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 مقدمه -1
ن بار در یا ل ی اژه عدالت که احتماالًٌ برا

 معتادل  ،مورد استفاده قرار گرفته یونانیزبان 

کته  راه   جاده است  یبه معن«  Dike»کتمه 

در زبان فارسی بته حتق   عتدالت   در زبتان     

ترجمتته شتتده  right   justiceانگتیستتی بتته 

 (308، ص 1376است ) نتارر زاده کرمتانی،   

ن لفت  بتا مفهتوم    یت ونان باستان ایا، یبدر اد

بتد ن   « State of Nature»  یعیت طبی ضع

. رفتت  می توجه به محتوای اخالقی آن به کار

(Guthrie,1967, p. 4.)      بته متر ر بتا توستعه

کته  ای  شتیوه  بته  "عدالت" اژه  یونانیجامعه 

هر فرد در طبقه خود باید بتر آن ر ال رفتتار   

ار، دیگر عدالت به نماید اطالق گردید. به عب

ر ییت تغ رفتار مطابق با ضوابط   اصتول  مفهوم

انتد      لی اینکه ضوابط   اصتول کتدام   افت.ی

از موضتوعا،   ،منشأ این اصول چه باید باشتد 

 بحث بر انگیزی شد که بحث بر ستر  مشکل  

  آن هنوز ادامه دارد.

از منظتتر  در ایتتن مقالتته ابتتتدا عتتدالت، 

شمندان معتر    فیتسوفان یونان باستان   دان

معاصر غیر مستمان مورد بحث قرار گرفتته    

ستت ن نظریتته اقتصتتاد استتالمی در خصتتوص 

عدالت ارائه شده است. ابعاد اقتصادی عتدالت  

در تئوری اقتصاد اسالمی، استتفاده بهینته از   

مناب    امکانا،، نبتودن فقتر   نیتاز متادی       

 عمران   توسعه معرفی شده است.

توضتتید داده  همچنتتین در ایتتن مقالتته،

شده که در قانون اساسی جمهتوری استالمی   

ایران، عدالت بته عنتوان یتک هتد  اساستی      

آن بتا دغدغته   هتای   معرفی   تفکیتک بختش  

کتی اصل های  عدالت صور، گرفته   سیاست

قانون اساستی نیتز بتا توجته بته مطالتب        44

نیتز   43  مفاد اصل  اصل مذکور در ذیل این

 تماماً در همین راستاست. 

چه در آیین نامه اجرایی طرح توزیت   گر

سهام عدالت، از جمته اهدا  این طرح، توزی  

  کتتاهش فاصتتته  عادالنتته وتتر ،   درآمتتد، 

طبقاتی بین اقشار کم درآمتد   مرفته عنتوان    

شتتده،  لتتی در ایتتن مقالتته ضتتمن توضتتید   

سهام عتدالت   بیتان اشتکاال،  ارده     تحتیل

ژه نتیجه گرفته شده استت کته استتفاده از  ا   

 مقدس عتدالت بترای ستهام چنتین طرحتی     

دار  مقتدس عتدالت را خدشته    تواند مفهوم می

این نهتاد ارزشتی    نماید   موجب بی اعتباری

 اسالمی گردد.  

ونان یعدالت از منظر فالسفه  -2

شممندان مااصمر   یباستان و اند

 ر مسلمانیغ
، بتته عنتتوان جمهتور کتتتاب افالطتون در  

دربتاره  حث مفصتی ب ا لین فیتسو  باستانی،
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 یعنت یبه نظتر افالطتون عتدالت     عدالت دارد.

مختتتف   در جامعته هتر     یکه در فرد قواینا

 ای در جای خود قرار گیرد. هر طبقه   یکس

(Guthrie,1967, p. 6)  
 افالطتتون عتتدالت را در ستتطد ختترد   ستتطد

قرار داد   از نظتر ا    یکالن هر د  مورد بررس

 ینکته اجتزا  یا یعنت یعدالت در ستطد خترد   

گانتته ر ح انستتان تحتتت فرمتتان عقتتل ا   هستت

هماهنگ عمل کنند   عدالت در سطد کتالن  

نکه هر فرد در طبقه خودش با توجته  یا یعنی

داشتته   یفته خاصت  ی ر قوها آن ین یبه غتبه ا

 باشد. بنا به گفته خود ا : 

ما در آغاز کار، که شالوده شهر ختود را  »

م کته  یمقرر داشتت  یک اصل کتیم، یختیر یم

از آن  یا الاقتل نتوع  یاصل  آن ،ا نکنماگر خط

م ین طور گفتت یعدالت است.   ما ا اصل همانا

بارها هم تکترار   ی،اد داشته باشی  چنانچه به 

د منحصتراً  یت م که هر فرد در شهر متا با یکرد

عتت  یکه طب یکار یعنیک کار داشته باشد ی

ختتاص داشتتته باشتتد  یآن استتتعداد یا  بتترا

ا گفتته    م متا بارهت  یگفت درست است. گفتت 

ز از یم که پرداختن به کار خود   پرهیا دهیشن

ن عتدالت استت.   یگتران عت  یدخالت در کتار د 

د ستت رتاهراً   ای   گفت راست استت. گفتتم  

ن یت ا یعنت ی ،تست اچیتزی  ن یک چنیعدالت 

د بتته کتتار ختتود یتتاستتت کتته انستتان فقتتط با

  (236، ص 1368)افالطون،  «ب ردازد.

وان از دیدگاه افالطون فرد   شهر )به عن

فترا ان دارنتد     هتای   مظهر جامعه( شتباهت 

منظور از شهر، شهر ایده آل   مطتوب استت.  

عقتل،   از نظر ا ، نفن انسانی دارای سه جتز  

طور که شهر نیز سه  ر ح   امیال است، همان

حافظان نظتم   گر ه شهر ند دارد: قانونگذاران،

  امنیت جامعه   دیگران )کسانی که کاالها   

کننتد از   می یاز جامعه را فراهمخدما، مورد ن

قبیتتل کشتتا رزان، صتتنعتگران، هنرمنتتدان،   

بازرگانان   ...(. فضیتت اصتی هم برای فترد    

هم برای جامعه عتدالت استت. عتدالت بترای     

نفن یعنی عمل کردن مطابق اخالق   بترای  

شهر یعنی عمل کردن افراد بر اساس  رایفی 

نظر  که برای آنها تعیین شده است . بر اساس

افالطتتون،  رتتایف شتتهر ندی یتتا بتتر استتاس 

   یا بر مبنای قانون  طبیعت است

 یتتتیارستتطو تحت ،یاستتیدر فتستتفه س 

ار یت کنتد   مع  یتر از عدالت عرضته مت   متموس

ن استت کته بتا    یت ا  در متورد عتدالت ا   یاصت

 یبرابتر   بتتا نابرابرهتا رفتتتار   یبرابرهتا رفتتتار 

 ان ختود ارستطو  یت بته ب م. ینابرابر داشته باشت 

از  ین استت کته دادگتر   یت اجماع مردان بر ا"

شتان بتا   یز همته ا یت زد   نیت خ یبتر مت   یبرابر

درباره  یاحکام یکه حا  یفتسف یها پژ هش
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نتد کته   ا ند   بترآن ا داستان ا، است همیاخالق

آنتان را در   یزهای، هم کسان   هم چیدادگر

د یتتن ر ، کستتان برابتتر بایتترد   از ایتتگ یمتت بتتر

،  لتی برابتری     داشتته باشتند   چیزهای برابر

 "کنتد   نابرابری در چه خصایصتی جتتوه متی   

  (132، ص 1371)ارسطو، 

ختاص   یهتدف  ید ارسطو، هتر امتر  یاز د

 جتتود آن استتت   هتتد  دارد کتته غتتر  از 

 یقت یبته ستعاد، حق   یابخاص انستان دستتی  

ن ارتبتا  متورد   یز در همیاست   عدالت را ن

دهتد، عتدالت در فترد رستاندن      یبحث قرار م

ن   عدالت در عیهماهنگ   م یتیفرد به  ضع

در  ان اعضتا  جامعته  یت تناسب م یعنیجامعه 

 . ستها از ارزش یبرخوردار

از عتدالت   یگتر ید یبنتد  میارسطو تقست 

کته بعتدها در    کنتد  می مطرحز ین ی رااقتصاد

داده بیشتتری     تفصتیل بستط   یقر ن  سط

که  یعدالت ؛است 1یا عدالت مبادلهه   آن شد

مبتادال، بته    تتا  شتود  یدر مبادال، دنبال مت 

ن ارتبتا   یت رد. در ایانجتام پتذ   2مت عادلته یق

دکننتده  یاست که بته تول  یمتیمت عادله قیق

بتا   یمشتابه   متنتارر افتراد    یهر کاال پاداش

ن یسطد مهار،   با نوع مشتابه اشتتغال تتأم   

بته   مت عادلهیقارسطو معتقد است که  د.ینما

                                      
1. Commutative Justice  

2. Just Price  

ن شده   مبادله مستقالً ییتع یصور، اجتماع

 ندارد. ین آن نقشییتع در

  یتوز ،3یعیاز عدالت توز ارسطو منظور 

ان افتراد جامعته   یت عادالنه کتاال در ختدمت م  

د درآمتد  یت ن منظتور ختانواده با  یا یاست. برا

ختتود     ین زنتتدگ یتتتأم  یبتترا  یمتوستتط 

 جامعه را داشته باشند یاز کاالها یمند هبهر

(Mc Phorsan, 1987, p.8).  

 یا عدالت مبادلته گر مقصود از یان دیبه ب

بته  ان د  عتو  در مبادلته استت،    یت تعادل م

از د  طر  قرارداد نتواند بته   یکیکه  یا گونه

ن مفهوم از یور تمند شود. ا یگریفقر د یبها

عدالت ختود بته ختود در قترارداد بته دستت       

آن جبتتران  یضتتمانت اجتترا ی لتت ،دیتتآ یمتت

ده را بتته  ضتت  یتتد انیتتاستتت کتته ز یخستتارت

ن کنتتد. یرا تتتأم یبرابتتر متعتتادل بازگردانتتد  

م وتر ،    یمربتو  بته تقست    یعیعدالت تتوز 

 یاستت   نتارر بته زنتدگ     یمناصب اجتمتاع 

 (1)  نقش د لت است. یعموم

بته  ( معتقتد استت کته    1376کاتوزیان )

ختاص     ید  معنت  ینظر ارسطو، عدالت دارا

عتام شتامل تمتام     یعام است. عدالت به معنا

 یا ستهیرا هر کن به کار ناشایفضائل است، ز

از  یسعاد،  اقعت  .ستم کرده است ،دست زند

تت باشتتد   از یاستتت کتته بافضتت   یآن کستت

                                      
3. Distributive - Justice 
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تت انستان  یعقل اطاعت کند   فض یدستورها

ط ، کتته ید  آفتتت بتتزرر دارد: افتترا    تفتتر

   یر  انتتهیز کتترد. میتتاز هتتر د  پره یستتتیبا

ل یل از فضتتایتتص رذایزان تشتتخیتتاعتتتدال م

 یاجتمتاع  یعام تقوا یاست... عدالت به معنا

ختاص کتمته برابتر     یاست، عدالت بته معنتا  

ا  است. هتد  عتدالت   یدانستن اشخاص   اش

ستت، مهتم   ین یاضت یر ین تستا  یشه تأمیهم

ف   یان   تکتال یت ن ستود   ز ین است که بت یا

ت شود یحقوق اشخاص، تناسب   اعتدال رعا

تتتوان گفتتت   یف عتتدالت متت یتتپتتن در تعر

د بتته یتتاستتت کتته برحستتب آن با یتتیفضتت»

 «نچتته را کتته حتتق ا ستتت داد.   هتترکن آ

 (37، ص  1376)کاتوزیان، 

از فیتسوفان متأخر کته در بتاره عتدالت    

توان از جان را لز یاد  می نظریه ارائه داده اند،

تتترین فیتستتو   برختتی را لتتز را مهتتم نمتتود.

به اعتقتاد   دانند. می زبان قرن بیستم انگتیسی

فیتستتو  معر فتتی کتته ختتود از    ،د رکتتین

 ،عرصتته عتتدالت استتت صتتاحبنظران معاصتتر

گوید چه در بریتانیا   چه در امریکا ارجاع  می

متترتبط بتتا  بتته را لتتز در مباحتتث دانشتتگاهی

، ص 1374عدالت الزامی است )برایان مگتی،  

(. برایان مگی تأویر را لتز را در مباحتث    384

مربتتو  بتته عتتدالت امتتری چشتتمگیر، بستتیار 

ترین اور را لز  داند. مهم می عجیب   استثنایی

معتتر    ، کتتتابشتتده باعتتث اشتتتهار  ی کتت

"عتتدالتاز ای  هیتتنظر"
ایتتن کتتتاب  ا ستتت. 4

ترین کتاب نگتارش یافتته    هاست که مهم سال

در خصوص مسئته عدالت است   شاید حجم 

ها، شرح ها   نقد هتایی کته در رابطته     معرفی

با این کتاب نوشته شده است، با هتی  کتتاب   

 فتسفی دیگری قابل مقایسه نباشد.

از   ستتتا ظتتر را لتتز، عتتدالت عبتتار،از ن 

جتاد تعتادل   یل   ایت ازا، فاقتد دل یت حذ  امت

هتا   متفا ، انسان یها ان خواستهیدر م ی اقع

گتر  یان دیت به ب ی.ک نهاد اجتماعیدر ساختار 

جامعه  یعدالت، ساختار اساس یموضوع اصت»

مهتم   یاست که نهادهتا  یا وهیتر ش قیا دقی  

  یت توزرا  یف اساست یحقوق    رتا  یاجتماع

حاصتل از   یایت م مزایتقست  ینموده   چگتونگ 

 «کننتتد ین متتیتتیرا تع یاجتمتتاع یهمکتتار

(Rawls, 1986, p.8). خود را  یده اصتیرا لز ا

کنتد کته هتد  متن ارائته       ین بتازگو مت  یچن

قترارداد   یاز عدالت است کته تئتور   یبرداشت

 یرا که الک   ر سو   کانتت معرفت   یاجتماع

 م دهد.  یتعم ،اند نموده

عدالت »( در مقاله عدالت  1٩54)  را لز

عتدالت را   یشته اساست  یاند« به مثابه انصتا  

ن مطتب استت  یهم دلیل  به  داند یانصا  م

 یه مناستب یت انتد توج  ان نتوانستهیگرا دهیکه فا

                                      
4. A Theory of Justice 
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ه عدالت به مثابه یآن ارائه کنند. در نظر یبرا

، همان یبر برابر یه مبتنیت ا لی ضع ،انصا 

در  یعت یت طبیه  ضعکند ک یم یرا باز ینقش

کترد.   یمت  یبتاز  یقرارداد اجتمتاع  یها هینظر

ه بته عنتوان   یت ت ا لین  ضعی اضد است که ا

ابه شت خ بتوان میکه در تار یت  اقعیک  ضعی

 یتیبتکته  ضتع   ،ستیمورد نظر ن ،افتیآن را 

توان به  یق مین طریاست که از ا یکامالًٌ فرض

 د.یاز عدالت رس ینیتصور مع

ه یت ت ا لی ضع یصتا، ایاز خصوص یکی

گاه، طبقته    یچکن جایآن است که در آن ه

زان یداند   از م یت خود را در جامعه نمموقعی

ختتود ماننتتد  یعتتی  طب یفطتتر یاستتتعدادها

، یجستم  یها ییگر توانایشعور   استعداد   د

ک پترده  یت   افراد در پشت  آگاه نیست یفکر

قرار دارند   از آنجا که همه در  5عدم شناخت

چکن یبرنتد   هت   یبه سر م یمشابه تیموقع

ه یت شتد کته بتر پا   یندیرا ب یا تواند آغتازه  ینم

ش بته  یبترا  یازیت ا  امت یشخصت  یهتا  یژگی 

ه عمتوم در  یت ت ا لین  ضعیبنابرا ،دیحساب آ

 Rawls)کسان   منصفانه استت. یو ین سناریا

1986, p. 251) 
عدالت به مثابه انصتا    یرا لز مفهوم کت

ه یت ا ل یه همه کاالهاداند ک یرا مستتزم آن م

هتا، درآمتد،    یل حقتوق، آزاد یت از قب یاجتماع

                                      
5. The Veil of Ignorance 

به طور برابر  ی  شرافت انسان ها فرصت، ور ،

مزیتت    نتابرابر  یت کته توز ود، مگتر آن   شیتوز

ن قشتتر جامعتته یتتتر نییپتتا یرا بتترا یشتتتربی

ها  را که انسان مبانی عدالت داشته باشد. را لز

توافتق   ه بر سر آنهتا یت ا لیتوانند در  ضع یم

 کند: یم یمعرف در د  اصل زیر ،کنند

وق د از حقتتیتتبا یهتترکن متت ،اصتتل ا ل 

 یها یستم از آزادین سیتر در گسترده مسا ی

همته   یستم مشابه بترا ین برابر که با سیادیبن

. 6برختوردار گتردد   ،گر ستازگار باشتد  یافراد د

 ی  اقتصتاد  یاجتمتاع  یها  ینابرابر ،اصل د م

 داده شتتود کتته: ستتامان  یا د بتته گونتته یتتبا

ن تتری  ر ممحت  ین منتاف  را بترا  یشتتر یب (الف

 جامعتتتته داشتتتتته باشتتتتد. یهتتتتا گتتتتر ه

همته در   ید بترا یت ها با تیمناصب   موقع (ب

 . 7منصفانه فراهم باشد یط برابریشرا

ند کته  یب ین میرا در ا یرا لز نف  همگان

فقترا   یعنین اقشار جامعه یتر ت محر می ضع

ان حتداکثر  ت عنتو تحت ن مطتب یابد. ایبهبود 

                                      
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 
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ا، رفاه مورد بحث قرار یدر ادب 8کردن حداقل

 یتتاب  رفتاه اجتمتاع    ،رد. در نظر را لتز یگ یم

شتود کته در    یدر نظر گرفته م یک تاب   زنی

شتر مربو  است به افراد با درآمتد  یآن  زن ب

خط فقر   کمتر از آن   هد  جامعه به  یر 

 استت.  یحداکثر رساندن تتاب  رفتاه اجتمتاع   

(Rawls, 1986, p. 303 )  
دگاه یت از د  حا، فتوق  یبا توجه به توضت 

انجامتد   یجه مت ین نتیرا لز به ا ی، تئورینظر

، ودشت   یت توز ید به طور مستا  یبا درآمد که

رفتاه   ،درآمتد  ی  مستا  یت که عتدم توز مگر آن

توانتد بته    یجاد کند. مثالً د لت مت یا یشتریب

 ور تمنتد   عادالنه درآمتد از فترد   یمنظور توز

ارانه یرد   با پرداخت یا، بگیمال ،نندهد کیتول

اگتر گترفتن    ی لت  ،ت کنتد یت ر حمایاز فرد فق

ن شتود کته فترد ور تمنتد     یا، منجر به ایمال

ر شتغل    ید خود را متوقف کند   فرد فقیتول

ز از یت درآمد خود را از دست بدهتد   د لتت ن  

ارانه محتر م  یا،   امکان پرداخت یگرفتن مال

  عادالنته  ید بر توزجّ  ناعادالنه مریتوز ،شود

   خواهد بود.

که  یکار خود پسند" ،ان خود را لزیبه ب

را بته عنتوان    ین است که اصتیا توان کرد یم

ن اصل عدالت قبول کند کته مستتتزم   ینخست

ن اصتل چنتان   یت   برابر است. در  اقت  ا یتوز

                                      
8. Maxi min 

ن استتت کتته یتتدارد کتته توقتت  متتا ا ی ضتتوح

ن ید. بتد یدرنگ به ذهن هر کن خطور نما یب

 ینف  کار خود را بتا اصتت  یذ یها ب طرحیرتت

ر مقتر برابتر   یهمته آزاد  یآغازند کته بترا   یم

  یز توزیها   ن فرصت یدارد، از جمته برابر یم

نتدارد کته    یها. اما  جه برابر درآمدها   ور ،

باشتد، اگتر در    یین اصتل قبتول نهتا   یقبول ا

باشد که همه را  ییها ینابرابر یساختار اساس

 ضت    یه دارایت ا ل یار برابریعاس با میدر مق

هتا را جتائز    یچرا آن نابرابر ،سازند یم یبهتر

   "م یندان

 با توجته بته مطالتب    ،رسد که یبه نظر م

از  قابتتل قبتتولین د  اصتتل مفهتتوم ایتت، فتتوق

ن یت ا هرچنتد دهتد؛   یبته دستت مت   را عدالت 

تتوان از   یاست که چگونه م یباقهنوز مسئته 

 قتاد را لتز  بته اعت  .دنمتو د  اصل مذکور دفاع 

ه ما را در کشف ر ش انجتام  ی کدیر مفیتدب"

ن د  یت ن استت کته ا  یا ،کند یم یارین کار یا

حتتداقل مستتئته  - اصتتل را راه حتتل حتتداکثر

-قاعتده حتداکثر   ... مینگاریب یعدالت اجتماع

خواهد که شتقوق مختتتف را    یاز ما م حداقل

ممکتتن مرتتتب  یامتتدهاین پیبرحستتب بتتدتر

م کتته ینتختتاب کنتترا ا ید شتتقّیتتم؛ متتا بایکنت 

ر یستا  یامتدها ین پیامد آن از بتدتر ین پیبدتر

 .Rawls, 1989, pp ) (2) ".شقوق بهتر باشند

150-156)  
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برنده جایزه نوبتل   ک،یفون هاک یدریفر

اقتصاد )مشترکاً بتا گونتار میتردال( در ستال     

ستتتم   از جمتتتته یبرالین لیاز متتتدافع 1٩74

شتتتر از یاستتت کتته ب یان فرانستتویتتخردگرا

 یبترا  یقدر، نامحد د  الهام گرفته دکار، 

معتقدنتد   یان دکارتی. خردگرااست عقل قائل

    جته طترح  یومره   نت ی،اجتماع یکه نهادها

ن یانستان هستتند   بترا    قصد عامدانته عقتل  

 ین نهادها را به نحتو مطتتوب  یتوان ا یاساس م

آنهتا را حتذ       یا به طور کتیاصالح کرد   

 متود. در نگتاه  ن آنهتا ن یگزید جایجد ینهادها

ل ی، از قبیتمدن انسان یاساس یک نهادهایها 

، بازار،   ... بته صتور،   ی، حقوقیقواعد اخالق

 یری  بتته کتتارگ یخیدر بستتتر تتتار یجیتتتدر

منطق آزمون   خطتا شتکل گرفتته   ستاز       

 اند.   حذ  شده ناکارآمد یکارها

بتر   یک مبتنیاز نظر ها یعدالت اقتصاد

ل یت از قب ییک نظم خودجتوش   در نهادهتا  ی

ابد. مفهوم نظم خودجوش به ی یبازار تجسم م

ش یدر مقابل نظتم از پت    زاست  صور، در ن

ان نظم یشده قرار دارد. مثالً اقتدارگرا یطراح

ک یت ه فرمان   اطاعتت   در  یجامعه را در سا

کننتتد.  یر متتیتفستت یستتاختار ستستتته مراتبتت

ر ن یت ب یر هتا ین نتوع نظتم را ن  یت ن، ایبنابرا

کننتد.   یجتاد مت  یزا ا صور، بتر ن جامعه   به 

را مطترح   ین نظتم، نظمت  یت ک در مقابل ایها

ت گرفته، نظم ئکند که از در ن جامعه نش یم

جامعه مانند نظم حاکم بر جنگتل استت    یکت

 یجیتتدر    یک حرکتت تحتول  ی یکه بر مبنا

ک یتتشتتکل گرفتتته   ماننتتد نظتتم حتتاکم بتتر 

بته   یقبتت  یزیت ر  سازمان که براستاس برنامته  

  (177، ص 137٩. )گری، ستین  جود آمده

ن ی  انسجام بت  یهماهنگ ک،یهادر  اق  

را که توسط افراد شکل  یاقتصاد یها تیفعال

براستاس   .دینما ین عدالت میگزیرد، جایگ یم

 ینتتوع یعتتیطب یک نظتتام ارادیتتنظتتر ها

آ رد، هتر   یش مت یمناف  افراد را پت  یهماهنگ

دن بته اهتدافش را   ینه رست ین زمیشتریفرد ب

 یط رفتاه عمتوم  ین شترا یاشت   در اخواهد د

 (178، ص 137٩. )گری، رسد یبه حداکثر م

 یتعادل اقتصاد یعیش رفاه به طور طبیبا افزا

 ین تعتادل اقتصتاد  یت شکل گرفته   در  اق  ا

  ینظم، بازار استت   بته هت    یمحصول منطق

رعادالنتته دانستتت. یتتتوان آن را غ ی جتته نمتت

ا کته  ک مستابقه ر ی ییجه نهایچنان که نت   هم

تتوان   ینمت  ،ت شتده یت در آن رعا یقواعد بتاز 

ن یت ا را فر  بریرعادالنه به حساب آ رد. زیغ

که در مستابقه شترکت    یاست که همه افراد

از قواعتد   ی  آگتاه  یقبتت  یاند با آمادگ نموده

دان یت  ارد م یرقابت یها تیحاکم بر فعال یباز

ن یت جته ا یاند کته نت  رفتهیاند   از قبل پذ شده



ره 
ما

ش
د  

   
جاه

پن
 

م 
ده

هج
ل 

سا
 

یز
پای

 
13

88
 

  

 

7٩ 

متورد قبتول همگتان     ،چته باشتد  رقابت هر آن

 خواهد بود.  

عدالت در مورد کتردار   بنا به نظر هایک،

نته  مصتداق دارد،  هتا   انستان  یاری  رفتار اخت

ت یا افراد مستئول یکه فرد  یعیطب یدادهایر 

که معتول  یآنها را به عهده ندارند، مثالً نوزاد

ن فترد  یتتر  کیت کته نزد  یا انسانیا آمد، یبه دن

ده نتاگوار بته   یت دهتد پد  یخود را از دستت مت  

م، اراده   یچتون از تصتم   ی ل ،دیآ یحساب م

ناعادالنته   ،گرفتته استت  نت ئنشت  یکردار فرد

 . ستین

ف عدالت در چارچوب قواعد یتعر هبناب» 

ر یپتذ  ا افتراد امکتان  ی  مسؤالنه فرد  یاریاخت

هماهنگ  یکردارها یدر سطد اجتماع .است

ت یت ک ستازمان بتا قصتد   ن   یت که در  یافراد

انتد،   ختاص گترد آمتده    یهتدف  ی  بترا  یقبتت 

 یها ا ناعادالنه باشد. اما نظمیتواند عادالنه  یم

  عمتکرد  یریگ خودجوش که شکل یاجتماع

ست، موصتو  بته   ین یآنها به اراده افراد خاص

) نظتتری، «شتتوند.  یعادالنتته   ناعادالنتته نمتت 

1382)  

 ،بر نظم خودجوش یک جامعه مبتنیدر 

ق یتتدرآمتتد از طر  یتتص منتتاب ، توزیتخصتت

رد   با توجته بته   یگ یمت انجام میسم قیمکان

ت فصت  ،دارد یعت ینظتم طب  یکه بازار رقابتینا

که بته   یجیر عادالنه را درباره نتایا غیعادالنه 

تتتوان بتته کتتار بتترد. نظتتام  یآ رد، نمتت یبتتار متت

است    یدیتول یها تیا لو یها راهنما متیق

 یق حداکثر خدمت ممکتن را بترا  ین طریاز ا

ن نظام یآ رد. ا ین تعداد افراد فراهم میشتریب

ن یتتیش تعیشتتخص از پتتمگونتته هتتد    یهتت

تواند دنبال  ی  درآمد نمیرا جهت توز یا شده

که د لت بتا مداختته ختود     یکند   در صورت

  را به عنوان یت خاص توزیک  ضعیبخواهد 

دنبتال کنتد، الزامتاً کتارکرد      یعدالت اجتماع

زنتد     یرا برهم م ها متینظام ق یاطالع رسان

نتتژاد،  )غنتی  رد.یتتگ یبتتازار را از آن مت  ییکتارا 

   (240، ص 1376

ک هنگتتام فهرستتت کتتردن نکتتا،  یتتها

کند  ید میش از عدالت تأکیمفهوم خو یاساس

 که :  

 یمنفت  یتیقواعد عتدالت اساستاٌ متاه    .1

ه یت ا ل مفهوم یعدالت یگر بیبه عبار، د ،دارند

   یریشتتگی  هتتد  قواعتتد رفتتتار عادالنتته، پ

 رعادالنه است. یممانعت از عمل غ

ش گرفتته  ید جتویکه با یعدالت یآن ب .2

گتر استت؛   ید یها م انسانیتجا ز به حر ،شود

معتتوم    آن را د یت قواعد عدالت با که یمیحر

 .  شخص نمایدم

نفسته   یقواعد رفتار عادالنه را کته فت   .3

ق یت تتوان از طر  یهستتند، مت   ی  ستتب  یمنف

 زمون نمود.اعمال مدا م   منسجم آ
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هایک در بحتث عتدالت اجتمتاعی آن را    

 دانتتد   متتی مفهتتوم عتتدالت تتتوزیعیمعتتادل 

ت در امتر حمایتت از   د لت مخالفتی با دخالت 

افتتراد تهیدستتت، حتتتی بتته صتتور، تضتتمین 

حداقل درآمد برای آنها ندارد، اما معتقد است 

حتمتتاً درختتار  از  کتته چنتتین کتتاری بایتتد 

گیترد تتا   چارچوب نظم اقتصادی بازار انجتام  

ه نتیجه نهایی عمتکرد آن را مختل نکند  گرن

 .نقض غر  خواهد بود

  

 یعدالت در اقتصاد اسالم -3
عدالت از جمتته   ،که اشاره شد یبه طور

استت کته از    یزیبرانگ  موضوعا، مهم   بحث

متفتتا ،، در مکاتتتب مختتتتف در  یهتتا جنبتته

خصوص آن بحتث   گفتگتو شتده استت. در     

ختود  گاه خاص یالت جاز عدین یاقتصاد اسالم

باشتد. در          یآن مت  یداشته   از ارکان اساسرا 

ان یت ب ضتمن ن قسمت تالش خواهد شد تتا  یا

ت عدالت در اسالم آن را از نظر اقتصتاد  یاهم

قتترار دهتتد.  یمتتورد بحتتث   بررستت یاستتالم

 یکت ی م شهید محمد باقر صدر عدالت رامرحو

. کند یذکر م یسه گانه اقتصاد اسالم یاز مبان

 یهتا  امبر   گفتهین اصل در قرآن   سنت پیا

 ین استتالمیادیتتبن یاز مبتتان یکتتین یمعصتتوم

م هتد  ارستال   یاست   بنا به نص قترآن کتر  

عدالت است  ییبرپا ی،امبران   کتب آسمانیپ

نتا،   انزلنتا معهتم    ی)لقد ارستتنا رستتنا بالب  

 –قتتوم النتتاس بالقستتط یان لزیتتالکتتتاب   الم

ستوره   ٩0ه یت در آا یت    (26سوره حدید آیته  

نحل خدا ند دستور به عدل داده استت، ) ان  

ستتوره مائتتده  8ه یتتأمر بالعتتدل (   در آیتتهللا ا

ن ین امنو کونو قوامیها الذیا ای»م که یخوان یم

جتر متنکم شتنان قتوم     یهللا شهدا بالقسط  ال 

 ،«یاال تعتتدلو اعتتدلو هتتو اقتترب لتتقتتو  یعتتت

ام یت خدا ق یگر ه مومنان همواره براای  یعنی

 ید، مبادا دشمنیده ید   به عدالت گواهیکن

با شما باعث شود شما به عدالت رفتار  یگر ه

 ید کتته بتته تقتتویتتشتته کنید. عتتدالت پیتتنکن

 تر است.  کینزد

اصل عدالت از »  ید مطهریبه گفته شه

د چته  یت د دیت اسالم استت کته با   ییها اسیمق

عتدالت در   .«شتود  یبر آن منطبتق مت   یزیچ

ه در ستستتته ستستتته عتتتل احکتتام استتت   نتت

ن گفتت  یت چته د ین است کته آن ،، نه االمعتو

ن دیت عتدل استت را   آنچته  بتکه  ،عدالت است

 (14)مطهری، بی تا، ص  «د.یگو یم

ت عدالت به آن حد است که بنا بته  یاهم

) ع ( جامعه را جز بتا عتدالت    یگفته امام عت

یصتتحها اال  ه الیت الرعتوان اصتالح کترد )   ینم

  احکتام آن بته   ن یت ا زنده شدن دی(   بالعدل

(. یتا، االحکتام  العدل حی عدالت است. )اجرا

ر یت عدل ساعه خ»یامبر اکرم نقل شده که از پ
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ام صتی ا   یتهت ام لیت ه قنن ست یمن عباده ستبع 

عدالت بهتتر   یاجرا ک ساعتی یعنی ،«رهانها

ش یهتا  است از هفتاد سال عباد،. همه شتب 

، 1374)حکیمتی،   ش ر زهینماز   همه ر زها

ار ی  عتتدالت بستتیهب تشتتدر متتذ .(325ص 

از اصتول   یکت یر متذاهب    یتتر از ستا   پررنگ

ن یل همید به دلیپنجگانه آن عدل است   شا

ه یت عه امامیتوجه خاص به عدالت است که شت 

، 137٩)مجتبتایی،   انتد.  ز گفتته ین "هیعدل"را 

 (18ص 

عممدالت  یابامماد اقتصمماد  -3-1

 یاسالم

 یانی یعدالت اقتصاد اسالم -3-1-1

 ه از منابع و امکاناتنیاستفاده به

ن مفهوم مورد یام در ایاال میعدالت از قد 

  ی ض  الش»استفاده بوده   معر   است که 

عتدالت   یعنت ی «لته  ینبغت ی یموضعه التذ  یف

ستته  یاست که شا ی  در موردیاستفاده از ش

ن یتت)ع( ا ی  ستتزا ار آن استتت. از امتتام عتتت  

: تتر نقتل شتده استت     یکتت  یمضمون با عبارت

عتدالت   یعنت ی ،«االمور مواضعها ض یالعدل »

نته  یز در موض  مناسب   بهیقرار دادن هر چ

ن معنتا  یت باشد   موالنتا بتا الهتام از ا    می خود

 گفته است.

  ض  اندر موضعش  عدل چه بود

  ض  در ناموضعش  رتم چه بود

 ده اشجار را آب  عدل چه بود

   آب دادن خار را  رتم چه بود

هتوم  استتنبا  مف  یبترا  ید مطهتر یشه

متوستتل  یعتتیعتتدالت بتته مفهتتوم حقتتوق طب

صتاحب حتق    یشود. ا  انستان را موجتود   یم

نش ین اصل را دستگاه آفتر یا یدانسته   مبنا

ن اعتقتاد استت کته    یت داند،   بر ا ی  ختقت م

عته  یرا در انستان بته  د   ییخدا ند استعدادها

حتتق  یگذاشتته کتته هتتر کتدام از آنهتتا مبنتتا  

 یعنت ین منظتر عتدالت   یت استت   از ا  یعیطب

به تمتام حقتوق ختود     ینکه هر صاحب حقیا

ف ین تعرید ایتوض یدا کند. البته برایدست پ

ن مفهوم حق پرداختت. گتر چته    یید به تبیبا

ن که انسان چگونه   از کجتا صتاحب   یبحث ا

به آن عدالت   عتدم   یابیشود تا دست یحق م

 ،گتردد  یتتق یعدالت یبه آن رتم   ب یابیدست

ی ع بحتث فعتت  ختار  از موضتو   یگریبحث د

  .است

 یانی یعدالت اقتصاد اسالم -3-1-2

 در جاماه   یاز مادینبودن فقر و ن

 ی  درآمتد متت  یتوز یعنی یعیعدالت توز

 ٩ی  شخصت یت توزکننتدگان آن )  افتت ین دریب

در  یازمنتد یکته فقتر   ن   یا به گونته  درآمد(

 جود فقتر     ی،نش اسالمیجامعه نباشد. در ب

نتدارد   یسازگار با عدالت مورد نظر یاز مادین

                                      
1. Personal  
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عدم  یعنیدگاه اسالم یاز د ی  عدالت اقتصاد

دگاه استالم  ی. از دی جود هر نوع فقر   بدبخت

  بته   یطانی  شت  یر الهیاست غ یا دهیفقر پد

أمرکم یت عدکم الفقر   یطان یالش»ر قرآن یتعب

 اهللا  عدک مغفره منته  فضتال  یهللا  ا فحشا بال

ان طیشت  (،268)سوره بقره، آیته  « می اس ٌ عت

کنتد   خدا نتد    ی عده فقر   امر به فحشتا مت  

ش یتت   خدا نتد گشتا  ی عده آمترزش   فضت  

 دهنده   آگاه به امور است.

( اسالم از آغتاز  1376) یمیبه گفته حک

به آوتار گونتاگون   شتوم فقتر توجته داده،        

ن باره در مدارک معتبتر  یدر ا یث فرا انیاحاد

امبر یت کته از پ  ییده است تتا جتا  یرس یاسالم

کون یکاد الفقر ان »اکرم نقل شده که فرمود 

کته   «من ال معاش له ال معاد لته »ا ی   «کفرا

ا آن کته معاشتش   یت   استت  فقر معادل کفتر  

توان اعتقتاد بته معتادش را     ین نباشد، نمیتأم

بتا مضتمون    یگتر یث دیبا ر داشت   در حتد 

لوال »امبر اکرم نقل شده است که یمشابه از پ

کتاد الفقتر ان    یمتت فقترا  ا  یعتت  یب ررحمه 

اگتتر رحمتتت   شتتفقت  یعنتت، ی«کتتون کفتترای

ک بود که ینزد ،امتم نبود یپر ردگارم بر فقرا

، 1376)حکیمتی،   ل گتردد. یفقر به کفر تبتد 

 (  74ص 

التهتم  »کته   ی فرمودگرید یا در دعای  

نته  یننتا   ب یالخبتر   التفترق ب   یبارک لنا فت 

 ینا فترائض نا   الصمنا   ال ادیفتوالالخبز ماصت

ما بتا برکتت    یخدا ندا نان را برا یعن، ی«ربنا

را ینداز، زیم ییان ما   نان جدایقرار داده،   م

م، نته  یم نماز بگتذار یتوان ینه م ،اگر نان نباشد

را انجتام   یگر  اجبا، الهت یم   نه دیر زه بدار

 م.  یده

از  یکت ینکته  یبا توجه به نکتا، فتوق   ا  

بتا   عدالت است   یاقتصاد اسالم یاصت یمبان

ا، فتتوق یتتا،   ر ایتتکنتتار هتتم قتترار دادن آ

 یها از شاخصه یکیجه گرفت که یتوان نت یم

در جامعه نبتودن فقتر    یعدالت اقتصاد یاصت

کته   ییها استین سیدر آن جامعه است. بنابرا

 یمکتبت  ید   با مبانیبه کاهش فقر کمک نما

عتدالت   یدر  اقت  در راستتا   ،سازگار باشتند 

 هستند. یاسالم یاقتصاد

 یاسمالم  یعدالت اقتصماد  -3-1-3

 و توساه  یعمران، آباد یانی

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

ان متردم بته   یت اگر در م ،«الناس الستغنو یف

 شتدند  یاز مت یت ن  یهمه بت  ،شد یعدالت رفتار م

  بته نقتل از امتام     (61، ص 1376)حکیمی، 

ستتتغنون اذا عتتدل یان النتتاس » ،صتتادق )ع(

ان متتردم عتتدالت یتتاگتتر در م یعنتتی ،«نهمیتتب

از خواهنتتد شتتد. یتتن یمتتردم بتت ،حتتاکم گتتردد

ن یت ( در پاسخ بته ا 1376) یمیمحمدرضا حک

 یپرسش که عتدالت در استالم بته چته معنت     
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ث منقتول از امتام   یت است  با استناد بته احاد 

ن گونتتته یتتتصتتتادق)ع(   امتتتام کتتتارم)ع( ا

کند که عتدالت همتان استت     یم یریگ جهینت

بته   یشت   زندگیاز معکه فقر نباشد   مردم 

  برسند. یازین یاستغنا    ب

متا  »)ع( نقل شده است کته   یاز امام عت

)آمدی، بی تتا،  « عمر، البتدان به مثل العدل

ز مانند عدالت عمران ی  چیه یعنی (،24ص 

گتر  یآ رد. به عبتار، د  یبه ارمغان نم ی  آباد

 یتوستتعه   آبتتادان یبتترا یشتتر  الزم   کتتاف

 عدالت است.

 یالم، تقوا نقطته ا   کمتال انستان   در اس

دن به تقوا عدالت ین راه رسیتر کیاست   نزد

   .(یاعدلوهو اقرب لتتقتو ی شده است )معرف

اگتتر در جامعتته  یم استتالمیبتتر استتاس تعتتال

عمتران،   ،مان   تقتوا حتاکم گتردد   یا یاسالم

کتمه تحقتق   ی اقع ی  توسعه به معنا یآبادان

 افت.یخواهد 

 لتو ان اهتتل  »ن  عتده خداستت کته    یت ا

هم برکتا، متن   یتقو لفتحنا عتلآمنو   ا یالقر

ن یاز ا سوره اعرا ( ٩6)آیه « السما    االر 

مان   تقوا یشود که اگر مردم ا یه استفاده میآ

 یبه درستت  یداشته   از مواهب   امکانا، اله

شتتده    ینتتز ل برکتتا، الهتت ،استتتفاده کننتتد

  بهبتتود  یمتتاد یش در زنتتدگیموجتتب گشتتا

 آنها فراهم خواهد شد.   یشتی ض  مع

توجه بمه عمدالت در قمانون     -4

 یاساس
 یاصل سوم قتانون اساست   د ازدهدر بند 

د   یاقتصتتاد صتتح یزیتتر یپتت» آمتتده استتت 

جتاد  یجهتت ا  یعادالنه برطبق ضوابط استالم 

رفاه   رف  فقتر   برطتر  ستاختن هتر نتوع      

ه، مسکن، کتار،  یتغذ یها نهیت در زمیمحر م

ز یت در بنتد چهتارم ن  . «مهیم بیبهداشت   تعم

ن حقوق همه جانبه افراد اعم از مترد    یتأم»

همته     یعادالنه بترا  ییت غذایجاد امنیزن، ا

در بنتد نهتم     « عموم در برابر قتانون  یتسا 

جاد امکانا، عادالنته  یضا، نار ا   ایرف  تبع»

د قترار  یمورد تأک« ها نهیهمه در تمام زم یبرا

گتر از  یر دگرفته است. در اصل چهتاردهم بتا  

ان آمتده   د لتت     یقسط   عدل سخن به م

نسبت بته   یمستمانان را مورف ساخته تا حت

رمستمان با اختالق حستنه   قستط      یافراد غ

ت یت آنتان را رعا  یعدل رفتار   حقتوق انستان  

 گویتتد یستتت   هشتتتم متتیاصتتل ب« نتتد.ینما

از جامعته بته   یت نید لت مورف است با رعا»

همتته افتتراد امکتتان  یمشتتاغل گونتتاگون بتترا

احراز  یرا برا یط مسا یاشتغال به کار   شرا

یستتت   نهتتم در اصتتل ب .«یجتتاد کنتتدشتتغل ا

از نظتتر  ین اجتمتتاعیاز تتتأم یبرختتوردار»

  در اصتل  ...«    یریت ، پیکاری، بیبازنشستگ

همته   یگان بترا یآموزش   پر رش را»ام  یس
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   ی  در اصل س« یان د ره متوسطهمتت تا پا

از را حتق  یت مسکن متناسب با نداشتن »یکم 

 دانسته است. « یرانیهر فرد   خانواده ا

قممانون هممای  ک بخمم یممتفک -4-1

 عدالت   یبا دغدغه اجرا یاساس

در  یقانون اساس شد، که اشاره یبه طور

بتته مستتئته عتتدالت    اصتتول مختتتتف ختتود

 ،مختتتف آن توجته داشتته استت    هتای   جتوه

شته کتن   یکته ر  ژه در اصل چهتل  ستوم  ی  هب

 یازهتتاین نیت، تتتأمیتتدن فقتتر   محر مکتتر

مسکن، ختوراک، پوشتاک، بهداشتت،     یاساس

 یدرمان، آموزش   پر رش   امکانا، الزم برا

ن ی......   تتتأم همتته یل ختتانواده بتترایتشتتک

همته بته منظتور     یط   امکانا، کار بترا یشرا

 مطرح شتده استت.   "دن به اشتغال کاملیرس

ر اصل ن اهدا  عادالنه، دیتحقق ا یبرا راهراً

ه سه بخش یران بر پایا ینظام اقتصاد» یبعد

 یگتتذار هیتتپا «ی  خصوصتت ی، تعتتا نید لتتت

 ده است.یگرد

مذاکرا، مجتن خبرگان به هنگام طرح 

هتتای  از دغدغتته یحتتاک ن اصتتل تمامتتاً یتتا

ندگان به منظتور تحقتق عتدالت اقتصتاد     ینما

متفتا ،   یهتا  طر    برداشت کیاز  یاسالم

بتا     باشتد گر ی  داز طر ندگان از عدالتینما

 تاًینها ،حاکم در آن زمان یانقالب جوّتوجه به 

  یصتتنا  هیت کت" ،دیب رستتیدر آنچته بتته تصتو  

  ، معتادن  یخارج  ی  مادر، بازرگانی، صنا بزرر

ر ، ستدها    یت ن  نی، تام مهی، ب ی، بانکدار بزرر

،  ونیت زیو   تتویت ، راد یآبرسان  بزررهای   شبکه

،  ییمتتتایهواپ،    تتفتتتن    تتگتتترا   پستتتت

  که  نهاستی  مانند ا  آهن    راه  ، راه یرانیکشت

 "ار د لتی  در اخت  یعموم  تیمالک  صور،  به

 قرار گرفت.

هتا     صتور، شترکت   هبت  یبخش تعتا ن  

 شهر   ر ستتا   ید   توزیتول یمؤسسا، تعا ن

ل شتده  یتشتک  یکه بر طبتق ضتوابط استالم   

آن قستتتمت از    دیتتتف گردیتتتتعر ،باشتتتد

،  ، صتتنعت ی، دامتتدار یکشتتا رزهتتای  تیتتفعال

  یهتتا تیتتفعال  مکمتل   کتته    ختتدما،  تجتار، 

بته بختش    ،باشتد   ی  تعتا ن   ید لتت   یاقتصاد

 دش اگذار  یخصوص

 یب فوق حتاک یاصل به ترتاین ب یتصو 

ن یتی است که د لت را عامل تع یاز طرز تفکر

هرچنتد در   ،دانتد  می عدالت یکننده در اجرا

ضوابط   لیتفص د کهیمقرر گرد 44ان اصل یپا

  نیمع  را قانون  بخش  ط هر سهی  قتمر    شرا

ن ییتع یعنی عده  نیسفانه اأخواهد کرد   مت

گانته   سته  یهتا  بخش طیضوابط، قتمر    شرا

است که هنوز جامته عمتل    سی سالش از یب

 ده است.یبه خود ن وش

ان یت عتدالت در پا  یاز اجترا  یالبته نگران

ت یته شده که مالکرا گفیز داست،ین اصل پیا
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محتترم     یین سه بخش تا جایک از ایدر هر

را  زیتر ت استت کته چهتار شتر      یمورد حما

 همراه داشته باشد: هب

 یر اصول فصل اقتصتاد یر با سایمغا 

 ؛)فصل چهارم( نباشد یقانون اساس

 ؛چارچوب اسالم باشد در 

     موجتتب رشتتد   توستتعه اقتصتتاد

 ؛کشورگردد

 ان جامعه نباشدی  ز ره ضریما. 

 گرچته  ،شتود  متی  که مالحظه یطور هب 

 ی لتت ،بتته عتتدالت نشتتده یا اشتتاره ماًیمستتتق

ستتت کتته متتوارد برشتتمرده از   ا ت آنیتت اقع

 .است یق عدالت اسالمیمصاد

بو  به عدالت جز  در اقتصاد مباحث مر

   اقتصاد استت های  ن قسمتیزتریبحث برانگ

ا یت نکه اقتصاد بازار   یا لیاز قب یاالتؤس یبرا

 یک بتا عتدالت ستازگار   یت  کدام یلتاقتصاد د 

مختتتف در  هتای   یارانته ا ی  آ دارند  یشتریب

ستازگار  یا ناجهت تحقق آرمان عدالت است   

محور بتتا ی رشتتدهتتا استتتیا سیتت  آ بتتا آن  

عتتدالت محتتور تتتا چتته انتتدازه هتتای  استتتیس

هستتند کته از    یاالتؤاز جمتته ست   سازگارند 

 یبترا  یمتفتا ت  یهتا  مختتف پاسخهای  منظر

 قابل تصور است. آنها

ستتتت کتتته در خصتتتوص ا ت آنیتتت اقع

ا یت    ی، بخش خصوصت یبخش د لت یسازگار

د یت با ی،با عدالت اقتصاد استالم  یبخش تعا ن

یا تواند سازگار    یاز سه بخش م کیگفت هر

 یسازگار با عدالت مورد نظر اقتصتاد استالم  نا

عمتل چگونته اجترا     نکته در یبسته به ا ،باشد

متورد نظتر   هتای   با مؤلفته    تا چه اندازهشود 

 یداشتته باشتد.  لت    یسازگار یاقتصاد اسالم

ل یتتداله ستتت کتته در عمتتل بتت ا ت آنیتت اقع

 مختتف   از جمته:

 د اقتصتاد کشتور بته    یشد ی ابستگ

در  کتته منحصتتراً ینفتتت یدرآمتتدها

ق یت طر نیت ار د لتت بتود   از ا  یاخت

را در  یفرا انتتت یقتتتدر، اقتصتتتاد

 ار داشت.یاخت

 ر ا اخر دهته  ا دی  دن ط جامعهیشرا

کال    جود ی  نفوذ افکار راد هفتاد

در جامعتته کتته رشتتد  ییهتتا جنتتاح

 یبا عدالت اسالم را یبخش خصوص

 دانستند. نمی سازگار

 انتظتارا،   انقالب کته  ط خاصیشرا

ش یمردم از د لتت بته شتد، افتزا    

 .افته بودی

 داران از کشتور   لتز م    هیفرار سرما

 کته قتبالً   یاقتصتاد  یاداره  احدها

 شد. می آنها اداره توسط

ن مقالته  یکه در ا یگری  عوامل متعدد د

 موجتب شتد   ،ستت یمجال پرداختن به آنهتا ن 
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 گتر یبختش د  سته بتا د   یدر مقا یبخش د لت

 کته  یبه طور ،دیش از حد رشد نمایاقتصاد ب

ت   یریبتتر استتتاس گتتتزارش ستتتازمان متتتد 

حجتتم د لتتت در حتتال حاضتتر  ی،زیتتر برنامتته

برابر شتده   حد د چهار ،1357نسبت به سال 

 .است

ش از یبدخالت با توجه به عوامل فوق    

ص   یتخصت  ل مربتو  بته  یمسا د لت در حد

ش هرچته  یطر  موجبتا، افتزا   کیاز  ، یتوز

در شتتر د لتت     یب یهتا  یگتر  یشتر تصتد یب

 اندک   از ییبا کارا بزرر یجاد د لتیا جهینت

 شتتتریب یموجبتتا،  ابستتتگ  گتتریطتتر  د

ه یاز ناحژه ی به  ی  تعا ن یخصوصهای  بخش

بتته د لتتت را فتتراهم  یارز یکستتب درآمتتدها

  درآمتد   وتر ،   یت ب توزین ترتیبه ا نمود،  

   یبته منتاب  ارز   یر  ابستتگ یز تحتت تتأو  ین

از بختتش  یمختتتتف ناشتتهتتای  رانتتت عمومتتاً

م سته گانته   یدر مفاه ی، عدالت اقتصادید لت

 قرار گرفت. ید جدیآن مورد تهد

   یتیحمگر با خاتمه جنگ تیاز طر  د 

 یدرآمتدها   د یت قتدر، خر  یجیکاهش تتدر 

اداره  ید لت بترا  یمالهای  تی  محد د ینفت

مختتف خود   عمتکرد نامطتوب های  ی  تصد

  ر ا   ید لت یها از شرکت یاریبس یاقتصاد

ر ییت ضتر ر، تغ  ی،ل ستاختار یتعدهای  برنامه

 یرا ضتر ر  ت اقتصتاد کشتور  یریوه مدیدر ش

 ستازی  خصوصیاست یر  س نیساخته بود. از ا

عتتدالت در  یعنتتی) ییکتتارا یبتتا هتتد  ارتقتتا

استت مهتم در   یک سیت عنوان   هب مفهوم ا ل(

 کشتور  یاجتمتاع  یاقتصادهای  ن برنامهیتد 

در برنامته   سازی خصوصیحه ی  ال مورد توجه

   عمتالً  قرار گرفتت ب یا ل توسعه مورد تصو

ه یانیک بیبا انتشار  1370ل سال ید لت از ا ا

ها متور    5283،10٩ه شماره )مصوبیرسم

مراحل  ت،ی( اهدا ، دامنه، ا لو12/1370/2٩

را اعالم نمتود. در   سازی خصوصیهای    ر ش

مختتتتف هتتای  ه ضتتمن ارائتته ر شیتتانین بیتتا

بتته بختتش   ید لتتت یهتتا شتترکت ی اگتتذار

مقرر شده بود تا به کارکنان  احدها  یخصوص

ک ستوم ستهام   یخاص  یی  با ساز   کار اجرا

 ،  اگذار گردد.یارقابل  اگذ

هتای   در برنامه سازی خصوصید بر یتأک 

 ی لت  ،افتت یز ادامته  یت د م   سوم   چهتارم ن 

همتراه   یق چندانیبا توف سازی خصوصی عمالً

ل یتتدال ستتازی خصوصتتیق یتتعتتدم توف نبتتود.

که بحث آنها ختار  از موضتوع    رددا یمتعدد

ده یت ن عقیبر ا یاریبس ی ل ،مقاله حاضر است

ل تعارضتا،  یت دل ه  اجترا بت   بودند که در عمل

 ی،قتتانون اساستت 44بتتا مفتتاد اصتتل  یاساستت

از  .ق همراه نبوده استیبا توف سازی خصوصی

دا یت منظور خر   از بتن بستت   پ    هر    ب نیا

ر   یعدالت، تفست  یاجرا یبرا یکردن راه حت
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 در دستتور کتار   یقانون اساس 44ن اصل ییتب

ص مصتحت نظام قترار گرفتت     یمجم  تشخ

هتای   استت ین سیه   تدیموجب ته یتدر نها

 د.یگرد 44اصل  یکت

 یقانون اساس 44اصل  یکتهای  استیس

کته   43  مفاد اصل  44ل اصل یبا توجه به ذ

بتا   ،استت  یدر جهت تحقتق عتدالت اقتصتاد   

 :م   ابالغ شده استیتنظ زیرهدا  هشتگانه ا

دن بته رشتد اقتصتاد    یشتاب بخشت  .1

 ؛یمت

ت در ستطد عمتوم   یت گسترش مالک .2

ن عتتدالت یبتته منظتتور تتتأم متتردم 

 ؛یاجتماع

   یاقتصتاد  یها بنگاه ییارتقا  کارا .3

   ی  انستان  یمنتاب  متاد   ی ر بهره

 ؛یفنا ر

در اقتصتتاد  یریپتتذ ش رقابتتتیافتتزا .4

 ؛یمت

   یخصوص یها ش سهم بخشیافزا .5

 ؛یدر اقتصاد مت یتعا ن

 یتیری  متتد یکاستتتن از بتتار متتال  .6

 یهتتا تیتتفعال ید لتتت در تصتتد 

 ؛یاقتصاد

 ؛اشتغال ید عمومش سطیافزا .7

انتداز     ق اقشار مردم بته پتن  یتشو .8

  بهبتتود درآمتتد   یگتتذار هیستترما

 .خانوارها

سهام  به شیوه عدالت یاجرا -5

 عدالت
بنتا   ٩/11/1384خ یران در تاری،  زأیه

، یتی   دارا یشنهاد  زار، امتور اقتصتاد  یبه پ

 13  سهام عدالت را در یتوز ین نامه اجراییآ

 آیتین نامته،  ن یاساس بر اب کرد . یماده تصو

بته   ید لت یها چند مرحته سهام شرکت یط

بتا پنجتاه درصتد     ین درآمتد ییپتا های  دهک

صتور،   هبت  آن ی  بهتا  شتده ف  اگتذار  یتخف

ن ستهام در طتول   یت   از محل سود ا یاقساط

ن کتار توستط   یت . اگتردد  می افتیسال در 10

خاص( که  ی)سهام یگذار هیسرما یها شرکت

سهام  یتعا ن یها تدر مرکز هر استان   شرک

شتوند   می لیعدالت که در هر شهرستان تشک

ت   نظتتتتار، ستتتتازمان یری  تحتتتتت متتتتد

 رد . یگ یانجام م یساز یخصوص

ع یبرنامه توز ییند اجرایفرآ -5-1

 سهام عدالت

ران   ستتاد  یت أ،  زیبراساس مصوبا، ه

برنامته   یتی نتد اجرا یسهام عدالت، فرآ یمرکز

چهار مرحته  توان به ی  سهام عدالت را میتوز

 :یاصت
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 یهتا  سهام شترکت  یفر ش اقساط 

ستهام   یبه شرکت کتارگزار  ید لت

 عدالت،

  ستتهام شتترکت   یفتتر ش اقستتاط

ستتتهام عتتتدالت بتتته   یکتتتارگزار

 ،  یاستان یگذار هیسرما یها شرکت

 یهتا  سهام شترکت  یفر ش اقساط 

بتتته  یاستتتتان یگتتتذار هیستتترما

عتتتدالت  یتعتتتا ن یهتتتا شتتترکت

     یشهرستان

 یتعتا ن  یهتا  سهام شرکت ی اگذار 

ن  بتته مشتتموال یعتتدالت شهرستتتان

م کرد. که بتا توجته بته    یتقس طرح

مستتندا، موجتتود در هتتر قستتمت  

ارائته خواهتد    یحا، مختصتر یتوض

 شد.  

 یهما  سهام شمرکت  یمرحله اول: واگذار

سهام  یمشمول برنامه به شرکت کارگزار

  عدالت

ب فهرستت    ین مرحته پن از تصویدر ا

 ید لت یها شرکت یزان سهام قابل  اگذاریم

  سهام ی   ابسته به د لت مشمول برنامه توز

متادر   یها ران، شرکتیأ،  زیعدالت توسط ه

اند  کالت فر ش سهام متعتق  مکتف یتخصص

زم بته منظتور    عا، ال ن اطالیبه خود   همچن

آن را  یگتذار  متیت شرکت   قی ضع یابیارز

ه دهند. پن از یارا سازی خصوصیبه سازمان 

ه ستهام  یمت پایق سازی خصوصین آن سازما

مصوب  یها نامه نییرا براساس آ یقابل  اگذار

أ، یت   پتن از اختذ مصتوبه ه    رانیت أ،  زیه

ق بتورس ا راق بهتادار   یت ، از طری اگذار یعال

 د.ینما می نییتع

به  سازی خصوصین مرحته سازمان یدر ا

 یهتتا شتترکت یستتهامداران د لتتت یمقتتام قتتائم

ام از ستتته یدرصتتتد یمشتتتمول  اگتتتذار 

مشمول را به عنوان سهام عدالت،  یها شرکت

ق انعقتتتاد قتتترارداد فتتتر ش ستتتهام یتتتاز طر

ستهام   یمزبور با شرکت کتارگزار  یها شرکت

ن یت کته در ا  یزان ستهام یت م د.یت نما یعدالت م

زان یت شتود، متناستب بتا م    یمرحته منتقل مت 

در  یین وبتتت نتتام شتتده نهتتا ستتهام مشتتموال

ر در کتل کشتو   یعدالت شهرستان یها یتعا ن

 خواهد بود.  

سممهام شممرکت  یمرحلممه دوم: واگممذار

 یهما  سهام عدالت به شمرکت  یکارگزار

   یاستان یگذار هیسرما

 ستازی  خصوصتی ن مرحته ستازمان  یدر ا

سهام عدالت را در  یکه سهام شرکت کارگزار

 یها با شرکت یقه گرفته، با انعقاد قراردادی و

، ا راق ستهام شترکت   یاستتان  یگتذار  هیسرما

زان متناسب با مبتغ ستهام  یرا به م یکارگزار

در هتر استتان    یین وبت نام شده نها مشموال
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 هتر نفتر   یال برایون ریتیبراساس مبتغ پنج م

ن مرحتتته ستتازمان یتترد. در ایتتگ متتی در نظتتر

 یکه ستهام شترکت کتارگزار    یساز یخصوص

قته گرفتته، بتا انعقتاد     یسهام عتدالت را در  و 

 یگتتذار هیستترما یهتتا بتتا شتترکت یدادقتترار

را بته   ی، ا راق سهام شترکت کتارگزار  یتاناس

ن وبتت   زان متناسب با مبتغ سهام مشموالیم

در هر استتان براستاس مبتتغ     یینام شده نها

هتر نفتر، بته صتور،      یال بترا یون ریتیپنج م

اقسا  ده ساله بد ن احتستاب ستود فتر ش    

درصتتد در ومتتن  50ف یتت  بتتا تخف یاقستتاط

 .دهد یل میمزبور تحو یها معامته به شرکت

 یهما  سهام شرکت یمرحله سوم: واگذار

 یهما  بمه شمرکت   یاستان یگذار هیسرما

  یشهرستان ی عدالتتااون

 یگتذار  هین مرحتته، شترکت سترما   یدر ا

زان متناستب  یاستان ا راق سهام خود را به م

 یین وبت نام شتده نهتا   با مبتغ سهام مشموال

ل یتتشهرستتتان بتته آنهتتا تحو یدر هتتر تعتتا ن

 یتعتا ن  یهتا  شترکت دهتد   ستهامداران    یم

ن طرح با توجه  ندگان مشموالیشهرستان )نما

بتتتتتودن مجمتتتتت   یا بتتتتته د  مرحتتتتتته

(، مجمتت  یشهرستتتان یهتتا یتعتتا ن یعمتتوم

شهرستتان را برگتزار    یشترکت تعتا ن   یعموم

ن  زان ستهام مشتموال  یکند   متناسب با م یم

ش یوبت نام شده هر شهرستان، اقدام به افتزا 

 کنند.   یم شهرستان یشرکت تعا ن  هیسرما

طبتتتق اطالعتتتا، منتتتدر  در پایگتتتاه  

در  (www.vase.ir)رسانی سهام عدالت  اطالع

شتتترکت  30استتتتان کشتتتور جمعتتتا    30

شترکت تعتا نی    337گذاری استانی    سرمایه

 عدالت شهرستانی به وبت رسیده است.

مرحلمممه چهمممارم: واگمممذاری سمممهام 

های تااونی عدالت شهرستانی به  شرکت

 ن طرح   مشموال

کامل تمتام   ی  احصا یساز آماده پن از

ک یت ن بته تفک  هتر مرحتته از مشتموال   ی اسام

مورد نظر بته   یهر شهرستان، اسام یها یتعا ن

شتود     یمت  یتتقت  یعنوان ستهامداران تعتا ن  

ال   تا سقف هر یون ریتیمعادل هر نفر پنج م

نفتر، ستهام عتدالت )ستهام شترکت       5خانوار 

 د.  کنن یافت میعدالت شهرستان( در یتعا ن

  ستتهام عتتدالت یتتن طتترح توز مشتتموال

انتد از د  دهتک    براساس مصوبه د لت عبار،

 ییا خانوارهتا یت کشور که  اجد افراد  یتیجمع

شتش   یزان درآمد هستند. طین میتر نییبا پا

 یگونه افراد بر مبنتا  نیا یماهه ا ل سال جار

 یعتات  شوند   بانک اطال یم ییشناسا یکد مت

 یینهتتا ازیستت خصوصتتیمربتتو  در ستتازمان 

 شود   یم
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 ین ستهام اجترا  یت   ایت توز یهد  اساس

در کنتار   ی لت  ،ن آحاد جامعه استت یعدالت ب

   ستازی  خصوصیاز جمته  یگریآن اهدا  د

د لت، گسترش   توستعه   یگر یکاهش تصد

ز یت ن یج فرهنتگ ستهامدار  یه، تر یبازار سرما

 گردد   می مطرح

 سممابقه واگممذاری سممهام   -5-2

 واحدهای دولتی در کشور 

ت ستهام  یت مالک یگرچه تجربته  اگتذار  

بتته کتتارگران بتته قبتتل از  یدیتتتول ی احتتدها

ز یت بعتد از انقتالب ن   ی لت  ،گردد می انقالب بر

نته انجتام گرفتته    ین زمیت چنتد در ا  یاقدامات

 ازجمته: ،است

 ت یت م کردن کتارگران در مالک یسه

قتانون   بر استاس  یدیتول ی احدها

 یت  احتتتدهایتتتگستتتترش مالک

 ی؛دیتول

 ها10٩/،/5283شماره بنامه یتصو 

ران یت ئتت  ز یه 2٩/3/1370مور  

ستتهام بتته   یدر خصتتوص  اگتتذار 

 یکتتتارگران   کارکنتتتان  احتتتدها

 ی؛دیتول

 ی اگتتذار یتتیانجتتام اقتتداما، اجرا 

ستتهام بتته کتتارگران   کارکنتتان    

تبصره  یدر اجرا یدیتول ی احدها

 یقتتانون نحتتوه  اگتتذار  6متتاده  3

  متعتق به د لتت بته    یسهام د لت

  کتتتارگران مصتتتوب   ثتتتارگرانیا

 یمجتتتتتن شتتتتورا  12/5/1372

 ی؛اسالم

 قتانون   35بند   تبصتره   یدر اجرا

کتتل کشتتور،  1378بودجتته ستتال 

ته یرخانه کمیدب یت   تصدیلئومس

تتتا  1378تبصتتره متتذکور از ستتال 

 یبتته عهتتده ستتازمان متتال   1380

 یدیتول یت  احدهایگسترش مالک

 .دیمحول گرد

    قتانون برنامته    15به موجتب متاده

 یسعه اساسنامه سازمان مالسوم تو

 یدیتول یت  احدهایگسترش مالک

نتتام آن بتته ستتازمان    کتترد رییتتتغ

  هتد   شد ل یتبد سازی خصوصی

 یهتتا ستتهام شتترکت یآن  اگتتذار

  متعتق به د لت ذکر شتده   ید لت

 است.

نه، نه قبل انقالب   ین زمیسفانه در اأمت

ب نشتده  ینص یق چندانینه بعد از انقالب توف

 در یقتتتا، عتمتتتیانجتتتام تحق   در صتتتور،

 متوارد متذکور   قیت ل عتدم توف یت خصوص دال

کار  ق سهام عدالت سازیتوان درجهت توف می

   د.یمناسب را تدارک د
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 فرجام-6
یبتا عمتوم   که اشاره شتد   تقر  یبه طور

دانان مستتتمان بتتر آن توافتتق دارنتتد،  اقتصتتاد

اقتصتاد   یاصتت  یاز مبان یکی یعدالت اقتصاد

آنکته امتر زه شتکا     بتر   عال ه ،است یاسالم

ن یتتتر یدر همتته کشتتورها از اصتتت  یطبقتتات

شتود. بته    یها محسوب مت  حکومت یها چالش

ض، فقتر    یل، برطتر  کتردن تبعت   ین دلیهم

شتتتتر یهتتتد  ب یاقتصتتتاد یهتتتا ینتتتابرابر

هتا   از حکومت یاری  بس ا بودهیدن  یاقتصادها

عتتدالت  یبرقتترار یبتترا یعی ستت یهتتا برنامتته

ز یتتران نیتتا انتتد. در دهیتتتتتدارک د یاقتصتتاد

،  بوده که مشکال یت از معضال یکی یعدالت یب

هتتا قبتتل  جتتاد نمتتوده   از متتد،یا یمتعتتدد

 انتد  موضوع برآمده ییجو ها به فکر چاره د لت

ستتهام کارخانجتتا،  یستتابقه  اگتتذار ی  حتتت

بتته کتتارگران بتته قبتتل از انقتتالب     ید لتتت

چگتتاه از  اژه مقتتدس   یه ی لتت گتتردد، برمتتی

ه دشمنظور استفاده ن نیا یعدالت برا یارزش

ن یتتن بتتار ایا لتت ی. د لتتت نهتتم بتترا استتت

   سهام عدالتیتوز را تحت عنوان ها ی اگذار

در جهتتت    یل شتتعار عتتدالت محتتور یتتذ  

  کترده  مطترح   یکردن عدالت اسالم ییاجرا

 به اجرا درآ رده است.

ن یت در ا که یاشکاال،   ابهامات از یبرخ

 ،بترد  متی  الؤر سیرا ز عادالنه بودن آن ،طرح

 ند از:ا عبار،

کمتتر از   یمتیسهام به ق ی اگذار  .1

ستاله   20مت بازار   بته اقستا    یق

متعتتق   یاموال د لت ی اگذار یعنی

کمتتر از   یمتت یت المتال بته ق  یبه ب

برخال  عدالت متورد   ی،مت  اقعیق

 باشد. می نظر طرح

 د   عادالنته یصتح  یینحوه شناستا  .2

 ن طرح ستهام عتدالت کته    مشموال

عتتتدالت هتتتای  یتعتتتا ن یاعضتتتا

مشتخص   ،خواهند بتود  یشهرستان

 . ستین

د یت کته با  یص افرادین   تشخییتع .3

گونتته ستتهام در   نیتتافتتت ایدر در

قشر کتم   یعنیرند، یت قرار بگیا لو

 یر جامعه، کتار مشتکت  یدرآمد   فق

 یکار بترا  نیاست   تاکنون انجام ا

ر یر مقاصتتد مشتتابه امکتتان پتتذیستتا

را ضتعف   کمبتود آمتار      یز ،نبوده

ن یانجتتام چنتت ،عتتا، در کشتتوراطال

بتته  را دشتتوار نمتتوده استتت. یکتتار

 یهتا  ص گر هین   تشخییفر  تع

 ن سهم عادالنته ییتع یچگونگ ،ریفق
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کتتار نیتتز افتتراد از ستتهام متتذکور  

 ست. ین یا ساده

ت عادالنته ستهام     یریمد یچگونگ .4

مشتمول طترح    یها شرکت یراهبر

ستتهام  یتوستتط شتترکت کتتارگزار 

 .است ی انابهاما، فرا یعدالت دارا

ن طتترح  مشتتموال ینحتتوه ستتامانده .5

هتای   یسهام عتدالت توستط تعتا ن   

ن یتتاداره ا ی  چگتتونگ یشهرستتتان

  مفهتوم   با توجه به معنا ها یتعا ن

معتتتوم  یمتعتتار  شتترکت تعتتا ن 

 ست.ین

شده استت   ینیش بین طرح پیدر ا .6

داران از محتل ستود ستهام    یکه خر

بتته د لتتت  را ختتود  یختتود، بتتده

ت موجتود  یضتع ب ردازند. حال در  

ده بتوده     انیا زیها  که اکثر شرکت

ندارند   ممکن  یا سود قابل توجهی

قطتتتت     یاستتتتت بتتتتا  اگتتتتذار

بتدتر هتم   د لت  ضت    یها تیحما

ف چگونته خواهتد بتود.    یتکت شود،ب

هتای   فقط شرکتاگر د لت بخواهد 

 نیتتد، در ایتتستتودده را  اگتتذار نما

ن یبتت یعتتدالت یک بتتیتت صتتور،

م ه کتتته ستتتهایتتتا ل یهتتتا گتتتر ه

دستت    هرا بت  ستودآ ر  یهتا  شرکت

کتته  یبعتتد یهتتا   گتتر ه انتتد  ردهآ

ن ییپا یبا سودده یها سهام شرکت

 ،آ رنتد  متی  دستت  هان ده را بیا زی  

 وست .یهد پابه  قوع خو

ن ین ستهام بت  یت نکته ا یبا توجه به ا .7

  یتتن جامعتته توزییپتتاهتتای  دهتتک

 یازهتتایشتتود   از آنجتتا کتته ن  متتی

 نیل خانوارهتا تتأم  ین قبیا یمصرف

 یاصتت هتای   یژگت یاز   یکی نشده  

 ییل نهتا یت ست که ما ن گر ه آنیا

ب رجحتان  یبه مصتر  بتاال   ضتر   

 یدارنتد   بترا   ینییار پتا یبس یزمان

بته   یمصر  در زمتان حتال ارزشت   

ش از مصر  برابر در زمان یمراتب ب

دارنتدگان ستهام    ا الً ،ندا نده قائلیآ

دا یت پ یاد راهت یبه احتمال ز عدالت

 یارضتا  یودرا بترا نموده   سهام خ

ختتود خواهنتتد   یمصتترف یازهتتاین

 فر خت .

افتتراد بتته اجبتتار  یتتتوان بتترا ینمتت .8

 ییجتاد نمتود کته توانتا    یا یتیمالک

ت را یت   اداره آن نوع مالک ینگهدار

ن یت از اای  بخش عمده ید. برانندار

ستهام در تتاب     یالیت ارزش ر ،اقشار

یت ستهام  ش از مالکیتشان بیمطتوب

 ی اگتذار ن نتوع  یت ن ایبرااست. بنتا 
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ستتت   ینتته نیص بهیستتهام تخصتت

عادالنه  یضوابط عدالت اسالم طبق

 نخواهد بود.

از افتراد فرصتت طتتب     یبرخ یبرا .٩

. شتود  متی  فراهم یخوار نه رانتیزم

 ممکتتن استتت بتتا آنکتته ایتتن افتتراد

بتا   ی لت  ،دباشنن سهام نیمشمول ا

حاصتتتته بتتته استتتتفاده از رانتتتت 

یابند که نتیجه  می هایی دستسود

ختود     این آنان نیست کار   تالش

  است. یعدالت یب ینوع

گستتتتترده    یتتتتیستتتتاختار اجرا .10

طتترح الزم ایتتن  یبتتراای  دهیتتچیپ

است کته ختود بتا هتد  کوچتک      

 کردن اندازه د لت تعار  داشتته   

شتتر انتدازه   یموجب رشد بد توان می

 ینیب شیپ ن طرحیدر ا د لت گردد.

 40ن حالت فقتط  یکه در بهتر شده

 اگتذار   هتای  درصد ستهام شترکت  

 ده گذاشتته یشده، در بورس، به مزا

درصتتد آن بتته ستتهام   40شتتود   

درصتد   20ابتد    ی عدالت اختصاص

 یز در دستتت د لتتت بتتاقیتتن یمتتابق

 ،یخواهد مانتد. از آنجتا کته مجتر    

د لتت   ،سهام عتدالت  ینارر   متول

 60تتتوان گفتتت د لتتت  متتی ،استتت

قابتل  هتای   درصد از ستهام شترکت  

داشت  ار خواهدیرا در اخت ی اگذار

ل یت صتور، تکم  ب دریترت نیاه ب  

ش نتوع  یدایت پ شتاهد  ،طرح یاجرا

 بتته  اقتت  یهتتا شتترکت از یدیتتجد

   یتعتا ن ن متفتا ،  یعنا با  ید لت

 مربو  بته ستهام عتدالت    یخصوص

   م بود.یخواه

 ینتتاموفق کشتتورها هتتای  تجربتته .11

  اورا، سو  تجربه کتوپن   مختتف،

 یکشورها  درآمد در یسهام بر توز

استت   یگتر یل دیت دل یشرق یار پا

جته طترح در   یتتوان بته نت   نمتی  که

 یجهتتت توستتعه عتتدالت اجتمتتاع 

 د ار بود.  یام

از آنجا کته رفت  فقتر بته صتور،        .12

ش یجاد اشتغال   افزایدار جز با ایپا

ن یت ا ی اگتذار  ،ستت یسر نید میتول

 ربت  تواند نمی ز آنی  سود ناچ سهام

از  معمتوالً   رشتد کته    ییزا اشتغال

کتالن استت،    اقتصتاد  یاهدا  اصت

 .  داشته باشد یریتأو

آز آنجا که سهام عتدالت بته اقشتار     .13

رد   یت گ متی  از جامعه تعتتق  یخاص

 ین مناب  مربو  به تمامیدر  اق  ا

ز با توجه بته  ی  ن آحاد جامعه است



ت
دال

 ع
ام
سه

   
ی
الم

اس
ت 

دال
 ع
ت،

دال
ع

 

 

 

٩4 

کبتتار در ین طتترح فقتتط یتتنکتته ایا

 ،نتده یگتردد   در آ  متی  کشور اجرا

هتای   در دهتک  یاریبس یخانوارها

ف یت تکت ،ند داشتت خواهن قرار ییپا

گتر  یبه عبتار، د  شود  می آنها چه

ن ستهام  ی  ایدر زمان حاضر توز آیا

تحت پوشش قرار  یت الزم برایکفا

 دارد ط را ین شرایدادن همه  اجد

ل یت دل هبت توانتد   می طرحن یا یاجرا .14

ر هر چنتد انتدک بتر درآمتد       یتأو

کننتده ستهام    افتت یور ، خانوار در

 یمصتترف یتقاضتتاش یموجتتب افتتزا

ش یل عتدم افتزا  یت دل هن شده   بآنا

د ید کاالها   خدما، باعث تشدیتول

تورم گردد که از آفا، مهم   مخل 

 خواهد بود. عدالت در جامعه

ن یت ا یجه اجراینکه در نتینظر به ا .15

 یتی اجراهای  نهی  با لحاظ هز طرح

  محر م ماندن د لتت از ستود    آن

 اگتتذار شتتده، هتتای  ستتهام شتترکت

   شدهد یبودجه د لت تشد یکسر

 یتواند اوترا، تتورم   می زینن امر یا

 .  داشته باشد

در طتر  عرضته    مشکال،ل یبه دل .16

ک یت تحرهتر نتوع    رانیت اقتصاد در ا

بد ن در نظتر گترفتن جنبته     تقاضا

 یتوانتتد ستتطد عمتتوم متتی عرضتته،

ش یش از درآمدها افزایها را ب متیق

کاهش درآمتد   تورم   منجر به هدد

 د.  گردمت وابت یبه ق جامعه یمت

بته   یعیکه سهام تتوز  شود می فتهگ .17

گردد   نه تک  می  یشکل سبد توز

ز بتته یتتمزبتتور ن یستتهم   ستتبدها

 یگتذار  هیسترما  یتعا ن یها شرکت

شود   مالک سبد مزبتور   می س رده

عمالً ستهامدار آن شترکت خواهتد    

 یه ستبدها یت ن صور، تهیشد. در ا

کستان  یکسان   هم ارزش با بازده ی

ر یت غار مشکل   چه بستا  یبس یکار

ج یاز نتا یکید یممکن است، که شا

 یجتاد نتوع  یآن ا ی  ر انت  یاجتماع

افتتت کننتتدگان ین دریبتت یتینارضتتا

 گونه سبدها باشد. نیا

 یهتا  نکه اغتب شرکتیبا توجه به ا .18

 ختتتاص یاز نتتتوع ستتتهام ید لتتتت

عرضه سهام آنها به  یبرا ،باشند می

  بته   هندت دیر ماهیید تغیعموم با

ن یت ا ل شتوند کته  یعام تبد یسهام

 یفا، قتانون یتشر یخود مستتزم ط

 یهتا  ییدارا یابید ارزیاز جمته تجد

ن امر زمان بتر    یآنهاست که خود ا

گتتر ینتته بتتر استتت. از طتتر  د یهز
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 یبراساس قانون تجتار،، ستهامدار  

 را تعهتد  ید ستهام شترکت  یت که خر

د تا پتنج ستال   یحداکثر با ،کند می

در  ،دیت ه نمایت دأتمام تعهد خود را ت

ستال   20ن طترح تتا   یا که در یحال

 مهتت داده شده است.

  ین شتکل بته هت   ی  سهام بتد یتوز .1٩

   یگتتذار هیفرهنتتگ ستترما ، جتته

را یت ز ،دهد نمی را توسعه یسهامدار

شامل چرخه  یگذار هیفرهنگ سرما

انتتداز   ستت ن  ر د   جتتاد پتتن یا

انتدازها در   دا طتبانه   آگاهانه پتن 

کته در   یدر حتال  ،ه استیبازار سرما

انتتداز    از پتتن ین طتترح خبتتریتتا

 ست.ین یگذار هیسرما

بته   ینه تنها باعتث متکت  این طرح  .20

بتکته   ،شود نمی خود شدن خانوارها

ه چشم به دست یر ح ک منظر،یاز 

 کند. می تیز تقوید لت داشتن را ن

ر یستا  یبترا ای  ل قتان  کننتده  یدال .21

 ستهام عتدالت   یکه بترا  یمحسنات

از جمتتتتتتته  ،شتتتتتتمرند متتتتتتی

ش سهم بخش یافزا، سازی خصوصی

، یج فرهنتگ ستهامدار  یتعا ن، تر 

   ید لتت هتای   بنگاه ییکارا شیافزا

ستهام   یر اهدا  ذکر شده بترا یسا

   استتت ز ارائتته نشتتدهیتتنعتتدالت 

بررستتی تفصتتیتی هتتر یتتک از ایتتن 

 توانتتد موضتتوع مقتتاال، متتوارد متتی

   .مستقتی باشد

 یمفهتوم ارزشت   هبتا توجته بت   در خاتمه  

کی اینکه عدالت ی   یعدالت در اقتصاد اسالم

از مبانی اصتی اقتصاد اسالمی است   با توجه 

سابقه ستو  استتفاده   از اعتبتار انتداختن     به 

 یهتا  شرکت همچون ی اسالمیارزش ینهادها

 یهتا  صتند ق  ایل انقالب   یدر ا اای  مضاربه

چه خوب بود  ر،یاخ یها الحسنه در سال قر 

 شد می ن سهام، انتخابیا یبرا یگرینام دکه 

تباری این رکن رکین اقتصتاد  تا موجب بی اع

 گردید. اسالمی فراهم نمی

 

 ها نوشت اپ

مفهوم عدالت نزد افالطون   ارسطو عال ه بتر   . درباره1

بته  تتوان   متی  ( McPherson 1987)مأختذ قبتتی   

 –حقتوق   –  ژرژ ل   کیو، عتدالت   (1376کاتوزیان )

 توان مراجعه نمود. د لت مطالعا، فتسفه   حقوق می

از ترجمه قطعه د م مقاله عتدالت   انصتا    . برگرفته 2

توستتط آقتتای مصتتطفی کتته گیتتری عقالیتتی    تصتمیم 

 ،3  2هتای   شماره ،  نظر نقد :متکیان انجام گرفته شد

. ٩0 – ٩1صص  ،1376بهار   تابستان 
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