
 
 
 
 
 
 عدالت اجتماعی از دیدگاه اسالم 
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 اشاره
ربــایی اســت کــه حتــی ســتمگران آن را  آرمــان بلنــد و دلعــدالت 

مــردم همگــی دل در گــروی آن دارنــد و ســر بــه طاعــت  . ســتایند مــی
 هنگامی کـه حکومـت و اجتمـاع از آن فاصـله             .1گذارند  صاحبان آن می  

یابد و آرزوی ظهـور منجـی         نی می گیرد، دغدغه و اشتیاق به آن فزو        می
 .زند های ستمدیدگان جوانه می عادل در دل

د و تلقــی بیننــ امــا ایــن آرمــان واال را همگــان بــه یــک گونــه نمــی 
با دوستی تحصیل کرده فرنگ و . ه آن ندارندیکسانی از ابعاد و گستر

ای از آن و این را به ذهن داشـت،   مند به معارف دینی که ملغمه    عالقه
 از او پرسـیدم کـه اگـر جهـان           .ر عدالت موعود دینـی داشـتیم      بحثی د 

دارد و بـر همگرایـی تأکیـد          امروز و فردا که با پای عقالنیت گام بر می         
ه عـدالت بـر تـن       رخت ظلم از تن بـه در آورده و جامـ           آرام آرام    ،دارد

و اقامـه عـدل از سـوی او         ) عـج (کند، آیا دیگر نیازی بـه ظهـور مهـدی           
تواند ایـن رونـد را تسـریع و راه      هور مهدی می  هست؟ پاسخ داد که ظ    

با این جواب، مشکل او و بسـیاری از مـا در افقـی              . دور را نزدیک کند   
عدالت اجتماعی در  . شود  که از عدالت در نگاه خود داریم مشخص می        

تـر از آن دارد کـه در عـدل دینـی مطـرح              نگاه غربـی افقـی بـس کوتـاه        
دی برگرفتـه از نگـاه غربـی باشـد،     اگر نگاه ما به موعود و مه. گردد  می

سطح عـدالت مهـدوی را بسـیار تنـزل داده، از تصـویر عـدل در دیـن                   
ما همه از ایـن وعـده الهـی دلخوشـیم کـه یمـأل اهللا                . ایم  فاصله گرفته 

ه ماً و جـوراً؛ ولـی درک عمـق و گسـتر           االرض عدالً و قسطاً کما ملئت ظل      
دهـد، بسـیار       آنچـه بـا آمـدن مهـدی رخ مـی           .این موهبت آسان نیست   

زیباتر از آن است کـه از پشـت عینـک عـدالت اجتمـاعی غربـی دیـده                   
های دولت مهدوی را      ای از جلوه    این نوشته بر آن است که جلوه      . شود

تر در ما شکل بگیـرد و از          ارائه دهد تا اشتیاق بیشتر و تحرکی فزون       
 .آنان باشیم که یوطئون للمهدی سلطانه

 مقدمه
جا که درباره     از آن . ارها شنیده و در این باره مطالبی خوانده باشید        شاید عنوان مقاله را ب    

پیاده کردن نظام اسالمی و مشکالت تئوریک و عملی آن بسیار سخن گفته شده، طبعاً مقولۀ                
امّا جای تأمل است که این بحـث  . عدالت اجتماعی نیز مورد توجه و بحث قرار گرفته است      

هایی که انجام شـده، یـا دارای عمـق            ه دور مانده و بررسی    ای عمیق و همه جانبه ب       از مطالعه 
 .اند مسئله پرداختهاز کافی نیستند و یا تنها به قسمتی 
 بلکـه عمـدتاً بـه بعـد         ؛ختن به همۀ ابعاد این مسئله نیسـت       در این نوشته، مقصود، پردا    

هیم تـر بـه ایـن بعـد خـوا           تر مسـئله، بـیش      کنیم و عالوه بر طرح کلی       اقتصادی آن توجه می   
 .تر در این زمینه توفیق بیابیم  به کنکاشی گستردهبه امید آنکه در فرصتی دیگر. ختپردا

                                              
 .83، ص 78بحاراالنوار، ج . ››الناس سوادٌ یستعبدهم العدل«) ع(عن علی‹‹  .  1
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در این مختصر، نخست بحث کوتاهی دربارۀ مفهوم عدالت اجتماعی خـواهیم داشـت؛              
سروسامانی و آشفتگی مطالب مطـرح شـده در    چرا که ابهام و اجمال این مفهوم، خود در بی    

هـای تحقـق عـدالت اجتمـاعی و           سپس به بررسی زمینه   .  توجه دارد  این مقوله، نقشی شایان   
 .پردازیم موانعی که بر سر تولد و شکوفایی آن است می

های تحقق، به مبانی عدالت اجتماعی خواهیم پرداخت و           با روشن شدن مفهوم و زمینه     
ن بـه   در بحث بعد، ابزارهای الزم بـرای رسـید        . های عقیدتی آن را ترسیم خواهیم کرد        ریشه

هـا را   در پایان نیز جایگاه این آرمان و رابطه آن بـا سـایر آرمـان             . شماریم  این هدف را بر می    
دهیم؛ باشد که این گام کوچک، حرکتی بـه سـوی نگـاهی جـامع بـه ایـن مبحـث                  نشان می 

 .تر گردد ساز مطالعات عمیق اساسی باشد و زمینه
 

 مفهوم عدالت اجتماعی
اند و آن را  تسویه، موازنه، استقامت، نظیر و مثل معنی کرده     را در لغت به تقویم،    » عدل«

 البته عدل از آن دسته واژگانی است که معانی متقابـل دارد؛ هـم   1.اند ضد ظلم و جور دانسته    
معـانی یـاد   . 2تواند داشته باشد و هم اعوجاج و انحراف  داللت بر استواء، اذن و همانندی می      
عـدل در قضـاوت یعنـی    . گردنـد  اء و یا اعوجاج باز می    شده نیز همگی به همین معانی استو      

» عـدل «فـردی را    . دور از انحـراف و تمایـل بـه یکـی از دو طـرف                حکم باالستواء، یعنی به   
 .دور از انحراف باشد گویند که پسندیده و دارای راه و روشی مستقیم،  متعادل و به می

رونـد؛ عـدالت    کـار مـی    بهالفاظ عدل و عدالت هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع          
گـی و همـاهنگی و تـوازن روحـی و             در مـورد دوم، از پسـندید      . اجتماعی و عدالت فـردی    

دهیم که نتیجۀ این استواء و اعتدال نفسانی، دوری از انحرافات بزرگ و               اخالقی فرد خبر می   
های کوچک اسـت؛ چـرا کـه حالـت      عدم استمرار خطا و اصرار نکردن بر خطاها و انحراف     

یعی نفس، اعتدال و استواء است و اگر کمی هم از این حالت فاصله گرفت، طبعاً به ایـن                   طب
دهـد    امّا مورد اوّل، یعنی عدالت اجتماعی از وضعیتی در اجتماع خبر می           . گردد  وضع باز می  

ایـن روابـط    . نه در فرد؛ یعنی اسـتواء و اعتـدال و در جامعـه مسـاوات و نبـود ظلـم در آن                     
هـا، میـزان تحقـق عـدالت        هـایی در آن      هستند که وجود ویژگـی     ی مجتمع اجتماعی و نهادها  

                                              
العـدل  «و  ) المنجـد (ضـدالظلم والجـور     ) مصـباح اللغـۀ   (سوّی بینهما و فالناً وازنـه العـدل         : ؛ و فالناً بفالن   » قوّمه عدل عدالً السهم و نحوه    «.  1

 )المفردات(» هوالمساواۀ فی المکافاۀهوالتقسیط علی سواء فان العدل 
علی االستواء واالخر یدلّ علی االعوجاج فاالوّل    احدهما یدلّ   : اصالن صحیح لکنّهما متقابالن کالمصادیق    :  ذیل ریشه عدل   اللغۀمعجم مقاییس   .  2

 .والعدل الحکم باالستواء... المرضی المستوی الطریقه: العدل من الناس
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 .دهد اجتماعی را نشان می
 نشان 1مروری بر تعاریفی که برای عدالت اجتماعی از سوی متفکران مطرح شده است،       

. دهد که تفاوت این تعاریف نه در معنای عدالت اجتماعی، بلکـه در مصـادیق آن اسـت                   می
 2بینی خاص متفکر و بـرش خـاص تحقیـق         ق مسائلی مانند جهان   یمنشأ این اختالف در تطب    

آل اوست و عدالت  های هر متفکر ترسیم کننده جامعۀ ایده بینی و آرمان چرا که جهان  . اوست
شـود کـه او بـه         چنین زاویۀ نگاه محقق باعث می     هم. دهد  را از دیدگاه او نشان می     اجتماعی  

لت اجتماعی را در بعد سیاسی یـا اقتصـادی          بخش خاصی از این هدف توجه کند؛ مثالً عدا        
 .مورد توجه قرار دهد

هـایی    گفتیم که عدالت اجتماعی با عدالت افراد متفاوت است و جامعه با تحقق ویژگی             
تواند به چنین کمالی دست یابد و این تاج را بر تـارک خـود                 در روابط و نهادهای خود، می     

ی و هـای روابـط اجتمـاع       یـک از حـوزه      حال، سخن در این است کـه در کـدام         . لمس نماید 
 ؟کند  می چگونه این کمال جلوه

های    حکومت و قوانین و برنامه     رفتار هر فرد جامعه با افراد دیگر و در          رفتارعدالت در   
چنین در قراردادها و رسوم اجتماعی حاکم بر روابط افراد بـروز            اجتماعی با افراد جامعه، هم    

یابـد و در   ق مـی  در شرایط همانند، تحقـ  رفتارلت با یکسانی    در همۀ این موارد، عدا    . یابد  می
 . ، با توجه به توانایی، استحقاق و نیازها الزم استرفتار تناسب ،فرض تفاوت شرایط

روشن است که با توجه به وجود چهار حوزۀ متفاوت برای تحقـق عـدالت در روابـط                  
بـه  . هاسـت   ایـن حـوزه   تمـام   اجتماعی، تحقق کامل عدالت اجتماعی به معنای تبلور آن در           

ط و قواعد برخاسـته از مـتن         نهادها، رواب  رفتارعبارت دیگر، برای وصول به این هدف باید         
ها، قراردادها و رسوم اجتمـاعی بـا افـراد آن جامعـه                و برنامه    یعنی حکومت، قانون   ،اجتماع

 که در صورتی که دو  است  عادالنه با افراد بدین معنی   رفتار. دور از تبعیض باشد     عادالنه و به  
در . فرد شرایط همسانی دارند، به یک چشم نگریسته شوند و یکسان با ایشان برخورد شـود            

 متناسـب  رفتاریها، استحقاق و نیازهایشان،  صورت تفاوت شرایط، با افراد به نسبت توانایی     
 .انجام پذیرد

                                              
سیسـرون قیـدی بـر ایـن تعریـف      .  دادموجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوسـت   که بهداند  ارسطو عدالت را فضیلتی می    .  1

مشروط بر اینکه بـه منـافع عمـومی زیـان     چه را که سزاوار است داد،       ر کس آن  به ه «داند که     افزوده و عدالت را عبارت از این می       
هر یک از قوا جای خود      «داند که     ، عدالت را در این می     »جمهور« افالطون با دید خاص خود در فلسفۀ سیاسی، در کتاب            .»نرسد

؛ خداوندان اندیشه    به بعد  510ص  ،  ، بهنشر زیانق، کاتو فلسفه حقو : ک.ر» .ها حکمفرما باشد  را بگیرد و نظمی خاص بر روابط آن       
 .40، ص ، انتشارات علمی و فرهنگی1سیاسی، مایکل ب فاستر، ج 

 .»جمهور«فی المثل در مورد افالطون، دید کامالً سیاسی او به جامعه در کتاب .  2
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 های تحقق عدالت اجتماعی زمینه
تمـاعی،  ومـت و مـردم، رسـوم و قراردادهـای اج          گفتیم که عدالت در روابط میـان حک       

چنـین گفتـیم   هم. یابـد  راد با یکدیگر تبلـور مـی    چنین در برخورد اف   مها و ه    ها و برنامه    قانون
عدالت آن است که در شرایط همسان، رفتار یکسان باشد و در شرایط متفاوت، بـه تناسـب                  

یکـی  : و گونـه رفتـار مـواجهیم   روشن است که ما بـا د   . ها، استحقاق و نیازهای افراد      توانایی
هر یـک   . ریزان آن با شهروندان و دیگری رفتار شهروندان با یکدیگر           رفتار حکومت و برنامه   

کنند و تا هنگـامی کـه         از اینها نقشی اساسی در تحقق یا عدم تحقق عدالت اجتماعی ایفا می            
 آمـدن آرمـان     ذهنیت، اعتقاد و عمل اینان هماهنگ با هدف یاد شده نباشـد، بـه عینیـت در                

 .عدالت ناممکن خواهد بود
از میان رفتن رفتارهای ناعادالنه، چه از سوی حکومت و چه از طرف مردم، بـه تغییـر                  

ایـن  . ریزان، مدیران اقتصادی و تک تـک افـراد جامعـه بسـتگی دارد               نگرش حاکمان، برنامه  
 و براسـاس    هـا   شود که افراد جامعه بـه دور از تعصـبات و تبعـیض              شرایط زمانی محقق می   

عـه را   معتقدات دینی یا دست کم براساس مالحظات انسانی و عقالیی، روابط اقتصادی جام            
چه دستگاه رهبری و هدایت جامعه برای انجام این امر بـدان            آن. براساس عدالت شکل دهند   

های   ریزی در فعالیت    نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه            
 .صادی استاقت

در صورت وجود این شرایط، حکومت باید امکانات تولیـد و فعالیـت اقتصـادی را در                 
های پولی و مالیاتی صـحیح، بـه هـدایت و             اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاست        

ها، به کنترل و تصحیح روندها        چنین با ایجاد برخی سیستم    هم. ها بپردازد   بری این فعالیت    هرا
 .گزینی افراد همت گماردی، تغییر و جایو شناسای

ای و زمـین    سرمایهامکانات تولید و فعالیت اقتصادی در سرمایه، پول و اعتبار، کاالهای     
گیـری عمـومی از        بلکه آموزش عمومی علوم و فنون و ایجاد امکان بهـره           ؛شود  منحصر نمی 

ش تولیـدات، ایجـاد و      تکنولوژی، امنیت قضایی و تجاری، ایجاد بازارهای مناسب برای فرو         
کنترل روندهای مطمئن برای تولید و توزیع و در پایان، تنظیم قواعد و قوانین مناسب بـرای                 

 .گیرد می عدالتی در تولید و تجارت و توزیع را در بر زدودن تبعیض و بی
ای بسیار داریـم؛ چـرا        چه گفتیم تحقق پذیرد، هنوز از عدالت اجتماعی فاصله        امّا اگر آن  

بخـش  . ایـم  های اقتصادی نداشـته  ی به تفاوت توانایی افراد برای شرکت در فعالیت  که توجه 
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وسیعی از جامعه به سـبب ضـعف اسـتعدادهای طبیعـی، شـرایط تحمیـل شـدۀ اجتمـاعی،                    
انـد    اقتصادی سالم ناتوان ها و حوادث و یا نبودن در سن فعالیت اقتصادی، از فعالیت          عارضه

دالت اجتماعی بدون توجـه بـه ایـن اقشـار راه بـه جـایی           ریزی برای تحقق ع     و جمع برنامه  
راحتـی از ایـن       بگذر از ما که چنان در اندیشه توسعه و دچار وسوسۀ قدرتیم که به             . برد  نمی

کنـیم کـه توسـعه، ارز و دالر الزم دارد و دالر بـا صـادرات                   گذریم و استدالل مـی      آرمان می 
پس بـرای  .  تنها با سقوط ریال ممکن استیزرات نآید و توجه و استقبال از صاد دست می   به

همچنـین بـرای    . هـا افـزایش یابـد       تی اگر  قیمـت    توسعه، باید ارزش ریال را پایین آورد، ح       
پس باید با آنـان کنـار آمـد و نـان            . کنندگان بازار جهانی هماهنگ بود    صادرات باید با کنترل   

. ا و اهـداف باشـد     قرض داد و سخت نگرفت، حتی اگر به قیمت چشم پوشـیدن از شـعاره              
فرسـا و  کنیم و از کنـار فشـار تـوان      حکم می  ها  عجیب است که چه راحت به افزایش قیمت       

درست اسـت کـه بـا افـزایش     . کنیم  شود، عبور می    ای که بر اقشار ضعیف وارد می        خردکننده
شود، ولی ایـن در فـرض درسـتی سیسـتم توزیـع،               تولید ملی، امکانات کل جامعه بیشتر می      

 آیـا در مـتن غنـای کشـورهای پرقـدرت غربـی، فقـر و فالکـت و نکبـت را                       .صحیح است 
 ها درس گرفت؟  توان از حال و روز رفته بینیم؟ مگر همیشه باید رفت تا دید؟ مگر نمی نمی

رد و جـزو اهـداف اصـلی باشـد، نـه       ها جای بگی    توجه به این اقشار باید در متن برنامه       
هایمـان را بـا ابزارهـای      لطمـات حاصـل از برنامـه      که ما اهداف دیگری را تعقیب کنیم و         نای

دهـیم و از فشـاری      های موقتی کم کنیم، تازه ناله هم سر دهیم که یارانه می             مقطعی و مسکّن  
 . آید بنالیم بر گردۀ دولت می که

بررسی وضعیت اقشاری که توانایی کافی برای شـرکت در فعالیـت اقتصـادی ندارنـد،                
 .حث بعدی کمک بسیاری کندتر شدن مبا تواند به روشن می

چنـین در   هم. ، فکری و بـدنی متفـاوتی دارنـد        های روحی   ها صفات و ویژگی     انسان. 1
ــداع و ابتکــار، قــدرت اراده و    ــوان اب ذوق و ســلیقه، حافظــه، هــوش و ســرعت انتقــال، ت

طبــق . گیــری، نیــروی عضــالت و مقاومــت بــدن و ســالمت و معلولیــت متفاوتنــد تصــمیم
از اسـتعداد زیـر     %  16جمعیـت از اسـتعداد متوسـط،        % 68شناسـان   نهای برخی روا    بررسی

هـای     روشن است که این تفاوت     1.از استعدادی باالتر از متوسط برخوردارند     % 16متوسط و   
طبیعی، حتی در شرایط مساوی تولید و فعالیت اقتصادی، به تفـاوت درآمـد خواهـد شـد و                   

 .ه فقر یکی و غنای دیگری منجر شودتواند ب انجامید حتی در شرایط کامالً برابر می

                                              
؛ روانشناسی رشد، جمعی از  57 و   32، صص   3سی،  ج  ، فصل یازدهم؛ زمینه روانشنا    »مبانی اقتصاد اسالمی  «انتکینسون و هیلگارد،    .  1

 ).نقل از زمینه روانشناسی. (17، ص 1نویسندگان، ج 
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تفاوت دیگر، در شرایط اجتماعی تحمیل شده بر برخی از افراد است که به تفـاوت                . 2
هـای روشـن ایـن گـروه، افـراد بـا خـانوادۀ                نمونه. انجامد  درآمد و تفاوت سطح زندگی می     

سـطح  تواننـد     پرجمعیت و بردگان هستند که غالباً حتـی در شـرایط مسـاوی فعالیـت، نمـی                
 .زندگی خود را به سطح مناسبی برسانند

هـای مختلـف بـه نـاتوانی          تواند در شـکل     حوادث اجتماعی و بالیای طبیعی نیز می      . 3
قحطـی، بیمـاری، آوارگـی و در راه         . شان بینجامـد  ایی از مردم در فراهم کردن معیشت      ه  گروه

 حـوادث و    ماندن، زلزله، افالس و ورشکستگی، جنـگ و اسـارت از مصـادیق آشـنای ایـن                
 .مصایبند
خاطر   دست آخر باید از ایتام، بازنشستگان فقیر و سالخوردگان مسکین نام برد که به             . 4

نرسیدن و یا نداشتن توانمنـدی فعالیـت اقتصـادی، تـوان کـافی بـرای شـرکت در فعالیـت                     
 . اقتصادی ندارند

ای که از     نهحال اگر بخواهیم عدالت اجتماعی در جامعه تحقق یابد، باید روابط چهارگا           
بـرای تنظـیم و   . های ذاتی، شکل مناسبی بـه خـود گیـرد         آن سخن گفتیم، با توجه به تفاوت      

هـا  اده کرد؛ ابزارهایی کـه بـا کمـک آن         تعدیل هر یک از این روابط، باید ابزارهای مناسبی آم         
 و  4 ، حمایـت مـردم از حکومـت        3،  احیاء زمـین    2، آبادی شهرها  1بتوان به زنده کردن جامعه    

 6. و فقر را در جامعه ریشه کن کرد5زی بر همۀ دشمنان رسیدپیرو
 

 مبانی عدالت اجتماعی
شاید بحث از حسن عدل و لزوم تحقق آن در همۀ روابط، به نظر غیرضـروری برسـد؛                 

به این بحث و شکل طرح مبانی بحث عـدالت          ) ع(ولی توجه به زاویه ورود کالم معصومین      
آورد و تفـاوت    جامع نسبت به مسئله به وجود مـی اجتماعی، فضایی وسیع و دیدی عمیق و     

 .دهد بحث عدالت اجتماعی در مکاتب دیگر با نگاه اسالم را نشان می

                                              
 .)19غرر ( »العدل قوام الرعیه «؛)32 ،رالحکمغر(، »العدل یصلح البریّه«.  1
 .)310، ص 2مستدرک الوسائل، ج (» ما عمرت البالد بمثل العدل«) ع(علی.  2
لیس یحییها بالقطر، ولکن یبعث رجاالً فیحیون العـدل فتحیـی           » اعلموا ان اهللا یحیی االرض بعد موتها      «: تعالیفی قوله   ): ع(الکاظم.  3

 ).173، ص 4نورالثقلین، ج  (فی االرض من القطر اربعین صباحاً العدل فیه انفع والقامۀاالرض الحیاء العدل 
 .)83،ص 78بحار، ج  (»دهم العدله سواءُ یستعبالرعی«): ع( علی؛)61 ،غرر الحکم(» اعدل تدم لک القدره«.  4
 .)67 ،غرر (»ن کل سوءٍ، و تظهر علی کلّ عدوٍاجعل الدین کهفک، والعدل سیفک، تنج م«.  5
لـو عُـدِلَ فـی    ... «): ع( عن الکـاظم ؛)267، ص 2مستدرک، ج   (»نّ الناس یستغنون اذا عدل علیهم     ما اوسع العدل، ا   «): ع(عن الباقر .  6

 »تَغنَواالناس الس
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ای که ایمان بر آن و بـر صـبر و جهـاد و                 پایه 1های ایمان مؤمن است؛     عدل یکی از پایه   
ایـن  .  یافـت  ها، پایداری و قـراری نخواهـد        یابد و بدون هر یک از این پایه         یقین استقرار می  

گیـری از حکمـت و برخـورداری از حلـم             عدالت، خود، برخاسته از فهم، علم عمیق، بهـره        
 .است

گذارد و همه را بر این        هایی در همۀ روابط انسانی اثر می        ها و ریشه    عدالت با چنین پایه   
کنـد،    دهد و این استواء و اعتدالی که در نفس مؤمن و روابط او تجلـی مـی                  اساس شکل می  

کرده، در قلب اهل زمین جای        بخشد و او را محبوب اهل آسمان می         ای به او می     یی ویژه زیبا
 2.دهد می

در این نگاه، عدل نه صرفا دستوری اخالقی و نه حتی یک ضرورت خشک اجتمـاعی،           
 3بلکه الزمۀ پایداری اعتقاد و ایمان و موجب محبوبیت در میان اهل آسمان و قرب به خـدا                 

ای است میان دید خشک       ببینید که چه فاصله   .  است 4ق بر فرد عادل   و باعث نزول رحمت ح    
. انگیـز و معطـر   آور مادی بـه عـدالت اجتمـاعی و تصـویر و شـهود ایـن فضـای دل        و مالل 

طلبان، بلکه برای عارفان جذاب است؛ چـرا کـه            ها و قدرت    جایگاهی که نه برای بوروکرات    
 .میعاد حضور است و مرکب سلوک

در . اسـت   روایات به این مسئله، اشاره به نیازهای اساسی و همگـانی          زاویۀ دیگر توجه    
امنیـت، عـدل و رفـاه       : دانند  سه امر را نیاز همۀ مردم می      ) ع(العقول، امام صادق    روایت تحف 

 و بسـیاری از     6 تأمین این نیاز همگانی در تشریعات خداونـد ملحـوظ بـوده اسـت              5.زندگی
 . زندگی عادالنه در اجتماع استدستورات خداوند، در واقع، بیان چگونگی

اصـالح مـردم   کند الزمـۀ   در روایات، بیان دیگری در این زمینه آمده است که اشاره می        

                                              
 غـورالعلم، و    علی غائص الفهم، و   : والعدل منها علی اربعه شعب      ... علی الصبر والیقین والعدل والجهاد    : االیمان علی اربع دعائم   ) ع(عن علی .   1

عـاش فـی     العلم فمن فهم علم غورالعلم، و من علم غورالعلم صدر عن شرائع الحکم، و من حلم لم یفرّط فی امـره و                        ۀ الحکم، و رساخ   ۀزهر
 ).31نهج البالغه، حکمت (الناس حمیداً 

ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک و ما احببته لنفسک فاحبّه الخیک تکُن عادالً فی حکمک، مقسطاً فی عدلک، محبّـاً                    ): ص(عن النبی .  2
 )50 ،رغر(مال الوالۀ ج... العدل): ع(و علی) 9تحف العقول، ) (77، ج 67بحار، (فی اهل السماء مودوداً فی صدور اهل االرض 

 ).75/ 351بحار، ...(احب الناس یوم القیامه و اقربهم الی اهللا مجلساً امام عادل): ص(عن النبی.  3
 )283غرر، . (ۀ فی البالد، نشر اهللا علیه الرحممن عدل): ع(عن علی.  4
ای باشد چرا که  شاید در ترتیب این نیازها هم نکته) 236تحف  (االمن والعدل والخصب:  اشیاء یحتاج الناس طراً الیهاۀثالث): ع(الصادق.  5

کند و اگر  مین این نیاز را مقدم بر رفاه خود میأآشوبد و ت عدالتی و ظلم به خود بر می بر بی) خِصب(آدمی آنجا که در رفاه است 
ننـد  دهـد کـه بتوا   درتی مـی شورد و تن به حکومت حکام پرق امنیت از جامعه رخت بر بندد حتی بر حکومتهای عادل ضعیف می   

 .)78، ج 10بحار، ( »عدل السلطان خیرٌ من خصب الزمان« :امنیت را بر جامعه حاکم کنند
ان اهللا یـامر    «اهللا    یـا ابـن رسـول     : و انا عنده فقال   ) ع(جاء رجل الی ابی عبداهللا جعفر بن محمدالصادق       : عن اسماعیل بن مسلم قال    .  6

نعم لیس هللا فی عباده امر االّ العـدل واالحسـان           : امر ربی أن التعبدوا االّ ایاه؟ فقال      «و قوله   ... »بیبالعدل واالحسان و ایتاء ذی القر     
 ).78/3نورالثقلین، (
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توان در پـی      هاست و جز با رعایت عدل و دوری از ستم و تجاوز، نمی            برخورد عادالنه با آن   
یعنی اصـالح   پس برای رسیدن به هدف اساسی دین،   1.تغییر و اصالح و تربیت مردم بر آمد       

 .و تربیت مردم، باید سیره و روشی عادالنه داشت
توان به آیات و روایاتی استناد کرد که بـه طـور مطلـق و عـام، مـا را بـه            در نهایت، می  

 در برخی از این ادله، صریحاً رعایت عدالت را میـان دوسـت و               2.کند  رعایت عدالت امر می   
 ، در مورد کسی که به مـا ظلـم           5و دیگر افراد   ، پدر و مادر و نزدیکان        4، غنی و فقیر   3دشمن

  7.داند  و حتی حکم کردن به ضرر خودمان را الزم می6کرده است
ای اشاره کردیم که بر ضرورت و لزوم برقراری عدل در روابط اجتماعی               جا به ادله  تا این 

زیم پردا  حال به روایاتی می   . شد  های روابط اجتماعی را شامل می       داللت داشت و همۀ عرصه    
 .اند های چهارگانۀ روابط اجتماعی پرداخته که به اهمیت و آثار عدل در هر یک از حوزه

در روایات بسیاری مورد توجه قرار گرفته       » رفتار حکومت با مردم   «بحث از عدالت در     
سو امام عادل در این روایات به عظمت یاد شده است و از سوی دیگر، زشـتی                   از یک . است

البالغـه     نهـج  216در خطبـه    ) ع( علـی  8.سـوء آن تصـویر شـده اسـت        حکومت جائر و آثار     
فانه لیس فی الجور عوض عن العـدل؛  ... فلیکن امیرالناس عندک فی الحق سواء    «: فرماید  می

جـای عـدل    راستی عِوَضـی بـه  هب. پس باید در اجرای حق، امیر مردم در نزد تو یکسان باشد           
یـد در   بـریم، با     و از آن رو به جور پناه مـی          چرا که اگر عرصه عدل بر ما تنگ است         9.نیست

کـه  آن) 15خطبـه   (»  فالجور علیـه أضـیق     من ضاق علیه العدل    «:تری باشیم   انتظار تنگی بیش  
 بـدبینی و سـیاهی      ،در جور که درگیری   . زای عدل بر او تنگ است      عرصه هماهنگ و مودت   

اوّل «:  نقل شده است که     چه خواهد یافت؟ در روایتی از رسول خدا        ،دنبال دارد   نفسانی را به  

                                              
 ).29غرر (الرعیته الیصلحها االّ العدل .  1
 ن النـاس أن تحکمـوا بالعـدل       و اذا حکمـتم بـی     )...8/ مائده  (اعدلوا هو اقرب للتقوی     ) 90/ نحل  ... (ان اهللا یأمر بالعدل واالحسان    .  2

 )58  / نساء(
،ج 236بحـار ( /وبالعدل علـی الصـدیق والعـدو      ... قراوصیک بتقوی اهللا فی الغنی والف     ): ع(البنه الحسین ) ع(من وصایا امیرالمؤمنین  .  3

77( . 
هما فـال  ان یکن غنیاً أو فقیراً فاهللا اولی ب     یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء هللا و لو علی انفسکم أو الوالدین واالقربین                 .  4

 ).135/نساء. (تتبعوا الهوی أن تعدلو
 .همان.  5
 ).غررالحکم(اعدل الناس من انصف من ظلمه ): ع(علی.  6
 ).135/ نساء. (ولوعلی انفسکم... .   7
 .60البالغه، نامه  نهج.  8
 .60البالغه، نامه  نهج.  9
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افروزد، اوّل خود بـه سـیاهی آن          که آتش ظلم می    آن 1»لم یعدل ) متسلّط(من یدخل النار امیر     
  2.دچار شده،  در آتش آن خواهد سوخت

حکومت نیز باید مظهر عدل حکومت و موجـد آن          » ها و قوانین    برنامه«روشن است که    
. ی جز اجرای عدل و احسان به مردم نـدارد   حکومت الهی در جامعه، تکلیف    . در جامعه باشند  

انّ اهللا یـامر   و در توضیح عدم منافات آن با آیـۀ  امر ربّی أن ال تعبدوا االّ ایاه   در ذیل آیۀ    
لیس هللا فی عباده امرٌ اال العدل و «نقل شده است که ) ع( از امام صادق..بالعدل واالحسان و 

در . »ای جز عـدل و احسـان نـدارد          کلیف و برنامه  ؛ خداوند در مورد بندگانش ت     3....االحسان
 جز مصداق عـدل و احسـان و در جهـت            والۀ حق های حکومت     واقع، همۀ قوانین و برنامه    

 .تحقق این دو نیست
حوزۀ دیگر تحقق عدل و ظلم، عرصۀ روابط مـردم بـا یکـدیگر اسـت کـه بـر اسـاس          

های عمـومی، عـرف       یا توافق قراردادها  . گیرد  قراردادهای اجتماعی، عرف و عادت شکل می      
یا پذیرش اجتماعی، اعتقاد و قضاوت عموم مردم و عادت یا رفتار متداول میـان مـردم، هـر        

دار از ظلـم و      گیرند و گاه اشکالی ریشه      هایی نامناسب و غیرعادالنه شکل می       سه، گاه با بنیان   
ها   این بنیان . آیند  یگذارند و جزو فرهنگ و آداب و رسوم آن در م             می  جور را در جامعه پایه    

 ولـی بسـیاری از آنهـا در غالـب جوامـع یافـت       ؛وام و جوامع مختلـف، گـاه متفاوتنـد      در اق 
 نژادی، قومی و ملی، تفاوت رفتار مردم با فقیر و غنی،            4 تبعیض در اشکال مختلف    .شوند  می

چنین رعایت نکردن عـدالت میـان       ی یا اجتماعی و مردمان عادی و هم       صاحبان قدرت سیاس  
های رفتارهای ناعادالنۀ     ترین صورت   یشان و نزدیکان و دیگران که از آشکارترین و رایج         خو

 .مردم با یکدیگر است
در بسیاری از اجتماعات ظلم به زنان و رفتار ناعادالنه با ایشان، شکل دیگـری از ایـن                  

و جا نه به معنای رعایـت تسـاوی مطلـق میـان زن        عدالت در این  . دهد  ها را نشان می   برخورد
هـا و نیازهـای       مرد، بلکه به معنای رعایت تناسب میان حقوق و تکالیف هر جنس با توانایی             

 اعمــال مســاوات میــان دو جــنس کــه از اســتعدادها و نیازهــای متفــاوتی  ،اوســت وگرنــه

                                              
 .345 و 340ص ، 75بحار؛ ج .  آمده است و در نقلی دیگر، این کلمه نیست»متسلّط«در یک نقل، کلمۀ .  1
فـاعلم  : خطاب به عثمـان   ) ع(؛  سخن حضرت علی    173، ص   4  و کافی ج      367ص/ 76 ج    و بحار،  216البالغه، خطبه     نهج: ک.ر.  2

 ).164خطبه ... (أنّ افضل عبادِاهللا عنداهللا امام عادل
 .78، ص 3نورالثقلین؛ ج .  3
حجـرات   (داهللا اتقیکم انّ اهللا علـیم خبیـر        یا ایهاالناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عن                 . 4

 و برای دیدن روایات بسیاری که در نفی همه اشکال تبعیض وارد شده است و تنها مالک برتری را تقوی دانسته است، نگاه ؛)13
 .95، ص 5رالثقلین، ج کنید به تفسیر نو



 
ظار

انت
 /

هم
یزد

 س
ره
شما

 /
ییز

پا
13

83
 

103 

 .برخوردارند، خود نوعی ظلم است
نیـاز،  . تـوان دیـد    عدالتی را در شیوۀ رفتار مردم با درماندگان و ضعفا می            شکل دیگر بی  

حق، این امـوال    وعدالتی است؛ چرا که در نظام عدل          فقر و درماندگی، خود، نشان دهندۀ بی      
 و این ماییم کـه مـانع تحقـق آنـیم و             1نیاز گردند   ای تقسیم شده بود که همۀ مردم بی         گونه  به

 .ورزیم حقوقی را که او به هر کس اعطا کرده است، از او دریغ نمی
که اجتماع بـر افـراد تحمیـل      . ای اشاره کرد     و رسوم غیرعادالنه   در نهایت، باید به آداب    

های متفاوت افراد، توقعاتی همسان از ایشـان را           کند و بدون توجه به شرایط و توانمندی         می
های غیرعادالنه     هزنیه   بارز این امر را در رسوم رایج در ازدواج و تحمیل            نمونه. کند  ایجاد می 

 .شود، مشاهده نمود ین این امر میو گاه غیرمعقولی که بر طرف
آخرین حوزۀ تحقق عدل و ظلم در روابط اجتماعی، روابط افراد اجتمـاع بـا یکـدیگر                  

در . است؛ روابطی که فرد با فرزندان، خانواده، همسایگان، دوستان و دیگر افراد اجتماع دارد             
تـر     ولی تامّل بـیش    ؛ فردی است  که اجتماعی باشد،  رسد این روابط، بیش از آن       نظر می  آغاز به 

توان تحقق کامـل عـدالت اجتمـاعی را           دهد بدون تجلی عدالت در این روابط، نمی         نشان می 
ظهـور ایـن    . های دیگر روابط اجتماعی، شاهد تحقق آن باشـیم          ادعا کرد، حتی اگر در حوزه     

فاهمه کاوشگر،  . ها و صفات خاصی در افراد بستگی دارد         چهره از عدالت به حصول ویژگی     
یت نقـل شـده از      هی عمیق، برخورد حکیمانه و حلم خصوصیاتی است که بر اساس روا           آگا
در . در واقع، عدل حاصل و میوۀ این چهار ویژگی است         . ها استوار است  ، عدل بر آن   )ع(علی

، )حلـم (حقیقت، اعتدال در درون و رفتار بیرون، هر دو، برخاسته از آرامش و وسـعت روح               
است که فقره اخیر بعد از طی مراحلـی       ) حکیم(فکر و تعقل    تسلط بر موازین و پختگی در ت      

 2.آید دست می که در روایت آمده است به
 عدالتی ها و سرایت بی ارتباط حوزه

هـای مختلـف روابـط      نکتۀ مهمی که در این بحث باید بدان توجه کنیم، ارتباط حـوزه     
شود و  وزۀ دیگر میعدالتی از یک حوزه به ح       این ارتباط موجب گسترش بی    . اجتماعی است 

ها در این خصوص، بحث را        شاید اشاره به برخی نمونه    . گذارد  فساد را در یک جا راکد نمی      
 :تر کند واضح

                                              
ان اهللا لم یترک شیئاً من صنوف االموال اال و قد قسّـمه وأعطـی کـلّ ذی حـقٍ حقّـه الخاصّـه والعامـه        ): ع( عن الکاظم  542، ص   1کافی، ج   .  1

 .لوعُدِل فی الناس الستغنوا: اوالفقراء والمساکین و کلّ صنف من صنوف الناس، فقال
البتـه نقـش فهـم و آگـاهی         . شـود   یهای عمیق به برخورداری از حکمت در عمل منجر مـ            آگاهیفهم کاوشگر به آگاهی عمیق و       .  2

 .یابد و عدل میوۀ این ترکیب است چنان درکنار حلم و حکمت ادامه میهم
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 حکومت پیامبر با    رفتار. جامعۀ مسلمانان پس از پیامبر نمونۀ مناسبی در این مورد است          
هـا و     برنامـه . تمردم، بهترین نمونۀ عدالت اجتماعی در حوزۀ برخورد حکومت با مردم اسـ            

قوانین از سرچشمه عدل صادر شده است و روابط مردم بـا یکـدیگر و روابـط هـر فـرد بـا           
امّا برخوردهای تبعیض آمیز و ناعادالنۀ . دیگران تا حد زیادی تغییر یافته و تعدیل شده است

 تدریج در همۀ روابط اجتماعی اثر گذاشت و شکل این روابـط را  شیخین و عثمان با مردم به   
هـای    عدالتی از یک حوزه بـه حـوزه         این بدان سبب بود که بی     . 1همسان روابط جاهلی نمود   

ای که حتی پـس از تغییـر حکومـت و بازگشـت آن بـه جایگـاه                    گونه  به. دیگر منتقل گردید  
رو بود که تاب عدل حکومت را نداشتند و چنان بـا    ای روبه   با جامعه ) ع(اش، امام علی    اصلی

 .جنگیدند ایستادند و حتی می  بودند که در برابر شیوۀ عادالنه امام میروابط تازه خو کرده
عدالتی در قوانین و یا حتی قراردادهای اجتماعی و عـرف اسـت؛               گاهی منشأ شیوع بی   

مثالً در جوامعی که همه یا بخشی از مناصب مهم حکومتی با انتخاب مردم به افراد تفویض                 
گیـری مـردم      طلبان بتواند دخالت مـؤثری در تصـمیم       گردد، اگر امکانات مادی برخی داو       می

هـای   داشته باشد و با تبلیغات، موفق به جلب آرا گردند، باید منتظر بود تا به تدریج، قـدرت     
هـای حکومـت را       های سیاسی بدل گردند و اهـداف و برنامـه           اقتصادی آن جامعه به قدرت    

های عدل را ساقط کنند و        کومتتوانند ح   تحت تأثیر مطامع خویش قرار دهند، آنها حتی می        
 .تر با مقاصد خود را  بر سر کار آورند حکومتی متناسب

 
 تر جامعۀ اسالمی  تنافی عدالت اجتماعی با مصالح مهم

 روشن است که عدالت اجتماعی تنها هدف و یگانه مطلوب جامعۀ اسـالمی نیسـت و                
 اهدافی که گاه    ؛تفاوتی است  به اهداف م   این جامعۀ در ابعاد گوناگونی در پی تحقق بخشیدن        

تر از عدالت اجتماعی است و آنجا که میان ایـن دو هـدف تزاحمـی رخ                   دارای اهمیتی بیش  
دهد، بنابر اصل عقالیی تقدم اهمّ، تأمین این اهداف بر تأمین عدالت اجتماعی مقـدم داشـته                 

 .ستندترین این اهداف ه امنیت و عزت و علوّ اسالم و مسلمانان از برجسته. شود می
 

 :2امنیت
هـای داخلـی،      حـوزه . هـا و ابعـاد گونـاگونی دارد         امنیت مطلوب برای جامعـه، حـوزه      

                                              
 .)16نهج البالغه، خطبه ( ... نبیّه صلّی اهللا علیه و سلّمأال و انّ بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث اهللا. ... 1
سـت؛ چـه در درون چـه در محـیط     ا» امـن «اوّلین نیاز عموم مردم » والعدل والخصب  اشیاء یحتاج الناس طرّاً الیها؛ االمن    ۀثالث«: )ع(لصادقا.  2

 ).236العقول،  تحف( زندگی
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روشن است که برقراری امنیت در جامعـه از    . المللی و ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی        بین
تر از مسـائلی اسـت کـه در        ترین امور است؛ چرا که بقای جامعه و حفظ هویت آن مهم             مهم

. آورد   حفظ هویت اسالمی آن، موجبات اصالح و تعالی جامعه را فراهم مـی             فرض وجود و  
طور کلی مقدم بر برقراری عدالت اجتمـاعی خواهـد بـود و اگـر در                  بنابراین حفظ امنیت به   

 .دلیل اهمیت مقدم خواهد شد موردی این دو با یکدیگر تزاحم نمودند، حفظ امنیت به
ری عدالت اجتماعی نقشی اساسـی در ایجـاد         توجه به این نکته ضروری است که برقرا       

 کـه   ، نه مزاحمـت   گیرند و میان آن دو،      هم قرار نمی  البته این دو مالک در برابر       .  امنیت دارد 
 .مساعدت کامل وجود دارد

امّا عدالت به معنی رفتار یکسان حکومت و قوانین با افراد اجتماع، در همه جا مطلوب                
هـای آن را اهـداف اعتقـادی خاصـی شـکل              ر حرکـت  ای که محو    نیست؛ چرا که در جامعه    

کننـد، حفـظ و حراسـت         هـای دینـی و مـذهبی زنـدگی مـی            دهد و در آن جامعه، اقلیت       می
تـر    های اعتقادی جامعه و جلوگیری از نفوذ و تسلط مخالفان، نیاز به رفتـاری ظریـف                 حریم

 1.نددارد و همۀ احکام باید با نفی سبیل و بستن راه بر دشمنان هماهنگ شو
سـاز باشـد؛    توانـد بـرای مسـلمانان مسـئله     گاهی صرف تماس و ارتبـاط بـا کفـار مـی          

شـود و بـرای       جاسـت کـه ارتبـاط و تمـاس ممنـوع مـی              ایـن . گونه که در آندلس بود      همان
جلوگیری از سرایت پلیدی اعتقادی و روابط فاسد و یا نفوذ و تسـلط ایشـان، بـه نجاسـت                    

ایی قـرار   هنیـت مسـلمانان، در کنـار حیوانـات و اشـی           شود و در ذ     حکم می  ظاهری آنان هم  
  روشن است کـه ایـن شـیوۀ          2.آورد  وشو و تنزّه را الزم می       ها شست گیرند که تماس با آن      می

                                              
 جواز تملک بطالن نکاح ذمی با مسلمه و عدم. یابند برخی از احکام موجود در ابواب مختلف فقه، در سایۀ همین بیان توضیح می.  1

 .اند بنده مسلم توسط کافر از این قبیل
اغسـلها  : فالناصـب قـال   : قلـت . امسحها بالتراب أوبالحائط  : ألقی الذی فیصافحنی قال   ) ع(قلت البی عبداهللا  : قال «روایۀ خالد التالشی  .  2

سـألته عـن فـراش الیهـودی و     : ، قـال )ع(؛ صحیحه علی بن جعفر عن اخیه موسی بـن جعفـر           )4، ابواب النجاسات، ح     14وسائل، ب   (
البأس و الیصلی فی ثیابهما والیأکل المسلم مع المجوس فی قصعۀ واحدۀ، والیتعده علی فراشه والمسـجده             : النصرانی ینام علیه قال   

کامالً روشن است که آنچه در این دو روایت آمده است، در جهت قطـع   ) 5، ص   14وسائل ابواب النجاسات، ب     (و الیصافحه   
در روایت اوّل، به خالد امر شـده اسـت کـه            .  یا الاقل ممانعت از ارتباط نزدیک میان مخاطبان و کفار بوده است            ارتباط و 

دستش را پس از مالقات با ذمی به خاک و یا دیوار بمالد، گویی که چیز کثیـف و خبیثـی از ایـن مالقـات بـر دسـت او                 
کند، فی  الواقع مشابه تأثری است که در حقیقـت،             ایجاد می چسبیده است و ذهنیتی که این دستور و عمل بدان در مکلّف             

گذارد و این به اصطالح ترسیم معقول به شکل محـوس آن احتـراز و فاصـلۀ                   این ارتباطات در روح بسیاری از مؤمنان می       
فراد مؤمن کافر و  ثیر این ارتباطات به تفاوت ا     أت. شود  الف در روایات هم روشن می     کند و با این بیان، اخت       الزم را ایجاد می   

دقت در روایاتی که ذیالً آمده اسـت        . شود  کند و نهی در این مورد، شامل همۀ افراد و شرایط نمی             اختالف شرایط فرق می   
 :کند تر می مسئله را روشن
مـن  : نعم فقلـت : قال و أنا و غیره اذا شرب منه علی أنه یهودی ف     سألته عن الرجل هل یتوضا من کوز      : قال): ع(عبداهللا  موثقۀ عمار عن ابی   

): ع(قلـت للرضـا  : و صحیحۀ ابـراهیم بـن ابـی محمـود قـال     ) 3، ص 3، ابواب االشار، ب 1ج  (نعم  : ذلک الماء الذی یشرب منه قال     
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گیـرد، مـانع بسـیار     برخورد مسلمانان با کفار و ذهنیتی که بر اثر ایـن دسـتورات شـکل مـی                
 .رود مار میش مناسبی برای جلوگیری از ارتباط نزدیک میان ایشان به

 1توان دلیل حکم به عدم جواز نکاح زن مسلمان به ذمـی             با توجه به آنچه گفته شد، می      
صـیانت از مسـلمانان ایـن    .  را دریافت  2و جلوگیری از ادامۀ تملک بندۀ مسلمان توسط کافر        

هر حکمی خالف این    . کند که کفار متولی امر و مسلط بر مسلمانان نگردند           امور را اقتضا می   
 .لن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیالً: باشد، مشروعیت نداردامر 

های اهل ذمه که در حقیقت، تجاوز به حریم           توان دریافت که چرا برخی از جرم        باز می 
ایـن جـرایم در واقـع، خـروج از ذمـه محسـوب              . مسلمانان است، مجازات شدیدتری دارد    

در حـالی کـه مجـازات همـین جـرم در بـارۀ               3.شود و مجازاتی جز قتل با شمشیر ندارد         می
 4.مسلمان، تنها صد ضربه شالق است

یکی دیگر از مصادیق تفاوت در احکام میان مسلمان و کافر، ورود به حرم و اقامت در                 
.  العرب است که احتماالً برای حفظ امنیت دینی و حرمت شعائر بوده اسـت              ۀحجاز و جزیر  

م را ندارند و وصیت پیامبر این بوده است که اهل اهل ذمه و مشرکان حق داخل شدن به حر  
 5. العرب اخراج شوندۀکتاب و مشرکان از حجاز و جزیر

 
 عزت و علوّ

تر بودن جایگاه دیگر ادیان نسبت به آن در جامعه،            عزت مسلمانان و علوّ اسالم و پایین      

                                                                                                                
، 14، ب 2ابواب النجاسـات، ج  . (البأس ، تغسل یدیها : الجاریۀ النصرانیۀ تخدمک و انت تعلم أنها نصرانیۀ و التغتسل من جنابۀ قال            

 ).11ص
. تزوّجوا فی الشکاک و التزوّجوهم، فانّ المرأۀ تأخذ من ادب زوجهـا و یقهرهـا علـی دینـه    : قال): ع(عبداهللا  عن زارۀ بن اعین عن ابی     .  1

 .کند تحلیل موجود در این روایت، در مورد فوق الذکر وجه حکم را روشن می
عبد ذمی قد أسلم فقال اذهبوا فبیعوه من المسلمین وادفعوا ثمنه الـی             أتی ب ) ع(أنّ امیرالمؤمنین ): ع(عن حماد بن عیسی عن أبی عبداهللا      .  2

 ).182، ص 12ج (حب التقرّده عنده صا
حاضـراً  ) ع(عن االصبغ بن نباته قال أتی عمر بخسبۀ نفرٍ أخذوا فی الزنا فامر أن یقام علی کل واحد منهم الحد و کـان امیرالمـؤمنین                        .  3

و أمّـا الثالـث   ... أمّا االوّل فکان ذمیّاً فخرج عن ذمته لم یکن له حدّ االّ السـیف  ): ع(امیرالمؤمنینفقال ... فقال یاعمر لیس هذا حکمهم    
 .ذمی حتی اگر مجرد باشد، مجازاتش قتل با شمشیر است). 407/18 و 347/18 ، 18ج /350وسائل (فغیر حصنٍ فحدّه الجلد 

 .همان.  4
 »ل الذمه الحرم، والدار الهجرۀ و یخرجون منهاالیدخل اه«: ، انه قال)ع(عن ابی عبداهللا.  5
أخرجـوا الیهـود مـن الحجـاز و اهـل نجـران مـن               : أن قال ) ص(انّ آخر ما تکلّم به النبی      «: )208 و   207، صص   9ن البیهقی، ج    عن سن (

): ص(عـن النبـی   «؛  »قال أخرجوا المشـرکین مـن جزیـرۀ العـرب         : أنه أوصی بثالثۀ اشیاء   ): ص(ابن عباس عن النبی   «؛  »جزیرۀالعرب
شـیخ  ... ، الکتیبۀالمرتضـویۀ 47، ص 2البسـودا، ج  : ک. و ر21، ج  289جواهر الکالم،   . (»الُخرجنّ الیهود والنصاری من جزیرۀالعرب    

 ).طوسی
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نین اسالم  تواند موجب برخورد متفاوت حکومت اسالمی و قوا         از جمله اهدافی است که می     
 .با افراد اجتماع  گردد

 
 عزت مسلمانان، علوّ اسالم و عدالت اجتماعی

ای از نـور کـه آدمـی را از            تحفـه . ای از سرچشـمۀ نـور اسـت         تحفـه ) ص(پیام رسول 
کند و او را  آفرین آشنا می برد و با خود و جایگاهش در هستی و با هستی            ها بیرون می    ظلمت

 دعـوت   1.دایت برای همۀ انسـانها بـه سـوی رشـد اسـت            این ه . رهاند  از خسارت جهل می   
 اجابـت دعـوت او، یـا    2دهـد  همۀ مخاطبان را بر سر دو راهی انتخاب قرار مـی       ) ص(رسول

گیـرد و   گونه اسـت کـه ایمـان و کفـر شـکل مـی        این3همراهی با شیطان و پذیرش دعوتش   
کفر . اهل کافر نیست  یابد و ناآگاه و ج      کفر پس از هدایت تحقق می     . شود  بندی آغاز می    دسته

در روایات آمـده اسـت   . به معنای انکار و عدم پذیرش، پس از علم به حقانیت دعوت است            
 دم پذیرش پس از آگاهی است که کفر با ححود، یعنی با انکار و ع   4.»انّما یکفر اذا جحد   «که  

توان مردم را بدون وصول دعوت و اتمام حجـت، بـه مـؤمن و کـافر                   گردد و نمی    محقق می 
 5.قسیم کردت

. ول هـدایت او   هستند و مشم  ) ص(اهل کتاب نیز در شمار مخاطبان دعوت رسول خدا        
. گیـرد   ها بیان نگردیده باشد، تقسیم و جداسازی صورت نمـی            و حرف  تا بینات عرضه نشده   

رفتار رهبری و مسلمانان با اهل کتاب در شروع دعـوت و پـس از اتمـام حجـت، متفـاوت                     
 .خواهد بود

 این آیه در مـورد اهـل کتـاب نـازل شـده              .»وقولوا للناس حسنا  «:  فرمود خداوند متعال 
و خیـر نیسـت؛ امّـا ایـن      با اهل کتاب، همانند رفتار با دیگر مردم، جز به نیکـی        رفتار. است

ها مشخص گردید و چیزی  که بینات عرضه شد، راه پس از آن.  دائمی نخواهد بود،رفتار آرام
آری، این آیه که بر نرمش بـا اهـل          . یابد  شکل رفتار تغییر می   جز لجاجت و عناد باقی نماند،       

 نسـخ   )...قـاتلوا الـذین الیؤمنـون بـاهللا       (: کرد، با این گفتۀ خداوند متعال کـه         کتاب داللت می  
جا به معنای الغای تشریع و قانون اوّل نیست؛ بلکه به معنای منتفی شـدن               نسخ در این  . گردید

                                              
 .)2 /جن( یهدی الی الرشد )85 /بقره(هدی للناس .  1
 .)10 /بلد  هدیناه النجدین،.  2
 ).21  / لقمان ( یدعوهم الی عذاب السعیر؛)24  /انفال( لرسول اذا دعاکم لما یحییکم و لیا ایهاالذین امنوا استجیبوا هللا.  3
 .399، ص 2اصول الکافی، ج .  4
 .، حدیث زراره402، ص 2 رجوع کنید به ج ، زمینه وارد شده است؛ برای نمونه اصول الکافی در این2روایات متعددی در ج.  5
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 حکم اوّل مخصوص ابتدای دعـوت اسـت و پـس از             .شرایط زمانی اجرای حکم اوّل است     
اتمام حجت و تن ندادن گروهی از مردم به ندای دعوت، حکم متفاوتی برای شـرایط تـازه                   

انـد،    حال باید با این گروه که به دشمنان و مخالفان داخلـی بـدل شـده               . قرار داده شده است   
.  بگیرند و بدان تن در دهند      تر اجتماعی جای    اینان باید در جایگاه پست    . برخوردی تازه کرد  

 29 در آیـۀ     1.تحت فشار اقتصادی قرار بگیرند و توانایی و تسلط مؤمنـان را احسـاس کننـد               
 :سورۀ توبه آمده است
               قاتلوا الذین الیؤمنون باهللا والبالیوم االخر والیحرّمون ما حـرّم اهللا و رسـوله و

جزیـۀ عـن یـدٍ و هـم         الیدینون دین الحق من الذین اوتواالکتاب حتـی یؤتـوا ال          
  2صاغرون

هـا و     آورند و نه به روز آخرت و نه به محدودیت           آنانی از اهل کتاب که نه به خدا ایمان می         
کـه    کنند، قتال کن تا هنگامی      دهند و نه اطاعت از دین حق می         های خدا و رسول تن می       منبع

 پست اجتمـاعی  با احساس تسلط و قدرت برتر شما تن به پرداخت جزیه دهند و به منزلت  
 .راضی شوند

های سرکش و معاند، هنگامی که در موضع ضعف و تحت فشار قرار بگیرند،   این روح
، آمادگی بیشتری بـرای تأمـل در        در این حالت  . شوند  برند و شکسته می     از این ذلت رنج می    

 .یابند فرازی و عناد از آن روبرگردانده بودند، می چه با غرور و گردنآن
 اهل حق و ذلیل کردن دشمنان از نظر آثار اجتمـاعی و تربیتـی نیـز قابـل      گرامی داشتن 
روشن است که تشویق و تکریم مؤمنان، یعنـی آن کسـانی کـه بـا درک             . توجه و تأمّل است   

دنبال دارد و هـم در        حقانیت رسول با او همراه شدند، هم تقویت و دلگرمی بیشتر آنان را به             
از سوی دیگر، تحمیـل منزلـت پسـت اجتمـاعی و            . گذارد  میجای    سایر افراد، تأثیر مثبتی به    

در روایت زراره بـه ایـن       . هاست  خوار کردن آگاهان سرکش، زمینۀ خوبی برای بازگشت آن        
ای کـه بـر اهـل کتـاب           از میزان جزیه  ) ع( از امام صادق   ۀزرار. نکته ظریف اشاره شده است    

عنوان حداکثر مبلـغ جزیـه تعیـین     ی بهکه آیا اندازه و مقدار   کند و این    شود سؤال می    بسته می 

                                              
ما حدّ الجزیۀ علی اهل الکتـاب و هـل   ): ع(قلت البی عبداهللا: قال«: از زراره نقل شده است     با سند صحیح     566، ص   3در کافی، ج    .  1

ذاک الی االمام أن یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر مالـه               : علیهم فی ذلک شیءٌ موظف الینبغی أن یجوزوا الی غیره؟ فقال          
لوا فالجزیۀ تؤخذ منهم علی قدر ما یطیقون له أن یأخذهم به حتـی یسـلموا   بما یطیق انّما هم قومٌ فدوا انفسهم من أن یستعبدوا أو یقت   

و کیف یکون صاغراً و هو ال یکترث لمـا یؤخـذ منـه حتـی     » حتی یعطوا الجزیۀ عن یدٍ و هم صاغرون    «: فانّ اهللا تبارک و تعالی قال     
 »...یجد ذالً لما اخذ منه فیألم لذلک فیسلم

ما یؤخذ من اهل الذمۀ و تسمیتها       :  الجزیۀ ؛)المنجد(ن الراضی بالذل والضّیم     المها:  الصاغر ؛)للمفردات(نیۀ  الدالراضی بالمنزلۀ   : الصاغر.  2
 .)المفردات(بذلک لالجتزاء بها فی حقن دمهم

لهم کمـا   و قیل معناه عن قدرۀ لکم علیهم و قهـر         ...  «: سورۀ توبه در تفسیر مجمع البیان آمده است        29در آیه   ) عن یدٍ (در مورد معنای    
 . »یقال کان الید لفالنٍ و قیل یدٌ لکم علیهم و نعمۀ تسدونها الیهم بقبول الجزیۀ منهم
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فرماید این امر به دست امام است که از هر فرد ذمـی بـا                 امام در پاسخ می   . شده است یا خیر   
توجه به میزان اموال او تا حدی که امکان تحمّـل آن را دارد جزیـه بگیـرد؛ چـرا کـه اینـان                        

بـه قیـد بردگـی در نیاینـد         که کشته نشوند و یا        مردمانی هستند که این مال را در عوض این        
کـه    شود تـا آن     پس جزیه تا حدی که تاب تحمّل آن را دارند، از ایشان گرفته می             . پردازند  می

هم وحتـی یعطـوا الجزیـۀ عـن یـد         (:  اسـت   خداوند تبـارک و تعـالی فرمـوده       . مسلمان شوند 
ان تـو   پـردازد مـی     راحتی و بدون احساس فشار جزیه را می         چگونه کسی را که به    . )صاغرون

ای باشد که او از این تحمیل، احساس ذلت کند و             گونه  دانست؟ گرفتن جزیه باید به    » صاغر«
 .از آن رنج ببرد و در نتیجه، مسلمان شود

 1بینیم که این تحمیل و فشار با هدف ریختن دیوار عناد و شکستن سرکشی و غرور                 می
ساز پـذیرش حـق    زمینهشود و  جای شقاوت اعمال می     گزین کردن پذیرش و نرمی به       و جای 
در واقع، این خشونت و شدت، یکی از مصادیق ظریـف و زیبـای لطـف و رحمـت                   . است

است و برخورد متفاوت با این گروه اجتماعی خاص، اگرچه در نگاه اوّل با رعایت مساوات    
میان افراد اجتماع منافات دارد، با آنچه که در ابتدای بحث آوردیم، عـدالت صـرف رعایـت                  

های مختلف،    یست، سازگار است در شرایط متفاوت و در برخورد با افراد و گروه            مساوات ن 
رعایت مصالح این گروه معاند و      آیا برای   . ها توجه نمود    ها و استحقاق    باید به نیازها، توانایی   

چنین حفظ مصالح اجتماع، این برخورد متفاوت که کامالً متناسـب بـا نیـاز و اسـتحقاق                  هم
گناه صـالح و    است؟ آیا عدالت اجتماعی اقتضا دارد که میان مجرم و بیهاست غیرعادالنه   آن

 فاسد تفاوتی نگذاریم و یکسان برخورد نماییم؟
دربارۀ برخورد با کفار و علت برخورد متفاوت با ایشان، باید به آیۀ نفـی سـبیل توجـه                   

 خدا نفی گردیده   در این آیه، ایجاد هرگونه راه تسلط بر مؤمنان برای کافران از سوی  2.نمود
الزمۀ این امر، این نکته است که در احکام شرع، هیچ حکمی وجود ندارد که اجـرای                 . است

چنین هر جایگاهی که نوعی برتـری را بـرای کفـار            هم. سلط کفار بر مؤمنان بیانجامد    آن به ت  
تثبیت کند و کشش خاصی را برای اهل کتاب و دین آنان در اذهـان ناآگـاه ایجـاد کنـد یـا                       

لیغی برای آنان محسوب شود و یا نوعی ذلت و خواری را در مؤمنان القا نماید، نفی شده                   تب
چه ن رویارویی عقیدتی نیست؛ بلکه آن     این به معنای فقدان آزادی عقیده و یا عدم امکا         . است

های ظریف تبلیغی و فریـب دادن افـراد ناآگـاه و تضـعیف روانـی                  قابل تحمل نیست، شیوه   

                                              
 .2 ، صبل الذین کفروا فی عزّۀ و شقاق.  1
را حـاکم بـر همـۀ         دست آمده است کـه آن       ای به    از این آیه، قاعدۀ فقهیه     .)141نساء  ( و لن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیالً       .  2

 .اند و مستند اصلی احکام بسیاری در فقه همین آیه است حکام اولیه دانستها
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 آزاد عقیدتی متفکران مسلمان با اهل کتاب، مقدم بر هـر درگیـری بـا                بحث. مسلمانان است 
 .باشد اهل کتاب است و شروع دعوت با برخورد هدایتگرانه و ارائۀ بینات می

هللا العـزۀ   چه دربارۀ تقدم مفاد آیه نفی سبیل بر احکام اوّلیه گفتیم، دربارۀ آیاتی مانند        آن
نیز صادق است؛ به این معنـی  » م یعلو والیعلی علیه   االسال« و روایت    .1و لرسوله و للمؤمنین   

که حفظ عزت رسالت و رسول خدا و مؤمنان و برتری اسالم بر دیگر ادیان، مقـدم بـر هـر                     
باشد و مسلمانان وظیفۀ تطبیق این قواعد کلی و اساسی در شرایط مختلف               حکم دیگری می  

تواند شکل اجرای ایـن قواعـد را          یالبته تغییر شرایط اجتماعی م    . اجتماعی را بر عهده دارند    
برای نمونه، فقهای سلف با تطبیق این قواعد بر شرایط اجتماعی ویژه خود، به     . دگرگون کند 

 چرا 2کردند؛ های کفار نسبت به بناهای مسلمانان حکم می تر بودن ساختمان عدم جواز مرتفع
کـرد و     را به خود جلب می    ها    گونه بناهای بلند توجه     که در فضای معماری سابق شهرها، این      

آورد؛ ولی آیا تطبیق این قواعد به         برتری و عزتی ظاهری را برای صاحبان آنان به ارمغان می          
خراش، مضحک و موجـب وهـن مـذهب           همین شکل بر شهرهای امروزی با هزاران آسمان       

 3؟نیست

                                              
  . 8/  منافقون.  1
 .284، ص 21جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم، محمدحسن نجفی، ج .  2
رک فقهی ایـن     نویسندۀ محترم با وجود توجه به مد       .172ی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ص        عباسعلی عمید زنجان    ها،  حقوق اقلیت .  3

هـا کـه مظهـر        اصوالً باید به این نکته توجه داشت که اسالم با این نوع تظاهرات و اشـرافیت و تفـوق طلبـی                    «: فرماید  تطبیق، می 
کنـد کـه از بـاال بـردن سـطح             اختالف طبقاتی است، در جامعۀ اسالمی مخالف است و از این رو، به مسلمانان نیـز توصـیه مـی                   

 احکـام المسـاکن،     5آورند که در بـاب        عارف اجتناب ورزیده و در حاشیه مدرک بحث خود،  روایاتی می           ها از مقدار مت     آپارتمان
جـا کـه در     کنـد آن     احکام المسـاکن روشـن مـی       25 و   6 و   5تامّل در برخی روایات باب      . آمده است ) 3ج   / 565(وسائل الشیعه   

در کتاب کافی در    . سق مالک و سازنده باشد، عملی مذموم است       ها برای ابراز برتری و نشأت گرفته از ف          ساختن بنا، ارتفاع سقف   
هـای آن، بحـث را        نقل شده است که مروری بـر آن و تأمـل در برخـی بخـش               ) ع(بخش جهاد، روایتی نسبتاً طوالنی از امام باقر       

 :کند نقل می) ع(خفض بن غیاث از امام صادق. کند تر می روشن
ــ بـه او     ) ع(ـ امام بـاقر   ) ع(پس ابومحمد . های امیرالمؤمنین پرسش نمود     دربارۀ جنگ ) ص(مردی که از دوست داران ما بود از پدرم        

اند و تا آتـش جنـگ فـرو     سه شمشیر از نیام بیرون کشیده شده. را همراه با پنج شمشیر مبعوث نمود   ) ص(خداوند محمد : فرمود
 کـه خورشـید از   هنگـامی . ل غروبش، طلـوع نکنـد  از محنشیند تا خورشید   ننشیند، در نیام نخواهند رفت و آتش جنگ فرو نمی         

که پیش از آن ایمان نیـاورده اسـت و یـا در ایمـانش     آورند و آن هنگام آن وز ایمان می  مغرب خویش برآید، مردم همگی در آن ر       
یـام  یک شمشیر از آن پنج شمشیر باز داشته شـده و شمشـیر دیگـر در ن          .  کارش نیاید   خیری کسب نکرده است، ایمان آن روز به       

امّـا شمشـیرهای سـه گانـه بیـرون از نیـام، یکـی        ... بیرون کشیدنش در دست غیر ماست و امّا دستور و حکمش با ماست           . است
شمشیر باز داشـته  . و شمشیر سوّم بر مشرکان غیرعرب... شمشیر دوّم بر اهل ذمه است... شمشیری است بر علیه مشرکان عرب،    

و شمشیر در نیام شمشیری است که با آن قصاص انجام ... اوز و مصادیق تأویل قرآن شده شمشیری است بر علیه اهل بغی و تج     
 ...از نیام بر کشیدنش بر اولیای مقتول است، ولی حکم و دستور آن با ماست. پذیرد می

 .تر است ذکر شده است که مرتبط با بحث ما و در خور بررسی وسیع) ع(در روایت، پس از ذکر شمشیر دوم، نکاتی درکالم امام
 در روایات دیگر، به صدمه پذیر بودن منزلی که سقف آن بلندتر از هفت یا هشت ذراع است اشاره شده است و در دستۀ دیگری از                          
روایات، محل زندگی اجنه و شیاطین ارتفاع بیش از هفت ذراع معرفی شده است و راه حل آن را نوشتن آیت الکرسی بر تـارک                     

تـوان   حال، همۀ این روایات، با فرض صحتشان، چه ربطی به بحث ما دارنـد و چگونـه مـی      . نسته است بنای بلندتر از این حد دا     
 اند به این روایات مستند نمود؟  مطالبی را که نویسنده محترم مطرخ نموده
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هـا    یوهشود و این شـ      ها منحصر نمی    های اعزاز اهل حق و اذالل کفار به این نمونه           شیوه
 .شوند گاه با تغییر شرایط متحول می

 آزادی در حوزۀ درونی
برای اسارت و محروم شدن از حق انتخاب، به مداخلۀ دیگران نیازی نیست؛ چـرا کـه                 

توانند در سنجش و انتخـاب آزاد آدمـی تـأثیر             همواره عوامل و مؤثرهایی وجود دارد که می       
 .گذارده، دامنۀ آزادی او را محدود کنند

های فطـری، وراثـت، پـرورش، تغذیـه و محـیط، هـر یـک، تـأثیرات                      ها و گرایش  نیاز
هـای قبـل را بـه         های نسل   ها و خصلت    وراثت، حاالت، گرایش  . گذارند  گوناگونی بر فرد می   

، چه قبل از تولـد کـودک چـه پـس از تولـد و حتـی در            2 پرورش و تغذیه   1.آورد  ارمغان می 
محـیط نیـز در نهایـت در        . گـذارد   جـای مـی     او به های    سالی تأثیرات مهمی در گرایش      بزرگ
البته وراثت و دیگـر عوامـل یـاد شـده، همگـی،      . گیری شخصیت فرد اثری عمده دارد    شکل

ها و نیازهای فطری بـر عهـده دارنـد؛ نیازهـایی کـه                اند و نقش اوّل را سائق       مؤثرهای ثانوی 
مانند نیاز به محبوبیت و برخی جسمی هستند، مانند نیاز به خوراک، پوشاک و برخی روانی،            

 .محبت ورزیدن و برخی دیگر عالی؛ مانند نیاز به علم و قدرت و حرکت
آزادی در این حوزه به معنای رهایی از اسارت این عوامل و دستیابی بـه قلـۀ انتخـاب                   

آیـد و گـاه بـه صـرف درک و             دست می   این رهایی گاه با تعارض عوامل مؤثر به       . آزاد است 
گاهی نیز رهایی به ترکیبی از آگاهی و احساس         . شود   مؤثرها حاصل می   خودآگاهی نسبت به  

 .و اقدام نیاز دارد
 آزادی در حوزۀ درونی و عدالت اجتماعی

گیـرد    های عمیق، حکمت آدمی حلم او مایه می         گفتیم که عدالت فردی، از فهم، آگاهی      
یابد، نیازمنـد آزادی      ر می ها استقرا   هایی که عدالت بر آن      همۀ شعبه . گردد  و از آنها سرشار می    

ها،  بدون این آزادگی. هاست ها و شتاب   ها، تعصب   داورینیازمند آزادی از پیش   » فهم«. هستند
های عمیق و برخوردهای حکیمانـه         و از آگاهی   گردد   عمیق و فهم واقعی محقق نمی      دریافت

 شـدن حلـم و      دار   آخرین مقدمه و زمینۀ الزم برای پیدایش عدل، ریشه         3.خبری نخواهد بود  
هـا و احساسـات اسـت و نتیجـه ایـن              حلم چیرگی بر خواسته   . بردباری در وجود فرد است    

                                              
 .114، ص 1زمینه روانشناسی، ج .  1
های اطعمه و اشربۀ محرّمه       ان حمل و بارداری ، حکمت      مع النساء، مستحبات در زم     ۀهای آداب الصلو    روایات بسیاری که در باب    .  2

 .همگی حاوی نکاتی در این زمینه هستند... و
 الحلم، فمن خۀ الحکم و رساۀعلی غائض الفهم، و غررالعلم و زهر: العدل منها علی اربع شعب... «: اشاره به روایت دعائم االیمان.  3

 .»ائع الحکمفهم علم غورالعلم، من علم غورالعلم صدر عن شر
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زدگی، فروخوردن خشم و دوری از برخورد عجوالنـه         تسلط، صبر و تحمّل، دوری از شتاب      
کـه اسـیر هـوس     آن. یابـد   روشن است که حلم نیز جز با حدی از آزادی تحقق نمـی         1.است

هـا و   هـا و هـوس      بنـابراین، آزادی از کشـش     . نفـس خـود نیسـت     است، مالک و مسلط بـر       
ها نقشی کلیدی در شکل گرفتن عـدالت در فـرد دارد و تحقـق عـدالت در عرصـۀ                      وسوسه

 .هایی بستگی دارد روابط فرد با افراد دیگر اجتماع، به پدیدآمدن چنین آزادگی
 :آزادی در حوزۀ روابط اجتماعی
ریـف آن در حـوزۀ      یفی بـه ظـاهر متفـاوت بـا تع         آزادی در عرصه روابط اجتماعی تعر     

آزادی .  ولی تفاوت میان این دو، تنها در فضای تطبیق این مفهـوم اسـت              ؛درونی انسان دارد  
در روابط اجتماعی به معنای عدم مداخله دیگران در اعمال ارادۀ فرد است؛ یعنی تفـاوت در     

بـر  . گیرد، نه در اصل مفهـوم       ر می نوع مانعی است که در برابر اعمال اراده و انتخاب فرد قرا           
این اساس، هر الزام و منع اجتماعی، تحدید آزادی افراد است و همۀ قراردادهای اجتمـاعی،                

درسـت اسـت کـه آزادی       . ها محدود کنندۀ آزادی فردی اسـت        ها و قوانین و حکومت      عرف
ـ                    دارد و  مطلوب است و نباید از آن چشم پوشید، ولی انسان تنها یک نیاز و یـک مطلـوب ن

حقیقـت ایـن    . گردد  ها ممکن نمی    تأمین این نیازها تنها در سایۀ چشم پوشی از برخی آزادی          
آزادی نیز باید قانونمند باشد     . شود افسار گسیختگی است     چه به کنار گذاشته می      است که آن  

کند و به حـال فـرد و اجتمـاع زیانبـار              و در حدی که شکوفایی و خالقیت و حرکت ایجاد           
 .یرفته شود؛ وگرنه این نیز یک هوس فردی است که باید از آن نیز آزاد شدنباشد پذ

هـا بـه      دلیل وسعت نیازهایش و عدم امکـان تـأمین آن           انسان نیازمند اجتماع است و به     
تنهایی و نیز نیـاز بـه انـس و دوسـتی بـا دیگـران، بـرای تـأمین نیازهـای ازدواج و روابـط               

سوی اجتمـاع هـم در طبـع انسـان            این کشش به  . تخانوادگی ناچار از زندگی اجتماعی اس     
ریشه دارد و هم از گستردگی نیازهـا و درک امکـان تـأمین بهتـر آن در جامعـه سرچشـمه                       

هایی از سـوی افـراد و قبـول           امّا تحقق و رشد اجتماع، در گرو پذیرش محدودیت        . گیرد  می
 کـه مطـرح     عـدالت اجتمـاعی در ایـن فضاسـت        . برخی قراردادهای اساسی اجتماعی است    

 ارتبـاط و    2.گـردد   ترین الگو برای تنظیم روابط اجتماع عرضه می         شود و به عنوان مناسب      می
                                              

. اند معنی کرده »الصبر واالناۀ والسکون مع القدرۀ والغرۀ« و »ترک العجله، ضبط النفس و الطبع عن هیجان الغضب«حلم در لغت به   .  1
انّما الحلـم کظـم الغـیظ و ملـک     «: در روایت آمده است که. ها همه لوازم آن است حقیقت حلم همان تسلط بر نفس است و این      

 .102، ص 78، ج بحار، »النفس
کرده است و سپس  اند که انسان در ابتدا آزاد و رها زندگی می گونه تصور کرده   این» قراردادهای اجتماعی «برخی از مبتکران بحث     .  2

 از معتقـدان بـه مـدنیت باالضـطرار           ای  چنـین پـاره     این تصور را در برخی قائالن به مدنیت بالطبع و هم          . تن به اجتماع داده است    
ان دید، ولی حقیقت این است که انسان از ابتدای هبوط و حتی قبل از آن، تنها نبوده است و با زوج و مونسی همراه بـوده                           تو  می

بحث از نحوۀ تعلق انسان به اجتماع، بحثی تاریخی در مورد علت پیدایش اجتماعات نیسـت؛ بلکـه تنهـا کنکاشـی اسـت                . است
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 است که بحث اهمیت      گاه تقابل میان عدالت اجتماعی و آزادی فردی در اجتماع، موضوعی          
تـری بـدان      و آثار بحث از آن بسیار قابل تأمّل و دقت است؛ از همین رو، بـا تفصـیل بـیش                   

 .یمپرداز می
گاهی مراد از آزادی    . در ابتدای بحث، باید به تفکیک میان دو مفهوم از آزادی بپردازیم           

 بـه عبـارت   ؛های فـرد اسـت   فراد دیگر در فعالیتها و یا ا  ها، گروه   فردی عدم دخالت دولت   
دیگر، آزادی یعنی مصون بودن فرد از مداخلۀ دیگران؛ و گاه مقصود از آن، سروری فرد بـر                  

در بحـث از نـوع      ). یا باید بخواهـد   (خواهد    چه واقعاً می    توانایی انجام دادن آن   خود است و    
گیرد کـه محـدودۀ آزادی هـر فـرد تـا کجاسـت؛        اوّل آزادی، این نکته مورد بررسی قرار می  

گرایان لیبرال طرفـدار    فرد.  تجاوز به حریم آن را ندارد      ای که هیچ نهاد یا فردی حق        محدوده
ر فضـای ایـن حـریم خصوصـی و فـردی هسـتند و اختیـارات                 تـ   گسترش دادن هرچه بیش   

 .پذیرند ها را تنها در حد ضرورت و حفظ مصالح اجتماع یا حفظ آزادی دیگران می دولت
نوع دوّم آزادی، به معنای حـق تعیـین مقـدرات خـود و در دسـت گـرفتن سرنوشـت                

 تنها در حکومت این مفهوم از آزادی ربطی مستقیم با دموکراسی دارد؛ چرا که. خویش است
 .آید دموکراتیک امکان دخالت هر فرد در تعیین مقدرات خویش فراهم می

مطلوب بودن هر دو نوع آزادی مورد تردید نیست؛ ولی در فضای واقعی اجتمـاع، هـر                 
آزادی به مفهوم عدم مداخلـۀ دیگـران و بـه    . دو دچار عواقب نامطلوب و آفات مهمی است      

عـدالتی در اجتمـاع و        ترها و گسترش بـی      فراد، به تسلط قوی   ویژه حکومت در اعمال اراده ا     
های بزرگ به معنـای   آزادی ماهی. انجامد حتی از دست رفتن آزادی اکثریت اعضا جامعه می        

 .های کوچک است مرگ ماهی
 روانـی، اخـتالف در جایگـاه اجتمـاعی افـراد و              ها در جسم و ذهـن و ویژگـی          تفاوت

تواند زمینۀ مناسبی برای انسان طبیعـی و سرشـار از             می... و  های اقتصادی     ناهمسانی توانایی 
روشن اسـت   . دور از کنترل، به رقابت و کشمکش بپردازد         غرایز باشد که در فضای آزاد و به       

 .ماند که در این فضا جایی برای عدالت اجتماعی و حتی آزادی اکثریت افراد باقی نمی
د به حال خود با هدفمندی جامعه نیز در         آزادی فردی یا به عبارت دیگر، رها شدن افرا        

تعارض است؛ چـرا کـه جامعـه بـرای تحقـق اهـداف، ناچـار از وضـع تکـالیف و اعمـال                        

                                                                                                                
نظـران، نـژاد و    در بـاب عوامـل پیـدایش اجتماعـات و ملـل، صـاحب      . کنـد  بط مـی پیرامون پیوندهایی که فرد را به جامعـه مـرت      

هـای مشـترک را بـه عنـوان           های جغرافیـایی و اقتصـادی و تـاریخی یـا سـنت              خویشاوندی، اشتراک دین، وحدت زبان، بستگی     
بـه بعـد و بـرای دیـدن          154عبـدالرحمن عـالم، ص      » بنیادهای علم سیاست  «رجوع کنید به    . نمایند  ترین عوامل مطرح می     اصلی
دفتر همکاری حوزه و » شناسی اسالمی درآمدی بر جامعه  «های مختلف در باب نحوۀ تعلق انسان به اجتماع رجوع کنید به               نظرگاه

 .ایم برای پرهیز از اطالۀ کالم، نظر خود را در این زمینه، به اشاره، در متن ذکر کرده. 213دانشگاه، ص 
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هـای مشـخص،      گونـه جوامـع، تنهـا در چـارچوب          آزادی فـردی در ایـن     . هاست  محدودیت
خصوصاً در جوامعی که مکتب و ایدئولوژی خاصی پذیرش عمـومی یافتـه             . پذیرفتنی است 

گونه جوامع، مردم از آزادی عبور کرده، آزادانه این افسار گسـیختگی               واقع، در این   در. است
 .اند را طرد نموده

تر شدن آثار این دیدگاه، مصداق تام آن را در لیبرالیسـم اقتصـادی بررسـی           برای روشن 
البته بحث از لیبرالیسم اقتصادی و ارتبـاط آن بـا عـدالت اجتمـاعی، بـه دلیـل                   . خواهیم کرد 

 .نیاز دارد تری یت و ویژگی موضوع، به بررسی گستردهاهم
سروری انسان بر خویشتن و انتخاب هدف و راه         . پردازیم  حال به مفهوم دوم آزادی می     

آفرینش آدمی نیز بـه     . ترین شکل برای شروع حرکت انسان است        زندگی از سوی او مطلوب    
انتخـاب  ، چـه مطلـوب اسـت    نر اجتمـاع نیـز آ  د. رسـاند  است که او را به آزادی می        ای  گونه

حکومت و حاکمیت، بـدون پـذیرش اجتمـاعی بـا مشـکالت             . آگاهانه و آزادانۀ مردم است    
های پذیرفته اجتمـاعی و اهـداف حکومـت و           رفع اختالف میان ارزش   . روست  مختلفی روبه 

از دیدگاه دینی، مهم این است که فرد و جامعه با          . قانون، جز با تحمیل و فشار ممکن نیست       
 اهـداف دیـن     1.اهی و در فضایی سالم دست به انتخاب بزنند و راه خـویش را برگزیننـد               آگ

 .سوی آن گام برداشت اهدافی نیستند که جز با انتخاب آزاد بتوان به
انتخاب سرنوشت یک جامعه و تعیین حکومت و نوع حاکمیت آن در اختیار افـراد آن                

ضای مناسب برای انتخاب، این گـزینش را         امّا نبود آگاهی و بینش در افراد و ف         ؛جامعه است 
توان ادعای دموکراسی و حکومت  نماید و با توجه به همین نکته نمی         کامالً از ارزش تهی می    

روشن شدن این مبحث و تبیین ارتبـاط میـان          . مردم را بدون آماده بودن این شرایط پذیرفت       
تـر   ماعی، به بحثی گسـترده چنین توضیح روابط میان آزادی و عدالت اجت دو نوع آزادی،  هم  

ما در این مختصر، نخست به دموکراسی و لیبرالیسم سیاسی و سپس به لیبرالیسـم               . نیاز دارد 
ها و ارتباطات میان عدالت اجتماعی و اشکال مختلـف لیبرالیسـم را               اقتصادی پرداخته، تقابل  

 .دهیم نشان می
 آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی

نی نظامی سیاسی است که در آن، مردم حکومت کنند، نه شاهان      دموکراسی اساساً به مع   
 :؟ دموکراسـی در غـرب بـه دو شـکل اسـت            امّا حکومت مردم به چه معنی است      . یا اشراف 

در دموکراسـی نماینـدگی چنـد حزبـی، رأی دهنـدگان            . نمایندگی چند حزبـی و مشـارکتی      
                                              

؛  لقد ارسلنا سبلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط            ؛)256/ بقره   (یّن الرشد من الغیّ   الاکراه فی الدین قد تب    .  1
 . )25حدید  (پا خیزند اند تا مردم خود به  دههمۀ رسوالن با بینات و کتاب و میزان آم



 
ظار

انت
 /

هم
یزد

 س
ره
شما

 /
ییز

پا
13

83
 

115 

کان حکومـت را بـه دسـت        تواند از میان دو یا چند حزب رقیب، یکی را برگزینند و سـ               می
در دموکراسی مشارکتی، تصمیمات به طور جمعـی توسـط          . اعضا و سران آن حزب بسپارند     

، همین دموکراسی مشارکتی بود که در       »دموکراسی«نوع آغازین   . شود  افراد اجتماع گرفته می   
ها و گرفتن تصمیمات مهم به طـور   آتن وجود داشت و شهروندان آتن برای بررسی سیاست      

کـار    ای کشورها در برخـی مـوارد بـه          امروزه هنوز این شیوه در پاره     . آمدند   گرد هم می   منظم
 شکل دیگـر دموکراسـی، یعنـی دموکراسـی نماینـدگی چنـد حزبـی جلـوۀ                  1.شود  گرفته می 

 .امروزین حکومت مردم است
دموکراسی نمایندگی به این معناست که تصمیمات مربوط به جامعه، نـه توسـط تمـام                

. شـود   اند گرفته مـی     ها را برای این منظور انتخاب شده        لکه توسط افرادی که آن    اعضای آن، ب  
دهـد تـا در فراینـد         این نوع دموکراسی در شکل چند حزبی آن، به مردم ایـن امکـان را مـی                

این شکل دموکراسی در کشـورهای      . سیاسی، از میان دو یا چند حزب، یکی را انتخاب کنند          
 .شود ژاپن و برخی کشورهای دیگر یافت میاروپای غربی، ایاالت متحده و 

لیــل دموکراســی امــروزی هــای خــود، بــه تح بســیاری از متفکــران معاصــر در نوشــته
ترین نظرات و تحقیقـات در ایـن مـورد      ما در این بحث به اختصار به بیان عمده  .اند  پرداخته

ا روشـن  عنـوان یکـی از مصـادیق بحـث مـ      پردازیم تا واقعیت آزادی سیاسی در غرب به  می
 2.شود

های دموکراسی امـروزی توسـط        یکی از نافذترین نظریات دربارۀ طبیعت و محدودیت       
.  ارائـه گردیـده اسـت   جوزف شومپیترای توسـط    و به صورت نسبتاً تعدیل شده      ماکس وبر 

گرایی دموکراتیـک نامیـده شـده         اند گاهی به عنوان نظریه نخبه       ها عنوان کرده    مفاهیمی که آن  
 .است

خود را از این فرض آغاز کرد کـه دموکراسـی مشـارکتی بـه عنـوان وسـیلۀ                   وبر بحث   
این امر تنها به این دلیل مسـلم نیسـت کـه        . حکومت منظم در جوامع بزرگ غیرممکن است      

توانند مرتباً برای گرفتن تصمیمات سیاسی اجتماع کنند؛ بلکه از آن روست  ها نفر نمی  میلیون
وبر معتقد است که دموکراسی مشـارکتی  . تخصص استکه ادارۀ یک جامعه پیچیده مستلزم       

های کوچک که وظایفی که بایـد انجـام شـود نسـبتاً سـاده و روشـن اسـت              فقط در سازمان  
تـری گرفتـه شـود و یـا           در جایی که بایـد تصـمیمات پیچیـده        . تواند کارکرد داشته باشد     می

ماننـد یـک شـرکت            ــ   چنـدان بـزرگ،       سیاستها با دقت طرح شوند حتـی در گروههـای نـه           
                                              

 .331آنتونی کیدنز، جامعه شناسی، ص .  1
 .351 و 332مرجع قبلی، ص .  2
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متخصصان باید وظایفشـان را بـه طـور         . ـ دانش تخصصی و مهارت ضرروی است        بازرگانی
توان در معرض انتخاب افـرادی    مشاغلی را که نیازمند تخصص است می      . مستمر انجام دهند  

ها و اطالعات ضروری داشته باشند؛ در         قرار داد که ممکن است تنها آگاهی مهمی از مهارت         
بایـد گروهـی   . گذاری کلـی، انتخـابی هسـتند      ه مقامات باالتر یعنی مسئوالن سیاست     حالی ک 

 .عنوان مقامات تمام وقت بوروکراتیک برای اداره کشور وجود داشته باشند به
یابد؛ چرا که نیاز بـه        با توسعۀ شهروندی، نیاز به مقامات بوروکراتیک افزایش بسیار می         

طـور    هـای بـزرگ اداری، آن هـم بـه           ی و ایجاد نظام   ارائۀ خدمات رفاهی بهداشتی و آموزش     
به نظر وبر، دموکراسی نمایندگی چند حزبی، به دفاع از جامعـه،            . سازد  دائمی را ضروری می   

گیری خودسرانۀ رهبران سیاسی و هم در برابـر تصـاحب کامـل قـدرت                 هم در برابر تصمیم   
 .پردازد ها می توسط بوروکرات

ای اثـربخش باشـند، دو شـرط          ظامهای دموکراتیک تا اندازه   که ن   به عقیده وبر، برای این    
های احزاب رقیب کـم       اگر سیاست .  نخست باید احزابی وجود داشته باشند      :باید تأمین شود  

وبر این اندیشه   . شوند  دهندگان از هرگونه انتخاب مؤثر محروم می        و بیش یکسان باشند، رأی    
. کنـد   قابل مالحظه دموکراتیک باشـند رد مـی  ای توانند به گونه  های یک حزبی می     را که نظام  

دوم، باید رهبرانی سیاسی وجود داشـته باشـند کـه از تخیّـل و نشـاط الزم بـرای گریـز از                       
وبـر بـر اهمیـت رهبـری در         . روح بوروکراسـی برخـوردار باشـند        آور و بی    سنگینی کسالت 

کنـد کـه حکومـت        یاو استدالل م  ). گرایی دموکراتیک   نخبه(کند    دموکراسی تأکید زیادی می   
توانیم امیدوار باشیم کـه آن نخبگـان بـه طـور               ناپذیر است و ما حداکثر می       نخبگان اجتناب 

های خردمندانـه و مبتکرانـه انجـام          مؤثری نماینده منافع ما باشند و این نمایندگی را به شیوه          
کننـد    اهم مـی  ای برای پرورش رهبران سیاسی کارآمد را فر         ها زمینه   ها و کنگره    پارلمان. دهند

وبـر بـه    . توانند با نفوذ بوروکراسی مقابله کرده و پشتیبانی مردم را بـه دسـت آورنـد                 که می 
نهد تا    آورد، ارج می    تر به دلیل کیفیت رهبرهایی که به وجود می          دموکراسی چند حزبی، بیش   

 .فراهم ساختن امکان مشارکت تودۀ مردم در سیاست
ای بـا نظـر وبـر کـامالً           مشارکت سیاسی تـوده   های    جوزف شومپیتر در بارۀ محدودیت    

تر بـه عنـوان روشـی بـرای ایجـاد             برای شومپیتر هم، مانند وبر، دموکراسی بیش      . موافق بود 
ای بـرای   حکومت کارآمد و مسئول اهمیت دارد تا وسیله فراهم ساختن قدرت قابل مالحظه         

جای   سیاسی معین به دموکراسی چیزی بیش از امکان جایگزینی یک رهبر یا حزب1.اکثریت

                                              
خاطر داریم که عمدۀ مسائل ما دربارۀ         به: کند  وضوح، نظر او را تبیین می       دو مفهوم از دموکراسی، به    «عبارات زیر شومپیتر در مقاله      .  1

اند و به این اعتقاد  شدند که مردم دربارۀ هر مسئلۀ خاصی صاحب اعتقاد قاطع و عقالیی نظریۀ کالسیک، بر این فرض متمرکز می   
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. دموکراسی حکومت سیاستمدار است، نه حکومت مـردم       . رهبر و حزب سیاسی دیگر است     
گونـه کـه دالالن، سـوداگران سـهام در بـازار              هسـتند؛ همـان   » سوداگران رأی «سیاستمداران  

کم انـدکی     باید دست   اند؛ امّا برای دستیابی به حمایت رأی دهندگان، سیاستمداران می           بورس
 .گو باشند ها و منافع انتخاب کنندگان پاسخ  به خواستنسبت

گرای دموکراسی امروزین را بسیار تحـت         پردازان کثرت   های وبر و شومپیتر نظریه      نظریه
تواننـد چنـدان تـأثیری، یـا          پذیرند که شهروندان منفـرد نمـی        گرایان می   کثرت. تأثیر قرار داد  

کننـد    ها استدالل می    اسی داشته باشند؛ امّا آن    های سی   گیری  گونه تأثیر مستقیمی بر تصمیم      هیچ
هـای ذینفـع    که گرایش به تمرکز قدرت در دست مقامات حکومتی در نتیجۀ حضـور گـروه              

ها، موجب تقسیم قدرت و کاهش قـدرت اعضـای            بندی  وجود دسته . شود  متعدد محدود می  
راینـدهای دائمـی    های حکومت با تأثیر از ف       در نتیجه، سیاست  . یک گروه یا طبقه خواهد بود     

هـای تجـاری و       اند، مثـل سـازمان      های متعددی که نمایندۀ منافع مختلف       زدن میان گروه    چانه
یک نظام سیاسی دموکراتیک، نظامی است که توازن میان         . گیرد  های کارگری قرار می     اتحادیه

ند، گذار  گذاری تأثیر می    به عبارت دیگر، همه تا حدودی بر سیاست       . منافع رقیب وجود دارد   
 .یک سلطۀ مطلق ندارند ولی هیچ

 :این دیدگاه از چند جهت قابل انتقاد است
هـای ذینفـع،      رقابـت گـروه   . نفع بسیار ساده تصویر شده است       های ذی   رقابت گروه . 1 

معروف است که رقابت قابل رقابـت اسـت؛ در نتیجـه،    . انجامد غالباً به ائتالف و انحصار می 
عنـوان    رنگـی بـه     آید که در صورت تعدد نیز تنها کلیات کم         یک یا چند گروه بزرگ پدید می      

هـای واقعـی احـزاب مخـالف، چنـدان            همین است که سیاسـت    . ماند  منافع مشترک باقی می   
 .تفاوتی ندارند

در جوامـع امـروزی،     . تودۀ انتخاب کننده کامالً ناآگاه و منفعل توصیف شـده اسـت           . 2
های مردم با آموزش      خصوصاً اگر توده  . ستندافراد تحصیل کرده و دارای شعور سیاسی کم نی        

توانند در مورد اشخاص و احزاب و اهـداف     تر می   معیارها، ارتقای کیفی بیابند، طبیعتاً راحت     

                                                                                                                
. پوشـانند  که مراقب عملی شدن آن اعتقاد باشند جامۀ عمل می» نمایندگانی«عه دموکراتیک ـ از طریق انتخاب  خود ـ در یک جام 

شـود کـه مـراد از آن، تفـویض            بدین ترتیب، انتخاب نمایندگان در مرحلۀ دوم، پس از هدف نخستین نظم دموکراتیک واقع مـی               
فرض کنید که مـا نقـش ایـن دو عنصـر را وارونـه کـرده و اخـذ             . قدرت تصمیم دربارۀ مسائل سیاسی به انتخاب کنندگان است        

اذ تصمیم بر عهدۀ آنان محوّل      وسیله انتخاب کنندگان را در وهلۀ بعد از انتخاب کسانی قرار دهیم که اتخ               تصمیم دربارۀ مسائل به   
 است که آن هم به نوبۀ خـود،        ای  رسیم که نقش مردم ایجاد یک حکومت یا یک هیئت واسطه             به بیان دیگر، به این نظر می       ؛است

روش دموکراتیـک عبـارت از یـک چنـان نظـم            : کنیم که   سان تعریف می    عامل اجرایی ملی یا دولت را ایجاد خواهد کرد و بدین          
خاطر جلب آرای مردم،  آمیز به واسطه تالش رقابت  نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد، تحت لوای آن، به             

 ).340، ص »فلسفه سیاسی«مجموعه مقاالت (» .یابند گیری دست می صمیمبه قدرت ت
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های آنان قضاوت کنند و این کنترل و نظارت عمـومی ضـامن بسـیار خـوبی بـرای                     و برنامه 
 .هاست حفظ سالمت حکومت

ای مؤثر در بسیاری از موارد به پیروزی بـازیگران و           ه  دور از کنترل     سیاسی به   رقابت. 3
شوند و از توان      راحتی اسیر تبلیغات می     به ویژه در فضایی که مردم به      . انجامد  فریبان می   عوام

 .اند فکری الزم و درک معیارها و موازین محروم
 ؛انـد   بت سیاسی، قدرتمنـدان اقتصـادی     در فضای امروزین غرب، برندگان قطعی رقا      . 4
های فشـار در      ها و تملک اهرم      که توان تأمین مخارج تبلیغات انتخاب و تسلط بر رسانه          چرا

شود   نفع فقط در چارچوبی که از سوی آنان تعیین می           های ذی   دیگر گروه . هاست  انحصار آن 
 .پردازند به رقابت می
گرا بر مبنای تعبیری از نظام سیاسی جوامع امروزی قرار داشـت              که نظریه کثرت  دیدیم  

چنین رقابتی ظاهراً از تمرکز قدرت در       . کند  آمیز منافع گروهی تأکید می      که بر طبیعت رقابت   
گرایـی    گرایان، مانند طرفداران نظریۀ نخبـه       کثرت. کند  دست یک گروه یا طبقه جلوگیری می      

هـا    کننـد؛ امّـا آن      تواننـد حکومـت       کنند و نمی    د که مردم حکومت نمی    پذیرن  دموکراتیک، می 
وایت   سینظری که توسط    . دانند  ایاالت متحده و جوامع دیگر غربی را اساساً دموکراتیک می         

کـرد    او احساس می  . اظهار گردید، کامالً متفاوت بود    » نخبگان قدرت « در اثر مشهورش     میلز
پـذیری و تنـوع قابـل         ستین تـاریخش، در واقـع انعطـاف       های نخ   که جامعۀ آمریکا، در دوره    
 . نشان داده بود؛ امّا این وضع از آن زمان تا کنون تغییر کرده است مالحظه در تمام سطوح

کند که طی قرن بیستم یک فرایند تمرکز نهادی در نظم سیاسی اقتصاد               میلز استدالل می  
زیادی از طریق ایاالت جداگانه سـازمان       نظام سیاسی زمانی تا اندازۀ      . و حوزۀ نظامی رخ داد    

به نظر میلز، امروز قـدرت      . گردید  وبیش توسط حکومت فدرال هماهنگ می       یافته بود که کم   
به همین ترتیب، اقتصاد کـه زمـانی از تعـداد زیـادی             . شود  سیاسی دقیقاً در باال هماهنگ می     

های بسیار بزرگ     تای از شرک    واحدهای کوچک تشکیل شده بود، اکنون زیر سلطۀ مجموعه        
سرانجام اگرچه زمانی نیروهای مسلح از نظر تعداد محدود بوده، با نیروهـای             . در آمده است  

شد، اکنون ایـن نیروهـا رشـد کـرده، تشـکیالت عظیمـی را در میـان                    شبه نظامی تکمیل می   
 .اند های دارای موقعیت کلیدی به وجود آورده نهادهای کشور و سازمان

ها متمرکزتر گردیـده اسـت، بلکـه بـه طـور              تنها هر یک از این حوزه       بنابر نظر میلز، نه   
افرادی که  . اند  ای با یکدیگر مرتبط گردیده و یک نظام قدرت متحدی را تشکیل داده              فزاینده

هـای اجتمـاعی    گانه قـرار دارنـد، زمینـه    های نهادی سه ها در تمام حوزه  در باالترین موقعیت  
فع مشابهی برخوردارند و غالباً به طور خصوصی یکـدیگر را           همانندی دارند، از عالیق و منا     
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کنـد و     اند که کشور را اداره می       ها به صورت یک گروه نخبه قدرتمند در آمده          آن. شناسند  می
چه در کشـورهای دیگـر        المللی ایاالت متحده بر بسیاری از آن        با در نظر گرفتن موقعیت بین     

 .گذارد دهد نیز تأثیر می جهان رخ می
کند، اساساً از متخصصـان ثروتمنـد و          گونه که میلز توصیف می      وه نخبه قدرتمند، آن   گر

هـای معتبـر      ها بـه دانشـگاه      ترکیب شده که بسیاری از آن     ) مرد(سفید پوست آنگلوساکسون    
های حکومتی با یکدیگر شـرکت        های معینی تعلق دارند و در کمیته        اند، به باشگاه    معینی رفته 

رهبـران اقتصـادی و سیاسـی بـا همـدیگر           .  به یکـدیگر نزدیـک اسـت       ها  دارند و عالیق آن   
همکاری دارند و هر دو با بستن قراردادهای تسلیحاتی و تهیه کـاال بـرای نیروهـای مسـلح                   

های باال در این سه حوزه       متقابالً تحرّک زیادی میان موقعیت    . روابط نزدیکی با نظامیان دارند    
هـای     رهبران اقتصادی اغلب داوطلـب مقـام       .دی دارند سیاستمداران منافع اقتصا  . وجود دارد 
 .های بزرگ هستند شوند و مقامات باالی نظامی عضو هیئت مدیرۀ شرکت دولتی می

کند که سه سـطح متمـایز قـدرت در            های کثرتگرایانه، استدالل می     میلز بر خالف تبیین   
 کرده، به طور رسمی     گروه نخبه قدرتمند باالترین سطح را اشغال      . ایاالت متحده وجود دارد   

گیرد که هـم بـر عرصـۀ داخلـی و هـم بـر سیاسـت         ترین تصمیمات را می   و غیررسمی مهم  
 .گذارد خارجی تأثیر می

سـازند، همـراه بـا     ها متمرکز مـی  گرایان توجه خود را بر آن   های ذینفعی که کثرت     گروه
 بـر تصـمیمات   هـا  نفـوذ آن . کنند های محلی در سطوح میانی قدرت عمل می        تر سازمان   بیش

در سطح پایینی، تودۀ عظیم مردم قرار دارند کـه عمـالً هـیچ نفـوذی بـر                  . مهم محدود است  
شود که اعضای گروه      ای گرفته می    های بسته   تصمیمات ندارند؛ زیرا این تصمیمات در محیط      

آیند که گروه نخبۀ سطح باالی هر دو سازمان حزبـی را بـه                نخبۀ قدرتمند در آن گرد هم می      
های هماننـدی اداره   هر حزب توسط افرادی با منافع و شیوۀ نگرش        . سازد  ر مرتبط می  یکدیگ

سان حق انتخاب رأی دهندگان در انتخابات ریاسـت جمهـوری و کنگـره آن                 بدین. شود  می
 .قدر اندک است که چندان اهمیتی ندارد

ای که میلز   نشان داد که طبقه باال، نه تنها در سه حوزهفوجی ویلیام دامهپس از میلز،    
 به نسبت    های سطح باال،    های متعدد دیگری نیز در موقعیت       تحلیل کرده است، بلکه در حوزه     

ها و مدارس مالی،      های امنای دانشگاه    ها شامل هیئت    این موقعیت . بسیار زیادی حضور دارند   
 . بنیادهای خیریه و مشاغل دیپلماتیک است وسائل ارتباط جمعی،

هـای     حـوزه  1.انـد   مین گونه وضعیت بریتانیـا را تحلیـل کـرده          به ه  گیدنز و استانورث  
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تنهـا  . تری با همـدیگر دارنـد       تر کشورهای اروپایی روابط تنگاتنگ      رهبری در بریتانیا و بیش    
کنند یا به دو دانشگاه     اقلیت کوچکی از جمعیت در بریتانیا به مدارسی که شهریه دریافت می           

هـای بـاال      ها در موقعیـت     افراد در بسیاری از حوزه    این  . رود  برجسته آکسفورد و کمبریج می    
هـای دیگـر ایـن وضـع مشـاهده            تر از حوزه    اگرچه در صنایع، کم   . حضور چشمگیری دارند  

تر از آمریکا     شود و حیثیت کار و کسب خصوصی در بریتانیا نیز به طور کلی خیلی پایین                می
ها در نیروهای مسلح، کلیسا،  یت درصد افرادی که در باالترین موقع80 تا 60بوده است، بین   

کـار پارلمـان، در مـدارس         دستگاه قضایی و خـدمات کشـوری هسـتند و اعضـای محافظـه             
فهرست عنـاوین و القـاب،   «شیوۀ صدور منظم . اند خصوصی و یا در آکسفورد تحصیل کرده  

که در پایان قرن نوزدهم معمول گردیده، پیونـدی میـان افـراد برجسـته کنـونی و اشـرافیت                    
دهـد و پـس از مطالعـه و     نخست وزیر، فهرستی به پارلمان ارائه مـی    . کند  روثی برقرار می  مو

در دسـتگاه خـدمات کشـوری و        . رسـد   بررسی توسط یک کمیتۀ پارلمانی، به تأیید ملکه می        
ارتش، مجاری رسمی نامزدی وجود دارند و دریافت عناوین ویژه یا القاب، دقیقاً تابع ارتقـا                

های دیگر، نامزدی برای دریافت عنـاوین و القـاب ویـژه،              در حوزه . ستهای باال   به موقعیت 
های غیررسمی وابسته است که افراد قدرتمند و بـا اعتبـار را بـه                 های ارتباط   تر به شبکه    بیش

 .دهند یکدیگر پیوند می
باالترین مرتبه در طبقه اشراف، مرتبه دوک است کـه القـاب مـارکیز، ارل، ویکونـت و                  

هـا   تـرین ایـن گـروه    ها طبعاً انحصاری دوک. گیرند یب نزولی پس از آن قرار میبارون به ترت  
تـن   تنها پنج. شوند  می های دارای دودمان قدیمی را شامل هستند و تعدادی از اعقاب خانواده     

هـا    دوک. اند  از بیست و شش دوک غیرسلطنتی دارای القابی هستند که از قرن نوزدهم داشته             
 بخش بزرگی از اعیـان       .شوند  داران خصوصی کشور را شامل می        زمین برخی از ثروتمندترین  

هـای نـوزدهم و بیسـتم         ها القابی دارند که در قرن       عمالً همۀ آن  . دهند  ها تشکیل می    را بارون 
این سیستم القاب و عناوین ویژه، چیزی بیش از یک آیـین سـاده تقـدیر از                 . اعطا شده است  

 این نظام در واقـع بیـانگر همبسـتگی ثروتمنـدان و             .است» خدمات انجام شده برای کشور    «
باشـد کـه در غیـر         قدرتمندان است و نشانۀ علنی پذیرش تازه واردان در میان ثروتمندان می           

 .صورت، ممکن بود بخواهند خودشان را از محافل رسمی حاکم جدا سازند این
عوامل ازدواج یکی از این . کنند سه عامل مهم دیگر به تحکیم یک گروه نخبه کمک می     

، زمینه تحصیلی مشترک و در آخـر        »مناسب«ازدواج فرزندان با همسران     . میان گروهی است  
شــبکه . هــای مختلــف نخبگــان گســترده اســت هاســت کــه در میــان حــوزه حفــظ دوســتی

های انحصاری و بـا یـک سلسـله     ها و انجمن های قدیمی، با عضویت در باشگاه   همشاگردی
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هـای رسـمی      چنین پیونـدهایی کـه در زمینـه         ها، هم    و میهمانی  مجالس اجتماعی شام و نهار    
 .شود آیند، حفظ می ترکیب و کار یا حکومت پدید می

وضـوح   های میلز، دامهوف و گیدنز وضعیت واقعی دموکراسـی در غـرب را بـه     بررسی
در آن جا حکومت نه توسط مردم که بـر اسـاس زد و بنـدها در میـان گـروه                     . دهد  نشان می 

گیـری از فنـون تبلیغـاتی،         ها و بهـره     شود و با تسلط همین گروه بر رسانه         عیین می قدرتمند ت 
اگر بـاز هـم مجـالی بـرای انتخـاب مـردم در میـان تعـارض                  . شود  افکار عمومی ساخته می   

قدرتمندان باقی بماند، انتخاب نه براساس معیار و مالک، بلکه عمدتاً بر پایـۀ مـؤثرتر بـودن                  
تـرین صـورت مسـخ        در واقع، آزادی به زشت    . گیرد  ف شکل می  های تبلیغاتی یک طر     حربه

های   ها و افسون    پندارند، اسیر فریب    گردیده است؛ چرا که مردم در حالی که خود را آزاد می           
 .اند شده» گروه قدرتمند«تبلیغاتی هستند و بازیچه دست 
بارتر از آزادی اسـت؛ چـرا کـه بـه تصـریح ایـن متفکـران،                   وضعیت دموکراسی تأسف  

. هـا نقشـی ندارنـد       گیـری   آینـد و مـردم در تصـمیم         ها توسط مردم به سر کار نمـی         حکومت
شود نه برای مردم است؛ چرا کـه نخبگـان ثروتمنـد در               حکومت نه توسط مردم انتخاب می     

ها، طبیعتاً متوجه حفظ منافع خود هستند و تأثیر دیگـر عوامـل در چهـارچوبی                  گیری  تصمیم
 .شود های ثروتمند ترسیم می ع گروهگیرد که توسط مناف صورت می

هـوش،  (های فردی     آزادی در شرایط طبیعی جوامع انسانی، یعنی متفاوت بودن توانایی         
قدرت یافتن نخبگان را به دنبـال دارد  ) های روحی، امکانات مالی و جایگاه اجتماعی     توانایی

ت بـه سـوی   گیـری حکومـ   و فقدان نظارت مردم بر این حکومت، زمینه مناسبی برای جهت       
عنوان ضمانت واقعـی بـرای حفـظ          تواند به   چه می   آن. آورد  های خاص فراهم می     منافع گروه 

چنین   های سیاسی و هم     مشارکت واقعی مردم در حکومت تلقی گردد و موجب حفظ آزادی          
اعمال نظارت بر حکومت گردد، وجود شعور سیاسی کافی در مردم و معیارهای الزم بـرای                

در کنار این   . ها است   های ارائه شدۀ آن     ها، شرایط اجتماعی و برنامه      ف آن شناخت افراد، اهدا  
ها را به مردم      ها و ناگفته    تواند پیچیدگی   شعور سیاسی، وجود متفکران و عناصر زبدۀ ملی می        

های حاکمـان را      گیری  بنمایاند و امکان ارائه اطالعات صحیح از وضعیت حکومت و تصمیم          
 .تحقق بخشد

سو  گردد؛ چرا که از یک ت که آزادی سیاسی با عدالت اجتماعی مرتبط میاز این راه اس   
وجود عدالت اجتماعی در شکل رفتار همسان و عادالنـه در آمـوزش معیارهـا و مـوازین و                   

در صورت مجاز شمرده شـدن نظـارت و   و ارائۀ اطالعات به عموم مردم، نقش اساسی دارد   
 برای حفـظ آزادی سیاسـی و مشـارکت          ،ظرانن  نقد و بررسی و اظهار نظر برای همۀ صاحب        
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از سـوی دیگـر، نبـودن آزادی سیاسـی،          و  عموم مردم در تقدیرات اجتماعی حیاتی اسـت؛         
عدالتی بـه روابـط اقتصـادی،         های قدرتمند و گسترش بی      معنای واقعی آن، به تسلط گروه       به

 .انجامد می... اجتماعی و 
 آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی

های مسائل اجتماعی که مسئلۀ آزادی در آن بسیار مورد توجه بوده               حوزه یکی دیگر از  
هـای    آزادی اقتصادی به معنای عدم مداخلۀ دیگری در فعالیت        . و هست، حوزۀ اقتصاد است    

اسـت کـه      جا مداخلۀ دولت یا هر قـدرتی        مراد از مداخلۀ دیگری در این     . اقتصادی فرد است  
توجه و تأکید بر این آزادی و ضرورت پاسـداری از   . زندنظام عادی و طبیعی بازار را بر هم         

آزادی «آن دسته از این مکاتـب کـه اصـل           . آن در مکاتب مختلف اقتصادی انجام شده است       
انـد،    شـمار آورده    را محور مباحث خود قرار داده و آن را از اهـم مبـانی خـود بـه                 » اقتصادی

 .شوند مکاتب لیبرالیستی خوانده می
 فرقـۀ   1760 از سـال     1.شـود   هـا آغـاز مـی       ی در غرب بـا فیزیـوکرات      لیبرالیسم اقتصاد 

دکتر کنه با انتشار مقاالتی در      . آیند   پزشک شاه گرد می    کنهفیلسوفان اقتصاددان پیرامون دکتر     
 المعارف و با نشر جدول اقتصادی، سعی در اثبات جریان کاالهای اقتصـادی در پیکـر                 ۀدایر

یک قرن پیش از آن، قـانون گـردش خـون در بـدن را               هارویگونه که     همان. اجتماع داشت 
 .کشف کرده بود

براسـاس  . شـود   نمودار مـی  » نظم طبیعی «ها نخست به صورت عقیده        عقائد فیزیوکرات 
دهد تـا     این دیدگاه، قوانین طبیعی مطلق و تغییرناپذیرند و خداوند متعال به انسان امکان می             

دکتر کنه در کتـاب  . این نظم بهترین استبا کمک عقل خود، نظم مشیت او را کشف کند و           
  2:نویسد می» حقوق طبیعی«

منظور از قانون فیزیکی، جریـان مـنظم هـر رویـداد فیزیکـی از نـوع طبیعـی بـوده و          
منظـور از قـانون اخالقـی، قاعـده در عمـل اخالقـی              . سودمندترین قانون برای بشر است    

ای   این قـوانین مجموعـه    .  بشر است  انسان و البته موافق با سودمندترین نظم فیزیکی برای        
 .دهند را به نام قانون طبیعی تشکیل می

هـای حکـام کـه      فرمان. در نتیجه، قوانین اثباتی باید فقط بازتابی از قوانین طبیعی باشند          
کنندۀ این قوانین اساسی دربارۀ نظم اجتماعی         شوند، فقط احکام اعالم     قوانین اثباتی نامیده می   

                                              
به سیر اندیشه اقتصـادی، بـاقر قـدیری اصـلی، دانشـگاه      : ک.ها و عقاید ایشان، ر    برای بحث تفصیلی از زمینه پیدایش فیزیوکرات      .  1

 .68 ص ،ی و تاریخ عقائد اقتصادی، فریدون تفضلی، نشر ن40تهران، ص 
 .51، ص 1اقتصادی سیاسی ریمون بار، ج .  2
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 .نینی که خداوند مقرر کرده استباشند؛ یعنی قوا می
تر دارد در     طور طبیعی راهی را که برای او مزایای بیش          ها، هر کس به     از نظر فیزیوکرات  

تمنـای سـود    . را پیـدا خواهـد کـرد        پیش خواهد گرفت و آزادانه و بدون کمک دیگـری آن          
در ایـن   . آورد وجـود مـی     تر بودن، جنبشی دائمی برای رفاه بـه         دنبال مزایای بیش    تر و به    بیش

گونـه اسـت کـه بـا          این. شود  تالش همگانی، برای نفع شخصی، منافع عمومی هم تأمین می         
استقرار رژیـم آزادی، تـأمین منـافع عمـومی ممکـن خواهـد بـود و گردونـۀ نظـام جامعـه                       

 .خود خواهد گردید خودبه
تأمین ،  )سازی، حفر قنوات    راه(در این دیدگاه، وظیفۀ دولت منحصر به کارهای عمومی          

 .فایده خواهد بود  تعلیم و نشر فرهنگ و لغو قوانین بی امنیت اقتصادی و اجتماعی،
ای تجلّـی     هـای تـازه     ها، لیبرالیسـم در انگلـیس و فرانسـه در شـکل             پس از فیزیوکرات  

 مکتب کالسیک انگلـیس را      »ثروت ملل « با انتشار کتاب     آدام اسمیت در انگلستان،   . یابد  می
چنان نقش اساسی خود را در دیدگاه این مکتب حفظ            هوم نظام طبیعی هم   مف. گذارد  بنیان می 

ها از این مفهـوم و بیـان آدام اسـمیت وجـود               امّا تفاوتی مهم میان تفسیر فیزیوکرات     . کند  می
آمـد و علـم    ها نظام طبیعی، نظامی بود که باید به مرحله عمل در می       دارد؛ از نظر فیزیوکرات   
که به نظر اسـمیت، نظـام طبیعـی نظـامی اسـت کـه                 در صورتی . بوداقتصاد، بیانگر این نظام     

از دیدگاه اسمیت، نظامی اقتصادی در جهان انسانی وجود دارد          . موجود و در حال اجراست    
آورند فائق آید و علم اقتصاد با ارائـه           وجود می   ها به   که قادر است بر موانع تصنعی که دولت       

 1.ها باشد عمل دولتتواند راهنمای  های طبیعی می این نظام
ها بر خالف نظم      از نظر اسمیت، نظام طبیعی نیازی به مداخله دولت ندارد و اگر دولت            

طبیعی، مداخله و اعمال سیاست کنند، توان تغییـر مسـیر آن را ندارنـد و مقهـور سـلطۀ آن                     
ها نباید در امور اقتصادی مداخله کنند؛ چرا که دولت نـه تـاجر خـوبی                   دولت 2.خواهند شد 

علت نداشتن منافع مادی در تولید، مراقبـت          مستخدمان دولت، به  . است و نه مدیری مناسب    
دولت تاجر خوبی هم نیسـت؛      . سوزی ندارند و مدیران خوبی نخواهند بود        و رسیدگی و دل   

 .کند که آن را خود تحصیل نکرده است چرا که دولت ولخرج است و از درآمدی خرج می
 اوّل تـأمین امنیـت، سـپس تعمـیم          : قائـل اسـت    ی دولـت  آدام اسمیت وظایفی نیز بـرا     

خاطر نداشـتن نفـع یـا نداشـتن            آن دسته از امور عمومی که افراد به        ،دادگستری و در نهایت   

                                              
 .53سیر اندیشه اقتصادی، قدیری اصل، ص .  1
هـای دولـت، سیسـتم        ؛ ولی با قطع مداخله    ) آمریکا 1929مانند بحران   (هایی را پدید بیاورند       توانند آشفتگی   ها می البته این دخالت  .  2

 .خود دوباره به حالت تعادل خواهد رسید خودبه
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توانایی، خود قادر به انجام آن نیستند، مثالً وضع حقوق گمرکی که هم برای دولت در آمدزا           
داخلی است، حمایت از مصـنوعات      است و هم منابع رقابت کاالهای خارجی یا مصنوعات          

 کـه آزادی   گذاری در شرایط انحصـار، تعیـین نـرخ بهـره، مداخلـه در مـواردی                داخلی، نرخ 
 .افکند و ایجاد محیط مساعد برای رقابت مشروع اقتصادی را به مخاطره می

کـرد کـه      نکتۀ در خور توجه در مورد اسمیت ایـن اسـت کـه وی زمـانی زنـدگی مـی                   
داری بـه واسـطه        اقتصـاد سـرمایه    ،ید صنعتی در آغاز راه بودند و در برابر        داری و تول    سرمایه

کـرد و از سـویی دیگـر،          تقسیم کار، گسترش بازار و ازدیاد سرمایه، گسترۀ وسیعی پیدا مـی           
شـد بـا افـزایش سـودِ هـر بنگـاه        وجود رقابت آزاد در بازار و آزادی کسب و کار باعث می          

 .راً میان منافع فردی و اجتماعی هماهنگی پدید آیدتولید، سود جامعه باال رود و ظاه
 در  ژان باتیست سه  باورهای مکتب کالسیک انگلیس توسط اقتصاددان لیبرال فرانسوی         

تقسیم مباحث (باتیست سه با ارائۀ روشی نو برای بررسی مسائل اقتصادی        . اروپا مشهور شد  
 پا را از اسمیت فراتر      »ن بازارها قانو«چنین با طرح      ، هم )اقتصادی به تولید، توزیع و مصرف     

 .گذارد
زمان با باتیست سـه، شـکل دیگـری از لیبرالیسـم در بریتانیـا                 پس از آدام اسمیت و هم     

نـام     و سپس با اقتصـاددانی بـه       توماس مالتوس نام    ابتدا با کشیشی پروتستان به    . نضج گرفت 
 بر خالف جریان گذشـته،      وجود آمد که    ای از مکتب لیبرالیسم به       جریان تازه  وکاردیدیوید ر 

شناسـانه، بـه      مالتوس با مطالعات جمعیت   . نگریستند  با دیدی بدبینانه به سرنوشت جامعه می      
کنـد؛ چـرا کـه        تر از خواربار افزایش پیدا مـی        این نتیجه رسیده بود که جمعیت، بسیار سریع       

صـاعد  است، ولـی افـزایش مـواد غـذایی بـا ت            ...) 8،  4،  2(رشد جمعیت با تصاعد هندسی      
به بیان دیگر، بشریت . عددی؛ و میان رشد جمعیت و افزایش مواد غذایی تعادل وجود ندارد 

دارد و ایجاد تعادل، تنها با کاستن از رونـد رشـد جمعیـت امکـان                  سوی قحطی گام بر می      به
، )عقب انـداختن ازدواج (منع اخالقی : جلوگیری از این رشد به سه طریق ممکن است      . دارد

 1.د، برنامه تنظیم خانواده و در آخر فقر و گرسنگیکنترل موالی
جـا تضـادهای       پروردگار را بـاور نـدارد و در همـه          ۀخودی خواست   مالتوس نظم خودبه  

. بیند که ترجمان قوانین اقتصادی است و گریزی هم از این قوانین نیست              انگیزی را می    حول
دستی دوران او محصول نبـود        تهیلیبرالیسم مالتوس بر این عقیده استوار است که بینوایی و           

هـای    تعادل میان منابع طبیعی و جمعیت است و این واقعیت گریزناپذیر بـا دخالـت قـدرت                

                                              
 .77؛ سیر اندیشه اقتصادی، ص 113تاریخ عقاید اقتصادی، تفضّلی، ص : ک.برای تفصیل این بحث، ر.  1
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هـا تنهـا    گونه دخالت رود؛ بلکه این حاکم و یا دستگیری از بینوایان توسط دولت از میان نمی   
 .نماید تر می کند و مصیبت را نزدیک تر کمک می به زاد و ولد بیش

رساند   او نظریات مکتب کالسیک را به اوج خود می        .  است ریکاردوال بدبین دیگر    لیبر
کند و هدف واقعـی   جای توجه به تولید، بحث را بر توزیع متمرکز می    و برخالف اسمیت، به   

 او مباحث تازه و مهمی را در چارچوب         1.داند  علم اقتصاد را بررسی قوانین توزیع ثروت می       
بدبینی او از این جهت است که اعتقـاد دارد رشـد جمعیـت          . کند دیدگاه کالسیک عرضه می   

خیـزی کـه      هـای حاصـل     که زمین   افزاید؛ حال آن    بر نیازهای انسان به خواربار مانند گندم می       
هـای نـامرغوب را       خاطر افزایش جمعیت، زمـین      وقتی بخواهیم به  . وجود دارد محدود است   

تر مصرف   تر و کار بیش     مرغوب باید کود بیش   های    آباد کنیم، برای رسیدن به حد بازده زمین       
آیـد و بهـای       تـر در مـی      ها خیلـی گـران      در نتیجه، قیمت تمام شده محصول این زمین       . کنیم

چرا که در بازار برای یک محصول معـین جـز یـک             . (طور کلی افزایش یابد     فروش گندم به  
هـای   احبان زمـین دهندۀ یک امتیاز اضـافی بـرای صـ    این نشان ). توان داشت   نرخ فروش نمی  

منـد   تـری بهـره    ای کمتر، از بهای فـروش بـیش         مرغوب است که با افزایش جمعیت با هزینه       
او برای مقابله . کند از سوی دیگر، بهای خواربار به زیان تودۀ مردم افزایش پیدا می          . شوند  می

افزایش   بازمان اوّل افزایش مالیات بر اراضی، هم: کند با این وضعیت، دو راه حل پیشنهاد می 
دوم، تبدیل اقتصاد کشاورزی انگلیس به اقتصاد صنعتی و توسعه به شیوۀ فنـی کـه     . جمعیت

چنین برای تأمین غالت،      هم. انجامد  تر کاالها و باالرفتن درآمد واقعی مردم می         به تولید ارزان  
 .باید به واردات متوسل شد

و از نظر تئوری، لیبرال     ا. شود   شکوفا می  جان استوارت میل  مکتب کالسیک در نظرات     
کند؛ هرچند که فردگرایی دو  است و آیین وی اصالحات مهمی در نظرگاه پیشینیان ایجاد می

او حالت تسلیم مالتوس و ریکـاردو و ناامیـدی از دخالـت دولـت را رد                 . ماند  آتشه باقی می  
ی تولیـدی،  هـا  هایی ماننـد توسـعه تعـاونی    کند و با تأثر از نظریات سوسیالیستی، راه حل  می

های جمعی و تحدید سهم االرث افراد برای مقابله با فقر و  اختصاص بهره مالکانه به سازمان    
دور از    او قوانین اقتصادی را همانند قـوانین طبیعـی عـام و بـه             . کند  ها را پیشنهاد می     نابرابری
هـا اعتقـاد      آنالبته دربارۀ قوانین مربوط به توزیع، به اجتماعی و نسـبی بـودن              . داند  تغییر می 

 .دارد
هـا     و سوسیالیست  فردریک لیست لیبرالیسم کالسیک مورد حملۀ شدید مکتب حمایتی        

های تئوریک و نتایج نـامطلوب عملـی بـه سـختی مـورد       دلیل برخی ضعف  قرار گرفت و به   
                                              

 .81؛ همان ص 123همان، ص .  1
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 آزادی اقتصادی و رقابت، انحصار را بـه ارمغـان آورده بـود و آزادی قاتـل                  1.انتقاد واقع شد  
های متعددی که در قـرن نـوزدهم در کشـورهای اروپـایی رخ داد و                  بحران.  بود آزادی شده 

وضع اسفناک کارگران صنعتی، این سؤال را پدید آورد که آیا فقر کارگر نتیجۀ قانون طبیعی                
تواند بـا   ها نمی است یا نتیجۀ رژیم غلط لیبرالیسم اقتصادی؟ آیا فکر بشر و دخالت حکومت         

تـر    ها را از رفـاه بـیش        ها را بهبود بخشیده، آن      نین طبیعی، وضع آن   قوااصطالح  وجود این به    
 برخوردار سازد؟

چنـان در اندیشـه       گرایی اقتصادی هـم     آزادی. امّا این به معنای پایان عمر لیبرالیسم نبود       
ها در  ها وجود داشت؛ ولی به تدریج، توجه به اشکاالت مطرح شده و اصالح آن         نئوکالسیک

نئولیبرالیسم راهی است که برخی از مؤلفـان بـرای حـل مشـکالت              . فتدستور کار قرار گر   
مکتـب   و نظریـۀ     لیبرالیسم سـازنده  نئولیبرالیسم در دو شکل     . اند  کنونی اقتصاد مطرح کرده   

 2.گر شده است  جلوهشیکاگو
. دهـد کـه از آزادی بـرای نـابودی رقابـت اسـتفاده شـود                 لیبرالیسم سازنده اجازه نمـی    

عدم دخالت حکومت به معنـای حمایـت از         . جویی حکومت نیست    ی کناره لیبرالیسم به معنا  
 و از میـان     3»حفـظ محـیط آزاد    «دولت مکلـف بـه      . هاست  ترها و دادن چراغ سبز به آن        قوی

 4.برداشتن موانع تولید، مبادله و سیستم پولی است
احیـای نقـش پـول و نظریـه         (مکتب شیکاگو، گرچه در نخست، با نـام مکتـب پـولی             

دار ایـدئولوژی سیاسـی و اقتصـادی          شهرت یافته است، در عین حال، پرچم      )  جدید مقداری
این مکتب مسائلی مانند آزادی فعالیت اقتصادی، سیاست، آزادی کسب          . باشد  خاصی هم می  

گذاری و عـدم   های سود و سرمایه قید و شرط از انگیزش    و کار، حاکمیت بازار آزاد، دفاع بی      
هـا را ضـروری       دی را مطرح نموده اسـت، همچنـین تحقـق آن          مداخله دولت در امور اقتصا    

 .کند ها به عنوان اصول اوّلیۀ نظام بازار جانبداری می دانسته، از آن
.  همـراه اسـت    آن میلتـون فریـدمن     همواره با نام رهبـر بالمنـازع         5نام مکتب شیکاگو  
 :گوید فریدمن در این باره می

بـرای نگهـداری آن الزم اسـت        ... و  آزادی هدف اساسی روابط بین افراد اسـت         ... 

                                              
 . به بعد، جنبشهای فکری معارض مکتب کالسیک107سیر اندیشه اقتصادی، ص .  1
 .132 و 130مکتبهای اقتصادی، ژوزف الژوژی، صص .  2
شـود؛ بلکـه دولـت وظیفـه دارد بـازار را       بت کرده است که در دیدگاه لیبرالیسم کالسیک نیز نقش دولت نفی نمی          الیونل رابینز ثا  .  3

 .56، ص 1اقتصاد سیاسی، ج . آماده سازد و حفظ نماید) محیط آزاد(
 .132 و 130های اقتصادی، ژوزف الژوژی، صص  مکتب.  4
 .466تاریخ عقاید اقتصادی، ص .  5
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که ما نقـش دولـت را محـدود کنـیم و اساسـاً بـه ضـوابطی ماننـد مالکیـت خصوصـی،                        
 .بازارهای آزاد و ترتیبات اختیاری متکی باشیم

پـذیرد و وظـایف       هـا را مـی      ای مشابه با دیدگاه کالسـیک       گونه   به وی وظایف دولت را   
 در مورد نقش دخالت دولـت در        کینویها و   کپنرریۀ  افزاید؛ لیکن به نظ     دیگری نیز به آنها می    

جا که دولت آزادی فـرد و جامعـه را دچـار مخـاطره      داری معتقد نیست و از آن  نظام سرمایه 
 .کند، همواره از گسترش وظایف و فعالیت دولت بیم دارد می

را تواند بسیاری از مسائل و مشـکالت          داند که می    فریدمن نظام بازار را نظام مؤثری می      
. که نقش دولت به عنوان عامل ضد انحصار همواره حفظ شـود    به شرط آن  . حل و فصل کند   

تـوان خالصـه    به طور کلی، وظایفی را که فریدمن برای دولت قائل است، در سه مـورد مـی    
کرد، نخستین مورد، مربوط به انحصار فنی است که حاکی از یک بنگاه انحصاری است کـه                 

 .تری در مقایسه با بازار رقابتی دارد شاز نظرگاه فنی کارآیی بی
های اوّلیـه، بـرای تأسیسـات     گذاری  های دیگر، مانند سرمایه     در این وضعیت و وضعیت    

العاده سنگین است، دولت تنها بنگاه اقتصادی است که نسـبت             برق و تلفن که هزینۀ آن فوق      
 مورد، مربـوط بـه      دومین. ها را دارد    به بخش خصوصی حق تقدم برای فعالیت در این رشته         

شود و سومین مورد، مربوط بـه اقـدامات دولـت در              های رفاهی و بهداشتی جامعه می       برنامه
اند  جهت مراقبت از کودکان عقب مانده و نگهداری از افرادی است که برای جامعه خطرناک

 ).مانند بیماران سخت روانی(
رالیسـتی را در سـه محـور        هـای اساسـی تفکـر لیب        در نقد این نظریه، شاید بتوان اشتباه      

 :خالصه کرد
 های او ها و قابلیت نگاه محدود به انسان، محرک. 1

تصویر انسان در مکاتب لیبرالیستی از زمان اسـمیت تـا نئولیبرالیسـم، حتـی در شـکل                  
. تدور از واقعیـت اسـ        و مکتب پولی شیکاگو، کامالً تحریری و بـه         1مکتب انتظارات معقول  

هـای اقتصـادی    تـرین واقعیتـی را از فعالیـت      تنها کوچک سیک نه آدمک اقتصادی مکاتب کال   
. دهد، بلکه تنها کاریکاتوری است مضحک که ارزش علمی و عملـی نـدارد          نمی  انسان نشان 

هـا    ها صرفاً منفعل نیستند؛ بلکه فعالیت       های اقتصادی در برابر بازار و قوانین آن         افراد و بنگاه  
یابنـد و در      تری می   ترها تسلط بیش    قوی. انجامد   نابرابری می  به... ها و     و زد و بندها، نوآوری    

علـت موضـع برتـر        گذارنـد و بـه      ها و مقامات اثر می      های دیگر، اتحادیه    بازار، بر وضع بنگاه   
                                              

برای دیدن خالصـۀ    .  مطرح شده است   مینه سوتا  و   شیکاگوهای     در دانشگاه  1980ن کالسیک نوین که پس از سال        یا اقتصاد کال  .  1
 .517، ص 1ج » ساموئلسن و نورد هاوس«اقتصاد : ک.روشنی از نظرات ایشان، ر
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 .تر تأثیر گذارند تا تأثیر پذیر اطالعاتی و مالی، بیش
دواری، هـای ا    تـر از دیگـر موجـودات اسـت و قابلیـت             های انسان بسیار متنـوع      محرک

آدمـی حتـی در فضـای آزادی و         . کننـد   تصویری است که مکاتب کالسیک آن را عرضه می        
دهـد و     تر یا حفظ خـود، بـه انحصـار تـن مـی              دست آوردن سود بیش     رقابت کامل، برای به   

هـا بسـیار    برخورد میان ایـن قطـب  . گزیند ها را بر می جای رقابت کامل، رقابت میان قطب       به
هـای     بـازی حفـظ منـافع، تنهـا در محـدودۀ بـازی             1.گوناگونی اسـت  پیچیده و پیرو عوامل     
هـا    ها به دانشگاه    های اقتصادی با سیاست استفاده از رسانه        قدرت. ماند  اقتصادی محصور نمی  

کند؛ بلکه با شدت تبلیغات، تقاضـا را          تولیدکننده به تقاضای بازار حرکت نمی     . کنند  نفوذ می 
سـازد و   شود؛ بلکه رأی و تصمیم را خود مـی          مردم نمی  او منتظر تصمیم و انتخاب    . سازد  می

تـر شـدن و       ترها تنها راه را اتحـاد و قـوی          از آن سو، ضعیف   . ریزد  در صندوق ذهن افراد می    
شـوند و     هـا تشـکیل مـی        اتحادیـه   .بیننـد   مـی ... گیری از سالح اعتصـاب و تظـاهرات و          بهره
 .شود می ها آغاز  زدن چانه

ز آثـار آزادی فعالیـت اقتصـادی و مسـئلۀ رقابـت، ضـعیف و               برداشت لیبرالیسم حتی ا   
تواند به شوق به      درست است که آزادی و رقابت در کنار سودجویی انسان می          . محدود است 

داری آمریکایی را سبز کند، همـین آزادی          کار و نوآوری و رشد و توسعه بیانجامد و سرمایه         
داری کارآمـدتری را    تواند سرمایه   نژادی، می و رقابت در کنار میل به غلبه و با تکیه بر عنصر             

 2.طرفی حریف را ناک اوت کنـد  قول آن اقتصاددان آمریکایی در هر زمین بی         شکل دهد و به   
ها از نقش خـویش،       بینی افراد و برداشت آن      تواند همراه با تغییر جهان      باز همین تمایالت می   

 .وجود آورد های دیگری از رقابت را به شکل
توانـد    جویی و نژادپرستی، می     بت و میل به سبقت، در کنار سودجویی یا غلبه         انگیزه رقا 

هـای متعـالی،      توانـد در کنـار انگیـزه        رحم امروز راه ببـرد و نیـز مـی           های بی   داری  به سرمایه 
بینـی و برداشـت        با تغییر فضای اعتقادی افراد و تغییر جهـان         3. بگذارد  اقتصادی نوین را پایه   
هایی کامالً متفاوت برای رقابت یافت؛ سبقت و          توان انگیزه   ر هستی، می  افراد از نقش خود د    

                                              
 .184، ص 1اقتصاد سیاسی، ج .  1
 .96رویارویی بزرگ، لسترتارو، ص .  2
حـال،  .  و بیقـرار اسـت     کوشد  چنین می    با رنج و ضرر، این     اند و محتمل و همزاد      ی که کم و کوتاه مدت     آدمی برای سودهای دنیو   .  3

همـان  . چگونه ممکن است برای وصول به بهشت وسیع و سرشار از محبت حق و نعـیم ابـدی آن مشـتاق نگـردد و آرام گیـرد                       
های   های رفیع و تالش     تواند همت   پرتو ذهنیتی تازه، می   کرد، در     هایی که رنج روز و بیداری شب را بر سوداگران گوارا می             کشش

 .عظیم را شکل دهد
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چنین    هم 3 قرب حق  2، مغفرت پروردگار،  1های عظیم آن جهانی     رقابت برای رسیدن به نعمت    
چه حقیقتاً برای او خیر است، از این قبیل            و توجه به نقش انسان و آن       4به دلیل ترس از معاد    

ها با آموزش و تربیت و تبلیغات، تقویت شوند و رقابت بر              نگیزهگاه که این گونه ا       آن 5.است
ای بـه خـود خواهـد         های اقتصادی رنگ و بوی تـازه        ها شکل بگیرد، فضای فعالیت      این پایه 

هـای مبتنـی بـر سـود و           داری  های سرمایه   عدالتی  ها و بی    گرفت و در این فضای تازه، از رنج       
 .غلبه خبری نخواهد بود

 های سیستم بازارضعفتوجهی به  بی. 2
کننده، دو عامل اساسـی در تعیـین    کننده و تبلیغات عرضه در این نظام، تمایالت مصرف 

گیرد، تأمین نیازهای واقعی مردم       چه هدف تولید قرار می      گفتیم آن . نوع و مقدار تولید هستند    
فی  بلکه تنها هدف در نظـام بـازار، تـأمین تمـایالت افـراد دارای قـدرت خریـد کـا                     ؛نیست

گیـری از      بلکـه بـا بهـره      ؛میان، تولیدکننده نیز منفعل نیست    روشن است که در این      . باشد  می
 آیا این وضعیت معقول و عادالنه است؟. گذارد وسایل تبلیغی، در میزان و نوع تقاضا اثر می

سعی در تصاحب بازارهای    . ضعف دیگر نظام بازار در مقدار کنترل بر حرکت آن است          
سـیر حسـاب    . تواند به انحصار بیانجامد و آزادی را مدفون کند          ابت آزاد می  رقبا در فضای ث   
چنـین اثـرات      هـم . های تجاری و رکودهای اقتصادی بیانجامند       تواند به بحران    نشدۀ بازار می  

مـثالً آلـودگی هـوا و       (تواند ضربۀ جبران ناپذیری به محیط زیست بشـر            برونی این نظام می   
 6.بزند) آب

 ح از جایگاه اقتصادی دولتنبود درک صحی. 3
روشن است که اگر در جامعه، ارادۀ عموم به تحقـق اهـداف اقتصـادی خاصـی تعلـق                   
گرفته باشد و رسیدن به شکل و مقدار مناسبی از تولید، ایجاد روالـی عادالنـه بـرای توزیـع                    

ضعیف ها پس از تولید و توزیع ثانوی درآمدها بر اقشار             امکانات پیش از تولید،  توزیع بهره      
در نظر باشد و تالش برای تحقق الگوهـای مصـرف، معقـول و متناسـب بـا نیازهـا باشـد،                      

هـای اجتمـاع      دهی بـه فعالیـت      ریزی اقتصادی و جهت     ضرورت وجود مرکزیتی برای برنامه    

                                              
 مسـک و فـی ذلـک فلیتنـافس المنافسـون          ؛ ختامه   )21حدید  (سابقوا الی مغفرۀ من ربکم و جنۀ عرضها کعرض السموات واالرض،            .  1

  ).25مطففین، (
 .همان.  2
 .10، واقعه، السابقون السابقون اولئک المقرّبون.  3
 .61-60مؤمنون، والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم و جلۀ أنهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات هم لها سابقون، .  4
 .48، مائده ...ولوشاءاهللا لجعلکم امۀ واحدۀ ولکن لیبلوکم فی ما اتاکم فاستبقوا الخیرات.  5
 .84، ص 1، ج نورد هاوس، ساموئلسناقتصاد، .  6
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ها و استفادۀ بهینه از امکانات و محقق نمودن           گردد؛ چراکه هماهنگ کردن فعالیت      روشن می 
 .شود  تنها در سایۀ چنین مرکزیتی ممکن میاهداف تولید و توزیع،

بینی تقاضا را برای تولیدکننـدگان پدیـد          ریزی متمرکزی، امکان پیش     وجود چنین برنامه  
این مرکزیت مسـلط و پرقـدرت،       . آورد و اطمینان و اقدام به تولید و رونق را در پی دارد              می

ند و بازار داخلی را در برابر       شک  دهد، انحصارها را می     های اجتماعی را کاهش می      تضاد گروه 
در نهایت، باید بـه نقـش       . آورد  مشکالت داخلی و خارجی در زیر چتر حمایت خود در می          

مهم دولت در تولید کاالهای عمومی، مانند تأمین دفاع ملی و برقراری نظم و قانون داخلـی،                
های عمـومی بـه     فراهم آوردن این کاال   . اشاره کرد ... ها، سدها، آموزش عمومی و      احداث راه 

چنـان گسـترده در میـان مـردم           دست بخش خصوصی ممکن نیست؛ زیرا سود این کارها آن         
 .ها را ندارد ای، انگیزۀ تهیه آن کننده شود که هیچ بنگاه یا مصرف پخش می


