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 چكيده

هاي معنوي در طول تاريخ تمدن بشري است كه  ترين ارزش عدالت يكي از عمده
تعيين رويكرد يك نظام سياسي به مورد توجه انديشمندان مكاتب مختلف بوده است؛ لذا 

ها و الگوهاي توسعه نيز مؤثر خواهد بود. اين  ي عدالت، در طراحي و تدوين نظريه مسأله
ايراني پيشرفت با  -ي جايگاه عدالت در الگوي اسالمي كوشد تا ضمن مقايسه نوشتار مي

گوي وجوه تمايز عدالت در ال«الگوهاي غربي توسعه، به اين سوال پاسخ دهد كه 
براي نيل به اين هدف، از » ايراني پيشرفت با الگوهاي غربي توسعه چيست؟ -اسالمي

و جهت استنباط به منابع معتبر اسالمي و   روش توصيفي، تحليلي، تطبيقي استفاده كرده
دهند كه  هاي بحث نشان مي ايم. يافته اي مراجعه نموده اهللا خامنه بيانات حضرت آيت

پيشرفت در تعريف: عدالت، نظام اقتصادي و سياسي مطلوب،  ايراني -الگوي اسالمي
تعيين نسبت آزادي و عدالت، نسبت توسعه/پيشرفت و عدالت، نقش دولت در برقراري 
عدالت و ترسيم اهداف نهايي خود در برقراري عدالت، با الگوهاي غربي توسعه، تمايزات 

 جدي دارد.
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 مقدمه
ترين مسايل فراگير و  از زمان پايان جنگ جهاني دوم تاكنون، توسعه يكي از مهم

ريزي كشورها بوده است. يكي از داليل  مفاهيم مطرح در محافل نظري و مراكز برنامه
بخشيدن به  ت شرق و غرب براي تسريفراگيرشدن مفهوم توسعه، رقابت دو ابرقدر

در ميان ساير ملل بود تا از  -ي اقتصادي  عنوان الگوي برتر رشد و توسعه به -الگوي خود 
خود ها را بهيافته افزايش داده و آن اين طريق بتوانند نفوذ خود را در كشورهاي غيرتوسعه

بعد با دو نگاه الگوهاي به  1950ي  وابسته كنند. بر اين اساس، فرآيند توسعه از دهه
هايي مانند عدالت  سوسياليستي و ليبراليستي مطرح گرديد. در الگوهاي سوسياليستي بحث

هاي محوري است. در الگوهاي  اي و اساسي، بحث اجتماعي و تأمين نيازهاي پايه
ليبراليستي نيز توجه به افزايش رشد اقتصادي و رفاه، بدون در نظر گرفتن مقوالتي 

ها عموماً توسعه  شود. در واقع، در اين نظريه عدالت اجتماعي مورد توجه واقع ميچون  هم
ي توليد ناخالص داخلي همراه با دگرگوني  مثابه ابزاري جهت افزايش پايدار سرانه به

هاي وسيعي از مردم در نظر گرفته  ساختار اقتصادي و ارتقاي كلي سطح زندگي بخش
 شود. مي

هاي معنوي در طول تاريخ تمدن  ترين ارزش ي از عمدهيك "عدالت"در اين بين، 
ي انديشمندان و مكاتب مختلف بوده  هاي دور تاكنون مورد توجه ويژه بشري، از گذشته

ها و الگوهاي  و با توجه به اهميتي كه در جوامع انساني داشته، در طراحي و تدوين نظريه
كي از مفاهيم كليدي در بحث توسعه نيز مؤثر واقع شده است. بر اين اساس، عدالت ي

ي  ايراني پيشرفت است؛ لذا طرح و تبيين الگويي كه به مسأله -تدوين الگوي اسالمي
 عدالت توجه كافي و وافي داشته باشد، از اهميت بسيار زيادي در ايران برخوردار است.

عدالت در الگوي «گويي به اين سوال اساسي است كه  نوشتار حاضر در صدد پاسخ
در » هايي داراي تمايز با الگوهاي غربي توسعه است؟ ايراني پيشرفت از چه جنبه -ياسالم
ايراني  -دهند كه الگوي اسالمي هاي بحث نشان مي گويي به سوال اصلي، يافته پاسخ

پيشرفت در تعريف: عدالت، نظام اقتصادي و سياسي مطلوب، تعيين نسبت آزادي و 
نقش دولت در برقراري عدالت و اهداف نهايي عدالت، نسبت توسعه/پيشرفت و عدالت، 

خود از برقراري عدالت، با الگوهاي غربي توسعه تمايز دارد. در نوشتار حاضر نخست به 
ايراني  -بررسي مفهوم و جايگاه عدالت در الگوهاي غربي توسعه و الگوي اسالمي
هاي  يشهپيشرفت خواهيم پرداخت و سپس در يك بررسي تطبيقي، تمايز عدالت در اند

ايراني پيشرفت با  -اسالمي، ليبراليستي و سوسياليستي (و در نتيجه تمايز الگوي اسالمي
 الگوهاي ليبرالي و سوسياليستي توسعه) را تحليل و واكاوي خواهيم كرد.
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ايراني  -جايگاه عدالت در الگوهاي غربي توسعه و الگوي اسالمي
 پيشرفت

ها به  توسعه حكايت از وابستگي و ارتباط آنها و الگوهاي   بررسي سير تحول انديشه
نحوي كه اين دو مكتب فكري مهم، چه  دو مكتب فكري ليبراليسم و سوسياليسم دارد؛ به
خصوص  اند. به هاي توسعه تاثيرگذار بوده در ادبيات توسعه و چه در الگوها و استراتژي

چنين  ي حركت و هم يوهابعاد فكري، الگو و ش  شناسي، بيني، انسان شناسي، جهان معرفت
دليل تنوع  اند. البته به هاي الگوهاي توسعه از اين مكاتب ناشي شده اهداف و آرمان

شدن  دليل پرهيز از مطول شده توسط انديشمندان هر دو طيف، به ها و الگوهاي ارايه ديدگاه
اهيم هاي عام ليبراليسم و سوسياليسم خو بحث، صرفاً به بررسي جايگاه عدالت در نظريه

بر الگوهاي غربي توسعه،  پرداخت و از طرح تمام نظريات پرهيز خواهيم كرد. عالوه
ابعاد   شناسي، بيني، انسان شناسي، جهان ايراني پيشرفت نيز داراي معرفت -الگوي اسالمي

خود است كه از  هاي مختص به چنين اهداف و آرمان ي حركت و هم فكري، الگو و شيوه
گيرد. لذاست كه بررسي مفهوم و جايگاه عدالت در الگوهاي  اصول اسالمي نشات مي

 اي است. ايراني پيشرفت، حائز اهميت ويژه -غربي توسعه و الگوي اسالمي

 . جايگاه عدالت در الگوهاي ليبراليستي توسعه1
4Fليبراليسم

معناي آزادي گرفته به 5F2"ليبرتي"ي انگليسي  خواهي، از واژهمعناي آزاديبه 1
عنوان يك مكتب سياسي و ي تعريف دقيق و جامع از ليبراليسم به رائهشده است. ا

پردازان غربي در اين هاي متعددي از سوي نظريهاجتماعي كاري دشوار است؛ زيرا تعريف
معتقد است:  "شاپيرو"عنوان مثال، . به)17 -14: 1377(آربالستر، خصوص ارائه شده است 

نگرشي به زندگي و مسائل آن وصف كرد كه طور دقيق توان بهمي ليبراليسم را«
. )3: 1380(شاپيرو، » هاستها و ملتچون آزادي براي افراد، اقليت هايي همتأكيدش بر ارزش

طبعاً بحث عدالت در مكتب ليبراليسم و نسبت آن با توسعه در الگوهاي ليبراليستي نيز 
 اهميت خاص خودش را دارا خواهد بود.

گيري الگوهاي توسعه تأثيرگذار بوده  ز دو جهت بر شكلمكتب فكري ليبراليسم ا
كه با توجه به  شد و دوم آن "نوسازي"كه باعث پديدآمدن الگوي  است: نخست آن

                                                      
1. Liberalism. 
2. Liberty. 
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گيري الگوي وابستگي  غيريت و تضادي كه با مكتب ماركسيسم داشت، موجب شكل
توسعه  عنوان مهمترين الگوي به "نوسازي"ي  گرديد. پس از جنگ جهاني دوم، نظريه

اقتصادي ليبراليستي مطرح شد. خاستگاه اين تئوري، فضايي بود كه در اياالت متحده 
ترين آسيب از جنگ جهاني دوم، در اوج قدرت قرار داشت.  آمريكا در آن فضا بدون كم

ي سياسي  بر نظريه اين مكتب كه داراي يك محصول عملياتي از مفهوم توسعه و مبتني
تعدد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را براي جهان سوم رقم زد. ليبرال بود، پيامدهاي م

است كه طي  "نئوكالسيك"هاي نوسازي، همان نگرش  طور كلي مدل اقتصادي نظريه به
ي عوامل و نهادها در مسير  آن، افزايش ميزان توليد ناخالص ملي و تشويق همه

تكنولوژي و مالكيت ،  شدن سرمايه هايي نظير صنعتي بخشيدن به رشد در عرصه شتاب
چون توليد، تجارت آزاد و اصل بازار آزاد مورد تأكيد قرار  هايي هم خصوصي در حوزه

ي مدرن به جوامع صنعتي غربي، و  هاي نوسازي، جامعه رو در نظريه گيرد. از اين مي
 شود. نيافته اطالق مي توسعه ي سنتي به جوامع  جامعه

داري، تبييني در پنهان از يك مدل سرمايه ي آشكار و ي نوسازي با استفاده نظريه
كند؛ اما اين نظريه عمدتاً بر اين دهد، ارائه ميكه چگونه و چرا دگرگوني رخ مي مورد اين

داري، كاربردي عام دارد. به اين ترتيب، جهان دوم فرض قرار دارد كه مدل سرمايه
شد داري تصور ميسرمايه (بلوك كمونيست)، يا ناديده گرفته و يا انحرافي موقت از مدل

گذارند كه فرايند  هاي نوسازي فرض را بر اين مي . در واقع در نظريه)251: 1383(راش، 
هاي مشابهي  ناپذير است و كشورهاي رو به توسعه فرصتشدن اجتنابنوسازي و صنعتي

روپا را به ي ا  ي توسعه  يافتهها، تاريخ انتزاعي و تعميمشدن دارند. اين نظريهبراي صنعتي
 .)Hoogvelt, 1982: 116(اند  منطق تبديل كرده

ي سنتي نوسازي وارد شد،  به الگوي توسعه در نظريه 1980ي  هايي كه در دههنقد
نحوي كه مطالعات و ي تعريف جديدتري از توسعه سوق داد؛ به پردازان را به ارايهنظريه

پردازان شاخص ارايه شد. از تئورينظريات اين گروه تحت عنوان نظريات نوسازي جديد 
اشاره كرد. وي نوسازي را بر اساس  "ساموئل هانتينگتون"توان به نوسازي جديد مي

شدن، تحرك و تجهيز اجتماعي، مشاركت سياسي و رشد اقتصادي مورد ميزان صنعتي
اسي، ي سي كه در فرايند نوسازي و توسعه دهد و معتقد است با توجه به آنمي ارزيابي قرار

كنند، بنابراين هاي جديدتر ظهور ميصورت مشاركت و ايفاي نقشتقاضاي جديدي به
هاي الزم براي تغيير وضعيت برخوردار باشد؛ در غير نظام سياسي بايد از ظرفيت و توانايي
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گرايي و زوال سياسي مواجه خواهد شد و ومرج، اقتدارثباتي، هرجصورت سيستم با بياين
 ها به شكل انقالب تجلي نمايد.ساماني سخ جامعه به اين نابهامكان دارد پا

ي سنتي نوسازي، همان  هاي ظاهري با نظريهرغم تفاوتي نوسازي جديد به نظريه
كه در مطالعات  رغم آنرو بهها را در ذات خود حفظ كرد. از اينها و مفروضانگاره

، اما اين رويكرد نيز نتوانست جديد نوسازي بسياري از نقاط ضعف اين نظريه مرتفع شد
ي الگوهاي سنتي و جديد  مجدداً الگوي مناسبي در اختيار جهانيان قرار دهد. بررسي انديشه

كه ريشه در مكتب ليبراليسم  -دهد كه اساساً عدالت در اين الگوها  نوسازي نشان مي
تصادي توجه دارند. ي رشد اق اي ندارد و اين الگوها صرفاً به مسأله جايگاه برجسته -دارند 

در واقع، رشد اقتصادي حتي اگر نامتوازن باشد، بر ايده و مفهوم عدالت برتري دارد. 
تدريج  كننده و فراگير است كه به ها معتقدند كه توسعه روندي سرايت صاحبان اين نظريه

هاي  كند و رشد اقتصادي به رشد گروه هاي ديگر سرايت مي ي اقتصاد به حوزه از حوزه
ترتيب الگوي اقتصادي  قل اجتماعي و ايجاد دموكراسي منجر خواهد شد. به اينمست

شود،  تنها موجب برقراري عدالت نمي بر ليبراليسم است، نه نوسازي سنتي و جديد كه مبتني
 كشد: ي داخلي و خارجي عدالت را نيز به چالش مي بلكه در دو حوزه

اري، نابرابري در توزيع درآمدها دي داخلي، يكي از نقايص نظام سرمايه در حوزه
ها هيچ است. بعضي از طبقات اجتماعي داراي امكانات و درآمدهايي هستند كه براي آن

كشند؛ مثل درآمدهاي حاصله از خريد و فروش زمين، انحصار كاال و ... كه زحمتي نمي
ي  اصلهشود و في ثروت بين طبقات مختلف اجتماع مي اين درآمدها مانع تقسيم عادالنه

ترين نتايج الگوهاي نوسازي سنتي و جديد،  آيد. در واقع، يكي از مهموجود ميطبقاتي به
ايجاد شكاف اقتصادي و اجتماعي گسترده ميان اقشار و طبقات مختلف جامعه در جريان 

 توسعه است.
 ي روزافزون و تضاد داري موجب ايجاد فاصله ي خارجي، نظام سرمايه در حوزه
شود. در واقع،  نيافته مي داري از كشورهاي توسعه ش كشورهاي سرمايهرو به افزاي

كشي از  قيمت بهره اي از پيشرفت خود را به داري قسمت عمده كشورهاي سرمايه
توان يكي از عواقب  آورند. بر اين اساس مي دست مي نيافته به كشورهاي توسعه

تر شدن  سو و عميق ه از يكماند ي كُند كشورهاي عقب داري را ركود يا توسعه سرمايه
مانده، از سوي ديگر دانست.  ي صنعتي با كشورهاي عقب ميان كشورهاي پيشرفته شكاف

طلبي و  چون سلطه هايي هم اين امر باعث بروز نابرابري جهاني و نمود آن در شكل
 اند كه اكثر كشورهايي كه مروج الگوي نوسازي بوده شود. كما اين استعمارگري مي
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طلب و  ي كشورهاي سلطه همگي در زمره -و كشورهاي اروپايي  آمريكا چون هم -
 اند. داشته استعمارگر قرار

 . جايگاه عدالت در الگوهاي سوسياليستي توسعه2
6Fسوسياليسم،

اي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه براي ايجاد يك نظم انديشه 1
كوشد كه در آن، تمامي قشرهاي اجتماع سهمي بر انسجام همگاني مي اجتماعي مبتني

باشند. هدف سوسياليسم، لغو مالكيت خصوصي بر ابزارهاي برابر در سود همگاني داشته 
بر لغو  هاي مبتنيتوليد و برقراري مالكيت اجتماعي بر ابزارهاي توليد است. اگر چه انديشه

تر پس از  وسياليستي بيشي زيادي در تاريخ دارد، ولي جنبش س مالكيت خصوصي پيشينه
گيري جنبش كارگري در قرن نوزدهم ميالدي اهميت سياسي پيدا كرد. در آن شكل

 هاي گوناگوني كه خود را سوسياليست، سوسيال دموكرات و كمونيستقرن، حزب
 ناميدند، با هدف لغو مالكيت خصوصي در اروپا و آمريكا شكل گرفتند.مي

نقش مهمي داشته  "وابستگي"ي  مدن الگوي توسعهمكتب فكري سوسياليسم در پديدآ
ي ظهور  منصهدر آمريكاي التين به 1960ي  كه در اواخر دهه "وابستگي"ي  است. نظريه

شكل گرفت. محققين سنتي  "نوسازي"رسيد، به قصد معارضه و مقابله با الگوي 
ي مستقل و  هوابستگي، ديدگاهي كامالً مخالف با نوسازي دارند و براي رسيدن به توسع

كنند و داري مي خودكفايي در جهان سوم، از كاهش پيوند اين كشورها با مركز طرف
 دانند.تحقق اين موضوع را مستلزم وقوع يك انقالب بنيادگراي سوسياليستي مي

7Fنيافتگي و وابستگيي توسعه اصل مهم در نظريه

اي نيافتگي مرحلهاين است كه توسعه 2
داري ي سرمايه ي سلطه داري نيست، بلكه شرط يا نشانهي سرمايه در راه رسيدن به جامعه

                                                      
1. Socialism. 

 ي ماركسيستي نيست، اما به اين دليل كه در برابر نيافتگي و وابستگي صرفاً يك نظريه ي توسعه . نظريه2
هاي ماركسيستي را قبول كرد، عموماً در  هاي نظريه ي نوسازي مطرح شد و بسياري از مفروض نظريه
پردازان ماركسيست و  شود. البته ميان نظريه ي نظريات و الگوهاي ماركسيستي مطرح مي زمره

ابي به ي نيافتگي و دست هاي رهايي از توسعه هايي در خصوص روش نيافتگي، تفاوت غيرماركسيست توسعه
) Furtadoنيافتگي همانند فورتادو ( پردازان غيرماركسيست توسعه عنوان مثال، نظريه توسعه وجود دارد. به

كردن يك سياست  نيافتگي، دنبال ي توسعه بر اين باور بودند كه تنها راه جوامع جهان سوم براي گريز از دايره
دارانه است. اين در  ي توسعه مستقل سرمايه عنوان وسيله ) بهImport substitutionجانشيني واردات (

گفتند تنها  كردند و مي ي وابستگي چنين سياستي را رد مي داران ماركسيست نظريه حالي است كه طرف
هاي توسعه نيافتگي و وابستگي در  حال نظريه نيافتگي را از ميان ببرد. در عين ي توسعه تواند دايره انقالب مي

طور ضمني بيان  ها به عنوان مثال: اين نظريه هاي اساسي داشتند. به ماركس تفاوت برخي از مسايل با نظرات
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نيافتگي اقتصادي و سياسي جهان سوم است. بنابراين جوامع صنعتي پيشرفته مسئول توسعه
 .)253: 1383(راش، هستند 

پردازان اين  ي وابستگي باعث شد كه نظريه انتقادات وارده بر الگوي توسعه در نظريه
ي  ي الگويي جديدتر برآيند؛ در پي اين كار نظريه ل نظريات خود و ارايهايده در پي تكمي

عنوان  پردازان سنتي وابستگي، وابستگي را به وابستگي جديد مطرح شد. در حالي كه نظريه
شده از بيرون تلقي كرده و بر ناسازگاري ميان وابستگي و  وضعيتي اقتصادي و تحميل

ي شرايط اجتماعي  ان وابستگي جديد، وابستگي را نتيجهپرداز كنند، نظريه توسعه تأكيد مي
تواند در مسير توسعه مؤثر  دانند و معتقدند ارتباطات خارجي مي و فرهنگي كشورها مي

تواند  ي مركز مي عنوان عاملي منفي در نظر گرفته نشود. در واقع سلطه باشد و صرفاً به
فراهم كند و از آن براي تحول استفاده  ها آوري فرصتي را براي انتقال عقايد، نهادها و فن

زيستي داشته باشند و  ديگر هم توانند با يك نمايد. در حقيقت وابستگي و توسعه مي
 شود. نيافتگي نمي وابستگي لزوماً منجر به توسعه

رفتن مالكيت  ي عدالت را در از بين به هرحال الگوهاي ماركسيستي توسعه، ريشه
دانند؛ چراكه  ين قطع وابستگي به كشورهاي غربي ميچن خصوصي ابزار توليد و هم

المللي شده و  معتقدند وابستگي به غرب موجب پديدآمدن مناسبات ناعادالنه در سطح بين
دنبال نفوذ اقتصادي  همين مناسبات در داخل كشورها نيز رواج يافته است. در واقع، به

وسيله امكان پيدايش و  به اينگران بومي از ميان رفته و  استعمارگران، اصناف و صنعت
را  -يعني بورژوازي ملي  -شدن  ي اجتماعي مهم و مؤثر در دوران صنعتي  رشد يك طبقه

از اين كشورها سلب كرد و در عوض طبقاتي پيدا شدند كه با سازوكارهاي حاكميت 
ي كوچك اما  توان به پيدايش يك طبقه شدند. از آن جمله مي استعماري مربوط مي

گري را در تجارت  گران اشاره كرد كه نقش داللي و واسطه ند از تجار و واسطهم قدرت
كردند. در برخي از ديگر مستعمرات كه  استعماري در كشورهاي جهان سوم ايفا مي

مندي از مالكان بزرگ  ي قدرت  بر كشاورزي تجاري بود، طبقه حاكميت استعمار مبتني
اي از كارگزاران اداري و نظامي پيدا  ره، طبقهوجود آمدند و در اكثر كشورهاي مستعم به

                                                                                                                      
وقوع خواهد پيوست. اين در حالي  داري به ي سرمايه ي اقتصادي در نبود سلطه كنند كه نوعي توسعه مي

ب ي ضروري براي يك انقال داري را وسيله است كه چنين نظري مغاير با ديدگاه ماركس است كه سرمايه
كند كه سرانجام مانند  كند. در واقع ماركسيسم سنتي استدالل مي ي كمونيستي تلقي مي پرولتاري و جامعه

داري جهاني، بيگانه و داراي آگاهي طبقاتي  يافته، بخشي از نظام سرمايه توسعه پرولتارياي جهاني، جوامع كم
 وجود خواهند آورد. شوند و بنابراين يك انقالب پرولتاري به مي
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كردند.  عنوان كارگزاران استعماري عمل مي شدند كه در دوران حضور مستقيم استعمار، به
مانده نقش و  رفتن عدالت در جوامع عقب ي خود در از بين نوبه هر يك از اين طبقات به

 تأثير داشتند.
هاي  عدالتي داشتند، يكي از ويژگي با توجه به نقشي كه اين طبقات در رواج بي

ي  حال جامعه ها از بين رفتن طبقات است. با اين ي آرماني در نگاه ماركسيست جامعه
طبقه است كه در آن اساساً اخالق هيچ جايگاهي  اي بي ها، جامعه آرماني ماركسيست

شود. با  مياند و نيازي به اخالق احساس ن ندارد؛ زيرا در اين جامعه طبقات از بين رفته
عدالتي را گسترش دهد؛ زيرا  هاي بي زمينه تواند پيش حال چنين رويكردي به اخالق مي اين

 كنند. هاي انساني تسلط پيدا مي پس از مدتي سودجويي افراد بر ساير جنبه

 ايراني پيشرفت -. جايگاه عدالت در الگوي اسالمي3
يد و سفارش نشده است. قرآن ي عدالت تأك اندازه ي هيچ امري به در اسالم درباره

و  29؛ اعراف: 125و  115؛ انعام: 134و  86، 84(بقره: كريم ضمن تأكيدبر عدالت در فرهنگ اديان 

كند و از حقوق  تأكيد مي )45و مائده:  58(نساء: بندي به عدالت در داوري   ؛ پاي)90و  76نحل: 
ي پيامبران  بر سياست و سيره عنوان اصل حاكم و قرارگرفتن عدالت به )5(مائده: اقليت 

هاي قرآن  چنين در بسياري از سوره . هم)10الي 8و ممتحنه:  15(شوري: آورد  ميان مي سخن به
و  45؛ مائده: 4و  2؛ نسا: 132و  130عمران:  ؛ آل281و  261، 194، 190(بقره: كريم بر عدالت اجتماعي 

 .)35(حديد: و حتي هدف پيامبران نيز برقراري عدالت معرفي شده است  )29اعراف: 
ي اسالمي، عدالت اقتصادي مصداقي از عدالت در معناي وسيع آن است.  در انديشه

ها و رعايت حقوق  انديشمندان اسالمي، عدالت را توازن، تعادل، تساوي، رعايت استحقاق
ز روايتي از اميرمؤمنان عدالت را قراردادن هرچيز اند. شهيد مطهري با استفاده ا افراد دانسته

كند كه حتي اگر معناي عدالت توازن باشد،  كند و اشاره مي در جايگاه خود تعريف مي
بيرون نيست. توازن اجتماع به اين است كه حقوق  "حقٍ حقه اعطاء كل ذى"باز از معناى 

. از نظر )330 -329: 1، ج1373ى، (مطهري افراد رعايت بشود؛ حق اجتماع هم رعايت بشود  همه
بودن، تساوي و نفي هرگونه تبعيض، رعايت  وي، عدل چهار مورد كاربرد دارد: موزون

ي وجود و رعايت حقوق افراد؛ و معني حقيقي عدالت در همين معني  ها در افاضه استحقاق
 .)61 -59: 1388(فتحاني، اخير است 

اقتصادي خود از قبيل زدودن فقر، ايجاد  ي اهداف بنابراين اسالم در رسيدن به همه
شود؛ زيرا تحقق اين  هاي اخالقي خارج نمي رفاه و اجراي عدالت، از چارچوب ارزش

شدن اقتصاد اسالمي از اهداف مكتب اسالم است كه هم افراد بايد  ها همراه با پياده ارزش
هاي حرام  اهمراعات كنند و هم دولت بايد در تحقق آن بكوشد. كسي حق ندارد از ر
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. عدالت )29(نساء،  اي وادار نمايد كسب درآمد كند يا با اكراه، طرف مقابل را به معامله
اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسالم با تأمين زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و 

 يابد. شدن بيش از حد ثروت در دست اغنيا تحقق مي جلوگيري از انباشته
اسالمي ايران يكي از اهداف عالي خود را برقراري عدالت در  بر اين اساس، انقالب

كه رواج تعابير و اصطالحاتي چون:  ابعاد اجتماعي و اقتصادي قرار داده است. چنان
از سوي امام » نشيني كوخ«و » ها پابرهنه«، »كپرنشيني«، »گودنشيني«، »نشيني زاغه«

ي  توجه و تأكيد خاص ايشان به شيوهحكايت از  -عنوان رهبر انقالب اسالمي  به -خميني 
زندگي طبقات پايين و برقراري عدالت داشته است. بر اين اساس دفاع از مستضعفان و 

هاي  كه بحث بر آن ي سياست امام خميني قرار داشت و عالوه محرومان در سرلوحه
بر سياسي ايشان بر اين اصل مهم استوار بود، در مباحث اقتصادي نيز با تأكيد بسيار 

دانستند و معتقد بودند طي  نيازي و غناي افراد اجتماع مي ي بي عدالت اقتصادي، آن را مايه
 ،1376(كوثر، » كند رسد و مراعات حقوق ديگران را نيز مي هركس به حقوق خود مي«آن: 

 .)25: 2ج
ي طبقاتي، حمايت از محرومان، رفع تبعيض و فقرستيزي  شدن فاصله از اين رو كم

هاي امام خميني به ملت ايران نيز منتقل شد و تحقق  ترين آرمان يكي از مهمعنوان  به
سبب نيز پس از پيروزي انقالب  همين عدالت اقتصادي، خاستگاه اجتماعي يافت. به

ترين بخش عدالت اجتماعي و يكي از  عنوان مهم ي عدالت اقتصادي به اسالمي، مقوله
سي نظام جمهوري اسالمي ايران متجلي گشت. هاي بزرگ ملت ايران، در قانون اسا آرمان

در تحكيم بنيادهاي «ي قانون اساسي تصريح شده است كه:  بر اين اساس در مقدمه
چون ديگر  اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست؛ نه هم

قتصاد هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي؛ زيرا كه در مكاتب مادي، ا نظام
جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريبي و فساد و تباهي  خود هدف است و بدين

شود. ولي در اسالم، اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارايي بهتر در راه  مي
ي  كردن زمينه فراهم توان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسالمي وصول به هدف نمي

جهت تأمين امكانات مساوي  هاي متفاوت انسان است و بدين قيتمناسب براي بروز خال
ي افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت  و متناسب و ايجاد كار براي همه

 )17ـ 16: 1382(قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ». است ي حكومت اسالمي تكاملي او بر عهده
نون اساسي نيز متضمن تحقق عدالت اجتماعي قا 31و  30، 29، 28بر اين، اصول  عالوه

اي عمل كند كه اين  گونه ريزي خويش به كند در برنامه است و دولت را موظف مي
 اهداف موردنظر در اصول مذكور، پاياپاي اهداف توسعه محقق شود.
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محوري عمومي استوار ايراني پيشرفت بايد بر عدالت -بر اين اساس، الگوي اسالمي
عنوان معيار براي تشخيص ص كه رهبر معظم انقالب نيز بارها از عدالت بهخصو گردد. به

ها ها ياد كرده و معتقد است عدالت، معيار حق و باطل حكومتحق و باطل حكومت
چه شاخص عدالت وجود نداشت، حقانيت و مشروعيت زير  است. يعني در اسالم چنان

8Fسؤال است.

در بيانات حضرت » عدالت«دواژه نمودار زير (تبيين عددي ـ تاريخي كلي 1
گر ميزان توجه و اهتمام ايشان نسبت به تبيين مفهوم عدالت  اي) بيان اهللا خامنه آيت

 اجماعي در جامعه است.

 
 ،ايالعظمي سيدعلي خامنهاهللارساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت(پايگاه اطالع

 )1395مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي، 
 

 هاي پيشرفت است:  اي، عدالت يكي از شاخص اهللا خامنه از نظر آيت
يك شاخص ديگر براي پيشرفت، عدالت است. اگر كشوري در علم و «

هاي گوناگون تمدن مادي پيشرفت كند، اما عدالت اجتماعي  فناوري و جلوه
نظر ما و با منطق اسالم پيشرفت نيست. امروز در بسياري  در آن نباشد، اين به

هاي  از كشورها علم پيشرفت كرده است، صنعت پيشرفت كرده است، شيوه
تر و شكاف  ي طبقاتي عميق گوناگون زندگي پيشرفت كرده است، اما فاصله

                                                      
كي ال يكون دولة بين األغنياء "ي اقتصاد  در خصوص مسأله«فرمايد:  باره مي . مقام معظم رهبري در اين1

ي عدالت، بسيار مهم است. يكي از اركان اصلي اين الگو بايد حتماً  يك معيار مهمي است. مسأله "منكم
چه شاخص  ر اسالم اگر چنانهاست. يعني د ي عدالت باشد. اصالً عدالت معيار حق و باطل حكومت مسأله

هاي  (بيانات در نخستين نشست انديشه» عدالت وجود نداشت، حقانيت و مشروعيت زير سؤال است.
 )1389راهبردي، 
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تر شده است؛ اين پيشرفت نيست؛ اين پيشرفت سطحي و ظاهري  طبقاتي بيش
ترين  و بادكنكي است. وقتي كه در يك كشوري، جمعيت معدودي بيش

ها مردم از  برند و در همان كشور، در خيابان مادي را از آن كشور مي ي بهره
قدر نامفهوم و غيرعملي در آن كشور  ميرند، عدالت اين سرما و گرما مي

 .)1391(بيانات در اجتماع مردم اسفراين، » است
ي عدالت، يكي از  ايراني پيشرفت برپايه -بر اين اساس قرارگرفتن الگوي اسالمي

هاي اين الگو است؛ چراكه ارتباط مستقيمي ميان دو مفهوم عدالت و   ويژگي ترين  مهم
 فرمايد:  باره مي اي در اين اهللا خامنه پيشرفت وجود دارد. حضرت آيت

كه در جهت استقرار عدالت    تنهايي در صورتي چه پيشرفت به چنان«
ه تحقق نجات حقيقي منوط ب نباشد، فاقد ارزش بوده و آباداني و اعتقاد به

. پيشرفت )1385(بيانات در جمع روحانيون استان سمنان، » باشد  عدالت اجتماعي مي
ها خواهد   اقتصادي بدون عدالت اجتماعي، فاقد تأثير در رفع فقر و محروميت

» بود و از طرفي، عدالت اجتماعي بدون پيشرفت نيز فاقد كارآيي خواهد بود
 .)1379(بيانات در ديدار كارگران و معلمان، 

چنان از نظر رهبر معظم انقالب اهميت دارد كه ايشان در تبيين  ي عدالت آن مسأله
ايراني پيشرفت با الگوهاي رايج غربي، اصل  -هاي موجود ميان الگوي اسالميتفاوت

له  دانند. از منظر معظمعدالت را از وجوه متمايز كننده الگوهاي بشري و الهي مي
بقاتي و تالش براي برابري افراد در استفاده از امكانات و ي ط فقرزدايي، كاهش فاصله

 ها، از مقدمات اصلي عدالت اجتماعي مورد نظر اسالم است: برابري در فرصت
هاي  هاي طبقاتي است؛ كاهش فاصله نظر ما عدالت، كاهش فاصله به«

ي جغرافيايي دور از  اي در نقطه جور نباشد كه اگر منطقه جغرافيايي است. اين
جايي كه نزديك  مركز كشور قرار گرفته است، دچار محروميت باشد، اما آن

هاي طبقاتي بايد برداشته  است، برخوردار باشد. اين عدالت نيست. هم فاصله
هاي جغرافيايي بايد برداشته شود و هم برابري در استفاده از  شود، فاصله

 .)1388زائران مشهد مقدس،  (بيانات در اجتماع» وجود آيد ها بايد به امكانات و فرصت

ايراني  -بررسي تطبيقي عدالت در الگوهاي غربي توسعه و الگوي اسالمي
 پيشرفت

بررسي روند تاريخ و سير تحول مفهوم توسعه حكايت از آن دارد كه اين مفهوم از 
هاي بر اين، الگوهايي كه از نظريه لحاظ ماهوي با مفهوم پيشرفت متفاوت است. عالوه
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هاي اساسي هستند؛ اند نيز با الگوي پيشرفت در اسالم داراي تفاوتشعب شدهتوسعه من
 اند كه با مكتب وزيرا اين الگوها عموماً از دو مكتب ليبراليسم و ماركسيسم نشات گرفته

همين دليل نيز الگوهاي غربي توسعه از لحاظ  هاي اسالم كامالً متفاوت هستند. بهآموزه
ايراني پيشرفت  -وش و اهداف و آرمان با الگوي اسالميماهيت، مفهوم، موضوع، ر

وضوح قابل شناسايي چون عدالت به ي مفاهيمي هم مغايرت دارند. اين مغايرت در حوزه
 هستند.

 . مقايسه عدالت در اسالم، ليبراليسم و سوسياليسم1
 ي شود با تعريف عدالت در جامعهمفهومي كه از عدالت در دين اسالم برگرفته مي

كه اساس بنيان خود رادر تامين فرصت براي كسب هرچه  -طلب گرا و منفعتلذت
بسيار متفاوت است. در فرهنگ اقتصادي اسالم پيرامون  -تر سود افراد قرار داده  بيش
نحوي كه در پيشرفت، عدالت اسالمي شود؛ بهاي مطرح ميي عدالت، مفاهيم گسترده واژه
هاي برابر براي رشد اقتصادي افراد، مفاهيم واالي صترغم مسائلي مانند ايجاد فر علي

گردد. نقش يك فرد در سيستم اقتصاد اسالمي همواره باتوجه به اخالقي نيز مطرح مي
شود. پذيري تعريف مي، اطعام ايتام و حتي واليت، وقف، خمسموضوعاتي مانند: زكات

عدالت در دو گفتمان  شده كه نسبت پيشرفت و عدالت با توسعه و اين امر باعث
 ليبراليسم و سوسياليسم كامالً متفاوت باشد.

با تأكيد بر  -ايراني پيشرفت با الگوهاي غربي توسعه  -بررسي تطبيقي الگوي اسالمي
 از چند حيث قابل توجه است: -عدالت 

شود و  شناختي، اسالم يك دين الهي محسوب مي از لحاظ معرفت . نظام معرفتي:1
همين دليل نگاه اسالم به  آيند. به شمار مي سوسياليسم، ايدئولوژي انساني بهليبراليسم و 

عدالت صرفاً نگاه مادي و دنيوي نيست، اما رويكرد ليبراليسم و سوسياليسم معطوف به 
 رفاه مادي انسان در دنيا است و توجهي به آخرت ندارد.

محوري استوار شده، اما از حيث بنياد معرفتي، اسالم بر اساس خدا . بنياد معرفتي:2
دهد. اين مسأله باعث شده كه  محوري تشكيل مي ي ليبراليسم و سوسياليسم را انسان پايه

ي خدامحوري تفسير شود، اما در ليبراليسم و سوسياليسم انسان،  عدالت در اسالم بر پايه
 كانون تعريف و تفسير عدالت قرار گيرد.

م يك دين وحياني است، در حالي كه شناسي، اسال ي مرجع از جنبه . مرجعيت:3
ساخته هستند. در واقع، مرجع  ليبراليسم و سوسياليسم داراي نظام فلسفي و حقوقي انسان

قوانين و قواعد اسالمي، دين وحياني و مرجع قواعد و قوانين ليبراليستي و سوسياليستي را 
ه است. بر اين دهد كه توسط انسان تبيين و تعيين شد نظام فلسفي و حقوقي شكل مي
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شود؛ در حالي كه در ليبراليسم و  اساس عدالت در اسالم از وحيانيت دين ناشي مي
 گيرد. هاي انسان نشات مي سوسياليسم از اميال و انديشه

شناسي ليبراليسم و سوسياليسم بر نگاه اومانيستي به انسان استوار انسان شناسي:. انسان4
9Fباشند. اومانيسم،هاي بسيار زيادي مياند، كه داراي آفات و آسيبشده

ساالري، انسان 1
اصالت بشر، بشرساالري يا خودبنيادي، مكتبي است كه انسان را محور و مدار آفرينش 

كند. دادن به او، اصالت خدا، دين يا هر امر غير بشري را نفي ميقرار داده و با اصالت
، سياسي، اقتصادي، اخالقي يا معناي اعم اين اصطالح عبارت است از هر نظام فلسفي

ي مركزي آن انسان است. اين مكتب، انسان را يگانه حقيقت آفرينش  اجتماعي كه هسته
نشاند. بنابراين در تضاد با خدامحوري است و در جاي خدا ميفرض كرده و آن را به

 كند.ي متافيزيكي مانند وحي الهي را انكار مي اش هرگونه انديشهشكل افراطي
م ليبرالي ماهيت انسان، افعال انسان را ناشي از انرژي طبيعي تمنيات و اميال ذاتي مفهو

طور طبيعي ملهم از احساسات، جوشد. عمل و رفتار فرد بهداند كه فعاالنه از درون مياو مي
دنبال خوشبختي، لذت و اند؛ زيرا فرد طبعاً بهاميال و تمنياتي است كه در بنياد، خودخواهانه

. در مكتب ماركسيسم نيز انسان )40 -39: 1367(آربالستر، اي تمنيات خويش است ارض
شود و گونه تجلي روحاني و معنوي در وجود او يافت نميموجودي مادي است كه هيچ

هايش به امور مادي و اقتصادي، محدود و منحصر است. در نگاه نيازها و خواست
بر ند كه قوانين جبري، ديالكتيك حاكمها مخلوقاتي مادي هستها، انسانماركسيست

اي كه نقش او را در گذارد و فرد از طريق طبقهها اثر مي طبيعت و جامعه بر سرنوشت آن
 .)143: 1392(وينسنت، نمايد، قابل شناسايي است روند توليد تعيين مي

كند، بلكه  ي روحي و معنوي او توجه مي تنها در كنار بعد مادي انسان به جنبه اسالم نه
همين دليل در كنار حيات دنيوي، براي زندگي  داند. به اصل شخصيت انسان را روح مي

كند  هايي عرضه و جهت اصلي زندگي انسان را متوجه آخرت مي اخروي نيز برنامه
ي ليبرالي و  هاي فردگرايانه هاي دين اسالم با انديشه آموزهبر اين،  . عالوه)64(عنكبوت: 

هاي اجتماعي سازگار نيست؛ چرا كه طبق  ها و غايات و مصلحت انگاشتن واقعيت ناديده
ي اسالمي، در تعارض ميان مصلحت و منفعت جامعه با منافع شخصي، به ضروت  انديشه

                                                      
 ايمداري است و ناظر به مجموعهگرايي يا انسانمعناي انسان )، در لغت بهHumanism( . واژه اومانيسم1

 هاي افراد بشري استرِّف، نيروها، تعليم و تربيت و ارزشهاي معاز مفاهيم در باب طبيعت، ويژگي
)Luik,1998,528.( 
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خواهانه يك  هاي زياده خواسته گاه جمع فداي شود و هيچ مصلحت جامعه مقدم داشته مي
 .)404: 1367(آربالستر، گردد  فرد نمي

 هاي فكري در اسالم، ليبراليسم و سوسياليسممقايسه بنيان

 سوسياليسم ليبراليسم اسالم 

 ايدئولوژي انساني ايدئولوژي انساني آيين الهي نظام معرفتي

 محوريانسان محوريانسان خدامحوري بنياد معرفتي

نظام فلسفي و حقوقي  دين وحياني مرجعيت
 ساختهانسان

نظام فلسفي و حقوقي 
 ساختهانسان

نگاه متعالي به سعادت و  شناسيانسان
 كمال انسان

نگاه اومانيستي و 
 ابزاري به انسان

نگاه اومانيستي و 
 ابزاري به انسان

 پيشرفت ايراني -. مقايسه عدالت در الگوهاي غربي توسعه و الگوي اسالمي2
ها و   ها، هدف  در الگوهاي توسعه و پيشرفت، مسائل اقتصادي و نگرش به خواسته

گيري و  هايي است كه در شكل  ترين مؤلفه  ترين و اساسي  ها، جزو مهم وسايل تحقق آن
رو هم در تحليل الگوهاي رايج   هاي الگوهاي مورد نظر نقش دارد. از اين  گيري جهت

ها و   ايراني پيشرفت، بررسي ديدگاه -در تدوين الگوي اسالميتوسعه در جهان و هم 
ترين مسائلي است كه بايد به آن   كننده  ها، از تعيين ي اقتصادي و تدوين آن اصول پايه

ايراني پيشرفت، ايجاد و  -هاي ايجابي الگوي اسالمي توجه شود. در اين راستا يكي از جنبه
ترين وجوه  ت است. بر اين اساس يكي از مهمبر عدال تحقق يك نظام اقتصادي مبتني

 تمايز الگوي پيشرفت با الگوهاي غربي توسعه در موضوع عدالت نهفته است.
گر آن است كه اسالم داراي  مقايسه سه مكتب اسالم، ليبراليسم و سوسياليسم بيان

كه در هر دو الگوي  ي جالب آن تري نسبت به ساير مكاتب است. نكته ديدگاه جامع
ي جوامع صرفاً در  يافتگي، توسعه شده از توسعه هاي ارايه براليستي و سوسياليستي، تعريفلي

شده و توجهي به مسائل معنوي صورت نگرفته است. اين در  گرو رشد اقتصادي تعريف 
ي كليه  آيد؛ چرا كه دربرگيرنده شمار مي حالي است كه پيشرفت، يك مفهوم ارزشي به

اي منظم از  سوي تحقق مجموعه ي بشري به دادن جامعه ر سوقمنظو هايي است كه به كنش
هاي اجتماعي مطلوب براي هر جامعه  شرايط زندگي جمعي و فردي مطابق با ارزش

اي فراتر از نوسازي، رشد اقتصادي و  گيرد. در نتيجه، پيشرفت مفهوم و مسأله صورت مي
هاي  دالت اجتماعي، آزاديبر بهبود سطح مادي زندگي، ع يا رفع وابستگي است و عالوه
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هاي بومي و مذهبي را هم  هاي فرهنگي و هويتي و سنت سياسي و حفظ و اشاعه ارزش
 گيرد. دربر مي

بر مكتب اسالم در مقايسه با  ايراني پيشرفت نيز مبتني -بر اين اساس الگوي اسالمي
 ر است:الگوهاي غربي توسعه در برقراري و تأمين عدالت اجتماعي داراي تمايزات زي

ويژه در متون ماركسيستي و نوماركسيستي  به -در بسياري از متون . تعريف عدالت: 1
چون راولز، والزر،  عدالت مترادف برابري تلقي شده است. از ديد متفكران ليبرال هم -

هايي خاص عين عدالت است. بر اين  اينتاير، اتزيوني و...، نابرابري در عرصه سن، مك
عنوان معني عدالت ياد  غربي توسعه، معموالً از مساوات يا نابرابري بهاساس در الگوهاي 

ها كامالً  شود. اين در حالي است كه طبق قوانين اسالمي، عدالت همانند نظر ليبرال مي
صورت به افرادي كه توان كار نداشته يا از استعداد بااليي  استحقاقي نيست؛ زيرا در اين

ها كامالً  چون نظر سوسياليست حال، عدالت هم در عين شود. برخوردار نباشند، ظلم مي
شود.  كار مشخص نمي گر و بي صورت تفاوت بين افراد تالش توزيعي نيست؛ زيرا در اين

چنين عدالت تركيبي از دو مقوله يادشده (استحقاقي و توزيعي) نيز نيست؛ زيرا به  هم
كوشد براي همگان،  و ميكند  اند، توجه مي ها در آن رشد كرده شرايطي كه انسان

توان گفت كه اسالم با  هاي برابري جهت پيشرفت فراهم آورد. بر اين اساس مي فرصت
اي  تركيب هر سه روش فوق، نگاهي جامع به عدالت دارد و در برقراري آن به مجموعه

كند كه انصاف در قبال تمام مردم رعايت شود. بنابراين يكي از  از شرايط توجه مي
ايراني پيشرفت در بحث عدالت،  -ي مهم جامعه در الگوي اسالميها  ويژگي

رسي و اكتساب  ساني است كه دست هاي يك  برخورداربودن افراد آن جامعه، از فرصت
معنا كه برمبناي  هاي گوناگون شود. به اين  ساز عدالت در جنبه  تواند زمينه  ها مي آن

مندي از مواهب طبيعي، بايد نظام   نين و بهرهها در برابر قوا  ي انسان استدالل برابري همه
هاي   مندشدن همگان از فرصت  حقوقي و اقتصادي چنان شكل بگيرند كه امكان بهره

هاي   اي، رفع فقر به هدفي اصولي و يكي از ويژگي سان فراهم آيد. در چنين جامعه يك
 .)253: 1393(سبحاني، شود  ايراني پيشرفت تبديل مي -اساسي الگوي اسالمي

نظام اقتصادي مطلوب در الگوهاي ليبراليستي توسعه نظير  . نظام اقتصادي مطلوب:2
بر بازار آزاد است كه برقراري و تأمين  داري مبتني نوسازي سنتي و جديد، نظام سرمايه

بر  عدالت در آن جايگاهي ندارد. نظام اقتصادي مطلوب در الگوهاي سوسياليستي نيز مبتني
هاي مختلف اقتصادي است كه بتواند عدالت را در  ي دولت در بخشگر افزايش تصدي

ايراني پيشرفت، نظام  -جامعه برقرار كند. نظام اقتصادي مطلوب در الگوي اسالمي
ي اجزاي  بر عدالت است. در اين نظام، عدالت جايگاه مهمي دارد و همه اقتصادي مبتني
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دي و اجتماعي كوشا باشند. اما بر جامعه از جمله دولت بايد در برقراري عدالت اقتصا
هاي  گري دولت در بخش ها، چنين امري به افزايش تصدي خالف نظر سوسياليست
بر عدالت،  شود. در نتيجه برخورداري از نظامي اقتصادي مبتني مختلف اقتصاد منجر نمي

ايراني پيشرفت بايد به آن  -گيري الگوي اسالمي  هايي است كه در شكل  جزو اولويت
ي بشري طراحي شود  هاي ديني و تجربه  بر آموزه وجه شود. اين نظام اقتصادي بايد منطبقت

هاي جامعه قرار گيرد كه عمالً اقتصاد را شكوفا و پررونق   شدن آن جزو اولويت و اجرايي
اي باشد كه ضمن مستظهر بودن به كار و   گونه محور بايد به سازد. نظام اقتصادي عدالت

ري، نيازهاي اساسي جامعه را تأمين كند تا از راه رفع اين نيازها به كوشش يدي و فك
 تحكيم عدالت اقتصادي اهتمام ورزيده شود.

در الگوهاي ليبرالي توسعه، نظام سياسي مطلوب همان ليبرال  . نظام سياسي مطلوب:3
دموكراسي است كه بايد جهت تحقق آزادي بكوشد. در الگوهاي سوسياليستي نيز نظام 

اسي مطلوب همان سوسياليسم است كه بايد جهت تحقق عدالت حركت كند. از نظر سي
ساالري ديني است كه جهت تحقق عدالت  دين اسالم، نظام مطلوب سياسي يك نظام مردم

بر عدالت تشكيل  ها را نظام مبتني كند. اگرچه نظام مطلوب سوسياليست كوشش مي
ها از عدالت با نظام اسالمي كامالً متفاوت  نطور كه بيان شد، تعريف آ دهد، اما همان مي

بر  ايراني پيشرفت، نظام مبتني -است. بنابراين نظام سياسي مطلوب در الگوي اسالمي
هاي اقتصادي و اجتماعي  ساالري ديني است كه تحقق عدالت را در كانون فعاليت مردم

 دهد. خود قرار مي
ر مورد نسبت آزادي و عدالت، الگوهاي غربي توسعه د . نسبت آزادي و عدالت:4

نظرات مختلفي دارند. در الگوهاي ليبرالي توسعه، برقراري آزادي بر عدالت ارجحيت 
دارد، اما در الگوهاي سوسياليستي، برقراري عدالت بر آزادي تقدم دارد. اين در حالي 

خته مثابه مسبب آزادي شنا ايراني پيشرفت، مفهوم عدالت به -است كه در الگوي اسالمي
 شود. مي

 آيد كه عدالت ميان تمام افراد جامعه برقرار وجود مي در واقع، آزادي واقعي زماني به
 شده باشد.

در الگوهاي غربي توسعه، برقراري نسبت ميان  . نسبت توسعه/پيشرفت و عدالت:5
كه در الگوهاي ليبرالي توسعه، توجه  هاي اساسي است. چنان توسعه و عدالت داراي نقص

ي عدالت نشده است. زيرا اساساً در مكتب ليبراليسم،  چندان عميقي به مقوله جدي و
رو در الگوهاي ليبرالي توسعه،  عدالت از جايگاه چندان مهمي برخوردار نيست. از اين

لزومي به برقراري و تأمين عدالت در جريان و روند توسعه وجود ندارد. در الگوهاي 
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ي عدالت اجتماعي شده، اما  كه توجه زيادي به مقوله سوسياليستي توسعه نيز به رغم آن
اجرا و تحقق همين عدالت نيز نيازمند ايجاد توسعه در جامعه است. در واقع عدالت امري 

يابي به توسعه است و توسعه  شود كه تحقق آن صرفاً در گرو دست پسيني محسوب مي
شود. بر اين اساس، تا  معناي رفع وابستگي و برقراري نظام سوسياليستي تلقي مي به

شود. اين در حالي است كه در اسالم،  كه توسعه حاصل نشود، عدالت نيز برقرار نمي زماني
شود. در واقع پيشرفت بدون عدالت معنا ندارد و دو  بر عدالت تعريف مي پيشرفت مبتني

كنند. بر اين اساس، هرگونه  ديگر حركت مي عرض يك ي پيشرفت و عدالت هم مقوله
رغم  ي عدالت، امري ناقص است؛ زيرا به ي پيشرفت بدون توجه جدي به مقولهالگو
توان عدالت را  توان بدون عدالت به سطحي از رشد و ترقي دست يافت، اما نمي كه مي آن

رو هر پيشرفتي به عدالت ختم  بدون حصول رشد و ترقي در جامعه محقق كرد. از اين
اند به پيشرفت منجر شود. بر اين اساس، عدالت تو شود، اما اجراي صحيح عدالت مي نمي

هاي ديني  هاي سنجش پيشرفت و ميزان سازگاري آن با ارزش ترين شاخص يكي از مهم
خصوص كه در دين اسالم نيز پيشرفتي مورد تأييد است كه عادالنه باشد. از  است. به

بدون عدالت  ايراني پيشرفت عمالً پيشرفت -رو در طراحي و تدوين الگوي اسالمي اين
شود و اگر تحقق پيدا كند، مطلوب نخواهد بود. در واقع الگويي منجر به  حاصل نمي
 شود كه در قلب آن، به عنصر عدالت توجه جدي شده باشد. پيشرفت مي

ي دولت در  در الگوهاي ليبرالي توسعه، مداخله. نقش دولت در برقراري عدالت: 6
ي دولت در  لگوهاي سوسياليستي توسعه، مداخلهتأمين عدالت بايد حداقلي بوده و در ا

منظور  تأمين عدالت بايد حداكثري باشد. اين در حالي است كه از نظر اسالم، دولت به
چه ميزان دخالت  ي حداقلي يا حداكثري داشته باشد و آن تواند مداخله برقراي عدالت مي
در واقع ممكن است دولت  كند، نياز به مداخله در تأمين عدالت است. دولت را تعيين مي

اي  ي حداكثري و در مسأله ، ناگزير به مداخله منظور برقراري عدالت در يك مسأله به
 ي حداقلي باشد. ديگر به مداخله

هدف نهايي الگوهاي غربي توسعه از برقراري عدالت، بهبود وضعيت . هدف نهايي: 7
 -دالت در الگوي اسالميدنيوي انسان است. اين در حالي است كه هدف از برقراري ع

سازي و ايجاد فضايي براي انسان است كه بتواند در پرتو آن به ايراني پيشرفت، زمينه
هاي ايجابي الگوي پيشرفت، دست پيدا كند. بر اين اساس، يكي از جنبه "حيات طيبه"

تأكيد بر اولويت اصول معنوي بر مصالح مادي است. اين امر از آن جهت اهميت دارد 
ميان هدف غايي پيشرفت در اسالم و هدف غايي توسعه در غرب تفاوت وجود دارد. كه 

آيد؛ شمار ميدر واقع هدف غايي توسعه در غرب، صرفاً يكي از اهداف فرعي اسالم به
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شمار ميهاي غربي توسعه بهي اقتصادي و رفاه مادي كه هدف غايي نظريه زيرا توسعه
رفت در اسالم كه سعادت معنوي است، هدفي متوسط آيد، در مقايسه با هدف نهايي پيش

ي وسيله و ابزاري براي رسيدن به مقصود نهايي است. حكومت اسالمي، ارزش منزلهو به
دارد. در نتيجه الگوي پيشرفت، هوشيارانه نوع هاي معنوي را بر مصالح مادي مقدم مي

پيشرفت «در مقابل آن، تابد و ي صرفاً مادي را برنمي يعني توسعه» توسعه تك بعدي«
ي شئون   جانبه و جامع است و عدالت در همهكند كه پيشرفتي همهرا مطرح مي» معنوي

 گيرد.جامعه، اعم از مباحث فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي را دربر مي

 ايراني پيشرفت با -مقايسه عدالت در الگوي اسالمي
 الگوهاي ليبراليستي و سوسياليستي توسعه

 الگوهاي سوسياليستي توسعه الگوهاي ليبراليستي توسعه ايراني پيشرفت -الگوي اسالمي 

 نابرابري برابري پرهيز از تبعيض تعريف عدالت

نظام اقتصادي 

 مطلوب

اقتصاد مقاومتي مبتني بر 
زمان دولت و بخش  نقش هم

 خصوصي در تأمين عدالت

داري مبتني نظام سرمايه
 بر بازار آزاد

 دولتياقتصاد 

نظام سياسي 

 مطلوب

ساالري ديني جهت مردم
 تحقق عدالت

ليبرال دموكراسي جهت 
 تحقق آزادي

سوسياليسم جهت تحقق 
 عدالت

نسبت آزادي و 

 عدالت

 تقدم عدالت بر آزادي تقدم آزادي بر عدالت عدالت مسبب آزادي

 نسبت توسعه/

و پيشرفت

 عدالت

در  توجهي به عدالتبي پيشرفت مبتني بر عدالت
 جريان توسعه

 تقدم توسعه بر عدالت

نقش دولت در 

 برقراري عدالت

مداخله حداقلي يا حداكثري 
بر حسب نياز در  دولت

 تأمين عدالت

مداخله حداقلي دولت در 
 تأمين عدالت

مداخله حداكثري دولت در 
 تأمين عدالت

 حيات دنيوي حيات دنيوي حيات طيبه هدف نهايي

 گيري نتيجه
اگرچه الگوهاي منبعث از مكاتب فكري ليبراليسم و ماركسيسم هم از لحاظ مباني، 

هاي  هاي اساسي هستند و حتي شيوه ديگر داراي تفاوت اصول و مكتب فكري با يك
كنند، با  سوي توسعه متفاوت است و اهداف نسبتا متفاوتي را نيز دنبال مي ها به گذار آن

عنوان مثال، رهيافت  توان يافت. به ها مي ام آناين حال نقاط مشتركي در ميان تم
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ي  چنين در حوزه شناسي غيرديني است. هم معرفت بر  شناسي تمام اين الگوها مبتني معرفت
ي  تأكيد دارند. در حوزه  انسان شناسي نيز تمام اين الگوها بر نگاه اومانيستي به انسان

بعدي مادي به  ا دچار نگرش تكتحليل وضعيت و نيل به وضع مطلوب، اين الگوها عموم
نحوي كه هريك از اين الگوها با نقدهاي جدي در اين  عقب ماندگي و توسعه هستند؛ به

بر اين برداشت نادرست الگوهاي غربي توسعه از مفهوم  باشند. عالوه خصوص مواجه مي
هاي فرهنگي جوامع مختلف باعث شده كه اين  توجهي به ويژگي سنت و مدرنيته و بي

لگوها از كارآيي چنداني در تحليل شرايط موجود و تجويز راهبرد و راهكار جهت نيل به ا
ها از  توسعه برخوردار نباشند. نقص بزرگ ديگري كه اين الگوها دارند، تعريف ناقص آن

ها از  نحوي كه يا براي عدالت، اولويتي قايل نيستند و يا تعريف آن عدالت است؛ به
 يابي به عدالت نادرست و ناقص است. هاي دست عدالت و شيوه

اي هستند  علت اصلي نارسايي و برداشت نادرست و ناقص از عدالت، مكاتب فكري
گيرند. در واقع اين مكاتب كه حاصل تفكر  ها نشات مي كه الگوهاي غربي توسعه از آن

 اند كه هيچ ي بشري هستند، در پي تحقق نظام و جامعه آرماني خاصي برآمده و انديشه
انديشند. اين مسأله باعث شده كه نگاه  نسبتي با دين ندارند و تنها به رفاه مادي انسان مي

وجود آيد. اين در حالي است كه  ي عدالت در اين مكاتب به مادي و دنيوي به مقوله
درستي تعريف  هاي گوناگوني است و اگر نسبت آن با پيشرفت به عدالت داراي جنبه

 شود. جامعه محقق نمي گاه عدالت در نشود، هيچ
ها و اصول اصيل و  ايراني پيشرفت كه از مباني، آموزه -با اين اوصاف، الگوي اسالمي

هاي تحقق عدالت با الگوهاي غربي توسعه  شود، در تعريف و شيوه وحياني اسالم ناشي مي
 ايراني پيشرفت با تعريف جامع از عدالت به طرح و -كامالً تفاوت دارد. الگوي اسالمي

ي حكمراني در  پردازد كه در آن، اقتصاد و شيوه تبيين نظام اقتصادي و سياسي مطلوبي مي
چنين در اين الگو، عدالت مسبب آزادي  راستاي تحقق عدالت قرار خواهند گرفت. هم

نحوي كه پيشرفت بدون  شود. به بر عدالت تعريف مي شود، پيشرفت مبتني شناخته مي
ي دولت در امور  ي معناي واقعي نيست. در اين الگو، مداخلهبرقراري و تأمين عدالت دارا

تواند بنابه فراخور نياز، حداقلي يا حداكثري باشد. در  منظور برقراري عدالت مي مختلف به
يابي به حيات طيبه است؛  ايراني پيشرفت، دست -نهايت، هدف غايي الگوي اسالمي

و انسان را به تعالي دنيوي و اخروي  شود حياتي كه عدالت، كانون و مركز آن شناخته مي
 سازد. رهنمون مي
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