


 نظریۀ انتخاب عادالنه در مکتب شهیدصدر

 علی سعیدی: ارائه



 طرح مسئله

 انتخاب

 سیاست ها

 سازوکارها

 نهادها

... 

توزیع مواهب و 

 تخصیص عوامل

 رویکرد حکمرانی



 کاالها و خدمات خصوصی

 کاالها و خدمات عمومی

 ثروت ها و منابع طبیعی

 پول

... 

 تولید اولیه

 تولید ثانویه

 مبادله

 (مال)مواهب اقتصادی 



 کدام انتخاب؟

بهینه 

کارا 

برابر 

مبتنی بر فایده 

مبتنی بر حقوق 

مبتنی بر آزادی 

مبتنی بر قرارداد 

... 

 عدالت تلقی های مختلف از



 کدام عدالت؟

 مفهوم عدالت

 فطری

 عقالنی

 معیار عدالت

 برون دینی

 مکتبی

 درون دینی



 معیار عدالت؟

 مکاتب بشری 

 (سکوالر)

 فضیلت گرا

 تکلیف گرا

 پیامدگرا

 جعل مبنا

 کشف مبنا امر شارع مکاتب الهی



 عدالت در نگاه شهید صدر

 مذهب اقتصادی شامل هر اصل بنیادینی در زندگی اقتصادی که با
 .  اندیشه عدالت اجتماعی سروکار دارد

 عدالت مبنای ارزیابی و ارزشگذاری اخالقی است 

 وظیفۀ مذهب اقتصادی، یافتن راه حل مشکالت زندگی اقتصادی است
 .  که با اندیشه و ٓارمانهایش در عدالت مرتبط باشد

 دو تعبیر حالل و حرام در اسالم، نمایانگر ارزشها و ٓارمانهای پذیرفته
شده در اسالم هستند و هر یک از اجزای رفتارها و انتخابهای انسانها 

از نظر اسالم یا حالل هستند یا حرام و درنتیجه یا عادالنه هستند یا 
 ظالمانه 



 اقتضائات روش کشف مبنا

نفی تحویل عدالت به یک اصل یا قاعدۀ واحد 

وابسته بودن معیار عدالت به موضوع 

اجتهادی بودن معیار عدالت در هر موضوع 



 انتخاب عادالنه در مکتب شهیدصدر

نظریۀ حق الطاعة 

نظریۀ استخالف 

نظریه توازن 

 نظریۀ انتخاب عادالنه



 انتخاب عادالنه در منابع و ثروت های طبیعی

مالکیت براساس کار 

احیا 

حیازت 



 (سهم بری عوامل تولید)انتخاب عادالنه در تولید ثانوی 

 مالک محصول ⇐مالک مواد اولیه 

 اجاره ⇐مالک ابزار تولید 

 اجرت یا مشارکت در محصول ⇐کارگر 

 مشارکت در سود و زیان ⇐مالک سرمایۀ نقدی 



 (مبادله)انتخاب عادالنه پس از تولید 

پول، ابزار تسهیل مبادله نه ذخیرۀ ارزش 

لزوم گردش پول 

منع ربا و کنز و احتکار 

لزوم تقلیل واسطه های میان تولید و مصرف 



 انتخاب عادالنه در بازتوزیع مواهب

تضمین اجتماعی 

حقوق متقابل مردم نسبت به یکدیگر/مسئولیت 

تامین حد کفاف مصرف برای همه 

توازن اجتماعی 

جلوگیری از ایجاد طبقات اجتماعی 


