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 چکیده

داشته و در کشور ما  های فراوان و پیچیده وجود های اجرای آن همیشه بحث درباره تعریف عدالت و شیوه
نیز خصوصاً پس از انقالب، درباره آن مناقشه و اختالف بوده است. در این مقاله، عدالت اجتماعی به معنای 

در نظر گرفته شده است. در « های برابر برای افراد جامعه ایجاد فرصت»و « رعایت تناسب و استحقاق»
موضوع عدالت مورد توجه ویژه قرار گرفته و در آن  های گوناگون سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، بخش

طور گسترده به ابعاد گوناگون عدالت، اعم از عدالت الهی و بشری، عدالت فردی و اجتماعی، عدالت  به
نسلی و... پرداخته شده است؛ اما با توجه به  اقتصادی، سیاسی، قضایی، جنسیتی، فضایی، توزیعی، مالیاتی، بین

النی در کشور در خصوص شیوه تحقق عدالت اجتماعی، از منظر سپردن اقتصاد به دولت اختالف نظرهای طو
حل صریح و روشن ارائه نشده و از این زاویه، این سند از ویژگی تفسیربردار نبودن برخوردار  یا مردم، راه

 نیست.
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 . مقدمه1
های فراوان و پیچیده و گاه  شده همه جوامع بشری از ابتدا تا کنون بوده و همیشه بحث گم« عدالت»

دانان و عالمان  های اجرای آن در جامعه در میان فالسفه، حقوق متضاد پیرامون تعریف عدالت و شیوه
ح آن زمانه بوده است. در زمانه ما هم بحث درباره اجتماعی درگرفته است که در هر عصری متناسب با رو

عدالت، همراه با مفاهیم مرتبطی مثل دموکراسی، شهروندی و حقوق شهروندی در یک بستر معاصر و در 
شود. در نتیجه این فرایندهای معاصر،  سازی و نئولیبرالیسم مطرح می نتیجه فرایندهایی مثل جهانی

 کنند.  می اند که ضرورت نگاه جدید به مقوله عدالت را آشکار دههایی بروز و ظهور پیدا کر پدیده
ها و مکاتب  خاطر اهمیت عدالت در زندگی اجتماعی انسان، خصوصًا در دنیای معاصر، بحث به

مختلفی شکل گرفتند که هرکدام نگرش متفاوتی به مقوله عدالت داشتند و بنا بر این اختالف نظرها 
های  ها و نزاع  ها و جنگ ها درگیری هایی به وجود آمدند و سال حکومتهای سیاسی و احزاب و  نظام

 المللی در دنیا ادامه داشت.  داخلی و بین

های اصلی انقالب  در کشور ما نیز مانند بقیه دنیا این اختالفات وجود داشته و دارد و یکی از انگیزه
ها از کمَّ و کیف عدالت  برداشتاسالمی مردم ایران، تحقق آرمان عدالت بوده است. این اختالف 

 اجتماعی، پس از پیروزی انقالب و استقرار نظام جدید بروز بیشتری پیدا کرد و از آن زمان تا کنون ادامه
 دارد. 

 . بیان مسئله2
درباره چگونگی تحقق عدالت اجتماعی در کشور ما، چه قبل و بعد انقالب، اختالفات بنیادین 

بوده است. رژیم پهلوی  5753های بروز انقالب  موضوع یکی از زمینه طوری که این وجود داشته؛ به
هایی برای تحقق عدالت برداشت، مثل اجرای طرح بزرگ اصالحات ارضی، سهیم کردن کارگران  گام

های اقتصادی و برخی اقدامات رفاهی، اما همچنان نارضایتی عمومی از شکاف طبقاتی  در سهام بنگاه
شد و در قطعنامه راهپیمایی  و این نارضایتی در مطالبات انقالبیون مطرح می و نابرابری، وجود داشت

گذاری عدالت اجتماعی، حق کارگران و رعیت از کل تولیدات، و پایان هرگونه  نیز بر پایه 53عاشورای 
فروشی و سلطه اقتصادی که منجر به تجمع ثروت زیاد و فقر و محرومیت شده،  تبعیض، استثمار، گران

کی  د شده بود.تأ
ها و صنایع تعطیل شد. کارگران  ومرج کشور را فراگرفت و کارخانه پس از انقالب نیز آشوب و هرج

دانستند، بر سر افزایش دستمزدها و مزایا مناقشات زیادی به راه  کشان می که انقالب را متعلق به زحمت
شد. پیشگامان تفکرات چپ  میداران و صاحبان صنایع داده  انداختند و شعارهای تندی علیه سرمایه

 گرا را متهم به آمریکایی بودن و هواداری مارکسیستی مثل حزب توده و مجاهدین خلق، جریان اسالم
های حرام، روزنامه  در استقبال از طرح اسالمی مصادره ثروت) کردند داران می داران و سرمایه از زمین
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 (.57/6/59اطالعات، 

انند مطهری، طالقانی و شریعتی نیز مدلی برای چگونگی تحقق های برجسته انقالب م ایدئولوگ
های آنها به ضرورت رفع ظلم و نابرابری و فقر محدود ماند و در همان اوایل  عدالت ارائه نکردند و تحلیل

انقالب، اختالف نظرها به مرحله عمل رسید و درباره موضوع روش تحقق عدالت، دو گرایش عمده در 
شورای انقالب( و ) گرفت: گرایش اول، طرفدار تشدید کنترل دولت بر اقتصاد بودمسئوالن کشور شکل 

روها بودند که  قوانین مهمی درباره مصادره اموال و ملی کردن اراضی و صنایع وضع کرد؛ گرایش دوم، میانه
یش اول دولت بازرگان( و بازرگان رویکرد گرا) خواستند تحوالتی محدود در نظام اقتصادی ایجاد کنند می

 (. 556، ص5767بازرگان، ) ای برای تحمیل دولت بر جامعه خواند را توطئه
بخش اعظم اقتصاد به دولت سپرده شد و برای بخش  00با تصویب قانون اساسی، به موجب اصل 

خصوصی جز سهم فرعی و تکمیلی چیزی باقی نماند. عالوه بر قانون اساسی، سایر قوانین و نیز 
ها توزیع عادالنه  جنگی سبب گسترش اندازه دولت شد. هدف همه این سیاستهای اقتصاد  سیاست

ها و  عنوان یکی از وعده ثروت و برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان و مستضعفان به
حلی که آنها برگزیدند، ایجاد انحصارات  شعارهای اصلی روحانیون حاکم در زمان انقالب بود. راه

اصل حرمت »گرفت؛ مثل  های فقهی قرار می حل در موارد زیادی مغایر با آموزه ن راهدولتی بود؛ اما ای
محدودیت دخالت دولت »عنوان اصل اولیه و  به« های اقتصادی آزادی فعالیت»و « مالکیت خصوصی

 (. 550، ص5737مطهری، ) «تنها بر اساس مصالح
سابقه و  و مصادره اموال، امری بیحدوحصر دولت  روحانیون منتقد، معتقد بودند رویه دخالت بی

خواجه سروی، ) خالف شرع است و مدیریت اقتصاد باید به دست مردم باشد و دولت تنها نظارت کند
تنها موجب بهبود  ( و این اندازه مصادره واحدهای اقتصادی از بخش خصوصی، نه776، ص5775

تراش  آنها به یک دستگاه خرجشود، منجر به تخریب این واحدها و تبدیل  وضعیت مستضعفان نمی
اند که باید هر ماه از اموال  برای مستضعفان شده و واحدهایی که زمانی سودآور بودند، به شکلی درآمده

 ضابطه، امنیت اقتصادی های نامشروع و بی مستضعفین به آنها بدهیم تا سرپا بمانند. این مصادره
شود و دود آن به چشم  ها می افزایش قیمت دهد و موجب کند و تولید را کاهش می را متزلزل می

  .(5/0/59مکارم شیرازی، ) رود مستضعفان می
، دولت و مجلس طرفدار دولتی شدن، و شورای نگهبان مخالف این رویه بود و قوانینی 68در دهه 

مانند دولتی کردن بازرگانی خارجی، قانون معادن، قانون تحدید مالکیت و اصالحات ارضی، قانون کار 
بندی و توزیع کوپنی کاالهای اساسی اجرا، و  و... را مغایر با شرع اعالم کرد. در این زمان، نظام سهمیه

های غیرواقعی و افزایش مداوم فاصله میان نرخ  منجر به ایجاد یک نظام اقتصادی نامتعادل با قیمت
مان به تأسیس دادسرای رسمی و آزاد در بازار سیاه شد و دولت مجبور شد برای کنترل این وضع نابسا

 ویژه امور صنفی و تصویب قانون تعزیرات حکومتی اقدام کند.
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قدری جدی بود که موجب انشقاق  این اختالفات پیرامون موضوع تحقق عدالت اجتماعی، به
طرفدار اقتصاد دولتی( شد. ) طرفدار اقتصاد آزاد( و چپ) گرا به دو بخش راست جریان اسالم

تنها منجر به برقراری عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم  ودند اقتصاد دولتی نهگرایان معتقد ب راست
نشده، اقتصاد را نیز با چالش جدی مواجه کرده و باعث رکود تولید و خالی شدن خزانه شده است و 
 پیروی از اقتصاد آزاد ضمن افزایش کارآمدی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال، باعث وفور کاال و افزایش

 گونه، عدالت اجتماعی بهتر محقق خواهد شد. شود و این سطح رفاه عمومی می
پس از پایان جنگ و سر کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی، سیاست اقتصاد دولتی به واگذاری 
اقتصاد به بخش خصوصی تغییر کرد. این رویکرد با انتقاد طیف چپ مواجه شد. این جناح، خود را 

خواند و رویکرد جدید  دانست و طیف راست را اسالم آمریکایی می عی میدار عدالت اجتما پرچم
، 5739جمع نویسندگان، ) کرد اقتصادی را لیبرال، و عدول از مواضع انقالبی دوران امام تلقی می

های دولتی به بخش خصوصی، در نهایت با موفقیت الزم همراه  (. سیاست واگذاری بنگاه738ص
اسط دهه هفتاد و روی کار آمدن دوباره جریان چپ، سیستم اقتصادی نبود، اما موجب شد در او

های سیاسی، خود را با آن تطبیق دهند. دولت خاتمی نیز  گرا در کشور تثبیت شود و همه جناح راست
 (. 578، ص5737نیا،  ظریفی) درباره بازگشت به اقتصاد دولتی سخنی نگفت

 های سوسیالیستی دهای دولتی و فروپاشی نظامیکی از دالیل این تغییر رویکرد، شکست اقتصا
 هایی را که در مورد برقراری عدالت و خوشبختی به مردم داده بودند، در دنیا بود. آنها نتوانستند وعده

محقق کنند و تجربه تاریخی بشر نشان داد که سپردن اقتصاد به مردم، از اقتصاد دولتی بسیار کارآمدتر 
شود. این واقعیتی است که به  ه و تحرک و رشد و کار و خالقیت میاست؛ چون موجب ایجاد انگیز

ای وجود  دهد. در سیستم دولتی چنین انگیزه گردد و در اقتصاد خود را نشان می طبیعت انسان برمی
کنند، دلسوزی برای اموال عمومی در قالب  ندارد و چون متصدیان این بخش، اموال خود را اداره نمی

 ،5797پیروز، ) شود گیرد و همین موجب ناکارآمدی و فساد می ک صورت میاداری و بوروکراتی
 (.703ص

نشینی طرفداران آن از مواضع  رغم آشکار شدن شکست اقتصاد دولتی و عقب در این زمان نیز علی
های دولتی کارآیی و سودآوری  خود، در کشور ما همچنان اکثر اقتصاد کشور در اختیار دولت بود، بنگاه

کرد و بار سنگینی بر  های دولتی تخصیص پیدا می ها و شرکت د، دو سوم بودجه کشور به کارخانهنداشتن
ها تقسیم شده بود و  گذاشت و توان مدیریتی دولت بین امور حاکمیتی و اداره کارخانه دوش دولت می

یل ناموفق بودن ترین دال به همین علت، حاکمیت در ایران به دنبال واگذاری اقتصاد به مردم بود. از مهم
سازی در دهه هفتاد، عالوه بر ضعف تاریخی بخش خصوصی در ایران، بنیان  های خصوصی سیاست

های بزرگ اقتصادی را در  قانون اساسی گذاشته شده بود و فعالیت 00اقتصاد دولتی بود که در اصل 
 انحصار دولت درآورده بود. 
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قانون  00ها و تفسیر جدید از اصل  در این زمان مجمع تشخیص مصلحت کار تدوین سیاست
از سوی رهبری ابالغ شد که به موجب آن، فعالیت بخش خصوصی در  5770اساسی را ارائه داد و سال 

های کالن اقتصاد، مجاز شمرده شد و قرار بود هشتاد درصد اقتصاد به بخش خصوصی واگذار  بخش
تنها موجب واگذاری اقتصاد به  طوری که نه به شود، اما در مقام اجرا با انحرافات زیادی مواجه گردید؛

گیری پدیده جدیدی به نام  وری نشد، موجب شکل تبع آن ایجاد رقابت و افزایش کارآیی و بهره مردم و به
بارتر است و موجب ایجاد  مراتب از اقتصاد دولتی، ناکارآمدتر و زیان دولتی نیز شد که به اقتصاد شبه

پاسخگو نبودن، و فرار مالیاتی و نابسامانی بیشتر در اقتصاد شده است و  انحصار، رانت، عدم شفافیت،
ها کسانی که از این شرایط منتفع بودند، مانع جدی برای تحقق واگذاری اقتصاد به مردم  در این سال

 همان(.) شدند می

 . پیشینه پژوهش3
انی انجام شده است که در موضوع عدالت و نیز نقد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، تحقیقات فراو

 عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره شود: الزم است به
های توسعه کشور،   طی گزارش تفصیلی در مورد شاخص 5795ـ پژوهش مرکز آمار ایران در سال 

 هایی به دست آورده است. شاخص
کید بر جایگاه عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و الگوی لیبرالی توسعه »ـ پژوهش  با تأ
 نژاد و بهمن.   ، جعفری5796در سال « ای آراء امام خامنه
کید بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»ـ پژوهش  ، 5795در سال « مبانی عدالت اجتماعی با تأ

 سیدباقری.
 ، موسوی و5790در سال « ایرانی -های عدالت اسالمی  سنجی شاخص  اولویت»ـ پژوهش 

 مدیری.
 ، عزتی.5797در سال « کیبی عدالت بر پایه قانون اساسی ج.ا ایرانشاخص تر»ـ پژوهش 

ها به  شود برخی از آنها، از منظر آماری و شاخص ها مشخص می با مروری بر همه این پژوهش
اند و برخی دیگر، از منظر فلسفی یا تحلیل محتوای موضوع عدالت اجتماعی  موضوع عدالت پرداخته

است موضوع عدالت اجتماعی را از منظر اختالف نظرها درباره چگونگی  در سند؛ اما این پژوهش قرار
تحقق و روش رسیدن به عدالت اجتماعی پس از انقالب، و نقش سند در مواجهه با این موضوع بررسی 

 کند که در آثار پیشین از این زاویه بررسی نشده است.

 شناسی مقاله . روش4
 ای است. ها، کتابخانه وایی، و روش گردآوری دادهروش این مقاله، تحلیل اسنادی و نقد محت
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 شناسی  . مفهوم5

 عدالت و عدالت اجتماعی 5-1

 . تعریف عدالت اجتماعی5-1-1

 اند ، در لغت در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی آن را نقیض جور معنی کرده«عدالت»
ل معنای مساوات را اقتضا شناسان معتقدند که عد ای از لغت (. عده5550، ص5050فراهیدی، )

(؛ 063، ص5057راغب اصفهانی، ) طور مساوی است کند و همان قسمت کردن و تقسیط کردن به می
قراردهنده هر « عادل»روی در امور است و  همچنین به معنای تساوی بین دو چیز است. عدالت، میانه

 برای کار بد عقاب کنند چیز در محل خودش است. عدل این است که برای کار خوب، خوبی دهند و
توان نتیجه گرفت که این واژه در این  شناسان می (. با بررسی سخنان واژه5536، ص5735طریحی، )

روی در امور، هر چیزی را در محل خودش  رود: استوار ساختن، تناسب، تساوی، میانه معانی به کار می
 طور مساوی، و نقیض جور. کردن به گذاشتن، برای کار خوب ثواب و برای کار بد عقاب کردن، قسمت

های مفهوم عدالت، و از  ، یکی از داللت Socil Justicمعادل واژه انگلیسی، «عدالت اجتماعی»
ها در  اصطالحات رایج در علوم اجتماعی است که منظور از آن، رعایت تناسب، استحقاق و شایستگی

با هر یک از افراد »نویسد:  عی میساحت اجتماع است. عالمه طباطبایی در تعریف عدالت اجتما
طباطبایی، ) «جامعه طوری رفتار شود که مستحق آن است و در جایی قرار داده شود که سزاوار آن است

(. به عبارت دیگر، جامعه باید با تمام کسانی که شایستگی یکسان دارند، رفتار 705، ص5767
 (. 58، ص5790عیوضلو، ) یکسانی داشته باشد

های  عی مقوله مجرد و ذهنی صرف نیست، بلکه امری واقعی و عینی در زمینهعدالت اجتما
رود که ابعاد دیگر عدالت، اعم از عدالت  مختلف است. این اصطالح گاهی به مفهوم عام به کار می

رود که  شود و گاهی نیز به معنای خاص به کار می سیاسی، اقتصادی، قضایی و... را شامل می
امر عینی، در عدالت اقتصادی تجلی یافته است. در واقع تبلور حکومت عدل و  ترین نمود این روشن

وجو کرد که خود جزئی از عدالت  کننده عدالت را باید در بخش اقتصاد و معیشت جست قوانین تأمین
تساوی امکانات، عدالت در توزیع »آید. عدالت اقتصادی به معنی  اجتماعی و الزمه آن به شمار می

دهد  م عادالنه مواد اولیه طبیعی برای افراد جامعه، برابری کاری که فرد در جامعه انجام میثروت، تقسی
 است.« مزد( با حق واقعی سهم هرکس) پردازد، و برابری حق قانونی با حقی که جامعه می

 . عدالت اجتماعی در تعالیم اسالمی5-1-2

فته است. اهمیت عدالت در اسالم از مفهوم عدالت، در تعالیم اسالمی بسیار موضوع بحث قرار گر
های اسالمی، خداوند عادل است و همه افعال الهی عین دادگری  گیرد که بنابر آموزه آنجا سرچشمه می

 ها راه ندارد.  اند و ستم و افراط و تفریط بدان و عدالت
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ی و بشری توان کاربردهای عدالت در تعالیم اسالمی را به دو نوع اله بندی کلی می در یک تقسیم
تقسیم کرد: عدل الهی یعنی خداوند درباره آنچه امکان وجود یا اکمال در وجود دارد، رعایت استحقاق 

کند؛ و ظلم یعنی منع فیض و امساک وجود از موجودی که  کند و به آن افاضه وجود یا رحمت می را می
 استحقاق دارد. 

پذیر است. مراد از عدالت  ی تقسیمعدالت بشری نیز به دو نوع عدالت فردی و عدالت اجتماع
فردی همان است که در علم اخالق در باب تبدیل قوای چهارگانه، عاقله، عامله، شهویه و غضبیه از آن 

(. عدالت اجتماعی در زمینه تعامل انسان با محیط و اشیا متولد 58، ص5767نراقی، ) شود بحث می
ها و حقوق افراد جامعه در ارتباط با یکدیگر،  نساننفسه ا شود. این نوع عدالت بیشتر به حقوق فی می

کند: برقرار  شود. قرآن کریم برای بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی، از دو هدف یاد می مربوط می
( و تأمین سعادت دنیوی و اخروی آنان و هدایت انسان از 75حدید: ) ها ساختن عدالت میان انسان

صرف  ها به ر توحید. مبنای عدالت اجتماعی، حقوقی است که انسانسوی نو های شرک و کفر به تاریکی
 دلیل عضویت در اجتماع از آنها برخوردارند.  انسان بودن و به

طور مستقیم در آیات و روایات وارد نشده است، اما عالمه  به« عدالت اجتماعی»اصطالح 
َه طباطبایی در تفسیر آیه  اْلَعْدل  َو ایإَنَّ الَلَّ ْحسان  ْأُمُر ب  فرماید: آیه دستور به عدل و داد   ( می98نحل: ) إْل 

شود، ظاهر   دهد و عدل مقابل ظلم است... هرچند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم می  می
(. 039، ص57، ج5730طباطبایی، ) سیاق آیه این است که مراد از عدالت، عدالت اجتماعی است

بیشترین آیات »نویسد:   دی عدالت اجتماعی در قرآن کریم میهمچنین استاد مطهری درباره بسام
 مربوط به عدل، درباره عدل جامعه و گروهی است، اعم از خانوادگی، سیاسی، قضایی و اجتماعی.

، 5770مطهری، ) «تقریب به دست آورد در حدود شانزده آیه در این زمینه است تا آنجا که این بنده به
 (. 65، ص5ج

عدالتی است که باعث هالکت و  الت اجتماعی و اهمیت و کارکردهای آن، ظلم و بینقطه مقابل عد
های الهی و خشم و غضب  نیستی جامعه است. ظلم و پایمال کردن حقوق دیگران موجب دگرگونی نعمت

(، فرسودگی و اضمحالل 587، ص5 ، ج5773آمدی، ) ( ایجاد دشمنی57البالغه، نامه  نهج) الهی،
های جامعه است  ترین بنیان (. عدالت از مهم778، ص5 ، ج5737خلدون،  ابن) هاست انیها و آباد تمدن

های الهی، جز از راه عدالت میسر نیست و  ای ایدئال و مطابق با فرمان و در اسالم برپا کردن جامعه
  های اجتماعی اسالم بر اساس نفی انحصار و گسترش عدالت در میان همگان بنا شده است. سیاست

 . عدالت اجتماعی در آرای اندیشمندان و مکاتب5-1-3

عالوه بر تعالیم انبیا، دانشمندان و فیلسوفان بزرگ از یونان باستان و پیش از آن تا کنون درباره 
اند. عدالت از نظرگاه اندیشمندان، حکما و فالسفه تعاریف مختلفی  اند و نظریه داده عدالت سخن گفته
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ر تعبیر، با اختالف شرایط حاکم بر جوامع و فضای ذهنی شخص، یافته است که این اختالف د
 اندازه عدالت، مورد تضارب آرا لحاظ عملی و نظری شاید کمتر موضوعی به مناسبت فراوان دارد. به

تر شدن مفهوم عدالت، الزم است به برخی از این نظریات  قرار گرفته است. در این بخش برای روشن
 اشاره شود.

مجمع القوانین ترین آثاری که به عدالت اجتماعی پرداخته،  ن، یکی از قدیمیدر شرق باستا
دغدغه  است. در یونان باستان نیز عدالت اجتماعی به محور اصلی فلسفه سیاسی تبدیل شد. حمورایی

اصلی سقراط و افالطون در این دوران، مسئله عدالت بود. افالطون و ارسطو، دو فیلسوف بزرگ دوران 
اند و آثار آنها مورد توجه اندیشمندان بعدی قرار گرفته است. از نظر  در تبیین عدالت کوشیدهباستان، 

افالطون، روح انسان را فکر و خشم و شهوت سامان داده است و عدالت فردی، آن است که هریک از 
ه کاری این سه، جایگاه حقیقی خود را بازیابند و عدالت در جامعه و مدینه نیز این است که هرکس ب

 (.Plato, 1992: 433) مشغول باشد که با طبیعت او سازگار است
عدالت در تعادل و هماهنگی اعضای پیکره اجتماع و گذاشتن هر یک از آنها در جای خود است و 

ها و  مدینه فاضله آن است که منزلت و موقعیت هر یک از طبقات جامعه بر طبق شایستگی
رکدام وظیفه خاص خود را انجام دهند و در امور دیگران دخالت باشد و هاستعدادهای طبیعی آنها 

 شده است.  تعبیر« تناسب با طبیعت و فضایل دیگر»در یونان باستان غالبًا از عدالت به نکنند. 
روی و اعتدال میان افراط و تفریط است. وی عدالت  همچنین از دیدگاه ارسطو، فضیلت همان میانه

ستاید و عدالت را به کلی و عام و فردی و خاص تقسیم  یلت حیات سیاسی میترین فض عنوان عالی را به
 (.535تا، ص ارسطو، بی) کند می

اندیشمندان مسلمان نیز در آثار گوناگون فقهی، فلسفی، اخالقی، کالمی و... درباره عدالت، 
های حکمای  دیدگاه اند. برخی از آرای آنها متأثر از تعالیم اسالمی، و برخی متأثر از مفصل سخن گفته

یا « عدالت کالمی»یونانی است. بسیاری از مباحث اندیشمندان مسلمان درباره عدالت، ناظر به 
است و موضوع عدالت اجتماعی در مباحث آنها کمتر به چشم « عدالت فقهی»یا « عدالت اخالقی»

ان و متفکران خورد. موضوع عدالت اجتماعی عمدتًا در چند دهه اخیر، مورد توجه نویسندگ می
ویژه خواجه  سینا و به حال فیلسوفان سیاسی مسلمان، ازجمله فارابی، ابن مسلمان قرار گرفته است. بااین

شود، عمدتًا  اند. آنچه از نظریات آنها برداشت می نصیرالدین طوسی، به عدالت اجتماعی توجه کرده
 است. « هاها و شایستگیرعایت تناسب، استحقاق»ثابه م عدالت اجتماعی به

ها و  عنوان نمونه، خواجه نصیرالدین طوسی، عدالت اجتماعی را به معنای رعایت استحقاق به
، 5057طوسی، ) ها قبول داشته است. خواجه، قوام حکومت را به عدالت دانسته است شایستگی

مان، ، در میان اندیشمندان مسل«اعطاء کل ذی حق حقه»(. شاید بتوان گفت تعریف عدالت به 765ص
 توان بر اساس همین تعریف، تفسیر کرد. بیشتر پذیرفته شده و بسیاری از تعاریف دیگر را نیز می
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تری دارند. در دنیای غرب،  اندیشمندان غربی در بحث عدالت اجتماعی سابقه بیشتر و ادبیات غنی
د، اما همچنان از ابتدای دوره مدرنیته، عدالت اجتماعی محوریت خود را در فلسفه سیاسی از دست دا

خواهی در غرب با دو مکتب بسیار  از مباحث مهم در فلسفه سیاسی مدرنیته باقی ماند. تاریخ عدالت
لی  مهم معاصر، تکمیل شده و تداوم یافته است. آن دو مکتب عبارت اند از: لیبرالیسم و سوسیالیسم. اوَّ
 اند.  حول محور توزیع قدرت، و دومی حول توزیع ثروت، شکل گرفته

صورت  ها درباره عدالت اقتصادی این است که سازوکارهای طبیعی حاکم بر بازار به دیدگاه لیبرال
کند و نیازی به دخالت دولت نیست و هرگونه دخالت دولت، وضع را بدتر  خودکار عدالت را تأمین می

جتماعی ها معتقدند تنها راه تحقق عدالت ا کند و خود ضدعدالت است. در مقابل، سوسیالیست می
ریزی دولت است. در این دیدگاه، عدالت عمدتًا در حوزه توزیع و به معنای عدالت  دخالت و برنامه

 توزیعی، مورد نظر است.
داند و  ترین نماینده این تفکر، عدالت را بیشتر به معنای برابری و مساوات می مارکس، مشهور

اندازه توانش؛ و به هرکس توزیع  لید و کار بهاز هرکس تو»عدالت اقتصادی او در این شعار متبلور است: 
مساوات و »بنابراین تعریف عدالت اجتماعی به ( 775، ص5767طبری، ) «اندازه نیازش و مصرف به

مثل ) های قبل های این تفکر در دوران بیشتر در دوران مدرنیته رایج شده است؛ هرچند ریشه« برابری
 ته است. ای وجود داش گونه مکتب رواقیون( نیز به

در قرن بیستم، جان رالز، از اندیشمندان غربی تأثیرگذار در بحث عدالت اجتماعی است. اندیشه او 
ترین  های زیادی بوده است. در نظر رالز، عدالت، مقدم ساز مباحثات و تأثیرگذاری درباره عدالت، زمینه

ضوعات فلسفه سیاسی قرار های اجتماعی است. او مبحث عدالت اجتماعی را در مرکز مو فضیلت نظام
حذف امتیازات »رالز عدالت را  .هایی درباره بحث عدالت مطرح کرد ( و نوآوریRawls, 1999: 53) داد
« ها در ساختار یک نهاد و اجتماع های متعارض انسان وجه و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته بی

داند، اما برخالف نظر مارکس، نه برابری میاو عدالت را به معنای . (Freeman, 1993: 47) معنا کرد
کند. رالز با های برابر برای افراد جامعه دفاع میبرابری در ثروت و مصرف. او از آزادی برابر و فرصت

طرفی و انصاف، بی»مثابه  تعبیر عدالت اجتماعی بهنظریه خود درصدد دفاع از لیبرال دموکراسی برآمد. 
ستم در کتاب نظریه عدالت او آمده است. از نظر وی عدالت اجتماعی به در قرن بی« هابرابری فرصت

  طرف باشد. یابد که دولت بیطرفی است و زمانی عدالت اجتماعی تحقق میمفهوم بی
به نظر رالز برای تحقق عدالت باید به توزیع صحیح سود و مسئولیت در همکاری اجتماعی برسیم 

دهنده آن است؛ زیرا نهادهای اجتماعی شیوه  نهادهای تشکیلو این امر مربوط به ساخت جامعه و 
کنند و قواعد تعیین حقوق و امتیازات و رسیدن به قدرت سیاسی و  دسترسی افراد به منابع را معین می

(. البته رالز، برابری مطلق در توزیع خیرها را 553، ص5737بشیریه، ) انباشت سرمایه را در بر دارند
تنها ممکن نیست، در نهایت موجب رکود اقتصادی، از بین  ه نظر او، برابری مطلق نهپذیرد؛ زیرا ب نمی
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شود. پس به اعتقاد او، حدی از نابرابری الزم است،  رفتن انگیزة فعالیت، و کاهش ثروت عمومی می
است  ترین طبقات باشد و این تنها وجهی از نابرابری نفع پایین ولی حد این نابرابری تا جایی است که به

(. به نظر او باید ثروت از طبقات باال به 75، ص5777همو، ) پذیرند که افراد در وضع نخستین می
طبقات پایین سرازیر شود و دولت باید به این منظور در برابر گرایش عمومی بازار به تمرکز سرمایه و 

ز حدی فراتر رود که کارآیی گونه توزیع ثروت و مداخله دولتی نباید ا ثروت، موانعی ایجاد کند؛ اما این
 و تولید را کاهش دهد و به انگیزه فعالیت اقتصادی افراد آسیب بزند.

های اسالمی و آرای اندیشمندان و تجارب بشر در  بندی همه مطالب، اعم از آموزه با مرور و جمع
 توان گفت: خصوص عدالت اجتماعی، می

معنای خاص آن و بیشتر ناظر به عدالت اقتصادی اواًل عدالت اجتماعی مورد نظر در این مقاله، به 
 است؛

ثانیًا عدالت اجتماعی، مربوط به زندگی اجتماعی بشر است و عدالت فردی انسان و عدل الهی به 
 کنند؛ این بحث ارتباط مستقیم پیدا نمی

س ها پذیرفتنی نیست؛ چراکه خداوند بر اسا ثالثًا عدالت به معنای مساوات و برابری همه انسان
ت و صفات جسمی و روحی، از نظر حقوقی و رزق تفاوت یها از نظر جنس حکمتش، در آفرینش انسان

ر از یها از همه لحاظ مانند یکدیگر باشند، عدالت نیست؛ عدالت غ قائل شده است. اینکه همه انسان
ها  ق انساننش انسان است. تفاوتی که خداوند برای رزیعی و الزمه آفریها طب ن تفاوتیتساوی است. ا

های ساختگی نیز در جامعه  های طبیعی، تفاوت طور است. البته در کنار تفاوت قائل شده نیز همین
تنها خواست خدا نیست،  عدالتی به وجود آمده است. اینها نه کشی، بی وجود دارد که بر اثر ستم و بهره

 برطرف کردنشان برای بشر فرستادهدهد و انبیا را برای  بلکه خدا به مبارزه برای رفع اینها فرمان می
 است؛ 

آید، دولت مورد نظر اسالم نباید مانند دولت لیبرالیسم  رابعًا طبق آنچه از تعالیم اسالمی برمی
ها نشان داد سازوکار بازار  گیری کند. تجربه این نوع دولت کلی از مداخله در اقتصاد کناره کالسیک به

شود. به همین دلیل، متفکران غربی مجبور شدند  ت اجتماعی نمیطور خودکار منجر به برقراری عدال به
های لیبرالیسم تجدیدنظر کنند. همچنین تعالیم اسالم با دولت سوسیالیستی که مالکیت و  در آموزه

ها نیز نشان داد که  گیرد نیز مخالف است. تجربه این دولت های اقتصادی را نادیده می آزادی فعالیت
برند. به  شوند، بلکه کارآیی اقتصاد کشور را از بین می قراری عدالت اجتماعی نمیتنها منجر به بر نه

های سوسیالیستی فروپاشیدند. بنابراین عدالت مورد نظر در این تحقیق، به مفهوم  همین دلیل، دولت
تر است و برای  نزدیک« های برابر برای افراد جامعه ایجاد فرصت»و « رعایت تناسب و استحقاق»

عدالت اجتماعی، نه باید مالکیت خصوصی را لغو، و در همه امور اقتصادی مداخله کرد و نه  تحقق
کلی از نظارت و سازماندهی اقتصاد جامعه کناره گرفت. این مفهوم از عدالت اجتماعی و شیوه  به
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بهتر اجرای آن از سوی دولت، هم با تعالیم اسالمی سازگاری بیشتری دارد و هم تجربه بشری، کارآیی 
 آن را ثابت کرده است. 

 . الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت5-2

سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت را مرکزی به همین نام تهیه کرد. در این سند، اهم مبانی و 
های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم، و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن  آرمان

 برای روشن شدن ابعاد این سند، الزم است توضیحاتی درباره آن داده شود:طراحی شده است. 
حال  (. درعین975، ص5، ج5736معین، ) به معنای جلو رفتن و ارتقا آمده است. :پیشرفت

گاهانه و هدفدار، آرمان مند، مبتنی بر دانش و معرفت، جمعی و مستمر است.  جویانه، نظام حرکتی آ
« سمت وضع مطلوب اسالمی حرکت از وضعیت موجود جامعه به»الگو  مقصود از پیشرفت در این

 ها سمت هدف است. منظور از آن تنها پیشرفت مادی نیست بلکه افزون بر آن، یک امر معنوی به
بیانات ) ( و تکاملی5/7/5770بیانات رهبری، ) ( پر کردن خألها73/7/5738بیانات رهبری، )

فت همان رسیدن به حیات طیبه، یعنی زندگی گوارا همراه با ( است. این پیشر55/58/5735رهبری، 
 ( و سعادت دنیا و آخرت است. 57/7/5770بیانات رهبری، ) آسایش و آرامش

دهد. نقشه باید  ای جامع، مقصد و راه را نشان می نیز به معنی طرح و مدل است و مانند نقشه الگو
ای متعدد از آن نباشد تا بتواند جامعه را از مند باشد و امکان تفسیره نگر و نظام جامع و کالن

 های َدَورانی و نابسامان نجات دهد. حرکت
های  مراد از اسالمی بودن الگوی پیشرفت این است که مبتنی بر مبانی و هماهنگ با آموزه اسالمی:

 اشد.ب« نظریه اسالمی پیشرفت»دین اسالم و برآمده از فهمی اجتهادی و معتبر از منابع اصیل دینی 
مراد از ایرانی بودن الگوی پیشرفت، عمدتًا انطباق آن با شرایط نسبتًا پایدار اقلیمی،  ایرانی:

طور کلی مقتضیات کشور است. الگوی توسعه  فرهنگی، تاریخی، اوضاع سیاسی و اجتماعی، و به
متعددی از  غربی قاعدتًا برای کشورهای غربی مفید و راهگشاست. در دوران قاجار و پهلوی، الگوهای

سوی اندیشمندان برای پیشرفت کشور مطرح شد و همیشه مناقشه و تضارب آرا بر سر معنا و محتوا و 
مبانی توسعه جریان داشته است؛ اما اهداف، مبانی و شرایط نیل به پیشرفت در بستر جامعه ما با 

اوردهای دیگران نخواهد ها و تجارب و دست الگوهای غربی متفاوت است؛ اما به معنی طرد و نفی یافته
 (.58، ص5795شاکرین، ) بود

 . بررسی و تحلیل جایگاه عدالت در سند 6
ها، رسالت، افق و تدابیر.   سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شامل پنج بخش است: مبانی، آرمان

 ها مطرح شده است: موضوع عدالت در اشکال گوناگون در این بخش
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 . مبانی6-1

های نظری و  ها و زیرساخت فرض صل و ریشه است. مراد از مبانی در این سند، پیشمبنا به معنای ا
شود. بر اساس این مبانی،  یابد یا توجیه می بنیادینی است که الگوی پیشرفت بر اساس آنها سامان می

شود. مبانی این سند در شش بخش تبیین  آنچه با نظریه اسالمی ناسازگار است، از این الگو خارج می
 اند از: ده است که عبارتش

عنوان محور حیات فردی و اجتماعی مؤمنان ذکر شده  در این سند، توحید به مبانی خداشناختی:
عنوان یکی از مبانی خداشناختی آمده است. این  است. عدل الهی در تکوین، تشریع و سزادهی به

ضوع خود بر اهمیت عدالت در شود اما این مو مرتبه از عدل مستقیمًا مربوط به عدالت اجتماعی نمی
ای و عملی،   کند. عدل رکن مهم اسالم است و هیچ یک از مسائل عقیده  رابطه انسان با خدا تأکید می

 (. 785، ص0ش، ج5730مکارم شیرازی، ) فردی و اجتماعی، خالی از روح عدل نیست
ند که خداوند آن را ک این بخش نیز جهان را دارای سرشت توحیدی معرفی می شناختی: مبانی جهان

برداری کارآمد و عادالنه بشر قرار داده است. در متن سند، مشخص نشده منظور از کارآمد و  برای بهره
برداری چیست، اما با معنایی که این مقاله از عدالت در نظر گرفته است، قابل   عادالنه بودن این بهره

استفاده جامعه انسانی از مواهب دنیا با رعایت  گیری عادالنه از جهان مادی به معنی تبیین است. بهره
طوری که همه افراد جامعه، متناسب با  هاست؛ به تناسب مصالح زندگی دنیوی و اخروی همه انسان
گیری مبتنی بر هدف اصلی آفرینش الهی باشد. در  استحقاقشان از این امکانات استفاده کنند و این بهره

ی نباید همراه با تبعیض و شکاف در برخورداری جامعه، یا همراه با گیری جامعه انسان این صورت، بهره
 رویه و صدمه زدن به طبیعت باشد. اسراف و تبذیر و استفاده بی

در این قسمت، نکات مهمی بیان شده است: اواًل هدف آفرینش انسان،  شناختی: مبانی انسان
ن مقام برای انسان، در گرو تبلور کماالت شده. دستیابی به ای فةاللهی معرفییقرب و خلرسیدن به مقام 
ازجمله عدالت( در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان است و انسان برای تحقق ) و صفات الهی

 خواهی گام بردارد.  هدف آفرینش باید در مسیر عدالت
این  عنوان یکی از صفات فطری انسان ذکر شده است. شاهد به« طلبی عدالت»ثانیًا در این مبانی، 

ها و جوامع غیردینی هم در نظر و عمل به دنبال تحقق عدالت هستند؛ اما  مدعا آن است که حتی انسان
خواهد بر اساس دین بنا شود، بیش از جوامع سکوالر باید دغدغه تحقق عدالت را  ای که می جامعه

دف آفرینش نیز داشته باشد؛ چون عالوه بر اینکه تحقق عدالت نیاز فطری اوست، برای رسیدن به ه
 ناگزیر از اجرای آن است.

ثالثًا در متن سند، ازجمله حقوق انسان را برخورداری از دادرسی عادالنه دانسته است که بر اساس 
 شود.  تعریف عام ما از عدالت اجتماعی، شامل عدالت قضایی هم می
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حاکم بر جوامع و های الهی  عنوان یکی از سنت در این قسمت، عدالت به شناختی: مبانی جامعه
تاریخ ذکر شده است. عالوه بر جاری بودن عدالت در نظام تکوین، ادیان آسمانی برای برقراری عدالت 

اند و اجرای تعالیم دینی موجب برقراری عدالت در  در تولید و ایجاد روابط عادالنه در توزیع آمده
در طول تاریخ جاری بوده، این های الهی حاکم بر جوامع که  شود. یکی از سنت جوامع انسانی می

های ستمگرانه، توزیع و  کشی ها با یکدیگر مبتنی بر ظلم، ستم و بهره است که هر اندازه روابط انسان
کننده  تقسیم ناعادالنه در ثروت و امکانات باشد، زمینه برای فاصله طبقاتی بیشتر و جنگ طبقاتی و تباه

شود. ستم و  و ملل، سبب سقوط و هالکت آنها می پیشگی اقوام آید و ستمگری و ظلم فراهم می
 شود. عدالتی شامل ابعاد عقیدتی و روابط انسانی یا اقتصادی و تولید و توزیع می بی

مفهومی است که در هریک از علوم انسانی معنای خاص خودش را « ارزش» شناختی: مبانی ارزش
آرزوهای جامعه در ارتباط است. مطابق بینش  ها و طور مستقیم با آرمان دارد، اما در علوم اجتماعی به

های ثابت و تغییرناپذیر، از  است. ارزش« دین اسالم»اسالمی، تنها نظام عقیدتی و ارزشی صحیح، 
ها ناشی از آداب و رسوم و قراردادهای اجتماعی  گیرند و گونه دوم ارزش باورهای دینی سرچشمه می

 هستند که ممکن است تغییر کنند. 

شدنی  ها، از طریق عقل و فطرت و کتاب و سنت، کشف بخش، سند اشاره دارد که ارزشدر این 
کید قرار  ها که هم ریشه فطری دارد و هم در آموزه ترین ارزش است. یکی از بنیادی های وحیانی مورد تأ

است. در صورتی که « برقراری عدالت اجتماعی» -تا جایی که هدف بعثت انبیا معرفی شده -گرفته
های هر  ترین ارزش های جامعه را هرکدام از موارد فوق در نظر بگیریم، عدالت جزء اصلی ای ارزشمبن

 گیرد. جامعه قرار می
در تعاریفی که برای عدل شد، برخی آن را متضاد ظلم معنی کردند. در تعالیم  شناختی: مبانی دین

. ظلم انسان 7های دیگر؛  به انسان . ظلم انسان7انسان به خود؛ ظلم . 5اسالمی، ظلم سه مرتبه دارد: 
بندی را در مورد عدالت  توان همین تقسیم دلیل این تقابل می (. به57، ص5050حر عاملی، ) به خدا

 . عدالت در رابطة انسان با خود؛5شود:  هم جاری کرد. بر این مبنا عدالت به سه محدوده تقسیم می
 عدالت در رابطة انسان با خدا و دیگر موجودات.  .7ها؛  در رابطة انسان با دیگر انسان . عدالت7

تواند با جهان اطراف خود برقرار  عمومًا انسان در حیات و وجود خود، غیر از این سه رابطه را نمی
کند و طبق دستورات اسالم، همة این روابط هم باید بر اساس عدل باشند. هدف اسالم پرداختن به یک 

ادعا کرد که هدف و غایت اصلی اسالم، همان برقراری سراسری  توان قسم از عدالت نیست. پس می
گیرد که  عدل است. عدالت در رابطه انسان با خود و رابطه با خدا، عمدتًا در حوزه مسائل فردی قرار می

است، رابطه  - عدالت اجتماعی -علم اخالق و فقه، متکفل آن است؛ اما آنچه مربوط به بحث ما
پیوسته هستند و عدالت در رابطه با  هم ت و در نگرش اسالمی، این سه حوزه بهها با یکدیگر اس انسان

 خود و خدا زیربنای عدالت اجتماعی است.
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 ها . آرمان6-2

از ارکان بسیار مهم حیات انسانی « هدفدار بودن زندگی»است. « هدف»مقصود از آرمان، همان 
گونه  زندگی دنیوی نیست. لذا قرآن از این است. از منظر نگرش اسالمی، هدف و ایدئال نهایی انسان،

تواند وسیله کمال و تعالی  حیات، تعابیری همچون متاع فریبنده، لهو و بیهوده، بازی و... دارد؛ اما می
انسان و رسیدن به حیات طیبه باشد. به همین دلیل، بر اساس تعالیم اسالمی، آرمان اصلی زندگی ما 

عنوان شده است؛ برخالف نگرش مادی که تنها « ه و خالفت الهیرسیدن به حیات طیب»در این سند، 
« جانبه عدالت همه»توسعه مادی را در نظر دارد. در این سند از لوازم رسیدن به این آرمان، برقراری 

 اعالم شده است.

 . رسالت6-3

جاد حرکت عقالنی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ای»همچنین رسالتی که در این الگو مطرح شده، 
است. بر اساس مبانی ذکرشده، رسالت « بوم ایران ها در زیست  تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمان

شده برای سند الگو باید برگرفته از آن مبانی باشد تا بتواند به رسیدن به مقصود بینجامد. ازآنجاکه در  تعیین
شده و نیز یکی از وجوه تمدن اسالمی طور مکرر بر برقراری وجوه مختلف عدالت تأکید  مبانی این سند به

 های این الگو، برقراری عدالت است.   توان گفت یکی از رسالت  برقراری عدالت است، بنابراین می

 . افق6-4

اندازی از آینده ایران در پنجاه سال آینده است که تا سال  عنوان افق آمده، چشم آنچه در این سند به
مدار، پیشتاز در تولید علم، جزء ده اقتصاد بزرگ دنیا و...  ای دین هایی مانند جامعه با ویژگی 5000

 معرفی شده است. در خصوص عدالت، در قسمت افق، به نکاتی اشاره شده است:
در کشور فراهم شده است. عدالت فضایی، مفهومی « امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی»ـ 

رود  به کار می …ای، عدالت محیطی و د نابرابری منطقهجدید است که گاهی با واژگان مرتبط دیگر مانن
کنیم، از فضای تن یا جسم گرفته تا  و منظور، عدالت در همه ابعاد جغرافیایی که ما در آن زندگی می

ها و فضای جهانی است. این نگاه در مقابل نگاهی  ملت - فضای خانه، فضای شهر، منطقه، دولت
ی و رشدمحور میگرا قرار دارد  بعدی و تقلیل یک بیند و به نگاه  که توسعه را صرفًا از دریچه رویکرد کمَّ

 چندبعدی و چندالیه فضایی در فرایند توسعه توجه ندارد.
 کن شدن فقر، فساد و تبعیض؛  ـ ریشه

 ـ تأمین اجتماعی جامع و فراگیر؛ 
 ـ دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادالنه؛ 

 نسلی؛ د با رعایت عدالت بینهای جدی ـ کشف منابع و فرصت
 ـ از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا.
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 . تدابیر6-5

اندیشی  تدبیر در لغت به معنی اندیشه کردن در عاقبت کار است. با توجه به اینکه اندیشیدن و چاره
و اندیشیدن برای انجام درست  کارها یا پیدا کردن  اندیشی کردن، الزمه تدبیر است، اهل لغت، چاره

(. همچنین به معنای 56، ص7، ج5795انوری، ) اند ای را تدبیر نامیده حل مشکل یا مسئله راه
ریزی برای انجام کاری یا رسیدن به هدفی است. تدابیر در این بخش به معنی تصمیمات و  برنامه

بند(  55) کشور است. در این قسمت در بندهای گوناگوناقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل 
به ابعاد عدالت، مستقیم یا غیرمستقیم اشاره شده است؛ شامل: عدم تعارض عدالت و پیشرفت، 

نسلی، توزیع عادالنه منابع حوزه  عدالت مالیاتی، عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی، عدالت بین
عنوان یکی از معیارهای  ، عدالت و ثبات سیاسی، عدالت بههای عادالنه برای زنانسالمت، فرصت
 گزینش مسئوالن.

 . نقد رویکرد سند به مقوله عدالت اجتماعی7
های گوناگون سند، موضوع عدالت مورد توجه  شود در بخش  با بررسی این پنج بخش، مشخص می
این سند برای موضوع دهنده اهمیتی است که نویسندگان  ویژه قرار گرفته است. این موضوع نشان

طور گسترده به ابعاد گوناگون عدالت، اعم از عدالت الهی و بشری،  اند و در آن به  عدالت قائل بوده
عدالت فردی و اجتماعی، عدالت اقتصادی، سیاسی، قضایی، جنسیتی، فضایی، توزیعی، مالیاتی، 

 گونه بررسی کرد: این توان نسلی و... پرداخته شده است. رویکرد سند به عدالت را می بین
بوده و « توحیدمحور»که  اواًل، عدالت اجتماعی مورد نظر این سند، بر مبانی اسالمی استوار است

شناختی حاکم   در این نگاه، انسان در برابر خداوند، خود و دیگران مسئول است. بر اساس مبانی انسان
فردی و اجتماعی در کنار هم و  بر الگو، عدالت اجتماعی برخاسته از اندیشه اسالمی، عدالت

تواند بحث از عدالت و گسترش آن طرح کند که   تنیده است؛ یعنی کسی در حوزه اجتماعی می درهم
خود نیز دارای وصف حداقلی عدالت شده باشد. بنابراین در این شرایط، جامعه به الگویی از پیشرفت 

درونی و وجدان کاری است که حاضر رسد که فرد با حضور در اجتماع، دارای نوعی کنترل   می
 ( 5795سیدباقری، ) شود برای سود بیشتر، حقوق دیگران را نادیده بگیرد.  نمی

ثانیًا در این سند، رویکرد تقدم توسعه بر عدالت پذیرفته نشده است و قرار گرفتن الگوی اسالمی 
و و مطابق با دیدگاه رهبر انقالب های این الگ  ترین ویژگی  ایرانی پیشرفت بر پایه عدالت، یکی از مهم

 (.5795بیانات در اسفراین، ) است
ثالثًا نقد جدی این مقاله به این سند، این است که در رویکرد خود به مقوله عدالت اجتماعی، 

رغم نقاط قوت یادشده، مبتال به رویکرد شعاری است و برای رسیدن به عدالت اجتماعی و  علی
های رسیدن را مشخص کرده  کمتر راه« رتر آسیا و هفت کشور برتر دنیاچهار کشور ب»جایگاهی مثل 
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وچندساله کشور را درباره شیوه تحقق عدالت اجتماعی روشن  های چندین است و تکلیف مشاجره
حل صریح و روشن  رود، این است که راه سال از چنین سندی انتظار می 07نکرده است. آنچه پس از 

ترین مراتب عدالت، مطلب جدیدی نیست و با توجه به اینکه از  ه عالیارائه دهد، وگرنه رسیدن ب
مند بودن و تفسیربردار نبودن است، این سند در پرداختن  نگری، نظام های الگو، جامعیت، کالن ویژگی

 ها برخوردار نیست. به موضوع عدالت، از این ویژگی
 عی نامطلوب استهای عدالت اجتما در حال حاضر همچنان پس از چهل سال، شاخص

نشینی و... رو به  ( و آمار فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، حاشیه587، ص5797خاندوزی و همکاران، )
دولتی( در کشور  دولتی و شبه) دهد این شیوه مدیریت اقتصادی افزایش است. همین موضوع نشان می

نداشتن »ها  در این سال ترین مشکل ما ما، در اجرای عدالت، ناموفق بوده است. در حال حاضر بزرگ
در مقام نظر و عمل بوده است. از اول برای تحقق « تفکری منسجم و مشخص و غالب برای اقتصاد

عدالت اجتماعی، همه چیز را به دولت سپردیم؛ وقتی ناکارآمدی این سیستم را دیدیم، به سراغ 
هایی ایجاد شد و ما  سازی، آسیب خاطر اجرای نادرست خصوصی سازی رفتیم؛ پس از آن به خصوصی

های  جای مدیریت صحیح آسیب نشینی کردیم و به های تعدیل اقتصادی عقب از سیاست
های نادرست اجرای آن ادامه  سازی منصرف شدیم، ولی به شیوه سازی، از اصل خصوصی خصوصی

یوه اجرا دهد ما استراتژی و تفکر منسجمی نداشتیم و چون تفکر نامنسجم بوده، ش دادیم. این نشان می
 ریخته است.  هم هم نامنسجم بوده و نتیجه آن یک اقتصاد به

ای  قیدوشرط لیبرالیسم نیست، بلکه شیوه دنبال کردن مدل اقتصاد آزاد و مردمی، به معنی پذیرش بی
و « احترام و قداست مالکیت خصوصی»بومی برای اداره اقتصاد است که ریشه در اصولی چون 

اصل ارزشمندی »، «های اقتصادی ت در مالکیت خصوصی و فعالیتحرمت دخالت نابجای دول»
و... دارد که « اصل آزادی قراردادها»، «های سالم اقتصادی اصل آزادی فعالیت»، «کسب و کار و تالش

ای، ازجمله  اند و چنانچه هر جای دنیا تجربه مفیدی در هر زمینه همگی از تعالیم اسالمی نشئت گرفته
توانیم  ه باشد، هیچ مانعی در راه استفاده ما از آن تجربیات نیست و ما میاقتصادی وجود داشت

 های منفی آنها اجتناب کنیم. های مثبت دنیا را به کار بگیریم و از تجربه تجربه
بر اساس تعریفی که از عدالت اجتماعی شد، در اقتصاد آزاد و مردمی، هدف این است که تمام 

های خود  شرایط مساوی قرار داشته باشند و بتوانند از تمام ظرفیتمردم در پروسه تولید ثروت در 
استفاده کنند و عرصه اقتصاد، منحصر به دولت و افرادی نباشد که رانت دولتی دارند یا از در 

اند؛ بلکه شرایط باید  های کالن وصل شده شوند یا به سرمایه دولتی وارد اقتصاد می های شبه شرکت
آفرینی دارند، بتوانند در اقتصاد مشارکت کنند؛  تمام افرادی که توانایی کار و نقشای باشد که  گونه به
ای که کارگر هم بتواند با تالش و لیاقت خود رشد کند و به کارفرما تبدیل شود و مسلمًا این شیوه  گونه به

 (.595، ص5797پیروز، ) تواند عدالت اجتماعی را محقق سازد بهتر از روش دولتی می
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رود که با این سند،  ن که سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین شده است، انتظار میاکنو
مناقشه عدالت اجتماعی و چگونگی اجرای آن در نظر و عمل، پایان یابد و تکلیف همه درباره آن 

ی ای به این موضوع مهم و بنیادین کشور و مناقشه طوالن حال در این سند هیچ اشاره روشن شود. بااین
طور مشخص تکلیف کشور را با شیوه اداره اقتصاد  رسد چنین سندی باید به نشده است و به نظر می

 طور شفاف، راهکارهای عینی برای تحقق عدالت اجتماعی ارائه کند. مشخص کند و به

 بندی . جمع8
در های تحقق آن  های فراوان و پیچیده درباره چیستی عدالت و شیوه در طول زندگی انسان بحث

پذیرفته است و  ها و فضای هر دوره تأثیر می ها از نیازها و مسئله جامعه بشری جاری بوده و این اختالف
های گوناگون شده است. در ایران نیز این  های سیاسی و گرایش گیری مکاتب، نظام موجب شکل

ترین مسائل  اختالفات وجود داشته و دارد و بحث درباره کمَّ و کیف تحقق عدالت اجتماعی از مهم
رغم به پایان رسیدن  بندی و مناقشه طوالنی شده است و علی طوری که منجر به جناح کشور بوده؛ به

مباحث نظری، در مقام عمل هنوز ناموفق است. اکنون که معلوم شده تصدی دولت در اقتصاد در 
اختیار دولت های مختلف در  تحقق عدالت اجتماعی ناموفق است، هنوز بخش اعظم اقتصاد به شکل

 های عدالت اجتماعی، نامطلوب است. است و همچنان شاخص
ها در ساحت اجتماع و  رعایت تناسب، استحقاق و شایستگی»تعریف ما از عدالت اجتماعی 

است و مطابق این تعریف، در حال حاضر عدالت در « های برابر برای همگان فراهم کردن فرصت
مردم در پروسه تولید ثروت در شرایط مساوی قرار ندارند و کشور ما محقق نشده است؛ چراکه تمام 

رغم شعارها و تصویب قوانین، هنوز بخش عمده اقتصاد منحصر به دولت و افرادی است که از  علی
دلیل کمبود سرمایه و  دولتی برخوردارند و بسیاری از نیروهای جوان و خالق به رانت دولتی و شبه

اند و  های اقتصادی، از ادامه فعالیت و طی مراحل ترقی بازمانده ا این غولامکانات و ناتوانی در رقابت ب
تنها برای کشور تولید ثروت  دولتی، ناکارآمد هستند و نه های اقتصادی دولتی و شبه از طرفی بنگاه

اند و این علت اصلی ناکارآمدی اقتصاد کشور و ناموفق  کنند، بار سنگینی را بر کشور تحمیل کرده نمی
 دن تحقق عدالت اجتماعی پس از چهل سال است.بو

های گوناگون، موضوع عدالت مورد توجه ویژه قرار گرفته، اما تکلیف  در سند حاضر، در بخش
عنوان ریشه اصلی محقق نشدن عدالت اجتماعی مشخص نشده است و انتظار  موضوع یادشده به

آن در نظر و عمل، پایان یابد و مردم  رود با این سند، مناقشه عدالت اجتماعی و چگونگی اجرای می
 شده را بچشند. داده طعم عدالت وعده
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