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حقهاي اقتصادی ـ اجتماعی
و نسبت آن با حقوق شهروندی
در پرتو نظریۀ عدالت رولز
مجتبی همتی

1

چکیده
نظریۀ عدالت جان رولز پرنفوذترین نظریه س�ده بیستم است .وی با ترسیم
موقعی�ت اولیه ،بیطرفی افراد را براي رس�يدن به تواف�ق منصفانه تضمین ميکند.
توافق منصفانه همان اصول عدالت اس�ت که باید روابط اجتماعی و سیاسی افراد را
در جامعه تنظیم كند .مقوله شهروندی هم که تا دهه  1950بیشتر در معنای شماري
تكليف مس�تفاد ميش�د یا حداقل بُعد تکلیفی آن غالب ب�ود ،از آن پس بهويژه در
شد .چهار حوزه
روابط دولت و ش�هروند بیشتر به ش�كل حقوق ش�هروندی مطرح 

اصل�ی ش�هروندی عبارتاند از :مدنی ،سیاس�ی ،اقتص�ادیـاجتماعی و فرهنگی.
شهروندی
به نظر ميرس�د كه حقهاي مشمول اصل نخس�ت رولز در قلمرو حقوق
ِ

ت اند از :حق بهرهمندي از
جهانشمول (حقوق بشر) قرار ميگیرند .این حقها عبار 
غذا با ارزش غذايی کافی ،لباس ،سرپناه ،مراقبتهاي بهداشتی اساسی ،آب پاکیزه
و خدمات بهداش�تی و آموزش�ی (حداقل در س�طح مقدماتی) .ولي ،دیگر حقهاي
اجتماعي حقوق ش�ـهروندی صـرف بوده و منوط به ش�رایط جـوامع
اقتص�ادي و
ْ

ص اند.
خا 

واژگان کلی�دی :حقهاي اقتص�ادی ـ اجتماعی ،حقوق ش�هروندی ،نظریه
عدالت رولز ،جهان شمولی
 .1دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه

مفهوم شهروندي در هسته اصلی خود بر تعلق فرد به يك جامعه مبتنی
اس��ت .شهروندي هميشه بُعدی سياس��ي دارد [2ـ .]22:1معموالً شهروندي را
به چهار حوزه تقس��یم ميکنند :حوزه مدني ،حوزه سياس��ي ،حوزه اقتصادي ـ
اجتماعي و حوزه فرهنگي يا جمعي.
مدني ش��هروندي دربرگیرنده ح��ق آزادی و امنیت ،آزادي بيان،
حوزه
ِ
فک��ر ،عقی��ده ،وجدان و برابري در براب��ر قانون و نیز آزادي تش��کیل انجمن و
دسترسي به اطالعات است.
سياس��ي شهروندي دربردارنده حق رأي دادن و مشاركت سياسي
حوزه
ِ
اس��ت؛ یعنی ،این حوزه به حقها و تكليفهاي سياس��ي در مورد نظام سياسي
مربوط است.
ش��هروندي فرهنگي به آگاهي از يك ميراث فرهنگي مش��ترك اشاره
دارد .اي��ن حوزه از جمله دربرگیرنده شناس��ايي حقهاي جمعي براي اقليتها
است[.]18:1-2
دو حوزه نخس��ت یعنی حوزههاي مدنی و سیاس��ی میان حقوق بشر و
حقوق ش��هروندی مش��ترکاند .به بیان دیگر ،حقهاي مدنی و سیاسی حقوق
بشر یا حقوق شهروندیِ جهانشمول بوده وحقهاي مشروط یا مقید به شرایط
جامعههاي خاص نیس��تند .در اين نوش��تار ،فقط به بُع��د اقتصادی ـ اجتماعی
(حقه��ای مندرج در میث��اق بينالمللي حقوق اقتصادی و اجتماعی و اس��ناد
مرتب��ط دیگ��ر) که هم به لح��اظ ماهیت ،پیچیدگي و حق ب��ودن و هم از نظر
جهانی بودن یا نبودن آنها مورد مناقشهاند ،ميپردازیم.
ماهي��ت حقه��اي اقتص��ادي و اجتماعي گاهی به لح��اظ نظری مورد
مناقش��ه قرار گرفته اس��ت .برای نمونه« ،نئوليبرالها بر این باورند كه حقهاي
مش��مول بازتوزيع درآمد و اموال نه تنها فس��ادآور بوده و اص ً
ال حق نيس��تند،
بلک��ه نقضکننده حقه��اي واقعي (مانند ح��ق مالكيت) ب��وده و مانعی برای
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اجراي درس��ت حقوق بش��ر (مانند حقهاي مدني و سياسي) به شمار ميروند.
2
نئوماركسيستها 1حقهاي اجتماعی را استثمارگر میدانند .پساساختارگرايان
اين حقها را ابزار گسترش قدرت اداري دولت براي تعريف و كنترل سوژههاي
فردي ميانگارند .منتقدان فمنيس��ت و ضدنژادي حقهاي اجتماعي نیز بدین
مس��أله اعتراض ميکنند كه زنان و مردان سياهپوس��ت به گونهای نظاممند از
حقهاي اجتماعي محروم ميشوند»[.]17:87
در برابر اين انتقادها ،اس��تداللهای مختلفی مطرح ش��ده اس��ت .برای
نمونه ،چنين اس��تدالل شده است که اگر اساساً در تعهد خود نسبت به حقها
جدي باشيم ،ناگزیر باید حقهاي اقتصادی ـ اجتماعی را به رسميت بشناسيم.
زیرا ،اگر الزامات يك زندگي فعال و همراه با س�لامتي وجود نداش��ته باش��د،
نميتوان به طور كامل صاحب يك حق شده يا آن را اعمال کرد.
 دیگر استدالل مطرحش��ده اين است كه نيازهاي اجتماعي ـ اقتصادي
به اندازه هر نياز يا منفعت ديگري مهم بوده و مرگ ،بيماري ،سوءتغذيه و قرار
گرفتن در معرض خطرهاي طبيعي به اندازه هرگونه انكار آزاديهاي سياس��ي
و دروني موجب نگرانياند .اگر نظريهاي اخالقي در مورد كرامت و رفاه فردي،
نيازهاي يادش��ده را به حس��اب نياورد ،نظريهاي آشكارا ناقص است .بر پایه این
اس��تدالل حقهاي مدنی ـ سیاس��ی بر حقهاي اقتص��ادی ـ اجتماعی برتری
ندارند]5:171-72[ .
نظريه عدالت رولز از جمله نظريههاي ماندگار فلس��فه معاصر به ش��مار
ميرود که تأثیر بس��یاری بر جنبههاي مختلف اندیش��ه و از جمله حقوق بشر
گذاش��ته است .رولز عدالت را نخس��تين ويژگي نهادهاي اجتماعي ميانگارد .با
توجه به اینکه تحقق حقوق بش��ر از جمله هدفهاي عدالت اس��ت ،ناگزیر هر
نظریهاي که در حوزه عدالت مطرح ميشود ،بر فهم حقوق بشر تأثیرگذار است.
1. Neo-Marxists
2. post structuralism
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رولز هوادار عدالت توزیعی 1و توزیع عادالنۀ ثروت است [ .]6 :182-83بنابراین،
این مس��أله شایسته توجه اس��ت که در چهارچوب نظریه عدالت رولز ،حقهاي
اقتصادی ـ اجتماعی چه جایگاهی دارند و چگونه ميتوان آنها را محقق کرد.
بدی��ن منظور ،ابت��دا نظریه عدالت رولز و ویژگیه��اي آن (بند الف) و
س��پس حقهاي اقتصادی ـ اجتماعی در پرتو اين نظریه (بند ب) تحلیل شده
ِ
نس��بت حقهاي اقتصادی ـ اجتماعی با حقوق شهروندی از دیدگاه
و س��پس،
نظریه یادشده ارزیابی ميشود.
الف .نظریه عدالت رولز

مهمترين مس��أله در بحث عدالت عبارت است از دفاعپذیر کردن روابط
نابرابر در جامعه .نابرابري در ثروت ،قدرت و ش��أن اجتماعي با وجود ش��باهت
ِ
واقعيت انكارناپذير همه جامعهها بوده است .افزون بر آن،
در استعدادهاي افرا ْد
هيچ رابطه معناداري ميان نابرابري در ثروت و قدرت و نابرابري در استعدادهاي
طبيعي وجود نداشته است .بنابراين ،دفاع از اين نابرابريها يا نفي آنها موضوع
اصلي بحث عدالت است.
از بُعد حقوقي ،عدالت در تصميمگيريهاي عادالنه جستوجو ميشود.
تصميمي عادالنه اس��ت كه بر پایه قانون باش��د .ولی ،از حيث فلس��فه سياسي
و نیز فلس��فه حقوق ،بیدرنگ مس��أله عادالنه بودن خود قانون و خاستگاه آن
مطرح ميشود.
از ديدگاه فلس��فه سياس��ي ،عدالت صفت نهادهاي اجتماعي اس��ت ،نه
صفت انس��ان و اعمال او .منظور این اس��ت که نهادهای اجتماعي باید حقها و
مسؤوليتها ،قدرت و اختيارات ،مزیتها و فرصتهاي وابسته به خود را عادالنه
توزيع كنند .ولی ،پرس��ش اصلی اين اس��ت كه عادالنه بودن در چيس��ت؟ در
فلس��فه سياسي غرب ،به اين پرسش دو پاس��خ اصلي داده شده است :نخست،
1. distributive justice
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عدالت به معناي به دست آوردن منافع متقابل بر پایه توافق و قرارداد كه در این
صورت ،انگيزه عمل عادالنه عبارت است از فراهم کردن منفعت بلندمدت فرد؛
و دوم ،عدالت به معنای بيطرفي بدينمعنا كه افراد بتوانند از رفتار خود بدون
رجوع به منافع خود دف��اع کنند[ .]2 :115نظریه عدالت رولز جزء نظریههايی
است که عدالت را در معنای دوم به کار ميگیرند .در حقیقت ،رولز در پی اثبات
این نکته اساس��ی است که مفهوم غایتگرایانه عدالت بر مفهوم سودانگارانه آن
برت��ری و اولویت دارد .ابتدا مبانی و اصول نظریه عدالت رولز و س��پس جایگاه
عدالت اجتماعی در آن بررسی ميشود.
 .1مبانی و اصول

رول��ز نظری��ه خود را با طرح مفه��وم موقعیت نخس��تین 1آغاز ميکند.
موقعیت نخس��تین وضعیتی اس��ت فرض��ی و ایدهآل که اص��ول عدالت در آن
موقعیت گزينش ميش��ود .به طور كلي ،در ای��ن موقعیت ،همه افراد اطالعات
يكس��اني درباره خود و جامعه دارند .انگيزه ای��ن افراد فراهم کردن منافع خود
اس��ت ،ولی از ماهيت منافع و هويت اجتماعي خ��ود آگاهی ندارند [.]2 :119
رولز با طرح این مفهوم ميخواهد ببیند که افراد واقع در این موقعیت نخستین
چه اصولی را برای زندگی جمعی خویش برميگزینند.
وي ب��ر این باور اس��ت که اف��راد در موقعیت نخس��تین دو اصل زیر را
برميگزینند« :اصل نخس��ت :هر ش��خصي حقی برابر نس��بت به طرح مناسبي
از آزاديهاي بنيادين دارد كه با طرح مش��ابهي در مورد آزاديها براي همگان
س��ازگار باش��د»[ .]1 :381به بيان س��ادهتر ،این اصل در مقام بیان توزیع برابر
آزادی است.
«اصل دوم :نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي بايد چنان س��ازمان يابند
كه هر دوی آنها:
الف :بيشترين نفع را براي نابرخوردارترين افراد داشته باشند.
1. original position
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ب :به مقامات و موقعيتهايي وصل باشند كه در شرايط منصفانه و برابر
از نظر فرصت به روي همه گشوده باشند»[.]1 :378
اصل نخس��ت که در مقام بیان توزیع برابر آزادی اس��ت ،ناظر به نس��ل
نخس��ت حقوق بش��ر یعنی حقهاي مدنی ـ سیاس��ی و اصل دوم ناظر به نسل
دوم حقوق بش��ر يعني حقهاي اقتصادي ـ اجتماعي است .اکنون باید دید که
جایگاه و ماهیت عدالت اجتماعی در نظریه عدالت رولز چیست و چگونه توجیه
ميشود.
 .2جایگاه عدالت اجتماعي در نظريه رولز

اص��ل دوم نظری��ه رولز تبیینکنن��ده عدالت اجتماعی اس��ت .در واقع،
موضوع اصل دوم نظریه رولز عدالت اجتماعی است .رولز در تمهيد زمينه الزم
ب��راي پذيرش اص��ول عدالت خود_ بهويژه اصل دوم يا هم��ان نابرابري_ و نیز
اثبات اعتبار آنها بهمنزله تنها اصول ممكن عدالت ،بحث عميقي را درباره سه
تفس��یر ممكن از این اصل براي توجيه نابرابري مطرح ميكند .هدف او از اين
بحث اين است كه استدالل خود را درباره ضرورت اتخاذ اصل دوم در پس پرده
بیخبری تقويت کرده و گريزناپذیری آن را نشان دهد.
نخس��تين تفس��ی ِر ممكن از اصل نابرابري بهمثابه اصل عدالت بر نظريه
آزادي طبيعي مبتني اس��ت .بر پايه اين تفس��ير ،فرصته��اي براب ِر حقوقی که
در عمل به نابرابر ش��دن انس��انها منتهی ميش��ود ،فرصتهايي برابر انگاشته
ميش��ود .بنابراين ،براي رس��يدن به برابري فرصتها ،به ايجاد هر گونه برابري
نياز نيس��ت .هر وضع توزيعي در صورتي كه محص��ول مبادله آزاد در بازار آزاد
باش��د ،عادالنه اس��ت .بر اين پایه ،همگان دس��تكم حق براب��ري حقوقي در
دسترس��ي به پس��تهاي اجتماعي را دارند .اين موضع ليبراليسم محض است
ك��ه نابرابري را عين عدالت ميانگارد .ولی ،در نظ��ام مبتني بر آزادي طبيعي،
آشكارترين بيعدالتي اين است كه چنين نظامي امکان دخالت عوامل تصادفي
ن رو ،در
و ام��ور پيشبينيناپذير را در توزيع س��هام امکانپذیر ميکن��د .از ای 
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تفسير نخست ،نقش عوامل تصادفي انديشه نابرابري بهمثابه عدالت را مخدوش
ميسازد [.]2 :123
در تفسير دوم كه تفسير ليبراليسم اصالحطلبانه از اصل نابرابري است،
کوشش ميشود تا نارساييهاي تفسیر نخست از میان بروند .بر پایه این تفسیر،
بايد شرط نابرابري فرصتها را نیز افزود؛ يعني ،كساني كه استعدادها و توانايي
يكس��ان دارند ،صرفنظر از جایگاه طبقاتي خود بايد امكان موفقيت يكس��انی
داشته باشند:
آنان با تواناييهاي مش��ابه بايد ش��اخصهاي زندگي مش��ابهی داش��ته
باش��ند .به طور خاص ،ميپذيريم كه نوعی توزيع موهبت و امتيازهاي طبيعي
وجود دارد .افرادی كه استعداد و توانايی مشابهی داشته و رغبت یکسانی برای
اس��تفاده از آنها دارند ،باید چشماندازي يكس��ان از موفقيتها بدون توجه به
موقعيت نخس��تین خود در نظام اجتماعي داش��ته باش��ند .در همه بخشهاي
جامعه ،بايد تقريباً جنبههاي يكسان و برابر فرهنگی و نیز بهرهمندي برابر براي
افراد دارای اس��تعداد و عالقه مش��ابه وجود داشته باش��د .انتظارات افرا ِد دارای
تواناي��ي و انگيزههاي مش��ابه نباید تحت تأثیر طبق��ه اجتماعي آنان قرار گیرد
[.]20:63
بنابراي��ن ،باز بودن راه رس��يدن به همه پس��تها ب��ه روي افرا ِد دارای
ش��رايط -صرفنظر از طبقه آنان -رفع موانع آموزش��ي در راه پيش��رفت افراد،
اجباري و رايگان ش��دن آموزش اوليه همگان��ي ،حذف مالحظههاي طبقاتي از
حوزه آموزش ،گسترش نقش مدرسهها در رفع نابرابريهاي طبقاتي و مواردی
از این قبيل ش��رط فراهمس��ازی برابري در فرصتها س��ت .ولی ،مش��كل اين
موانع نابرابريهاي اساس��ي افراد را كه در خانواده ش��كل
اس��ت كه رفع اي��ن
ْ
ميگيرند ،از میان نميبرد .اختالف طبقاتي خانوادهها همچنان نخستین عامل
تعيينكننده اس��ت .بنابراين ،ه��ر چه به عقب برويم ،ام��كان برابري فرصتها
كمتر و كمتر ميش��ود و همه چيز تصادفي از كار درميآيد .همه عواملي كه در
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تعيين سرنوش��ت افراد پس از تولد مؤثر ب��وده و موجب تفاوت و نابرابري میان
آنان ميش��وند ،تصادفي اند .هر انساني ناگزیر در قرعهكشي طبيعي و فرهنگي
گریزناپذي��ري وارد ش��ده و سرنوش��ت طبيعي و فرهنگياش تعيين ميش��ود.
بنابراين ،برابري در فرصتها نميتواند سطحي و روبنايي باشد [.]7124:
اصل فرصت برابر فقط به گونهاي ناقص تحققپذیر اس��ت؛ دس��تکم تا
هنگامی كه برخي از شکلهاي خانواده وجود دارد .محدوده توسعه توانايیها و
استعدادهاي طبيعي و بهرهمندي از آنها تحت تأثیر همه انواع شرايط اجتماعي
و نگرشهاي طبقاتي قرار ميگيرد .حتي داش��تن رغبت به كوشش و از اين رو
مستحق بودن در مفهوم عادي خود به خانواده مرفه و شرايط اجتماعي بستگی
دارد .تضمین فرصتهاي براب ِر دستیابی و فرصتهاي برابر فرهنگی برای افراد
دارای اس��تعداد یکس��ان در عمل امکانپذیر نیس��ت .بنابراين ،ميتوان اصولي
را برگزید كه اين واقعيت را به رس��ميت ش��ناخته و تأثير خودسرانه قماربازيِ
طبيعي را تعديل کنند [.]20:64
حت��ي اگ��ر همه عوامل تصادفي مؤثر در فرصته��اي نابرابر را حذف
كنيم ،يعني تفس��یر دوم را تا نهايت آن اجرا كنيم ،مس��أله بهرهمندي بر پایه
توزيع طبيعي تواناييها و استعدادها باقي ميماند .به بیان دیگر ،باز هم عوامل
پيشبينينش��دهاي در كار خواهن��د بود .تواناييهاي طبيع��ي نیز بنا به تعريف
تصادف��ي و پيشبينيناپذيرن��د .در نتيجه ،با حذف همه اي��ن عوامل تصادفي،
براب��ري در فرصته��ا تنها ب��راي افرادي فراه��م خواهد بود ك��ه در پس پرده
بیخبری و عاري از هر ويژگي شاخص طبيعي يا اكتسابي باشند.
رولز از این رهگذر ميكوش��د تا زمينه را ب��راي اثبات اصل دوم فراهم
س��ازد و از همين جا به تفس��یر سوم یعنی تفس��ير دمكراتيك كه مورد نظر او
در اصل دوم عدالت اس��ت ،ميرسد .این تفسیر از تركيب اصل برابري منصفانه
فرصته��ا و اصل تفاوت ايجاد ميش��ود .اصل تفاوت ابه��ام را از اصل كارايي با

مجتبی همتی

گزینش يك موقعيت خاص كه مبن��ای ارزیابی نابرابری اقتصادی و اجتـماعی
اس��ت ،برطرف ميكن��د .اصل تفاوت در نظریه رولز چنین پدیدار ميش��ود كه
اینگون��ه نابرابريهای بالفـعل تنه��ا تا اندازهاي مجاز خواهن��د بود كه به نفع
کمبهرهترین افراد جامعه باشنـد [ .]13:117به نظر رولز ،در ا ِعمال اصل تفاوت،
بايد میان دو مورد تمايز قائل شد :نخست ،انتـظارات افرا ِد كمتر منتفع افزايش
و بيش��ـينه ش��ود (البته مشـروط به قـيدهاي ذكرش��ده)؛ دوم ،انتظارات افراد
مرفه دس��تکم به رفاه افراد بسیار نگونبخـت كمك كند؛ يعني ،اگر انتظارات
آنان كمتر ش��ود ،انتظارات افراد كمبهرهمند ميتوانند به طور مش��ابه كاهـش
ياب��د [ .]20:68اصل تفاوت نظریه مربوط به اس��تعدادهاي طبيعي را اینگونه
بـيان ميكند که اگر من در جامعه مورد نظر رولز شخصی با اسـتعدادم ،مجاز
خواهـ��م بود که رفاه مادي خود را افزايـش دهم مش��ـروط بر آنکه رفاه ماديِ
ن كار افزايش دهم .بنابراين ،اس��تعدادهاي من
كمبهرهتري��ن افراد را نیز ب��ا اي 
منابعي نيس��تند كه از آنها براي منافع خود اس��تفاده کنم ،بلکه موهبتهايي
مشترك انگاشته ميشوند كه بايد از آنها براي نفع دیگر اشخاص نیز استفاده
کرد[345ـ.]21:344
رولز وجود واقعيتهاي اقتص��ادي و اجتماعي عمومي را در يك جامعه
جايز ميش��مارد؛ زيرا ،از رهگذر آنها ميتوان فهميد كه چه اتفاقي ميافتد .از
نظر وی ،برای ا ِعمال اصل تفاوت باید مجموعهاي كامل از واقعيتهاي اجتماعي
و اقتصادي و عمومي تأثيرگذار مورد توجه قرار گیرد .در اين صورت ،واقعيتهاي
عمومي جامعه مورد بحث در دس��ترس واقع ميشوند[ .]7 :131اکنون باید به
ای��ن مطلب پرداخت که اجرای اصول مورد نظر رولز و بهویژه اصل دوم و بحث
عدالت اجتماعی مورد نظر وی مستلزم چه سازمانها یا ترتیباتی است؟
به بیان دیگر ،نخس��ت بايد دید عدال��ت رولزی چگونه مجموعه خاصي
از نهاده��اي اجتماعي را تجويز ميكند .اصل نخس��ت نظریه رولز  -یعنی اصل
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برابري آزاديهاي بنيادين -نظام سياس��ي خاص��ي را ميطلبد که همان نظام
دمكراس��ي ليبرال است .بحث در اینباره موضوع این نوشتار نیست .اصل دیگر
كه س��اختار اجتماعي ـ اقتص��ادي را تنظيم ميكن��د ،تجويزكننده تركيبي از
اقتصاد بازار و دولت رفاه اس��ت .از نظر رولز ،اقتصاد بازار براي كارايي اقتصادي
ضرورت داش��ته و دامنه آن تا جايي ميتواند گسترش يابد كه با اولويت آزادي
بنيادين سازگار باشد .زيرا،آزاديهاي بنيادين براي برآورده كردن شرايط الزم
براي اصل تفاوت ضرورياند .ولی ،نظام بازار بهتنهايي شرايط الزم براي تحقق
اين اصل را فراهم نميکند .توزيع ثروت ناشی از اقتصاد بازار به عدالت اجتماعي
ربط��ي ندارد .براي آنكه بتوان نيازهاي مادي بنيادين همه را فراهم كرده و در
عي��ن حال اصل تفاوت را اجرا ک��رد ،دخالت حكومت و بازتوزيع ثروت ضرورت
دارد .به بیان دیگر ،رولز بر این باور اس��ت که حكومت بايد با تمهيدهايي مانند
مقرري خانوادگي و پرداختهاي خاص در موارد بيماري و بيكاري ،يا از رهگذر
حداقل اجتماعي را تضمين كند .اصل برابري منصفانه
مالي��ات بر درآمد منفي،
ِ
فرصتها (يا بيش��ينه ـ كمينه كردن فرصتها) نيازمند آن اس��ت كه دولت يا
از رهگذر نظام مدرس��ههاي عمومي يا پرداخت يارانه به مدرسههاي خصوصي،
آموزش و پرورش رايگان را تضمين كند [.]1 :385
مش��كل عمـده عدالت توزيعي گزینش يك نظام اجـتماعي است .ايده
عدالت به معنای انصاف در مقام استفاده از مفهوم عدالت رويـهاي محض 1برای
مدیریت قابليتهاي خاص اس��ت .نظام اجتماعي باید ب��ه گونهاي طرحریـزی
ش��ود كه توزيع نهايي منصفانه شود .رس��ـيدن به اين هدف نیازمند آن اسـت
که فرايند اجتماعي و اقتصادي در بس��تر س��ازمانهاي منـاس��ب سـياس��ي و
حقوقي قرار گیرد .رولز توصيفی كلي از اين س��ازمانهاي حمايتي ارائه ميکند
[.]16:472
رولز ميپذيرد كه س��اختار پايه 2از رهگذر قانون اساسي منصفانهاي كه
1. pure procedural justide
2. background structure
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آزادي ش��هروندي براب��ر را تضمين ميكند ،تنظيم ميش��ود .وی وجود برابري
منصفانه فرصتها را نیز ميپذیرد .اين بدان معناس��ت كه دولت ميکوش��د تا
اجتماعي ايجادش��ده ،فرصتهاي برابر
اف��زون بر حفظ انواع معمولي س��رمايه
ِ
آموزش و فرهنگ را براي اش��خاص دارای اس��تعدادها و عالقه مشابه از رهگذر
دادن ياران��ه به مدرس��ههاي خصوصي يا تأس��يس يك نظام مدرس��ه همگانی
تضمين كند .از آن گذشته ،دولت باید برابري منصفانه فرصت را در فعاليتهاي
اقتصادي و در گزینش آزادانه ش��غل فراهم كند که اين امر با سياستگذاري و
تنظيم فعالیتهاي شركتها و مؤسسههاي خصوصي ،منع ایجاد محدوديتهاي
انحصاري و پرهیز از ایجاد مانع س��ر راه موقعيتهاي مطلوب به دس��ت ميآيد.
س��رانجام ،دولت باید يك حداقل اجتماع��ي را از رهگذر مقرريهاي خانواده و
پرداخته��اي خاص براي بیماران و پرداخت خاص اس��تخدامي يا بهمنزله يك
مكمل تدريجي و نظاممند درآمد تضمين كند.
در ایجاد اين س��ازمانهاي پايهاي ،دولت را ميتوان نهادي چهاربخشي
در نظ��ر گرف��ت که هر ی��ک از اين بخشه��ا عهدهدار حفظ برخي از ش��رايط
اجتماعي و اقتصادي است .شاخه تخصيص 1در مقام حفظ نظام رقابتي قيمتها
و جلوگی��ری از انحصاری ش��دن بازار و اصالح ناكارآمدي ب��ازار (برای نمونه از
رهگذر گرفتن ماليات ،دادن يارانههاي مناسب و تغییر نظام اقتصادی و حقوق
مالكيت) است[44ـ.]20:243
هدف بخش تثبيت 2عبارت اس��ت از فراهم کردن اشتغال كامل به طور
معقول؛ بدینمعنا که ،همۀ جويندگان کار مش��غول کار شوند و انتخاب آزادانه
ش��غل و ثبات مالي را با درخواس��ت كارآمد مؤثر تضمین كند .اين دو بخش به
ط��ور كلي در مقام حفظ كارآمدي اقتصاد بازارن��د .بخش انتقال 3فراهم کردن
حداق��ل اجتماعي را بر عهده دارد؛ یعنی ،به نیازهای بنیادین مادی افراد توجه
1. allocation branch
2. stabilization branch
3. transfer branch
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ک��رده و براي آنها اهمیت قائل ميش��ود .زیرا ،يك سيس��تم رقابتي به نيازها
اهميتي نميدهد و بنابراين نميتواند تنها وسيله توزيع باشد.
هدف آخرین بخش یعنی بخش توزيعي 1حفظ عدالت نس��بی در سهام
توزيع��ي از رهگ��ذر گرفتن مالي��ات و تغيير و اصالح نظ��ام اقتصادی و حقوق
مالکیت اس��ت .بنابراین ،خود این بخش به دو جنبه مختلف میپردازد .نخست،
از ارث و بخششهاي صورتگرفته مالیاتهايی گرفته و شرایطی را برای حقوق
ناظ��ر به وصیت تعیین ميکند .هدف از اين کار افزايش درآمد دولت نيس��ت،
بلكه عبارت اس��ت از اصالح تدريجي و پیوس��ته توزيع ث��روت و نیز جلوگيري
از تمرك��ز ق��درت كه براي ارزش آزادي سياس��ي و براب��ري منصفانه فرصتها
زیانبار اس��ت .دیگر جنبه بخش توزيعي ارائه طرح مالياتي براي افزايش برخي
ت از مقتضیات عدالت است .منابع احتمالي
از درآمدها ست كه گرفتن اين مالیا 
مالیات بايد به حكومت واگذار ش��ود؛ به گونهاي ك��ه ،حكومت بتواند كاالهاي
عموم��ي را تهيه ک��رده و پرداختهاي انتقالي را كه ب��راي توجيه اصل تفاوت
ضرورياند ،انجام دهد [46ـ.]20:244
ب .تحلیل ماهيت حقهاي اقتصادی ـ اجتماعی

اجتماعي حق بهرهمندي از اس��تاندارد مناس��ب
جوهره اصلی حقهاي
ْ
زندگي است (ماده .25ح.ب ،ماده  11م.ب.ح.ا و ماده  27ك.ح.ک) .بهرهمندي
از اين حق دس��تكم مس��تلزم آن است كه هر شخص از حقوق ضروري معاش
یعنی غذاي مناس��ب ،لباس ،مس��كن و ش��رايط ضروري بهداش��ت و مساعده
خانوادگی بهرهمند باش��د (ماده 10م.ب.ح.ا و ماده  27ك.ح.ک) .بهرهمندي از
حقهاي اجتماعي نیز نیازمند بهرهمندي از برخي حقهاي اقتصادي است .اين
حقه��ا عبارت اند از :حق مالكيت (ماده  17ا.ج.ح.ب) ،حق داش��تن كار (ماده
 23ا.ج.ح.ب ،م��اده  6م.ب.ح.ا) و حق بهرهمندي از تأمين اجتماعي (مواد  22و
1. distribution branch

مجتبی همتی

 25ا.ج.ح.ب ،م��اده  9م.ب.ح.ا و ماده  26ك.ح.ک) .حقهاي اقتصادي كاركرد
دوگانهاي دارند .اين امر بهويژه در مورد حق مالكيت مطرح شده است .اين حق
مبنايی براي اس��تاندارد مناس��ب و نیز مبناي استقالل و بنابراين مبناي آزادي
اس��ت .حق مالكيت باید حداقل با دو حق ديگر تكميل ش��ود :حق داشتن كار
كه ميتواند درآمدي را فراهم كند كه خود استاندارد مناسب زندگي را تضمين
ميكن��د و حق بهرهمندي از تأمين اجتماعي كه ميتواند درآمد ناكافي ناش��ي
از اموال و درآمد ناكافي ناش��ي از كار را تكميل كند مشروط بر اينكه كارگران
بتوانند منافع خود را از رهگذر اتحاديههاي تجاري آزاد مورد حمايت قرار دهند
(ماده  8م.ب.ح.ا) .حق بهرهمندي از اس��تاندارد مناسب زندگي از رهگذر كار به
بيكاري ،پيري يا ناتواني مربوط اس��ت .اگر چه حق بهرهمندي از آموزش (ماده
 26ا.ج.ح.ب ،مواد  13و  14م.ب.ح.ا و مواد  28و  29ک.ح.ک) ارتباط نزديكي
با حقوق فرهنگي دارد ،ركن اساسي حقهاي اقتصادي و اجتماعي نیز بهحساب
ميآيد .آموزش در جهت استفاده مطلوب از اموال براي فراهم کردن استاندارد
مناس��ب زندگي ،در جهت بهدست آوردن كار رضايتبخش و انجام بهتر كار و
نیز براي توانايي استفاده مطلوب از درآمد ناشی از اموال ،كار يا تأمين اجتماعی
برای يك استاندارد مناسب زندگي اهمیت اساسی دارد [19ـ.]12 :17
«حـق بهرهمـندی از آموزش حـقی پيـچـيده يـا مجموعـهاي از حقها
س��ت… حق مزبور در مرز ميان حقهاي مدني ـ سياسي و حقهاي اقتصادي
ـ اجتماع��ي قرار دارد .جوهره اصلی آن تعهد مثب��ت دولت براي فراهم کردن
مدرس��ه براي ش��هروندان خود است  . ...افزون بر آن ،احترام به كثرتباوري در
جامعه دمكراتيك و تعهد به حفظ تنوع فرهنگي در فرآیند آموزش��ي را درپي
دارد»[46ـ.]15 :1345
رابطه میان نيازها و حقها رابطه پيچيدهاي است .ولي ،این پيچيدگيها
مان��ع اين حقيقت بنيادين نميش��ود كه می��زان معيني از كااله��اي مادي و
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غيرمادي براي رفاه انس��اني حياتي است .با وجود اين ،در اين زمينه نيز برخي
اجتماعي فهرستشده در
از افراد انتقادهايي را نس��بت به حقهاي اقتصادي ـ
ِ
اعالميه جهاني حقوق بشر مطرح کردهاند.
موريس كرانستون 1آزمونی سهبخشي ارائه کرده و بر این باور است که
یک ادعا هنگامی ميتواند حقی واقعی انگاش��ته ش��ود که بتواند این آزمون را
پش��ت سر بگذارد 2.نخستین آزمون ا ِعمالپذیری 3است .از نظر کرانستون ،حق
مستلزم تكليف است .افراد فقط نسبت به چيزي ميتوانند تكليف داشته باشند
كه انجام دادن آن امكانپذير باشد .با توجه به شرايط اقتصادي كشورهاي آسيا،
افريقا و آمري��كاي جنوبي ،این دولتها نميتوانند كااله��اي رفاهي را بهمنزله
يك اس��تاندارد زندگي مناسب براي سالمتي و رفاه همه شهروندان خود فراهم
كنند و بنابراین ،حقهاي اقتصادي ـ اجتماعي نميتوانند این آزمون را پش��ت
س��ر بگذرانند [ .]19:159در مورد آزمون ا ِعمالپذيري ،اين مسأله را نميتوان
ان��كار كرد كه هم��ه جامعهها توان مالي الزم را ب��راي فراهم کردن كامل همه
حقهاي اقتصادي ـ اجتماعي مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر ندارند .ولي،
نميت��وان بر این باور بود كه هیچ دولت��ی تكليف به فراهم کردن اين حقها را
در حد توان خود ندارد .افزون بر آن ،برخي از حقهاي مدني -برای نمونه ،حق
داشتن امنيت -نیز به منابع وابستهاند.]19:160[ .
دومین آزمون جهانشمولي است .هنگامی ميتوان از حق بشری سخن
گفت که جهانش��مول 4باش��د .دو مالک برای تشخیص جهانشمولی یک حق
وجود دارد :نخست ،چنین حقی باید برای همه باشد؛ و دوم ،این حق ،تکلیفی
جهانش��مول ایجاد کند .به باور کرانستون ،حقی مانند بهرهمندي از تعطيالت
منظ��م دورهاي هم��راه با پرداخت حق��وق ویژه كارگران اس��ت و همه افراد از
1. Maurice Cranston
 .2در این جا فقط به دو آزمون اشاره شده و آزمون سوم مورد بحث نیست.

3. . practability
4. universal

مجتبی همتی

آن بهرهمند نیس��تند و بنابراين ،نميتوان آن را جزء حقوق بش��ر دانس��ت .اگر
کرانس��تون به استدالل خود پایبند باشد ،در آن صورت این مطلب را در مورد
حقهاي مدنی ـ سیاس��ی نیز ميتوان مطرح کرد؛ در حالی که وی بر این باور
اس��ت که حقهاي مدنی ـ سیاسی از هر سه آزمون موفق بیرون ميآیند .برای
نمونه ،ميتوان گفت که حق بهرهمندي از دادرس��ی عاالدنه حقی جهانشمول
نيس��ت؛ زيرا ،فقط در مورد متهمان امكانپذیر اس��ت ،نه در مورد همه افراد .از
این رو ،بهرهمندي از حقی خاص و اطالق عنوان حق بش��ر به آن منوط به آن
نیست که دارنده آن در همه شرایط از آن بهرهمند باشد .افزون بر آن ،برخي از
حقهاي اقتصادي ـ اجتماعي _ مانند بهرهمندي از آموزش يا مراقبت بهداشتي
_ بهط��ور منطقی مورد ادعای همه افرادند [59ـ .]19 :158كرانس��تون مالک
س��ومی را نیز بر جهانشمولی ميافزايد؛ بدینمعنا که ،حقوق بشر باید در برابر
همگان مورد ادعا باش��ند .در حالی که ،حقه��اي اقتصادي ـ اجتماعي به طور
مس��تقل در براب��ر يك حكومت ي��ا جامعهاي خاص ادعا ميش��وند ،نه در برابر
کل جهان یا همه مردم .در اینجا نیز ميتوان اس��تدالل کرانستون را در مورد
حقهاي مدنی و سیاسی نیز به کار گرفت .برای نمونه ،حق بهرهمندي از امنیت
حقی اس��ت که شخص به طور معمول در برابر دولت خود دارد نه در برابر همه
افراد بشر به طور يكسان [.]19:159
ميتوان اس��تدالل کرانستون مبنی بر لزوم وجود تکالیفی جهانشمول
ب��رای حقوق بش��ر و نب��ود آن در مورد حقه��اي اقتص��ادی و اجتماعی را به
چالش کش��ید؛ بدین معنا که ،مجبور نيس��تيم حقه��اي اقتصادي ـ اجتماعي
را حقهاي صرفاً بش��ري يا صرفاً ش��هروندي بينگاريم .به نظر ميرسد كه همه
افراد بما هو انسان حق بهرهمندي از حداقل معيني از رفاه مادي را دارند؛ ولي،
بهمنزله ش��هروندان جامعههاي خ��اص ،دارای حقهاي رفاهي بيشتري اند كه
حداقل جهانش��مول قرار ميگيرند .تا هنگامی که جهان كمابيش
فراتر از آن
ِ
به ش��كل جامعههاي سياس��ي مس��تقل باقياس��ت ،ناممکن به نظر ميرسد
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ك��ه بتوان حقهاي رفاه��ي افراد را بهكلي بدون توجه ب��ه مرزهای جامعههاي
خاص تصور ك��رد .طرفداران حقهاي اقتصادي -اجتماعي بدون ناديده گرفتن
مرزهاي سياسي بهتر ميتوانند اين نكته را بپذيرند كه مرزهای دولتها برخي
مالحظهه��ا و ضرورتها را اقتضاء ميکند ،ولی ميتوانند بر اين امر پافش��اري
كنن��د كه حداقل��ی از رفاه مادي وجود دارد كه همه انس��انها بدون توجه به
مرزهای مزبور نسبت به آنها دارای حق هستند[.]19:168
حقها مس��تلزم وجود تكاليف مرتبط و مناس��ب با خود اس��ت .بر پایه
حقـ��وق بينالملل��ی ،تعهدات مـربوط به حقوق بش��ـر به ط��ور عمده متوجه
دولتها ست .بر پایه ماده  2ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،دولتهاي عضو
ميث��اق از نظر قانوني تعهدات الزامآوري را ب��راي اتخاذ تدابيري در چهارچوب
حداكثر منابع موجود خود پذيرفتهاند تا بهتدريج به شناس��ايي و تحقق كامل
حقه��اي اقتصادي و اجتماعي اين ميثاق دس��ت يابند .بايد خاطرنش��ان کرد
كه كنوانس��يون حقوق كودك ك��ه دربرگیرنده حقهاي اقتصادي و اجتماعي و
تعهدات دولتي متناسب و مرتبط با آنها است ،به قید تحقق تدريجي اشارهاي
نکرده ،بلکه فقط عبارت «در چهارچوب امکانات خود» را ذکر کرده اس��ت .این
نکته بیانگر آن اس��ت که در مورد حقهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي فقط
بحث دسترسپذیر بودن امکانات مطرح است [.]12:9
در این زمینه ،انتظار ميرود که اش��خاص تا حد امكان با کوش��شهاي
شخصي و با استفاده از منابع خود روشهايي را براي تضمين پذیرفتنی نيازهاي
خود به ش��کل انفرادي يا جمعی بيابند .با وجود اين ،استفاده از منابع مستلزم
آن است كه اش��خاص منابع الزم را برای استفاده داشته باشند .میثاق یادشده
س��ه نوع يا س��ه سطح از تعهدات را بر دولتهاي عضو تحميل ميكند :تعهد به
شناس��ايی و احترام ،تعهد به تضمین و تعهد به اجرا .دولتها در سطح نخست
بايد منابعی را که اشخاص بهدست آوردهاند ،آزادي آنان براي یافتن شغل مورد
نظر و آزاديشان در اتخاذ اقدامهاي ضروري و استفاده از منابع الزم  -بهتنهايي

مجتبی همتی

يا همراه با ديگران  -را براي فراهم کردن نيازهاي خود محترم بشمرند .در این
مورد اخير ،حقهاي جمعي يا گروهي ميتوانند مهم باشند؛ یعنی ،باید به منابع
متعلق به گروهی از اشخاص -مانند جمعيتهاي بومي -در جهت توانايي براي
فراهم کردن نيازهاي خود احترام گذاشت[5ـ.]12 :24
در س��طح س��ـوم ،دولت به اجـراي حقهاي اقتص��ادي ـ اجتماعي از
رهگذر ارائه تسهيالت يا فراهم کردن مستقيم حـقهاي یادشده متعـهد است.
براي نمونه ،تعهد دولت به اتخاذ تدابـیری براي بهبود اقدامهاي توليدي ،حفظ
و توزي��ع غذا با اس��تفاده كام��ل از دانش فن��ي و علمي و با توس��عه يا اصالح
نظامه��اي زراعی (بن��د  2ماده 11میثاق) از جمل��ه مصداقهاي اینگونه تعهد
است [.]16: 84
ج .حقه�اي اقتصادی ـ اجتماعی و حقوق ش�هروندی در پرتو نظریه
عدالت رولز

بنيادين
اگ��ر حقها و آزاديهاي موردنظر رولز را به حقها و آزاديهاي
ِ
مورد اش��اره در اصل نخس��ت نظریه وی محدود ومنحصر کنیم -مانند آزادي
سياسي (حق رأي دادن و حق برگزیده شدن به پستهاي عمومي) ،آزادي بيان
و اجتم��اع ،آزادي وجدان و آزادي انديش��ه و بهرهمندي از مالكيت خصوصي-
ميت��وان با قاطعيت گفت كه حقه��ا و آزاديهاي مورد نظر وی جزء حقهاي
ی اند .ولی ،چنین نیست .رولز ،مقدم بر اصل نخست ،اصل ديگري
مدنی و سیاس 
(اصل فراهم ک��ردن نیازهای بنیادین) را بهصراحت مطرح ميكند كه داللتها
و برداش��تهاي آن حقهاي از جنس ديگري را مطرح ميكنند .از این گذشته،
اص��ل ديگر عدالت رولز نيز برداش��تها و داللتهاي��ي دارد كه تحليل آنها ما
را ب��ه حقهايي متف��اوت با حقهاي اصل توزی��ع آزادی برابر رهنمون ميکند.
عدالت اجتماعي موردنظر رولز نهتنها حقها و آزاديهاي سياسي پیشگفته را
دربردارد ،كه بر تقدم و اولويت آنها نيز تأكيد ميکند .اين امر بدان معناس��ت
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كه از نظر رولز ،كاهش يا از دست رفتن چنين حقها و آزاديهايي را نميتوان
به هيچ روي با به دس��ت آوردن س��اير خيرهاي اجتماعي بنيادين مانند ثروت
(بيشتر) جبران كرد .ولی ،این پرسش مطرح است که آيا اين ديدگاه صرفنظر
از بسترهاي اجتماعي ـ اقتصـادي مختلف به طور مطلق درست است يا اينكه
درس��تی آن منـوط به زمينهها و ش��ـرايط خاصي اس��ت .آيا در كشوری كه از
نظر اجتماعي ـ اقتصادي عقب افتاده اس��ت ،باز ه��م نميتوان كاهش يا نقض
حقها و آزاديهاي بنيادين موردنظر رولز را با كسب ثروت بيشتر جبران کرد؟
[]8 :146-7
رولز ميپذيرد كه تقدم و اولويت یادش��ده به جامعهاي محدود است كه
به س��طح معيني از پيشرفت مادي رس��يده است .ولی ،آيا كافي است كه تقدم
و اولوي��ت حقه��ا و آزاديهاي بنيادين را به جامعههاي��ی محدود كنيم كه به
ان��دازهاي رفاه و ثروت دارند كه اين بهرهمندي را معنادار ميكند؟ از زاويه ديد
وضعيت اوليه ،هيچ طرف قراردادي نميتواند بدين خرس��ند باشد .زیرا ،چنین
فردی بر این مس��أله پافش��اري خواهد كرد كه بايد به اندازهاي مرفه باش��د كه
بهرهمندي معنادار از آزاديها براي وي امکانپذیر ش��ود (براي آنكه بهرهمندي
از آزادي براي ش��خصي كه از ش��دت گرس��نگي در حالت مرگ است ،فایدهاي
ن��دارد) .به دلي��ل پرده غفلت 1،براي آنكه برت��ری و اولويت آزاديهاي بنيادين
ا ِعمالش��دنی باشد ،هر ش��هروندي بايد به اندازه کافی منابع مادي داشته باشد
تا بهرهمندي از آزاديهاي بنيادين برای وی معنادار ش��ود .در واقع ،اين مطلب
همواره ب ه طور ضمنی در اس��تداللهاي رولز وجود داشته است؛ هر چند آنها
را آشكارا بيان نكرده است.
رولز در کتاب ليبراليس��م سياس��ي این نکته را یادآور ميشود كه اصل
ديگري را كه بر برآورده كردن نيازهاي مادي بنيادين شهروندان حكم ميكند،
بر اصل س��ابق يعن��ي «اصل توزیع آزادی برابر» مقدم داش��ت .این امر به طور
1.veil of ignorance

مجتبی همتی

ضمنی بدان معناست كه مفهوم خاص عدالت مشتمل بر سه اصل است كه در
آن ،قواعد توزيع ثروت ميان دو اصل تقسيم شدهاند :يكي براي نيازهاي بنيادين
(كه برتری و اولويت بيشتري حتي بر آزاديهاي بنيادين دارد) و دیگری براي
نیازهای��ی فراتر از نيازهاي بنيادين (كه برتری و اولويت آن كمتر از آزاديهاي
بنيادين اس��ت) .در واقع ،براي شخص بسيار فقير ،هيچ چيزی مهمتر از فراهم
ک��ردن تمهيدي براي نيازهاي مادياش نيس��ت .ولی ،پس از رس��یدن به این
مرحله ،هرچند افزايش بعدي ثروت امری مطلوب اس��ت ،ضرورت تمام و کمال
خود را از دس��ت ميدهد .از ديدگا ِه به دست آوردن توانايي الزم براي پیگیری
هدفها و زيس��تن به ش��كلي دلخواه ،تضمين برخ��ي از آزاديها  -آزاديهاي
بنيادين  -اهميتي بيشتر از دس��تیابی به ثروت پي��دا ميكند .اين امر نوعي
داوري ارزشي به معناي اخالقي نيست .به باور رولز ،اين داوري شخص خردور ِز
خويشكامي 1است كه ورای پرده غفلت قرار گرفته است [.] 1:2
اکنون که ماهیت حقهاي اقتصادی و اجتماعی و نیز حقهاي مش��مول
نظريه عدالت و توجیه نظری آنها تبیین شد ،این پرسش پیش ميآید که چه
نس��بتی میان حقهاي اقتصادیـ اجتماعی تضمینشده در اسناد بينالمللی و
حقوق ش��هروندی ميتوان برقرار کرد .در پاس��خ به این پرسش ،دغدغه عمده
این بوده است که مقتضای نظریه عدالت رولز در حل این مسأله چگونه است.
از جمله حقهاي اقتصادی مندرج در اسناد بينالمللی حق مالکیت (ماده
 17اعالمیه جهانی حقوق بش��ر) اس��ت .برای اجرای حق مالکیت و بهرهمندي
واقعی افراد از حق یادش��ده ،هر ش��خص بايد حداقل مش��خصي از اموال را كه
براي زندگي همراه با عزت ضروري است ،داشته باشد[ .]14:200نتیجه پذیرش
نظریه حق پذیرش مالکیت انس��ان بر بخش��ی از منابع موجود در طبیعت و نیز
بر نتایج کار خود اس��ت .محروم کردن فرد از این حق به معنای انکار استقالل،
آزادی و س��رانجام ارزش غایی وی اس��ت [ . ]4 :62بنابراين ،دولتها باید حق
 .1به باور رولز ،افراد حاضر در موقعیت نخستین خردورز و خواهان بیشینه کردن سود خویشاند.
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مالکیت را بهمنزله حق بنیادی و همگانی ش��هروندی وارد نظام حقوقی داخلی
خ��ود كنند .ول��ي ،این حق مطلق نیس��ت .نظریه عدالت فقط ناظ��ر به بعد یا
مقتضیات فردی نیست ،بلکه جنبههاي جمعی و اجتماعی نیز دارد که اقتضای
دیگری را ميطلبد و آن دخالت دولت در بازتوزیع ثروت اس��ت .رولز نیز بر این
باور است که بخش تخصیص دولت ميتواند در راستای اصالح کارآیی نامطلوب
ناشی از ناتوانی قیمتهاي بازار آزاد در ارزیابی منافع و هزینههاي اجتماعی ،از
مالیاتها و یارانههاي مناسب استفاده كرده یا در قلمرو حقوق مالکیت بازنگري
کند [ .]20:244بخش توزیعی دولت نیز باید در راستای تهیۀ کاالهای عمومی،
درآمد خود را از رهگذر طرح مالیاتی افزایش دهد.
حقها و آزاديهاي مربوط به کار (مواد  7 ،6و 8میثاق یادشده) گستره
وسیعی از حقها از جمله :آزادی کار (دربرگیرنده لغو بردگی و لغو کار اجباری)
وحق داشتن کار را دربرمیگیرد .آزادی کار دوجنبهاي بوده و جزء هر دو گروه
حقه��اي مدنی ـ سیاس��ی و اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی اس��ت .بیگمان،
وجود این حق مقتضای کرامت و برابری ارزش��ی و فاعلیت اخالقی انسان است.
از اینرو ،يك حق شهروندی همگانی یا جهانشمول است.
حق داش��تن کار كه دربرگیرنده دسترس��ی به ش��غل (اشتغال کامل،
دسترسی برابر به کار ،مراكز استخدام و راهنمایی و آموزش حرفهاي) ،گزینش
آزاد ش��غل 1و حمایت در برابر اخراج خودس��رانه اس��ت ،از س��ه جهت اهمیت
اساس��ی دارد :نخس��ت ،مطمئنترین ابزار تضمین درآمد پایهاي برای شاغالن
است؛ دوم ،با نبود این حق ،توانایی و تمایل شاغالن برای کمک مالی در جهت
فراه��م کردن نیازهای اجتماع��ی بیکاران کاهش ميیابد؛ و س��وم ،با حقهاي
سیاسی و برابری شهروندی ارتباط دارد.
توانایی انس��ان در ب��رآوردن نیازهای خود از رهگذر کوش��ش و نیز در
 .1آزادی کار به گوهر انس��ان (کرامت ذاتی) مربوط بوده و امري مطلق اس��ت ،ولی گزینش آزاد شغل امری است
نسبی.

مجتبی همتی

کمک به رفع نیازهای دیگران ،نقش مهمی در عزت نفس ش��خص ایفا ميکند.
وابس��تگی یکس��ویه به دیگران به جای وابستگی دوسویه
وضعیت بیکارگی و
ِ
باعث زوال ارزش خویش��تن ،اعتماد به نفس و مهارتهاي الزم برای بهرهمندي
از حقهاي دیگر ميش��ود .نهتنها نگریس��تن ب ه انسان بهمنزله کاالیی اقتصادی
چشمپوشیپذیر نیست و با مفهوم دمکراتیک شهروند ناسازگار است ،که تقویت
هر یک از این دو امر 1نيز به تضعیف دیگری منتهی ميشود.
در حوزههاي شهری ،هزینه بیکاری گسترده نهتنها گریبانگیر بیکاران،
ک��ه آث��ار آن به بقیه افراد جامعه نیز تس��ری ميیابد .زی��را ،تولیدها و خدمات
کاهش یافته و به دلیل افزایش جرمهاي علیه مالکیت و علیه اشخاص -بهویژه
جرمه��اي مرب��وط به مواد اعتی��ادآور ناقانونی - 2امنی��ت اجتماعی نیز کاهش
ميیابد .در حوزههاي روس��تایی ،تنگدستی ناشی از نبود زمین موجب افزایش
مهاجرت به شهرها ،افزایش محرومان شهری و گاهی شورشهاي سازمانیافته
و مقاومتهاي مسلحانه ميشود .ناامنی ناشی از این امر مستلزم افزایش نیروی
سرکوب برای مهار و شدت گرفتن قالبهاي اقتدارگرایانه نظارت اجتماعی است
[ .]3 :158-60بنابراین ،به دلیل اهمیت کار و نیز غیرفعال نش��دن شهروندان،
دولت باید سیاس��ت اش��تغالزایی را یکی از مهمترین خطمشیهاي خود قرار
ده��د .نظریه عدالت رولز نیز بر اي��ن مطلب تأكيد دارد .زیرا ،از نظر وی ،بخش
تثبیت دولت ميکوش��د تا اشتغال کامل را به گونهاي معقول فراهم کند؛ بدین
معن��ا که ،جویندگان کار آن را بیابند .اف��زون بر آن ،دولت باید گزینش آزادانه
ش��غل و ثبات مال��ی را با تقاضای کارآمد و مؤثر تضمی��ن کند .اگر دولت همه
کوشش خود را به کار برد ولی باز هم عدهاي بیکار ماندند ،در این مرحله نظام
تأمین اجتماعی ناگزیر مطرح خواهد بود .حق داشتن کار با وجود اهمیت خود
حداقلی نظریه عدالت رولز قرار نميگیرد.
جزء مقتضای
ِ
 .1بینیازی مادی انس��ان و کمک به عزت نفس او از یک س��و و نگرش به انسان بهمنزل iکاالیی اقتصادی از سوي
ديگر.
2. drugs crimes
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در حوزه حق بهرهمندي از ش��رایط منصفان��ه کار باید قائل به تفکیک
ش��د .به نظر ميرس��د که حداقل اجرت ،حقوق برابر ب��رای کار با ارزش برابر،
برابری در ش��رایط اس��تخدام ،حق ایمنی و شرایط کاری س��الم و بهداشتی و
محدودی��ت معقول س��اعت کار (در صورتی که تضمی��ن حداقلی حق زندگی
باش��د) زیر عنوان مقتضای حداقلی نظریه عدالت یا حق شهروندی همگانی که
باید وارد نظام داخلی کش��ورها شود ،قرار ميگیرند .زیرا ،در طول تاریخ انقالب
صنعتی ،شرایط بد کاری موجب انقالبهاي کارگری شد و همين این امر بیانگر
الزام به تضمین حق یادشده در نظام حقوقی داخلی است.
فرصت برابر برای ارتقاء ،استراحت و تفریح و تعطیالت با پرداخت حقوق
جزء مقتضای حداکثری نظریه عدالت اس��ت و بنابراین ،حق ش��هروندیِ صرف
بوده و منوط به شرایط کشورها است.
حقهاي س��ندیکايی یا وسیلهاي سومین حق از حقهاي مربوط به کار
(موضوع ماده  8میثاق یادشده) است .فرد از این رهگذر ميتواند تصمیم فردی
خود مبنی بر پیوس��تن به گروهی خاص را عملی کند .از این رو ،ميتوان گفت
که این حق مصداقی از حق تشکیل و پیوستن به اجتماعها و انجمنهاست که
بیگمان از نمودهاي اراده آزاد و ش��خص بودن انس��ان است [ .]4: 63بنابراین،
جزء حق شهروندی همگانی قرار ميگیرد.
حق بهرهمندي از تأمین اجتماعی نیز در راس��تای تامین حداقل منابع
الزم برای زندگی فرد اس��ت .بدون اینگونه حمایتها ،بخش��ی از افراد جامعه
که در پارهاي از کش��ورها بخش چش��مگیری از جمعیت را تش��کیل ميدهند،
هرگز به آس��تانه ش��رایط الزم برای بقا بهمنزله یک موجود انس��انی نميرسند.
از ای��نرو ،به ج��رأت ميتوان که بس��یاری از ادعاهای مطرح زی��ر عنوان حق
بهرهمن��دي از تأمین اجتماعی ناش��ی از الزامات حداقل��ی عدالتاند و بهمنزله
ی اند [ .]4: 64از همین رو ،ميتوان بهرهمندي از تأمین اجتماعی
حق پذیرفتن 
را ج��زء نیازهای بنیادین اصل نخس��ت عدالت به ش��مار آورد .به دلیل اهمیت

مجتبی همتی

فراهم کردن نیازهای بنیادین اس��ت که در نظریه رولز ،بخش سوم دولت یعنی
بخ��ش انتقال وظیفه فراهم کردن تأمین اجتماعی حداقلی را بر عهده دارد .در
واقع ،کارکرد این بخش عبارت اس��ت از توجه به نیازهای افراد .نتیجه منطقی
مطالب یادشده آن است که دولتها در دادن یا ندادن حقهاي مربوط به تأمین
اجتماعی به اتباع و اش��خاص مقیم در آن کش��ور مختار نیستند و این تکلیف
بهمنزله یکی از مهمترین نتایج کوششهاي همهجانبه برای شناسایی حقهاي
بنیادی��ن بر عه��ده همه دولتها قرار دارد .البته ،دولته��ا تعهد خود به تأمین
اجتماعی همگانی را با لحاظ دو نکته مهم انجام ميدهند:
 .1تعهد دولتها به توانايی مالی آنها محدود نیس��ت .بنابراین ،ش��یوه
ارائه خدمات اجتماعی و کیفیت آن بسته به توانایی اقتصادی کشورها متفاوت
خواهد بود .البته ،در این مسیر نباید ضرورت کمکهاي بينالمللی و منطقهاي
به دولتهاي فقیر برای تأمین اجتماعی اتباع خود را فراموش کرد؛ زيرا ،تکوین
حقوق بش��ر جهانشمول به سمت ش��هروندی و حقوق شهروندی جهانشمول
پیش ميرود و بهتازگي نیز این مفهوم مطرح ش��ده اس��ت .حقوق ش��هروندی
جهانشمول نیز مستلزم تکلیف جهانشمول و همکاری بينالمللی و منطقهاي
است؛
 .2در میان اتباع و مقیمان یک کشور نیز ،بهرهمندي از تأمین اجتماعی
بر پایه وضعیت مالی اشخاص متفاوت خواهد بود .این امر را ميتوان بهروشنی
از قوانین کش��ورها درباره تأمین اجتماعی که در مقام بیان اش��خاص مشمول
آن ،بیش��تر کارگران و نيازمندان را مورد توجه قرار ميدهد ،اس��تنباط کرد [
.]:11266-7
تأمی��ن غ��ذا و رهایی از گرس��نگی (بن��د  2ماده  11میثاق یادش��ده)
اساس��یترین تضمینکننده ارزش زندگی ،کرامت و برابری ارزش��ی افراد و نیز
فاعلیت اخالقی انس��ان اس��ت .بیگمان ،تأمین غذا (زیر عنوان حق شهروندی
همگانی) موضوع اصل نخس��ت نظریه عدالت اجتماع��ی رولز (تأمین نیازهای
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بنیادین) است که بر اساس مقتضای حداقلی اين نظریه توجیهشدنی است و در
صورتی که فردی ،فرصتی مانند دیگران ندارد یا ناتوان است یا با موانع خاصی
روبهرو اس��ت که کوش��شهاي وی را بیثمر ميکند یا ش��رایط وی به گونهاي
است که نميتوان بدون کمک دیگران یک استاندارد مناسب زندگی را بهدست
آورد ،در آن صورت یکی از مهمترین وظایف دولت عبارت اس��ت از تشخیص و
شناسایی گرسنگی این افراد و عوامل خاص ایجادکننده گرسنگی آنان است.
در مورد حق بهرهمندي از بهداش��ت (ماده  12میثاق یادشده) ميتوان
بر این باور بود که تأمین حداقل بهداش��ت یا بهداشت پایه تأمینکننده زندگی
انسانی و کرامت و فاعلیت اخالقی وی است و بنابراین ،زیر عنوان حق بنیادی و
مقتضای حداقلی عدالت رولز (یا حق شهروندی همگانی) مطرح شده و ميتواند
مورد دادخواهی نیز قرار گيرد .ولی ،فراتر از این حداقل ،در چارچوب مقتضای
حداکثری عدالت رولز قرار ميگیرد.
حق بهرهمندي از مس��کن (موضوع بند 1ماده  11میثاق یادش��ده) در
معنای تهیه سرپناه مناسب جزء مقتضیات حداقلی نظریه عدالت رولزی (تأمین
نیازهای بنیادین) و حق ش��هروندی همگانی قرار ميگیرد .بر پایه نظر دادرس
ساچار 1،حقهاي ناظر به مسکن در کلیترین مفهوم باید دربرگیرنده موارد زیر
باشند :نخست ،شخص مسکن نداشته یا به گونهاي نامناسب اسکان یافته باشد
یا بهطور کلی ناتوان از به دست آوردن الزامات استحقاق حق مسکن باشد .در
این صورت ،حق فرد بر جامعه موجه خواهد بود.
آخرین حق م��ورد بحث در حقهاي اقتص��ادی ـ اجتماعی بهرهمندي
از آموزش اس��ت .پرس��ش اساس��ی در این حوزه آن اس��ت که چ��ه میزان از
آموزش -بهمنزله مقتضای حداقلی عدالت -جزء حقوق ش��هروندی همگانی یا
جهانش��مول و چه ميزان از آن مقتضای حداکثری نظريه عدالت رولز به منزله
حقوق شهروندی صرف انگاشته ميشود؟
1. Justice Rajindar Sachar

مجتبی همتی

آموزش پایه و اساس��ی جزء حقهاي بنیادین
به نظر ميرس��د كه حق
ِ
و از اینرو حق ش��هروندی همگانی اس��ت .زیرا ،بدون داش��تن آگاهی در مورد
تغذیه یا مراقبتهاي بهداش��تی ،تأمین درآمد یا اقدامهاي بهداش��تی اساس��ی
کفایت نخواهد کرد .از این گذش��ته ،آموزش مهارتهاي الزم را برای اشتغال یا
خوداشتغالی فراهم ميکند که مطمئنترین راههاي دستیابی به درآمد پایهاي
و دیگ��ر حقهاي اقتصادی اس��ت .اف��زون بر آن ،آموزش الزاماً ب��ه افراد امکان
ميدهد كه به گونهاي مؤثر از حقهاي سیاسی و مدنی خود آگاه شده و از آنها
بهره ببرند .آموزش نوعی حق اقتصادی و سیاس��ی [اجتماعی و فرهنگی] است
و س��لب آن بهويژه به اصل دمکراتیک برابری سیاسی و مدنی آسیب ميرساند
[.]3: 158-9
آموزش مهمترين ش��رط ب��راي خودآگاهي و تجهيز انس��ان به قابليت
اختيار و گزينش در جهان امروزين است:
وجه ممیزه انسان با دیگر موجودها را این دانستهاند که انسان ميتواند
و باید یک فاعل اخالقی باش��د؛ یعنی ،انسان ميتواند و باید موجودی باشد که
بر سرنوشت خود حاکم است و چگونگی زیستن خويش را خودش طرحیريزي
و اجراکند .این توانایی را انسان به دلیل بهرهمندي از خودآگاهی و اختیار دارا
ست .در حقیقت ،این خودآگاهی و اختیار تشکیلدهندۀ گوهر انسانی وياند و
از اینرو ،وقتی از کرامت ذاتی و ارزش غایی انسان سخن ميگويیم ،همه چیز
به ارزش و حفظ آن گوهر فرو کاسته ميشود» [.]4: 36-7
بنابراین ،دسترس��ی برابر و آزاد به آم��وزش پایه جزء حقهاي بنیادین
یا حق ش��هروندی همگانی است که بر پایه اسناد بينالمللی نیز اجباری است.
اصل برابری منصفانه فرصتها (یا بیش��ینه ـ کمینه کردن فرصتها) در نظریه
رولز نیز نیازمند آن اس��ت که دولت یا از رهگذر نظام مدرس��ههاي همگانی یا
پرداخت یارانه به مدرس��ههاي خصوصی ،آم��وزش و پرورش رایگان را تضمین
کن��د .البته ،س��طح و میزان آموزش پای��ه را ویژگیهاي اقتصادی ،سیاس��ی و
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فرهنگی هر کش��وری تعیین ميکند .ولی ،س��ایر درجات آموزش و مؤلفههاي
آن ج��زء مقتضیات حداکثری نظریه عدالت رولز یا حقهاي ش��هروندی صرف
هستند.
نتيجهگيري

اکنون ميتوان به این پرس��ش پاسخ گفت که چه سطحی از حقهاي مطرح
در میث��اق بينالملل��ي حق��وق اقتصادی ،اجتماع��ی و فرهنگی حقهاي ش��هروندیِ
جهانش��مول (یا همگانی) و کدام سطح از آنها حقوق شهروندی صرف اند .از جمله
موارد مورد بحث در زمینه حقهاي اقتصادی ـ اجتماعی آن است که آیا این حقها در
قلمرو هنجارهای عینی قرار گرفته و در نتیجه ميتوان نسبت به آنها دادخواهی کرد
یا خیر .در بررس��ی این مس��أله در پرتو نظریه عدالت رولز ،ميتوان گفت كه حقهاي
مش��مول اصل نخست دیگر عدالت رولز (تأمين نيازهاي بنيادين افراد) را كه حتي بر
اصل آزادي مقدم است ،حقهاي عيني و موضوع دادخواهي (بهمنزله مقتضای حداقلی
نظریه عدالت رولزی یا اقتضای حق ش��هروندی همگانی)اند و بقيه حقها كه ماهيت
برنامهاي دارند ،در قلمرو اصل دوم (تفاوت) نظریه رولز قرار گرفته و حقهاي عيني و
موضوع دادخواهی نیستند .به بیان دیگر ،حقهاي مشمول اصل نخست نظریه عدالت
رولز براي دولت تعهد به نتيجه و حقهاي مشمول اصل دوم این نظریه تعهد به عمل
را براي دولت به بار ميآورند .به نظر ميرسد كه حقهاي مشمول اصل نخست نظریه
رولز در قلمرو حقوق ش��هروندی جهانشمول (حقوق بشر) قرار ميگیرند .این حقها
عبارتن��د از حق بهرهمندي از غذا با ارزش غذایی کافی ،لباس ،س��رپناه ،مراقبتهاي
آموزشی حداقل در سطح مقدماتی.
بهداشتی اساسی ،آب پاکیزه ،خدمات بهداشتی و
ِ

این فهرس��ت ،به همراه اصل اساسی بهرهمندي غیرتبعیضآميز یا برابر بنیاد محکمی
ی ـ اجتماعی فراهم ميکند .اش��خاص ميتوانند در قبال
را برای حقوق بش��ر اقتصاد 
کوتاهی دولت در تهيه و تأمين اين حقها به دادگاه مراجعه كنند.
ولی ،ديگر حقهاي اقتصادي و اجتماعي حقوق شهروندی صرف بوده و منوط
به ش��رایط جامعههاي خاصان��د و دولت در این حوزهها تكليف ب��ه عمل دارد .برای
نمونه ،اگر دولت پس از سياس��تگذاري باز هم نتوانس��ت اشتغال كامل را ايجاد كند،
با توجه به آنکه تعهد به عمل مطرح اس��ت ،از دولت نميتوان نميتوان شكايت كرد.

مجتبی همتی

ول��ي ،چنين فردي براي امرار معاش خود ،نياز دارد که نيازهاي بنيادين او (از رهگذر
نظام تأمین اجتماعی) فراهم شود كه دولت در اینجا تعهد به نتيجه دارد و اين شخص
از اين جهت ميتواند در صورت کوتاهی دولت ،به دادگاه شكايت كند.
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