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3 به نام خداوند بخشنده مهربان

ــا اول اســفند( را  ســازمان ملــل متحــد در حرکتــی نمادیــن، بیســت فوریــه )مقــارن ب
ــوه ء خــوش  ــت همــان می ــت اجتماعــی نام گــذاری کرده اســت. عدال ــی عدال روز جهان
طعــم و خــوش آب و رنگی ســت کــه امــروز در اکثــر جوامــع، بجــز پوســتی از آن باقــی 
نمانده اســت؛ از اینــرو یــک روز در ســال را الاقــل در حــد نظــری اگــر به مفهــوم عدالت 
بپردازیــم خالــی از لطــف نیســت، اگرچه وظیفــه تک تک افــراد جامعه و حکومت هاســت 
کــه از پــا ننشســته و در جهــت احیــا و برپایــی عدالــت، تالش شــبانه روزی انجــام دهند. 
ــت،  ــر« اس ــی غدی ــهء فرهنگ ــی »خان ــریه داخل ــع نش ــه در واق ــه« ک ــریهء »کوچ نش
ــه  ــه ای ب ــا ویژه نام ــر آن شــد ت ــل اســت، ب ــرای خــود قائ ــر اســاس رســالتی کــه ب ب
ــه  ــا توج ــه، ب ــن ویژه نام ــد. در ای ــار ده ــی انتش ــت اجتماع ــی عدال ــبت روزجهان مناس
ــای خــاص، کــه در  ــت در معن ــای عــام و همچنیــن عدال ــت در معن ــه اهمیــت عدال ب
ــه  ــژاد و... ب ــگ، ن ــوزش، فرهن ــت، آم ــون سیاس ــری همچ ــم دیگ ــا مفاهی ــب ب ترکی
ــون از  ــب گوناگ ــی و...( مطال ــت آموزش ــی، عدال ــت سیاس ــد عدال ــود می آید)مانن وج
ــا را  ــوا م ــد محت ــی کــه در تولی ــن منتشــر شــده اســت. عزیزان ــام ایران زمی اســاتید بن
یــاری کردنــد هــر کــدام بــا توجــه بــه خــط مشــی فکــری و نظــری خــود )لیبــرال، 
ــا در  ــر درآورده و اینج ــته تحری ــه رش ــمند را ب ــه ای ارزش ــی و ...( مقال ــی، عرفان دین
ــی دارم  ــود الزم م ــر خ ــم. ب ــرار داده ای ــه ق ــریه کوچ ــی نش ــب گرام ــار مخاط اختی
ــول  ــود، قب ــت محــدود خ ــه وق ــه ب ــا توج ــه ب ــزی باشــم ک ــتادان عزی سپاســگزار اس
زحمــت کــرده و در جهــت احیــای مفهــوم زیبــای عدالــت بــا مــا همراهــی و همنوایــی 
کردنــد، و مخاطبــان »کوچــه« را از قلــم زیبــا و مفیدشــان بهره منــد نمودنــد.

* سردبیر
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ــن  ــه ذه ــه ب ــد، آنچ ــان می آی ــه می ــخن ب ــت« س ــه از »عدال ــی ک ــب، در وقت اغل
ــد  ــس بای ــر ک ــه ه ــن ک ــت. ای ــری« اس ــّق »دیگ ــت ح ــد، پاسداش ــور می کن خط
ــذارد. در  ــا نگ ــر پ ــدود او را زی ــه ح ــد ک ــب باش ــد و مراق ــری را بشناس ــم دیگ حری
ــت. ــوف اس ــری« معط ــاز »دیگ ــج و نی ــه درد، رن ــه، ب ــّیت و توّج ــی، حساس ــن تلّق ای

پاسداشــت حــّق دیگــری، شــرط الزم تحّقــق عدالــت اســت؛ اّمــا شــرط کافــی نیســت. 
شــرط الزم دیگــر، پاسداشــت حــّق »خویــش« اســت. ایــن کــه آدمــی، خــود را مراعات 
ــن  ــد. چنی ــاس باش ــدودش حّس ــوق و ح ــه حق ــدارد و ب ــاس ب ــش را پ ــد، نیازهای کن
می نمایــد کــه هیچ کــس، به طــور بی  واســطه و مســتقیم، بــر ذهــن و ضمیــر 
ــد،  ــر می کن ــرای وی فهم پذی ــران را ب ــه درون دیگ ــذا آنچ ــدارد. ل ــراف ن ــران اش دیگ
»فرافکنــِی« درون خویــش بــر ایشــان اســت. بــه نظــر می رســد کــه اگــر انســان، بــه 
نحــو واقعــی یــا از راه خیــال ورزی، بــا »احســاس مظلومّیــت« مواجهــه نیابــد و در پــی 
رفــع و دفــع آن از خویــش برنیایــد، تــوان درک ایــن احســاس را در دیگــران نخواهــد 
داشــت. نیــز تــا وقتــی کــه شــیرینِی بــه چنــگ آوردِن حــّق خویــش را نچشــد، انگیزه ی 
الزم را نــدارد کــه بــا کوشــش در جهــت اســتیفاء حــّق دیگــران، شــادی ای را کــه خــود 
ــرای  ــدن ب ــار جنگی ــرافت و افتخ ــد ش ــی بای ــی دارد. گوی ــان ارزان ــه ایش ــیده، ب چش
زدودن ظلــم از خویــش لمــس گــردد و انســان از آن احســاس لبریــز شــود تــا، آن گاه، 
بــرای ســرایت دادن ایــن احســاس بــه بقّیــه، رنــج تــالش و مبــارزه را بــه جــان بخــرد. 
ــری چــاک  آدمــی بایــد در ابتــداء خــود را ارضــاء و اشــباع نمایــد و ســپس از فــرِط ُپ
کنــد و لبریــز شــود و، آن گاه، همیــن سرشــاری و آکندگــی را بــرای دیگــران بطلبــد.

از ایــن راه اســت کــه »گســترش مرزهــای مــن« ممکــن اســت. آری، چشــیدن تلخــی، 
گزنــده اســت و شــاید چشــنده را وادار کنــد تــا بــرای کاهــِش تلخــِی حیــاِت دیگــری 

* علی علویدر هوای سهم خویش
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ــرای  ــالش ب ــرا ت ــت و چ ــتنی اس ــز خواس ــیرینی نی ــیدن ش ــا چش ــد. اّم بکوش
ــه ی اســتمتاع شــخصی نباشــد؟ برخــورداری دیگــری، محصــول و پی آمــد تجرب

ــی،  ــون دین ــه در مت ــر اســت. آنچــه ک ــی ُپ ــزی، هســتی از فراوان ــول عزی ــه ق ب
»نعمــت«، »رزق«، »برکــت« و »فضــل« نامیــده می شــود. بــا برخــورداری یکــی، 
ــورداران اراده  ــه برخ ــرط، ک ــه آن ش ــه ب ــد. البت ــروم نمی مان ــری مح ــًا دیگ الزام
ــن را  ــای م ــانند و مرزه ــز بچش ــران نی ــه دیگ ــورداری را ب ــّذت برخ ــا ل ــد ت کنن
بگســترانند و چنیــن می نمایــد کــه گســتراندن مرزهــای مــن، از فنــاء و قربانــی 
ــند. ــی باش ــا، یک ــر دو این ه ــت، ه ــاید در نهای ــت. ش ــان تر اس ــتن، آس خویش

مکــن ز گــردش گیتــی، شــکایت، ای درویــش!
کــه تیره بختــی اگــر هــم بــر ایــن نســق ُمــردی
ــت ــت هس ــت کامران ــو دل و دس ــرا! چ توانگ
ــردی ــرت ب ــا و آخ ــه دنی ــش؛ ک ــور، ببخ بخ

)سعدی(
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عنــواِن نوشــته ام، ناظــر بــه زندگــی تاریخــی مردمــان شــریفی اســت کــه در جغرافیایــی بــه وســعت ســرزمین 
ایــران، کمتــر از طعــم شــیرین زندگــی عادالنــه برخــوردار بوده انــد و بــه جــز مــواردی نــادر، در بیشــتر تاریــخ چنــد 
هــزار ســاله، مــردم بیشــتر از آنکــه حیاتــی آرام همــراه بــا آهنــگ عدالــت و انصــاف را تجربــه کننــد، در شــوره زار 
بی عدالتــی نفــس کشــیده اند و رنــج ســتم و نابرابــری را بــر دوش کشــیده اند و در برابــر ایــن تقدیــر ســوزناک، 

ــد. ســر خــم کرده ان
من در مقام شرح و بسط مفهوم عدالت نیستم و به آنچه عرف از آن درک می کنند، بسنده می کنم.

در میــان فرهنــِگ پذیرفته شــدة مردمــان متوســط جامعــه، طعــم عدالــت وقتــی در جان هــا احســاس می شــود 
کــه قانــون بــه طــور مســاوی در میــان همــگان جــاری شــود و دســتگاه قضا بــدون وابســتگی به نهــاد قــدرت، در 
مــورد همــگان، چــه آنهایــی کــه از قــالب قــدرت آویختــه شــده اند و چــه مــردم عــادی، یکســان قضــاوت کنــد. 
وقتــی حکمرانــان و وابســتگان آنهــا در عبــور از مرزهــای قانــون و شکســتن هنجارهــای عمومــی مجــاز بــوده و 
بــر دیگــران در شــرایط مســاوی ســختگیری های تنــد تحمیــل شــود، عمــوم افــراد جامعــه احســاس بی عدالتــی 

کــرده و بــا ناخرســندی جریــان زندگــی را پــی می گیرنــد.
همچنیــن در جوامعــی کــه حــق آزادی، اعمــال اراده هــای ســازنده همچــون حــق بیان، داشــتن حریــم خصوصی، 
حــق اعتــراض و نظــارت بــه تصمیم گیری هــای کالن، حــق تعییــن سرنوشــت، حــق اندیشــه و ابــراز عقیــده و 
غیــره، فقــط بــه گــروه ویــژه ای اختصــاص داشــته و عمــوم مــردم از آن بی بهــره باشــند، ســوز زخــم بی عدالتــی 
در عمــق جان هــا احســاس می شــود و آدمیــان در چنیــن شــرایطی مأیوســانه بــه رونــد زندگــی روزمــره چشــم 

ــایند. می گش
ــت کالن  ــی اســت کــه شــیوة مدیری ــت هنگام ــن صــورت عدال ــادآوری شــد، ملموس تری ــر آنچــه ی عــالوه ب
جامعــه به گونــه ای باشــد کــه میــان آحــاد و اصنــاف گوناگــون آن جامعــه شــکاف اقتصــادی بــه حداقــل برســد و 

در حسرت
عـدالـت

* دکتر ناصر مهدوی
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تبعیــض و نابرابــری امــری مذمــوم و زشــت و ناپســند انگاشــته شــود. بــه عبــارت دیگــر، هنگامــی کــه امکانــات 
یــک ســرزمین متعلــق بــه عمــوم مــردم بــوده و تقســیم آنهــا بــر اســاس شایســتگی و لیاقــت باشــد و نیــز نحــوة 
اختصــاص یافتــن چنیــن امکاناتــی به گونــه ای رقــم بخــورد کــه ضعیف تریــن اقشــار جامعــه نیــز از آن برخــوردار 
باشــند و از فقــر و ناتوانــی مــردم بکاهــد، می تــوان گوش هــا را تیــز کــرد کــه آواز عدالــت شــنیده می شــود و بــه 

زندگــی ســالم و پــر از شــادمانی امیــدوار بــود.
صــد دریــغ کــه از ایــن جهــت نیــز مــا همــواره در حســرت عدالــت، روزگار را ســپری کرده ایــم و از زخــم چرکیــن 
نابرابــری رنــج برده ایــم، زیــرا در مقاطــع گوناگــون حیــات سیاســی ایــن ســرزمین، اغلــب حکمرانانــی کــه بــر 
تخــت قــدرت نشســته و از بخــت ریاســت و رهبــری جامعــه برخــوردار شــده اند، بیشــتر از آنکــه قــدرت سیاســی 
را ابــزاری بــرای دفــاع از حقــوق مــردم و تقویــت احســاس امنیــت و بختیــاری آنهــا بداننــد، خــود را مالــک قــدرت 
و شــاه ایــن ســرزمین و قیــم توده هــای بینــوا پنداشــته و بی اعتنــا بــه رنــج و انــدوه دیگــران، اســب امیــال خــود 
ــت و گســترش احســاس  ــر شــدن مل ــر، ضعیف ت ــش فق ــن سیاســت ورزی هایی افرای ــد. نتیجــة چنی را تاخته ان

ناامیــدی و بــه دنبــال آن هــزاران آســیب دردنــاک فــردی و اجتماعــی گشــته اســت.
اکنــون پرســش اصلــی اینکــه چــرا آنــی شــده ایم کــه بر مــا گذشــته و دشــمنان عدالــت کجا کمیــن کــرده بودند 
کــه ســبب شــده قرن هــا در حســرت زندگــی عادالنــه بــه تعابیــری کــه از آن یــاد کــردم بمانیــم و بــر چنیــن 
سرنوشــت تلخــی آه و انــدوه ســر دهیــم. بنظــر نگارنــده اگــر بخواهیــم در ایــن مجــال کوتــاه بــه طــور خالصــه 
بــه مهم تریــن اســباب کــور کــردن چشــم عدالــت در تاریــخ گذشــتة مــردم ایــران بپردازیــم؛ بــه نــکات ذیــل باید 

توجــه بیشــتری کرد.
بنظــر می رســد نخســتین علتــی کــه می تــوان آن را مهم تریــن دشــمن زندگــی عادالنــه بــه حســاب آورد، نحــوة 
مدیریتــی اســت کــه در آن روش هــای اســتبدادی و قــدرت بی نظــارت ویژگــی برجســته بــوده و تصمیم گیری های 
مهــم، نــه بــا روش هــای عقل پســند کــه بــه میــل و ارادة شــخصی بنــام پادشــاه بــه انجــام می رســیده اســت. 
شــاید بتــوان فقــط در عالــم ذهــن تصــور کــرد کــه شــاهی رفتــاری عقالنــی از خــود بــروز داده و بــا معیارهــای 
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انســانی حکومــت کــرده و موجــب بختیــاری مردمــان ســرزمینش شــود، ولــی شــوربختانه دســت کم بــرای مردم 
مــا چنیــن پنجــره ای گشــوده نشــده و بــه جــز کــورش و داریــوش کــه عدالــت ورزی آنهــا در افســانه ها یــاد شــده، 
بیشــتر شــاهان ایــن ســرزمین، خودکامــه، ســلطه جو، طمــاع و حریــص بــوده و بــا بی خــردی و جاه طلبــی خــود 
روش هایــی را در سیاســت و امــور کشــورداری در پیــش گرفته انــد کــه زندگــی مــردم را تبــاه کــرده و آســودگی 

خیــال را بــه یغمــا برده انــد.
در دوران غلبــة ساســانیان از ۱۲۵ میلیــون ایرانــی تحــت حکومــت آنهــا، بیــش از صدمیلیــون انســان در دام فقــر، 
ــود  ــد و چنــان فســاد عرصــة زندگــی را فــرا گرفتــه ب بی ســوادی و محرومیــت از حــق مالکیــت بســر می بردن
کــه بــا هجــوم ۳۰۰ هــزار عــرب مســلمان )جنــگ نهاونــد و قادســیه و پــس از آن بــا روی کار آمــدن بنی امیــه( 
نظــام مقتــدر چندیــن ســالة ایــران از هــم فــرو پاشــید و کیــان و هویــت خــود را از دســت داد. ایــن وضعیــت یعنی 
اســتبداد شــاهان همچنــان ادامــه یافــت و ضمــن تکــه پاره شــدن ســرزمین ایــران، از قــدرت و چابکــی مردمانش 

نیــز کاســته شــد و ســایه شــوم فالکــت و بدبختــی بــر ســر مــردم تــا عصــر حاضــر ادامــه یافــت.
در حکومت هــای مســتبدانه نــه تنهــا منابــع طبیعــی تــاراج می شــود کــه بزرگتریــن ثــروت و ســرمایة ملــی کــه 
قــدرت خالقیــت و اندیشــة مــردم اســت در ســینه ها حبــس و از فعلیــت یافتــن آن جلوگیــری می شــود. بــه ایــن 
ترتیــب حــل مســائل و معضــالت جامعــه بــه تأخیــر افتــاده و زندگــی عمومــی سرشــار از رنــج و ســختی های 

ــود. ــکاف می ش دلش
به فرمودة موالنا

علم و مال و منصب و جاه و قران
فتنه آمد در کف بدگوهران

آنچه منصب می کند با جاهالن
از فضیحت کی کند صد ارسالن
جمله صحرا مار و کژدم پر شود
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چون که جاهل شاه حکم مر شود
چون که حکم در دست گمراهی فتاد

جاه پندارید در چاهی فتاد
در یــک جملــه، ســاختار و شــیوة حکومــت ناســالم، جامعــه و مــردم را بــه فســاد می کشــاند و بعنــوان بزرگتریــن 
دشــمن عدالــت، ســرمایه های یــک ملــت را غــارت و امــکان دســتیابی بــه عدالــت را ســخت و دشــوار می نمایــد.

عامــل مهــم دیگــری کــه دســت کــم در تاریــخ گذشــته مــا بعنــوان علــت مهمــی در  تیــره ســاختن پنجره هــای 
عدالــت نقــش ایفــا کــرده، قرائتــی از باورهــای دینــی بــوده کــه بیشــتر توجیه گــر وضــع نامطلــوب و مأیــوس 

کــردن مــردم از امــکان تغییــر و دســتیابی بــه نظام هــای عادالنــه بــوده اســت.
ــوی  ــگ و ب ــر اســالم رن ــای پیامب ــه آموزه ه ــا ب ــداری و اعتن ــس دین ــم نف ــر تصــور کنی ــی اســت اگ بی انصاف
عدالت ســتیزانه و تقویــت نظام هــای جبارانــه را داشــته اســت؛ زیــرا آیــات بســیاری می تــوان ارائــه کــرد کــه خــدا 
بــر ظالمــان، مســتکبران و متجــاوزان بــه حقــوق انســان ها می تــازد و از مــردم عدالت خــواه حمایــت می کنــد. 
امــا غلبــة نوعــی فهــم از دیــن ســبب شــد تــا مؤمنــان در برابــر ظلــم و بی عدالتــی خامــوش بماننــد و از هرگونــه 
انتخابــی کــه ممکــن بــود منجــر بــه ســاختن زندگــی آزاد و عادالنــه شــود، سســتی بورزنــد. چنیــن سرنوشــت 
ناصــواب و تلخــی بــه دو طریــق گریبــان مــردم ایــن ســرزمین را گرفــت و اهــداف نادرســت خــود را بــه آنهــا 

ــرد. تحمیل ک
ــوده کــه خــود را نماینــدة خــدا دانســته،  طریــق اول ادعــای شــاهان آنهــم بــه کمــک روحانیــون طــراز اول ب
مشــروعیت و قــوت تصمیم هــای خــود را بــه امامــان معصــوم نســبت داده و حکــم خــود را هماننــد حکــم خــدا 
انگاشــته و فراتــر از نقــد و اعتــراض مــردم عــادی شــمردند. در چنیــن فضــای تاریکــی اعتــراض بــه شــیوة غلــط 
حکمرانــان، مخالفــت بــا خــدا و پیامبر محســوب شــده و براحتی ســرکوب می شــدند. چنیــن سیاســتی، راه را برای 
فســاد شــاهان همــواره کــرده و تجربــه زندگــی عادالنه را ناممکــن می ســاخت. از دوران ســلطة شــاهان صفوی و 
بــه دنبــال آن تــرکان قاجــار، ســلطنت پهلــوی و نحــوة حکمرانــی مدیــران جمهــوری اســالمی بدین منــوال بوده 
و بــا مقــدس شــمردن حیطــه تصمیم گیری هــای کالن، حــق نظــارت را از مــردم ســلب کــرده و جــاده گســترش 

فســاد را هموارتــر ســاخته اند.
عــالوه بــر چنیــن سوء اســتفادة نامیمونــی از دیانــت، آموزه هایــی کــه بــر پایــة تقدیــر و حتمــی بــودن سرنوشــت 
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انســان ها اســتوار بــود، قرن هــا بــر مــردم ایــن ســرزمین القــا کــرد کــه فقــر را خــدا و غنــا را نیــز خــدا خواســته و 
مــا جــز صبــر و شــکیبایی در برابــر جفــای روزگار مســئولیت دیگــری نداریــم و بایــد بجــای تــالش بــرای پنجــه 
افکنــدن در پنجــة دردنــاک و قدرتمنــد جبــاران، بایــد چشــم بــه رحمــت خــدا آنهــم در ســرایی دیگــر بدوزیــم و با 

افتخــار تمــام در کنــار خداونــد از زندگــی بی رنــج و اندوهــی برخــوردار شــویم.
ایــن اندیشــة بیمــار بــر پایــة دو پیــش فــرض غیــر معقــول بنــا شــده بــود: نخســت اینکــه زندگــی ایــن جهانــی 
فاقــد ارزش بــوده و حقیقــت حیــات آدمــی در ورای جهــان خاکــی و پــس از تجربــه مــرگ نهاده شــده اســت. دوم 
قــوت و نیــروی ســتمگران بســیار جدی تــر از آن اســت کــه بتــوان بــه آن تاخــت و ســتمگر را از تــاج و تخــت 
خویــش پاییــن آورد. حتــی اگــر تصــور کنیــم کــه دســت ســتمگر هــم کوتــاه شــود، در آن صــورت مــا آدمیــان 
فاقــد نیــروی تدبیــر الزم بــرای بــه انجــام رســاندن حکومتــی عادالنــه هســتیم و ایــن فقط در تــوان امــام معصوم 
اســت کــه می توانــد عهــده دار چنیــن مســئولیتی باشــد. بنابرایــن یــا بایــد صبــر کــرد و تــاب آورد و یــا انتظــار 

کشــید و در خانــه نشســت تــا عدالــت از راه رســیده و حســرت را بــه امیــد مبــدل کنــد.
ــز  ــی انســان ها و نی ــی عقل ــاء ناتوان ــراه الق ــه هم ــزی سرنوشــت انســان ها، ب ــوزه برنامه ری ــب آم ــن ترتی ــه ای ب
بــی ارزش انگاشــتن زندگــی دنیــوی و غایت گرایــی غیــر عقالنــی یکــی دیگــر از علت هــای مؤثــر نایــاب بــودن 

کاالی عدالــت و تــن ســپردن بــه اســتانداردهای پاییــن و کــم ارزش مــردم مــا بــوده اســت.
ســومین دشــمن عدالــت کــه ذکــر آن ضــروری اســت، دســتان متجــاوز دولت هــای اســتعمارگر بــوده که همــواره 
چشــم بــر  ایــن ســرزمین پــر از منفعــت و ســود داشــته و بــه انــواع روش هــای نامشــروع و ســتمگرانه، ثــروت 
ایــن ملــت را غــارت کــرده و فرصــت زندگــی ســرافرازانه را از مــا ربوده انــد. بنظــر می رســد وضــع روحــی عمــوم 
انســان ها چنیــن اســت کــه در برابــر آشــوب و بی نظمی هــای زندگــی، معمــواًل ســه نــوع واکنــش از خــود نشــان 

ــد: می دهن
ــد، گروهــی  ــو می زنن ــج و ســختی های زندگــی زان ــل رن ــه کهن الگــوی یتیمــی بازگشــته و در مقاب گروهــی ب
بــه خشــونت و تخریــب روی آورده و بــه گرفتــن انتقــام رفتــار خصمانــه روی می آورنــد و گــروه ســوم نــه روش 
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منفعالنــه تســلیم را پذیرفتــه و نــه بــه رفتــار رادیــکال تنــد روی می آورنــد، بلکــه بــا بینایــی و درایت کافی چشــم 
بــه واقعیــت گشــوده و دلیرانــه بــه مقابلــه عقالنــی بــا ظلمــت و تاریکی هــا رفتــه و بــرای فــردای بهتــر خــود و 

دســتیابی بــه زندگــی شــرافتمندانه تــالش می کننــد و از رنج هــای پیــش روی خــود نمی هراســند.
امــروز هیــچ چــاره ای نداریــم جــز اینکــه چشــم نــا امیــدی را کــور کــرده و در راه هــدف ارجمنــد تجربــه زندگــی 
عادالنــه بکوشــیم. بنظــر می رســد کــه روزهــای ســخت و دوران تلــخ نابرابــری و بی عدالتــی می توانــد بگــذرد، 
در حالیکــه مــا نیــز بایــد ســخت بکوشــیم و در چهــار جنبــة یاد شــده بــه نبردی انســانی و بــا روش هایــی عقالنی 
مشــغول شــویم. بــرای تجربــة زندگــی عادالنــه هیــچ راهــی نداریــم جز اینکــه بــا روش هــای خردمندانــه و به دور 
ــا،  ــی توده ه ــا همدل ــم و ب ــیوه های ناصــواب آن بپردازی ــق و ش ــدرت مطل ــد ق ــه نق ــی ب ــای افراط از تندروی ه
حکمرانــان را وادار بــه عقب نشــینی از تصمیم هــای خودســرانه کنیــم. بایــد در رشــد فرهنــگ و غنــای روحــی 
و شــجاعت فهمیــدن حداکثــری انســان های شــریف جامعــه و قربانیــان بی عدالتــی جهــد بلیــغ ورزیــم. بــه نقــد 
ــا آگاهــی از اســتراتژی  ــه و ب ــی پرداخت ــا روش هــای علمــی و عقالن ــه ب قدرت هــای متخاصــم متجــاوز بیگان
غــارت و چپــاول آنهــا، مــردم را نســبت بــه شــیوة نفــوذ آنهــا آگاه ســازیم و نیــز بــر طبــل قانون گرایــی کوبیــده و 
بــا اســتفاده از فضاهــای مجــازی، قانون شــکنان را دســت کم بــرای مــردم معرفــی کنیــم و از دســتگاه قضایــی 

محاکمــة آنها را خواســتار باشــیم.
والسالم
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آیــا دموکراســی همــواره ارزشــمند و مطلــوب اســت؟ بــه بــاور مــن چنیــن نیســت. جامعــه ای را تصــور کنیــد کــه 
در آن دموکراســی وســیله-ای اســت کــه از طریــق آن سیاســتی ناعادالنــه کــراراً بــه رای گذاشــته مــی شــود و 
اکثریــت بــه آن رای مــی دهنــد. در حقیقــت، عــده ای کــه در چنیــن جامعــه ای بــه شــکل ناعادالنــه ای بــه نفوذ 
زیــادی دســت پیــدا کــرده انــد مــی توانند بــر رای مــردم تاثیــر بســیار بگذارنــد، رای آنــان را بخرنــد و آنــان را قانع 
کننــد کــه سیاســتی ناعادالنــه را انتخــاب کننــد. بــرای مثــال، مــردان تحصیــل کــرده و ثروتمنــد کــه ناعادالنــه 
صاحــب نفــوذ شــده انــد، اکثریــت را قانــع مــی کننــد کــه حقــوق زنــان و مــردان بــا وجــود کار یکســان، مهــارت 
یکســان، تحصیــالت یکســان و... بایــد متفــاوت باشــد. در نــگاه ســاده، همــه چیــز بــر مســیر صــواب حرکــت می 
کنــد. مــردم مشــارکت مــی کننــد، رای مــی دهنــد، انتخــاب مــی کننــد و ... امــا چیــزی در جایــی لنــگ مــی زند. 
اگــر کســانی کــه صاحــب نفــوذ هســتند و بــر رای مــردم اثــر مــی گذارنــد از مســیر ناعادالنــه ای چنین نفــوذی را 
یافتــه انــد و دموکراســی را در جهــت اهــداف خــود بــه کار مــی بندنــد آیــا هنــوز هــم دموکراســی مطلــوب اســت؟

دموکراســی مطلــوب و نامطلــوب دارد. دموکراســِی مطلــوب البتــه پذیرفتنــی و خواســتنی اســت. امــا چــه شــکلی 
از دموکراســی مطلــوب اســت؟ دموکراســی¬ای کــه عادالنــه باشــد، اختــالف میــان افــراد را مهــم و ارزشــمند 
تلقــی کنــد و بــا بحــث و جــدل و عقالنیــت همــراه باشــد. در چنیــن دموکراســی¬ای کــه مــی تــوان نــام آن را 
»دموکراســی اخالقــی« نیــز گذاشــت نفــِس مشــارکت افــراد لزومــا مهــم نیســت؛ درصــد و تعــداد بــاالی رای 
افــراد چنــدان اهمیــت نــدارد؛ چــرا کــه افــراد مــی تواننــد از ســر جهالــت رای دهنــد یــا از ســر لــج و لجبــازی بــا 
یکدیگــر بــه مشــارکت تــن دهنــد. هــر مشــارکتی اخالقا مهم نیســت، مشــارکتی مهم اســت کــه عقالنی باشــد، 
آزادانــه باشــد، »دیگــری« را بــه رســمیت بشناســند و بــا بحــث و جــدل همــراه باشــد. چنیــن مشــارکتی از آنجــا 
کــه »دیگــری« را جــدی مــی انــگارد  در پــی گنجانــدن و ســهیم کــردن همــگان در فرآینــد بحث و جدل اســت. 
دخالــت دادن »همــگان« در ایــن نــوع مشــارکت رکــن اساســی دارد: فقیــر و غنــی، تحصیــل کــرده و ناکــرده، بی 
دیــن و بــا دیــن، دگــر جنــس گــرا و همجنســگرا، مــرد و زن و جنــس ســوم، اقــوام مختلــف، نژادهــای گوناگــون 

* حسین دبّاغ

اولویِت عدالت بر دموکراسی
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و... آنــان کــه متفــاوت انــد در ایــن نــوع مشــارکت قویــاً بــه حســاب مــی آینــد چــرا کــه اقتضــای عدالــت چنیــن 
اســت. پــس دموکراســِی اخالقــی مشــارکتی عادالنــه را مــی طلبــد. تــا عدالــت برقــرار نشــود و مشــارکت عادالنه 
نباشــد دموکراســی اخالقــی واقــع نمــی شــود. ایــن اســت ســّر اینکــه عدالــت مقدمــه ای بــر حضــور و ظهــور 
دموکراســِی مطلــوب اســت و بــر آن اولویــت دارد. اگــر جامعــه ای عدالــت را رهــا کنــد تــا دموکراســی را پیــاده 
ســازی کنــد، محتمــل هــر دو را از دســت خواهــد داد. حتــی اگــر بتوانــد دموکراســی را پیاده-ســازی کنــد، بــدون 

مشــارکت عادالنــه و آزادانــه نــوع اَخــس و نامطلــوب دموکراســی را پیــاده ســازی خواهــد کــرد.
امــا شــاید بپرســید اصــال عدالــت چیســت کــه بتــوان وفــق آن عادالنــه مشــارکت کــرد و دموکراســی را اخالقــی 
تــر کــرد؟ پاســخ مــن ســاده اســت: مشــارکت عادالنــه زمانــی بــه وقــوع مــی پیونــدد کــه ناعدالتــی هــا را تــا حد 
ممکــن رفــع کنیــم. بــه نظــر جملــه ای توتولوژیــک مــی آیــد! امــا نکتــه ای ظریــف در بطــن آن نهفتــه اســت. 
در پــی عدالــت رفتــن و تئــوری جامعــی از عدالــت بدســت دادن کاری بــس دشــوار و صعــب اســت. گوناگونــی 
نظریــه هــای عدالــت اجتماعــی گواهــی بــر ایــن امــر اســت: آیــا بایــد در پــی »اولویــت« باشــیم و اولویــت را 
بــه مســتضعفان و مســتمندان بدهیــم؟ آیــا بایــد بــه دنبــال »برابــری« مطلــق برویــم و اولویــت دهــی را کنــار 
بگذاریــم؟ آیــا بایــد اولویــت و برابــری را هــر دو کنــار بگذاریــم و در پــی »حداکثرســازی« نفــع عمومــی باشــیم؟ 
آیــا بایــد راهــی بینابیــن انتخــاب کنیــم و هــم نفــع را حداکثــر کنیــم و هــم برابــری را مــورد توجــه قــرار دهیــم؟ 
آیــا بایــد »شــانس و اقبــال« را در توزیــع منابــع در نظــر بگیریــم؟ آیــا »کافــی« اســت کــه میــزان ثابتــی از نفع را 

کــه همــگان الیــق آن هســتند اصــل قــرار دهیــم؟ آیــا...
همــه ایــن تئــوری هــا بــا وجــود اختــالف نظــری کــه دارنــد در یــک امــر مشــترکند: در پــی رفــع یــا کنتــرل 
ناعدالتــی هــا هســتند. اگــر چنیــن باشــد، بــه نظــر مــی رســد تمرکــز بــر ناعدالتی هــا واجــب تــر از بدســت دادن 
یــک تئــوری عدالــت خواهــد بــود. بدیــن ترتیــب، بــه جــای آفریــدن محیطــی عادالنــه، بهبــود ناعدالتــی هــا 
اولویــت پیــدا مــی کنــد و پرســیدن اینکــه چگونــه مــی تــوان ناعدالتــی هــا را مدیریــت کرد ســوال خطیرتــری به 
نظــر مــی آیــد. امــا شــاید اعتــراض کنیــد مدیریــت ناعدالتــی هــا الجــرم وابســته به یــک تئــوری عدالت اســت و 
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بــرای درمــان ناعدالتــی هــا دوبــاره در ایــن دام گرفتــار مــی شــویم کــه عدالت چیســت؟ بلــی، عدالــت و ناعدالتی 
دو روی یــک ســکه انــد و ســخت بــه هــم وابســته. امــا مــن گمــان مــی کنــم مــی تــوان بــدون داشــتن یــک 

تئــوری جامــع دربــاره عدالــت اجتماعــی از جایــی بــرای درمــان ناعدالتــی هــا آغــاز کــرد.
ناعدالتــی هــا در »رابطــه« آدمیــان بــا یکدیگــر و در »رابطــه« دولــت هــا بــا شــهروندان بــه وجــود مــی آینــد. 
ناعدالتــی هــا خاصیتــی اینجایــی و اکنونــی دارنــد و امــری انتزاعــی نیســتند. بــه همیــن جهــت، شــاید بتــوان 
بــرای بهبــود ناعدالتــی هــا از یــک امــر اساســی و پایــه ای آغــاز کــرد: اینکــه ســرکوب و خفقــان را پایــان دهیــم. 
بــرای درمــان ناعدالتــی هــا »ضــروری« اســت کــه ســرکوب پایــان بپذیــرد حتــی اگــر »کافی« نباشــد. ســرکوب 
اَشــکال گوناگــون دارد: سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و... ســرکوب را کــه پایــان دهیم راه بــرای تنفس 
یــک مشــارکت معقــول، آزادانــه و عادالنــه بــاز مــی شــود. چنیــن مشــارکتی از آنجــا کــه بــی خفقــان و مســتدل 

رخ مــی دهــد اهمیــت اخالقــی پیــدا مــی کنــد.
ســرکوب و خفقــان و تغلــب و ســلطه از ارکان مهــم ناعدالتــی هــا هســتند. هــر کجــا کــه رد پــای ســرکوب پیــدا 
شــود پوســت عدالــت پــاره مــی شــود و زخــم ناعدالتــی هــا چــرک و عفونــت مــی کنــد. هــر کجــا کــه ســرکوب 
ریشــه مــی دوانــد »دیگــری« مجــروح مــی شــود و »همــگان« از آنجــا کــه بــه مشــارکت فراخوانــده نمی شــوند 
غایــب مــی شــوند. ُطرفــه اینکــه ســرکوب بــا دموکراســِی نامطلــوب جمــع پذیــر اســت. بــا ســرکوب مــی تــوان 
عــده ای را بــه مشــارکت فراخوانــد امــا مشــارکتی کــه لزومــا معقــول و عادالنــه نیســت. چنیــن مشــارکتی البتــه 
اخالقــی هــم نیســت. آنچــه عدالــت را نحیــف و رنجــور مــی کنــد ســرکوب اقشــار گوناگــون جامعــه اســت، 
خصوصــاً قشــر و طبقــه ای کــه متفــاوت انــد و صدایــی در جامعــه ندارنــد. اینــان چــون بــه مشــارکت فراخوانــده 
نمــی شــوند الجــرم گوشــه ای مــی خزنــد و گوشــه گیــر مــی شــوند. حافــظ درســت فهمیــده بــود کــه عدالــت 

نســبت وثیقــی بــا پرســیدن حــال »مظلومــان« دارد و اگــر چنیــن نشــود کمیــت عدالــت لنــگ خواهــد زد:
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق                   گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید

ســخن را کوتــاه مــی کنــم. اول اینکــه دموکراســِی مطلــوب  از آنجــا کــه عدالــت را جــدی می گیــرد و مقــدم قرار 
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مــی دهــد ارزش اخالقــی دارد. چــرا کــه عدالــت دلیلــی اخالقــی فراهــم مــی کنــد تــا بتــوان دموکراســِی مطلوب 
را مهــم دانســت. عدالــت دموکراســِی مطلــوب را تعقلــی و تاملــی مــی کنــد، اختــالف میــان افــراد و گروههــا را 
جــدی مــی گیــرد و بــه بحــث مــی گــذارد و آنــان را کــه متفــاوت هســتند بــه حســاب مــی آورد. دوم اینکــه برای 
رشــد عدالــت و دموکراســِی اخالقــی بایــد ناعدالتــی هــا را رفــع کنیــم. بــرای شــروع بایــد دســت از ســرکوب و 
خفقــان برداریــم. ســرکوب گلــوی عدالــت را میفشــرد امــا مــی توانــد راه را بــرای یــک دموکراســِی نامطلــوب 
همچنــان بــاز نگــه دارد. پایــان دادن بــه ســرکوب آغــازی بــرای رشــد عدالــت اســت و هنگامیکــه عدالــت رشــد 

کنــد دموکراســِی مطلــوب و اخالقــی بــه بــار مــی نشــیند. 
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عدالت از منظر
ییامام موسی صدر

رزا
 می

لح
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 *

در دوران معاصــر شــاید بتــوان امــام موســی صــدر را یکــی از مهمتریــن احیاگــران عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی 
دانســت. ایشــان دغدغــه ای بجــز انســان و حفــظ کرامــت انســانی نداشــت. انســان و مقــام او آنقــدر نزد امــام صدر 
دارای جایــگاه باالیــی بــود کــه او همــه چیــز را در خدمــت انســان می دانســت، از جملــه دیــن. ایشــان تعالیــم 
قرآنــی را در خدمــت جامعــه بشــری گرفــت تــا در مســیر تعالــی انســان هدایتگــر او باشــند. امــام بــا تمــام وجــود 
خــالِء عدالــت در جوامــع، بــه خصــوص جوامــع مســلمان را درک کــرده بــود. بزرگتریــن تفــاوت امام موســی صدر 
بــا دیگــر چهره هایــی کــه دغدغــه عدالــت داشــتند، ســیره عملــی او بــود. امــام صرفــا در مقــام نظــر و تئــوری 
توقــف نکــرد و کارنامــه عملــی درخشــان ایشــان نشــان از اقدامــات واقعــی و قابــل لمــس او دارد. موســی صــدر 
بــرای اینکــه نمونــه ای موفــق از برقــراری عدالــت اجتماعــی را نمایــان کننــد، جنــوب لبنــان را مرکــز فعالیت های 
خــود قــرار داد . موسســات و مراکــزی کــه در جهــت رفــع محرومیــت بــه دســت ایشــان تاســیس شــدند، کمــا 
فی الســابق در حــال فعالیــت هســتند.  آنجــا کــه محرومیــت مــوج می     زنــد یعنــی جــای عدالــت خالــی اســت 
و اوضــاع و احــوال جنــوب لبنــان ایــن مهــم را کامــال گوشــزد می کــرد. اولیــن اقدامــات امــام موســی صــدر در 
ــه ای جبل عامــل” و مدرســه دینــی  ــت اجتماعــی و اقتصــادی تاســیس “مدرســه فنی حرف جهــت برپایــی عدال
“معهــد الدراســات االســالمیه” بــود کــه در اولــی فرصتــی بــرای آموختنــن حرفــه و ایجــاد اشــتغال جوانــان و در 

دومــی امــکان تربیــت طــالب دینــی بــه وجــود آمــد.
امــام موســی صــدر ایــن پیــام قرآنــی را بــه خوبــی دریافتــه بــود کــه بزرگتریــن و مهمتریــن رســالت پیامبــران 
بعــد از دعــوت بــه توحیــد، قیــام بــرای برپایــی عــدل اســت. اســاس جهــان بــر پایــه عــدل اســت، و امــام صــدر 
می گویــد: » اصــل عــدل در تشــیع روشــن می کنــد کــه قوانیــن خلقــت بــر عدالــت بنــا شــده اســت و بقــا و 
ثبــات، از آِن اعمالــی اســت کــه بــا اســاس خلقــت و قوانیــن جهانــی تطبیــق دارد. برعکــس، آنچــه بــا اســاس 
عــدل مطابقــت نکنــد، ماننــد باطــل و ظلــم و کارهــای ناصــواب، در جهــان محــو می شــود و ناپایــدار خواهــد بــود 
«. اینجــا منظــور امــام از قوانیــن جهــان، نظــم طبیعــت و قوانیــن طبیعــی اســت، نــه آن نظمــی کــه ابرقدرت هــا 
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تعریــف کرده انــد، کــه آنهــا در واقــع عیــن بی عدالتــی و از مهمتریــن عوامــل محرومیــت جوامــع کمتــر توســعه 
یافتــه اســت. 

از نظــر امــام دعــوت پیامبــران بــر دیــن و شناســاندن روز جــزا چیــزی بجــز عدالــت خداونــد نیســت و می گویــد: 
تاثیــر ایــن اصــل بــر پایــه رهنمــود تربیتــی در رفتــار انســان به طــور اعــم و در عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی فرد 

و جامعــه بــه طــور اخص مشــهود اســت. 
همانطــور کــه گفتــه شــد مبنــای تئوریــک و عملــی امــام صــدر قــرآن و دیــن مبیــن اســالم اســت. بــر پایــه 
مفروضــات دینــی و آیــات مشــخصی کــه در قــرآن آمــده اســت، دیــن اســالم ایمان بــدون عدالــت را به رســمیت 
نمی شناســد. از نظــر اســالم وجــود عدالــت مســاوی اســت بــا ایمــان و ایمــان بــدون کوشــش در جهــت تحقــق 
عدالــت اصالتــی نــدارد. امــام اینجــا بــه آیــه ۳ ســوره ماعون اشــاره می کنــد: »آیــا آن کــه روز جــزا را دروغ شــمرد 
دیــده ای؟ او همــان کســی اســت کــه یتیــم را بــه اهانــت می رانــد و مــردم را بــه طعــام دادن بینــوا وا نمــی دارد«.در 
واقــع منکــر روز جــزا همــان کســی اســت کــه در راه عدالت و مســاوات گام بر نداشــته اســت. دســتورات اســالمی 

برپایــی عدالــت را عمــق عبــادات می دانــد و روح حاکــم بــر شــریعت. 
از نظــر امــام صــدر اســالم در بنیــان اصــل عدالــت، مســئولیت های فــردی و اجتماعــی را مشــخص کــرده اســت 

کــه البتــه در تعامــل بــا یکدیگرند:
۱.  مســئولیت های فــردی: امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر. فــرد ماننــد درخــت میــوه اســت کــه در بــه بــار 
نشســتنش عوامــل درونــی و بیرونــی زیــادی دخیــل هســتند. از اینــرو فــرد امانتــدار امــوال خویــش اســت و حــق 
نابــودی یــا احتــکار آن را نــدارد، چــرا کــه هــم در برابــر خــود و هــم جامعــه مســئول اســت. آنچــه باعــث درســت 
اجــرا شــدن ایــن مســئولیت می شــود امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. همچنیــن انســان حــق نــدارد بــه 
خــود بــد کنــد و آســیبی بزنــد چــرا کــه نــه تنهــا بــه خــود کــه بــه جامعــه ســتم کــرده اســت. از دیگــر وظایــف 

فــردی انســان ها، انفــاق اســت.
۲.  مســئولیت جامعــه: جامعــه نیــز در برابــر انســان مســئول اســت. طبــق احادیــث و فتــاوا کلیــه ســاکنان یــک 
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دهکــده نســبت بــه فــردی کــه آنجــا از گرســنگی فــوت شــده اســت مســئولند. آنهــا در امانت خــدا خیانــت کرده  
و عهــد خــدا را شکســته اند. مســئولیت های جوامــع روســتایی عینــا در شــهر نیــز مصــداق دارد.

ــای  ــا و پیمان ه ــا، جان ه ــتند. دارایی ه ــر هس ــک پیک ــه از ی ــای جامع ــه اعض ــل: هم ــئولیت های متقاب ۳.  مس
مــردم از آن تمامــی افــراد جامعــه اســت.

امــام در مــورد شــیوه های تحقــق عدالــت راهکارهایــی را ارائــه می دهــد کــه برآمــده از قــرآن و احادیــث اســت، 
ــد از: که عبارتن

۱.  بخشــش: انفــاق بارهــا در قــرآن تکــرار شــده و مــورد تاکیــد بــوده، و از مهمتریــن راههــای تحقــق عدالــت 
اســت. در قــرآن هرجایــی کــه صحبــت از نمــاز اســت، زکات  هــم مــورد تاکیــد قــرار گرفته اســت. انفــاق در قرآن 
چیــزی بجــز مشــارکت دادن کامــل دیگــران در آنچــه خداونــد از مــال و فکــر و کوشــش و مبــارزه بــر انســان 

بخشــیده اســت، نیست.
۲.  تحریــم ربــا: تحریــم ربــا نشــان می دهــد کــه اســالم نمی خواهــد ســرمایه بــه تنهایــی و بــدون کار و تــالش 

افزایــش یابد و ســودآور شــود.
۳.  بیمــه افــراد فقیــر: عبــارت اســت از تامیــن نیــاز افــراد تهیدســت)البته نــه فقــری که حاصــل سســتی و بطالت 

است(.
4.  بیمــه: بیمــه افــراد ســالمند، کــودک، بیمــار و حــوادث. مســئولیت بیمه هــا در واقــع همــان مســئولیت کامــل 

جامعــه اســالمی در شــرایط دشــوار اجتماعــی اســت.
ــه دادن وام بدون بهــره تشــویق نمــوده و یــک درهــم قــرض را بهتــر از یــک درهــم صدقــه  ۵.  وام: اســالم ب

می دانــد.
امــام صــدر معتقــد اســت کــه جدایــی اصــل عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی از ایدئولــوژی اســالمی)که در واقــع 
فاجعــه جدایــی عقیــده از شــریعت اســت( باعث شــده اســت کــه عدالت ژرفــا و کلیــت و اســتمرار خود را از دســت 

بدهــد. بــه طوریکــه امــروز عدالــت بــه مســئله ای کامــال سیاســی تبدیل شــده اســت. 



سال ششم _ شماره 33

19

 امــام جایــی دیگــر می گویــد: »ایــن نــوع عقیــده اســالمی، مجــرد از نتایــج اجتماعــی، نــزد اغلــب مســلمانان بــه 
صــورت احساســی ذهنــی درآمــده اســت کــه نــه بــر زندگــی آنهــا اثــر می گــذارد، نــه بــر رفتــار فــردی و اجتماعی 
آنهــا. اینگونــه عقایــد، در تصــور برخــی مســلمانان بــا عبــادت قرین شــده اســت، آنهــم بــرای تنظیم پیوند انســان 

و آفریــدگارش و بــرای آســان کــردن ســفر مــرگ و دیگــر هیچ«. 
امــام بــرای پیــدا کــردن ریشــه بی عدالتــی، تمــدن مــادی غــرب را مــورد توجــه قــرار می دهــد. آنهایــی کــه خــدا 
و عبــادت او را محــدود بــه مــاه رمضــان و روزهــای جمعــه و یــا صرفــا در مســاجد و معابــد کــرده بودند، بــه دنبال 
ریشــه کن کــردن روح اعتقــادی در جامعــه بودنــد. چــرا کــه روح معنویــت را مانعــی بــر ســر راه خــود در جهــت 
رســیدن بــه منافــع مــادی می دیدنــد. آنهــا پــس از پایــان دادن بــه دوران فلســفه اسکوالســتیک و قلــع و قمــع 
طرفدارانــش، احساســات دینــی و معنــوی را خامــوش کــرده، و عرصــه را بــر دنیــای بی قیــد و بنــد ســرمایه داری 

بــاز کردنــد. هــدف آنهــا صرفــا تولیــد و فــروش بــه هــر قیمتــی بــود. 
امــام در ایــن میــان نقــش علمــا را بســیار مهــم بــر می شــمارد. ایشــان می گویــد: شــاید برخــی علمــا بــا دعــوت 
و تبلیــغ، و یــا بــا سکوتشــان در نشــاندن عبــادت بجــای عدالــت ســهیم بوده انــد. نتیجه ایــن روش تربیتی بســیار 
خطرنــاک اســت، چــون باعــث ناامیــدی از نهــاد دیــن می شــود)همان:۳۰(. از اینــرو مســئولیت علمای دین بســیار 
مهــم اســت. مســلمان امــروز تصــور درســتی از مفهــوم عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی نــدارد و از اینــرو اختــالف 

طبقاتــی در جوامــع مســلمان مــوج می زنــد.
ــا دیگــر ملت هــای  ــرار داده اســت کــه، چــرا دولت هــای اســالمی ب ــورد توجــه ق ــن مهــم را م ــام صــدر ای ام
مســلمان ماننــد بیگانــه رفتــار می کننــد؟ از جملــه مشــکالت بیــن کشــورهای مســلمان در برقــراری عدالــت در 

قالــب امتــی واحــد می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
۱.گمرکاتــی کــه بــر کاالهــای صادراتــی وضــع شــده اســت ۲. محدودیت هایــی نســبت بــه کارگــران و بهره منــد 
نبــودن آنهــا از حقــوق مــورد نظــر در بیشــتر کشــورها ۳. اهانــت و منت گــذاری بــه مهاجــران و آزار آنهــا.   همــه 

اینهــا دردنــاک و نتیجــه فقــدان عدالت اســت.
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20 چند پیشنهاد توسط امام صدر:
۱.  توصیــه بــه همــه علمــای جهــان اســالم و مومنــان بــرای مبــارزه در جهــت تحقــق عدالــت و پشــتیبانی از 

محرومــان و ســتمدیدگان
۲.  دولت های استقالل یافتهء مسلمان این مرحله از تاریخ خودشان را مرحله سازندگی داخلی بدانند.

۳.  دولت هــای اســالمی بــا ایجــاد طرح هایــی بــه توســعه مناطــق و طبقــات محــروم و بهبــود شــرایط کارگــران، 
متخصصــان و مهاجــران بپردازند.

4.  اجــرای پژوهــش دقیــق و همــه جانبــه در مــورد عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی در اســالم و اهمیت جایــگاه آن 
در دیــن و ســپس ترویــج نتایــج حاصــل از پژوهش.
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عدالت 
اجتماعیو 
اقتصـادی

* دکتر محمد نیکجو

ــت  ــئله عدال ــه مس ــالمی ب ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــا توج عمدت
اجتماعــی و اقتصــادی در تخصیــص منابــع در بخش هــای 
آمــوزش، بهداشــت و رفــاه بــوده اســت. در کنــار آن در مقاطعــی 
شــاهد سیاســت هایی در جهــت کاهــش آالم فرودســتان بوده ایــم 
ــی و  ــگ تحمیل ــن کاال در دوران جن ــاص کوپ ــون اختص همچ

سیاســت های توزیــع یارانه هــا کــه بــرای فرودســتان جامعــه مثمــر ثمــر بــوده اســت. توجــه بــه آمــوزش رایــگان 
در تمامــی مقاطــع تحصیلــی و حتــی تحصیــالت دانشــگاهی و مســئله بهداشــت منجــر بــه بهره منــدی اقتصــاد 
ایــران از یــک منبــع کارآمد انســانی شــده اســت. شــاخص منبــع انســانی بانــک جهانــی )۲۰۱۸( ایــران را در میان 
بهترین هــای منطقــه شــمال آفریقــا و خاورمیانــه در نظــر گرفتــه اســت، در کنــار ترکیــه باالتــر از عربســتان و 
مصــر. امــا ســئوال اینجاســت کــه چــرا بــا توجــه حاکمیــت بــه مســئله ناعدالتــی در کشــور و اختصــاص منابــع 
مالــی بــه امــکان دسترســی بــه آمــوزش و ســطح مناســبی از بهداشــت در ایــن چهــل ســال، همچنــان جامعــه 
ایــران شــاهد باالتریــن نــرخ ناعدالتــی در کل منطقــه شــمال آفریقــا و خاورمیانــه )MENA Region( اســت؟ این 
مقالــه تــالش دارد بــه »یکــی« از مهمتریــن عوامــل این ســطح ناعدالتــی اقتصادی-اجتماعی در کشــور بپــردازد. 
اقتصــاد ایــران بــه صــورت تاریخــی گرفتــار وابســتگی بــه صــادرات نفــت و در نتیجــه آن بیمــاری هلنــدی بــوده 
اســت. در ســال های اخیــر نیــز بــا ســه عامــل مهــِم تحریم هــای ناجوانمردانــه آمریــکا، شــیوع بیمــاری کرونــا 
و کاهــش ارزش جهانــی نفــت مواجــه بــوده اســت. در کنــار نقــش دولــت در فراهــم آوردن بســته های حمایتــی 
و ارائــه کارآمــد کاالهــای عمومــی همچــون آمــوزش و بهداشــت در جامعــه، یــک عامــل مهــم در رفــع فقــر و 
کاهــش ناعدالتــی دسترســی افــراد جویــای کار جامعــه بــه اشــتغال پایــدار بــا ســطح مناســبی از درآمد اســت. البته 
در مــورد دوم نقــش دولــت در فراهــم نمــودن فضــای کارآمــد و پایــدار کســب و کار نمــود پیــدا می کنــد و نــه 

دخالــت دولــت در بــازار. 
ــت  ــده جمعی ــم نشــان دهن ــن مه ــار(. ای ــز آم ــر شــاغل بوده اند)مرک ــای فقی در ســال ۹۸، ۶۰ درصــد خانواده ه
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قابــل توجــه افــراد بــا شــغل ســاده و پرداخــت بســیار کــم و همچنیــن وجــود جمعیتــی مهمــی از افــراد شــاغل 
پاره وقــت در کشــور اســت. در واقــع اقتصــاد کشــور پتانســیل فراهــم آوردن فضــای اشــتغال پایــدار و بــا درآمــد 
مناســب بــرای افــراد جویــای کار و شــاغل )بــه خصــوص حجــم بــاالی فارغالتحصیالن دانشــگاهی جویــای کار( 
را نداشــته اســت. ایــن مســئله آنجــا اهمیــت می یابــد کــه زنــان تحصیــل کــرده ایرانی کمترین ســهم مشــارکتی 
در اقتصــاد را در مقایســه بــا کشــورهای منطقــه دارنــد و فاصلــه قابــل مالحظــه ای بیــن مشــارکت مــردان و زنان 

در اقتصــاد ایــران  وجــود دارد)داده هــای بانــک جهانــی- ۲۰۱۸(.
متاســفانه تحــت تاثیــر وابســتگی بــه نفــت، کانــال افزایــش درآمــد ملــی و تولیــد در کشــور از کانــال افزایــش 
فرصــت شــغلی پایــدار و مشــارکت بیشــتر اجتماعــی و بــه نســبت آن افزایــش عدالــت اجتماعــی جــدا گشــته 
اســت. در نتیجــه بیمــاری هلنــدِی تاریخــِی اقتصــاد ایــران و عــدم مدیریــت منابــع سرشــار نفتــی در مقاطعــی 
بخــش تولیــدی کشــور از امــکاِن حضــور در بــازار خارجــی، رقابــت بــا اجنــاس ارزان وارداتــی، دسترســی بــه منابع 
ــی  ــات اقتصــادی در پیش بین ــرل شــده، ثب ــورم کنت ــره از ت ــد، به ــوژی کارآم ــه تکنول ــی ارزان، دسترســی ب مال
تجــاری آینــده بــرای بنگاه هــای کســب و کار ایرانــی فراهــم نشــده اســت. در نتیجــه مشــاهده می شــود کــه 
بــا اقتصــادی مواجــه هســتیم کــه بنگاه هــای بــزرگ آن بــا رانــت دولتــی از ابتــدا بــزرگ خلــق شــده )و نــه بــا 
ــب آن را  ــا حــذف شــده اند و غال ــدگان(، بنگاه هــای متوســط آن تقریب ــم گیرن ــر مدیریتــی و تجــاری تصمی هن
شــرکت های بــا تعــداد کارمنــدان کمتــر از پنجــاه نفــر شــکل می دهنــد. در واقــع بــا ارجــاع بــه داده  هــای مرکــز 
ــد. از  ــر می باش ــر از 4 نف ــد کمت ــداد کارمن ــا تع ــی ب ــاد بنگاه های ــال در اقتص ــرکت های فع ــد ش ــار ۷۰ درص آم
منظــر دســتیابی بــه اقتصــادی عادالنه تــر بنگاه هــای کوچــک قابلیــت تولیــد کاالهــای تکنولوژیکی و پیچیــده را 
نداشــته و غالبــا در بخــش ارائــه خدمــات در اقتصــاد ایفــای نقــش می کننــد. ایــن بنگاه هــا در برابــر شــوک های 
اقتصــادی همچــون شــیوع کرونــا و یــا رکــود تورمــی حاصــل از کاهــش در تقاضــا در بــازار آســیب پذیر بــوده چرا 
کــه از انعطــاف مالــی قابــل مالحظــه ای در میــان مــدت و بلنــد مــدت برخــوردار نیســتند. همچنیــن بنابــه نــوع 
مشــارکت بنگاه هــای خــرد در اقتصــاد، فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی کــه غالــب جمعیــت جــوان جویــای کار 
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کشــور را تشــکیل می دهنــد، فرصــت اســتفاده از تخصــص دانشــگاهی خویــش را در ایــن بنگاه هــا ندارنــد. امــا 
بنگاه هــای متوســط کــه می تواننــد منبــع اصلــی اشــتغال پایــدار باشــند ســهم ناچیــزی در اقتصــاد کشــور دارنــد. 
آنهــا می تواننــد قــدم در تولیــد کاالهــای پیچیــده کــه نیــاز بــه اشــتغال متخصصیــن و بهره منــدی از خدمــات 
ســایر بنگاه هــا دارنــد بگذارنــد و در نهایــت بــا کفایــت بــازار بــه بنــگاه بــزرگ تبدیــل شــوند. بنگاه هــای متوســط 
می تواننــد تامیــن کننــده اصلــی کاالهــای واســطه ای بنگاه هــای بــزرگ باشــند و همچنیــن پاســخگوی نیــاز 
کاالی نهایــی بــازار بــزرگ داخلــی کشــور باشــند)توجه کنیــم کــه ایــران بزرگتریــن ســایز بــازار در خاورمیانــه و 

آفریقــا را دارد، بانــک جهانــی - ۲۰۱۸(.
امــا بــا تاثیــرات مخــرب اقتصــاد نفتــی همچــون پاییــن نگــه داشــتن تاریخــی ارزش ارز خارجــی بــه پــول ملــی 
کشــور آنهــا قــادر بــه رقابــت بــا کاالی واســطه ای خارجــی و مــواد اولیــه تولیــدی خارجــی نبوده انــد در عرصــه 
صــادرات و بــازار بین الملــل نیــز امــکان رقابــت قیمتــی ندارنــد. در واقــع بنگاه هــای بــا ســایز متوســط ســهم 
ــل  ــز تمای ــزرگ نی ــدی ب ــد. بنگاه هــای تولی ــزرگ را تشــکیل داده ان ــدی بنگاه هــای ب کمــی از نهاده هــای تولی
بــه تامیــن نهاده هــای خــود از منابــع خارجــی دارنــد چــرا کــه از کیفیــت بهتــر و قیمــت مناســب تــری نســبت 
بــه رقیــب داخلــی خــود بوده انــد. در شــرایط تحریــم اقتصــادی ایــران، دولــت ایــران نیــز از منبــع اصلــی درآمــد 
خارجــی خــود )نفــت و مشــتقات نفتــی( کــه حــدود ســی درصــد درآمــد ناخالــص کشــور را شــامل می شــود 
محــروم اســت. ایــن مهــم منجــر بــه محدودیــت مالــی دولــت در  اعمــال سیاســت های حمایتــی از کســب و 
کارهــای خــرد شــده اســت. متاســفانه ایــن مســئله بــه ناعدالتــی اقتصــاد ایــران دامــن زده و خواهــد زد. البتــه بــا 
ــا دولت هــا  ــا کرون ــی، در مواجهــه ب ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــه بســته های مشــورتی صن ارجــاع ب
بایــد بــه حمایــت از بخــش خــرد اقتصــاد خــود کــه فراهــم آوردن ســهم مهمــی از اشــتغال در کشــورها را دارنــد 
بپردازنــد. در ایــن میــان بــا وجــود محدودیت هــای اقتصــادی کــه ذکــر شــده، دولــت و ملــت مجبــور بــه تعطیــل 

نکــردن اقتصــاد و مواجهــه بــا کرونــا شــده انــد.
بــا امیــد بــه رفــع تحریم هــای اقتصــادی بــه عنــوان مهمتریــن عامــل ناپایــداری و ناامیــدی در اقتصــاد کشــور، 
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در جهــت تخفیــف آالم ناعدالتــی اقتصــادی و اجتماعــی در کشــور و در جهــت تثبیت 
شــرایط اشــتغال پایــدار و شــرافتمندانه در کنــار اســتفاده از پنجــره پتانســیلی محــدود 
شــونده منبــع انســانی کشــور، سیاســت گــذاران اقتصــادی کشــور بایــد بــه تبییــن 

ــان  ــن می ــد. در ای ــه فضــای کســب و کار کشــور بپردازن ــوارد آســیب زا ب سیاســت های شــمول گرا و اصــالح م
می تــوان بــه مــوارد ذیــل توجــه کــرد:

۱( سیاســت های مالیــات بــر بنگاه هــا در ایــران در جهــت عــدم تشــویق ســرمایه گــذاری در صنعــت می باشــد. 
ایــران در میــان کشــورهای بــا نــرخ بــاالی اخــذ مالیــات از بنگاه هــای اقتصــادی در جهــان اســت.

۲( سیاســت های پولــی و ارزی کشــور بایــد در مســیر تقویــت زمینــه حضــور تولیــد کننده هــای ایرانــی در وهلــه 
اول بــازار منطقــه ای و بعــد بیــن المللی باشــد.

۳( توجــه دولــت بایــد بــر افزایــش نــرخ پیچیدگــی ســبد تولیــدی کشــور باشــد. یعنــی توجــه بــه تولیــد کاالهای 
پیچیــده و تکنولــوژی محــور توســط دولت هــا.

ــزام  ــی. ال ــرای مصــرف داخل ــی ب ــا نهای ــات واســطه ای و ی ــده قطع ــد کنن ــد بنگاه هــای تولی ــت از تولی 4(حمای
بنگاه هــای بــزرگ بهره منــد از مواهــب دولتــی بــه تخصیــص ســهمی از تامیــن قطعــات یــا مــواد اولیــه از بــازار 

داخلــی جهــت تقویــت تولیــد داخلــی.
۵( توجــه بــه افزایــش مشــارکت زنــان در جامعــه بــا حمایــت ایــن شــرکت ها در تامیــن مالــی و افزایــش فرصــت 

بــرای حضور آنهــا در بــازار.
۶( اصــالح نظــام بانکــی کشــور، توجــه نظــام بانکــی در تســهیل منابــع مالــی بــه کســب و کارهــای متوســط و 
کوچــک و توجــه بــه بنگاه هــای بــا مدیریــت زنــان )در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه در رونــد کاهــش 

ناعدالتــی جنســی بــه ایــن گونــه سیاســت ها توجــه میشــود(.
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نئولیبرالیسم
و عدالت اجتماعی

*احسان ابراهیمی 

در جهــت تخفیــف آالم ناعدالتــی اقتصــادی و اجتماعــی در کشــور و در جهــت تثبیت 
شــرایط اشــتغال پایــدار و شــرافتمندانه در کنــار اســتفاده از پنجــره پتانســیلی محــدود 

شــونده منبــع انســانی کشــور، سیاســت گــذاران اقتصــادی کشــور بایــد بــه تبییــن سیاســت های شــمول گرا و 
اصــالح مــوارد آســیب زا بــه فضــای کســب و کار کشــور بپردازنــد. در ایــن میــان می تــوان بــه مــوارد ذیــل توجــه 

: د کر
۱( سیاســت های مالیــات بــر بنگاه هــا در ایــران در جهــت عــدم تشــویق ســرمایه گــذاری در صنعــت می باشــد. 

ایــران در میــان کشــورهای بــا نــرخ بــاالی اخــذ مالیــات از بنگاه هــای اقتصــادی در جهــان اســت.
۲( سیاســت های پولــی و ارزی کشــور بایــد در مســیر تقویــت زمینــه حضــور تولیــد کننده هــای ایرانــی در وهلــه 

اول بــازار منطقــه ای و بعــد بیــن المللی باشــد.
۳( توجــه دولــت بایــد بــر افزایــش نــرخ 
پیچیدگــی ســبد تولیــدی کشــور باشــد. یعنــی 
توجــه به تولیــد کاالهــای پیچیــده و تکنولوژی 

ــا. ــط دولت ه ــور توس مح
ــده  ــد کنن ــای تولی ــد بنگاه ه ــت از تولی 4(حمای

قطعــات واســطه ای و یــا نهایــی بــرای مصــرف داخلــی. الــزام بنگاه هــای بــزرگ بهره منــد از مواهــب دولتــی بــه 
تخصیــص ســهمی از تامیــن قطعــات یــا مــواد اولیــه از بــازار داخلــی جهــت تقویــت تولیــد داخلــی.

۵( توجــه بــه افزایــش مشــارکت زنــان در جامعــه بــا حمایــت ایــن شــرکت ها در تامیــن مالــی و افزایــش فرصــت 
بــرای حضور آنهــا در بــازار.

۶( اصــالح نظــام بانکــی کشــور، توجــه نظــام بانکــی در تســهیل منابــع مالــی بــه کســب و کارهــای متوســط و 
کوچــک و توجــه بــه بنگاه هــای بــا مدیریــت زنــان )در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه در رونــد کاهــش 

ناعدالتــی جنســی بــه ایــن گونــه سیاســت ها توجــه میشــود(.
همینطــور در بحــث واکســن کرونــا دیدیــم، دولت هــای لیبرالیســتیک کــه بــه آزادی ســرمایه و تجــارت، بــاور 
ــدی در  ــنهای تولی ــادرات واکس ــارت و ص ــت تج ــرای ممنوعی ــی ب ــد قوانین ــالش کردن ــد، ت ــک دارن ایدئولوژی
کشــورهای خــود بــه دیگــر کشــورها تصویــب کننــد تــا نوعــی ملــی گرایــی را، بــر ضــد اقتصــاد جهانگــرا و 
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اصــل اساســی آزادی ســرمایه و تجــارت ترجیــح دهنــد. نمونه هایــی ازین دســت نشــان 
مــی دهــد، خوانــش نئولیبــرال از اقتصــاد در عمــل بــا موانــع انســانی، حیاتــی و ضروری 
روبــرو می شــود و حتــی معتقدتریــن دولت هــا بــه ایــن سیاســت ها را گاهــی مجبــور 

ــد.   ــه عــدول می کن و مجــاب ب
ــود  ــد خ ــا دادن ــه کرون ــی ب ــورهای غرب ــت کش ــالمت و بهداش ــام س ــه نظ ــخی ک ــوع پاس ــته ها و ن ــار کش آم
آشــکارکننده میــزان موفقیــت سیاســت های نولیبــرال بــوده اســت. میــزان مــرگ و میــر در انگلســتان و آمریــکا 
کــه ایــن سیاســت ها بــا شــدت دنبــال می شــده اســت، در مقایســه بــا کشــورهایی ماننــد کانــادا کــه دولــت رفــاه 
در آن حاکــم اســت، نشــان می دهــد ســرمایه گذاری هــای بلندمــدت و بــی وقفــه در امــر بهداشــت و ســالمت در 

مواقــع خطــر و بحــران چگونــه تغییــرات مهــم و حیاتــی ای بــه بــار مــی آورد. 
ازینــرو، و مبتنــی بــر کلیــه نــکات مطــرح شــده می تــوان گفــت اگــر سیاســت های نئولیبرالســتیک در ســطحی 
غیرمنعطــف و ســخت و صلــب بــه اجــرا درآینــد، ضمــن انهــدام محیــط زیســت کــه اصلی تریــن بی عدالتــی 
اســت، جــز منطــق بــازار و ســرمایه آزاد و ســازوکارهای دورنــی آن، ناظــری اخالقــی بــرای تعدیــل شــکاف ها 
و فاصلــه طبقاتــی اجتماعــی وجــود نخواهــد داشــت و دولت هــا تســهیل کننــده ایــن شــکاف ها خواهنــد بــود 
امــا اوضــاع بحرانــی و ضرورت هایــی کــه بحرانــی ماننــد کرونــا بــر بشــر ایجــاد و ایجــاب مــی کنــد، عــدول 
از سیاســت های نولیبــرال را الجــرم مــی ســازد. آمریــکا می توانــد الگویــی بــرای دوران پســاکرونا نیــز باشــد و 
دولت هــا بــا پاسداشــت عملــی عدالــت اجتماعــی، از شــدت و حــدت بحرانهــای پیــش روی بشــر امــروز بکاهنــد.
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باظهــور اقتصــاد بــازار و نظــام ســرمایه داری در اواخــر قــرن ۱۸ وگســترش آن درقــرن 
ــع  ــه عنــوان عامــل تخصیــص مناب ۱۹، مکانیــزم قیمــت و نظــام عرضــه و تقاضــا ب
تولیــد و کارآیــی اقتصــادی و افزایــش ثــروت مــورد پذیــرش اندیشــمندان اقتصــادی 

قــرار گرفــت. 
درطــول بیــش از دو قــرن گذشــته، مبنــای فکــری نظــام ســرمایه داری و سیســتم عرضــه و تقاضــا بــر اســاس 
نظریــه مطلوبیــت و فایده گرایــی جرمــی بنتــام فیلســوف انگلیســی اســتوار شــده و خیــر عمومــی برای طرفــداران 
اقتصــاد بــازار نیــز بــا همیــن اصــل مطلوبیــت و فایده گرایــی توجیــه مــی شــد. در مقابــل ایــن رویکــرد مخالفــان 
نظــام ســرمایه داری نیــز، گســترش فقــر و تبعیــض ولــه شــدن ارزش هــای انســانی زیــر چرخ هــای تولیــد رقابتــی 
ــار  ــا معی ــه و آن را در تضــاد ب ــاد انتقــاد گرفت ــه ب ــوان عــوارض برآمــده از ســلطه چنیــن سیســتمی ب ــه عن را ب
اخالقــی عدالــت و بهره کشــی از دیگــران برنتابیدنــد. 
تعــارض و چالــش ایــن دو  مکتــب فکــری و اقتصادی 
در درازای قــرون ۱۹ و ۲۰ تــداوم داشــت تااینکــه جان 
رالــز فیلســوف سیاســی واخالقــی معاصــر آمریکایــی 
بــا نوشــتن کتابــی تحــت عنــوان »نظریــه ای دربــاب 
عدالــت« به ســازگار نمودن ایــن دو دیــدگاه اقتصادی 
ــن  ــت، مقدم تری ــز عدال ــر رال ــرد. ازنظ ــادرت ک مب
فضیلــت نظام هــای اجتماعــی اســت، اهمیــت تئــوری رالــز در آن اســت کــه توانســت بیــن اصــول آزادی و برابری 
ســازش برقــرار نمایــد و نســبت ایــن دو را بــه گونــه ای ترســیم کنــد کــه نــه آزادی قربانــی و نــه برابــری بی معنــا 
شــوند. جــان رالــز بــا بیــان ایــن موضــوع کــه مبنــا ومحــور قــرار گرفتــن اصــل فایــده یــا مطلوبیــت، توجــه بــه 
انصــاف واســتحقاق را در جامعــه از بیــن بــرده و مــردم را از امرحیاتــی اخــالق غافــل می کنــد بــرای جلوگیــری 
از تضییــع و کــم ارزش شــدن اصــل انصــاف، واژه حــق را جایگزیــن فایــده و مطلوبیــت نمــود و حــق را مفهومــی 
تلقــی کــرد کــه قابلیــت و اســتعداد ســاماندهی منصفانــه جامعــه را دارد و بدین ســان بیــن اخالق و عمــل عادالنه 
پیونــد زد و از آنجــا کــه بــه خوبــی آگاه بــود برابــری در تمامــی امکانــات جامعــه، موجــب تعطیلی تولیــد و کاهش 
کارآیــی اقتصــادی مــی گــردد، لــذا میــان آزادی وبرابــری ســازش برقــرار کــرده نظریــه عدالــت بــه مثابــه انصاف 
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28 را مطــرح نمــود و عدالــت رادرقامــوس عدالــت اجتماعــی بیــان داشــت.
ازمنظــر رالــز هــم عدالــت زمانــی محقــق می شــود کــه توزیــع درســت ســود ومســئولیت در همــکاری اجتماعــی 
حاصــل گــردد و ایــن مســاله نیــز نتیجــه ســاخت جامعــه و نهادهای تشــکیل دهنده آن اســت زیــرا ایــن نهادهای 
اجتماعــی هســتند کــه شــیوه دسترســی افــراد بــه منابــع را معیــن می کننــد و قواعــد تعییــن حقــوق و امتیــازات 
و رســیدن بــه قــدرت سیاســی و انباشــت ســرمایه را در بــر دارنــد. از دیــدگاه رالــز عدالــت همــان حــذف امتیــازات 
بی دلیــل و ایجــاد تعادلــی واقعــی در میــان خواســته های متعــارض انســان هــا اســت وتوزیــع درســت ســود و 

مســئولیت هــم در همیــاری اجتماعــی صــورت می گیــرد. 
در واقــع مبنــای نظریــه رالــز در پاســخ بــه ایــن پرســش اساســی بــود کــه چگونــه افــراد مــی تواننــد بــه ســود 
بیشــتری برســند و جامعــه نیــز عادالنــه باشــد و از آنجــا کــه رالــز پیــرو مکتــب فلســفی کانــت بــوده و بــه ماننــد 
ــد:  ــد و می گوی ــرارداد اجتماعــی رجــوع می کن ــه ســنت ق ــی نمی شــمارد ب او، معرفــت ارزش هــا وحقایــق را ذات
»اخــالق محصــول ســازندگی ذهــن انســان ها اســت و انســان ها از طریــق گفتگــو می تواننــد بــه توافــق رســیده 
و اصولــی را بــرای زندگــی اجتماعــی خــود تعییــن  نماینــد »و باایــن نــگاه قرارداداجتماعــی را از جهــت نظــری 
ــاری وجــود دارد و هــم  ــد چــرا کــه در جامعــه هــم تفاهــم و همی ــت مناســب می دان ــرای حــل مســاله عدال ب
تعــارض منافــع، زیــرا افــراد بــه دلیــل مدنــی الطبــع بــودن بــه تنهایــی قــادر بــه زندگــی مطلوبــی نیســتند و در 
عیــن حــال بــه تصاحــب فرصت هــا توســط دیگــران بی اعتنــائ نمی باشــند لــذا بــر آن هســتند کــه اصولــی را 
بــرای زیســت عقالنــی خــود فراهــم نماینــد و قــرارداد اجتماعــی پاســخی عقالنــی بــه ایــن نیاز اســت. رالــز برای 
قــرار داد اجتماعــی شــرایطی بیــان می کنــد تــا گفتگــو و توافــق افــراد براســاس رونــدی بی طرفانــه و منصفانــه 
انجــام پذیــرد و مهم تریــن شــرط تحقــق بی طرفــی بــرای قــرارداد اجتماعــی را وضعیتــی تعریــف می کنــد کــه 
انســان ها برابــر و آزاد باشــند ایــن همــان وضعیــت آرمانــی اســت . رالــز اعتقــاد داشــت کــه افــراد در وضعیــت 
آرمانــی برمبنــای اصــول عقــل بــه انتخــاب اصــل عدالــت اقــدام می کننــد. هرچنــد کــه ایــن انتخــاب بنــا بــه 
برداشــت ودرک مــا، از ذات درونــی وفطــرت انســان ها برمی خیــزد چــرا کــه از منظــر توحیــدی، فطــرت آدمیــان 
برتعــادل خلــق شــده اســت امــا رالــز علــت انتخــاب عقالنــی عدالــت را بــه حجــاب جهــل و ناآگاهــی انســان 
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نســبت داده و بیــان می کنــد چــون افــراد در پشــت حجــاب جهــل از موقعیــت 
آینــده خــود بی اطــالع بــوده و از طرفــی می خواهنــد بیشــترین ســود و منفعــت 
شــخصی را درجامعــه خــود داشــته باشــند لــذا بــه مقتضــای عقــل بــه گزینــش 

ــد.  ــت روی می آورن اصــل عدال
البتــه در دیــدگاه رالــز عدالــت جویــی امــری فراتــر از فضیلــت  صــرف شــخصی 
بــوده و نیازمنــد اســتقرار ســاختارها ونهادهــای اجتماعــی اســت کــه زمینــه را 
بــرای پیــاده شــدن عدالــت اجتماعــی فراهــم کنــد از جمله وجــود نظــام مالیاتی 
کــه بتوانــد فرصــت برابــری جهــت افــراد بــا شــرایط متفــاوت پیشــینی را فراهم 

سازد.
بــا صرفنظــر از اینکــه تالش هــای جــان رالــز در راســتای ایجــاد ســازگاری بین 
کارآیــی اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی تــا چــه میــزان موفــق بــوده و خواهــد 
ــه گامــی  ــت جویان ــار عدال ــا رفت ــازار ب ــد زدن اقتصــاد ب ــود امــا رویکــرد پیون ب
ارزشــمند واخالقــی تلقــی می گــردد چــرا کــه اقتصــاد مهارگســیخته و مصرفــی 
نظــام بــازار در جهــان کنونــی زندگــی بــه غایــت ســخت و دردآوری را ازجهــت 
آثــار زیســت محیطــی وگســترش شــکاف طبقاتــی بــرای تمامی بشــریت و فقر 
و بیمــاری و بیــکاری را بــرای طبقــه نــادار در کشــورهای ثروتمنــد و ممالــک 
کمتــر توســعه یافته رقــم زده اســت و طبعــا از اندیشــمندان عالقمنــد بــه عدالت 
و مبانــی اخــالق انتظــار مــی رود کــه بــا علت یابــی نقــاط قابــل بهبــود نظریــات 
جــان رالــز و پیــدا کــردن راهکارهای مناســب، گامی را که توســط این فیلســوف 
اخــالق بــرای ایجادســازگاری بیــن مکانیــزم بــازار و کارآیی اقتصادی بــا موضوع 
عدالــت برداشــته شــده اســت تعمیــق و تــداوم بخشــند شــاید ایــن اقــدام در روز 
جهانــی موســوم بــه عدالــت و در زمانــه ای کــه کوویــد ۱۹ جــان انســان ها بــه 
ویــژه نــاداران و فقــرای جهــان را بــه واســطه اقتصــاد حریصانــه مــورد تهدیــد 

قــرار داده اســت حیاتی تریــن گام علمــی و اخالقــی محســوب گــردد.
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در نقد عدالت اجتماعی
* امیرحسین خالقی

فــون  هایــک بــزرگ، اقتصــاددان نامــدار مکتــب اتریــش، زمانی گفتــه بود کل ایــده عدالــت اجتماعی اینســت که 
دولــت بــا افــراد مختلــف رفتــاری نابرابــر داشــته باشــد تــا آنهــا را برابــر ســازد! وی را مــی تــوان مشــهورترین ناقد 
عدالــت اجتماعــی دانســت کــه بــا نگاهــی ژرف بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت و مــروی کلــی اندیشــه های او 
بــرای فهــم دقیــق ایــن مفهــوم ضــروری بــه نظــر مــی رســد. ایــن ســو و آن ســو وقتــی واژه عدالــت اجتماعــی 
می شــنویم کــم بیــش معنــا نوعــی برابــری اقتصــادی بــه ذهــن متبــادر مــی شــود یــا گاهــی حتــی انــگار اشــاره 
بــه مضمــون همــان شــعار معــروف » از هــر کــس بــه انــدازه توانــش، بــه هرکــس بــه انــدازه نیــازش« اســت . 
در مــورد ایــن شــعار اخیــر البتــه همیشــه جــای ایــن دغدغــه هســت کــه در مواجهه بــا طالبــان عدالــت اجتماعی 
کســی کــه تــوان دارد یحتمــل آنقــدر مــی فهمــد کــه بایــد توانــش را کمتــر جلــوه دهــد و آن هم کــه نیــازی دارد 
آنقــدر درایــت دارد کــه بایــد نیازهایــش را بیشــتر از »واقعیــت« جلــوه دهــد . بــه هــر حــال ایــن حکــم رواســت 
کــه تحقــق ایــن »عدالــت اجتماعــی« نیازمنــد دولتــی نابرابــر بــا بقیــه )باالتــر از بقیــه( اســت کــه حــق افــراد را 

کف دستشــان بگــذارد.
امــا نکتــه مهمــی در اندیشــه هایــک وجــود دارد کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد؛ بایــد میــان عدالــت اجتماعــی و 
عدالــت تفــاوت گذاشــت، عدالــت مفهومــی اســت اخالقــی کــه در ســطح فــردی معنــا پیــدا مــی کنــد و معنــای 
کلــی آن اینســت کــه فــرد اصــل »نهــادن هــر چیــز جــای خــود« را در رفتــار خــود بــه کار بنــدد. اگــر فــالن 
ــی در عدالــت اجتماعــی در  ــد، ول ــه خوان ــا ناعادالن ــه ی ــوان آن را عادالن ــار از فــردی ســر زده باشــد، مــی ت رفت
نهایــت حــرف از »جامعــه« اســت نــه فــرد و اینجــا عدالــت چنــدان موضوعیتــی نــدارد. هایــک در کتــاب »قانون، 

ــد: قانونگــذاری و آزادی« خاطــر نشــان می کن
البتــه بایــد قبــول کــرد کــه در بســیاری مــوارد چگونگــی توزیــع ســود و هزینــه توســط ســازوکار بــازار اگر ناشــی 
از تخصیــص عامدانــه بــه اشــخاص خاصــی بــود، بایســتی آن را بســیار غیرعادالنــه تلقــی می کردیــم، امــا چنیــن 
نیســت، ســهم هرکــس نتیجــه فراینــدی اســت کــه اثــر آن بــر روی افــراد خــاص را هیچکــس، بــه هنــگام 
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پیدایــش آنهــا، نــه در نظــر داشــته و نــه پیــش بینــی کــرده بــود. نهادهایــی کــه از آن پــس، بــه ایــن جهــت
اســتمرار می یافتنــد کــه مشــاهده مــی شــد چشــم اندازهــای بــرآوردن شــده نیازهــای همــه یــا اغلــب مــردم را 
بهبــود مــی بخشــند، مطالبــه عدالــت از چنیــن فراینــد بیهــوده اســت و در چنیــن جامعــه ای انتخــاب بعضــی از 
اشــخاص بــه عنــوان کســانی کــه حــق دارنــد ســهمی خــاص دریافــت کننــد، بــی هیــچ تردیــدی غیرعادالنــه 
اســت«. اگــر جامعــه را یــک ســازمان اجبــاری بــزرگ بدانیــم کــه گروهــی از افــراد مــی توانند نظــم دلخــواه خود 
)کــه آن را نظمــی همســو بــا »خیــر جمعــی« می داننــد( را پیشــنهاد و بــا قــدرت اجــرا کننــد، البتــه مــی تــوان از 
عدالــت اجتماعــی هــم ســخن گفــت، ولــی در جامعــه ای تشــکیل شــده از افــراد آزاد مفهــوم عدالــت اجتماعــی 
هیــچ معنایــی نــدارد. عدالــت اجتماعــی حاصــل انســان انــگاری »جامعــه« اســت، اگــر جامعــه را مجموعــه ای از

انســان هــا بدانیــم کــه هیــچ هــدف مشــترکی ندارنــد و مناســبات آنهــا بــا قانــون هــای انتزاعی کــه آزمــون زمان 
را از ســر گذرانــده انــد، هماهنــگ می شــوند، مــی تــوان دریافــت کــه چقــدر چهــره انســانی بخشــیدن بــه آن 
نابجاســت. بــرای تقریــب ذهــن مــی تــوان بــه رویدادهــای طبیعــی مثــل زلزلــه کــه وقــوع آنهــا را نمــی تــوان به 
عامــل انســانی نســبت داد توجــه کــرد، در زلزلــه کســانی آســیب جــدی مــی بیننــد و دیگرانــی ســالم و ســالمت 
جــان بــه در می برنــد؛ چنیــن رویدادهایــی بســیار تاســف برانگیــز اســت، ولــی اشــاره بــه عدالــت و عادالنــه بــودن 

و نبــودن آن بــه وضــوح نامعقــول اســت.
در مــورد توزیــع مواهــب مــادی نیــز قضیــه تفاوتــی نــدارد، در یــک نظــام تقســیم کار پیچیده غیرشــخصی مبتنی 
بــر بــازار چــه »کســی« مســئول اســت کــه رفتــار وی را مصــداق بی عدالتــی بدانیــم؟ چنیــن »کســی« وجــود 
نــدارد. در نظامــی کــه افــراد بــدن اجبــار مشــخص کار خــود را انتخــاب می کنــد و بــا توافــق بــا هــم بــه مبادلــه 
می پردازنــد و تنهــا زمانــی مــی تــوان درآمــد داشــت کــه مطلوبیتــی بــرای دیگــران فراهــم آیــد و البتــه بخــت و

اقبــال و ریســک پذیــری هــم بخشــی از کار اســت؛ نمی تــوان »کســی« را مســئول تفــاوت هــا افــراد دانســت. 
»عدالــت اجتماعــی فقــط در یــک اقتصــاد هدایــت شــده و دســتوری مثــل ارتــش کــه افــراد در مــورد آنچــه 

ــا پیــدا کنــد«. ــد معن ــد، می توان می تواننــد انجــام دهنــد از دیگــری دســتور مــی گیرن
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در واقــع هیــچ فــرد یــا گروهــی از افــراد نمــی تواننــد تمــام جزئیــات و عوامــل موثــر بر 
پیامدهــای نهایــی در یــک جامعــه را بداننــد، چــه رســد بــه اینکــه نتیجــه را بــه نیــت و 

قصــد آنهــا نســبت دهیــم. مــا در جامعــه و بــه طــور خــاص اقتصاد بــا حفــظ و اجبــار بعضــی قواعد یکســان برای 
همــه کــه امکانــات همــه را بــرای بــرآوردن نیازهایشــان بهبــود مــی دهــد توافــق مــی کنیــم و بهای آن اینســت 
کــه خطــر شکســت هــم بــرای همــگان وجــود دارد. ایــن قواعــد هــم حاصــل طــرح و تدبیــر ایــن یــا آن فــرد یــا 
گــروه نیســت، بلکــه در طــی زمــان تثبیــت شــده اســت و بــه مــا رســیده اســت. ایــن تنهــا روشــی اســت کــه بــا 
حفــظ آزادی افــراد مــی تــوان از دانــش پخــش شــده در میــان افــراد پرشــمار )اعضــای جامعــه( بــه ســود همگان 
بهــره بــرد. اگــر در یــک بــازی تیمــی بــا رعایــت قواعــد مــورد توافــق همــه بتوانــد بــا نتیجــه ســنگین حریــف را 

شکســت دهــد، آیــا بایــد از نقــض عدالــت شــکوه کنیم؟
پــس بــا ایــن همــه چــرا ایــن همــه هــوادارای از عدالــت اجتماعــی و نقــد اقتصــاد بــازار رایــج اســت؟ شــاید بتوان 
ایــن را بــر اســاس دیــدگاه پیتــر فاســتر، روانشــناس تکاملــی، پاســخ داد کــه معتقــد اســت شــهودیات اخالقــی ما 
طــی صدهــا هــزار ســالی تکامــل یافتــه اســت کــه اجدادمــان در قبایــل کوچک عصــر جنــگل زندگــی می کردند. 
بنابــر ایــن اذهــان مــا از جهــات بســیاری بــا جهــان مــدرن بــه ویــژه در حــوزه فهــم اقتصــاد بازار ســازگار نیســت. 
اذهــان مــا بــا زندگــی اقتصــادی یــک جامعــه قبیلــه ای ســازگارند؛ نــه یــک اقتصــاد مبتنــی بــر تقســیم کار که با 
مکانیســم هایــی انتزاعــی هماهنــگ می شــود. در قبیلــه عصــر جنــگل، افــرادی که مــی خواهنــد خــود را ثروتمند 
ــراد  ــی کــه باعــث می شــود اف ــد. از دســت نامرئ ــد مــی کنن ــب گــروه خــود را ثروتمن ــت از جی ــد، در نهای کنن

خودخــواه رفــاه دیگــران را افزایــش دهنــد، خبــری نیســت. واهلل اعلــم.
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درباب شهر عدالت محور
* مریم خیابانی

توجــه بــه نظریــات هنجــاری و کاربســت آنهــا در عمــل برنامه ریــزی، در دهه هــای اخیــر در برنامه ریــزی شــهری 
امــری اســت مــورد توجــه متخصصیــن. مواجهی شــهرهای امــروز با انــواع نابرابــری از جملــه نابرابــری اجتماعی، 
اقتصــادی، فضایــی و... ســبب توجــه برنامه ریــزان بــه مفهــوم عدالــت و مفاهیــم متناظــر آن شــده اســت. هــر 
چنــد عدالــت مفهومــی اســت کــه از دیربــاز در نظریــات فالســفه بــه آن پرداختــه شــده امــا موضوعــی اســت کــه 
همچنــان دغدغــه ی انســان معاصــر اســت و هــر روزه تعاریــف جدیــدی بــرای آن طرح شــده و راهکارهایــی برای

تحقــق آن ارائــه می شــود. یکــی از مطــرح تریــن نظریــات هنجــاری در ایــن خصــوص، شــهر عدالــت محــور 
اســت. ایــن نوشــتار پــس از ارائــه ی توضیحات مختصــری از مفاهیــم کالن درباب عدالت برای ترســیم خاســتگاه 

اندیشــه ای ایــن نظریــه، بــه شــرح مفهــوم شــهر عدالــت محــور می پــردازد.
۱ . مفهوم عدالت

دیــدگاه افــراد نســبت بــه مفهــوم عدالــت بــا توجــه بــه پایــگاه اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی آنهــا 
متفــاوت اســت. افالطــون در اثــر شــهیر خــود، جمهــور، تعاریفــی از عدالــت ارائــه کــرده اســت و عدالــت را آرمانی 
میدانــد کــه تنهــا تربیــت یافتــگان دامــان فلســفه بــه آن دسترســی دارنــد. همچنیــن بیــان می کنــد کــه در هــر 
جامعــه ای هنجارهــا و معیارهایــی وجــود دارد کــه بیــان کننــده عادالنــه بــودن یــا ناعادالنــه بــودن امــور اســت و 
چنیــن هنجارهــا و معیارهایــی بــه وســیله نخبــگان حاکــم وضــع می شــوند. افالطــون از نخســتین اندیشــمندانی

اســت کــه بــه شــیوهای تحلیلــی  اســتداللی نظریــه ای جامــع پیرامــون عدالــت مطــرح کــرده اســت. ارســطو نیز 
عدالــت را اعطــای حــق بــه ســزاوار آن می دانــد. در قــرون اخیــر بــا طــرح دیدگاه هــای کمونیســتی مارکــس و 
انگلــس در امتــداد آن، عدالــت و پیونــد آن بــا اقتصــاد و سیاســت معانــی دیگــری یافــت. آموزه هــای مارکــس در 
نقــد اقتصادسیاســی ســرمایه داری و بــرای نیــل بــه آرمان شــهر کمونیســتی، ناظــر بــر اندیشــه ی کانونــی عدالــت 

و خصوصــا عدالــت اجتماعــی اســت. مفهــوم عدالــت و عدالــت
ــان نیــز شــد. دیویــد هــاروی از مهمتریــن اندیشــمندانی اســت  اجتماعــی از دهــه ی ۶۰ وارد ادبیــات جغرافیدان
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کــه در ایــن حــوزه بــرای تشــریح روابــط بیــن فرایندهــای اجتماعــی و فرمهــای فضایــی چنــد اثــر قابــل توجــه 
نگاشــته اســت و همــواره بــر نقــش عدالــت اجتماعــی در جغرافیــای فضــا تاکیــد کــرده اســت. تــا دهــه ۱۹۸۰ 
بیشــتر متفکریــن حــوزه برنامه ریــزی کــه عدالــت ر ا بــه عنــوان موضــوع اصلــی مطالعــات خــود بــر می گزیدنــد، 
بــه قلمــرو اندیشــه های سوسیالیســتی و یــا نئــو مارکسیســتی تعلــق خاطــر داشــتند و اغلــب معتقــد بودنــد کــه 
برقــراری عدالــت در نظــام سیاســی ســرمایه داری لیبــرال امکان پذیــر نیســت و بــرای رســیدن بــه عدالــت بایــد 
ایــن نظــام را ســاقط کــرد امــا از آن زمــان بــه بعــد بــا تضعیــف نظــام سیاســی بلوک شــر ق بــه رهبری شــوروی 
و ســپس فروپاشــی آن و در اثــر تالش هــای اندیشــمندانی چــون رالــز و هابرمــاس کــه بــه جبــه ه متفکریــن 
غیرسوسیالیســت تعلــق داشــتند، بحــث پیرامــو ن عدالــت در قالــب ســنت فلســفی لیبــرال و ســپس برنامه ریــزی 
لیبــرال گنجانــده شــد . از آغــاز قــرن بیســت و یکــم موضــوع عدالــت در نــزد متفکریــن جریــان اصلــی حــوزه 
برنامه ریــزی بســیار داغ و پرشــور در جریــان بــوده اســت چــرا کــه برنامه ریــزی خصوصــا در دنیــای معاصــر عمیقا 
بــه عدالــت مرتبــط اســت و تعمــق دربــاره موضوعــات مرتبــط بــا برنامه ریــزی عدالــت محــور ضــروری بــه نظــر 
میرســد. بــرای پرهیــز از شــرح تمامــی نظریــات شــاخص مرتبــط بــا عدالــت از منظــر اندیشــمندان تاثیرگــذار بــر 

ایــن مفهــوم، خالص هــای از نــکات کلیــدی اندیشــه ی ایشــان در قالــب جــدول شــماره ۱ ارائــه شــده اســت.
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شــایان ذکــر اســت هــر چنــد تمامــی ایــن اندیشــمندان اصــول متعــددی در تعریــف مفهــوم عدالــت ارائــه داده اند 
امــا مســئله ایــن اســت کــه ایده هــای بنیــادی عدالــت شــاید بتواننــد پارهــای از موضوعــات را بــه عنــوان مــوارد 
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گریزناپذیــر و مهــم از ســایر مــوارد جــدا کننــد امــا نخواهنــد توانســت بــه انتخــاب قطعــی فرمــول و نســخه ی 
منحصــر بــه فــردی بــرای تعییــن شــاخص یــک اجتمــاع عادالنــه دســت یابنــد در ادامــه دو مفهــوم مرتبــط بــا 

عدالــت در حیطــه شهرســازی شــامل عدالــت اجتماعــی و عدالــت فضایــی مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.
۱.۱ . عدالت اجتماعی

از دهــه ۱۹۶۰ مفهــوم وکارکــرد عدالــت اجتماعــی، وارد ادبیــات جغرافیایــی شــد و مســایلی نظیــر رفــاه اجتماعی، 
نابرابری هــای شــدید، فقــر و بیــکاری بــه ســرعت مــورد توجــه جغرافیدانــان قــرار گرفــت و جغرافیــای رادیــکال 
ــه  ــان و جامعــه شناســانی کــه ب و لیبــرال را بیــش از ســایر مکاتــب دیگــر تحــت قــرار داد. از میــان جغرافیدان
طــور مشــخص بــه موضــوع فضــا و ارتبــاط آن بــا ســاختار اجتماعــی پرداخته انــد، دیویــد هــاروی مفهــوم عدالــت 
اجتماعــی را در کمــک بــه منافــع همگانــی، مــالک توزیــع درآمدهــا در مکان هــا، تخصیــص عادالنــه منابــع و 
رفــع نیازهــای اساســی مــردم بــه کار بــرد. در واقــع هــاروی بــا طــرح وابســتگی میــان نابرابری هــای اجتماعــی 
و ســاختارهای فضــای جغرافیایــی، در تحلیــل اصــول عدالــت اجتماعی ســه معیــار »نیــاز«، »منفعــت عمومی« و 
»اســتحقا ق« را مطــرح می کنــد و معتقــد اســت، ایــن ســه معیــار از جامعیــت کاملــی برخوردارنــد کــه در برگیرنده 
دیگــر معیارهــا مــی باشــند. از منظــر وی، عدالــت اجتماعــی در شــهر بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه نیازهــای 
جمعیــت شــهری را پاســخگو باشــد و تخصیــص منطقــه ای منابــع را بــه گونــه ای هدایــت کنــد کــه افــراد بــا 
کمتریــن شــکاف و اعتــراض نســبت بــه اســتحقاق حقــوق خــود مواجــه باشــند. از نظــر هــاروی ایــن مفهــوم 
در نهایــت یعنــی: »توزیــع عادالنــه از طریقــی عادالنــه« . همچنیــن بــه زعــم ســاندرکوک، در تعریــف عدالــت 
اجتماعــی، طــرح مفاهیمــی چــون بی عدالتــی یــا نابرابــری کــه محــدود بــه قلمــرو اقتصــادی نشــود، ضــرورت 
دارد. مطالعــات جنســیتی و انتقادهــای فمینیســتی رویکــرد بدیلــی را تــدارک دیــده اســت کــه بی عدالتــی را بــه 

ــاط می دهــد.  ســرکوب و تســلط ارتب
۱.۲ . عدالت فضایی

یکــی از مهمتریــن اندیشــمندانی کــه بــا طــرح مفهــوم حــق شــهر ، بحــث عدالــت اجتماعــی را بــه فضــا مرتبــط 
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می کنــد، هنــری لوفــور، اندیشــمند فرانســوی اســت. در ســال ۱۹۷۳ ایــن دیویــد هــاروی بــود کــه بــا کتــاب 
عدالــت اجتماعــی و شــهر خــود، لوفــور را بــه مخاطبــان انگلیســی زبــان معرفــی کــرد. هــر چنــد نقــش لوفــور 
در ایــن اثــر بســیار کمرنــگ بــود امــا ایــده وی بــا ایــن مضمــون کــه بــه زودی انقالب هــای شــهری جایگزیــن 
انقــالب صنعتــی می شــوند، فراگیــر شــد. ایــن انقــالب شــهری بــه گونــه ا ی یــک انقــالب فضایــی نیز محســوب 
ــرای  ــار ب ــن معی ــادی داشــت. مهم تری ــای انتق ــدگار در در شــهرگرایی و جغرافی ــق و مان میشــد و پژواکــی عمی
تحلیــل وضعیــت عدالــت فضایــی و رشــد، چگونگــی توزیــع خدمــات شــهری اســت. حــق بــه شــهر، حــق تغییر

دادن خودمــان از طریــق تغییــر دادن شــهر اســت. آزادی ســاختن و بازســاختن شــهرها و خودمــان یکــی از بــا 
ارزش تریــن و در عیــن حــال فرامــوش شــده تریــن حقــوق بشــر اســت. امــروزه حــق بــه شــهر در دســت منافــع 
خصوصــی و شــبه خصوصــی قــرار می گیــرد. حــق بــه شــهر بســیار محــدود، در دســت گــروه کوچــک برگزیــده 
سیاســی و اقتصــادی کــه در موقعیــت تغییــر شــهر بر مبنــای خواســته خود هســتند. طرح ایــن مفاهیــم مقدمه ای 

بودنــد بــر مفهــوم »شــهر عدالــت محــور« ســوزان فاینشــتاین کــه در ادامــه مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

۲ . شهر عدالت محور
ــزی  ــا تکامــل برنامه ری ــرای نجــات ی ــر در رویکــرد پســت مدرنیســتی، ایده هــای بســیاری ب در دهه هــای اخی

مدرنیســتی ارائــه شــدند. ماننــد
مــدل ارتباطی پتســی هیلی )۱۹۹۶ / ۲۰۰۰(، نوشــهرگرایی، شــهر عدالت محــور فاینشــتاین )۲۰۰۰( و برنامه ریزی 
غیــر اقلیدوســی جــان فریدمــن )۱۹۹۳ / ۲۰۰۰( مشــابه بــا برنامه ریــزی وکالتــی ۱4 پــل دیویــدف ۱۵ ) ۱۹۶۵ 
/ pp ;۲۰۰۹ .Talvitie- ) )۲۰۰۰.۱۷۲۱۷۳(. در کنــار برنامــه ریــزی ارتباطــی و نظریــه پــردازان چنــد فرهنگــی، 

فاینشــتاین بــا فرآیندهــای برنامه ریــزی و مشــارکت ارتبــاط دارد.
ایمــان او بــه قــدرت اصالحــی جامعــه مدنــی در راســتای دیگــر متفکــران هنجــاری پســت مــدرن و همچنیــن 
نظریــه پــردازان توســعه نئولیبــرال می باشــد )p33 ;2002 ,Watson(. ســوزان فاینشــتاین ایــده ی خــود در مورد 
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شــهر عدالــت محــور را بــا انتشــار کتابــی بــا همیــن نــام در ســال ۲۰۱۰ بــه تکامــل می رســاند. وی در ایــن اثــر با 
طــرح ویژگی هــای یــک شــهر عدالــت محــور، میــزان تحقق پذیــری ایــده اش را در ســه شــهر نیویــورک، لنــدن 

). 2010 ,Fainstein ( و امســتردام مــورد بررســی قــرار داده و بــه نتایــج قابــل توجهــی دســت میابــد
الهــام بخــش فاینشــتاین بــرای یــک شــهرعدالت محــور از نظــر فضــای شــهری، آمســتردام اســت. شــهری بــا 
تنــوع فیزیکــی، تراکــم بــاال و مناطــق مســکونی که از نظــر اجتماعــی و اقتصــادی با یکدیگــر در آمیخته انــد. این 
فــرم فضایــی همــراه و منتفــع از دولــت رفــاه و مبتنــی بــر یــک جامعــه مدنــی قــوی، و مالکیــت عمومــی زمیــن 
اســت )p34 ;2002 ,Watson(. طبــق نظریــه شــهر عدالــت محــور فاینشــتاین، هــدف اصلــی برنامه ریــزی، 
ارتقــای عدالــت اجتماعــی، اقتصــادی و فضایــی اســت ) p ;2009 ,Winkler 365(. بــا توجــه بــه هدف شــهر

عدالــت محــور، ابتــدا بایــد توجــه کــرد کــه ارزشــهایی ماننــد مســاوات یــا عدالــت، ممکــن اســت ماننــد نیازهــای 
فــردی کــه در تجزیــه و تحلیل هــای بافــت بررســی می کنیــم، جهانــی نباشــند. بعــالوه، تعاریــف ایــن مقــوالت 
امــر ســاده ای نیســت. بــرای مثــال تعریــف عدالــت برحســب دانــش، قــدرت و زمینــه بســیار گوناگــون اســت 
ــش و  ــان دان ــه می ــن اســت ک ــه ای ای ــن زمین ــز در چنی )pp ;۲۰۰۸ .Thomas. ۲۲۹-۲۳۰ .( نقــش برنامه ری
عمــل بــرای توانمنــد ســازی گروه هــای تحــت ســتم و بــه حاشــیه رانــده شــده پیونــد برقــرار می کنــد تــا در 
برابــر اســتثمار و محرومیــت از اصالــت خــود مقاومــت کننــد )p32 ;۲۰۰۲ .Watson(. نظریــه ی شــهر عدالــت 
محــور فاینشــتاین بــه دلیــل مــورد بررســی قــرار گرفتــن در ســه شــهر بــه عنــوان نمونــه، میتوانــد کاربــردی بوده 
و حداقــل بــرای ســنجش عدالــت محــور بــودن یــا نبــودن یــک شــهر یــا نظــام برنامه ریــزی آن، معیارهایــی ارائه 
دهــد. لــذا در ادامــه اهــم ویژگی هایــی کــه فاینشــتاین بــرای یــک شــهر عدالــت محــور تشــریح میکنــد، ارائــه 

شــده اســت.
۲.۱ . ویژگی های شهر عدالت محور

فاینشــتاین در نظریهــی شــهر عدالــت محــور، چنــد ســوال اساســی مطــرح می کنــد. یکــی از مهم تریــن آنهــا 
ایــن اســت کــه کیفیت هایــی کــه بــه هــر عدالــت محــور را در جهــان ثروتمنــد غربــی متضمــن می شــود چــه 
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چیزهایــی اســت؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال، مســاوات ، دموکراســی و گوناگونــی ســه کیفیــت اولیــه ی شــکل 
دهنــده ی عدالــت شــهری هســتند، هــر چنــد کــه اســتانداردهای تعییــن آنهــا می توانــد مــورد چالــش باشــد. 
فــرض اولیــه بــر ایــن اســت کــه هــر شــرایط و زمین هــای ممکــن اســت تفاســیر مختلفــی از اصــول گســترده ی 
مســاوات، گوناگونــی و مشــارکت را ارائــه دهــد. امــا در عیــن حــال برخــی راهنماهــای کلــی بــر ایــن ســه ارزش 

حاکــم اســت و اقدامــات ویژهــای را طلــب می کنــد.
برخی از این موارد در قالب سه منظر ذکر شده از نظر فاینشتاین بدین شرح اند:

از منظر مساوات:
۱ . تمــام توســعه های جدیــد مســکن بایــد بــرای خانواده هایــی بــا درامــد پایین تــر از متوســط جامعــه واحدهایــی 
در نظــر بگیرنــد، هــم در ســایت هــم در جاهــای دیگــر بــا هدف تهیــه ی خانــه ی خــوب و محیط زندگی مناســب 

بــرای تمامــی افراد
۲ . واحدهــای مســکونی توســعه یافتــه بــرای قابــل اســتطاعت بــودن بایــد بــرای همیشــه در قالــب مســکن قابل 

اســتطاعت باقــی بماننــد یــا بــه عنــوان جایگزینــی بــرای پــروژه خانــه بــه جــای خانه اســتفاده شــوند
۳ . خانواده هــا یــا مشــاغل نبایــد بــه طــور غیرداوطلبانــه جابجــا شــوند یــا هــدف دســتیابی بــه توســعه اقتصــادی 

یــا تعــادل اجتماعــی قــرار گیرنــد مگــر در شــرایط ویــژه
4 . برنامه هــای توســعه اقتصــادی بایــد بــه منابــع کارکنــان اولویــت دهنــد و در جایــی کــه امکان پذیــر اســت، 
مشــاغل کوچــک کــه اغلــب محلی هســتند بیشــتر از شــرکت های بزرگ ریشــه داشــته باشــند. تمام توســعه های 
تجــاری جدیــد بایــد فضایــی را بــرای اســتفاده عمــوم ایجــاد کننــد و زمانــی کــه ممکن اســت، معیشــت مســتقل 

و کســب کارهای صاحبــان مشــاغل را بــه طــور همکارانــه تســهیل کننــد
۵ . پروژه هــای بــزرگ بایــد موضــوع بررســی های موشــکافانه، ملــزم بــه ارائــه مزایــای مســتقیم بــه مردمــی کــه 
درامدهــای پاییــن دارنــد در قالــب مزایــای اشــتغال، احتیاجــات عمومــی، دســتمزد کافی بــرای امرار معاش باشــند 
و اگــر یارانه هــای عمومــی دخیــل باشــد، بایــد شــامل مشــارکت مردمــی در ســود نیــز باشــند. لــذا اگــر تمامــی 
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ایــن مــوارد ممکــن باشــد، بایــد بــه صــورت تدریجــی و بــه کمــک توســعه دهندگان متعــدد توســعه یابنــد
۶ . کرایــه حمــل و نقــل بیــن شــهری )بــه اســتثنای راه آهــن بــا رفــت و آمــد روزانــه( بایــد بســیار پاییــن نگــه 
داشــته شــود. مردمــی کــه درامــد پایینــی دارنــد بــه طــور نامناســبی وابســته بــه حمــل و نقــل عمومــی هســتند. 
ــر  ــات ب ــوارض و مالی ــع آوری ع ــق جم ــد را از طری ــع درام ــه توزی ــد ک ــن را دارن ــدرت ای ــی ق ــای محل دولت ه
اتومبیل هــا و طراحــی عایداتــی بــرای حمایــت از حمــل و نقــل تحــت تاثیــر قــرار دهنــد. افــراد بــا دارمــد پاییــن 
بــدون هیــچ امــکان انتخابــی در حالیکــه مجبــور بــه رفــت و آمــد روزانــه بــا ماشــین هســتند باید شــامل تخفیف 

. ند شو
۷ . برنامه ریــزان بایــد نقــش فعالــی در شــوراهای مشــورتی در اعمــال فشــار بــرای راه حل هــای مســاوات طلبانــه 
داشــته باشــند و از راهکارهایــی کــه بــه طــور نامناســبی بــه آنهایــی کــه در حــال حاضــر وضع خوبــی دارند، ســود 

می رســانند جلوگیــری کننــد
از منظر گوناگونی:

۱ . خانــواده بــرای دســتیابی بــه گوناگونــی نبایــد ملــزم بــه جابجایــی شــوند، امــا جوامــع جدیــدی کــه منجــر بــه 
جدایــی بیشــتر شــوند نیــز نبایــد ایجاد شــوند

۲ . منطقه بندی نباید برای اهداف تبعیض آمیز مورد استفاده قرار گیرد بلکه باید شمولیت را پرورش دهد
۳ . مرزهای بین نواحی باید دارای نفوذ شوند

4 . فضــای عمومــی کافــی بایــد بــه طــور گســتردهای در دســترس و متنــوع باشــد، جایــی کــه فضــای عمومــی 
توســط نهادهــای خصوصــی ایجــاد می شــود، ســخنرانی سیاســی نبایــد در ایــن مکان هــا ممنــوع باشــد، همزمان، 

گروه هایــی بــا شــیوه زندگــی خشــونت آمیز )مســلحانه( نبایــد امــکان اشــغال فضــا را داشــته باشــند
۵ . به میزان عملی بودن و دلخواه جمعیت آسیب دیده، کاربری زمین باید مختلط باشد

۶ . مقام هــای دولتــی بایــد بــه گــروه  هایــی کــه در طــول تاریــخ از تبعیض هــا در دسترســی بــه فرصت هــای 
مســکن، آمــوزش و اشــتغال رنــج بردنــد کمــک کننــد
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ــط  ــد توس ــد، بای ــارکت کنن ــری مش ــد تصمیم گی ــتقیم در فراین ــور مس ــه ط ــد ب ــه نمی توانن ــی ک ۱ . گروه های

مدافعــان مطــرح شــوند
۲ . اگــر منطقــه در حــال حاضــر توســعه یافتــه اســت، برنامه هــا بایــد بــا مشــورت جامعــه ی هــدف توســعه یابنــد. 
هرچنــد جمعیــت موجــود، نبایــد تنهــا حکــم ممکن بــرای آینــده ی منطقــه را بدهــد، در سراســر شــهر مالحظاتی 

نیــز بایــد اعمال شــود
۳ . بــرای محدوده هایــی کــه هنــوز خالــی از ســکنه هســتند یــا بســیار انــدک اشــغال شــده اند، بایــد مشــاوره ی 
گســترده ای صــورت گیــرد کــه شــامل نماینــدگان گروه هایــی کــه در حــال حاضــر خــارج از آن مناطــق امــا تحت 

تاثیــر آن قــرار دارند باشــد
ــه طــور روشــن و صریحــی، ویژگی هایــی را طــرح  در مجمــوع، نظریــه ی شــهر عدالــت محــور فاینشــتاین، ب
می کنــد کــه بــا توجــه بــه نمــود عینــی آن کــه تــا حــدودی موفــق بــوده )شــهر آمســتردام هلنــد( می تــوان بــا 
کاربســت آن در هــر محــدود ه شــهری، میــزان توفیــق آن بــه ســوی عدالــت محــور شــدن را بــا ســنجه های 

مشــخصی ارزیابــی کــرد و ایــن مهــم نیــاز بــه انجــام پژوهش هــای مســتقل و منســجمی دارد.
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عدالـت
در جامه قضاوت 
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ــان  ــا، جامعه شناس ــال آنه ــه دنب ــدرن و ب ــی م ــفه سیاس ــزد فالس ــت« ن ــوم »عدال مفه
مفهومــی تجریــدی نیســت بلکــه متجلــی در »نهــادی« اجتماعــی با کارکردی مشــخص 
و تنظیمــات درونــی خــاص آن اســت کــه در چارچــوب »قضــاوت« تعریــف می شــود.     

قضاوت و داوری بی طرفانه:  
هنگامــی کــه تومــاس هابــز از لــزوم تشــکیل اجتمــاع ســخن گفــت، مهمتریــن ســبب آن را خاتمه بخشــیدن به 
کشــمکش های پایان ناپذیــر میــان انســان ها عنــوان کــرد. انســان ها طبیعتــا بــه منافــع خویــش می اندیشــند و 
هنگامــی کــه آنهــا را بــا منافــع مطلــوب دیگــران در تضــاد می بیننــد بــا یکدیگــر در می آویزنــد. هابــز می گفــت 
ایــن »وضــع طبیعــی« انسان هاســت: همــه شــکار و همــه شــکارچی، همــه گــرگ و همــه آهــو، و نــه یــک 
گــرگ در امــان از دیگــر گــرگ هــا! آنــگاه، هنگامــی کــه »قــرارداد اجتماعــی« )که 
بعدهــا الهــام بخــش ژان ژاک روســو گشــت( برقــرار شــد، اعضــا جامعــه متعهــد 
می شــوند کــه دیگــر خــود طــرف دعــوا، قاضــی و مجــری حکــم مرافعــه شــان 
نشــوند؛ تــا شهرشــان »شــهر هــرت« نباشــد. نــزد »داور بی طــرف« کــه جامعــه 
تعییــن کــرده برونــد تــا از مخاصمــات شــخصی بی نیــاز شــوند و کابوســی کــه در 

آن »انســان، گــرگ انســان اســت« پایــان یابــد.  
قضاوت و تفکیک قوا: 

قــدم بعــدی را مونتســکیو برداشــت و پیشــنهاد کــرد بــرای تضمیــن ایــن بی طرفی، 
نهــاد عدالــت یــا قــوه عدلیــه بایــد از دو نهــاد قــدرت دیگــر جامعــه یعنــی قــوه مجریــه و قــوه مقننــه »مجــزا« و 
تفکیــک شــده باشــد. جامعــه مــدرن یعنــی جامعــه تفکیــک شــده ای کــه در آن همــه نهادهــا روابــط قانونمنــد با 
یکدیگــر داشــته باشــند امــا هیــچ نهــادی نوکــر دیگــری نباشــد، و از جملــه قضــات زیردســت و مباشــر اصحــاب 
قــدرت- مجریــه و حتــی مقننــه نباشــند تــا بتواننــد برابــر بــا هنجارهــای درونــی نهــاد خویــش بــه وظایف شــان 

عمــل کننــد. ایــن فلســفه وجــودی اصــل »تفکیــک قــوا« اســت.   
آیا قوه عدلیه به روز و کارا داریم؟    

ــه« و  ــی طرفان ــوی و چــه در جمهــوری اســالمی، مفاهیــم »داوری ب ــران چــه در دوران پهل ــون اساســی ای قان
»تفکیــک قــوا« را پذیرفتــه. ســوال اینجاســت کــه  امــروز قــوه قضائیــه مــا تــا چــه حــد بــه وظایــف قانونــی 
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خویــش فــارغ از خواســته هــای قدرتمنــدان عمــل می کنــد؟  تــا چــه حــد نقــش »داوری بــی طــرف« را کــه 
هابــز بــه موجــب »قــرارداد اجتماعــی« بــه گــردن آن نهــاده، مونتســکیو بــرای دســتیابی بــه آن قضــا را مســتقل 
از قــدرت هــای دیگــر قــرار داده، و قانــون اساســی نیــز آن را بــه رســمیت شــناخته، برقــرار کــرده  اســت؟ داوری 
مســتقل و بی طرفانــه تنهــا بــرای رفــع اختــالف میــان افــراد نیســت، بلکــه تعییــن کننــده روابــط دو نهــاد قــدرت 
دیگــر جامعــه نیــز بــوده و از آنــرو تضمیــن کننــده شــفافیت اداری و سیاســی و فراهــم کننــده مقدمــات الزم برای 
آبــادی و آزادی در جامعــه اســت.  هیهــات کــه پــس از صــد و پانــزده  ســال، دو انقــالب آزادی خواهانــه و یــک 

نهضــت ملــی  در برقــراری عدالــت در قالــب نهــاد قضــا هنــوز در اول راهیــم.



سال ششم _ شماره 33

44

عدالت اجتماعی فراتر
* عباس عبدیاز ارزش؛ یک ضرورت

»صــدای عدالــت انســانی«؛ تعبیــر دقیــق جــرج جــرداق از امــام علــی )ع( اســت. شــاید بتــوان گفــت نــه فقــط در 
عمــل کــه در گفتــار نیــز بیش تریــن و دقیق تریــن تعابیــر ایشــان در بــاره عدالــت اســت. هنگامــی کــه عــدل را 
قوی تریــن بنیــان دانســته و از جــود برتــر می دانــد و آن را عنصــر حیات بخــش ســایر احــکام می دانــد و خــودش 
نیــز در نهایــت شــهید راه عدالــت شــد. در هــر صــورت عدالــت در آن زمــان مفهومــی ســاده تر و روشــن تر از 
امــروز داشــت، زیــرا جامعــه امــروز بســیار پیچیــده و ســازمان یافته شــده اســت. امــروز از مفاهیمــی بــه عنــوان 
حــق آمــوزش، حــق بهداشــت، حــق بیمــه بازنشســتگی ســخن می گوییــم کــه در گذشــته موضوعــاً منتفــی بــود 
چــون امــکان تحقــق چنیــن مفاهیمــی وجــود نداشــت. از ایــن رو عدالــت اجتماعــی یــک مفهــوم مــدرن و حتــی 

در حــال تحــول اســت و بــا توســعه جامعــه نیــز ابعــاد مفهومــی آن متحــول می شــود. 
آنچــه کــه بــه نظــر مــن بــا گذشــته مشــترک اســت، آثــار عدالــت اســت. امــام در یکــی از نامه هایــش تصویــری 
روشــن از مفهــوم مالیــات بــر اراضــی و محصــوالت کشــاورزی ارایــه می کنــد کــه بنیــان نظــری مالیــات اســت. 
ایشــان گرفتــن مالیــات را بــه حــدی توصیــه می کنــد کــه موجــب افزایــش انگیــزه کشــاورزان بــرای کشــت و 
زرع شــود کــه در نهایــت بــه آبادانــی جامعــه می انجامــد. طبعــا بیــش از مالیــات اخــذ شــده نیــز خدمــات گوناگون 
ــه زیــان حکومــت  ــه مــردم داده می شــود. اگــر مالیــات از حــدی بیش تــر شــود ب از جملــه عدالــت و امنیــت ب
اســت، چــون زارع را زمین گیــر و انگیــزه او را زایــل می کنــد و ایــن بــه زیــان هــر دو اســت. مســأله عدالــت هــم 
از همیــن منظــر قابــل دفــاع اســت. آنجــا کــه می گوینــد: ”العــدل، اقــوی اســاس“ ناظــر بــه همیــن مفهوم اســت 
کــه عدالــت یــک خواســته فانتــزی نیســت و حتــی پیــش از آنکــه یــک ارزش مثــل احســان و نیکــی باشــد، یک 
ضــرورت مثــل امنیــت اســت. از ایــن رو معتقــدم کــه بحــث در بــاره عدالــت و به تبــع آن عدالــت اجتماعــی را باید 
از مقولــه ارزش خــارج کــرد و بــه مقولــه نیــاز و ضــرورت وارد نمــود. همچنــان کــه مــا هنــگام بحث از امنیــت، آن 

را در ذیــل ارزش هــا معرفــی نمی کنیــم. بــدون امنیــت جامعــه رشــد نمی کنــد، بــدون عدالــت نیــز. 
ــا ایــن مالحظــه معتقــدم کــه طــرح مســأله عدالــت اجتماعــی دقیقــاً بایــد از همیــن منظــر صــورت گیــرد.  ب
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کمــک بــه همــه مــردم بــرای بهره منــدی از آمــوزش یــا بهداشــت یــا رفــع محرومیــت و فقــر... دقیقــاً بــه نفــع 
طبقــات مرفــه نیــز هســت. ایــن صدقــه دادن بــه دیگــران نیســت، ایــن ســرمایه گذاری بــرای کل جامعــه اســت. 
ــعه کشــور اســت،  ــد و توس ــع رش ــه نف ــوند و ب ــد می ش ــه از آن بهره من ــازیم و هم ــه راه می س ــور ک ــان ط هم
عدالــت اجتماعــی نیــز دقیقــاً همیــن اثــر را دارد و منشــاء ســالمت جامعــه و کاهــش هزینه هــای تولیــد و افزایش 
بهــره وری نیــروی کار و کاهــش جــرم و جنایــت می شــود و همــه اینهــا عدالــت اجتماعــی را بــه یــک نیــروی 

محــرک تولیــد تبدیــل می کنــد.
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عدالت اجتماعی بایدها و نبایدها
* هادی قابل

عدالــت اجتماعــی عبــارت اســت از تعــادل و تســاوی بیــن همــه افــراد اجتمــاع در مقــام اســتفاده از مزایــا و لــوازم 
زندگــی و بعبــارت دیگــر عدالــت اجتماعــی عبــارت  اســت از  برقــراری وضعــی کــه همــه افــراد یــک اجتمــاع 
بتواننــد از لــوازم و اســباب آســایش  و رفــاه برخــوردار بــوده و قوانیــن اعــم از حقوقــی و جزائــی دربــاره همــه آنهــا 
بــدون هیچگونــه  تبعیــض اجــرا گــردد. و طــوری باشــد کــه در یــک وضــع مســاوی هــم زحمــات و کارهــای 
اجتماعــی  بــه مــه تقســیم گــردد و هــم از وســایل زندگــی و رفاه همــه اســتفاده نماینــد، و از تحمیل تمــام زحمات  
و کارهــای پــر مشــقت بــه یکعــده و تخصیــص وســایل رفــاه و آســایش بــه عــده دیگــر جلوگیــری بعمــل  آیــد و 

حــد وســط بیــن افــراط و تفریط هــای مذکــور در جامعــه برقــرار شــود.
اگر تعریف باال را از عدالت اجتماعی بپذیریم، جامعه ما با عدالت اجتماعی فاصله زیادی دارد!

نتیجــه بی عدالتــی در جامعــه افزایــش فاصلــه طبقاتــی اســت. امــروز کســی نمی توانــد انــکار کنــد کــه در ایــران 
فاصلــه طبقاتــی از زمــان رژیــم  پیشــین عمیق تــر گردیــده اســت!

در حالیکــه یکــی از اساســی ترین شــعارهای مــردم در انقــالب اســالمی تحقــق عدالــت اجتماعــی و از بیــن رفتن 
فاصله هــای طبقاتــی فاجعــه بــار بــود!

ــی و از  ــت اجتماع ــعار عدال ــی ش ــارز انقالب ــای مب ــران و گروه ه ــای رهب ــا و بیانیه ه در ســخنرانی ها، مصاحبه ه
بیــن بــردن فاصله هــای طبقاتــی بیــن طبقــه برخــوردار و طبقــه محــروم، یکــی از مهمتریــن محّرک هــای مــردم 

. د بو
چــه شــد کــه پــس از انقــالب اســالمی و بویــژه پــس از جنــگ تحمیلــی طبقــات جدیــد برخــوردار بــه شــکل 

ــت؟! ــزی شــکل گرف فاجعه آمی
علت عمق این فاجعه را باید در سیاست های نظام حاکم جستجو کرد!

ــر خــودی تقســیم کــرد، شــکل گیری طبقــه برخــوردار از  ــه خــودی و غی هنگامــی کــه حکومــت جامعــه را ب
امکانــات، رانــت، مصونیــت، حمایــت، قــدرت، و چشــم پوشــی بــر خطاهــا را آغــاز کــرد!

انفجــار بمــب اختــالس، دزدی، تحصیــل مــال نامشــروع، رانــت، زد و بنــد، و وام هــای کالن صدهــا و هــزاران 



سال ششم _ شماره 33

47

میلیــاردی، در دهــه چهــارم انقــالب آنهــم در میــان نزدیــکان، فامیــل ، دوســتان، و هــم 
جناحی هــای حاکمــان، حکایــت از فســاد سیســتماتیک در درون حکومــت دارد!

ــا ایــن فســاد اجتماعــی جراحــی ســخت در درون حکومــت و  بــی تردیــد راه مقابلــه ب
تحقــق عدالــت اجتماعــی اســت! بــا نگاهــی بــه فرمایشــات امیــر مومنــان علــی علیــه الســالم بــه ایــن واقعیــت 

ــم! ــی می بری ــخ پ تل
آن حضــرت پــس از قتــل عثمــان و بیعــت مــردم و روی کار آمــدن حکومتــش، گذشــته را بــرای مــردم  ترســیم 
بِیــِع.« همچــون شــتر گرســنه ای کــه در  مــی کنــد و می فرمایــد:« َیْخَضُمــوَن َمــاَل اهللِ ِخْضَمــَة ااِلْبـِـِل نِْبَتــَة الَرّ
بهــار بــه علفــزار بیفتــد و بــا ولــع عجیبــی گیاهــان را از ریشــه درآورد و ببلعــد، به خــوردن بیــت المــال مردم)اموال 

خدا( مشــغول شــدند!«
آنــان کســانی بودنــد کــه بــا تملــق، چاپلوســی، اطاعــت محــض، چشمپوشــی بــر خطاهــا، از رانت حکومــت بهره 

بردنــد و بــه پســت ها، مقام هــا، قــدرت و ثــروت دســت یافتنــد! 
ســیمای طبقاتــی را در جامعــه بــه نمایــش گذاشــتند و طبقــه برخــوردار و طبقــه محروم درســت کردنــد، در نتیجه 

حکومــت را فاســد کردنــد، و مــردم را بــر شــورش بــر علیــه حکومت واداشــتند!
لــذا علــی علیــه الّســالم بــه ترســیم عدالــت مــی پــردازد و می فرمایــد: عــدل هرچیــزی را در جــای خــودش قــرار 
می دهــد.« الَعــدُل َیَضــُع ااُلُمــوَر مواِضَعهــا. »)شــهیدی، ســید جعفــر )۱۳۷۹(، نهــج البالغــه، تهــران، انتشــارات 

علمیفرهنگــی، چــاپ هفدهــم، ص 44۰(«
و در بیان دیگر می  فرماید:

»اِنَّ الَعــدَل ِمیــزاُن اهللِ ُســبحانَُه الَّــِذی َوَضَعــُه ِفــی الَخلــِق َو نََصَبــُه الِقاَمــِه الَحــقِّ َفــال ُتخالِْفــُه ِفــی ِمیزانـِـِه َو ال 
ُتعارِْضــُه ِفــی ُســلْطانِِه.« عدالــت، تــرازوی خداونــد اســت کــه بــرای بنــدگان نهــاده، و بــرای اقامــه  ی حــق آن را 
نصــب کــرده اســت. خداونــد را در ترازویــش نافرمانــی نکنیــد و بــا ســلطنت او معارضه نکنیــد.) آمــدی، عبدالواحد 
محمــد التمیمــی )۱۳۶۶(، غررالحکــم و دررالکلــم، ترجمه  خوانســاری، تهران، انتشــارات دانشــگاه، ج ۱ ، ص ۲۲۲(

فارابــی نیــز، در جایــگاه یکــی از برجســته  ترین فیلســوفان مســلمان، کــه دارای نظریات سیاســی-اجتماعی اســت، 
دربــاره  ی معیــار سیاســت جامعــه می  گویــد:

»رئیــس جامعــه بایــد نظــام خیــر و عــدل را در مدینــه قــرار دهــد و صناعــات و هیات  هــا و ملــکات و خیــرات 
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ارادی را بــه حســب مرتبــه و مقــام ُمــدن و امــم چنــان فراهــم کنــد کــه نظیــر خیــرات 
ــه تدبیــر الهــی نیــز  ــم قــرار داده اســت. تأســی ب ــد در عال طبیعــی باشــد کــه خداون

ممکــن نیســت، مگــر آنکــه رئیس مدینــه، فلســفه  ی نظــری را تمــام و کمــال بدانــد.« ) داوری اردکانــی )۱۳۸۱(، 
رضــا فارابــی، تهــران، طــرح نــو، ص۹(

شــهید مطهــری معنــای حقیقــی عدالــت اجتماعــی بشــری را همــان رعایت حقــوق افــراد می  دانــد. از نظــر او این 
عدالــت بــر دو چیــز متکــی اســت؛ یکــی حقــوق و اولویت  هــا، یعنــی افــراد بشــر در برابــر یکدیگــر نوعــی حــق و 
اولویــت می  یابنــد، و دیگــر اینکــه بشــر طــوری آفریــده شــده کــه در کارهــای خــود الزامــا نوعــی اندیشــه  های 
اعتبــاری بــه صــورت آلــت فعــل اســتخدام مــی  کنــد، و بــا اســتفاده از آن اندیشــه  های اعتبــاری بــه عنــوان »آلت 

فعــل« بــه مقاصــد طبیعــی خــود نائــل می  آیــد.
آن اندیشــه  هــا یــک سلســله اندیشــه  های »انشــائی« اســت کــه بــا »باید«هــا مشــخص می  شــود. مطهــری، 

مرتضــی )۱۳۶۷(، عــدل الهــی، تهــران، نشــر صــدرا،ص ۸۱(
ــا چنیــن فلســفه ، ی اجتماعــی و سیاســی، قابــل توجیــه اســت کــه چــرا علــی ابــن ابیطالــب علیــه  الّســالم  ب
»فراگیــری عدالــت و هــم رضایــت عمومــی« را در صــدر معیارهــای نظــام سیاســی - اقتصــادی خــود قــرار داده 
َهــا ِفــي الَْعــْدِل، َوأَْجَمُعَهــا  ، َوأََعُمّ و بــه اســتاندارش می فرمایــد:« َولَْیُکــْن أََحــَبّ ااُلُْمــورِ إِلَْیــَک أَْوَســُطَها ِفــي الَْحــِقّ
ــِة » باید  ــِة ُیْغَتَفُر َمــَع رَِضی الَْعامَّ ِة، َوإِنَّ ُســْخَط الَْخاصَّ ــِة ُیْجِحــُف بِِرَضــی الَْخاصَّ ِعَیّــِة، َفــإِنَّ ُســْخَط الَْعامَّ لِِرَضــی الَرّ
کــه محبوبتریــن کارهــا در نــزد تــو، کارهایــی باشــد کــه بــا میانــه  روی ســازگارتر بــوده و بــا عدالــت دمســازتر و 
خشــنودی رعیــت را در پــی داشــته باشــد، زیــرا خشــم توده هــای مــردم، خشــنودی نزدیــکان را زیــر پای بســپرد، 
و حــال آنکــه خشــم نزدیــکان اگــر توده  هــای مــردم از تــو خشــنود باشــند، ناچیــز گردد.«)شــهیدی، ســید جعفــر 

)۱۳۷۹(، نهــج البالغــه، تهــران، انتشــارات علمــی فرهنگــی، چــاپ هفدهــم، ص ۳۲۷(
 و آن حضــرت فرمــود: »ماَعُمــَرِت الُبلــداَن بِِمثــِل الَعــدِل« »هیــچ چیــز بــه انــدازه عدالــت شــهرها را آبــاد نمــی 
گردانــد.« ) آمــدی، عبدالواحــد، محمــد التمیمــی )۱۳۶۶(، غررالحکــم و دررالکلــم، ترجمــه  ی خوانســاری، تهــران، 

انتشــارات دانشــگاه، ج ۱، ۶۸(.
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عدالــت اجتماعــی پیونــد ناگسســتنی ای بــا بحــث نابرابــری دارد. عدالــت اجتماعی چــه ارتباطی بــا نابرابــری دارد؟ 
آیــا همــه ی نابرابری هــا ناعادالنه انــد؟ یــا بعضــی از نابرابری هــا عادالنــه و بعضــی ناعادالنه انــد؟ بــرای پاســخ 
بــه ایــن پرســش الزم اســت بــه تبییــن و تحلیــل علــل نابرابــری از منظر تامــس نیــگل بپردازیم. نیــگل در فصل 

دهــم کتــاب برابــری و جانبــداری چهــار علــت نابرابــری را شناســایی می کنــد: 
ــا از ســوی نهادهــا  ــا از ســوی انســان های دیگــر ی )۱( تبعیــض: اواًل ایــن عامــل خــارج از آدمی ســت یعنــی ی
ــض  ــل تبعی ــرد. مث ــورت می گی ــه ص ــداً و به صورت دلبخواهان ــاً و عام ــاً؛ عالم ــود، ثانی ــل می ش ــال و تحمی اعم
نــژادی، دینــی، جنســیتی، یــا تبارگمــاری. نهــادی کــه بــر اســاس نــژاد، دیــن، جنســیت، یــا قــوم تبعیضــی انجام 
می دهــد بــر اســاس مــالک و معیــاری اخالقــاً دلبخواهانــه ایــن کار را صــورت می دهــد. ثالثــاً تبعیــض محصــول 
ــض نامشــروع و  ــن تبعی ــری ناشــی از ای ــر نابراب ــد ه ــگل می گوی ــی پیشــداوری، اســت. نی ــد، یعن ــزه ی ب انگی

ــاز بــودن موقعیت هــا بــه روی همــگان اســت.  ناپذیرفتنی ســت. راه عــالج آن برابــری فرصــت یــا ب
)۲( طبقــه: امتیــاز موروثــی هــم در تملــک منابــع و امکانات و هم در دسترســی بــه ابزارهای کســب صالحیت الزم 
بــرای موقعیت هــای رقابتــی اســت. مــراد و منظــور از طبقــه ایــن اســت کــه هــر کســی دوســت دارد کــه مــال و 
اموالــش در خانــواده ی خــودش و میــان فرزندانــش دســت بــه دســت شــود. یعنــی عامــل اصلــی که باعــث ایجاد 
طبقــه می شــود خانــواده اســت. ایــن عامــل هــم خــارج از آدمــی قــرار دارد و فراســوی اراده و اختیــار آدمی ســت. 
یعنــی مــا خانــواده ی خــود را انتخــاب نمی کنیــم. حــال اختالف نظــر هســت کــه آیــا نابرابــری ناشــی از ایــن 
عامــل مشــروع و پذیرفتنــی اســت یــا نــه. مثــاًل مالیــات بــر ارث بــرای تعدیــل ایــن عامــل صــورت می گیــرد. 
ایــن هــم از علــت دوم نابرابــری. راه عــالج ایــن نابرابــری چنــدان وضوحــی نــدارد، چــون مــادام کــه کــودکان در 
ــر  ــا اگ ــد. حت ــج می برن ــن خــود رن ــب والدی ــر از محاســن و معای ــه ناگزی ــزرگ می شــوند، آن هــا ب خانواده هــا ب
ارث امــوال و دارایــی  پــس از مــرگ بســیار محــدود و مقیــد شــده باشــد. پــس طبقــه بــر علقــه ی خاصــی مبتنــی 
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ــدارد کــه ایــن  ــد. امــکان ن ــه فرزندان شــان، دارن ــه خویشاوندان شــان، علی الخصــوص ب اســت کــه انســان ها ب
علقــه را برچینیــم و هیــچ شــخص عاقلــی هــم آرزوی انجــام چنیــن کاری را نــدارد. تنهــا کاری کــه برابری طلبــی 

می توانــد انجــام دهــد ایــن اســت کــه دامنــه ی عملکــرد و گســتردگی پیامدهــای آن را محــدود کنــد. 
در جوامــع متمــدن ریشــه دارترین محدودیــت بــر اعمــال ترجیحــات خانوادگــی، قواعــدی علیــه تبارگمــاری در 
ــای  ــدی موقعیت ه ــض در تص ــکل گیری تبعی ــع از ش ــن کار مان ــت. ای ــی اس ــی و نیمه عموم ــای عموم نهاده
پررقابــت می شــود. قانــون علیــه تبارگمــاری نشــانه ی غلبــه ی چشــمگیر امرغیرشــخصی بر امر شــخصی اســت. 
امــا کســانی کــه از تبارگمــاری منــع می شــوند و کســانی در موقعیت هــای بانفــوذ از دادن شــغل بــه بستگان شــان 
منــع می شــوند، پول شــان را خــرج تحصیــل کودکان شــان می کننــد تــا بــرای رقابــت در مشــاغل و موقعیت هــای 
اجتماعــی خــوب آمــاده شــوند. و بــه هــر حــال والدیــن ایــن کــودکان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه نوعــی برتری 
رقابتــی بــه کــودکان خــود پیشــکش کننــد. تــا زمانــی کــه خانــواده وجــود دارد، تأثیــرات اجتماعــی گســترده ای 
خواهــد داشــت. هرگونــه تــالش بــرای از میــان بــردن تأثیــرات طبقــه بــا مقاومت شــدید طبیعــی مواجــه خواهند 

  . شد
)۳( اســتعداد: کســانی هســتند کــه اســتعداد بازارپســند دارنــد و بــرای اســتعداد و توانایی شــان مــردم حاضرنــد پول 
خــرج کننــد. مثــل کســی کــه بهتریــن گوشــی تلفــن را تولیــد می کنــد یــا کســی کــه بهتریــن بــازی بســتکبال 
را بــه نمایــش می گــذارد. کســانی هســتند کــه اســتعداد بازارپســند ندارنــد و مــردم حاضــر نیســتند برای شــان 
پولــی پرداخــت کننــد. ایــن عامــل در درون آدمــی قــرار دارد و مثــل طبقــه خــارج از اراده و اختیــار آدمی قــرار دارد. 
حــال نابرابــری ناشــی از ایــن عامــل مشــروع  و پذیرفتنــی اســت یــا نــه. رالــز می گفــت اگــر اســتعداد باعــث 
شــود کــه ایــن نــوع نابرابــری بــه نفــع محروم تریــن اقشــار جامعــه باشــد، نابرابــرای حاصــل ایــن عامــل مشــروع 

ــت.  و پذیرفتنی اس
ــری  ــع ناشــی از به کارگی ــد مناف ــاوت در اســتعداد اســت. بعضــی می گوین ــری در درآمــد، تف ــی نابراب ــت اصل عل
اســتعداد بــه لحــاظ اخالقــی قابل قبــول نیســت، زیــرا اســتعداد فــرد چیــزی از ســنخ بخــت و اقبــال اســت. حــال 
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ایــن مســأله مطــرح می شــود کــه اســتعداد و برتــری، ماننــد زیبایــی، تصدیــق و تحســین و قدردانــی را بــه خــود 
جلــب می کنــد و چنیــن واکنش هایــی در زمــره ی اجــر و مــزد طبیعــی زندگــی انســانی قــرار دارنــد. امــا اختصاص 

دادن اجــر و مــزد اقتصــادی بــه ایــن اســتعدادها ماجــرای دیگــری دارد. 
پــاداش دادن بــه اســتعداد دو جنبــه دارد: الــف( تحســین: می تــوان بیــن اســتعداد و تحســین رابطــه ی مهمــی 
برقــرار کــرد. یعنــی هرچــه اســتعدادی شــکوفاتر شــود تحســین مــا را بیشــتر برمی انگیــزد. و تــالش بــرای قطــع 
ارتبــاط بیــن اســتعداد و تحســین نادرســت اســت. ب( درآمــد: تــالش در راســتای قطــع ارتبــاط بیــن اســتعداد و 

درآمــد، اگــر بتــوان چنیــن کاری را انجــام داد، تــالش مبارکــی اســت.
زیــرا کســانی کــه دارای اســتعداد بدردبخــوری هســتند به صــورت طبیعــی در مقایســه بــا کســانی کــه فاقــد آن 
اســتعداد هســتند مســتحق منافــع مــادی بیشــتری نیســتند.  در ایــن خصــوص چنــد نکتــه ی مطــرح می شــود. 
اواًل؛ اگــر بتــوان تأثیــرات اســتعداد را بــه حــوزه ی شــخصی محــدود کــرد و در عیــن حال جلــوی پیامدهــای آن را 
در نهادهــای عمومــی دیگــر گرفــت شــاید راهــکار خوبــی باشــد، امــا کاری غیرممکــن اســت و آدمــی می توانــد 
ــرای کســب ســود در حــوزه ی عمومــی و نیمــه   ــد ب جلــوی تبارگمــاری و رشــوه خواری را بگیــرد، امــا نمی توان
عمومــی جلــوی به کارگیــری مســتقیم اســتعداد را بگیــرد. ثانیــاً؛ بــرای جلوگیــری از بکارگیــری اســتعداد بایــد 
بســاط رقابــت را برچیــد، امــا بــرای جلوگیــری از تأثیــرات تبعیــض و طبقــه بایــد رقابــت را افزایــش داد. ثالثــاً؛ 
هرگونــه تــالش بــرای محــدود کــردن نابرابری هــای ناشــی از اســتعداد بــدون ایــن کــه بســاط بــازار کار برچیــده 

شــود، بایــد شــکل غیرمســتقیم مالیات بنــدی تصاعــدی و تعدیلــی بــه خــود بگیــرد. 
)4( کوشــش: یعنــی ســعی و تــالش آدمــی بــرای کســب منافــع و عوایــدی بیشــتر. ایــن عامــل تجلــی گاه اراده و 
شــخصی ترین و درونی تریــن عامــل اســت. ایــن مثــل اســتعداد در درون آدمــی قــرار دارد و حاصــل اراده و اختیــار 

آدمی ســت و هــر نــوع نابرابــری حاصــل کوشــش مشــروع و پذیرفتنــی اســت. 
ایــن طبقه بنــدی چهــار قســمتی یــک مقولــه ی مهــم را دربــاب علــل نابرابــری از قلــم می انــدازد، یعنــی تأثیــرات 
آن دســته از عوامــل بــر زندگــی افــراد خــاص کــه نــه از ســاختارهای اجتماعــی ناشــی می شــود و نه از مســئولیت 
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افــراد. نمونه هایــی از بدشانســی بــه معنــای متعــارف کلمــه:  امــوری ماننــد کشــته شــدن در تصــادف، افلیج شــدن 
بــه وســیله ی بیمــاری یــا بیــکار شــدن بــه خاطر ایــن کــه کارفرمــا پــای خــود را از کســب و کار بیرون می کشــد، 
از دســت دادن خانــه و کاشــانه ی خــود در یــک طوفــان شــدید و حــال بــا توجــه بــه نگــرش برابری طلبانــه چــه 
موضعــی را بایــد در قبــال ایــن علــل نابرابــری گرفــت؟ کنــه تصــور اخالقــی، برابــری در رفتار اســت و نــه برابری 
در دغدغــه ی بی طرفانــه نســبت بــه بهــروزی انســا ن ها. ایــن تصــور از اخــالق بــر نابرابری هــای حاصــل آمــده 
از یــک نظــام اجتماعــی قابل اطــالق اســت و نــه بــر کل نابرابری هــا. لــذا جامعــه ای کــه بــه افــراد ســود و زیــان  
و نفــع و ضررهایــی تحمیــل می کنــد کــه در قبالــش مســئول نیســتند جامعــه ی اســت کــه بــا افــرادش رفتــار 

ــر نمی کنــد.  براب
در رابطــه ی بــا برابــری، معیــار رفتــار برابــر در مقایســه بــا ترجیــح صــرف فقرا یا بــه تعبیــر پارفیت نگــرش اولویت 
محــض، بســیار پــر مطالبــه اســت، زیــرا نگــرش اولیــت محــض حتــا در نابرابــری چیــزی منصفانــه می بینــد کــه 
بــه ســود فقراســت. امــا در نگــرش برابری طلبانــه، اگــر نابرابــری بــه کســی هــم ضــرر نرســاند، خــود نابرابــری 
فی نفســه بــد اســت. لــذا نگــرش اولویــت محــض هیــچ ایــرادی بــه خــود نابرابــری نــدارد و اعطــای هرگونــه 
امتیــاز بــه ثروتمنــدان بــدون هیــچ هزینــه ای بــر دوش فقــرا تمامــاً امتیــازی خــوب تلقــی می شــود. لــذا نگــرش 
ــن نگرشــی را در خصــوص نابرابری هــای  ــوان چنی ــه بت ــاع اســت ک ــی قابل دف ــط هنگام ــت محــض فق اولوی

طبیعــی اتخــاذ کــرد: یعنــی علــل طبیعــی نابرابــری نــه علــل اجتماعــی و نهــادی آن. 
حــال می رســیم بــه تحلیــل نیــگل از ایــن چهــار علــت. بیــن مســئولیت و علــل نابرابــری ســه موضــع مهــم 

وجــود دارد: 
)۱( عللــی کــه دیگــران در قبــال آن مســئول هســتند و بــه لحــاظ اخالقــی می تــوان بــه آن اعتــراض کــرد ماننــد 
تبعیــض. تبعیــض نادرســت اســت، چــون مســتلزم ایــن اســت کــه بعضــی از انســان ها وضعیــت نامطلوبــی یعنی 

نابرابــری شــدیدی را عالمــاً و عامــداً بــر بعضــی دیگــر انســان ها تحمیــل کننــد. 
)۲( عللــی کــه هیــچ کــس در قبــال آن هــا به صــورت خــاص مســئول نیســت، تنهــا »نظــام« در قبــال آن هــا 



سال ششم _ شماره 33

53

مســئول اســت ماننــد طبقــه و اســتعداد. 
ــی  ــتعداد نکوهیدن ــتر از اس ــه بیش طبق
اســت. طبقــه و اســتعداد از طریــق 
رقابتــی  اقتصــاد  عملکــرد طبیعــی 
وضعیــت مطلــوب و نامطلــوب را ایجــاد 
می کننــد. لــذا طبقــه و اســتعداد در 
زمــره ی مســئولیت افــراد محســوب 

نمی شــوند. 
ــال  ــراد در قب ــود اف ــه خ ــی ک )۳( علل
بــه لحــاظ  آن مســئول هســتند و 
اخالقــی می تــوان بــه آن اعتــراض 
کــرد ماننــد کوشــش. بــر طبــق معیــار 
ــری  ــت نابراب ــن عل ــا ای مســئولیت تنه
بایــد به عنــوان علتــی مشــروع در تنــوع 
شــرایط اجتماعــی مصــون از بدگمانــی 

ــد. باش
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54 * علیرضا رجایی
عدالت

»عدالت«یکــی از ســتونهای اصلــی هــر نظریــه  سیاســی و چه بســا مهمتریــن آنهاســت. اّمــا ایــن اهمّیــت صرفــًا 
از جــدال فیلســوفان سیاســی در آکادمی هــا ناشــی نمی شــود. هرچقــدر کــه یــک گرایــش محافظــه کار، کانونــی 
بــودن عدالــت را در مطالعــات اجتماعــی مخــدوش کنــد و آن را تالش هــای افراطــی بــرای مداخلــه بی رویــه ی 
دولــت بــرای محدودســازِی آزادی هــای فــردی بدانــد، اّمــا زندگــی روزمــّره ی مــردِم عــادی و تجربــه ی مــداوم 
ــن  ــد. روش ــوق می ده ــت س ــه عدال ــت و مطالب ــوی درخواس ــا را به س ــده، م ــود و ویران کنن ــای تباه  ال نابرابری ه
اســت کــه یــک ســامان  سیاســی و یــک نظم اجتماعــِی مبتنــی بــر تســلّط انحصــاری بــر منابــع عمومــی، هرگــز 
نخواهــد توانســت بــه مســاله ی فراگیــر گروه هــای مــردم بــرای تامیــن عدالــت پاســخ دهــد. نیــازی بــه ارائــه ی 
ــری  ــر نابراب ــد ب ــه ح ــا چ ــروز ت ــِی ام ــای اجتماع ــای نظام ه ــم بنیان ه ــه در یابی ــی نیســت ک ــای طوالن آماره
اســتوار اســت. ســاده ترین و تلخ تریــن آمارهــا بــه مــا می گوینــد کــه تنهــا ۸۵ نفــر ثروتمنــد اّول دنیــا بیــش از 
۵/۳میلیــارد نفــر از مــردم جهــان ثــروت دارنــد. تازه تریــن گــزارش ســازمان ملــل مّتحــد نشــان می دهــد کــه 
حــدود ۸۲۱ میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــا بحــران قحطــی و گرســنگی مواجه هســتند. در ایــران نیــز برآوردهــا 
ناامیدکننــده اســت. برخــی کارشناســاِن اقتصــادی تخمین زده انــد کــه ۳۳درصــد جمعیــت کشــور دچــار فقر مطلق 
و ۷درصــد نیــز دچــار گرســنگی هســتند کــه بــه ایــن اعتبــار قریــب ۳۰میلیــون نفــر در فقــر مطلــق بســر می برند 
و نزدیــک بــه ۵میلیــون نفــر گرفتــار گرســنگی هســتند. متاســفانه ارزیابی هــای ناامیدکننده تــری نیــز وجــود دارد 
ــور  ــی به ط ــت بی عدالت ــلّم اس ــه مس ــد. آنچ ــرآورد کرده ان ــودی ب ــال صع ــر و درعین ح ــام را باالت ــن ارق ــه ای ک
توآمــان پدیــده ای، هــم جهانــی و هــم ملّــی اســت و تقریبــاً در همه جــای دنیــا به درجاتــی بــا چنیــن مســاله ای 
روبــرو هســتیم و ایــن بــدان معناســت کــه ســازوکار نظــام اقتصــاد بین الملــل و نیــز ســاختارهای داخلــی اقتصــاد 
کشــورها بی تناســب بــا عدالــت اســت. تغییــر نظم اجتماعــی و سیاســی کــه بی عدالتــی و نابرابــری را بــاز توزیــع 
می کنــد بســادگی ممکــن نیســت و مســتلزم کوشــش وســیع سیاســی و اجتماعــی و برنامه ریزی هــای پیچیــده 
اســت، بنابرایــن درکنــار تالش هــای عمومــِی جریان هــا، گروه هــا، احــزاب و جنبش هــای  اجتماعــی و سیاســی، 
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ــای  ــش بی عدالتی ه ــود، در کاه ــات خ ــع و امکان ــه ی مناب ــیج های همه جانب ــا بس ــد ب ــز می بای ــی نی جامعه مدن
ــای  ــج بازتاب ه ــش هایی بتدری ــن کوش ــخص چنی ــور مش ــد. به ط ــذار ایفا کن ــی و تاثیرگ ــی اساس ــود نقش موج
ــی، انجمن هــا و جمعیت هــای  ــن بازتاب های ــا مســتقل از چنی ــی  خواهــد داشــت اّم ــز در پ سیاســِی روشــنی نی
متعــدد جامعه مدنــی نمی تواننــد از مســئولیت اخالقــِی خــود در کاهــش و رنج هــای ناشــی از فقــر و گرســنگی 
ــای  ــی گاه تالش ه ــواه حّت ــای تمامت خ ــد دولت ه ــد. هرچن ــی کنن ــانه خال ــی ش ــن اجتماع ــِی مزم و بی عدالت
ــه  ــد ب ــن امــر نبای ــا ای ــد اّم ــه برنمی تابن ــرای توانمندســازی اقشــار و بخش هــای حاشــیه ای جامع مســتقل  را ب
ناامیــدی جامعه مدنــی در بســیج منابــِع خــود بــه  ســوی کاهــش فقــر و نابرابــری منجــر شــود. روز جهانــی عدالت 
هنگامــی می توانــد بدرســتی معنــا پیــدا کنــد کــه بحــث و گفتگــو دربــاره عدالــت از فضــای محــدود و محصــور 
آکادمی هــا خــارج شــود و در متــن عمومــی جامعــه مدنــی، نظریــه تبدیــل بــه عمــل و کنــش جمعــی گــردد. هیچ 
اقــدام عمومــی و جمعــی و هیــچ عمــل اجتماعــی وجــود نــدارد کــه با محــک عدالــت ســنجیده نشــود و مرزهای 

مخدوش شــده ی عدالــت نیــز بــدون اقــدام مشــترک و همگانــی بازســازی نخواهــد شــد.
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* محسن سلگی

عدالت منفی، عدالتی که به
دیکتاتوری و ظلم نمی انجامد 

در شــرایطی کــه بســیاری بــا مفهــوم عدالــت مخالــف بــوده و آن را یــک توهــم و ضــد آزادی و عامــل بــه بردگی 
کشــاندن شــهروندان می داننــد )کســانی ماننــد فــون هایــک(، می تــوان مفهومــی از عدالــت را طــرح کــرد کــه 
کــم ادعــا باشــد. همچنانکــه مفهــوم آزادی منفــی کــه آیزایــا برلیــن در برابــر آزادی مثبــت طــرح کــرد، روشــن و 

کــم ادعاســت، مفهــوم عدالــت منفــی در برابــر عدالــت مثبــت یــا حداکثــری چنین اســت. 
عدالــت حداکثــری هرگــز تحقــق نمی یابــد و آرمانــی ضــد آرمــان و ضــد واقعیــت اســت، چــرا کــه اواًل توســط 
دولــت و تنهــا توســط دولــت قابــل پیگیــری اســت و ثانیــاً بــه بزرگتــر شــدن دولــت می انجامــد. بــه ســخن 

دقیق تــر، مجــوزی بــرای مشــروعیت ظلــم و زور و ســلطة مضاعــف و یلــه توســط دولــت اســت. 
ــت در  ــت، ســاختمان و ســاختگی نیســت. کارکــرد دول ــت محقــق نمی شــود. عدال ــز توســط دول ــت هرگ عدال
خصــوص عدالــت ماننــد کارکــرد آتش نشــانی اســت؛ یعنــی ســلبی و موقتــی و مقطعــی و بحرانــی اســت. دولــت 
یــک ناجــی اســت نــه حاکــم. دولــت نگهبــان جامعــه اســت و تنهــا در شــرایط اضطــراری حــق ورود دارد. کارایی 
دولــت در زمــان پاندمــی کرونــا مؤیــد ورود دولــت در شــرایط اســتثنایی و متفــاوت بــودن اختیــارات بحرانــی و 
اضطــراری دولــت اســت کــه ایــن نــوع وضعیت هــای بحرانــی، مشــروعیت بخــش امکانــات خــاص دولتــی برای 

ورود و نجــات مــردم و مترتــب ســاختن وفــاق و همــکاری میــان آنهاســت. 
نکتــة دیگــر اینکــه عدالــت برخــالف آزادی حدبردار نیســت. بایــد قــدری توضیــح داد. آزادی »مــن«، آزادی »تو« 
را محــدود می ســازد امــا دربــارة عدالــت گفتــه شــده کــه هــر چــه بیشــتر بهتــر. اینجاســت کــه عدالــت مســتعد 
سواســتفاده و ســوار شــدن ارادة قــدرت یــا میــل بــه قــدرت بی نهایــت دولت هــا بــر آن اســت. بهتریــن وســیله 
نقلیــه بــرای یکــه تــازی نامحــدود دولــت و مشــروعیت نمایــی، عدالت اســت. امــا عدالــت منفی برخــالف عدالت 

مثبــت، پیشــاپیش محــدود و کم مدعاســت. 
عدالــت منفــی بــه منزلــة آزادی رشــد افــراد و رقابــت آزاد اســت و همیــن کافــی اســت تا عدالــت به مثابــة اعتدال 
را محقــق ســازد. عدالــت منفــی یــا حداقلــی از یــک ســو وابســته بــه آزادی منفی و از دیگر ســو وابســته بــه آزادی 
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مثبــت اســت. هــر آنچــه بیــش از ایــن و خــارج از ایــن باشــد، بــدل بــه دیکتاتــوری و 
ظلــم خواهد شــد. 

عدالــت منفــی را می تــوان بــه ظلــم نکــردن هــم تعبیــر کــرد. عــدم خشــونت و عــدم 
حــذف دیگــری و عــدم مانع تراشــی بــر ســر راه رقابــت و رشــد فــردی و گروهــی افــراد از مصادیــق عدالــت منفی 
اســت. هــر وقــت عدالــت میــل بــه جدایــی از آزادی داشــته باشــد، ایــن تنهــا بــه تضعیــف آزادی منجــر نمی شــود 
ــه، ضــد  ــت فرب ــدازه عدال ــه ان ــز ب ــا بی عدالتــی می شــود. هیــچ چی ــم آشــکار ی ــود آزادی و ظل بلکــه ســبب نب
عدالــت هــم نیســت. تنهــا عدالــت بــه منزلــة انصــاف و تعــادل اســت کــه می توانــد کارآمــد و درســت و بــه حــق 

باشــد؛ هــم عامــل آزادی باشــد هــم معنــای درســت عدالــت؛ اقتــران عدالــت و آزادی نــام دیگــر تعــادل اســت. 
عدالــت، مبهــم اســت و درســت از همیــن ابهــام و تحقق ناپذیــری اســت کــه بــه راحتــی فریــب، امــکان ظهــور و 
بــروز می یابــد. امــا آزادی بــه ویــژه آزادی منفــی کــه عمدتــاً بــه معنــی عــدم مداخلة دیگــری در حریــم خصوصی 
و اهــداف خصوصــی فــرد اســت معنایــی ارتــکازی و ســاده و بی درنــگ را از خــود پیــش روی مــا می نهــد. ایــن 
تصویــر کــه فــرد مزاحــم حریــم و اهــداف خصوصــی فــرد دیگــر نشــود، روشــن و واضــح بــوده و امــکان دروغ بر 
آن وجــود نــدارد در حالــی کــه بــه بهانــة امنیــت و عدالــت و حتــی حفــظ تعــادل در حریــم خصوصی شــهروندان، 

دخالت هــا و تعرض هــا صــورت گرفتــه اســت. 
عدالــت منفــی مقتــرن و مقــارن بــا آزادی منفــی اســت و اصلــی اســت کــه آزادی مثبــت را در حریــم عمومــی 
پاســداری می کنــد. عدالــت منفــی بــه منزلــة وجــود امنیــت بــرای همه بــه منظــور تحقــق آزادی مثبــت و تحقق 
اســتعداد و تعقیــب اهــداف در رقابــت بــا دیگــران اســت. امــا اینکــه دولــت در پــی عدالــت مثبــت و حداکثــری 
ــکان و  ــا ام ــت و انصــاف ب ــارج از عدال ــه خ ــی ک ــم رقیب ــدل می شــود؛ آن ه ــراد ب ــب اف ــه رقی ــود ب باشــد، خ
اطالعــات خــاص پــا بــه میــدان نهــاده اســت. اساســاً میــدان و قواعــد بــازی و داور و بازیگــر همــه بــه او تعلــق 

دارد و دیگــران در بهتریــن حالــت و در صــورت وجــود اصــل شــفافیت! تماشــاگرانی بیــش نخواهنــد بــود. 
ممکــن اســت ســؤال شــود پــس ایــن حــق کــه گفتــه می شــود »حــق بــه حــق دار می رســد« چــه می شــود یــا 

ایــن کــه یــک قاضــی بــه درســتی حــق را بــه حــق دار می رســاند چــه معنایــی جــز عدالــت می دهــد؟ 
بایــد بگویــم ایــن همــان عدالــت منفــی یــا انصــاف اســت. عدالتــی اســت منفعــل کــه می ایســتد تــا افــراد و 
شــهروندان بــه او/دولــت رجــوع کننــد نــه اینکــه ســراغ مــردم بــرود و بــه آنهــا چیــزی را بــه عنــوان عدالــت 
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تحمیــل کنــد. همــه چیــز بایــد داوطلبانــه و مشــروط بــه خواســت خــود شــهروندان 
باشــد تــا عادالنــه باشــد. 

نکتــة دیگــر اینکــه مــا بــا عدالــت بــه منزلــة طرح هــای فراگســتر و مدعــی تغییــر و 
دســتکاری جامعــه کــه مســتلزم تغییــر آنــی ســبک زندگــی افــراد و محــدود کــردن 

گزینه هــای اجتماعــی زیســت جمعــی اســت مخالفیــم.
ــود( و  ــم می ش ــامل فاشیســم و کمونیســم ه ــه ش ــه و چــپ )توتالیتاریســتی ک ــای عام گرایان ــه معن ــت ب عدال
عدالــت دولتــی، جهتــی از بــاال بــه پاییــن و عمــودی دارد. در حالــی کــه جهــت عدالــت منفــی، افقــی بــوده و بــا 
زندگــی زیســته، جــاری و عــرف )انبــار.ة تجــارب بشــری( در پیونــد اســت. عدالــت بــه معنــای حداکثــری و مثبت 
یــا عدالتــی کــه دولــت بنــا باشــد بــر جامعــه مســتولی کنــد، اراده گرایانــه و تحکمــی و بدتــر از اینها، یکپارچه ســاز 

و ضــد تفــاوت و فردیــت و در نتیجــه ضــد خالقیــت و آزادی اســت. 
عدالــت حداکثــری و عــام در صــدد وفــاق عمومــی و یکرنــگ کــردن جامعــه و حــذف اقلیت هــا یــا نادیــده گرفتن 
آنهاســت امــا عدالــت حداقلــی یــا منفــی در پــی تفاهم مبتنــی بر گفتگــو و عــرف اســت. نوعــی خودانگیختگی و 
حرکــت داوطلبانــه پشــتوانة آن اســت. ایــن خودانگیختگــی همــان اصــل خودجوشــی یا نظــم خودانگیخته اســت 

کــه بــه نــزد فــون هایــک بــه عنــوان کاتاالکســی هــم خــود را نشــان می دهــد. 
عدالــت منفــی بــر اصــول منفــی و مجموعــه ای از »نه«هــا مبتنــی اســت. در حقیقــت ایــن عدالــت مبتنــی بــر 

تعییــن »حــق« اســت و تعییــن »خیــر« را بــه خــود افــراد یــا جامعــه وامی گــذارد. 
ــت حــد  ــه عدال ــه شــده ک ــری گفت ــت حداکث ــاع از عدال ــت بی حــد اســت. در دف ــت، عدال ــن عدال خطرناک تری
نــدارد؛ یعنــی هرچــه بیشــتر بهتــر، امــا آزادی همــواره محــدود اســت. آنکــه آزادی را محــدود می کنــد، خــود آزادی 
اســت و محدودیت هــای آزادی بــرای صیانــت از آزادی اســت. عدالــت منفــی هــم بــرای صیانــت از آزادی اســت. 
عدالــت بی حــد بــه آزادی هــم دســت اندازی می کنــد، درســت بــا همیــن اســتدالل کــه آزادی محــدود و نحیــف 
اســت امــا عدالــت نامتعیــن و بی مــرز و حــد. در مقابــل، و بــرای همیــن مســئله اســت کــه ایــدة عدالــت منفــی 

می کوشــد عدالــت را نیــز همچــون آزادی محــدود کنــد: عدالــت بــه مثابــة آزادی. 
آزادی، خــودش خــودش را محــدود می کنــد. بــه محــض آنکــه عدالــت بخواهــد آزادی را دســتکاری کنــد ولــو بــه 

نیــت پاســداری از آن، آزادی مخــدوش می شــود. 
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ــا برنامه ریــزی، برنامه ریــزی بــرای عدالــت اســت نــه برنامه ریــزی بــه  مخالفــت مــا ب
منزلــة سیاســتگذاری یــا قانونگــذاری. برنامه ریــزی بــرای عدالــت یعنــی اینکــه دولــت 
متولــی و صاحــب عدالــت باشــد؛ همچنانکــه خــدا بــه منزلــة رب، همــه جــا حضــور دارد 

و دخالــت می کنــد. خــدای مقابــل ایــن خــدا، خــدای ساعت ســاز اســت کــه بــه ســاعت برنامــه می دهــد امــا آن 
را رهــا می کنــد. امــا جامعــه یــک ســاعت نیســت کــه نیــاز بــه برنامــه داشــته باشــد بلکــه جامعــه و بــازار ماننــد 

طبیعــت خودتنظیم اســت. 
نقــش دولــت صرفــاً ممانعــت از تعــرض خــرده نظام هــا بــه یکدیگــر اســت، چنانکــه نیــکالس لومــان نشــان 
می دهــد. او »فرم هــای زندگــی« ویتگنشــتاین متأخــر را گرفتــه و بــا نظریــة سیســتمی تالکــوت پارســونز ترکیب 
می کنــد. بــر ایــن اســاس، نوعــی خودمختــاری نســبی بــرای همــه خــرده نظام هــا )هنــر، اقتصــاد و فرهنــگ( 

قائــل اســت. 
حضــور رب گونــه دولــت نه تنهــا نوعــی تجــاوز مــداوم و ثابــت بــه همــة خــرده نظام هاســت بلکــه دولــت بایــد 
ماننــد پلیســی خــارج از خــرده نظام هــا بایســتد و از عــدم تداخــل و مداخلــه آنهــا در یکدیگــر اطمینــان بدهــد. 

تضمیــن اصــل رقابــت همیــن اســت. 
بایــد گفــت دولــت نــه تنهــا خــدای ساعت ســاز هــم نیســت کــه ساعت ســاز الهوتــی رخنه پــوش هــم نیســت؛ 
یعنــی در مواقــع بحــران دولــت اگــر مداخلــه نکنــد، بــه خــودی خود منطــق بــازار و منطــق رقابت و شــعور جمعی 
مــردم کــه نوعــی آگاهــی آمیختــه بــه ســنت بــه منزلــة انبــاره تجــارب بشــری و غرایــز اســت، مشــکالت را حل 
خواهــد کــرد )البتــه پاندمــی کرونــا و فجایعــی کــه متوجــه جــان افــراد اســت دولــت بایــد ماننــد آتش نشــان و به 

منزلــة ناجــی ورود کنــد بــه شــرطی کــه وضعیــت اضطــراری آزادی را مخــدوش نکند( 
حتــی در مــورد محرومیــن هــم در صــورت عــدم مداخلــة دولــت، خــود مــردم احســاس مســئولیت خواهنــد کــرد 
و اعتمــاد بیشــتری بــه فراینــد کمک رســانی بــه کمتربرخوردارهــا و نابرخوردارهــا خواهنــد کــرد. همچنیــن تنهــا 
در غیــاب دولــت اســت کــه اعتمــاد راســتین و اصیــل و عمیــق رخ خواهــد داد و نوعــی معناآفرینــی و رهایــی از 

بیهود گــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
دولــت بایــد بی طــرف باشــد و ایــن بی طرفــی جــز بــا بیــرون از حــوزة عدالــت ایســتادن ممکــن نیســت. دولــت 

صرفــاً یــک پلیس اســت. 
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در ایــران بــه خاطــر فربــه بــودن و اقتدارگرابــودن دولــت، همــواره یــک نظریــه دولــت 
حداقلــی و عدالــت حداقلــی منتفــی اســت؛ دولــت هــم خریــدار و هــم فروشــنده اســت و 
در ایــن شــرایط غیرممکــن اســت بتوانــد کمتریــن تمایلــی بــه اصــل بی طرفــی داشــته 

 . شد با
اصــل بی طرفــی جــان رالــز در »عدالــت بــه مثابــة انصــاف« یــک شــاهکار اســت. فــرض کنیــد قــرار اســت 
بــرای یــک ســازمان برنامــه بنویســید )البتــه پــردة جهــل یــا حجــاب جهــل یــا veil of ignorance عمدتــًا 
بــرای توافــق بــر ســر حــق اســت تــا خیــر(. شــما تنهــا در صورتــی موفــق به یــک برنامــة منصفانــه خواهید شــد 
کــه ندانیــد در آینــده رئیــس آن ســازمان هســتید یــا مراجعه کننــده و یــا کارمنــد آن. در ایــن صــورت آن قــدر بــه 
رئیــس اختیــار نمی دهیــد؛ چــون ممکــن اســت روزی خــود شــما کارمنــد آن رئیــس شــوید و از طرفــی دیگــر، 
آنقــدر اختیــارات او را کــم نمی کنیــد، چــون ممکــن اســت خــود شــما رئیــس شــوید. شــما تنهــا در یــک حجــاب 

جهــل قــادر خواهیــد بــود انصــاف را رعایــت کنیــد.
امــا دولــت در ایــران بــه ســبب ایدئولوژیــک بــودن، پیشــاپیش می دانــد حمایــت از چــه کســی یــا گروهــی و بــه 
چــه میــزان بــه ســود او و زیــان اوســت و بنابرایــن نمی توانــد ضامــن اصــل رقابت باشــد بلکــه رقابــت، در بهترین 
حالــت رقابــت دولــت بــا خــودش )کارتل هــا و تراســت های سیاســتی( یــا رقابتــی در دولــت و نــه جامعــة مدنــی و 
میــان شــهروندان اســت. دولــت بــرای همیــن بایــد نســبت بــه عدالــت بی طــرف باشــد. او بایــد صرفــاً در صورت 
مراجعــه قضایــی یــا نیــاز امــدادی و قضایــی یــا پلیســی افــراد بــرای احقــاق آزادی شــان کــه شــامل حق حیــات و 
مالکیــت می شــود و نیــز تمــام حقــوق خصوصــی یــا حریــم خصوصــی کــه حریــم اساســی آزادی اســت، مداخلــه 

کنــد؛ آن هــم بــا اجــازه و یــا درخواســت خــود فــرد یــا اشــخاص. 
تکمله 

ــد و تعییــن می کنــد. عدالــت منفــی هــم می گویــد  آزادی منفــی می گویــد آزادی تــو، آزادی مــن را حــد می زن
آنچــه روا مــی دارم دیگــری در حــق مــن انجــام دهــد، مــن هــم در حــق دیگــری انجــام می دهــم بــه شــرطی 

کــه آزادی او و خــود را مخــدوش نکنــد.
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* حسن محدثی گیلوایی

عدالت،
آرمـــان
هـمـیشه
مهجور ما

مفاهیمــی هم چــون عدالــت، آزادی، اســتقالل و 
ــده ای هســتند.  ــم بســیار فریبن ــل، مفاهی ــن قبی از ای
ــس  ــا ب ــد ام ــهل الوصول می نماین ــت یافتنی و س دس
ــه  ــت ک ــم هس ــل ه ــن دلی ــه همی ــواریاب اند. ب دش
ــا  ــد ب ــران سیاســی و اهــل سیاســت می توانن بازی گ
اســتفاده از همین گونــه مفاهیــم مبهــم، به آســانی مــا 

مــردم را فریــب بدهنــد. 
ــت  ــاره ی مفهــوم عدال بارهــا از مــن خواســته اند در ب
اجتماعــی بنویســم یــا ســخن بگویــم، امــا هــر بــار به 

بهانــه ای طفــره رفتــه ام. در بــاره  ی این گونــه مفاهیــم کــه متفکــران سیاســی بــزرگ، عمری بــه اندیشــه ورزی در 
بــاره ی آن گذرانده انــد، مــن ناچیــز چــه چیــزی بــرای عرضــه کــردن توانــم داشــت. امــا ایــن دفعــه گیــر افتــاده ام. 

پــس شــما مــرا بابــت نوشــتن ایــن چند خــط ببخشــایید!
عدالــت را گاهــی در مقــام داوری و قضــاوت بــه کار می بریــم. در ایــن مقــام، عدالــت یعنــی حــق را بــه صاحــب 
حــق، یعنــی کســی کــه بیــش از دیگــری یــا دیگــران شایســته اســت، بدهیــم. ایــن داوری ممکــن اســت در 
محکمــه باشــد و جنبــه ی حقوقــی داشــته باشــد یــا در یــک گزینــش میان افــراد مختلــف یا هــر شــکی از رقابت 

ــرد. ــرار می گی ــاداوری ق ــل ن ــت در مقاب ــا هــر شــکلی از نمره دهــی باشــد. در این جــا عدال ی
عدالــت گاهــی بــه برخــورداری از حقــوق برابــر معنــا می شــود. همــه گان از زن و مــرد و ســیاه و ســفید و خــودی 
ــدون شایســته گی و  ــری داشــته باشــند و هیچ کــس ب و غیرخــودی و خــرد و کالن به طــور بالقــوه حقــوق براب

بــدون دلیــل موجــه، از دیگــران ممتــاز نشــود. در این جــا عدالــت در مقابــل تبعیــض قــرار می گیــرد.
عدالــت گاهــی بــه معنــای برابــری اقتصــادی میــان اعضــای جامعــه و برخــورداری اقتصــادی هم ســان معنــا 
ــه  ــانی ک ــان کس ــادی می ــری اقتص ــه براب ــک ب ــزی نزدی ــا چی ــری ی ــی براب ــت یعن ــا عدال ــود. در این ج می ش
نقش هــای مختلفــی در جامعــه ایفــا می کننــد و وظایــف مختلفــی دارنــد. ایــن معنــا از عدالــت داللــت بــر برابری 

طبقاتــی دارد. مفهــوم مقابــل عدالــت در این جــا نابرابــری اســت.
عدالــت گاهــی بــه معنــای تقســیم برابــر و درســت ســهم هــر یــک از افــراد اســت. در ایــن معنــا، عدالــت یعنــی 
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62 بــه انصــاف رفتــار کــردن. مفهــوم مقابــل عدالــت در این جــا بی انصافــی اســت. 
ــر  ــه تعبی ــا ب ــات ی ــت در هســتی و کاین ــا عدال ــت خــدا ی ــوق طبیعــی دارد و از عدال ــی ف ــت معنای گاهــی عدال
گذشــته گان چــرخ و فلــک و روزگار ســخن گفتــه می  شــود. در این جــا موضــوع بحــث فراتــر از آن چیــزی اســت 
کــه توســط انســان ها انجــام می شــود. در این گونــه مــوارد معمــواًل از تقدیــر ســخن گفتــه می شــود. آیــا آن چــه 
ــه اســت؟ در ایــن بحــث، آرا و توجیهــات  در ایــن زنده گــی و در ایــن هســتی نصیــب مــا شــده اســت، عادالن
ــه کــردن  ــام نهــاد؛ توجی ــا تئودیســی ن ــوان خداتوجیهــی ی ــد. برخــی از آن هــا را می ت ــان می آی مختلفــی به می
وضــع بشــری بــا به میــان آوردن مفاهیمــی چــون خواســت خــدا یــا مشــیت االهــی. بحــث االهیاتــی و فلســفی 

ــود. ــرح می ش ــش مط ــا کم وبی ــز این ج ــر نی ــم ش مه
عدالــت گاهــی بــه معنــای برخــورداری همــه گان از فرصت هــا و امکانــات برابــر در جهــان اجتماعــی و در زنده گی 
ــت به نظــر  ــا از عدال ــن معن ــد. ای ــت اجتماعــی می گوین ــت را معمــواًل عدال ــا از عدال ــن معن اجتماعــی اســت. ای
می رســد از همــه ی معانــی دیگــر ایــن کلمــه مهم تــر اســت، زیــرا می تــوان گفــت کــه ایــن معنــا از عدالــت 
ــن  ــه چنی ــون ب ــر انقالبی ــالب ۱۳۵۷ بیش ت ــد در انق ــر می رس ــردارد. به نظ ــز درب ــر را نی ــی دیگ ــوی معان به نح
معنــای شــاملی از عدالــت نظــر داشــته اند. واژه ی مقابــل ایــن معنــا، قاعدتــاً بی عدالتــی اســت و چنیــن جامعــه ای 
کــه همــه در آن فرصــت برابــری بــرای رشــد و بهره بــرداری از امکانــات ندارنــد، جامعــه ی ناعادالنــه خوانــده 
می شــود. اگــر قــدری بیش تــر تامــل و بررســی بکنیــم، می توانیــم معانــی دیگــر ایــن کلمــه را نیــز پیــدا بکنیــم.

در میــان ایــن معانــی مختلــف عدالــت، اگــر مفهــوم مافــوق الطبیعی عدالــت را کنــار بگذاریــم، می توانیــم بگوییم 
کــه هیچ یــک از انــواع و اقســام مختلــف عدالــت در جامعــه ی مــا وضــع مطلوبــی نــدارد. ایــن در حالــی اســت که 
از عصــر مشــروطه تاکنــون ایــن انــواع عدالــت، هــر یــک به نحــوی و در مرحلــه ا ی از تاریــخ معاصــر مــا، جــزو 

آرمان هــای مهــم ایرانیــان بــوده اســت. 
حــال پرســش اساســی ایــن اســت کــه مشــکل در چیســت؟ آیــا خــود ایــن مفهــوم مشــکل دارد؟ پاســخ مــن 
ــا  ــق آن ه ــا و نحــوه ی تحق ــاره ی آن ه ــود می بایســت در ب ــای خ ــق آرمان ه ــرای تحق ــا ب ــه م ــن اســت ک ای
نظریه پــردازی بکنیــم. نخســت مفهوم ســازی دقیقــی بکنیــم و مفاهیــم را از ابهــام دربیاوریــم و ســپس مســیر 
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ــم و ســرانجام در جهــت تحقــق آن هــا وارد  ــا کار دقیــق علمــی همــوار بکنی عملی ســازی آرمان های مــان را ب
صحنــه ی عمــل بشــویم. 

آرمان هــای مــا بــا شــعاردهی محــض تحقــق نمی یابنــد. در مــورد آرمــان عدالــت نیــز نیــاز اســت تعریــف دقیق و 
عملیاتــی از آن ارایــه کنیــم و راه تحقــق انــواع آن را شناســایی کنیــم و بــرای تحقــق آن ها مســاعی خــود را به کار 
گیریــم. اگــر بــرای معانــی مختلــف عدالــت، صفتــی جــور کنیــم و انــواع عدالــت را از هم جــدا کنیــم، راحت تــر به 
نتیجــه می رســیم: عدالــت حقوقــی یــا قضایــی، عدالــت اقتصــادی، عدالــت اجتماعــی، عدالــت سیاســی، عدالــت 
آموزشــی، عدالــت جنســیتی، عدالــت قومــی، و غیــره. این گونه مفهــوم کالن عدالــت به زیرمجموعه ی مشــخصی 

تقســیم می شــود و به تدریــج می تــوان بــه تحقــق ایــن آرمــان بــزرگ بشــری نزدیک تــر و نزدیک تــر شــد. 
در مرحلــه ی بعــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه چه گونــه می تــوان بــه آن وضــع عادالنــه نزدیــک شــد. مثــاًل بایــد 
مشــخص ســازیم کــه عدالــت حقوقــی چه گونــه حاصــل می شــود؟ چــه ســاز و کارهایــی را بایــد تعبیــه کنیــم و 
چــه نهادهایــی را بایــد بســازیم تــا عدالــت حقوقــی تحقــق یابــد؟ یــا چــه کنیــم کــه عدالــت جنســیتی هــر چــه 
بیش تــر تحقــق بایــد. به عبــارت دیگــر، یــک آرمــان بــزرگ بشــری را بــه چندیــن آرمــان کوچک تــر تقســیم 
کنیــم و در مســیر پیاده ســازی آن گام برداریــم. همین طــور در همــه ی مــوارد در بــاره ی انــواع عدالــت اندیشــه 
کنیــم و اگــر مطلــوب بودنــد، راه نیــل بــه آن هــا را بــا کار علمــی و نظریه پــردازی علمــی پیــدا کنیــم و گام به گام 
بــه تحقــق ایــن آرمــان بــزرگ بشــری نزدیــک شــویم. در ایــن طریــق می توانیــم از تجربیــات و اندوخته هــای 

بســیاری از کشــورهای دنیــا، نظیــر تجربیــات ارزش منــد در اروپــای شــمالی، بهره منــد شــویم. 
عذرخــواه ام اگــر در بــاره ی چیــزی ســخن گفتــم کــه بایــد بیش تــر در بــاره ی آن می آموختــم. مــن فقــط افــکار 
خــود را قلمــی کــرده ام. بایــد بســی در ایــن بــاره بخوانــم و تامــل کنــم. ایــن بــار نتوانســتم بــه درخواســت یــک 

دوســت بزرگــوار نــه بگویــم. می دانــم کــه بســیاری اوقــات نــه گفتــن، ســخاوت مندی بزرگ تــری اســت. 
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* علی زمانیان
 ویراستار: مژگان کریمی  

عدالت،
معشوق مشروط 

ــا و  ــن آرزوه ــي از بنیادین تری ــت«، یک ۱. »عدال
ــوده و  ــخ ب ــول تاری ــان در ط ــته هاي انس خواس

ــز چنیــن اســت.  ــون نی اکن
چنیــن نیــز مي اندیشــند کــه »عدالــت«، آن نقطه ي روشــن و خوشــایندي 

اســت کــه در پایــان تاریــخ محقــق خواهد شــد .
ــد  ــي مانن ــاي زمین ــي ایدئولوژي ه ــماني و حت ــان آس ــیار ادی ــه بس چ
مارکسیســم، در ترســیم بهشــت موعــود در آخرالزمــان، عدالــت را 
گوهري تریــن عنصــِر آخرالزمانــي معرفــي مي کننــد و بــر تحقــق آن بشــارت مي دهنــد. »جشــنواره ی عدالــت 
آخرالزمانــي”، بــر ایــن ایــده ی جــذاب و دلپذیــر اســتوار اســت کــه وقتــي »عدالــت« از راه برســد، »رنــج انســان« 
پایــان مي پذیــرد. در ایــن چشــم انداز، گویــي تاریــخ، تمامــا انــدوه فــراق انســان از »عدالــت« اســت. در غیبــت 
عدالــت اســت کــه بــارِ رنــج، بــر دوش آدمیــان ســنگیني مي کنــد و افــق زیســت اش را ابــري تیــره فــرا مي گیــرد. 
بــه یــک معنــا، عدالــت، آهــوي چابــک و گریزپایــي اســت کــه دلربایي مي کنــد امــا همــاره از چنگ هــا مي گریزد 

ــد.  ــخ نمي افت ــچ ترفنــدي در دام ســاکنان تاری ــه هی و ب
 

ــه مــي تــوان آن را معرفــي کــرد کــه  ــه دســت داد و چگون عدالــت چیســت؟ چــه تعریفــي از آن مــي تــوان ب
ــا او مواجــه شــد، آن را بشناســد؟  هرکــس ب

 آیــا تعریفــي فراتاریخــي دارد و مي تــوان وراي فرهنگ هــا و دوره هــا، حــد و مــرزي برایــش تعییــن کــرد و بــه 
نحــو دقیــق، چهــره اش را بــر تابلــوي سرنوشــت انســان نقاشــي نمــود؟  

 عجیــب ایــن کــه ایــن معشــوق ازلــي و همیشــگي انســان ها، نــه تنهــا در ســاحت عینــي و تجربــي  تــن بــه 
ــدود و  ــن و ح ــف و تعیی ــه تعری ــز ب ــاي اندیشــه ها نی ــه در ســاحت ذهــن و دنی ــد، ک ــن نمي ده ــت و تعی عینی
ــا  ــان و ت ــش از آن ــان باســتان و بلکــه پی ــن رو بســیاري از متفکــران، از عهــد یون ــور، رضــا نمي دهــد؛ از ای ثغ
کنــون، در بــاره ي عدالــت ســخن گفته انــد و شــرح ها داده انــد و ســپس تبــار بلنــدي از متفکــران، ماننــد فالســفه، 
االهیدان هــا، جامعــه شناســان، عالمــان سیاســت و اقتصــاد، تــالش کرده انــد نقــاب از رخســارش بردارنــد، امــا 

ــت اســت.  ــوز ســخت ترین کار، تعریــف عدال هن
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به راستي عدالت چیست؟  
اندیشــمندان مختلــف از منظرهــاي متفاوتــي، عدالــت را تعریــف کرده انــد و بــه تدریــج 
ادبیــات متعــدد و پرشــماري انباشــت شــده اســت)که بیــان آن هــا مقصــود ایــن نوشــته 

نیســت(، و هنــوز هــم بــر ایــن ادبیــات افــزوده مي گــردد و در ایــن بــاب ایده هــا و نظریه هایــي شــکل مي گیــرد. 
ادبیاتــي کــه مي خواهــد عــالوه بــر فهــم ماهیــت عدالــت، آن را ســنخ شناســي کنــد و ضــرورت و کاربــردش را در 
زندگــي روزمــره، توضیــح دهــد. از میــان انــواع و گونه هــاي متعــدد عدالــت، مي تــوان بــه عدالــت اجتماعي اشــاره 
کــرد. موضوعــي کــه بیــش از ســنخ هاي دیگــر عدالــت، عام تــر و موثرتــر اســت. بــه ایــن معنــا کــه همــه ی 
مــردم در زندگــي روزمــره بــا ایــن نــوع از عدالــت ســروکار دارنــد و بــود و نبــودش را احســاس مي کننــد و یکــي 
از سرچشــمه هاي اصلــي رضایــت و نارضایــي از خویــش، جامعــه و دولــت تلقــي مي شــود. ســایر ابعــاد عدالــت 

را بــا اغمــاض، مي تــوان زیــر چتــر معنایــِي عدالــت اجتماعــي صــورت بنــدي نمــود و از آن هــا ســخن گفــت.  
  

۲. عدالت اجتماعي با دو مفهوم »توزیع« و »حق«  گره خورده است. 
»توزیــع« ناظــر بــه رفتــار و کنشــي اســت کــه در آن بــه چگونگــي منابــع و امتیــازات مي پــردازد؛ امــا »حــق«، 
ــاور اســت. بــه دیگــر ســخن، »توزیــع« امــر عینــي و آبجکتیــو؛ و »حــق« امــر ذهنــي و  ناظــر بــه ســاحت ب

ســابجکتیو اســت. 
»توزیــع« مفهــوم کمــي، قابــل ســنجش و انــدازه گیــري اســت، امــا »حــق«، مفهومــي کیفــي و غیرقابــل انــدازه 
گیــري اســت.  »موقعــي کــه مي پرســیم آیــا عدالــت در جامعــه برقــرار اســت، در واقــع مي پرســیم چیزهایــي کــه 

ــراي شــان ارزش قائلیم، ب
]ماننــد[ درآمــد و دارایــي، حقــوق و وظایــف، اختیــارات و فرصــت هــا، مقام هــا و افتخــارات، در آن جامعــه چطــور 

توزیــع مي شــوند. جامعــه ي عــادل، ایــن چیزهــا را درســت توزیــع مي کند.«)ســندل-۱۹(.  
 امــا آن هنــگام کــه مي پرســیم توزیــِع درســت و عادالنــه ي چیزهــا، بــه چــه معناســت، و اساســا توزیــع درســت، 
بــه چــه توزیعــي گفتــه مي شــود؛ در حقیقــت، موضــوع را بــه »حــق« انســان ها ربــط داده ایــم؛ زیــرا پاســخ، ایــن 
اســت کــه توزیــع درســت، توزیعــي اســت کــه بــر اســاس حــق افــراد صــورت پذیــرد؛ پــس از ایــن، فــورا ایــن 

پرســش بــه وجــود مي آیــد کــه حــق هــر کســي را چگونــه مي تــوان معلــوم کــرد؟  



سال ششم _ شماره 33

66

ــع،  ــع مناب ــه تخصیــص و توزی ــت، معطــوف ب ــف عدال ــه تعری ــا ب ــي رویکــرد م وقت
فرصت هــا و امتیــازات اجتماعــي باشــد، آنــگاه بــه موضوع تبعیض حســاس مي شــویم؛ 

زیــرا در ایــن معنــا، »تبعیــض«، مفهــوم مخالــف عدالــت محســوب مي شــود. 
امــا آن هنــگام کــه هســته ي مرکــزي در تعریف عدالــت، »حــق« باشــد، آن گاه مفهوم 

مخالــف عدالــت را »ســتم«، مي یابیــم. گرچــه تبعیــض، خــودش نوعــي از ظلــم و ســتم اســت، امــا ظلــم و ســتم 
در رویکــرد دوم، چیــزي غیــر از موضــوع تبعیــض اســت. بــه ســخن دیگــر ،تبعیــض داللت بــه نابرابــري در توزیع 

دارد، امــا ظلــم و ســتم، بــه نادیــده گرفتــن حــق، آســیب وارد کــردن بــه دیگــري و رنــج دادن، معطوف اســت. 
ــه عنــوان مثــال از نظــر ما،کارفرمایــي را کــه در میــان کارگرانــش تبعیــض قائــل مي شــود و مــزد افــراد را   ب
بــراي کار برابــر و مســاوي، نابرابــر توزیــع مي کنــد، کارفرمــاي ناعــادل مي نامیــم. در اینجــا، بي عدالتــي کارفرمــا 
را از کنــش تبعیــض آمیــز او در قبــال کارگــران فهــم مي کنیــم. امــا اگــر کارفرمایــي در میــان کارگرانــش، رفتــار 
تبعیــض آمیــز و نابرابــري نداشــته باشــد، و بــه نحــو مســاوي حــق همــه را نادیــده بگیــرد، او را نیــز کارفرمــاي 

ناعــادل مــي یابیــم، امــا ایــن بــار، از منظــر »حــق« افــراد دربــاره ري او قضــاوت مي کنیــم. 
تفکیــک ظریــف میــان ســتم و تبعیــض، از آن رو بــه میــان آمــد کــه بــه نکتــه اي اشــاره شــود. نکتــه ایــن اســت 
کــه گاهــي عدالــت اجتماعــي را از منظــر توزیــع نابرابــر مناصــب، درآمدهــا و امتیــازات، و گاهــي از منظــر رعایــت 

حقــوق بنیادیــن انســان هــا بــه نحــو کلــي مــورد توجــه قــرار مي دهیــم. 
 ایــن همــان چیــزي اســت کــه بــا عنــوان حقــوق بشــر از آن یــاد مــي کننــد. در یــک برداشــت کلــي، درک 
اجتماعــي از عدالــت، عمومــا ناظــر اســت بــه موقعیــت اول، یعنــي عدالــت توزیعــي. از اینــرو وقتــي از عدالــت 

اجتماعــي ســخن گفتــه مي شــود منظــور همــان عدالــت توزیعــي اســت.  
۳. آیــا »عدالــت«، فــي نفســه و یــا مســتقل از ادراک آدمیــان، وجــود دارد یــا خیــر، یــک مســئله اســت، امــا ایــن 
کــه درک اجتماعــي از عدالــت چیســت، مســئله ي دیگــري اســت. در هرصــورت، الزم اســت ایــن دو همــواره از 
یکدیگــر تفکیــک شــوند، زیــرا هــر یــک، اقتضائــات و قواعــد خــود را دارنــد. گرچــه درک اجتماعــي از عدالــت، 
بــا آن چــه عدالــت اجتماعــي نــام دارد، درهــم تنیــده اســت، امــا در نهایــت، ایــن دو موضــوع، متمایــز محســوب 

مي شــوند.  
درک اجتماعــي از عدالــت، اشــاره دارد بــه قضــاوت و داوري عمومــي در بــاره ي ایــن کــه آیا جامعــه و فرایندهایش 
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ــر. درک اجتماعــي از  ــا خی ــه تلقــي مي کننــد ی ــع و ثــروت را عادالن ــا توزیــع مناب و ی
عدالــت، نگرشــي اســت کــه در فهــم عمومــي و ذهنیــت اجتماعــي شــکل مــي گیــرد. 
درک از عدالــت، مبتنــي و متکــي بــر معیارهــا و مولفه هایــي اســت کــه یــا مــورد توافــق 
مــردم و یــا برگرفتــه از منبعــي دیگــر) ماننــد متــن مقــدس و یــا احــکام خداوند(، اســت. 

بنابرایــن مي تــوان حــدس زد کــه ممکــن اســت از نظــر معیــار دینــي، عدالــت اجتماعــي، وجــود داشــته باشــد، اما 
برخــي از اهالــي یــک جامعــه، احســاس بي عدالتــي نماینــد. ایــن شــکاف میــان واقعیــت و احســاس مي توانــد از 

دو علــت ناشــي گــردد: 
علت اول، ارزیابي و سنجش نادرست از وضع موجود )به علت فقدان شناخت واقعیت( 
علت دوم: تفاوت در معیار و مولفه هاي عدالت اجتماعي )به علت تفاوت در معیارها(.  

  
علــت اول را بــا در اختیــار نهــادن اطالعــات الزم و آمارهــا و تحلیــل هــا از واقعیــت، تــا حــدودي مي تــوان رفــع 
کــرد، امــا اختــالف و شــکاف میــان ایــن کــه معیــار عادالنــه بــودن چیســت، بــه آســاني قابل حل شــدن نیســت. 
زیــرا ایــن اختــالف، صرفــا در ســطح نگــرش عمومــي بــه عدالــت نیســت، بلکــه تفــاوت در ارزش هــاي بنیادیــن 
و معیارهایــي اســت کــه مشــخص مي کنــد چــه چیــزي عادالنــه و یــا ناعادالنــه اســت. بــه عنــوان مثــال: بــر 
اســاس دریافــت و درک مفســران و یــا فقهــا از متــن مقــدس، خداونــد معلــوم مي کنــد چــه کســي چــه حــق و 
تکلیفــي دارد. از ایــن رو بــر ایــن باورنــد کــه زنــان نمي تواننــد حــق طــالق داشــته باشــند و یــا نمي تواننــد بــه 
برخــي پســت ها و مقام هــا دســت یابنــد، زیــرا خداونــد ایــن حــق را بــه آنــان نــداده اســت. از اینــرو بــا کســاني 
کــه مبنــا و معیــار عدالــت جنســیتي را نــه تکالیــف برگرفتــه از کالم خــدا، کــه ناشــي از حقــوق بشــر و مبتنــي بر 
خــرد انســاني مي داننــد، مبنائــا اختــالف نظــر دارنــد. ایــن چالــش، وقتــي بــه نقطــه ي بحرانــي نزدیــک مي شــود 
کــه نظــام سیاســي، بــه نحــو جانبدارانــه، عدالــت را نــه مبتنــي بــر فهــم عرفــي و خــرد جمعــِي خــود بنیــاد، کــه 
بــر فهــم رســمي اش از متــون مقــدس اســتوار کنــد. در ایــن صــورت، از نظــر حاکمیــت و نظــام سیاســي، عدالــت 
اجتماعــي برقــرار اســت امــا در نــگاه ســاکنان جامعــه، چنیــن نیســت. ایــن گسســت در نگــرش کــه ناشــي از 
اختــالف بــر ســر ارزش هــا و معیارهاســت، بتدریــج رنــگ سیاســي مي گیــرد و بــه منزلــه ي امــر سیاســي ظهــور 

ــد.    مي نمای
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4. همچنــان کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، در یــک افــق کلــي عدالــت، معشــوق ازلــي 
و خواســته اي ابــدي در تمامــي جوامــع و نــزد همــه ي انســان ها بــوده و هســت. 

ــي  ــراي خــوب زیســتن تلق ــاري ب ــت، آرزوي شــیرین و خواســتني اســت و معی  عدال
مي گــردد؛ زیــرا در جامعــه اي کــه عدالــت در مناســبات، روابــط، قوانیــن، فرایندهــا و عملکردهایــش جــاري اســت، 

ــرد.  ــي ک ــوان زندگ ــر مي ت ــان تر و بهت آس
 بــي عدالتــي، تبعیــض و نابرابــري در توزیــع مطلوب هــاي اجتماعــي، انســجام و ســامان زندگــي اجتماعــي را بــا 
خطــر روبــرو مي کنــد و رنــج از پــي رنــج می آفرینــد؛ از ایــن رو عدالــت، را مي تــوان معشــوق انســان تصــور کــرد. 

بــا ایــن همــه، بــه نحــو کلــي نــزد عامــه ي انســان ها، عدالــت، معشــوقي اســت مشــروط. 
گرچــه وقتــي عدالــت در رگ و پــي جامعــه جریــان داشــته باشــد، زندگــي بهتــري خواهیــم داشــت، امــا گاهــي 
موقعیتــي پیــش مــي آیــد کــه آرزو مي کنیــم اي کاش بــا عدالــت بــا مــا برخــورد نکننــد. عدالــت، منافــع مــا را 
تامیــن مي کنــد و مــا را بــه حقــوق انســاني مــان مي رســاند. امــا گاهــي عدالــت در تضــاد بــا منافــع و لذت هــاي 
ــت  ــم. عدال ــم و دســت در کار دیگــر مي بری ــت را فرامــوش مي کنی ــگاه اســت کــه عدال ــرد. آن ــرار مي گی ــا ق م
خــوب اســت بــه شــرط ایــن کــه در جهــت منافــع مــا باشــد. متهمــي که بــه جــرم قتــل محاکمــه مي شــود، آرزو 
مي کنــد و مصرانــه مي خواهــد کــه بــا گذشــت و رأفــت، از خطایــش بگذرنــد و عدالــت را در بــار هــي او جــاري 
نکننــد. ایــن خواســته و آرزو چنــان اســت که بــه صراحــت در دعاآمــده اســت: »اَلّلّهم عاملنــا بَفَضلــک و الُ ُتعاملنا 
ِبِعدلــک«. اي کاش خــدا بــا فضــل و رحمتــش بــا مــا رفتــار کنــد نــه باعــدل و عدالتــش. از ایــن جاســت کــه 
مي تــوان نکتــه اي را اســتنتاج کــرد؛ و آن نکتــه ایــن اســت کــه اگــر مشــاهده مي کنیــم در جامعــه اي روحیــه ي 

عدالت جویــي کاهــش یافتــه اســت، مي تــوان فــرض کــرد کــه دو رذیلــت افزایــش یافتــه اســت: 
 اوال، نقض حقوق دیگران توسط صاحبان قدرت. 

 ثانیا، خودمحوریِي روان شناختي افراد. 
آنــان کــه حقــوق دیگــران را نادیــده مي گیرنــد و نقــض مي کننــد، البتــه از عدالــت بیــم دارنــد؛ زیــرا عدالــت، 
احقــاق حــق و بازگردانــدن حقــوق آدمیــان بــه آن هاســت. خطــاکاران اخالقــي، میلــي بــه عدالــت ندارنــد، زیــرا 
از پرداخــت غرامــت مي گریزنــد. در ایــن موقعیــت اســت کــه »عدالــت قضایــي« نیــاز ضــروري و مبــرم جامعــه 
محســوب مي شــود. از ســوي دیگــر، آنــان کــه بــه رذیلــت زیاده خواهــي و خودمحــوري دچــار شــده انــد، عدالــت 
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را مانعــي بــر ســر راه اهــداف خــود تلقــي مي کننــد؛ زیــرا عدالــت، تعییــن حــد و مــرز 
حقــوق در مناســبات و روابــط اجتماعــي و پاســداري از حریــم حقــوق اســت.  

در این موقعیت است که »عدالت اجتماعي« ضرورتي تام و تمام دارد.  
در مقابل این دو گروه مخالف عدالت، دو گروه مشتاق عدالت وجود دارد: 

 گروه اول، آنان که مورد ظلم و ستم واقع شده و حقوق شان پایمال شده است. 
گــروه دوم، کســاني کــه بــه علــت ناتوانــي نمي تواننــد بــه حقــوق خویــش دســت یابنــد و از ســوي زیــاده خواهِي 
خودمحورانــه ي دیگــران از حقوق شــان محــروم مــي شــوند. بــه عبارتــي دیگــر، آســیب خوردگان و محرومــان 
جامعــه، مدافعــان اصلــي عدالــت محســوب مــي شــوند. نقطه مشــترک ایــن دو گــروه، نادیــده گرفتــن »دیگري« 

ست.   ا
یکــي از ارکان اصلــي و شــاید ســتون مرکــزي عدالــت، بــه رســمیت شــناختن »دیگــري« اســت. به همیــن دلیل 
اســت کــه ایــده و اندیشــه ي فیلســوفاني ماننــد »امانوئــل لوینــاس«، اهمیــت پیــدا مي کنــد. زیــرا ایــن دســته 
ــد. مخالفــاِن عدالــت، »دیگــري«  ــاره ي »دیگــري«، نهاده ان ــر گفــت وگــو در ب از فیلســوفان، همــت خــود را ب
ــه ي  ــه منزل ــم مي نشــانند. نظام هــاي سیاســي کــه شــهروندان را ب ــد و خــود را در مرکــز عال را از میــان مي برن
»دیگــري« بــه رســمیت نمي شناســند، نمي تواننــد عادالنــه رفتــار کننــد. ســاختار اجتماعــي عادالنــه بــر پایــه ي 
»دیگــري« بنــا مي شــود. از ایــن رو بــراي بســط عدالــت، بــه رســمیت شــناختن »دیگــري« بــا تمــام حقــوق 

انســانیش ضرورتــي اجتنــاب ناپذیــر دارد.  
۵. عدالــت، بــا همــه ي دلربایــي اش امــا هنــوز کــف خواســته و آرزوي کمینــه ي انســان اســت. کمتریــن آرزویــي 
کــه اگــر بــرآورده نشــود، زندگــي تبــاه مي شــود و روزگار بــه ســتوه مي آیــد. ســاکنان ســرزمیني کــه عدالــت را 
گــم کرده انــد، زندگــِي تیــره و تلخــي را تجربــه مي کننــد. اساســا زیســتن بــدون عدالــت، خــود جهنــم اســت. بــا 
ایــن همــه، بــراي بهزیســتي، عدالــت، کافــي نیســت. هــرگاه عدالت جویــي را انتخــاب مي کنیــم، زندگــي را بهتــر 
و جهــان را دلنشــین تر کرده ایــم. امــا مــا بــه بیــش از عدالــت محتاجیــم و آن خیرخواهــي ایثارگرانــه، مهربانــي و 
شــفقت بي دریــغ و فضیلــت مهربانــي و گذشــت اســت. عدالــت، زندگــي را ممکــن؛ و امــا اخــالق، آن را تزییــن و 

زیبــا مي کنــد. بــه عبارتــي دیگــر عدالــت، امــکان زندگــي؛ و اخــالق، زیبایــي زندگــي اســت.   
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جامعــه و ســاختار سیاســي عادالنــه، امکان زندگي و انســاني زیســتن را فراهــم مي کند. 
بــا کاهــش رنــج، جهــان را جایــي بــراي شــاد زیســتن مي ســازند. امــا همــواره ایــن 
گونــه نیســت کــه ســاختارها، مناســبات و روابــط اجتماعــي بــر نهــج عدالــت اســتوار 

ــت، فقــر و  ــه  رو مي شــود. در غیبــت عدال ــج رو ب ــا رن ــا اختــالل و آدمــي ب ــن، زندگــي ب ــر ای شــده باشــد، بناب
تبعیــض افزایــش مي یابــد و »احســاِس باختــن« در طبقــات مختلــف اجتماعــي شــایع مي شــود.  

ســربرآوردن »موسســات خیریــه«، و مراکــز امدادرســاني، واکنشــي اخالقــي و انســاني بــه غیبت عدالــت اجتماعي 
در تــار و پــود جامعــه اســت. بــه میزانــي کــه ســاختارهاي رســمي و مناســبات اجتماعــي ناعادالنه تــر مي شــوند، 
تالش هــاي خیریه هــا از ســوي اخــالق مــداران و فضیلت منــدان افزایــش مي یابــد. بــا ایــن هــدف کــه بخشــي 
از زخــم ناشــي از فقــدان عدالــت را بــر پیکــر جامعــه ترمیــم نماینــد. ایــن دســت فعالیت هــا مي خواهــد، کســرِي 
عدالــت اجتماعــي را بــا جهــد انسان دوســتانه ي کنش«خیریه هــا« جبــران نماینــد. از ایــن رو اگــر در جامعــه اي 
نیــاز بــه موسســات خیریــه افزایــش یابــد، بایــد متوجــه شــد کــه خورشــید عدالــت در ســاختار رســمي توزیــع 
ثــروت و رفــاه رو بــه غــروب نهــاده اســت. و گرچــه کنــش خیریــه اي ،اخالقي تریــن کنــش انســاني اســت، امــا 
نمي توانــد کمبــود عدالــت را جبــران نمایــد. بــا ایــن همــه، کاري بایــد کــرد. کاري کــه دســت کــم، اندکــي از رنج 

فقــر و ناتوانــي را کاهــش یابــد .
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عدالت* مصاحبه با دکتر محمد طبیبیان 
پرسش: آیا عدالت همان برابری است؟

جــواب: مبنــای عدالــت آزادی اســت. بــه عنــوان تمثیــل و حالــت حــدی توجه کنیــد که یــک جامعه بــردگان یک 
جامعــه عادالنــه نمی توانــد باشــد. بنابــر ایــن اگــر انســان هایی از آزادی هــای اولیــه برخــوردار نباشــند نمی تواننــد 

یــک جامعــه عادالنه تشــکیل داده باشــند.

ســال ها پیــش میلتــون فریدمــن گفتــه بود،”جامعــه ای کــه برابــری را فــرا تــر از آزادی می گــذارد، هیچکــدام را 
بدســت نمــی آورد. جامعــه ای کــه آزادی را بــر برابــری رجحــان می نهــد درجــات باالیــی از هــردو را بدســت مــی 
آورد.” بــه نظــر می رســد ایــن گــزاره از آزمــون زمــان و مــکان و تجربــه و تاریــخ جوامــع مختلــف ســربلند از آب 

در آمــده اســت.
امــا عدالــت مفهومــی پیچیده تــر از آزادی و برابــری اســت و فراگیرتــر. جــان رالــز گفتــه اســت کــه عدالت فضیلت 
نظــام اجتماعــی اســت. یعنــی عدالــت تصمیــم فــردی یا ســلیقه فردی نیســت. اقــدام سیاســی موردی یــا تصمیم 
اقتصــادی مــوردی هــم نیســت. عدالــت هنگامــی بــر قــرار می شــود کــه یــک نظــم اجتماعــی کاًل در وجنــات 
خــود از ویژگی هایــی برخــوردار باشــد کــه بتــوان گفــت شــاهد یــک جامعــه شــریف و بــا فضیلــت هســتیم. اولین 
پیــش نیــاز ایــن چنیــن جامعــه ای وجــود قانــون و حکومــت قانــون اســت. قانــون چیســت؟ در جامعــه مــا هنــوز 
قانــون شــناخته شــده نیســت. ایــن کلمــه در فرهنــگ مــا غریبــه اســت. ســابقه تاریخــی آن بــه دوران مشــروطه 
ــون خــان  ــان ارغ ــار در زم ــن ب ــم. اولی ــا نمی یابی ــری از آن در نوشــته ها و گفته ه ــل از آن اث ــردد و قب ــر می گ ب
مغــول یــا محمــد خدابنــده بــود کــه بخشــنامه های مختلــف حکومتــی را در یــک مجموعــه جمــع آوری کردنــد و 
نــام آن را “قانــون امــور” گذاردنــد. در ایــن مــورد هــم قانــون بــه معنــی دفتــر بــه کار رفتــه، نــه معنــی امــروزی. 
جــدا از آن  قانــون نــام یــک ابــزار موســیقی بــوده اســت. معلــوم نیســت کلمــه قانــون از کجــا از زمــان مشــروطه 
وارد زبــان فارســی شــده اســت. در حالــی کــه رومی هــا و یونانی هــا از دو هــزار ســال پیــش بــا مفهــوم، چیســتی 
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و کار کــرد قانــون آشــنا بودنــد. روزی از یــک اســتاد حقــوق کــه ســابقه دوســتی داشــتیم پرســیدم بــه نظــر شــما 
قانــون چیســت. او گفــت کــه هرچــه مجالــس تصویــب کــرده باشــند. افــواه عمومــی هــم مصوبــات مجالــس را 
قانــون می داننــد. مــن بــا آن دوســت مخالفــت کــردم. زیــرا قانــون بایــد در اصــل بــر مبنــای تثبیــت آزادی هــا و 
حقــوق غیــر قابــل نقــض مــردم تنظیــم شــود. اگــر احکامــی، نوشــته هایی یــا تومارهایــی تدوین شــد کــه کارش 
ضایــع کــردن حقــوق مــردم بــود یــا محــدود کــردن آزادی هــای انســانی، آن قانــون نیســت و ناقانــون اســت. اگر 
کتاب هــای قانــون از زمــان مشــروطه تــا کنــون را بررســی کنیــد بســیار ناقانــون در آن خواهیــد یافــت. مطلــب 
بعــدی ایــن اســت کــه عــالوه بــر محتــوا، روح قانــون از اهمیــت خــاص بــر خــوردار اســت. روح القوانیــن نــام 
کتــاب مونتســکیو اســت کــه بــه تشــریح روح قانــون مــی پــردازد. الزم اســت قانــون در هــر موضوعی که هســت 
روح آن در جهــت حفــظ و تقویــت و پایــداری آزادی هــا و حقــوق مــردم باشــد، نکتــه بعــدی کــه در همیــن بعــد 
مهــم اســت روال تنظیــم قانــون اســت. حــدود دو هــزار ســال پیــش پلوتــارک فیلســوف یونانــی رومی نوشــت که 
قانــون آنچیــزی نیســت کــه بــر کاغــذ نویســند یــا بــر ســنگ حجــاری کننــد، بلکــه آن اســت کــه در قلــب مردم 
جــای داشــته باشــد. ایــن بیــان را مونتســکیو بــه ایــن نحــو ارائــه می کنــد کــه قانــون بایــد نمایانگــر اراده عمومی 
باشــد. ایــن خــود شــرح مفصلــی الزم دارد در مــورد چگونگــی ســازمان سیاســی و مشــارکت مســتمر مــردم در 

گفتمــان و تصمیــم گیــری سیاســی، تــا چنیــن هدفــی عملی شــود.

۲. نقش دولت ها در اجرای عدالت چیست؟
جــواب: اگــر دولت هــا از طریــق روالــی کــه در بــاال گفتــه شــد بــر ســر کار بیاینــد و برونــد و قانــون نماینــده 
اراده عمومــی باشــد و قــوه قضاییــه ای موجــود باشــد کــه ســتون خیمــه قانــون باشــد، چنانکــه مونتســکیو تاکیــد 
ــت اســت، چنانکــه  ــا آن آرمــان عدال ــد کــه همخــوان ب ــا می کن ــت نقشــی را ایف ــت دول ــد، در ایــن حال می کن
مــردم پیگیــری می کننــد و می طلبنــد. اگــر تصــور ازدولــت غیــر از آن بــود و نهــادی بــود کــه بــه جامعــه تحکــم 
می کنــد، منابــع جامعــه را زیــر کلیــد خــود قــرار می دهــد و ممــر معــاش مــردم را کنتــرل می کنــد. چنیــن دولتــی 
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73 هرچیــزی خواهــد بــود بــه جــز یــک دولــت عدالت جــو.
شــنیده اید کــه ســعدی گفتــه بــود، “بنیــاد ظلــم در جهــان ابتــدا اندکــی بــود، هرکســی آمــد چیــزی بــه آن افــزود 
تــا بــه ایــن غایــت رســید.” دقــت کنیــد در شــرح احــوال و تاریــخ جوامــع بســیاری از آنــان کــه بــر بنیــاد ظلــم 
افزودنــد جــز مدعیــان عدالــت نبودنــد کــه بــر ایــن مرکــب ســوار شــدند تــا بــه قــدرت برســند. یــک جامعــه آگاه 
و شــایق عدالــت همیشــه بایــد از کســانی بگرزیــد کــه می خواهنــد معــاش آنــان را کنتــرل کننــد و کســانی کــه 

می خواهنــد آزادی هــای مــردم را ضایــع کننــد، از طریــق قــول عدالــت و قــول مــال مفــت.

یــک مــردم آگاه می داننــد کــه یــک جویــای قــدرت کــه قــول مــال مفــت می دهــد می خواهــد از خــود مــردم 
بگیــرد بیــن یــاران و حامیــان خــود تقســیم کنــد و مــا بقــی را بــرای بــه رقیــت در آوردن مــردم بــه آنــان بــذل 
و بخشــش کنــد. یــک جامعــه عقــل گــرا هرگــز بــه دنبــال ایــن نــوع قــدرت جــو نخواهــد افتــاد چــون بــه جــز 
شــوربختی نتیجــه ای حاصــل نمی شــود. بنابــر ایــن در ایــن بــاب چگونگــی نقــش دولــت بــه نفــس دولــت بــر 

می گــردد.

۳.  الگوی دینی در امر عدالت چگونه جواب می دهد؟ 
جــواب: در واقــع الگــوی دینــی معلــوم نیســت کــه چیســت. اوائــل انقــالب بســیار افــراد امیــد بــه ظهــور الگــوی 
دینــی داشــتند و هــر کــس نیــز یــک مفهــوم مبهــم خــاص خــود را در ذهــن داشــت. اکنــون بعــد از چنــد دهــه 
متخصصیــن دینــی هنــوز یــک چارچــوب نظــری در حــد فالســفه سیاســت غربــی مانند رالــز نتوانســته انــد کتبًا 
ارائــه کننــد و بــر پیــاده کــردن آن هــم پایمــردی کننــد. در نتیجــه در پاســخ بــه پرســش شــما می توانــم دیــدگاه 
امانویــل کانــت را بیــان کنــم. کانــت می گویــد مذهــب را ضابطــه ســنجش اخــالق قــرار ندهیــد. بلکــه رفتــار و 
کــردار عملــی مذهبی هــا را ضابطــه اخــالق دینــی تلقــی کنیــد. یعنــی ســعی نکنیــد مثــاًل بــر اســاس بــر داشــت 
خــود از آمــوزش هــای مســیحی چنــان کــه خــود می پنداریــد دیگــران را مــورد قضــاوت قــرار دهیــد و رفتــار 
آنــان را اخالقــی یــا غیــر اخالقــی بدانیــد. بلکــه بــر عکــس بــه رفتــار و کــردار کســانی کــه خــود را مســیحی 
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می داننــد نــگاه کنیــد اگــر ایــن رفتــار نشــان شــرافت، محبــت، رحمــت و شــفقت، پرهیــزکار، خدمــت بــه جامعه، 
درســتکاری، عقالنیــت...، بــود آن گاه ایــن رفتــار را ضابطــه آن ادعــای دیانــت قــرار دهیــد. در ایــن مــورد هم باید 
دیــد جامعــه چــه شــکل و شــمایلی از عدالــت بــه خــود مــی گیــرد آن گاه آن شــمایل کــه در عمــل ظاهــر مــی 

شــود را بــه حســاب ایدئــو لــوژی بگذاریــد. ُمشــک آن اســت کــه ببویــد نــه آن کــه عطــار بگویــد.
4. عدالت به نفع چه کسانی و به زیان چه کسانی است؟ 

جــواب: عدالــت طبعــاً بــه نفــع عمــوم اســت و بــه زیــان کســانی کــه در یــک جامعــه بــاز، منصفانــه و رقابتــی که 
بــر مبنــای تالشــگری و شایســتگی ها باشــد جایــی ندارنــد و ســهمی کــه می طلبنــد عایدشــان نمی شــود.

۵. مثالی برای جامعه عادالنه وجود دارد؟ 
جــواب: احتمــااًل انتظــار داریــد بگویــم دانمــارک یــا ســوئد. بلکــه این هــا جوامعــی هســتند کــه مــردم در آن هــا 
خوشــحال و تامیــن هســتند و بررســی های آمــاری نشــان می دهــد کــه اکثــر مــردم از زندگــی ابــراز رضایــت 
می کننــد. امــا رســیدن بــه یــک چنیــن جوامعــی حداقل یــک قــرن تــالش، ســازندگی و انباشــت ثروت را پشــت 
ســر خــود دارد و در همــان جهت هایــی کــه در پاســخ بــه پرســش اول مطــرح شــد گام هــای بلنــد و مســتمر بــر 
داشــته شــده. اولویــت پیگیــری آزادی، حکومــت قانــون بــر اســاس اراده عمومــی، ســازمان دهــی سیاســی بــرای 
جلــب مشــارکت مــردم در پــی گیــری آنچــه بــه خــود روا مــی دارنــد و پرهیــز از آنچــه بــه خــود روا نمی دارنــد، 
امــا مــن می گویــم جامعــه عادالنــه جامعــه آمریــکا اســت بــرای ایــن کــه شــما تعجــب کنیــد! چــرا؟ جامعــه ای 
اســت کــه نــوه یــک پیــش خدمــت کنیایــی می توانــد رییــس جمهــور شــود و دختر یــک مهاجــر، معــاون رییس 
ــرار  ــا ق ــزار را در کــف م ــن اب ــن و مفیدتری ــا جالب تری ــد ت ــد یــک مهاجــر دیگــر فرصــت می یاب جمهــور. فرزن
دهــد کــه همــان تلفــن هوشــمند اســت و خــود نیــز از ثروتمنــدان جهــان شــود. یــک مهاجــر آفریقــای جنوبــی 
می توانــد از طریــق نــوآوری و کارآفرینــی ثروتمندتریــن مــرد جهــان شــود. جامعــه ای کــه در آن تلویزیــون، تلفن، 
بــرق، یخچــال،.. ابــداع و همگانــی شــد و بــه خانه هــای ابنــای بشــر نیــز ســرایت کــرد. اینترنــت و شــبکه های 
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اجتماعــی ایجادشــد، واکســن های مواثــر ابــداع گردیــد و دســت آوردهــای آن، بلندگوئــی در دســت بــد گویــان 
بــه آن نیــز هســت. در ایــن جامعــه درآمــد توزیعــی نامناســب دارد. یــک برنامه نویــس هنــدی یــا مهنــدس ایرانی 
ســاالنه چنــد صــد هــزار دالر در آمــد دارد، یــک طرفــدار برتــری نــژادی ســاالنه ســی هــزار دالر و جمــع اینــان 
ــا ایــن شــعار کــه ایــن خارجی هــا  هــم در حرکــت سیاســی خــود تــالش کردنــد جلــو مهاجریــن را بگیرنــد ب
ــه  ــت ک ــغل هایی نیس ــا ش ــد ام ــد را گرفته ان ــر در آم ــغل های پ ــت ش ــت اس ــد. درس ــا را گرفته ان ــغل های م ش
برتــری طلبــان نــژادی بتواننــد انجــام دهنــد. ایــن کــه کــدام یــک از ایــن وجــوه در تــرازوی قضــاوت شــما بــرای 

عدالــت وزن بیشــتری دارد بــر مــی گرددبــه کمــی ســلیقه و رجحــان شــخصی.
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* مصاحبه با دکتر سروش دباغ  عدالت

۱. آیا عدالت همان برابری است؟ 
خیــر. هرچنــد برابــری در عدالــت هســت و یکــی از مولفه هــای آن اســت. علمــای مــا معتقــد بودنــد عدالــت یعنی 
هــر چیــز در جــای خــود باشــد. مــن خــودم بــا عدالــت در مفهــوم عــدم تبعیــض حقوقــی بیشــتر هــم داســتانم. 
ــا  ــم فراواننــد. ماننــد مولفه هــای زیســت شــناختی مثــل رنــگ پوســت ت توجــه داریــد کــه نابرابری هــا در عال
هــوش. نابرابری هــا از جهــان رخــت بربســتنی نیســتند. مثــال فاصلــه بیــن فقیــر و غنــی همــواره وجــود دارد. ولی 

تــالش بــرای کاســتن از آن و کاســتن از تبعیــض حقوقــی همــواره وجــود دارد و ایــن عدالــت اســت.

۲. وظیفه دولت ها و جامعه مدنی در برقراری عدالت چیست؟
تــالش بــرای کاهــش تبعیــض حقوقــی. مثــال دولت هــا بــا قــرار دادن فرصت هــای برابــر بــرای شــهروندان و 

پــاس داشــتن حقــوق بنیادیــن شــهروندان می تواننــد نقــش مهمــی ایفــا کننــد.

۳. در دوران فعلی برای عدالت ورزی، مدل دینی تا چه اندازه جواب می دهد؟
در ایــن مــورد هــم بایــد در مســیر قبلــی حرکــت کنیــم. مفاهیــم از عصــری بــه عصــری دیگــر تغییر می کنــد. ما 
در قــرآن داریــم: ان اهلل یامــرو بالعــدل و االحســان، خداونــد امــر بــه عدالــت و احســان می کنــد، اینکــه مــا چگونه 
عدالــت را بفهمیــم بســتکی بــه مولفه هایــی دارد کــه امــروز از عدالــت در می یابیــم. در روزگار کنونــی تــالش 
بــرای برقــراری برابــری حقوقــی و کاســتن از میــزان تبعیض هــا، عدالت ورزی ســت؛ کــه بــا روح امــر دینــی هــم 

دارد. مناسبت 

4. عدالت به نفع و به ضرر چه گروه هایی است؟
قطعــا بــه نفــع گروه هــای فرودســت خواهــد بــود. و آن تــالش بــرای رفــع تبعیــض قطعــا بــه ضــرر افــراد پــر 
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77 ــرای کاســتن از نابرابری هــای اقتصــادی. ــم ب ــود، چــون تــالش می کنی درآمــد جامعــه خواهــد ب

۵. نمونه ای موفق، در سیاست های عدالت ورزی را می توان در دنیا مثال زد؟
بــه نظــرم دولــت  رفــاه در کشــورهای اســکاندیناوی، ماننــد دانمــارک و نــروژ می تواننــد مثال هــای خوبــی باشــند. 
و تــا حــدودی هــم کشــور کانادایــی کــه مــن زندگــی می کنــم، بــا مولفه هایــی کــه نــام بــردم مثــل برابــری 

طلبــی، پاسداشــت حقــوق شــهروندان و تــالش بــرای کاهــش تبعیــض حقوقــی همخوانــی دارنــد.

۶. آیا عدالت طلبی آرمانگرایی است یا امری قابل حصول؟ 
ــت از  ــت. عدال ــده نیس ــال نکوهی ــی اص ــت و آرمانگرای ــان اس ــک آرم ــردن ی ــت ک ــب عدال ــول طل علی االص
دلبســتگی های بشــری اســت مثــل آزادی. اگــر مــراد ایــن اســت کــه آرمــان چیزیســت کــه صرفــا در مــورد 
ــد در کاهــش  ــت بتوان ــی کــه دول ــه میزان ــت، ب ــه اینطــور نیســت. الاقــل در مــورد عدال آن حــرف می زنیــم، ن
تبعیض هــا و برابــری طلبــی گام بردارد)اگرچــه مصادیــق بســیاری دارد(، عدالت طلبــی محقــق شــده و در راســتای 
آن عدالــت هــم محقــق می شــود، پــس می توانــد در دســترس باشــد. ولــی قابــل تشــکیک اســت،  می توانــد 

ــه جــد و جهــدی دارد کــه صــورت می گیــرد. ۳۰٪ یــا ۷۰٪ محقــق شــود کــه بســتگی ب

۷. ارتباط نوع حکومت ها و عدالت ورزی چیست؟
فکــر می کنــم در حکومت هــای دیکتاتــوری مجــال چندانــی بــرای عدالــت ورزی وجــود نــدارد. در حکومت هــای 
ســکوالر ایــن امــکان علی االصــول وجــود دارد، بــه تعبیــر منطقیــون ال بــه شــرط هســت. اگــر مــراد از حکومــت 
دینــی تئوکراســی دینــی باشــد، یعنــی حکومتــی کــه تحــت لــوای دیانت ســر بــراورده اســت، یعنــی حکومتی که 
مشــروعیت سیاســیش را از دیانــت می گیــرد و یــک طبقــه از دینــداران بــر مســند حکومــت تکیــه می زننــد، اینجا 
هــم فکــر می کنــم چنــدان مجالــی بــرای عدالــت نباشــد، چــون حقــوق بنیادیــن پــاره ای دیگــر از شــهروندان 
می توانــد نقــض شــود. و بــه ایــن معنــا آن عدالت طلبــی در جامعــه حداکثــری نشــود و اصــال رخ ندهــد. در مــورد 
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دیکتاتــوری هــم کــه قضیــه روشــن اســت. در ســکوالر ال بــه شــرط اســت، یعنــی می شــود یــک حکومــت 
ســکوالر اســتبدادی داشــته باشــیم و مشــروعیت سیاســی از دل دیانــت برنخیــزد و بنــا باشــد از عقــل عرفــی 
برآیــد و از طرفــی هــم حقــوق شــهروندان را پــاس نــدارد و در راســتای کاســتن از تبعیــض هــم عمــل نکنــد. 
مثــل فاشــیزم، اســتالینیزم و هیتلریــزم هــم مثال هایــی از حکومت هــای ســکوالری بودنــد کــه پــاس عدالــت را 
نداشــتند. لیبرالیــزم هــم می توانــد علــی االصــول پــاس عدالت را نداشــته باشــد، و بســتگی بــه روایتــی از لیبرالیزم 
دارد. یعنــی اگــر لیبرالیــزم عنــان گســیخته باشــد، یــا بــه تعبیــر دقیق تــر بــا کاپیتالیســم عنــان گســیخته عجیــن 
شــده  شــبیه آن چیــزی کــه در آمریــکا ســاری و جاری ســت، یــا الاقــل در دوره هایی از ریاســت جمهــوری آمریکا 
دیــده می شــود. نوعــی کاپیتالیســم عنــان گســیخته کــه پــاس عدالــت را چنــدان هــم نــدارد، خصوصــا در معنای 
دوم عدالــت کــه تــالش بــرای کاســتن از تبعیض هاســت. جنبش هایــی مثــل جنبــش وال اســتریت، اینهــا همه در 
همــان راستاســت، و از اینــرو والــزر کــه در آمریــکا ســر بــرآورده بــود دغدغــه عدالــت را داشــت. او فکــر می کــرد 
لیبرالیــزم بــه وعده هــای متعــددی عمــل کــرده ولــی بــه وعــده عدالــت اجتماعــی، چنــدان کــه بایــد حقــش را 
ادا نکــرده اســت. پــس می گفــت تــالش کنیــم بــرای کاســتن از تبعیــض، و بــرای رفــع آن کوشــش کنیــم. و 
نوعــی لیبرالیــزم را برمی کشــید کــه پــاس عدالــت اجتماعــی را بدانــد. االن در کشــور کانادایــی کــه مــن زندگــی 
ــی تــالش کــرده و می کننــد در راســتای برقــراری عدالــت. عدالــت  می کنــم، حــزب لیبــرال ســرکار اســت ول
در معنــای اولــش یعنــی پــاس داشــتن حقــوق افــراد کــه هســت، و در معنــای دوم یعنــی تــالش بــرای کاهــش 
تبعیــض هــم گام بر مــی دارد، و دولتــی اســت کــه ســاپورتیو هســت نســبت بــه کســانی کــه در طبقــات پایین تــر 
جامعــه قــرار می گیرنــد. و بــه ســمت برقــراری عدالــت اجتماعــی قــدم برداشــته، از اینــرو فکــر می کنــم مقایســه 
دو دولــت لیبــرال آمریــکا و کانــادا از ایــن منظــر قابــل تامل اســت. یعنــی زمانیکه لیبرال دموکراســی مثــل آمریکا 
کــه بــه ســمت کاپیتالیســم عنان گســیخته مــی رود بــا برقــراری عدالــت اجتماعــی فاصلــه دارد، ولی کانــادا حزب 
لیبــرال کــه سال هاســت قــدرت را در دســت دارد، لیبــرال هســت، دموکراتیــک هــم هســت، در عیــن حــال بــه 
ســمت برقــراری عدالــت اجتماعــی هــم فکــر می کنــم بیشــتر گام برداشــته و توفیقــات بیشــتری را بــه رقــم همه 
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کمبودهــای موجــود نصیــب خــود کــرده. پــس مهمتــر ایــن اســت کــه آیــا مولفه هایــی کــه ذکــر کــردم، یعنــی 
تــالش بــرای کاهــش تبعیــض و بــه ســمت رفــع تبعیــض حرکــت کــردن و برقــراری حقــوق و یــا فرصت هــای 
برابــر بــرای شــهروندان تــا چــه انــدازه محقــق شــده، نــه اینکــه ســکوالر اســت یــا دموکراتیــک.  اینهــا البتــه 
کمــک می کنــد، ولــی شــرط کافــی نیســت. در حکومت هــای دینــی مجــال بــرای مشــارکت همــه شــهروندان 
در سیاســت را فاقدنــد. اگــر در حکومــت دینــی منظــور حکومــت دینــداران باشــد، آن علی االصــول متصور اســت، 
یعنــی حکومتــی کــه افــراد دبنــدار هســتند و افــراد بــه نحــوی دموکراتیــک قــدرت را کســب کرده انــد و تــالش 
می کننــد هــم بــرای پاسداشــت حقوقبنیادیــن شــهروندان و هــم در جهــت کاهــش و رفــع تبعیــض. ولــی اگــر 
منظــور حکومــت طایفــه ای از دینــداران اســت کــه بــه واســطه آن از حقــوق برخی شــهروندان در جهت مشــارکت 

ممانعــت ورزیــده شــود، ایــن بــا عدالــت اجتماعــی البتــه کــه فرســنگ ها فاصلــه دارد.

۸. دلیل شکست سیاست های عدالت ورزی چیست؟)نمونه موردی ایران(
ــر  ــوان ذک ــن راســتا می ت ــه را در همی ــد مولف ــت نداشــتیم. چن ــی در مســیر عدال ــق چندان ــا توفی مع االســف م
کــرد. عــدم وجــود برابــری حقوقــی، یعنــی حقــوق بنیادیــن شــهروندان متعــددی نقــض شــده بــه علــل و دالیــل 
گوناگــون سیســتماتیک. پــس آن برابــری حقوقــی  کــه عــرض کــردم یکــی از مولفه هــای عدالــت ورزی اســت 
در جامعــه مــا کم رنــگ اســت و گاهــی کامــل بــه محــاق رفتــه  اســت. و بعــد در راســتای رفــع تبعیــض هــم 
گام هایــی برداشــته نشــده اســت. یعنــی بــه نحــو سیســتماتیک آنچــه در پیــش آمــده پدیــده فســاد نهادینه شــده، 
آنچــه کــه موســوم اســت، و آمــار رســمی آن دربــاره فســاد آقازاده هــا و غیــر آقازاده هــا ســر بــرآورده و آنقــدر در 
مــوردش گفته انــد و اخبــارش را دیده ایــم کــه در یــک نوشــته ای اخیــراً منتشــر کــردم اصــال نوعــی انــگار جامعــه 
کرخــت شــده، کــم حــس و بی حــس شــده نســبت بــه ایــن اخبــار فســاد سیســتماتیکی منتشــر می شــود. و ســر 
آن ایــن اســت کــه نظــارت درســت و درمانــی نیســت، وقتــی کــه نظارتــی در کار نباشــد خــوب مجال برای فســاد 
و تبعیــض نهادینــه شــده و عمیــق فراهــم می شــود، آنچــه کــه االن مــا در کشــور داریــم. نــه نظارتــی در برخــی 
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عرصه هــا بــه نحــو جــدی وجــود دارد، کــه اگــر بــود ایــن فســاد سیســتماتیک را نمی دیدیــم. یادمــان هســت کــه 
معــاون رئیس جمهــور آقــای جهانگیــری چنــدی پیــش گفــت، فســاد موریانــه ای ســاختار اداری کشــور را گرفتــه 
و در حــال از بیــن بــردن اســت،)البته مــن نقــل بــه مضمــون میکنــم امــا تعبیــر موریانــه و فســاد عمیــق را معاون 
اول رئیــس جمهــور بــکار بــرد(، ایــن را نــه روزنامه نــگاران، نــه تحلیلگــران نــه کســانی کــه دســتی در کار ندارنــد 
و نــه احیانــاً از نظــر برخــی سیاســیون مقرضنــد، خــود معــاون رئیــس جمهــور می گویــد که هــم اطالعــات کافی 
دارد و ســرش هــم ایــن اســت کــه رفعــی تبعیضــی کــه صــورت نگرفتــه و بدل شــده بــه انباشــتی از فســاد چون 
نظارتــی در کار نیســت، و وقتــی نظارتــی در کار نباشــد، و چرخــش و گــردش اطالعــات نباشــد، دســتگاه های 
نظارتــی ضعیــف باشــند یــا بــه محــاق رفتــه باشــند، خــوب مجــال بــرای این نــوع فســاد ها خیلــی جــدی فراهم 
می شــود کــه مع االســف شــده و بــه نــزد مــن ایــن دلیــل شکســت سیاســت ها در هــر دو مولفــه ای اســت کــه 
ذکــر کــردم. و مادامــی کــه اینجاهــا تمهیــدات جــدی اندیشــیده نشــود، تغییــری نمی کنــد، و نبایــد انتظــار تغییــر 
جــدی داشــته باشــیم. بــه همیــن دلیــل بــود کــه گفتــم بــه »عمــل کار برآیــد« و ســخن گفتــن و شــعار در ایــن 
بــاب بی فایده ســت. تــا دســتگاه های نظارتــی بــه صــورت جــدی کارشــان را نکننــد، و انباشــت ثــروت صــورت 
گیــرد، یــا کــه برخــی نهادهــا پاســخگو نباشــند دربــاره فعالیت هــای اقتصادیشــان، خــوب مادامی که اینها هســت 
و آن شــفافیت وجــود نــدارد، پاســخگویی جــدی وجــود نــدارد، همــه اینهــا کمــک می کنــد بــه نهادینــه شــدن 
تبعیــض. یعنــی یکــی از آن مولفه هایــی کــه کامــال بــا عدالــت نامهــر اســت و بــر ســر مهــر نیســت. اینجــور 
انباشــت ثروت هــا و نظارت هــای حداقلــی و نحیــف، یــا  ناکارآمــد، اینهــا تــالش می کنــد از قضــا بــه نهادینــه 
شــدن تبعیــض، آنچــه کــه مــا االن در کشــورمان شــاهدیم. و ایــن نهادینــه شــدن تبعیــض عــالوه بــر آن عــدم 

پاسداشــت حقــوق بنیادیــن شــهروندان، کمــک کــرده بــه عــدم برپایــی عدالــت.
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