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   فقر نابرابری و روشنفکری دینی و مسألھ ی 
پروژه ی روشنفکری دینی ھیچ توجھی بھ مسألھ ی فقر و نابرابری ھای اقتصادی ساختاری  :خالصھ

اگر . روشنفکران دینی اگر دیندارند، بھ حکم آیات و روایات باید در این خصوص سخن می گفتند. ندارد
ی آنھا اگر مسألھ . لیبرال ھستند،بزرگترین اندیشمندان لیبرال در این باره نظریھ پردازی کرده اند

دموکراسی است، دموکراتیزه کردن جامعھ و ساختار سیاسی ایجاب می کند کھ در این مورد دیدگاه 
   .اگر مدافع حقوق بشر ھستند، فقر زدایی و تبعیض زدایی جزو حقوق بشر است. روشنی اتخاذ کنند

  تعریف مفاھیم

  :مانوئل کاستلز این مفاھیم را بھ شرح زیر بھ کار برده است

  .توسط افراد و گروه ھای اجتماعی) درآمد و دارایی(کسب نابرابر ثروت :نابرابری

. دو سوی طرفین طیف توزیع ثروت بھ سرعت رشد کرده و میانھ ی طیف کوچک می شود :قطبی شدن
  .بنابراین تفاوت ھای اجتماعی جمعیت دو سوی طیف تشدید می گردد

کھ پایین تر از آن، دسترسی بھ استاندارد ھری و روستایی سطح درآمد یک خانواده ی چھار نفره ی ش :فقر
  .زندگی کھ حداقل زندگی معمولی در یک جامعھ ی معین و زمان معین محسوب می شود میسر نباشد

درصد درآمدی است کھ خط فقر با آن تعریف شده و از پایین  50درآمد این گروه  :فقر مفرط یا بینوایی
  .داراییھا برخوردارند-درآمدترین سطح توزیع 

برخی افراد و گروه ھا بھ گونھ ای منظم از دستیابی بھ سمتھایی محروم می شوند کھ بھ  :حذف اجتماعی
آنان امکان می دھد در چارچوب استانداردھای اجتماعی کھ از نھادھا و ارزشھای ھر متن خاص شکل 

  .گرفتھ است، از زندگی مستقلی برخوردار باشد

  جنوب -شکاف شمال نگاھی بھ

اگر چھ دموکراسی محصول توازن قوا میان دولت . با حقوق مدنی و سیاسی ارتباط داردبینوایی فقر و 
و جامعھ ی مدنی است، اما شواھد و قرائن تاریخی نشان می دھد کھ دموکراسی ھای تثبیت ) رژیم سیاسی(

حداقلی از (ثبیت شده با توسعھ ی اقتصادیدموکراسی ت. شده متعلق بھ جوامع توسعھ یافتھ و ثروتمند ھستد
فقرا و بی سوادھا . باالیی دارد ھمبستگی، با سوادی و گسترش طبقھ ی تحصیلکرده )درآمد سرانھ ی ملی

شکاف میان شمال و جنوب  .باید بکوشند تا زنده بمانند،آنان وقتی و فرصتی برای نیازھای سطح باال ندارند
نگاھی گذرا . این تبعیض نھ تنھا اخالقًا ناموجھ است، کھ با حقوق بشر ھم تعارض دارد. بسیار عمیق است

  :بھ برخی شاخص ھا عمق فاجعھ را بر مال می سازد
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میلیون نفر از سوء تغذیھ سخت و طوالنی مدت  830میلیون جمعیت جھان،  575میلیارد و  6از مجموع 
ب سالم محرومند و دو میلیارد و شصد د و صد میلیون نفر از دسترسی بھ آی برند، یک میلیاررنج م

].1[فاقد مراقبت ھای بھداشتی اولیھ اندمیلیون 

دالر یا کم  یکامد رمیلیارد نفر جمعیت دنیا حدود یک پنجم یا یک میلیارد و دویست میلیون نفر با د 6از "
تر زندگی می کنند و تقریبًا نیمی از مردم جھان یا دو میلیارد و ھشتصد میلیون نفر با درآمد روزانھ کم تر 

قدرت [رقم واقعی...در ارقام ذکر شده تفاوت قدرت خرید لحاظ شده است...دالر زندگی می کنند دواز 
. باالی درآمد یک پنجم جمعیت جھان در خود خط فقر است، یعنی حد...سنت در روز  32] خرید آنھا

سنت در  23درصد کم تر است، کھ مساوی است با تقریبًا  30میلیارد نفر حدود  2/1متوسط درآمد این 
  ].2["روز

مجموع دارایی ھای سھ نفر اول ثروتمندترین مردم جھان از مجموع تولید ناخالص ملی فقیرترین 
].3[یلیون نفر جمعیت، بیش تر استم 600کشورھای توسعھ نیافتھ، شامل بیش از 

یک پنجم جمعیت جھان کھ در ثروتمندترین کشورھا زندگی  1820طبق گزارش توسعھ ی بشر در سال "
می کردند روی ھم رفتھ درآمدشان سھ برابر مجموع درآمد یک پنجم از جمعیت جھان بود کھ در فقیرترین 

این  1960در سال . برابر افزایش یافتھ بود 11یک قرن بعد این نسبت بھ . کشورھا زندگی می کردند
  ]. 4["برابر رسیده بود 74بھ  1997برابر، و در  60بھ  1990برابر، در  30نسبت بھ 

. آمارھای دیگری حاکی از این است کھ حدود دو میلیارد انسان از دسترسی بھ داروھای اساسی محرومند
ی دھد کھ حدود یک میلیارد نفر دارای سر پناه نشان م 1998و گزارش دیگری از سازمان ملل در سال 

  ].5[مناسبی نیستند و دو میلیارد انسان بی بھره از الکتریسیتھ اند

سالگی بھ کارھای طاقت فرسا و مخاطره انگیز واداشتھ شده  14تا  5میلیون کودک در بین سن  170حدود 
کار اجباری بدون دستمزد، بھ عنوان سرباز مانند (میلیون نفر بھ نوعی بردگی  9اند کھ از بین آنھا حدود 

  ].6[گرفتھ شده اند) در گروه ھای نظامی خشونت طلب و یا بھ فاحشھ گری و پورنوگرافی

از جملھ ی این علل  تلف می شوند علل قابل پیشگیریھر سالھ بیش از ده میلیون کودک زیر پنج سال بھ "
  ].7["ھ حتی ابتدایی ترین مراقبت ھای بھداشتی نام بردمی توان از سوء تغذیھ، آب آلوده، و عدم دسترسی ب

میلیون نفر در سال، بھ علت فقر روی می  18، یعنی حدود جھاندر تقریبًا یک سوم از آمار مرگ و میر 
دھد کھ بھ آسانی از طریق تأمین تغذیھ بھتر، آب سالمتر،سیستم بھینھ ی فاضالب،واکسیناسیون و دیگر 

سر جمع این تعداد نشان می دھد کھ بیست سال پس از . پزشکی قابل پیش گیری اندواقعیت ھای اولیھ ی 
یعنی بھ مراتب بیش از  ،میلیون انسان در اثر فقر و گرسنگی جان باختھ اند 350پایان جنگ سرد حدود 

  .تمام کشتھ ھای جنگ ھا، انقالب ھا و درگیری ھای قومی در قرن بیستم

فقر در حالی رخ می دھد کھ بشر ھیچ گاه در تاریخ خود بھ اندازه ی ناشی از این میزان مرگ و میر 
کل  .بر فقر برخوردار نبوده استامروز از توانایی علمی، تکنولوژیک و اقتصادی برای فائق آمدن 
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درصد  42یعنی تقریبًا ( دالر زندگی می کنند 2میلیون نفر کھ زیر  735میلیارد و  2مصرف ساالنھ ی 
میلیارد دالر در سال  330میلیارد دالر است و تمام کسری مالی آنھا  440حدود ) نجمعیت کره ی زمی

کھ در سال ( جالب است کھ این کسری مالی تنھا با یک درصد از درآمد ملی کشورھای ثروتمند. است
  ].8[قابل جبران است) ھزار و صد و چھل و دو میلیارد دالر گزارش شده 35مبلغ  2005

  بھ منزلھ ی حقوق بشرحق زندگی انسانی 

فرایند . بسیاری از مدافعان حقوق بشر براین باورند کھ نابرابری ھای جھانی ناشی از علل ساختاری است
ھمان  -استثمار شدیدیآنان را تحت جھانی سازی تعداد بی شماری از زنان را وارد بازار کار کرده و 

ھمین فرایند رقبایی قدرتمند برای دولتھا . ستقرار داده ا -نامیده می شود" زنانھ سازی فقر"امری کھ 
 .شرکتھا ھستند درصد 51دولتھا و  درصد 49صد اقتصاد بزرگ دنیا ساختھ و بھ عنوان نمونھ اینک از 

کمپانی ھای بزرگ سرمایھ داری نیز سرمایھ ھای خود را بھ مناطقی سوق می دھند کھ نیروی کار بھ 
در آن وجود دارد و رفتاری با آنان می کنند کھ بھ ھیچ وجھ در کشور خود  )مانند چین و ھند(شدت ارزان

جھانی سازی در عین حال از طریق انتقال سرمایھ و تکنولوژی موجب (نمی توانند با کارگران انجام دھند
  .)توسعھ ی اقتصادی مناطق توسعھ نایافتھ شده است

مجمع عمومی سازمان ملل  1986در . ده استکوشش مدافعان حقوق بشر علیھ فقر و فالکت بی ثمر نبو
با این  .را بھ تصویب رساند و توسعھ بھ عنوان یکی از حقوق بشر رسمیت یافت اعالمیھ ی حق توسعھ

دولتھا، : پاسخ روشن چنین بودوظیفھ مند است؟ حق چھ نھادی در برابر این : حال، پرسش اساسی این بود
  .ھ کشورھای فقیر جھت توسعھ ی اقتصادی کمک کنندوظیفھ دارند ب خصوصًا دولتھای ثروتمند

اعالمیھ ی جھانی حقوق بشر بھ شمار آورده اند  22را بسط ماده ی  حق توسعھبرخی از نظریھ پردازان 
ھر کس حق دارد بھ وسیلھ ی مساعی ملی و ھمکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، :"کھ مطابق آن

   ".اجتماعی و فرھنگی خود را بھ دست آورد

ملکف شده اند تا در این  اگر چھ این حق در سطح جھانی بھ رسمیت شناختھ شده و دولتھای توسعھ یافتھ
دولت ھای استبدادی فاسد،کھ بر اکثر جوامع توسعھ نایافتھ سیطره زمینھ وظایف خود را انجام دھند، اما 

آنان بھ جای توسعھ ی . بھ عنوان مھمترین عامل داخلی فقر و فالکت در نظر گرفتھ شوندباید دارند، 
در بھترین حالت شعار . جامعھ، ثروت مردم خود را غارت می کنند و بر شکاف طبقاتی داخلی می افزایند

زمند آزادی و بھ تعبیر دیگر، جامعھ ی گرفتار فقر و عقب ماندگی نیا ".اول نان بعد آزادی: "آنان این است
جدایی "کھ حقوق بشر  کردتأکید  -1993 -اعالمیھ ی وینبا توجھ بھ ھمین مدعا بود کھ . دموکراسی نیست

رھایی از فقر و تأمین (نمی توان بھ بھانھ ی حق زندگی انسانی .اند" الزم و ملزوم یکدیگر"و " ناپذیر
  .آزادی و دموکراسی را بھ تعلیق در آورد) نیازھای اولیھ

  رالیسم برابری خواه و مسألھ ی فقرلیب
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بر این باورند کھ از طریق  "لیبرالیسم برابری خواه"پاره ای از فیلسوفان سیاسی معاصر متعلق بھ 
و با ...اصالحات حداقلی در ساختار نھادھای بین المللی مانند بانک جھانی ، سازمان تجارت جھانی و

اما اراده ی کشورھای . بر فقر خانمان سوز غلبھ یافتتوزیع تنھا یک درصد از درآمد جھانی می توان 
  .قدرتمند با سوق  دادن نھادھای موجود در جھتی مخالف، مانع تحقق چنین امری می شوند

بھ طور کلی تحقیقات منتشر شده نشان می دھد کھ نابرابری درآمد مابین انسان ھا بھ طور فزاینده ، رو بھ 
این . درصد رشد کرده است 9/79بھ  7/72از  1988 -98ی درآمد از میزان نابرابر. افزایش نھاده است

درصد از  1/1درصد از مردم تنھا  50حدود : میزان نابرابری در زمینھ ی ثروت بیشتر قابل مشاھده است
درصد ثروت جھانی و یک درصد از افراد،  85درصد از افراد،  10ثروت برخوردارند و در حالی کھ 

  .ر اختیار دارنددرصد ثروت را د 9/39

بھ فقر خانمانسوز جھانی عمدتًا در لفاظی ھای بلیغ و وعده  -مدعی حقوق بشر -پاسخ کشورھای ثروتمند
نشان می دھد کھ حتی وعده ھای  -استاد دانشگاه کلمبیا -یتوماس پوگ .ھای سرخرمن خالصھ می شود

ھ نفع منافع کم رنگ تقلیل یافتھ دلفریب این دولت ھا برای کاھش فقر و گرسنگی ، بسیار زیرکانھ و ب
  ].9[است

  :دولت آمریکا اعالن می کند کھ

دست یابی بھ حق برخورداری از غذا یا ھر حق اساسی کھ مانع گرسنگی شود، ھدفی است کھ باید رفتھ "
ھیچ گونھ مسئولیت یا تکلیف بین المللی را ایجاب نمی ] اما نیل بھ این ھدف[رفتھ تحقق پیدا کند

  ].ھمان"[کند

پیش فرضی کھ در ورای انکار تکلیف بین المللی نھفتھ است نشان می دھد کھ گویی تحقق جھانی حقوق 
بشر صرفًا متضمن تکلیف سلبی است بھ این معنا کھ تکلیف رژیم ھای دموکراتیک صرفًا این است کھ 

تیابی بھ این حقوق از طریق دسمانع دستیابی مردم جھان بھ حقوق بشر نباشند و نھ این کھ آنھا را در 
آمریکا در برابر نقض  دولتبودن یک بام و دو ھوایی در اینجا (مبارزه با عوامل تھدید کننده یاری دھند

آنھا در برابر فقر خانمانسوز کھ باعث مرگ میلیونھا انسان می شود : جھانی حقوق بشر کامًال آشکار است
  ).مھار ھیوالی فقر برای خود نمی شناسند فقط بھ تماشا نشستھ اند و ھیچ تکلیفی برای

است ) مثبت(پیش فرض مزبور با در نظر گرفتن این نکتھ کھ حقوق بشر مستلزم تکلیف اخالقی ایجابی
تکلیف ایجابی را نمی توان و نباید بھ تھاجم نظامی دائمی بھ کشورھای مختلف ( کامًال نقض و رد می شود

  .)در شصت سال گذشتھ توسط دولت آمریکا صورت گرفتھ است فروکاست، امری کھ بھ قول جیمی کارتر

شکی نیست کھ نابرابری ھای عمیق در جھان کنونی ریشھ در روندھای تاریخی پیشین دارد کھ با بردگی، 
اروپائیان مھاجر با فتح آمریکا، چند میلیون ساکن . کشتارھای دست جمعی و استثمار ھمراه بوده است

کھ آنھا مسئول گناه دولت ھای ثروتمند غربی می گویند  .ه و بھ بردگی گرفتندبومی آن را قتل عام کرد
ند، میراث عظیم ثروت، قدرتی کھ مایھ ی راما آنھا از تاریخ گناھان پیشینیانشان برخوردا. اجدادشان نیستند
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گریانھ ی سرزمین دیگران  و سلطھ ی آنھا بر جھان شده است، نتیجھ ی اشغال و تصاحب نظامیبرتری 
  . بوده است

 - توکویل و آرنت بھ خوبی توضیح داده اند کھ دموکراسی در آمریکا پا گرفت، برای این کھ آمریکا
با مسألھ فقر روبرو نبود، آنان بھشت خدادادی را فتح کرده بودند کھ امکان برابری را  -برخالف فرانسھ

مزیت :"نوشت 1831توکویل در  .ألھ ی فقر دست بھ گریبان بوداما انقالب فرانسھ با حل مس. مھیا می کرد
بزرگ آمریکاییھا این است کھ بھ دموکراسی رسیدند بدون آن کھ مجبور بھ تحمل یک انقالب دموکراتیک 

را آرنت ھم با دو تخصیص این حکم کلی ". برابر زاده می شوند و نیازی ندارند برابر شوندآنھا ...باشند
بود کھ بجز در  مشکل فقرپیروزی انقالب در آمریکا و شکست آن در فرانسھ بھ سبب ": نتیجھ گرفت کھ

].10["آمریکا در ھمھ ی نقاط دیگر دنیا وجود داشت

مسألھ، مسئولیت . مسألھ ساختار جھانی نابرابری آفرین است. مسألھ، فقط مسألھ ی پیشینھ ی تاریخی نیست
و عمدتًا  -ثروتمندھای دولت . یلیون انسان گرسنھ استدولت ھای بھ شدت ثروتمند در برابر صدھا م

 انسانبا تأیید و کوشش در جھت تحمیل نظم جھانی موجود، آگاھانھ صدھا میلیون نفر  - دموکراتیک غربی
خوراک، مسکن،  از حیث و رفاه خود و خانواده  یسالمتشامل ی، انسطح زندگ"از  حق برخورداری از را

. محروم ساختھ اند) اعالمیھ ی جھانی حقوق بشر 25ماده ی "(مراقبت ھای طبی و خدمات الزم اجتماعی
حق دارد برقراری نظمی را ھر کس "ی جھانی حقوق بشر بھ صراحت اعالن می دارد کھ اعالمیھ 

اعالمیھ ذکر گردیده است تأمین آزادیھایی را کھ در این و بخواھد کھ از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق 
و در واقع ھنجارھا و قواعد (نھادھای موجود بین المللی ).28ماده ی "(کند و آنھا را بھ مورد عمل گذارد

نھ تنھا در این امتحان شکست خورده اند بلکھ بھ دالیل پیشین بھ وخیم تر شدن ) حاکم بر نظم جھانی موجود
  . فقر خانمانسوز جھانی کمک می کنند

دیوید میلر، دپرل مولندورنک، چارلز باینتر، ، یفیلسوفان سیاسی لیبرال برابری خواه مانند توماس پوگ
 -علی رغم اختالفات در مبانی تئوریک آنھا-درباره ی فقر جھانی و نسبت آن با نقض حقوق بشر... و

وی  قانون مللاب نظریھ ی جان راولز درباره ی نظم و عدالت جھانی کھ در کت. بسیار سخن گفتھ اند
بھ طور کلی می توان گفت کھ . ھم مدعیات این گروه از فیلسوفان ھم خوانی کلی دارداتحلیل شده است با 

 - کھ صرفًا بر پایھ ی منافع ملی کشورھای قدرتمند بنا شده -جان راولز از منتقدان جدی نظم موجود جھانی
رپایھ ی احترام متقابل ملت ھا نسبت بھ حقوق، او نظریھ ی خویش را ب. یعنی سنت فکری رآلیسم می باشد

فیلسوفان و صاحبنظران لیبرالی مانند توماس نیگل، جوشوا  .و سنت ھای فرھنگی متفاوت بنا می نھد
، دیوید ریدی، )استاد دانشگاه شفیلد انگلستان(، ساموئل فریمن، لیف ونر)استاد دانشگاه استنفورد(کوھن

  . آثار فراوانی در دفاع از نظریھ ی عدالت جھانی راولز بھ رشتھ ی تألیف در آورده اند...کرست براون ، و

بھ شدت مواضع دولت  -بھ عنوان یک آمریکایی -او. پیتر سینگر نیز مدافع نظریھ ی برابری راولز است
سینگر . فقر زدایی از جھان بھ نقد می کشد را در امتناع از وظیفھ ی -خصوصًا دولت آمریکا - ھای غربی

نظریھ ی کمک بھ محرومان جامعھ ی خود را رد کرده و مدعای کمک بھ فقیرترین مردم جھان را موجھ 
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. او تولد در یک کشور خاص را کامًال اتفاقی می داند کھ فقرا را از کمک محروم نمی سازد.می سازد
  :سینگر می نویسد

تھ ی جھان را بھ ترتیب درصدی از تولید ناخالص ملی شان کھ صرف کمک اگر کشورھای توسعھ یاف"
آمریکا مطلقًا و بدون ھیچ تردیدی مقام آخر را می کنند رده بندی کنیم، ] مناطق فقیر جھان[برای توسعھ

  ].11["دارد

ناچیز ھم حتی ذکر ھمین مبلغ :"سینگر با آمار و ارقام فراوان مدعای خود را تثبیت کرده و سپس می گوید
بھ منزلھ ی کمک آمریکا بھ فقیرترین مردم دنیا کاری مبالغھ آمیز است، چرا کھ قسمت اعظم این کمک ھا 

بزرگ ترین دریافت کننده ی کمک ھای امریکا . صرف تأمین اھداف سیاسی و راھبردی آمریکا می شود
جبھھ ی جنگ علیھ فقر  وستن بھکوتاھی آمریکا در پی:"می گوید سینگر]. 12["برای توسعھ مصر است

ناشی از جھل مردم آمریکا نیست، بلکھ نقایص اخالقی رھبران سیاسی آمریکا ھم در این مورد موثر  تنھا
  ].13["است

  روشنفکری دینی و مسألھ ی فقر و بینوایی

پروژه ی دین شناسانھ ی نواندیشان دینی قبل از انقالب کامًال با مسأئل : نواندیشی پیش از انقالب -یکم
را نوشت کھ یکی از کارھای او در این  اسالم و مالکیتآیت اهللا طالقانی کتاب . اقتصادی و فقر درگیر بود

از جملھ در  -در این خصوص بسیار مورد توجھ او بود و دائمًا نھج البالغھخطبھ ھای  .زمینھ است
و بانک کار  -مھدی بازرگان ھم بھ مسائل اقتصادی.  آنھا را شرح می کرد -جمعھ ھای ابتدای انقالبنماز

بخشی از نوشتھ ھای . توجھ داشت و در این زمینھ نظرورزی می کرد -و طبقات و انفاق و چپ زدگی
. آمده است گرد مسألھ ی ربا، نظری بر نظام اقتصادی اسالمھای مرتضی مطھری در این زمینھ در کتاب 

را ھم بھ ارزش عدالت اختصاص داد و بھ سنت علی بن ابی طالب   سیری در نھج البالغھفصلی از کتاب 
  :استناد کرد و گفت

نكند و   از آن حضرت خواستند كھ عطف بھ ما سبق. بعد از عثمان علی زمام امور را بھ دست گرفت"
از این بھ بعد در زمان خالفت   بھ حوادثی كھكوشش خود را محدود كند . دكاری بھ گذشتھ نداشتھ باش

حق كھن بھ ھیچ وجھ باطل " ء الحق القدیم ال یبطلھ شی:"داد كھ  آید، اما او جواب می خودش پیش می
گرفتھ باشند و یا كنیزكان خریده باشند باز ھم  فرمود بھ خدا قسم اگر با آن اموال برای خود زن. شود نمی

  ].14["گردانم برمی  آن را بھ بیت المال

می گفت حضرت علی عالقھ ای بھ حکومت نداشت،اسالم اجازه نمی دھد کھ جامعھ بھ دو طبقھ ی 
تقسیم شود، بھ ھمین دلیل خالفت را " از گرسنگی  گرسنھ ی ناراحت"و  " پرخور ناراحت از پرخوری"

  : برعھده گرفت و گفت

العلماء ان ال یقاروا علی كظھ ظالم و   اهللا علی لوال حضور الحاضر و قیام الحجھ بوجود الناصر و ما اخذ"
اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام : غاربھا و لسقیت آخرھا بكاس اولھا  ال سغب مظلوم اللقیت حبلھا علی

نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود كھ در مقابل پرخوری   شدن حجت و بستھ شدن راه عذر بر من
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كش ساكت ننشینند و دست روی دست نگذارند ، ھمانا افسار خالفت را روی ستمگر و گرسنگی ستم
  ].15["نشستم انداختم و مانند روز اول كنار می اش می شانھ

. ھیچ یک از نواندیشان دینی بھ اندازه ی او بھ اقتصاد نپرداختھ است. اما علی شریعتی حدیث دیگری دارد
دشمن فقر بود و دائمًا با استناد بھ احادیث می گفت فقر کھ آمد دین می نھ تنھا اسالم او، اسالم فقرا بود، کھ 

اما ھمھ ی آثارش سرشار از . دو نوشتھ ی او در این زمینھ اند ابوذرو  جھت گیری طبقاتی اسالم .رود
]. 16[بھ شمار می آورد" طبقھ ی کثیف متعفن پول پرست"بورژوازی را  .سخن گفتن در این مورد است

  :براین باور بود کھ]. 17["ورژوا آدم بد و پستی استب:"می گفت

فقر اقتصادی، فقر سیاسی بھ وجود می آورد و بعد استعمار و وابستگی اقتصادی ایجاد می کند امروز "
  ].18["کدام جامعھ در دنیا ھست کھ از لحاظ اقتصادی در سطح پایینی باشد، ولی وابستھ نباشد

در تمامی آثارش این سخن ابوذر را نقل می کرد  .رن بیستمی ساختاز ابوذر یک انقالبی سوسیالیست ق
 "مردم نمی شورددر شگفتم از کسی کھ نانی در خانھ اش نمی یابد و آن گاه با شمشیر آختھ بر ھمھ ی :"کھ
]19.[  

  :حضرت علیبھ مجاھدین خلق نوشت کھ  1355در سال 

انقالبی تر از مارکس زندگی کرد و در برابر بھره کشان کینھ ورزید و با محرومان چندان ھمدرد بود کھ "
اگر قدرت را بھ دست آورد حقی را کھ اینان از مردم ربوده اند، اگر شیر شده و در پستان :فریاد زد

کسی کھ بھ میثم ...اھم گرفتمادرانشان رفتھ باشد، یا مھر در کابین زنانشان،بیرون خواھم کشید، و پس خو
وقتی کھ دید در طبق خرمایی کھ نھاده است، خرماھای خوب و  -خرما فروش یار وفادارش تشر زد

و نشست و با دست  ھان، چرا خلق خدا را این چنین تقسیم می کنی؟: -خرماھای بد را دو توده کرده است
یعنی چھ؟ یعنی نھ تنھا . مت معدل بفروشھر دو را بھ یک قی: ھای خویش ھر دو را در ھم آمیخت و گفت

،بلکھ عالی ترین تصوری کھ از یک تساوی در مالکیت برابر از تولید، نھ تنھا بھ ھرکس مطابق کارش
  ].20["تساوی در مصرفنظام اشتراکی داریم یعنی 

جایی فقر و مسکنت در دین شناسی نواندیشان دینی پس از انقالب  :نواندیشی دینی پس از انقالب -دوم
گویی . آثار مصطفی ملکیان،عبدالکریم سروش و مجتھد شبستری فاقد مسائل اقتصادی و فقر است. ندارد

در این خصوص سخنی وجود دارد کھ نیازمند تفسیر و تأویل است، ) کتاب و سنت معتبر(نھ در متن مقدس
آیا نان و امنیت بر " آرش نراقی در مقالھ ی .نھ جامعھ ی ایران گرفتار مسألھ ی فقر و تنگدستی است

از تقدم آزادی بر نان دفاع کرده و مدعی است کھ مسألھ ی فقر را از طریق بسط آزادی " آزادی مقدم است
  .، اما بقیھ ی نواندیشان دینی مسألھ ی فقر را نادیده گرفتھ اند]21[می توان حل کرد

خوانش نمی تواند آیات و روایات  اگر روایتی جدید و سازگار با مدرنیتھ از اسالم باید عرضھ کرد،این
  :نیازمند تفسیر و تعبیرند آن سخنان. را نادیده بگیردو ثروت اندوزی اقتصادی و ناظر بھ مسألھ ی فقر 
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و کسانی کھ زر و سیم می اندوزند و ان را در راه خدا خرج نمی کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر 
بھ آنان [کنند و پیشانی و پھلو و پشت آنان را با آن داغ بگذارند آن روز کھ آن را در آتش جھنم تافتھ. ده

  ).34-35توبھ، (اندوختھ ھایتان را بچشید] طعم[این ھمان است کھ برای خودتان اندوختھ بودید،پس] گویند

پندارد کھ مالش او را جاودانھ .ھمان کھ مالی گرد آورد و شماره اش کرد.وای بر ھر عیب جوی طعنھ زن
آتش الھی . و تو چھ دانی کھ درھم شکن چیست. حاشا، بی شبھھ بھ کام درھم شکن انداختھ شود.می سازد
  ).1-9ھمزه،(در ستون ھایی بالبلند. برایشان الیھ الیھ فروافتد. ھمان کھ بر دلھا راه یابد. فروزان

  ).92آل عمران، (ھرگز بھ نیکی دست نیابید مگر آن کھ از آنچھ دوست دارید ببخشید

  ).268بقره،(ا را از فقر می ترساندن شمشیطا

توبھ، (زکات فقط برای فقرا و بینوایان است" .در اکثر موارد قرآن بعد از نماز بر زکات تأکید کرده است
  .اطعام مسکین کفاره ی بسیاری از گناھان است). 60

، فی ۶٧، فصل ١٠٩، جامع االخبار"( نزدیک بود فقر بھ کفر بینجامد: کاد الفقر أن یکون کفرًا":پیامبر
  ).الفقراء

."فقر موجب روسیاھی انسان در دنیا و آخرت می شود":پیامبر

  " فقر سخت تر از كشتھ شدن است: "پیامبر

  ".من ال معاش لھ ال معاد لھ"

اگر مسائل و مشکالت واقعی جامعھ ی ایران را باید حل و رفع کرد،فقر گسترده یکی از مھمترین مسائل و 
را بھ زیر خط فقر و خط ) کودک و نوجوان و جوان و سالخورده(است کھ میلیون ھا انسانمشکالت ایران 

با درآمد ماھانھ كمتر  یشھر یخانوارھا 1389در سال در سال جاری اعالم شد کھ  .مطلق فقر رانده است
ھزار تومان زیر خط فقر بھ  ۵٨٠با درآمد ماھانھ كمتر از  یروستای یھزار تومان و خانوارھا ٩۴۶از 

  .آیند یحساب م

دموکراسی با فقر گسترده ھمبستگی معکوس : اوًالاگر مسألھ فقط و فقط مسألھ ی گذار بھ دموکراسی است،
اد کھ تن از اقشار محروم جامعھ علیھ استبداد دینی باید نشان دھا برای بسیج اجتماعی میلیون : ثانیًا. دارد

و صرفًا بھ مسائلی  گفتمان روشنفکری دینی با مسائل و مطالبات واقعی این بخش از جامعھ پیوند دارد
مطابق فھم  -چون نسبت دین و سکوالریسم یا کلیاتی چون دین و مدرنیتھ نمی پردازد کھ مسألھ ی فقرا

  .)فسرم/تحلیل گر/بازیگر، نھ ناظر/عامل/فھم مسألھ از منظر فاعل(تنیس -خودشان

آن چنان کھ ملکیان و سروش و  -اگر مسألھ، مسألھ ی گذار از سوسیالیسم شریعتی بھ لیبرالیسم است
مھمترین نظریھ پردازان لیبرالیسم درگیر مسألھ ی فقر در سطح  -شبستری و اکثر نواندیشان دینی کرده اند

  :مولوی می گفت .محلی و منطقھ ای و جھانی و حل آن بوده اند
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  زانک قوت و نان ستون جان بود                                                            حریص نان بوددمی اول آ

  عاشق نامست و مدح شاعران                                                          چون بنادر گشت مستغنی زنان

 - روانشناس انسان گرای آمریکایی -)1908 -1970(آبراھام مازلواین نکتھ ی فخیم توسط تئوریزه کردن 
کھ در پائین ترین حد آن  او سلسلھ مراتبی برای نیازھای آدمیان درست کرده است .صورت گرفتھ است

این نیازھا ضروری ترین نیازھا بوده و کسانی کھ .قرار دارد -نیاز بھ غذا،آب و خواب -نیازھای جسمانی
گرفتار آنھایند، از یک سو مجبورند آنھا را ارضا کنند، و از سوی دیگر،جھان را از دریچھ ی این نیازھا 

جسمانی، پس از برطرف کردن نیازھای . می بینند و آرزوھای خود را در قالب آن ھا سامان می دھند
نیازھای تعلق . می رسد -نیاز بھ حمایت،امنیت، پیش بینی پذیری، ساختار،نظم - نیازھای ایمنینوبت بھ 

نیاز بھ اصل و نسب،نیاز بھ خانھ و خانواده،نیاز بھ ھمسایھ و دوستان، و نیاز بھ ارتباط و  - پذیری و عشق
 نیازھای مربوط بھ ارزش و اعتبارعدی، مرتبھ ی ب. سومین مرتبھ ی نیازھا را تشکیل می دھند -صمیمیت

 -از جانب دیگران طلب کفایت، لیاقت،موفقیت،استقالل،آزادی، نیاز بھ تقدیر و توجھ و احترام شایستھ -
ھرچھ مرتبھ ی نیاز پائین تر . این نیازھا چھار مرتبھ ی پائین تر نیازھا را تشکیل می دھند .است

نیازھای باالتر،با سطح پنجم آغاز می شود . طرناک تر استباشد،ضروری تر بوده و محرومیت از آن خ
بھ گفتھ ی مازلو، نیاز انسان بھ شکوفا ساختن استعدادھای خود تقریبًا . است نیاز عام بھ خودشکوفاییکھ 

  .پس از ارضای چھار نیاز پائینی پدید می آید

ار حل مسألھ ی فقر در نظریھ بھ شدت گرفت -برنده ی نوبل اقتصاد -اندیشمند لیبرالی چون آمارتیاسن
او  ]. 22[را برساخت (capability) توانمندی/او نظریھ برابری بھ مثابھ ی قابلیت. پردازی خود بود

  ].23[است" فقر بھ عنوان محرومیت از توانمندی ھای اساسی"ھمچنین نظریھ پرداز 

او با اقتفای بھ سن، . نیز معتقد بھ نظریھ ی برابری آمارتیاسن است -فیلسوف لیبرال آمریکایی -مارتا نسبام
برای  (threshold)این نظریھ دو آستانھ . قابلیتھای معینی را برای تعریف انسان الزم بھ شمار می آورد

نیست " زندگی انسانی"گی مادون آن حد مطابق آستانھ ی اول،زند. نیازھا و قابلیت ھای آدمی تعیین می کند
آستانھ ی اول ھمان نیازھای ضروری . نیست" زندگی خوب"و مطابق آستانھ ی دوم، زندگی مادون آن حد 

از [مفھوم قابلیتھا"بھ گفتھ ی نسبام،. چون غذا و مسکن و پوشاک و بھداشت و آموزش را تشکیل می دھند
  ].24["فرھنگی جذابتر - یانھم روشن تر است و ھم از نظر م] حقوق بشر

لیبرالیسمی کھ پوپر مدافع و مبلغ . کارل پوپر یکی از مشھورترین لیبرال ھا در نزد نواندیشان دینی است
مدافعان سالوس و ریاکار "آن بود، سرمایھ داری لگام کسیختھ را بھ شدت نقد و رد می کرد و مبلغانش را 

  :خواند و می گفت می] 25["این بھره کشی بیشرمانھ و بیرحمانھ

 باید برای حمایت ضعفای اقتصادی در مقابل کسانی کھ از قدرت اقتصادی برخوردارند، بھ ساختن آن"
دولت باید اطمینان . گونھ نھادھای اجتماعی بپردازیم کھ با اتکا بھ قدرت دولت قوت قانونی پیدا می کنند

ابی اقتصادی تن بھ ترتیبات اقتصادی حاصل کند کھ ھیچ کس الزم نیست از ترس گرسنگی یا خانھ خر
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 "شود سرمایھ داری لگام گسیختھجانشین  مداخلھ گری اقتصادیباید بخواھیم کھ نوعی ...نامنصفانھ دھد
]26.[  

بھ تعبیر  -ساختار فرصت ھای زندگی را آن قدر نابرابر کرده کھ میلیون ھا تنسرمایھ داری لگام گسیختھ 
. ]27[افتاده و ھیچ گاه از درون آن بیرون نمی آیند چالھ ھای سرمایھ داریسیاه بھ درون  -مانوئل کاستلز

در فقیرشدن بھ عنوان مثال این فرایند . شصت سالھ این مدعا را تأیید می کند -داده ھای طولی پنجاه
این . درصد رسید 3/14بھ  2009بھ بعد بھ طور مداوم افزایش یافتھ و در سال  1959آمریکا از سال 

بھ  2011افزایش یافت و در سال ) میلیون و دویست ھزار نفر 46(درصد 1/15بھ  2010در سال میزان 
متغیر واسطھ کھ توزیع فقر را کم و زیاد می کند، میزان نابرابری ساختاری . درصد افزایش یافت 7/15

ای چھار کاستلز نابرابری، قطبی شدن، فقر و بینوایی و حذف اجتماعی را بر مبن. ]28[در جامعھ است
صنعت زدایی کھ یکی از نتایج جھانی شدن تولید صنعتی، نیروی کار و  -فرایند بھ ھم پیوستھ ی الف

 - فردی شدن و شبکھ ای شدن فرایند کار کھ ناشی از اطالعاتی شدن اقتصاد است، ج -بازارھاست ،ب
ران خانواده ی بح -جذب زنان در بازار کار اقتصاد اطالعاتی تحت شرایط تبعیض پدرساالرانھ، د

  .پدرساالر؛ تبیین می کند

مصطفی . پروژه ی نواندیشی دینی نمی تواند نسبت بھ مسألھ ی نابرابری ھای ساختاری بی توجھ باشد
ارضای نیازھای پائین تر بر او از تقدم ]. 29[ملکیان مدافع نظریھ ی سلسلھ مراتب نیازھای مازلو است

ز را ھم بھ فارسی برگردانده و از جان راولنظریھ ی عدالت بخش ھایی از . دفاع می کندنیازھای باالتر 
]. 30[ایراد کرده است" عدالت و معانی آن"یک سخنرانی ھم تحت عنوان  .برابری راولزی دفاع می کند

در آن توضیح می دھد کھ حضرت علی بھ . یک سخنرانی درباره ی سلوک عملی علی بن ابی طالب دارد
بھ ھمین دلیل بھ دنبال فقرزدایی . ی بھ دنبال فقرزدایی از جامعھ بود، ولی کامًال موفق نشدروش ھای آفاق
  .یعنی فقیرانھ زندگی می کرد تا درد و رنج ناشی از فقر را برای فقرا تحمل پذیر سازد. انفسی ھم بود

یعنی  -سیاسیسروش ھم بھ معانی مختلف عدالت توجھ دارد، ولی بحث او ناظر بھ عدالت لکریم اعبد
از طریق برنامھ ریزی  در خصوص عدالت اجتماعی .است، نھ عدالت اجتماعی -آزادی و دموکراسی

. ، سروش با توجھ بھ معرفت شناسی فون ھایک نمی تواند پذیرای آن باشدمرکزی یا مداخلھ گری دولت 
و  ]32["زادی چون روشآ"مقالھ ی ] 31["اندر باب امکان عدالت" این مسألھ ای است کھ او در سخنرانی

بھ  .مطرح کرده است]  34"[سقف آزادی"خصوصًا در سخنرانی و ] 33"[معیشت و فضیلت"ی مقالھ 
گفتھ ی سروش تکلیف اندیشی فقیھان،رازاندیشی عارفان و ماھیت اندیشی فیلسوفان عدالت اجتماعی را 

مسألھ ی نابرابری ھای ساختاری نیز بھ ] 35["ادب صدق و ادب عدل"مقالھ ی اما . ناممکن می سازد
سروش با توضیح گفت و  .و احتماًال این مسألھ جایگاھی در پروژه ی فکری او ندارد اجتماعی نمی پردازد

رھا کردن "گوی خصوصی اش با ارنست گلنر درباره ی جمع دموکراسی و آزادی با توزیع ثروت و 
تمام تجربھ ھای تاریخی، صدق این مدعا را نشان "می گوید کھ جمع این دو نشدنی است و " آدمیان از فقر

، می "نقد اخالقی قدرت"در  ].36[در اینجا نیز دوباره بھ فون ھایک و نازیک استناد می کند". داده است
انگلیسی، فردریک فون ھایک مطرح شده  -مھم ترین نقد قدرت مطلق از ناحیھ ی فیلسوف آلمانی"گوید کھ 
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معرفت شناسی این اقتصاددان لیبرال بھ ناممکن بودن سوسیالیسم منتھی شده سپس می افزاید کھ ". است
  ].37[است

ما ی باری، عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی یکی از مھمترین مسائلی است کھ سرنوشت تاریخی جامعھ 
ونق بی ر بھ دنبال زوال و -منجملھ نواندیشان دینی -کثیری از روشنفکران ما .  با آن گره خورده است

ترس یا نفرت ی اما بھ واسطھ . ، دل در گرو لیبرالیسم نھادند بلشویکی - شدن جذابیت عدالت مارکسیستی
کوشش فراوانی الزم است تا  .لیبرتاریانیسم را جانشین لیبرالیسم کردنداز کمونیزم و عواقب سیاسی آن،

درمانگر و راه چاره  اما این پناه آوردن و آویختن، ،نشان داده شود کھ آن گریز نجات بخش بود
ھمزیستی بین آزادی و  است کھدموکراسی  بھترین لیبرالیسم سازگار با" برابری خواه لیبرالیسم."نیست

ریچارد .فقر و عدالت اقتصادی ارائھ می دھدی پاسخ معقولی بھ مسالھ   و فراھم می آورد برابری را

یا " برابری خواھی"کمابیش در معنی "یکی از لیبرال ھای برابری خواه بود کھ دموکراسی نزد ما  رورتی
رشد و توسعھ ی دموکراسی را معادل رشد و توسعھ ی برابری فرصت ھا "است و ما " مساوات طلبی"

  :رورتی می گفت ].83[می دانیم" برای ھمھ ی شھروندان

یک دموکراسی است، اما بھ لحاظ برابری خواھی یک دموکراسی آمریکا البتھ بھ لحاظ قانون مداری "
آن ھا می گویند کھ، در واقع، شکاف بین فقیر و غنی نھ . چون برابری فرصت ھا ھنوز میسر نشده. نیست

در حال پر شدن بلکھ در حال پھن تر شدن است، و قدرت دارد در دست معدودی از افراد متمرکزتر می 
  ].93"[شود

نکات یادشده، سکوت پروژه ی نواندیشی دینی در خصوص مسألھ ی فقر جھانی، منطقھ ای و با توجھ بھ 
بھ عنوان یک دیندار و بھ عنوان یک لیبرال نمی توان در این موضوع اساسی سکوت  .محلی ناموجھ است

ی ناقد ساختارھای نابرابری زا. روشنفکر ناقد قدرت سیاسی و اقتصادی و فرھنگی و دینی است .کرد
روشنفکری دینی اگر ھم مخاطب خود را فقط و فقط در ایران می یابد، باید بھ مسألھ ی فقر  .جھانی است

  .در ایران بپردازد

11/6/91رادیو زمانھ، : منبع

  :پاورقی
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  . 920، ص  4، جلد جامعھ باز و دشمنانش  -26

او،تأکید کرد کھ از نظر عملی اذعان بھ یاری  راه بردگیپوپر طی نامھ ای بھ فون ھایک ، درباره ی کتاب 
این موضوع بھ جھات اخالقی باید  .تنگدستان و پرداختن بھ مسألھ ی بیکاری بسیار مھم استبھ رساندن 

پوپر نقدھایی را ھم متوجھ نظریھ ی ھایک درباره ی عدالت اجتماعی . در دستور کار حکومتھا قرار گیرد
گر چھ بیقین ھیچ چیز جای :"او بھ ھایک نوشت. بود" آسیب پذیران حمایت از"او نگران . کرده است

بازار آزاد را برای حراست از آزادی نمی گیرد، ولی بازار آزاد برای حفاظت و حمایت از افراد ضعیف 
در حوزه ی سیاست :"پوپر در نامھ ی بھ کارناپ نوشت کھ مدافع این نظر لیبرالی است کھ". کافی نیست

 distributive)آزادی را جز با بھبود عدالت توزیعی "و در عین حال،" زادی مھمتر نیستھیچ چیزی از آ
justice)نیز نوشت جستجوی ناتمامدر  ".، یعنی بدون افزایش برابری اقتصادی، نمی توان نجات داد:  

یرا ز. اگر چیزی وجود داشت کھ سوسیالیسم را با آزادی فردی جمع می کرد، من ھنوز سوسیالیست بودم"
ھیچ چیزی بھتر از یک زندگی توأم با قناعت و ساده و آزاد در جامعھ ای تساوی طلب ممکن نبود وجود 

مدتی گذشت تا سرانجام پی بردم کھ این تصور رویای زیبایی بیش نیست؛ و آزادی مھمتر از . داشتھ باشد
؛ و اگر آزادی از دست برابری است؛ و کوشش برای متحقق ساختن برابری، آزادی را بھ خطر می افکند

  ".برود، دیگر حتی برابری ھم در میان ناآزادان نخواھد بود

گسترده و چند ساحتی حذف اجتماعی بھ شکل گیری چیزی می انجامد کھ من، با استفاده ی از  ایندفر" -27
اینھا مناطقی از جامعھ . می نامم سیاه چالھ ھای سرمایھ داری اطالعاتییک استعاره ی کیھانی، آن را 

ھستند کھ، بھ لحاظ آماری، در آنھا فرار از درد و رنج برای کسانی کھ بھ نحوی از انحاء وارد این چشم 
اندازھای اجتماعی می شوند میسر نیست، مگر آن کھ تغییری در قوانین حاکم بر جھان سرمایھ داری 

یھانی، کنش ھدفمند انسانی می تواند قواعد ساختار اطالعاتی روی دھد، چرا کھ برخالف نیروھای ک
عصر مانوئل کاستلز، "(اجتماعی را، از جملھ قواعدی کھ منجر بھ حذف اجتماعی می شوند، تغییر دھد

، ترجمھ ی احد علیقلیان و افشین خاکباز، طرح 3، جلد اقتصاد، جامعھ و فرھنگ، پایان ھزاره: اطالعات
  ).188نو، ص 

  :تازگی بھ موضوع فقر در آمریکا در کتاب زیر پرداختھ است کرنل وست بھ -28

Smiley, Tavis and Cornel West. The Rich and the Rest of US: A Poverty 
Manifesto. New York: Smiley Books, Hay House, Inc., 2012.

 آمریکا دولت اقتصادی مشاوران انجمن مدیر ،کلمبیا دانشگاه استاد و اقتصاددان -استیگلتس یوجین جوزف
 نابرابری بھایجدیدًا کتاب  -2001در سال  اقتصاد نوبل جایزه، برنده ی جھانی بانک ارشد اقتصاددان، 
)The Price of Inequality( او . را درباره ی وضعیت نابرابری در جامعھ ی آمریکا منتشر کرده است

  :می گوید
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 تمام بین کھ دانند می آمریکا مردم آیا دانم نمی. است شده ما کشور مشکالت ترین مھم از یکی نابرابری"
 کمترین ما صنعتی، کشورھای میان باز عالوه، بھ. کشوریم نابرابرترین ما جھان، صنعتی کشورھای

  ".دارد فاصلھ بسیار آمریکایی، رویای یعنی ما، افسانھ با کھ داریم را "فرصت در برابری" میزان

  yar.com/media/3746-http://shahrvand: رجوع شود بھ لینک

. 232 - 232،نگاه معاصر،صص حدیث آرزومندی، جستارھایی در عقالنیت و معنویتملکیان،  -29
  .397 -399، نگاه معاصر،صص مھر ماندگار، مقاالتی در اخالق شناسیملکیان، 

  http://www.kaleme.com/1391/05/20/klm-/109207 :رجوع شود بھ لینک -30

  :سروش می گوید -31

در باب عدالت اجتماعی  فون ھایکبزرگ آلمانی، فردریک قتصاد دان او در صدرشان  منطق لیبرال ھا"
ھایک از اقتصاددانان . معنایی نداردھیچ و  یاوه است،یک افسانھ است،کھ عدالت اجتماعی این است 

داشت بھ خاطر این کھ ورای تأثیر زیادی در مغرب زمین  شپرداز و فیلسوف مشرب بود و سخنان تئوری
علم اقتصاد را ھم می دید و از پاره ای پایگاه ھای فلسفی حرکت می کرد تا آرای اقتصادی خود را بھ 

 تحققست کھ ا مقالھ ای دارد تحت عنوان چرا سوسیالیسم ناممکن است؟ در ھمان جا و. کرسی بنشاند
و توضیح می دھد کھ چرا این امر  می آوردبر محال بودن آن عدالت اجتماعی را نفی می کند و برھان 

بنا  وقتی کھعدالت اجتماعی مخصوصًا  وی معتقد است کھ...گشتناممکن است و بھ دنبال آن نباید کامًال 
با توضیحات مفصلی کھ شد و نتیجھ اش بی عدالتی خواھد  جامعھ تزریق شود،، طراحی و در باشد از باال

و  بدل خواھد شد عدالتبھ ضد  -ناظم و مدبر امورمرکزیتی  یعنی  -نتیجھ می گیرد کھ سانترالیسم ،می ده
و انسانی و نظام اقتصادی می داند وضع طبیعی جامعھ ی ، بازار اقتصادی و در جامعھ ی را نظم لیبراللذا 

و برقرار کردن عدالت اجتماعی را با عزم و منتھی شونده بھ ضد خود می داند  ھرگونھ دخالتی را 
بھ نظر او این کھ علی رغم این ھمھ برنامھ ریزی . شماردمحال می  یکاربرقرارکردن عدالت اجتماعی،

" برای ایجاد عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی پدید نیامده، درست بھ سبب ھمین برنامھ ریزی ھا است
  ).31-33صراط، صص ، ادب قدرت، ادب عدالتبدالکریم سروش، ع(

محال است و ھایک می ) باالطراحی اقتصاد از (بی جھت نبود کھ فون میزز می گفت کھ سوسیالیسم" -32
اینان ھر دو بر عنصر اطالعات انگشت می . محال است) طراحی جامعھ از باال(گفت کھ کنسترکتیویسم

نھادند و بھ تأکید می گفتند کھ طراحی جامعھ و اقتصاد، بھ چنان حجم حجیمی از اطالعات فخیم نیازمند 
و طاقت و  برآیند آنھا را گرفتن، در وسع است کھ درک کردن و گردکردن و سنجیدن و غربال کردن و

بگذریم از ھایک کھ می گفت اصوًال طراحی آگاھانھ، ھمچون غم دل . امکان و قدرت ھیچ آفریده نیست
گفتن با جانانھ، عملی است ناقض خویش کھ در ظرف وقوع نمی گنجد و تمنایی است محال کھ واقعیت 

بھ نوشتھ . کھ ھمین کھ بدان رو کنند، رو بر می گرداند بدان رخصت تحقق نمی دھد، و چون سایھ ای است
منوط بھ استفاده از علم و مھارت در کسب اطالعات است و چنین علم و ...اقتصاد مدرن"...ی ھایک 

مھارتی بھ کمال نزد ھیچ کس نیست و پدیدآورندگان اقتصاد جز فردفرد اعضای جامعھ نیستند کھ بر 
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لذا نباید تسلیم این وسوسھ ی باطل شویم کھ بھ جای این نظم می توان . اعمالشان قواعدی کلی حاکم است
نظم دیگری نشاند مبتنی براین فرض کھ ھمھ ی آن اطالعات را می توان در یک مغز مرکزی، یا دستھ ای 

  ).80 ،صاخالق خدایان عبدالکریم سروش، "(از مغزھا متمرکز نمود

ناخواستھ و نادانستھ کاشف یک اصل مھم اجتماعی و ھایک، اقتصاددان معاصر،ماندویل را " -33
اقتصادی می داند و آن وجود نظمھای خودجوش و تدبیر و طراحی نشده، در قیاس با نظمھای تدبیرشده و 
برنامھ ریزی شده است، و بر پروفسور وینر اعتراض می کند کھ ماندویل را قائل بھ مداخلھ ی دولت در 

  ).46،ص اخالق خدایان الکریم سروش، عبد"(امور اجتماع دانستھ است

رین ھا، کسانی ھستند کھ بھ لیبرتی، یعنی الیبرت. لیبرتارین ھا، اگالیتارین ھا:لیبرال ھا،دو طائفھ اند" -34
آزادی، بیشتر اھمیت می دھند تا بھ تساوی، اگالیتارین ھا، کسانی ھستند کھ بھ تساوی اھمیت بیشتری می 

بھ این معنا کھ آن طائفھ، حاضرند مساوات را در پای آزادی قربانی کنند و این طائفھ، . دھند تا بھ آزادی
لیبرالیسم مانند سوسیالیسم طالب عدالت . و ھردوتایشان ھم در واقع لیبرالند. آزادی را در پای مساوات

سوسیالیسم،تأمین . در این شیوه اختالف نظر وجود دارد. اما مسألھ ی مھم شیوه ی تأمین عدالت است. است
مد لیبرالیسم معتقد است کھ عدالت پیا. عدالت را بھ نحو دیریژه، یعنی ھدایت شده از باال، می خواھد

شما مردم را . عدالت امری اجتماعی است کھ آن را نمی شود، ایجاد کرد. خودجوش آزاد بودن مردم است
این حرفی کھ می زنم، حرف ھایک است کھ از لیبرال ھای ذی نفوذ و . خودش پدید می آید. آزاد بگذارید

اگر ھست کھ ھست و  من اصًال نمی فھمم طراحی عدالت اجتماعی یعنی چھ؟: می گوید. عالم عصر ماست
مثل سایھ است کھ تا ھست، کنار قامت شماست، اما این کھ شما . اگر نیست نمی توان بھ آن ھستی داد

موجب چیزی است کھ عزم بر ایجادش . برگردید بھ سایھ تان نگاه کنید، سایھ تان بھ طرف دیگر می پیچد
عدالت را نباید کسی برنامھ . چیزھاستایشان می گوید عدالت از آن . می شوداتالف و از میان رفتنش 

مثل متوجھ شدن بھ سایھ است کھ سایھ از ما خواھد . با برنامھ ریزی، عدالت از بین می رود. ریزی کند
شما بھ مقتضیات آزادی، عمل کنید، عدالت بھ نحو خودجوش حاصل . شما کار خودتان را بکنید. گریخت
بگذار خود بازار، و روابط سرمایھ و سود و خریدار و مشتری  .تو نرخ ھا را از باال تعیین نکن. می شود

، صراط ، آیین شھریاری و دینداری، سیاست نامھ ی دوعبدالکریم سروش، "(و غیره نرخ را معین کند
  ).115ص 

  .3-20 ، صصادب قدرت، ادب عدالتعبدالکریم سروش،  -35

  .155 -156 ، صصادب قدرت، ادب عدالتعبدالکریم سروش،  -36

  .319 ، صادب قدرت، ادب عدالتعبدالکریم سروش،  -37

  .386، ترجمھ ی پیام یزدانخواه، نشر مرکز، صپیشامد،بازی، و ھمبستگیریچارد رورتی،  -38

  :رورتی می نویسد
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برابری در دموکراسی در معنی گسترده تر حاکی از یک آرمان اجتماعی، تساوی فرصت ھا و "
دموکراسی در این معنی نشان گر جامعھ یی است کھ در آن ھمھ از فرصت . ،استبرخورداری از امکانات

ھای ھمسانی در زندگی برخوردار شده، ھیچ کس از این بابت کھ در خانواده ی مستمندی بھ دنیا آمده، یا 
من دموکراسی در . از اعقاب بردگان بوده، یا زن است، و یا ھمجنس خواه است، رنج و دردی نخواھد دید

  ).389 -390ھمان، صص "(خواھم خواند) مساوات طلبی"(برابری خواھی"وم را این مفھ

  .391، ص پیشامد،بازی، و ھمبستگیریچارد رورتی،  -39

  

  

  

  

  

  

  

  


