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 چكيده

شد  يعم سرق  شورها يدر برخ بودجه يك صاد يزنگ خطر را برا ي،غرب يك شورهايا يزوال اقت به طور خاص و  ،ن ك

سيس سيطره  صدا درآورده يا ست. در آنها به طور عام به  ست كه چند يزين هما  چيواقع، ا ا ن بار توسط مقام معظم يا

تناد از ن اسيا ينظر يهاا يمقاله به دنبال نشا  داد  بن اين شده است.مطرف عنوا  نشانه افول تمد  غرب به ،يرهبر

ا  ين بنيرتن و بالغيرترا به مثابه موجه رالزه عدالت ين كار، ما نظريا ي. برااسييت ياسيييمنظر علم اقتصيياد و فلسييفه سيي

 يهاح اگر بيتوا  بدو  اغراق احيرا م رالزه عدالت ي. نظرداديم ك محور بح  قراريبرال دموكراتيجوامع ل يبرا ،يفلسف

اين امعه است. ج ين براياديساختار بن يطراح آ  ن دستاورديترمهم اي كه  نظريهستم دانستيدر قر  ب ياسيفلسفه س

ن چهره يترو از آ ، موجه يرا بررسيي رالزه عدالت ي، ابتداء نظريليكرد تحليو با رو يفيو توصيي ياانهبا روش كتابخ مقاله،

هاي پژوهش حاكي از آ  اسييت كه پديده يافته. كندترسيييم مين عادالنه ياديرا در غالب سيياختار بن يبرال دموكراسيييل

سي سلطة نظام ليبرال دموكرا سرانجام،  ست كه  سري بودجه، عاملي ا سته و به ك شك مرور، اين جوامع را از طريق را 

 .سازوكار كاهش سرمايه و ابر تورم، از بين خواهند برد

 ي.اسيسم سيبرالين، ليادين، پرده جهل، ساختار بنيت نخستيوضع ها:هژواكليد
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 مقدمه

سئله  سرم شت بدهيو عم بودجه يك شد  انبا شورها يق  ست كه  يزيچ ي،غرب يك شحاكي از ا  يزوال و فروپا
ه افول به عنوا  نشان ،بودجه يكسربه ن بار يچند يمقام معظم رهبر ،اساس اين . برباشدين كشورها ميا ياقتصاد

 ،ستنادن ايا ينظر يهاا يبه دنبال نشا  داد  بن ،مقالهاين  ن موضوع،يت اي  اهمياز ح .اشاره فرمودندتمد  غرب 
صاد  ساز منظر علم اقت سفه  سيو فل ست يا سفا  فين بنيترن و بالغيترهموجّ ،رالزه عدالت ينظر آنجاكهاز. ا  يبرا يل

 م.يقرار دادپژوهش خود آ  را محور  ،استك يبرال دموكراتيجوامع ل
سيو  نظريه عدالتبا دو كتاب  رالز سيا سم  سف يهاهيبه دنبال فراهم كرد  پا، ليبرالي  ،و معقول يعقالن يفل

لق و ابداع اقدام به خخود، شبرد اهداف يپ يبرا يواست.  يبر قانو  اساسمبتني ك يبرال دموكراتيعه لك جامي يبرا
ضع يديم جديمفاه ستيمانند و ستيمعقولو  ،پرده جهل، نيت نخ ص ،و با به كار برد  آنهاا .ت كرده ا ول در قالب ا
اختار كه به سيي يبا نگاه و نظر رالزقت، يقعدالت كرده اسييت. در ح يه منسييجم برايك نظري، اقدام به ارائه ييمبنا
 ةشياند را در چارچوب يان عادالنهيادي، ساختار بنيم نو و ابتكارين مفاهيبا خلق ا ،داشته است يجوامع غرب ياسيس

سف صر يهابراليدهد كه بتواند دغدغه ليارائه م يايفل ضا كند. ب يو حقوق فرد ي، برابريآزاد يعني  معا ن ير ارا ار
دهد. يم ارائه يدالئل ،آ  در طول زما  يداريپا يبرا ،و سپسكند ميم يرا ترسخود ن عادالنه يادي، ساختار بناساس
ف كرد تا يلأت نظريه عدالترا پس از كتاب  ليبراليسم سياسيكتاب  رالزباال است كه چنا   ،يداريت موضوع پاياهم
 ، به دست دهد.كرده بودارائه  لتنظريه عداكه در كتاب  يلينسبت به دال ،تريل قويك دلي

 رالزه عدالت ينظر

ما  با يما درباره جها  و زندگ يو جمع يفرد يهابازتاب دهنده نگرش يو فلسيييف ينيد يهاآموزه»، رالزاز نظر 
گرا  دارد، حتمًا يبا د يدرباره جها  و زندگ ينگرش ،ين، ازآنجاكه هر فرديبنابرا .(043ص  ،0332، رالز) «گرنديكدي

ر متكثر يفراگ يهاوجود آموزه وي،نامد. يم «ريفراگ يهاآموزه»ها را ن آموزهيا، رالزاست.  يان آموزهيك چني يدارا
ند و آ  را مفروض ميم يت جوامع بشيييريو متعدد را واقع  يين تكثرگرايا»كند كه يفرض م ،نيرد. همچنيگيدا

ر و يناپذسازش ،آنا  است ينيو ناد ينير ديفراگ يهاآموزه از يا  شهروندا  كه ناشيم يهان معناست كه تفاوتيبد
 يهاينيبجها "ي ، برا"نيد" يها بران كشمكشيترسخت»لذا  .(56ص  )هما ، «باشديم يعناصرِ متعال يدارا

 به رالزاز نظر  ،ني(. بنابرا12ص  )هما ،« دهنديم يرو "ريگوناگو  از خ ياخالق يهابرداشييت" ي، و برا"يفلسييف
 است.ناپذير اجتنابمدت يو كشمكشِ طوالن يرير متكثر، وقوعِ درگيفراگ يهاعلتِ وجود آموزه

شخصي، آحاد جامعه را در كنار عقالنيطوالن يهان نزاعيا :ديگويم رالز  يا براكه آنها ر ،يت حداكثر كننده نفع 
رساند كه يم يك توا  اخالقيخواند، به يم گر فرايكديبه كنار آمد  با  ،نه كمتريشتر و هزيدست آورد  منفعت بهب

تواند يم يهر كسيي  رنديدهد تا بپذين سييوق ميآنها را به ا ،ن معقول بود ين معنا كه ايبه ا  سييازديآنها را معقول م
 .باشدآ   يجوور بداند و در جستيخود خ يرا برا يزيو چدر نظر گيرد خود  يبرا ياتياهداف و غا
... سازگار  و ياسي، سي، اجتماعياقتصاد يندها، سازوكارها و روندهايو فرآ يانند قانو  اساسنكه بتويا يآنها برا

سازند، نيبا ا ست يزيچ مندازين نگرش را ب سه شن كند و آنها را به ا ير را برايند كه م ساندشا  بن هدفيآنها رو   ر
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هاد شييينيپ ييبه عنوا  ابزار بازنما رالزه ك يزيخواند. چيم «ييبازنما»آ  را ابزار  رالزاسيييت كه  يزين هما  چيا
 ،معقول ين، افراد عقالنيراياست. بنا «نيت نخستيوضع»، يش ذهنين آزماي. نام ااست يش ذهنيك آزماي ،كنديم
 ن قرار دهند. يت نخستيا هما  وضعي ،يش ذهنين آزمايد خودشا  را در ايعادالنه، با ساختن جامعه يبرا

 يهارا بر طرف يوديآ ، فروض و ق يهايژگيح وين و تصييريت نخسييتي  وضييعكرد يبندصييورت يبرا رالز
 ،ياسيات موجود در فلسفه سيا  نظريدر مرا  رالزه عدالت يكه نظر الزم به يادآوري است آنچهكند. يقرارداد برقرار م
ست كه دهد،يانه قرار ميات قراردادگرايدر گروه نظر شند. درواقع، يرارداد مق يها، آحاد جامعه به مثابه طرفاين ا با

س ،هين نظريدر ا ست و مردمِ جامعه، طرفير شند. نكته ين قرارداد ميا يهاد  به جامعه عادالنه، موضوع قرارداد ا با
س ،هين نظريكه در ااينمهم  سند  يد  به جامعه عادالنه دوبار به توافق ميمردم تا ر د كه وارد كننيتوافق م ،باركير
سامانه »ثابه به م ،ن بر سر اصول عدالت و لوازم جامعه عادالنهيت نخستيدر وضع ،گريد و بار دن شونيت نخستيوضع
«  عادالنه نيدايبن ساختار» از هرگاه خود، آثار در رالزكه اينمطلب مهم  ند.كنيگر توافق ميكديبا  «منصفانه يهمكار

(just basic structure )يهمكار منصفانه سامانه» و» (fair system of cooperation) منظورش ،كنديم استفاده 
 نصييفانهم اي عادالنه كامل طور به سييتندين كيدموكرات براليل كهرا  يجوامع رالز. اسييت كيدموكرات براليل جامعه
 جامعه» لفظِ زا ،هستند كينزد آ  به يول ،ستندين كيدموكرات براليل كه يجوامع يبراوي  اساس، نيبرهم. داندينم

 (.02 تا 6 يبندها ،0331،رالز: ک.ر) منصفانه/عادالنه نه كنديم تفادهاس «آبرومند

 رند: ن قراياز ا ،كنديقرارداد وضع م يهابر طرف ،نيت نخستيشكل داد  وضع يبرا رالزكه  يوديفروض و ق

 ياند و براها عاقلحات دارند. طرفياز ترج يقرارداد نظام سازگار يهان، طرفيت نخستيدر وضع .1

 اند. دارند كه خواهان حصول آن يقيعال يعني ؛، برنامه بلندمدت دارنديزندگ

ر، اند. به عبارت بهتتفاوت(يمند )برعالقهيقرارداد به طور دو به دو غ يهان طرفيت نخستيدر وضع .4

ارت بوجود ندارد. به ع ،گر فدا كننديكدي يشان را براقينكه عاليا يدر آنها برا يايزه و آمادگيچ انگيه

ــمنيگر، آنها هيد ــق، تنفر و دش ــان ببا هم ندارند، بلكه در عوض هدف يايچ عش ــت آوردن هش دس

 باشد. يه مي( اوليرهاي)خ يهاين مقدار ممكن و محتمل خوبيباالتر

ــرا يهاطرف .1 ــان دانو و يدانند. در واقع ايبه كار بردن عدالت را م يبرا يط عموميقرارداد، ش ش

 رامون جامعه دارند.يپ يايعموم يآگاه

 نين تضميباشد. ايها معلوم و شناخته متمام طرف ياز عدالت دارند كه برا يها حس و دركطرف .2

 توانند به صورت مرجع عمل استفاده شوند.يكند كه اصول عدالت قابل فهم و درک هستند و ميم

ــتنديد به محدوديقرارداد مق يهاطرف .0 ــيچ وجه از جزئيه آنها به يعني ؛ت پرده جهل هس ر يات مس

 يبرا شانيعيطب ياستعدادها يشان و نه حتيت اجتماعيندارند، نه طبقه، نه موقع يشان آگاهيزندگ

اد قرارد يهاطرف ،نيسك كردن ندارند. همچنير يبرا يشيل و گرايچ تمايست، پس هيآنها معلوم ن

آنها را  دين قيباشــند، ايآن ناآگاه م ندارند و نســبت به يآگاه ،نكه متعلق به كدام نســل هســتندياز ا

 كند.ياز اشخاص بدون زمان م يل به نوعيتبد

 .(146ص  ،4553)ماتيس،  باشدنميائتالف و اتحاد، مجاز  .6
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 يمعنا در يزنچانه يبرا ييمبنا هيچ» ،هاطرف كه اسيت اين ،«باشيدنمي مجاز اتحاد، و ائتالف» اينكه از منظور
 گاهآخود  يعيطب هبامو از و داندنمي را جامعه در خود گاهيجا نينخست تيوضع در كس چيه چو . ندارند آ  معمول

 .(222، ص 0316 ،رالز) «كند ميتنظ خود سود به را اصول كه ستين يتيموقع در كس چيه ،نيبنابرا .ستين
 نگر و همگيهمدرند، مشييابه با يگيت قرار مين وضييعيكه در ا يافراد ةهم ،ود گفته شييدهيبه خاطر فروض و ق

صل از اي، نتايك فرد نوعيق يتوا  از طريم رو،ازاينشوند. يم ست آورد. هرا ب يش ذهنين آزمايج حا  خودش رالزد
رسد كه اصول يم يان جامعهيچن يبرا يخاص يهادهد و به برداشتيش قرار مين آزمايدر ا ينوع ،را به عنوا  فرد

 باشد:ير مياز قرار ز ،و لوازم آ 

ــعيت نخســتينترين انتخاب براي طرفكند كه عقالييادعا مي لزرا ــل از عدالت  ،هاي قرارداد در وض دو اص

صل اول: هر فرد از آزاديمي شد: ا ست و اين آزادي فقط براي خود آزادي محدود با سي برخوردار ا سا هاي ا

ه د و برابر اين حق را دارند كه آنچكند كه تمام افراد جامعه به مثابه شهروندان آزاشود. اين اصل، تضمين ميمي

شخاص  كنند؛پيگيري  ،پندارندرا كه براي خود خير مي ساند. لذا ا سيب نر البته تا مادامي كه به آزادي ديگران آ

 دست آورند. هدانند دنبال كنند و بكه براي خود خير ميرا وسيعي از چيزهايي  ةتوانند دامنمي

صفانه در آموز صل دوم، برابري من صتا شدهش و فر ضمين  شغلي و همچنين حداقل ت اي از هاي 

شد كه افراد بچيزهايي )مثل درآمد و ثروت( مي سيله با و  نندكشان را پيگيري توانند عاليقآنها مي ةو

 .(4512فريمن، ) را به عنوان اشخاص آزاد و برابر حفظ كنند شانعزت نفس

   رالزه عدالت يدولت در نظر

ا  يب يوجدا ، آزاد ي)آزاد ياساس يهايهمه از آزاد ،يبرال دموكراسياست كه در ل يمدع رالز، بر آنچه گفته شد بنا
ستلزم  ،يآزاد نياز ا يبرخوردارشود. يمحدود م يخاطر خود آزادهفقط ب ين آزاديا .به طور برابر برخوردارند (و ... م

ه طور توانند بيمهمه كه اوالً،  ينظام يعني  اشييدبيل شييده ميا نظام مبادله داوطلبانه تعديل شييده ينظام بازار تعد
دولت  ما زاً، هميثان .بپردازند ،خواهندميد و فروش آنچه كه يگر شييوند و در بازار به خريكديداوطلبانه وارد مبادله با 

  كها ر ييزهايچ از يحداقل ،هياول يرهاي/خهياول ياز كاالها يحداقل و يآموزش و پرورش همگان ،ندين فرآيدر كنار ا
 يهايياز اسييتعدادها و توانا يتا فرد سييوا كنديمفراهم  ،دارد ازين آ  به يزندگ در خود اهداف يريگيپ يبرا فرد
 كند.  يريگيپ ،ر دارديكه از خرا  يبرداشت ،بتواند با حفظ عزت نفسش ،اشيعيطب

افظ د حيل كه باين دلي، به ااست. اول يك دولت ضروريوجود ، رالزشه ياست كه در اند آنچه گذشت، روشناز 
ساس يهايآزاد ساس يمحدود كند. دوم، آزاد يخود آزاد يرا برا يد آزاديبا ،ن جهتيباشد و از ا يا به طور برابر  يا
از  يفراهم كند. چهارم، فراهم كرد  حداقل يگا  و همگانيهمه فراهم شييود. سييوم، نظام آموزش و پرورش را يبرا

ا يازار نظام ب چو  هم حفظ شييود. پنجم، يين سييطح توانايترنييدر پا ،عزت نفس افرادكه  يه به طورياول يكاالها
صيد مالكيشود، بايرفته مينظام مبادله داوطلبانه پذ صو شود.ز محترم ين يت خ ت و يت حمافه دوليپس وظ شمرده 

رفت صورت خواهد گ يو اقتصاد ياجتماع يهااستيق سياز طر ،فين وظايباشد. ايم يت خصوصياز مالك يپاسبان
 باشد. يات ميمال رالزن امور از نظر يا يدولت برا يكه منبع مال
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 يداريو مسئله پا يتابع هدف احتمال

 مانند موجود، يف را با اسيييتفاده از ابزارهاين وظايد ايدارد كه با يفيشيييود، دولت وظايهمانطور كه مشييياهده م

 كي يداند تنها زمانيم رالزانجام دهد. اما  يو اقتصييياد ياجتماع يهايگذاراز طريق سيييياسيييت ،سيييتانيماليات

رامو  ياز تمام اطالعات پ ،ذارگتاسيشبرد اهداف باشد كه سيپ يق برايدرست و دق ياتواند نسخهيمگذاري سياست

شد. بر ا يجامعه آگاه شته با ساس،يدا ست هنگام :رالز از نظر ن ا صاد ياجتماعگذاري سيا هل پرده ج بايد ،يو اقت

. با نندكو اقدام  يريگميرامو  جامعه تصميبا توجه به تمام اطالعات موجود پگذارا  سياست تا ،شودكنار زده  يقدر

 ارد كهدا نكند، همچنا  اصرار ديپگذارا  سياست يبرا يجنبه نفع شخصگذاري سياست نكهيا يبرا رالزن، يوجود ا

ست سبت به جايباگذارا  سيا ساده يايع و آگاهچ اطاليه ،گاه خوديد ن شند. به عبارت  شته با د بدانند ياتر، آنها نبندا

 با آنها خواهد داشت.  يكنند، چه نسبتيچند و اجرا ميپيكه م ياياستيكه نسخه س

ست بر رالزهايي كه فرض برايا  بريبه نظر  ضاد و ابهاماتي  ،كندمي مطرفگذارا  سيا در درو  خود با ت

روض اين ف ،هاي فراگير متكثر را تضييمين كند. درواقعبا آموزه ،پايداري يك جامعه تواندمواجه اسييت كه نمي

 طرفي و جانبداريهاي متعدد موجود در جامعه، ميا  بيهمواره نسبت به گروهگذارا  سياست شود تاميموجب 

شند سا  با سي در عملرو، ايناز (.37 ص ،0332 رالز،ر.ک: ) در نو هاي جامعه ام گروهميا  تم ،ليبرال دموكرا

يداري ليبرال دموكراسيييي .طرف نخواهد بودبي پا به بي ،درنتيجه ادعاي  به به مثا طرفي حاكميت نسيييبت 

 .يك ادعاي باطل است ،هاي موجود در جامعهگروه

به هيچ وجه از  ،براي امور جاريگذاري سييياسييت گذاري ودر مرحله قانو ، اشييخاص آنچه گذشييتبر اسيياس 

از  ،رامو  جامعهيپ ن افرادِيخبرند. اما ايز بيشا  نيعيطب يهادحتي از استعدا  شا  آگاهي ندارنددگيجزئيات مسير زن

جاكه افراد، ازآن ،نيباشند. بنابرايب آ  كامالً مطلع و آگاه مياز ساختار و ترك يعني  برخوردارند يعموم يدانش و آگاه

در اقتصيياد وجود دارد. ازآنجاكه از  ييهاتيها و جمعدانند چه گروهياند، مشييناسييند و از سيياختار آ  آگاهيجامعه را م

اشييند. كرد  منفعت آ  گروه بنهيشيييبتا به دنبال  باشيينديمكدام گروه  ودانند جزياند، نماطالعيگاه خودشييا  بيجا

ين فرض كه لب و افرد با يك نااطميناني نسبت به جايگاه و موقعيت خويش مواجه است. بر اساس اين مطا ،بنابراين

كرد  منفعت اسيييت، بايد انتخاب عقاليي فرد را در شيييرايط نهيشييييبيعني به دنبال   كندهر فرد عقاليي عمل مي

شد كه  سي قرار دهيم. البته بايد متذكر  ضعيت نخستين كندفرض مي رالز »نااطميناني مورد برر به طور  ،مردم در و

سك شخص ري شنديمگريز م ست كه قابل قبول مي فرض. اين يك پيشبا شري ا شد كه البته بپيرامو  طبيعت ب ا

ست شده ا شتري براي آ  ارائه ن ساساين (. بر 026ص  ،2111)ماتيس،  «دليل بي ستين ،ا ضعيت نخ  ،هر فرد در و

ساس اين اطالعات اقدام به انتخا يو، گيرد. آنگاهدر نظر مي با احتماالت مرتبط با آنها را روشيپتمام حاالت   ببر ا

ت يو جمع aبرابر با  ،Aت گروه ي. جمعتشكيل شده است Bو  Aجامعه از دو گروه  مثال،براي  .كندبهترين گزينه مي

 . a + b ت جامعه برابر است بايكل جمع ،نيباشد. بنابرايم bبرابر با  ،Bگروه 

 افراد از اين اطالعات يك آگاهي عمومي است، پس تمام ،، دانش نسبت به ساختار جامعهرالزازآنجاكه طبق فرض 

، درباره خودشيييا  هيچ باشييينديمچو  افراد طبق فرض مقيد به محدوديت پرده جهل  ،ديگر سيييويآگاهي دارند. از 
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را بر  روشيپهاي ممكن موقعيت ،. هر يك از افرادباشنديم Bيا گروه ، Aدانند جزء گروه اطالعاتي ندارند. بنابراين، نمي

𝑎 هايبا احتمال ،به ترتيب Bو  Aرت اساس ساختار جامعه به صو

𝑎+𝑏
𝑏و  

𝑎+𝑏
داند تر، هر فرد ميداند. به عبارت سادهمي 

𝑎كه به احتمال

𝑎+𝑏
𝑏 و به احتمال Aاز گروه  

𝑎+𝑏
 BUو  Aگروه  ،مطلوبيت فرد نوعي AUخواهد بود. اگر  Bاز گروه  

 باشد، آنگاه مسئله مقابل هر فرد به صورت زير خواهد بود:  Bگروه  ،مطلوبيت فرد نوعي

A B

a b
max U U U

a b a
 

b
 

   

U ساس رفتار عقال يتابع هدف احتمال ست. هر فرد بر ا شد. بنابراين، بكرد  مطلوبيت خود مينهيشيبدنبال به  ،ييا ا

 است. U   تابع هدف احتماليكردنهيشيبهر فرد به دنبال  :توا  گفتمي

احتمال قرار گرفتن هر فرد در  ،صورتنيبرابر است. در ا Bو  Aت هر دو گروه يجمع شودياول فرض م گامدر 

1با  يبرابر و مسييياو ،ك از دو گروهيهر 

2
 يكسيييانيت هر دو گروه وز  يبه مطلوب ،طين شيييرايخواهد بود. فرد در ا 

كسيا  و يط يرا در شيرا Bو  Aكنند كه هر دو گروه يرا انتخاب م ييهااسيتيد سيافرا ،كه در آ  در حالي .دهديم

شييروع به افزايش  Aشييروع به كاهش و جمعيت گروه  ،Bدهد. اكنو  فرض كنيد كه جمعيت گروه برابري قرار مي

م شد  است. در حال ك Bوز  گروه  ،. در اين شرايطباشدثابت  a + bيعني   البته به طوري كه مطلق جمعيت  كند

شديم در حال كاهش ،قرار گيرد Bبه عبارت بهتر، احتمال اينكه فرد در گروه  به  bفرد همگام با كاهش  ،نيبنابرا .با

ك يبه صييفر نزد Bكه  يدهد. در حالت حديم يوز  كمتر Bت گروه يشييتر و به مطلوبيوز  ب Aت گروه يمطلوب

 ر خواهد بود:يفرد به صورت زكند، تابع هدف مقابل هر يل ميشود و به آ  ميم

A B A
b b

a b
LimU Lim U U U

a b a b 

 
   

    

كرد  مطلوبيت )لذت( را، نهيشيييبمعيار شييود، فرد يك ميبه صييفر نزد b يشييود، وقتيهمانطور كه مشيياهده م
براي افراد اهميت و جايگاهي ندارد. به  Bيعني ديگر گروه  ،دهد. اينقرار مي Aكرد  مطلوبيت )لذت( گروه نهيشيييب

كنند كه داراي وز  چشييمگيري باشييند. در غير ها لحاظ ميسييازيها را در تصييميم، زماني افراد، اقليتديگررت عبا
و داراي  شدهلحاظ نگذاري سياست از جمعيت بسيار كوچكي برخوردار باشد، هنگام صورت، يعني زماني كه اقليتاين

 طرفهاي موجود در جامعه بيدر عمل نسييبت به گروههمواره  ،هيچ حقي نخواهد بود. بنابراين، ليبرال دموكراسييي
طرف بي هوممفبه ،زيرا ليبرال دموكراسي  است فروپاشي ليبرال دموكراسي يمعنابه ،طرفينخواهد بود. اين عدم بي

 .بود خواهد در تأمين آزادي و خيرهاي اوليه ،هاي جامعهبود  حاكميت نسبت به تمام گروه

شاهده كرد. در مثال باالفي را ميطرمواردِ عدم بي يكي از سلي م سه بين ن گروه  فرض كنيد ،توا  در يك مقاي

A،  نسييل فعلي و گروهB،  در پس پرده جهل حاصييل از وضييعيت نخسييتين،  ،رالز. طبق فروض اسييتنسييل بعدي

ست ستگذار نميسيا ضو كدام گروه ا ضعيت جامعه آگاهي .داند ع سبت به و ه داند كيم ،كامل دارد اما ازآنجاكه ن

شاهده م سل قرار دارد. همانطور كه م ضم يطرفيتواند بنمي رالزفروض  ،شوديجامعه در كدام ن را در يز  ن كنديرا ت

دهند تا از )يعني نسل بعدي( را صفر قرار مي B بالفاصله در تابع هدف احتمالي وز  گروهگذارا  سياست طين شرايا



  11...   آبادي و... / محمدتقي گيلك حكيم تمدن غرب و فروپاشيكسري بودجه پژوهشي:  ةمقال

شا  را ،اين طريق سبت به تم ،بنابراين، جوامع ليبرال دموكراتيك كنند. نهيشيب منفعت خود هاي ام گروهحتي اگر ن

ضر سل حا شد، اماكامالً بي ،موجود در ن سل فعل طرف با سل بعد يدر مورد ن شد و حتيتواند بنمي ،يو ن مًا طرف با

سل فعل شده دولت يهايبودجه و بده يرا خواهد گرفت. كسر يجانب ن شت  ن يا شاهد ،يغرب يكشورها يهاانبا

و  دكنيم يرود كه تمام منابع را صييرف نسييل فعليش ميپ يبه سييمت ،ها در غربيا  انباشييت بدهيادعاسييت. جر

 ينده حتماً شيياهد فروپاشييياسييت كه در آ يابه گونه ،ا ين جريا .دهديقرار م يبعد يهاها را بر دوش نسييليبده

 م بود.يخواه ين كشورها و تمد  غربياقتصاد ا

 يبرال دموكراسيل يداريپا يبرا رالزل يدال

 فه و الزاميوظ

  گذاراستيس برابر درتابع هدف احتمالي  ،براي امور جاري كشورگذاري سياست ةشد، در مرحلمالحضه همانطور كه 

كند. اين يعني، در نظريه عدالت، احتمال  نهيشييييبرا  خود تواند منفعت احتماليمي ،گيرد كه براسييياس آ قرار مي

صول عدالت وجود دارد. به عبارت انحراف از  ستديگرا سيا صادي يا اجتماعي ، اين احتمال وجود دارد كه  هاي اقت

خود به  زرالهمانطور كه  ،ن مشكليشه اياصول عدالت باشد. ر ناسازگار و برخالف ،گذارا اتخاذ شده توسط سياست

ود نكه افراد همواره دنبال نفع و سيوض گرفتن اتر، مفر. به عبارت سادهاستت افراد ياز عقالنناشي  ،آ  اعتراف دارد

 :كنديا  ميگونه بنين مطلب را ايا رالزشود. ين مشكل ميد آمد  ايپدموجب اند، يشخص

 ياريرا به مثابه مع ينه اصل سودمندين، ضمن توافق بر سر اصول عدالت، گزياشخاص در وضع آغاز

ــورتيدر ا[.. دهند. ..يمورد توجه قرار م يفرد يكردارها يبرا ارها ينهادها و مع يارها برايمع ]ن ص

 (.051ص  ،1133، رالز) ستنديگر سازگار نيكديافراد به طور كامل با  يبرا

ساساين  بر صيمع :توا  گفتيم ،ا شخ ستشود كه تمام افراد چه يمموجب ، يار نفع  گذار و چه مردم سيا

 تنها به ،مشكل فوق ةرا داشته باشند. بنابراين، دامن حركت در خالف مسير اصول عدالت و نقض آ  تيظرفعادي، 

است كه  آ زما  توانند اصول عدالت را نقض كنند. اكنو  بلكه افراد عادي نيز مي ،شودمحدود نميگذارا  سياست

كند كه هر راه اتمام حجت مي ،در ابتداوي چه راهي را در پيش خواهد گرفت.  ،براي حل اين مشيييكل رالزبدانيم 

مگر   شهروندا  حتي به يك قانو  عادالنه نيز پايبند نخواهند بود»چو    ي بايد مبتني بر نفع شخصي افراد باشدحلّ

شند. افزو  بر اين، اين امر در يك  شناخته با سميت  سي را به نحو درازمدت پذيرفته و به ر سا آنكه منافع آ  قانو  ا

بند خواهند بود كه يبه اصول عدالت پا ين، اشخاص زمانيبنابرا(. 514ص  )هما ، «تلقي مناسب بايد داوطلبانه باشد

صل از ا سيبندين پايمنفعت حا صيار زي، ب شخ صول عدالت ب يايادتر و باالتر از نفع  شد كه از نقض ا ست هبا د

 بارتبه عرا وظيفه طبيعي خود خواهند دانست. شا  يآنها حفظِ اصولِ عدالت از نفع شخص ،صورتنيآورند. در ايم

انب دهد، افراد جافراد تعارض و ناسازگاري رخ ميمدت( )كوتاههنگامي كه بين اصول عدالت و نفع شخصي تر، ساده

 چو  نفع بلندمدت آنها در حفظ عدالت خواهد بود.  گيرندعدالت را مي



14    ، 1133، بهار و تابستان 44سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 

 ،رالزل يدالاز ارائه پيش باشييد. يدر پاسييداشييت و حفظ اصييول عدالت م ،د چرا نفع بلندمدت افراديد دياكنو  با
احترام متقابل و كمك متقابلِ افراد به  يعدالت به معنا يحفظ عدالت و بقاوي، م كه از نظر يشيييويدوباره متذكر م

عتقد ماورد كه منافع بلندمدت افراد در حفظ عدالت است، يل بينكه دليا يبه جا رالز ،ن جهتيباشد. به هميگر ميكدي

 :ديگويم رالزباشد. يرام و كمك متقابل مدر احت ،كه منافع بلندمدت افراد است
ــميپذ (احترام متقابل)فه ين وظينكه چرا ايا ــناخته ميرفته و به رس ــوديت ش ــت كه گرچه  ،ش آن اس

 ديدانند كه در جامعه بايگر ندارند، اما ميكديدر منافع  يچ سوديه ،نيقرارداد در وضع آغاز يهاطرف

مطمئن شــوند. عزت نفس آنها و اعتماد ن امر ير باشــند و از اخود برخوردا يهااز ارج و اعتبار انجمن

شان ،آنها صي خود شخ اب تفاوتي ديگران تاعتنايي و بيتواند در برابر بينمي ،به ارزش نظام غايات 

سد به اينكه تحقير ديگران را تحمل  ؛آورد به  فيكه تكل يادر جامعه يزندگ همگان از ،. پسكندچه ر

 (.  053-056ص  برند )همان،يسود م ،ته شده استرفياحترام متقابل پذ

ر چگونگي تأثير فراگير آن ب ،وظيفه كمك متقابل را در نظر بگيريد. دليل بســنده براي پذيرش اين وظيفه

ــت. دانو و آگاهي عمومي به اينكه ما در جامعه كنيم كه در آن اي زندگي ميو كيفيت زندگي روزمره اس

شيم، في توانيم به كمك ديگران درمي شكالت خاطر جمع با ست. م سه از ارزش فراواني برخوردار ا نف

ــاي روزگار خود ما براي  ]برعكس[اينكه ما هرگز به اين كمك و ياري نيازي پيدا نكنيم و اينكه  از قض

گاهي فوق ايجاد نمي ــويم تفاوت چنداني در ارزش و آ نده نش  (جبران)كند. موازنه ياري دادن فراخوا

سير ميپاداش، كه محد ستين اين اصل بر شود را ميود و تنگ نظرانه تف توان به كناري نهاد. ارزش نخ

ــنجيده نميپايه كمكي كه ما واقعاً دريافت مي ــاس حس اعتماد و اطمينان به كنيم، س ــود. بلكه براس ش

ــن نيت ديگران و اين معرفت و آگاهي كه اگر ما به آنها نياز پيدا كنيم ــحنه آماده  ،حس  كمكآنها در ص

شود. در واقع، فقط كافي است در ذهن خود تصور كنيم كه اگر همگان بر اين باور ، سنجيده ميباشنديم

وشيم كآيد. ... آنگاه كه ميپذيرفته نشود، جامعه به چه صورت درمي (كمك متقابل)باشند كه اين وظيفه 

ــتي براي عمل بر پايه اي ن وظايف ندارد را ترســيم زندگي يك جامعه كه در آن هيچ كس كمترين خواس

شر، اگر نگوييم بيزار از آن كنيم، مي شنديمبينيم كه نوع ب شتبا چراكه حس  ؛، به آن اعتنايي نخواهند دا

 (.053-053ص ،1133)رالز،  اي ناممكن استگذاري به خود در چنين جامعهارزش

 ،گريا به عبارت ديبا سياختار عادالنه  ياهجامع :افراد دو حالت را در نظر خواهند گرفت اينكه رالزخالصيه اسيتدالل 

دانند كه در جامعه يناعادالنه. افراد م ياكه در آ  احترامِ متقابل و كمكِ متقابل برقرار اسيييت و جامعه ياجامعه

زها مثل ثروت و ياز چ يآنها حداقل يهمواره برا ،آنها، اصولِ عدالت يط براين شرايعادالنه، در صورتِ رخ داد ِ بدتر

دانند كه در جامعه عادل، همواره به يگردد. آنها ميشيييا  حفظ مكه عزت نفس يبه طور ،كنديدرآمد را فراهم م

اجازه داده نخواهد شد  رو،اينازشود. يگرا  را مخدوش نسازد، احترام گذاشته ميد يكه آزاد يتا زمان ،آنها يهايآزاد

ن ياديبا سياختار بن يادر جامعه ،فراد جامعه باشيد. در مقابلن ايترفياگر از ضيع يحت ،سيلب شيود يكسي يكه آزاد

صورت رخ داد  اتفاق شا يناعادالنه، در   همه وجود ياش براگردد )احتمال وقوع كه فرد دچار فقر يبه طور ،نديناخو
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جهت  گرا  را دريد يتواند آزادي، هر كس ميان جامعهيدر چن ،نيچ كس به كمك او نخواهد آمد. همچنيدارد(، ه

رسد كه يجه مين نتين دو ساختار، به ايسه اير سلب و مخدوش سازد. اكنو  فرد با مقاياز خ خود، شبرد برداشتيپ

كه  ين، هنگاميباشد. بنابراياصول عدالت م ،گريا به عبارت دين عادالنه و ياديپاسداشت ساختار بن ،او ينفع شخص

ن است كه ين شخص اير شود، نفع بلندمدت اياش درگياصول عدالت با نفع شخص، يك شخصاهداف  يريگيدر پ

 باشد. يشهروندا  احترام و پاسداشت اصول عدالت م ةهم ةفين، وظيرد. بنابرايجانب اصول عدالت را بگ

 :نمونه يآورد. برايجامعه عادالنه م ين بقايتضم يبرا يگريل ديگر، دليد يدر جا رالز

صول ا يعني ؛ز باشديخودش ن يبرا ياهيدييد تأيست كه باك مؤلفه مهم هر برداشت از عدالت آن اي

كه  ييگو ،ه شــوندين جامعه تعبياديدر ســاختار بن يد چنان باشــند كه وقتيبا ،هر برداشــت از عدالت

، ياخالق يريادگيراستا با اصول اند. پس همبه دست آوردهعدالت هم ارز با آن را نيز  يها معناانسان

 نيز عمل خواهد شد. هر برداشت از عدالت، در ايبر اساس آن اصول ن ،ته شوداد گرفيآن اصول  يوقت

 (.413 ص تواند با ثبات باشد )همان،يمعنا م

اره رد و از آ  همويرد، آ  را بپذياد بگيشود تا فرد اصول عدالت را يمموجب عادالنه  ةدر جامع يزندگ خالصه اينكه

 كند. يرا كامالً درک م ن ساختاريچو  منافع حاصل از ا  دفاع كند

آ  را  الزرتا اينجا دو دليل براي ثبات و پايداري ساختار بنيادين عادالنه آورده شده است. در دليل دوم، كه  ،بنابراين

كه افراد با زندگي در جوامع ليبرال دموكراتيك و نشو و  آمده استكند، چند جاي كتاب مطرف مي به صورت پراكنده در

براي  ،شمار آ  در متن زندگيمنافع بي ازآنجاكهيابند. و فع حاصل از اصول عدالت را به بهترين وجه درمينما در آ ، منا

  تاريخي سيير يك در ابتدا مردم ،رالز نظريه در درواقع، گردد، همواره از آ  دفاع خواهند كرد.به خوبي ملموس ميآنا  

  سپس،. ندكن نگاه همكاري منصفانه سامانه يك مثابه به جامعه به كه گيرندمي ياد طوالني،هاي نزاع وها جنگ از پس

صل منافع جامعه، اين در زندگي با افراد گرديد، برپا و شد ساختهاي جامعه چنين كه هنگامي  وجود تمام با را آ  از حا

 .شوديم گرفته كار به عادالنه بنيادين ساختار اين حفظ براي آنا  تالش همة رو،ازاين كنند.مي درک

 تيمعقول

شد،  شرير متعدد و متكثر را واقعيفراگ يهاوجود آموزه رالزهمانطور كه گفته  ن ياي ون يداند. همچنيم يت جوامع ب

ش بر ير خويبه دنبال مسلط كرد  آموزه فراگ ،ريفراگ يهان آموزهيك از ايهر  تيداند كه جمعيم يهيك امر بديرا 

 يهاا يو ز يطوالن يهان نزاعينكه ايرد تا ايگينه شييكل ميمدت و پرهزيوالنط يهان، نزاعيجامعه باشييند. بنابرا

ش شخصيانگ ،از آ  ينا شيد  طعم تلخ  افرادبخشد. ارتقا آحاد جامعه را  يحلم و بردبار و يزه نفع  با گذر زما  و چ

مع و در نتيجه اهداف ج ،توا  ميا  نفع شييخصييي و اهداف اجتماعيرسييند كه مياختالف و نزاع، به اين نتيجه مي

سطح از درک مي ،اجتماعي مانند عدالت شود. وقتي افراد به اين  صي  شخ سند، تبديل به هدف و نفع  عتقد م رالزر

ه آنها ك كننده نفع شخصيِ نهيشيب اند. به عبارت ديگر، افراد در كنارِ عقالنيتِشده( reasonable)آنها معقول  :است
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 يخالقك توا  ايخواند، به يگر فرا ميكدينه كمتر به كنار آمد  با يشيييتر و هزيدسيييت آورد  منفعت به ب يرا برا

سند كه آنها را معقول ميم رند هر يدهد تا بپذيسوق مامر ن يآنها را به ا ،ن معقول بود ين معنا كه ايبه ا  سازدير

 .دباشآ   يجوواند و در جستر بديخود خ يرا برا يزيخود داشته باشد و چ يبرا ياتيتواند اهداف و غايم ،يكس

كه خواها  جامعه به مثابه  ياسييت، به طور يخير تاريدر سيي ،ن معقول شييد ِ افراد جامعهيقاً همينكته مهم دق

صفانه همكار» ساس، يشوند. بر ايم «يسامانه من سيل» يداريلِ پايدل رالزن ا ت افراد يرا در معقول «يبرال دموكرا

ند. به عبارت يم بخش ك منبع هنجاريز يت نين پس معقوليت بود، از ايها عقالنروز منبع هنجاريا د، اگر تديگردا

ست كه به جامعه به مثابه يا ،كنديجاد ميت ايكه معقول يشود. هنجاريم سته يگرن «يسامانه منصفانه همكار»ن ا

فع ن اكثركنندهبر عقل حد ينه مبتن ،ن هنجاري. اكندك ارتباط منصيييفانه عمل يدر  ،شيييود و خود شيييخص در آ 

ص ست يك حس و توا  اخالقيبر  يبلكه مبتن ،يشخ ست كه از پا ين حس و توا  اخالقيهم .ا ن يه چنب يبنديا

 كند.يم يباني، پشتيدر هنگام تعارض با نفعِ شخص ،يهنجار

 پاشنه آشيل تمدن غرب ومقام معظّم رهبري 

 .است ديتشد حال در كه باشد،يم هادولت بودجه يكسر غرب تمد  مشكالت از يكي

سر س يهايو بده بودجه يهايوجود ك شده ب شت  سترده دريانبا ك يك، يبرال دموكراتيجوامع ل ار گ

در  يبزرگ يهايشاهد كسر 1335ل دهه ياالت متحده از اوايا كه يقت سَبك شده است. به طوريحق

 ،نيباشــد. عالوه بر ايم 1335آن مازاد بودجه در اواخر دهه  يبودجه دولت بوده اســت؛ تنها اســتثنا

س شورها ياريب سر يصنعت ياز ك شابه با ار بودهياخ يهادر دهه يبزرگ يهايدچار ك االت ياند و م

ــند. ايبلندمدت م يابودجه يهامتحده مواجه با چالو ــريباش دار موجب يبزرگ و پا يهاين كس

كاهو رشد شده و  ها موجبين كسرين است كه ايشده است. تصور عموم بر ا يجد يهاينگران

 .(351ص  ،1136 )رومر، بحران شود يتواند منجر به نوعيد شوند ميا تشديابند ياگر تداوم 

به زوال  بيانگر روند روبه افول و رو، شييدهانباشييت يهايبده و بودجه يهايكسيير ،ياز منظر مقام معظم رهبر

 ا  فرمودند:يب ،مواضع مختلف مواردرا در اين مطلب  ايشا باشد. ويژه اياالت متحده ميهب ،كشورهاي غربي

 همين چند دولت غربي، .هاي مخالف نظام اسالمي درگير بحراننديك واقعيت ديگر اين است كه رژيم .الف

شان و اطرافيان صاديخود اي كه در اروپا وجود دارد، اتحاديه اروپا جدًا شان دچار بحرانند. با اين بحران اقت

ست، يورو جداً ست، آمريكا به نحو ديگري در تهديد ا سري بودجه فراوان، قرض فراوان،  ،مورد تهديد ا ك

 .(1131 ،ديدار كارگزاران نظام فشار مردم... اينها حوادث مهمي است )بيانات مقام معظم رهبري،

ســال ) ين كشــور در ســال جاريا يارد دالريليم 355بودجه  يكا و كســريآمر ياافســانه يبده .ب

شانه ،(م4513 صاد يهااز ن ست. آنها ايآمر يروند زوال اقت سازين واقعيكا ا شعار  يات را با ظاهر و 

ت يك واقعيكا يزوال آمر كا مشهود است...يآمر ين زرق و برق، افول اقتصادير اياما در ز ،پوشاننديم

 .(1133 ،انيآموزان و دانشجودار دانويد ،يانات مقام معظم رهبرياست )ب
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طور؛ نيهم هم ياند. از لحاظ اقتصــادحال افول در يت كه از جهات مختلفن اســياش اكن واقعيل .ج

ــورهايا يهايبه من دادند از بده يك آماري ــه، آلمان، يمثل انگل ييمعروف اروپا ين كش س، فرانس

ــيتاليا ــان بدهيا ... بعض ــان معادل با كل توليهاش ــت... ايد ناخالص داخليهاش ــان اس نها دچار يش

 .(1133 ،يمجلس خبرگان رهبر يدار اعضايد ،يانات مقام معظم رهبري)ب هستند يمشكالت جدّ

اند كه در باتالق بدهي به طوري گرفتار شده ،شود كه كشورهاي غربيميروشن با بررسي شواهد آماري، اين مطلب كامالً 
بسيار بد واند وضعيت تمي ،OECD. يك نگاه كلي به وضعيت كشورهاي باشنديمبه مرور زما  در حال فرو رفتن در آ  

به طور  ،OECDكسييري بودجه و بدهي كشييورهاي پيشييرفته را آشييكار كند. ما پس از ارائه تصييوير كلي از كشييورهاي 

 هاي مرتبط با اياالت متحده و كشورهاي اروپايي مثل انگليس، فرانسه، آلما  و ايتاليا را نيز ارائه خواهيم داد.مشخص داده

شورها يهاداده شت بدهيداللت بر ا ،OECD يمرتبط با ك شورها بهيدر ا ين دارد كه انبا   طورن ك

سته در حال افزايپ شد. اگر ايو ميو صورت يبا شورها را به   يهبد ،ميريك واحد كل در نظر بگين ك

سال ،ن واحد كليا صله  سط  ،4511تا  4553 يهادر فا صله  15ساالنه به طور متو صد و در فا در

ن زاين ميانگيشود كه مين زده ميافته است. تخميو يدرصد افزا 2ود حد ،4513تا  4512 يهاسال

با ... باشديشان م GDPدرصد از  6/34حدود  ،ن كشورهايا يمركز يهادولت يبازار يناخالص بده

سبت براين روند ايهم صد خواهد بود 3/34برابر با  4545سال  ين ن  يهادولت يبازار يبده ...در

ون دالر در ســال يليتر 20به  4553ون دالر در ســال يليتر 0/44از  OECD يدر كشــورها يمركز

س 4513 ستير ست، درواقع در ا 11 يك فاصله زمانيدر  يعني ؛ده ا شده ا ن فاصله يساله دو برابر 

ن يدر صورتِ استمرار ا ...داشته اند يدرصد 0/6رشد ساالنه  OECD يهادولت يبازار يبده يزمان

ــورها يمركز يهادولت يبازار يهايرود كه بدهينرخ، انتظار م ــال  OECD يدر كش  4545در س

 .(OECD, 2020) ون دالر برسديليتر 05باً به يتقر

شود كه صل يبده ،(marketable debt) «يبازار يبده» از منظور دقت  ستقراض از حا ست مردم از دولت ا كه  ا
 شتريب ،OECD يكشورها يبده كلِّ رقمِ ،نيرابناب. شودنمي يالمللنيب و يمل يمال سساتؤم به دولت يبده شامل

 :نيهمچن .بود خواهدرقم  نيا از
ساس داده ست.  33/13بدهي اياالت متحده برابر با  ،4513هاي موجود در ژوئن برا تريليون دالر بوده ا

سبت بدهي به  ست كه ن شور GDPاين رقم بيانگر اين ا صد مي 110 ،براي اين ك شد. با توجه به در با

شور برابر با جمعيت  سرانه اين ك شور، بدهي  ستان  03455اين ك ضعيت براي انگل دالر خواهد بود. و

ستفاجعه شور با بدهي  .آميزتر ا سبت بدهي به  ،تريليون دالري 23/3اين ك صد  111اش،  GDPن در

 ،تريليون دالر 63/0باشد. فرانسه با دالر مي 143555 ،به طوري كه بدهي سرانه مردم انگلستان ،است

سرانه  سبت بدهي به  33455داراي بدهي  ست و ن صد مي 411اش،  GDPدالري ا شد. آلمان با در با

دالر  60655اش درصــد و بدهي ســرانه 121اش،  GDPتريليون دالر بدهي، نســبت بدهي به  25/0

درصد و بدهي  142اش، GDPتريليون دالري، نسبت بدهي به  01/4ايتاليا با بدهي  ،باشد. همچنينمي

 .(World Population Review, 2020) دالر است 24155اش رانهس
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 ، فوق يهادر كنار توجه به داده

شكل يكه بازپرداخت بده يد به نقو مهميبا ستقراض بازين يريگدر  وجه كرد. ز تيكند، نيم ياز به ا

 ياز سو منتشر شده يناخالصِ بازار يدرصدِ بده 30حدود  ،4513تا  4512ان يم يهادر فاصله سال

لت بده يفقط برا OECD يهادو خت  ن زده يتخم (.OECD, 2020موجود بود ) يهايبازپردا

شود يد ميشان سررسيبازار يدرصد بده 45ك به ينزد ،4545در سال  OECD يهاشود دولتيم

 .(همان) كنند ين ماليد آن را تأميو با

در اين شرايط  ،درواقع سازد.ميايجاد بدهي جديد آشكار  ، اهميت نقش بازپرداخت را درGDPاين بيشتر بود ِ بدهي از 

يك مكانيسيييم  ،د، در نتيجهكنشيييود تا دولت مجدداً از بازار مبالغ جديدي اسيييتقراض ميموجب بازپرداخت بدهي 

ي هادهد. همانطور كه در دادهمبلغ بدهي را افزايش مي ،گيرد كه هر سييالخودتشييديدكننده در بدهي دولت شييكل مي

درصييد  15دهد، ، نشييا  ميباشيينديمعضييو آ   نيز، كه آمريكا و كشييورهاي اروپايي OECDبا كشييورهاي  مرتبط

هايي بوده اسييت كه مرتبط با بازپرداخت بدهي ،ايجاد شييده اسييت 2106تا  2104هاي جديدي كه در فاصييله بدهي

هاي دهيديد كننده بازپرداخت برسيده بود. بنابراين، حجم گسترده بدهي و نقش مخرب مكانيسم تش فرا آ  سررسيد

 خواهد بود. OECDيك تهديد جدي براي اقتصاد اياالت متحده و كشورهاي بدهكاري مثل كشورهاي  ،سررسيد شده

 ك تمدني ير فروپاشدبودجه  يكسر نقو

ا  يبن ا يس از ب. ما پاستت يت بر معقوليغلبه عقالن يياز تواناايجاد كسري بودجه و انباشت بدهي ناشي ل يپتانس

در ليبرال دموكراسي، شواهد آماري مهمي را مرتبط با بدهي جوامع ليبرال دموكراتيك ارائه داديم  تيظرفاين  ينظر

شا  شواهد ن ست. ز رخ ديم، در متن جها  واقع نين كردييتب يم كه آنچه كه به لحاظ نظريداد و مبتني بر اين  اده ا

 باشد. يشا  ما برابر با درآمد سرانهيشتر و يب ،هان كشوريا يسرانه برخ يبده ،قين حقايبراساس ا

 هاي انباشتها و عدم مبارزه آنها براي توقف، كاهش و يا حذف بدهيپيرامو  چرايي كسري بودجه از سوي دولت

شييده، آثار بسييياري تأليف شييده اسييت. برخي از اين آثار، داليل اقتصييادي و برخي ديگر، داليل سييياسييي و نهادي را 

سته شاهده ميتر ميبرج شت كنند. اما با دقت در اين آثار، م سري بودجه و انبا شود كه تمام داليلي كه براي ايجاد ك

ستيابي به بدهي آورده مي شكالت خود و يا به دليل د سلِ فعلي يا به دليل رفع م شود، يك پايه ثابت دارد و آ  اينكه ن

 و ياسيس اقتصادي، داليل دهد. در واقع، تمامانتقال و اختصاص ميهاي آينده را به خود شرايط رفاهي بهتر، منابع نسل

شت افزايش و بودجه كسري گيريشكل براي كه ،... شد:مي پايه دو بر مبتني شود،مي مطرف دولت بدهي انبا   پايه با

. است مجاني هارنا يك لذا كنند.مي پرداخت آيندههاي نسل را آ  هزينه زيرا است  بودجه كسري به مردم اشتياق اول،

صادي لحاظ به جامعه هرچه شد، فقيرتر اقت شتياق اين با شتر ا سينا، : ک.)ر بود خواهد بي هاي انگيزه دوم، پايه. (0363ال

  گيريكلچگونگي ش تبيين به كهاي اقتصادي الگوهاي همة تقريباً در واقع،. استگذارا  سياست و مناصب صاحبا 

 و دولت مخارج كينزي، الگوهاي. تفاوت دارند با هم دوم پايه همين در اند،هپرداخت بدهي انباشييت و بودجه كسييري

  ارا دمتسياس داليل از يكي اساس، همين بر كنند.مي توصيهگذارا  سياست به اقتصاد تثبيت براي را بودجه كسري
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 را بودجه كسري ايجاد سياسي، تجاري ادوار الگوهاي. است اقتصاد تثبيت بدهي، انباشت و بودجه كسري ايجاد براي

شي صتهاي انگيزه از نا س حزبيهاي انگيزه و طلبانهفر   الگوي. (611، ص 0335مولر، ر.ک: ) دانندمي دارا متسيا

ستراتژيكِ رفتار بر مبتني س ا ست اين به قائل دارا ،متسيا  ايجاد بدهي و بودجه كسري احتماالً منصب صاحب كه ا

 .(133، ص 0337رومر، ر.ک: ) كند محدود را( بعدي دولت) بعدي بمنص صاحب مخارج بتواند تا كندمي

سر ياثرگذار ين چگونگييتب ياكنو  برا ش ،بودجه يك سازوكار راي يبر فروپا كه را  يتبرج و معيك تمد ، دو 

ر انداز و دل به پسيل به مصييرف، كاهش ميش مي. سييازوكار اول بر افزاكنيمميا  يب ،نه مطرف اسييتين زميدر ا

سرانه و  يش بدهيبر افزا ،كه سازوكار دوم يد دارد. در حاليتأك يه سرانه جامعه و شكاف طبقاتيكاهش سرما ،هجينت

 د دارد. يبودجه و وقوع ابرتورم تأك يشد  كسر يپول

ست كهالف. يكي از داللت شده آماري، اين ا شاهده  سط بدهي» هاي حقايق م اي به در غرب يك خانوار به طور متو

اش دارد، و كل بار بدهي سييطوف مختلف دولت و خانوارها بيش از چندين برابر درصييد درآمد سيياالنه 011از  ميزا  بيش

GDP سل فعلي جها  غربمي شايد ن شد.  سقوط امپراطوري روم ،با سرمايه از زما   ست كه با  سلي ا تر از اي كماولين ن

سل  (.005-004ص  ،2101موس، )آ «شا  به دنيا آمده اندسرمايه والدين سه با ن سل فعلي، در مقاي سرمايه ن اين كاهش 

رف ها بر دوش نسل بعدي خواهد افتاد، لذا مصقبل، به اين علت است كه نسل قبلي مطمئن بود كه بازپرداخت اين بدهي

 اندازش را كاهش داد. در نتيجه، مصرف جاري افزايش و پس انداز و موجودي سرمايه كاهش يافت.آ  را افزايش و پس

سل بعدي خود اينا سلي با ن سرمايه به مرور موجب گر به طور متوالي، هر ن گونه رفتار كند، اين كاهش انبارة 

تنها موجب كاهش رشد اقتصادي گردد: اول، كاهش موجودي سرمايه در اقتصاد، نهدو اتفاق مخرّب در جامعه مي

و پيوسته از بين رود. دوم، كاهش موجودي  شود تا توا  توليدي موجود به طور تدريجيگردد، بلكه موجب ميمي

سرمايه از يك سو، به معناي كاهش توليد نهايي نيروي كار و دستمزدها و از سوي ديگر، به معناي افزايش توليد 

باشد. اين يعني انتقال درآمد از كارگرا  به صاحبا  سرمايه، كه خود موجب تشديد نهايي سرمايه و نرخ بهره مي

گردد. پيامد نهايي اين فرايند، يك نزاع طبقاتي مخرِّب در جامعه ا  اين دو گروه در جامعه ميشييكاف درآمدي مي

 دوازدهم(. فصل ،0337 رومر،: ک.خواهد بود )ر

شا  مي سرانه از يك حد مشخصي فراتر رود، مردم دهد كه اگر در جامعهب. مشاهدات تجربي ن اي، حجم بدهي 

ضه دولت سرانه  راي اين جامعه، ديگر اوراق قر صاد به اين حدِّ بحراني از بدهي  ضا و نگهداري نخواهند كرد. وقتي اقت تقا

بودجه  رسند، بدهي و كسريها وقتي به مرحله استيصال مينامند. دولترسد، اقتصاددانا  آ  را استيصال دولت ميمي

شكنند. ازاينرا پولي مي سيار زياد با شده ب شت  سيرو، در مواردي كه بدهي انبا سيد بازپرداختِ مبالغِ ب سرر ار د و زما  

شد، وقوع ابرتورم اجتناب سيده با ست. همين تورمبااليي از آنها فرا ر شي از بدهيهاي باال و ابرتورمناپذير ا هاي هاي نا

شوند.مي دولت شي يك تمد  ظاهر  ستيصالِ حالتِ وقوعِ البته، توانند به مثابه يكي از عوامل فروپا   به مشروط ،دولت ا

  ستيصالا مرحله به ديرتر اقتصاد باشد، تربزرگ اقتصاد هرچه لذا خود برسد. بحراني مرز به سرانه بدهي كه است اين

 دوازدهم(. فصل ،0337 همكارا ، و دواپكه: ک.رسد )رمي ابرتورم وقوع و دولت

 سازوكار ابرتورم بر فروپاشي يك تمد ، به اين صورت است كه 
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وليد ت تجارت،. سازدمي نابود است ساختهها قرن طي در جامعه يك اي را كهادياقتص ابرتورم ساختار

 جارتيت و توليد ساختار. شودمي غيرممكن پول، فروپاشي با است، ضروري زندگي براي كه آنچه هر و

 گرانكار توليدكنندگان و كنندگان،مصرف ناتواني علت به اند،داده توسعه هاقرن طي را آن جوامع كه

 روند.مي بين از بودند دسترس در راحتي به ديروز كه كاالهايي رود.مي بين از يكديگر، به پرداخت در

صرفي هايهزينه مالي تأمين براي سرمايه دارندگان و شوندمي تخريب هاسرمايه  به را آن شانم

 روريض كاالهاي يرسا به اين زودي به ولي روند،مي بين از لوكس كاالهاي ابتدا در. رسانندمي فروش

ت و توحو بربري وضعيت به بشر اينكه تا روندمي بين از نيز كاالها اين و كندمي سرايت زندگي براي

 نيازهاي اكثر تأمين براي و دارند خود حوائج رفع به نيازها انسـان آن در كه وضـعيتي گردد؛مي باز

شمكو و نزاع وارد شانبقاء ادامه براي ضروري، شمگير با همگام. شوندمي ك شي چ  تكيفي فروپا

شم شكل نااميدي و يأس افراد، زندگي صبانيت و خ  زا . فرآيندِ ويرانگرِ ابرتورم، .گيرد..مي خود به ع

 و استيو هانكه تحقيق با مطلب، مطابق اين البته است. داده رخ بار 06 تاكنون، اول جهاني جنگ پايان

 يك طي در قيمت سطح درصدي در 05 افزايو صورت به را ابرتورم كه چارلز بوشنل است، كساني

 (.33، ص 4513اند )آموس، كرده تعريف ماه

 گيرينتيجه

ا ي «ن عادالنهياديساختار بن» يداريپا يل برايدر مجموع سه دل ،ليبراليسم سياسيو  نظريه عدالتدر دو كتاب  رالز

 دهد:يارائه م «يبرال دموكراسيل»

 نند.يبيادالنه من عيادياز ساختار بن يك متقابل، منفعت بلندمدت خود را در پاسبانل كميبر تحل يافراد مبتن. 0

 ،كنديفراهم م ن سييياختاريكه ا ينِ عادالنه، منافعِ بلندمدتياديك جامعه با سييياختارِ بنيدر  يافراد با زندگ .2

، از ن منافعيحفظ ا يبرا ،جهينتدر  .كننديلذا آ  را با تمام وجود درک م .شييوديشييا  كامالً واضييح و ملموس ميبرا

 كنند.يم ين پاسبانيادين ساختار بنيا

از ساختار  يك منبع هنجاربخش، پاسبانيبه مثابه  ،تين معقوليا .شوندي، معقول ميخير تاريك مسيافراد در  .3

 كند.ين عادالنه را حكم مياديبن

سه دل ست كه ا يبر نفع بلندمدت يل اول مبتنيل فوق، دو دلياز  ستيسنافع من، اگر يبرند. بنابرايشخاص ما  يا

د و نسل بعد باش يبراآ   يهابينسل حاضر باشد و مضرّات و آس ي( در دورا  زندگياسي، سي، اجتماعي)اقتصاد

خواهد  و آحاد مردم انتخابگذارا  سياست است حتماً توسطين سين ببرد، ايب بعد از يهان را در نسلياديساختار بن

نخواهد  يبردن كارياديسيياختار بن يداريپا يبر نفع بلندمدت اسييت، برا يكه مبتن، رالزل ين دو دلي، اجهينت شييد. در

نفع ببرد  بودجه يتواند از منافع حاصل از كسريرا نسل حاضر مياست  ز ياستين سيچنداراي بودجه  يداشت. كسر

 د.كنبعد  ن عادالنه را متوجه نسلياديساختار بن ياز جمله فروپاش ،و مضرّات آ 
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ت يك منبع هنجاربخش در كنار و در عرض عقالنيت يت است. معقوليبر معقول ي، مبتنيداريپا يل سوم برايدل

ست. پس پا سته به غلبه معقول ،ن عادالنهياديساختار بن يداريا سيت بر عقالنيواب ست. اما  ست كه چه  نيال اؤت ا ا

ت غلبه يبر معقول تيم كه عقالنيدا كرديپ يباشد. اگر شاهد ت غلبه داشتهيت بر عقالنيوجود دارد كه معقول ينيتضم

ست، بايپ سيم كه ليريد بپذيدا كرده ا شت، پايانتظار م رالزطور كه آ  ،يبرال دموكرا ، محكم و اشيداريپا يهاهيدا

ستوار ن سريا سترده يهايباال و بده يهابودجه يست. وجودِ ك شورها ،گ شاهد بزي ،يشرفته غربيپ يدر ك گ رك 

باالتر  ،ن كشورهايا يبدهكه دهد ينشا  م يهمانطور كه مشاهدات آمار .ت استيت بر معقوليرامو  غلبه عقالنيپ

شد.يمآنا   يد ناخالص داخلياز تول شتوانه نظرروازاين با سر ،يد مقام معظّم رهبريتأك ي، پ به مثابه  ،بودجه يبر ك

كه  يليتمام دال ،له آ يوسه است كه ب يزيبودجه چ يسرك ين است كه به لحاظ نظريا ،ل تمد  غربيپاشنه آش

 گردد.يباطل م ،شوديآورده م يبرال دموكراسيل يداريپا يبرا

ت كه در ن اسيييگر ابيانبرال، ياد در جوامع ليار زين و بسيييبودجه سيينگ يهايها و كسييريقتِ بدهي، حقنينابراب

 ،جهيدر نت .باشند و حضور ندارنديوز  صفر م يدارا يبعد يهاذارا ، نسلگتاسيسمردم و  «يتابعِ هدفِ احتمال»

و  ش مصرفيافزا ، موجبندهيآ يهان عدم توجه به نسليا بدو  توجه به آنها صورت خواهد گرفت.گذاري سياست

ل ن كشورها نسل به نسيه در ايو انباره سرما يبه مرور زما  موجود ،جهيدر نت .شوديم يانداز نسل فعلكاهش پس

هما   ،انباشت شده يهايحاصل از بده يهابه همراه وقوع ابرتورم ،هيانباره سرما يابد. كاهش موجودييش مكاه

 گردد.يك تمد  مي يفروپاشموجب است كه  يزيچ
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