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چکیده
از دیدگاه بسیاری از نظریهپردازان عدالت توزیعی چون «هابز»« ،الک»« ،نوزیک»« ،هایک»« ،جاان
رالز» و «سن» تفاوت افراد در دارایی و ناداری ،از وضعیت طبیعی ناشی میشود .دخالات دولات در
محدودساختن حریم مالکیت ثروتمندان برای رفع فقر یا گسترش رفاه عمومی در تضااد ششاکار باا
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ا دام برای توزیع مآدد ثروت و درشمد بر اساس مفهوم نسبتاً دلبخواهی «عادالت اجتمااعی» مغاایر
با شزادی و مالکیت خصوصی است .مقاله حاضر باا روش تحیییای در مقاام مقایساه مباانی عادالت
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انون طبیعی ،بازار ،شزادی و حقوق مالکیت است .در مقابل ،از دیدگاه رشن ریم خداوند متعاا
مالک حقیقی همه هستی میباشد و حق ت ریع در انحصار اوست .همچنین انسان خییفاه خداوناد و
امانتدار اوست .بر این اساس ،انسان مکیف است در هر فعالیت ا تصادی از امکاناات اساتفاده بهیناه
نموده ،در برابر خداوند ،همنوعان خویش و طبیعت مسئو است و زمینه ما و سعادت خویش را
از طریق انآام درست این مسئولیت فراهم میسازد.
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مقدمه
مکتب اقتصادی اسالم با قراردادن قسط و عدل به عنوان اهـداف اصـلی تشـکیل
حکومت اسالمی (حدید /22 :شورى )32 :و برشمردن تـالش در جهـت عـدم
تداول ثروت میان ثروتمندان به عنوان وظیفه دولـت اسـالمی (حشـر ،)7 :بسـتر
الزم جهت برخورداری عادالنه تمامی افـراد جامعـه از امکانـات و نعمـتهـای
طبیعی فراهم کرده است .وظایف افراد نسبت به تأمین نیازمنـدیهـای جامعـه و
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تشریع وظایف مالی واجب و مستحب برای ثروتمندان همچـون خمـس (انفـال:
 ،)13زکات ابدان (حـر عـاملی3141 ،ق ،ج ،9ص ،)221زکـات امـوال (همـان،
ص ،)21انفاقات و نفقات مالی واجب و مستحب و قراردادن حقی برای فقرا در
اموال ثروتمندان (ذاریات )39 :اموری است که از تداول ثـروت در دسـت اینیـا
جلوگیری کرده و توازن اقتصادی و توزیع عادالنه ثروت در جامعه را بـه همـراه
خواهد داشت.
اسالم در عین اینکه مال را مایه قوام و دوام زندگی اجتماعی معرفی مـیکنـد
(نساء )2 :در همان حال به آن نگاه ابزاری داشته و از انسـان مـیخواهـد امـوال
اعطایی از سوی خدا را وسیله ای برای دستیابی به آخـرت قـرار دهـد (قصـ

:

)77؛ به همین دلیل در کنار بهرهمندی از نعمت های الهی ،تکالیفی چـون «عمـل
صالح» (مؤمنون /23 :سبأ« ،)17 :شکرگزاری» (بقره« ،)372 :رعایـت پارسـایی و
تقوا» (مائده )88 :و «ادای حقوق مالی» (انعام )313 :از انسان خواسته است.
در این تحقیق ابتدا مبانی نظریـههـای عـدالت اقتصـادی اندیشـمندان یـر
کشف و شناسایی شده و در ادامه با مبانی قرآنی نظریه عدالت مقایسـه و تطبیـق
شده است .گرچه ممکـن اسـت ایـن روش در ابتـدای امـر بـا روش اجتهـادی
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هماهنگ به نظر نرسد ،ولی روش اجتهادی مـدون و مـورد اسـتفاده در اسـتنبا
احکام برای استنبا احکام فرعیه فقهیه در فقه فردی است و نه کشـف مبـانی و

نظریه؛ به عبارت دیگر پیش از اینکه روش مدونی برای کشف مبانی ارائـه شـود
این روش ،مطلو

به نظر میرسد.

پیاینه پژوهش
کتا ها و مقاالت سودمندی همچون شکاف

بقاکف ی ،وزیکع مجکد رکر و

رهیففتهفی قرآنکی (صـاحب فصـول« ،)3182 ،نظـریهای در تبیین مبانی نظـری
توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصـادی اسـالمی» (عیوضـلو« ،)3183 ،قـرآن و
نظام توزیع ثروت» (رستمنژاد« ،)3187 ،جستاری پیرامون معیارهـا و چـارچو
نظام توزیـع درآمـد در اقتصـاد اسـالمی» (نـدری و قلـی « ،)3188 ،مشخصـات
اقتصادی اسالمی :اسالم و توزیع ثروت» (حجتی کرمانی« ،)3116 ،توزیع درآمـد
در نظام اقتصاد اسالمی» (بشیر کنشلو )3187 ،درباره مسئله الگوی توزیع ثروت
و درآمد توسط اندیشمندان فرزانه نوشته شده است که در آنها مباحث مربو به
ثروت و درآمد از مباحث مهم علم اقتصاد است و از طرفی مبـانی قرآنـی آن در
مقایسه با اقتصاد سرمایهداری بررسی نشده ،لذا به انجام آن مبادرت شده است.

مفاهیم
مقفنی :مبانی از واژه های اساسی و بنیادین این تحقیـق اسـت .مبـانی بـه معنـای
پیش فرضهای موجه نظری و عملی (هستها و بایدها) ،برونحوزهای (پیشینی)
اسالمی ،فلسفی و عملی جهانشمول معطـوف بـه هـدف و مسـیر پیشـرفت در
حوزه مورد نظر هسـتند .در «مبنـا» بحـث از «مـا یُبنـی علیـه» اسـت؛ مبـانی آن
بنیادهای فکری و پایهای است که بر اساس آن ،اصول ،قواعـد و مسـائل اسـتوار
میشود.
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توزیع ثروت و درآمد بهخوبی تبیین گردیده است؛ امـا ازآنجاکـه مسـئله توزیـع
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عدالت :با جمعبندی مفهوم عدالت (اقتصادی) بر حسب کاربرد آن در متـون
اسالمی معانی زیر به دست میآید:
تساوی ،دادن حق هر صاحب حق به آن (استحقاق عرفی ،استحقاق سهمی و
استحقاق حد کفافی) ،توازن یا عدم تفاوت فـاحش درآمـدی ،اعتـدال و «وضـع
الشیء فی موضعه».
میتوان گفت این معانی به گونهای به یکدیگر شـبیه هسـتند؛ زیـرا منظـور از
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تساوی ،رعایت برابری در زمینه استحقاقهاى مسـاوى و «اعطـاء کـل ذی حـق
حقه» همان «وضع الشیء فی موضعه» و عین اعتدال و توازن است.
مرحوم عالمه طباطبایی پـس از بیـان تفصـیلی مباحـث رایـب اصـفهانی

درباره معنای عدل ،معانی تساوی ،اعتدال و توازن« ،اعطاء کل ذی حـق حقـه» و
«وضع الشیء فی موضعه» را در هم آمیخته و نوشته است:
بازگشت توضیحات رایب با همه تفصیلش به رعایـت حـد وسـط و پرهیـز از
افرا و تفریط است و این از قبیل تفسیر بـه الزم معنـی اسـت؛ زیـرا حقیقـت
عدل ،اقامه مساوات و موازنه بین امور بهگونهایکه به هر امـری ،آنچـه سـزاوار
آن است ،اختصاص یابد؛ در نتیجه عدل یعنی هر امری در موضـع و جایگـاهی
که استحقاق دارد ،قرار گیرد؛ بنابراین عدل در اعتقاد یعنی به آنچه حـق اسـت،
ایمان آورده شود .عدالت در رفتار فردی یعنی آنچه موجب سعادت است انجام
گیرد و رفتاری که موجب شقاوت شود ،برای اطاعت هوای نفس انجام نگیـرد.
عدالت در رفتار با مردم این است که هر چیز در جایگـاهی کـه از نظـر عقـل،
شــري یــا عــرف ،مســتحق آن اســت ،قــرار گیــرد (طباطبــایی3137 ،ق ،ج،32
ص.)112

بدین ترتیب ،مرحوم عالمه ،مجموعه تفسیرهای رایب را به حد وسط و
پرهیز از افرا و تفریط ارجاي داده و مساوات و موازنه را با «اعطاء کل ذی حق
حقه» و «وضع الشیء فی موضعه» عجین کرده و با استفاده از عبارت «لکن ظاهر
السيهق أن الم اد به في اآلية العدل االجتمهعي ورو أن يعهمل کل مان أفا اد الممتمام بماه

يستحقه ويوضم في موضعه الذي ينبغاي أن يوضام فياه» (همـان) ،همـه را بـه عنـوان
حقیقت عدالت ،بهویژه عدالت اجتماعی معرفی کرده است.
مرحوم مصطفوی در التحایق فی کلمفو الارآن الاکریم ،بـهاختصـار تقریبـا
همان مبنای مرحوم عالمه را برگزیده و نوشته است:
اصل در معنای عدل ،حد وسط بین افرا و تفریط است؛ بهگونهایکه زیاده یـا
نقیصهای در کار نباشد؛ یعنی اعتدال و تقسیط حقیقی و به این جهت ،عدل بـر
اعتدال ،مساوات ،قسط ،اِستوا و استقامت اطالق میشود .گاهی عدل بـا «عـن»
همراه میشود که به معنی اِعـراض و انحـراف اسـت (مصـطفوی ،3168 ،ج،8
ص.)21

میتوان گفت همه این معانی بـه نوبـه خـود ،همسـانانـد و یـک مطلـب را
میرسانند؛ بدین ترتیب که منظور از مساوات ،تساوی مطلق نیست؛ بلکه تساوی
در استحقاقهای مساوی ،مورد نظر است و مفهوم «استحقاق» ،اعـم از اسـتحقاق
عرفی ،سهمی و حد کفافی (رجایی و معلمی ،)3194 ،همان «وضـع الشـیء فـی
صدر تعبیر کرده (صدر3133 ،ق ،ص ،)746همان «اعطاء کـل ذی حـق حقـه» و
«وضع الشیء فی موضعه» است.
به نظر میرسد وقتی قرار باشد عدالت در جامعه به عنوان یـک کـل بررسـی
شود ،معنای توازن که در قرآن کریم از آن با تعبیر عدم تداول ثـروت در دسـت
اینیا یاد شده (حشر )7 :و با زندگی در محدوده کفاف ،هماهنگ است ،مناسـب
باشد .از طرفی ،عدالت توزیعی ،منحصر به توزیع بر مبنای نیاز نیست که در آن،
تنها ازمیانبردن فقر ،منظور باشد ،بلکه توزیع پیش از تولید و توزیع سهم عوامل
را نیز که به نوبۀ خود ،به ترکیب عوامل هم مربو است ،در بـر مـیگیـرد و در
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موضعه» و رعایت تناسب است و در جامعه به عنوان کل« ،توازن» چنانکه شهید

نتیجه ،عدالت در بحث تولید و مصرف نیز به عدالت اقتصادی مربو مـیشـود؛
افزون بر این ،تولید ،ظرف تطبیق قواعد توزیع اسـت و در نتیجـه ،نـوي فعالیـت
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تولیدی ،قواعد توزیع را مشخ

میکند.

مبانی نظام توزیع از دیدگاه اندیامندان عرصه عدالت
پیدایش رنسانس و تحوالت همه جانبه در یر

سبب پیدایش تغییـرات اساسـی

در نگرش به جهان و انسان گردید؛ به طـوری کـه نظـام خلقـت و هدفمنـدی آن
مورد تردید قرار گرفت .نگرش اومانیستی ،انسان و ذهـن او را خـالق پدیـده هـا
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دانست و در نتیجه انسان دارای ارزش اخالقی واالتری نسـبت بـه جامعـه پیـدا
کرد .اعالم شد که جز مالحظه منافع شخصی ،چیـز دیگـری نمـیتوانـد انگیـزه
رفتارهای آدمی باشد (یوسفی ،3186 ،ص.)91-94
اقتصاد سرمایه داری و مکاتب اقتصادی یربی بـا چنـین نگـاهی بـه اقتصـاد،
حداکثرکردن بازده اقتصادی و کسب سود بیشتر را هدف اصلی خود قرار دادنـد
و بر اساس اصل بقای اصلح (تنازي بقا) هر قیدی که بر سر راه قـانون «بیشـترین
بازده» قرار میگرفت ،بر میچیدند که حذف افراد نـاتوان و سـالمند و همچنـین
حذف تحقیقاتی که هدف از آن ،رضایت خاطر محقق و «کشف حقـایق عـالم»
بود ،نمونهای از آن است (بشلر ،3174 ،ص.)89-82
مبانی دیدگاههای طرحشده در زمینه الگوی توزیع ثروت و درآمـد از سـوی
فیلسوفان کالسیک و برخی اندیشـمندان یربـی بـه صـورت فشـرده بیـان و بـا
دیدگاههای قرآنی مقایسه میشود.
افالطون
در توزیع درآمد و ثروت افالطون دو مبنای توازن و بههمآمیختگی طبیعی طبقات
سهگانه اجتماعی و عدم دخالت در تغییر وضع موجود به چشم میخورد.
وی می گوید :بارها از دیگران شنیده و نیز گفتهایم «عدالت این است کـه هـر
کس کار خود را انجام دهد و به کار دیگران دخالـت نکنـد» (ر.ک بـه :واعظـی،

 ،3188ج ،2ص.)338
در ظرف اجتماي هر طبقه اجتماعی به کاری بپردازد که استعداد آن را دارد و
برای آن ساخته شده است؛ یعنی سپاهیان در کار جنگ ،پیشـه وران و کشـاورزان
در کار تولید و پاسداران و فیلسوفان که دانایان جامعهاند در کار حکمرانی باشند
(همان ،ص.)88
در شهر آرمانی افالطون ،هر کس فقط باید به یـک کـار بپـردازد؛ کـاری کـه
سرشت او به بهترین وجه ممکن با آن سازگار اسـت؛ بنـابراین از نظـر افالطـون

تغییر شغل و تغییر نظم طبقاتی به معنای سقو شهر و نشانه بی عدالتی اسـت و
عدالت به این است که هر طبقه در شهر ،به کـار مناسـب خـود مشـغول باشـد.
بدین ترتیب افالطون عدالت را با اصل حکومت طبقاتی و امتیاز طبقـاتی یکسـان
میداند.
ارسطو
عدالت رعایت تناسب است و اینکه با برابرها بهطور برابر و با نابرابرهـا بـهطـور
نابرابر رفتار شود و مواهب و امکانات به تناسب با برابری و نـابرابری اشـخاص
توزیع گردد (همان ،ص.)337
جان الک
مبنای نظریه توزیع جان الک ( )John Lockeرا میتوان در قـانون طبیعـی ،خلـق
ثروتهای اولیه برای جامعه به مثابه کل و تعلق ثمره کار در منابع اولیه به خـود
او خالصه کرد .گرچه پایه اساسی نظریه جان الک (3741م) قانون طبیعی اسـت،
ولی افزون بر ارائه دیدگاه خود مبنی بر دو وضعیت طبیعـی و مـدنی ،دو مبنـای
«خلق ثروتهای اولیه و موهبتهای الهی برای جامعـه بـه مثابـه کـل» و «تعلـق
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مبنای نظریه توزیع ارسطو را میتوان در استحقاق خالصه کرد؛ وی معتقد اسـت
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ثمره تالش و کار هر فرد در منابع طبیعی به خود او» را نیز پایه نظریه خود قـرار
میدهد .از نظر الک وضعیت طبیعی زمانی برقرار است کـه انسـان در زنـدگی و
بهره مندی از دارایی خود آزاد و تنها قانون طبیعی بر او حاکم باشد .وضع طبیعی
با عدم تبعیت انسان از اراده دیگری و برابری و مسـاوات افـراد متـرادف اسـت.
البته آنجا که خداوند آشکارا به کسی حـق برتـری بـر دیگـران را تفـوی

کنـد

استثناست (الک ،3188 ،ص.)71
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او به این دیدگاه مهم که موهبتهای الهی برای جامعه به مثابه کل خلقشـده
تصریح میکند .به نظر او خداوند که جهان را به انسانها بـه صـورت جمعـی و
مشترک عطا فرمود ،عقل استفاده از آن را نیز در اختیار آنها قرار داد تا به بهتـرین
وجه از آن برخوردار گردند .با وجود مشترکبودن مالکیـت هـای طبیعـی ،ثمـره
تالش و کار هر فرد متعلق به خود اوست؛ ازاین رو انسان هر مقدار از طبیعت را
که با کار خود درآمیزد مالک مـیشـود (همـان ،ص .)92حـدومرز ایـن تملـک،
امکان استفاده دیگران است .انحصارطلبی در بهره مندی از طبیعت ،احتکار وسیع
آن و محرومکردن دیگران خالف قانون طبیعی است؛ برای نمونه انسان میتوانـد
با کار خود مالک آن بخشی از زمین شود که بتوانـد آن را احیـا و اسـتفاده کنـد
(همان ،ص.)98
کانت
برجستگی کانت (3841( )Immanuel Kantم) در عدم توجه عمدی او به توزیع
است .در نظریه عدالت کانت ،مسـائلی ماننـد محرومیـتزدایـی و رفـع تبعـی
اقتصادی هی جایگاهی ندارد .مبنای نظریه توزیع کانـت را مـیتـوان در آزادی،
حقوق مالکیت و نظم خودجوش خالصه کرد.
اصول عدالت کانت با هدف دفاي و حفظ آزادی فردی تنظیم شده است .ایـن
اصول که مدافع آزادی هستند ما را از دخالت در آزادیهـای مشـروي و قـانونی

یکدیگر منع می کنند و این همۀ کاری است که این اصول بـر عهـده مـیگیرنـد؛
بنابراین محتوای نظریه عدالت کانت بههی روی راهکاری بـرای رفـع نیازهـا یـا
تعدیل نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی نیست .کانت عدالت مورد نظرش را بـه
«محدودکردن آزادی هر فرد بهگونهایکه آزادی او با آزادی افراد دیگر هماهنـگ
شود» تعریف میکند( .واعظی ،3188 ،ص.)376
از نظر کانت وضعیت عدالت وضعیتی است که حقوق و آزادیهای فردی در
چارچو

قانون تضمین شده و به حداکثر خود میرسد (همان) .کانت در نظریه

عــدالت خــود بــه مســائلی ماننــد مســاواتطلب ـی ،رفــع تبعــی

اقتصــادی و

محرومیتزدایی توجه ندارد؛ زیرا این امور در برداشت او از عدالت جایی ندارد.
قانون کلی حق میگوید« :چنان عمل کن کـه انتخـا

آزاد تـو بتوانـد طبـق

قانون کلی با اختیار دیگران هماهنگ باشد» .در اینجاست که نطفـه اصـل آزادی
اجتماعی منعقد میگردد (سلیمی نوه 3181 ،و  ،3181ص.)397
که رسالت قوانین عمومی و نیز وظیفه دولت ،سعادت شـهروندان نیسـت ،بلکـه
فراهمکردن بستر حقوقی برای حصول اطمینان از حفظ حقـوق آنـان اسـت کـه
همان آزادی مشروي و قانونی است .اصول عدالت ،قـوانین اساسـی و سـازوکار
دولت ،همگی در خدمت حمایت از آزادی فردی و پاسداشت آن است (همـان،
ص.)221
جان رالز
جان رالز ( )John Rawlsنظریه عدالت خود را در سنت کانت و بر مبنای قرارداد
و توافقی عقالنی مطرح کرد؛ بنابراین تلفیقی از مبـانی کانـت و جـان الک ،یعنـی
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چنانکه بعضی از شارحان آرای کانت تصریح کردهانـد ،وی اصـرار مـیورزد

توافق اجتماعی ،آزادی ،پذیرش نابرابریهای توزیعی مشرو و برابـری همگـان
در توزیع ثروتهای اولیه و مالحظه محرومان در نابرابریها را میتوان به عنوان
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مبنا از نظریه جان رالز استخراج کرد.
او میکوشید با واردکردن اصـل انصـاف در حکـم اندیشـه اساسـی مفهـوم
عدالت ،ایرادها و انتقادهای وارد بر نظریه قراردادگرایی کانت در ایجاد عدالت بر
پایه حفظ آزادی بیرونی را رفع کند.
هر شخ

از حرمت و مصونیتی بر پایه عدالت برخـوردار اسـت کـه حتـی

رفاه و بهروزی جامعه به مثابه یک کل نیز نمیتواند آن را تحتالشعاي قرار دهد.
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عدالت مانند صدق ،قابل معامله و مصالحه نیست (راولز ،3181 ،ص.)12
از نظر رالز جامعه ،سازمانی است که افـراد دارای امیـال و عقایـد گونـاگون،
برای تحصیل منافع ،آن را تأسیس کردهانـد؛ در نتیجـه آنچـه اهمیـت دارد ،ایـن
است که چارچوبی برای تنظیم روابط درون این سازمان تعیین گـردد .همچنـین
فرصتها و حقوق اولیه و به تعبیر او «کاالهای اولیه» بهطور مساوی میـان افـراد
تقسیم گردد و طرحی برای توزیع هزینههای این همکاری و نیز منافع حاصـل از
آن پیشبینی و درباره آنها توافق شود .اصول عدالت ،این چارچو

را مشـخ

می کند .اهداف فردی یا مقاصد مشترک جمعی در مرحله بعد در این چـارچو
قابل تحصیل است (توسلی ،3176 ،ص.)329
رالـز نظریه عدالت به معنای انصاف را مبتنی بر دو اصل مـیدانـد .اصـل اول
اینکه «هر شخ

نسبت به طرحی کامال کافی از آزادیهای اساسی برابر کـه بـا

طرح مشابهی از آزادیها برای همگان همساز باشد حق لغوناشدنی یکسان دارد»
و اصل دوم اینکه «نابرابریهای اجتماعی و اقتصـادی بـه دو شـر قابـل قبـول
هستند :نخست اینکه این نابرابری ها باید مخت

به مناصب و مقامهـایی باشـند

که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها بـا

آنهـا بـه روی همگـان گشـوده

است و دوم اینکه این نابرابریها باید بیشترین سود را برای محرومترین اعضـای
جامعه داشته باشند (اصل تفاوت)» (راولز ،3181 ،ص.)82

او وضعیت نخستین همه را برابر و ثروتهـای اولیـه طبیعـی را هماننـد الک

برای همگان میداند؛ ولی در توزیع ثانوی است که استعدادها شکوفا میشـود و
تفاوتهـا شـکل مـیگیـرد (دو اصـل آزادیهـای اساسـی و پـذیرش مشـرو
نابرابریها).
رالز نام ایده خود را از آن جهت عدالت به مثابه انصاف گذاشت که توافق بر
سر اصول عدالت در وضعیت نخستین به صورت منصفانه صورت میگیرد.
وی این دو اصل را در عرض یکدیگر نمیداند؛ بلکه معتقد اسـت در تحقـق
جامعه عادالنه اصل برابری بر اصل تفـاوت مقـدم اسـت .در اصـل تفـاوت نیـز
برابری فرصتها نسبت به توجه به محرومترین گـروههـا اولویـت دارد .از دیـد
وی ،آزادی دربرگیرنده مفاهیم برابری و عـدالت نیـز هسـت و عـدالت از درون
آزادی سر بر میآورد (همان).
نظریــه رالــز بــیش از آنکــه یــک نظریــه عــدالت باشــد ،دفاعیــهای از آزادی
خویش ،نوعی بازنگری و اصالح را در لیبرالیسم انجام داده و این مکتـب را بـه
مثابه یک الگو و اسوه مطرح سازد.
هایک
هایـک ( )Friedrich August von Hayekعـدالت اجتمـاعی در جامعـه آزاد را
بیمعنا میداند و مینویسد:
بیشتر از ده سال ،جستو جـو بـرای مفهـوم آنچـه عـدالت اجتمـاعی خوانـده
میشود ،یکی از دلمشغولیهای اصلی من بوده است .در این جسـتوجـو بـه
این نتیجه رسیدهام که ایـن عبـارت در رابطـه بـا جامعـهای از افـراد آزاد هـی
مفهومی ندارد (باتلر ،3187 ،ص.)311

دلیل اینکه چرا عدالت اجتماعی در یک جامعه آزاد بیمعناست را میتوان در
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لیبرالیستی و سنت تعدیلشده قـرارداد اجتمـاعی اسـت .وی کوشـید بـا نظریـه
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تعریف هایک از جامعه به عنوان محصولی ازپـیشطـرحنشـده از یـک پیشـرفت
تکاملی و به عنوان نظمی که بدون قصد کسی رشد یافته است (نظم خودجوش)
جستوجو کرد .ازآنجاکه جامعه ،حاصل اراده کسی نیست ،پس بحث در مـورد
عدالت در جامعه نیز بیمورد است (همان).
مبانی نظریه عدالت یا به تعبیر دقیقتر نظریه منفی هایک نسبت به عـدالت را
میتوان در سه واژه بازار ،آزادی و حقوق مالکیت خالصه کرد.
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وی معتقد است «محصول» فرایند بازاری ،پویا و همواره در حال رشد اسـت
و هر تالشی برای توزیع مجدد آن در هر مقطع زمانی جلـوی رشـد آینـده آن را
می گیرد؛ بنابراین به نظر هایک هدف سیاستهای اقتصادی در یـک جامعـه آزاد
نباید توزیع مجدد درآمد بر اساس مفهوم نسـبتا دلبخـواهی «عـدالت اجتمـاعی»
باشد؛ بلکه هدف باید کمککردن به رشد تولید کل با بـاالترین سـرعت و نـر
رشد ممکن باشد ،بهطوریکه درآمد سرانه و سهم هر فردی که بهطـور تصـادفی
انتخا

میشود ،به حداکثر برسد (همان ،ص.)318

رابرت نوزیک
از نظر نوزیک (2442( )Robert Nozickم) جهـان طبیعـت ابتـدا بـیصـاحب و
بی مالک است و تنها از طریق «تصاحب اولیه» به مالکیت اشـخاص در مـیآیـد.
البته این تصاحب اولیه باید به طریق مشـروي اعمـال شـود؛ بـرای نمونـه حکـم
مشهور جان الک در رسفله م ربفره حاومت (3689م) عبارت اسـت از« :افـراد
مجازند در داراییها تصرف کنند تا زمانی که داراییها به حد کفایت و به همـان
خوبی برای دیگران باقی باشد» .این حکم بهخوبی به یکی از شـرو و ضـوابط
تصاحب مشروي اموال و منابع طبیعی تصریح دارد.
وی مانند الک بر آن است که افراد ،حقوق و وظایف اساسی و طبیعی دارنـد
و هی امر اخالقی ،اجتماعی و فلسفی نباید محدودیتی برای ایـن حقـوق ایجـاد

کند .افراد می توانند بر منابع مالی خود کنترل کامل و نامحدود داشته باشند .آنهـا
نیــاز ندارنــد رضــایت کســانی کــه از ناحیــه وســعت حقــوق ملکــی و فراوانــی
برخورداریهای آنها از منابع مالی ،امکانات و موقعیتهـای اجتمـاعی ،در فشـار
قرار میگیرند را جلب کنند.
وی هرگونه اعمال محدودیت بر حقوق مالکیت را بر نمیتابد و معتقد است
دولتی که ضرورتا وجود دارد «دولت حداقل» است و اساسـیتـرین رسـالت آن
دفاي و حراسـت از حقـوق طبیعـی بـهویـژه حقـوق مالکیـت افـراد اسـت .وی
درنظرگرفتن هرگونه کارکردی فراتر از این مقدار برای دولت را تعدی و تجـاوز
به حقوق فردی میداند و معتقد است دولـت نبایـد از قـدرتش بـرای فشـار بـر
دیگران به منظور کمک به افراد نیازمند استفاده کند .از نظر وی واگـذاری نقـش
توزیع عدالت اجتماعی به دولت ـ به هر بهانهای ـ در تضاد کامل با ایـن حقـوق
طبیعی و اساسی است (واعظی ،3188 ،ص.)121-122
منصفانه میان افراد متقاضی تقسیم شوند؛ بلکه به کسانی تعلق دارد که آنها را بـه
دست خویش ساختهاند یا از طریق مبادله به دسـت آورده و یـا از طریـق منـابع
طبیعی بـه صـورت اولیـه تصـاحب کـردهانـد (همـان ،ص .)128وی ضـمن رد
نظریههای بازتوزیع منابع و امکانات ،نظریه عدالت سازگار با دولـت حـداقلی را
با عنوان «نظریه استحقاق» ارائه میکند (همان ،ص.)124-139
وی استحقاق افراد در مورد حاصل کارشـان را ـ هـر مقـدار کـه باشـد ـ در
مقدمات زیر تبیین میکند:
الف) مردم مستحق و سزاوار مواهب و تواناییهای طبیعی خود هستند.
) اگر افراد نسبت به اصل چیزی استحقاق داشتند نسبت به نمـای آن هـم
استحقاق خواهند داشت.
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از نظر وی اموال و کاالهـا مائـدههـای آسـمانی نیسـتند کـه بایـد عادالنـه و
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ج) داراییهای مردم از تواناییهای طبیعی آنها سرچشمه میگیرد.
د) مردم نسبت به داراییهای خود استحقاق دارند.
هـ) اگر افراد درباره دارایـیهـای خـود اسـتحقاق داشـته باشـند ،بایـد از آن
برخوردار باشند.
پس هرگونه تصـور مسـاواتطلبانـه کـه بخواهـد مالکیـت ایشـان را بـر آن
دارایی ها محدود یا سلب کند ،باطـل اسـت .همچنـین وضـع مالیـات اضـافی و
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محدودساختن حریم مالکیت ثروتمندان به بهانه جلـوگیری از فقـر یـا گسـترش
رفاه عمومی یا هر بهانه اخالقی ،اجتماعی و مذهبی دیگر ،ابـزار قـراردادن افـراد
ینی برای بهرهمندی افراد فقیر و خالف عدالت است (همان ،ص.)112
آمارتیا سن
نظریه آمارتیا سن ( )Amartya Kumar Senنیز برگرفته از هایـک یا مشـابه او بـر
سه مبنای بازار ،آزادی و حقوق مالکیت استوار است .به نظر سن ریشه نـابرابری
ناعادالنه ،تفاوت و کمبود قابلیت هایی است کـه افـراد در شـرایط دسترسـی بـه
کاالهای اولیه دارند؛ یعنی باید به توان خود افراد توجه کرد.
تفاوت نظریه سن در آن است که بی عدالتی توزیعی و فقر را به محرومیت از
توانمندیها و شکوفانکردن قابلیتها ـ بهنحویکه انسانهای توانمنـد بتواننـد از
دام فقر برهند ـ باز میگردانـد .وی بـر ایـن اسـاس نظریـه «قابلیـت» را مطـرح
می سازد و بدین منظور مفهوم آزادی را بسط می دهد .به نظر او آزادی به مفهـوم
ایجابی و توانمندساختن محرومان ـ نه بـازتوزیع درآمـدها ـ راهکـار رفـع فقـر
است.
در نظر او نظام بازار به دلیل اینکه امکان و انتخا

بیشتری بـرای شـکوفایی

قابلیتها و فرصتهای برابر به مردم میدهد ،بـهطـور کامـل در راسـتای بهبـود
عدالت عمل می کند (سن .)3183 ،در صورت فراهمبودن شرایط ،نتیجـه هرچـه

باشد ناعادالنه نخواهد بود.
در مجموي میتوان گفت سن رویکرد مبتنی بر آزادی را میپسندد .به نظـر او
جامعه ای عادالنه است که افراد بتوانند اولویت ها و خواستهای زندگی خـویش
را آنگونــهکــه خــود مــیاندیشــند بــرآورده ســازند (ســن3992 ،م ،ص .)213او
همچنین بسط و تعمیق آزادی را مهم ترین راهکار رفع بیعدالتی مـی دانـد؛ زیـرا
هم از جهت فرصتها و هم فراینـدها ارزش بیشـتری فـراهم مـیکنـد (همـان،
ص .)228با وجود آن وی با مثال زیبـای ادعـای ملکیـت فلـوت از ناحیـه سـه
کودک مبنـای عـدالت اجتمـاعی و معادلـه جامعـه عادالنـه را بسـیار پیچیـده و
ییرقابلحل معرفی میکند و نوعی پولورالیسم معرفتی را میپذیرد (همان).
مطلوبیتگرایان :حداکثرسازی رفاه و لذت جامعه
تومــاس هــابز ،دیویــد هیــوم ،ســیجویک ،بنتــام و جــان اســتوارت میــل از جملــه
مطلوبیتگرایانی هستند که در بحث عدالت توزیعی نظریهپردازی کردهاند .ریشه
حداکثرسازی رفاه و لذت افراد جامعه ،مبنای مطلوبیتگرایان شده است.
در نگاه هیوم عدالت معیـاری مسـتقل از ذهنیـت و امیـال انسـانهـا نیسـت.
عدالت بهخودیخود حتی فضیلتی کامل و همیشگی نیست؛ بلکه انسان فقـط در
اوضاي خاصی نیازمند آن می شود .تعریف عدالت و محتوای قـوانین آن ،سـاخته
بشر و دستاورد توافق و قرارداد است که افراد در جوامـع مختلـف بـه آن اقـدام
میکنند؛ پس عدالت چیزی نیست که انسان با قـوه عقـل ،فطـرت یـا طبیعـت و
سرشت انسانی آن را درک کند ،بلکه وقتـی خـود را نیازمنـد آن دیـد و بـرایش
سودمند بود در قالب قوانین و قرارداد های اجتماعی به آن ملتزم میشود .محرک
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فلســفه اجتمــاعی هــابز مبنــای نظریــه نفــع حــداکثری انســانهاســت .همــین

و انگیزه اصلی انسانها در التزام به قوانینی که خودساخته اسـت ،نفـع و سـودی
است که در التزام به آنها برایش متصور است (واعظی ،3188 ،ص.)312
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مارکس
ازخودبیگانگی ،مالکیت خصوصی و مالکیت اشتراکی را مـیتـوان اساسـیتـرین
مبنای نظریه توزیع مارکس به شمار آورد .مارکس تصریح میکند کارِ کـارگر کـارِ
اجباری است .پس کار او نه برآورنده یک نیاز ،بلکه ابزاری در خدمت بـرآوردن
نیازهای ییرخود است .این بیگانگی در آنجا کامال متجلی میگردد که به محـ
آنکه جبر فیزیکی یا جبر دیگـری وجـود نداشـته باشـد ،کـارگر از کـار چونـان
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طاعون فرار میکند .پیامد قهری بیگانگی انسان از محصول کار خود ،بیگانهشدن
انسان از انسان است.

برای چیرگی بر این ازخودبیگانگی انسان ،باید مناسبات تولیدی سرمایهداری
و بهویژه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را از میان برداشت و مالکیت اشـتراکی
را جانشین آن ساخت .به عقیده مارکس ،تاریخ همه جوامع بشری تاکنون ،تـاریخ
مبارزه طبقاتی بوده است و نظام سرمایهداری آخرین نظام طبقاتی تاریخ است.

مبانی توزیع درآمد و ثروت از دیدگاه قرآن کریم
برای دستیابی به الگوی توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد مقاومتی ،توجه به مبانی
قرآنی ،امری ضروری است؛ زیرا تبیین این مبانی در اعتباربخشی و کارآمـدبودن
اصول حاکم بر الگوی توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد مقـاومتی تـأثیر بسـزایی
دارد؛ چون با تبیین مبانی و اهـداف ،اصـول و روشهـا استحصـال ،پشـتیبانی و
تأیید میگردد .مراد ما از مبانی در این نوشتار ،امور بنیادینی اسـت کـه هـر نـوي
موضعگیری در خصوص آنها در اصـل و یـا روش آن تـأثیر دارد .آنچـه در پـی
میآید مبانی عمدتا قرآنی در مقایسه با مبانی موجود در نظریههای پیشین است.
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مالکیت خداوند متعال بر عالم تکوین (جهان هستی)
مهمترین مبنای قرآنی الگوی توزیع ثروت و درآمـد کـه بـر اسـاس آن عـدالت

توزیعی و به ویژه وظیفه تکافل اجتماعی ثروتمنـدان توجیـه مـیشـود ،مالکیـت
حقیقی و واقعی خداوند متعال بر عالم تکوین (جهان هستی) است.
خداوند متعال از یکسو سیطره مالکیت خود بر هستی را بر آسمان ،زمـین و
خــزائن (منــافقون ،)7 :شــرق و یــر

عــالم (بقــره ،)332 :موجــودات عاقــل و

ییرعاقل (بقره /281 :مؤمنون /87 :یونس )66 :که انسان نیز جزئـی از آن اسـت،
میگستراند و از سوی دیگر بـا تعـابیری چـون «ماهل اللَّاه» (نـور« ،)11 :أمْ نحْان

الزَّارعُون» (واقعه« ،)61 :بمَه آتهرُمُ اللَّهُ من فضْله» (آل عمران )384 :اموال و دارایی و
افعالی که بهظاهر به انسان تعلق دارد را مخلوق خود معرفی میکند.
پایبندی به چنین اعتقادی سبب میشود انسان به دنیا ،اموال و دارایی خویش
ـ که به تعبیر قرآن کریم لعب و لهو ،مایه زینت ،فخرفروشی و فزونطلبی و مایه
یرور و سرمستی است (حدید )24 :ـ نگاهی گذرا داشته باشد و به عنوان ودیعه
الهی (حدید )7 :به اموال بنگرد که در این صـورت انفـاق و بخشـش امـوال بـه
این در حالی است که قانون طبیعی مبنای عمده نظریههای اندیشمندان یربی
بود .گرچه برخی مانند جان الک خلق ثروتهای اولیه و منـابع طبیعـی را بـرای
جامعه به مثابه کل میدانند ،با وجود این عموما بـهویـژه افـرادی چـون نوزیـک

تصریح دارند که اموال و کاالها مائدههـای آسـمانی نیسـتند کـه بایـد عادالنـه و
منصفانه میان افراد متقاضی تقسیم شوند؛ بلکه به کسانی تعلق دارند که آنها را به
دست خویش ساختهاند یا از طریق مبادله به دسـت آورده و یـا از طریـق منـابع
طبیعی به صورت اولیه تصاحب کردهاند .چنانکه گذشت ،عموم ایـن نظریـههـا
فاصله میان فقیر و ینی را امر طبیعی دانسته که از تالش ،نبوغ یا خـوششانسـی
گروهی و عدم تالش و نبوغ یا بدشانسی گروه دیگر سرچشـمه گرفتـه اسـت و
کسی مسئول فقیرشدن گروهی و ثروتمندشـدن گـروه دیگـر نیسـت و هرگونـه
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محرومان و رسیدگی به افراد نادار و ناتوان برای انسان آسان میشود.
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اقدام در جهت توازن و برقراری عدالت اجتماعی را نـاق

اصـل آزادی و اراده

انسان و مالکیت خصوصی او تلقی نموده و آن را عین بیعدالتی میدانند.
قرآن کریم این نوي نگاه که بر اساس آن مالکیت خصوصی را مبنا قـرار داده
و مالکیت خداوند متعال بر هستی را انکار میکنند در قالب دیـدگاه قـارون کـه
معتقد بود خودش مسـتقال آن همـه امـوال و دارایـی را اکتسـا
(قص
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نمـوده اسـت

 )78 :معرفی و مذمت میکند؛ چنانکه ایـده طبیعـی جلـوهدادن شـکاف

میان دارا و نادار و منتسبکردن آن به بخت و اقبال و بخلورزیدن از انفاق را بـا
بیان اعتقاد کفار صدر اسالم نسبت به افراد فقیر معرفی میکند .آنها در مقام ایـن
تقاضا که «از آنچه خداوند روزی شما کرده است به افراد نیازمند انفاق کنیـد» از
روی تمسخر میگفتند« :اگر خدا میخواست به آنها میداد» (یس.)17 :
بر این اساس قرآن کریم در آیاتی چون «وَ مه لکمْ ألَّه تنْفقوا في سَبيل اللَّاه وَ للَّاه
مي اث السَّمهوات وَ الْأرْض» (حدید )33 :و «وَال يَحْسَبَنَّ الَّذين يَبْخلون بمه آتهرُمُ اهلل مانْ
فضْله رُوَ خيْ اً لهُمْ بَلْ رُوَ ش ٌّ لهُمْ سَيُطوَّقون مه بَخلوا به يَوْمَ الْقيهمَة وَللَّه ميا اث السَّاموات

وَالْأرْض» (آلعمران )384 :با درنظرداشتن مالکیـت خداونـد متعـال بـر هسـتی و
اینکه انسان هرچه دارد از خداوند است ،کسانی را که از انفـاق در راه خـدا سـر
باز میزنند و بخل میورزند سرزنش میکند و اگر میفرمایـد« :خاذْ مانْ أمْاوالهمْ

صَدَقة» ،منظور این است که از اموالی که مال من است و در اختیار انسانها قـرار
دادم بگیر و در اختیار فقرا قرار ده.
مالکیت خداوند متعال بر عالم تاریع
دومین مبنای الگوی توزیع ثروت و درآمد در آیات قرآن کریم ،مالکیت خداونـد
متعال بر عالم تشریع است .عالم تشریع که در مقابل آن عالم تکـوین قـرار دارد،
همان شریعت و دین است که در قـرآن کـریم از آن بـه اسـالم (آلعمـران)39 :
تعبیر شده است که مشتمل بر اوامر و نواهیای است که از سوی خداوند متعـال

متناسب با فطرت اصیل انسان (روم )14 :به واسطه انبیای عظام برای سـعادت و
کمال بشریت نازل گشته است.
آیاتی چون «إن الْحُکْمُ إالَّ للَّه أمَ أالَّ تعْبُدُوا إالَّ إيَّههُ ذلا َ الاديين الْقاييمُ» (یوسـف:
« ،)14لهُ مُلْ ُ السَّامهوات وَ الْاأرْض» (اعـراف /328 :بقـره /347 :آل عمـران/389 :
مائده /14 ،24 ،38 ،37 :توبـه )336 :و «أفغيْا ديان اللَّاه يَبْغاون» (آلعمـران)81 :
گویای مالکیت خداوند متعال در عالم تشریع است.
این نوي مالکیت از مظاهر مالکیت تکوینی پروردگـار اسـت و بـا آن ارتبـا
تنگاتنگی دارد؛ یعنی همانطورکه مالکیت خداوند متعال بر عـالم تکـوین مطلـق
است و مخت

به اوست ،مالکیت تشریعی وی نیز مطلق و مسـتقل اسـت و در

جعل و وضع قوانین اعتباری اولی و احقّ است؛ چراکه خداوند متعال به جهـت
علم و آگاهی کامل بـه ذات انسـان و بـا درنظرداشـتن نیازهـای او ،قـادر اسـت
برنامهای جـامع بـرای رسـیدن انسـان بـه سـعادت و کمـال طـرحریـزی نمایـد
تهرانی ،3162 ،ج ،23ص .)227بر این اساس فردی که بـه توحیـد اعتقـاد دارد،
لزوما با قبول سلطه تکوینی و تشریعی خداوند تمام اعتبارات وضعشده از سوی
وی را که به آن احکام و قـوانین شـرعی مـیگـوییم ،پذیرفتـه و او را در حـوزه
اعتباریات ذیحق میداند (ر.ک به :هادوینیا ،3182 ،ص)16-33
باورمندی به این نوي مالکیت و تسلیم در برابر آن سبب میشـود بسـیاری از
اوامر و نواهی که خداوند متعال برای توزیع امـوال و دارایـی همچـون وجـو
پرداخت خمس ،زکات ،نفقات ،مطلوبیـت انفاقـات ،حرمـت ربـا ،حرمـت کنـز
سرمایه و اسراف ،تشریع نموده است کارایی واقعی خود را در جامعه نشان دهد
و امــوال نقــش قــوامگونــه خــود را در جامعــه حفــظ کنــد (نســاء )2 :و مــانع
دستبهدستشدن اموال در دست گروهی خاص گردد (حشـر )7 :تـا در نتیجـه

مبانی توزیع ثروت و درآمد در قرآن کریم :نگاه مقایسهای ...

(طباطبایی3137 ،ق ،ج ،32ص /368فضـلاهلل3139 ،ق ،ج ،36ص /173صـادقی
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همه افراد جامعه از زندگی مطلوبی برخوردار گردند و به ایـن ترتیـب هـدف از
تشکیل حکومت که برپایی قسط و عدل است (حدید )22 :تأمین شود.
توزیع تکوینی و تفاوت در رزق
سومین مبنای قرآنی الگوی توزیع ثروت و درآمد ،توزیع تکـوینی اسـت کـه بـر
اساس آن خداوند متعال پس از آنکه تـأمین رزق و روزی تمـامی موجـودات و
دوفصلنامه علمی ـ ترویجی پژوهشهای اقتصاد مقاومتی  /سال دوم  /شماره  / 3بهار و تابستان 1396

28

جانداران را بر خود واجـب کـرده اسـت (هـود /6 :عنکبـوت ،)64 :بـر اسـاس
حکمت و مصلحت خویش و با هدف تسخیر بعضی از سوی بعضـی دیگـر کـه
اساس زندگی اجتماعی را شکل میدهد (زخرف ،)12 :اسـبا

برتـری گروهـی

بر گروه دیگر را «وَ اللَّهُ فضَّل بَعْضکمْ عَلى بَعْضٍ في ال ِّزْق» (نحل )73 :فراهم نمـوده
است.
فضیلت و برتری گروهی بر گـروه دیگـر در رزق از سـوی مفسـران ،بـه دو
صورت تبیین گردیده است:
 .3فضیلت و برتری در تملک و دارایی (کمی) :به این معنا که خداوند متعال
کسانی را که بنا بر حکمت و مصلحت خویش ،رزقشان را توسعه داده و آنهـا را
ثروتمند نموده بر گروه دیگر که بهره کمتری از رزق و روزی خداوند داشتهانـد،
برتری داده است (ر.ک به :طوسی[ ،بی تـا  ،ج ،6ص /142طبرسـی ،3172 ،ج،6
ص /272شبر3147 ،ق ،ج ،3ص.)271
 .2فضیلت و برتری در تصرف (کیفی) :به این معنا که خداوند متعـال رزق و
روزی افراد دیگری را در دستان آنها قرار داده و آنها را به ایـن سـبب بـر گـروه
دیگر برتری داده؛ بهطوریکه میتوانند با اراده و اختیار خـویش در امـوال خـود
تصرف نمایند برخالف گروه دیگر کـه چنـین اراده و اختیـاری از خـود ندارنـد
(ر.ک به :طباطبایی3137 ،ق ،ج ،32ص /291قرشی ،3171 ،ج ،2ص.)173
این دیدگاه برتری گروهی بر گروه دیگـر را امـری طبیعـی و مثبـت در نظـر

داشته که در پرتو آن ،اجتماعات انسـانی شـکل گرفتـه اسـت و از آن بـا عنـوان
نظریه «استخدام» یاد میکند؛ اما این نعمت الهی از سوی انسانهـا و گـروههـای
فرصتطلب مورد استفاده سوء قرار گرفته است و در نتیجـه آن گـروه از گـروه
دیگر استثمار و بهرهکشی مینماید (طباطبایی3137 ،ق ،ج ،32ص.)291
بر این اساس ،اگرچه تقسیم روزی انسان در زندگی دنیوی بر عهده خداونـد
متعال است (زخرف )12 :و به سبب آن گروهی بر گروه دیگر برتری دارد ،ولـی
به دلیل اینکه قانون علیت و نظام اسبا

بر این جهان حکمفرماست و سنن الهی

در عالم جاری است ،خداوند متعال مقدر فرموده انسان در عرصه حیـات فـردی
و اجتماعی آنچه را که برایش تالش کرده (نجم )19 :و خواستار تغییر آن اسـت
(رعد )33 :تحقق یافته و به دست آورد.
استخالف و امانتداری
چهارمین مبنای الگوی توزیع ثروت و درآمـد ،اسـتخالف و جانشـینی انسـان از
آفرینش به عنوان خلیفه «وَ إذْ قهل رَبُّ َ للْمَالئکة إنِّي جهعلٌ في الْأرْض خليفةً» (بقـره:
 )14یاد شده است.
خالفت در لغت به معنای نیابت و جانشـینی اسـت و بـه شـخ

جانشـین

خلیفه گفته میشود (فراهیدی3149 ،ق ،ج ،1ص /267صاحببنعبـاد3131 ،ق،
ج ،1ص /116ابــناثیــر ،3167 ،ج ،2ص /69ابــنمنظــور3131 ،ق ،ج ،9ص/81
ابن فارس3141 ،ق ،ج ،2ص /234رایـب اصـفهانی3132 ،ق ،ص /291فیـومی،
3131ق ،ج ،2ص /378مصـــطفوی ،3164 ،ج ،1ص /334قرشـــی ،3171 ،ج،2
ص )286و بنا بر توضیح رایب اصفهانی ،نیابـت و جانشـینی بـه یکـی از علـل
ییبت ،مرگ ،عجز و ناتوانی شخ

مبانی توزیع ثروت و درآمد در قرآن کریم :نگاه مقایسهای ...

خداوند متعال است که در آیات قرآن کـریم از جایگـاه متعـالی انسـان در نظـام

مستخلِف یا ترفیع و بزرگداشت جانشین و

رساندن او به شرافت و کمال صورت میگیرد و ازآنجاکه ییبت ،مـرگ ،عجـز و
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ناتوانی در ساحت خداوند متعال راه ندارد ،خالفت انسـان در زمـین بـر اسـاس
مورد چهارم صورت گرفته است (رایب اصفهانی3132 ،ق ،ص.)291
اعطای چنین جایگاهی به دلیل جامعیت انسان صورت گرفته اسـت کـه ایـن
جامعیت مرهون روح الهی است که در این نوي دمیده شـده اسـت (حجـر)29 :؛
هنگامیکه بدن انسان با حرکت جوهری به مرحله «تسویه» رسـید ،اسـتعداد الزم
را برای نفخه حق می یابد و آنگاه روح الهی با همـه اسـما و صـفاتش ،در حـد
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استعداد و قوه در ترکیب بدنی انسان جلوه می کند و انسان خلیفه الهی می گـردد.
خلیفه خدا بودن ،امری تکوینی برای انسان اسـت و در نظـام هسـتی و در میـان
تمام موجودات ـ حتی مالئکه که مقربان درگاه الهی هستند ـ هـی موجـودی از
این امتیاز بهرهمند نیست که روح الهی با تمام اسما و صـفات در او تجلـی کنـد
(شیرازی ،3163 ،ج ،2ص.)148
مفسران با استفاده از قرائن و شواهد موجـود در آیـه و یـا بـا بهـرهگیـری از
دلیلهای عقلی و نقلی« ،مستخلف عنه» را خداونـد متعـال (طباطبـایی3137 ،ق،
ج ،3ص ،)336فرشــتگان (طبرســی ،3177 ،ج ،3ص ،)16جانشــینی نســلهــای
گوناگون انسان یکی پس از دیگری (طبـری3132 ،ق ،ج ،3ص )326دانسـتهانـد
که این امر عمومیت داشته و شامل تمـامی فرزنـدان آدم در هـر زمـان و مکـانی
میشود (قرشی ،3171 ،ج ،3ص )93که عالمه شهید سیدمحمدباقر صـدر از آن
به «خالفت عمومی» تعبیر میکند.
بر این اساس معنای خالفت انسان از خداوند متعال آن اسـت کـه انسـان در
امر خالفت و جانشینی ،حکایتکننده شئون وجودی ،آثـار و احکـام مسـتخلِف
(خداوند متعال) باشد (طباطبایی3137 ،ق ،ج ،3ص.)332
خداوند متعال انسان را خلیفه و جانشین خود قرار داد و برخی را نسـبت بـه

30

بع

دیگر برتری داد تا او را مورد آزمون قرار دهد« :وَ رُوَ الَّذي جَعَلکامْ خالئا َ

الْأرْض وَ رَفمَ بَعْضکمْ فوْق بَعْضٍ دَرَجهتٍ ليَبْلاوَکمْ فاي مهآتاهکمْ» (انعـام )362 :عبـارت
«ليَبْلوَکمْ في مهآتهکمْ» در مقام تعلیل برای جعل خالفت و ترفیع گروهی بر گروهی
دیگر است و ازآنجاکه «ما» (مای موصوله) اطالق دارد ،بنابراین امتحان و اختبـار
الهی تمام آنچه خداوند متعال به انسان اعطا نموده است را شامل خواهد شد.
بر این اساس ،با استفاده از آیات «وَ آتورُمْ منْ مهل اللَّه الَّذي آتهکمْ» (نور )11 :و
«وَ أنْفقوا ممَّه جَعَلکمْ مُسْتخْلفين فيه» (حدید )7 :مال به عنوان امانت الهی بـه انسـان
اعطا گردیده است و انسان باید در حکم امانتدار و بر اساس مقام خالفـت الهـی
در تحصـیل و تـأمین یـرض مسـتخلِف یعنــی خداونـد متعـال تـالش خــود را
مصروف دارد.
امام صادق در روایتی ضمن آنکه امـوال را امانـت الهـی در دسـت انسـان
معرفی کرده است ،میانهروی در خوردنیهـا ،نوشـیدنیهـا ،پوشـیدنیهـا ،لـذت
جنسی و وسیله سواری را به عنوان مصادیق بارز زندگی دنیوی ذکر کرده اسـت
است (نورى3148 ،ق ،ج ،31ص /22مجلسی3141 ،ق ،ج ،341ص.)36
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تخصیص و توزیع بهینه ،شیوه امانتداری
حال که خداوند متعال مالک همه هسـتی حتـی مملـوک تکـوینی انسـان یعنـی
گوش ،چشم و بازوی اوست (نحل )78 :و انسان خلیفه و جانشین اوست و مال
در دست انسان امانت است رسم امانتداری بهـرهگیـری از امـوال در جهتـی کـه

« 3الْمَالُ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُ وَدَائِعَ عِنْدَ خَلْقِهِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَأْکُلُوا مِنْهُ قَصْـدا وَ یَشْـرَبُوا مِنْـهُ
قَصْدا وَ یَلْبَسُوا مِنْهُ قَصْدا وَ یَنْکِحُوا مِنْهُ قَصْدا وَ یَرْکَبُوا مِنْهُ قَصْدا وَ یَعُودُوا بِمَا سِوَى ذَلِکَ عَلَـ
فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ فَمَنْ تَعَدَّى ذَلِکَ کَانَ أَکْلُهُ مِنْهُ حَرَاما وَ مَا شَرِ َ مِنْهُ حَرَاما وَ مَا لَبِسَهُ مِنْهُ حَرَاما وَ
مَا نَکَحَهُ مِنْهُ حَرَاما وَ مَا رَکِبَهُ مِنْهُ حَرَاما».
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و انفاق مازاد از آن به فقرا را در راستای تـأمین یـرض خداونـد متعـال دانسـته
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مطلو

مالک حقیقی است ،میباشد.

انسان کمال پذیر است و کمالپذیری او پایانناپذیر میباشـد .صـنع خداونـد
است که هر چیزی را محکم و استوار آفریده است« :صُنْمَ اللَّه الَّذي أتْقن کلَّ شايْءٍ»
(نمل)88 :؛ مؤمن نیز در استحکام و اتقان صنع ،مطلـو

مالـک حقیقـی را پـی

می گیرد؛ بنابراین انسان مؤمن در صنعت ،کشـاورزی و خـدمات و هـر فعالیـت
اقتصادی« ،وضم الشيء في موضعه» کرده ،از امکانات استفاده بهینه نموده و فعالیت
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خود را استحکام میبخشد؛ همچنانکه در بهرهمندی از محصول خود که موهبت
الهی است بر مبنای هدایت تشریعی الهی نسبت به وظایف خـود در امـوالی کـه
خداوند به او عطا کرده حساس است .او خود را خلیفه ،جانشین و امانتدار الهـی
میداند و تالش میکند در آزمون الهی (انعام )362 :موفق عمل کند.
بنابراین خالفت انسـان همـانطورکـه جایگـاه واال و متعـالی انسـان را بیـان
می کند ،توأم با مسئولیت و انجام وظایف است .در نظام هستی ،انسـان در برابـر
نعمتهای الهی مسئول است .آنگونهکه انسان مسـئول بهـرهبـرداری مناسـب از
توان و استعدادهایی است که خدا به او داده اسـت ،تنبلـی ،تـنآسـایی ،اسـتفاده
نادرست از اسـتعدادهای خـدادادی ،خیانـت بـه امانـت الهـی و تخلـف از ادای
مسئولیتی است که خداوند بر عهده انسان گذاشته است .همچنین انسان در برابر
همه هستی به ویژه همنوي خود مسئول است .هرگونه کوتاهی در انجام تکـالیفی
که خداوند بر دوش انسان گذاشته تخلف از انجام مسئولیت و مخالف امانتداری
است.

جمعبندی و نتیجهگیری
از دیدگاه بسیاری از نظریهپردازان عدالت توزیعی چون جانالک ،هایک ،جان رالز

و آمارتیا سن ،تفاوت افراد در دارایی و ناداری از وضعیت طبیعی ناشی میشـود؛

به این معنا که خداوند متعال ،امکانات مـادی و طبیعـی را در اختیـار بشـر قـرار
داده ،عقل و اندیشه ،استعداد و توانایی الزم ،نیروی فکری و جسـمی مناسـب را
نیز به انسان عطا فرموده و هر فردی بسته به تالش و کار خود مالـک بخشـی از
طبیعت خواهد شد .انسان مـی توانـد بـر اسـاس قـانون بـازار آزاد وارد فعالیـت
اقتصادی دلخواه شود و به هر مقدار که مایل باشـد کسـب مـال و دارایـی کنـد؛
همچنانکه به حکم حق آزادی ،میتواند در داراییهای خویش تصرف کنـد؛ بـر
این اساس کسی حق ندارد اراده و اختیار او را محدود کند و او را بـه پرداخـت
بخشی از دارایی خود برای افراد نیازمند و تکافل اجتمـاعی وادار نمایـد .عمـده
این دیدگاهها مبتنی بر دولت حـداقلی اسـت کـه دخالـت او در محدودسـاختن
حریم مالکیت ثروتمندان برای رفع فقر یا گسترش رفاه عمومی در تضاد آشـکار
با آزادی ،عدالت و حقوق طبیعی مالکیت فردی است.
در مقابل دیدگاه فوق ،قرآن کریم خداوند متعال را مالک همه هستی میدانـد
تشریع به خداوند متعال اختصاص دارد و از مظاهر مالکیـت تکـوینی پروردگـار
اســت و بــا آن ارتبــا تنگــاتنگی دارد .خداونــد متعــال رزق و روزی تمــامی
موجودات و جانداران را بر خود واجب کرده اسـت؛ امـا بـر اسـاس حکمـت و
مصلحت خویش اسبا

برتری گروهی را بر گروهـی دیگـر فـراهم و زمینـه را

برای آزمایش آنها فراهم نموده است.
بر اساس مبانی قرآنی انسان خلیفه خداوند متعال روی زمین و مال در دست
او امانت است .انسان به رسم امانتـداری مکلـف اسـت از امـوال در جهتـی کـه
مطلو

مالک حقیقی است ،بهرهگیری نماید؛ بر این اساس انسان مکلـف اسـت

در هر فعالیـت اقتصـادی از امکانـات اسـتفاده بهینـه نمـوده و فعالیـت خـود را
اسـتحکام بخشـد و از طریــق پـذیرش مسـئولیت و انجــام درسـت آن در برابــر

مبانی توزیع ثروت و درآمد در قرآن کریم :نگاه مقایسهای ...

و انسان و اموال او را ملک خداوند متعـال مـیدانـد .همچنـین قـانونگـذاری و
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خداوند متعال ،خود و همنوعان خویش زمینه کمال و سعادت خویش را فـراهم
نماید.
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