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گرهی که روشمند به چـالش کـشیده ) لهمسئ(رو است؛  ههنجاری با ناسازنمایی روب

این است که انقالب اسالمی بـه آرمـان مقاله پرسش اصلی ) پیشینه( .نشده است
دهـد؟  شـناختی و هنجـاری چـه پاسـخی مـی خـواهی در دو روایـت هـستیعدالت
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ه الگـویی از عـدالت اجتمـاعی اسـت کـه بـا سـخنان بنیانگـذار روایت، درصدد ارائ
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گیری  رسی شکلمحور، در بر  از دو روش تاریخی و هرمنوتیک متنمقاله، به ترتیب
مل در دوره پس از انقالب اسالمی و تأهای مردمی آغازین ها و نهادسازیجماعت

های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری  های کلی برنامهدر سیاست
داللت آرمـان عـدالت اجتمـاعی انقـالب اسـالمی ) روش( .جوید اسالمی بهره می

نوایی  طور همزمان بر دو وجه هم  ی، بهشناختی و هنجار ایران در دو روایت هستی
نشینی و سازگاری این مفهوم با عدالت توزیعی در   و شکوفایی فردی و همجماعتی

کاهش فاصله طبقاتی و رفع نیازهای اساسـی محرومـان  های برابر، معنای فرصت
   )یافته( .جامعه، از نتایج مقاله است

  يدیواژگان کل
 نوایی جماعتی هم،  اجتماعیعدالت، سازنمایینا، انقالب اسالمی، امام خمینی

  . شکوفایی فردیو

  مقدمه
 های سخن از آزادی فردی و زندگی اجتماعی و دالیل اولویت بخشیدن به هر یک از سیاست

شناسـی سیاسـی برانگیز در حـوزه اندیـشه و جامعـه از موضوعات چالش،اجتماعی جوامع

 و هنجـاری مـورد بررسـی قـرار ختیشـنا ستیتواند از دو بعد ه  میمسئلهاین . معاصر است

 سرشـت فـرد را تنیـده در تـاروپودی از ،گرایی جماعتیهویت، ختیشنا از بعد هستی. گیرد

؛ بخشد کند که دایره عمل اجتماعی او را تنگ کرده یا وسعت می روابط اجتماعی تعریف می

های  اد و رها از وابستگی سرشت اجتماعی فرد را انکار کرده و او را آز،گرایی فردیاما هویت

بیـان    رفتـار و زنـدگی نیـک و بـه،دیدگاه نخست، از بعد هنجاری. کند اجتماعی تصویر می

ای کـه گونـه  داند؛ بـه فضیلت را محصول فرایندهای پیچیده و درازمدت اجتماعی می، دیگر

هـا و  رفتار،ارچوب آنشـود و در چـ ای از او درخواست مـی مسئولیت و تعهد اجتماعی ویژه

فـرد را ،  دیـدگاه دوم ولـی؛کنـد وسوی مشخصی پیـدا مـیشده و سمتر زندگی افراد معنادا

، فرماست و بر این اسـاس داند که در جامعه انسانی حکم ای می سازنده موازین اخالقی ویژه

این آرمان در . ها و استعدادهای خالق و برتر انسانی جدا نیست زندگی اخالقی او از توانایی
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، روایـت نخـست. رو بوده است ه روب1شناختی و هنجاری با ناسازنمایی وایت هستیهر دو ر

بـر ، گردد و روایت دوم های اجتماعی ناظر به تقدم فرد یا جماعت برمی به دوگانگی سیاست

 .پایگاه اخالقی رفتار فردی و زیست همگانی تمرکز دارد
 چگـونگی و میـزان ی وعدالت اجتمـاعبحث از آرمان ، پس از پیروزی انقالب اسالمی

ای هـ برنامـه. هـا بـوده اسـت  دولـتهای سیاستناپذیر  ، جزء جدایینزدیکی و دوری از آن

مین حداقل نیازهای ضروری برای أکردن فاصله طبقاتی و ت ها با هدف کم گرای دولت عدالت

د تالش و سرمایه افـرا، گرا به کارهای توسعه همه شهروندان در برابر رسمیت بخشیدن دولت

مطمـح نظـر اندیـشمندان ، های استیفای همگان از حقـوق خـود سازی زمینهبا هدف فراهم

  . های متفاوت علوم اجتماعی بوده استحوزه

 بررسی مفهومی
های نظری انقالب اسالمی به ناسازنمایی آرمان عدالت اجتمـاعی  برای بحث از پاسخ بنیان

ت مفهوم عدالت اجتماعی و سپس الزم است نخس، شناختی و هنجاری در دو روایت هستی

این دو بحث به تفکیـک و بـه طـور گـذرا مـورد در ادامه، . این ناسازنمایی توضیح داده شود

 : گیرند توجه قرار می

  تعریف عدالت اجتماعی . 1
های فرد و امـور  مفهوم عدالت بیانگر نسبت مناسبی بین شایستگی، ورزی فلسفیدر اندیشه

نقطه آغاز بـرای ، بحث ارسطو درباره فضیلت عدالت. تعلق داردخوب و بدی است که به او 

تقریبا
ً

عنـصر ، از دیـد او. های اندیشمندان غربی پیرامون این مفهوم بوده اسـت  همه گزارش

ارسـطو بـین عـدالت در توزیـع . شایستگی و اسـتعداد سـروکار دارد، اساسی عدالت با نیاز

) عـدالت کیفـری (ت در جبـران خـسارتو عـدال) عدالت توزیعی (ثروت یا خیرهای دیگر

هـای دولـت  این مفهوم با دولت و ویژگـی، در فلسفه سیاسی .)Justice, 2015(گذارد  تمایز می

                                                       
1. Paradox. 
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گونه که  همان. دده  و عنوان عدالت سیاسی را به خود اختصاص میکند پیدا میعادل ارتباط 

جتمـاعی پیونـد مـا را بـه بحـث از عـدالت ا، های تحقق عـدالت در جامعـه سخن از شیوه

. انـد دادههای متفاوتی به موضوع اخیـر   پاسخ،مکاتب فلسفی و اجتماعی گوناگون. دهد می

نوارسـطوگرایان . گرا اشاره کردتوان به اندیشمندان خیرگرا و حق می، بندی کلیدر یک تقسیم

و  )MacIntyre, 1981: 220( آمـوزه نخـست ،)١٩٢٩/١٣٠٨متولـد ( 1اینتایرمعاصر چون السدیر مک

را  )Rawls, 1971: 72( آمـوزه دوم، )١٣٠٠/ ١٩٢١متولـد ( 2گرایان کنـونی چـون جـان راولـزنوکانت

 بـا ایـن دو مکتـب ٤ و شـکوفایی فـردی 3نـوایی جمـاعتی دو مفهوم هـم. کنند نمایندگی می

  .شوند شناخته می

، ن فـرضدر ای. یابد معنا می افراد های حق و شایستگی پایه عدالت در فلسفه اسالمی بر

هـا و  شایـستگی گردنـد کـه بـه مـوازات ناشدنی تلقـی مـی و حذف طبیعی امری ها نابرابری

اما نباید از نظر دور داشت ، کند ها و امتیازات نابرابر را توجیه می جایگاه، استعدادهای نابرابر

هـای برابـر و یکـسان بـرای همـه افـراد  سازی فرصـت زمینه فراهم ها در پیش که این نابرابری

پـذیرش ایـن عـالوه بـر ایـن، . آمیز پذیرفتنی اسـت جامعه و زدودن روابط اجتماعی تبعیض

حق تردیدناپـذیر حیـات ، س آنای غفلت از مصالح اجتماعی و در رأها هرگز به معن تفاوت

   ).١٣٦٣؛ صدرالمتألهین، ١٣٩١؛ ابن سینا، ١٣٨٢فارابی، ( شرافتمندانه و رفاه همگانی نیست

  ان عدالت اجتماعیناسازنمایی آرم. 2
فروپاشیدن نظم ، نوایی و شکوفایی بازنمایی سیاسی هم، برانگیختن تضاد جماعت و فردیت

حرکـت بـه سـوی دو تعریـف ، سنتی و تالش برای بنیان نهادن دو سامانه اجتماعی متفـاوت

هـای متفـاوت بـرای چیرگـی بـر  جویی ناهماهنگ از عقالنیت در سیاست اجتماعی و چاره

عدالت  آرمان ناسازنمایی بر اقتصادی موجود در جامعه ـ  اجتماعییها شکافها و  گسست

                                                       
1. Alasdair MacIntyre. 
2. John Rawls. 
3. Communal Conformance.  
4. Individual Prosperity.  
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های بنیادین نظری در تصویرسازی و عملیاتی   از اختالفمسئلهاین . داللت دارند اجتماعی

ورزی اجتمـاعی و  های عمیق فکـری در اندیـشه توجه به بنیان. کردن این آرمان حکایت دارد

هـا و  دولـت، مـداران ها و عملکردهای سیاسـت زیابی دیدگاهار، تواند از یک سو سیاسی می

نقاط اشتراک و امتیاز ایـن منازعـات ، خوبی ممکن سازد و از دگر سو  های سیاسی را به گروه

  .سازان کالن کشور قرار دهد حلی مناسب فراروی تصمیم  را آشکار کرده و راه

این . شود تماعی نمایان میریزی دولتی در چارچوب سیاست اج آرمان عدالت در برنامه

 سوی بهکه موجب سوق یافتن شرایط داللت دارد مجموعه اصولی طور آشکار بر   سیاست به

 بـا، در ایـن معنـا. دشـو کنترل فقر برای زندگی بهتر میهای اجتماعی مناسب مانند  موقعیت

یـع هـای اجتمـاعی را تعیـین و توز  کـه ارزشرو هستیم هروب تصمیمات و احکامی مجموعه

سـازوکار ه ئـدر تالش بـرای ارا. آیند شمار می   بهابزاری مثبت برای ایجاد تغییرات و دنکن می

تـأمین رفـاه همـه سیاست اجتماعی به دنبال ،  درونی یک نظام اجتماعی متعادلهکنند تنظیم

های همگانی و تالش برای جلـوگیری از  ایجاد حداقل استانداردها و فرصت، اعضای جامعه

رفاه اجتماعی و ، خدمات بهداشتی و درمانی، دهای منفی در باب امنیت اجتماعیبروز پیام

 ـ ١٨: ١٣٨٢، کامکـار( اسـت یابی با همیاری ملی و عمومی سازی یا اسکان های مسکن سیاست

مدیریت و سرپرستی اجتماعی از طریق اعمال قوانینی کـه بـر رفـاه جامعـه و ، جادر این ).١٧

، بنـدی اجتمـاعی و بهداشـت طبقـه، یـابی ننـد سیاسـت اسـکانماشود، اجتماع مؤثر واقع 

محرومیـت ، هـای اجتمـاعی ماننـد فقـر و بحـران کاریابی و سالمت یا طـب کـار، بیکاری

  .)Spicker, 2012a; Spicker, 2012b; Priemus 2012( یابد اهمیت میاجتماعی و آموزش 

  آرمان عدالت اجتماعی در انقالب اسالمی
 هدف و غایت تشکیل حکومت بـوده و هرگونـه عدالت اجتماعی، سالمیدر آرمان انقالب ا

بخـشیدن بـه آن  ریزی کالن و خرد در عرصه سیاست عمومی بایـد در راسـتای تحقـق برنامه

 این آرمان در سخنان بنیانگـذار انقـالب اسـالمی و قـانون اساسـی جمهـوری .انجام پذیرد

بنیانگـذار انقـالب بـه عنـوان  خمینیهای امام  بررسی دیدگاه. اسالمی قابل توضیح است
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باره عدالت اجتماعی نکات ارزشمندی در های این جنبش مردمی گر آرمان اسالمی و ترسیم

  :  در چهار مرحله زیر قابل ردیابی استالگوسازیتبیین نظری این . گذارد را در اختیار می

ت اجتمـاعی تنی بـین اسـالم و عـدالاین الگوسازی بر پیوند ناگسـس، در مرحله نخست

کید می  مقـصد بـزرگ اسـالم یاجتمـاع عـدالت ی، برقـراربر اساس این الگوسازی. دکن تأ

 برقـراری عـدالت ،و پیامـد اجـرای قـوانین اسـالم )١٩٨: ١ ، ج١٣٨٥امـام خمینـی، ( شمرده شده

برقـراری عـدالت بـرای تـالش انبیـا ، بر این اسـاس ).٧١: ٥ج همان، ( گردد تلقی میاجتماعی 

تشکیل نظام و برقراری عـدالت اجتمـاعی  ).٣٨٦: ١١ج همـان، (  جامعه بوده استاجتماعی در

، البته تحقق عدالت اجتماعی ).٤٤٦: ١٩ج همـان، ( انبیا بوده است یاما نه مقصد اعال، مقصد

). ١٥٤: ١٨ج همـان، ( مراتبی دارد که اولیای الهی برترین قدرت و تـوان را در ایـن رابطـه دارنـد

زش فراگیـر آیـد کـه ار شمار مـی  ای از تاریخ ایران به ب اسالمی آغازگر دورهانقال، سان بدین

جنبـشی اجتمـاعی و ، گرا های اخالقی دیرپای مردم اخالق  بر بنیانعدالت اجتماعی با اتکا

م بـا تـالش بـرای بـه فروپاشـی سـاختار مـنحط سیاسـی تـوأآورد و  وجود مـی  سیاسی را به

  .شود ی منجر میسازی آن با الگوی آرمان جایگزین

ایـن  بـرای نمونـه،. شـود های برجسته این الگوی ویژه ارائه مـی صشاخ، در مرحله دوم

و نه   تنها بخشی از احکام اسالمو )٢٧٥: ١ج همان، (  تمایز آشکار دارد، حقوقیتساومفهوم با 

، انگاری تمـام احکـام اسـالم بـا عـدالت اجتمـاعی زیرا یکسان ؛دهد تمام آن را تشکیل می

 نگریـستن بـه اسـالم و یبعد کی، ابودی طبقات و زندگی یکسان و مساوی برای همه افرادن

در شـمار ، م بـا آزادیأتو عدالت اجتماعی ).٢١٧: ٣ج همان، ( است» زندگی حیوانی«ورود در 

بـا  عدالت اجتماعی ).٢٦٧: همان( کند  ضمانت می راآنهاگردد که اسالم  هایی تلقی می ارزش

همـان، ( و تغییرناپذیر و همیشگی است )٤٥٥: ٥ج همان، (  سیاق و راستا بودهمفهوم حق در یک

دار عـدالت اجتمـاعی در دوره جدیـد زنـدگی اجتمـاعی و  آرمـان ریـشه، رو از این. )١: ١١ج 

هـا را در  یابـد و تـالش دارد تـا آزادی انـسان  پیونـدی وثیـق مـی،سیاسی ایران با مفهوم حق

  .ه ارمغان آوردهای اجتماعی و سیاسی ب عرصه
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های رقیب  امتیازهای الگوی عدالت اجتماعی در اسالم نسبت به مکتب، در مرحله سوم

بـا را  تفاوت آشکار رژیم اسالمی ،حمایت از عدالت اجتماعی، بر این اساس. شود بیان می

 مـستقل یا برنامـه ،عدالت اجتماعی در اسالم ).٢٥٥: ٨ج همان، ( دهد نشان میها  سایر رژیم

 و یستیالیسوسو هرگز رنگ  )٧١: ٥ج همان، (  استیاساس و قانون ی، دموکراس بر عدالتیمبن

 مخـالف یفرد تیمالک با یستینیلن ـ ستیمارکس و یستیکمونهای  رژیم. دارانه ندارد سرمایه

حــساب و   ظالمانــه و بــییدار هی، ســرمابــه مــوازات آن. هــستند اشــتراکبــوده و قائــل بــه 

 کیـاسـالم .  اسـتیاجتمـاعمخالف عـدالت ،  تحت ستم و مظلومیها توده کننده محروم

 و تیـمالک محدود در پیـدا شـدن صورت   و احترام به آن بهتیمالکرژیم معتدل با شناخت 

 و عـدالت افتد یم اقتصاد سالم به راه یها ، چرخحق به آن عمل شوده  اگر بکهمصرف است 

 ،این الگوی ویژه ).٤٤٤: ٢١ج همـان، ( دابی یمتحقق ،  رژیم سالم استکی الزمه  کهیاجتماع

هــای رفتــاری و ســاختاری دیگــر در باورمنــدی اســتداللی و  تمــایز خــود را بــا چــارچوب

  .کند پذیری کاربردی آن جستجو می توجیه

سه کارکرد اساسی شامل مقابله با ظلـم الگوپردازی عدالت اجتماعی ، در مرحله چهارم

را ع عادالنـه ثـروت و خـدمات و ایجـاد رفـاه توزیـ، رفـع محرومیـت و استـضعاف، و ستم

همان، ( ها  و رفع بیدادگرییاجتماعبسط عدالت کید بر  تأمفهوم نخست با. کند شناسایی می

ه ئـتـرین اهـداف اسـالم ارا بـه مثابـه مهـم )٢٢٩: همـان( امـان ای بی از طریق مبارزه )١١٣: ٣ج 

گیرد و  های زندگی انسانی را در برمی نبه همه ج،ستیزی این آرمان ظلم، ترتیب  بدین. شود می

، بنـابر مفهـوم دوم. زنـد تحولی فراگیر را در رفتارهای فردی و ساختارهای اجتماعی رقم مـی

در ایـن . دانسته شده استخداوند همیشه با مستضعفان ، رفع محرومیت و استضعافیعنی 

قیـام . )٨٩: ٧ج مـان، ه(  و ایمان همیشه فایق شـده اسـتکردهحق همواره بر باطل غلبه ، نگاه

هـای شـیطانی و شـوریدن مستـضعفان عـالم علیـه مـستکبران و  همگانی در مقابل قـدرت

، در جمهـوری اسـالمی نیـز ).٣٣٩: ١٠ج همان، (  اسالمی و انسانی استیا فهیوظ ،متجاوزان

بـه معنـای ایـن کـار زیـرا  ؛ها را کنار گذاشـت ن و پابرهنهاتوان حمایت از محروم هرگز نمی

زدایـی و  ، محرومیـتدر ایـن معنـا ).٩٩: ٢١ج همان، (  از عدالت اجتماعی اسالم استعدول
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ریـزی  آید و افزون بر لزوم برنامـه شمار می  ای همگانی به حمایت از نیازمندان جامعه وظیفه

توزیع عادالنه ثروت یعنی ، بنابر مفهوم سوم. شود همه افراد جامعه را شامل می، کالن دولتی

 مصداقی بـارز بـرای عـدالت ،رسیدگی به حال زحمتکشان محروم، یجاد رفاهو خدمات و ا

اسالم به دنبال احقاق حقوق محرومان و بازسـتادن و  )٤٨٨: ٣ج همان، ( شمرده شدهاجتماعی 

خواه و  جامعه عدالت، بر این اساس ).٢٠٦: ٨ج همـان، ( گردد تلقی میاموال فقرا از چپاولگران 

سـازی شـرایط زیـست  پروراند کـه فـراهم دها و روابطی را در سر میگذاری نها  پایه،انقالبی

  .دانند شرط اساسی زندگی سعادتمندانه و اخالقی می همگانی را به مثابه پیش

قانون اساسی جمهـوری اسـالمی نیـز دقیقـا منط، از دگر سو
ً

ق بـر سـه کـارکرد آرمـان بـ

رکرد مقابله با ظلـم و سـتم  کا،نمونهبرای . خواهی انقالب اسالمی تدوین شده است عدالت

  : کند دوم این قانون تبلور پیدا میدر اصل 

م بـا أت و ارزش واالی انسان و آزادی توکرام«جمهوری اسالمی بر پایه ایمان به 
نفی هرگونـه سـتمگری و «شکل گرفته است و از راه » ولیت او در برابر خدائمس

الل سیاسـی و قـسط و عـدل و اسـتق، یریپـذ سـلطهگـری و  ستمکشی و سلطه
اصـل دوم، ( »کنـد مین میأاعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تاقتصادی و اجتم

   ).٦بند 
 جهت ایجاد رفاه و یاسالمریزی اقتصاد صحیح و عادالنه برطبق ضوابط  پی«، همچنین

های تغذیه و مسکن و کار و بهداشـت  رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه

به همـین . به کارکرد رفع محرومیت و استضعاف اشاره دارد ،)١٢بند ، اصل سوم( »و تعمیم بیمه

مین اسـتقالل اقتـصادی جامعـه و أت«سوم به تفصیل راهکارهایی برای اصل چهل و ، ترتیب

آموزش و پرورش و «. کند ذکر می» کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان کن ریشه

بنـد ، اصل سوم( »سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی در تمام همه،تربیت بدنی رایگان برای 

هـای مـادی و   زمینـهتمـامدر همـه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای « ،)٣

، غـصب، های ناشـی از ربـا ثروت«وظیفه دولت مبنی بر مصادره ، )٩بند ، اصل سوم( »معنوی

هـا و  کـاری سوءاستفاده از مقاطعـهموقوفات،  استفاده از، سوءقماررشوه، اختالس، سرقت، 
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دایرکـردن امـاکن فـساد و سـایر ، یاصل موات و مباحات یها نیزمفروش ، یدولتمعامالت 

کارکرد توزیـع عادالنـه ثـروت و  ،)اصل چهل و نهم( و رد آن به صاحبان حق» موارد غیرمشروع

  ). ١٣٨٤، زنوز هادی؛ ١٣٨٢، توسلی؛ ١٣٨٤، فر شفیعی( گذارد خدمات و ایجاد رفاه را به نمایش می

 خواهی انقالب اسالمی و وجه ناسازنماي آرمان عدالت
ــشه ــل در اندی ــاعی ـ  تأم ــای اجتم ــره ــی معاص ــان ،سیاس ــازنمای آرم ــه ناس ــانگر وج  بی

و  هـای او از یـک سـو بحـث از چگـونگی نگـرش بـه فـرد و توانـایی. خواهی است عدالت

مـا را بـا دو روایـت ، د در جامعـه از دگـر سـوهـای مـشترک افـرا هـای اخالقـی ارزش بنیان

سـخن از ، در روایـت نخـست. سـازد رو می هشناختی و هنجاری این ناسازنمایی روب هستی

فردگرایی لیبرالی با اولویت بخشیدن بـه . تقدم فرد یا جماعت در تعیین هویت انسانی است

کنـد کـه  ارائه می» خود«ز استنباطی شهودی ا، های ارادی آنان های آزاد افراد و کنش انتخاب

زیـرا ؛ طور یکسان دربرگیـرد  ها را به تواند همه انسان گر خالقیت و نوآوری بوده و می تضمین

و در لیبرالیـسم » منافع«، گرا در لیبرالیسم نفع، آزاد گذاشتن آنان در انتخاب نوع زندگی خود

هـا از ایـن  ختن انـسانمحـروم سـا، بر ایـن اسـاس. کند مین میافراد را تأ» حقوق«، گرا حق

بعـد هنجـاری ایـن آمـوزه آشـکار ، در اینجا. شمردن آنان استنخودمختاری به منزله برابر 

ستن باورهـا و  بـر ضـرورت مجـاز دانـ،های آزاد او تقدم بخشیدن به فرد و انتخاب. گردد می

لی متفـاوت شک  زندگی نیک را نیز برای او به، موازات آن  کید دارد که بهرفتارهایی متفاوت تأ

بـر ، لیبرالـی» خود نامقید و رهای«نگرش کامیونتاریانیستی با انکار ، در مقابل. کند معنا می

مــا بــا ، بــر ایــن اســاس. ورزد کیــد مــییــابی فــرد تأ نقــش تعهــدات اجتمــاعی در هویــت

های درونی و پایدار افراد بوده و زنـدگی   سروکار داریم که منبع تغذیه ارزشییها»جماعت«

 انکـار ،پـذیرش هویـت جمـاعتی .)Sandel, 1982: 60-64(کنـد   آنان معنا میرا برایبافضیلت 

جای خیرخواهی به   تفاوتی به  نفی بیشناختی و در نتیجه، خودمختاری افراد به لحاظ هستی

طرفـی ـ  ِجماعـت و هنجـاری بـیِشـناختی فـرد ـ  های هـستی دوگانه. لحاظ هنجاری است

ایــن . ســازد رو مــی هی را بــا ناســازنمایی جــدی روبــ آرمــان عــدالت اجتمــاع،خیرخــواهی
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هـای جامعـه   نیز در همه بخـشگذاری عمومی را ، سیاستافزون بر بعد نظری، ناسازنمایی

  .دهد ثیر قرار میتحت تأ

 این است که انقالب اسالمی چه راهی برای چیرگی بر ایـن ناسـازنمایی در مسئلهاکنون 

تـوان بـه اهمیـت همزمـان  در پاسخ مـی. کند ه میشناختی و هنجاری ارای هر دو وجه هستی

یعنـی عـدالت ، و همچنـین دو نـوع عـدالت برخاسـته از آن هویت فردی و هویت جماعتی

انقالب اسالمی بـرای تحقـق آرمـان ، بر این اساس. استحقاقی و عدالت توزیعی اشاره کرد

؛ اوالخواهی عدالت
ً

بـسته و  های هم عتنشینی با جما کوفایی استعدادهای فردی را در هم ش

به عنوان یـک خواسـت و شـعار همگـانی در » آزادی«این امر با مفهوم . کند گرا معنا می هم

های مردمی آغـازین در  ها و نهادسازی گیری جماعت شکل، موازات آن  انقالب اسالمی و به

گـردد؛ ثانیـا دوگانـه فـرد ـ  وره پس از پیروزی نمایان مـید
ً

 ریـزی کـالن جماعـت در برنامـه

اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی متمایز و ویژه عدالت استحقاقی و عدالت تـوزیعی همـراه 

ن ایـن دو ما را از سرگردانی نظری و سیاستگذارانه بی، پاسخ مناسب به دوگانه نخست. است

حقاقی بـه مثابـه اصـل اساسـی و بسا بتوان بـاور بـه عـدالت اسـت چه. بخشد الگو رهایی می

 بازتوزیعی را در چارچوب ضرورت و با هدف اصالح نظام درآمدی و های  سیاستبرگزیدن

طـور مناسـب از   بـه، سـان ی اساسی ناتوانان طرح کرد و بـدینرفاهی ناعادالنه یا رفع نیازها

شـناختی و  خـواهی در هـر دو روایـت هـستی پیامدهای ناگوار ناسـازنمایی آرمـان عـدالت

  .هنجاری رهایی جست

گونگی آمیزش عدالت استحقاقی و عدالت چ: الگوي عدالت اجتماعی
 توزیعی

مندی از برابری  شرط ضروری برای تحقق دموکراسی و بهره باور همگانی بر آن است که پیش

توزیع عادالنه قدرت سیاسـی و قـدرت اقتـصادی بـین همـه شـهروندان ، در حقوق عمومی

های توزیعی تلقـی   سیاست،حلقه اتصال توانمندسازی افراد در جامعه، در این فرض. است

 فـاحش اقتـصادی زمینـه یهـا ینـابرابرزیـرا ؛ گردد که دولت در آن نقـش محـوری دارد می
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از این . گیرد ثیر نابرابری ثروت قرار میأمشارکت سیاسی تحت ت و برد دموکراسی را از بین می

 .)١٧٦ــ١٧٧: ١٣٧٣، کـوهن(  استها ینابرابرموفقیت دموکراسی در گرو الغای این سطح از ، رو

 در جمهـوری ی سیاسـی و اقتـصادیهـا تالش برای حـذف نـابرابری، بر اساس این تحلیل

ادعا شـده ، در عرصه سیاست.  بر الگوی عدالت توزیعی صورت گرفته استاسالمی با اتکا

، مبانی حقـوق عمـومی در قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران               است که با استناد به 
 کـرد  توجیـه و درك      ، چارچوب گفتمان عـدالت تـوزیعی      دررا  قواعد حقوق رقابت    توان    می

 سیاسـت الگـویبـین    در عرصه اقتـصاد نیـز     ،  همین ترتیب   به .)٨٠: ١٣٨٨، باقری و فالح زاده(

برقـرار شـده عـدالت تـوزیعی پیونـد خواهی انقـالب اسـالمی و  در آرمان عدالتاجتماعی 

نیازمند بازتوزیع ثروت و درآمد ها  های اجتماعی و رفع محرومیت زیرا الغای نابرابری ؛است

  . در چهارچوب مفهوم عدالت توزیعی است

 ،تعـالیم شـریعت اسـالمبسیاری از پژوهشگران حوزه اقتصاد اسالمی بر این باورند کـه 

حـق ، اسـاس میـزان مـشارکت در فراینـد تولیـد  بـریبـر سـهمعدالت توزیعی را به صورت 

: ١٣٧٩لـو،  توتونچیان و عیـوض(  تعریف کرده است ثروت و درآمدینسبو توازن   برابریبرخوردار

  عدالت توزیعی در فقه اهل سنت نیز مورد توجه قرار گرفته است، مسئلههمین ترتیب  به .)٩٧

   .)١٣٧٩، زرقا انس(

 بـر  لـذا.شـود دانسته مـی» نیاز«و » کار«ها  منشأ حق برای انسان طبق استدالل این دسته،

حـق . شـود وت و دارایی جامعه بالفعـل مـیسان نسبت به ثرحق ان، اساس میزان کار و تالش

هـا و دارایـی   ثـروتنـسبت بـهنیازشـان  نیز بر اساس  که توان کار ندارندیهای نیازمند انسان

هـا را در حـد متعـارف و ثروتمندان الزم است که نیـاز آن و بر حکومت شود جامعه بالفعل می

 دارای فرصـت و شـرایط هـای الهـی مـت از نعمنـدی در بهرهباید ها  همه انسان. برطرف کنند

اگر گروهی به دلیل اسـتعداد ،  مساوی صورت ها به مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت

   .)٧٥: ١٣٨٤، یوسفی( خالف عدالت نیست، مند شود ها بیشتر بهره از نعمت، و تالش زیادتر

ایـن . انجام شده اسـتولز راهای  با بررسی و نقد دیدگاه، این استنتاج در پژوهشی دیگر

کید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از اندیشمند  در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تأ
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 کـه اند هیتوج اجتماعی تنها در صورتی قابل یها ینابرابرکه معتقد است ،  اساسییها یآزاد

اوال
ً

و ثانیـا قشرهای جامعه حاصل کنند نیتر محرومبیشترین مزیت را به نفع ؛ 
ً

 پیوسـتن بـه ؛

بـه .  قابل دسترسی برای همه تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آیدیها تیموقعمناصب و 

 قشر مردم را معیـار عـدالت معرفـی نیتر نییپاوی معیار حداکثرسازی رفاه برای ، این ترتیب

   .)Rawls, 1971: 73-74( کند یم

 اولویـت جامعـه مطـرح عنوان یار بهخواهی انقالب اسالمی نیز این مع در آرمان عدالت

، رو از ایـن. ری افـراد جامعـه سـاکت بـودتوان در برابر میـزان برخـوردا اما هرگز نمی، است

 هـدف اصـلی مطـرح عنـوان بـه هـا شتیـمعبرقراری توازن نسبی از لحاظ سطح درآمـد و 

بـدیهی اسـت افـراد جامعـه نـسبت بـه موقعیـت و وضـعیت اقتـصادی همـدیگر . شود یم

 کـه در خـود ییهـا یستگیـشا و هـا ییتوانـات دارند و وضعیت خود را نیز بر اساس حساسی

 سـطح برخـورداری آنهـا و هـر یـک از کنند  با وضعیت دیگران مقایسه میکنند یممالحظه 

 آنـان را مـستحق ایـن اگـرحال . دهند یم و استحقاق آنان مطابقت ها یستگیشادیگران را با 

ر آن صورت چنین تخصیصی را عادالنه تلقی خواهند د، سطوح برخورداری تشخیص دهند

 ردیـگ یمـ و ضرایب اهمیتی شکل ها وزناساس  تابع مطلوبیت جامعه بر، بدین ترتیب. کرد

 کـالن یریـگ میتـصمدر سـطح . اند قائلکه افراد جامعه نسبت به سطوح مطلوبیت یکدیگر 

 و ضـرایب هـا دگاهید به ،کشور نیز دولت اسالمی عالوه بر وظایف خاص خود در این زمینه

تابع رفـاه ، طور کلی  پس به. اهمیت مردم نسبت به سطوح رفاه همدیگر توجه خواهد داشت

 ارزشی یها یداور بر اساس چارچوب ،خواهانه انقالب اسالمی اجتماعی در آرمان عدالت

  چنین تابعی در تخصیصاگر. شود یماقتصاد رفاه اسالمی و معیار عدالت اقتصادی تعریف 

اقتصاد جامعه در وضعیت قوام و پایـدار خـود ، کاالها و عوامل تولید مورد استفاده قرار گیرد

 . )٩١ـ٩٤: ١٣٨١، عیوضلو( قرار خواهد گرفت
اما چه بسا بتوان در نقد انتساب الگوی عدالت توزیعی به آرمان انقالب اسـالمی گفـت 

اق افـراد در ایـن آرمـان کـه از تواند بدون لحاظ اسـتحق  هرگز نمی،که این مفهوم از عدالت



 ٤٥      شناختی و هنجاری ناسازنمایی دو روایت هستی ِالگوپردازی سیاست عدالت اجتماعی در ایران پس از انقالب اسالمی؛ پاسخی به

 مترادف دانستن عـدالت و حـق 1.گنجانده شود، گیرد های ناب اسالمی سرچشمه می اندیشه

 که سیاست کند  میکیدأت  نکتهبر این )٤٦٦: ٥ج ، ١٣٨٥امام خمینی، ( در سخنان حضرت امام

 شـده اجتماعی جمهوری اسالمی ارتقای محرومان و مستضعفان بـه جایگـاه حـق سـتانده

های بازتوزیعی  مفهوم اخیر با سیاست. )٢٤٠: ١٥ج همان، ؛ ٢٩٢ـ٢٩٣ و ٢٠٦: ٨ج همان، ( آنهاست

سوسیالیستی کامال
ً

به هیچ وجه طبقات اجتماعی و موقعیت کنونی ، رو از این.  متفاوت است

که اموالی را به ناحق تملـک ، مگر آنافراد به لحاظ اقتصادی مورد تعرض قرار نخواهد گرفت

دهی بـه محرومـان و نیازمنـدان بـه شـکل تـوزیعی اجـرا  سهم، همین ترتیب  به. ده باشندکر

کند و اساسا هـیچ دار می این امر شایستگی و تالش را خدشه. نخواهد شد
ً

گـاه نیـز نتوانـسته  

مبنـای » اسـتحقاق«. است به طور مستمر به کاهش فقر و شکاف طبقاتی کمک شایانی کند

 2»ای عـدالت رویـه«این برداشت بـا مفهـوم . معه اسالمی استنظری نظم اجتماعی در جا

ای در ایـن اسـت کـه  وجه تفاوت دو گونه متفاوت عـدالت تـوزیعی و رویـه. خورد پیوند می

 به عدالت ادراک شده در نتایج و پیامدهایی است کـه عایـد افـراد یا اشاره ،عدالت توزیعی

هایی است کـه بـرای   باب ابزارها و رویهعدالت ادراک شده در، ای  عدالت رویهاما، شود می

 معطـوف بـه یا هیروعدالت ، تر در معنای دقیق. شوند تخصیص پیامدها به افراد استفاده می

 اجرا و اجازه اعتراض و چون و چرا کردن در تصمیمات است، ابالغ، های تصمیم گیری رویه

  .)١٣٢: ١٣٨٨، پرور و وکیلی گل(
 اولویـت اصـلی در آرمـان ،ی اساسـی نظـام اجتمـاعیاصالح ساختارها، بر این اساس

عدالت توزیعی بر تقـسیم . خواهی انقالب اسالمی در مورد سیاست اجتماعی است عدالت

. ای بر تنظـیم مناسـبات عادالنـه در جامعـه و عدالت رویه عادالنه ثروت و درآمد تکیه دارد

،  و وانهادن آن بـه ضعفاسـت ستاندن اموال و امتیازها از اقویا،فرض اساسی عدالت توزیعی

ای بر ارتقای موقعیت و جایگاه اجتماعی ناتوانان جامعه از طریـق دسـتیابی  اما عدالت رویه

                                                       
  ؛ ١٣٨٦؛ مـک اینتـایر، ١٣٧٦نازیـک، : ک.ب، ر دربـاره عـدالت تـوزیعی و اسـتحقاقی در اندیـشه فلـسفی غـر بحـث برای.1

 .١٣٨٣و پالنت، 
2. Procedural Justice.  
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محـور اسـت و   دولـت،عدالت توزیعی. کند کید میأبه استحقاق شأن و منزلت باالتر تآنان 

 یـادآور ،یعـدالت اسـتحقاقی یـا آیینـ .)Kaufman, 2012: 845( محور ای جماعت عدالت رویه

های مبتنی بر اصل  سیاست، عقیده او  به. است )١٩٣٨/١٣١٧متولـد ( 1های رابرت نوزیک دیدگاه

انـد،  شـده و نابرابری سیاسی اجتماعی مطرح ها یدرماندگعدالت اجتماعی که برای حذف 

هـای دولـت  جایگزین نظـام ، مبتنی بر بازاریا مهیبمینی و أباید کنار گذاشته شود و اشکال ت

  )Sainsbury, 2001: 14476؛ Barry ,1998: 520؛فصل سوم: 1381، فیتزپتریک( .فاهی گرددر

 عدالت اجتماعی در واقعیت عملی انقالب اسالمی
آرمان عدالت اجتماعی بـه دو صـورت رنـگ واقعیـت بـه خـود ، با پیروزی انقالب اسالمی

ــذیرفت ــگ شــکل نخــست،: پ  ؛ دوم،نی آغــازی مردمــیهــا یهــا و نهادســاز  جماعــتیری

 ایـن دو امـر توضـیح داده در ادامـه،. ی اسالمی توسعه جمهوریها  برنامهی کلیها استیس

 : شوند می

  هاي مردمی آغازین ها و نهادسازي شکل گیري جماعت. 1
هـای سیاسـی شـیعه و پـذیرش همگـانی   مشروعیت خود را در اندیـشه،جمهوری اسالمی

 مستلزم توجـه ،گذاری این شیوه حکومتی نو نبنیا. کند  میوجو جستباورمندان به این تفکر 

پـاالیش اخالقـی . ودمـداران بـ های اخالقی در ساختار سیاسی و جامعه دیـن ویژه به ارزش

 بـه ،اخالق سیاسی و جامعه اخالقی. پذیر نبود گرا امکان سیس دولتی اخالقأ تاجامعه جز ب

. دواند جود افراد ریشه میاستوار و همیشگی ارجاع داشت که در عمق و، هایی متعالی ارزش

هـا در  اهداف و کارکردهای عمومی نیز بازتابی از خواست همگانی مبنی بر حاکمیت ارزش

نهـادن مفهـوم شـهروندی  پیوند آبـادانی دنیـوی بـا رسـتگاری اخـروی در بنیـان. جامعه بود

 کـه فـرد ای خورد؛ به گونـه  با مسئولیت اجتماعی گره می2گرایی دینی وظیفه. مدار بود اخالق

                                                       
1. Robert Nozick. 
2. Religious Deontology.  



 ٤٧      شناختی و هنجاری ناسازنمایی دو روایت هستی ِالگوپردازی سیاست عدالت اجتماعی در ایران پس از انقالب اسالمی؛ پاسخی به

. کـرد ای بین نظام باورها و کارکردهـای خـود در جامعـه احـساس نمـی مسلمان هیچ فاصله

بخـشی بـه نظـم  در پـی سـامان های آن نیـز نهادهای این دولت اخالقی و اهداف و کارویژه

عـدالت « مفهـوم یهـا اهـداف و کـارویژه، نقطـه کـانونی در ایـن سـاختار. اخالقی بودنـد

 در دولت اخالقـی ضرورت یافت تا، پاشی ساختار سیاسی پادشاهیفروبا  1.بود» اجتماعی

خـواهی انقـالب  بخشیدن به آرمان عـدالت سازوکار مناسبی برای تحقق، جمهوری اسالمی

های داوطلبانـه  ماعتجایجاد  ،رهبران انقالب و مردم انقالبیکار  راه. اسالمی اندیشیده شود

ه است که کامالنهادسازی دولتی بود، م با آنأو مردمی و تو
ً

گانـه   به موازات کارکردهـای سـه

  . عدالت اجتماعی عینیت پذیرفت

هـایی چـون  هـای مردمـی و جماعـت گیری تـشکل کارکرد مقابله با ظلم و ستم به شکل

سپاه پاسداران انقالب اسـالمی و سـازمان بـسیج مستـضعفین ، های انقالب اسالمی کمیته

و سرسپردگان آن نیز مبارزه د آن بود تا با بازماندگان فروپاشی رژیم پادشاهی نیازمن. انجامید

عمـل   یابی مجدد آنان جلـوگیری بـه رد و از سربرآوردن دوباره و قدرتداری صورت گی دامنه

های انقالب و سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی بـا سـاختاری کـامال کمیته. آید
ً

 مردمـی و 

بـا آغـاز . سیاسـی بـودو تثبیت عدالت قق بازوهای نظامی رژیم انقالبی برای تح، داوطلبانه

 سازمان بسیج مستضعفین نیز شاکله مردمی دفاع از سرزمین اسالمی ایـران ،جنگ تحمیلی

هـایی  هـا و جماعـت کارکرد رفع محرومیت و استضعاف با ایجـاد تـشکل .داد را تشکیل می

.  فعـال شـدبنیاد مسکن انقالب اسالمی و کمیته امداد امـام خمینـی، چون جهاد سازندگی

افتتـاح ، برای مردمی کردن سیاست اجتماعی انجام دادنـد نخستین اقدامی که امام خمینی

برای حل مشکل مسکن مستضعفان و محرومـان ١٣٥٨ فروردین ٢١ در ١٠٠حساب شماره 

مجموعـه اقـدامات نهـاد نوپـای جهـاد ، همـین ترتیـب  به .)٥١٨: ٦ج ، ١٣٨٥امام خمینـی، ( بود

 راهی بـه ،ها این تشکل. )١٩٧: ٨ج همان، (  راه رفاه مستضعفان خوانده شد جهاد در،سازندگی

کـارکرد  .های مالی مردم بود سوی همگانی کردن سیاست اجتماعی با اتکای به توان و کمک

                                                       
  .١٣٨٨؛ بهروزلک، ١٣٧٧؛ محمودی، ١٣٧٥فروند، : ک. برای بحث درباره دولت اخالقی در غرب و اسالم، ر.1
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نهـاد  های مردم سیس سازمانأگیری و ت  به شکل،توزیع عادالنه ثروت و خدمات و ایجاد رفاه

بنیاد امـور مهـاجران ، ستاد بسیج اقتصادی، اگذاری زمینهای و تئهایی چون هی و جماعت

سیاسـت تـوزیعی عادالنـه . جنگ تحمیلی و بنیـاد مستـضعفان انقـالب اسـالمی انجامیـد

 ،طور فراگیر  های همگانی رشد و توسعه مناسبی پیدا کند و به توانست با اتکای به توانایی می

  .های هدف را دربرگیرد گروه

  هاي توسعه جمهوري اسالمی امههاي کلی برن سیاست. 2
اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ، های توسعه اقتصادی های کلی برنامه در سیاست

 دولـت در راسـتای گیـری اقـدامات ها بـر لـزوم جهـت همه این برنامه، موازات آن  ایران و به

م تـا های دو های کالن برنامه گیری در سیاست این جهت. کید شده استعدالت اجتماعی تأ

پنجم دقیقا
ً

 گـسترش عـدالت ،هـای برنامـه پـنجم سیاست، برای نمونه.  قابل مشاهده است

های مربوط به رشد  اول؛ تنظیم همه فعالیت: اجتماعی را در دو مورد مشخص هدف قرار داد

پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصـله میـان درآمـدهای طبقـات و رفـع  توسعه اقتصادی بر

 حاصل از یها یماندگ عقبدوم؛ اقدامات الزم برای جبران . درآمد کممحرومیت از قشرهای 

 ) ٣٤ـ٣٥، بندهای ١٣٩٤ آذر ١١وب سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ( های تاریخی گذشته دوران
کامال
ً

، مـوازات آن  و به» عدالت و حق مدار بر ها انسان بالندگی و رشد« آشکار است که 

طـور همزمـان بـر دو گونـه اساسـی   بـه» قتصادیا و اجتماعی عدالت های شاخص تحقق«

، اگر رشد و توسعه اقتصادی با بر این اساس.  استحقاقی و توزیعی داللت دارد، یعنیعدالت

، مــالی و تــالش بــرای شکوفاســازی حــس علمــی، هــای متفــاوت فکــری  بــر توانــاییاتکــا

هـای رفـاه  زمینـهفـراهم سـازی ، گـردد پذیر مـی اتی آنان امکانجویی افراد و حقوق ذ برتری

شود که به دالیل اجتمـاعی  هایی دانسته می ناپذیر از حقوق انسان همگانی نیز بخشی جدایی

، سـان بـدین. مین کننـدتواننـد نیازهـای اساسـی خـود را تـأ و شرایط خـاص تـاریخی نمـی

 هرگز با حقـوق ،مین اجتماعیظام تأسیاستگذاری با هدف توزیع عادالنه ثروت و گسترش ن

  . کند مند منافاتی پیدا نمی ستعدادهای خدادادی افراد بهرهذاتی و ا
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 راهبردها
الگوی عدالت اجتماعی و آمیزش نظری و عملـی دو مفهـوم عـدالت اسـتحقاقی و عـدالت 

گزینـی از  دوری، گرایـی ما را به سـه راهبـرد پرهیـز از دولـت، توزیعی در جمهوری اسالمی

نوایی جماعتی و شـکوفایی فـردی   بر پایه همگذاری ، و سیاستگرایی جماعتی و فردی افراط

 : شوند  این سه راهبرد به طور مجزا توضیح داده میدر ادامه،سازد که  رهنمون می

  گرایی پرهیز از دولت. 1
 تنها بـا توسـل جـستن بـه ،و تالش برای تحقق زندگی نیک» سیاست خیر عامه«آیا پذیرش 

آیـا تحمیـل یـک  اینکـه تر  مهمپذیر است؟ دولت و ابزارهای اجبارآمیز قدرت سیاسی امکان

یـافتنی اسـت؟ در پاسـخ بایـد  گرایانه خاص از طریق نهادهای سیاسـی دسـت دیدگاه کمال

و شـکوفایی خالقیـت » خود«، خواهی انقالب اسالمی خاطرنشان کرد که در آرمان عدالت

 نـامقبول هـای دادن بـه ارزش اگـر تـن. گـردد فردی عامل مهم در رستگاری انسانی تلقی می

دگی ثمـری جز بیهو، پایه پذیرش و اعتقاد درونی نباشد بر، اجتماعی و انجام رفتارهای نیک

هـا شـریک شـده و خـود را در  که در این باور کامیونتـارین، بدون آنرو از این. برای فرد ندارد

 اجتمـاعی را هـا و روابـط  و نقـشکنیمشده تلقی »واقع«و » نهفته«، اعمال اجتماعی جاری

کم بخشی از هویت و سازندگی خود  دست )MacIntyre 1981: 220(روضات شخصی بدانیم مف

هـای  ارزشمندی باورهای اجتمـاعی بـا مـسئولیتچراکه  ؛کنیم را در پیوند با جامعه معنا می

   .)Cawley III, Martin, & Johnson, 2000: 1013( همگانی در ارتباط است

 رابطه شکوفایی استعدادهای فردی را با قدرت ،یجماعت در انقالب اسالمانه فرد ـ دوگ

 جـای  امتیاز ایـن قـدرت در اقنـاع افـراد بـه. کند اجتماعی در قبال قدرت دولتی برجسته می

حرکـت رو بـه جلـوی اصـالح را بـرای ، کید بر حقوق ذاتی و فطـری افـرادتأ. تحمیل است

نیز  ساختارهای اساسی جامعه اصالح، در این معنا. کند طور پیوسته پیشنهاد می  همگان و به

خـواهی انقـالب اسـالمی بـر بازیـابی مـوقعیتی  اگر آرمان عدالت. گیرد مورد توجه قرار می

الزم است در اصالح این ، های ناعادالنه موجود داللت دارد فرودستان جامعه و اصالح رویه
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ث سیاسـت ترین ساختاری که در بحـ مهم. ها به ساختارهای اساسی جامعه توجه شود رویه

هـا و امکانـات  اتکای صرف بـه توانـایی، اجتماعی ضرورت دارد تا مورد بازنگری قرار گیرد

نهـاد در مـدیریت  های مردم ، مشارکت سازمان راهبرد جایگزین.دولتی برای فقرزدایی است

  .عمومی جامعه است

  گرایی جماعتی و فردي گزینی از افراط دوري. 2
و   بــین ویرانگــری و بازســازییا نــهیبهنــد تــا بــه ترکیــب طــور پیوســته تــالش دار  جوامــع بــه

این امر نیازمند شـناخت . های مطلوب اجتماعی دست یابند رسانی و پاسداری ارزش خدمت

منتقدان و روشـنفکران اجتمـاعی، . برند سر می  دقیق و ژرف شرایطی است که جوامع در آن به

، ن است به فروپاشی اجتماعی منجر شودکید بیش از اندازه بر خالقیت و نوآوری را که ممکتأ

توانـد شـکوفایی فـردی را  های تاریخی ارزشمند را که مـی حمایت افراطی از داشتههمچنین، 

چه بسا الزم باشد تا رکود و سستی ، در شرایط اجتماعی متفاوت. شمرند مردود می، نابود سازد

موروثی و شیوه زیست همگانی ناشی از پافشاری بیش از اندازه و نامطلوب بر عناصر فرهنگی 

فـرد و ، بـر ایـن اسـاس. را با درخواست دمیدن روح سرزندگی و نشاط به جامعه تعـدیل کـرد

آفرینـی و  شود که همـواره نیازمنـد تـالش بـرای تـوازن جامعه در فرایندی تعاملی نگریسته می

بازگشت ،  جامعهتوان با مشاهده فردگرایی افراطی در می 1،به گفته اتزیونی. سازی است تعدیل

بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه ،  استتر به جامعه را درخواست کرد؛ نه به این دلیل که جامعه بنیادی

را   برتـری نـاروا و غیرضـروری،ها که منفعـت شخـصی و فردگرایـی بعد از دهه» ما«و » من«

اگـر بـه سـاختارهای فرهنگـی و اجتمـاعی ، بنـابراین. خارج از موازنه قرار گرفت، کسب کرد

بـه تـوازن اجتمـاعی آسـیب ، نوایی همگانی را درخواسـت کنـیم گذشته اصالت بخشیم و هم

. ایـم های فردی محـروم سـاخته ها و نوآوری زیرا جامعه را از منبع سرشار خالقیت؛ ایم رسانده

 فرد خردمند را عنصر جوهری در زندگی کنونی وجوگر جستگونه که اگر سرشت ناآرام و  همان

نـوایی اجتمـاعی  های گریـز از مرکـز و نـاهم با حرکت، به آن رسمیت بخشیمشناسایی کرده و 

                                                       
Etzioni. .1  
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بر . ها و حقوق افراد نیز پذیرا نخواهد بود رو خواهیم بود که هیچ اصل و مبنایی برای آزادی هروب

گـذاری نظـم نـوین اجتمـاعی ضـروری  ها برای پایه ر حقوق اساسی انسانتوافق ب، این اساس

در سـاختارهای فرهنگـی جوامـع، ریق درونـی و همگـانی سـاختن آن دانسته شده و تنها از ط

   .)Etzioni ,1996: 157-8(پذیر خواهد بود  امکان

  نوایی جماعتی و شکوفایی فردي سیاستگذاري بر پایه هم. 3
، رابطـه اقلیـتنکـردن بـا تحمـل ، نـوایی آیا ابتنای سیاست اجتماعی بـر یکپـارچگی و هـم

مراه است؟ آیا این امر به معنای پیگیری سیاست بازگـشت بـه پیشگی ه بی و ستممرات سلسله

فرهنگی است؟ آیا اتکا بر شکوفایی فـردی های پیشین  گذشته آرمانی و استقرار مجدد ارزش

کیـد شود؟ و آیا تأ ار اجتماعی منجر میهای پاید گذاری عمومی به نابودی ارزش در سیاست

شود؟ آشکار  ارهای اساسی جامعه دانسته میبر استعدادهای درونی افراد در تعارض با ساخت

، اجتمـاعی طرفداری از پایگاه یکسان اخالقی، روتر توان با اتخاذ سیاست میانه است که می

. های اساسی جامعـه تعریـف کـرد بندی مجدد ارزش ارچوب فرمولو سیاسی اعضا را در چ

گیـرد و   تحمیل شکل مـیگونهدور از هر  و به  آزادیوگو گفتاین سیاست اجتماعی در فرایند 

خواهی انقالب اسالمی را وجود توازن معنـادار  ویژگی برجسته آرمان عدالت، باید سان بدین

گذاری عمومی با شناسـایی دو  شایسته است هرگونه سیاست.  دانستبین پیوستگی و تفاوت

از تحمیـل ، در ایـن فـرض. از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند، ویژگی پیوستگی و تفاوت

 امکـان ،گـوی آزادو گفت و  بحثشود و  های فرهنگی ادعایی اکثریت فاصله گرفته می ارزش

هـای  جماعـت، بـا ایـن وجـود. کنـد های جامعه فراهم می بازنگری اندیشمندانه را در داشته

های مشترک خود  فرهنگی این امکان را دارند تا از هویت ویژه خود پاسداری کرده و برداشت

تالش برای اقناع دیگران به پذیرش باورها  )Etzioni ,1996: 158( .جستجو کنندرا از زندگی نیک 

هـا در فهـم و کـسب فـضایل  فرض توانایی ذاتـی انـسان های رفتاری متفاوت با پیش و شیوه

اصـالح ، موازات آن  ریزی کالن برای تحقق عدالت استحقاقی و به برنامه. م استاخالقی توأ
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دقیقـا، ین نیازهای اساسی محرومان بر پایه عدالت توزیعیمگذشته و تأشرایط ساختاری 
ً

 در 

  .کند نوایی جماعتی معنا پیدا می راستای شکوفایی فردی و هم

  نتیجه
 یعنـی ،برجسته عـدالت اجتمـاعیدو وجه امکان ایجاد آشتی بین این نوشتار بررسی هدف 

روزی انقـالب بـه پیـ. در انقالب اسـالمی ایـران اسـتنوایی جماعتی و شکوفایی فردی  هم

رونـق  »نهادهـای شـهروندی اجتمـاعی «و، نهـاد های مردم سازمان، ها گیری جماعت شکل

. ها و اقدامات دولتی بازتاب داد جویانه را در قانون اساسی و برنامه بخشید و مطالبات برابری

ه ها و استعدادهای خودسـامانی فـرد اتکـا دارد کـ ها بر توانایی تداوم و گسترش این جماعت

حـق  آفرینـی فعـال ذی خود را در ایـن نقـش، خواهانه عدالت اجتماعی یاری آرمان برابری به

 شـرایطی ،هـای اجتمـاعی توزیع عادالنـه امکانـات و فرصـت، در این فرض. کنند تلقی می

، شـناختی در نگاهی آسیب. شود که نفع همگان را به همراه داشته باشد اضطراری دانسته می

نـوایی   هـم به ظـاهر نـاهمگون حرکت در دو مسیر،ن عدالت اجتماعی آرما ناسازنمایوجه

سـازی نقـش دولـت  به سـمت برجـسته، تدریج   که بهه شدجماعتی و شکوفایی فردی دانست

تفسیر این آرمان بـه عـدالت تـوزیعی و غفلـت از عـدالت ،  بر این اساس.کند میسوق پیدا 

هـای همنـوا و  تای گـسترش جماعـتاصالح ساختارهای اساسی جامعه را در راس، ای رویه

 بـه ماهیـت فراگیـر و ابتکـاری جنـبش مردمـی و توجـه. سـپرد مـیافراد خالق به فراموشی 

این . گذارد نمایش می  ای از این دو ظرفیت به ترکیب بهینه، های نهادی جامعه اسالمی ارزش

  ضای  وجـود فـ،شـرط آن ، امـا پـیشبخـشد مـیامر سرزندگی و نشاط را به جامعه ارمغـان 

  انـدرکاران  پـذیری بـرای دسـت نقد سالم بـرای نخبگـان فکـری و پاسـخگویی و مـسئولیت

  .امور اجرایی است

 جـایگزین مناسـبات ،طـور کامـل  پرسش از طرح یک نظام اجتماعی خودسامان که بـه

گرچه حامیان رادیکال آن را بـه نـابودی همـه ، قانونی موجود و روابط مسلط اجتماعی گردد

آمیز قدرت اجتماعی که در بارزترین شکل در دولت و نهادهـای دولتـی   سلطهاشکال روابط
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نـه تنهـا از چنـین خواسـتی ، اما آرمان انقـالب اسـالمی، سوق داده است، شود گر می جلوه

بازآفرینی ساختارهای اجتماعی را در ارتباط با نقش و جایگاه ، تر که فزون، کند پشتیبانی نمی

خت و عملکرد این تفکر میان آرمان عدالت اجتماعی و سا. ندک دولت در جامعه تصویر می

هـای جمـاعتی و  آشکار است کـه سـاخت، با این وجود. ل نیستئدولت مدرن تعارضی قا

ساختارهای بیرونـی چـون دولـت و قـوانین رسـمی را نیـز آنها، شیوه خاص کنش اجتماعی 

شدیدا متاثر می
ً

جتماعی از پایین به بـاال تـضاد ها با استحاله ا ساختار درونی جماعت. سازد 

زیرا تجهیز کنش اجتماعی به ارتقای احساس مسئولیت فردی در برابـر سـایر اعـضا و  ؛دارد

شود کـه افـراد حـق انتخـاب  گیری مفهومی از شهروندی فعال منجر می شکل، بدین ترتیب

ر کنـار بلکه بـر ایـن باورنـد کـه فردیـت آنـان د، یابند خود را در جماعت از دست رفته نمی

البته ایـن احـساس مـسئولیت و یگـانگی فـرد بـا . گردد سایرین به شکل مطلوب شکوفا می

هـای  های آغازین و بازسازی در ادامه نیاز به محرک، بسته های جماعت هم عالیق و خواست

، هـای ویـژه جماعـت چـون اشـتراکات جغرافیـایی توانند جذابیت ها می محرک. مداوم دارد

ها به نقش سازنده افراد  سیاسی و مانند آن را شامل گردد و بازسازی، دیقومی و نژا، فرهنگی

ای که رابطه آنـان بـا  های گروهی داللت دارد؛ به گونه های خاص زمانی بر پیوستگی در برهه

  .خود را وابسته به جمع و اهداف آن احساس کنند، جماعت ازهم نگسلد و بیش از پیش

  کتابنامه
بوسـتان ، قـم، گیالنـی ترجمه محمد محمدی، الهیات شفا). ١٣٩١ (للهعبدا بن حسین، نایسابن 

  .کتاب
، سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینـیؤم، تهران، صحیفه امام ).١٣٨٥ (الله سیدروح، امام خمینی

  .٢١، ١٩، ١٨، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٣، ١ج 
، نامـه مفیـد، ترجمـه سیداسـحاق علـوی، »عدالت توزیعی در اسـالم« .)١٣٧٩ (محمد، زرقا انس

 .١٠٩ ـ ١٣٢ص ، پاییز، ٢٣شماره 
با نگـاهی ؛ مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت« .)١٣٨٨ ( محمدیعل ،زاده باقری، محمود و فالح

، شـماره ٣٩، دوره فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، »به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .٦٣ ـ ٨٢، پاییز، ص ٣
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  ، بهــار، ٥١شــماره ، قبــسات، »ی اخــالق سیاســی در اســالممبــان« .)١٣٨٨ (غالمرضــا، بهروزلــک
 .٣٥ ـ ٥٨ص 

علی زیـدانلو و  ترجمه حسن، »نوزیک؛ نظریه استحقاق در باب عدالت« .)١٣٨٣ (ریموند، پالنت
 .١٤٣ ـ ١٦٠ص ، تابستان، ١٢شماره ، الهیات و حقوق، صادق الریجانی

یه عدالت اقتصادی در نظـام اسـالمی کاربرد نظر«. )١٣٧٩(حسین  لو،وضیع، ایرج و توتونچیان
ص ، پـاییز و زمـستان، ٥٧شـماره ، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهـران، »توزیع ثروت و درآمد

 .٩٧ـ ١٣٢
، رفــاه اجتمــاعی، »در جــستجوی سیاســت اجتمــاعی در اســالم« .)١٣٨٢ (غالمعبــاس، توســلی

 .٨١ ـ ١٠٢ص ، پاییز، ١٠شماره 
دموکراسی و عدالت اجتماعی؛ بـا تأکیـد بـر قـانون : ایرانمطالعات « .)١٣٨٤ (محمد، فر شفیعی

 .٤٩ ـ ٨٠ص ، بهار، ٢٧شماره ، مطالعات راهبردی، »اساسی جمهوری اسالمی ایران
، ترجمـه محمـد خواجـوی، اسرار االیات و انوار البینـات ).١٣٦٣ (محمد، ّصدرالمتألهین شیرازی

 .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران
  ای در تبیــین مبــانی نظــری توزیــع ثــروت و درآمــد در  نظریــه« .)١٣٨١ (سینحــ، لــو عیــوض

  ، زمــستان، ٢٤شــماره ، هــای اقتــصادی و سیاســتهــا  پــژوهش، »نظــام اقتــصادی اســالمی
 .٨٥ ـ ١١٤ص 

 انتـشارات، تهـران، ملکـشاهی حـسن شـرح و ترجمـه، منتزعـه فـصول). ١٣٨٢ (ابونـصر، فارابی
  .سروش

ر تی، ٧٩-٧٦های  شماره، کلک، ترجمه بزرگ نادرزاد، »ست و اخالقسیا« .)١٣٧٥ (ژولین، فروند
 .٦٥ ـ ٧٥، ص مهرتا 

، پـور ترجمه هرمـز همـایون، نظریه رفاه؛ سیاست اجتماعی چیست؟ .)١٣٨١ (تونی، فیتزپتریک
 .سسه عالی پژوهش تأمین اجتماعیؤگام نو و م، تهران

  .١٣٦٨مصوب ، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .انتشارات خوارزمی، تهران، ترجمه فریبرز مجیدی، دموکراسی. )١٣٧٣ (کارل، کوهن
شماره ، رفاه اجتماعی، »سیاست اجتماعی چیست؟/مباحث نظری« .)١٣٨٢ (مهدیس، کامکار

 . ٩ ـ ٣٠ص ، پاییز، ١٠
ای و تـوزیعی بـا رضـایت از مزایـا و  رابطه عدالت رویـه« .)١٣٨٨ (نفیسه، یلیوکمحسن و ، پرور گل

 .١٣١ ـ ١٤٦ص ، پاییز، ٧شماره ، راهبرد فرهنگ، »کننده فرهنگ سازمان  تعدیلنقش



 ٥٥      شناختی و هنجاری ناسازنمایی دو روایت هستی ِالگوپردازی سیاست عدالت اجتماعی در ایران پس از انقالب اسالمی؛ پاسخی به

پـاییز و ، ٢٨-٢٧شـماره ، فرهنـگ، »آوایـی اخـالق و سیاسـت هم« .)١٣٧٧ (سیدعلی، محمودی
 .١٤١ ـ ١٦٠ص ، زمستان

نوزیـک دربـاره  و مقایـسه دیـدگاه راولـز؛ مثابـه فـضیلت عـدالت بـه« .)١٣٨٦ (الـسدر، اینتایر مک
 . ٦٣ ـ ٦٦ص ، شهریور، ١٨شماره ، خردنامه همشهری، ترجمه مهدی نصر، »لتعدا

-١٠شـماره ، نقد و نظـر، ترجمه مصطفی ملکیان، »عدالت و استحقاق« .)١٣٧٦( رابرت، نازیک
 .٩٤ ـ ١٠٩ص ، بهار و تابستان، ١١

، هـای کلـی برنامـه پـنجم توسـعه سیاسـت). ١٣٩٢ (وب سایت مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام
  .١٣٩٤شده در یازدهم آذر  یبازیاب

، تابستان، 17شماره ، رفاه اجتماعی، »فقر و نابرابری درآمد در ایران« .)١٣٨٤ (بهروز، زنوز هادی
  .165 ـ 206ص 
عــدالت اقتــصادی از دیــدگاه اســالم بــا اشــاره مــوردی بــه نظــام « .)١٣٨٤ (احمــدعلی، یوســفی

 .٧٥ ـ ١٢٠ص ، زمستان، ٣٧شماره ، کتاب نقد ،»داری لیبرال سرمایه
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