عدالت ،عدالت اسالمی و سهام عدالت
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عدالت از مفاهیم آرمانی است که بشر از ابتدای تاریخ تمدن نسبت به آن شناخت اجمالی داشتته بترای
برقراری آن کوشیده است .از دید بسیاری از صاحبنظران ،عتدالت ،فضتیتت حتتی منبت ریشته همته
فضایل است ،به طوری که برخی عدالت را در یک کفه فضایل ارزشهای دیگتر را در کفته دیگتر قترار
دادهاند.
در این مقاله مفهوم عدالت از منظر فالسفه قدیم یونان فیتسوفان معاصر غرب مورد بررسی اجمالی قترار
گرفته عدالت اقتصادی از منظر اقتصاد اسالمی نیز در استفاده بهینه از منتاب امکانتا ،،نبتودن فقتر
نیاز مادی توسعه اقتصادی اجتماعی خالصه شده است .در قانون اساسی نیز عدالت بته عنتوان هتد
اساسی سیاستهای کتی اصل  44آن نیز تماماً با دغدغه عدالت به منظور تحقق آن مطرح شدهاند.
این مقاله بحث سهام عدالت را نیز مورد بررسی قرار داده به دالیل مختتف نتیجهگیری نموده استت کته
اجری این طرح میتواند مفهوم ارزشی مقدس عدالت اقتصتاد استالمی را خدشتهدار نمایتد از ایتن ر
پسوند عدالت را برای این سهام مناسب نمیبیند.
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 -1مقدمه
عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت

اژه عدالت که احتماالًٌ برای ا لین بار در
زبان یونانی مورد استفاده قرار گرفته ،معتادل
کتمه « » Dikeبه معنی راه جاده است کته
در زبان فارسی بته حتق عتدالت در زبتان
انگتیستتی بتته  justice rightترجمتته شتتده
است ( نتارر زاده کرمتانی ،1376 ،ص )308
در ادبیا ،یونان باستان ایتن لفت بتا مفهتوم
ضعیت طبیعی «  » State of Natureبتد ن
توجه به محتوای اخالقی آن به کار میرفتت.
) (Guthrie,1967, p. 4.بته متر ر بتا توستعه
جامعه یونانی اژه "عدالت" بته شتیوهای کته
هر فرد در طبقه خود باید بتر آن ر ال رفتتار
نماید اطالق گردید .به عبار ،دیگر عدالت به
مفهوم رفتار مطابق با ضوابط اصتول تغییتر
یافت .لی اینکه ضوابط اصتول کتدام انتد
منشأ این اصول چه باید باشتد ،از موضتوعا،
مشکل بحث بر انگیزی شد که بحث بر ستر
آن هنوز ادامه دارد.
در ایتتن مقالتته ابتتتدا عتتدالت ،از منظتتر
فیتسوفان یونان باستان دانشمندان معتر

عمران توسعه معرفی شده است.
همچنتتین در ایتتن مقالتته ،توضتتید داده
شده که در قانون اساسی جمهتوری استالمی
ایران ،عدالت بته عنتوان یتک هتد اساستی
معرفی تفکیتک بختشهتای آن بتا دغدغته
عدالت صور ،گرفته سیاستهای کتی اصل
 44قانون اساستی نیتز بتا توجته بته مطالتب
مذکور در ذیل این اصل مفاد اصل  43نیتز
تماماً در همین راستاست.
گرچه در آیین نامه اجرایی طرح توزیت
سهام عدالت ،از جمته اهدا این طرح ،توزی
عادالنتته وتتر  ،درآمتتد ،کتتاهش فاصتتته
طبقاتی بین اقشار کم درآمتد مرفته عنتوان
شتتده ،لتتی در ایتتن مقالتته ضتتمن توضتتید
تحتیل سهام عتدالت بیتان اشتکاال ،ارده
نتیجه گرفته شده استت کته استتفاده از اژه
مقدس عتدالت بترای ستهام چنتین طرحتی
میتواند مفهوم مقتدس عتدالت را خدشتهدار
نماید موجب بی اعتباری این نهتاد ارزشتی
اسالمی گردد.

معاصر غیر مستمان مورد بحث قرار گرفتته

 -2عدالت از منظر فالسفه یونان

ست ن نظریتته اقتصتتاد استتالمی در خصتتوص

باستان و اندیشممندان مااصمر

عدالت ارائه شده است .ابعاد اقتصادی عتدالت

غیر مسلمان

در تئوری اقتصاد اسالمی ،استتفاده بهینته از
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مناب

امکانا ،،نبتودن فقتر نیتاز متادی

افالطتون در کتتتاب جمهتور ،بتته عنتتوان
ا لین فیتسو باستانی ،بحث مفصتی دربتاره

اینکه در فرد قوای مختتتف در جامعته هتر

ب ردازد( ».افالطون ،1368 ،ص )236

کسی هر طبقهای در جای خود قرار گیرد.
)(Guthrie,1967, p. 6

از دیدگاه افالطون فرد شهر (به عنوان
مظهر جامعه) شتباهت هتای فترا ان دارنتد

س تهگانتته ر ح انستتان تحتتت فرمتتان عقتتل ا

گر ه شهر ند دارد :قانونگذاران ،حافظان نظتم

هماهنگ عمل کنند عدالت در سطد کتالن

امنیت جامعه دیگران (کسانی که کاالها

یعنی اینکه هر فرد در طبقه خودش با توجته

خدما ،مورد نیاز جامعه را فراهم میکننتد از

به غتبه این یا آن قوه ریفته خاصتی داشتته

قبیتتل کشتتا رزان ،صتتنعتگران ،هنرمنتتدان،

باشد .بنا به گفته خود ا :

بازرگانان  .)...فضیتت اصتی هم برای فترد

«ما در آغاز کار ،که شالوده شهر ختود را

هم برای جامعه عتدالت استت .عتدالت بترای

می ریختیم ،یک اصل کتی مقرر داشتتیم کته

نفن یعنی عمل کردن مطابق اخالق بترای

اگر خطا نکنم ،آن اصل یا الاقتل نتوعی از آن

شهر یعنی عمل کردن افراد بر اساس رایفی

اصل همانا عدالت است .ما این طور گفتتیم

که برای آنها تعیین شده است  .بر اساس نظر

چنانچه به یاد داشته باشی ،بارها هم تکترار

افالطتتون ،رتتایف شتتهر ندی یتتا بتتر استتاس

کردیم که هر فرد در شهر متا بایتد منحصتراً



عدالت در ستطد خترد یعنتی اینکته اجتزای

ر ح امیال است ،همان طور که شهر نیز سه



کالن هر د مورد بررسی قرار داد از نظتر ا

از نظر ا  ،نفن انسانی دارای سه جتز عقتل،
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افالطتتون عتتدالت را در ستتطد ختترد ستتطد

منظور از شهر ،شهر ایده آل مطتوب استت.

شماره پنجاه د

عدالت دارد .به نظتر افالطتون عتدالت یعنتی

استتت کتته انستتان فقتتط بای تد بتته کتتار ختتود

طبیعت است یا بر مبنای قانون

یک کار داشته باشد یعنی کاری که طبیعتت

در فتستتفه سیاستتی ،ارستتطو تحتیتتتی

ا بتترای آن استتتعدادی ختتاص داشتتته باشتتد

متموستر از عدالت عرضته متیکنتد معیتار

گفت درست است .گفتتیم متا بارهتا گفتته

اصتی ا در متورد عتدالت ایتن استت کته بتا

شنیدهایم که پرداختن به کار خود پرهیز از

برابرهتا رفتتتاری برابتر بتتا نابرابرهتا رفتتتاری

دخالت در کتار دیگتران عتین عتدالت استت.

نابرابر داشته باشتیم .بته بیتان ختود ارستطو

گفت راست استت .گفتتم ای د ستت رتاهراً

"اجماع مردان بر ایتن استت کته دادگتری از

عدالت یک چنین چیتزی استت ،یعنتی ایتن

برابری بتر متی خیتزد نیتز همته ایشتان بتا
پژ هش های فتسفی که حا ی احکامی درباره
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اخالقیا ،است هم داستان اند بترآن انتد کته

صور ،اجتماعی تعیین شده مبادله مستقالً

دادگری ،هم کسان هم چیزهای آنتان را در

در تعیین آن نقشی ندارد.

عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت

بتترمتیگیترد از ایتن ر  ،کستتان برابتتر بایتد

3

منظور ارسطو از عدالت توزیعی  ،توزی

چیزهای برابر داشتته باشتند ،لتی برابتری

عادالنه کتاال در ختدمت میتان افتراد جامعته

نابرابری در چه خصایصتی جتتوه متیکنتد "

است .برای این منظتور ختانواده بایتد درآمتد

(ارسطو ،1371 ،ص )132

متوستتطی بتترای تتتأمین زنتتدگی ختتود

از دید ارسطو ،هتر امتری هتدفی ختاص
دارد کتته غتتر

از جتتود آن استتت هتتد

بهرهمندی از کاالهای جامعه را داشته باشند
).(Mc Phorsan, 1987, p.8

خاص انستان دستتیابی بته ستعاد ،حقیقتی

به بیان دیگر مقصود از عدالت مبادلتهای

است عدالت را نیز در همین ارتبتا متورد

تعادل میتان د عتو

در مبادلته استت ،بته

بحث قرار میدهتد ،عتدالت در فترد رستاندن

گونهای که یکی از د طر قرارداد نتواند بته

فرد به ضعیتی هماهنگ معین عدالت در

بهای فقر دیگری ور تمند شود .این مفهوم از

جامعه یعنی تناسب میتان اعضتا جامعته در

عدالت ختود بته ختود در قترارداد بته دستت

برخورداری از ارزشهاست.

متتیآیتتد ،ل تی ضتتمانت اجتترای آن جبتتران

ارسطو تقستیمبنتدی دیگتری از عتدالت

خستتارتی استتت کتته زیتاندیتده را بتته ضت

اقتصادی را نیز مطرح میکنتد کته بعتدها در

متعتتادل بازگردانتتد برابتتری را تتتأمین کنتتد.

قر ن سطی بستط تفصتیل بیشتتری داده

عدالت تتوزیعی مربتو بته تقستیم وتر ،

شده آن عدالت مبادلهای 1است؛ عدالتی که

مناصب اجتمتاعی استت نتارر بته زنتدگی

در مبادال ،دنبال متی شتود تتا مبتادال ،بته
قیمت عادلته 2انجتام پتذیرد .در ایتن ارتبتا

عمومی نقش د لت است.

()1

کاتوزیان ( )1376معتقتد استت کته بته

قیمت عادله قیمتی است که بته تولیدکننتده

نظر ارسطو ،عدالت دارای د معنتی ختاص

هر کاال پاداشی مشتابه متنتارر افترادی بتا

عام است .عدالت به معنای عتام شتامل تمتام

سطد مهار ،با نوع مشتابه اشتتغال تتأمین

فضائل است ،زیرا هر کن به کار ناشایستهای

نماید .ارسطو معتقد است که قیمت عادله بته

دست زند ،ستم کرده است .سعاد ،اقعتی از
آن کستتی استتت کتته بافضتتیتت باشتتد از
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1. Commutative Justice
2. Just Price

3. Distributive - Justice

دستورهای عقل اطاعت کند فضیتت انستان

4

"نظری تهای از عتتدالت" ا ستتت .ایتتن کتتتاب

است ،عدالت بته معنتای ختاص کتمته برابتر

با این کتاب نوشته شده است ،با هتی کتتاب

دانستن اشخاص اشیا است .هتد عتدالت

فتسفی دیگری قابل مقایسه نباشد.

همیشه تأمین تستا ی ریاضتی نیستت ،مهتم

از نظتتر را لتتز ،عتتدالت عبتتار ،استتت از

این است که بتین ستود زیتان تکتالیف

حذ امتیتازا ،فاقتد دلیتل ایجتاد تعتادل

حقوق اشخاص ،تناسب اعتدال رعایت شود

اقعی در میان خواستههای متفا  ،انسانهتا

پتتن در تعریتتف عتتدالت متتیتتتوان گفتتت

در ساختار یک نهاد اجتماعی .به بیتان دیگتر

«فض تیتتی استتت کتته برحستتب آن بای تد بتته

«موضوع اصتی عدالت ،ساختار اساسی جامعه

هتترکن آنچتته را کتته حتتق ا ستتت داد».

یا دقیقتر شیوهای است که نهادهتای مهتم

(کاتوزیان ، 1376 ،ص )37

اجتماعی حقوق



است ...عدالت به معنای عام تقوای اجتمتاعی

معرفیها ،شرح ها نقد هتایی کته در رابطته



اعتتتدال می تزان تشتتخیص رذای تل از فضتتایل

در خصوص مسئته عدالت است شاید حجم

سال هجدهم پاییز 1388

بایستتتی از هتتر د پرهی تز کتترد .میانتتهر ی

سالهاست که مهمترین کتاب نگتارش یافتته

شماره پنجاه د

د آفتتت بتتزرر دارد :افتترا

تفتتریط  ،کتته

ک ته باعتتث اشتتتهار ی شتتد ،کتتتاب معتتر

رتایف اساستی را توزیت

از فیتسوفان متأخر کته در بتاره عتدالت

نموده چگتونگی تقستیم مزایتای حاصتل از

نظریه ارائه داده اند ،میتوان از جان را لز یاد

همکتتاری اجتمتتاعی را تعیتتین متتیکننتتد»

نمتتود .برختتی را لتتز را مهتتمتتترین فیتستتو

) .(Rawls, 1986, p.8را لز ایده اصتی خود را

انگتیسیزبان قرن بیستم میدانند .به اعتقتاد

چنین بتازگو متیکنتد کته هتد متن ارائته

د رکتتین ،فیتستتو معر فتتی کتته ختتود از

برداشتی از عدالت است کته تئتوری قترارداد

صتتاحبنظران معاصتتر عرصتته عتتدالت استتت،

اجتماعی را که الک ر سو کانتت معرفتی

میگوید چه در بریتانیا چه در امریکا ارجاع

نمودهاند ،تعمیم دهد.

بتته را لتتز در مباحتتث دانشتتگاهی متترتبط بتتا

را لز (  ) 1٩54در مقاله عدالت «عدالت

عدالت الزامی است (برایان مگتی ،1374 ،ص

به مثابه انصتا » اندیشته اساستی عتدالت را

 .) 384برایان مگی تأویر را لتز را در مباحتث

انصا می داند به دلیل همین مطتب استت

مربتتو بتته عتتدالت امتتری چشتتمگیر ،بستتیار

که فایدهگرایان نتوانستهانتد توجیته مناستبی

عجیب استثنایی میداند .مهمترین اور را لز
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برای آن ارائه کنند .در نظریه عدالت به مثابه

ور  ،،فرصتها شرافت انسانی به طور برابر

انصا  ،ضعیت ا لیه مبتنی بر برابری ،همان

توزی شود ،مگتر آنکته توزیت نتابرابر مزیتت

نقشی را بازی میکند که ضعیت طبیعتی در

بیشتتتری را بتترای پتتایینتتترین قشتتر جامعتته

نظریههای قرارداد اجتمتاعی بتازی متیکترد.

داشته باشد .را لز مبانی عدالت را که انسانها

اضد است که این ضعیت ا لیته بته عنتوان

میتوانند در ضعیت ا لیه بر سر آنهتا توافتق

یک ضعیت اقعی که در تاریخ بتوان مشتابه

کنند ،در د اصل زیر معرفی میکند:

آن را یافت ،مورد نظر نیست ،بتکته ضتعیتی

اصتتل ا ل ،هتترکن متیبایتد از حقتوق

کامالًٌ فرضی است که از این طریق میتوان به

مسا ی در گستردهترین سیستم از آزادیهای

تصور معینی از عدالت رسید.

بنیادین برابر که با سیستم مشابه بترای همته

یکی از خصوصیا ،اصتی ضعیت ا لیته

6

افراد دیگر ستازگار باشتد ،برختوردار گتردد .

آن است که در آن هیچکن جایگاه ،طبقته

اصل د م ،نابرابریهای اجتمتاعی اقتصتادی

موقعیت خود را در جامعه نمیداند از میزان

بایتتد بتته گونتتهای ستتامان داده شتتود کتته:

استتتعدادهای فطتتری طبیع تی ختتود ماننتتد

الف) بیشتترین منتاف را بترای محتر متترین

شعور استعداد دیگر تواناییهای جستمی،

گتتتتر ههتتتتای جامعتتتته داشتتتتته باشتتتتد.

فکری آگاه نیست افراد در پشت یتک پترده

ب) مناصب موقعیتها بایتد بترای همته در

عدم شناخت 5قرار دارند از آنجا که همه در

7

شرایط برابری منصفانه فراهم باشد .

موقعیت مشابهی به سر میبرنتد هتیچکن

را لز نف همگانی را در این میبیند کته

نمی تواند آغتازه ای را بیندیشتد کته بتر پایته

ضعیت محر م ترین اقشار جامعه یعنی فقترا

یژگیهتای شخصتی ا امتیتازی بترایش بته

بهبود یابد .این مطتب تحتت عنتوان حتداکثر

حساب آید ،بنابراین ضعیت ا لیته عمتوم در
این سناریو یکسان منصفانه استت.

(Rawls

)1986, p. 251

را لز مفهوم کتی عدالت به مثابه انصتا
را مستتزم آن میداند که همه کاالهای ا لیته
اجتماعی از قبیتل حقتوق ،آزادیهتا ،درآمتد،
76
5. The Veil of Ignorance

6. Each Person is to have an equal right to
the most extensive scheme of equal basic
liberties
compatible with a similar scheme of
liberties of others.
7. Social and economic inequalities are to be
arranged so that :
a) They are to be of the greatest benefit to
the least advantage members of society ( the
)difference principle
b) Offices and positions must be open to
every one under condition of fare equality of
opportunity

ر ی خط فقر کمتر از آن هد جامعه به

میدارد ،از جمته برابری فرصتها نیز توزی

حداکثر رساندن تتاب رفتاه اجتمتاعی استت.

برابر درآمدها ور ،ها .اما جهی نتدارد کته

) (Rawls, 1986, p. 303

قبول این اصتل قبتول نهتایی باشتد ،اگتر در

با توجه به توضتیحا ،فتوق از دیتدگاه

ساختار اساسی نابرابری هایی باشد که همه را

نظری ،تئوری را لز به این نتیجه متیانجامتد

در مقیاس با معیار برابری ا لیته دارای ضت

که درآمد باید به طور مستا ی توزیت شتود،

بهتری می سازند ،چرا آن نابرابریهتا را جتائز

مگر آنکه عتدم توزیت مستا ی درآمتد ،رفتاه

ندانیم "

بیشتری ایجاد کند .مثالً د لت متی توانتد بته

به نظر میرسد که ،با توجته بته مطالتب

منظور توزی عادالنه درآمتد از فترد ور تمنتد

فتتوق ،ای تن د اصتتل مفهتتوم قابتتل قبتتولی از

تولید کننده ،مالیا ،بگیرد با پرداخت یارانه

عدالت را بته دستت متی دهتد؛ هرچنتد ایتن

از فرد فقیر حمایتت کنتد ،لتی اگتر گترفتن

مسئته هنوز باقی است که چگونه میتتوان از

مالیا ،منجر به این شتود کته فترد ور تمنتد

د اصل مذکور دفاع نمتود .بته اعتقتاد را لتز

تولید خود را متوقف کند فرد فقیر شتغل

"تدبیر مفیدی که ما را در کشف ر ش انجتام

درآمد خود را از دست بدهتد د لتت نیتز از

این کار یاری میکند ،این استت کته ایتن د

گرفتن مالیا ،امکان پرداخت یارانه محتر م

اصتتل را راه حتتل حتتداکثر  -حتتداقل مستتئته

شود ،توزی ناعادالنه مرجّد بر توزی عادالنته

عدالت اجتماعی بینگاریم  ...قاعتده حتداکثر-

خواهد بود.

حداقل از ما می خواهد که شتقوق مختتتف را

به بیان خود را لز" ،کار خود پسندی که

برحستتب بتتدترین پیامتتدهای ممکتتن مرتتتب

میتوان کرد این است که اصتی را بته عنتوان

کنتیم؛ متتا بایتد شتقّی را انتختتاب کنتیم کتته

نخستین اصل عدالت قبول کند کته مستتتزم

بدترین پیامد آن از بتدترین پیامتدهای ستایر

توزی برابر است .در اقت ایتن اصتل چنتان

شقوق بهتر باشند".
)150-156

8. Maxi min

()2

شماره پنجاه د

آن زن بیشتر مربو است به افراد با درآمتد

میآغازند کته بترای همته آزادی برابتر مقترر

یک تاب



زنی در نظر گرفته میشتود کته در

ترتیب طرح های ذینف کار خود را بتا اصتتی



میگیرد .در نظر را لتز ،تتاب رفتاه اجتمتاعی

بیدرنگ به ذهن هر کن خطور نماید .بتدین

سال هجدهم پاییز 1388

کردن حداقل 8در ادبیا ،رفاه مورد بحث قرار

ضتتوحی دارد کتته توقت متتا ایتن استتت کتته

( Rawls, 1989, pp.
77

عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت

فریدریک فون هایک ،برنده جایزه نوبتل

میکند که از در ن جامعه نشئت گرفته ،نظم

اقتصاد (مشترکاً بتا گونتار میتردال) در ستال

کتی جامعه مانند نظم حاکم بر جنگتل استت

 1٩74از متتتدافعین لیبرالیستتتم از جمتتتته

که بر مبنای یک حرکتت تحتولی تتدریجی

خردگرایتتان فرانستتوی استتت کتته بیشتتتر از

شتتکل گرفتتته ماننتتد نظتتم حتتاکم بتتر یتک

دکار ،الهام گرفته قدر ،نامحد دی بترای

سازمان که براستاس برنامته ریتزی قبتتی بته

عقل قائل است .خردگرایان دکارتی معتقدنتد

جود آمده نیست( .گری ،137٩ ،ص )177

که نهادهای اجتماعی ،ومره نتیجته طترح
قصد عامدانته عقتل انستان هستتند بتراین

فعالیت های اقتصادی را که توسط افراد شکل

اساس میتوان این نهادها را به نحتو مطتتوبی

می گیرد ،جایگزین عدالت می نماید .براستاس

اصالح کرد یا به طور کتی آنهتا را حتذ

نظتتر هایتتک نظتتام ارادی طبیعتتی نتتوعی

نهادهای جدید جایگزین آنهتا نمتود .در نگتاه

هماهنگی مناف افراد را پتیش متی آ رد ،هتر

هایک نهادهای اساسی تمدن انسانی ،از قبیل

فرد بیشترین زمینه رستیدن بته اهتدافش را

قواعد اخالقی ،حقوقی ،بازار ... ،بته صتور،

خواهد داشت در این شترایط رفتاه عمتومی

تتتدریجی در بستتتر تتتاریخی بتته کتتارگیری

به حداکثر می رسد( .گری ،137٩ ،ص )178

منطق آزمون خطتا شتکل گرفتته ستاز

با افزایش رفاه به طور طبیعی تعادل اقتصادی

کارهای ناکارآمد حذ شدهاند.

شکل گرفته در اق ایتن تعتادل اقتصتادی

عدالت اقتصادی از نظر هایک مبتنی بتر
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در اق هایک ،هماهنگی انسجام بتین

محصول منطقی نظم ،بازار استت بته هتی

یک نظم خودجتوش در نهادهتایی از قبیتل

جتته نمتتیتتتوان آن را غیرعادالنتته دانستتت.

بازار تجسم مییابد .مفهوم نظم خودجوش به

هم چنان که نتیجه نهایی یک مستابقه را کته

صور ،در ن زاست در مقابل نظتم از پتیش

قواعد بتازی در آن رعایتت شتده ،نمتیتتوان

طراحی شده قرار دارد .مثالً اقتدارگرایان نظم

غیرعادالنه به حساب آ رد .زیرا فر

بر ایتن

جامعه را در سایه فرمان اطاعتت در یتک

است که همه افرادی که در مستابقه شترکت

ستتاختار ستستتته مراتب تی تفس تیر م تیکننتتد.

نموده اند با آمادگی قبتتی آگتاهی از قواعتد

بنابراین ،ایتن نتوع نظتم را نیر هتای بیتر ن

بازی حاکم بر فعالیتهای رقابتی ارد میتدان

جامعه به صور ،بتر نزا ایجتاد متیکننتد.

شده اند از قبل پذیرفته اند کته نتیجته ایتن

هایک در مقابل ایتن نظتم ،نظمتی را مطترح

خواهد بود.

قیمت ها راهنمای ا لویت های تولیدی است

آنها را به عهده ندارند ،مثالً نوزادی که معتول

شده ای را جهت توزی درآمد نمیتواند دنبال

به دنیا آمد ،یا انسانی کته نزدیتکتترین فترد

کند در صورتی که د لت بتا مداختته ختود

خود را از دستت متیدهتد پدیتده نتاگوار بته

بخواهد یک ضعیت خاص توزی را به عنوان

حساب می آید ،لی چتون از تصتمیم ،اراده

عدالت اجتماعی دنبتال کنتد ،الزامتاً کتارکرد

کردار فردی نشتئت نگرفتته استت ،ناعادالنته

اطالع رسانی نظام قیمتها را برهم میزنتد

نیست.

کتارایی بتتازار را از آن متیگیترد( .غنتینتتژاد،

« بنابه تعریف عدالت در چارچوب قواعد

 ،1376ص )240

اختیاری مسؤالنه فرد یا افتراد امکتانپتذیر

هایتتک هنگتتام فهرستتت کتتردن نکتتا،

است .در سطد اجتماعی کردارهای هماهنگ

اساسی مفهوم خویش از عدالت تأکید میکند

افرادی که در یتک ستازمان بتا قصتد نیتت

که :

قبتتی بترای هتدفی ختاص گترد آمتدهانتد،

 .1قواعد عتدالت اساستاٌ متاهیتی منفتی

میتواند عادالنه یا ناعادالنه باشد .اما نظمهای

دارند ،به عبار ،دیگر بیعدالتی مفهوم ا لیته

اجتماعی خودجوش که شکلگیری عمتکرد

هتتد قواعتتد رفتتتار عادالنتته ،پیشتتگیری

آنها به اراده افراد خاصی نیست ،موصتو بته
عادالنتته ناعادالنتته نمتتیشتتوند (» .نظتتری،
)1382
در یک جامعه مبتنی بر نظم خودجوش،
تخصتتیص منتتاب  ،توزیتت درآمتتد از طریتتق



ر یدادهای طبیعی که فرد یا افراد مستئولیت

ه تی گونتته هتتد مشتتخص از پتیش تعیتتین



رفتار اختیاری انستانهتا مصتداق دارد ،نته

بیشترین تعداد افراد فراهم می آ رد .این نظام

سال هجدهم پاییز 1388

بنا به نظر هایک ،عدالت در مورد کتردار

از این طریق حداکثر خدمت ممکتن را بترای

شماره پنجاه د

رقابت هر آنچته باشتد ،متورد قبتول همگتان

بتتار متیآ رد ،نمتیتتتوان بتته کتتار بتترد .نظتتام

ممانعت از عمل غیرعادالنه است.
 .2آن بیعدالتی که باید جتویش گرفتته
شود ،تجا ز به حریم انسانهای دیگتر استت؛
حریمی که قواعد عدالت بایتد آن را معتتوم
مشخص نماید.

مکانیسم قیمت انجام میگیرد با توجته بته

 .3قواعد رفتار عادالنه را کته فتی نفسته

اینکه بازار رقابتی نظتم طبیعتی دارد ،صتفت

منفی ستتبی هستتند ،متی تتوان از طریتق

عادالنه یا غیر عادالنه را درباره نتایجی که بته

اعمال مدا م منسجم آزمون نمود.

7٩

هایک در بحتث عتدالت اجتمتاعی آن را

(لقد ارستتنا رستتنا بالبینتا ،انزلنتا معهتم

عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت

معتتادل مفهتتوم عتتدالت تتتوزیعی متتیدانتتد

الکتتتاب المیتزان لیقتتوم النتتاس بالقستتط –

مخالفتی با دخالت د لتت در امتر حمایتت از

سوره حدید آیته  )26یتا در آیته  ٩0ستوره

افتتراد تهیدستتت ،حتتتی بتته صتتور ،تضتتمین

نحل خدا ند دستور به عدل داده استت ( ،ان

حداقل درآمد برای آنها ندارد ،اما معتقد است

اﷲ ی تأمر بالعتتدل ) در آی ته  8ستتوره مائتتده

کتته چنتتین کتتاری بایتتد حتمتتاً درختتار از

میخوانیم که «یا ایها الذین امنو کونو قوامین

چارچوب نظم اقتصادی بازار انجتام گیترد تتا

ﷲ شهدا بالقسط ال یجتر متنکم شتنان قتوم

عمتکرد آن را مختل نکند گرنه نتیجه نهایی

عت تی اال تعتتدلو اعتتدلو هتتو اقتترب لتتقتتوی»،

نقض غر

خواهد بود.

یعنی ای گر ه مومنان همواره برای خدا قیتام
کنید به عدالت گواهی دهید ،مبادا دشمنی

 -3عدالت در اقتصاد اسالمی
به طوری که اشاره شد ،عدالت از جمتته
موضوعا ،مهم بحث برانگیزی استت کته از

80

گر هی با شما باعث شود شما به عدالت رفتار
نکنی تد .عتتدالت پیشتته کنی تد کتته بتته تقتتوی
نزدیکتر است.

جنبتتههتتای متفتتا  ،،در مکاتتتب مختتتتف در

به گفته شهید مطهری « اصل عدالت از

خصوص آن بحتث گفتگتو شتده استت .در

مقیاسهایی اسالم استت کته بایتد دیتد چته

اقتصاد اسالمی نیز عدالت جایگاه خاص ختود

چیزی بر آن منطبتق متی شتود» .عتدالت در

را داشته از ارکان اساسی آن متی باشتد .در

ستستتته عتتتل احکتتام استتت نته در ستستتته

این قسمت تالش خواهد شد تتا ضتمن بیتان

معتوال ،،نه این است کته آنچته دیتن گفتت

اهمیت عدالت در اسالم آن را از نظر اقتصتاد

عدالت است ،بتکه آنچته عتدل استت را دیتن

استتالمی متتورد بحتتث بررس تی قتترار دهتتد.

میگوید( ».مطهری ،بی تا ،ص )14

مرحوم شهید محمد باقر صدر عدالت را یکتی

اهمیت عدالت به آن حد است که بنا بته

از مبانی سه گانه اقتصاد اسالمی ذکر میکند.

گفته امام عتی ( ع ) جامعه را جز بتا عتدالت

این اصل در قرآن سنت پیامبر گفتههتای

نمی توان اصتالح کترد (الرعیته الیصتتحها اال

معصتتومین یکتی از مبتتانی بنیتادین استتالمی

بالعدل) یا زنده شدن دیتن احکتام آن بته

است بنا به نص قترآن کتریم هتد ارستال

اجرای عدالت است( .العدل حیتا ،االحکتام).

پیامبران کتب آسمانی ،برپایی عدالت است

از پیامبر اکرم نقل شده که «عدل ساعه خیتر

ص  .)325در متتذهب تش تی عتتدالت بس تیار

میشود .ا انستان را موجتودی صتاحب حتق

پررنگ تتر از ستایر متذاهب یکتی از اصتول

دانسته مبنای این اصل را دستگاه آفترینش

پنجگانه آن عدل است شاید به دلیل همین

ختقت میداند ،بر ایتن اعتقتاد استت کته

توجه خاص به عدالت است که شتیعه امامیته

خدا ند استعدادهایی را در انستان بته دیعته

را "عدلیه" نیز گفتتهانتد( .مجتبتایی،137٩ ،

گذاشتته کتته هتتر کتدام از آنهتتا مبنتتای حتتق

ص )18

طبیعی استت از ایتن منظتر عتدالت یعنتی

 -1-3ابامماد اقتصممادی عممدالت

اینکه هر صاحب حقی به تمتام حقتوق ختود

اسالمی
 -1-1-3عدالت اقتصاد اسالمی یانی
استفاده بهینه از منابع و امکانات
عدالت از قدیماالیام در این مفهوم مورد
استفاده بوده معر

است که « ض الشی

فی موضعه التذی ینبغتی لته» یعنتی عتدالت
استفاده از شی در موردی است که شایستته
ستتزا ار آن استتت .از امتتام عتتتی (ع) ایتتن
مضمون با عبارتی کتتیتتر نقتل شتده استت:
«العدل یض االمور مواضعها» ،یعنتی عتدالت
قرار دادن هر چیز در موض مناسب بهینته
خود میباشد موالنتا بتا الهتام از ایتن معنتا
گفته است.
عدل چه بود ض اندر موضعش
رتم چه بود ض در ناموضعش

شماره پنجاه د

نماز همه ر زهایش ر زه (حکیمتی،1374 ،

عتتدالت بتته مفهتتوم حقتتوق طبیعتی متوستتل



است از هفتاد سال عباد .،همه شتبهتایش

شهید مطهتری بترای استتنبا مفهتوم



نهارها» ،یعنی یک ساعت اجرای عدالت بهتتر

رتم چه بود آب دادن خار را

سال هجدهم پاییز 1388

من عباده ستبعین ستنه قیتام لیتهتا صتیام

عدل چه بود آب ده اشجار را

دست پیدا کند .البته برای توضید این تعریف
باید به تبیین مفهوم حق پرداختت .گتر چته
بحث این که انسان چگونه از کجتا صتاحب
حق میشود تا دستیابی به آن عدالت عتدم
دستیابی به آن رتم بیعدالتی تتقی گتردد،
بحث دیگری ختار از موضتوع بحتث فعتتی
است.

 -2-1-3عدالت اقتصاد اسالمی یانی
نبودن فقر و نیاز مادی در جاماه
عدالت توزیعی یعنی توزی درآمتد متتی
بین دریافتتکننتدگان آن (توزیت شخصتی

٩

درآمد) به گونته ای کته فقتر نیازمنتدی در
جامعه نباشد .در بینش اسالمی ،جود فقتر
نیاز مادی با عدالت مورد نظر سازگاری نتدارد
81
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عدالت اقتصادی از دیدگاه اسالم یعنی عدم

فتوالالخبز ماصتینا الصمنا ال ادینا فترائض

جود هر نوع فقر بدبختی .از دیدگاه استالم

ربنا» ،یعنی خدا ندا نان را برای ما بتا برکتت

فقر پدیدهای است غیر الهی شتیطانی بته

قرار داده ،میان ما نان جدایی مینداز ،زیرا

تعبیر قرآن «الشیطان یعدکم الفقر یتأمرکم

اگر نان نباشد ،نه میتوانیم نماز بگتذاریم ،نته

بالفحشا اﷲ یعدک مغفره منته فضتال اﷲ

ر زه بداریم نه دیگر اجبا ،الهتی را انجتام

اس ٌ عتیم» (سوره بقره ،آیته  ،)268شتیطان
عده فقر امر به فحشتا متیکنتد خدا نتد

با توجه به نکتا ،فتوق اینکته یکتی از

عده آمترزش فضتیتت خدا نتد گشتایش

مبانی اصتی اقتصاد اسالمی عدالت است بتا

دهنده آگاه به امور است.
به گفته حکیمی ( )1376اسالم از آغتاز

82

دهیم.

کنتتار هتتم قتترار دادن آی تا ،ر ای تا ،فتتوق
می توان نتیجه گرفت که یکی از شاخصههای

به آوتار گونتاگون شتوم فقتر توجته داده،

اصتی عدالت اقتصادی در جامعه نبتودن فقتر

احادیث فرا انی در این باره در مدارک معتبتر

در آن جامعه است .بنابراین سیاستهایی کته

اسالمی رسیده است تتا جتایی کته از پیتامبر

به کاهش فقر کمک نماید با مبانی مکتبتی

اکرم نقل شده که فرمود «کاد الفقر ان یکون

سازگار باشتند ،در اقت در راستتای عتدالت

کفرا» یا «من ال معاش له ال معاد لته» کته

اقتصادی اسالمی هستند.

فقر معادل کفتر استت یتا آن کته معاشتش

 -3-1-3عدالت اقتصمادی اسمالمی

تأمین نباشد ،نمیتوان اعتقتاد بته معتادش را

یانی عمران ،آبادی و توساه

با ر داشت در حتدیث دیگتری بتا مضتمون

بنا به فرموده امام کارم (ع)« ،لتو عتدل

مشابه از پیامبر اکرم نقل شده است که «لوال

فی الناس الستغنو» ،اگر در میتان متردم بته

رحمه ر بی عتتی فقترا امتتی کتاد الفقتر ان

عدالت رفتار میشد ،همه بتینیتاز متیشتدند

یکتتون کفتترا» ،یعنتی اگتتر رحمتتت شتتفقت

(حکیمی ،1376 ،ص  )61بته نقتل از امتام

پر ردگارم بر فقرای امتم نبود ،نزدیک بود که

صتتادق (ع)« ،ان النتتاس یستتتغنون اذا عتتدل

فقر به کفر تبتدیل گتردد( .حکیمتی،1376 ،

بیتنهم» ،یعنتی اگتتر در میتان متتردم عتتدالت

ص )74

حتتاکم گتتردد ،متتردم بتینیتاز خواهنتتد شتتد.

یا در دعای دیگری فرمود کته «التهتم

محمدرضا حکیمی ( )1376در پاسخ بته ایتن

بارک لنا فتی الخبتر التفترق بیننتا بینته

پرسش که عتدالت در استالم بته چته معنتی

صتتتادق(ع) امتتتام کتتتارم(ع) ایت تن گونتتته

اساسی

نتیجهگیری میکند که عتدالت همتان استت
که فقر نباشد مردم از معیشت زندگی بته

ص  ،)24یعنی هی چیز مانند عدالت عمران
آبادی به ارمغان نمیآ رد .به عبتار ،دیگتر
شتتر الزم کتتافی بتترای توستتعه آبتتادانی
عدالت است.
در اسالم ،تقوا نقطته ا

کمتال انستانی

است نزدیکترین راه رسیدن به تقوا عدالت
معرفی شده است (اعدلوهو اقرب لتتقتوی).
بتتر استتاس تعتتالیم استتالمی اگتتر در جامعتته
اسالمی ایمان تقتوا حتاکم گتردد ،عمتران،
آبادانی توسعه به معنای اقعی کتمه تحقتق
خواهد یافت.
ایتن عتده خداستت کته « لتو ان اهتتل
القری آمنو التقو لفتحنا عتیهم برکتا ،متن
السما

االر » (آیه  ٩6سوره اعرا ) از این

آیه استفاده میشود که اگر مردم ایمان تقوا
داشته از مواهب امکانا ،الهی به درستتی
استتتفاده کننتتد ،نتتز ل برکتتا ،اله تی شتتده
موجتتب گشتتایش در زنتتدگی متتادی بهبتتود
ض معیشتی آنها فراهم خواهد شد.

رفاه رف فقتر برطتر ستاختن هتر نتوع



عمر ،البتدان به مثل العدل» (آمدی ،بی تتا،

عادالنه برطبق ضوابط استالمی جهتت ایجتاد



از امام عتی (ع) نقل شده است کته «متا

آمتتده استتت « پ تیری تزی اقتصتتاد صتتحید

سال هجدهم پاییز 1388

استغنا

بینیازی برسند.

در بند د ازده اصل سوم قتانون اساستی

شماره پنجاه د

است با استناد بته احادیتث منقتول از امتام

 -4توجه بمه عمدالت در قمانون

محر میت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کتار،
بهداشت تعمیم بیمه» .در بنتد چهتارم نیتز
«تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از مترد
زن ،ایجاد امنیت غذایی عادالنه بترای همته
تسا ی عموم در برابر قتانون» در بنتد نهتم
«رف تبعیضا ،نار ا ایجاد امکانا ،عادالنته
برای همه در تمام زمینهها» مورد تأکید قترار
گرفته است .در اصل چهتاردهم بتار دیگتر از
قسط عدل سخن به میان آمتده د لتت
مستمانان را مورف ساخته تا حتی نسبت بته
افراد غیرمستمان با اختالق حستنه قستط
عدل رفتار حقتوق انستانی آنتان را رعایتت
نماینتتد ».اصتتل بیستتت هشتتتم متتیگویتتد
«د لت مورف است با رعایت نیاز جامعته بته
مشتتاغل گونتتاگون بتترای همتته افتتراد امکتتان
اشتغال به کار شرایط مسا ی را برای احراز
شتتغل ایجتتاد کنتتد» .در اصتتل بیستتت نهتتم
«برختتورداری از تتتأمین اجتمتتاعی از نظتتر
بازنشستگی ،بیکاری ،پیتری  »...در اصتل
سی ام «آموزش پر رش رایگان بترای همته
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متت تا پایان د ره متوسطه» در اصل سی

بزرر ،صنای مادر ،بازرگانی خارجی ،معتادن

یکم «داشتن مسکن متناسب با نیتاز را حتق

بزرر ،بانکداری ،بیمه ،تامین نیتر  ،ستدها

هر فرد خانواده ایرانی» دانسته است.

شبکههای بزرر آبرسانی ،رادیتو تتویزیتون،

 -1-4تفکیممک بخمم

هممای قممانون

اساسی با دغدغه اجرای عدالت
به طوری که اشاره شد ،قانون اساسی در
اصتتول مختتتتف ختتود بتته مستتئته عتتدالت
جتوه هتای مختتتف آن توجته داشتته استت،

کشتیرانی ،راه راه آهن مانند اینهاست که
به صور ،مالکیت عمومی در اختیار د لت"
قرار گرفت.
بخش تعتا نی بتهصتور ،شترکتهتا

به یژه در اصل چهتل ستوم کته ریشته کتن

مؤسسا ،تعا نی تولید توزی شهر ر ستتا

کتتردن فقتتر محر میتتت ،تتتأمین نیازهتتای

که بر طبتق ضتوابط استالمی تشتکیل شتده

اساسی مسکن ،ختوراک ،پوشتاک ،بهداشتت،

باشتتتد ،تعریتتتف گردیتتتد آن قستتتمت از

درمان ،آموزش پر رش امکانا ،الزم برای

فعالیتتهتتای کشتتا رزی ،دامتتداری ،صتتنعت،

تشتتکیل ختتانواده بتترای همتته  ......تتتأمین

تجتار ،ختتدما ،کتته مکمتل فعالیتتهتتای

شرایط امکانا ،کار بترای همته بته منظتور

اقتصادی د لتتی تعتا نی باشتد ،بته بختش

رسیدن به اشتغال کامل" مطرح شتده استت.

خصوصی اگذار شد

راهراً برای تحقق این اهدا عادالنه ،در اصل

تصویب این اصل به ترتیب فوق حتاکی

بعدی «نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش

از طرز تفکری است که د لت را عامل تعیتین

د لتتتی ،تعتتا نی خصوصتتی» پایتتهگتتذاری

کننده در اجرای عدالت میدانتد ،هرچنتد در

گردیده است.

پایان اصل  44مقرر گردید که تفصیل ضوابط

مذاکرا ،مجتن خبرگان به هنگام طرح

قتمر

شرایط هر سه بخش را قانون معین

ایتتن اصتتل تمامتتاً حتتاکی از دغدغتتههتتای

خواهد کرد متأسفانه این عده یعنی تعیین

نمایندگان به منظتور تحقتق عتدالت اقتصتاد

شرایط بخشهتای ستهگانته

اسالمی از یکطر

برداشتهتای متفتا ،

نمایندگان از عدالت از طر دیگر باشتد بتا
توجه به جوّ انقالبی حاکم در آن زمان ،نهایتاً
84

پستتتت تتگتتترا

تتفتتتن ،هواپیمتتتایی،

در آنچته بتته تصتویب رستید" ،کتیته صتتنای

ضوابط ،قتمر

بیش از سی سال است که هنوز جامته عمتل
به خود ن وشیده است.
البته نگرانی از اجترای عتدالت در پایتان
این اصل پیداست ،زیرا گفته شده که مالکیت

مورد حمایت استت کته چهتار شتر زیتر را

گفت هریک از سه بخش میتواند سازگار یا

بههمراه داشته باشد:

ناسازگار با عدالت مورد نظر اقتصتاد استالمی





موجتتب رشتتد توستتعه اقتصتتاد
کشورگردد؛



مایه ضرر زیان جامعه نباشد.

اقعی تت آن استتت کتته در عمتتل ب ته دالی تل
مختتف از جمته:


ابستگی شدید اقتصتاد کشتور بته

بهطوری که مالحظه متیشتود ،گرچته

درآمتتدهای نفتتی کتته منحصتتراً در

مستتتقیماً اشتتارهای بتته عتتدالت نشتتده ،ل تی

اختیار د لتت بتود از ایتنطریتق

اقعیتتت آن استتت کتته متتوارد برشتتمرده از

قتتتدر ،اقتصتتتادی فرا انت تی را در

مصادیق عدالت اسالمی است.
در اقتصاد مباحث مربو به عدالت جز

اختیار داشت.


شرایط جامعه دنیا در ا اخر دهته

بحث برانگیزترین قسمت های اقتصاد استت

هفتاد نفوذ افکار رادیکال

برای سؤاالتی از قبیل اینکه اقتصاد بازار یتا

جنتتاحهتتایی در جامعتته کتته رشتتد

اقتصاد د لتی کدامیتک بتا عتدالت ستازگاری

بخش خصوصی را با عدالت اسالمی

بیشتری دارند

آیا یارانته هتای مختتتف در

جهت تحقق آرمان عدالت است یا ناستازگار
بتتا آن

جود

سازگار نمیدانستند.


آیتتا سیاستتتهتتای رشتتدمحور بتتا

شرایط خاص انقالب کته انتظتارا،
مردم از د لتت بته شتد ،افتزایش

سیاستتتهتتای عتتدالت محتتور تتتا چتته انتتدازه
سازگارند از جمتته ستؤاالتی هستتند کته از





در چارچوب اسالم باشد؛

اقتصاد اسالمی سازگاری داشتته باشتد .لتی



قانون اساسی (فصل چهارم) نباشد؛

شود تا چه اندازه با مؤلفتههتای متورد نظتر
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مغایر با سایر اصول فصل اقتصتادی

باشد ،بسته به اینکته در عمتل چگونته اجترا

شماره پنجاه د

در هریک از این سه بخش تا جایی محتترم

بخش تعا نی با عدالت اقتصاد استالمی ،بایتد

یافته بود.


فرار سرمایهداران از کشتور لتز م

منظر های مختتف پاسخهتای متفتا تی بترای

اداره احدهای اقتصتادی کته قتبالً

آنها قابل تصور است.

توسط آنها اداره میشد.

اقعیت تت آن استتتت کتتته در خصتتتوص

عوامل متعدد دیگری که در این مقالته

سازگاری بخش د لتی ،بخش خصوصتی یتا

مجال پرداختن به آنهتا نیستت ،موجتب شتد

85

عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت

بخش د لتی در مقایسته بتا د بختش دیگتر

ساخته بود .از اینر سیاست خصوصیستازی

اقتصاد بیش از حد رشد نماید ،به طوری کته

بتتا هتتد ارتقتتای کتتارایی (یعنتی عتتدالت در

بتتر استتتاس گتتتزارش ستتتازمان متتتدیریت

مفهوم ا ل) به عنوان یتک سیاستت مهتم در

برنامتتهری تزی ،حجتتم د لتتت در حتتال حاضتتر

تد ین برنامه های اقتصادی اجتمتاعی کشتور

نسبت به سال  ،1357حد د چهار برابر شتده

مورد توجه الیحه خصوصیسازی در برنامته

است.

ا ل توسعه مورد تصویب قرار گرفتت عمتالً
با توجه به عوامل فوق دخالت بیش از

د لت از ا ایل سال  1370با انتشار یک بیانیه

حد د لت در مسایل مربتو بته تخصتیص

رسمی(مصوبه شماره  10٩،5283ها متور

توزی  ،از یکطر موجبتا ،افتزایش هرچته

 )1370/12/2٩اهدا  ،دامنه ،ا لویت ،مراحل

بیشتر تصتدیگتریهتای بیشتتر د لتت در

ر شهای خصوصیسازی را اعالم نمتود .در

نتیجه ایجاد د لتی بزرر با کارایی اندک از

ایتن بیانیته ضتتمن ارائتته ر شهتتای مختتتتف

طتتر دیگتتر موجبتتا ،ابستتتگی بیشتتتر

اگتتذاری شتترکتهتتای د لتتتی بتته بختتش

بخشهای خصوصی تعا نی به یژه از ناحیه

خصوصی مقرر شده بود تا به کارکنان احدها

کستتب درآمتتدهای ارزی بتته د لتتت را فتتراهم

با ساز کار اجرایی خاص یک ستوم ستهام

نمود ،به این ترتیب توزیت درآمتد وتر ،

قابل اگذاری ،اگذار گردد.

نیز تحتت تتأویر ابستتگی بته منتاب ارزی
عموم تاً رانتتتهتتای مختتتتف ناش تی از بختتش

د م سوم چهتارم نیتز ادامته یافتت ،لتی

د لتی ،عدالت اقتصادی در مفاهیم سته گانته

عمالً خصوصی سازی با توفیق چندانی همتراه

آن مورد تهدید جدی قرار گرفت.

نبتتود .عتتدم توفی تق خصوصتتیستتازی دالی تل

از طر دیگر با خاتمه جنگ تحمیتی

متعددی دارد که بحث آنها ختار از موضتوع

کاهش تتدریجی قتدر ،خریتد درآمتدهای

مقاله حاضر است ،لی بسیاری بر این عقیتده

نفتی محد دیتهای مالی د لت بترای اداره

بودند که در عمل اجترا بتهدلیتل تعارضتا،

تصدیهای مختتف خود عمتکرد نامطتوب

اساس تی بتتا مفتتاد اصتتل  44قتتانون اساس تی،

اقتصادی بسیاری از شرکتهای د لتی ر ا
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تأکید بر خصوصی سازی در برنامه هتای

خصوصی سازی با توفیق همراه نبوده است .از
به منظور خر

از بتن بستت پیتدا

برنامههای تعدیل ستاختاری ،ضتر ر ،تغییتر

اینر

در شیوه مدیریت اقتصتاد کشتور را ضتر ری

کردن راه حتی برای اجرای عدالت ،تفستیر

تبیین اصل  44قانون اساسی در دستتور کتار

 .8تشویق اقشار مردم بته پتنانتداز

در نهایت موجب تهیه تدین سیاستت هتای

خانوارها.

کتی اصل  44گردید.

اهدا هشتگانه زیر تنظیم ابالغ شده است:
 .1شتاب بخشتیدن بته رشتد اقتصتاد
متی؛
 .2گسترش مالکیتت در ستطد عمتوم
متتردم بتته منظتتور تتتأمین عتتدالت
اجتماعی؛
 .3ارتقا کارایی بنگاههای اقتصتادی
بهره ری منتاب متادی انستانی
فنا ری؛
 .4افتتزایش رقابتتتپتتذیری در اقتصتتاد
متی؛
 .5افزایش سهم بخشهای خصوصی
تعا نی در اقتصاد متی؛
 .6کاستتتن از بتتار متتالی متتدیریتی
د لتتت در تصتتدی فعالیتتتهتتای
اقتصادی؛
 .7افزایش سطد عمومی اشتغال؛

به پیشنهاد زار ،امتور اقتصتادی دارایتی،
آیین نامه اجرای توزی سهام عدالت را در 13



در جهت تحقتق عتدالت اقتصتادی استت ،بتا

هیأ ،زیران در تاریخ  1384/11/٩بنتا



با توجه به ذیل اصل  44مفاد اصل  43کته

عدالت
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سیاستهای کتی اصل  44قانون اساسی

 -5اجرای عدالت به شیوه سهام

شماره پنجاه د

مجم تشخیص مصتحت نظام قترار گرفتت

ستترمایهگتتذاری بهبتتود درآمتتد

ماده تصویب کرد  .بر اساس این آیتین نامته،
طی چند مرحته سهام شرکتهای د لتی بته
دهکهای پتایین درآمتدی بتا پنجتاه درصتد
تخفیف اگتذار شتده بهتای آن بتهصتور،
اقساطی از محل سود ایتن ستهام در طتول
 10سال دریافت میگتردد .ایتن کتار توستط
شرکتهای سرمایهگذاری (سهامی خاص) که
در مرکز هر استان شرکتهای تعا نی سهام
عدالت که در هر شهرستان تشکیل میشتوند
تحتتتتت متتتتدیریت نظتتتتار ،ستتتتازمان
خصوصیسازی انجام میگیرد .

 -1-5فرآیند اجرایی برنامه توزیع
سهام عدالت
براساس مصوبا ،هیأ ،زیتران ستتاد
مرکزی سهام عدالت ،فرآینتد اجرایتی برنامته
توزی سهام عدالت را میتوان به چهار مرحته
اصتی:
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عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت







فر ش اقساطی سهام شترکت هتای

به سازمان خصوصی سازی ارایه دهند .پن از

د لتی به شرکت کتارگزاری ستهام

آن سازمان خصوصی سازی قیمت پایه ستهام

عدالت،

قابل اگذاری را براساس آییننامههای مصوب

فتتر ش اقستتاطی ستتهام شتترکت

هیأ ،زیتران پتن از اختذ مصتوبه هیتأ،

کتتتارگزاری ستتتهام عتتتدالت بتتته

عالی اگذاری ،از طریتق بتورس ا راق بهتادار

شرکتهای سرمایهگذاری استانی،

تعیین مینماید.

فر ش اقساطی سهام شترکت هتای

در این مرحته سازمان خصوصیسازی به

ستتترمایهگتتتذاری استتتتانی بتتته

قتتائممقتتامیستتهامداران د لتتی شتترکتهتتای

شتتترکتهتتتای تعتتتا نی عتتتدالت

مشتتتمول اگتتتذاری درصتتتدی از ستتتهام

شهرستانی

شرکتهای مشمول را به عنوان سهام عدالت،

اگذاری سهام شرکتهتای تعتا نی

از طریتتق انعقتتتاد قتتترارداد فتتتر ش ستتتهام

عتتدالت شهرستتتانی بتته مشتتموالن

شرکتهای مزبور با شرکت کتارگزاری ستهام

طرح تقسیم کرد .که بتا توجته بته

عدالت مینمایتد .میتزان ستهامیکته در ایتن

مستتندا ،موجتتود در هتتر قستتمت

مرحته منتقل متیشتود ،متناستب بتا میتزان

توضیحا ،مختصتری ارائته خواهتد

ستتهام مشتتموالن وبتتت نتتام شتتده نهتتایی در

شد.

تعا نی های عدالت شهرستانی در کتل کشتور

مرحله اول :واگذاری سهام شمرکتهمای

خواهد بود.

مشمول برنامه به شرکت کارگزاری سهام

مرحلممه دوم :واگممذاری سممهام شممرکت

عدالت

کارگزاری سهام عدالت به شمرکت همای

در این مرحته پن از تصویب فهرستت
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سرمایهگذاری استانی

میزان سهام قابل اگذاری شرکت های د لتی

در این مرحته ستازمان خصوصتیستازی

ابسته به د لت مشمول برنامه توزی سهام

که سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را در

عدالت توسط هیأ ،زیران ،شرکتهای متادر

ویقه گرفته ،با انعقاد قراردادی با شرکتهای

تخصصی مکتف اند کالت فر ش سهام متعتق

سرمایهگتذاری استتانی ،ا راق ستهام شترکت

به خود همچنین اطالعا ،ال زم بته منظتور

کارگزاری را به میزان متناسب با مبتغ ستهام

ارزیابی ضعیت شرکت قیمتگتذاری آن را

مشموال ن وبت نام شده نهایی در هتر استتان

در نظتتر متتیگی ترد .در ای تن مرحتتته ستتازمان

سرمایه شرکت تعا نی شهرستان میکنند.

استانی ،ا راق سهام شترکت کتارگزاری را بته

سرمایهگذاری استانی  337شترکت تعتا نی

میزان متناسب با مبتغ سهام مشموال ن وبتت

عدالت شهرستانی به وبت رسیده است.

نام شده نهایی در هر استتان براستاس مبتتغ

مرحلمممه چهمممارم :واگمممذاری سمممهام

پنج میتیون ریال بترای هتر نفتر ،بته صتور،

شرکت های تااونی عدالت شهرستانی به

اقسا ده ساله بد ن احتستاب ستود فتر ش

مشموالن طرح

اقستتاطی بتتا تخفی تف  50درصتتد در ومتتن

پن از آمادهسازی احصای کامل تمتام

معامته به شرکتهای مزبور تحویل میدهد.

اسامی هتر مرحتته از مشتموالن بته تفکیتک

مرحله سوم :واگذاری سهام شرکتهمای

تعا نیهای هر شهرستان ،اسامیمورد نظر بته

سرمایه گذاری استانی بمه شمرکت همای

عنوان ستهامداران تعتا نی تتقتی متیشتود

تااونی عدالت شهرستانی

معادل هر نفر پنج میتیون ریال تا سقف هر

در این مرحتته ،شترکت سترمایهگتذاری
استان ا راق سهام خود را به میزان متناستب



قتتراردادی بتتا شتترکتهتتای ستترمایهگتتذاری

 30استتتتان کشتتتور جمعتتتا  30شتتترکت



سهام عتدالت را در ویقته گرفتته ،بتا انعقتاد

اطالعرسانی سهام عدالت ) (www.vase.irدر

سال هجدهم پاییز 1388

خصوصیسازی که ستهام شترکت کتارگزاری

طبتتتق اطالعتتتا ،منتتتدر در پایگتتتاه

شماره پنجاه د

براساس مبتغ پنج میتیون ریال برای هتر نفتر

وبت نام شده هر شهرستان ،اقدام به افتزایش

خانوار  5نفتر ،ستهام عتدالت (ستهام شترکت
تعا نی عدالت شهرستان) دریافت میکنند.

با مبتغ سهام مشموالن وبت نام شتده نهتایی

مشتتموالن طتترح توزی ت ستتهام عتتدالت

در هتتر تعتتا نی شهرستتتان بتته آنهتتا تحوی تل

براساس مصوبه د لت عبار ،انتد از د دهتک

می دهتد ستهامداران شترکت هتای تعتا نی

جمعیتی کشور که اجد افراد یتا خانوارهتایی

شهرستان (نمایندگان مشموالن طرح با توجه

با پایینترین میزان درآمد هستند .طی شتش

بتتتتته د مرحتتتتتتهای بتتتتتودن مجمتتتتت

ماهه ا ل سال جاری اینگونه افراد بر مبنتای

عمتتومیتعتتا نیهتتای شهرستتتانی) ،مجمتت

کد متی شناسایی می شوند بانک اطالعتاتی

عمومی شترکت تعتا نی شهرستتان را برگتزار

مربتتو در ستتازمان خصوصتتیس تازی نهتتایی

می کند متناسب با میزان ستهام مشتموالن

میشود
8٩

عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت

هد اساسی توزیت ایتن ستهام اجترای

سهام د لتی متعتق به د لتت بته

عدالت بین آحاد جامعه استت ،لتی در کنتار

ایثتتتارگران کتتتارگران مصتتتوب

آن اهدا دیگری از جمته خصوصی ستازی

 1372/5/12مجتتتتتن شتتتتورای

کاهش تصدیگری د لت ،گسترش توستعه

اسالمی؛

بازار سرمایه ،تر یج فرهنتگ ستهامداری نیتز



مطرح میگردد

بودجتته ستتال  1378کتتل کشتتور،

 -2-5سممابقه واگممذاری سممهام

مسئولیت تصدی دبیرخانه کمیته
تبصتتره متتذکور از ستتال  1378تتتا

واحدهای دولتی در کشور

 1380بتته عهتتده ستتازمان متتالی

گرچه تجربته اگتذاری مالکیتت ستهام

گسترش مالکیت احدهای تولیدی

احتتدهای تولی تدی بتته کتتارگران بتته قبتتل از
انقالب بر میگردد ،لتی بعتد از انقتالب نیتز
اقداماتی چنتد در ایتن زمینته انجتام گرفتته
است ،ازجمته:


سهیم کردن کتارگران در مالکیتت
احدهای تولیدی بر استاس قتانون
گستتتترش مالکیتتتت احتتتدهای
تولیدی؛



تصویبنامه شماره 10٩/،/5283ها
مور  1370/3/2٩هیئتت زیتران
در خصتتوص اگتتذاری ستتهام بتته
کتتتارگران کارکنتتتان احتتتدهای
تولیدی؛



انجتتام اقتتداما ،اجرایتتی اگتتذاری
ستتهام بتته کتتارگران کارکنتتان
احدهای تولیدی در اجرای تبصره

٩0

در اجرای بند

تبصتره  35قتانون

 3متتاده  6قتتانون نحتتوه اگتتذاری

محول گردید.


به موجتب متاده  15قتانون برنامته
سوم توسعه اساسنامه سازمان مالی
گسترش مالکیت احدهای تولیدی
تغییتر کتترد نتتام آن بتته ستتازمان
خصوصی سازی تبدیل شد هتد
آن اگتتذاری ستتهام شتترکتهتتای
د لتی متعتق به د لت ذکر شتده
است.

متأسفانه در این زمینه ،نه قبل انقالب
نه بعد از انقالب توفیق چندانی نصیب نشتده
در صتتتور ،انجتتتام تحقیقتتتا ،عتمت تی در
خصوص دالیتل عتدم توفیتق متوارد متذکور
میتوان درجهت توفیق سهام عدالت ساز کار
مناسب را تدارک دید.

-6فرجام

طرح ،عادالنه بودن آن را زیر سؤال متیبترد،

اقتصتتاددانان مستتتمان بتتر آن توافتتق دارنتتد،

عبار،اند از:

عدالت اقتصادی یکی از مبانی اصتتی اقتصتاد

.1

اگذاری سهام به قیمتی کمتتر از

همین دلیل ،برطتر کتردن تبعتیض ،فقتر

قیمت اقعی ،برخال عدالت متورد

نتتتابرابریهتتتای اقتصتتتادی هتتتد بیشتتتتر

نظر طرح میباشد.

اقتصادهای دنیا بوده بسیاری از حکومتهتا

 .2نحوه شناستایی صتحید عادالنته

برنامتتههتتای س تیعی بتترای برقتتراری عتتدالت

مشموال ن طرح ستهام عتدالت کته

اقتصتتادی تتتدارک دیتتدهانتتد .در ایتتران نیتتز

اعضتتتای تعتتتا نیهتتتای عتتتدالت

بیعدالتی یکی از معضالتی بوده که مشکال،

شهرستانی خواهند بتود ،مشتخص

متعتتددی ایجتتاد نمتتوده از متتد،هتتا قبتتل

نیست .

د لتها به فکر چارهجویی موضوع برآمده انتد

 .3تعیین تشخیص افرادی کته بایتد

حتتی ستتابقه اگتتذاری ستتهام کارخانجتتا،

در دریافتتت ایتتنگونتته ستتهام در

د لتتتی بتته کتتارگران بتته قبتتل از انقتتالب

ا لویت قرار بگیرند ،یعنی قشر کتم

برمتتیگتتردد ،لتی هیچگتتاه از اژه مقتتدس

درآمد فقیر جامعه ،کتار مشتکتی

ارزشی عدالت برای این منظور استفاده نشده

است تاکنون انجام این کار بترای

استتت .د لتتت نهتتم بتترای ا لتتین بتتار ایتتن

ستتایر مقاصتتد مشتتابه امکتتان پتتذیر

اگذاریها را تحت عنوان توزی سهام عدالت

نبوده ،زیرا ضتعف کمبتود آمتار

ذیتتل شتتعار عتتدالت محتتوری در جهتتت

اطالعتتا ،در کشتتور ،انجتتام چنتین

اجرایی کردن عدالت اسالمی مطترح کترده
به اجرا درآ رده است.



چالشهای حکومتها محسوب متیشتود .بته

به بیت المتال بته قیمتتی کمتتر از



طبقتتاتی در همتته کشتتورها از اصتتتیتتترین

یعنی اگذاری اموال د لتی متعتتق

سال هجدهم پاییز 1388

اسالمی است ،عال ه بتر آنکته امتر زه شتکا

قیمت بازار بته اقستا  20ستاله

شماره پنجاه د

به طوری که اشاره شتد تقریبتا عمتوم

برخی از اشکاال ،ابهاماتی که در ایتن

کتتاری را دشتتوار نمتتوده استتت .بتته
فر

تعیین تشخیص گر ههتای

فقیر ،چگونگی تعیین سهم عادالنته
٩1

عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت
٩2

افتتراد از ستتهام متتذکور نیتتز کتتار

آ ردهانتتد گتتر ههتتای بعتتدی کتته

سادهای نیست.

سهام شرکتهای با سوددهی پایین

 .4چگونگی مدیریت عادالنته ستهام
راهبری شرکتهای مشتمول طترح
توستتط شتترکت کتتارگزاری ستتهام
عدالت دارای ابهاما ،فرا انی است.

یا زیان ده را بهدستت متیآ رنتد،
به قوع خواهد پیوست .
 .7با توجه به اینکته ایتن ستهام بتین
دهتتکهتتای پتتایین جامعتته توزی ت

 .5نحتتوه ستتاماندهی مشتتموالن طتترح

متتیشتتود از آنجتتا کتته نیازهتتای

سهام عتدالت توستط تعتا نی هتای

مصرفی این قبیل خانوارهتا تتأمین

شهرستتتانی چگتتونگی اداره ایتتن

نشده یکی از یژگتیهتای اصتتی

تعا نی ها با توجه به معنا مفهتوم

این گر ه آن است که میتل نهتایی

متعتتار شتترکت تعتتا نی معتتتوم

به مصتر بتاال ضتریب رجحتان

نیست.

زمانی بسیار پتایینی دارنتد بترای

 .6در این طرح پیش بینی شده استت

مصر در زمتان حتال ارزشتی بته

که خریداران از محتل ستود ستهام

مراتب بیش از مصر برابر در زمان

ختتود ،بتتدهی ختتود را بتته د لتتت

آینده قائلاند ،ا الً دارنتدگان ستهام

ب ردازند .حال در ضتعیت موجتود

عدالت به احتمال زیاد راهتی پیتدا

که اکثر شرکتها یا زیانده بتوده

نموده سهام خودرا بترای ارضتای

یا سود قابل توجهی ندارند ممکن

نیازهتتای مصتترفی ختتود خواهنتتد

استتتتت بتتتتا اگتتتتذاری قطتتت

فر خت .

حمایتهای د لت ضت بتدتر هتم

 .8نم تیتتتوان بتترای افتتراد بتته اجبتتار

بشود ،تکتیف چگونته خواهتد بتود.

مالکیتی ایجتاد نمتود کته توانتایی

اگر د لت بخواهد فقط شرکتهتای

نگهداری اداره آن نوع مالکیتت را

ستتودده را اگتتذار نمایتتد ،در ایتتن

ندارند .برای بخش عمده ای از ایتن

صتتور ،یتتک بتتی عتتدالتی بتتین

اقشار ،ارزش ریتالی ستهام در تتاب

گتتتر ههتتتای ا لیت ته کتتته ستتتهام

مطتوبیتشان بیش از مالکیت ستهام

شرکتهتای ستودآ ر را بته دستت

است .بنتابراین ایتن نتوع اگتذاری

طبق ضوابط عدالت اسالمی عادالنه

اگذاری را در اختیار خواهد داشت

نخواهد بود.

به این ترتیب در صتور ،تکمیتل

 .٩برای برخی از افتراد فرصتت طتتب

اجرای طرح ،شتاهد پیتدایش نتوع

استتتتفاده از رانتتتت حاصتتتته بتتته

خواهیم بود.

سودهایی دست مییابند که نتیجه

 .11تجربتتههتتای نتتاموفق کشتتورهای

کار تالش آنان نیست این ختود

مختتف ،اورا ،سو تجربه کتوپن

نوعی بی عدالتی است.

سهام بر توزی درآمد در کشورهای

 .10ستتتتاختار اجرایتتتتی گستتتتترده

ار پای شرقی دلیتل دیگتری استت

پیچیتتدهای بتترای ایتتن طتترح الزم

که نمتیتتوان بته نتیجته طترح در

است کته ختود بتا هتد کوچتک

جهتتت توستتعه عتتدالت اجتمتتاعی

کردن اندازه د لت تعار

داشتته

امید ار بود.

میتواند موجب رشد بیشتتر انتدازه

 .12از آنجا کته رفت فقتر بته صتور،

د لت گردد .در این طرح پیشبینی

پایدار جز با ایجاد اشتغال افزایش

شده که در بهترین حالت فقتط 40

تولید میسر نیستت ،اگتذاری ایتن

درصد ستهام شترکت هتای اگتذار

سهام سود ناچیز آن نمیتواند بتر

شده ،در بورس ،به مزایده گذاشتته

اشتغالزایی رشتد کته معمتوالً از

شتتود  40درصتتد آن بتته ستتهام

اهدا اصتی اقتصتاد کتالن استت،

عدالت اختصاص یابتد  20درصتد

تأویری داشته باشد.

متتابقی نیتز در دستتت د لتتت بتتاقی



مشمول این سهام نباشند ،لتی بتا

خصوصی مربو بته ستهام عتدالت



ایتتن افتتراد بتتا آنکتته ممکتتن استتت

د لتی با عنا ین متفتا  ،تعتا نی
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زمینه رانتخواری فراهم متیشتود.

جدیتدی از شتترکتهتتای بتته اق ت

شماره پنجاه د

ستتهام تخصتتیص بهینتته نیستتت

درصد از ستهام شترکتهتای قابتل

 .13آز آنجا که سهام عتدالت بته اقشتار

خواهد مانتد .از آنجتا کته مجتری،

خاصی از جامعه تعتتق متیگیترد

نارر متولی سهام عتدالت ،د لتت

در اق این مناب مربو به تمامی

استتت ،متتیتتتوان گفتتت د لتتت 60

آحاد جامعه است نیز با توجه بته

٩3

عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت

اینکتته ای تن طتترح فقتتط یکبتتار در

عرضتته ،متتیتوانتتد ستتطد عمتتومی

کشور اجرا متیگتردد در آینتده،

قیمتها را بیش از درآمدها افزایش

خانوارهای بسیاری در دهتک هتای

دهد منجر به تورم کاهش درآمتد

پایین قرار خواهند داشتت ،تکتیتف

متی جامعه به قیمت وابت گردد.

آنها چه میشود به عبتار ،دیگتر

 .17گفته میشود که سهام تتوزیعی بته

آیا در زمان حاضر توزی این ستهام

شکل سبد توزی میگردد نه تک

کفایت الزم برای تحت پوشش قرار

ستتهم ستتبدهای مزبتتور نی تز بتته

دادن همه اجدین شرایط را دارد

شرکتهای تعا نی سترمایهگتذاری

 .14اجرای این طرح میتوانتد بتهدلیتل
تأویر هر چنتد انتدک بتر درآمتد

عمالً ستهامدار آن شترکت خواهتد

ور  ،خانوار دریافتتکننتده ستهام

شد .در این صور ،تهیته ستبدهای

موجتتب افتتزایش تقاضتتای مصتترفی

یکسان هم ارزش با بازده یکستان

آنان شده بهدلیتل عتدم افتزایش

کاری بسیار مشکل چه بستا غیتر

تولید کاالها خدما ،باعث تشدید

ممکن است ،که شاید یکی از نتایج

تورم گردد که از آفا ،مهم مخل

اجتماعی ر انتی آن ایجتاد نتوعی

عدالت در جامعه خواهد بود.

نارضتتایتی بتین دریافتتت کننتتدگان

 .15نظر به اینکه در نتیجه اجرای ایتن

اینگونه سبدها باشد.

طرح با لحاظ هزینه های اجرایتی

 .18با توجه به اینکه اغتب شرکتهتای

آن محر م ماندن د لتت از ستود

د لتتتی از نتتتوع ستتتهامی ختتتاص

ستتهام شتترکتهتتای اگتتذار شتتده،

میباشند ،برای عرضه سهام آنها به

کسری بودجه د لت تشدید شده

عموم باید تغییر ماهیت دهند بته

این امر نیز میتواند اوترا ،تتورمی

سهامی عام تبدیل شتوند کته ایتن

داشته باشد.

خود مستتزم طی تشریفا ،قتانونی

 .16به دلیل مشکال ،طتر عرضته در

٩4

س رده میشود مالک سبد مزبتور

از جمته تجدید ارزیابی داراییهتای

اقتصاد در ایتران هتر نتوع تحریتک

آنهاست که خود این امر زمان بتر

تقاضا بد ن در نظتر گترفتن جنبته

هزینتته بتتر استتت .از طتتر دیگتتر

که خریتد ستهام شترکتی را تعهتد

بررستتی تفصتتیتی هتتر یتتک از ایتتن

میکند ،حداکثر باید تا پتنج ستال

متتوارد متتیتوانتتد موضتتوع مقتتاال،

تمام تعهد خود را تأدیته نمایتد ،در

مستقتی باشد.

جتته ،فرهنتتگ ستترمایهگتتذاری

به سابقه ستو استتفاده از اعتبتار انتداختن

سهامداری را توسعه نمیدهد ،زیترا

نهادهای ارزشی اسالمی همچون شرکتهتای

فرهنگ سرمایهگذاری شامل چرخه

مضاربه ای در ا ایل انقالب یا صتند قهتای

ایجتتاد پتتنانتتداز ستت ن ر د

قر الحسنه در سالهای اخیر ،چه خوب بود

دا طتبانه آگاهانه پتنانتدازها در

که نام دیگری برای این سهام ،انتخاب میشد

بازار سرمایه است ،در حتالیکته در

تا موجب بی اعتباری این رکن رکین اقتصتاد

ای تن طتترح خبتتری از پتتنانتتداز

اسالمی فراهم نمیگردید.



 .1٩توزی سهام بتدین شتکل بته هتی

از مبانی اصتی اقتصاد اسالمی است با توجه



مهتت داده شده است.

عدالت در اقتصاد اسالمی اینکه عدالت یکی
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حالیکه در این طترح تتا  20ستال

در خاتمه بتا توجته بته مفهتوم ارزشتی

شماره پنجاه د

براساس قانون تجتار ،،ستهامداری

عتتدالت نیتتز ارائتته نشتتده استتت

سرمایهگذاری نیست.
 .20این طرح نه تنها باعتث متکتی بته
خود شدن خانوارها نمیشود ،بتکته
از یک منظر ،ر حیه چشم به دست
د لت داشتن را نیز تقویت میکند.
 .21دالیل قتان کننتده ای بترای ستایر

پانوشتها
 .1درباره مفهوم عدالت نزد افالطون ارسطو عال ه بتر
مأختذ قبتتی )  (McPherson 1987متیتتوان بته
کاتوزیان ( )1376ژرژ ل کیو ،عتدالت – حقتوق –

محسناتی که بترای ستهام عتدالت

د لت مطالعا ،فتسفه حقوق میتوان مراجعه نمود.

متتتتتتیشتتتتتتمرند ،از جمتتتتتتته

 .2برگرفته از ترجمه قطعه د م مقاله عتدالت انصتا

خصوصیسازی ،افزایش سهم بخش

تصتمیمگیتتری عقالیتتی کتته توستتط آقتتای مصتتطفی

تعا ن ،تر یج فرهنتگ ستهامداری،

متکیان انجام گرفته شد :نقد نظر ،شمارههتای ،3 2

افزایش کارایی بنگاههتای د لتتی

بهار تابستان  ،1376صص  . ٩0 – ٩1

سایر اهدا ذکر شده بترای ستهام

٩5

برنامه ریزی توسعه ،تهتران ،مؤسسته انتشتارا،

منابع فارسی
عدالت ،عدالت اسالمی سهام عدالت

.1

قرآن کریم

.2

نهج البالغه

.3

آمدی ،عبدالواحد ابن محمد( ،)1366غررالحکم

اسالمی.
 .14کاتوزیان ،ناصر( ،)1377فتسفه حقتوق ،تهتران،
شرکت انتشار،

 .15کاتوزیان ،ناصر( ،)1376حقوق عدالت ،نقتد

دررالکتم ،تهران ،انتشارا ،دانشگاه تهران.
.4

نظر ،سال سوم ،شماره د م سوم.

ارسطو( ،)1371سیاست ،ترجمه حمید عنایت،

 .16گری ،جان (  ،)137٩فتستفه سیاستی هایتک،

تهران ،انتشارا ،آموزش انقالب اسالمی.
.5

ترجمه خشایار دیهیمی ،تهران ،انتشارا ،طترح

افالطتتون ( ،)1348جمهتتور ،ترجمتته فئتتواد

نو.

ر حانی ،تهران بنگاه ترجمه نشرکتاب.
.6

 .17مایسون ،کورا( ،)1333شرح حال ،افکار عقاید

بختیاری ،صادق ( ،)137٩عتدالت توستعه در

فیتستو بتتزرر یونتتانی ستقرا  ،ترجمتته امیتر

اقتصتتاد استتالمی ،فصتتتنامه انقتتالب استتالمی،

حستتین رفتتر ایتتل ختتان بختیتتاری ،تهتتران،

دانشگاه اصفهان ،سال د م ،شماره چهارم.
.7

انتشارا ،معرفت

برایان مگتی( ،)1374متردان اندیشته ،ترجمته

.18

عز ،اﷲ فوالد ند ،انتشارا ،طرح نو.
.8

توستتتی ،حستتین( ،)1376مبنتتای عتتدالت در

 ،)1360( ،............ .1٩بیست گفتار ،قم ،دفتتر نشتر
اسالمی.

د م سوم.

 ، ............. .20بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی،

حکیمتتتی  ،محمتتتد رضتتتا ( ،)1376تعریتتتف

 .21مک اینتایر ،السدر( ،)1376عتدالت فضتیتت،

"عدالت" از زبان امام صتادق (ع) ،نقتد نظتر،

ترجمه مصطفی متکیان ،نقد نظر ،سال ستوم،

سال سوم ،بهار تابستان.
.11

مطهتتری ،مرتضتتی( ،)1357عتتدل الهتتی ،قتتم
انتشارا ،حکمت.

نظریه جان را لز ،نقد نظر ،سال سوم ،شتماره
.٩

ا ل.

شماره د م سوم.

 ،)1374( ،...........الحیتتا، ،تهتتران ،دفتتتر نشتتر

 .22ناررزاده کرمانی ،فرناز( ،)1376اصول مبادی

فرهنگ اسالمی.

فتسفه سیاسی فارابی ،شرح نظریه مدینه فاضته

 .11را لتتتز ،جتتتان( ،)1376عتتتدالت انصتتتا ،

با تطبیق بتر آرای افالطتون ارستطو ،تهتران،

تصمیمگیری عقالئی) ،ترجمه مصطفی متکیان،

انتشارا ،دانشگاه الزهرا.

نقد نظر ،سال سوم ،شمارههای د م سوم.

 .23نظری ،حسن (  ،)1382عدالت اقتصادی از نظتر

 .12صتتتدر ،محمتتتد بتتتاقر( ،)134٩اقتصتتتاد متتتا،

هایک اسالم ،نامه مفید ،شماره . 35

بررسیهایی درباره مکتب اقتصادی اسالم ،جتد
د م ،ترجمتتتتتته استتتتت هبدی ،عیوضتتتتتتتو،
حستتین( ،)137٩بررست تی تحتیت تل امکتتتان
سازگاری معیارهای "عتدالت" "کتارایی" در
نظام اقتصاد اسالمی ،پایان نامه دکترای اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس.

 .13غنی نژاد ،)1376( ،مقدمه ای بر معرفت شناسی

٩6

عتم اقتصاد ،تهران مؤسسته عتالی پتژ هش در
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