شها
هآمیی ارز 

راهی به سوی همزیستی عدالت و دموکراسی

مقصود فراستخواه

اشاره:
چرا هم دموکراسی و هم عدالت سالهاست در جامعهی ایران امکان تحقق
نیافته است .نقش فرهنگ جامعه ،نهادهای اجتماعی و اخالق و ابتکارات فردی
برای تحقق این خواست چیست؟ با وجود سابقهی طوالنی این خواست و
تالشهایی پیگیرانه برای تحقق آن از دورهی مشروطه به این طرف ،همچنان
موانع بزرگی در جهت نهادینه و قانونمند شدن آن وجود دارد .در این راه نظریات
و کردارها را باید مورد بازاندیشی قرار داد .همچنان باید مفاهیم عدالت و
دموکراسی را در کنار فرهنگ سیاسی ،سپهر عمومی ،نهاد اجتماعی و کنش
فردی ،در جامعهی ایران ارزیابی و بازیابی کرد تا بتوان آسیب را شناخت و راهی
به سوی تحقق دموکراسی و عدالت گشود.

زمستان 1396

24

بیان مسئله
دمکراسی و عدالت در جامعه ما بحثانگیز است .مسئله این است که از یکسو در هریک از آن دو ،چه
"دمکراسی و آزادی" و چه "عدالت و برابری" مشکالتی داریم و از سوی دیگر با این مناظرهی قدیمی
همچنان دستبهگریبانیم که این دو چگونه باهم آشنا بشوند .در مدل سوسیالیستی هرچند آزادی نیست
اما دستکم برای برابری رفاه اجتماعی کارهایی صورت میگیرد .مدل سرمایهداری نسبت به نابرابریها
ل دارند.
بیتفاوت است اما حداقل آزادیهایی دایر میکند .در جامعه ما عدالت و دموکراسی ،هردو مشک 
شواهد مسئله در ایران
ابتدا از دموکراسی آغاز کنیم :واحد اطالعات اکونومیست هرسال شاخص دموکراسی کشورها را به
دست میدهد که مؤلفههایی مانند انتخابات ،آزادی ،نقش دولت ،نرخ مشارکت سیاسی ،فرهنگ سیاسی
و آزادیهای مدنی را دربرمیگیرد .این شاخص ،حکومتها را از حیث دموکراسی سنخ شناسی میکند.
نوع اول "دموکراسی کامل" است که حسب دعوی این نهاد و طبق آمار 2015تا ،2016تعداد  20کشور
را شامل میشود مثل کانادا ،استرالیا .نوع دوم "دموکراسی نارس" است و  52کشور در این دسته قرار
دارند .در این کشورها انتخابات سالم و حقوق مدنی هست ولی فرهنگ سیاسی مشکل دارد .رویهها و
قانونها بر روی کاغذ هستند ولی در رفتار سیاسی ایرادهایی جدی به چشم میخورد؛ مثل ایتالیا ،بلژیک،
آفریقای جنوبی .نوع سوم "دموکراسی هیبریدی" یا "دموکراسی دورگه" است و  39کشور چنیناند.
ظاهر دموکراسی و انتخابات وجود دارد اما مهندسی میشود .ساخت مرکزی قدرت دموکراتیک نیست
و فقط روالهای صوری دموکراسی هست .انتخابات برگزار ولی مهندسی میشود؛ مانند گرجستان،
بولیوی ،بنگالدش .ایران بنا به براورد این نهاد جهانی ،در این دستهبندی سوم هم نیست .گروه چهارم
بهعنوان "فقدان دموکراسی" تعریف شده است که  50کشور در ذیل آن قرار دادهشده است که در آنها
اقتدارگرایی بهصورتهای مختلف جریان دارد؛ مانند روسیه ،نیجریه ،لیبی .کشور ما را نیز در این گروه
آوردهاند .ایران در این رتبهبندی از بین  167کشور ،در رتبه  158است . 1بههرحال اینجا یک مشکلی وجود
دارد .چطور میشود که جامعهای باآنهمه پسزمینه فرهنگی و تمدنی ،با این ظرفیتهای اجتماعی و
انسانی و فرهنگی ،در چنین وضعیتی قرار بگیرد .شاخص لگاتیوم ( )prosperity indexنیز توسط نهادی
غیرانتفاعی و غیردولتی و مستقل تولید و ارائه میشود و ازجمله مؤلفههایش ،آزادی فردی است .در این
شاخص نیز کشور ما از بین  140در رتبه  128هست .در مؤلفه دیگر که حکمرانی ()good governance
خوب است از  142کشور 120 ،هستیم  .2بنابراین دموکراسی در این سرزمین در شکل نهادینهاش هنوز
بحثانگیز است.
اما عدالت و برابری چه؟ از او نیز نشانههای نگرانکنندهای به چشم میخورد .ضریب جینی
( )Gini Index /Gini Confficientشکافهای درآمدی دهکهای مختلف و وضعیت توزیعی ثروت
را در یک کشور نشان میدهد و مقیاسی از صفرتاصد دارد که هرچه از صفر به سمت  100میرویم حاکی از
وجود نابرابری بیشتر است .در ایران از ضریب جینی حدود چهل گزارش میشود و طبق آخرین آمار گزارش توسعه
انسانی ملل متحد ،برابر  37/4درصد است و دولت در زمان نگارش این مقاله ( )1396میخواهد آن را به 34
برساند .بهترین وضع این شاخص را حولوحوش  25در دو خوشه از کشورهای جهان مشاهده میکنیم :نخست
در بخشی از کشورهای متعلق به سنتهای سوسیالیستی مثل اوکراین ،اسلونی ،چک و اسلواکی (و نه همه
کشورهای متعلق به این سنت مثل چین با ضریب جینی  42و حتی بیشتر از آمریکا) و دوم در سنتها
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و الگوهای رفاه اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی
مثل نروژ و سوئد (Human Development
 .)Report, 2016این شاخص البته نمیتواند
موفقیت اقتصادی یک جامعه را توصیف بکند زیرا
در یک جامعه فقیر نیز میشود فقر را طبق یک
شاخص تقسیم مساوی کرد .به فرض که ضریب
جینی یک کشور فقیر بسیار بهتر از یک کشور
توسعهیافته ثروتمند باشد ،اما میدانیم سطح
زندگی متوسط در آن کشور بسیار نازلتر از سطح
زندگی متوسط در کشور ثروتمند است .همچنین
این شاخص قادر نیست برابری توزیع فرصتها و
بختهای زندگی و آموزش و سالمت و مشارکت
اجتماعی را بازنمایی بکند .اما دستکم وضعیت
توزیع درآمدها را تاحدی بهدقت در میان جوامع
و نیز در مناطق شهری و روستایی یک جامعه و
در دورههای زمانی مختلف یک جامعه و مانند آن
را حداقل از یک منظر خاص قابلمقایسه میکند
(.)World Bank, 2017
درهرصـورت ضریـب جینـی نشـانه مهمـی
از ریخـت توزیعـی درآمـد در یـک جامعـه اسـت
و میتوانـد تـا حـدودی نیـز برخـی رفتارهـای
اجتماعی و آسـتانه تحریـک جامعه را پیشنگری
بکنـد .بـرای نمونـه ،در دهـه پنجـاه شمسـی
ضریـب جینی فاحشـی در حـد ،50از عوامل مهم
نارضایتیهـا و انقلاب در جامعهی در حال رشـد
ایران شـد .شـاخص پالمـا ( )Palma Indexنیز
از نسـبت "دهک درآمدی بـاال" به مجموع چهار
دهـک پاییـن به دسـت میآیـد و بالطبـع هرچه
کمتـر (در حدود  )1باشـد بهتر و هرچـه باال برود
(گاهـی تـا  6و  7و در کل جهـان متأسـفانه تـا
 )32حاکـی از وضعیـت نابرابـری نگرانکننـده
اسـت .در این شـاخص نیز همچنان کشـورهایی
مثل اوکراین ،اسـلونی و اسـلواکی و قزاقسـتان و
در اسـکاندیناوی ،نـروژ بهتریـن  5رتبه نخسـت
(بـا شـاخص کمتـر از  )1را بـه خـود اختصـاص
دادهانـد .ایـران طبـق گزارش توسـعه انسـانی در

در مدل سوسیالیستی هرچند
آزادی نیست اما دستکم برای برابری رفاه
اجتماعی کارهایی صورت میگیرد .مدل
سرمایهداری نسبت به نابرابریها
بیتفاوت است و حداقل آزادیهایی دایر
میکند .اما در جامعه ما عدالت و
ل دارند.
دموکراسی ،هردو مشک 
در رتبهبندی اکونومیست در
رتبهبندی شاخص دموکراسی ایران در بین
 167کشور ،در رتبه  158است و در
رتبهبندی شاخص نیکبختی که با عدالت
بسیار مرتبط است ،رتبه  108از 155
کشور را دارد.
طبق گزارش بانک جهانی در سال
 ،2017ایران در  GDPدارای رتبه 27
جهانی است و این اص ً
ال با رتبه  108در
نیکبختی عمومی تناسب ندارد.
آزادی در لیبرال دموکراسی
دستاویزی برای بیتوجهی به عدالت و
نابرابری ایجاد کرده است ،به نام عدالت نیز
ممکن است بخش بزرگی از حقوق و
آزادیها را زیر پا بگذارند .چنانکه هم در
ایدئولوژیهایی مثل مارکسیسم یا
ناسیونالیسم آزمون شده است و هم در
ایدئولوژی مذهبی در جامعهی ایران.
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سـال  2016شـاخص پالمـای برابـر بـا  1/6دارد؛ امـا چنانکـه گفتـه شـد هـردو ضریـب جینـی و پالما
بهعنـوان یـک شـاخص نارسـاییهای جدی دارنـد و قـدرت بازنمایی آنهـا در خصوص عدالت بسـیار
محـدود اسـت .بـرای همین اسـت کـه محققان به سـراغ شـاخصهای دیگـر رفتهاند .شـاخصهایی
بـرای اسـتانداردهای دسترسـی بـه فرصتهـا و بختهـای زندگـی خـوب ( )well - beingتوسـعه
داده شـده اسـت و در گـزارش جهانـی نیکبختـی( )World Happiness Reportانتشـار مییابـد و
در مقیـاس صفـر تـا  10وضعیـت برابـری فرصتهـای زندگـی بهتـر را بـه نحـو کاملتـری بازنمایی
میکنـد و باالتریـن رتبههـا نوعـ ًا بـه کشـورهای اسـکاندیناوی و نوردیـک مثـل نـروژ ،دانمـارک،
ایسـلنـد ،سـوئیس و فنـالنـد بـا شـاخـص نیـکبـختـی  7/5از  10تعلـق دارد ( .)WHR, 2017در
اسـکاندیناوی ،شامل هلند و سوئـد

گروه ده تـای اول ،علاوه بـر آن پنـج کشـور ،دیگـر کشـورهای

و کشورهای دیگری چون کـانادا ،نیوزیـلند و اسـترالیا قـرار دارنـد که شـاخص نیکبختـی آنها بـاالی
هفـت اسـت .ایالـت متحده دارای رتبـه ( 14بعد از اتریش) ،آلمان ( ،)16بلژیک ( )17و انگلسـتان ()19
فرانسـه ( )31مالزی ( )42روسـیه ( )49ژاپن ( )51کره جنوبی ( )55ترکیه ( )69با شـاخص  ،5/5چین
( )79بـا شـاخص  ،5/2هنـد ( )122بـا شـاخص  4/3هسـتند (.)WHR, 2017;14
ایـران در ایـن شـاخص مهـم عدالـت ،رتبـه  108از  155کشـور را دارد و نمرهاش برابـر با  4/6از
 10اسـت .ایـن شـاخص حتـی از وضـع متوسـط جهانی ( ،)5/31متوسـط جنوب شـرق آسـیا (،)5/36
متوسـط شـرق آسـیا ( )5/36و حتی متوسـط گروه منا (خاورمیانه و شـمال آفریقا )5/11 :کمتر اسـت
و فقـط قـدری انـدک باالتـر از متوسـط جنـوب آسـیا ( )4/4و متوسـط صحـرای جنوب آفریقـا ()4/3
اسـت .نکتـه حائـز توجـه مقایسـه نرخ رشـد در وضـع نیکبختـی کشـورها در مهرومومهـای  2005تا
 2016اسـت کـه بهطـور متوسـط ایـران رشـد منفـی داشـت و درمجموع  126کشـور مقایسـه شـده،
رتبـه  112از حیـث نـرخ رشـد بـه مـا تعلـق میگیـرد ایـن درحالـی اسـت که برخـی کشـورها وضع
نیکبختـی عمومـی مردمشان را با نرخ رشـد خوبی نسـبت ًا بـاال بردهاند مثـل نیکاراگوئه با رشـد 1/36
و رتبه « ،»1بلغارسـتان (رتبه  ،)6روسـیه ( ،)7اسـلواکی ( ،)8شـیلی ( ،)7ازبکسـتان ( ،)10گرجسـتان
( ،)17آذربایجـان ( ،)18فیلیپیـن ( ،)20چیـن ( ،)21تاجیکسـتان ( ،)22ترکیـه ( ،)33کـره جنوبـی ()38
(.)WHR, 2017
درخـور توجـه اسـت کـه کل ثـروت مـادی در یـک کشـور ً
مثلا تولیـد ناخالـص داخلـی لزومـ ًا
نمیتوانـد برابـری فرصتهـای زندگـی خـوب را تضمین بکنـد .ثروت مادی سـرزمین الزم اسـت اما
کافـی نیسـت و ایـن بـه سـاختارهای قـدرت و ثـروت و سیاسـتگذاری و حکمرانـی مربوط میشـود
کـه چگونـه ثـروت ملـی در خدمت رفـاه و نیکبختی عمومـی قرار بگیرد .در جدول زیر بیسـت کشـور
نخسـت دنیـا برحسـب  GDPمبنـا قرار داده شـد و شـاخص نیکبختی هر یـک از آنها نیز درج گشـته
اسـت و چنانکه میبینیـم رتبـه نیکبختـی عمومـی مردم در کشـورهایی مثل قطـر با رتبـه "اول" در
 GDPبرابـر بـا  !35در سـنگاپور بـا رتبه سـوم  GDPمسـاوی بـا  ،26کویـت و امارات متحـده عربی
بـا رتبههـای چهـارم و پنجـم  GDPبرابـر بـا بـه ترتیـب  39و  21و هنگکنـک چین با رتبه هشـتم
 GDPمسـاوی بـا  71و عربسـتان سـعودی بـا رتبـه یازدهـم  GDPبرابـر بـا  37و بحریـن بـا رتبـه
چهـارم  GDPمسـاوی بـا  41اسـت .در کشـورهایی ایـن دو شـاخص همداسـتانترند مثـل نـروژ (6
در  GDPبـه ""1در نیکبختـی عمومـی) سـوئیس ( 7بـه  )4ایرلنـد ( 10به  )15هلند ( 12به  )6سـوئد
( 13بـه )9؛ آلمـان ( 15بـه  )16اتریـش ( 16به  .)13تحسـینبرانگیزتر کشـورهایی هسـت که در رتبه
زمستان 1396

27

نیکبختـی عمومـی جـزو دهتای بهتـر دنیـا ایسـتادهاند .درحالیکـه در  GDPرتبه آنها خیلـی زیاد هم
بـاال نیسـت و بیـن  15تـا  20قـرار دارند .مثـل کانادا ( 20بـه  ،)7ایسـلند ( 19به  )3دانمـارک ( 19به
 )2و اسـترالیا ( 17بـه (.)10جـدول زیر):

مأخذ)WHR, 2017( :

ایران طبق گزارش بانک جهانی ( )2017در  GDPدارای رتبه  27جهانی است و این اص ً
ال با رتبه
نیکبختی عمومی  108آن تناسب ندارد ( )World Bank, 2017و از وضع نارضایتبخش جدی ما در
ساختار قدرت و عملکرد ملی ثروت و شرایط امکان مشارکت و فرصتهای عادالنه حکایت میکند .بدین
ترتیب مالحظه میکنیم عدالت در ایران بحثانگیز است و میتوان گفت مسئله ایران با مسئله عدالت یا
نابرابری گرهخورده است .برای مثال یکی از نشانگرهای نابرابری ،شکاف جنسیتی است که طبق "گزارش
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جهانی شکاف جنسیتی  3 "2017رتبه ایران در آن از  144کشور به شرح زیر است:
شاخص

رتبه

از

رتبه مقیاس شده از 100

تعداد

مقدار رتبه اول در جهان برای محکزنی

کل شکاف جنسیتی

140

144

97/22

0/583

%830

مشارکت اقتصادی و
فرصتهای اقتصادی

140

144

97/22

0/357

0/911

دسترسی آموزشی

100

144

69/44

0/965

1

سالمت

135

144

93/75

0/963

0/980

توانمندسازی سیاسی

136

144

94/44

0/046

0/750

استخراج دادهها توسط نویسنده ازThe Global Gender Gap Report, 2017, world Economic Forum

برخی دیگر از نشانگرهای نابرابری و شواهد بحثانگیز بیعدالتی در ایران را جدول زیر نشان داده
4
میشود :شواهد بحثانگیز و مناقشه آمیز برابری فرصتها در ایران طبق آمارهای جهانی دهه اخیر
ردیف

شاخص

نوع فرصتها

رتبه

از

رتبه مقیاس شده از 100

1

شاخص فرصتهای دیجیتالی

شاخص مشارکت عمومی الکترونیکی

اطالعات و ارتباطات

اطالعات و ارتباطات

105

120

87/5

!

3

سرعت اینترنت

اطالعات و ارتباطات

174

181

96/1

!!

4

نرخ مهاجرت

حق به شهر و اقامت

126

154

81/8

!

171

179

95/5

!!

2

5

6

سهولت کسبوکار
شاخص آزادی اقتصادی

7

جذب کمکهای بینالمللی

9

دسترسی سرانه به آب

10

دسترسی به آب

12

نرخ خودکشی

8

11

117

124
120

132

شاخص پایداری محیطزیست

193

190
129

146

60/6

65/2
93

90/4

!!

!!

116

141

82/2

!

102

139

731/4

!

164

183

89/6

!

شاخص جهانیشدن

162

181

89/5

!

13

تهدیدهای شاخص اچ آی وی  /ایدز

14

فساد

153
107

171
112

89/4
95/5

!
!!

آزادی مطبوعات

16

شاخص دمکراسی

166
184

169
196

98/2

!!

92

18

شکاف جنسیتی

15

17

131

145

شاخص کامکاری لگاتوم (سرمایه اجتماعی و
مابقی نشانگرها)

110

83/6

139

144

96/5

!!

108

155

69/6

19

شاخص توانمندسازی زنان

21

نرخ بهبود نیکبختی عمومی در ده سال اخیر

112

20

167

86/8

!

!

103

شاخص نیکبختی عمومی

176

74/4

!

109

126

94/5

88/9

!!
!

مآخذWorld Bank,International Telecommunication union, United Nations, Heritage Foundation, :
OECD, World Economic Forum, Legutom Institute, WHO, Economist, Transparency
International, Freedom House, The Global Competitiveness Report, World Happiness Report
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بدین ترتیب و براساس آنچه در باال ذکر شد هم دموکراسی و هم عدالت در جامعه ما وضعیت مناقشه
آمیزی دارد از سوی دیگر به لحاظ نظری نیز ترکیب دموکراسی و عدالت محل بحث بوده است که در
زیر اندکی توضیح داده میشود.
بحث
دموکراسی مبتنی بر نظم فکری و اخالقی معطوف به احترام بشر ،دیگرپذیری ،گشودگی به غیر
و رواداری است و شیوهای از زیست اجتماعی است اما تا آنجا که به حکمرانی و قدرت سیاسی مربوط
میشود به معنای "یک فرد ،یک رأی" ( )one man one voteاست .دموکراسی ،نخست بهمثابهی
ارزشی انسانی ،جزو اصیلترین و مرکزیترین فضیلتهای مدنی است و دوم بهعنوان روش و تکنیکی
برای ادارهی جامعه نیز اکتشاف و تجربهی تاریخی مهم و کارآمدی است .دمکراسی هر محدودیتی نیز
داشته باشد معمو ًال میگویند که بهتر از آن پیدا نشده است .اما آیا دموکراسی بهتنهایی برای نیکبختی
اجتماعی ما کافی است؟ به نظر میرسد پاسخ منفی است .در ادامه دالیلی بیان میشود.
دموکراسی بیش از هرچیز فلسفه سیاسی طبقات متوسط است و عمدت ًا دنیای گروههای متوسط به
باال را تحت پوشش قرار میدهد .هرچند همه شهروندان به نحوی از مزایای دموکراسی منتفع میشوند
(دستکم میتوانند بشوند) و به آن نیاز دارند و حقشان هست که آزاد زندگی بکنند؛ اما درنهایت امر ،صدای
بسیاری از گروهها در دمکراسی آنقدر نحیف است که این احتمال وجود دارد که کمتر شنیده بشود ،در
حاشیه بماند و یا اص ً
نمون" آن را در
ال بهکلی گم و محو بشود .تیپ ایدهآل دمکراسی یا حداقل "باستان ِ
دولتشهر آتن نشان میدهند که فقط "مردان" باالی  20سال "متولد آتن" و "آزاد را (یعنی آنها که برده
نبودند)" دربرمی گرفت ،باقی بیرون دموکراسی میماندند و خیل کثیری بودند .دوباره به تعریف عمومی
دموکراسی برگردیم؛ "یک فرد ،یک رأی" .پرسش این است که اگر در عمل متوجه بشویم آنها که پول
دارند" ،فرد" تر از آنهایی میشوند که پول به مقدار الزم در جیب ندارند ،چه باید بکنیم؟ دموکراسی
میگوید تمام شهروندان آزادند اما دیگر نمیپرسد آیا تمام شهروندان "میتوانند" از آزادی خود استفاده
بکنند؟ یا نمیتوانند؟ آیا همه آزادند و برخی آزادتر؟ همه آزادند بالقوه ،ولی فقط برخی آزادند بالفعل؟ آنها که
قدرت خریدشان پایین است ،آیا اص ً
ال قادر و گاهی حتی مایل میشوند و شوق و حالی دارند که در مناسک
دموکراسی شرکت بکنند ،سوار ماشینهای سیاسی بشوند ،از نردبانهای حزبی باال بروند و صدایشان را
بهجایی برسانند؟ همینطور است آنهایی که از آموزش کافی برخوردار نشدهاند ،اوقات فراغت کافی ندارند،
از موهبت فراغ بال محروماند ،دسترسیشان به انواع رسانهها کم است ،بیسرپناهاند ،در آنسوی شکاف
دیجیتالی ماندهاند .آنها که مهاجرند ،و در جامعهی مقصد بهنوعی "جذب متمایز" شدهاند ،زنانی که درگیر
فرزند داری و خانهداری و آشپزی هستند ،آنها که دچار آسیبهای بدنی شدهاند ،در شهرها و روستاهای
دوردست زندگی میکنند و به گروههای اجتماعی حاشیهای تعلق دارند و خیلی از گروههای دیگر اجتماعی
چه مقدار در عمل از دموکراسی بهره میبرند؟ آیا برای اینان عم ً
بخش تعارفات و
ال چیزی بیشتر از
ِ
تظاهرات و مناسک صوری دموکراسی باقی میماند؟
لیبرال دموکراسی میگوید این گروهها منتظر باشند تا حاشیه سود بازار روزی به آنها نیز میرسد و
ترشحات درآمدی و رفاهی ناشی از توسعه به سبک سرمایهداری کموبیش به آنها نیز سرایت میکند.
هنوز در این دنیا حدود نصف مردم (  48درصد) روزی با کمتر از دو دالر زندگی میکنند .در باال مالحظه
کردیم ضریب پالما در دنیا بیش از  30است .آیا این گروههای نگونبخت چشم به دست نامرئی بازار
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بدوزند که از آستین غیب برآید و کاری بکند و تعادلی میان منافع و مطلوبیتهای گروههای اجتماعی
برقرار سازد؟ اما مدتهای زیادی است که دانشمندان در مباحث و تئوریهای "شکست بازار" دریافتند
که این دست جادویی ،هرچند هم در محدودهی اسکاتلندی دورهی آدام اسمیت ،هنرنمایی میکرد ،اما
چندان هم معجزهگر نیست ،همهفنحریف نیست در خیلی جاها نمیشود انتظار داشت همهچیز را بازار حل
بکند .بخشهایی از تهیدستان و تنگدستان عم ً
ال در بیرون بازارهای رقابتی میمانند و جزو عرضهکنندگان
و فروشندگان و خریداران و مصرفکنندگان اصلی خدمات و کاالهای بازار نیستند .خیلی از موقعیتهای
بحثانگیز در زندگی مردم (مثل مسئلهی فقر و نابرابری) را به انتخابهای عقالنی و فرایندهای طبیعی
عرضه و تقاضا و رقابتهای آزاد بازار نباید موکول کرد؛ چرا که جامعه را به نقطه بهینه نمیرساند و
حس بیقدرتی و انواع بیگانگیها به بار
رفاه اجتماعی را محقق نمیکند .بلکه زخمها را کهنه میکندّ ،
میآورد و سرمایههای اجتماعی و پایداری را برباد میدهد .پس تدبیر دیگری الزم داریم .خود تئوریهای
نوکالسیک اقتصادی دراینباره چند دهه است که درگیرند ( .)Schumpeter,1934: 39,50
در لیبرال دمکراسیها ،آزادی معمو ً
ال به معنای منفی یعنی "نبود اجبار بر سر مردم" (Absence
 )of Coersionمنظور میشود که البته حق بزرگی است اما بنا به تجربه تاریخی ،این برای بهروزی
مردم کافی نیست ،کسانی چون فریدمن و فریدمن ،همچنین از این هم جلوتر رفتند و از آزادی
انتخاب ( )Free to Chooseنیز بحث کردن ( .)Friedman, M and Friedman,1980درعینحال
مشکل همچنان به قوت خود باقی است .چون باید به این نیز فکر بکنیم که آیا همه گروههای اجتماعی
تکیهگاههایی برای انتخاب آزاد دارند .میگوییم آزادید انتخاب کنید اما آیا میتوانند از این آزادی انتخاب
عم ً
ال برخوردار بشوند .زیر پایشان تا حدی چیزی هست که بایستند و انتخاب بکنند؟ آیا آنها دسترسی به
آموزش داشتند؟ پدر مادرشان مقداری درآمد برای حمایتهای اولیه آنها داشتند؟ اآلن پولی توی جیبشان
هست؟ دستشان به دهانشان میرسد؟ فراغتی برای مشارکت اجتماعی و سیاسی دارند؟ و  . ...در اینجاست
که افرادی مانند آمارتیاسن ،توسعه را به معنای گسترش افق انتخابهای مردمان و توسعه قابلیتها
دانستند .شهروندان و گروههای اجتماعی ،قابلیتها و توانمندیهایی الزم دارند که بتوانند از زندگی خوب
و نیکبختی عمومی نصیبی داشته باشند و از قدرت و فرصت مورد نیاز برابر برای انتخاب آزاد برخوردار
بشوند ،آنوقت است که آزادی انتخاب باشکوه میشود و جواب میدهد (سن.)1394،
مخزن معانی
پس در اینجا ما برای توضیح جهان اجتماعی نیاز به جستجوی رضایتبخشتری در
ِ
بشری داریم .برای نیکبختی انسان و رفاه بشر و بهروزی و تعالی آدمی عالوه بر ارزش شریف آزادی،
ارزشهای دیگری الزم داریم که باهم متقاطع بشوند و برهمافزایی بکنند و حتی تعارضهای خود را به
نحو رضایتبخشی رفعورجوع کنند .عدالت و برابری یکی از مهمترین و مرکزیترین این ارزشهاست و
نظریههایی برای توضیح آن در متون و منابع ارائه شده است .رالز ازجمله متفکرانی است که کوشیده است
عدالت را نظریهپردازی بکند (.)Rawls,1968, 1972
فرض اصلی نظریه عدالت این است که نه این جهان ،جهان خوبی است و نه اجتماع بشری اجتماعی
چندان بسامان است .در جهان ،نابرابریهایی بسیاری وجود دارد که طبیعی نیستند و منابع و فرصتها
برحسب استحقاق تقسیم نشده است .فرض نظریه عدالت این است که نابرابریها بهصورت کام ً
ال تصادفی
ایجاد شده است .بهصورتی کام ً
ال تصادفی یک نفر صاحب و مالک زمین است و دیگری بیچیز و فقیر،
همینطور بسیاری از قدرتها و ریاستها و منزلتها و سلطهها در تاریخ بهصورت کور و تصادفی شکل
گرفته است و رعیتها و اسارتها و نگونبختیها به بار آمده است و دارایان و ندارها شکل گرفتهاند.
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نظمها و تقسیم منابع و فرصتها و قراردادهای اجتماعی بهصورت نامتقارن بسته شده است .آنها متقارن
و همپوشان و منصفانه و رضایتبخش نیستند .برای ایجاد قراردادهای متقارن باید به وضع طبیعی نظر
کنیم و با مالک قرار دادن آن وضعیت ،قراردادهایی را دوباره به معیار انصاف ایجاد کنیم .اما این وضع
طبیعی چیست؟ رالز میگوید« :باید پس پرده بیخبری قرارداد کنیم» و تأکید میکند باید به وضعیتی
چشم بدوزیم که این نابرابریها وجود نداشت و با نادیده گرفتن این نابرابریهای کور و گزاف و تصادفی
و تاریخی ،قراردادهای تازهای بر مبنای انصاف و عدالت و برابری برای زیستن ایجاد کنیم .برای ایجاد
چنین قراردادهای متقارنی باید تصوری از وضع طبیعی خودمان داشته باشیم .این سطحی از انتزاع است
که اگر نداشته باشیم نمیتوانیم درک درستی از عدالت و انصاف برابری داشته باشیم زیرا نوع ًا به این
وضعیتهای گزاف و تصادفی مبتنی بر نابرابری خو گرفتهایم و خصوص ًا که افراد و گروههایی نیز هستند
که بر اساس موقعیت اجتماعی و شرایطشان از این وضعیت تصادفی و گزاف منتفع گشتهاند و درنتیجه
این شرایط را طبیعی میبینند .این افراد حتی اگر بخواهند بیغرضانه قراردادهایی ایجاد کنند ،نمیتوانند
موقعیت طبقاتی ،پایگاه
منصفانه عمل کنند زیرا هر کس ناخودآگاه میخواهد قرارداد اجتماعی به اقتضای
ِ
جنسیتی خودش نوشته و منعقد بشود .برای اینکه بتوانیم در وضعیت
اجتماعی و شرایط اعتقادی ،مسلکی،
ِ
طبیعی قرارداد کنیم باید به قبل از این موقعیتها نظر داشته باشیم و موقعیتهای خود را که بهصورت
تصادفی و تاریخی و گزاف به وجود آمده است نادیده بگیریم ( .)Rawls,1968, 1972البته که این نظریه
رادیکال محل بحث و بررسی قرار گرفته است ( )Sterba,2010و خود رالز هم بحثش را با ویرایشهای
بعدی پیش برده است .آنچه مسلم است آزادی و دموکراسی بهمثابه یک ارزش نمیتواند بهتنهایی زندگی
رضایتبخش ما را توضیح دهد و ارزشهای دیگری ،چون "ارزش عدالت" نیز مورد نیاز است.
اما همانطور که در باال مالحظه شد که آزادی در لیبرال دموکراسی دستاویزی برای بیتوجهی به
عدالت و نابرابری ایجاد کرده است ،به نام عدالت نیز ممکن است بخش بزرگی از حقوق و آزادیها را
زیر پا بگذارند.گروهی به داعیه اجرای عدالت جامعه را با هزینههای گزاف زیروزبر میکنند .اقتدارگرایی و
تمامیخواهی و ایجاد طبقات جدید و دستاویزهای بسیاری برای سلب آزادیها و رقابت و پویایی و بسته
شدن راه مشارکت همه گروهها و آزادیهای فردی و مدنی و اجتماعی و سیاسی و کثرت آرا و عقاید پیش
میآید ،چنانکه در دوره معاصر ،هم در ایدئولوژیهای مادی (مثل مارکسیسم یا ناسیونالیسم) آزمون شده
است و هم در ایدئولوژی مذهبی در جامعهی ایران .این همان معضل تعارض ارزشهاست.
تعارض ارزشها ،به موقعیتی گفته میشود که نسبت میان برخی ارزشهای بدیل و بحثانگیز ،و
ترکیب آنها دشوار میشود .مثال مشهور این است" :دروغ نباید گفت" و درعینحال "نباید هم واسطهی
قتل انسانی شد" .این دو ارزش در حالت عادی تعارضی باهم ندارند .اما وقتی در موقعیت خاصی قرار
بگیرید که اگر دروغ نگویید سبب قتل کسی خواهید شد ،چه؟ وقتی فردی سالح به دست و باحالت
خشمگین ،نشانی کسی را از شما میپرسد و شما میدانید او داخل اتاق بغلی است .در اینجا دو ارزش
باهم تعارض پیدا میکنند .اگر امر دایر بر این شود که یا باید دروغ بگویید و یا آن فرد بیچاره کشته خواهد
شد ،مطمئن ًا الزم است این تعارض را به نحوی حل بکنید .دربارهی بحث تعارض ارزشها هم فیلسوفان
اخالق و هم فیلسوفان اجتماعی و سیاسی بحث کردهاند .اکنون تعارض آزادی و عدالت را چه کنیم؟ از
یکسو دموکراسی ظاهری ایجاد میشود و دیدیم که در آن عدالت از یاد میرود و خیلی از گروهها از
موهبت دموکراسی نیز نمیتوانند بهره بگیرند .درنتیجه انواع تعارضها پیش میآید و حتی پایداری خود
دمکراسی هم به خطر میافتد .از سوی دیگر رژیمهایی به نام عدالت ،آزادیها و حقوق و کرامت و ثبات
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حیات اجتماعی را درهمریختهاند .پس راه چیست؟
استدالل پایه در این بحث
فرض نویسنده این است که زندگی انسان با یک ارزش قابل توضیح نیست .تنها ارزشهای بدیل
و گاهی رقیب و متقاطع هستند که میتوانند تمام این زندگی را بازنمایی کنند .ساحت بشری و حیات
اجتماعی بنا به سرشت خویش ،سرشار از غموض و ابهام و کثرت و چند سویگی و پیچیدگی است و
انواع موقعیتهای بحثانگیز در او هست .برای فهم جهان اجتماعی نیاز به مبنایی معرفتشناختی و
روششناختی داریم .مبنایی که ذهن و جان ما را متقاعد بکند تا واقعیتهای چندگانهی جهان اجتماعی
را از منظر فاعالن شناسایی مختلف پیجویی بکنیم .همینطور برای این زیست اجتماعیمان ،فلسفهی
ارزشگذاری مبتنی بر ارزشهای رقیب ،چندگانه و متقاطع الزم داریم .رهیافت "واقعیتهای چندگانه از
جهان ما ،بهصورت اجتماعی ساخته میشود.
منظر فاعالن شناسایی مختلف" قائل به این است که واقعیت
ِ
واقعیت اجتماعی ،چندگانه است و گرانبار از معانی مختلف مردمان است .گروههایی هستند که به لحاظ
طبقاتی ،اجتماعی ،قومی ،جنسیتی و سیاسی و مذهبی در حاشیه میمانند ،حقوق و عالیق و منافعی بهطور
آشکار و نهان نادیده گرفته میشوند ،صداهایی شنیده نمیشوند ،کسانی از صحنه غائباند ،ذهنیتها
چندگانهاند .بهترین جهان ما که به نحو رضایتبخشی خواهیم فهمید و خواهیم داشت جهانی است که
افراد و گروههای مختلف از منظرهای مختلف در ساخته شدن آن شرکت بکنند .همه داستانها و معانی
حسب موقعیتهای افراد و گروهها در این جهان امکان حضور داشته باشند ،از "نقطهنظرهای چندگانه"
( )multiple standpointsنگریسته شود ،جهانبینیهای متقاطع (intersectionality—standpoints
 )or worldviewsبه هم برسند و باهم موقعیتهای مختلف طبقاتی ،نژادی ،جنسیتی ،جنسی ،جغرافیایی
و اجتماعی را به اشتراک بگذارند و ارزشهای رقیب و متقاطع به شیوهای متقاعدکننده دیده بشوند
(.)Crabtree and Miller, 1999; Hesse-Biber, 2010
بنابراین زندگی با "آزادی بهعالوهی عدالت" بهتر قابل توضیح است و مسائل آن به نحو
رضایتبخشتری قابلرفع و رجوع است و پایداری بیشتری خواهد داشت .در موضوع آزادی و عدالت،
در سادهترین تقسیمبندی حداقل (برای رعایت اختصار در این مقاله) سه دیدگاه را میتوانیم باهم مقایسه
کنیم .1 :انتخاب یکی از این دو ارزش بدیل .2 ،تحویل و ارجاع یکی از این دو به دیگری.3 ،آشنا کردن این
دو ارزش موازی با یکدیگر برای همزیستی وهمافزایی رضایتبخش و موجه .در دسته نخست کسانی مثل
هایک و فریدمن ،هرکدام تا حدی طرف آزادی را گرفتهاند (Hayek,1976; Friedman& Friedman,
 .)1980خالصهی نظر این دسته را میتوان چنین بیان کرد" :قواعد برابر باشد؛ اما بعداً هرچه پیش آید
خوش آید"! بدین معنا که بهجای تأکید بر بازتوزیع فرصتها و بختهای زندگی مثل سالمت و آموزش
و تأمین اجتماعی و اشتغالپذیری و شرایط امکان برای مشارکت سیاسی و اجتماعی ،فقط به همینکه
قواعد و قوانین برابر برای تحصیل و اشتغال و رأی دادن و مانند آن وجود داشته باشد ،بسنده میکنیم ،اما
به نتیجه چندان حساس نیستیم .این بدان معناست که موضوع مهمی مثل عدالت توزیعی که سرنوشت
و آینده این سیاره و اجتماع جهانی و مسائل منطقهای و ملی ما به آن گره خورده است ،به فرایندهای
االبختکی سپرده بشود .هایک بهصراحت نگرانی اصلی خود را در باب آزادی تأکید میکند .این نگرانی او
قابلدرک و باارزش و از عالیترین دغدغههای فکری و انسانی است ،اما نوبت به عدالت که میرسد در
هایک ،ظرفیت توضیحی کافی نمیبینیم .میگوید جامعه ما آزاد باشد حاال گیرم که در آن مردمانی فقیر
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هست (.)Hayek, 1976
دسته دوم ارجاعیها هستند .یعنی ارجاع امر
عدالت به آزادی .اگر آزادی باشد ،میتوان بخشی
از مسئله عدالت را نیز رفعورجوع کرد .اما با دقت
در استداللهای آنها میبینیم بازهم خودشان در
پایان به این نتیجه رسیدهاند که یک جاهایی
آزادی از اینکه دست عدالت را نیز بگیرد درمیماند
و راه خود را میرود (.)Spicker, 1985
بدین ترتیب میماند رهیافت سوم که
ارزشها هرکدام "خود –ارجاع"اند .آزادی و
عدالت هریک خاستگاه اجتماعی و میدان نیروها
و طبقات و پایگاه اجتماعی خاص خود را دارد.
آزادی به عدالت قابلتقلیل نیست و برعکس
عدالت نیز فروکاستنی به آزادی نیست .بهترین
راه این است که این دو ،هرکدام کار را خود بکند
و درضمن ،با یکدیگر نیز آشنا بشوند و به نحو
رضایتبخشی همزیستی وهمافزایی کنند .در این
صورت ،ما به نسل سوم گفتمان حقوق شهروندی
نزدیک میشویم .نسل اول ،ریشه در نظریات جان
الك دارد و رویكرد آن ،اساس ًا فردگرایانه و لیبرال
– سرمایهداری است .بر حقوق و آزادیهای مدنی
و سیاسی شهروندان تأکید میکند و نابرابریهای
طبقاتی را چندان جدی نمیگیرد .این نسل متعلق
به قرن  19و دهههای نخست قرن  20است.
اما نسل دوم مقارن جنبش چپ و بهویژه پس
از جنگ جهانی و دورهی جنگ سرد ،به "دولت
رفاه" معتقد میشود .دولتی كه موظف و متعهد
به حمایت از حقوق رفاهی مردم است .لیبرالیسم
نو و راست جدید متعلق به این نسل است .نسل
دوم از دههی  40قرن بیستم به بعد ،از نوعی
سرمایهداری توسعهیافتهتر حمایت میکنند كه
"یك مرحله از به سر عقل آمدن" را تجربه كرده
است و به مسئلهی طبقات پایین حساس است.
حقوق شهروندان را نهتنها منحصر به حقوق مدنی
و سیاسی بلكه دربرگیرنده حقوق اجتماعی و
اقتصادی و مطالبات رفاهی نیز میداند .نسل سوم

بهترین جهان ما که به نحو
رضایتبخشی خواهیم فهمید و خواهیم
داشت جهانی است که افراد و گروههای
مختلف از منظرهای مختلف در ساخته
شدن آن شرکت بکنند .همه داستانها و
معانی حسب موقعیتهای افراد و گروهها
در این جهان امکان حضور داشته باشند ،از
"نقطهنظرهای چندگانه" نگریسته شود،
جهانبینیهای متقاطع به هم برسند و
باهم موقعیتهای مختلف طبقاتی ،نژادی،
جنسیتی ،جنسی ،جغرافیایی و اجتماعی
را به اشتراک بگذارند و ارزشهای رقیب و
متقاطع به شیوهای متقاعدکننده دیده
بشوند
باید بازگردیم به نهادهای سطح
میانی و ُخرد ،به تمرینهای جماعتی ،به
منطق صنفها ،حرفهها ،سازمانهای
کوچک ،همسایگیها ،محلهها ،دوستیها،
انجمنها و حتی حلقههای علمی و
فرهنگی و اجتماعی ،سازماهای غیردولتی،
ِ
منطق
نهادهای مدنی .بازگشت به
بازیهای دستهجمعی و همکاریهای
مولد و خالق.
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قرین جنبشهای اجتماعی ،فمینیستی و محیط زیستی دهه  60به بعد در قرن  20میالدی است .گفتمان
شهروندی در این نسل به چیزی بیش از نابرابریهای طبقاتی معطوف میشود و به حقوق شهروندی
صرفنظر از هر جنسیت ،نژاد ،قومیت و ملیت حساس است.
نمونه متفکران معاصر که در آنها کوششی برای آشنا ساختن عدالت و آزادی را میبینیم ،رالز است.
در آرای او به محدودیتهای نظریه لیبرالی توجه شده است .ازنظر رالز ،عدالت همان انصاف است ،طرح
رضایتبخشی از حل مسائل اجتماعی است که مردمان در تجربهی زیست اجتماعی مشترک خود به آن
احساس نیاز و توجه میکنند و به خیر همگانی حساس میشوند که امری فراتر از فایدهگرایی است .عدالت
شیوهای آزادمنشانه برای توزیع حقوق و تقسیم عواید اجتماعی است تا موازنهای مناسب میان خواستههای
رقیب برقرار بشود .اما مفهوم عدالت هر چه هست قرین مفهوم حقوق و آزادیهای انسانی است .مردمان
در شرایط آزادی و در پرتو خردورزی جمعی است که عدالت را پایهی همکاریهای اجتماعی خود قرار
میدهند تا از آن طریق ،حقوق و موهبتها به نحو مطلوبی تخصیص و تقسیم بشود .عدالت در یک
جامعه آزاد و دمکراتیک ،بهتر دستیافتنی میشود ،جامعه دمکراتیک وقتی عادالنه میشود که در عین
آزادی ،انصاف نیز رعایت میشود ،یعنی برای آنکه آزادیها پابرجاتر باشد بر توافق و احترام به یکدیگر و
ایجاد موقعیتهای برابر تأکید میشود نه در سخن بلکه با ایجاد ساختارهای کارآمد توزیع مجدد فرصتها.
اقتصاد رفاهی صرف ًا مبتنی بر مبانی فایدهگرایانه است ،اما عدالت طرحی از انتخاب اجتماعی با هدف
خیر همگانی است .نظامهای توزیعی لزوم ًا عادالنه نیستند ،آنها غالب ًا در حد عدالت صوری (Formal
 )justiceهستند که نه عمیق است و نه پایدار و نه اساس ًا منصفانه .در طرح عدالت ،دولت متعهد میشود
که امکان بهرهمندی مردمان از بختهای زندگی را برای افراد تعمیم بدهد و کمینهی اجتماعی را برای
گروههای آسیبپذیر مانند بیماران و بیکاران و تنگدستان و تهیدستان تضمین بکند .طرح توزیعی عدالت
باید منصفانه و خودجوش و حاصل نوعی همنوایی اجتماعی باشد .عدالت ُچنان انصاف ،مبتنی بر اصول
خودگردانی و استقالل شهروندان است ،هیچ عدالتی در تحت قیمومت ،عادالنه نیست ،طرح عدالت تنها به
دست اشخاص خودگردان ،اجتماعات خودگردان و بهصورت درونزا و برکنار از سیطره قدرت معنا دارد .رالز
دو روایت از عدالت را نقد میکند؛ نخست .روایتی کمالگرا که گروهی یا حتی اکثریتی ،تعریفی یکجانبه
از کمال بکنند و جامعه را به آن سمت ببرند .دوم ،روایتی مبتنی بر برداشت ارگانیک از جامعه که عدالت
در آن بدون بحث و گفتگوی رضایتبخش جمعی ،تعریف اجرا میشود .بدیل نظری که رالز در برابر این
دو روایت از عدالت به میان میآورد ،نظریه وفاق اجتماعی بر سر عدالت ُچنان انصاف است .انسانها
اهداف غایی مشترکی دارند ،خیر همگانی دارند ،شرکای یک طرح مشترکی از زندگی اجتماعی هستند و
به یکدیگر نیازمندند ،پس به یک پلتفرم جمعی موردتوافق احتیاج دارند که در چارچوب آن ،تحقق کماالت
و بهرهمندیهای هر فرد ،مکمل خیر همگان باشد و بازی منصفانهای وجود داشته باشد (رالز.)1387 ،
نتیجهگیری و توصیههای برآمده از این مطالعه
برای نیکبختی مردم در این سرزمین ،الزم داریم دو ارزش عدالت و دموکراسی را بدون ارجاع به
هم و بدون تقلیل یکی به دیگری ،باهم پیجویی کنیم .برای این منظور الزم است نهادها و ساختارهای
کارآمدی برای عدالت و دموکراسی بهمنظور همزیستی ،همکاری و همافزایی آن دو به وجود بیاوریم.
ساختارها نیز ابتدا به سکون و از باال ،پدید نمیآیند .حتی به فرض هم اگر به وجود بیایند اثربخش نخواهند
بود و پایدار نخواهند ماند .ساختارها باید از رفتارهای روزمره مردم در زیست اجتماعی برویند .البته رابطه
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علت و معلولی خطی در میان نیست .بلکه بین ساختار و رفتار اجتماعی ،رابطه اکمال متقابل هست،
یک چرخهی مولد است (کسل1383 ،؛  .)Sahay and Walsham, 1997: 415-414یعنی ساختارها
هرچند به پشتگرمی رفتارها به وجود میآیند ،بهنوبهی خود آن رفتارها را بازتولید میکنند و تعمیم
میدهند .ساختارها از طریق کردارهای اجتماعی ( )social practicesبه وجود میآیند (Heracleous,
 .) and Barrett, 2001: 755-788درست همانطور که ساختار زبان مادری ،از طریق گفتار روزمره و
بهواسطه آن تکوین مییابد وهمان طور که وقتی مهرهها را برحسب قواعد حرکت میدهیم ،ساختار بازی
را درمییابیم (.)Cohen, 1989
نهادها نیز چنیناند .معمو ًال تصور میشود نهاد یک ساخت سخت است ،یک شیء است که میتوان
آن را خلقالساعه درست کرد .چنین نیست .بلکه محتویات نرم نهادها مهمتر است .نهادها ،صورتبندی
اجتماعی از شیوههای فکر و احساس و اعمال نسبت ًا پایدار ما هستند .بازتابی از هنجارها و ارزشهایی
هستند که در زندگی خود با آنها محشوریم .ساختهایی هستند که از شیوههای عمل ما به وجود میآیند.
نهادها از اعمال و تعامالت تکرارشونده و پردامنه متشکل میشوند .مث ً
ال ما ازدواج و فرزندآوری میکنیم
و از این طرز زیست و عالیق و عواطف و هنجارهاست که خانواده بهمثابه یک نهاد پدید میآید .الزم
است درک خود را از نهادهای اجتماعی عمق ببخشیم .فلسفه وجودی نهادها ،کاهش عدم اطمینان است.
از طریق نهادهاست که قواعد بازی اجتماعی شکل میگیرد (برای تفصیل موضوع بنگرید به ؛فراستخواه،
 .)1394ساختارها و نهادهای عدالت و دموکراسی ،تجهیزاتی نیستند که مثل بسیاری از چیزهای دیگر
(حسب عادت انتقال تکنولوژی در ما!) بیاوریم و در شهرهای خود نصب کنیم .بلکه اینها از ادراکات و
از پویشهای اجتماعی ،از سبک زندگی ،از فرهنگ عمومی ،از تکاپوهای سپهر عمومی ،از کنشگریها
و همکنشیها و از تمرینهای اجتماعی ما میرویند و میبالند و شکل میگیرند و ساختارمند ونهادینه
میشوند.
دموکراسی قالبی و اسمی و ظواهر آیینی آن و انتخاباتِ صوری ،معمو ًال کاری از پیش نمیبرد اگر
پشت آن ،فرهنگ سیاسی مناسب ،حوزه عمومی نیرومند ،اجتماعات خودگردان و تمرینهای مدنی وجود
نداشته باشد .شکل ظاهر شمارش آرا و صندوق رأی معجزه نمیکند .سیرت دموکراسی است که صورت
دموکراسی را پابرجای و مؤثر میکند .همینطور است عدالت .تنها ترتیبات ظاهری برای توزیع مجدد
ثروت و قوانین رفاه و تأمین اجتماعی کافی نیست ،بلکه روح غمخواری بشر ،گذر از منفعتگرایی به خیر
عمومی و درک اینکه "تا یک نفر بدبخت است هیچکس خوشبخت نخواهد بود" .مجید تهرانیان نمونهای
از نخبگانی بود که در دهه پنجاه شمسی طرح توسعه ملی را فرایندی طوالنیمدت از تغییرات اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و روانی و ذهنی جامعه دانست و تأکید کرد که ما الزم داریم که ظرفیت
انسانی و نهادی خود را ارتقا بدهیم .اکنون باید به این سخن او بیفزاییم که الزم داریم ظرفیتهای مدنی،
صنفی ،ان جی اویی ،ظرفیتهای پویشی و خالقیتها و کنشهای ارتباطی در حوزهی عمومی خود را
توسعه بدهیم.
نه دموکراسی و نه عدالت ،با رجز و یا با دفترودستکهای دولتی و بوروکراتیک یا آیینهای دورهای
سیاسی و ماشینهای بزرگ حزبی برگزار نمیشوند .حزب الزم است و مهم نیز هست ولی از آن مهمتر
و پشتوانهی آن ،دغدغههای زندگی روزمره ما و اعمال و روابط ما در گروههای همسایگی ،دوستی،
نهادهای مدنی ،اجتماعات محلی ،تشکلهای درونزای صنفی ،حرفهای ،سندیکایی و کاری ماست.
عدالت و دموکراسی یک نوع تعلیم و تربیت ،یک نوع بینش و فرهنگ در متن زیست مردمان است.
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نوعی سبک زندگی است؛ یک گرامر اجتماعی و هنجاری است .الگویی از زیستن با دستور زبان اجتماعی
ارتقاءیافتهای است که در حین عمل اجتماعی و از طریق مشارکت در پایهایترین سطوح حیات جمعی
مانند همسایگان و اهالی محل و مدارس و سازمانهای کار و انجمنها و نهادهای مدنی ،در میانمدت و
درازمدت آزموده و آموخته میشود .پایداری عدالت آزادی ،حاصل نوعی آگاهی ضمنی از رهگذر تجربهی
داوطلبانه گروهی و نظمهای خودجوش و تعامالت اجتماعی است .نوعی هوش منطقی ،عاطفی ،معنوی
و میان فردی و درون فردی است .عدالت وقتی متحقق میشود که مردم یکیک به این نتیجه میرسند
"دیگری تعمیمیافته" وجود دارد .مردم در تمرینهای محلهای و سازمانی و صنفی و مدنی ،لذت و
که یک
ِ
اصالتهای زندگی صلحآمیز و احترام متقابل افراد را تجربه میکنند و با همین هوش میان فردی خودشان
متوجه میشوند که این نوع زیست مشترک ،مفیدتر و پرثمرتر است .حاصل این درک اجتماعی میشود
هنجارگرایی داوطلبانه ) ( Volumtarily Normalityمدارا (دیگرپذیری) ( ، )Toleranceانتخـابات،
مشاركت ،خودگردانی محلی ( ،)Local Autonomyخودگردانی شهری ( ، )Urban Autonomyفعالیت
مدنی و حزبی ( )Civil & Party Activityکه پایههای عدالت و دمکراسی را محکم میکند.
عدالت و آزادی ،قواعد آموختهی رفتار است که بهطور درونزا اشاعه مییابند .اما این نیز با شعار و
نصیحتنامههای سیاسی میسر نمیشود .برای اینکه این دومینو راه بیفتد باید اصالحاتی در نهاد دولت و
حکمرانی صورت بپذیرد ،نهادها و ساختارهایی ایجاد شود و حداقلهای الزم از اصالح قوانین حقوق بشر
و عدالت و دمکراسی صورت بگیرد تا از این پویشهای مدنی و فضای عمومی حمایت بکنند .در این
صورت است که این دو از طریق اکمال متقابل ،همدیگر را اعتال میبخشند.

برای عدالت و دمکراسی ،الزم است جامعه به سمت "نظم دسترسی باز" ( )OAOسوق یابد .این نیز
میسر نمیشود جز با ایجاد شرایط رقابتی و آزاد شدن سازمانهای الیت خارج از دولت و مستقل از دولت.
ّ
روشن است که قلعهنشینان بهسادگی حاضر به این بازی نخواهند بود .اما برای نیل به آن حداقل شرایط
آستانهای ( ، )doorstep conditionsتنها راه این است که بهجای آنکه از طرف دولت ،حرکتی آغاز
بشود ،خود جامعه و کنشگران اجتماعی ابتکار عمل را برعهده بگیرد .تنها راهحل این است که جهان
اجتماعی خارج از دولت ،بلوغ پیدا بکند .نهادهای خارج از دولت ،رشد کند و به پشتوانه بلوغ و تمکن و
نفوذ و اثربخشی اجتماعی خود ،خواستار قانونمند شدن و حاکمیت قانون و کنترل خشونت بشوند .اگر
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همین ابتکارات آستانهای جامعه پیش برود ،بهتدریج نظم دسترسی باز میشود و جامعه توسعه پیدا میکند
(.)North, 2005
یک مشکل بزرگ در ایران ،اندک بودن سهم ما در فعالیتهای غیرانتفاعی و داوطلبانه در نهادهای
ان جی اویی و مدنی است .کمتر از نیم درصد جمعیت ( 38صدم درصد) در حد پارهوقت یا تماموقت در
ن وقت افراد  15ساله و بیشتر ساکن
این نهادها عضویت دارند .نتایج دادههای  1394از آمارگیری گذرا 
در مناطق شهری ،نشان میدهد که بهطور متوسط سیزده ونیم ساعت ما صرف فعالیتهای نگهداری و
مراقبت شخصی ،خوابوبیداری و آرایش و درمان و این قبیل امور میگذرد .بعدازآن فعالیت شغلی مردان
در حدود  8ساعت (هفت ساعت و سهربع) وزنان در حدود  6ساعت ( پنج ساعت و سهربع) قرار دارد.
در عوض زنان ما پنج ساعت و سهربع ،خانهداری میکنند .جوانان  15-24ساله ،سه ونیم ساعت به
فعالیتهای آموزشی میپردازند و بیش از دو ساعت با رسانهها میگذرانند 16 .دقیقه ورزش و  18دقیقه
تفریح میکنیم ،باری کمترین مقدار درگذران اوقات ما ،دودقیقهای است که برای فعالیتهای داوطلبانه و
خیریه اختصاص میدهیم (مرکز آمار ایران.)1396 ،
فاعالن انسانی هرچند مسبوق به زمینهها هستند ولی متقاب ً
ال
منطق کنش عامالن اجتماعی میگوید
ِ
در تحول آنها نیز تأثیر میگذارند .نظمها و ساختارهای جدید ،از مجموع ه عملكردهای نوپدید و
تکرارشونده نخبگان و رهبران و متفكران سرچشمه میگیرد (کرایب1388 ،؛ ,Bryant and Jary
 .)1991آلن تورن در کتاب «بازگشت بازیگر» توضیح میدهد که عوامل ساختاری و زمینهای ،هرچند
عامالن فردی و گروهی را محدود میکنند ،ولی نمیتوانند بهکلی آنها را حذف بکنند
قلمرو انتخاب
ِ
) .(Burke, 2005: 136-140باید بازگردیم به منطق "یادگیری از طریق عمل اجتماعی" ،باهم
آموختن از طریق باهم عمل اجتماعی کردن .بازگشت به نهادهای سطح میانی و خُ رد ،به تمرینهای
جماعتی ،به منطق صنفها ،حرفهها ،سازمانهای کوچک ،همسایگیها ،محلهها ،دوستیها ،انجمنها
منطق
و حتی حلقههای علمی و فرهنگی و اجتماعی ،سازماهای غیردولتی ،نهادهای مدنی .بازگشت به
ِ
بازیهای دستهجمعی و همکاریهای مولد و خالق.
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