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 «توسعه»و  «یعدالت اجتماع» یسنجش سازگار

  

 21/4/99 تاریخ تأیید:                 01/2/99 تاریخ دریافت:

 * یجانیالر یعل 

 
 

از  ید ی گ بدا برد    « توسده  »و  «یعددات  اتماداع  » یپژوهش، سنجش سازگار ینهدف ا

عدات  در نگا   یاآ»ک   یاس . ناظ  ب  پ سش اصل یممفک ان اسالم یو آرا ینینصوص د

ک  عدات  در اسالم، اوالً و  شد یمط ح م ی ف ض ینا« اسالم با رشد و توسه  تزاحم دارد؟

بلک  عامل مح ک  یس ،و توسه  ن تنرا مانع رشد و باته ض ن  یاًتانب  اس ؛ ثان باتذات ها 

آن اسد  کد  بدا اسدمناد بد        یدر پ یلیتحل -یفیپژوهش با روش توص ینهس . ا یزآن ن

مثابد  موتدور محد ک     را بد   یعددات  اتماداع   ی،شد  در ممون اسالم مط ح یحقوق فط 

کندد. نادام    یینرشد و توسه  تب یش انو پ ی،و اقمصاد یعلا ی،ف هنگ یاسی،س یها رقاب 

ک  واتد  حال یندرع یمناام مفاه ینا«. ناساز » یکاس ، ن  « ساز » یکعدات  در اسالم، 

 شود یمذکور مانع از آن م ی دارند. تامه یسازگار یزن« بازار آزاد»انسجام هسمند، با ناام 

 ینچن ی و مقارن  رنمقات ، تقا ینک  اسالم در ب اب  ناام بازار آزاد، صام  و ساک  باشد. ا

 ب  بحث خواهد گذاش .« کاال»را با مفروم  یمیتامه
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 مقدمه

مه  در  اتاهه   خصهو  ننهان  هه     بهه  ی خود، در نظریه و اقتصاددانان یاسیس لسوفانیف

نسبت به  ییها یمشغول همواره دل ی،، در بحث عدالت اجتماعاند نیز بودهاقتصاد  ی فلسفه

وجودنمهدن   نظهران، بهه   یه  اهاح   از ابرخهی   ی دغدغهه  شته انهد. داجوامع توسعه و رشد 

 .اند ساختهرو  به با مانع رو رده یا  ند ُ را جوامع ی ه رشد اقتصادبوده است  ییها روش

عهدالت  نگاه منفی به  ،«کیهافردریش فون »و  «کینوزرابرت » رینظ یعمدتاً  سان

وشهر   دیاقتصهاد بهازار و بهدون ق   در را  یتوسهعه و رشهد اقتصهاد    ریمسه و  دارنهد  یعیتوز

از  زیه نرا ضهعفا   ی از طبقهه  تیه حماگرایانه،  ای تقلی  ایشان با مواجهه  نند. وجو می جست

رساند و در نهایهت   پذیری مدد می به بهبود فضای سیاسی و تحم   ه پذیرند  می جهت نن

( بر ای  باور است 0991) کیهاشود.  منتهی میدرنمد     شور و درنمد سرانه  به افزایش

 یو نظهر  یاز نظر فکراست و  «گونه سراب »و  «یته انیم یا شهی ل» یعدالت اجتماع  ه

 ی نشهانه  ی،عیتحقه  عهدالت تهوز    یهرگونه تالش برا لذا ؛(85) .  است ییرسوا ی هیما

در عدالت  ییبا هرگونه الگوگرانیز  نوزیک .(Hayek ،0955 .  ،xil)اغواگری است  ایجه  

 یاال ی فهی ه وظاست  یدولت حداقلنزد او، یک . دولت مشروع  ند می تمخالف یعزیتو

 هیه نظر». نوزیهک  اسهت ه ی و تضهمی  رقابهت  های اساسه  یحقوق و نزاد  یماتارفا  ،نن

است  ه ابتهدا  ای   وی مقصود . رده است یعدالت اجتماع  یگزیرا جا 0«عدالت یخیتار

ااهول   دوم، ی وهله در و دوش تیرعا 2«عدالت در تصاح »ااول  باید در تصاح  اموال

 دیق چیه . اوتصحیح گردند «عادالنهریغ یها ا تساب»؛ در نهایت نیز باید «ییانتقال دارا»

 ردیپهذ  یدههد، نمه   یچه دولت رفاه انجام مه  نن رینظ یاقدامات یحت ،عدالت یرا برا یگرید

(Nozick ،2109 .  ،081) .را دارنهد  هه در په      ینگران  یا زین یرانیاقتصاددانان ا یبرخ 

بهه رشهد   سهرانجام،  وجود داشته باشهد  هه    یگرید سوداهای ،یعدالت اجتماع یها بحث

گهروه    یه ا یااهل  ی غدغهد .(5-1، اص. 0994)نیلی و همکاران،  بزند شور لطمه  یاقتصاد

جوامع اسهت،   ای ه عام  رشد  شور  ،از نن جهت است  ه اا  رقابت در اقتصاد تر شیب

  ساقط شود.انتفاع  زیّمداخالت دولت از ح  یدل به

 یهها  از بهاب ضهرورت   نیهز  رالزجان  ای س  یانمارت رینظ ،معاار ی از فالسفهتنی چند 

                                                 
1. Historical theory of justice. 

2. The principle of justice in acquisition. 
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 بهرال ینظهام ل  تی(  لیاجتماععدالت یعنی ) مقوله  ی ه بدون لحاظ ا و ای  زمیبرالینظام ل

. انهد  توجهه  هرده   «یعدالت اجتماع»بحث به بیند،  لطمه می یدستاورد مهم بشر عنوان به

ی  در حهوزه  رالهز البته گرایانه و حداقلی است.  بنابرای ، ای  نوع مواجهه با عدالت نیز تقلی 

در  تهاب  ه  ه  سهت نخ ی یهنظردر .  رده استارائه  ی متفاوت هیدو نظر عدالت اجتماعی

 یاخالقه  یلتیفضه  ،جوامهع  ی همهه  یبهرا عهدالت را   ،استشده منعک   «عدالت هینظر»

فهار  از   ،افهراد  ی همهه   ،ینخسهت  تیو وضهع  طیدر شهرا داند. وی معتقهد اسهت  هه     می

و  یبرابهر  یعنه ی -عهدالت   یهها  یژگه یوشهان،   های دینی و فرهنگی و اجتمهاعی  گرایش

ها  ینابرابردر مورد « اا  تمایز» وگزینند  برمی عنوان اا  اول به را -ی اساس یها ینزاد

 رالهز . رنهد یپذ یمه  ابد،ینفع به طبقات محروم اختصا    یتر شی ه ب یطیدر شرا فاًرا ار

 سهم یبرالیل»، در  تهاب  اورت گرفهت  هینظر  ینسبت به ابسیاری  ه های  یپ  از نقاد
نهاظر بهه درمهان     اهرفاً   او شهنهاد ی رده و پ  یخود را تعد یدعاو رد  ه ادعا  «یاسیس

 نهد   ی دوم خهود سهعی مهی    وی در نظریهه دمو رات امروز است.  برالیجوامع ل تمشکال

برداشت از عدالت عمومی را عهاری از وجهوه متهافیزیکی و اهرفا سیاسهی مطهر   نهد.        

از عهدالت   دنبال تبیینی معنهوی   ند  ه در جوامع دمو راتیک باید به وجود پنهان نمی باای 

در پهی   «یمثابهه نزاد  توسهعه بهه  »در  تهاب   سه  یا نمارت. (00-01، اص. 0995)رالز، برنمد 

 دیه با ی،اقتصهاد  یهها  هها و رقابهت   یاز نزاد انتیاه منظهور   توضیح ای  امر است  هه بهه  

 یتحقه  واقعه   نمهود. زیهرا  تهدار    ها رقابتحضور در  یافراد جامعه را برا یها یتوانمند

ی  حهوزه را در  الزم طیشهرا هها بایهد    ست؛ دولتها دولت ی عهده به دمو رات برالیجوامع ل

بهه   دنیو بهبودبخشه  یرفهع معضهالت اجتمهاع    ،یاساس یها ینزاد  یمات ت،یحقوق مالک

منظهور   بهه  دیه بهازار با  زمیدولهت و مکهان   ،سه   یها  نمارت بهاور  فراهم نورند. به سازو ار بازار

را در عهدالت   گهر ید کیه داشهته باشهند و نقهش     عهاون ت گرید کیبا  قتصادا نمدساخت  ار

 راستاسهت  در همهی   ننهد.  تکمیه    – اسهت  یرقابهت واقعه   جادیا در گرو ه  - یاجتماع

 نهد   یتمر هز مه   بهداشهت نموزش و  ی نهیمخصوااً در زم ،مردم یبر توانمندساز  ه وی

(Amartya ،2111). 

رشهد   یها تیقابل ی،عدالت اجتماع ی چه نظریه چه در مقدمه بیان شد، چنان حس  نن

 هه   ییها یمشغول دل القاعده یعل تامی   ند،را  یاسیس و یاجتماع ی وفرهنگ ی واقتصاد

مرتفع  اند، شتهداجوامع نسبت به توسعه و رشد گروه  ثیری از فیلسوفان سیاست و اقتصاد 

 گاهیجا رییتغرشد و محر  از حالت مزاحم به عام  مولد  «یعدالت اجتماع»و خواهد شد 
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چنی  نشان خواهیم داد  ی حاضر است؛ هم ی مقاله خواهد داد. ای  مطل ، بخشی از فرضیه

 -به یک بیان متهورانهه   -جانبه است و حتی  یک امر همه« عدالت» ه در نگاه اسالمی، 

طهور خالاهه    گرفهت. بنهابرای  بهه   « همهان  ای »را « رشد و توسعه»اش با   توان رابطه می

جانبه به عهدالت دارد و عهدالت از    جستار حاضر ای  است  ه: اسالم نگاهی همهی  فرضیه

 نگاه اسالمی، عام  رشد و توسعه است.

 . تبیین مفهومی عدالت و دگرگونی آن در دیدگاه متفکران1

اگر اموری مانند نزادی حدبردار هسهتند، عهدالت مفههومی ناحهدبردار اسهت. یعنهی نزادی        
شدن عدالت بهرای   شود؛ اما جاری حد خورده و محدود می« یدیگر»توسط نزادی « م »

تهوان   شدن عدالت برای دیگری نهدارد. درخصهو  نزادی نمهی    م  الزاما منافاتی با جاری
تهر، بهتهر.    توان گفهت هرچهه عادالنهه    ی عدالت می گفت  ه هرچه نزادتر، بهتر؛ اما درباره

بهودن،  فایهت    جه به ایجابیشدن اهمیت موضوع عدالت با تو خطو  فوق از جهت روش 
معنایی )ما   وبر( دارد. اما از جهت ضرورت مساله، با نظر به توجه غال  مردم بهه ایه    

چنی  نیهاز حکمرانهی مطلهوب بهه نن و هژمهونی جههانی لیبرالیسهم و بنهابرای           امر و هم
 ی عهدالت را فهرارو   شناسهانه دربهاره   دانست  نزادی بر عدالت، لزوم پهژوهش مفههوم   مرجح
تر و ناظر بهه پرسهش     ی تحقی ، با نگاهی عمی  نهد. در ای  بخش ضم  ذ ر پیشینه می

 گیرد. مقاله، خالء تحقی  هم مورد اشاره قرار می
 ی عدالت مفهومیِ پیشینه -. واکاوی انتقادی1.1

از نظهر  چگونه ای  مفههوم   یعدالت اجتماعای  پرسش جدی است  ه با توجه به جایگاه 
و  یاسه یو رشهد س  یو علمه  یفرهنگه  یاعهتال  ریه نظ یگریتواند با مقوالت د یم کیتئور

تعریف  هرد؟   توان گونه میچرا  یعدالتچنی   ؟دهد  یتشکرا نظام سازگار ی، یک اقتصاد
بسهط  ؟  دام یهک از محققهی  ایه  معنها را     وجه توجه شده است  یبه انیز در گذشته  این

  ؟اند داده
 اورت گرفتهه  ییها تالش نهیزم  یدر ا زیدر گذشته ن دیترد یبدر پاسخ باید گفت  ه 

 اسهت یس ی فلسهفه و نصهو   ی مورد نظر  سفهفال یشناس اما چون در نظام معرفت است،
یهات  نن نظر ی هه منجهر بهه نفه     شته اسهت افالطون وجود دا ی هینظر رینظمباحثی ننان 
 . است رفتهیاورت نپذی در ای  زمینه شرفتیعمالً پ شود، می

چههار   ینرمان ی جامعه ؛عدالت است ،لتیفض  یو باالتر استیر   س فالطونااز نظر 

 در لسوفیزعامت ف طحکمت توس .و عدالت یدار شت یخو ،شجاعت ،حکمت :دارد یژگیو



 

 

99 

گار
ساز
ش 
نج
س

» ی
اع
تم
 اج
ت
دال
ع

»و  «ی
عه
وس
ت

»
 

 تیه خها  ترب  ی وهیشه   ه بهه  انینظام و شجاعت توسط پاسداران .شود یجامعه محق  م

 ی و انضهبا  همهه   یهمهاهنگ  نیهز ی دار شهت  خوی از مقصهود  یابهد؛  ، تحقه  مهی  شوند یم

، 0951)افالطون،   ند یم دایساختار معنا پ  یعدالت در ا . سرانجام،حکومت است یها بخش

طبقهات   بایهد  است  هه در جامعهه    یااز عدالت  افالطونمقصود . (0194-0115، اص. 2ج

 ی هیه از نقها  قهوت نظر   .نکننهد  مداخله گرانی ار د درخود را انجام دهند و  ر ا یاجتماع

امهور بهه     یه ا ی و ارتبها  همهه   یو اجتماع یعدالت فرد ییارتبا  معنا ،عدالت افالطون

فالسفه  ی،از نظر حقوق شهروندو  ستندیها برابر ن انسان نگاه او،اما در  است.« ریمثال خ»

در وران  شهه یو پ انگهر  اهنعت  و دوم و  شهاورزان  ی پاسداران در رتبه نخست، ی در رتبه

انهد.   موضهوعا خهارج   از واف ااحبان ح  اجتماع نیزبردگان  ؛رندیگ یسوم قرار م ی رتبه

عمالً نقش  ،ردیگ یافراد پاسدار در نظر م تیترب ی ه برا یبا ساختار افالطونحال،  عی  در

 .است ریمغا یبا طبع انسان یبه  ل؛ ای  امر رساند را به افر می خانواده

 گویهد  می اراحت با و پذیرد نمی را افالطون خیر مثال تئوری خود ی نظریه در ارسطو

 ف  برای سودی چه - نفسه فی - خیر شناخت از درودگر، یا باف پارچه یک  ه فهمیم نمی

 هنرهها،  و هها  دانش ی همه غایت ارسطو نظر از .(20،  . 0905)ارسطو، ببرند  تواند می خود

 بهاالتری   اسهت،  ارجمندتر دیگرهای  دانش ی همه از سیاسی  ه دانش است؛ خیر و نیکی

 در دانهد و نن را  مهی  سهعادت  را سیاسی ی جامعه او هدف .(092،  . 0901)همو، است  خیر

 معنای به ها و نن ی همه شام  رأس ای  فضائ  و در عدالت  ند. می معنا فضیلت با انطباق

دانهد   مهی  فضهای   ی همه  اربردن به در را عدالت تحق  چون است؛  ام  خا ، فضیلت

 معنای به است و قانون از اطاعت عام، معنای به ارسطودر نزد  عدالت .(005،  . 0905)همو، 

 اسهتحقاق  برمبنهای  را تهوزیعی  وی عدالت شود. می تقسیم 2تنظیمی و 0توزیعی به خا ،

 حسهابی  تناس  بر حس  را تنظیمی عدالت اما توجیه  رده، هندسی تناس  مطاب  و افراد

 بهاب  در «وسهط  حهد » ی نظریهه  در  ه مشکالتی از جدا .(012)همان،  . نماید  تبیی  می

 بهه  قائه   تهوزیعی  عدالت ارسطو ضم  تشریح دارد، وجود فضای  از دیگر برخی و عدالت

 مهورد  در جملهه  از رسهند.  نظهر مهی   عدالت بهه  مخالف سلیم عق  نظر از  ه نراست برخی

 ارسطو نیستند. برخوردار برابر حقوق از شهروندان سایر نظیر ها گروه ای   ه زنان و بردگان

                                                 
1. Distribution. 

2. Retribution. 

 ۀ
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 خواجه عدالت و فرزندان به نسبت پدر عدالت برای را هندسی تناس  معنای به عدالت حتی

 یکسهانی  طبیعهت  از معتقهد اسهت اینهان    و دانهد  نمی تسری قاب  خویش ی برده به نسبت

 نیستند. برخوردار

 و افالطهون  نظریهات   ردنهد  تالش توماس س  و نگوستی  وسطا، قرون فیلسوفان از

 خودشهان  تعبیهر  ایشهان بهه    ننهد؛  توجیهه  مسیر یک در مسیحیت نیی  مبانی با را ارسطو

 در نگوسهتی  اند.  بخشیده درون مسیحیت استعالء در را ی یادشده فالسفه عدالت ی نظریه

 جملهه  از - امهور  ی همهه   هه  دانهد  می حکومتی نظم در را واقعی عدالت ،خدا شهر تاب 

منقهول(   مهال  مثابه به بردگی )شام  خصوای مالکیت از حمایت در اقتصادی  ه ترتیبات

 شوند. س  پرهیزگاران فعالیت شر  بگیرند و پیش شک  الهی فرامی  چارچوب در -است 

  ه  رده اعطا عقالنی ی قوه ها انسان به خداوند ارسطو، معتقد است افکار از متاثر توماس،

 دریابنهد.  زیهادی  حد تا را دنیا حقیقت توانستند می الهی وحی و قب  از پیش از هبو  حتی

باالیی  نمود ارسطو نوشتارهای در  ه - طبیعی خرد و است  رده ایجاد طبیعی نظمی خدا

 فضهایلی  هه   مسیحیت، نیی  در نورد. فراهم نظم از بخشی رضایت تبیی  تواند می -دارد 

 از فرمهان  ده احکام در توماس س  گردند. می داشته بود، تکمی طور ناقص بیان  به ارسطو

ها  تغییرناپذیری نن و بر گفته سخ  مندرج است، ها نن در  ه عدالتی عقالنی اا   یفیت

 .(029-022، اص. 0954)پنگ ، تا ید ورزیده است 

و  دیرا نزا یعه یحه  طب   یتهر  مههم  ،هها  انسان یبرا یعیبا قبول حقوق طب ال جان 

 ؛ نهد  انتیدو ح  را ا  یاست  ه ا یحکومت عادالنه در نظر او حکومت .داند یم تیمالک

اهاح  حه     ی سان ،ادقرارد  یممک  است. البته در ا یقرارداد اجتماع  یامر از طر  یا

بهه   ال . اگرچهه  (012-009، اهص.  0992)موحهد،   داشته باشند تی ه مالک شوند شمرده می

در بهاب   اسهت یس ی فلسهفه  مباحثهای  هی ه پا - یو قرارداد اجتماع یعیموضوع ح  طب

 ،است نموده حاا در  ار  یشرفتیو پ  ردهتوجه  -او بوده است دو قرن بعد  طی ،عدالت

و از اسهت   ینقهص جهد  یک  ی وی، در فلسفه تیو مالک یبه نزاد یعیاما انحصار ح  طب

 یمعنا به یحت ،تیفراتر از مالک یانسان بس یعیحقوق طب گرایی او حکایت دارد. زیرا  تقلی 

است  هه   یگریبه مالکان نقص د یقرارداد اجتماع نمودنمنحصربرای ،  . افزوناعم است

  .او وجود دارد ی هیدر نظر

 یزنهدگ  عهت ی امه  بها طب   یمردم در هماهنگ یی،معتقد است  ه در جوامع ابتدا روسو

 هیاول عتیها از طب عت موج  شد  ه انسانو ان ی شاورز ،تیمالک شیدایپاما  ؛ ردند می
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نن بها طهی مسهیر     ند  ه مقصهد   را مطر  می «یعموم ی اراده» ی هینظراو  .خارج شوند

معتقهد   روسهو  .شهود  حاا  می ها به انسان هیاول یو بازگرداندن خوشبخت یقرارداد اجتماع

 و است ینسب یاحساس ت هستند؛ ترحم،احساس عدال ی دو سرچشمه ،است عش  و ترحم

 ند  می گرانیترحم ما را متوجه د .نورد یم دیاز عش  پدبالواسطه ترحم را  ی،ندم عتیطب

 برسهد،   مهال  بهه  و شود فربه . ترحم  هبندد و عدالت می ینابرابر رب ه راتوجه را  یو هم

 ی تها همهه   دههد  یمه  مینف  را تعم ح ّ ه عدالت نام دارد و  دین یدرم یلتفضی اورت به

  .(059-019، اص. 0992)موحد،  جامعه را شام  شود یابنا

افالطهون و  اگهر   ه اسهت. را واژگون ارائهه  هرد   ارسطوو  افالطون ینظام عقالن ،ومیه

 ،در  یم معرفیها را عدالت  به نن دنیبخش مختلف و توازن یعق  بر قوا ی سلطه، ارسطو

، Hume ،2119)نورد  درمهی  یعه یطب الیدر استخدام احساسات و عواطف و امرا عق  ، هیوم

 تیه براسهاس مالک  ای در جامعهه  هطبقهنوز  ه  یعیطب تیدر وضع ،ومیهنظر  . به(481 . 

اسهت  الزم  ییبحث عدالت در جارو  ازای  ظلم فاقد معناست.و  دالتع شک  نگرفته است،

 ریه عدم تصاح  مهال غ  به شیدر انسان گرا ه  جایی ازنن شود.مطر   تیمالک موضوع ه 

حقوق مالکانهه   تیدر جهت رعا ینیقوان دیثبات جامعه باتضمی   یبرا ناگزیر ،وجود ندارد

یابد. وی  معنا می  یپ  از وضع قوان هیومدر نظر  عدالت و ح اساس،  گردند. برای وضع 

 فیه افراد تعر یعیبراساس حقوق طب عدالت  ه -خود را  زمان جیتصور رااز چنی  منظری 

  یقهوان  تیه رعا گرایهی ته  بهه    فایهده ها از منظر  انسان ند و معتقد است  رد می -شد  می

عهدالت  لذا از ای  منظر  یابند. می دیخود مفدهند و نن را به حال  می ریتصاح  مال غ عدم

 .(009)همان،  . حساب نوریم  به یاخالق لتیفضنن را یک   ه  ینه ا است، هیتوجقاب  

معطهوف  هرده    یهای فرد ینزاد  یتضم بهخود را در بحث عدالت  یتوجه اال انت 

او  ی هه نزاد  یا گونه به ،هر فرد نزادی محدود ردن از است عبارت عدالت او از نظر است.

شهد(  با ریپهذ  امکان قانون عام ه در چارچوب  ییتا جا)هماهنگ شود  گریافراد د یبا نزاد

در  هه   یهای درونه  ینزاد :دیگو یسخ  م یزادنوع ن ونت از د ا .(010،  . 0955)واعظی، 

ها سخ  گفته  از نن در بحث عدالت ه  یرونیهای ب ینزادشده است؛ مطر   یمتون اخالق

 :است یژگیسه ودارای مفهوم عدالت ،  انتدر نزد  است.

 .شود مربو  می گرید کیافراد با  یرونیعدالت ارفاً به ارتباطات ب. 0

 ی بلکه مخهتص ارتبها  اراده   ؛ندارد رنحاد جامعه سرو ا التیعدالت با نرزوها و تما. 2

 .است گرانید ی فرد با اراده کی
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 .(015-011)همان،  .  است افراد نزاد درگیرهای  عدالت ارفاً با شک  و قال  ارتبا  اراده. 9

حهد   یفه  ،گریاستوار است  ه انسان برخالف موجودات د اساس  یبر ا  انت ی نظریه

انسان بهه   یارزش ذات . از نگاه اوباشد ی غایتگرید ریخ یبرا  ه  ینه ااست،  تغایذاته 

 هه   تجهت اس از نن یندم ی ارادهو نامشرو   و ارزش مطل   شود یداشت  اراده مربو  م

و  التیاز تما رفت یپذ ریثات یجا یعنی به  ند؛ بودن پیدا می عقالنی تیاراده دائماً ظرف  یا

 ،اگرچه اراده وجهود دارد  واناتیدر ح .شود می تیهدا محضبا عق   ی،زیغر یها خواهش

 ی اراده .انهد  یعقالنه  طبیعت و سرشتفاقد  واناتیح نیست؛ چرا ه یننان عقالن ی هاما اراد

 ؛باشهد  یهر خ ی نورد  ه ااح  اراده به وجود میندمی  یرا برا ازی  امتیدر انسان ا یعقالن

خود انسهان   ،عدالت  انت ی هیدر نظر .است فهیطب  وظ رعم  ب یمعنا بهنیز  ریخ ی اراده

عهدالت   حهث  هانون ب  یدرست را به ینزاد ، انت. (010،  . 0955)واعظی،  دارد یارزش ذات

 یازهها ین ریگهرفت  سها   دهیه و ناد یفهرد  ینزاداما محدود ردن بحث عدالت به  ،قرار داده

 یبرا ایاست  ه ن  یدوم ا ی نکته .ستوا هینظر ریپذ  ینس ی نقطه ،بشر یاجتماع  یادیبن

به تعریف یک  ی،زندگ اتیو غا ریاز خ یتصور چی ه بدون داشت  ه است افراد قاب  تصور

 زاست  ه فار  ا ی س یفرد اخالق ، انت ی هیچون در نظر ی برسند؟اخالق -ینظام حقوق

 اش فهه یبهه وظ  شیو اههداف خهو   اتیغا ،الیتوجه به ام یو سعادت و ب ریاز خ یهر تصور

سرشهت انسهان و    تیچون با واقع باشد؛دچار مشک   هینظر  یرسد ا نظر می به .شدیاند یم

در  عهدالت را   یادیه اا  بن ، انتاست  ه   یا گرید ی نکته . ند ینم  یتطب یرفتار ندم

 یدرواقع بهرا  .همساز باشد گرانید یبا نزاد فرد ی هاراد ی ه نزاد  ند خالاه میامر   یا

حهوزه   ی همه ای  جنبه رسد نظر می بهاست. دانسته  یرا  اف یسلب ی جنبه ،عدالت فیتعر

 ی.منفه  ینهه اهرفاً نزاد   ؛ امها مههم اسهت   یااه  نزاد  ؛ چرا هدهد یعدالت را پوشش نم

اهاح    نبهه مهردا   أیح  ر ی،اسیس ینظر  انت در باب محدود ردن نزاد ،  یبرا عالوه

اقتهدار   و اعتراض به حکومت و مردودنمهودن مجهازات اهاحبان    انیح  طغ ینف یی،دارا

 یعرفه  یمعنها  متناس  با عدالت بهه ریغ اتیاز نظر ییها نمونه ،پ  از سل  قدرت سیاسی

 .(018)همان،  .  است

در  تهاب  اول،  ی هیه نظر. بنهابر   رده استهم ارائه م ی هینظردو  عدالت،در بحث  زلرا

 تیهها در وضهع   انسهان شهود.   شهمرده مهی  جوامع  ی همه یبرا یلتیفضعدالت  ،«عدالت»

 اهورت   هه بهه   را یریخ  یاول ،خود غفلت دارند یاجتماعو  یفرد اتی ه از منو  ینخست

 ی همهه  یمقصهود و البتهه   .اسهت  یههای اساسه   یو نزاد یبرابهر  ،دن ن می طل  یهمگان
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حه    اشهت  د ی،اسه یهای س ینزاد :رینظ یهای اساس یبلکه نزاد ،ستین یهای فرد ینزاد

 ینزاد ،اجتماعات  یتشک ،انیب ینزاد ی،اسیو س یبه مناا  اجتماع یابی ح  دست أی،ر

 یریگ دستاز  ییو رها یو نزاد  یشخص تیح  تصاح  و حفظ مالک ،فکر ینزاد ی،نگاه

 زیتما اا  نندیگز ی ه همگان نزاد برم یگریاا  دباور رالز،  است. به یرقانونیناموجه و غ

( difference principleاست. مقصود از ای  اا ، نن است  ه ) در هر بخهش   ینابرابر

افراد  یبرا نهیدر همان زم ی ه منافعشود  می موجه قلمداد یدر اورت تنها ،هیاول راتیاز خ

 یو اجتماع یهای اقتصاد ینابرابر ،و در اا  دوما ریتعب به .داشته باشدوجود مند  بهره تر  م

 عی مند در  تربهره افراد  م یرا برا عنف  یتر شیباوال، داده شوند  ه   یترت یا گونه به دیبا

  و اه بهه منا  یرسه  دسهت ؛ ثانیها راه  داشهته باشهد   یانداز عادالنه در په  اا  پ  تیرعا

  .همه گشوده باشد یها به رو فرات ی منصفانه یبرابر وضعیت ها در تیموقع

 ،  ینخست تیوضع  ه در جمله نناز  است. رفتهینظر اورت پذ  یبر ا بسیاری ینقدها

ز له برداشت راچنی   . همستین ریپذ ها  از افراد امکان تیهو ی مهه یجداساز ااوالً امکان

در چارچوب  تر شیاست  ه ب نحصرم یبه امور ، ینخست تیاز خواست عموم بشر در وضع

 نهد؛ دیگرد رالزنظر  عدی منجر به ت . ای  انتقاداتندن  یم دایمعنا پ یدمو راس براللی نظام

درمان مشک  جوامهع   یبرا یحل خود را راه شنهادیپ یاسیس سمیبرالیل ه در  تاب  ینحو به

؛ پنداشهت  «یاسه یس عدالت»دمو رات معاار دانست و ااول عدالت را منحصر در  برالیل

 یجوامع  یمشتر  و منصفانه و بادوام در چن یهمکار کی یزیر ینن پ ی ه معنا عدالتی

 .(280،  . 0955)واعظی، ت! اس

مهاری  هه مهار      داری بی بودن نظام سرمایه عدالتی و غیرانسانی بی»گوید:  می پوپر

. البته او معتقهد نیسهت   (Popper ،2109 .  ،024)«  ند، جای چون و چرا ندارد توایف می

 ه مار   توانسته عالجی برای ای  وضعیت پیش نهد. عالج ای  وضعیت نیازمند اقهدام  

نامد. در قلمرو اقتصاد نیهز   می« گری حمایت»سیاسی بوده و هست؛ اقدامی  ه پوپر نن را 

خهاطر نزادی محهدود گهردد. نزادی     مانند قلمرو خشونت عریان طبیعت، نزادی بایستی بهه 

مههار بایهد    داری بهی  ترها محدود شود. سرمایه ترها باید برای حمایت از نزادی ضعیف قوی

ای بدهد  ه مداخالت دولت نن را محدود و مقید  رده است.  داری جای خود را به سرمایه

ی دولت را محدود به لوازم عدالت و نزادی یکسان و از طری  قوانی  قابه    البته او مداخله

توان گفت  ه پوپر از  داند  ه به می  و اختیار مقامات دولت واگذاشته نشود. می اعمال می

 .(921،  . 0958، )لسنافدولت رفاه حمایت  رده است 
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 ی متفکر مسلمان  به عدالت جانبه . نگاه همه1.1

فاضله است  هه   ی نهیمدبنیان ر   جامعه و  «یعدالت اجتماع» ی،ماز نظر متفکران اسال

در ی محقه  دوانه   .ر خواهند بهود اقانیز  ی خودفرد فیانجام وظا از یافراد حت ،بدون نن

قدر ضرورت  نن (سلطان گاهیجا)عدالت در حکومت : »دیگو خود در باب عدالت می ی رساله

)دوانی و «  ند یخل  م  اررا دچ هجامع یمنزل ابنا ریاخالق و تدب  یتهذ ،نبود نن دارد  ه

 و حکومهت  در عهدالت  نبهود  در معتقد اسهت هم  ینراق حق م. (494 .  ،0995 ازرونی، 

 و دانهش   یتحصه  ی نهه یدر زم تیه امن و و نرامش شود یم رفراگی جامعه در فساد جامعه، 

رو   ید و جامعه افسرده و بنشو یم دهینظران به انزوا  ش و ااح  بندد برمی رخت  ماالت

  یتهر  ممه ،هیفق تیوالدر  تاب  ینیامام خم. (440،  . 0955)علیخانی و همکاران،  گردد یم

ی  سهوره  28 هین یداند و در معنا می یاجتماع ی را برقرار ردن نظم عادالنه ایانب ی فهیوظ

تحق   ی ، الزمه«عیب»در  تاب انگارد. ایشان  میعدالت  یطور  ل هدف بعثت را به حدید،

ون و ئش ی  ه اسالم با همه دهد حتی احتمال میو   ند عنوان میحکومت  جادیرا ا عدالت

ی  است است  ه همه« االسالم هو الحکومه»بر  . مراد ایشان مبنیحکومت است ،لوازم نن

چرا هه   ی؛رف احکام فقهه نه اِ اسالم، سیاست است، نه ای   ه اسالم سیاست هم دارد و

 نیهز   و مقصهد حکومهت  اسهت  حکومهت   یاجهرا  یبهرا  یو ابهزار بالعرض مطلوب  ،احکام

معتقهد اسهت در   ( 0998) شهید مطهری .(485-488)همان، اص. است  عدالت  دنیگستران

 یهای فرد از نرمان ،ت گرفته تا امامت و زعامتوباز ن ،گرفته تا معاد دیاز توح می ر ننقر

دوش  و عهدل در قهرنن ههم    انهد  همه بر محور عدل استوار شده ی،اجتماع اهدافگرفته تا 

 اسی مال فرد و مق اریمع ،زعامت و امامت ی هفلسف ،نبوت یعهدف تشر ،ر   معاد ،دیتوح

عهدالت در   ریثاته  ی بحث دربهاره   یتر  یو دق  یتر غید بلیشاای   .است یسالمت اجتماع

 شههید مطههری  در  هالم   ی است  هو اجتماع ینن در رشد فردی ر نیّت  جنبهاجتماع و 

  .(00،  . 0)ج.  رده است دایپ یتجل

ی در نگهاه  عهدالت اجتمهاع  بهرای   یگاهیجا  یچننیا فرض است  ه   یمهم ا پرسش

 در یمه یو ترم یعرضه  ی جنبهه  و تنهها شهود   یتلق یاقتصادی امرارفا تواند  می اسالمی

 از در بحهث  دیه  ه با ای یاال ی رسد نقطه نظر می به ؟!اقتصاد و توسعه  شور داشته باشد

باشد. امر  همی  ،ردیمورد توجه قرار گ یاقتصاد ی و رشد و توسعه یعدالت اجتماع طیشرا

اد پرسش االی تحقی  حاضر ای  است  ه نیا عدالت از منظر اسالمی، محهدود بهه اقتصه   

ی اقتصهادی؛ و یها امهری     است، نن هم وجه ترمیمی نن و تا حدی مهانع رشهد و توسهعه   
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بر ای  گزاره است  ه از منظر  جانبه و محر  توسعه است؟ فرضیه )مدعا( االی مبتنی همه

تنها عام  مزاحم در رشد و  های حیات انسانی بوده و نه اسالمی، عدالت ناظر بر تمام جنبه

 شود. ام  مولد نن نیز محسوب میتوسعه نیست، بلکه ع

 28در مجمهوع در  است. در باب عدالت و قسط وارد شده  یادیز اتین ،میدر قرنن  ر 

بحث قسط و  ی دیگر، نیه 22و در  ،بحث عدالت و مشتقات نن توان ی قرنن  ریم می هین

، یهون ،  098و  85؛ نساء، 5؛ مائده، 08؛ شوری، 91؛ نح ، 28 ،دی)حدرا مالحظه  رد  ننقاقات اشت

و  ایه رسالت انب یاال ی هیپا ،نشانگر نن است  ه عدالت. فحوای ای  نیات (29و اعراف،  41

؛ حکومت ضرورت دارد و افراد ینن برا تیاست  ه رعااجتماعی  یون زندگئشام  همه ش

  شود. مینمحدود مرافعات  وفص  ح  ای یعد اقتصادبه بُ ارفاًدیگر، عدالت  بیان به

  یه واج  اسهت و ا  یابعاد زندگ ی عدالت در همه یمعتقد است اجرا یسبزوارمحق  

،  . 0955)علیخهانی و همکهاران،     دتر استووجوب به حکم عق  و شرع در باب حا مان م

نسهان و شههادت   اال ۀخالف  »و  «اقتصهادنا »ههای    تاب در نیز ادر دمحمدباقریس .(498
 یاجتماع عدالتبه دو مفهوم در  و داند یم یممساوات و عدالت را محور تفکر اسال «ایاالنب

 بهر  قط  دیس .(489)همهان،  .  « یمشار ت عموم»و  «یتوازن اجتماع: »دهد یم تیاهم

اقتصادی؛  عدالتنه  ،است یعدالت انسان زیقب  از هرچ ینظر است  ه عدالت اجتماع  یا

انسهانی   فعالیهت  جوانه   ی همهه  ی وتمام مظهاهر زنهدگ  شام  اورت است  ه   یدر ا و

 اسهاس  . بهرای  ردیه گ یدربر م زیرا ن یو حواس درون اتیادرا ات و وجدان  ه چنان ؛شود یم

)قطه ،   سهت ین یمهاد  یطور  له  و به یاقتصاد یها تنها ارزشعدالت، ول ممش یها ارزش

را در حهث عهدل   ببا رویکردی فلسفی و استداللی،  (0959) شهید مطهری .(88،  . 0991

 ه اگر  است و معتقد (82،  . 0)ج دهد یقرار م یاستنبا  حکم شرع یعل  طول ی سلسله

 دیه با ،دیرسه  دالتخالف ع ای جهیبه نت یبراساس قواعد فقه شرعیدر استنتاج حکم فقیه 

اا  عدالت را همهدوش   مطهری ه  رسد ینظر م به .(095،  . 09)همو، جتغییر دهد نن را 

در نظهر  هها   و ورای نن قواعهد  نن را مسهلط بهر  بلکه  ؛داند ینم قهیهااول و قواعد ف ریسا

عنوان امهوری ذاتهی و    توجه به حقوق بشر و اا  عدالت به» ند:  لذا تصریح می ؛ردیگ یم

ی حقوق  ی مسلمی  عنوان شد و پایه وسیله بار به تکوینی و خارج از قوانی  قراردادی، اولی 

 ی هیه مخالفهت حکهام جهور بها نظر    دلی   اما به ؛)همان(« ها بنا نهادند طبیعی و عقلی را نن

  یمسهلم   یبحث عدل و حقوق در بتوجه و اهتمام به  ،ثیاه  حد انیرواج جر و عدالت

  . رد دایتوجه به اخالق غلبه پ ،نن یجا و به افتی اهش 
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بهدان   یچه متفکران اسهالم  براساس نن و  ه از منظر اسالمتوان گفت  در مجموع می

 :اند توجه نموده

 ی،اجتمهاع  ی،اسه یس ی،ابعهاد فرهنگه   و جانبه اسهت  امر همه کی یعاجتما الف. عدالت

 یبهرا  یمیترم ی جنبهدارای و  یاقتصاد موضوعیارفاً  ه  نن نه؛ دارد یو اقتصاد یعلم

 باشد. اقتصاد بازار

 لطمهه  جامعه یابنا فیوظا انجام به نن امر تا بدان حد است  ه نبود  یضرورت ا ب.

  ند. می ریو فساد را در جامعه فراگ زند یم

 عیهدف تشر ،معاد ، ر  دیهمدوش با توح ی در تعبیر شهید مطهری،عدالت اجتماعج. 

یع تشهر  .سالمت اجتماع است اسیمق و  مال فرد اریزعامت و امامت و مع ی فلسفه نبوت،

ق  هدف نن تحوقتی  مال و سعادت انسان است و  ، ه قصد نناست شام   یامر نبوت،

 ی اهرفاً امهر  توانهد  نمهی  عهدالت   هه  توان نتیجه گرفت میدو گزاره   یا از ،عدالت است

عهدالت در   یبهرا  اساساً زعامت و امامت ،سفهفال ریتعبچنی  بنابر  . همشود یتلق یاقتصاد

زعامت و امامت  هه مقصهد نن    اا  و بنیان امر است  ه  یگر ا نشانو  نظر گرفته شده

  یبنهابرا  .است «عدالت» ،و انسان  ام  است یهلبه مقام خالفت ال دنیرشد انسان و رس

ی مه یتنظ یها  یعیعدالت تهوز  ترازاسالم در  یعدالت اجتماع انیدر ب ی ه برخ هایی تالش

 یاسهالم  یعدالت در نظام فکهر  ی  تئوراا جداشدن ازمثابه  به ،اند  رده (ارسطو ریتعب به)

 .است

 و متفکران مسلمان در باب عدالت. تالئم آرای فیلسوفان سیاست 1.1

 یاسالمان متفکر یا استیس ی اعم از فالسفه ،باب  یدر ا انمتفکر نراء یاز مجموع بررس

 ، نکات زیر قاب  توجه است:و اقتصاددانان

و  یفهرد  انتیدر اه  یو اثبهات  ی ه از نظهر ثبهوت   یتیاهم ی بحث عدالت با همه اوالً

در  .نکهرده اسهت   دایپ یو سامان نظر نشده مدون ای هجانب نحو همه به ،بشر دارد یاجتماع

 کیه فقط بهه   ااند ی منکر بحث عدالت ای ،معاار یایغرب در دن ی فالسفه ی،نگاه  ل کی

 ایح   کی ینزاد باید به ای  سوال پاسخ داد  ه نیا .اند توجه  رده - یمث  نزاد -بعد نن 

تحقه    یبهرا  یمنف ینزاد   نیاچنی ی است؟ همعیواول به حقوق طب برای لهیابزار و وس

نیها   ی،عه یحقهوق طب با فرض پذیرش  ؟ضرورت داردنیز مثبت  ینزاد ای  افی استعدالت 

 ی هه بهر تلقه    - اعمنحو  به تیح  مالک اینف   از انتیبه ح  اای  دسته از فیلسوفان 

 یعدالت را به نهوع  ی،برخ چون یا هم اند تکیه  رده - استوار است یشناس از انسان یخاا
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 یقهرارداد اجتمهاع  توان از خاطر دور داشهت  هه    نمی ؟دان نموده یمبتن یقرارداد اجتماعبر 

 ی مقوله ،هیاول وضعیتتر از  مهم ؛است یجد ی مح  مناقشه اساسا هیاول تیدر وضع یواقع

 ی در همهه  سهت یمعلهوم ن  وشهود    شهف مهی    یه طر  یاست  ه از ا «یخواست عموم»

 تهر  شیبه  در نن،  هه  نخسهتی   تیاز وضهع  رالهز  داشهت بر ریه نظ؛ باشد کسانیها  فرهنگ

بحهث  بهرای ،   انهد. عهالوه   شهده خواست مردم فرض ازای  مابه یبرالیهای ل نظام یها ارزش

نظهر   بهه است.  یعالم واقع ی به احنه یدر عالم فرض افتیدر تعمیم ای وجاهت  ،تر یجد

 یگهر یح  د ها راه در انسان یعیطبی یا فطر یسلسله استعدادها کیقبول  با جز ،نگارنده

 یفرض طیبر شرا یمبتن یقرارداد اجتماع باشیم،قائ   یعیاگر به حقوق طب  ه نن ؛ حالندارد

 مکته   بهه  فالسهفه  هه   یبحهث عهدالت نهزد برخه    ! از سویی طر   ند ینم دایضرورت پ

شود  هه برحسه     منجر می یحقوق فرد ی نندگ زائ عمالً به  ،دارند شیگرا ییگرا دهفای

  .عادالنه خواهد بودریغ ،از عدالت یعرف افتیرد
منحصهر در ابعهاد    نن را باور داشته باشند،اغل  اقتصاددانان اگر به بحث عدالت  نیاًثا
 واجهد وجهه  را  از نن، عهدالت تهر   مهمو  دانند یتوسعه مفرایند در  یبخش و توازن یاقتصاد
 یاست  ه برا حد در ای ها  نن حدا ثر توجه. پندارند   رشد و توسعه میخو گاه م یمیترم

وجه ترمیمی جل  توجه به  ای جز چاره ،بر اقتصاد بازار ی شور مبتن ی حر ت رشد و توسعه
 عدالت نسبت به ضعفا نیست.

از ننهان  تنهی چنهد    ینرابه  ه  یاسالم یشناسان و فقها اسالم ان،متفکر یبرخ ثالثاً
هدف و اساس بعثت  - دیحدی  سوره 28ی  نیه رینظ - یقرنن اتیبا توجه به نشد،  یتااشار
 ی   همهامعدالت را ش ی دامنه عنوان شده است. ایشانتحق  قسط و عدل در جامعه  ایانب

امهام   ریه نظنیهز   یبرخه  ی.نه یج  یارفاً ضر انگارند؛ نه می یو اجتماع یفرد اتیوجوه ح
را اجهرا   اسهالمی  احکهام   هه دانند  می یحکومت جادیعدالت را ا تحق  ی الزمه ی)ره(نیخم
ی  نقطهه  رسهد  ینظهر مه   بهه  .اسهت  افتهه ین بسهط  شانیا ی یهنظر درابعاد عدالت  یول ؛ ند

 ی بهر همهه  ی ننهان   ی، تکیهه در بحث عدالت اجتماع یاسالم اندیشمندان ی تفکر برجسته
بها   تهر  شیامر ب  یا ،شهید مطهری دگاهیداست. اگرچه در  یو اجتماع یفرد یوجوه زندگ

  یهم یبرا کینظام تئور کی چنان وجود هم اما باای  ه،افتیگسترش  یفطربر حقوق  هیتک
  .است دهیگردنحاا   یعدالت اجتماع از جانبه برداشت همه

 . استداللی بر سازگاری عدالت اجتماعی در اسالم و توسعه1

 کینظام تئور کی توان نیا می»پردازیم:  می نهاییال وحال به سچه گذشت،  با توجه به نن
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 نکهاش    یه ای  فرضهیه « ؟در نظهر گرفهت   یاز عدالت اجتمهاع  یتلق ای  یسازگار را برا

را تبیی  و اثبات  ند.  بر ای  است تا ای  سازگاری براساس چارچوب مفهومی نظام معانی،

 :استوار است ذی  بر مقدمات ای  امر

 حه   ی ه  ذ  اءاعطه » عبارت است از عدالت به معنای عام یدر فرهنگ اسالمالف( 

 یاتینظراز  شود و مرتبط می یانسان  یادیبه حقوق بن تعریف  یعدالت در ا  یبنابرا «.حقه

 گیرد.  فااله می ییگرا دهیفا ای یقرارداد اجتماع چون هم

رد؟  شف  ه  دیرا از  جا بایادشده   یادیحقوق بن ب( ای  پرسش قاب  طر  است  ه

به  ها از نن ینی ه در لسان د یعیحقوق طب یبه نوع ی،براساس نصو  اسالم در پاسخ و

در بحهث عهدالت مبنها     تواند یم؛ ای  حقوق دیرس میخواه شده است، ادی «یحقوق فطر»

 رینظ ینظران اسالم ااح  ی ه برخ ای های پرا نده جدا از بحث ،نهیزم  یدر ا .ردیقرار گ

 ،انسهان  ی هیه از اهورت نوع  اسهالمی  ی فالسهفه  ، مقصهود عمهوم  انهد  داشهته  رینص خواجه

وجهود   وداتموجه  ریاز سها  زهیعنوان افت مم ها به انسان ی است  ه در همه ییها استعداد

ی  هیه ن  یه ذ ییعمدتاً مرحوم عالمه طباطبها است.   ی ه در واقع همان حقوق فطر؛ دارد

اَس َعَلْيَهاا  َ  » ِتي َفَطَر الَنِّ ِه اَلِّ يِن َحِنيًفا  ِفْطَرَت الَلِّ ِلاَك  َفَأِقْم َوْجَهَك ِللِدِّ َِ اِه  ْلاِ  الَلِّ ََ ََ ِل َتْباِدي
ُم  يُن اْلَقاِيِّ  معتقهد اسهت   زین( 0901) یمطهر دیشه و اند امر توجه داده  یابه  (91)روم، « الِدِّ

ی  سهوره  02تها   01 در   یهمچنه . (244) . دهد  می انسان را نشان ریتغیرشد ال ،هین  یا

ی ندمیان گرفته شده است؛ ایه    ی یاسی ، سخ  از عهد و پیمانی است  ه از همه مبار ه

اَتُهْم »ی  دارند. نیهاشاره نیات به فطریات انسان  َيِّ ِرِّ ُِ َك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم  ِْ َأَخَذ َرُبِّ ِإ َو
ْم  َقاااُلوا َبَلاان ُُ  بههر همههی  امههر  زیههن (012 ،)اعههراف «َوَأْشااَهَدُهْم َعَلاان َأْسُفِمااِهْم َأَلْمااُ  ِبااَرِبِّ

   ند. داللت می

َُّ َمولوٍد »فرمودند: ل است  ه ونقماز حضرت محمد افزون بر ای  نیات، حدیثی ُك
َماِسهِ  راِسِه َو ُيَمجِّ داِسِه و ُيَنصِّ ما أَبواُه ُيَهوِّ ، البالغه در نهج امام علی«. ُيوَلُد علن الِفطَرِة ، و إسِّ

ََ ِفايِهْم :»نهد یفرما افت عالم و ندم مهی  اشاره بهاز  پ  ُرُساَلُه َو َواَتاَر ِإَلاْيِهْم َأْسِبَيااَ ُه َفَبَعا
ْبِليِغ َو ُيثِ  وا َعَلْيِهْم ِبالتَّ ُروُهْم َمْنِميَّ ِسْعَمِتِه َو َيْحَتجُّ يُروا َلُهْم َدَفاِئَن ِلَيْمَتْأُدوُهْم ِميَثاَق ِفْطَرِتِه َو ُيَذكِّ

 .(281-249)اص. « اْلُعُقوِل 

عنهوان امهور    ها به انسان ی در همه یستعداد  افداشت  ا ،اتیو روا اتین  یاز ا مستفاد

شهود.   مهی   یه انسان تطب ی هیبا اورت نوع نیز یهای عقالن است  ه از نظر بحث یفطر

 (0901) شههید مطههری  دارد  ه  تیاهم  یبه قدر یامر از نظر تفکر اسالم  یا تشخیص
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تنهها   نهه  شهان ینظهر ا  به .(498 . )داند  می یرا بر امور فطر یمعارف قرنن یهای تمام هیپا

بهدون شهناخت فطهرت     یاسهالم  یدئولوژیه بلکهه اسهاس مکته  و ا    ی،اسالم ینیب جهان

اسهت و تها    ی نهفتهه خهواه  فطرت ی،اسالم یدئولوژیجزء ا جزء درچون  ؛ستین ریپذ امکان

شهناخته   یدرسهت  ی بهو فرهنگ خا  اسالم یمعارف اسالم ،روش  نشود فطرت ی لهامس

  نخواهد شد.

اسهت،  فطرت به عالم شهناخت مربهو     ی ه تئورا نون جای طر  ای  پرسش است 

قهبح و ظلهم و عهدل     وحسه   ، دیه و نبا دیبا با استیاخالق و س ی ما در حوزه  ه حال نن

توجهه   دیه با ارتبها  برقهرار  هرد؟   بحث فطرت و  امور  یا توان میان یم؛ چگونه میمواجه

 ی فلسهفه  یمبنا . در ای  میانح متفاوت استدر باب حس  و قب اقوال متفکران  هداشت 

نن اسهت  هه    ییهها  با اند  تفاوت شهید مطهریو  طباطباییعالمه مخصوااً  یی،ادرا

از مشهورات است و  س  و قبحح اًیثان؛ ستین یحس  و قبح مربو  به ذات فع  انسان اوالً

حس  عق  به  ،مردم یمصالح عموم ی هیگاه بر پا؛ ثالثاً ستین یقینیامور  ای اتیهیبدء جز

 .عام  نن است یبشر ایو  ینیرسد و گاه سن  د می و قبح

 اتیه اعتبار یرا بهه تئهور  از حس  و قبح برداشت حکما  أمبد (0990) ییطباطبا عالمه

 نختها مسا چه با طبع نن از نن یعیطور طب به ها انسان موج  ای  نظریه، . بهداند   میبومر

 ننان نباشد، باعثطبع  میننچه مال بر عک ؛ نند و  مفهوم خوب را اعتبار می ،داشته باشد

 .(901) .  شود اعتبار مفهوم بد می

. البتهه  شود یم یاخالق نسبترتی   ای  است؛ چرا ه به هینظر  یامنتقد  یمطهر دیشه

بها   .قاب  برداشت اسهت  از تئوری اعتباریات زین ی ل یهادیبا ینوع ه  است معتقد عالمه

 نختمسا ، اماداند یم اتیبر اعتبار یخود را مبتن ی هینظر هرچند یمطهر دیشهای  واف، 

امهر در    یا پندارد. می تیدوام و  ل باعث «یم  علو»را در اعتبار به  یندم  تنافر نف ای

 نویسند: . ایشان میستیساده ن یامر ،عالمه ی هینظر

 ییطباطبا نقایچرا  تعج  است«. یلوع»و م  « سفلی»م   ؛است «م »دو  یانسان دارا

جهور  در بهاب اخهالق    شهان یااول ا ی  ه با همه  ه حرفی است اند با ای  حرف را نزده  یا

 عهت یتنهها طب   انسان است نهه  تیمقصود واقع ،«انسان طبیعت»گوییم  ما می یوقت نید. درمی

ت ایه  واقعیهت   در خهدم او  یاست  ه دستگاه  احساسه  یوجود یتیواقع یانسان دارا .هادّم

سهت  او یوانیح تیواقع ،درجه کیقسمت و در  کیانسان در  یوجود تیواقع وجودی است.

تهر وابسهته بهه نن اسهت و بخهش       ی بیشانسان تیواقع،و است باالتر ه  گرید ی و در درجه
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 عهت یشهود طب  یگفته مپ  وقتی  تر وجود انسان است و واقعیت ملکوتی انسان است. اای 

 ...اسهت  یانسهان  تیبلکه واقعشتابد، مقصود، طبیعت حیوانی نیست،  می  مال یسو انسان به

  هه  شهود  ی چنی  مهی ااول اخالق، توجیه میاز وجود انسان قائ  باش یدوگانگ  یاگر به چن

را چ ی؛نه قرارداد ی،واقع ی ماالت ؛ نن همدارد یخود  ماالت یملکوت «م »انسان بر حس  

و رو  انسان  یمعنو ال ه متناس  با  م  اری .هم هست  نف ،ستین نانسان تنها بد  ه

 ما سرو ار ندارد،رو    یلوعِ ی جنبه ا ه ب اری است و   اری ارزشمند ی ولوعِ  اری ،باشد

 هه    نهیم  طور قبول می را همان خوبی و بدیما اا   .مبتذل  ار و یعاد شود یک  ار می

 ،دیه انبو  دیه با، نبهودن  بهودن و خهوب   خوب یاند  ه معنا و راس  گفته ییطباطبا نقایامثال 

مه    الی یم  سف ؟دوست داشته باشد« م » دام  یول است.نداشت   و دوست ت داش دوست

. )مطههری،  اخهالق و ارزش  شهود  داشته باشد، میانسان دوست  یم  عِلوجا  ه  نن عِلوی؟

 (199و  191 ص.ا، 09، ج0959

 یمبنها  ونور  تقهدس  ،هها  داشهت   دوستگونه   یدر ا تیریمعتقد است غ شهید مطهری

 ازفطهرت   ی هیه نظر بهر  بها تکیهه   «یلهو های عِ م »  یا یطرف ازی است.  ل یها«دیبا»

و  دانجهاو  ،استیدر اخالق و س «هادیبا» یها هیپارو  ند. ازای مشابه برخوردار یاتخصوای

 است.  یمکانفراو  یزمانفراها  در انسان یامور فطر را هچ است؛ داریپا

 تهوان بهه مهوارد زیهر      ی مهی الهه  اتیه نبنابر  چیست؟ها  انساندر  یامور فطر  یا حال

 اشاره  رد:

 ؛گرا هستند قتیها حق نسانی ا ههم. 0

 ؛گرا هستند ها  مال انسان ی ههم. 2

 )دی  امری فطری است(؛ دارند تیها استعداد پرستش و معنو انسان ی ههم. 9

 گرا هستند؛ ی انسان ها زیبایی ههم. 4

 ، 0992)مطهههری،  دارنههد عو ابههدا ینور نههاوریههها اسههتعداد ابتکهار و ف  انسههان ی ههمه . 8

 .(89-50اص. 

 دیه باهاسهت،   یها فراتهر از نن   هها  گهزاره   یه منحصر در ا یامور فطر این  ه  یادر باب 

مسهتند بهه    یامور فطهر   ای فش چه مسلّم است،  نناما  ؛ردیگبتر اورت   یعم یقیتحق

 ؛باشهد  تواند یاز باب برهان نم نهیزم  یدر ا یاستدالل عقل بدیهی است .است ینیمتون د

بهه  سهامان داد و   رالز  ینخست تیاز جن  وضع را اتیفطر  یفهم ا ی توان احنه اما می

 ی در رسهاله  نایسه  اب چه  دست یافت. نظیر نن زلراهای  افتیاز در تر  یعم االًاحتمنتایجی 
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 به ه از مادر متولد شده و او را  یانسان  ند؛ روایت می یفرض یانسان از« قظانیب   یح»

؛ ردیه قهرار نگ  یعامه  اجتمهاع   چیه ریو تحت تاث ندیرا نب یانسان چیبرند  ه ه می یطیمح

 رشد و نمهو یافهت،   یوقتچنی  انسانی باشد.  ینیتکو ی هیعوام  اول ریتحت تاث تنها بلکه 

 ی درباره ی ابتدارشد عقالن ی واسطه به فرد  یا  ه است بر نن نایس اب  اندیشد؟ چگونه می

بهه   سهرانجام و  رسد یبه شناخت از خود م گاه نن ؛و از  جاست ستی ه   شدیاند یخود م

گونهه    یه اسهتعداد ا  ی،و فطر یعیانسان طب نایس اب درواقع از منظر   ند. پیدا میخدا توجه 

 و قهت یدنبهال حق  بهه  ها انسان  ه می ن میترس گونه  یرا ا طیاگر شرا یعنی ؛را دارد شناخت

 ی وفرهنگه  ی وعلمه  ی واسه ی مهال س اعم از  ،از هر جن  تواند  مزبور می  مالند،  مال

 شناسانه باشد.  و زیبایی یاقتصاد

توجهه   یعیبه استعدادها و حقوق طب ای  بُعد در یدر اخالق ناار( 0914) رینص خواجه

 نویسد:  رده و می

نظهام امهور و    ی هه مقتضه   ،اعمال و محاس  افعال نوع بشهر  صالحم یدانست  ه مباد دیبا

نن اسهت  هه    ،نن طبهع بهود   اچه مبد اما نن .وضع اباشد یطبع  ایدر اا   ،احوال انسان بود

بهود و بهه اخهتالف ادوار و     استیو تجارب ارباب   تعقول اه  بصار ینن مقتضا ای تفا

 (40-41 .ص. )ال نشوددّو نثار مختلف متب ری  سلّتق

های  متاثر از برداشتنیز   یا وقائ  است  یواقع یتیشخص ،جامعه یبرا هینظر  یاج( 

. (94)اعهراف،  است  ه برای هر امتی، مقصدی و اجلی و عمری در نظر گرفته اسهت   یقرنن

ٍة َعَمَلُهم»فرماید:  ی انعام می ی مبار ه سوره 015ی  قرنن  ریم در نیه ِّ ُأَمِّ
َِ

ُُ ا ِل َنِّ ایه   «. َزَيِّ

 یوجهدان  ،هر قوم و ردیپذ را میعم  از  ینوع ی،هر قوم وجدان اشف از نن است  ه  نیه

  یه تر  یهک  جامعهه   یه تر  ی،مطههر  دینظر شه بهمستفاد از نیات فوق،  .مشتر  دارد

 .است حقیقی

، جامعهه  یاگهر بهرا    هه  است یعیفطرت قائ  است. طب زیجامعه ن یبرا هینظر  یاد( 

 یاز اسهتعدادها  وجود جامعهه  ی سازنده یها انسانو بپذیریم  ه  میقائ  شو یقیوجود حق

 تیدر هداخواهد شد و ثابت برخوردار   یاز سن  و قوان زیجامعه ن طبعاً ،برخوردارند یفطر

توان از فطرت جامعه نیز سخ  گفهت. در همهی     دیگر می بیان بود. بهخواهد  گذارریثافرد ت

برانگیز، بحث هویت فرد است؛  ه نیا از جامعه متاثر است یا  زمینه، یکی از مسائ  مناقشه

های  گویند، بر نزادی ی سیاست حتی وقتی راجع به عدالت سخ  می خیر. برخی از فالسفه

ورزند و عمدتاً قائ  به هویت اجتماعی  ه در تکوی  هویهت فهردی مهوثر     فردی تا ید می
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بهه نقهش    مایک  والتزریا  تیلور، یک  سندلما، مکی  تایرباشد، نیستند. البته افرادی نظیر 

وارد  رالهز ی  دلی  نقدهایی بهر نظریهه   همی  بخشی به انسان، باور دارند؛ به جامعه در هویت

هها سرشهت و طبیعهت     معتقد است انسان« After Virtue»در  تاب  مکی  تایراند.   رده

د و ای  فضهای  اخالقهی    نن ای دارند  ه اهداف و غایاتی معی  را تعقی  می اخالقی ویژه

)واعظهی،  یابهد   ی سیاسی پرورش نمی  ه ریشه در سرشت ندمی دارد، هرگز خارج از جامعه

 .(990-951، اص. 0955

 ه قرائت  هانتی   با ای « liberalism and the limits of justice»در  تاب سندل 

ویت فردی و اجتمهاعی  داند، اما معتقد است رالز به ضلع ه بر وظیفه می  از عدالت را مبتنی

شناسی توجه نکرده است و نگاه او به  افراد در شرایط نخستی ، از نظر متافیزیکی و هستی

ی  ههای فهردی و خودخواهانهه    جامعه، ابزاری است. یعنی افراد فقط برای تهامی  خواسهته  

نورند و خیر جامعه چیزی نیست، جز مزایایی  ه افهراد در فراینهد    خویش به اجتماع رو می

 . (998-990، اص. 0955)واعظی، نورند  دست می شان به پیگیری اهداف فردی

شهان را   بر ای  باور است  ه افراد هویت« sources of the self»در  تاب خود  تیلور

ی اجتماعی و مانند نن  با تعهد به یک دی  یا حزب یا عضویت در یک ملت و نژاد و طبقه

روانی نیست، بلکه در ارزیهابی و   -ی احساسی یک عالقهها ارفاً  یابند و ای  وابستگی می

قضاوت اخالقی و برداشت ننان از خیر و شر و درست و نادرست بسیار موثر است. او معتقد 

ننان را در وضعیت نخسهتی ، مسهتق  از تعلقهات اجتمهاعی      رالزاست استقالل افرادی  ه 

بدون پیش تصوری از خیر و فار  از تواند  پذیر نیست و ندمی نمی انگارد، در عم  امکان می

 .(995-998)همان، اص. « ی خیر و داوری ارزشی، اقدام  ند گیری اخالقی درباره جهت

شود  هه بها چنهد     متذ ر ای  نکته می« Sphere of justice»در  تاب  مایک  والترز

های  ریی وجوه اجتماعی، از منزلت گرفته تا براب توانیم عدالت را برای همه اا  عام نمی

اقتصادی، سامان دهیم؛ بلکه هر خیر اجتماعی، شاخص و معیار خود را دارد و عهدالت بهه   

ی سیاسی خا  در عصر خا  است. همی  تصهور از عهدالت در    ی جامعه وجهی، نفریده

)همان، ی سیاسی، متاثر از تفسیر نن جامعه از هر ساحت از خیرات اجتماعی است  هر جامعه

 .(421-999اص. 

ههای   ی هویهت  ی سیاست، جامعه را سهازنده  چه گفته شد، ای  گروه از فالسفه نن بنابر

ی تهاثیر فههم جامعهه از     ی والتهرز دربهاره   خصو  نظریه انگارند؛ در ای  زمینه، به فرد می

 خیرات در بحث عدالت حائز اهمیت است.
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فهرد و   یعه یو طب ینیتکهو  ریسه   ه معتقد است یمطهر دیشهموازات ای  نظریات،  به

سهاخته   نحوی نیز بهجهان و جامعه ؛  ند می جابیها ا  ه فطرت نن است ییجامعه به سو

اِذ  » ند:  پیدا میسوق  یااول مشتر  انسان یسو شده است  ه فطرت جامعه به ُهاَو اَلِّ
ِه َوَلْو َكارِ  يِن ُكِلِّ ََ َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحِ ِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلن الِدِّ  . در(99توبهه،  )« َه اْلُمْشاِرُكوَ  َأْرَس

دارای  زیه ن ی جامعهه رو  جمع برخوردارند،فطرت  از افراد چنان  ه هم شهید مطهرینظر 

 یانسهان  ی جامعهه  تها  شهود  را باعهث مهی   یتکام  رو  جمع ،فطرت  یو هم فطرت است

 . (421 .،  0901مطهری، ) ابدیسوق  حقیقیو  یوحدت واقع یسو به

 ی،نرامهش روانه   ،وطه  ح   ی،مل تیهو ی،خواه استقالل: رینظ ،جوامع یامور فطره( 

تنهوع   و با لحهاظ  یخیتارحیث اگر در مطالبات جوامع از . استو ...  عتیحفظ طب و تیامن

 جوامهع  ی همهه  یها خواست وها جز یژگیو  یاخواهد شد  ه روش    نیم، دقت یفرهنگ

 ؛دینه فزایها ب خواسته  یا یبرا زیرا ن یاسالم تیهو انانحال ممک  است مسلم بوده است؛

 گرچهه خواهی، ا وجود دارد. مثال در باب استقالل عامی ها یژگیو  ای جوامع ی همه اما در

اسهتقالل   فقهدان از  هرگهز  امها  ،رنهد یرا بپذ ریه تسلط غ اًجوامع اضطرار یممک  است برخ

اسهت  هه    یمث  فهرد  یا جامعه  یچنخواهند بود؛ خوشنود ن یعلم ای یاقتصاد ای یاسیس

امها   ،اسهت  یطاله  نزاد  ایه  ؛سهت یفراهم ن یو یبراتحصی   امکاناما  ،طال  علم است

 رد.را ندا به نن یابی امکان دست

 هایاسهتعداد  هدام از  ههر   دیگهر،  عبهارت  . بهقرار دارد یحق ی،در مقاب  هر استعدادو( 

حقهوق   .دینن یشمار م نن به یبرا یعطبی دسن کیو  ندسته یعیح  طب کی یمبنا یعیطب

در  ییاسهتعدادها  ،ها هدف دارد و با توجه به هدف ،عتیشود  ه طب می دایجا پ از ننی عیطب

 ص.اه  09، ج0959)مطهری،  ها داده شده است به نن ییها وجود موجودات نهاده و استحقاق

نخسهتی    ریشهه دارد.  حقهوق   یای فایاست گیچگوندر  حکومت مهم ی لهامس .(085-002

تحقه    هه بهرای    ز ایه  عبهارت اسهت ا   یعهدالت اجتمهاع   یحکومهت در تئهور   ی فهیوظ

یهابی   برای دستتالش و حر ت  سازی  ند؛ اگرچه زمینه جامعه ایبنا یعیطب یاستعدادها

 یحقوق فطری دیگر نن است  ه حکومت باید به  وظیفه گردد. بازمیبه خود افراد به نن، 

تحقه    انی، هویت ملی و اسالمی و حفظ طبیعت، یعنی استقالل، امنیت، نرامش روجامعه

، مسهاعدت  ددارنه  ی احتیهاج تر شی ه به مساعدت ب یازمندانین یبرامیان،  درای  و ببخشد

 تری در نظر بگیرد. بیش

بهر حر هت    یها متکه  نن تیفعل هستند،بالقوه  یفطر یاستعدادها  ی ه ا ییجا ازننز( 
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در ایه    دو امر  .بخشندب تیاستعدادها فعل  یبه ا شان بایدافراد با حر ت خود. یعنی است

یهابی استعدادهاسهت. دوم،    فعلیهت  یحکومت بهرا  یساز نهیزمنخست،  ضرورت داردمیان 

. با توجه به مکانا تیدر نها یهنر ی واقتصاد ی،علم ی،فرهنگ ی،اسیهای س ینزادتامی  

 جهاد یا، شهود  یفهراهم نمه  استعدادها درنمدن  تیفعل  امکان بهحر ت در  یبدون نزاد  ه ای 

 ؛ ای  نزادی، نه ههدف،  هه   است یضرورهای جامعه  ی ساحت سالم در  لیهرقابت  یفضا

نیهد. لهذا    شهمار مهی   بهه هها   اسهتعدادها و حقهوق انسهان    افت ی تیفعل ای برای لهیابزار و وس

 ی،و هنر یفرهنگ ی وهای علم رقابت ،اقتصاد بازار ی،ساالر نظام مردمسازو ارهایی نظیر 

نهه  نینهد و   برمهی   یعهدالت اجتمهاع   ی هیاز نظر ها و نمودهایی هستند  ه شاخص یهمگ

 جامعه و فرع بر نن باشد. ی رشد و توسعه ی هیبر نظرای  ی، ضمیمه ه عدالت اجتماع ای 

، ههای گونهاگون   رقابهت ی حضهور در  بهرا  ههای فهردی   یمهرز نزاد  ( در ای  نظریهه،  

 تیه امندر تزاحم با مفهوم  مطر  شده است، سیاست ی فالسفه برخی  ه در نرای چنان نن

 هه   جاسهت  تا بدان ها نزادی مرز شود؛ بلکه ترسیم نمی  گرانیهای د یبا نزاد یتالق در ای

مهانع  اسهتعدادی نیهز    چیو رشد ه طور متوازن رشد یابد ی نحاد جامعه به ی همهاستعدادها

  رشهد  خه م یاجتمهاع  یها ینزاد ، در جایی  هعنوان مثال ه. بنشود دیگر استعدادهارشد 

در حدی  ه به رفهع اخهالل مهذ ور     تیمحدوداعمال  شوند، یمعنو ای یعلم ی واقتصاد

 یابد. بینجامد، ضرورت می

رشهد   یو مهزاحم بهرا   یعارضه  یامهر  یتنها عدالت اجتماع نه ( از منظر ای  نظریه، 

 اجتماعی است.ختلف های م و رقابت یرشد اقتصاد یبنا ریبلکه مقوم و ز نیست، یاقتصاد

 ه  ی،اسسی ابترق یبرا یساز نهیزم .دولت است ی ها به عهده رقابتای   یبرا یساز نهیزم

ههایی   در حهوزه  ی اسهت، نید یساالر مردم یبناریافراد و ز یاسیس یعام  رشد استعدادها

معنها   احهزاب  یابیه  گردش نزاد اطالعات بر بستر رسهانه و شهک    ،انتخاباتمث  برگزاری 

چهه  ) هرگونهه انحصهار  حهذف    یه از طر یاقتصهاد  یهها  رقابت یبرا یساز نهیزم یابد. می

 یبهرا  ضهروری  در موارد )جزدر اقتصاد  تحکوم ی و عدم مداخله (نن ریچه غو  یحکومت

های اجتماعی نیهز شهرایط بهه     ی عراه شود. در بقیه محق  می (ها رقابت بخشی به توازن

 همی  منوال است.

 ی عدالت اجتماعی اسالمو ارکان نظریه . مقومات1

 یمطههر  دیشهه و  ییعالمه طباطبافطرت  ی هینظر تئوری از  یا  یتدو درر   نخست؛ 
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و مطهر  اسهت    زیه ن شهان یعدالت ا ی هیدر نظر نظری حاضر است؛ چارچوب استفاده شده

 بسط یافته است. توسط راقم ای  سطور

 ی زهیه بها انگ  ی شهور  بهرای را ارفاً  ی پیش رو هینظر  سی،ممک  است  ؛دوم ر  

از   هیه نظر  یا یبنابداند. تردید نیست  ه مصالح و  مفید جوامع ی همه برای نه ی واسالم

 ینه ید تیه  هه بهه هو   فقره،دو  یکینن جز در ایج اما نت ،اخذ شده است ینصو   اسالم

، اگر چنی  نباشدحتی  .دارد میتعم تیو قابل ستین یاسالم ی منحصر به جامعه ،دگرد یمباز

 هه در   نیهز  رالهز  ریه نظ ؛ زیرا فردیشود یمحسوب نم ی حاضرمالحظه نقص بر تئور  یا

عدالت تدار   یمحتوا یبرا ی رااخالقی و ارزش ینظام  رد گمان میمتقدم خود  ی هینظر

چنهی  بایهد    . همدیواا  گردخویش متاخر  ی هیبه نظر ،متعدد یپ  از نقدها ست،ا دهید

امهور   ریثااما ت خواستارند؛را  یامور مشتر  ی،عیحقوق طب س برح ها انسان  هتوجه داشت 

 انکارناپذیر است. حدی نیز تا امور  یدر برداشت از ا یاجتماع

 یاجتماع لتیفض  یو برتر  یتر و نن هم مهم لتیفض کیعدالت را  یوقت ؛سوم ر  

 انهد  مرتبط ها ارزش ی حوزه با  یفضاتصدی  خواهیم  رد  ه  (Rawls ،2111 .  ،5) میبدان

 هها  ینه یب تهوان گفهت  هه از جههان     ینم لذا هرچند ؛ها هستند ینیب ثر از جهاناعموماً مت و

 ها قاب  انکار نیست. بینی ها از جهان تاثیرپذیری نن  م ی دستول شوند، می یاستنتاج منطق

ارتبا  بها نظهام    یب تواند یما نم دگاهیاز د یعدالت اجتماع یاست  ه تئور یعیطببنابرای  

 یر برخه  هه د  ، درحالیها شر  است ظلم  یدتریشدی در تفکر اسالم .باشد یتفکر اسالم

نیی  اسالم  ه  داشتتوجه  موضوع  یبه ا دیحال با   یدرع .گردد یمنامر فهم   یجوامع ا

رو دیه    ازهمهی   .اسهت  یکیها  است و فطرت انسان افتهی انیها بن براساس فطرت انسان

نظر  تعل  دارد. به معمو بهاز عدالت  یبرداشت اسالم؛ لذا شود یم دهیخاتم نام  ییناسالم، 

 مختلهف شهده و  هها   و ارزش  یاز د یتلق ی،مختلف  یدال ر و بنابدر عالم واقع رسد  ه  می

 گردیده است.متفاوت  ،وجوه  یاز ا یریرپذیثاتا ب نیز عدالت مفهوم جهیدرنت

ضهرورت   کیه  ی،بحهث علمه   کیاز  یجدا ی،ابعاد عدالت اجتماع  ییتب چهارم؛ ر  

 یبهرا  ای پایهه مههم و   یامهر  ، یدر لسان بزرگان د یعدالت اجتماع رایز اجتماعی است؛

اسهت  هه    یامهر از موضهوعات    یه ا ،گهر یاز طهرف د . اسهت شمرده شده  یتکام  اجتماع

 اش معنهایی در ابههام   نیهز  رواج نن و رازدارد  مداران استیرا در لسان س مصرف  یتر شیب

 ی ازبرخه  یبهرا را دارد،  مختلهف  و جوان  به ابعاد یتسر تیقابل. ای  ابهام  ه نهفته است

   نند.تجارت  یبا افکار عموم تا  ند یرا فراهم م یفرات مداران استیس
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ای  به  نسبت یستیالیو سوس انهیگرا برداشت مساوات ریاشتباه در فهم عدالت نظگاهی 

  شهور  اقتصهادی  رشهد  و مردم معیشت در ای را جدی مشکالت ،انقالب یدر ابتدا مفهوم

و مهردم    یب ی درمنابع دولت عیتوز به نناز  یستیهای پوپول برداشت  رده؛ گاهی نیز ایجاد

 هه عهدالت را    یاتیاز نظر یبردار گرتهچنی   ه است. همشد یرفت  منابع  شور منته  یازب

 راتییه در تغرا  نن یتجله دانسهت و   مهی  یار نزاد و دولت حداقلارفاً منحصربه اقتصاد باز

 رد، پیامدهای سهوءای   دنبال می به طبقات فرودست یاقتصاد یها کمو   ینیج  یضر

 داشته است.

حاا  از تامالت ننان های  گزارهی  شور و قتصاددانان گراما یدعاو یبرخپنجم؛  ر  

 به ای  شر  است:

 ؛اقتصاد بازار است ی،سازگار با تحقق عدالت اجتماع یتنها نظام اقتصاد 

 قالاارداد  قیالاز طا  «تنهالا» ،آن ینهادهالا و جوامال  بالگر تالااز اخالق  در  تیرعا
روابال   ،گسالتاد  کالار بالگر  بالا دانالت  ی جامعه. در است میقابل تنظ یاجتماع
وجالود نالدارد و  یجمعال متالص هالد  متالتاو و ، ایفااگ ی و نبکه یا مبادله

 و دهد یرا انجام مخود  ی خاصباز  ی،انتگاع ی وارچوب قواعد کلهچهاکس در 
، 0994)نیلی و همکهاران،   کنالد یتقش مخویش  یفاد یها خواسته باای باآوردن

 . 40). 
از نظهر نگارنهده    ،نهفته اسهت  «تنها راه» رینظ ی ه در  لمات یدعاو  یا یبند اورت

اخهالق در   تیرعا یمخصوااً ادعا ؛ستیروش  ن زین نن یو وجه عقالن نبوده، تایید قاب 

 یکه یفطرت  ی هیتواند با اساس نظر ینم یبر قرارداد اجتماع با ابتنای ارفجوامع بزرگ 

 زامهر ا  ایه  انحصهار   ،دهد میرا نشان  یراه یقرارداد اجتماع ی هینظرچنی  اگر  هم .باشد

بهزرگ و  وچهک    ی نهوع رفتهار در جامعهه   ؟ اگرچهه  قاب   شف است یعقالن ری دام مس

ههدف   تواننهد  جوامهع مهی   .سهت ینداشت  هدف مشهتر  ن  یمعنا بهای  اما  ،متفاوت است

ایه  امهر    هها مبتنهی بهر رقابهت باشهد.      مشتر  داشته باشند، اما مکانیزم  ار در درون نن

 و شرفتی ه پ یگرید یبر مبنا یی؛ بلکهفردگرا یالبته نه از مبنا ،باشد دییمورد تاتواند  می

رقابت  یحتاساس  برای  داند. ننان را در گرو رقابت می یفطر یاستعدادهاها و  انانس رشد

  ؛سهت ی وچک و بهزرگ در رقابهت ن   ی جامعه قچرا ه فار ؛معنا داردنیز  وچک  جوامعدر 

 . اسههت شههرفتیعامه  توسههعه و پ  ،رقابههتنیههز مدرسههه  کیه  وچههک مثهه   ی در جامعهه 

 ،متفهاوت  دنه توان یجوامع بزرگ و  وچک مه  ها در روش ه اهداف و رسد  نظر می به چنی 
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 باشند. -دیگر  با یک نه متضاد و -در طول هم  یول

 یجزء ذاته  عدالت ند،  میز مطر  لرا ی هینظر ی بارهدر همی   تاب  ه یریتفسبنابر 

شود. ایه  تفسهیر مهدعی     ه میدینام ینظام اجتماع یتقوای  منزله و به ینظام اجتماع کی

 زیعدالت نهستند، یفرد یتقوا ، مصادی و امانت یدرستکار ،اداقت گونه  ه است همان

 ی جنبه ،در نن یهای اساس یو نزاد یاست و حفظ حقوق فرد «یاجتماع یتقوا»مصداق 

داشهته   ییادعها   یرسد  ه خود رالز چن ینظر نم به. در بررسی ای  تفسیر، اوالً دارد یانون 

 نظهام  یتقهوا  دتوانه  ینمه  گهر ید ،باشهد  یتمهاع نظام اج یاگر عدالت جزء ذات؛ چرا ه باشد

دیگهر،   ازسهوی  .وجود داشته باشهد  اریاست  ه اخت یتقوا در حال؛ زیرا تصور گردد اجتماعی

اسهت،   اتیه اعتبار ی مطر  است و در مورد اجتماع  ه حهوزه  هرجوا و ءایذات در مورد اش

 هه در   گونهه  همهان  - رالز در باب عدالت یتئور،  یا بر عالوه .معنا  رد دیمراد از ذات را با

یسم ارائهه  برالیل ی هیساختارمندنمودن نظر جایی  ه با هدف از نن -داشته انینظر ب دیتجد

برای ، باید  داشته باشد. افزون یاجتماع یجوامع نقش تقوا ریسا یتواند برا ینمشده است، 

 مواجهه   یجهد  یبا نقدها، دارددربر ی  ه های ارزشمند مولفهی  با همهز لرا ی هینظر گفت

  ند. می دچار خل  یسازگارحیث از ی عدالت را  است؛ نقدهایی  ه ای  نظریه

  نتیجه

جانبه است و تنافر و تنافی با رشد  چه گذشت، نشان دادیم  ه عدالت در اسالم، همه در نن

ت چنهی  روشه  شهد  هه عهدال      باشهد. ههم   و توسعه ندارد و حتی عام  و مولد نن نیز می

ی یک امر جهانی نیز مانع توسعه نیست. در گهام دوم از سهازمان تحقیه   نشهان      منزله به

ی ای  سازگاری در  توان برای عدالت یک نظام سازگار را تنقیح  رد  ه نمونه دادیم  ه می

تحقی  حاضر بیان شد. نشان دادیم  ه نظام عدالت در اسالم یک سازه اسهت و نهه یهک    

ای انسهجام و   نظام مفاهیم حول موضهوع عهدالت در اسهالم، از گونهه     دیگر بیان ناسازه؛ به

 سازگاری برخوردار است  ه با نظام بازار نزاد هم سازگاری دارد

جامعیت مذ ور مانع نن است  ه اسالم در برابر نظام بازار نزاد اامت و سا ت باشهد.  

است  ه سهازگاری نظهام   ای  جامعیت با مفهوم  مال، تقارن و مقارنه دارد. الزم به تا ید 

معانی عدالت اسالمی با نظام بازار نزاد، بدون دخ  و تصرف بومی و دینهی در نن نیسهت.   

ی عنااهر   معنای مطابقت نیست و نیز معنای پذیرفت  همهه  شده به بنابرای  سازگاری یاده

یهافت  اسهتعدادهای بهالقوه،     دهد؛ بلکه در ای  تئوری بهرای فعلیهت   نظام بازار نوی  را نمی
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های فعلیت متوازن نیز ضرورت دارنهد،   ها هستیم؛ چارچوب ی عراه نیازمند رقابت در همه

بندی نظام  دادن مفص  چنی  نشان  نند. هم چرا ه محیط بحث را از نظام بازار متفاوت می

ههای   وتها و تفها  دادن غیریت ی سیاسی و حقوقی اسالم مستلزم و یا مالزم نشان اندیشه

شان  های دادن اشترا ات و شباهت های رقی  و حتی نشان اش با نظریه ساختاری و ماهوی

 است  ه در ای  مقاله تالش شد به اجمال به ای  امر نیز توجه شود.

 ،جانبه رقابت همه یحکومت برا ضروری اقدامات ،هینظر  یتحق  امنظور  چنی  به هم

  :است  یقرار ذ به

جههت   ، همهه  یبرا هی ه امکانات اول ینحو به  یسرزم شیطر  نما یو اجرا  یتدو. 0

 االی سرزمی   ه ر   نمایش طر  . متاسفانهجانبه فراهم شود رقابت همه  یحضور در ا

 و بهداشهت  ،نمهوزش ههای   در حهوزه  جامعهه  فطهری  حقهوق  و اسهتعدادها  فعلیت و تحق 

نن  هه   تا چه برسد بهه   است؛ نشده  یدر  شور ما هنوز تدو است، یهای اقتصاد تیفعال

مربو  نیست، بلکهه علهت    ی ار به  منیز  ما ی در جامعه یعدالت یب یاالشود. دلی   اجرا

 یعهدالت اجتمهاع   ی هیه نظر کسهازی یه   ی مشخص برای پیهاده  نن را باید در نبود برنامه

 وجو  رد. جست

 ی،رقابت واقع یااا  مشار ت عامه را محترم بشمارند تا فض دیها با دستگاه یتمام. 2

و  یحکهومت  اعهم از  امهور،  ایه   درانحصهارات  دههد.   رخ یاجتمهاع های  ی عراه در  لیه

 ی نهیبخش فرهنگ و نموزش زم  ه در یابند. حتی برای نن رییتغ ی لاید به ب یحکومتریغ

 یهها  های شگاهنموز ی،ردولتیمدارس غدولت موظف است فضای رشد  شود،رقابت فراهم 

را ایجاد و از  یدولتریغهای  مارستانیب ی ودولتریهای غ دانشگاه ی،دولتریغ یا و حرفه یفن

 - جامعهه  یبه وجه حقوق فطرحدود امور ارفاً م  یحکومت در اورود  ها حمایت  ند. نن

های دولتهی   است؛ زیرا بخش -مانند نن و  عتیحفظ حقوق طبی، نرامش روان ی تامی عنی

حضهور  ، ندارنهد  ی اف یی ه توانا یافراد یاستعدادها یافت  تیفعل وتحق   یبرااند  موظف

 ؛است یعدالت اجتماع از وجه  یا امرتبط بارفاً ها  بخش  یمرز حضور ا . در نتیجه،دنابی

، است دهیشدن دولت انجام فربهما  ه به  یوضع فعل .بودن امور باشد یدولت ،اا   ه نننه 

 .نبوده است  ینظام دق  ار یکتئور یمبنا دهد  ه و نشان می عک  است به

اسهت  هه در بنهد     بو مر تیبه امن وجهی از موضوع ،جامعه یدر بحث نرامش روان .9

اشاره خواهیم  رد؛ اما وجه دیگر مرتبط به تکاف  اجتماعی اسهت. ایه  وجهه،    بدان  یبعد

ی اجتمهاع   یماته   یچن همو  معلوالن و مستمندان یرشد استعدادها اتامکاننوردن  فراهم
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 ند. در ایه    ی رفاهی ننان را الزامی می نینده پذیری ینیب شیپ و قابلیتافراد جامعه  واقعی

 هه افهراد    ای گونهه  ، بهه اسهت افراد  با  رامت نوردن شرایط زیست توام بر فراهماا  وجه، 

اسهتعدادهای خهود،    یهافت   فعلیهت  و مناسه   شغ  و مهارت به یابی جامعه از طری  دست

بخهش اعظهم  هار    ترتیه ،   ایه   . بهه دن مال داشته باشه رو به و حر ت  شرفتپی احساس

ی بهرای  سهاز  نهیمبگیر ردن افراد،  ه معطوف به ز نه مصروف یارانه ی،امداد یها دستگاه

و  مههارت  ، ار ی پشتوانه بهها  ارانهخواهد بود و ی ننانمستق   یزندگایجاد شغ  مناس  و 

 خواهند شد.بدل  اشخا  شغ 

ی  در هر دو حهوزه  داتیتهد به تناس  دیجامعه با یعینوان ح  طبع  شور به تیامن. 4

 داشهته  یبازدارندگ ی جنبهتامی  شود  ه اوال  ینحو به یداخل تیو امن یقدرت نظام حفظ

و عهدم دخالهت در    یامتداد مردم. دانندخود ب گاه هیتک مثابه به را نن بخشمردم باشد؛ ثانیا 

 بخش نظامی در  شور است. بودن گاه هیتک اتیاز ضرور یاسیامور س

ههم   دی ه با شود یجامعه محسوب م یحقوق فطر اسالمی از -یرانیا تیهو. حفظ 8

بهه   یالملل  یب ی خود را در احنه تیولئ ه مس ی،پلماسیعد دبو هم در ُ یونات داخلئدر ش

 :است یتوجه به چند نکته ضرور در همی  زمینه گیرد. قرار مبنا ،نوردمی اجرا در

تحقه   مشهار ت عامهه    یتمحوربا  یعد داخلبُجامعه در  یاسالم -یرانیا تیهو .الف

 شود. تیتقوباید وجه   یلذا ا یابد؛ می

 ی هه اهرفاً در شهعارها    سهت ین یا قهیسهل  یامر ،دفاع از مسلمانان و مستضعفان .ب

 برخاسته است. یعدالت اجتماع ی هیبلکه از مت  نظر ،باشدشده انقالب مطر  

 مهراودات مهردم بها      یتسهه  بها  دیبا کیپلماتیعد دبُاز  یرانیا -یاسالم تیحفظ هو .ج

را  یدرونه  یرشد استعدادها ی اقتصادی همراه باشد تا زمینه بعدُ خصو  در ، بهمل  ریسا

 فراهم نورد.

ههای   حهوزه یکایهک   هه بهه    ای مقوله ؛جامعه است یحقوق فطر از استقالل  شور. 0

. برای تامی  اسهتقالل  شهور در ایه     شود یمربو  م یو علم یفرهنگ ی،دفاع ی،اقتصاد

ههای   ی رقابهت نحهاد جامعهه در عراهه     دو، زمینهه  مطاب  بند  ه ننحکومت ضم  ابعاد، 

 نهد   یزیه ر و برنامه یده سامان ای گونه بهرا  یرقابت  ند، باید فضای گوناگون را فراهم می

 .دین نائ  مذ ور در امور ییبه خود فا امر، ه  شور در  الن 
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