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چکیده
نظریۀ عدالت جان رولز پرنفوذ ترین نظریه س�ده بیستم است. وی با ترسیم 
موقعی�ت اولیه، بی طرفی افراد را براي رس�یدن به تواف�ق منصفانه تضمین مي کند. 
توافق منصفانه همان اصول عدالت اس�ت که باید روابط اجتماعی و سیاسی افراد را 
در جامعه تنظیم کند. مقوله شهروندی هم که تا دهه 1950 بیشتر در معنای شماري 
تکلیف مس�تفاد مي ش�د یا حداقل بُعد تکلیفی آن غالب ب�ود، از آن پس به ویژه در 
روابط دولت و ش�هروند بیش تر به ش�کل حقوق ش�هروندی مطرح شد.   چهار حوزه 
اصل�ی ش�هروندی عبارت  اند از: مدنی، سیاس�ی، اقتص�ادی �  اجتماعی و فرهنگی. 
به نظر مي رس�د که حق هاي مشمول اصل نخس�ت رولز در قلمرو حقوق شهروندِی 
جهان شمول )حقوق بشر( قرار مي گیرند. این حق ها عبارت  اند از: حق بهره مندي از 
غذا با ارزش غذایی کافی، لباس، سرپناه، مراقبت هاي بهداشتی اساسی، آب پاکیزه 
و خدمات بهداش�تی و آموزش�ی )حداقل در س�طح مقدماتی(. ولي، دیگر حق هاي 
اقتص�ادي و اجتماعْي حقوق ش��هروندی ص�رف بوده و منوط به ش�رایط ج�وامع 

خاص  اند.
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مقدمه
مفهوم شهروندي در هسته اصلی خود بر تعلق فرد به يك جامعه مبتنی 
ــي دارد ]2ـ22:1[. معموالً شهروندي را  ــت. شهروندي همیشه بُعدی سیاس اس
ــي، حوزه اقتصادي ـ  ــیم مي کنند: حوزه مدني، حوزه سیاس به چهار حوزه تقس

اجتماعي و حوزه فرهنگي يا جمعي. 
ــق آزادی و امنیت، آزادي بیان،  ــهروندي دربرگیرنده ح حوزه مدنِي ش
ــکیل انجمن و  ــر قانون و نیز آزادي تش ــده، وجدان و برابري در براب ــر، عقی فک

دسترسي به اطالعات است. 
ــِي شهروندي دربردارنده حق رأي دادن و مشارکت سیاسي  حوزه سیاس
ــي در مورد نظام سیاسي  ــت؛ يعنی، اين حوزه به حق ها و تکلیف هاي سیاس اس

مربوط است.
ــترك اشاره  ــهروندي فرهنگي به آگاهي از يك میراث فرهنگي مش  ش
ــايي حق هاي جمعي براي اقلیت ها  ــن حوزه از جمله در برگیرنده شناس دارد. اي

است]18:1-2[. 
ــی میان حقوق بشر و  ــت يعنی حوزه هاي مدنی و سیاس دو حوزه نخس
ــترك  اند.  به بیان ديگر، حق هاي مدنی و سیاسی حقوق  ــهروندی مش حقوق ش
بشر يا حقوق شهروندِی جهان شمول بوده وحق هاي مشروط يا مقید به شرايط 
ــد اقتصادیـ  اجتماعی  ــتار، فقط به بُع ــتند. در اين نوش جامعه هاي خاص نیس
ــناد  ــاق بین المللي حقوق اقتصادی و اجتماعی و اس ــای مندرج در میث )حق ه
ــودن و هم از نظر  ــاظ ماهیت ، پیچیدگي و حق ب ــر( که هم به لح ــط ديگ مرتب

جهانی بودن يا نبودن آن ها مورد مناقشه  اند، مي پردازيم.
ــاظ نظری مورد  ــادي و اجتماعي گاهی به لح ــاي اقتص ــت حق ه  ماهی
ــت. برای نمونه، »نئولیبرال ها بر اين باورند که حق هاي  ــه قرار گرفته اس مناقش
ــتند،  ــادآور بوده و اصاًل حق نیس ــمول بازتوزيع درآمد و اموال نه تنها فس مش
ــوده و مانعی برای  ــق مالکیت( ب ــاي واقعي )مانند ح ــه نقض کننده حق ه بلک
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ــر )مانند حق هاي مدني و سیاسي( به شمار مي روند.   ــت حقوق بش اجراي درس
نئومارکسیست ها1 حق هاي اجتماعی را استثمارگر می دانند. پسا ساختار گرايان2 
اين حق ها را ابزار گسترش قدرت اداري دولت براي تعريف و کنترل سوژه هاي 
ــت و ضدنژادي حق هاي اجتماعي نیز بدين  فردي مي انگارند. منتقدان فمنیس
ــت به گونه ای نظام مند از  ــأله اعتراض مي کنند که زنان و مردان سیاه پوس مس

حق هاي اجتماعي محروم مي شوند«]17:87[.
ــت.  برای  ــده اس ــتدالل های مختلفی مطرح ش در برابر اين انتقادها، اس
ــتدالل شده است که اگر اساساً در تعهد خود نسبت به حق ها  نمونه، چنین اس
جدي باشیم، ناگزير بايد حق هاي اقتصادی ـ اجتماعی را به رسمیت بشناسیم. 
ــد،  ــته باش ــالمتي وجود نداش زيرا، اگر الزامات يك زندگي فعال و همراه با س

نمي توان به طور کامل صاحب يك حق شده يا آن را اعمال کرد.
ــده اين است که نیازهاي اجتماعي ـ اقتصادي    ديگر استدالل مطرح ش
به اندازه هر نیاز يا منفعت ديگري مهم  بوده و مرگ، بیماري، سوء تغذيه و قرار 
ــي  گرفتن در معرض خطرهاي طبیعي به اندازه هرگونه انکار آزادي هاي سیاس
و دروني موجب نگراني  اند. اگر نظريه اي اخالقي در مورد کرامت و رفاه فردي، 
ــاب نیاورد، نظريه اي آشکارا ناقص است.  بر پايه اين  ــده را به حس نیازهاي ياد ش
ــادی ـ اجتماعی برتری  ــی بر حق هاي اقتص ــتدالل حق هاي مدنی ـ سیاس اس

ندارند. ]5:171-72[
ــمار  ــفه معاصر به ش نظريه عدالت رولز از جمله نظريه هاي ماندگار فلس
ــه و از جمله حقوق بشر  ــیاری بر جنبه هاي مختلف انديش مي رود که تأثیر بس
ــتین ويژگي نهادهاي اجتماعي مي انگارد. با  ــته است. رولز عدالت را نخس گذاش
ــت، ناگزير هر  ــر از جمله هدف هاي عدالت اس توجه به اين که تحقق حقوق بش
نظريه اي که در حوزه عدالت مطرح مي شود، بر فهم حقوق بشر تأثیر گذار است.  

1. Neo-Marxists
2. post structuralism
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رولز هوادار عدالت توزيعی1 و توزيع عادالنۀ ثروت است  ]83-182: 6[.  بنابراين، 
ــت که در چهارچوب نظريه عدالت رولز، حق هاي  ــأله شايسته توجه اس اين مس
اقتصادی ـ اجتماعی چه جايگاهی دارند و چگونه مي توان آن ها را محقق کرد. 

ــاي آن )بند الف( و  ــدا نظريه عدالت رولز و ويژگی ه ــن منظور، ابت  بدي
ــپس حق هاي اقتصادی ـ اجتماعی در پرتو اين نظريه )بند ب( تحلیل شده  س
ــبِت حق هاي  اقتصادیـ  اجتماعی با حقوق شهروندی از ديدگاه  ــپس، نس و س

نظريه ياد شده ارزيابی مي شود.

الف. نظریه عدالت رولز 
ــأله در بحث عدالت عبارت است از دفاع پذير کردن روابط  مهم ترين مس
ــباهت  ــأن اجتماعي با وجود ش نابرابر در جامعه. نابرابري در ثروت ، قدرت و ش
در استعدادهاي افراْد واقعیِت انکار ناپذير همه جامعه ها بوده است. افزون بر آن، 
هیچ رابطه معناداري میان نابرابري در ثروت و قدرت و نابرابري در استعدادهاي 
طبیعي وجود نداشته است. بنابراين، دفاع از اين نابرابري ها يا نفي آن ها موضوع 

اصلي بحث عدالت است. 
از بُعد حقوقي، عدالت در تصمیم گیري هاي عادالنه جست وجو مي شود. 
ــفه سیاسي  ــد. ولی، از حیث فلس ــت که بر پايه قانون باش تصمیمي عادالنه اس
ــأله عادالنه بودن خود قانون و خاستگاه آن  ــفه حقوق، بی درنگ مس و نیز فلس

مطرح مي شود. 
ــت، نه  ــي، عدالت صفت نهادهاي اجتماعي اس ــفه سیاس از ديدگاه فلس
ــت که نهادهای اجتماعي بايد حق ها و  ــان و اعمال او. منظور اين اس صفت انس
مسؤولیت ها، قدرت و اختیارات، مزيت ها و فرصت هاي وابسته به خود را عادالنه 
ــت؟ در  ــت که عادالنه بودن در چیس ــش اصلی اين اس توزيع کنند. ولی، پرس
ــخ اصلي داده شده است: نخست،  ــفه سیاسي غرب، به اين پرسش دو پاس فلس

1. distributive justice
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عدالت به معناي به دست آوردن منافع متقابل بر پايه توافق و قرارداد که در اين 
صورت، انگیزه عمل عادالنه عبارت است از فراهم کردن منفعت بلند مدت فرد؛ 
و دوم، عدالت به معنای بي طرفي بدين معنا که افراد بتوانند از رفتار خود بدون 
ــاع کنند]115: 2[.  نظريه عدالت رولز جزء نظريه هايی  رجوع به منافع خود دف
است که عدالت را در معنای دوم به کار مي گیرند. در حقیقت، رولز در پی اثبات 
ــی است که مفهوم غايت گرايانه عدالت بر مفهوم سود انگارانه آن  اين نکته اساس
ــپس جايگاه  ــری و اولويت دارد.  ابتدا مبانی و اصول نظريه عدالت رولز و س برت

عدالت اجتماعی در آن بررسی مي شود.
1. مبانی و اصول

ــتین1 آغاز مي کند.   ــوم موقعیت نخس ــه خود را با طرح مفه ــز نظري رول
ــول عدالت در آن  ــی و ايده آل که اص ــت فرض ــتین وضعیتی اس موقعیت نخس
ــن موقعیت، همه افراد اطالعات  ــود. به طور کلي، در اي موقعیت گزينش مي ش
ــن افراد فراهم کردن منافع خود  ــاني درباره خود و جامعه دارند. انگیزه اي يکس
ــود آگاهی ندارند ]119: 2[.   ــت، ولی از ماهیت منافع و هويت اجتماعي خ اس
رولز با طرح اين مفهوم مي خواهد ببیند که افراد واقع در اين موقعیت نخستین 

چه اصولی را برای زندگی جمعی خويش برمي گزينند. 
ــتین دو اصل زير را  ــراد در موقعیت نخس ــت که اف ــر اين باور اس وي ب
ــبت به طرح مناسبي  ــخصي حقی برابر نس ــت: هر ش بر مي گزينند: »اصل نخس
ــابهي در مورد آزادي ها براي همگان  از آزادي هاي بنیادين دارد که با طرح مش
ــاده تر، اين اصل در مقام بیان توزيع برابر  ــد«]381: 1[. به بیان س ــازگار باش س

آزادی است.
ــازمان يابند  »اصل دوم: نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي بايد چنان س

که هر دوی آن ها:
الف: بیشترين نفع را براي نابرخوردارترين افراد داشته باشند.

1. original position
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ب: به مقامات و موقعیت هايي وصل باشند که در شرايط منصفانه و برابر 
از نظر فرصت به روي همه گشوده باشند«]378: 1[. 

ــل  ــت، ناظر به نس ــت که در مقام بیان توزيع برابر آزادی اس اصل نخس
ــی و اصل دوم ناظر به نسل  ــر يعنی حق هاي مدنیـ  سیاس ــت حقوق بش نخس
ــر يعني حق هاي اقتصادي ـ اجتماعي است. اکنون بايد ديد که  دوم حقوق بش
جايگاه و ماهیت عدالت اجتماعی در نظريه عدالت رولز چیست و چگونه توجیه 

مي شود. 
2. جایگاه عدالت اجتماعي در نظریه رولز

ــت. در واقع،  ــده عدالت اجتماعی اس ــه رولز  تبیین کنن ــل دوم نظري اص
موضوع اصل دوم نظريه رولز عدالت اجتماعی است. رولز در تمهید زمینه الزم 
ــان نابرابري_ و نیز  ــول عدالت خود_ به ويژه اصل دوم يا هم ــراي پذيرش اص ب
اثبات اعتبار آن ها به منزله تنها اصول ممکن عدالت، بحث عمیقي را درباره سه 
ــیر ممکن از اين اصل براي توجیه نابرابري مطرح مي کند. هدف او از اين  تفس
بحث اين است که استدالل خود را درباره ضرورت اتخاذ اصل دوم در پس پرده 

بی خبری تقويت کرده و گريزناپذيری آن را نشان دهد.
ــیِر ممکن از اصل نابرابري به مثابه اصل عدالت بر نظريه  ــتین تفس نخس
ــاي برابِر حقوقی که  ــیر، فرصت ه ــت. بر پايه اين تفس آزادي طبیعي مبتني اس
ــود، فرصت هايي برابر انگاشته  ــان ها منتهی مي ش ــدن انس در عمل به نابرابر ش
ــیدن به برابري فرصت ها، به ايجاد هر گونه برابري  ــود. بنابراين، براي رس مي ش
ــول مبادله آزاد در بازار آزاد  ــت. هر وضع توزيعي در صورتي که محص نیاز نیس
ــري حقوقي در  ــت کم حق براب ــت. بر اين پايه، همگان دس ــد، عادالنه اس باش
ــت هاي اجتماعي را دارند. اين موضع لیبرالیسم محض است  ــي به پس دسترس
ــام مبتني بر آزادي طبیعي،  ــه نابرابري را عین عدالت مي انگارد. ولی، در نظ ک
آشکارترين بي عدالتي اين است که چنین نظامي امکان دخالت عوامل تصادفي 
ــد. از اين  رو، در  ــهام امکان پذير مي کن ــور پیش بیني ناپذير را در توزيع س و ام
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تفسیر نخست، نقش عوامل تصادفي انديشه نابرابري به مثابه عدالت را مخدوش 
مي سازد ]123: 2[. 

در تفسیر دوم که تفسیر لیبرالیسم اصالح طلبانه از اصل نابرابري است، 
کوشش مي شود تا نارسايي هاي تفسیر نخست از میان بروند. بر پايه اين تفسیر، 
بايد شرط نابرابري فرصت ها را نیز افزود؛ يعني، کساني که استعدادها و توانايي 
ــانی  ــان دارند، صرف نظر از جايگاه طبقاتي خود بايد امکان موفقیت يکس يکس

داشته باشند: 
ــته  ــابهی داش ــاخص هاي زندگي مش ــابه بايد ش آنان با توانايي هاي مش
ــند. به طور خاص، مي پذيريم که نوعی توزيع موهبت و امتیازهاي طبیعي  باش
وجود دارد. افرادی که استعداد و توانايی مشابهی داشته و رغبت يکسانی برای 
ــان از موفقیت ها بدون توجه به  ــتفاده از آن ها دارند، بايد چشم اندازي يکس اس
ــند. در همه بخش هاي  ــته باش ــتین خود در نظام اجتماعي داش موقعیت نخس
جامعه، بايد تقريباً جنبه هاي يکسان و برابر فرهنگی و نیز بهر ه مندي برابر براي 
ــد. انتظارات افراِد دارای  ــابه وجود داشته باش ــتعداد و عالقه مش افراد دارای اس
ــه اجتماعي آنان قرار گیرد  ــابه نبايد تحت تأثیر طبق ــي و انگیزه هاي مش تواناي

 .]20:63[
ــه روي افراِد دارای  ــت ها ب ــیدن به همه پس ــن، باز بودن راه رس  بنابراي
ــرفت افراد،  ــي در راه پیش ــرايط- صرف نظر از طبقه آنان- رفع موانع آموزش ش
ــي، حذف مالحظه هاي طبقاتي از  ــدن آموزش اولیه همگان اجباري و رايگان ش
حوزه آموزش، گسترش نقش مدرسه ها در رفع نابرابري هاي طبقاتي و مواردی 
ــکل اين  ــت. ولی، مش ــازی برابري در فرصت ها س ــرط فراهم س از اين قبیل ش
ــکل  ــي افراد را که در خانواده ش ــن موانْع نابرابري هاي اساس ــت که رفع اي اس
مي گیرند، از میان نمي برد. اختالف طبقاتي خانواده ها همچنان نخستین عامل 
ــکان برابري فرصت ها  ــر چه به عقب برويم، ام ــت. بنابراين، ه تعیین کننده اس
ــود و همه چیز تصادفي از کار درمي آيد. همه عواملي که در  کم تر و کم تر مي ش
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ــوده و موجب تفاوت و نابرابري میان  ــت افراد پس از تولد مؤثر ب تعیین سرنوش
ــوند، تصادفي اند. هر انساني ناگزير در قرعه کشي طبیعي و فرهنگي  آنان مي ش
ــود.  ــت طبیعي و فرهنگي اش تعیین مي ش ــده و سرنوش ــري وارد ش گريزناپذي

بنابراين، برابري در فرصت ها نمي تواند سطحي و روبنايي باشد  ]:124 7[. 
ــت کم تا  ــت؛ دس اصل فرصت برابر فقط به گونه اي ناقص تحقق پذير اس
هنگامی که برخي از شکل هاي خانواده وجود دارد. محدوده  توسعه توانايی ها و 
استعدادهاي طبیعي و بهره مندي از آن ها تحت تأثیر همه انواع شرايط اجتماعي 
ــتن رغبت به کوشش و از اين رو  و نگرش هاي طبقاتي قرار مي گیرد. حتي داش
مستحق بودن در مفهوم عادي خود به خانواده مرفه و شرايط اجتماعي بستگی 
دارد.  تضمین فرصت هاي برابِر دست يابی و فرصت هاي برابر فرهنگی برای افراد 
ــت. بنابراين، مي توان اصولي  ــان در عمل امکان پذير نیس ــتعداد يکس دارای اس
ــناخته و تأثیر خود سرانه قماربازِي  ــمیت ش را برگزيد که اين واقعیت را به رس

طبیعي را تعديل کنند ]20:64[. 
ــاي نابرابر را حذف  ــر همه عوامل تصادفي مؤثر در فرصت ه ــي اگ    حت
ــأله بهره مندي بر پايه  ــیر دوم را تا نهايت آن اجرا کنیم، مس کنیم، يعني تفس
توزيع طبیعي توانايي ها و استعدادها باقي مي ماند. به بیان ديگر، باز هم عوامل 
ــي نیز بنا به تعريف  ــد بود. توانايي هاي طبیع ــده اي در کار خواهن پیش بیني نش
ــن عوامل تصادفي،  ــد. در نتیجه، با حذف همه اي ــي و پیش بیني ناپذيرن تصادف
ــه در پس پرده  ــم خواهد بود ک ــراي افرادي فراه ــا تنها ب ــري در فرصت ه براب

بی خبری و عاري از هر ويژگي شاخص طبیعي يا اکتسابي باشند.
ــراي اثبات اصل دوم فراهم  ــد تا زمینه را ب  رولز از اين رهگذر مي کوش
ــیر دمکراتیك که مورد نظر او  ــیر سوم يعنی تفس ــازد و از همین جا به تفس س
ــت، مي رسد.  اين تفسیر از ترکیب اصل برابري منصفانه  در اصل دوم عدالت اس
ــام را از اصل کارايي با  ــود. اصل تفاوت ابه ــا و اصل تفاوت ايجاد مي ش فرصت ه
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ــای ارزيابی نابرابری اقتصادی و اجتـماعی  گزينش يك موقعیت خاص که مبن
ــود که  ــد. اصل تفاوت در نظريه رولز چنین پديدار مي ش ــت، بر طرف مي کن اس
ــد بود که به نفع  ــا تا اندازه اي مجاز خواهن ــه نابرابري های بالفـعل تنه اين گون
کم بهره ترين افراد جامعه باشنـد ]13:117[. به نظر رولز، در اِعمال اصل تفاوت، 
بايد میان دو مورد تمايز قائل شد: نخست، انتـظارات افراِد کم تر منتفع افزايش 
ــده(؛ دوم، انتظارات افراد  ــود )البته مشـروط به قـیدهاي ذکرش ـــینه ش و بیش
ــت کم به رفاه افراد بسیار نگون بخـت کمك کند؛ يعني، اگر انتظارات  مرفه دس
ــابه کاهـش  ــود، انتظارات افراد کم بهره مند مي توانند به طور مش آنان کم تر ش
ــتعدادهاي طبیعي را اين گونه  ــد ]20:68[. اصل تفاوت نظريه مربوط به اس ياب
بـیان مي کند که اگر من در جامعه مورد نظر رولز شخصی با اسـتعدادم، مجاز 
ـــروط بر آنکه رفاه مادِي  ــم بود که رفاه مادي خود را افزايـش دهم مش خواهـ
ــتعدادهاي من  ــا اين  کار افزايش دهم. بنابراين، اس ــن افراد را نیز ب کم بهره تري
ــتفاده کنم، بلکه موهبت هايي  ــتند که از آن ها براي منافع خود اس منابعي نیس
مشترك انگاشته مي شوند که بايد از آن ها براي نفع ديگر اشخاص نیز استفاده 

کرد]345ـ 344 : 21[. 
ــادي و اجتماعي عمومي را در يك جامعه  رولز وجود واقعیت هاي اقتص
ــمارد؛ زيرا، از رهگذر آن ها مي توان فهمید که چه اتفاقي مي افتد. از  جايز مي ش
نظر وی، برای اِعمال اصل تفاوت بايد مجموعه اي کامل از واقعیت هاي اجتماعي 
و اقتصادي و عمومي تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرد. در اين صورت، واقعیت هاي 
ــترس واقع مي شوند]131: 7[. اکنون بايد به  عمومي جامعه مورد بحث در دس
ــن مطلب پرداخت که اجرای اصول مورد نظر رولز و به ويژه اصل دوم و بحث  اي

عدالت اجتماعی مورد نظر وی مستلزم چه سازمان ها يا ترتیباتی است؟
ــت رولزی چگونه مجموعه خاصي  ــت بايد ديد عدال به بیان ديگر، نخس
ــت نظريه رولز - يعنی اصل  ــاي اجتماعي را تجويز مي کند. اصل نخس از نهاده
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ــي را مي طلبد که همان نظام  ــي خاص برابري آزادي هاي بنیادين- نظام سیاس
ــي لیبرال است.  بحث در اين باره موضوع اين نوشتار نیست. اصل ديگر  دمکراس
ــد، تجويز کننده  ترکیبي از  ــادي را تنظیم مي کن ــاختار اجتماعي ـ اقتص که س
ــت.  از نظر رولز، اقتصاد بازار براي کارايي اقتصادي  اقتصاد بازار و دولت رفاه اس
ــته و دامنه آن تا جايي مي تواند گسترش يابد که با اولويت آزادي  ضرورت داش
بنیادين سازگار باشد. زيرا،  آزادي هاي بنیادين براي برآورده کردن شرايط الزم 
براي اصل تفاوت ضروري  اند. ولی، نظام بازار به  تنهايي شرايط الزم براي تحقق 
اين اصل را فراهم نمي کند. توزيع ثروت ناشی از اقتصاد بازار به عدالت اجتماعي 
ــي ندارد. براي آن که بتوان نیازهاي مادي بنیادين همه را فراهم کرده و در  ربط
ــرد، دخالت حکومت و باز توزيع ثروت ضرورت  ــن حال اصل تفاوت را اجرا ک عی
ــت که حکومت بايد با تمهیدهايي مانند  دارد. به بیان ديگر، رولز بر اين باور اس
مقرري خانوادگي و پرداخت هاي خاص در موارد بیماري و بیکاري، يا از رهگذر 
ــات بر درآمد منفي، حداقِل اجتماعي را تضمین کند. اصل برابري منصفانه  مالی
ــت که دولت يا  ــینه ـ کمینه کردن فرصت ها( نیازمند آن اس فرصت ها )يا بیش
ــه هاي عمومي يا پرداخت يارانه به مدرسه هاي خصوصي،  از رهگذر نظام مدرس

آموزش و پرورش رايگان را تضمین کند ]385: 1[. 
ــکل عمـده عدالت توزيعي گزينش يك نظام اجـتماعي است. ايده  مش
عدالت به معنای انصاف در مقام استفاده از مفهوم عدالت رويـه اي محض1 برای 
ــه گونه اي طرح ريـزی  ــت. نظام اجتماعي بايد ب مديريت قابلیت هاي خاص اس
ـــیدن به اين هدف نیازمند آن اسـت  ــود که توزيع نهايي منصفانه شود. رس ش
ــي و  ــب سـیاس ــازمان هاي منـاس ــتر س که فرايند اجتماعي و اقتصادي در بس
ــازمان هاي حمايتي ارائه مي کند  حقوقي قرار گیرد. رولز توصیفی کلي از اين س

 .]16:472[
ــاختار پايه2 از رهگذر قانون اساسي منصفانه اي که  رولز مي پذيرد که س

1. pure procedural justide
2. background structure
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ــود. وی وجود برابري  ــر را تضمین مي کند، تنظیم مي ش ــهروندي براب آزادي ش
ــد تا  ــت که دولت مي کوش منصفانه فرصت ها را نیز مي پذيرد. اين بدان معناس
ــده، فرصت هاي برابر  ــرمايه اجتماعِي ايجاد ش ــزون بر حفظ انواع معمولي س اف
ــتعدادها و عالقه مشابه از رهگذر  ــخاص دارای اس آموزش و فرهنگ را براي اش
ــه همگانی  ــیس يك نظام مدرس ــه هاي خصوصي يا تأس ــه به مدرس دادن ياران
تضمین کند. از آن گذشته، دولت بايد برابري منصفانه فرصت را در فعالیت هاي 
ــغل فراهم کند که اين امر با سیاست گذاري و  اقتصادي و در گزينش آزادانه ش
تنظیم فعالیت هاي شرکت ها و مؤسسه هاي خصوصي، منع ايجاد محدوديت هاي 
ــت مي آيد.  ــر راه موقعیت هاي مطلوب به دس انحصاري و پرهیز از ايجاد مانع س
ــي را از رهگذر مقرري هاي خانواده و  ــرانجام، دولت بايد يك حداقل اجتماع س
ــتخدامي يا به منزله يك  ــاي خاص براي بیماران و پرداخت خاص اس پرداخت ه

مکمل تدريجي و نظام مند درآمد تضمین کند. 
ــازمان هاي پايه اي، دولت را مي توان نهادي چهار بخشي  در ايجاد اين س
ــرايط  ــا عهده دار حفظ برخي از ش ــك از اين بخش ه ــت که هر ي ــر گرف در نظ
اجتماعي و اقتصادي است. شاخه تخصیص1 در مقام حفظ نظام رقابتي قیمت ها 
ــازار )برای نمونه از  ــدن بازار و اصالح ناکارآمدي ب ــری از انحصاری ش و جلو گی
رهگذر گرفتن مالیات  ، دادن يارانه هاي مناسب و تغییر نظام اقتصادی و حقوق 

مالکیت( است]44ـ 243 : 20[.
ــت از فراهم کردن اشتغال کامل به طور  هدف بخش تثبیت2 عبارت اس
ــغول کار شوند و انتخاب آزادانه  معقول؛ بدين معنا که، همۀ جويندگان کار مش
ــت کارآمد مؤثر تضمین کند. اين دو بخش به  ــغل و ثبات مالي را با درخواس ش
ــد. بخش انتقال3 فراهم کردن  ــور کلي در مقام حفظ کارآمدي اقتصاد بازارن ط
ــل اجتماعي را بر عهده دارد؛ يعنی، به نیازهای بنیادين مادی افراد توجه  حداق

1. allocation branch
2. stabilization branch
3. transfer branch
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ــتم رقابتي به نیازها  ــود. زيرا، يك سیس ــرده و براي آن ها اهمیت قائل مي ش ک
اهمیتي نمي دهد و بنابراين نمي تواند تنها وسیله توزيع باشد.  

ــبی در سهام  هدف آخرين بخش يعنی بخش توزيعي1 حفظ عدالت نس
ــام اقتصادی و حقوق  ــات و تغییر و اصالح نظ ــذر گرفتن مالی ــي از رهگ توزيع
ــت. بنابراين، خود اين بخش به دو جنبه مختلف می پردازد.  نخست،  مالکیت اس
از ارث و بخشش هاي صورت گرفته مالیات هايی گرفته و شرايطی را برای حقوق 
ــت،  ــر به وصیت تعیین مي کند. هدف از اين کار افزايش درآمد دولت نیس ناظ
ــروت و نیز جلوگیري  ــته توزيع ث ــت از اصالح تدريجي و پیوس بلکه عبارت اس
ــري منصفانه فرصت ها  ــي و براب ــدرت که براي ارزش آزادي سیاس ــز ق از تمرک
ــت. ديگر جنبه بخش توزيعي ارائه طرح مالیاتي براي افزايش برخي  زيان بار اس
از درآمدها ست که گرفتن اين مالیات  از مقتضیات عدالت است. منابع احتمالي 
ــه، حکومت بتواند کاالهاي  ــود؛ به گونه اي ک مالیات بايد به حکومت واگذار ش
ــراي توجیه اصل تفاوت  ــرده و پرداخت هاي انتقالي را که ب ــي را تهیه ک عموم

ضروري  اند، انجام دهد ]46ـ 244 : 20[.

ب.  تحلیل ماهیت حق هاي اقتصادی � اجتماعی 
ــب  ــتاندارد مناس جوهره اصلی حق هاي اجتماعْي حق بهره مندي از اس
زندگي است )ماده 25.ح.ب، ماده 11 م.ب.ح.ا و ماده 27 ك.ح.ك(. بهره مندي 
ــتلزم آن است که هر شخص از حقوق ضروري معاش  ــت کم مس از اين حق دس
ــت و مساعده  ــرايط ضروري بهداش ــکن و ش ــب ، لباس، مس يعنی غذاي مناس
ــد )ماده10 م.ب.ح.ا و ماده 27 ك.ح.ك(. بهره مندي از  خانوادگی بهره مند باش
حق هاي اجتماعي نیز نیازمند بهره مندي از برخي حق هاي اقتصادي است. اين 
ــتن کار )ماده  ــا عبارت  اند از: حق مالکیت )ماده 17 ا.ج.ح.ب(، حق داش حق ه
ــاده 6 م.ب.ح.ا( و حق بهره مندي از تأمین اجتماعي )مواد 22 و  23 ا.ج.ح.ب، م

1. distribution branch
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ــاده 9 م.ب.ح.ا و ماده 26 ك.ح.ك(. حق هاي اقتصادي کارکرد  25 ا.ج.ح.ب، م
دو گانه اي دارند. اين امر به ويژه در مورد حق مالکیت مطرح شده است. اين حق 
ــب و نیز مبناي استقالل و بنابراين مبناي آزادي  ــتاندارد مناس مبنايی براي اس
ــود: حق داشتن کار  ــت. حق مالکیت بايد حداقل با دو حق ديگر تکمیل ش اس
که مي تواند درآمدي را فراهم کند که خود استاندارد مناسب زندگي را تضمین 
ــي  ــد و حق بهره مندي از تأمین اجتماعي که مي تواند درآمد ناکافي ناش مي کن
ــي از کار را تکمیل کند مشروط بر اين که کارگران  از اموال و درآمد ناکافي ناش
بتوانند منافع خود را از رهگذر اتحاديه هاي تجاري آزاد مورد حمايت قرار دهند 
ــتاندارد مناسب زندگي از رهگذر کار به  )ماده 8 م.ب.ح.ا(. حق بهره مندي از اس
ــت.  اگر چه حق بهره مندي از آموزش )ماده  بیکاري، پیري يا ناتواني مربوط اس
26 ا.ج.ح.ب، مواد 13 و 14 م.ب.ح.ا و مواد 28 و 29 ك.ح.ك( ارتباط نزديکي 
با حقوق فرهنگي دارد، رکن اساسي حق هاي اقتصادي و اجتماعي نیز به حساب 
مي آيد. آموزش در جهت استفاده مطلوب از اموال براي فراهم کردن استاندارد 
ــب زندگي، در جهت به  دست آوردن کار رضايت بخش و انجام بهتر کار و  مناس
نیز براي توانايي استفاده مطلوب از درآمد ناشی از اموال، کار يا تأمین اجتماعی 

برای يك استاندارد مناسب زندگي اهمیت اساسی دارد ]19ـ 17: 12[.
 »حـق بهره مـندی از آموزش حـقی پیـچـیده يـا مجموعـه اي از حق ها 
ــت… حق مزبور در مرز میان حق هاي مدني ـ سیاسي و حق هاي اقتصادي  س
ــت دولت براي فراهم کردن  ــي قرار دارد. جوهره اصلی آن تعهد مثب ـ اجتماع
ــهروندان خود است ... . افزون بر آن، احترام به کثرت باوري در  ــه براي ش مدرس
ــي را  درپي  جامعه دمکراتیك و تعهد به حفظ تنوع فرهنگي در فرآيند آموزش

دارد«]46ـ1345: 15[.
رابطه میان نیازها و حق ها  رابطه پیچیده اي است. ولي، اين پیچیدگي ها 
ــاي مادي و  ــزان معیني از کااله ــود که می ــع اين حقیقت بنیادين نمي ش مان
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ــاني حیاتي است. با وجود اين، در اين زمینه نیز برخي  غیرمادي براي رفاه انس
ــبت به حق هاي اقتصادي ـ اجتماعِي فهرست شده در  از افراد انتقادهايي را نس

اعالمیه جهاني حقوق بشر مطرح کرده  اند.
 موريس کرانستون1 آزمونی سه بخشي ارائه کرده و بر اين باور است که 
ــود که بتواند اين آزمون را  ــته ش يك ادعا هنگامی مي تواند حقی واقعی انگاش
ــت سر بگذارد.2 نخستین آزمون اِعمال پذيری3 است. از نظر کرانستون، حق  پش
مستلزم تکلیف است. افراد فقط نسبت به چیزي مي توانند تکلیف داشته باشند 
که انجام دادن آن امکان پذير باشد. با توجه به شرايط اقتصادي کشورهاي آسیا ، 
ــاي رفاهي را به منزله  ــکاي جنوبي ، اين دولت ها نمي توانند کااله افريقا و آمري
ــتاندارد زندگي مناسب براي سالمتي و رفاه همه شهروندان خود فراهم  يك اس
ــت  کنند و بنابراين، حق هاي اقتصادي ـ اجتماعي نمي توانند اين آزمون را پش
ــر بگذرانند ]19:159[. در مورد آزمون اِعمال پذيري، اين مسأله را نمي توان  س
ــراي فراهم کردن کامل همه  ــه جامعه ها توان مالي الزم را ب ــکار کرد که هم ان
حق هاي اقتصاديـ  اجتماعي مندرج در اعالمیه جهاني حقوق بشر ندارند. ولي، 
ــی تکلیف به فراهم کردن اين حق ها را  ــوان بر اين باور بود که هیچ دولت نمي ت
در حد توان خود ندارد. افزون بر آن، برخي از حق هاي مدني- برای نمونه، حق 

داشتن امنیت- نیز به منابع وابسته  اند. ]19:160[.
 دومین آزمون جهان شمولي است. هنگامی مي توان از حق بشری سخن 
ــد. دو مالك برای تشخیص جهان شمولی يك حق  ــمول4 باش گفت که جهان ش
وجود دارد: نخست، چنین حقی بايد برای همه باشد؛ و دوم، اين حق، تکلیفی 
ــمول ايجاد کند.  به باور کرانستون، حقی مانند بهره مندي از تعطیالت  جهان ش
ــت و همه افراد از  ــوق ويژه کارگران اس ــراه با پرداخت حق ــم دوره اي هم منظ

1. Maurice Cranston
2. در اين جا فقط به دو آزمون اشاره شده و آزمون سوم مورد بحث نیست.

3. . practability
4. universal
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ــت.  اگر  ــر دانس ــتند و بنابراين، نمي توان آن را جزء حقوق بش آن بهره مند نیس
ــتون به استدالل خود پای بند باشد، در آن صورت اين مطلب را در مورد  کرانس
ــی نیز مي توان مطرح کرد؛ در حالی که وی بر اين باور  حق هاي مدنی ـ سیاس
ــت که حق هاي مدنی ـ سیاسی از هر سه آزمون موفق بیرون مي آيند.  برای  اس
ــی عاالدنه حقی جهان شمول  نمونه، مي توان گفت که حق بهره مندي از دادرس
ــت، نه در مورد همه افراد.  از  ــت؛ زيرا، فقط در مورد متهمان امکان پذير اس نیس
ــر به آن منوط به آن  اين رو، بهره مندي از حقی خاص و اطالق عنوان حق بش
نیست که دارنده آن در همه شرايط از آن بهره مند باشد.  افزون بر آن، برخي از 
حق هاي اقتصاديـ  اجتماعي _ مانند بهره مندي از آموزش يا مراقبت بهداشتي 
ــتون مالك  ــور منطقی مورد ادعای همه افرادند ]59ـ158: 19[. کرانس _ به ط
ــومی را نیز بر جهان شمولی مي افزايد؛ بدين معنا که، حقوق بشر بايد در برابر  س
ــاي اقتصادي ـ اجتماعي به طور  ــند. در حالی که، حق ه همگان مورد ادعا باش
ــوند، نه در برابر  ــا جامعه اي خاص ادعا مي ش ــر يك حکومت ي ــتقل در براب مس
ــتدالل کرانستون را در مورد  کل جهان يا همه مردم.  در اين جا نیز مي توان اس
حق هاي مدنی و سیاسی نیز به کار گرفت.  برای نمونه، حق بهره مندي از امنیت 
ــت که شخص به طور معمول در برابر دولت خود دارد نه در برابر همه  حقی اس

افراد بشر به طور يکسان ]19:159[. 
ــتدالل کرانستون مبنی بر لزوم وجود تکالیفی جهان شمول   مي توان اس
ــادی و اجتماعی را به  ــاي اقتص ــود آن در مورد حق ه ــر و نب ــرای حقوق بش ب
ــاي اقتصاديـ  اجتماعي  ــتیم حق ه ــید؛ بدين معنا که، مجبور نیس چالش کش
ــهروندي بینگاريم. به نظر مي رسد که همه  ــري يا صرفاً ش را حق هاي صرفاً بش
افراد بما هو انسان حق بهره مندي از حداقل معیني از رفاه مادي را دارند؛ ولي، 
ــاص، دارای حق هاي رفاهي بیش تري  اند که  ــهروندان جامعه هاي خ به منزله ش
ــمول قرار مي گیرند.  تا هنگامی که جهان کما بیش  فراتر از آن حداقِل جهان ش
ــت، ناممکن به نظر مي رسد  ــتقل باقي  اس ــي مس ــکل جامعه هاي سیاس به ش
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ــه مرزهای جامعه هاي  ــي افراد را به  کلي بدون توجه ب ــه بتوان حق هاي رفاه ک
ــرد. طرفداران حق هاي اقتصادي- اجتماعي بدون ناديده گرفتن  خاص تصور ک
مرزهاي سیاسي بهتر مي توانند اين نکته را بپذيرند که مرزهای دولت ها برخي 
ــاري  ــا و ضرورت ها را  اقتضاء مي کند، ولی مي توانند بر اين امر پافش مالحظه ه
ــان ها  بدون توجه به  ــی از  رفاه مادي وجود دارد که همه انس ــد که حداقل کنن

مرزهای مزبور نسبت به آن ها دارای حق هستند] 19:168[.
ــت.  بر پايه  ــب با خود اس ــتلزم وجود تکالیف مرتبط و مناس حق ها مس
ــور عمده متوجه  ـــر به  ط ــی، تعهدات مـربوط به حقوق بش ــوق بین الملل حقـ
دولت ها ست. بر پايه ماده 2 میثاق بین المللي حقوق اقتصادي، دولت هاي عضو 
ــراي اتخاذ تدابیري در چهارچوب  ــاق از نظر قانوني تعهدات الزام آوري را ب میث
ــايي و تحقق کامل  حداکثر منابع موجود خود پذيرفته  اند تا به تدريج به شناس
ــان کرد  ــت يابند. بايد خاطرنش ــاي اقتصادي و اجتماعي اين میثاق دس حق ه
ــه دربرگیرنده حق هاي اقتصادي و اجتماعي و  ــیون حقوق کودك ک که کنوانس
تعهدات دولتي متناسب و مرتبط با آن ها است، به قید تحقق تدريجي اشاره اي 
ــت.  اين  نکرده ، بلکه فقط عبارت »در چهارچوب امکانات خود« را ذکر کرده اس
ــت که در مورد حق هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فقط  نکته بیانگر آن اس

بحث دسترس پذير بودن امکانات مطرح است ]12:9[.
ــش هاي  ــخاص تا حد امکان با کوش در اين زمینه، انتظار مي رود که اش
شخصي و با استفاده از منابع خود روش هايي را براي تضمین پذيرفتنی نیازهاي 
ــکل انفرادي يا جمعی بیابند.  با وجود اين ، استفاده از منابع مستلزم  خود به ش
ــخاص منابع الزم را برای استفاده داشته باشند.  میثاق ياد شده  آن است که اش
ــه سطح از تعهدات را بر دولت هاي عضو تحمیل مي کند: تعهد به  ــه نوع يا س س
ــايی و احترام، تعهد به تضمین و تعهد به اجرا. دولت ها در سطح نخست  شناس
بايد منابعی را که اشخاص به دست آورده اند، آزادي آنان براي يافتن شغل مورد 
نظر و آزادي شان در اتخاذ اقدام هاي ضروري و استفاده از منابع الزم - به تنهايي 
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يا همراه با ديگران - را براي فراهم کردن نیازهاي خود محترم بشمرند. در اين 
مورد اخیر، حق هاي جمعي يا گروهي مي توانند مهم باشند؛ يعنی، بايد به منابع 
متعلق به گروهی از اشخاص -مانند جمعیت هاي بومي- در جهت توانايي براي 

فراهم کردن نیازهاي خود احترام گذاشت]5ـ24: 12[.
ــادي ـ اجتماعي از  ـــوم، دولت به اجـراي حق هاي اقتص ــطح س  در س
رهگذر ارائه تسهیالت يا فراهم کردن مستقیم حـق هاي ياد شده متعـهد است. 
براي نمونه، تعهد دولت به اتخاذ تدابـیری براي بهبود اقدام هاي تولیدي، حفظ 
ــعه يا اصالح  ــي و علمي و با توس ــل از دانش فن ــتفاده کام ــع غذا با اس و توزي
ــه مصداق هاي اين گونه تعهد  ــد 2 ماده11 میثاق( از جمل ــاي زراعی )بن نظام ه

است ]84 :16[. 

ج. حق ه�اي اقتصادی � اجتماعی و حقوق ش�هروندی در پرتو نظریه 
عدالت رولز

ــر حق ها و آزادي هاي موردنظر رولز را به حق ها و آزادي هاي بنیاديِن  اگ
ــت نظريه وی محدود ومنحصر کنیم- مانند آزادي  ــاره در اصل نخس مورد اش
سیاسي )حق رأي دادن و حق برگزيده شدن به پست هاي عمومي( ، آزادي بیان 
ــه و بهره مندي از مالکیت خصوصي- ــاع، آزادي وجدان و آزادي انديش و اجتم

ــا و آزادي هاي مورد نظر وی جزء حق هاي  ــوان با قاطعیت گفت که حق ه مي ت
مدنی و سیاسی  اند. ولی، چنین نیست. رولز، مقدم بر اصل نخست، اصل ديگري 
ــردن نیازهای بنیادين( را به صراحت مطرح مي کند که داللت ها  )اصل فراهم ک
ــت هاي آن حق هاي از جنس ديگري را مطرح مي کنند. از اين گذشته،  و برداش
ــي دارد که تحلیل آن ها ما  ــت ها و داللت هاي ــل ديگر عدالت رولز نیز برداش اص
ــع آزادی برابر رهنمون مي  کند.  ــاوت با حق هاي اصل توزي ــه حق هايي متف را ب
عدالت اجتماعي موردنظر رولز نه تنها حق ها و آزادي هاي سیاسي پیش گفته را 
ــت  در بر دارد، که بر تقدم و اولويت آن ها نیز تأکید مي کند. اين امر بدان معناس
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که از نظر رولز، کاهش يا از دست رفتن چنین حق ها و آزادي هايي را نمي توان 
ــاير خیرهاي اجتماعي بنیادين مانند ثروت  ــت آوردن س به هیچ روي با به دس
)بیش تر( جبران کرد. ولی، اين پرسش مطرح است که آيا اين ديدگاه صرف نظر 
از بسترهاي اجتماعي ـ اقتصـادي مختلف به طور مطلق درست است يا اين که 
ــت. آيا در کشوری که از  ـــرايط خاصي اس ــتی آن منـوط به زمینه ها و ش درس
ــم نمي توان کاهش يا نقض  ــت، باز ه نظر اجتماعي ـ اقتصادي عقب افتاده اس
حق ها و آزادي هاي بنیادين موردنظر رولز را با کسب ثروت بیش تر جبران کرد؟ 

]8 :146-7[
ــده به جامعه اي محدود است که  رولز مي پذيرد که تقدم و اولويت ياد ش
ــیده است. ولی، آيا کافي است که تقدم  ــطح معیني از پیشرفت مادي رس به س
ــی محدود کنیم که به  ــا و آزادي هاي بنیادين را به جامعه هاي ــت حق ه و اولوي
ــدازه اي رفاه و ثروت دارند که اين بهره مندي را معنادار مي کند؟ از زاويه ديد  ان
ــند باشد. زيرا، چنین  وضعیت اولیه، هیچ طرف قراردادي نمي تواند بدين خرس
ــد که  ــاري خواهد کرد که بايد به اندازه اي مرفه باش ــأله پافش فردی بر اين مس
ــود )براي آنکه بهره مندي  بهره مندي معنادار از آزادي ها براي وي امکان پذير ش
ــنگي در حالت مرگ است، فايده اي  ــدت گرس ــخصي که از ش از آزادي براي ش
ــری و اولويت آزادي هاي بنیادين  ــل پرده غفلت،1 براي آنکه برت ــدارد(. به دلی ن
ــهروندي بايد به اندازه کافی منابع مادي داشته باشد  ــدنی باشد، هر ش اِعمال ش
ــود. در واقع، اين مطلب  تا بهره مندي از آزادي هاي بنیادين برای وی معنادار ش
ــتدالل هاي رولز وجود داشته است؛ هر چند آن ها  همواره به  طور ضمنی در اس

را آشکارا بیان نکرده است. 
ــي اين نکته را ياد آور مي شود که اصل  ــم سیاس رولز در کتاب لیبرالیس
ديگري را که بر برآورده کردن نیازهاي مادي بنیادين شهروندان حکم مي کند، 
ــت. اين امر به طور  ــي »اصل توزيع آزادی برابر« مقدم داش ــابق يعن بر اصل س

1.veil of ignorance
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ضمنی بدان معناست که مفهوم خاص عدالت مشتمل بر سه اصل است که در 
آن، قواعد توزيع ثروت میان دو اصل تقسیم شده  اند: يکي براي نیازهاي بنیادين 
)که برتری و اولويت بیش تري حتي بر آزادي هاي بنیادين دارد( و ديگری براي 
ــی فراتر از نیازهاي بنیادين )که برتری و اولويت آن کم تر از آزادي هاي  نیازهاي
ــت(. در واقع، براي شخص بسیار فقیر، هیچ چیزی مهم تر از فراهم  بنیادين اس
ــیدن به اين  ــت. ولی، پس از رس ــردن تمهیدي براي نیازهاي مادي اش نیس ک
ــت، ضرورت تمام و کمال  مرحله، هرچند افزايش بعدي ثروت امری مطلوب اس
ــت مي دهد. از ديدگاِه به دست آوردن توانايي الزم براي پی گیری  خود را از دس
ــي از آزادي ها - آزادي هاي  ــکلي دلخواه، تضمین برخ ــتن به ش هدف ها و زيس
ــدا مي کند. اين امر نوعي  ــت يابی به ثروت پی بنیادين - اهمیتي بیش تر از دس
داوري ارزشي به معناي اخالقي نیست. به باور رولز، اين داوري شخص خردورِز 

خويشکامي1 است که ورای پرده غفلت قرار گرفته است ]1:2 [.
ــمول  اکنون که ماهیت حق هاي اقتصادی و اجتماعی و نیز حق هاي مش
نظريه عدالت و توجیه نظری آن ها تبیین شد، اين پرسش پیش مي آيد که چه 
ــبتی میان حق هاي اقتصادی ـ اجتماعی تضمین شده در اسناد بین المللی و  نس
ــخ به اين پرسش، دغدغه عمده  ــهروندی مي توان برقرار کرد. در پاس حقوق ش
اين بوده است که مقتضای نظريه عدالت رولز در حل اين مسأله چگونه است.

از جمله حق هاي اقتصادی مندرج در اسناد بین المللی حق مالکیت )ماده 
ــت. برای اجرای حق مالکیت و بهره مندي  ــر( اس 17 اعالمیه جهانی حقوق بش
ــخصي از اموال را که  ــخص بايد حداقل مش ــده، هر ش واقعی افراد از حق ياد ش
براي زندگي همراه با عزت ضروري است، داشته باشد] 14:200[. نتیجه پذيرش 
ــی از منابع موجود در طبیعت و نیز  ــان بر بخش نظريه حق پذيرش مالکیت انس
ــت.  محروم کردن فرد از اين حق به معنای انکار استقالل،  بر نتايج کار خود اس
ــت ]62: 4[ . بنابراين، دولت ها بايد حق  ــرانجام ارزش غايی وی اس آزادی و س

1. به باور رولز، افراد حاضر در موقعیت نخستین خردورز و خواهان بیشینه کردن سود خويش  اند.
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ــهروندی وارد نظام حقوقی داخلی  مالکیت را به منزله حق بنیادی و همگانی ش
ــر به بعد يا  ــت. نظريه عدالت فقط ناظ ــي، اين حق مطلق نیس ــود کنند. ول خ
مقتضیات فردی نیست، بلکه جنبه هاي جمعی و اجتماعی نیز دارد که اقتضای 
ــت. رولز نیز بر اين  ديگری را مي طلبد و آن دخالت دولت در باز توزيع ثروت اس
باور است که بخش تخصیص دولت مي تواند در راستای اصالح کارآيی نامطلوب 
ناشی از ناتوانی قیمت هاي بازار آزاد در ارزيابی منافع و هزينه هاي اجتماعی ، از 
مالیات ها و يارانه هاي مناسب استفاده کرده يا در قلمرو حقوق مالکیت بازنگري 
کند ]20:244[. بخش توزيعی دولت نیز بايد در راستای تهیۀ کاالهای عمومی ، 

درآمد خود را از رهگذر طرح مالیاتی افزايش دهد.
حق ها و آزادي هاي مربوط به کار )مواد 6، 7 و8 میثاق ياد شده( گستره 
وسیعی از حق ها از جمله: آزادی کار )دربرگیرنده لغو بردگی و لغو کار اجباری( 
وحق داشتن کار را دربرمی گیرد. آزادی کار دو جنبه اي بوده و جزء هر دو گروه 
ــت. بی گمان،  ــی و اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی اس ــاي مدنی ـ سیاس حق ه
ــی و فاعلیت اخالقی انسان است.   وجود اين حق مقتضای کرامت و برابری ارزش

از اين رو، يك حق شهروندی همگانی يا جهان شمول است.
ــغل )اشتغال کامل،  ــی به ش ــتن کار که دربرگیرنده دسترس  حق داش
دسترسی برابر به کار، مراکز استخدام و راهنمايی و آموزش حرفه اي(، گزينش 
ــه جهت اهمیت  ــت، از س ــرانه اس ــغل1 و حمايت در برابر اخراج خودس آزاد ش
ــت، مطمئن ترين ابزار تضمین درآمد پايه اي برای شاغالن  ــی دارد: نخس اساس
است؛ دوم، با نبود اين حق، توانايی و تمايل شاغالن برای کمك مالی در جهت 
ــوم، با حق هاي  ــی بیکاران کاهش مي يابد؛  و س ــم کردن نیازهای اجتماع فراه

سیاسی و برابری شهروندی ارتباط دارد. 
ــش و نیز در  ــرآوردن نیازهای خود از رهگذر کوش ــان در ب توانايی انس

ــت، ولی گزينش آزاد شغل امری است  ــان )کرامت ذاتی( مربوط بوده و امري مطلق اس 1. آزادی کار به گوهر انس
نسبی.
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ــخص ايفا مي کند.   کمك به رفع نیازهای ديگران، نقش مهمی در عزت نفس ش
ــويه به ديگران به جای وابستگی دو سويه  ــتگِی يك س وضعیت بیکارگی و وابس
ــتن، اعتماد به نفس و مهارت هاي الزم برای بهره مندي  باعث زوال ارزش خويش
ــتن به  انسان به  منزله کااليی اقتصادی  ــود. نه تنها نگريس از حق هاي ديگر مي ش
چشم پوشی پذير نیست و با مفهوم دمکراتیك شهروند ناسازگار است، که تقويت 

هر يك از اين دو امر1 نیز به تضعیف ديگری منتهی مي شود.
 در حوزه هاي شهری، هزينه بیکاری گسترده نه تنها گريبان گیر بیکاران، 
ــرا، تولیدها و خدمات  ــری مي يابد. زي ــار آن به بقیه افراد جامعه نیز تس ــه آث ک
کاهش يافته و به دلیل افزايش جرم هاي علیه مالکیت و علیه اشخاص- به ويژه 
ــت اجتماعی نیز کاهش  ــادآور ناقانونی2 - امنی ــوط به مواد اعتی ــاي مرب جرم ه
ــتايی، تنگدستی ناشی از نبود زمین موجب افزايش  مي يابد. در حوزه هاي روس
مهاجرت به شهرها، افزايش محرومان شهری و گاهی شورش هاي سازمان يافته 
و مقاومت هاي مسلحانه مي شود. ناامنی ناشی از اين امر مستلزم افزايش نیروی 
سرکوب برای مهار و شدت گرفتن قالب هاي اقتدارگرايانه نظارت اجتماعی است 
ــدن شهروندان،  ]60 -  158: 3[.  بنابراين، به دلیل اهمیت کار و نیز غیر فعال نش
ــتغال زايی را يکی از مهم ترين خط مشی هاي خود قرار  ــت اش دولت بايد سیاس
ــن مطلب تأکید دارد. زيرا، از نظر وی، بخش  ــد.  نظريه عدالت رولز نیز بر اي ده
ــد تا اشتغال کامل را به گونه اي معقول فراهم کند؛ بدين  تثبیت دولت مي کوش
ــزون بر آن، دولت بايد گزينش آزادانه  ــا که، جويندگان کار آن را بیابند. اف معن
ــن کند. اگر دولت همه  ــی را با تقاضای کارآمد و مؤثر تضمی ــغل و ثبات مال ش
کوشش خود را به کار برد ولی باز هم عده اي بیکار ماندند، در اين مرحله نظام 
تأمین اجتماعی ناگزير مطرح خواهد بود.  حق  داشتن کار با وجود اهمیت خود 

جزء مقتضای حداقلِی نظريه عدالت رولز قرار نمي گیرد.

ــو و نگرش به انسان به منزلi کااليی اقتصادی از سوي  ــان و کمك به عزت نفس او از يك س 1. بی نیازی مادی انس
ديگر.

2. drugs crimes
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ــه کار بايد قائل به تفکیك  ــرايط منصفان  در حوزه حق بهره مندي از ش
ــرای کار با ارزش برابر،  ــد که حداقل اجرت، حقوق برابر ب ــد. به نظر مي رس ش
ــالم و بهداشتی و  ــتخدام، حق ايمنی و شرايط کاری س ــرايط اس برابری در ش
ــن حداقلی حق زندگی  ــاعت کار )در صورتی که تضمی ــت معقول س محدودي
ــد( زير عنوان مقتضای حداقلی نظريه عدالت يا حق شهروندی همگانی که  باش
ــورها شود، قرار مي گیرند. زيرا، در طول تاريخ انقالب  بايد وارد نظام داخلی کش
صنعتی، شرايط بد کاری موجب انقالب هاي کارگری شد و همین اين امر بیانگر 

الزام به تضمین حق ياد شده در نظام حقوقی داخلی است.
فرصت برابر برای ارتقاء، استراحت و تفريح و تعطیالت با پرداخت حقوق 
ــهروندِی صرف  ــت و بنابراين، حق ش جزء مقتضای حداکثری نظريه عدالت اس

بوده و منوط به شرايط کشورها است.
ــنديکايی يا وسیله اي سومین حق از حق هاي مربوط به کار   حق هاي س
)موضوع ماده 8 میثاق ياد شده( است. فرد از اين رهگذر مي تواند تصمیم فردی 
ــتن به گروهی خاص را عملی کند. از اين رو، مي توان گفت  خود مبنی بر پیوس
که اين حق مصداقی از حق تشکیل و پیوستن به اجتماع ها و انجمن هاست که 
ــان است ]63 :4[. بنابراين،  ــخص بودن انس بی گمان از نمود هاي اراده آزاد و ش

جزء حق شهروندی همگانی قرار مي گیرد.
ــتای تامین حداقل منابع  حق بهره مندي از تأمین اجتماعی نیز در راس
ــی از افراد جامعه  ــت. بدون اين گونه حمايت ها، بخش الزم برای زندگی فرد  اس
ــکیل مي دهند،  ــمگیری از جمعیت را تش ــورها بخش چش که در پاره اي از کش
ــانی نمي رسند.   ــرايط الزم برای بقا به منزله يك موجود انس ــتانه ش هرگز به آس
ــر عنوان حق  ــیاری از ادعاهای مطرح زي ــرأت مي توان که بس ــن رو، به ج از اي
ــی عدالت  اند و به منزله  ــی از الزامات حداقل ــدي از تأمین اجتماعی ناش بهره من
حق پذيرفتنی  اند ]64 :4[. از همین  رو، مي توان بهره مندي از تأمین اجتماعی 
ــمار آورد. به دلیل اهمیت  ــت عدالت به ش ــزء نیازهای بنیادين اصل نخس را ج
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ــت که در نظريه رولز، بخش سوم دولت يعنی  فراهم کردن نیازهای بنیادين اس
ــش انتقال وظیفه فراهم کردن تأمین اجتماعی حداقلی را بر عهده دارد.  در  بخ
ــت از توجه به نیازهای افراد. نتیجه منطقی  واقع، کارکرد اين بخش عبارت اس
مطالب ياد شده آن است که دولت ها در دادن يا ندادن حق هاي مربوط به تأمین 
ــور مختار نیستند و اين تکلیف  ــخاص مقیم در آن کش اجتماعی به اتباع و اش
به منزله يکی از مهم ترين نتايج کوشش هاي همه جانبه برای شناسايی حق هاي 
ــا تعهد خود به تأمین  ــده همه دولت ها قرار دارد. البته، دولت ه ــن بر عه بنیادي

اجتماعی همگانی را با لحاظ دو نکته مهم انجام مي دهند:
ــیوه  ــت.  بنابراين، ش 1. تعهد دولت ها به توانايی مالی آن ها محدود نیس
ارائه خدمات اجتماعی و کیفیت آن بسته به توانايی اقتصادی کشورها متفاوت 
خواهد بود.  البته، در اين مسیر نبايد ضرورت کمك هاي بین المللی و منطقه اي 
به دولت هاي فقیر برای تأمین اجتماعی اتباع خود را فراموش کرد؛ زيرا، تکوين 
ــهروندی و حقوق شهروندی جهان شمول  ــر جهان شمول به سمت ش حقوق بش
ــهروندی  ــت.  حقوق ش ــده اس پیش مي رود و به تازگي نیز اين مفهوم مطرح ش
جهان شمول نیز مستلزم تکلیف جهان شمول و همکاری بین المللی و منطقه اي 

است؛ 
2. در میان اتباع و مقیمان يك کشور نیز، بهره مندي از تأمین اجتماعی 
بر پايه وضعیت مالی اشخاص متفاوت خواهد بود. اين امر را مي توان به روشنی 
ــخاص مشمول  ــورها درباره تأمین اجتماعی که در مقام بیان اش از قوانین کش
ــتنباط کرد ]  ــتر کارگران و نیازمندان را مورد توجه قرار مي دهد، اس آن، بیش

.]:11 266-7
ــده(  ــد 2 ماده 11 میثاق ياد ش ــنگی )بن ــذا و رهايی از گرس ــن غ تأمی
ــی افراد و نیز  ــی ترين تضمین کننده ارزش زندگی ، کرامت و برابری ارزش اساس
ــت. بی گمان، تأمین غذا )زير عنوان حق شهروندی  ــان اس فاعلیت اخالقی انس
ــی  رولز )تأمین نیازهای  ــت نظريه عدالت اجتماع همگانی( موضوع اصل نخس



88
شماره 58/ بهار 1386

ستری/ 
مجله حقوقی دادگ

حق های اقتصادی- اجتماعی و نسبت آن ...

بنیادين( است که بر اساس مقتضای حداقلی اين نظريه توجیه شدنی است و در 
صورتی که فردی، فرصتی مانند ديگران ندارد يا ناتوان است يا با موانع خاصی 
ــرايط وی به گونه اي  ــش هاي وی را بی ثمر مي کند يا ش ــت که کوش روبه رو اس
است که نمي توان بدون کمك ديگران يك استاندارد مناسب زندگی را به دست 
ــت از تشخیص و  آورد، در آن صورت يکی از مهم ترين وظايف دولت عبارت اس

شناسايی گرسنگی اين افراد و عوامل خاص ايجاد کننده گرسنگی آنان است.
ــت )ماده 12 میثاق ياد شده( مي توان  در مورد حق بهره مندي از بهداش
ــت يا بهداشت پايه تأمین کننده زندگی  بر اين باور بود که تأمین حداقل بهداش
انسانی و کرامت و فاعلیت اخالقی وی است و بنابراين، زير عنوان حق بنیادی و 
مقتضای حداقلی عدالت رولز )يا حق شهروندی همگانی( مطرح شده و مي تواند 
مورد دادخواهی نیز قرار گیرد. ولی، فراتر از اين حداقل، در چارچوب مقتضای 

حداکثری عدالت رولز قرار مي گیرد.   
ــده( در  ــکن )موضوع بند1 ماده 11 میثاق ياد ش حق بهره مندي از مس
معنای تهیه سرپناه مناسب جزء مقتضیات حداقلی نظريه عدالت رولزی )تأمین 
ــهروندی همگانی قرار مي گیرد.  بر پايه نظر دادرس  نیازهای بنیادين( و حق ش
ساچار،1 حق هاي ناظر به مسکن در کلی ترين مفهوم بايد دربرگیرنده موارد زير 
باشند: نخست، شخص مسکن نداشته يا به گونه اي نامناسب اسکان يافته باشد 
يا به  طور کلی ناتوان از به دست آوردن الزامات استحقاق حق مسکن باشد. در 

اين صورت، حق فرد بر جامعه موجه خواهد بود.
ــادی ـ اجتماعی بهره مندي  ــورد بحث در حق هاي اقتص آخرين حق م
ــه میزان از  ــت که چ ــی در اين حوزه آن اس ــش اساس ــت. پرس از آموزش اس
ــهروندی همگانی يا  آموزش- به منزله مقتضای حداقلی عدالت- جزء حقوق ش
ــمول و چه میزان از آن مقتضای حداکثری نظريه عدالت رولز به منزله  جهان ش

حقوق شهروندی صرف انگاشته مي شود؟

1. Justice Rajindar Sachar
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ــی جزء حق هاي بنیادين  ــد که حق آموزِش پايه و اساس به نظر مي رس
ــتن آگاهی در مورد  ــت. زيرا، بدون داش ــهروندی همگانی اس و از اين رو حق ش
ــی  ــتی اساس ــتی، تأمین درآمد يا اقدام هاي بهداش تغذيه يا مراقبت هاي بهداش
ــته، آموزش مهارت هاي الزم را برای اشتغال يا  کفايت نخواهد کرد.  از اين گذش
خود اشتغالی فراهم مي کند که مطمئن ترين راه هاي دست يابی به درآمد پايه اي 
ــه افراد امکان  ــزون بر آن، آموزش الزاماً ب ــت.  اف ــر حق هاي اقتصادی اس و ديگ
مي دهد که به گونه اي مؤثر از حق هاي سیاسی و مدنی خود آگاه شده و از آن ها 
ــی ]اجتماعی و فرهنگی[ است  بهره ببرند. آموزش نوعی حق اقتصادی و سیاس
ــلب آن به ويژه به اصل دمکراتیك برابری سیاسی و مدنی آسیب مي رساند  و س

 .]3: 158-9[
ــان به قابلیت  ــراي خودآگاهي و تجهیز انس ــرط ب آموزش مهم ترين ش

اختیار و گزينش در جهان امروزين است: 
وجه ممیزه انسان با ديگر موجودها را اين دانسته  اند که انسان مي تواند 
ــد؛ يعنی، انسان مي تواند و بايد موجودی باشد که  و بايد يك فاعل اخالقی باش
بر سرنوشت خود حاکم است و چگونگی زيستن خويش را خودش طرحی ريزي 
و اجرا  کند.  اين توانايی را انسان به دلیل بهر ه مندي از خودآگاهی و اختیار دارا 
ست.  در حقیقت، اين خودآگاهی و اختیار تشکیل دهندۀ گوهر انسانی وي  اند و 
از اين  رو، وقتی از کرامت ذاتی و ارزش غايی انسان سخن مي گويیم، همه چیز 

به ارزش و حفظ آن گوهر فرو کاسته مي شود« ]36-7 :4[.
ــوزش پايه جزء حق هاي بنیادين  ــی برابر و آزاد به آم  بنابراين، دسترس
ــهروندی همگانی است که بر پايه اسناد بین المللی نیز اجباری است.  يا حق ش
ــینه ـ کمینه کردن فرصت ها( در نظريه  اصل برابری منصفانه فرصت ها )يا بیش
ــه هاي همگانی يا  ــت که دولت يا از رهگذر نظام مدرس رولز نیز نیازمند آن اس
ــوزش و پرورش رايگان را تضمین  ــه هاي خصوصی، آم پرداخت يارانه به مدرس
ــی و  ــه را ويژگی هاي اقتصادی، سیاس ــطح و میزان آموزش پاي ــد.  البته، س کن
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ــاير درجات آموزش و مؤلفه هاي  ــوری تعیین مي کند.  ولی، س فرهنگی هر کش
ــهروندی صرف   ــزء مقتضیات حداکثری نظريه عدالت رولز يا حق هاي ش آن ج

هستند. 
نتیجه گیري

ــش پاسخ گفت که چه سطحی از حق هاي مطرح   اکنون مي توان به اين پرس
ــهروندِی  ــی و فرهنگی حق هاي ش ــوق اقتصادی، اجتماع ــي حق ــاق بین الملل در میث
ــمول )يا همگانی( و کدام سطح از آن ها حقوق شهروندی صرف  اند.  از جمله  جهان ش
موارد مورد بحث در زمینه حق هاي اقتصادیـ  اجتماعی آن است که آيا اين حق ها در 
قلمرو هنجارهای عینی قرار گرفته و در نتیجه مي توان نسبت به آن ها دادخواهی کرد 
ــأله در پرتو نظريه عدالت رولز، مي توان گفت که حق هاي  ــی اين مس يا خیر. در بررس
ــمول اصل نخست ديگر عدالت رولز )تأمین نیازهاي بنیادين افراد( را که حتي بر  مش
اصل آزادي مقدم است، حق هاي عیني و موضوع دادخواهي )به منزله مقتضای حداقلی 
ــهروندی همگانی(  اند و بقیه حق ها که ماهیت  نظريه عدالت رولزی يا اقتضای حق ش
برنامه اي دارند، در قلمرو اصل دوم )تفاوت( نظريه رولز قرار گرفته و حق هاي عیني و 
موضوع دادخواهی نیستند. به بیان ديگر، حق هاي مشمول اصل نخست نظريه عدالت 
رولز براي دولت تعهد به نتیجه و حق هاي مشمول اصل دوم اين نظريه تعهد به عمل 
را براي دولت به بار مي آورند. به نظر مي رسد که حق هاي مشمول اصل نخست نظريه 
ــهروندی جهان شمول )حقوق بشر( قرار مي گیرند.  اين حق ها  رولز در قلمرو حقوق ش
ــرپناه، مراقبت هاي  ــد از حق بهره مندي از غذا با ارزش غذايی کافی، لباس، س عبارتن
بهداشتی اساسی، آب پاکیزه، خدمات بهداشتی و آموزشِی حداقل در سطح مقدماتی.  
ــت، به همراه اصل اساسی بهره مندي غیرتبعیض  آمیز يا برابر بنیاد محکمی  اين فهرس
ــخاص مي توانند در قبال  ــر اقتصادی  ـ اجتماعی فراهم مي کند. اش را برای حقوق بش

کوتاهی دولت در تهیه و تأمین اين حق ها به دادگاه مراجعه کنند.
 ولی، ديگر حق هاي اقتصادي و اجتماعي حقوق شهروندی صرف بوده و منوط 
ــه عمل دارد. برای  ــد و دولت در اين حوزه ها تکلیف ب ــرايط جامعه هاي خاص  ان به ش
ــت اشتغال کامل را ايجاد کند،  ــت گذاري باز هم نتوانس نمونه، اگر دولت پس از سیاس
ــت، از دولت نمي توان نمي توان شکايت کرد.  با توجه به آن که تعهد به عمل مطرح اس
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ــي، چنین فردي براي امرار معاش خود، نیاز دارد که نیازهاي بنیادين او )از رهگذر  ول
نظام تأمین اجتماعی( فراهم شود که دولت در اينجا تعهد به نتیجه دارد و اين شخص 

از اين جهت مي تواند در صورت کوتاهی دولت، به دادگاه شکايت کند.
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