۀ احتکوار اتوتب در بحوث احتئدر مسو يعيو شو ياتالم يفقها يفتوا، ن مدعايگر بر ايشاهد د

ا توانود شوخص محتکور ريفقوط ما حاکم ين اتت که آياز مسائل مطر  ا يکيت آن، يحرمت و ممنوع

ر و الوزام ا عالوۀ بر اج وايمت با خود شخص اتت، ين قييد و تعيوادار به عرضۀ جنس احتکار شد  نما
در  ديومف خيشوفقهوا، همچوون  يبرخ، لهئن مسيد؟ در اين نماييز تعيمت را نيتواند قيبه عرضه، حاکم م

عالموه  ماننود، گوريد يبرخوب رديوگيحاکم صوورت ممت با نظر ين قييتع: اندطور مطلق فرمود مقنعه، به
 داران اجحوافيوموت، بوه موردم و خريکه اگر شخص محتکر بخواهود در ق، معتقدند د اوليشهو  يحل

ا بوه آن ن گورو  از فقهويوهوم کوه ا يلويب دلخواهد بوودمت با نظر حاکم ين قيين صورت تعيد، در اينما

ا قورار گر، اتالم بيد ياز تو (ب213، ص 2ق، ج 1411، يدزفولاتت )« الضرر»اند، قاعدۀ تمسک جسته

، 2ج  ق،1415، ينويموتووي خم) يار حواکم اتوالميها در اختاتيدادن انفال، خمس، زکات و انوا  مال
 يرا بورا يعموالً دتوت و (،148، ص 2ق، ج 1423، ي؛ شواهرود172ق، ص 1403، ي؛ حل 369ص 

 (ب1378، يميکرباز گذاشته اتت ) ياعگسترد  در تحقق عدالت اجتم ييهااقدامات و دخالت

ر معصومان و احکوام و يتا و نارمؤمنيو ام ام ريحکومت ا يرۀ عمليبا توجه به ت، گريد ياز تو

 ياطور گسوترد به، مردم و آحاد جامعه يرا برا يت خصوصيروشن اتت که اتالم مالک، ين اتالميقوان
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 يت دولتويوجواد مالکيو ا يت خصوصيون لغو مالکهمچ ييهااتتيها و تد يت شناخته و به ايبه رتم

سوتب يقائول ن ،نوديگويم يها و قوائالن بوه دولوت حوداکثرسوتياليآنچنان که توت، متمرکز و گسترد 

شو رد عودالت يتحقوق و ا يدخالوت دولوت بورا»اتوالم در بحوث : توان گفوتيمجمو  م در، نيبنابرا

معتقود اتوت، بلکوه  يبه دولت متمرکوز و حوداکثر ند و نهيگزيرا برم ينه را  دولت حداقل ،«ياجتماع

 رالوزا يو دنزيوگل کوه امثوال يبا را  توم از آن ق ، کندب اما را  توم اتالمين دو را انتخاب ميانۀ ايم يراه
 گر اتتبيد يازمند مجاليل آن نين تفاوت و تفصيان ايب، ال تهب متفاوت اتت، نديگويم

 يريگجهينت

ش از يرتود اويف عدالت وجوود دارد، بوه نظور ميکه دربارۀ تعر يااً گسترد با توجه به اختالفات نس ت

مب يص کنون مفهووم مشوخيرا از اخود  فيتعرالزم اتت ابتدا  يدربارۀ عدالت اجتماع يورود به هر بحث

رتود يه نظور مبونمونوه،  يگر ارجا  دادب بورايد يرا بتوان به برخ يد برخيشا، فين تعاريان ايال ته از م

ادن ه آن را دکوباشد  يفيقابل ارجا  به تعر، دانديخود م يز به جاين هر چدکه عدالت را قرار دا يفيتعر

تووان يداد  شوود، م يو تموام يکند؛ چراکه اگر حق هر کس بوه درتوتيف ميهر حق به صاح ش تعر
دخالوت » يعنوين نوشوتار، يا يلۀ اصلئخودش قرار گرفته اتتب اما دربارۀ مس يز در جايگفت که هر چ

و  ي، دولوت حوداکثريان ته موضع دولوت حوداقلي، در م«يش رد و تحقق عدالت اجتماعيا يدولت برا

 يهواموز و آ ي وانکه با م يتوان ادعا کرد که اتالم به را  توم معتقد اتتب متفکران مسلمانيانه، ميرا  م

، يتووم اتوالم جه داشت که را د تويب ال ته بااندشتهن مطلب صحه گذايبر ا، دارند يکاف ييآشنا ياتالم

 متفاوت اتتب، کننديمبيان  رالزا ي دنزيگهمچون  ياردازانهيبا آنچه که نظر
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