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 سخن پژوهشگاه
   ]انسـانی هـای پدیـده مهـار و ضـبط و ریزی برنامه به منظور شناخت،[ انسانی علوم در پژوهش

 در وحیـانی هـای آمـوزه و عقل از استفاده و انکارناپذیر ضرورتی بشر واقعی سعادت راستای در
هـای اصـیل جوامـع،  و ارزش های عینی و فرهنگ گرفتن واقعیت نظر در و تجربی های داده کنار

 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نمایی و کارآیی این شرط اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ایرانـی از سـوی دیگـر  ترین مؤلفه فرهنگ های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 .ای برخوردار است از جایگاه ویژه سازی مبانی و مسائل علوم انسانی و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  خمینیتوجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام 

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
تجربه موفق این نهاد، زمینه . ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت

یب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال های آن فراهم آورد و با تصو را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 .اشاره کرد 
  
  

 سه



 

بـرای اقتصاد برای دانشجویان رشته  عدالت در اقتصادهای  نظریهدرس این اثر به عنوان منبع 
  .استقابل استفاده کارشناسی و کارشناسی ارشد مقاطع تحصیلی 

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 .جامعۀ دانشگاهی یاری دهند
و نیـز از  دی عربـیسیدهامؤلف محترم اثر، دکتر های  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

   .سپاسگزاری کند میرمعزی ینحسسیددکتر آقای  جناب االسالم والمسلمین حجتناظر محترم 
   

 چهار
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 پیشگفتار

چنان گسـترده و عمـومی  خواهی آرمان عدالت. بشر بوده است  های مهم از دغدغهعدالت یکی 
هـا و  هـا، قرن در دوران. هسـتند خواهی ها دارای حـس عـدالت تـوان گفـت انسـان است که می

رغم  ها و بـه العـاده جوامـع و تمـدن مگیر و خارقهـا و تمایزهـای چشـ روزگاران با وجود تفاوت
جویی و  نهادهای اجتماعی، اوضاع و شرایط زنـدگی، عـدالتانگیز در روابط و  تغییرات شگفت

ــوده اســتهای فرهنگــ همــواره از اشــتراک خواهی عــدالت بــه هــر حــال . ی تمــامی جوامــع ب
  . ای فطری تلقی شده است رو خواسته ها داشته و از این ریشه در سرشت انسان خواهی عدالت

انگیز بـوده و  با وجود این، چیسـتی و ماهیـت عـدالت و چگـونگی تحقـق آن بسـیار بحـث
عـدالت در بسـیاری از . دشوارتر کرده اسـت پیچیدگی مفهومی و چند بعدی بودن آن، مسئله را

های نظـری  شود؛ از عرصه اقتصـاد، سیاسـت و حقـوق تـا عرصـه های اجتماع مطرح می عرصه
هرچنـد . های شخصی و فردی مانند عـدالت فـرد محض مانند فلسفه، کالم، اخالق و تا عرصه

بـه   عدالت اقتصادی است و به سایر قلمروها مگر بـه اقتضـای ایضـاحاین نوشته اصالتًا ناظر به 
پردازد؛ با این حـال توجـه بـه رویکردهـای مختلـف در بـاب عـدالت بـه  نمی عدالت اقتصادی

  . تر شدن مباحث کمک بسیار خواهد کرد مشخص
 شوند یکه افراد به آن آراسته م یلتیفض ؛گیرد یمد نظر قرار م یلتفض یکعدالت به مثابه  یگاه

از عـدالت  یتلقـ ینا ؛هاست کردار و افعال انسان یتگرهدا ،یاخالق یعنوان اصل که به یلتیفض یاو 
 گیـرد؛ یکه کل اخالق را در برم شود یم یچنان عام تلق یعدالت گاه. نامند یم یرا عدالت اخالق

نادرسـت  یـااخالقـًا درسـت  یبه معنا یقاً موضوع دق یکعادالنه و ناعادالنه بودن  یگر،به عبارت د
بـود  یلتفضـ یناو، عدالت برتر معاصراناز  یو برخ افالطون یبرا. شود یم یبودن آن موضوع تلق
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 یـندر ا. کـرد یم یاز اخـالق تلقـ یعدالت را جزئـ در خود داشت؛ اما ارسطو یاز درست ینیطنو 
سـؤال  تـوان یم یـزآن ن ینادرست یا یامر از درست یکناعادالنه بودن  یانظر از عادالنه  صورت صرف

  ). ٢٨٨−٢٨٧ص، ١٣٨٢هولمز، (کرد 
ادعای اینکه چیزی ناعادالنه است نسبت به گفتن اینکه آن چیز بـد یـا غیـر اخالقـی اسـت 

ممکن است من به شما جسارت کنم، خودخواهانه رفتار کنم و دست بـه نـوعی . تر است خاص
از . ام عدالتی کرده در حق شما بی −به نظر برسد−بدون آنکه  ،رفتار شیطانی و غیر اخالقی بزنم

وی دیگر، عملی که ناعادالنه است، شاید در مجموع از نظر اخالقی موجه باشد؛ مانند زمانی س
مـا . های جنگ زیر پا گذاشتن قانون در مورد حق قانونی یـک خـائن را اقتضـا کنـد که ضرورت

ایـن . توانیم بپذیریم که این عمل ناعادالنه است؛ اما روی هم رفته، هنوز هم باید انجام شود می
عـدالتی تنهـا در خصـوص یـک محـدوده از  دهد که ما در سخن گفتن از عدالت یا بی می نشان

  : ای و توزیعی نیز اهمیت دارد رویهتفکیک میان عدالت جبرانی، . کنیم تصویر اخالقی بحث می
در اینجا عدالت به دنبال تصحیح خطا یا جبران خسـارتی  1:یحیتصح یا یعدالت جبران. ١

است که به دلیل اعمالی مانند دزدی یا فریب، اتفاق افتـاده اسـت؛ لـذا بـا مجـازات یـا مطالبـه 
  خواهد آن را جبران کند؛ خسارت می

ها و  عنوان معیار و اصلی است که بر توافقات، پیمان عدالت در اینجا به 2:ای یهعدالت رو . ٢
  کند؛  مراحل دادرسی حاکم است و مشروع و منصفانه را از نامشروع و غیر منصفانه متمایز می

عدالت در این قسم، اصل و معیاری است که بـر توزیـع مواهـب و یـا  3:یعیعدالت توز . ٣
در اینجـا مسـئله ایـن اسـت کـه توزیـع مواهـب و تکـالیف . باشد تکالیف اجتماعی حاکم می
  . موضوع نوشته حاضر است همین امر یعنی عدالت توزیعی. اجتماعی چگونه باید باشد

  
  عدالت اجتماعی و اقتصادی

عنوان مثـال والـدینی را  عدالتی اجتماعی نباشند؛ به ها، مصادیق بی عدالتی چه بسا بسیاری از بی
دهنـد، آن هـم زمـانی کـه  ر در دانشـگاه را میدر نظر بگیرید که تنها به دختر خود اجازه حضـو

عـدالتی  کنند؛ اما بی آنها ناعادالنه رفتار می. توانایی به دانشگاه فرستادن همه فرزندانشان را دارند
                                                               
1. Corrective justice    2. Procedural justice  
3. Distributive justice 
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عـدالت در یـک معنـا فضـیلتی اجتمـاعی . عدالتی اجتمـاعی نیسـت در این مورد لزومًا یک بی
بـه سـاختار و  عـدالت اجتمـاعی. اسـتاست، چون ویژگی و شاخصـه روابـط مـا بـا دیگـران 

اشـاره های یک جامعه در رابطه با نهادهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتمـاعی آن  مشی خط
شـهروندان در برابـر برابـری اند؟ آیا ناقض حقوق افراد جامعه هستند؟ آیا به  آیا آنها عادالنه. دارد

شوند؟ بنابراین ساختاری مبتنی بر قانون که دست یک گروه را برای نفـوذ نـاحق  قانون منتهی می
گنـاه از نظـام قضـایی  یک قاضِی فاسد که با زندانی کردن یـک بی. گذارد، ناعادالنه است باز می

ای  ن فـردیعـدالتی دردنـاکی شـده اسـت؛ امـا چنـین عصـیا کند، مرتکـب بی سوء استفاده می
عدالتی اجتماعی نیست، مگر اینکه نظام اجتماعی مورد بحث بـا چنـین فسـادی  مصداقی از بی

  ).۵−۴، ص١٩٩١ 1آرتور و شاو،(مدارا و یا دیگران را به آن ترغیب کند 
. سـروکار دارد یفمنـافع و تکـال یـعطور خاص با توز به یطور عام و عدالت اجتماع عدالت به
 گرچـه هـر دو یست،اما کامًال با آن برابر ن گیرد؛ یدر برم یزرا ن ی، عدالت اقتصادیعدالت اجتماع

ها و  قـدرت. دارنـد  ای نگران چگونگی توزیع چیزهایی هستند کـه بـرای مـردم اهمیـت تا اندازه
های سیاسی ممکن است ناعادالنه توزیع شوند؛ اما این موضوع هنوز به معنای دقیق کلمه  آزادی

عـدالتی سیاسـی مـورد بحـث  رود؛ مگـر اینکـه بی نمـی شـمار به یک معضل عدالت اقتصادی
اینکه مواهب و تکالیفی که متعلق  براساسبنابراین . برخاسته از یک توزیع اقتصادِی خاص باشد

بـا . شـود خوانـده می یـا اجتمـاعی ، اقتصادی یا اجتماعی باشند عدالت اقتصادیهستندتوزیع 
وجود این به دلیل اینکه همه یا اکثر مواهب و تکالیف اجتماعی در مواهب اقتصـادی در اختیـار 

ه رنگ شده اسـت و در ایـن نوشـت و اجتماعی کم تفکیک عدالت اقتصادی ،افراد تأثیرگذار است
طور عـام شـامل  بـه بنـابراین مفهـوم عـدالت اقتصـادی. گیرد نیز چنین تمایزی مد نظر قرار نمی

 . شود نیز در نظر گرفته می مواهب اجتماعی
 یو گـاه یمعضل فلسـف یکعنوان  به یاز منظر فلسف ی، گاهیاست که عدالت اقتصاد یگفتن

معطـوف  یعلوم اجتمـاع یشمندانکه معموًال اقتصاددانان و اند یمتعدد ِی از منظر معضالت تجرب
دارنـد و بـه دنبـال  یمختلف اقتصاد های یاستس یجنتا بینی یشبه پ یاریبس یلبه آنها هستند و تما

دو  یـناسـت کـه ا یهیبـد. گیـرد یتحقق عدالت هستند مورد بحث قرار م یبرا ها یاستس ینبهتر
مختلـف در  یفلسـف یاتنظر یو اجتماع یاقتصاد یجهم نتا. مرتبطند یکدیگربه  یارموضوع بس

                                                               
1  . Arthur & Shaw 
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خـاص  یو اجتمـاع یاقتصـاد های یاستس یفلسف یو هم مبان یردمد نظر قرار گ یدعدالت با باب
آن  یاسـتیو س یمسـئله نظـر یژهو دو، به ینا یزو تما یکتفک ینبا وجود ا. مورد توجه واقع شود یدبا

  . عدالت تمرکز دارد یطور عمده بر مسئله نظر پژوهش به یندارد و ا یتاهم
  

  معضل عدالت اقتصادی
اقتصـادی بـر −به سادگی قابل بیان است؛ مواهب و تکالیف اجتماعی معضل عدالت اقتصادی

شـماری بـرای ایـن  های بی چه مبنایی باید توزیع شوند؟ اما مانند هر مسئلۀ مهم فلسفی، پاسـخ
، عـدالت را آزاد معتقدنـد کـه عملکـرد بـازار) فردی طرفداران آزادی(برخی . پرسش وجود دارد

عالیق مردم بایـد نگرانـی کنند که نیازها یا  تصور می) یانگرا مانند فایده(دیگران . کند تضمین می
با احتساب زمان کار، تالش یا مشارکت را مبنای توزیع  برخی دیگر میزان استحقاق. اصلی باشد

رسـد کـه  از منظر برخی دیگر توزیع برابر، بازتابی از انسانیت مشترکی به نظـر می. دهند قرار می
معضـل . تلقـی شـود هسته عدالت اقتصـادی از این منظر باید برابری همه در آن سهیم هستند و

یک بـه  ها کـدام گیری گیری در این مورد است که از میان این نظرات و سایرموضع فلسفی تصمیم
مـا تنهـا بـا کنـار هـم هرگاه . راستی برتر است و آوردن دلیل برای نتایجی که دیگران را اقناع کند

تنها . رسیم ای نمی گذاشتن و یا تلفیق اصول ساده توزیع، کار را ادامه دهیم، به نتایج متقاعدکننده
رسـید کـه بـه نظریـه یـا ) هرچند غیر اجتماعی(توان به پاسخ نسبتًا متقاعدکننده  در صورتی می

ر آنها مبتنی باشـد، متوسـل تواند ب تر که اصول توزیعی می نظریات هنجاری و دالیل فلسفی عام
حاضر کتاب رو در  از این. شویم تا دلیل نظری برای توجیه یک توزیِع اقتصادی خاص فراهم کند

های فلسفی و هنجـاری  تالش شده تا نظریات عدالت در قالب مکاتب مختلف که بر چارچوب
  . متفاوتی استوارند بررسی شود

در  −در زمـره آنهاسـت یـزکه عـدالت ن− یو اخالق یدر باب مباحث فلسف یگریاما معضل د
را  یمنطقـ یـاسهر گـزاره و ق یمنطق ییگرا اثبات. شد یدارپد یستمقرن ب یلاواخر قرن نوزدهم و اوا
و مهمـل دانسـت و  معنا یبود را ب یحصح یفو نه به لحاظ تعر یققابل تصد یکه نه با شواهد تجرب

 یتراوشـات عـاطف یگرو د یزیکهمراه با شعر، متاف ی،را به قلمرو پوچ یو اخالق یاسیس یهلذا نظر
و  یفلسـفه اجتمـاع یوقـتش را بـرا یلسوفیف یچه یستتصور شد که الزم ن رو یناز ا. منتسب کرد

طور کامل مورد اعتنا قرار نگرفت و فالسفه تحت نفوِذ به اصطالح  به یهتوص ینا. هدر دهد یاخالق
. معطـوف کردنـد یگفتمـان اخالقـ یـدیواژگـان کل یلتحل یتوجهشان را به سو یج،فلسفه زبان را
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 یـادیانتظـار ز یدداشته باشد؛ اما هنوز هم نبا یاتگفتن در حوزه اخالق یبرا یحرف تواند یفلسفه م
دشوار اخـالق و  یها پرسش یاز فلسفه انتظار داشت تا برا یده گفته شده، نباک یژهو به. از آن داشت

منطق وجـود  یک یو اجتماع یدر گفتمان اخالق. فراهم آورد یماهو یها ، پاسخیاجتماع یاستس
شـناخت  یبرا یواقع یقتحق یچدر واقع، ه یست؛موضوعات قابل شناخت ن ینا یقتدارد؛ اما حق

 .است یتقدم احساسات فرد ینها،موضوع همه ا ،یتدر نها یراوجود ندارد؛ ز
و توجـه کامـل بـه  گرایی منطقی بینانه اثبات های باریک و کوته با وجود این، عدم پذیرش افق

بست به بیرون هدایت  برخی را از این بن −زبان رایجهر دو محصول فلسفه −شیوه زبانی واقعی 
فیلسوفان با دقت بیشتری در ماهیت گفتمان اخالقی نگریستند و برای آنکه نقـش واقعـی و . کرد

های فلسـفی بـه  بسزای برهان و استدالل در فلسفه اخالقی، سیاسی و نیز امکان رسیدن به پاسخ
  گرایِی  نـد، مجبـور بـه رهـایی از قیـد ناشـناختهای فشارآور این موضوعات را قـدر بدان پرسش

. شـدند یشخـو) درسـت باشـد و نـه نادرسـت تواند ینه م یاخالق یاعتقاد که دعاو ینا یعنی(
بـه  یـلکـه تما ی، مقـاالت و کتبـ١٩۶٠و سپس در سراسر دهه  ١٩۵٠و در اواخر دهه  یجتدر به
منتشـر  ١٩٧١، کـه در سـال الـزعدالت ر یهنظر. شدند یدارداشتند پد یاسیذات فلسفه س یایاح

 ،آرتـور و شـاو(و تکامـل آن بـود  یبـه فلسـفه اجتمـاعتوجـه در جهت رشـد  یشد، نقطه عطف
   .)٢−١، ص١٩٩١
  

  نگاه سلبی و ایجابی به عدالت
عـدالت و تـاریخ طـوالنی مباحـث، موجـب های درونی مفهوم  های گوناگون، پیچیدگی دیدگاه
شود،  صورت مفهومی سلبی تلقی می گاهی عدالت به. های مختلفی شده است گیری تلقی شکل

 طور عمـده بـهد، در این تلقـی از عـدالت ندان می 1این رویکرد عدالت را ذاتًا یک فضیلت سلبی
این رویکرد عدالت، که در مقابـل . ندبا دیگران رفتار کن» نباید«مسئله این است که مردم چگونه 

دیگـران  ضـرر، عبارت است از انجام نـدادن کارهـایی کـه موجـب باشد می 2عدالتی مفهوم بی
و بنابراین در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید از تضییع حقوق افراد جلـوگیری . شود می

  . حقوق افراد محترم شمرده و رعایت شود
در این رویکـرد، عـدالت، . صورت مفهومی ایجابی تلقی کرد توان عدالت را به در مقابل می

                                                               
1. negative virtue    2. injustice  
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دارد که براساس آن، اقداماتی فراتر از تصحیح خطاهای صورت گرفته الزم اسـت  1جنبه ایجابی
که شامل ترویج و تبلیغ آرمانی درباره روابط عادالنه انسـانی بـه عنـوان بخشـی از یـک جامعـه 

در این رویکرد تنها رعایت حقوق موجود برای تحقـق عـدالت کـافی . شود الم میهماهنگ و س
 نیست؛ بلکه باید ابتدا روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عادالنه مشـخص و روابـط حقـوقی 

 خــواهیم روابــط عادالنــه را ایجــاد کنــیم  در اینجــا می. بــر مبنــای روابــط عادالنــه وضــع شــود
  ). ٣، ص٢٠٠١ 2،کمپل(

 4طلبانه و اصالح 3کارانه محافظه یدگاهبه دو د یزن یاستیو س یاز نظر عمل یجابیو ا یدو نگاه سلب
معنـا کـه  ینبـد. انجامـد یم کارانـه محافظه یـدگاهدر باب عدالت بـه د ینگاه سلب. شود یمرتبط م

 یتـالش بـرا یدگاهد ینا یاستیالزمه س. خواهد داشت یا کارانه لوازم محافظه یسلب یعدالت با تلق
لـذا . خواهـد بـود نظـم ۀمخّرب و برهم زننـد یها حفظ وضع موجود در جامعه در مقابل دخالت

براسـاس  یموجـود را حفـظ کنـد و بـا هـر فـرد یاست که روابط اجتماع یعدالت مستلزم قواعد
معمول و معروف در جامعه برخورد شود و از هر نـوع  ینانتظارات مشروع برآمده از قراردادها و قوان

عـدالت  یجـابیا یدر مقابـل تلقـ. شـود یریشـده جلـوگ یرفتهپذ ِی اجتماع یاز هنجارها یانحراف
 یـککـه  یی، براسـاس مفهـوم و معنـاطلبانه اصالح یاسیس یها برنامه یبرا یو اساس یهپا تواند یم

نگـاه حفـظ وضـع  یـنالزمـه ا. در نظر دارد، فراهم آورد عدالتی یاجتماع خاص درباره عدالت و ب
از منظـر عـدالت  تواننـد یم یـزن یجا افتاده اجتماع ینبلکه قواعد و قوان یست؛موجود و قواعد آن ن

 یاجتمـاع یمـاتتنظ یجـاداز عـدالت مسـتلزم حرکـت فعـال در جهـت ا یجابیا یتلق. نقد شوند
  ).۴−٣همان، ص(عادالنه است 

عـدالت  یگـاه. در نظر داشت 6یاکثر یا 5یاقل یاز عدالت، مفهوم توان یم یبترت ینبه هم
 کـه بـه عـدالت  یدر صـورت یاسـیس هـای یمرژ ینبنابرا. است یتمشروع یبرا یار،مع یا مؤلفه

 هـای ینافرمان یمعمول بـرا یهیها، توج حکومتظلم  رو یناز ا. بودد نخواه مشروعرفتار کنند، 
 یـتحقان یبـرا یحداقل یاریعنوان مع نگاه به ینعدالت در ا. است یاسیس یها و انقالب یمدن

دربـاره  یانـهگرا کمال یهـا آرمان یانب یممکن است عدالت برا. کند یم یفانقش ا یاسیقدرت س
                                                               
1. Positive    2. Campbell  
3. Conservative    4. reformist  
5. Minimalist    6. maximalist  
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ها  کامل فرصـت یبرابر یممفاه. کار رود به یزجوامع ن ترین یدر آرمان یاشکال روابط انسان ینبهتر
مـورد  یها از آرمان ییها نمونه ها ینهو در همه زم یروابط اجتماع یمنصفانه در تمام یها و پاداش

   ).۴همان، ص( اند از عدالت مرتبط یانتظار درباره عدالت هستند که با مفهوم اکثر
ها در  مداخله دولت افزایشولی با عدالت همواره در طول تاریخ مطرح بوده  موضوعهرچند 

به بحثی پویا و همواره پرچالش تبـدیل شـده  موضوع عدالت توزیعیامور اجتماعی و اقتصادی 
از تغییـر قـوانین و . گذاری و تغییرات آنها آثار تـوزیعی دارد گذاری، سیاست هرگونه قانون. است

وناگون مربوط به مالیات گرفته تا قوانین ازدواج و طالق همه و همه آثـار تـوزیعی گـاه مقررات گ
توانـد راهنمـای مناسـبی  با تمهید اصل یا اصول هنجـاری می عدالت توزیعی. ای دارند گسترده

  . ها باشد برای وضع و یا تغییر قوانین، مقررات و سیاست
  
  عدالت توزیعیبندی نظریات  طبقه

 بندی براساس یـک دسـته. های مختلفی ارائه شده است بندی طبقه برای نظریات عدالت توزیعی
انـد، بـه سـه دسـته  ارائـه کرده براساس اصولی که برای توزیـع عادالنـه نظریات عدالت توزیعی

بر یـک  نظریات قالبی. )٢٩۴، ص١٣٨٢، هولمز( شود تقسیم می 3ای و رویه 2گزینشی 1،قالبی
مسـاوات  ،این اصـل قـالبی. کنند تکیه می عنوان قالب و چارچوب عدالت توزیعی اصل ساده به

هــا، شخصـیت، نیازهــا،  نظر از ویژگی اسـت؛ بنـابراین براســاس ایـن دســته از نظریـات صـرف
. شـود صورت مساوی میان آنـان تقسـیم می به افراد، مواهب اجتماعی... و ها، استحقاق خواسته

رو توافق قابل  عنوان عادالنه پذیرفته شود و از این تواند عقًال به بدیهی است که چنین معیاری نمی
چنـین مالکـی را عادالنـه  شاید فقط نظریات بسیار افراطی کمونیستی. کند قبولی نیز کسب نمی

  . ای تقریبًا وجود ندارد دانند که امروزه چنین داعیهب
 یـدهعـدالت برگز یارعنوان مبنا و مع که به هستنداستوار  یاصول یادسته دوم بر اصل  یاتنظر
کـه قـرار  یدربـاره افـراد یاطالعات گونه یچعدالت ه یاجرا یبرخالف دسته اول که برا. اند شده

درباره افـراد داشـته  یاطالعات یدبا یاتنظر یندر ا یست،الزم ن یرد،آنها صورت گ یانم یعاست توز
. شـوند یم متفـاوت انـد کرده تلقـی عـدالت مبنای را اصلی چه اینکه براساس نظریات این. یمباش

                                                               
1. Mechanical     2. Selective  
3. Procedural  
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 هایش، یستگیو شا حقوقش، استحقاق یش،ها خواسته یازش،مانند به هر کس به اندازه ن یاصول
اصِل شـأن . مختلف است یاتاز جمله اصول مدنظر قرار گرفته در نظر اش ینسانارزش و شأن ا

جــد و جهــد و  یازهــا،ها، ن نظر از خواســته امــر اســت کــه افــراد صــرف یــناز ا ی، حــاکبرابــر
 یـنا. برابـر داشـت یبـا آنـان رفتـار یدبا ینبنابرا. برابر هستند یواجد ارزش ذات هایشان یتفعال

 یبلکـه مسـتلزم نـوع یسـت؛ن یمساو یعکه لزومًا مستلزم توز شود یم یدهنام یطلبیبرابراصل، 
  . افراد فراهم آورد یرا برا یبرابر یطاست که شرا یعتوز

معطـوف بـه رونـد و  در اینجـا اصـل یـا اصـول عـدالت. هستند ای دسته سوم نظریات رویه
 1جـان رالـز. گیـرد است که توزیع مواهب و تکالیف اجتماعی براسـاس آن صـورت می ای رویه

 ای عـدالت رویـه) الـف: معرفـی کـرده اسـت ای سه نوع عـدالت رویـه) ٩٠−٨۵، ص١٩٧١(
  4.محض ای عدالت رویه) ج 3؛کامل ای عدالت رویه) ب 2؛ناقص

 یجـهنت تـوانیم یم االصـول ی، مـا علای یهنوع عدالت رو یندر ا :ناقص ای یهعدالت رو ) الف
 یم؛دار یاراستناد در اخت یبرا یهمستقل از روند و رو یاریو مع یمکن بینی یشمنصفانه و عادالنه را پ

 فقـط اینجـا در. یمندار یارکند، در اخت ینعادالنه را تضم یجهمصون از خطا که وقوع نت یاما روش
 قطعـی صـورت به را آن امـا کنـد؛ حداکثر را نتیجه وقوع احتمال که شود می تعریف چنان ها رویه

 بـه مربوط مقررات و قوانین وکیل، منصفه، هیأت دادگاه، از متشکل کیفری نظام. کند نمی تضمین
 جـرم کـه کسی فقط وفقط ( عادالنه نتیجه به رسیدن احتمال که هستند تدابیری همه... و دادرسی
 بـه حاضـر رویـه ایـن وجـود با. کند می حداکثر را) شود مجازات جرمش تناسب به شده مرتکب
 مجرمان زمانی و شناخته مجرم گناهان بی گاهی و است ناقص نتیجه، تضمین روش نداشتن دلیل
  نباشد؛ جرم با متناسب مجازات است ممکن هم گاهی و شوند می تبرئه

مسـتقل از روال  یـاریبراساس مع توانیم یم االصول یعل یزن ینجادر ا :کامل ای یهعدالت رو ) ب
وجود دارد که اگر به دقت انجـام  یبرخالف مورد قبل روش. یستعادالنه چ یجهکه نت یممشخص کن
شود  یمدو نفر تقس ینب یکیقرار است ک یدفرض کن. کند یم ینعادالنه را تضم یجهوقوع نت یباً شود تقر

 یـککه نـه تنهـا ک یمچگونه عمل کن. است یکک یمساو یممنصفانه و عادالنه تقس یجهنت دانیم یو م
اسـت؟ شود؛ بلکه هر دو نفر متقاعد شوند که رونـد منصـفانه بـوده  یمآنان تقس یانم یطور مساو به

                                                               
1. John Rawls    2. Imperfect procedural justice  
3. Perfect procedural justice   4. Pure procedural justice  
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اسـت  یگـرحق نفر د یول یرد،را به عهده گ یکک یمنفر تقس یک یدبا کامل ای یهبراساس عدالت رو
 یبلکـه بـرا کند؛ یم ینروش نه تنها تحقق عدالت را تضم ینا. برداردکه ابتدا قسمت خودش را 

  ؛دو نفر متقاعدکننده خواهد بود که روند منصفانه بوده است هر
رویـه در اختیـار در اینجا اصـل، مـالک و معیـاری مسـتقل از  :محض ای عدالت رویه) ج

 ای بنابراین بایـد ابتـدا بـر رویـه. بینی کنیم نداریم که بتوانیم با استناد به آن نتیجه عادالنه را پیش
در این صورت . عنوان رویه منصفانه توافق صورت گیرد و سپس آن رویه مالک عمل قرار گیرد به

عنوان رویـه  اسـت کـه در ابتـدا بـه ای اشی از رویهنتیجه هرچه باشد منصفانه خواهد بود؛ زیرا ن
تـوان نتیجـه  عنوان نمونه در مورد یک بـازی از قبـل نمی به. منصفانه مورد توافق قرار گرفته است

توان بر قواعد منصفانه بازی توافق کرد و سپس افراد براسـاس آن  بینی کرد؛ اما می عادالنه را پیش
  .مشغول شوند و نتیجه هرچه باشد منصفانه تلقی خواهد شد قواعد به بازی

اسـت و نیـازی  محض ای ، عدالت رویهشود که تمام مسئله عدالت توزیعی گاهی تصور می
باشـد ایـن  تمام آنچـه مـورد نیـاز می. مطرح شد، وجود ندارد) ب(که در بند  به اصول گزینشی

بـه اعتقـاد . ای را براساس توافق ایجـاد کنـیم اجتماعی منصفانه−است که بتوانیم نظام اقتصادی
دانند؛ امـا  ای می را دارای چنین ویژگی آزاد نی بر بازار، نظام مبتداری هولمز حامیان نظام سرمایه

اسـت و نـه نظـام  تمـام مسـئله عـدالت تـوزیعی محض ای حقیقت آن است که نه عدالت رویه
بازگردانـده  تواند به اصلی گزینشی نیز می ای چنین خصلتی دارد، بلکه عدالت رویه داری سرمایه
، نیـاز، هـوش و عنوان مثال اصلی مانند اینکه به هر کسی بر طبـق جـد و جهـد، ابتکـار به. شود

عنوان منصـفانه  ها برای همگـان کـه بـه فرصت و برابری در نظامی با حداکثر آزادی... استعداد و
  ). ٣٠۶−٣٠۴، ص١٣٨٢، هولمز(مورد توافق قرار گرفته است 
 عنوان معیـار توزیـع عادالنـه واحد بههایی که در مورد هر اصل توزیعی  به دلیل نقض و ابرام

عنوان معیـار توزیـع  مطرح شده است، برخی از فیلسوفان کافی بودن تکیه بر هر اصل واحدی به
عیار تر را نیز فاقد مالک و م کنند و تلفیق دو یا چند معیار در یک اصل پیچیده را انکار می عادالنه

حلـی بـرای مسـئله عـدالت  دانند و در نتیجه، برخی فیلسوفان وجـود راه منطقی متقاعدکننده می
. قدر پیچیده است که بهتر است به حال خود رها شود ند و معتقدند مشکل آنا هرا رد کرد توزیعی

آید؟ هرگاه ما تنها بـا کنـار هـم گذاشـتن و یـا  دست می گیری باور نکردنی به اما چرا چنین نتیجه
. ای گریزناپـذیر اسـت تلفیق اصول ساده توزیع به دنبال حل مشکل عدالت باشیم، چنین نتیجـه
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ترمتوسـل شـویم تـا دلیـل  وان به پاسخ رسید که به یک نظریه هنجـاری عامت تنها در صورتی می
  ).٧−۶، ص١٩٩١، آرتور و شاو(نظری برای توجیه یک توزیِع اقتصادی خاص فراهم کند 

بهتر اسـت  یم،باش یعیبه دنبال استدالل بر عدالت توز یتر عام یهنجار یاتبا نظر یماگر بخواه
عدالت  یاتاساس نظر ینبر ا. شود یبند حاکم بر آنها طبقه یعدالت براساس مکتب فلسف یاتنظر

 یرفاه یدئولوژیبر ا ی، عدالت مبتن)ارگرایاخت( نیبرتریعدالت ل: شده است 1یبند به پنج گروه طبقه
و عـدالت  گرا اجتمـاع یدئولوژیـا بـر یمبتنـ عدالت ،ییگرا دهیفا یدئولوژیبر ا یعدالت مبتن، برالیل

 دیـتأک یفـرد حقـوق بر عدالت، از انیارگرایاخت یتلق). ٩−۶، ص٢٠٠١، کمپل( سمیبر فمن یمبتن
 مـورد دیـبا یاجتمـاع یهـا یسـامانده یتمـام در که شمارد یم گذشت رقابلیغ ییمبنا را آن و دارد
 ای کنند لغو را افراد یاساس حقوق توانند ینم زین یاجتماع یقراردادها و نیقوان یحت و ردیگ قرار توجه
 بـر دیتأک. گردد یافراد باز م یها حقوق و استحقاق تیبه رعا یعیتوز عدالت نیبنابرا. انگارند دهیناد
 آزاد بـازار سـازوکاربر  دیتأک ت،یحقوق مالک ژهیو بر حقوق افراد به دیتأک ن،یعنوان ارزش بر به یآزاد

ماننـد  یشـمندانیاند. اسـت دگاهیـد نیاز مشترکات ا یو دولت کوچک و حداقل یدر روابط اقتصاد
  . رندیگ یقرار م دگاهید نیدر ا دمنیو فر کی، نوزکیها

فیلسـوف معاصـر  که نماینده برجسته آن جان رالز 2ی لیبرالعدالت مبتنی بر ایدئولوژی رفاه
را که در دیدگاه لیبرال کالسیک وجـود دارد  آمریکایی است، تالش دارد که تضاد عدالت و آزادی

کنـد و بـا  معرفـی می وی موضوع عدالت را نهادهای اجتمـاعی. ای لیبرال رفع کند با ارائه نظریه
در پی آن است که قواعدی منصفانه برای همکاری اجتمـاعی ارائـه  عدالت به مثابه انصافارائه 
طور برابر برخوردارنـد و  های اساسی اجتماعی به بر این اساس تمامی افراد جامعه از آزادی. کند

اجتمـاعی افـزایش  مواهـب اساسـی ترین افراد جامعـه را از ها تا زمانی که سهم محروم نابرابری
  .دهد مجازند می

که روایی و ناروایی اخالقی اعمال را به نتیجه و پیامد  ییگرا عدالت مبتنی بر ایدئولوژی فایده
کید بر فایده آنها پیوند می ها، عـدالت را بـه حاشـیه  و منافع عمومی اقدامات و سیاسـت دهد، تأ

کید بر آزادی. راند می ال ایجـاد بیشـترین خیـر و بـه دنبـ فردی و سازوکارهای بـازار بنابراین با تأ
                                                               

شـجائیان در رسـاله محمـد های عدالت مرهون پژوهش خوب برادر ارجمند جناب آقای دکتـر  بندی در طبقه. ١
 .ایشان هستم ٩٢−٩١دکتری 

کنـد چنـان به این مسئله تصریح می لیبرال است و رالز در مقابل دیدگاه دولت رفاه توجه شود که دیدگاه رالز. ٢
   .که در فصل مربوط به دیدگاه وی اشاره خواهد شد
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این دیدگاه که نماینـدگان برجسـته آن در دوران معاصـر عمومـًا . در کل جامعه است خوشبختی
لیبرال هستند، در میان اقتصاددانان نیز بسیار پرنفوذ است و نحله فکری غالب در اقتصاد بر ایـن 

  . از نمایندگان مشهور این دیدگاه هستند هارسانی و پوزنرهیر، ، بنتام، میل. اندیشه استوار است
کنند از فردگرایی محض در زمینه تعیین و تعریف حقوق  که تالش می 1گرایان اجتماعدیدگاه 

در ایـن . اجتماعی هر اجتمـاع خـاص جسـتجو کننـد ها را در بستر فرهنگ و ارزشفردی پرهیز 
ها و معیارهای مربـوط بـه عـدالت را  دیدگاه هر اجتماعی یک تلقی خاص از عدالت دارد و ایده

. هـای خودشـان جسـتجو کـرد هـا و فرهنگ ها و اجتماعـات براسـاس ارزش باید در درون گروه
فراگیر و عام برای عدالت در همه اجتماعـات ارائـه دهـیم؛  توانیم معیاری بنابراین نه تنها ما نمی

. توان عدالت را در قالب یک یا چند اصل معین خالصـه کـرد بلکه حتی در یک اجتماع نیز نمی
 در تبیــین عــدالت و توجــه و تمرکــز ها، نفــی رویکــرد فردگرایانــه محــور مشــترک ایــن دیــدگاه

، ، مایکل ساندلالسدیر مک اینتایر. هاست شناختی بر اجتماع برای تعریف خیر و ارزش معرفت
  . از نمایندگان برجسته این دیدگاه هستند و تیلور ولزر

ی از رفـاه سو و لیبرالیسم گرایی از یک اجتماعهایی از  فمنیستی از عدالت واجد مؤلفهدیدگاه 
های  این تلقی از عدالت، ناشـی از توسـعه و بسـط نظریـه). ٩−٨همان، ص(سوی دیگر است 
های لیبرال، آرمان عدالت مستلزم حقـوق برابـر تمـامی  فمنیستاز نظر . است سیاسی فمنیستی

بنابراین تمامی حقوق مـدنی، سیاسـی، . نظر از جنسیت است ها اعم از زن و مرد و صرف انسان
در نتیجـه غایـت نهـایی . زن و مـرد تنظـیم شـود اقتصادی و اجتماعی باید براساس شـأن برابـر

های لیبرال در عرصه عدالت عبارت است از حقوق برابر و یکسان بـرای مـردان و زنـان  نیستفم
البتـه دیـدگاه . به شکلی که جنسیت در توزیع مزایا و تکـالیف اجتمـاعی، نقشـی نداشـته باشـد

جـوهره نگـاه از طرفی آنجا که های گوناگونی ظهور یافته است؛ اما از  ها در قالب نحله فمنیست
مایـه ایـن تفکـر همـان  ع بنو در واقـگردد،  های جنسیتی بـازمی ها یا تفاوت آنها به نفی تبعیض

به تفصیل بحث شـده اسـت، ایـن  گرا یانه است و از طرف دیگر مکاتب برابریگرا عدالت برابری
  .گیرد بحث قرار نمیطور مستقل مورد  دیدگاه به

بر این اساس که هر دیدگاه با یک آرمـان سیاسـی خـاص ) ٣−٢، ص١٩٩٩( 2استرباجیمز 
هـای معاصـر  وی تلقی. دهـد دست می های عدالت به بندی دیگری از نظریه همراه است، تقسیم

                                                               
1. Communitarians   2. James Sterba  
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گرایانـه،  اجتماع، ، لیبـرال دموکراتیـکیستی، سوسیالدرباره عدالت را در شش دسته اختیارگرایانه
 1تر، اختیـار یـا بـه عبـارت دقیـق آزادی از نظـر اسـتربا. کنـد می  تقسیم و پست مدرن فمنیستی

عـدالت  )لیبرترین(رو در تلقی اختیارگرا  شود و از این باالترین آرمان و ارزش اجتماعی تلقی می
آرمـان سیاسـی  2،برابـری. و اختیار قرار نگیـرد شود که در تعارض با آزادی ای تعریف می گونه به

را  و برابـری درصـدد اسـت تـا آرمـان آزادی تلقی لیبـرال دموکراتیـک. است تلقی سوسیالیستی
تـا حـد  در این دیدگاه عدالت مستلزم آن است که در عین تحفـظ بـر آرمـان آزادی. سازگار کند

های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتمـاعی شـهروندان از حقـوق نسـبتًا برابـر  ممکن در عرصه
بر محـور آرمـان  گرایان دیدگاه اجتماع. ها کاهش یابد المقدور نابرابری برخوردار باشند و یا حتی

مفهومًا و مصداقًا در چارچوب  در این دیدگاه خیر عمومی. شود استوار می 3خیر عمومیسیاسی 
از عدالت  آرمان سیاسی تلقی فمنیستی از نظر استربا. گیرد و تاریخ اجتماعات شکل می فرهنگ
نیز تبیینی عام و فراگیر برای عدالت را مـورد  ها پست مدرن. در نظر گرفت 4توان دو جنسی را می

و محدود برای توجیه چگونگی تنظیم  5دهند و معتقدند باید مبنایی محلی تردید و انکار قرار می
  .مواهب و تکالیف اجتماعی در نظر گرفت

، فیلسوف لیبرال سیاسی معاصر نظریات ارائه شده در باب عـدالت را بـه سـه رونالد دورکین
دربـاره  گرا های غایـت نظریـه. کنـد تقسـیم می 8محور و تکلیف 7حقوق محور 6،گرا غایتگروه 

هایی هستند که در نهایت براساس یک غایـت یـا هـدف خاصـی بنـا  عدالت، آن دسته از دیدگاه
به عبارت دیگر، نظریه عدالت، در جهت بسـط و ارتقـای یـک غایـت خـاص، توجیـه . اند شده
معرفـی  گرا یانه درباره عدالت را از جملـه نظریـات غایـتگرا فایدههای  ، دیدگاهدورکین. شود می
» حقـی«معتقدنـد، هـر فـردی واجـد  محور نظریات حقوق. کند که هدفش نیل به نفع است می

نظریـه سیاسـی ویـژه اسـت و عـدم اعطـای آن  نسبت به یک عمل سیاسی خاص در درون یک
نیز عدالت را براساس تکالیفی  محور نظریات تکلیف. شود حقوق به فرد، ناعادالنه محسوب می

کنـد  ای خاص بنا شده است، توجیـه می ای از اعمال دارد و به شیوه که هر فرد نسبت به مجموعه
  ). ٧٢−٧١، ص٢٠٠١، به نقل از کمپل ١٧٠−١۶٩، ١٩٧٨، دورکین(

                                                               
1. Liberty    2. equality  
3. common good    4. androgyny  
5. Local     6. teleological theories  
7. rights-based theories   8. duty-based theories  
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  تمایز نظریات عدالت توزیعی
 ایـ عیـمتعلـق توز) الـف: باب اسـت نیدر ا یسه مؤلفه اساس نییمستلزم تب یعیعدالت توز یبررس

آنهـا ارائـه  عادالنـه عیـتوز یبـرا یاریکه قرار است مع یفیمواهب و تکال یعنی شود؛ یم عیآنچه توز
 عیـمتعلـق توز توانـد یمـ ها، مشـاغل و رفـاه مانند درآمد، ثـروت، فرصـت یمختلف یزهایچ. شود

 عیـکـه توز یافـراد) شـود؛ ب یتلقـ فیتکـال عیـمتعلق توز ها اتیمانند انواع مال یمواهب و موارد
خاص، تمام افـراد  یها ها، گروه تمام افراد جامعه، گروه. ردیگ یآنها صورت م انیم فیمواهب و تکال

در بحـث  توانند یهستند که م یمحتمل یها نهیگز... و یآت یها و نسل ینسل حاضر، افراد نسل فعل
 در. ردیـصـورت گ هابراساس آن دیبا عیکه توز یاصول ایاصل ) ج رند؛یمد نظر قرار گ یعیعدالت توز

 کیـ. شـود یمطرح مـ... ، رقابت منصفانه واستحقاق از،ین مساوات، مانند یمتفاوت اصول زین نجایا
 اتیـهرچنـد نظر. داشته باشد یروشن نییدر مورد هر سه مؤلفه تب دیبا یعیتوز عدالت باب در هینظر

نظران بـه  متأسـفانه صـاحب یول شوند، یم زیمتما گریکدیسه مؤلفه از  نیمختلف عدالت براساس ا
 یموارد به صراحت بررسـ نیمختلف ا یها دگاهیدر طرح د نیاند؛ بنابرا موارد نپرداخته نیبه ا یروشن

 کـدامهر  دگاهینظران د مباحث صاحب یال از البه تواند یخواننده م نیبا وجود ا. و اشاره نشده است
مباحـث از طـرف  قیـپژوهش طـرح دق نیاز آنجا که هدف ا. دست آورد سه مؤلفه به نیرا در مورد ا

روشـن شـود در  یخوب بـه دگاهیـهر د یهنجار یها دگاهیها و د است تا استدالل نظران صاحبخود 
  . آنها اجتناب شود لیاز تحل اتیظرن انیشده است در ب یکتاب سع نیا

بر موارد پیشین نحوه استدالل و مواجهه با مسـئله عـدالت از مـوارد مهمـی اسـت کـه  افزون
گیری بـرای  کنـد کـه تصـمیم آیـا یـک نظریـه پیشـنهاد می. کند نظریات را از یکدیگر متمایز می

پیـروی از قـوانین اخالقـی چگونگی توزیع با توجه به پیامدهای توزیع باشـد و یـا بـه حقـوق و 
اسـت کـه پرنفـوذترین  گرایی عنوان ضروریات اذعان دارد؟ دیدگاه اول نـوعی غایـت مشخص به

بـه  یانه ممکن اسـت میـلگرا های غایت دیدگاه. در باب عدالت است ییگرا شکل آن همان فایده
داشـته باشـند و بـرای معیارهـای  −مثل ایمان مذهبی و یا تعالی انسـانی−ترویج غایت دیگری 

 جای توجیه یک یک نظریه ممکن است به. توزیعی که آنها را خوب تشخیص دهند، دلیل بیاورند
الگوی توزیع با توسل به پیامدهای آن، ادعا کند کـه قواعـد و حقـوق بایـد در توزیـع کاالهـای 

بر سـر اینکـه تـرویج چـه  گرا های غایت که میان نظریه طور اقتصادی محترم شمرده شوند؛ همان
ای بـر سـر اینکـه  نیز به شکل گسـترده گرایان چیزی خوب است، اختالف نظر وجود دارد وظیفه

  .کدام حقوق و قواعد و به چه مقدار باید منظور شوند، آرای متفاوتی دارند
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مسئله مهم دیگری که در هنگام بررسی یک نظریه عدالت خاص باید به خاطر سپرد، مبنایی 
دهد؛ در حالی که  متقاعد کردن دیگران ارائه میاست که آن نظریه برای اثبات مفاد نظریه خود و 

کید دارد، نوزیک قرارداد اجتماعی رالز خواهـان دیگـر، آن  و آزادی بر عدالت جمعی قراردادی تأ
. عی ناشی شـوندهای غیر اجباری و توافقات افراد واق دانند که از انتخاب تمهیداتی را عادالنه می

و سپس ترسیم تصویری جذاب از جهان آغـاز  ای با بینشی قوی در مورد تقدم آزادی چنین نظریه
هر دو تـا حـدی بـه  و نوزیک رالز. شود گردد که در آن حق عدم تحمیل، خیر بنیانی تلقی می می

با توسل به احساسات خیرخواهی طبیعـی مـا، از  یانگرا اخالقی متکی هستند و فایده های بینش
  .کنند دفاع می ییگرا فایده

هـا یـا  برند، اساسـًا نگرش کار می اخالق معاصر این واژه را بهکه فالسفه  طور ها، همان بینش
هـا ممکـن  بینش. ای هستند که تا حدودی به صحت آنهـا اطمینـان داریـم های اخالقی قضاوت

  گـرفتن ماشـین همسـایه(هایی در مورد موضوعات خاص  بینش: است یکی از این دو نوع باشند
و یا در مورد اصول کلی و عام اخالقی ) اشتباه استبدون رضایت او برای رفتن به حراجی ژانویه 

هـا بـا نشـان دادن اینکـه یـک اصـل مسـلم بـیش از هـر  بینش). سرقت عمل نادرسـتی اسـت(
کارگیری این اصل در راسـتای  های ما در موارد خاص سازگار است و سپس به جایگزینی با بینش

تند، برای پاسخ بـه مسـائل مـورد های ما در آنها قطعی نیس حل و فصل مسائل اخالقی که بینش
  ).١٠−٨، ص١٩٩١، آرتور و شاو(شوند  استفاده می اختالف مانند عدالت اقتصادی

نظر از اخـتالف  صرف. دنکن اینها مسائلی هستند که نظریات عدالت را از یکدیگر متمایز می
ها وجود دارد، جوهره اصلی این نظریات در باب عدالت نـوعی  میان فمنیستهایی که در  دیدگاه
های میان زن و مرد هسـتند، پـس بـه  ها و نابرابری است و در واقع به دنبال حذف تبعیض برابری

گنجـد؛ امـا از آنجـا کـه ایـن کتـاب فقـط نظریـات  یان میگرا برابریلحاظ نظری این دیدگاه در 
ها بـه مصـادیق مختلـف  کند و به عرصه انطباق هر یـک از دیـدگاه را بررسی می عدالت توزیعی

کـه در واقـع نـوعی  پردازد؛ لذا به دیدگاه فمنیسـتی اجتماعی نمی−مواهب و فشارهای اقتصادی
نیز  این، نظریات پست مدرن  بر افزون. پردازد ای خاص است، نمی یی در عرصهگرا برابریانطباق 

شمول دارند که این ایده نیـز در  بیشتر دیدگاه انتقادی نسبت به ارائه اصل یا اصولی واحد و جهان
  .شود خوبی دیده می به گرایان دیدگاه اجتماع

بنـدی اسـت و  های مختلفی قابـل طبقه صورت به که گفته شد نظریات عدالت توزیعی چنان
از آنجا که . بندی واحد به اهداف نویسندگان مختلف در طرح موضوع بستگی دارد انتخاب طبقه
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 های مختلف و متنوع در باب عدالت تـوزیعی دیدگاه در این نوشته، غرض اصلی طرح و بررسی
های مختلفی که جوهره واحدی در بـاب اسـاس نظریـه تـوزیعی دارنـد در  است، اندراج دیدگاه

قالب مکاتب مختلف عدالت، که از سوی فیلسوفان انجام شده اسـت، مجـال مناسـبی را بـرای 
تبیین جامع و . کند حال پرهیز از تشتت و پراکندگی ایجاد می های مختلف و در عین طرح دیدگاه

در میـان اقتصـاددانان  ییگرا با این حال، فایده. مانعی از نحوه و ترتیب ارائه مکاتب دشوار است
ویژه بـا  ای دارد و ایـن امـر در بسـیاری از نظریـات اقتصـادی بـه نحله فکری غالب جایگاه ویژه

متعـارف نیـز همـان  حتی دیدگاه هنجاری حاکم بر اقتصاد رفاه. خورد رویکرد خرد به چشم می
تر  مناسـب در باب عدالت توزیعی گرا رو شاید مقدم داشتن دیدگاه فایده است؛ از این ییگرا فایده
نظر و صـرفًا دوران معاصـر  های تاریخی مکاتب مختلف صـرف در عین حال اگر از ریشه. باشد

نیز بـه دلیـل  اختیارگرایی 1.را مقدم دانست ییگرا توان سابقه تاریخی فایده در نظر گرفته شود می
و دولت حداقل، بسیار نزدیک به نحله فکری غالب در اقتصاد است؛ از  آزاد اعتقاد راسخ به بازار

  .مناسب است طرح اختیارگرایی ییگرا رو پس از فایده این
بـه نـوعی نـاظر بـه دو مکتـب  گرایی و اجتماع ییگرا ی، برابریلیبرال رالزسایر مکاتب یعنی 

البته منتقـد بـودن بـه . هستند و اختیارگرایی ییگرا گذشته است و هر کدام از منظری منتقد فایده
 گرا های برابری بدیهی است که بسیاری از دیدگاه. معنای این نیست که هیچ نقطه مشترکی ندارند

 و اختیـارگرایی ییگرا ین نظـر مشـترکاتی بـا فایـدهبه نوعی لیبرال هستند و از ا و حتی دیدگاه رالز
 و اختیـارگرایی ییگرا آنها را از مکاتب فایـده ،هایی قابل توجه با این حال تمایزها و تفاوت. دارند

و عـدالت  درصدد ایجاد نوعی آشـتی میـان لیبرالیسـم گرا و برابری یمکاتب رالز 2.کند جدا می
هرچنـد نـوع انتقـادات همـه . انتقـاد دارنـد گرا اساسًا بـر لیبرالیسـم هستند؛ ولی مکتب اجتماع

هـای اسـالمی نیـز  از منظـر آموزه اندیشمندان یکسان نیست؛ ابتدا قرار بود که عـدالت تـوزیعی
د؛ اما به دلیل گستردگی مطالب پیشنهاد شد کـه دیـدگاه اسـالمی در مجلـد بحث و بررسی شو

دیگری بررسی گردد که هم کتاب بسیار حجیم نشود و هم طوالنی شدن مباحث و گستردگی آن 
های  بنـابراین، در ایـن کتـاب نظریـات و دیـدگاه. موجب خستگی و ماللت خواننـدگان نباشـد

و  یـانگرا ، برابریی رالـز، لیبـرال رفـاه، اختیارگرایـانیانگرا متعارف عدالت در پنج گـروه فایـده
                                                               

 .کرد هیتوج کامل طور به را فصول بیترت یخیتار  تقدم براساس قاً یتوان دقینم که است الزم نکته نیا یادآوریاما . ١
زمان توسط اندیشمندان مختلـف تـرویج و توسـعه  هایی هستند که در طولبا این حال مکاتب فکری جریان. ٢

 .هستند متأخر، خود از منتقدان رالز عنوان مثال اختیارگرایان یابند؛ لذا بهمی
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الله در مجلـد دیگـری بحـث و بررسـی  شود و دیدگاه اسـالمی انشـاء بررسی می گرایان اجتماع
با وجود این در برخی از موارد در ارزیابی نظریات متعارف، بسیار مختصر به برخی . خواهد شد
ها  در تبیین نظریات متعارف سعی شده است کـه دیـدگاه. های اسالمی اشاره شده است از آموزه

ها  طور دقیق در فضای اصیل بحث به منابع اصلی ارائه شود تا خواننده به نسبتًا تفصیلی و مستند
  . قرار گیرد و براساس استنادات، امکان مراجعه به منابع اصلی را هم داشته باشد

   



 

 

  
  
  
  

  فصل اول
 

  اصالت فایدهعدالت در مکتب 

  مقدمه
نخست آنکه این دیدگاه تسـلط قابـل : کم از دو جهت اهمیت دارد دست گرا بررسی دیدگاه فایده

 ییگرا ای در اقتصاد دارد و بسیاری از نظریات اقتصادی نحله فکری غالب براساس فایده مالحظه
هرچند معموًال اقتصـاددانان از آشکارسـازی مبـانی فلسـفی نظریـات پرهیـز . استوار شده است

 هـای لیبرالیسـم ویژه در آموزه بـه یانـهگرا های فایده کنند، با ایـن حـال سـایه سـنگین دیـدگاه می
 در میان سایر علـوم اجتمـاعی گرا های فایده بر اقتصاد، دیدگاه افزون. ادی کامًال هویداستاقتص

نیز جایگاه غیرقابل انکاری دارند؛ جهت دوم، نفوذ چشمگیر این دیدگاه در فلسـفه اخـالق و در 
دیـدگاه نکته درخـور توجـه ایـن اسـت کـه هرچنـد . میان فیلسوفان آن طی قرون و اعصار است

آن  در اخالق هنجاری معیار روایی و ناروایی اخالقی را در ارزش نتـایج یـا همـان فایـدهحاضر 
خواهد شد، انعکـاس آن در نظـم  مشخصالی مطالب آتی  که از البه کند؛ اما چنان جستجو می

  . های گوناگون اجتماع تبلور غیرقابل انکاری دارد های اخالقی و تنظیم عرصه بخشی به ارزش
مکتبـی اخالقـی  پیامدگرایی. است 1گرایی یا نتیجه های پیامدگرایی یکی از شاخه ییگرا فایده

بنـابراین هـیچ . کنـد است که روایی یا ناروایی افعال را براساس ارزش پیامدهای آنهـا تعیـین می
توان خوب یا بد تلقی کرد؛ بلکه بایـد پیامـدها و نتـایج آن عمـل را  عملی را به خودی خود نمی

عـال و اگـر فعلـی در میـان اف. بررسی کرد؛ عملی خوب اسـت کـه دارای بهتـرین نتـایج باشـد
از آنجا کـه داوری . های ممکن دیگر بیشترین نتایج خوب را داشته باشد، آن عمل رواست گزینه

  گیری همـواره میـان خـوب و بـد نیسـت؛  شـود؛ لـذا تصـمیم براساس سنجش نتایج انجـام می
                                                               
1. Consequentialism 
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بنـابراین در میـان افعـال . تر است و گاهی میان بد و بدتر بلکه گاهی انتخاب بین خوب و خوب
. شـود ای کـه نتـایج بـد کمتـری دارد، روا محسـوب می همه آنها نیز بد هستند، گزینـه بدیل که

توانید میان دروغ یا نقض عهد آن را که نتایج بـد کمتـری دارد، اخالقـًا روا  عنوان مثال شما می به
   1.ارزیابی کنید

شـود کـه کـدام نتیجـه، خـوب و  وم با این سؤال جدی مواجه میدر مرحله د مکتب پیامدگرا
تـرین و  های متفـاوتی وجـود دارد؛ امـا رایج شود؟ برای ایـن سـؤال پاسـخ کدام بد محسوب می

دیـدگاهی  ییگرا فایـده. اسـت 2ییگرا ، فایـدهگرایی پرنفوذترین نحله فکری در چـارچوب نتیجـه
اجتمـاع  اخالقی است که مالک روایی اخالقی یک فعل را اثر و نتیجه آن فعل بر مجموع فایـده

یـک گـروه  گیـرد نـه فایـده کلی جامعـه مـالک قضـاوت قـرار می در این تفکر فایده. شمارد می
 دیدگاهی خودگرا نیست که بیشترین فایـده ییگرا بنابراین فایده. اجتماعی یا برخی از افراد جامعه

بـرای  بیشـترین فایـده ییگرا در فایده. ک ارزیابی اخالقی فعل قرار دهدبرای شخص فاعل را مال
  3).١٣٨٢، ؛ هولمز١٣٨٣، فرانکنا(برای فاعل  کل جامعه معیار داوری است نه بیشترین فایده

  
  ییگرا های فایده زمینه
مکتـب  نیـاست؛ اما رواج ا بیباستان قابل تعق انیونانی یها شهیتا اند ییگرا دهیفا یها شهیاگرچه ر

عنوان  بتـوان از او بـه دیو شـا گـردد یبرمـ بنتـام یو مطالعـات جرمـ ها شـهیدر دوران معاصر به اند
که پس از رنسـانس  ییرخدادها دیبدون ترد. کرد ادیدر دوران بعد از رنسانس  ییگرا دهیفا انگذاریبن

. مـؤثر بـوده اسـت اریبسـ ییگرا دهیـو از جملـه فا یدر اروپا شکل گرفت بر ظهـور مکاتـب فکـر
و  یجهـان مـاد نیـیدر تب یحیمسـ اتیـاله یبا دانشمندان، نـاتوان سایکل انارباب زیانگ منازعات غم

                                                               
  ) ١٣٨٢( کتاب رابرت هولمز ٩فصل : ک.ر گرایی در خصوص مکتب نتیجه  برای بحث تفصیلی. ١

2. Utilitarianism  

لـذت، . نیز در تبیـین ماهیـت فایـده یـا مطلوبیـت بـا مشـکالت اساسـی مواجـه اسـت مکتب اصالت فایده. ٣
پرنفـوذ در هـای  دیـدگاهیکی از . از جمله موارد قابل ذکر در تبیین فایده است ، رفاهرضایتمندی، خوشبختی
و حتـی سـعادت آدمـی را نیـز در همـان لـذت شـمارد  مـیست که فایده را لذت گرا این زمینه دیدگاه لذت

دنبال خیر ذاتی است نه  کند و از آنجا که به این دیدگاه در واقع خیر و خوبی را همان فایده تلقی می. داند می
عرضی و نسبی؛ لذا معتقد است لذت تنها چیزی است که همان خیر ذاتی است و هم برای همه خیر اسـت 

دیگری هم در مورد خیر ذاتی و هم در مورد اینکه فایده حتمًا بایـد خیـری های  تلقیهرچند . و نسبی نیست
  ).٢۶١−٢۵۶، ص١٣٨٢، هولمز(غالب است  گرا ذاتی باشد وجود دارد؛ اما دیدگاه پرنفوذ لذت
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 اخـالق از علـم ییجـدا بـه تیـنها در کـه شد یاناتیجر یریگ شکل موجب ینینهضت اصالح د
 یهـا تیو موفق ها شرفتیدر کنار پ ییگرا تجربه تسلط و یعیطب یماورا تفکرات طرد. افتی شهرت
 ریرا تحت تأث یعلوم انسان شمندانیاند عت،یو تسلط بر طب یعیطب یها دهیپد نییدر تب یعیعلوم طب
  ). ، فصل دوم١٣٨٣، یو لشکر یعرب(قرار داد 
فاقد اعتبـار و  پوزیتیویسم، مطالعات حوزه علوم انسانیو سلطه  شکوه علوم طبیعی ۀنتیجدر 

هـای  انگیخت که با تقلیـد از روش ررا ب دانشمندان علوم انسانیشد و این امر   ارزش علمی تلقی
بـدین منظـور بایـد . نزدیـک کننـد ها را به نصاب علوم طبیعی سعی کنند این دانش علوم طبیعی

ها  د تا گزارهنبه مفاهیم عینی و قابل مشاهده تغییر یاب های علوم انسانی مفاهیم و موضوعات گزاره
لـذا خیـر، خـوبی و . دنقرار گیر سازی و آزمون تجربی نیز در مسیر کّمی و قضایای علوم انسانی

رود و در طـی قـرون و اعصـار  شـمار مـی به  های انسـان سعادت انسان که غایت تمامی فعالیت
هـای نیـل بـه آن بودنـد، بـه تمنیـات و  همواره دانشمندان به دنبال تبیین چیستی و ماهیـت و راه

خیر را هر آنچه مـورد تمناسـت  اتانیلودر  توماس هابز. های نفسانی تنزل و تقلیل یافت خواسته
ترین تمناها را آز و حرص که مولـد ثـروت و جـاه کـه موجـد قـدرت اسـت،  تعریف کرد و مهم

  ). ٢١، ص١٣٨٨، میل(دانست 
 نیـا و شـوند ینمـ جامعه و افراد سعادت و ریلزومًا موجب خ ینفسان یها از آنجا که خواسته

 شـمندانیاند و لسوفانیف توسط همواره قرون و اعصار یط در و بود مشهود و آشکار همگان بر امر
 یفراوان یها است، تالش ینفسان اتیاز تمن یانسان در آزاد یبهروز و سعادت که بود شده دیتأک

افسانه زنبوران برنـارد در  تیهمان که در نها ندیصورت گرفت تا نقاب کراهت را از چهره آنها بزدا
 لید فضـاش یم دهینام یفرد یاخالق لیآنچه رذا نیبنابرا. ملقب شد یاجتماع لیبه فضا لیماندو
 قـول بـه البتـه. بـود نخواهـد شـرفتیپ شـاهد جامعـه نباشـد ها لتیرذ نیا اگر که شد یاجتماع

نفـس و  یهـوا یجا و نفع بـه دهیمانند فا یندیاصطالحات خوشا ینیگزیبا جا تی، اسمرشمنیه
  ).٢٠، ص١٣٧٩، رشمنیه(را گرفت  لیدهنده ماندو زهر پارادوکس تکان لتیرذ

 افعـال، یاخالقـ ییناروا و ییروا ،ینادرست و یدرست باب در باشد قرار اگر ییفضا نیدر چن
، ذهـن را بـه یعـیعلـوم طب یتجربـ یهـا و تسلط روش ییگرا تجربه شود، ارائه یاریمع و مالک

علـوم  یو برتـر تیـاز آنجـا کـه تسـلط، موفق. دهد یمشهود و محسوس سوق م یاریسمت مع
کـه تجربـه  یعقلـ یایهـا و قضـا گزاره یو از طرف افتهی الیاست یاریبر اذهان بس یعیو طب یتجرب
سـو  گریاعالم شده و از د یرعلمیو غ معنا یب سمیویتیپوز توسط ندارد، آنها رد ایاثبات  یبرا یراه
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همـه موجبـات  نیـآور شـده اسـت، ا مالل یفلسف یرپایو د دهیفا یمنازعات و مجادالت ب یبرخ
 یاز اربـاب معرفـت را در پـ یدر اخالق را فراهم و اسـتقبال بخشـ گرا جهینت کردیرو یاقبال خوش

  .دیگشا یدر اخالق م ییگرا تیراه را بر تجربه و کم دیدوران جد ییگرا دهیفا بیترت نیبه ا. آورد یم
شـود، بـرای ایجـاد اجمـاع در  در دوران معاصر محسوب می ییگرا گذار فایده که بنیان 1بنتام

او معیارهـایی . چون و چرا بـرای حـق بـود مورد مسائل مربوط به عدالت، به دنبال یک معیار بی
و یا احساسات اخالقی را ذهنـی و فاقـد زمینـه  مانند منطق درست، حس مشترک، قانون طبیعی
، عقـل بـرای بنتـام). ٢۵، ص١٩٧٠، بنتام(شمرد  بیرونی برای قضاوت و در نتیجه غیرموجه می

برای کنکاش موضوعات اخالقی نبود؛ بلکه ظرفیتی برای ارزیابی عینی از » نور درونی«عنوان  به
براساس نظر وی هر تئوری عدالت که براساس نتایج مبتنـی . رفت شمار می بی بههای تجر پدیده

  نشده باشد، ذهنـی و بنـابراین نـاتوان از ارائـه اصـول راهنمـا بـرای تـأمین منـافع متضـاد اسـت 
  ). ۴٧٠، ص٢٠٠١ 2،بری و الیوت(

متمایل شدند  گرایی با رد هرگونه اعتماد بر دانش پیشینی، به سمت تجربه یانگرا بنابراین فایده
گرا بودند تا آنجا کـه بـه اعتقـاد آنهـا  عقل یانگرا با این حال، فایده. بسط یافته بود که توسط هیوم

آنها با تمرکـز  گرایی عقل. های اخالقی را شفاف کند گیری تواند دالیل عینی برای تصمیم عقل می
بـا تمرکـز  بنتام. شود می بر عواقب و نه مفروضات پیشینی، باعث اجتناب از ذهنیت شهودگرایی

حقوق، به سمت ارائـه  4نگر و پیشینی نتایج و پیامدها نسبت به مفهوم گذشته 3نگر بر مفهوم آینده
عینی برای مفاهیم اخالقی رفت؛ امـا از آنجـا کـه قضـاوت براسـاس نتـایج مسـتلزم معیارهای 

پذیری فواید و منافع بین افراد است و این امر مورد مناقشات گسـترده قـرار  پذیری و مقایسه جمع
گرفته است، وی با رجوع به فرض هماهنگی منافع افـراد سراسـر جامعـه ایـن مشـکل را نادیـده 

کید شـده  لیافسانه زنبوران عسل ماندوای که در  همان ایده). همان(گذارد  گیرد و کنار می می تأ
  . آورد بود؛ یعنی پیگیری منافع شخصی توسط افراد، منافع اجتماعی را فراهم می

دیدگاهی است که تنها ارزش غایی اخالقی یا همـان خیـر و خـوبی کـه  ییگرا بنابراین فایده
بنابراین قضاوت درباره همه امور و از جملـه عـدالت را بـه . داند کل می باید بیشینه شود را فایده

و دیدگاه لیبرالیسـتی  ییگرا اگرچه تالزمی منطقی میان فایده. زند ناشی از آن امور پیوند می فایده
                                                               
1. Bentham    2. Barry & Elliott  
3. forward-looking    4. backward-looking  


