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ســازمان ملــل متحــد در حرکتــی نمادیــن ،بیســت فوریــه (مقــارن بــا اول اســفند) را
روز جهانــی عدالــت اجتماعــی نامگــذاری کردهاســت .عدالــت همــان میــوهء خــوش
طعــم و خــوش آب و رنگیســت کــه امــروز در اکثــر جوامــع ،بجــز پوســتی از آن باقــی
نماندهاســت؛ از اینــرو یــک روز در ســال را الاقــل در حــد نظــری اگــر به مفهــوم عدالت
بپردازیــم خالــی از لطــف نیســت ،اگرچه وظیفــه تکتک افــراد جامعه و حکومتهاســت
کــه از پــا ننشســته و در جهــت احیــا و برپایــی عدالــت ،تالش شــبانهروزی انجــام دهند.
نشــریهء «کوچــه» کــه در واقــع نشــریه داخلــی «خانــهء فرهنگــی غدیــر» اســت،
بــر اســاس رســالتی کــه بــرای خــود قائــل اســت ،بــر آن شــد تــا ویژهنام ـهای بــه
مناســبت روزجهانــی عدالــت اجتماعــی انتشــار دهــد .در ایــن ویژهنامــه ،بــا توجــه
بــه اهمیــت عدالــت در معنــای عــام و همچنیــن عدالــت در معنــای خــاص ،کــه در
ترکیــب بــا مفاهیــم دیگــری همچــون سیاســت ،آمــوزش ،فرهنــگ ،نــژاد و ...بــه
وجــود میآید(ماننــد عدالــت سیاســی ،عدالــت آموزشــی و )...مطالــب گوناگــون از
اســاتید بنــام ایرانزمیــن منتشــر شــده اســت .عزیزانــی کــه در تولیــد محتــوا مــا را
یــاری کردنــد هــر کــدام بــا توجــه بــه خــط مشــی فکــری و نظــری خــود (لیبــرال،
دینــی ،عرفانــی و  )...مقالــهای ارزشــمند را بــه رشــته تحریــر درآورده و اینجــا در
اختیــار مخاطــب گرامــی نشــریه کوچــه قــرار دادهایــم .بــر خــود الزم مــیدارم
سپاســگزار اســتادان عزیــزی باشــم کــه بــا توجــه بــه وقــت محــدود خــود ،قبــول
زحمــت کــرده و در جهــت احیــای مفهــوم زیبــای عدالــت بــا مــا همراهــی و همنوایــی
کردنــد ،و مخاطبــان «کوچــه» را از قلــم زیبــا و مفیدشــان بهرهمنــد نمودنــد.
* سردبیر
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در هوای سهم خویش

* علی علوی

اغلــب ،در وقتــی کــه از «عدالــت» ســخن بــه میــان میآیــد ،آنچــه بــه ذهــن
حــق «دیگــری» اســت .ایــن کــه هــر کــس بایــد
خطــور میکنــد ،پاسداشــت
ّ
حریــم دیگــری را بشناســد و مراقــب باشــد کــه حــدود او را زیــر پــا نگــذارد .در
توجــه ،بــه درد ،رنــج و نیــاز «دیگــری» معطــوف اســت.
ایــن تلقّــی،
حساســیت و ّ
ّ
ـق دیگــری ،شــرط الزم تح ّقــق عدالــت اســت؛ ا ّمــا شــرط کافــی نیســت.
پاسداشــت حـ ّ
ـق «خویــش» اســت .ایــن کــه آدمــی ،خــود را مراعات
شــرط الزم دیگــر ،پاسداشــت حـ ّ
حســاس باشــد .چنیــن
کنــد ،نیازهایــش را پــاس بــدارد و بــه حقــوق و حــدودش ّ
مینمایــد کــه هیچکــس ،بهطــور بیواســطه و مســتقیم ،بــر ذهــن و ضمیــر
دیگــران اشــراف نــدارد .لــذا آنچــه درون دیگــران را بــرای وی فهمپذیــر میکنــد،
ـی» درون خویــش بــر ایشــان اســت .بــه نظــر میرســد کــه اگــر انســان ،بــه
«فرافکنـ ِ
مظلومیــت» مواجهــه نیابــد و در پــی
نحــو واقعــی یــا از راه خیــالورزی ،بــا «احســاس
ّ
رفــع و دفــع آن از خویــش برنیایــد ،تــوان درک ایــن احســاس را در دیگــران نخواهــد
ـق خویــش را نچشــد ،انگیزهی
ـیرینی بــه چنــگ
آوردن حـ ّ
ِ
داشــت .نیــز تــا وقتــی کــه شـ ِ
ـق دیگــران ،شــادیای را کــه خــود
الزم را نــدارد کــه بــا کوشــش در جهــت اســتیفاء حـ ّ
چشــیده ،بــه ایشــان ارزانــی دارد .گویــی بایــد شــرافت و افتخــار جنگیــدن بــرای
زدودن ظلــم از خویــش لمــس گــردد و انســان از آن احســاس لبریــز شــود تــا ،آنگاه،
بقیــه ،رنــج تــاش و مبــارزه را بــه جــان بخــرد.
بــرای ســرایتدادن ایــن احســاس بــه ّ
آدمــی بایــد در ابتــداء خــود را ارضــاء و اشــباع نمایــد و ســپس از فــرطِ ُپــری چــاک
کنــد و لبریــز شــود و ،آنگاه ،همیــن سرشــاری و آکندگــی را بــرای دیگــران بطلبــد.
از ایــن راه اســت کــه «گســترش مرزهــای مــن» ممکــن اســت .آری ،چشــیدن تلخــی،
ـات دیگــری
ـی حیـ ِ
گزنــده اســت و شــاید چشــنده را وادار کنــد تــا بــرای کاهـ ِ
ـش تلخـ ِ
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بکوشــد .ا ّمــا چشــیدن شــیرینی نیــز خواســتنی اســت و چــرا تــاش بــرای
برخــورداری دیگــری ،محصــول و پیآمــد تجرب ـهی اســتمتاع شــخصی نباشــد؟
بــه قــول عزیــزی ،هســتی از فراوانــی ُپــر اســت .آنچــه کــه در متــون دینــی،
«نعمــت»« ،رزق»« ،برکــت» و «فضــل» نامیــده میشــود .بــا برخــورداری یکــی،
الزامــ ًا دیگــری محــروم نمیمانــد .البتــه بــه آن شــرط ،کــه برخــورداران اراده
کننــد تــا لــ ّذت برخــورداری را بــه دیگــران نیــز بچشــانند و مرزهــای مــن را
بگســترانند و چنیــن مینمایــد کــه گســتراندن مرزهــای مــن ،از فنــاء و قربانــی
خویشــتن ،آســانتر اســت .شــاید در نهایــت ،هــر دو اینهــا ،یکــی باشــند.

مکــن ز گــردش گیتــی ،شــکایت ،ای درویــش!
کــه تیرهبختــی اگــر هــم بــر ایــن نســق ُمــردی
توانگــرا! چــو دل و دســت کامرانــت هســت
بخــور ،ببخــش؛ کــه دنیــا و آخــرت بــردی
(سعدی)

در حسرت

عـدالـت
* دکتر ناصر مهدوی

سال ششم _ شماره 33

6

ـوان نوشــتهام ،ناظــر بــه زندگــی تاریخــی مردمــان شــریفی اســت کــه در جغرافیایــی بــه وســعت ســرزمین
عنـ ِ
ایــران ،کمتــر از طعــم شــیرین زندگــی عادالنــه برخــوردار بودهانــد 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 شــورهزار
بیعدالتــی نفــس کشــیدهاند و رنــج ســتم و نابرابــری را بــر دوش کشــیدهاند و در برابــر ایــن تقدیــر ســوزناک،
ســر خــم کردهانــد.
من در مقام شرح و بسط مفهوم عدالت نیستم و به آنچه عرف از آن درک میکنند ،بسنده میکنم.
ـگ پذیرفتهشــدة مردمــان متوســط جامعــه ،طعــم عدالــت وقتــی در جانهــا احســاس میشــود
در میــان فرهنـ ِ
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 قــاب قــدرت آویختــه شــدهاند 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 ســختگیریهای تنــد تحمیــل شــود ،عمــوم افــراد جامعــه احســاس بیعدالتــی
کــرده و بــا ناخرســندی جریــان زندگــی را پــی میگیرنــد.
همچنیــن در جوامعــی کــه حــق آزادی ،اعمــال ارادههــای ســازنده همچــون حــق بیان ،داشــتن حریــم خصوصی،
حــق اعتــراض و نظــارت بــه تصمیمگیریهــای کالن ،حــق تعییــن سرنوشــت ،حــق اندیشــه و ابــراز عقیــده و
غیــره ،فقــط بــه گــروه ویــژهای اختصــاص داشــته و عمــوم مــردم از آن بیبهــره باشــند ،ســوز زخــم بیعدالتــی
در عمــق جانهــا احســاس میشــود و آدمیــان در چنیــن شــرایطی مأیوســانه بــه رونــد زندگــی روزمــره چشــم
میگشــایند.
عــاوه بــر آنچــه یــادآوری شــد ،ملموستریــن صــورت عدالــت هنگامــی اســت کــه شــیوة مدیریــت کالن
جامعــه بهگونـهای باشــد کــه میــان آحــاد و اصنــاف گوناگــون آن جامعــه شــکاف اقتصــادی بــه حداقــل برســد و
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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 بهگونـهای رقــم بخــورد کــه ضعیفتریــن اقشــار جامعــه نیــز از آن برخــوردار
باشــند و از فقــر و ناتوانــی مــردم بکاهــد ،میتــوان گوشهــا را تیــز کــرد کــه آواز عدالــت شــنیده میشــود 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 کردهایــم و از زخــم چرکیــن
نابرابــری رنــج بردهایــم ،زیــرا در مقاطــع گوناگــون حیــات سیاســی ایــن ســرزمین ،اغلــب حکمرانانــی کــه بــر
تخــت قــدرت نشســته و از بخــت ریاســت و رهبــری جامعــه برخــوردار شــدهاند ،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 تودههــای بینــوا پنداشــته و بیاعتنــا بــه رنــج و انــدوه دیگــران ،اســب امیــال خــود
را تاختهانــد .نتیجــة چنیــن سیاســتورزیهایی افرایــش فقــر ،ضعیفتــر شــدن ملــت و گســترش احســاس
ناامیــدی و بــه دنبــال آن هــزاران آســیب دردنــاک فــردی و اجتماعــی گشــته اســت.
اکنــون پرســش اصلــی اینکــه چــرا آنــی شــدهایم کــه بر مــا گذشــته و دشــمنان عدالــت کجا کمیــن کــرده بودند
کــه ســبب شــده قرنهــا 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 مهمتریــن اســباب کــور کــردن چشــم عدالــت در تاریــخ گذشــتة مــردم ایــران بپردازیــم؛ بــه نــکات ذیــل باید
توجــه بیشــتری کرد.
بنظــر میرســد نخســتین علتــی کــه میتــوان آن را مهمتریــن دشــمن زندگــی عادالنــه بــه حســاب آورد ،نحــوة
مدیریتــی اســت کــه در آن روشهــای اســتبدادی و قــدرت بینظــارت ویژگــی برجســته بــوده و تصمیمگیریهای
مهــم ،نــه بــا روشهــای عقلپســند کــه بــه میــل و ارادة شــخصی بنــام پادشــاه بــه انجــام میرســیده 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 پنجــرهای گشــوده نشــده و بــه جــز کــورش و داریــوش کــه عدالـتورزی آنهــا در افســانهها یــاد شــده،
بیشــتر شــاهان ایــن ســرزمین ،خودکامــه ،ســلطهجو ،طمــاع و حریــص بــوده و بــا بیخــردی و جاهطلبــی خــود
روشهایــی را در سیاســت و امــور کشــورداری در پیــش گرفتهانــد کــه زندگــی مــردم را تبــاه کــرده و آســودگی
خیــال را بــه یغمــا بردهانــد.
در دوران غلبــة ساســانیان از  ۱۲۵میلیــون ایرانــی تحــت حکومــت آنهــا ،بیــش از صدمیلیــون انســان در دام فقــر،
بیســوادی و محرومیــت از حــق مالکیــت بســر میبردنــد و چنــان فســاد عرصــة زندگــی را فــرا گرفتــه بــود
کــه بــا هجــوم  ۳۰۰هــزار عــرب مســلمان (جنــگ نهاونــد و قادســیه و پــس از آن بــا روی کار آمــدن بنیامیــه)
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 حکومتهــای مســتبدانه نــه تنهــا منابــع طبیعــی تــاراج میشــود کــه بزرگتریــن ثــروت و ســرمایة ملــی کــه
قــدرت خالقیــت و اندیشــة مــردم اســت در ســینهها حبــس و از فعلیــت یافتــن آن جلوگیــری میشــود .بــه ایــن
ترتیــب حــل مســائل و معضــات جامعــه بــه تأخیــر افتــاده و زندگــی عمومــی سرشــار از رنــج و ســختیهای
دلشــکاف میشــود.
به فرمودة موالنا
علم و مال و منصب و جاه و قران
فتنه آمد در کف بدگوهران
آنچه منصب میکند با جاهالن
از فضیحت کی کند صد ارسالن
جمله صحرا مار و کژدم پر شود

چون که جاهل شاه حکم مر شود
چون که حکم در دست گمراهی فتاد
9
جاه پندارید در چاهی فتاد
در یــک جملــه ،ســاختار و شــیوة حکومــت ناســالم ،جامعــه و مــردم را بــه فســاد میکشــاند و بعنــوان بزرگتریــن
دشــمن عدالــت ،ســرمایههای یــک ملــت را غــارت و امــکان دســتیابی بــه عدالــت را ســخت و دشــوار مینمایــد.
عامــل مهــم دیگــری کــه دســت کــم در تاریــخ گذشــته مــا بعنــوان علــت مهمــی در تیــره ســاختن پنجرههــای
عدالــت نقــش ایفــا کــرده ،قرائتــی از باورهــای دینــی بــوده کــه بیشــتر توجیهگــر وضــع نامطلــوب و مأیــوس
کــردن مــردم از امــکان تغییــر و دســتیابی بــه نظامهــای عادالنــه بــوده اســت.
بیانصافــی اســت اگــر تصــور کنیــم نفــس دینــداری و اعتنــا بــه آموزههــای پیامبــر اســام رنــگ و بــوی
عدالتســتیزانه و تقویــت نظامهــای جبارانــه را داشــته اســت؛ زیــرا آیــات بســیاری میتــوان ارائــه کــرد کــه خــدا
بــر ظالمــان ،مســتکبران و متجــاوزان بــه حقــوق انســانها میتــازد و از مــردم عدالتخــواه حمایــت میکنــد.
امــا غلبــة نوعــی فهــم از دیــن ســبب شــد تــا مؤمنــان در برابــر ظلــم و بیعدالتــی 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
تحمیل کــرد.
طریــق اول ادعــای شــاهان آنهــم بــه کمــک روحانیــون طــراز اول بــوده کــه خــود را نماینــدة خــدا دانســته،
مشــروعیت و قــوت تصمیمهــای 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 میشــدند .چنیــن سیاســتی ،راه را برای
فســاد شــاهان همــواره کــرده و تجربــه زندگــی عادالنه را ناممکــن میســاخت .از دوران ســلطة شــاهان صفوی و
بــه دنبــال آن تــرکان قاجــار ،ســلطنت پهلــوی و نحــوة حکمرانــی مدیــران جمهــوری اســامی بدین منــوال بوده
و بــا مقــدس شــمردن حیطــه تصمیمگیریهــای کالن ،حــق نظــارت را از مــردم ســلب کــرده و جــاده گســترش
فســاد را هموارتــر ســاختهاند.
عــاوه بــر چنیــن سوءاســتفادة نامیمونــی از دیانــت ،آموزههایــی کــه بــر پایــة تقدیــر و حتمــی بــودن سرنوشــت
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انســانها اســتوار بــود ،قرنهــا 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 تــاش 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 بیرنــج 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 جدیتــر 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 میتوانــد عهــدهدار 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.
بــه ایــن ترتیــب آمــوزه برنامهریــزی سرنوشــت انســانها ،بــه همــراه القــاء ناتوانــی عقلــی انســانها و نیــز
بـیارزش انگاشــتن زندگــی دنیــوی و غایتگرایــی غیــر عقالنــی یکــی دیگــر از علتهــای 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 دولتهــای اســتعمارگر بــوده که همــواره
چشــم بــر ایــن ســرزمین پــر از منفعــت و ســود داشــته و بــه انــواع روشهــای نامشــروع و ســتمگرانه ،ثــروت
ایــن ملــت را غــارت کــرده و فرصــت زندگــی ســرافرازانه را از مــا ربودهانــد .بنظــر میرســد وضــع روحــی عمــوم
انســانها چنیــن اســت کــه در برابــر آشــوب و بینظمیهــای زندگــی ،معمــو ًال ســه نــوع واکنــش از خــود نشــان
میدهنــد:
گروهــی بــه کهنالگــوی یتیمــی بازگشــته و در مقابــل رنــج و ســختیهای زندگــی زانــو میزننــد ،گروهــی
بــه خشــونت و تخریــب روی آورده و بــه گرفتــن انتقــام رفتــار خصمانــه روی میآورنــد و گــروه ســوم نــه روش
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منفعالنــه تســلیم را پذیرفتــه و نــه بــه رفتــار رادیــکال تنــد روی میآورنــد ،بلکــه بــا بینایــی و درایت کافی چشــم
بــه واقعیــت گشــوده و دلیرانــه بــه مقابلــه عقالنــی بــا ظلمــت و تاریکیهــا رفتــه و بــرای فــردای بهتــر خــود و
دســتیابی بــه زندگــی شــرافتمندانه تــاش میکننــد و از رنجهــای پیــش روی خــود نمیهراســند.
امــروز هیــچ چــارهای نداریــم جــز اینکــه چشــم نــا امیــدی را کــور کــرده و در راه هــدف ارجمنــد تجربــه زندگــی
عادالنــه بکوشــیم .بنظــر میرســد کــه روزهــای ســخت و دوران تلــخ نابرابــری و بیعدالتــی میتوانــد بگــذرد،
در حالیکــه مــا نیــز بایــد ســخت بکوشــیم و در چهــار جنبــة یاد شــده بــه نبردی انســانی و بــا روشهایــی عقالنی
مشــغول شــویم .بــرای تجربــة زندگــی عادالنــه هیــچ راهــی نداریــم جز اینکــه بــا روشهــای خردمندانــه و بهدور
از تندرویهــای افراطــی بــه نقــد قــدرت مطلــق و شــیوههای ناصــواب آن بپردازیــم و بــا همدلــی تودههــا،
حکمرانــان را وادار بــه عقبنشــینی از تصمیمهــای خودســرانه کنیــم .بایــد در رشــد فرهنــگ و غنــای روحــی
و شــجاعت فهمیــدن حداکثــری انســانهای شــریف جامعــه و قربانیــان بیعدالتــی جهــد بلیــغ ورزیــم .بــه نقــد
قدرتهــای متخاصــم متجــاوز بیگانــه بــا روشهــای علمــی و عقالنــی پرداختــه و بــا آگاهــی از اســتراتژی
غــارت و چپــاول آنهــا ،مــردم را نســبت بــه شــیوة نفــوذ آنهــا آگاه ســازیم و نیــز بــر طبــل قانونگرایــی کوبیــده و
بــا اســتفاده از فضاهــای مجــازی ،قانونشــکنان را دسـتکم بــرای مــردم معرفــی کنیــم و از دســتگاه قضایــی
محاکمــة آنها را خواســتار باشــیم.
والسالم

ِ
اولویت عدالت بر دموکراسی

* حسین دبّاغ
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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 ،تحصیــات 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؟
ـی مطلــوب البتــه پذیرفتنــی و خواســتنی اســت .امــا چــه شــکلی
دموکراســی مطلــوب و نامطلــوب دارد .دموکراسـ ِ
از دموکراســی مطلــوب اســت؟ دموکراســی¬ای کــه عادالنــه باشــد ،اختــاف 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
ـس مشــارکت افــراد لزومــا مهــم نیســت؛ درصــد و تعــداد بــاالی رای
«دموکراســی اخالقــی» نیــز گذاشــت نفـ ِ
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
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و ...آنــان کــه متفــاوت انــد در ایــن نــوع مشــارکت قویـ ًا بــه حســاب مــی آینــد چــرا کــه اقتضــای عدالــت چنیــن
ـی اخالقــی مشــارکتی عادالنــه را مــی طلبــد .تــا عدالــت برقــرار نشــود و مشــارکت عادالنه
اســت .پــس دموکراسـ ِ
ـر اینکــه عدالــت مقدمــه ای بــر حضــور و ظهــور
نباشــد دموکراســی اخالقــی واقــع نمــی شــود .ایــن اســت سـ ّ
ـی مطلــوب اســت و بــر آن اولویــت دارد .اگــر جامعــه ای عدالــت را رهــا کنــد تــا دموکراســی را پیــاده
دموکراسـ ِ
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 اصــا 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 اختــاف 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

سال ششم _ شماره 33

14

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
ـی نامطلــوب جمــع پذیــر اســت .بــا ســرکوب مــی تــوان
غایــب مــی شــوندُ .طرفــه اینکــه ســرکوب بــا دموکراسـ ِ
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،
خصوصـ ًا 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:
گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق
ـی مطلــوب از آنجــا کــه عدالــت را جــدی می گیــرد و مقــدم قرار
ســخن را کوتــاه مــی کنــم .اول اینکــه دموکراسـ ِ
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ـی مطلوب
مــی دهــد ارزش اخالقــی دارد .چــرا کــه عدالــت دلیلــی اخالقــی فراهــم مــی کنــد تــا بتــوان دموکراسـ ِ
ـی مطلــوب را تعقلــی و تاملــی مــی کنــد ،اختــاف میــان افــراد و گروههــا را
را مهــم دانســت .عدالــت دموکراسـ ِ
جــدی مــی گیــرد و بــه بحــث مــی گــذارد و آنــان را کــه متفــاوت هســتند بــه حســاب مــی آورد .دوم اینکــه برای
ـی اخالقــی بایــد ناعدالتــی هــا را رفــع کنیــم .بــرای شــروع بایــد دســت از ســرکوب و
رشــد عدالــت و دموکراسـ ِ
ـی نامطلــوب
خفقــان برداریــم .ســرکوب گلــوی عدالــت را میفشــرد امــا مــی توانــد راه را بــرای یــک دموکراسـ ِ
همچنــان بــاز نگــه دارد .پایــان دادن بــه ســرکوب آغــازی بــرای رشــد عدالــت اســت و هنگامیکــه عدالــت رشــد
ـی مطلــوب و اخالقــی بــه بــار مــی نشــیند.
کنــد دموکراسـ ِ

* صالح میرزایی

عدالت از منظر
امام موسی صدر
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در دوران معاصــر شــاید بتــوان امــام موســی صــدر را یکــی از مهمتریــن احیاگــران عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی
دانســت .ایشــان دغدغـهای 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 میدانســت ،از جملــه دیــن .ایشــان تعالیــم
قرآنــی را در خدمــت جامعــه بشــری گرفــت تــا در مســیر تعالــی انســان هدایتگــر او باشــند .امــام بــا تمــام وجــود
خــا ِء عدالــت در جوامــع ،بــه خصــوص جوامــع مســلمان را درک کــرده بــود .بزرگتریــن تفــاوت امام موســی صدر
بــا دیگــر چهرههایــی 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 نمونـهای موفــق از برقــراری عدالــت اجتماعــی را نمایــان کننــد ،جنــوب لبنــان را مرکــز فعالیتهای
خــود قــرار داد .موسســات و مراکــزی کــه در جهــت رفــع محرومیــت بــه دســت ایشــان تاســیس شــدند ،کمــا
فیالســابق در حــال فعالیــت هســتند .آنجــا کــه محرومیــت مــوج میزنــد یعنــی جــای عدالــت خالــی اســت
و اوضــاع و احــوال جنــوب لبنــان ایــن مهــم را کامــا گوشــزد میکــرد .اولیــن اقدامــات امــام موســی صــدر در
جهــت برپایــی عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی تاســیس “مدرســه فنیحرف ـهای جبلعامــل” و مدرســه دینــی
“معهــد الدراســات االســامیه” بــود کــه در اولــی فرصتــی بــرای آموختنــن حرفــه و ایجــاد اشــتغال جوانــان و در
دومــی امــکان تربیــت طــاب 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
میگویــد « :اصــل عــدل در تشــیع روشــن میکنــد کــه قوانیــن خلقــت بــر عدالــت بنــا شــده اســت و بقــا و
آن اعمالــی اســت کــه بــا اســاس خلقــت و قوانیــن جهانــی تطبیــق دارد .برعکــس ،آنچــه بــا اســاس
ثبــات ،از ِ
عــدل مطابقــت نکنــد ،ماننــد باطــل و ظلــم و کارهــای ناصــواب ،در جهــان محــو میشــود و ناپایــدار خواهــد بــود
» .اینجــا منظــور امــام از قوانیــن جهــان ،نظــم طبیعــت و قوانیــن طبیعــی اســت ،نــه آن نظمــی کــه ابرقدرتهــا

سال ششم _ شماره 33

17

تعریــف کردهانــد ،کــه آنهــا در واقــع عیــن بیعدالتــی 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 میگویــد:
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 اســام اســت .بــر پایــه
مفروضــات دینــی و آیــات مشــخصی کــه در قــرآن آمــده اســت ،دیــن اســام ایمان بــدون عدالــت را به رســمیت
نمیشناســد .از نظــر اســام وجــود عدالــت مســاوی اســت بــا ایمــان و ایمــان بــدون کوشــش در جهــت تحقــق
عدالــت اصالتــی نــدارد .امــام اینجــا بــه آیــه  3ســوره ماعون اشــاره میکنــد« :آیــا آن کــه روز جــزا را دروغ شــمرد
دیــدهای؟ او همــان کســی اســت کــه یتیــم را بــه اهانــت میرانــد و مــردم را بــه طعــام دادن بینــوا وا نمـیدارد».در
واقــع منکــر روز جــزا همــان کســی اســت کــه در راه عدالت و مســاوات گام بر نداشــته اســت .دســتورات اســامی
برپایــی عدالــت را عمــق عبــادات میدانــد و روح حاکــم بــر شــریعت.
از نظــر امــام صــدر اســام در بنیــان اصــل عدالــت ،مســئولیتهای فــردی و اجتماعــی را مشــخص کــرده اســت
کــه البتــه در تعامــل بــا یکدیگرند:
 .1مســئولیتهای 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 میشــود 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 انســانها ،انفــاق اســت.
 .2مســئولیت 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 شکســتهاند .مســئولیتهای جوامــع روســتایی عینــا در شــهر نیــز مصــداق دارد.
 .3مســئولیتهای متقابــل :همــه اعضــای جامعــه از یــک پیکــر هســتند .داراییهــا ،جانهــا و پیمانهــای
مــردم از آن تمامــی افــراد جامعــه اســت.
امــام در مــورد شــیوههای تحقــق عدالــت راهکارهایــی را ارائــه میدهــد کــه برآمــده از قــرآن و احادیــث اســت،
که عبارتنــد از:
 .1بخشــش :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.
 .2تحریــم ربــا :تحریــم ربــا نشــان میدهــد کــه اســام نمیخواهــد ســرمایه بــه تنهایــی و بــدون کار و تــاش
افزایــش یابد و ســودآور شــود.
 .3بیمــه افــراد فقیــر :عبــارت اســت از تامیــن نیــاز افــراد تهیدســت(البته نــه فقــری که حاصــل سســتی و بطالت
است).
 .4بیمــه :بیمــه افــراد ســالمند ،کــودک ،بیمــار و حــوادث .مســئولیت بیمههــا در واقــع همــان مســئولیت کامــل
جامعــه اســامی در شــرایط دشــوار اجتماعــی اســت.
 .5وام :اســام بــه دادن وام بدونبهــره تشــویق نمــوده و یــک درهــم قــرض را بهتــر از یــک درهــم صدقــه
میدانــد.
امــام صــدر معتقــد اســت کــه جدایــی اصــل عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی از ایدئولــوژی اســامی(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 مســئلهای کامــا سیاســی تبدیل شــده اســت.
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امــام جایــی دیگــر میگویــد« :ایــن نــوع عقیــده اســامی ،مجــرد از نتایــج اجتماعــی ،نــزد اغلــب مســلمانان بــه
صــورت احساســی ذهنــی درآمــده اســت کــه نــه بــر زندگــی آنهــا اثــر میگــذارد ،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 بیعدالتــی ،تمــدن مــادی غــرب را مــورد توجــه قــرار میدهــد .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
ریشـهکن کــردن روح اعتقــادی در جامعــه بودنــد .چــرا کــه روح معنویــت را مانعــی بــر ســر راه خــود در جهــت
رســیدن بــه منافــع مــادی میدیدنــد .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 بیقیــد و بنــد ســرمایهداری
بــاز کردنــد .هــدف آنهــا صرفــا تولیــد و فــروش بــه هــر قیمتــی بــود.
امــام در ایــن میــان نقــش علمــا را بســیار مهــم بــر میشــمارد .ایشــان میگویــد :شــاید برخــی علمــا بــا دعــوت
و تبلیــغ ،و یــا بــا سکوتشــان در نشــاندن عبــادت بجــای عدالــت ســهیم بودهانــد .نتیجه ایــن روش تربیتی بســیار
خطرنــاک اســت ،چــون باعــث ناامیــدی از نهــاد دیــن میشــود(همان .)30:از اینــرو مســئولیت علمای دین بســیار
مهــم اســت .مســلمان امــروز تصــور درســتی از مفهــوم عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی نــدارد و از اینــرو اختــاف
طبقاتــی در جوامــع مســلمان مــوج میزنــد.
امــام صــدر ایــن مهــم را مــورد توجــه قــرار داده اســت کــه ،چــرا دولتهــای اســامی بــا دیگــر ملتهــای
مســلمان ماننــد بیگانــه رفتــار میکننــد؟ از جملــه مشــکالت بیــن کشــورهای مســلمان در برقــراری عدالــت در
قالــب امتــی واحــد میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
.1گمرکاتــی کــه بــر کاالهــای صادراتــی وضــع شــده اســت  .2محدودیتهایــی نســبت بــه کارگــران و بهرهمنــد
نبــودن آنهــا از حقــوق مــورد نظــر در بیشــتر کشــورها  .3اهانــت و منتگــذاری بــه مهاجــران و آزار آنهــا .همــه
اینهــا دردنــاک و نتیجــه فقــدان عدالت اســت.
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چند پیشنهاد توسط امام صدر:
 .1توصیــه بــه همــه علمــای جهــان اســام و مومنــان بــرای مبــارزه در جهــت تحقــق عدالــت و پشــتیبانی از
محرومــان و ســتمدیدگان
 .2دولتهای استقالل یافتهء مسلمان این مرحله از تاریخ خودشان را مرحله سازندگی داخلی بدانند.
 .3دولتهــای اســامی بــا ایجــاد طرحهایــی بــه توســعه مناطــق و طبقــات محــروم و بهبــود شــرایط کارگــران،
متخصصــان و مهاجــران بپردازند.
 .4اجــرای پژوهــش دقیــق و همــه جانبــه در مــورد عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی در اســام و اهمیت جایــگاه آن
در دیــن و ســپس ترویــج نتایــج حاصــل از پژوهش.

20

عدالت
اجتماعیو
اقتصـادی
* دکتر محمد نیکجو
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عمدتــا توجــه نظــام جمهــوری اســامی بــه مســئله عدالــت
اجتماعــی و اقتصــادی در تخصیــص منابــع در بخشهــای
آمــوزش ،بهداشــت و رفــاه بــوده اســت .در کنــار آن در مقاطعــی
شــاهد سیاسـتهایی در جهــت کاهــش آالم فرودســتان بودهایــم
همچــون اختصــاص کوپــن کاال در دوران جنــگ تحمیلــی و

سیاسـتهای توزیــع یارانههــا کــه بــرای فرودســتان جامعــه مثمــر ثمــر بــوده اســت .توجــه بــه آمــوزش رایــگان
در تمامــی مقاطــع تحصیلــی و حتــی تحصیــات دانشــگاهی و مســئله بهداشــت منجــر بــه بهرهمنــدی اقتصــاد
ایــران از یــک منبــع کارآمد انســانی شــده اســت .شــاخص منبــع انســانی بانــک جهانــی ( )۲۰۱۸ایــران را در میان
بهترینهــای 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 Regionاســت؟ این
مقالــه تــاش 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
ـم تحریمهــای ناجوانمردانــه آمریــکا ،شــیوع بیمــاری کرونــا
اســت .در ســالهای اخیــر نیــز بــا ســه عامــل مهـ ِ
و کاهــش ارزش جهانــی نفــت مواجــه بــوده اســت .در کنــار نقــش دولــت در فراهــم آوردن بســتههای 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 میکنــد و نــه
دخالــت دولــت در بــازار.
در ســال  ۶۰ ،۹۸درصــد خانوادههــای فقیــر شــاغل بودهاند(مرکــز آمــار) .ایــن مهــم نشــان دهنــده جمعیــت
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قابــل توجــه افــراد بــا شــغل ســاده و پرداخــت بســیار کــم و همچنیــن وجــود جمعیتــی مهمــی از افــراد شــاغل
پارهوقــت 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 مییابــد کــه زنــان تحصیــل کــرده ایرانی کمترین ســهم مشــارکتی
در اقتصــاد را در مقایســه بــا کشــورهای منطقــه دارنــد و فاصلــه قابــل مالحظـهای بیــن مشــارکت مــردان و زنان
ن وجــود دارد(داده هــای بانــک جهانــی.)۲۰۱۸ -
در اقتصــاد ایــرا 
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
ـی اقتصــاد ایــران و عــدم مدیریــت منابــع سرشــار نفتــی در مقاطعــی
اســت .در نتیجــه بیمــاری هلنـ ِ
ـدی تاریخـ ِ
ـکان حضــور در بــازار خارجــی ،رقابــت بــا اجنــاس ارزان وارداتــی ،دسترســی بــه منابع
بخــش تولیــدی کشــور از امـ ِ
مالــی ارزان ،دسترســی بــه تکنولــوژی کارآمــد ،بهــره از تــورم کنتــرل شــده ،ثبــات اقتصــادی در پیشبینــی
تجــاری آینــده بــرای بنگاههــای کســب و کار ایرانــی فراهــم نشــده اســت .در نتیجــه مشــاهده میشــود کــه
بــا اقتصــادی مواجــه هســتیم کــه بنگاههــای بــزرگ آن بــا رانــت دولتــی از ابتــدا بــزرگ خلــق شــده (و نــه بــا
هنــر مدیریتــی و تجــاری تصمیــم گیرنــدگان) ،بنگاههــای متوســط آن تقریبــا حــذف شــدهاند و غالــب آن را
شــرکتهای بــا تعــداد کارمنــدان کمتــر از پنجــاه نفــر شــکل میدهنــد .در واقــع بــا ارجــاع بــه دادههــای مرکــز
آمــار  ۷۰درصــد شــرکتهای فعــال در اقتصــاد بنگاههایــی بــا تعــداد کارمنــد کمتــر از  ۴نفــر میباشــد .از
منظــر دســتیابی بــه اقتصــادی عادالنهتــر بنگاههــای کوچــک قابلیــت تولیــد کاالهــای تکنولوژیکی و پیچیــده را
نداشــته و غالبــا در بخــش ارائــه خدمــات در اقتصــاد ایفــای نقــش میکننــد .ایــن بنگاههــا در برابــر شــوکهای
اقتصــادی همچــون شــیوع کرونــا و یــا رکــود تورمــی حاصــل از کاهــش در تقاضــا در بــازار آســیبپذیر بــوده چرا
کــه از انعطــاف مالــی قابــل مالحظـهای در میــان مــدت و بلنــد مــدت برخــوردار نیســتند .همچنیــن بنابــه نــوع
مشــارکت بنگاههــای خــرد در اقتصــاد ،فــارغ التحصیــان دانشــگاهی کــه غالــب جمعیــت جــوان جویــای کار
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کشــور را تشــکیل میدهنــد ،فرصــت اســتفاده از تخصــص دانشــگاهی خویــش را در ایــن بنگاههــا ندارنــد .امــا
بنگاههــای متوســط کــه میتواننــد منبــع اصلــی اشــتغال پایــدار باشــند ســهم ناچیــزی در اقتصــاد کشــور دارنــد.
آنهــا میتواننــد قــدم در تولیــد کاالهــای پیچیــده کــه نیــاز بــه اشــتغال متخصصیــن و بهرهمنــدی از خدمــات
ســایر بنگاههــا دارنــد بگذارنــد و در نهایــت بــا کفایــت بــازار بــه بنــگاه بــزرگ تبدیــل شــوند .بنگاههــای متوســط
میتواننــد تامیــن کننــده اصلــی کاالهــای واســطهای بنگاههــای 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 نبودهانــد در عرصــه
صــادرات و بــازار بینالملــل نیــز امــکان رقابــت قیمتــی ندارنــد .در واقــع بنگاههــای بــا ســایز متوســط ســهم
کمــی از نهادههــای تولیــدی بنگاههــای بــزرگ را تشــکیل دادهانــد .بنگاههــای تولیــدی بــزرگ نیــز تمایــل
بــه تامیــن نهادههــای خــود از منابــع خارجــی دارنــد چــرا کــه از کیفیــت بهتــر و قیمــت مناســب تــری نســبت
بــه رقیــب داخلــی خــود بودهانــد .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 میشــود
محــروم اســت .ایــن مهــم منجــر بــه محدودیــت مالــی دولــت در اعمــال سیاس ـتهای حمایتــی از کســب و
کارهــای خــرد شــده اســت .متاســفانه ایــن مســئله بــه ناعدالتــی اقتصــاد ایــران دامــن زده و خواهــد زد .البتــه بــا
ارجــاع بــه بســتههای مشــورتی صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی ،در مواجهــه بــا کرونــا دولتهــا
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 محدودیتهــای اقتصــادی کــه ذکــر شــده ،دولــت و ملــت مجبــور بــه تعطیــل
نکــردن اقتصــاد و مواجهــه بــا کرونــا شــده انــد.
بــا امیــد بــه رفــع تحریمهــای اقتصــادی بــه عنــوان مهمتریــن عامــل ناپایــداری و ناامیــدی در اقتصــاد کشــور،

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
24
شــونده منبــع انســانی کشــور ،سیاســت گــذاران اقتصــادی کشــور بایــد بــه تبییــن
سیاس ـتهای شــمولگرا و اصــاح مــوارد آســیبزا بــه فضــای کســب و کار کشــور بپردازنــد .در ایــن میــان
میتــوان بــه مــوارد ذیــل توجــه کــرد:
 )۱سیاسـتهای مالیــات بــر بنگاههــا در ایــران در جهــت عــدم تشــویق ســرمایه گــذاری در صنعــت میباشــد.
ایــران در میــان کشــورهای بــا نــرخ بــاالی اخــذ مالیــات از بنگاههــای اقتصــادی در جهــان اســت.
 )۲سیاسـتهای پولــی و ارزی کشــور بایــد در مســیر تقویــت زمینــه حضــور تولیــد کنندههــای ایرانــی در وهلــه
اول بــازار منطقـهای و بعــد بیــن المللی باشــد.
 )۳توجــه دولــت بایــد بــر افزایــش نــرخ پیچیدگــی ســبد تولیــدی کشــور باشــد .یعنــی توجــه بــه تولیــد کاالهای
پیچیــده و تکنولــوژی محــور توســط دولتهــا.
)۴حمایــت از تولیــد بنگاههــای تولیــد کننــده قطعــات واســطهای و یــا نهایــی بــرای مصــرف داخلــی .الــزام
بنگاههــای بــزرگ بهرهمنــد از مواهــب دولتــی بــه تخصیــص ســهمی از تامیــن قطعــات یــا مــواد اولیــه از بــازار
داخلــی جهــت تقویــت تولیــد داخلــی.
 )۵توجــه بــه افزایــش مشــارکت زنــان در جامعــه بــا حمایــت ایــن شــرکتها در تامیــن مالــی و افزایــش فرصــت
بــرای حضور آنهــا در بــازار.
 )۶اصــاح نظــام بانکــی کشــور ،توجــه نظــام بانکــی در تســهیل منابــع مالــی بــه کســب و کارهــای متوســط و
کوچــک و توجــه بــه بنگاههــای بــا مدیریــت زنــان (در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه در رونــد کاهــش
ناعدالتــی جنســی بــه ایــن گونــه سیاسـتها توجــه میشــود).
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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 سیاس ـتهای شــمولگرا و25
اصــاح مــوارد آســیبزا بــه فضــای کســب و کار کشــور بپردازنــد .در ایــن میــان میتــوان بــه مــوارد ذیــل توجــه
کر د :
 )۱سیاسـتهای مالیــات بــر بنگاههــا در ایــران در جهــت عــدم تشــویق ســرمایه گــذاری در صنعــت میباشــد.
ایــران در میــان کشــورهای بــا نــرخ بــاالی اخــذ مالیــات از بنگاههــای اقتصــادی در جهــان اســت.
 )۲سیاسـتهای پولــی و ارزی کشــور بایــد در مســیر تقویــت زمینــه حضــور تولیــد کنندههــای ایرانــی در وهلــه
اول بــازار منطقـهای و بعــد بیــن المللی باشــد.
*احسان ابراهیمی
 )۳توجــه دولــت بایــد بــر افزایــش نــرخ
پیچیدگــی ســبد تولیــدی کشــور باشــد .یعنــی
توجــه به تولیــد کاالهــای پیچیــده و تکنولوژی
محــور توســط دولتهــا.
)۴حمایــت از تولیــد بنگاههــای تولیــد کننــده
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نئولیبرالیسم
و عدالت اجتماعی

قطعــات واســطهای و یــا نهایــی بــرای مصــرف داخلــی .الــزام بنگاههــای بــزرگ بهرهمنــد از مواهــب دولتــی بــه
تخصیــص ســهمی از تامیــن قطعــات یــا مــواد اولیــه از بــازار داخلــی جهــت تقویــت تولیــد داخلــی.
 )۵توجــه بــه افزایــش مشــارکت زنــان در جامعــه بــا حمایــت ایــن شــرکتها در تامیــن مالــی و افزایــش فرصــت
بــرای حضور آنهــا در بــازار.
 )۶اصــاح نظــام بانکــی کشــور ،توجــه نظــام بانکــی در تســهیل منابــع مالــی بــه کســب و کارهــای متوســط و
کوچــک و توجــه بــه بنگاههــای بــا مدیریــت زنــان (در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه در رونــد کاهــش
ناعدالتــی جنســی بــه ایــن گونــه سیاسـتها توجــه میشــود).
همینطــور در بحــث واکســن کرونــا دیدیــم ،دولتهــای لیبرالیســتیک کــه بــه آزادی ســرمایه و تجــارت ،بــاور
ایدئولوژیــک دارنــد ،تــاش کردنــد قوانینــی بــرای ممنوعیــت تجــارت و صــادرات واکســنهای تولیــدی در
کشــورهای خــود بــه دیگــر کشــورها تصویــب کننــد تــا نوعــی ملــی گرایــی را ،بــر ضــد اقتصــاد جهانگــرا و

اصــل اساســی آزادی ســرمایه و تجــارت ترجیــح دهنــد .نمونههایــی ازین دســت نشــان
مــی دهــد ،خوانــش نئولیبــرال از اقتصــاد در عمــل بــا موانــع انســانی ،حیاتــی و ضروری
26
روبــرو میشــود و حتــی معتقدتریــن دولتهــا بــه ایــن سیاس ـتها را گاهــی مجبــور
و مجــاب بــه عــدول میکنــد.
آمــار کشــتهها و نــوع پاســخی کــه نظــام ســامت و بهداشــت کشــورهای غربــی بــه کرونــا دادنــد خــود
آشــکارکننده میــزان موفقیــت سیاسـتهای نولیبــرال بــوده اســت .میــزان مــرگ و میــر در انگلســتان و آمریــکا
کــه ایــن سیاسـتها بــا شــدت دنبــال میشــده اســت ،در مقایســه بــا کشــورهایی ماننــد کانــادا کــه دولــت رفــاه
در آن حاکــم اســت ،نشــان میدهــد ســرمایه گذاریهــای بلندمــدت و بــی وقفــه در امــر بهداشــت و ســامت در
مواقــع خطــر و بحــران چگونــه تغییــرات مهــم و حیاتــی ای بــه بــار مـیآورد.
ازینــرو ،و مبتنــی بــر کلیــه نــکات مطــرح شــده میتــوان گفــت اگــر سیاسـتهای نئولیبرالســتیک در ســطحی
غیرمنعطــف و ســخت و صلــب بــه اجــرا درآینــد ،ضمــن انهــدام محیــط زیســت کــه اصلیتریــن بیعدالتــی
اســت ،جــز منطــق بــازار و ســرمایه آزاد و ســازوکارهای دورنــی آن ،ناظــری اخالقــی بــرای تعدیــل شــکافها
و فاصلــه طبقاتــی اجتماعــی وجــود نخواهــد داشــت و دولتهــا تســهیل کننــده ایــن شــکافها خواهنــد بــود
امــا اوضــاع بحرانــی و ضرورتهایــی کــه بحرانــی ماننــد کرونــا بــر بشــر ایجــاد و ایجــاب مــی کنــد ،عــدول
از سیاس ـتهای نولیبــرال را الجــرم مــی ســازد .آمریــکا میتوانــد الگویــی بــرای دوران پســاکرونا نیــز باشــد و
دولتهــا بــا پاسداشــت عملــی عدالــت اجتماعــی ،از شــدت و حــدت بحرانهــای پیــش روی بشــر امــروز بکاهنــد.
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باظهــور اقتصــاد بــازار و نظــام ســرمایهداری در اواخــر قــرن  ۱۸وگســترش آن درقــرن
 ،۱۹مکانیــزم قیمــت و نظــام عرضــه و تقاضــا بــه عنــوان عامــل تخصیــص منابــع
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تولیــد و کارآیــی اقتصــادی و افزایــش ثــروت مــورد پذیــرش اندیشــمندان اقتصــادی
قــرار گرفــت.
درطــول بیــش از دو قــرن گذشــته ،مبنــای فکــری نظــام ســرمایهداری و سیســتم عرضــه و تقاضــا بــر اســاس
نظریــه مطلوبیــت و فایدهگرایــی جرمــی بنتــام فیلســوف انگلیســی اســتوار شــده و خیــر عمومــی برای طرفــداران
اقتصــاد بــازار نیــز بــا همیــن اصــل مطلوبیــت و فایدهگرایــی توجیــه مــی شــد .در مقابــل ایــن رویکــرد مخالفــان
نظــام ســرمایهداری نیــز ،گســترش فقــر و تبعیــض ولــه شــدن ارزشهــای انســانی زیــر چرخهــای تولیــد رقابتــی
را بــه عنــوان عــوارض برآمــده از ســلطه چنیــن سیســتمی بــه بــاد انتقــاد گرفتــه و آن را در تضــاد بــا معیــار
اخالقــی عدالــت و بهرهکشــی از دیگــران برنتابیدنــد.
تعــارض و چالــش ایــن د و مکتــب فکــری و اقتصادی
در درازای قــرون  ۱۹و  ۲۰تــداوم داشــت تااینکــه جان
رالــز فیلســوف سیاســی واخالقــی معاصــر آمریکایــی
بــا نوشــتن کتابــی تحــت عنــوان «نظریـهای دربــاب
عدالــت» به ســازگار نمودن ایــن دو دیــدگاه اقتصادی
مبــادرت کــرد .ازنظــر رالــز عدالــت ،مقدمتریــن
فضیلــت نظامهــای اجتماعــی اســت ،اهمیــت تئــوری رالــز در آن اســت کــه توانســت بیــن اصــول آزادی و برابری
ســازش برقــرار نمایــد و نســبت ایــن دو را بــه گونـهای ترســیم کنــد کــه نــه آزادی قربانــی و نــه برابــری بیمعنــا
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 اخــاق غافــل میکنــد 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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را مطــرح نمــود و عدالــت رادرقامــوس عدالــت اجتماعــی بیــان داشــت.
ازمنظــر رالــز هــم عدالــت زمانــی محقــق میشــود 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 میکننــد 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
بیدلیــل و ایجــاد تعادلــی واقعــی در میــان خواســتههای متعــارض انســان هــا اســت وتوزیــع درســت ســود و
مســئولیت هــم در همیــاری اجتماعــی صــورت میگیــرد.
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
او ،معرفــت ارزشهــا وحقایــق را ذاتــی نمیشــمارد بــه ســنت قــرارداد اجتماعــی رجــوع میکنــد و میگویــد:
«اخــاق محصــول ســازندگی ذهــن انســانها اســت و انســانها از طریــق گفتگــو میتواننــد بــه توافــق رســیده
ن نماینــد «و باایــن نــگاه قرارداداجتماعــی را از جهــت نظــری
و اصولــی را بــرای زندگــی اجتماعــی خــود تعییـ 
بــرای حــل مســاله عدالــت مناســب میدانــد چــرا کــه در جامعــه هــم تفاهــم و همیــاری وجــود دارد و هــم
تعــارض منافــع ،زیــرا افــراد بــه دلیــل مدنــی الطبــع بــودن بــه تنهایــی قــادر بــه زندگــی مطلوبــی نیســتند و در
عیــن حــال بــه تصاحــب فرصتهــا توســط دیگــران بیاعتنــائ نمیباشــند 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 میکنــد تــا گفتگــو و توافــق افــراد براســاس رونــدی بیطرفانــه و منصفانــه
انجــام پذیــرد و مهمتریــن شــرط تحقــق بیطرفــی بــرای قــرارداد اجتماعــی را وضعیتــی تعریــف میکنــد کــه
انســانها برابــر و آزاد باشــند ایــن همــان وضعیــت آرمانــی اس ـت .رالــز اعتقــاد داشــت کــه افــراد در وضعیــت
آرمانــی برمبنــای اصــول عقــل بــه انتخــاب اصــل عدالــت اقــدام میکننــد .هرچنــد کــه ایــن انتخــاب بنــا بــه
برداشــت ودرک مــا ،از ذات درونــی وفطــرت انســانها برمیخیــزد 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 میکنــد چــون افــراد در پشــت حجــاب جهــل از موقعیــت
آینــده خــود بیاطــاع بــوده و از طرفــی میخواهنــد بیشــترین ســود و منفعــت
شــخصی را درجامعــه خــود داشــته باشــند لــذا بــه مقتضــای عقــل بــه گزینــش
اصــل عدالــت روی میآورنــد.
ت صــرف شــخصی
البتــه در دیــدگاه رالــز عدالــت جویــی امــری فراتــر از فضیلـ 
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 تالشهــای جــان رالــز در راســتای ایجــاد ســازگاری بین
کارآیــی اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی تــا چــه میــزان موفــق بــوده و خواهــد
بــود امــا رویکــرد پیونــد زدن اقتصــاد بــازار بــا رفتــار عدالــت جویانــه گامــی
ارزشــمند واخالقــی تلقــی میگــردد 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 توســعهیافته رقــم زده اســت و طبعــا از اندیشــمندان عالقمنــد بــه عدالت
و مبانــی اخــاق انتظــار مـیرود کــه بــا علتیابــی نقــاط قابــل بهبــود نظریــات
جــان رالــز و پیــدا کــردن راهکارهای مناســب ،گامی را که توســط این فیلســوف
اخــاق 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 زمانـهای کــه کوویــد  ۱۹جــان انســانها بــه
ویــژه نــاداران و فقــرای جهــان را بــه واســطه اقتصــاد حریصانــه مــورد تهدیــد
قــرار داده اســت حیاتیتریــن گام علمــی و اخالقــی محســوب گــردد.
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در نقد عدالت اجتماعی
* امیرحسین خالقی
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ن هایــک بــزرگ ،اقتصــاددان نامــدار مکتــب اتریــش ،زمانی گفتــه بود کل ایــده عدالــت اجتماعی اینســت که
فــو 
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 اندیشـههای او
بــرای فهــم دقیــق ایــن مفهــوم ضــروری بــه نظــر مــی رســد .ایــن ســو و آن ســو وقتــی واژه عدالــت اجتماعــی
میشــنویم 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 فــان
رفتــار از فــردی ســر زده باشــد ،مــی تــوان آن را عادالنــه یــا ناعادالنــه خوانــد ،ولــی در عدالــت اجتماعــی در
نهایــت حــرف از «جامعــه» اســت نــه فــرد و اینجــا عدالــت چنــدان موضوعیتــی نــدارد .هایــک در کتــاب «قانون،
قانونگــذاری و آزادی» خاطــر نشــان میکنــد:
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 میکردیــم ،امــا چنیــن
نیســت ،ســهم هرکــس نتیجــه فراینــدی اســت کــه اثــر آن بــر روی افــراد خــاص را هیچکــس ،بــه هنــگام

سال ششم _ شماره 33

31

پیدایــش آنهــا ،نــه در نظــر داشــته و نــه پیــش بینــی کــرده بــود .نهادهایــی کــه از آن پــس ،بــه ایــن جهــت
اســتمرار مییافتنــد 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» میداننــد) 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 میشــوند ،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 ســامت
جــان بــه در میبرنــد؛ 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 بیعدالتــی بدانیــم؟ چنیــن «کســی» وجــود
نــدارد .در نظامــی کــه افــراد بــدن اجبــار مشــخص کار خــود را انتخــاب میکنــد و بــا توافــق بــا هــم بــه مبادلــه
میپردازنــد 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؛ نمیتــوان «کســی» را مســئول تفــاوت هــا افــراد دانســت.
«عدالــت اجتماعــی فقــط در یــک اقتصــاد هدایــت شــده و دســتوری مثــل ارتــش کــه افــراد در مــورد آنچــه
میتواننــد انجــام دهنــد از دیگــری دســتور مــی گیرنــد ،میتوانــد معنــا پیــدا کنــد».

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 برای32
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 میکردند.
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 قبیلـهای ســازگارند؛ نــه یــک اقتصــاد مبتنــی بــر تقســیم کار که با
مکانیســم هایــی انتزاعــی هماهنــگ میشــود .در قبیلــه عصــر جنــگل ،افــرادی که مــی خواهنــد خــود را ثروتمند
کننــد ،در نهایــت از جیــب گــروه خــود را ثروتمنــد مــی کننــد .از دســت نامرئــی کــه باعــث میشــود افــراد
خودخــواه رفــاه دیگــران را افزایــش دهنــد ،خبــری نیســت .واهلل اعلــم.
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توجــه بــه نظریــات هنجــاری و کاربســت آنهــا در عمــل برنامهریــزی ،در دهههــای اخیــر در برنامهریــزی شــهری
امــری اســت مــورد توجــه متخصصیــن .مواجهی شــهرهای امــروز با انــواع نابرابــری از جملــه نابرابــری اجتماعی،
اقتصــادی ،فضایــی و ...ســبب توجــه برنامهریــزان 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 دغدغـهی انســان معاصــر اســت و هــر روزه تعاریــف جدیــدی بــرای آن طرح شــده و راهکارهایــی برای
تحقــق آن ارائــه میشــود .یکــی از مطــرح تریــن نظریــات هنجــاری در ایــن خصــوص ،شــهر عدالــت محــور
اســت .ایــن نوشــتار پــس از ارائـهی توضیحات مختصــری از مفاهیــم کالن درباب عدالت برای ترســیم خاســتگاه
اندیشـهای ایــن نظریــه ،بــه شــرح مفهــوم شــهر عدالــت محــور میپــردازد.
 . 1مفهوم 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 میکنــد کــه در هــر
جامعـهای 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 میشــوند .افالطــون از نخســتین اندیشــمندانی
اســت کــه بــه شــیوهای تحلیلــی اســتداللی نظریـهای جامــع پیرامــون عدالــت مطــرح کــرده اســت .ارســطو نیز
عدالــت را اعطــای حــق بــه ســزاوار آن میدانــد .در قــرون اخیــر بــا طــرح دیدگاههــای کمونیســتی مارکــس و
انگلــس در امتــداد آن ،عدالــت و پیونــد آن بــا اقتصــاد و سیاســت معانــی دیگــری یافــت .آموزههــای مارکــس در
نقــد اقتصادسیاســی ســرمایهداری و بــرای نیــل بــه آرمانشــهر کمونیســتی ،ناظــر بــر اندیشـهی کانونــی عدالــت
و خصوصــا عدالــت اجتماعــی اســت .مفهــوم عدالــت و عدالــت
اجتماعــی از ده ـهی  60وارد ادبیــات جغرافیدانــان نیــز شــد .دیویــد هــاروی از مهمتریــن اندیشــمندانی اســت
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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 1980
بیشــتر متفکریــن حــوزه برنامهریــزی کــه عدالــت ر ا بــه عنــوان موضــوع اصلــی مطالعــات خــود بــر میگزیدنــد،
بــه قلمــرو اندیشـههای سوسیالیســتی و یــا نئــو مارکسیســتی تعلــق خاطــر داشــتند و اغلــب معتقــد بودنــد کــه
برقــراری عدالــت در نظــام سیاســی ســرمایهداری لیبــرال امکانپذیــر 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 تالشهــای اندیشــمندانی چــون رالــز و هابرمــاس کــه بــه جبــه ه متفکریــن
غیرسوسیالیســت تعلــق داشــتند ،بحــث پیرامــو ن عدالــت در قالــب ســنت فلســفی لیبــرال و ســپس برنامهریــزی
لیبــرال گنجانــده شــد  .از آغــاز قــرن بیســت و یکــم موضــوع عدالــت در نــزد متفکریــن جریــان اصلــی حــوزه
برنامهریــزی بســیار داغ و پرشــور در جریــان بــوده اســت چــرا کــه برنامهریــزی خصوصــا در دنیــای معاصــر عمیقا
بــه عدالــت مرتبــط اســت و تعمــق دربــاره موضوعــات مرتبــط بــا برنامهریــزی عدالــت محــور ضــروری بــه نظــر
میرســد .بــرای پرهیــز از شــرح تمامــی نظریــات شــاخص مرتبــط بــا عدالــت از منظــر اندیشــمندان تاثیرگــذار بــر
ایــن مفهــوم ،خالصهــای از نــکات کلیــدی اندیشـهی ایشــان در قالــب جــدول شــماره  1ارائــه شــده اســت.
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شــایان ذکــر اســت هــر چنــد تمامــی ایــن اندیشــمندان اصــول متعــددی در تعریــف مفهــوم عدالــت ارائــه دادهاند
امــا مســئله ایــن اســت کــه ایدههــای 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 نســخهی
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 میگیرنــد.
 . 1.1عدالت اجتماعی
از دهــه  1960مفهــوم وکارکــرد عدالــت اجتماعــی ،وارد ادبیــات جغرافیایــی شــد و مســایلی نظیــر رفــاه اجتماعی،
نابرابریهــای شــدید ،فقــر و بیــکاری بــه ســرعت مــورد توجــه جغرافیدانــان قــرار گرفــت و جغرافیــای رادیــکال
و لیبــرال را بیــش از ســایر مکاتــب دیگــر تحــت قــرار داد .از میــان جغرافیدانــان و جامعــه شناســانی کــه بــه
طــور مشــخص بــه موضــوع فضــا و ارتبــاط آن بــا ســاختار اجتماعــی پرداختهانــد ،دیویــد هــاروی مفهــوم عدالــت
اجتماعــی را در کمــک بــه منافــع همگانــی ،مــاک توزیــع درآمدهــا در مکانهــا ،تخصیــص عادالنــه منابــع و
رفــع نیازهــای اساســی مــردم بــه کار بــرد .در واقــع هــاروی بــا طــرح وابســتگی میــان نابرابریهــای اجتماعــی
و ســاختارهای فضــای جغرافیایــی ،در تحلیــل اصــول عدالــت اجتماعی ســه معیــار «نیــاز»« ،منفعــت عمومی» و
«اســتحقا ق» را مطــرح میکنــد 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 گون ـهای باشــد کــه نیازهــای
جمعیــت شــهری را پاســخگو باشــد و تخصیــص منطقـهای منابــع را بــه گونـهای 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 بیعدالتــی یــا نابرابــری کــه محــدود بــه قلمــرو اقتصــادی نشــود ،ضــرورت
دارد .مطالعــات جنســیتی و انتقادهــای فمینیســتی رویکــرد بدیلــی را تــدارک دیــده اســت کــه بیعدالتــی را بــه
ســرکوب و تســلط ارتبــاط میدهــد.
 . 1.2عدالت فضایی
یکــی از مهمتریــن اندیشــمندانی کــه بــا طــرح مفهــوم حــق شــهر  ،بحــث عدالــت اجتماعــی را بــه فضــا مرتبــط
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میکنــد ،هنــری لوفــور ،اندیشــمند فرانســوی اســت .در ســال  1973ایــن 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 انقالبهــای شــهری جایگزیــن
انقــاب صنعتــی میشــوند ،فراگیــر شــد .ایــن انقــاب شــهری بــه گونـ های یــک انقــاب فضایــی نیز محســوب
میشــد و پژواکــی عمیــق و مانــدگار در در شــهرگرایی و جغرافیــای انتقــادی داشــت .مهمتریــن معیــار بــرای
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
ارزشتریــن و در عیــن حــال فرامــوش شــده تریــن حقــوق بشــر اســت .امــروزه حــق بــه شــهر در دســت منافــع
خصوصــی و شــبه خصوصــی قــرار میگیــرد .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 مقدمهای
بودنــد بــر مفهــوم «شــهر عدالــت محــور» ســوزان فاینشــتاین کــه در ادامــه مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
 . 2شهر عدالت محور
در دهههــای اخیــر در رویکــرد پســت مدرنیســتی ،ایدههــای بســیاری بــرای نجــات یــا تکامــل برنامهریــزی
مدرنیســتی ارائــه شــدند .ماننــد
مــدل ارتباطی پتســی هیلی ( ،)2000 / 1996نوشــهرگرایی ،شــهر عدالت محــور فاینشــتاین ( )2000و برنامهریزی
غیــر اقلیدوســی جــان فریدمــن ( )2000 / 1993مشــابه بــا برنامهریــزی وکالتــی  14پــل دیویــدف 1965 ( 15
 .)172173.pp ;2009 ,Talvitie- ) )2000 /در کنــار برنامــه ریــزی ارتباطــی و نظریــه پــردازان چنــد فرهنگــی،
فاینشــتاین بــا فرآیندهــای برنامهریــزی و مشــارکت ارتبــاط دارد.
ایمــان او بــه قــدرت اصالحــی جامعــه مدنــی در راســتای دیگــر متفکــران هنجــاری پســت مــدرن و همچنیــن
نظریــه پــردازان توســعه نئولیبــرال میباشــد ( .)p33 ;2002 ,Watsonســوزان فاینشــتاین ایــدهی خــود در مورد
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شــهر عدالــت محــور را بــا انتشــار کتابــی بــا همیــن نــام در ســال  2010بــه تکامــل میرســاند .وی در ایــن اثــر با
طــرح ویژگیهــای یــک شــهر عدالــت محــور ،میــزان تحققپذیــری ایــدهاش را در ســه شــهر نیویــورک ،لنــدن
و امســتردام مــورد بررســی قــرار داده و بــه نتایــج قابــل توجهــی دســت میابــد ( ). 2010 ,Fainstein
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 آمیختهانــد .این
فــرم فضایــی همــراه و منتفــع از دولــت رفــاه و مبتنــی بــر یــک جامعــه مدنــی قــوی ،و مالکیــت عمومــی زمیــن
اســت ( .)p34 ;2002 ,Watsonطبــق نظریــه شــهر عدالــت محــور فاینشــتاین ،هــدف اصلــی برنامهریــزی،
ارتقــای عدالــت اجتماعــی ،اقتصــادی و فضایــی اســت (  .)365 p ;2009 ,Winklerبــا 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 تحلیلهــای بافــت بررســی میکنیــم ،جهانــی نباشــند .بعــاوه ،تعاریــف ایــن مقــوالت
امــر ســادهای نیســت .بــرای مثــال تعریــف عدالــت برحســب دانــش ،قــدرت و زمینــه بســیار گوناگــون اســت
( ). 230-229 .pp ;2008 ,Thomasنقــش برنامهریــز در چنیــن زمین ـهای ایــن اســت کــه میــان دانــش و
عمــل بــرای توانمنــد ســازی گروههــای تحــت ســتم و بــه حاشــیه رانــده شــده پیونــد برقــرار میکنــد تــا در
برابــر اســتثمار و محرومیــت از اصالــت خــود مقاومــت کننــد ( .)p32 ;2002 ,Watsonنظریـهی 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 برنامهریــزی آن ،معیارهایــی ارائه
دهــد .لــذا در ادامــه اهــم ویژگیهایــی کــه فاینشــتاین بــرای یــک شــهر عدالــت محــور تشــریح میکنــد ،ارائــه
شــده اســت.
 . 2.1ویژگیهای شهر عدالت محور
فاینشــتاین در نظریهــی شــهر عدالــت محــور ،چنــد ســوال اساســی مطــرح میکنــد .یکــی از مهمتریــن آنهــا
ایــن اســت کــه کیفیتهایــی کــه بــه هــر عدالــت محــور را در جهــان ثروتمنــد غربــی متضمــن میشــود چــه
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چیزهایــی اســت؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال ،مســاوات  ،دموکراســی و گوناگونــی ســه کیفیــت اولی ـهی شــکل
دهنــدهی عدالــت شــهری هســتند ،هــر چنــد کــه اســتانداردهای تعییــن آنهــا میتوانــد مــورد چالــش باشــد.
فــرض اولیــه بــر ایــن اســت کــه هــر شــرایط و زمینهــای ممکــن اســت تفاســیر مختلفــی از اصــول گســتردهی
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 میکنــد.
برخی از این موارد در قالب سه منظر ذکر شده از نظر فاینشتاین بدین شرحاند:
از منظر مساوات:
 . 1تمــام توســعههای جدیــد مســکن بایــد بــرای خانوادههایــی بــا درامــد پایینتــر از متوســط جامعــه واحدهایــی
در نظــر بگیرنــد ،هــم در ســایت هــم در جاهــای دیگــر بــا هدف تهیـهی خانـهی خــوب و محیط زندگی مناســب
بــرای تمامــی افراد
 . 2واحدهــای 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
 . 3خانوادههــا یــا مشــاغل نبایــد بــه طــور غیرداوطلبانــه جابجــا شــوند یــا هــدف دســتیابی بــه توســعه اقتصــادی
یــا تعــادل اجتماعــی قــرار گیرنــد مگــر در شــرایط ویــژه
 . 4برنامههــای توســعه اقتصــادی بایــد بــه منابــع کارکنــان اولویــت دهنــد و در جایــی کــه امکانپذیــر اســت،
مشــاغل کوچــک کــه اغلــب محلی هســتند بیشــتر از شــرکتهای بزرگ ریشــه داشــته باشــند .تمام توســعههای
تجــاری جدیــد بایــد فضایــی را بــرای اســتفاده عمــوم ایجــاد کننــد و زمانــی کــه ممکن اســت ،معیشــت مســتقل
و کسـبکارهای صاحبــان مشــاغل را بــه طــور همکارانــه تســهیل کننــد
 . 5پروژههــای بــزرگ بایــد موضــوع بررسـیهای 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 یارانههــای 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 توســعهدهندگان متعــدد توســعه یابنــد
 . 6کرایــه 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.
دولتهــای محلــی قــدرت ایــن را دارنــد کــه توزیــع درامــد را از طریــق جمــعآوری عــوارض و مالیــات بــر
اتومبیلهــا 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
شو ند .
 . 7برنامهریــزان بایــد نقــش فعالــی در شــوراهای مشــورتی در اعمــال فشــار بــرای راه حلهــای مســاوات طلبانــه
داشــته باشــند و از راهکارهایــی کــه بــه طــور نامناســبی بــه آنهایــی کــه در حــال حاضــر وضع خوبــی دارند ،ســود
میرســانند جلوگیــری کننــد
از منظر گوناگونی:
 . 1خانــواده بــرای دســتیابی بــه گوناگونــی نبایــد ملــزم بــه جابجایــی شــوند ،امــا جوامــع جدیــدی کــه منجــر بــه
جدایــی بیشــتر شــوند نیــز نبایــد ایجاد شــوند
 . 2منطقهبندی نباید برای اهداف تبعیض آمیز مورد استفاده قرار گیرد بلکه باید شمولیت را پرورش دهد
 . 3مرزهای بین نواحی باید دارای نفوذ شوند
 . 4فضــای عمومــی کافــی بایــد بــه طــور گســتردهای در دســترس و متنــوع باشــد ،جایــی کــه فضــای عمومــی
توســط نهادهــای خصوصــی ایجــاد میشــود ،ســخنرانی سیاســی نبایــد در ایــن مکانهــا ممنــوع باشــد ،همزمان،
گروههایــی بــا شــیوه زندگــی خشــونتآمیز (مســلحانه) نبایــد امــکان اشــغال فضــا را داشــته باشــند
 . 5به میزان عملی بودن و دلخواه جمعیت آسیبدیده ،کاربری زمین باید مختلط باشد
 . 6مقامهــای دولتــی بایــد بــه گــروههایــی کــه در طــول تاریــخ از تبعیضهــا در دسترســی بــه فرصتهــای
مســکن ،آمــوزش و اشــتغال رنــج بردنــد کمــک کننــد
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از منظر دموکراسی:
 . 1گروههایــی کــه نمیتواننــد بــه طــور مســتقیم در فراینــد تصمیمگیــری مشــارکت کننــد ،بایــد توســط
مدافعــان مطــرح شــوند
 . 2اگــر منطقــه در حــال حاضــر توســعه یافتــه اســت ،برنامههــا بایــد بــا مشــورت جامعـهی هــدف توســعه یابنــد.
هرچنــد جمعیــت موجــود ،نبایــد تنهــا حکــم ممکن بــرای آینــدهی منطقــه را بدهــد ،در سراســر شــهر مالحظاتی
نیــز بایــد اعمال شــود
 . 3بــرای محدودههایــی کــه هنــوز خالــی از ســکنه هســتند یــا بســیار انــدک اشــغال شــدهاند ،بایــد مشــاورهی
گســتردهای صــورت گیــرد کــه شــامل نماینــدگان گروههایــی کــه در حــال حاضــر خــارج از آن مناطــق امــا تحت
تاثیــر آن قــرار دارند باشــد
در مجمــوع ،نظری ـهی شــهر عدالــت محــور فاینشــتاین ،بــه طــور روشــن و صریحــی ،ویژگیهایــی را طــرح
میکنــد کــه بــا توجــه بــه نمــود عینــی آن کــه تــا حــدودی موفــق بــوده (شــهر آمســتردام هلنــد) میتــوان بــا
کاربســت آن در هــر محــدود ه شــهری ،میــزان توفیــق آن بــه ســوی عدالــت محــور شــدن را بــا ســنجههای
مشــخصی ارزیابــی کــرد و ایــن مهــم نیــاز بــه انجــام پژوهشهــای مســتقل و منســجمی دارد.
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مفهــوم «عدالــت» نــزد فالســفه سیاســی مــدرن و بــه دنبــال آنهــا ،جامعهشناســان
مفهومــی تجریــدی نیســت بلکــه متجلــی در «نهــادی» اجتماعــی با کارکردی مشــخص
42
و تنظیمــات درونــی خــاص آن اســت کــه در چارچــوب «قضــاوت» تعریــف میشــود.
قضاوت و داوری بیطرفانه:
هنگامــی کــه تومــاس هابــز از لــزوم تشــکیل اجتمــاع ســخن گفــت ،مهمتریــن ســبب آن را خاتمه بخشــیدن به
کشــمکشهای پایانناپذیــر میــان انســانها عنــوان کــرد .انســانها طبیعتــا بــه منافــع خویــش میاندیشــند و
هنگامــی کــه آنهــا را بــا منافــع مطلــوب دیگــران در تضــاد میبیننــد بــا یکدیگــر در میآویزنــد .هابــز میگفــت
ایــن «وضــع طبیعــی» انسانهاســت :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
میشــوند کــه دیگــر خــود طــرف دعــوا ،قاضــی و مجــری حکــم مرافعــه شــان
در جامه قضاوت نشــوند؛ تــا شهرشــان «شــهر هــرت» نباشــد .نــزد «داور بیطــرف» کــه جامعــه
تعییــن کــرده برونــد تــا از مخاصمــات شــخصی بینیــاز 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 بیطرفی،
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 شــدهای 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 وظایفشــان
عمــل کننــد .ایــن فلســفه وجــودی اصــل «تفکیــک قــوا» اســت.
آیا قوه عدلیه به روز و کارا داریم؟
قانــون اساســی ایــران چــه در دوران پهلــوی و چــه در جمهــوری اســامی ،مفاهیــم «داوری بــی طرفانــه» و
«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 میکنــد؟ 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 بیطرفانــه تنهــا بــرای رفــع اختــاف 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 انقــاب آزادیخواهانــه و یــک
نهضــت ملــی در برقــراری عدالــت در قالــب نهــاد قضــا هنــوز در اول راهیــم.

عدالت اجتماعی فراتر
از ارزش؛ یک ضرورت
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«صــدای عدالــت انســانی»؛ تعبیــر دقیــق جــرج جــرداق از امــام علــی (ع) اســت .شــاید بتــوان گفــت نــه فقــط در
عمــل کــه در گفتــار نیــز بیشتریــن و دقیقتریــن تعابیــر ایشــان در بــاره عدالــت اســت .هنگامــی کــه عــدل را
قویتریــن بنیــان دانســته و از جــود برتــر میدانــد و آن را عنصــر حیاتبخــش ســایر احــکام میدانــد و خــودش
نیــز در نهایــت شــهید راه عدالــت شــد .در هــر صــورت عدالــت در آن زمــان مفهومــی ســادهتر و روش ـنتر از
امــروز داشــت ،زیــرا جامعــه امــروز بســیار پیچیــده و ســازمانیافته شــده اســت .امــروز از مفاهیمــی بــه عنــوان
حــق آمــوزش ،حــق بهداشــت ،حــق بیمــه بازنشســتگی ســخن میگوییــم کــه در گذشــته موضوعـ ًا 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 میشــود.
آنچــه کــه بــه نظــر مــن بــا گذشــته مشــترک اســت ،آثــار عدالــت اســت .امــام در یکــی از نامههایــش تصویــری
روشــن از مفهــوم مالیــات بــر اراضــی و محصــوالت کشــاورزی ارایــه میکنــد کــه بنیــان نظــری مالیــات اســت.
ایشــان گرفتــن مالیــات را بــه حــدی توصیــه میکنــد کــه موجــب افزایــش انگیــزه کشــاورزان بــرای کشــت و
زرع شــود کــه در نهایــت بــه آبادانــی جامعــه میانجامــد .طبعــا بیــش از مالیــات اخــذ شــده نیــز خدمــات گوناگون
از جملــه عدالــت و امنیــت بــه مــردم داده میشــود .اگــر مالیــات از حــدی بیشتــر شــود بــه زیــان حکومــت
اســت ،چــون زارع را زمینگیــر و انگیــزه او را زایــل میکنــد و ایــن بــه زیــان هــر دو اســت .مســأله عدالــت هــم
از همیــن منظــر قابــل دفــاع اســت .آنجــا کــه میگوینــد” :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 ارزشهــا معرفــی نمیکنیــم .بــدون امنیــت جامعــه رشــد نمیکنــد ،بــدون عدالــت نیــز.
بــا ایــن مالحظــه معتقــدم کــه طــرح مســأله عدالــت اجتماعــی دقیق ـ ًا بایــد از همیــن منظــر صــورت گیــرد.
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کمــک بــه همــه مــردم بــرای بهرهمنــدی از آمــوزش یــا بهداشــت یــا رفــع محرومیــت وفقــر ...دقیقـ ًا بــه نفــع
طبقــات مرفــه نیــز هســت .ایــن صدقــه دادن بــه دیگــران نیســت ،ایــن ســرمایهگذاری بــرای کل جامعــه اســت.
همــان طــور کــه راه میســازیم و همــه از آن بهرهمنــد میشــوند و بــه نفــع رشــد و توســعه کشــور اســت،
عدالــت اجتماعــی نیــز دقیقـ ًا همیــن اثــر را دارد و منشــاء ســامت جامعــه و کاهــش هزینههــای تولیــد و افزایش
بهــرهوری نیــروی کار و کاهــش جــرم و جنایــت میشــود و همــه اینهــا عدالــت اجتماعــی را بــه یــک نیــروی
محــرک تولیــد تبدیــل میکنــد.

عدالت اجتماعی بایدها و نبایدها
* هادی قابل
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عدالــت اجتماعــی عبــارت اســت از تعــادل و تســاوی بیــن همــه افــراد اجتمــاع در مقــام اســتفاده از مزایــا و لــوازم
ت اســت ازبرقــراری وضعــی کــه همــه افــراد یــک اجتمــاع
زندگــی و بعبــارت دیگــر عدالــت اجتماعــی عبــار 
ش و رفــاه برخــوردار بــوده و قوانیــن اعــم از حقوقــی و جزائــی دربــاره همــه آنهــا
بتواننــد از لــوازم و اســباب آســای 
بــدون هیچگونـ ه تبعیــض اجــرا گــردد .و طــوری باشــد کــه در یــک وضــع مســاوی هــم زحمــات و کارهــای
ت
ی بــه مــه تقســیم گــردد و هــم از وســایل زندگــی و رفاه همــه اســتفاده نماینــد ،و از تحمیل تمــام زحما 
اجتماعـ 
ل آیــد و
و کارهــای پــر مشــقت بــه یکعــده و تخصیــص وســایل رفــاه و آســایش بــه عــده دیگــر جلوگیــری بعمـ 
حــد وســط بیــن افــراط و تفریطهــای مذکــور در جامعــه برقــرار شــود.
اگر تعریف باال را از عدالت اجتماعی بپذیریم ،جامعه ما با عدالت اجتماعی فاصله زیادی دارد!
نتیجــه بیعدالتــی در جامعــه افزایــش فاصلــه طبقاتــی اســت .امــروز کســی نمیتوانــد انــکار کنــد کــه در ایــران
فاصلــه طبقاتــی از زمــان رژیـ م پیشــین عمیقتــر گردیــده اســت!
در حالیکــه یکــی از اساسـیترین شــعارهای مــردم در انقــاب اســامی تحقــق عدالــت اجتماعــی و از بیــن رفتن
فاصلههــای طبقاتــی فاجعــه بــار بــود!
در ســخنرانیها ،مصاحبههــا و بیانیههــای رهبــران و گروههــای مبــارز انقالبــی شــعار عدالــت اجتماعــی و از
محرکهــای مــردم
بیــن بــردن فاصلههــای طبقاتــی بیــن طبقــه برخــوردار و طبقــه محــروم ،یکــی از مهمتریــن ّ
بو د .
چــه شــد کــه پــس از انقــاب اســامی و بویــژه پــس از جنــگ تحمیلــی طبقــات جدیــد برخــوردار بــه شــکل
فاجعهآمیــزی شــکل گرفــت؟!
علت عمق این فاجعه را باید در سیاستهای نظام حاکم جستجو کرد!
هنگامــی کــه حکومــت جامعــه را بــه خــودی و غیــر خــودی تقســیم کــرد ،شــکلگیری طبقــه برخــوردار از
امکانــات ،رانــت ،مصونیــت ،حمایــت ،قــدرت ،و چشــم پوشــی بــر خطاهــا را آغــاز کــرد!
انفجــار بمــب اختــاس ،دزدی ،تحصیــل مــال نامشــروع ،رانــت ،زد و بنــد ،و وامهــای کالن صدهــا و هــزاران

میلیــاردی ،در دهــه چهــارم انقــاب آنهــم در میــان نزدیــکان ،فامیـل ،دوســتان ،و هــم
جناحیهــای حاکمــان ،حکایــت از فســاد سیســتماتیک در درون حکومــت دارد!
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بــی تردیــد راه مقابلــه بــا ایــن فســاد اجتماعــی جراحــی ســخت در درون حکومــت و
تحقــق عدالــت اجتماعــی اســت! بــا نگاهــی بــه فرمایشــات امیــر مومنــان علــی علیــه الســام بــه ایــن واقعیــت
تلــخ پــی میبریــم!
آن حضــرت پــس از قتــل عثمــان و بیعــت مــردم و روی کار آمــدن حکومتــش ،گذشــته را بــرای مــردم ترســیم
ـون َمـ َ
الربِيـ ِع ».همچــون شــتر گرســنهاى كــه در
ـال اهللِ خ ِْض َمـ َة ا ِْ
البِـ ِ
مــی کنــد و میفرمایــدَ »:يخْ َض ُمـ َ
ـل ن ِْب َتـ َة َّ
بهــار بــه علفــزار بيفتــد و بــا ولــع عجيبــى گياهــان 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 پسـتها ،مقامهــا ،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!
الســام بــه ترســیم عدالــت مــی پــردازد و میفرمایــد :عــدل هرچیــزی را در جــای خــودش قــرار
لــذا علــی علیــه ّ
میدهــدَ ».العـ ُ
ـور مواضِ َعهــا(« .شــهیدی ،ســید جعفــر ( ،)1379نهــج البالغــه ،تهــران ،انتشــارات
ـدل َی َضـ ُ
ـع ا ُال ُمـ َ
علمیفرهنگــی ،چــاپ هفدهــم ،ص »)440
و در بیان دیگر میفرماید:
«ا َِّن ال َعـ َ
ـق َفــا ُتخال ِ ْفـ ُه ِفــى مِيزان ِـ ِه َو ال
الحـ ِّ
ـدل مِیـ ُ
ـزان اهللِ ُســبحانَ ُه الَّـذِی َوضَ َعـ ُه ِفــی الخَ لـ ِ
ـق َو نَ َص َبـ ُه الِقا َمـ ِه َ
ُتعا ِرضْ ـ ُه ِفــى ُسـلْطانِهِ ».عدالــت ،تــرازوی خداونــد اســت کــه بــرای بنــدگان نهــاده ،و بــرای اقامـ ه ی حــق آن را
نصــب کــرده اســت .خداونــد را در ترازویــش نافرمانــی نکنیــد و بــا ســلطنت او معارضه نکنیــد (.آمــدی ،عبدالواحد
محمــد التمیمــی ( ،)1366غررالحکــم و دررالکلــم ،ترجم ه خوانســاری ،تهران ،انتشــارات دانشــگاه ،ج  ، 1ص )222
فارابــی نیــز ،در جایــگاه یکــی از برجســتهترین فیلســوفان مســلمان ،کــه دارای نظریات سیاســی-اجتماعی اســت،
دربــارهی معیــار سیاســت جامعــه میگویــد:
«رئیــس جامعــه بایــد نظــام خیــر و عــدل را در مدینــه قــرار دهــد و صناعــات و هیاتهــا و ملــکات و خیــرات
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ارادی را بــه حســب مرتبــه و مقــام ُمــدن و امــم چنــان فراهــم کنــد کــه نظیــر خیــرات
طبیعــی باشــد کــه خداونــد در عالــم قــرار داده اســت .تأســی بــه تدبیــر الهــی نیــز
48
ممکــن نیســت ،مگــر آنکــه رئیس مدینــه ،فلســف ه ی نظــری را تمــام و کمــال بدانــد ( ».داوری اردکانــی (،)1381
رضــا فارابــی ،تهــران ،طــرح نــو ،ص)9
شــهید مطهــری معنــای حقیقــی عدالــت اجتماعــی بشــری را همــان رعایت حقــوق افــراد میدانــد .از نظــر او این
عدالــت بــر دو چیــز متکــی اســت؛ یکــی حقــوق و اولویتهــا ،یعنــی افــراد بشــر در برابــر یکدیگــر نوعــی حــق و
اولویــت مییابنــد ،و دیگــر اینکــه بشــر طــوری آفریــده شــده کــه در کارهــای خــود الزامــا نوعــی اندیشــههای
ی کنــد ،و بــا اســتفاده از آن اندیشــههای اعتبــاری بــه عنــوان «آلت
اعتبــاری بــه صــورت آلــت فعــل اســتخدام مـ 
فعــل» بــه مقاصــد طبیعــی خــود نائــل میآیــد.
آن اندیش ـ ه هــا یــک سلســله اندیشــههای «انشــائی» اســت کــه بــا «باید»هــا مشــخص میشــود .مطهــری،
مرتضــی ( ،)1367عــدل الهــی ،تهــران ،نشــر صــدرا،ص )81
الســام
بــا چنیــن فلســف ه،ی اجتماعــی و سیاســی ،قابــل توجیــه اســت کــه چــرا علــی ابــن ابیطالــب علی ـ ه ّ
«فراگیــری عدالــت و هــم رضایــت عمومــی» را در صــدر معیارهــای نظــام سیاســی  -اقتصــادی خــود قــرار داده
ـک أَ ْو َسـ ُ
ـب ا ُْال ُمــو ِر إِلَ ْيـ َ
ـقَ ،وأَ َع ُّم َهــا ِفــي الْ َعـ ْد ِلَ ،وأَ ْج َم ُع َهــا
و بــه اســتاندارش میفرمایــدَ »:ولْ َي ُکـ ْ
ـط َها ِفــي الْ َحـ ِّ
ـن أَ َحـ َّ
الرع َِّيـةَِ ،فـإِ َّن ُســخْ َط الْ َعا َّمـ ِة ُي ْجحِ ـ ُ
ـع ِرضَ ى الْ َعا َّمـ ِة « بايد
اصةَِ ،وإِ َّن ُســخْ َط الْخَ َّ
ـف ب ِ ِرضَ ــى الْخَ َّ
اصـ ِة ُي ْغ َتف َُر َمـ َ
ل ِ ِرضَ ــى َّ
كــه محبوبتريــن كارهــا در نــزد تــو ،كارهايــى باشــد كــه بــا ميانــهروى ســازگارتر بــوده و بــا عدالــت دمســازتر و
خشــنودى رعيــت را در پــى داشــته باشــد ،زيــرا خشــم تودههــاى مــردم ،خشــنودى نزديــكان را زيــر پاى بســپرد،
و حــال آنكــه خشــم نزديــكان اگــر تودههــاى مــردم از تــو خشــنود باشــند ،ناچيــز گردد(».شــهیدی ،ســید جعفــر
( ،)1379نهــج البالغــه ،تهــران ،انتشــارات علمــی فرهنگــی ،چــاپ هفدهــم ،ص )327
ـدل» «هیــچ چیــز بــه انــدازه عدالــت شــهرها را آبــاد نمــی
ـل َالعـ ِ
ـدان بِمِثـ ِ
ـر ِت ُالبلـ َ
و آن حضــرت فرمــود« :ما َع ُمـ َ
گردانــد ( ».آمــدی ،عبدالواحــد ،محمــد التمیمــی ( ،)1366غررالحکــم و دررالکلــم ،ترجمـ ه ی خوانســاری ،تهــران،
انتشــارات دانشــگاه ،ج .)68 ،1
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* جواد حیدری

عدالــت اجتماعــی پیونــد ناگسســتنیای بــا بحــث نابرابــری دارد .عدالــت اجتماعی چــه ارتباطی بــا نابرابــری دارد؟
آیــا هم ـهی نابرابریهــا ناعادالنهانــد؟ یــا بعضــی از نابرابریهــا عادالنــه و بعضــی ناعادالنهانــد؟ 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 میکنــد:
( )۱تبعیــض :او ًال ایــن عامــل خــارج از آدمیســت یعنــی یــا از ســوی انســانهای دیگــر یــا از ســوی نهادهــا
اعمــال و تحمیــل میشــود ،ثانیــ ًا؛ عالمــ ًا و عامــداً و بهصورتدلبخواهانــه صــورت میگیــرد .مثــل تبعیــض
نــژادی ،دینــی ،جنســیتی ،یــا تبارگمــاری .نهــادی کــه بــر اســاس نــژاد ،دیــن ،جنســیت ،یــا قــوم تبعیضــی انجام
میدهــد بــر اســاس مــاک و معیــاری اخالقـ ًا دلبخواهانــه ایــن کار را صــورت میدهــد .ثالثـ ًا تبعیــض محصــول
انگیــزهی بــد ،یعنــی پیشــداوری ،اســت .نیــگل میگویــد هــر نابرابــری ناشــی از ایــن تبعیــض نامشــروع و
ناپذیرفتنیســت .راهعــاج آن برابــری فرصــت یــا بــاز بــودن موقعیتهــا بــه روی همــگان اســت.
( )۲طبقــه :امتیــاز موروثــی هــم در تملــک منابــع و امکانات و هم در دسترســی بــه ابزارهای کســب صالحیت الزم
بــرای موقعیتهــای رقابتــی اســت .مــراد و منظــور از طبقــه ایــن اســت کــه هــر کســی دوســت دارد کــه مــال و
اموالــش در خانــوادهی خــودش و میــان فرزندانــش دســت بــه دســت شــود .یعنــی عامــل اصلــی که باعــث ایجاد
طبقــه میشــود خانــواده اســت .ایــن عامــل هــم خــارج از آدمــی قــرار دارد و فراســوی اراده و اختیــار آدمیســت.
یعنــی مــا خانــوادهی خــود را انتخــاب نمیکنیــم .حــال اختالفنظــر هســت کــه آیــا نابرابــری ناشــی از ایــن
عامــل مشــروع و پذیرفتنــی اســت یــا نــه .مثـ ً
ا مالیــات بــر ارث بــرای تعدیــل ایــن عامــل صــورت میگیــرد.
ایــن هــم از علــت دوم نابرابــری .راهعــاج ایــن نابرابــری چنــدان وضوحــی نــدارد ،چــون مــادام کــه کــودکان در
خانوادههــا بــزرگ میشــوند ،آنهــا بــه ناگزیــر از محاســن و معایــب والدیــن خــود رنــج میبرنــد .حتــا اگــر
ی پــس از مــرگ بســیار محــدود و مقیــد شــده باشــد .پــس طبقــه بــر علقـهی خاصــی مبتنــی
ارث امــوال و دارایـ 
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اســت کــه انســانها بــه خویشاوندانشــان ،علیالخصــوص بــه فرزندانشــان ،دارنــد .امــکان نــدارد کــه ایــن
علقــه را برچینیــم و هیــچ شــخص عاقلــی هــم آرزوی انجــام چنیــن کاری را نــدارد .تنهــا کاری کــه برابریطلبــی
میتوانــد انجــام دهــد ایــن اســت کــه دامنـهی عملکــرد و گســتردگی پیامدهــای آن را محــدود کنــد.
در جوامــع متمــدن ریش ـهدارترین محدودیــت بــر اعمــال ترجیحــات خانوادگــی ،قواعــدی علیــه تبارگمــاری در
نهادهــای عمومــی و نیمهعمومــی اســت .ایــن کار مانــع از شــکلگیری تبعیــض در تصــدی موقعیتهــای
پررقابــت میشــود .قانــون علیــه تبارگمــاری نشــانهی غلبـهی چشــمگیر امرغیرشــخصی بر امر شــخصی اســت.
امــا کســانی کــه از تبارگمــاری منــع میشــوند و کســانی در موقعیتهــای بانفــوذ از دادن شــغل بــه بستگانشــان
منــع میشــوند ،پولشــان را خــرج تحصیــل کودکانشــان میکننــد تــا بــرای رقابــت در مشــاغل و موقعیتهــای
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 گســتردهای
خواهــد داشــت .هرگونــه تــاش بــرای از میــان بــردن تأثیــرات طبقــه بــا مقاومت شــدید طبیعــی مواجــه خواهند
شد .
( )۳اســتعداد :کســانی هســتند کــه اســتعداد بازارپســند دارنــد و بــرای اســتعداد و تواناییشــان مــردم حاضرنــد پول
خــرج کننــد .مثــل کســی کــه بهتریــن گوشــی تلفــن را تولیــد میکنــد یــا کســی کــه بهتریــن بــازی بســتکبال
را بــه نمایــش میگــذارد .کســانی هســتند کــه اســتعداد بازارپســند ندارنــد و مــردم حاضــر نیســتند برایشــان
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 میگفــت اگــر اســتعداد باعــث
شــود کــه ایــن نــوع نابرابــری بــه نفــع محرومتریــن اقشــار جامعــه باشــد ،نابرابــرای حاصــل ایــن عامــل مشــروع
و پذیرفتنی اســت.
علــت اصلــی نابرابــری در درآمــد ،تفــاوت در اســتعداد اســت .بعضــی میگوینــد منافــع ناشــی از بهکارگیــری
اســتعداد بــه لحــاظ اخالقــی قابلقبــول نیســت ،زیــرا اســتعداد فــرد چیــزی از ســنخ بخــت و اقبــال اســت .حــال
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ایــن مســأله مطــرح میشــود کــه اســتعداد و برتــری ،ماننــد زیبایــی ،تصدیــق و تحســین و قدردانــی را بــه خــود
جلــب میکنــد و چنیــن واکنشهایــی در زمــرهی 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 :میتــوان بیــن اســتعداد و تحســین رابط ـهی مهمــی
برقــرار کــرد .یعنــی هرچــه اســتعدادی شــکوفاتر شــود تحســین مــا را بیشــتر برمیانگیــزد .و تــاش بــرای قطــع
ارتبــاط بیــن اســتعداد و تحســین نادرســت اســت .ب) درآمــد :تــاش در راســتای قطــع ارتبــاط بیــن اســتعداد و
درآمــد ،اگــر بتــوان چنیــن کاری را انجــام داد ،تــاش مبارکــی اســت.
زیــرا کســانی کــه دارای اســتعداد بدردبخــوری هســتند بهصــورت طبیعــی در مقایســه بــا کســانی کــه فاقــد آن
اســتعداد هســتند مســتحق منافــع مــادی بیشــتری نیســتند .در ایــن خصــوص چنــد نکتـهی مطــرح میشــود.
او ًال؛ اگــر بتــوان تأثیــرات اســتعداد را بــه حــوزهی 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 میتوانــد
جلــوی تبارگمــاری و رشــوهخواری را بگیــرد ،امــا نمیتوانــد بــرای کســب ســود در حــوزهی عمومــی و نیم ـه
عمومــی جلــوی بهکارگیــری مســتقیم اســتعداد را بگیــرد .ثانی ـ ًا؛ بــرای جلوگیــری از بکارگیــری اســتعداد بایــد
بســاط رقابــت را برچیــد ،امــا بــرای جلوگیــری از تأثیــرات تبعیــض و طبقــه بایــد رقابــت را افزایــش داد .ثالث ـ ًا؛
هرگونــه تــاش بــرای محــدود کــردن نابرابریهــای ناشــی از اســتعداد بــدون ایــن کــه بســاط بــازار کار برچیــده
شــود ،بایــد شــکل غیرمســتقیم مالیاتبنــدی تصاعــدی و تعدیلــی بــه خــود بگیــرد.
( )۴کوشــش :یعنــی ســعی و تــاش آدمــی بــرای کســب منافــع و عوایــدی بیشــتر .ایــن عامــل تجلـیگاه اراده و
شــخصیترین و درونیتریــن عامــل اســت .ایــن مثــل اســتعداد در درون آدمــی قــرار دارد و حاصــل اراده و اختیــار
آدمیســت و هــر نــوع نابرابــری حاصــل کوشــش مشــروع و پذیرفتنــی اســت.
ایــن طبقهبنــدی چهــار قســمتی یــک مقولـهی مهــم را دربــاب علــل نابرابــری از قلــم میانــدازد ،یعنــی تأثیــرات
آن دســته از عوامــل بــر زندگــی افــراد خــاص کــه نــه از ســاختارهای اجتماعــی ناشــی میشــود و نه از مســئولیت
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افــراد .نمونههایــی از بدشانســی بــه معنــای متعــارف کلمــه :امــوری ماننــد کشــته شــدن در تصــادف ،افلیج شــدن
بــه وســیلهی بیمــاری یــا بیــکار شــدن بــه خاطر ایــن کــه کارفرمــا پــای خــود را از کســب و کار بیرون میکشــد،
از دســت دادن خانــه و کاشــانهی خــود در یــک طوفــان شــدید و حــال بــا توجــه بــه نگــرش برابریطلبانــه چــه
موضعــی را بایــد در قبــال ایــن علــل نابرابــری گرفــت؟ کنــه تصــور اخالقــی ،برابــری در رفتار اســت و نــه برابری
در دغدغـهی بیطرفانــه نســبت بــه بهــروزی انسـانها .ایــن تصــور از اخــاق بــر نابرابریهــای حاصــل آمــده
از یــک نظــام اجتماعــی قابلاطــاق اســت و نــه بــر کل نابرابریهــا .لــذا جامعـهای کــه بــه افــراد ســود و زیــان
و نفــع و ضررهایــی تحمیــل میکنــد کــه در قبالــش مســئول نیســتند جامعـهی اســت کــه بــا افــرادش رفتــار
برابــر نمیکنــد.
در رابطـهی 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 میبینــد کــه
بــه ســود فقراســت .امــا در نگــرش برابریطلبانــه ،اگــر نابرابــری بــه کســی هــم ضــرر نرســاند ،خــود نابرابــری
فینفســه بــد اســت .لــذا نگــرش اولویــت محــض هیــچ ایــرادی بــه خــود نابرابــری نــدارد و اعطــای هرگونــه
امتیــاز بــه ثروتمنــدان بــدون هیــچ هزینـهای بــر دوش فقــرا تمامـ ًا امتیــازی خــوب تلقــی میشــود .لــذا نگــرش
اولویــت محــض فقــط هنگامــی قابلدفــاع اســت کــه بتــوان چنیــن نگرشــی را در خصــوص نابرابریهــای
طبیعــی اتخــاذ کــرد :یعنــی علــل طبیعــی نابرابــری نــه علــل اجتماعــی و نهــادی آن.
حــال میرســیم بــه تحلیــل نیــگل از ایــن چهــار علــت .بیــن مســئولیت و علــل نابرابــری ســه موضــع مهــم
وجــود دارد:
( )۱عللــی کــه دیگــران در قبــال آن مســئول هســتند و بــه لحــاظ اخالقــی میتــوان بــه آن اعتــراض کــرد ماننــد
تبعیــض .تبعیــض نادرســت اســت ،چــون مســتلزم ایــن اســت کــه بعضــی از انســانها وضعیــت نامطلوبــی یعنی
نابرابــری شــدیدی را عالمـ ًا و عامــداً بــر بعضــی دیگــر انســانها تحمیــل کننــد.
( )۲عللــی کــه هیــچ کــس در قبــال آنهــا بهصــورت خــاص مســئول نیســت ،تنهــا «نظــام» در قبــال آنهــا
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مســئول اســت ماننــد طبقــه و اســتعداد.
طبقــه بیشــتر از اســتعداد نکوهیدنــی
اســت .طبقــه و اســتعداد از طریــق
عملکــرد طبیعــی اقتصــاد رقابتــی
وضعیــت مطلــوب و نامطلــوب را ایجــاد
میکننــد .لــذا طبقــه و اســتعداد در
زمــرهی مســئولیت افــراد محســوب
نمیشــوند.
( )۳عللــی کــه خــود افــراد در قبــال
آن مســئول هســتند و بــه لحــاظ
اخالقــی میتــوان بــه آن اعتــراض
کــرد ماننــد کوشــش .بــر طبــق معیــار
مســئولیت تنهــا ایــن علــت نابرابــری
بایــد بهعنــوان علتــی مشــروع در تنــوع
شــرایط اجتماعــی مصــون از بدگمانــی
باشــد.

عدالت
* علیرضا رجایی
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اهمیــت صرفـ ًا
«عدالت»یکــی از ســتونهای اصلــی هــر نظریـ ه سیاســی و چهبســا مهمتریــن آنهاســت .ا ّمــا ایــن ّ
از جــدال فیلســوفان سیاســی در آکادمیهــا ناشــی نمیشــود .هرچقــدر کــه یــک گرایــش محافظـهکار ،کانونــی
بــودن عدالــت را در مطالعــات اجتماعــی مخــدوش کنــد و آن را تالشهــای افراطــی بــرای مداخلــه بیرویـهی
ـرهی مــرد ِم عــادی و تجرب ـهی مــداوم
دولــت بــرای محدودسـ ِ
ـازی آزادیهــای فــردی بدانــد ،ا ّمــا زندگــی روزمـ ّ
نابرابریهــای تباهالــود و ویرانکننــده ،مــا را بهســوی درخواســت و مطالبــه عدالــت ســوق میدهــد .روشــن
ـی مبتنــی بــر تسـلّط انحصــاری بــر منابــع عمومــی ،هرگــز
اســت کــه یــک ســاما 
ن سیاســی و یــک نظماجتماعـ ِ
نخواهــد توانســت بــه مســالهی فراگیــر گروههــای مــردم بــرای تامیــن عدالــت پاســخ دهــد .نیــازی بــه ارائـهی
ـی امــروز تــا چــه حــد بــر نابرابــری
آمارهــای طوالنــی نیســت کــه در یابیــم بنیانهــای نظامهــای اجتماعـ ِ
اســتوار اســت .ســادهترین و تلختریــن آمارهــا بــه مــا میگوینــد کــه تنهــا  ۸۵نفــر ثروتمنــد ا ّول دنیــا بی ـشاز
۵/۳میلیــارد نفــر از مــردم جهــان ثــروت دارنــد .تازهتریــن گــزارش ســازمان ملــل م ّتحــد نشــان میدهــد کــه
حــدود  ۸۲۱میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــا بحــران قحطــی وگرســنگی مواجههســتند .در ایــران نیــز برآوردهــا
ـان اقتصــادی تخمینزدهانــد کــه ۳۳درصــد جمعیــت کشــور دچــار فقر مطلق
ناامیدکننــده اســت .برخــی کارشناسـ ِ
و ۷درصــد نیــز دچــار گرســنگی هســتند کــه بــه ایــن اعتبــار قریــب ۳۰میلیــون نفــر در فقــر مطلــق بسـرمیبرند
و نزدیــک بــه ۵میلیــون نفــر گرفتــار گرســنگی هســتند .متاســفانه ارزیابیهــای ناامیدکنندهتــری نیــز وجــود دارد
کــه ایــن ارقــام را باالتــر و درعینحــال صعــودی بــرآورد کردهانــد .آنچــه مســلّم اســت بیعدالتــی بهطــور
توآمــان پدیــدهای ،هــم جهانــی و هــم ملّــی اســت و تقریبـ ًا در همهجــای دنیــا بهدرجاتــی بــا چنیــن مســالهای
روبــرو هســتیم و ایــن بــدان معناســت کــه ســازوکار نظــام اقتصــاد بینالملــل و نیــز ســاختارهای داخلــی اقتصــاد
کشــورها بیتناســب بــا عدالــت اســت .تغییــر نظماجتماعــی و سیاســی کــه بیعدالتــی و نابرابــری را بــاز توزیــع
میکنــد بســادگی ممکــن نیســت و مســتلزم کوشــش وســیع سیاســی و اجتماعــی و برنامهریزیهــای پیچیــده
ـی جریانهــا ،گروههــا ،احــزاب وجنبشهــایاجتماعــی و سیاســی،
اســت ،بنابرایــن درکنــار تالشهــای عمومـ ِ
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جامعهمدنــی نیــز میبایــد بــا بســیجهای همهجانبــهی منابــع و امکانــات خــود ،در کاهــش بیعدالتیهــای
موجــود نقشــی اساســی و تاثیرگــذار ایفاکنــد .بهطــور مشــخص چنیــن کوشــشهایی بتدریــج بازتابهــای
ی خواهــد داشــت ا ّمــا مســتقل از چنیــن بازتابهایــی ،انجمنهــا و جمعیتهــای
ـی روشــنی نیــز در پ ـ 
سیاسـ ِ
ـی خــود در کاهــش و رنجهــای ناشــی از فقــر و گرســنگی
متعــدد جامعهمدنــی نمیتواننــد از مســئولیت اخالقـ ِ
عدالتــی مزمــن اجتماعــی شــانه خالــی کننــد .هرچنــد دولتهــای تمامتخــواه ح ّتــی گاه تالشهــای
و بی
ِ
ل را بــرای توانمندســازی اقشــار و بخشهــای حاشــیهای جامعــه برنمیتابنــد ا ّمــا ایــن امــر نبایــد بــه
مســتق 
ناامیــدی جامعهمدنــی در بســیج منابـ ِع خــود بـ ه ســوی کاهــش فقــر و نابرابــری منجــر شــود .روز جهانــی عدالت
هنگامــی میتوانــد بدرســتی معنــا پیــدا کنــد کــه بحــث و گفتگــو دربــاره عدالــت از فضــای محــدود و محصــور
آکادمیهــا 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
مخدوششــدهی عدالــت نیــز بــدون اقــدام مشــترک و همگانــی بازســازی نخواهــد شــد.

عدالت منفی ،عدالتی که به
دیکتاتوری و ظلم نمیانجامد
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در شــرایطی کــه بســیاری بــا مفهــوم عدالــت مخالــف بــوده و آن را یــک توهــم و ضــد آزادی و عامــل بــه بردگی
کشــاندن شــهروندان میداننــد (کســانی ماننــد فــون هایــک) ،میتــوان 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 نمییابــد و آرمانــی ضــد آرمــان و ضــد واقعیــت اســت ،چــرا کــه او ًال توســط
دولــت و تنهــا توســط دولــت قابــل پیگیــری اســت و ثانی ـ ًا بــه بزرگتــر شــدن دولــت میانجامــد .بــه ســخن
دقیقتــر ،مجــوزی بــرای مشــروعیت ظلــم و زور و ســلطة مضاعــف و یلــه توســط دولــت اســت.
عدالــت هرگــز توســط دولــت محقــق نمیشــود .عدالــت ،ســاختمان و ســاختگی نیســت .کارکــرد دولــت در
خصــوص عدالــت ماننــد کارکــرد آتشنشــانی 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 وضعیتهــای بحرانــی ،مشــروعیت بخــش امکانــات خــاص دولتــی برای
ورود و نجــات مــردم و مترتــب ســاختن وفــاق و همــکاری میــان آنهاســت.
نکتــة دیگــر اینکــه عدالــت برخــاف آزادی حدبردار نیســت .بایــد قــدری توضیــح داد .آزادی «مــن» ،آزادی «تو»
را محــدود میســازد امــا دربــارة عدالــت گفتــه شــده کــه هــر چــه بیشــتر بهتــر .اینجاســت کــه عدالــت مســتعد
سواســتفاده و ســوار شــدن ارادة قــدرت یــا میــل بــه قــدرت بینهایــت دولتهــا بــر آن اســت .بهتریــن وســیله
نقلیــه بــرای یکــه تــازی نامحــدود دولــت و مشــروعیت نمایــی ،عدالت اســت .امــا عدالــت منفی برخــاف 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

مثبــت اســت .هــر آنچــه بیــش از ایــن و خــارج از ایــن باشــد ،بــدل بــه دیکتاتــوری و
ظلــم خواهد شــد.
57
عدالــت منفــی را میتــوان بــه ظلــم نکــردن هــم تعبیــر کــرد .عــدم خشــونت و عــدم
حــذف دیگــری و عــدم مانعتراشــی 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 نمیشــود
بلکــه ســبب نبــود آزادی و ظلــم آشــکار یــا بیعدالتــی میشــود .هیــچ چیــز بــه انــدازه عدالــت فربــه ،ضــد
عدالــت هــم نیســت .تنهــا عدالــت بــه منزلــة انصــاف و تعــادل اســت کــه میتوانــد 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 تحققناپذیــری اســت کــه بــه راحتــی فریــب ،امــکان ظهــور و
بــروز مییابــد .امــا آزادی بــه ویــژه آزادی منفــی کــه عمدتـ ًا بــه معنــی عــدم مداخلة دیگــری در حریــم خصوصی
و اهــداف خصوصــی فــرد اســت معنایــی ارتــکازی و ســاده و بیدرنــگ را از خــود پیــش روی مــا مینهــد .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،
دخالتهــا و تعرضهــا صــورت گرفتــه اســت.
عدالــت منفــی مقتــرن و مقــارن بــا آزادی منفــی اســت و اصلــی اســت کــه آزادی مثبــت را در حریــم عمومــی
پاســداری میکنــد .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
باشــد ،خــود بــه رقیــب افــراد بــدل میشــود؛ آن هــم رقیبــی کــه خــارج از عدالــت و انصــاف بــا امــکان و
اطالعــات خــاص پــا بــه میــدان نهــاده اســت .اساسـ ًا 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 میشــود «حــق بــه حـقدار میرســد» چــه میشــود یــا
ایــن کــه یــک قاضــی بــه درســتی حــق را بــه حـقدار میرســاند چــه معنایــی جــز عدالــت میدهــد؟
بایــد بگویــم ایــن همــان عدالــت منفــی یــا انصــاف اســت .عدالتــی اســت منفعــل کــه میایســتد 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.
58
نکتــة دیگــر اینکــه مــا بــا عدالــت بــه منزلــة طرحهــای فراگســتر و مدعــی تغییــر و
دســتکاری جامعــه کــه مســتلزم تغییــر آنــی ســبک زندگــی افــراد و محــدود کــردن
گزینههــای اجتماعــی زیســت جمعــی اســت مخالفیــم.
عدالــت بــه معنــای عامگرایانــه و چــپ (توتالیتاریســتی کــه شــامل فاشیســم و کمونیســم هــم میشــود) و
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 ،ارادهگرایانــه و تحکمــی و بدتــر از اینها ،یکپارچهســاز
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 اقلیتهــا 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 میدهــد.
عدالــت منفــی بــر اصــول منفــی و مجموعـهای از «نه»هــا مبتنــی اســت .در حقیقــت ایــن عدالــت مبتنــی بــر
تعییــن «حــق» اســت و تعییــن «خیــر» را بــه خــود افــراد یــا جامعــه وامیگــذارد.
خطرناکتریــن عدالــت ،عدالــت بیحــد اســت .در دفــاع از عدالــت حداکثــری گفتــه شــده کــه عدالــت حــد
نــدارد؛ یعنــی هرچــه بیشــتر بهتــر ،امــا آزادی همــواره محــدود اســت .آنکــه آزادی را محــدود میکنــد ،خــود آزادی
اســت و محدودیتهــای آزادی بــرای صیانــت از آزادی اســت .عدالــت منفــی هــم بــرای صیانــت از آزادی اســت.
عدالــت بیحــد بــه آزادی هــم دسـتاندازی میکنــد ،درســت بــا همیــن اســتدالل کــه آزادی محــدود و نحیــف
اســت امــا عدالــت نامتعیــن و بیمــرز و حــد .در مقابــل ،و بــرای همیــن مســئله اســت کــه ایــدة عدالــت منفــی
میکوشــد عدالــت را نیــز همچــون آزادی محــدود کنــد :عدالــت بــه مثابــة آزادی.
آزادی ،خــودش خــودش را محــدود میکنــد .بــه محــض آنکــه عدالــت بخواهــد آزادی را دســتکاری کنــد ولــو بــه
نیــت پاســداری از آن ،آزادی مخــدوش میشــود.
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مخالفــت مــا بــا برنامهریــزی ،برنامهریــزی بــرای عدالــت اســت نــه برنامهریــزی بــه
منزلــة سیاســتگذاری یــا قانونگــذاری .برنامهریــزی بــرای عدالــت یعنــی اینکــه دولــت
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متولــی و صاحــب عدالــت باشــد؛ همچنانکــه خــدا بــه منزلــة رب ،همــه جــا حضــور دارد
و دخالــت میکنــد .خــدای مقابــل ایــن خــدا ،خــدای ساعتســاز اســت کــه بــه ســاعت برنامــه میدهــد امــا آن
را رهــا میکنــد .امــا جامعــه یــک ســاعت نیســت کــه نیــاز بــه برنامــه داشــته باشــد بلکــه جامعــه و بــازار ماننــد
طبیعــت خودتنظیم اســت.
نقــش دولــت صرف ـ ًا ممانعــت از تعــرض خــرده نظامهــا بــه یکدیگــر اســت ،چنانکــه نیــکالس لومــان نشــان
میدهــد .او «فرمهــای زندگــی» ویتگنشــتاین متأخــر را گرفتــه و بــا نظریــة سیســتمی تالکــوت پارســونز ترکیب
میکنــد .بــر ایــن اســاس ،نوعــی خودمختــاری نســبی بــرای همــه خــرده نظامهــا (هنــر ،اقتصــاد و فرهنــگ)
قائــل اســت.
حضــور ربگونــه دولــت نهتنهــا نوعــی تجــاوز مــداوم و ثابــت بــه همــة خــرده نظامهاســت بلکــه دولــت بایــد
ماننــد پلیســی خــارج از خــرده نظامهــا بایســتد و از عــدم تداخــل و مداخلــه آنهــا در یکدیگــر اطمینــان بدهــد.
تضمیــن اصــل رقابــت همیــن اســت.
بایــد گفــت دولــت نــه تنهــا خــدای ساعتســاز هــم نیســت کــه ساعتســاز الهوتــی رخنهپــوش 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 آتشنشــان 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 کمکرســانی 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
بیهودگــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
دولــت بایــد بیطــرف باشــد و ایــن بیطرفــی جــز بــا بیــرون از حــوزة عدالــت ایســتادن ممکــن نیســت .دولــت
صرف ـ ًا 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
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در ایــن شــرایط غیرممکــن اســت بتوانــد کمتریــن تمایلــی بــه اصــل بیطرفــی داشــته
با شد .
اصــل بیطرفــی 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 ignoranceعمدتـ ًا
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 مراجعهکننــده و یــا کارمنــد آن .در ایــن صــورت آن قــدر بــه
رئیــس اختیــار نمیدهیــد؛ چــون ممکــن اســت روزی خــود شــما کارمنــد آن رئیــس شــوید و از طرفــی دیگــر،
آنقــدر اختیــارات او را کــم نمیکنیــد ،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 میدانــد حمایــت از چــه کســی یــا گروهــی و بــه
چــه میــزان بــه ســود او و زیــان اوســت و بنابرایــن نمیتوانــد ضامــن اصــل رقابت باشــد بلکــه رقابــت ،در بهترین
حالــت رقابــت دولــت بــا خــودش (کارتلهــا و تراسـتهای سیاســتی) یــا رقابتــی در دولــت و نــه جامعــة مدنــی و
میــان شــهروندان اســت .دولــت بــرای همیــن بایــد نســبت بــه عدالــت بیطــرف باشــد .او بایــد صرفـ ًا در صورت
مراجعــه قضایــی یــا نیــاز امــدادی و قضایــی یــا پلیســی افــراد بــرای احقــاق آزادیشــان کــه شــامل حق حیــات و
مالکیــت میشــود 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
آزادی منفــی میگویــد آزادی تــو ،آزادی مــن را حــد میزنــد و تعییــن میکنــد .عدالــت منفــی هــم میگویــد
آنچــه روا مـیدارم دیگــری در حــق مــن انجــام دهــد ،مــن هــم در حــق دیگــری انجــام میدهــم بــه شــرطی
کــه آزادی او و خــود را مخــدوش نکنــد.
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عدالت،

مفاهیمــی همچــون عدالــت ،آزادی ،اســتقالل و
از ایــن قبیــل ،مفاهیــم بســیار فریبنــدهای هســتند.
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دســتیافتنی و ســهلالوصول مینماینــد امــا بــس
دشــواریاباند .بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه
بازیگــران سیاســی و اهــل سیاســت میتواننــد بــا
اســتفاده از همینگونــه مفاهیــم مبهــم ،بهآســانی مــا
مــردم را فریــب بدهنــد.
بارهــا از مــن خواســتهاند در بــارهی مفهــوم عدالــت
* حسن محدثی گیلوایی
اجتماعــی بنویســم یــا ســخن بگویــم ،امــا هــر بــار به
بهانـهای طفــره رفتـهام .در بــارهی اینگونــه مفاهیــم کــه متفکــران سیاســی بــزرگ ،عمری بــه اندیشـهورزی در
بــارهی آن گذراندهانــد ،مــن ناچیــز چــه چیــزی بــرای عرضــه کــردن توانــم داشــت .امــا ایــن دفعــه گیــر افتــادهام.
پــس شــما مــرا بابــت نوشــتن ایــن چند خــط ببخشــایید!
عدالــت را گاهــی در مقــام داوری و قضــاوت بـهکار میبریــم .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 جنبـهی حقوقــی داشــته باشــد یــا در یــک گزینــش میان افــراد مختلــف یا هــر شــکی از رقابت
یــا هــر شــکلی از نمرهدهــی باشــد .در اینجــا عدالــت در مقابــل نــاداوری قــرار میگیــرد.
عدالــت گاهــی بــه برخــورداری از حقــوق برابــر معنــا میشــود .همـهگان از زن و مــرد و ســیاه و ســفید و خــودی
و غیرخــودی و خــرد و کالن بهطــور بالقــوه حقــوق برابــری داشــته باشــند و هیچکــس بــدون شایســتهگی و
بــدون دلیــل موجــه ،از دیگــران ممتــاز نشــود .در اینجــا عدالــت در مقابــل تبعیــض قــرار میگیــرد.
عدالــت گاهــی بــه معنــای برابــری اقتصــادی میــان اعضــای جامعــه و برخــورداری اقتصــادی همســان معنــا
میشــود .در اینجــا عدالــت یعنــی برابــری یــا چیــزی نزدیــک بــه برابــری اقتصــادی میــان کســانی کــه
نقشهــای مختلفــی در جامعــه ایفــا میکننــد و وظایــف مختلفــی دارنــد .ایــن معنــا از عدالــت داللــت بــر برابری
طبقاتــی دارد .مفهــوم مقابــل عدالــت در اینجــا 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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بــه انصــاف رفتــار کــردن .مفهــوم مقابــل عدالــت در اینجــا بیانصافــی اســت.
گاهــی عدالــت معنایــی فــوق طبیعــی دارد و از عدالــت خــدا یــا عدالــت در هســتی و کاینــات یــا بــه تعبیــر
گذشــتهگان چــرخ و فلــک و روزگار ســخن گفتــه میشــود .در اینجــا موضــوع بحــث فراتــر از آن چیــزی اســت
کــه توســط انســانها انجــام میشــود .در اینگونــه مــوارد معمــو ًال از تقدیــر ســخن گفتــه میشــود .آیــا آنچــه
در ایــن زندهگــی و در ایــن هســتی نصیــب مــا شــده اســت ،عادالنــه اســت؟ در ایــن بحــث ،آرا و توجیهــات
مختلفــی بهمیــان میآیــد .برخــی از آنهــا را میتــوان خداتوجیهــی یــا تئودیســی نــام نهــاد؛ توجیــه کــردن
وضــع بشــری بــا بهمیــان آوردن مفاهیمــی چــون خواســت خــدا یــا مشــیت االهــی .بحــث االهیاتــی و فلســفی
مهــم شــر نیــز اینجــا کموبیــش مطــرح میشــود.
عدالــت گاهــی بــه معنــای برخــورداری همـهگان از فرصتهــا و امکانــات برابــر در جهــان اجتماعــی و در زندهگی
اجتماعــی اســت .ایــن معنــا از عدالــت را معمــو ًال عدالــت اجتماعــی میگوینــد .ایــن معنــا از عدالــت بهنظــر
میرســد از هم ـهی معانــی دیگــر ایــن کلمــه مهمتــر اســت ،زیــرا میتــوان گفــت کــه ایــن معنــا از عدالــت
بهنحــوی معانــی دیگــر را نیــز دربــردارد .بهنظــر میرســد در انقــاب  ۱۳۵۷بیشتــر انقالبیــون بــه چنیــن
معنــای شــاملی از عدالــت نظــر داشــتهاند .واژهی مقابــل ایــن معنــا ،قاعدتـ ًا بیعدالتــی اســت و چنیــن جامعـهای
کــه همــه در آن فرصــت برابــری بــرای رشــد و بهرهبــرداری از امکانــات ندارنــد ،جامع ـهی ناعادالنــه خوانــده
میشــود .اگــر قــدری بیشتــر تامــل و بررســی بکنیــم ،میتوانیــم معانــی دیگــر ایــن کلمــه را نیــز پیــدا بکنیــم.
در میــان ایــن معانــی مختلــف عدالــت ،اگــر مفهــوم مافــوق الطبیعی عدالــت را کنــار بگذاریــم ،میتوانیــم بگوییم
کــه هیچیــک از انــواع و اقســام مختلــف عدالــت در جامعـهی مــا وضــع مطلوبــی نــدارد .ایــن در حالــی اســت که
از عصــر مشــروطه تاکنــون ایــن انــواع عدالــت ،هــر یــک بهنحــوی و در مرحلـ های از تاریــخ معاصــر مــا ،جــزو
آرمانهــای مهــم ایرانیــان بــوده اســت.
حــال پرســش اساســی ایــن اســت کــه مشــکل در چیســت؟ آیــا خــود ایــن مفهــوم مشــکل دارد؟ پاســخ مــن
ایــن اســت کــه مــا بــرای تحقــق آرمانهــای خــود میبایســت در بــارهی آنهــا و نحــوهی تحقــق آنهــا
نظریهپــردازی بکنیــم .نخســت مفهومســازی دقیقــی بکنیــم و مفاهیــم را از ابهــام دربیاوریــم و ســپس مســیر
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عملیســازی آرمانهایمــان را بــا کار دقیــق علمــی همــوار بکنیــم و ســرانجام در جهــت تحقــق آنهــا وارد
صحنـهی عمــل بشــویم.
آرمانهــای مــا بــا شــعاردهی محــض تحقــق نمییابنــد .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 آنها مســاعی خــود را بهکار
گیریــم .اگــر بــرای معانــی مختلــف عدالــت ،صفتــی جــور کنیــم و انــواع عدالــت را از همجــدا کنیــم ،راحتتــر به
نتیجــه میرســیم :عدالــت حقوقــی یــا قضایــی ،عدالــت اقتصــادی ،عدالــت اجتماعــی ،عدالــت سیاســی ،عدالــت
آموزشــی ،عدالــت جنســیتی ،عدالــت قومــی ،و غیــره .اینگونه مفهــوم کالن عدالــت به زیرمجموعهی مشــخصی
تقســیم میشــود و بهتدریــج میتــوان بــه تحقــق ایــن آرمــان بــزرگ بشــری نزدیکتــر و نزدیکتــر شــد.
در مرحلـهی بعــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه چهگونــه میتــوان بــه آن وضــع عادالنــه نزدیــک شــد .مثـ ً
ا بایــد
مشــخص ســازیم کــه عدالــت حقوقــی چهگونــه حاصــل میشــود؟ 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
بیشتــر تحقــق بایــد .بهعبــارت دیگــر ،یــک آرمــان بــزرگ بشــری را بــه چندیــن آرمــان کوچکتــر تقســیم
کنیــم و در مســیر پیادهســازی آن گام برداریــم .همینطــور در هم ـهی مــوارد در بــارهی انــواع عدالــت اندیشــه
کنیــم و اگــر مطلــوب بودنــد ،راه نیــل بــه آنهــا را بــا کار علمــی و نظریهپــردازی علمــی پیــدا کنیــم و گام به گام
بــه تحقــق ایــن آرمــان بــزرگ بشــری نزدیــک شــویم .در ایــن طریــق میتوانیــم از تجربیــات و اندوختههــای
بســیاری از کشــورهای دنیــا ،نظیــر تجربیــات ارزشمنــد در اروپــای شــمالی ،بهرهمنــد شــویم.
عذرخــواهام اگــر در بــارهی چیــزی ســخن گفتــم کــه بایــد بیشتــر در بــارهی آن میآموختــم .مــن فقــط افــکار
خــود را قلمــی کــردهام .بایــد بســی در ایــن بــاره بخوانــم و تامــل کنــم .ایــن بــار نتوانســتم بــه درخواســت یــک
دوســت بزرگــوار نــه بگویــم .میدانــم کــه بســیاری اوقــات نــه گفتــن ،ســخاوتمندی بزرگتــری اســت.

* علی زمانیان
« .1عدالــت» ،يكــي از بنيادينتريــن آرزوهــا و
کریمی
ویراستار :مژگان
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اكنــون نيــز چنيــن اســت.
چنيــن نيــز ميانديشــند كــه «عدالــت» ،آن نقطهي روشــن و خوشــايندي
اســت كــه در پايــان تاريــخ محقــق خواهد شــد .
چــه بســيار اديــان آســماني و حتــي ايدئولوژيهــاي زمينــي ماننــد
ماركسيســم ،در ترســيم بهشــت موعــود در آخرالزمــان ،عدالــت را
گوهريتريــن عنص ـ ِر آخرالزمانــي معرفــي ميكننــد و بــر تحقــق آن بشــارت ميدهنــد« .جشــنوارهی عدالــت
آخرالزمانــي” ،بــر ايــن ايــدهی جــذاب و دلپذيــر اســتوار اســت كــه وقتــي «عدالــت» از راه برســد« ،رنــج انســان»
پايــان ميپذيــرد .در ايــن چش ـمانداز ،گويــي تاريــخ ،تمامــا انــدوه فــراق انســان از «عدالــت» اســت .در غيبــت
عدالــت اســت كــه بــا ِر رنــج ،بــر دوش آدميــان ســنگيني ميكنــد و افــق زيسـتاش را ابــري تيــره فــرا ميگيــرد.
بــه يــك معنــا ،عدالــت ،آهــوي چابــك و گريزپايــي اســت كــه دلربايي ميكنــد امــا همــاره از چنگهــا ميگريزد
و بــه هيــچ ترفنــدي در دام ســاكنان تاريــخ نميافتــد.

عدالت،

معشوق مشروط

عدالــت چيســت؟ چــه تعريفــي از آن مــي تــوان بــه دســت داد و چگونــه مــي تــوان آن را معرفــي كــرد كــه
هركــس بــا او مواجــه شــد ،آن را بشناســد؟
آيــا تعريفــي فراتاريخــي دارد و ميتــوان وراي فرهنگهــا و دورههــا ،حــد و مــرزي برايــش تعييــن كــرد و بــه
نحــو دقيــق ،چهــرهاش را بــر تابلــوي سرنوشــت انســان نقاشــي نمــود؟
ي تــن بــه
عجيــب ايــن كــه ايــن معشــوق ازلــي و هميشــگي انســانها ،نــه تنهــا در ســاحت عينــي و تجربـ 
عينيــت و تعيــن نميدهــد ،كــه در ســاحت ذهــن و دنيــاي انديشــهها نيــز بــه تعريــف و تعييــن و حــدود و
ثغــور ،رضــا نميدهــد؛ از ايــن رو بســياري از متفكــران ،از عهــد يونــان باســتان و بلكــه پيــش از آنــان و تــا
كنــون ،در بــارهي عدالــت ســخن گفتهانــد و شــرحها دادهانــد و ســپس تبــار بلنــدي از متفكــران ،ماننــد فالســفه،
االهيدانهــا ،جامعــه شناســان ،عالمــان سياســت و اقتصــاد ،تــاش كردهانــد نقــاب از رخســارش بردارنــد ،امــا
هنــوز ســختترين كار ،تعريــف عدالــت اســت.

به راستي عدالت چيست؟
انديشــمندان مختلــف از منظرهــاي متفاوتــي ،عدالــت را تعريــف كردهانــد و بــه تدريــج
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ادبيــات متعــدد و پرشــماري انباشــت شــده اســت(كه بيــان آن هــا مقصــود ايــن نوشــته
نيســت) ،و هنــوز هــم بــر ايــن ادبيــات افــزوده ميگــردد و در ايــن بــاب ايدههــا و نظريههايــي شــكل ميگيــرد.
ادبياتــي كــه ميخواهــد عــاوه بــر فهــم ماهيــت عدالــت ،آن را ســنخ شناســي كنــد و ضــرورت و كاربــردش را در
زندگــي روزمــره ،توضيــح دهــد .از ميــان انــواع و گونههــاي متعــدد عدالــت ،ميتــوان بــه عدالــت اجتماعي اشــاره
كــرد .موضوعــي كــه بيــش از ســنخهاي ديگــر عدالــت ،عامتــر و موثرتــر اســت .بــه ايــن معنــا كــه هم ـهی
مــردم در زندگــي روزمــره بــا ايــن نــوع از عدالــت ســروكار دارنــد و بــود و نبــودش را احســاس ميكننــد و يكــي
از سرچشــمههاي اصلــي رضايــت و نارضايــي از خويــش ،جامعــه و دولــت تلقــي ميشــود .ســاير ابعــاد عدالــت
ـي عدالــت اجتماعــي صــورت بنــدي نمــود و از آن هــا ســخن گفــت.
را بــا اغمــاض ،ميتــوان زيــر چتــر معنايـ ِ
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 .2عدالت اجتماعي با دو مفهوم «توزيع» و «حق» گره خورده است.
«توزيــع» ناظــر بــه رفتــار و كنشــي اســت كــه در آن بــه چگونگــي منابــع و امتيــازات ميپــردازد؛ امــا «حــق»،
ناظــر بــه ســاحت بــاور اســت .بــه ديگــر ســخن« ،توزيــع» امــر عينــي و آبجكتيــو؛ و «حــق» امــر ذهنــي و
ســابجكتيو اســت.
«توزيــع» مفهــوم كمــي ،قابــل ســنجش و انــدازه گيــري اســت ،امــا «حــق» ،مفهومــي كيفــي و غيرقابــل انــدازه
گيــري اســت« .موقعــي كــه ميپرســيم آيــا عدالــت در جامعــه برقــرار اســت ،در واقــع ميپرســيم چيزهايــي كــه
بــراي شــان ارزش قائليم،
[ماننــد] درآمــد و دارايــي ،حقــوق و وظايــف ،اختيــارات و فرصــت هــا ،مقامهــا و افتخــارات ،در آن جامعــه چطــور
توزيــع ميشــوند .جامعــه ي عــادل ،ايــن چيزهــا را درســت توزيــع ميكند(».ســندل.)19-
امــا آن هنــگام كــه ميپرســيم توزيـ ِع درســت و عادالنــه ي چيزهــا ،بــه چــه معناســت ،و اساســا توزيــع درســت،
بــه چــه توزيعــي گفتــه ميشــود؛ در حقيقــت ،موضــوع را بــه «حــق» انســانها ربــط دادهايــم؛ زيــرا پاســخ ،ايــن
اســت كــه توزيــع درســت ،توزيعــي اســت كــه بــر اســاس حــق افــراد صــورت پذيــرد؛ پــس از ايــن ،فــورا ايــن
پرســش بــه وجــود ميآيــد كــه حــق هــر كســي را چگونــه ميتــوان معلــوم كــرد؟

وقتــي رويكــرد مــا بــه تعريــف عدالــت ،معطــوف بــه تخصيــص و توزيــع منابــع،
فرصتهــا و امتيــازات اجتماعــي باشــد ،آنــگاه بــه موضوع تبعيض حســاس ميشــويم؛
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زيــرا در ايــن معنــا« ،تبعيــض» ،مفهــوم مخالــف عدالــت محســوب ميشــود.
امــا آن هنــگام كــه هســتهي مركــزي در تعريف عدالــت« ،حــق» باشــد ،آنگاه مفهوم
مخالــف عدالــت را «ســتم» ،مييابيــم .گرچــه تبعيــض ،خــودش نوعــي از ظلــم و ســتم اســت ،امــا ظلــم و ســتم
در رويكــرد دوم ،چيــزي غيــر از موضــوع تبعيــض اســت .بــه ســخن ديگــر ،تبعيــض داللت بــه نابرابــري در توزيع
دارد ،امــا ظلــم و ســتم ،بــه ناديــده گرفتــن حــق ،آســيب وارد كــردن بــه ديگــري و رنــج دادن ،معطوف اســت.
بــه عنــوان مثــال از نظــر ما،كارفرمايــي را كــه در ميــان كارگرانــش تبعيــض قائــل ميشــود و مــزد افــراد را
بــراي كار برابــر و مســاوي ،نابرابــر توزيــع ميكنــد ،كارفرمــاي ناعــادل ميناميــم .در اينجــا ،بيعدالتــي كارفرمــا
را از كنــش تبعيــض آميــز او در قبــال كارگــران فهــم ميكنيــم .امــا اگــر كارفرمايــي در ميــان كارگرانــش ،رفتــار
تبعيــض آميــز و نابرابــري نداشــته باشــد ،و بــه نحــو مســاوي حــق همــه را ناديــده بگيــرد ،او را نيــز كارفرمــاي
ناعــادل مــي يابيــم ،امــا ايــن بــار ،از منظــر «حــق» افــراد دربــارهري او قضــاوت ميكنيــم.
تفكيــك ظريــف ميــان ســتم و تبعيــض ،از آن رو بــه ميــان آمــد كــه بــه نكتـهاي اشــاره شــود .نكتــه ايــن اســت
كــه گاهــي عدالــت اجتماعــي را از منظــر توزيــع نابرابــر مناصــب ،درآمدهــا و امتيــازات ،و گاهــي از منظــر رعايــت
حقــوق بنياديــن انســان هــا بــه نحــو كلــي مــورد توجــه قــرار ميدهيــم.
ايــن همــان چيــزي اســت كــه بــا عنــوان حقــوق بشــر از آن يــاد مــي كننــد .در يــك برداشــت كلــي ،درك
اجتماعــي از عدالــت ،عمومــا ناظــر اســت بــه موقعيــت اول ،يعنــي عدالــت توزيعــي .از اينــرو وقتــي از عدالــت
اجتماعــي ســخن گفتــه ميشــود منظــور همــان عدالــت توزيعــي اســت.
 .3آيــا «عدالــت» ،فــي نفســه و يــا مســتقل از ادراك آدميــان ،وجــود دارد يــا خيــر ،يــك مســئله اســت ،امــا ايــن
كــه درك اجتماعــي از عدالــت چيســت ،مســئلهي ديگــري اســت .در هرصــورت ،الزم اســت ايــن دو همــواره از
يكديگــر تفكيــك شــوند ،زيــرا هــر يــك ،اقتضائــات و قواعــد خــود را دارنــد .گرچــه درك اجتماعــي از عدالــت،
بــا آن چــه عدالــت اجتماعــي نــام دارد ،درهــم تنيــده اســت ،امــا در نهايــت ،ايــن دو موضــوع ،متمايــز محســوب
ميشــوند.
درك اجتماعــي از عدالــت ،اشــاره دارد بــه قضــاوت و داوري عمومــي در بــارهي ايــن كــه آيا جامعــه و فرايندهايش
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و يــا توزيــع منابــع و ثــروت را عادالنــه تلقــي ميكننــد يــا خيــر .درك اجتماعــي از
عدالــت ،نگرشــي اســت كــه در فهــم عمومــي و ذهنيــت اجتماعــي شــكل مــي گيــرد.
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درك از عدالــت ،مبتنــي و متكــي بــر معيارهــا و مولفههايــي اســت كــه يــا مــورد توافــق
مــردم و يــا برگرفتــه از منبعــي ديگــر( ماننــد متــن مقــدس و يــا احــكام خداوند) ،اســت.
بنابرايــن ميتــوان حــدس زد كــه ممكــن اســت از نظــر معيــار دينــي ،عدالــت اجتماعــي ،وجــود داشــته باشــد ،اما
برخــي از اهالــي يــك جامعــه ،احســاس بيعدالتــي نماينــد .ايــن شــكاف ميــان واقعيــت و احســاس ميتوانــد از
دو علــت ناشــي گــردد:
علت اول ،ارزيابي و سنجش نادرست از وضع موجود (به علت فقدان شناخت واقعيت)
علت دوم :تفاوت در معيار و مولفههاي عدالت اجتماعي (به علت تفاوت در معيارها).
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علــت اول را بــا در اختيــار نهــادن اطالعــات الزم و آمارهــا و تحليــل هــا از واقعيــت ،تــا حــدودي ميتــوان رفــع
كــرد ،امــا اختــاف و شــكاف ميــان ايــن كــه معيــار عادالنــه بــودن چيســت ،بــه آســاني قابل حل شــدن نيســت.
زيــرا ايــن اختــاف ،صرفــا در ســطح نگــرش عمومــي بــه عدالــت نيســت ،بلكــه تفــاوت در ارزشهــاي بنياديــن
و معيارهايــي اســت كــه مشــخص ميكنــد چــه چيــزي عادالنــه و يــا ناعادالنــه اســت .بــه عنــوان مثــال :بــر
اســاس دريافــت و درك مفســران و يــا فقهــا از متــن مقــدس ،خداونــد معلــوم ميكنــد چــه كســي چــه حــق و
تكليفــي دارد .از ايــن رو بــر ايــن باورنــد كــه زنــان نميتواننــد حــق طــاق داشــته باشــند و يــا نميتواننــد بــه
برخــي پسـتها و مقامهــا دســت يابنــد ،زيــرا خداونــد ايــن حــق را بــه آنــان نــداده اســت .از اينــرو بــا كســاني
كــه مبنــا و معيــار عدالــت جنســيتي را نــه تكاليــف برگرفتــه از كالم خــدا ،كــه ناشــي از حقــوق بشــر و مبتنــي بر
خــرد انســاني ميداننــد ،مبنائــا اختــاف نظــر دارنــد .ايــن چالــش ،وقتــي بــه نقطـهي بحرانــي نزديــك ميشــود
ـي خــود بنيــاد ،كــه
كــه نظــام سياســي ،بــه نحــو جانبدارانــه ،عدالــت را نــه مبتنــي بــر فهــم عرفــي و خــرد جمعـ ِ
بــر فهــم رســمياش از متــون مقــدس اســتوار كنــد .در ايــن صــورت ،از نظــر حاكميــت و نظــام سياســي ،عدالــت
اجتماعــي برقــرار اســت امــا در نــگاه ســاكنان جامعــه ،چنيــن نيســت .ايــن گسســت در نگــرش كــه ناشــي از
اختــاف بــر ســر ارزشهــا و معيارهاســت ،بتدريــج رنــگ سياســي ميگيــرد و بــه منزلـهي امــر سياســي ظهــور
مينمايــد.

 .4همچنــان كــه پيــش از ايــن گفتــه شــد ،در يــك افــق كلــي عدالــت ،معشــوق ازلــي
و خواســتهاي ابــدي در تمامــي جوامــع و نــزد همـهي انســانها بــوده و هســت.
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عدالــت ،آرزوي شــيرين و خواســتني اســت و معيــاري بــراي خــوب زيســتن تلقــي
ميگــردد؛ زيــرا در جامعـهاي كــه عدالــت در مناســبات ،روابــط ،قوانيــن ،فرايندهــا و عملكردهايــش جــاري اســت،
آســانتر و بهتــر ميتــوان زندگــي كــرد.
بــي عدالتــي ،تبعيــض و نابرابــري در توزيــع مطلوبهــاي اجتماعــي ،انســجام و ســامان زندگــي اجتماعــي را بــا
خطــر روبــرو ميكنــد و رنــج از پــي رنــج میآفرينــد؛ از ايــن رو عدالــت ،را ميتــوان معشــوق انســان تصــور كــرد.
بــا ايــن همــه ،بــه نحــو كلــي نــزد عامـهي انســانها ،عدالــت ،معشــوقي اســت مشــروط.
گرچــه وقتــي عدالــت در رگ و پــي جامعــه جريــان داشــته باشــد ،زندگــي بهتــري خواهيــم داشــت ،امــا گاهــي
موقعيتــي پيــش مــي آيــد كــه آرزو ميكنيــم اي كاش بــا عدالــت بــا مــا برخــورد نكننــد .عدالــت ،منافــع مــا را
تاميــن ميكنــد و مــا را بــه حقــوق انســاني مــان ميرســاند .امــا گاهــي عدالــت در تضــاد بــا منافــع و لذتهــاي
مــا قــرار ميگيــرد .آنــگاه اســت كــه عدالــت را فرامــوش ميكنيــم و دســت در كار ديگــر ميبريــم .عدالــت
خــوب اســت بــه شــرط ايــن كــه در جهــت منافــع مــا باشــد .متهمــي كه بــه جــرم قتــل محاكمــه ميشــود ،آرزو
ميكنــد و مصرانــه ميخواهــد كــه بــا گذشــت و رأفــت ،از خطايــش بگذرنــد و عدالــت را در بــار هــي او جــاري
نكننــد .ايــن خواســته و آرزو چنــان اســت كه بــه صراحــت در دعاآمــده اســت« :اَلّلّهم عاملنــا بف ََضلــك و ال ُ ُتعاملنا
ِبِعدلــك» .اي كاش خــدا بــا فضــل و رحمتــش بــا مــا رفتــار كنــد نــه باعــدل و عدالتــش .از ايــن جاســت كــه
ميتــوان نكتـهاي را اســتنتاج كــرد؛ و آن نكتــه ايــن اســت كــه اگــر مشــاهده ميكنيــم در جامعـهاي روحيـهي
عدالتجويــي كاهــش يافتــه اســت ،ميتــوان فــرض كــرد كــه دو رذيلــت افزايــش يافتــه اســت:
اوال ،نقض حقوق ديگران توسط صاحبان قدرت.
خودمحوريي روان شناختي افراد.
ثانيا،
ِ
آنــان كــه حقــوق ديگــران را ناديــده ميگيرنــد و نقــض ميكننــد ،البتــه از عدالــت بيــم دارنــد؛ زيــرا عدالــت،
احقــاق حــق و بازگردانــدن حقــوق آدميــان بــه آنهاســت .خطــاكاران اخالقــي ،ميلــي بــه عدالــت ندارنــد ،زيــرا
از پرداخــت غرامــت ميگريزنــد .در ايــن موقعيــت اســت كــه «عدالــت قضايــي» نيــاز ضــروري و مبــرم جامعــه
محســوب ميشــود .از ســوي ديگــر ،آنــان كــه بــه رذيلــت زيادهخواهــي و خودمحــوري دچــار شــده انــد ،عدالــت
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را مانعــي بــر ســر راه اهــداف خــود تلقــي ميكننــد؛ زيــرا عدالــت ،تعييــن حــد و مــرز
حقــوق در مناســبات و روابــط اجتماعــي و پاســداري از حريــم حقــوق اســت.
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در اين موقعيت است كه «عدالت اجتماعي» ضرورتي تام و تمام دارد.
در مقابل اين دو گروه مخالف عدالت ،دو گروه مشتاق عدالت وجود دارد:
گروه اول ،آنان كه مورد ظلم و ستم واقع شده و حقوق شان پايمال شده است.
خواهي
گــروه دوم ،كســاني كــه بــه علــت ناتوانــي نميتواننــد بــه حقــوق خويــش دســت يابنــد و از ســوي زيــاده
ِ
خودمحوران ـهي ديگــران از حقوقشــان محــروم مــي شــوند .بــه عبارتــي ديگــر ،آســيبخوردگان و محرومــان
جامعــه ،مدافعــان اصلــي عدالــت محســوب مــي شــوند .نقطه مشــترك ايــن دو گــروه ،ناديــده گرفتــن «ديگري»
ا ست .
يكــي از اركان اصلــي و شــايد ســتون مركــزي عدالــت ،بــه رســميت شــناختن «ديگــري» اســت .به هميــن دليل
اســت كــه ايــده و انديش ـهي فيلســوفاني ماننــد «امانوئــل لوينــاس» ،اهميــت پيــدا ميكنــد .زيــرا ايــن دســته
ـان عدالــت« ،ديگــري»
از فيلســوفان ،همــت خــود را بــر گفــت وگــو در بــارهي «ديگــري» ،نهادهانــد .مخالفـ ِ
را از ميــان ميبرنــد و خــود را در مركــز عالــم مينشــانند .نظامهــاي سياســي كــه شــهروندان را بــه منزل ـهي
«ديگــري» بــه رســميت نميشناســند ،نميتواننــد عادالنــه رفتــار كننــد .ســاختار اجتماعــي عادالنــه بــر پايـهي
«ديگــري» بنــا ميشــود .از ايــن رو بــراي بســط عدالــت ،بــه رســميت شــناختن «ديگــري» بــا تمــام حقــوق
انســانيش ضرورتــي اجتنــاب ناپذيــر دارد.
 .5عدالــت ،بــا همـهي دلربايـياش امــا هنــوز كــف خواســته و آرزوي كمينـهي انســان اســت .كمتريــن آرزويــي
كــه اگــر بــرآورده نشــود ،زندگــي تبــاه ميشــود و روزگار بــه ســتوه ميآيــد .ســاكنان ســرزميني كــه عدالــت را
ـي تيــره و تلخــي را تجربــه ميكننــد .اساســا زيســتن بــدون عدالــت ،خــود جهنــم اســت .بــا
گــم كردهانــد ،زندگـ ِ
ايــن همــه ،بــراي بهزيســتي ،عدالــت ،كافــي نيســت .هــرگاه عدالتجويــي را انتخــاب ميكنيــم ،زندگــي را بهتــر
و جهــان را دلنشــينتر كردهايــم .امــا مــا بــه بيــش از عدالــت محتاجيــم و آن خيرخواهــي ايثارگرانــه ،مهربانــي و
شــفقت بيدريــغ و فضيلــت مهربانــي و گذشــت اســت .عدالــت ،زندگــي را ممكــن؛ و امــا اخــاق ،آن را تزييــن و
زيبــا ميكنــد .بــه عبارتــي ديگــر عدالــت ،امــكان زندگــي؛ و اخــاق ،زيبايــي زندگــي اســت.
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جامعــه و ســاختار سياســي عادالنــه ،امكان زندگي و انســاني زيســتن را فراهــم ميكند.
بــا كاهــش رنــج ،جهــان را جايــي بــراي شــاد زيســتن ميســازند .امــا همــواره ايــن
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گونــه نيســت كــه ســاختارها ،مناســبات و روابــط اجتماعــي بــر نهــج عدالــت اســتوار
شــده باشــد ،بنابــر ايــن ،زندگــي بــا اختــال و آدمــي بــا رنــج رو ب ـ ه رو ميشــود .در غيبــت عدالــت ،فقــر و
ـاس باختــن» در طبقــات مختلــف اجتماعــي شــايع ميشــود.
تبعيــض افزايــش مييابــد و «احسـ ِ
ســربرآوردن «موسســات خيريــه» ،و مراكــز امدادرســاني ،واكنشــي اخالقــي و انســاني بــه غيبت عدالــت اجتماعي
در تــار و پــود جامعــه اســت .بــه ميزانــي كــه ســاختارهاي رســمي و مناســبات اجتماعــي ناعادالنهتــر ميشــوند،
تالشهــاي خيريههــا از ســوي اخــاق مــداران و فضيلتمنــدان افزايــش مييابــد .بــا ايــن هــدف كــه بخشــي
ـري
از زخــم ناشــي از فقــدان عدالــت را بــر پيكــر جامعــه ترميــم نماينــد .ايــن دســت فعاليتهــا ميخواهــد ،كسـ ِ
عدالــت اجتماعــي را بــا جهــد انساندوســتانهي كنش»خيريههــا» جبــران نماينــد .از ايــن رو اگــر در جامع ـهاي
نيــاز بــه موسســات خيريــه افزايــش يابــد ،بايــد متوجــه شــد كــه خورشــيد عدالــت در ســاختار رســمي توزيــع
ثــروت و رفــاه رو بــه غــروب نهــاده اســت .و گرچــه كنــش خيريـهاي ،اخالقيتريــن كنــش انســاني اســت ،امــا
نميتوانــد كمبــود عدالــت را جبــران نمايــد .بــا ايــن همــه ،كاري بايــد كــرد .كاري كــه دســت كــم ،اندكــي از رنج
فقــر و ناتوانــي را كاهــش يابــد .
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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 نمیتوانــد باشــد .بنابــر ایــن اگــر انســانهایی از آزادیهــای اولیــه برخــوردار نباشــند نمیتواننــد
یــک جامعــه عادالنه تشــکیل داده باشــند.
ســالها پیــش میلتــون فریدمــن گفتــه بود”،جامعـهای کــه برابــری را فــرا تــر از آزادی میگــذارد ،هیچکــدام را
بدســت نمـیآورد .جامعـهای کــه آزادی را بــر برابــری رجحــان مینهــد درجــات باالیــی از هــردو را بدســت مــی
آورد ”.بــه نظــر میرســد ایــن گــزاره از آزمــون زمــان و مــکان و تجربــه و تاریــخ جوامــع مختلــف ســربلند از آب
در آمــده اســت.
امــا عدالــت مفهومــی پیچیدهتــر 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 میشــود کــه یــک نظــم اجتماعــی ک ً
ال در وجنــات
خــود از ویژگیهایــی برخــوردار باشــد کــه بتــوان گفــت شــاهد یــک جامعــه شــریف و بــا فضیلــت هســتیم .اولین
پیــش نیــاز ایــن چنیــن جامعـهای 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
بــر میگــردد و قبــل از آن اثــری از آن در نوشــتهها و گفتههــا نمییابیــم .اولیــن بــار در زمــان ارغــون خــان
مغــول یــا محمــد خدابنــده بــود کــه بخشــنامههای 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 رومیهــا و یونانیهــا 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 میداننــد .مــن بــا آن دوســت مخالفــت کــردم .زیــرا قانــون بایــد در اصــل بــر مبنــای تثبیــت آزادیهــا و
حقــوق غیــر قابــل نقــض مــردم تنظیــم شــود .اگــر احکامــی ،نوشــتههایی یــا تومارهایــی تدوین شــد کــه کارش
ضایــع کــردن حقــوق مــردم بــود یــا محــدود کــردن آزادیهــای انســانی ،آن قانــون نیســت و ناقانــون اســت .اگر
کتابهــای قانــون از زمــان مشــروطه تــا کنــون را بررســی کنیــد بســیار ناقانــون در آن خواهیــد یافــت .مطلــب
بعــدی ایــن اســت کــه عــاوه 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 میکنــد 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.
 .۲نقش دولتها در اجرای عدالت چیست؟
جــواب :اگــر دولتهــا از طریــق روالــی کــه در بــاال گفتــه شــد بــر ســر کار بیاینــد و برونــد و قانــون نماینــده
اراده عمومــی باشــد و قــوه قضاییـهای موجــود باشــد کــه ســتون خیمــه قانــون باشــد ،چنانکــه مونتســکیو تاکیــد
میکنــد ،در ایــن حالــت دولــت نقشــی را ایفــا میکنــد کــه همخــوان بــا آن آرمــان عدالــت اســت ،چنانکــه
مــردم پیگیــری میکننــد و میطلبنــد .اگــر تصــور ازدولــت غیــر از آن بــود و نهــادی بــود کــه بــه جامعــه تحکــم
میکنــد ،منابــع جامعــه را زیــر کلیــد خــود قــرار میدهــد و ممــر معــاش مــردم را کنتــرل میکنــد .چنیــن دولتــی
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هرچیــزی خواهــد بــود بــه جــز یــک دولــت عدالتجــو.
شــنیدهاید 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 میخواهنــد معــاش آنــان را کنتــرل کننــد و کســانی کــه
میخواهنــد آزادی هــای مــردم را ضایــع کننــد ،از طریــق قــول عدالــت و قــول مــال مفــت.
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یــک مــردم آگاه میداننــد کــه یــک جویــای قــدرت کــه قــول مــال مفــت میدهــد میخواهــد 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 نتیجـهای حاصــل نمیشــود .بنابــر ایــن در ایــن بــاب چگونگــی نقــش دولــت بــه نفــس دولــت بــر
میگــردد.
 .۳الگوی دینی در امر عدالت چگونه جواب میدهد؟
جــواب :در واقــع الگــوی دینــی معلــوم نیســت کــه چیســت .اوائــل انقــاب 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 کتب ًا
ارائــه کننــد و بــر پیــاده کــردن آن هــم پایمــردی کننــد .در نتیجــه در پاســخ بــه پرســش شــما میتوانــم دیــدگاه
امانويــل کانــت را بیــان کنــم .کانــت میگویــد مذهــب را ضابطــه ســنجش اخــاق قــرار ندهیــد .بلکــه رفتــار و
کــردار عملــی مذهبیهــا را ضابطــه اخــاق دینــی تلقــی کنیــد .یعنــی ســعی نکنیــد مثـ ً
ا بــر اســاس بــر داشــت
خــود از آمــوزش هــای مســیحی چنــان کــه خــود میپنداریــد دیگــران را مــورد قضــاوت قــرار دهیــد ورفتــار
آنــان را اخالقــی یــا غیــر اخالقــی بدانیــد .بلکــه بــر عکــس بــه رفتــار و کــردار کســانی کــه خــود را مســیحی
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میداننــد 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 بگذاریــدُ .مشــک آن اســت کــه ببویــد نــه آن کــه عطــار بگویــد.
 .۴عدالت به نفع چه کسانی و به زیان چه کسانی است؟
جــواب :عدالــت طبعـ ًا بــه نفــع عمــوم اســت و بــه زیــان کســانی کــه در یــک جامعــه بــاز ،منصفانــه و رقابتــی که
بــر مبنــای تالشــگری و شایســتگیها باشــد جایــی ندارنــد و ســهمی کــه میطلبنــد عایدشــان نمیشــود.
 .۵مثالی برای جامعه عادالنه وجود دارد؟
جــواب :احتمــا ًال انتظــار داریــد بگویــم دانمــارک یــا ســوئد .بلکــه اینهــا جوامعــی هســتند کــه مــردم در آن هــا
خوشــحال و تامیــن هســتند و بررس ـیهای آمــاری نشــان میدهــد کــه اکثــر مــردم از زندگــی ابــراز رضایــت
میکننــد .امــا رســیدن بــه یــک چنیــن جوامعــی حداقل یــک قــرن تــاش ،ســازندگی و انباشــت ثروت را پشــت
ســر خــود دارد و در همــان جهتهایــی کــه در پاســخ بــه پرســش اول مطــرح شــد گامهــای 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 نمیدارنــد،
امــا مــن میگویــم جامعــه عادالنــه جامعــه آمریــکا اســت بــرای ایــن کــه شــما تعجــب کنیــد! چــرا؟ جامعـهای
اســت کــه نــوه یــک پیــش خدمــت کنیایــی میتوانــد رییــس جمهــور شــود و دختر یــک مهاجــر ،معــاون رییس
جمهــور .فرزنــد یــک مهاجــر دیگــر فرصــت مییابــد تــا جالبتریــن و مفیدتریــن ابــزار را در کــف مــا قــرار
دهــد کــه همــان تلفــن هوشــمند اســت و خــود نیــز از ثروتمنــدان جهــان شــود .یــک مهاجــر آفریقــای جنوبــی
میتوانــد از طریــق نــوآوری و کارآفرینــی ثروتمندتریــن مــرد جهــان شــود .جامعـهای کــه در آن تلویزیــون ،تلفن،
بــرق ،یخچــال ..،ابــداع و همگانــی شــد و بــه خانههــای ابنــای بشــر نیــز ســرایت کــرد .اینترنــت و شــبکههای
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اجتماعــی ایجادشــد ،واکسـنهای مواثــر ابــداع گردیــد و دســت آوردهــای آن ،بلندگوئــی در دســت بــد گویــان
بــه آن نیــز هســت .در ایــن جامعــه درآمــد توزیعــی نامناســب دارد .یــک برنامهنویــس هنــدی یــا مهنــدس ایرانی
ســاالنه چنــد صــد هــزار دالر در آمــد دارد ،یــک طرفــدار برتــری نــژادی ســاالنه ســی هــزار دالر و جمــع اینــان
هــم در حرکــت سیاســی خــود تــاش کردنــد جلــو مهاجریــن را بگیرنــد بــا ایــن شــعار کــه ایــن خارجیهــا
شــغلهای مــا را گرفتهانــد .درســت اســت شــغلهای پــر در آمــد را گرفتهانــد امــا شــغلهایی نیســت کــه
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.

عدالت
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 .۱آیا عدالت همان برابری است؟
خیــر .هرچنــد برابــری در عدالــت هســت و یکــی از مولفههــای 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.
توجــه داریــد کــه نابرابریهــا در عالــم فراواننــد .ماننــد مولفههــای زیســت شــناختی مثــل رنــگ پوســت تــا
هــوش .نابرابریهــا از جهــان رخــت بربســتنی نیســتند .مثــا فاصلــه بیــن فقیــر و غنــی همــواره وجــود دارد .ولی
تــاش بــرای کاســتن از آن و کاســتن از تبعیــض حقوقــی همــواره وجــود دارد و ایــن عدالــت اســت.
 .۲وظیفه دولتها و جامعهمدنی در برقراری عدالت چیست؟
تــاش بــرای کاهــش تبعیــض حقوقــی .مثــا دولتهــا بــا قــرار دادن فرصتهــای برابــر بــرای شــهروندان و
پــاس داشــتن حقــوق بنیادیــن شــهروندان میتواننــد نقــش مهمــی ایفــا کننــد.
 .۳در دوران فعلی برای عدالتورزی ،مدل دینی تا چه اندازه جواب میدهد؟
در ایــن مــورد هــم بایــد در مســیر قبلــی حرکــت کنیــم .مفاهیــم از عصــری بــه عصــری دیگــر تغییر میکنــد .ما
در قــرآن داریــم :ان اهلل یامــرو بالعــدل و االحســان ،خداونــد امــر بــه عدالــت و احســان میکنــد ،اینکــه مــا چگونه
عدالــت را بفهمیــم بســتکی بــه مولفههایــی دارد کــه امــروز از عدالــت در مییابیــم .در روزگار کنونــی تــاش
بــرای برقــراری برابــری حقوقــی و کاســتن از میــزان تبعیضهــا ،عدالتورزیســت؛ کــه بــا روح امــر دینــی هــم
مناسبت دارد.
 .۴عدالت به نفع و به ضرر چه گروههایی است؟
قطعــا بــه نفــع گروههــای فرودســت خواهــد بــود .و آن تــاش بــرای رفــع تبعیــض قطعــا بــه ضــرر افــراد پــر
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 .۵نمونهای موفق ،در سیاستهای عدالتورزی را میتوان در دنیا مثال زد؟
ت رفــاه در کشــورهای اســکاندیناوی ،ماننــد دانمــارک و نــروژ میتواننــد مثالهــای خوبــی باشــند.
بــه نظــرم دولـ 
و تــا حــدودی هــم کشــور کانادایــی کــه مــن زندگــی میکنــم ،بــا مولفههایــی کــه نــام بــردم مثــل برابــری
طلبــی ،پاسداشــت حقــوق شــهروندان و تــاش بــرای کاهــش تبعیــض حقوقــی همخوانــی دارنــد.
 .۶آیا عدالتطلبی آرمانگرایی است یا امری قابل حصول؟
علیاالصــول طلــب عدالــت کــردن یــک آرمــان اســت و آرمانگرایــی اصــا نکوهیــده نیســت .عدالــت از
دلبســتگیهای بشــری اســت مثــل آزادی .اگــر مــراد ایــن اســت کــه آرمــان چیزیســت کــه صرفــا در مــورد
آن حــرف میزنیــم ،نــه اینطــور نیســت .الاقــل در مــورد عدالــت ،بــه میزانــی کــه دولــت بتوانــد در کاهــش
تبعیضهــا و برابــری طلبــی گام بردارد(اگرچــه مصادیــق بســیاری دارد) ،عدالتطلبــی محقــق شــده و در راســتای
آن عدالــت هــم محقــق میشــود ،پــس میتوانــد در دســترس باشــد .ولــی قابــل تشــکیک اســت ،میتوانــد
 %۳۰یــا  ٪۷۰محقــق شــود کــه بســتگی بــه جــد و جهــدی دارد کــه صــورت میگیــرد.
 .۷ارتباط نوع حکومتها و عدالتورزی چیست؟
فکــر میکنــم در حکومتهــای دیکتاتــوری مجــال چندانــی بــرای عدالـتورزی وجــود نــدارد .در حکومتهــای
ســکوالر ایــن امــکان علیاالصــول 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 میگیــرد و یــک طبقــه از دینــداران بــر مســند حکومــت تکیــه میزننــد ،اینجا
هــم فکــر میکنــم چنــدان مجالــی بــرای عدالــت نباشــد ،چــون حقــوق بنیادیــن پــارهای دیگــر از شــهروندان
میتوانــد نقــض شــود .و بــه ایــن معنــا آن عدالتطلبــی در جامعــه حداکثــری نشــود و اصــا رخ ندهــد .در مــورد
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دیکتاتــوری هــم کــه قضیــه روشــن اســت .در ســکوالر ال بــه شــرط اســت ،یعنــی میشــود 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 مثالهایــی از حکومتهــای ســکوالری بودنــد کــه پــاس عدالــت را
نداشــتند .لیبرالیــزم هــم میتوانــد علــی االصــول پــاس عدالت را نداشــته باشــد ،و بســتگی بــه روایتــی از لیبرالیزم
دارد .یعنــی اگــر لیبرالیــزم عنــان گســیخته باشــد ،یــا بــه تعبیــر دقیقتــر بــا کاپیتالیســم عنــان گســیخته عجیــن
شــده شــبیه آن چیــزی کــه در آمریــکا ســاری و جاریســت ،یــا الاقــل در دورههایی از ریاســت جمهــوری آمریکا
دیــده میشــود .نوعــی کاپیتالیســم عنــان گســیخته کــه پــاس عدالــت را چنــدان هــم نــدارد ،خصوصــا در معنای
دوم عدالــت کــه تــاش بــرای کاســتن از تبعیضهاســت .جنبشهایــی مثــل جنبــش والاســتریت ،اینهــا همه در
همــان راستاســت ،و از اینــرو والــزر کــه در آمریــکا ســر بــرآورده بــود دغدغــه عدالــت را داشــت .او فکــر میکــرد
لیبرالیــزم بــه وعدههــای متعــددی عمــل کــرده ولــی بــه وعــده عدالــت اجتماعــی ،چنــدان کــه بایــد حقــش را
ادا نکــرده اســت .پــس میگفــت تــاش کنیــم بــرای کاســتن از تبعیــض ،و بــرای رفــع آن کوشــش کنیــم .و
نوعــی لیبرالیــزم را برمیکشــید کــه پــاس عدالــت اجتماعــی را بدانــد .االن در کشــور کانادایــی کــه مــن زندگــی
میکنــم ،حــزب لیبــرال ســرکار اســت ولــی تــاش کــرده و میکننــد در راســتای برقــراری عدالــت .عدالــت
در معنــای اولــش یعنــی پــاس داشــتن حقــوق افــراد کــه هســت ،و در معنــای دوم یعنــی تــاش بــرای کاهــش
تبعیــض هــم گام برمـیدارد ،و دولتــی اســت کــه ســاپورتیو هســت نســبت بــه کســانی کــه در طبقــات پایینتــر
جامعــه قــرار میگیرنــد .و بــه ســمت برقــراری عدالــت اجتماعــی قــدم برداشــته ،از اینــرو فکــر میکنــم 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 مـیرود بــا برقــراری عدالــت اجتماعــی فاصلــه دارد ،ولی کانــادا حزب
لیبــرال کــه سالهاســت قــدرت را در دســت دارد ،لیبــرال هســت ،دموکراتیــک هــم هســت ،در عیــن حــال بــه
ســمت برقــراری عدالــت اجتماعــی هــم فکــر میکنــم 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 مولفههایــی کــه ذکــر کــردم ،یعنــی
تــاش بــرای کاهــش تبعیــض و بــه ســمت رفــع تبعیــض حرکــت کــردن و برقــراری حقــوق و یــا فرصتهــای
برابــر بــرای شــهروندان تــا چــه انــدازه محقــق شــده ،نــه اینکــه ســکوالر اســت یــا دموکراتیــک .اینهــا البتــه
کمــک میکنــد ،ولــی شــرط کافــی نیســت .در حکومتهــای دینــی مجــال بــرای مشــارکت همــه شــهروندان
در سیاســت را فاقدنــد .اگــر در حکومــت دینــی منظــور حکومــت دینــداران باشــد ،آن علیاالصــول متصور اســت،
یعنــی حکومتــی کــه افــراد دبنــدار هســتند و افــراد بــه نحــوی دموکراتیــک قــدرت را کســب کردهانــد و تــاش
میکننــد هــم بــرای پاسداشــت حقوقبنیادیــن شــهروندان و هــم در جهــت کاهــش و رفــع تبعیــض .ولــی اگــر
منظــور حکومــت طایفـهای از دینــداران اســت کــه بــه واســطه آن از حقــوق برخی شــهروندان در جهت مشــارکت
ممانعــت ورزیــده شــود ،ایــن بــا عدالــت اجتماعــی البتــه کــه فرســنگها فاصلــه دارد.
 .۸دلیل شکست سیاستهای عدالتورزی چیست؟(نمونه موردی ایران)
معاالســف مــا توفیــق چندانــی در مســیر عدالــت نداشــتیم .چنــد مولفــه را در همیــن راســتا میتــوان ذکــر
کــرد .عــدم وجــود برابــری حقوقــی ،یعنــی حقــوق بنیادیــن شــهروندان متعــددی نقــض شــده بــه علــل و دالیــل
گوناگــون سیســتماتیک .پــس آن برابــری حقوقــیکــه عــرض کــردم یکــی از مولفههــای عدالـتورزی اســت
در جامعــه مــا کمرنــگ اســت و گاهــی کامــل بــه محــاق رفت ـ ه اســت .و بعــد در راســتای رفــع تبعیــض هــم
گامهایــی 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 آقازادههــا و غیــر آقازادههــا ســر بــرآورده و آنقــدر در
مــوردش گفتهانــد و اخبــارش را دیدهایــم کــه در یــک نوشــتهای اخیــراً منتشــر کــردم اصــا نوعــی انــگار جامعــه
کرخــت شــده ،کــم حــس و بیحــس شــده نســبت بــه ایــن اخبــار فســاد سیســتماتیکی منتشــر میشــود .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 میشــود ،آنچــه کــه االن مــا در کشــور داریــم .نــه نظارتــی در برخــی
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عرصههــا بــه نحــو جــدی وجــود دارد ،کــه اگــر بــود ایــن فســاد سیســتماتیک را نمیدیدیــم .یادمــان هســت کــه
معــاون رئیسجمهــور آقــای جهانگیــری چنــدی پیــش گفــت ،فســاد موریانـهای 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 روزنامهنــگاران ،نــه تحلیلگــران نــه کســانی کــه دســتی در کار ندارنــد
و نــه احیانـ ًا از نظــر برخــی سیاســیون مقرضنــد ،خــود معــاون رئیــس جمهــور میگویــد 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 ،دســتگاههای
نظارتــی ضعیــف باشــند یــا بــه محــاق رفتــه باشــند ،خــوب مجــال بــرای این نــوع فســادها خیلــی جــدی فراهم
میشــود کــه معاالســف شــده و بــه نــزد مــن ایــن دلیــل شکســت سیاسـتها در هــر دو مولفـهای اســت کــه
ذکــر کــردم .و مادامــی کــه اینجاهــا تمهیــدات جــدی اندیشــیده نشــود ،تغییــری نمیکنــد ،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 بیفایدهســت .تــا دســتگاههای نظارتــی بــه صــورت جــدی کارشــان را نکننــد ،و انباشــت ثــروت صــورت
گیــرد ،یــا کــه برخــی نهادهــا پاســخگو نباشــند دربــاره فعالیتهــای اقتصادیشــان ،خــوب مادامی که اینها هســت
و آن شــفافیت وجــود نــدارد ،پاســخگویی جــدی وجــود نــدارد ،همــه اینهــا کمــک میکنــد بــه نهادینــه شــدن
تبعیــض .یعنــی یکــی از آن مولفههایــی کــه کامــا بــا عدالــت نامهــر اســت و بــر ســر مهــر نیســت .اینجــور
انباشــت ثروتهــا و نظارتهــای حداقلــی و نحیــف ،یــا ناکارآمــد ،اینهــا تــاش میکنــد از قضــا بــه نهادینــه
شــدن تبعیــض ،آنچــه کــه مــا االن در کشــورمان شــاهدیم .و ایــن نهادینــه شــدن تبعیــض عــاوه بــر آن عــدم
پاسداشــت حقــوق بنیادیــن شــهروندان ،کمــک کــرده بــه عــدم برپایــی عدالــت.
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