
 

1 
 

 خلق؟ ایکشف کرد  دیعدالت را با یمعنا

 طرح دو پرسش در مورد عدالت

 

 دوار سیروس امی نویسنده:

 

و  هاهیو پژوهشگر حوزه عدالت در نظر ییدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا یعلم ئتیعضو ه دواریام روسیس

 :گذردیست که در ادامه از نظر شما مدر مورد »عدالت« نوشته ا یدر مورد دو پرسش اساس یادداشتی یاقتصاد یهااستیس

 

 « در مورد »عدالت یدو پرسش اساس  طرح

 باشد؟  ییواجد معنا تواندی اساساً لفظ عدالت م ایآ (۱

 خلق؟  ایکشف کرد  دیآن را با یباشد، معنا ییاگر لفظ عدالت واجد معنا( ۲

 

دور تاکنون،    ی هااست که باعث شده تا از گذشته  برخوردار بوده   ی تیعدالت از چنان اهم  ده ی ا  ، یارزش  یهاده یا   ن یب  در

پرشمار آنان در دو حوزه    روانیو پ  ی از رهبران فکر   ی گروه بزرگ  ی از مسائل اساس  ی کی  ی خواهو عدالت   یکاوعدالت 

 ۱اند. ه عدالت کرد  دهی از عمر خود را صرف کاوش در ا  یادیز   ش بخ   یارینظر و عمل باشد. در حوزه نظر، متفکران بس

در راه تحقق آن مبارزه کرده   ی خواهخاص از عدالت، از سر عدالت  یاده یبا اعتقاد به ا  ییهاانسان  زیدر حوزه عمل ن

از منابع   یمیعظاست که با وجود صرف حجم  نیاند. اما امر واقع ا جان خود را در راه آن فدا کرده  زین یو در موارد 

 
اثر  نیبوده است، اما ا یکاواثر در حوزه عدالت نیتربرجسته ، یاریو به باور بس نیجمهور افالطون، نخست ج، یامالً راک یگرچه بنا به باور 1

 زکه از عدالت در ذهن خود داشت، با ابرا ییمعنا یداشته است. به عنوان مثال پوپر در کتاب »جامعه باز و دشمنان آن«، بر مبنا زین یمنتقدان
خالصه و  نیافالطون را چن یکاومحصول عدالت تر«، یفصل ششم کتابش با عنوان »عدالت توتال انیدر پاافالطون،  یخواهدر عدالت دیترد
است آگاهانه  یعرضه شده، کوشش یو آثار بعد یکه در جمهور یافالطون در باب عدالت به صورت هیکه نظر نی»خالصه بحث ا: کندیم یابیارز
پروراندن  قیاز طر پرستانهلهیقب  اتینشاندن مدع یو به منظور بر کرس یگرتیاصالت فرد و حما ، یطلبیاز تساو یناش یهاشیغلبه بر گرا یبرا

آنکه با حربه استدالل به جنگ  یجلب شده است. اما به جا یبشردوست دیجد اتیحال او سخت توجهش به اخالق نی. در عتریتالتو یاخالق هینظر کی
آگاه است، در  یرا که از قدرت آن بخوب یو در عوض عواطف بشردوست کندیاجتناب م زیاز ورود به بحث درباره آن ن یبرود، حت یطلبیتساو

مفصل، عالوه بر برجسته کردن  یپاورق نی.«. منظور از ذکر اردیگینژاد فطرتاً سرور به خدمت م کی تریو توتال یراه آرمان حکومت طبقات
 .است یاساس یهادهیا یدر مورد برخ یارجاعات بعد یبرا یعدالت، ذکر منبع دهیمورد ا راختالف نظرها د
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  زان یم ی عدالت وجود دارد؛ اما گاه دهیدر مورد ا یاریبس  ی گرچه در حال حاضر اشتراک نظرها ،یفکر ابیکم

 .دینمایمحال م های زدودن ناسازگار  ییاست که گو  ینظرات به حد یناسازگار 

-۲۰۰۲)رالز ی عنی ستم؛یقرن ب  رگذاریتأث برالیبه ذکر نظرات دو متفکر ل توانی م های ناسازگار زان یروشن شدن م  یبرا

قاطع که   یاسیس-یگزاره اخالق نیا انیبا ب ،ییکا یامر برالیل لسوفی( اکتفا کرد. رالز ف۱۸۹۹-۱۹۹۲) کی( و ها۱۹۲۱

  ، یاجتماع  ینهادها  یابیارز  یبرا  یینها اریکرد که مع شنهادیاست.«، پ یاجتماع ینهادها لتیفض نی»عدالت نخست

  ی شنهادیکه دو اصل عدالت پ ابدیسامان  یابه گونه  دیجامعه با کی  ی ساختار اساس ار،ی مع نی عدالت باشد. بر اساس ا

 .شوند نهینهاد یساختار  ن یدر چن ،یو

  تواندی که اعالم شود، نم ی زمان  ،یع یباور بود که: »اصل عدالت توز نی بر ا ی ش یاتر برالیل لسوفیف کیمقابل ها  در

  ی کند که در تمام دیجامعه تول یممکن است نوع  ن یشود. ا ینده که کل جامعه طبق آن سازما ن یمحقق شود مگر ا 

نظر خود را   نیا  کی نکته مهم توجه شود که ها نیبه ا  ت«. الزم اس جامعه آزاد باشد کی در مقابل  شیاساس یهاجنبه

مخالفت خود را با »سراب   ی ذکر کرده و به روشن یو آزاد  یگذارقانون، قانون  یدر جلد دوم از مجموعه سه جلد

از   یک ی لر،یم دیو یباور د ن ی به ا توانی عدالت، م دهیدر مورد ا کینظر ها  دیی. در تاکندی م انیب «ی عدالت اجتماع

  ک یبه منزله  « یسخن گفتن از »عدالت اجتماع کیها  یاشاره کرد: »برا  زین کیعدالت، در مورد ها پردازانه یرنظ

کامالً متعارض   یابیدو ارز  ن یبود.«. با مالحظه ا  « یسخن گفتن از »سنگ اخالق ییمعنای ب به همان  ع یتوز  لاده یا  اریمع

نوشتار   نی ا یابتدا  یهاپرسش یبررس تیبرال معاصر، اهمیعدالت، آن هم توسط دو متفکر ل دهیاز ا کی رالز و ها

 .شودی روشن م

  ی فقط به ذکر نکات نجایاست، در ا  ی انکات آموزنده  یحاو ،یلفظ و معنا در حالت کل  ن یرابطه ب یگرچه بررس  البته

اشاره به   یلفظ عدالت برا  ام،یاال م یگفت از قد توانی . مشودی مختلف عدالت بسنده م یدر مورد رابطه لفظ و معان 

  ی ها ی پردازه ی نظر ای یسازکه خود محصول مفهوم  یمیفاهم ای یمختلف استفاده شده است، معان میمفاه ای یمعان

  ی های بند. گرچه ممکن است طبقهمیهست یبندطبقه  ینوع ازمندیمختلف، ن یمعان نیا یبررس یاند. برامختلف بوده

 یسع  ییهابا ذکر نکات و مثال  ،یشنهادیپ  یبندطبقه  کیضمن ارائه    نجایمورد وجود داشته باشند، در ا  نیدر ا  یمختلف

 :ردیگی صورت م   ریز   یهاکیدر سه گام و در قالب تفک  یبندطبقه  نیدفاع شود. ا  یبندطبقه  نی ا  یاز روشنگر  شودیم

 

 هاآن  نیعدالت و ارتباط ب  ی و اعتبار یقیحق یمعان  نیب کی( تفکالف
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کرد.  یبندعدالت طبقه  یو اعتبار  یقیحق یمعان یمختلف عدالت را در دو دسته کل ی معان توانی گام م نینخست در

  ی از جهان هست یبخش ایقانون قابل کشف در مورد تمام  ک یاست که عدالت  ن یعدالت ا یقیحق یمنظور از معنا

عصر    یگریباستان و د  ونانی   لسوفانی از عصر ف  یکیاز دو مثال،    توانی عدالت م  یقیحق  ی روشن شدن معنا   یاست. برا

  ونانیدر مورد مذهب و فلسفه  یفلسفه غرب« در بحث خ یا عنوان »تار کمک گرفت. راسل در کتاب خود ب یروشنگر

 نیچن دینام زی( نینیدر متون د ینیعدالت تکو ای) یهانیآن را عدالت ک توانیعدالت که م یقیحق یدر مورد معنا

  ی کرد که در کل فهم آن برا فایا ونانیدر مذهب و فلسفه  ینقش ،یو هم انسان یهانیعدالت، هم ک  دهی: »ا سدینویم

اما مشکل است   کند،ی را افاده م  ییمعنا نیچن یکلمه عدالت نزد ما، به سخت قتیدر حق  ست،یفرد متجدد آسان ن کی

باشد:   نیچن کندی م انیب ماندروسیکه آناکس ی اشه یاند رسدی که بر آن مرجح باشد. به نظر م  میابیب ی گریکلمه د  چ یه

الهه تصور شده( دائماً در تالش    کیباشد، اما هر عنصر )که به منزله    ی، خاک و آب در هستاز آتش  ینینسبت مع  دیبا

 کند،ی موازنه را اعاده م   نیوجود دارد که دائماً ا   یعیقانون طب  ایضرورت    یاست تا قلمرو تسلطش را بگستراند. اما نوع

ازالً   یعنیتصور از عدالت،  نیکه آتش بوده است، خاکستر که همان خاک است وجود دارد. ا ییعنوان مثال، جا به

ها مقهور عدالت بودند،  بوده است. الهه  انیونانی یباورها نیترقیاز عم یکیتجاوز نکردن،  ینیمع یو ابداً از مرزها

 .«.متعال نبود  یخدا ی عنیشخص،  ک یقاهره،  رتقد  نی ها بودند، اما خود ادرست همان طور که انسان 

گفت   توانی معنا م ن ی. طبق اشودی مربوط م یمورد نظر کانت از لفظ عدالت در عصر روشنگر یدوم به معنا مثال

  وتن یهستند که توسط ن  یمثالً قانون جاذبه جهان  ،یعیطب  نیقوان  هیشب  یزیچ  شوند،ی م   دهی اصول عدالت نام  ایآنچه اصل  

ها قابل نقض نبوده و رابطه  توسط انسان نی قوان نیکه ا تاس  نیا  یعیطب نیدر مورد قوان ج یکشف شد و چون تصور را

نقض   رقابلیغ یعیطب نیمشابه قوان زیهاست، اصول عدالت ناز آن  تیو تبع یبردار کشف، بهره  نیقوان ن یها با ا انسان

 .است تیو تبع یبرداره کشف، بهر  زیها نها در مورد آنبوده و شان انسان 

  ، یوتونین ک یزیف ن یقوان یکه احتماالً با الهام از معنا  ییعدالت، معنا ی معنا ن ی کانت با مبنا قرار دادن ا رسد ی نظر م به

  ی و از سو رندیناپذاصول عدالت نقض  یی که چون از سو کندی قرار گرفت، استدالل م ی و ی نظام فلسف ی از مبان ی کی

  ی جار یهای عدالتیوجود داشته باشد تا ب یگریجهان د د یبا م،یهست یاریبس یهای عدالتی جهان شاهد ب نیدر ا  گرید

قانون   ا یاصل  ک یدر مجموعه دو جهان، عدالت به منزله  ق،ی طر ن یجهان، در آن جهان جبران شوند تا به ا  ن یدر ا 

جهان پس    به  گرید  یو از سو  دانستی را وارد مبر برهان نظم    ومیسو انتقادات ه  کی محقق شود. ظاهراً چون کانت از  

 .و روح را اثبات کند  گریاز مرگ باور داشت، تالش داشت با استفاده از استدالل فوق، وجود خداوند،  جهان د
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در   شه یافراد، عمدتاً ر ن یا  کیتشک لیدل رسد ی . به نظر مشمرندی را مشکوک م   یاستدالل ن یافراد اعتبار چن  یار یبس اما

  ی عدالت، اصول عدالت اصول یاعتبار  یآن دارد. بر اساس معنا یاعتبار  یمعنا یعنیعدالت  گرید یباور آنان به معنا 

  شنهادات، یپ ن یا رشیپذ زانیاند و آنگاه بر اساس مشده  شنهادیپ ه نه کشف؛ بلک پردازان ه ی نظر ی هستند که توسط برخ

  ب یحاکمان و در قالب تصو ی و چه از طرف برخ یررسمیغ یعه و در قالب قواعد رفتار جام ی چه از طرف افراد عاد

  ی معنا  نی که در حال حاضر، ا رسدی اند. به نظر مها قرار گرفته عمل انسان  ی مبنا شیب ایموضوعه، کم   نی قوان ی و اجرا

 یقیحق یاز معنا ترج یرا ییمعنا شود،ی م ادی ز ین یعیاز آن با عنوان عدالت تشر ینیعدالت که در متون د یاعتبار 

 ۲. عدالت باشد

عدالت با   ی دو معنا نی که لفظ عدالت، ا شودی عدالت، روشن م یو اعتبار  یقیحق یبا در نظر داشتن دو معنا اکنون

روشن است که   گریعدالت است. به عبارت د یدو معنا نیا  نیب یمشترک لفظ کیهم تفاوت دارند و عدالت صرفاً 

که خداوند طبق آن   یاخالق یاصل  یحت ای هاانسان  نیروابط ب میتنظ ی برا یاعتبار یمعنا کیدر مثال اول عدالت، 

  ی حاکم بر کل هست   یقانون ضرور  ینوع   ی به معنا  یهانیبلکه عدالت ک  ست،ین  کندی مقرر م  فریها پاداش و کانسان   یبرا

 . ندارد ایوجود دارد  یقانون نیباور باشد که چن نیبر ا  ی است، خواه کس

عدالت با هم تفاوت دارند،    یو اعتبار یقیحق یکه دو معان رندیپذی است که گرچه معموالً افراد م نی نکته مهم ا حال

  ن ی وجود دارد. از ا یرابطه منطق یدو معناع عدالت، نوع  ن یا  نیباور باشند که ب نی افراد بر ا از یار یاما ممکن است بس

دو وجود داشته باشد؟ در پاسخ به طور خالصه    نیا  نیممکن است ب  یکه چه ارتباط  شودی پرسش مهم مطرح م  نی رو ا

که از   ی معن ن یعدالت وجود ندارد به ا  ی دو معنا ن یا  نیب  یمنطق ی دیرابطه تول ک ی ق،ی دق یگفت که به معنا  توانیم

مشخص،    ورو به ط  یاعتبار  یاز عدالت به معنا  توانیوجود نداشته باشد، همچنان م  یهانیعدالت ک  یسو اگر نوع   کی

لزوماً، ضرورت    توانیوجود داشته باشد، نم  زین  یهانیعدالت ک  یاگر نوع   گرید  یسخن گفت و از سو  یعدالت اجتماع 

از   د«یآن را با عنوان استنتاج »با ومیاست که ه یهمان نوع استنتاج نیگرفت. ا جهیرا از آن نت یالت اجتماعتحقق عد

 .کندی »است« نامعتبر اعالم م

  ن ی به ذکر ا ومینظر ه دییبحث نخواهد شد و فقط در تأ یاستنتاج نیدر مورد معتبر نبودن چن به طور مفصل  نجایا در

  م ی دانیکه م یهستند؛ در حال نیاز قوان ینیبه فرض وجود، مجموعه مع یهانیصول عدالت ککه ا شودی نکته بسنده م

اند،  شده  شنهادیمختلف عدالت پ پردازان ه ینظر  یاز سو  یتماع و اج یاعم از فرد  ،یمختلف ی اوالً اصول عدالت اعتبار

 
 یکه معنا شودیگفت، روشن م میسخن خواه یو عدالت اجتماع یعدالت، از عدالت فرد  یاعتبار یبا تمرکز بر معان که یبنددر گام دوم طبقه 2

   .است یهمان عدالت اجتماع تر، جیرا یاعتبار
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بودن نقض   ریاند. فراگها نقض شده توسط انسان   شی ب  ایکم    ،یشنهادیاصول پ  نی همه ا  ت،ی روشن است که در واقع  اًیثان

  رش ی پذ گر،یبر وجود جهان د یاستدالل کانت مبن یمقدمه اساس ک ی یاست که حت  یعدالت به حد  یاصول اعتبار

  ی نقض ن یعدالت از چن ی مجموعه از اصول اعتبار ک یاگر  ی که حت یها بود؛ در حال اصول توسط انسان  ن ینقض ا 

 .انداستنتاج شده  ریناپذنقض  یهانیعدالت ک نی ممکن بود بتوان ادعا کرد که از قوان ماندی مصون م

  ؛ ی تماماً خبر یهااز گزاره  ی ااز مجموعه  یارزش یااست که همان طور که استنتاج گزاره  نیقابل ذکر ا  گرید نکته

معتبر    زین  یاستنتاج  نیعکس چن  ست،ین  هستند، منطقاً معتبر  تیدر مورد واقع  یاز خبر  یکه صرفاً حاک   ییهاگزاره   یعنی

صرفاً   یهااز گزاره  ی اکه از مجموعه  ی معن نی نامعتبر است به ا زین « از »است د« یاست که استنتاج »با ن ی. منظور ا ستین

مورد نظر   یباور باشند که معنا  ن یبر ا  یمبنا اگر کسان  نی را استنتاج کرد. بر ا ی خبر  یاگزاره  توانی منطقاً نم  ،یارزش

صورت    نی در اساس به ا  تگفت استدالل کان  توانیآن بوده است، م  یقیو نه حق  یاعتبار  یکانت از لفظ عدالت، معنا

موجود   ی گریکه جهان د  شودی م  جهیآن محقق شود، پس نت ی اعتبار ی عدالت در معنا د«یاست که چون »با انیقابل ب

 «. »است

همچون   تواندی م ی گفت که هر فرد توانی نوشتار م  نی ا ن یآغاز  یس و در پاسخ به دو پرسش اسا ی جمع بند در

در   کی همچون رالز و ها ای  یهمچون کانت در عصر روشنگر ایباستان،  ونانی افالطون در عصر  ای ماندروسیآناکس

و از جمله »ما«    گرانیمورد نظر خود را به د  یعناخلق کرده و م  یاعتبار   ای  یقیحق  ییلفظ عدالت معنا  یبرا  ستم،یقرن ب

منظور الزم است   ن یبه لفظ ما را از توجه به معنا غافل نسازد. به ا یتا دلبستگ م یبه هوش باش د یکند، اما ما با شنهادیپ

بر   یمبتن یهاگزاره  نیب یمنطق  یدیبه نبود رابطه تول اًیثان م،یده زییعدالت را از هم تم یو اعتبار یقیحق ی اوالً معان

 شنهاد یگفت با خلق و پ توانی عدالت م یاعتبار  یو ثالثاً با تمرکز بر معنا میعدالت توجه کن یو اعتبار یقیحق یمعان

  ا یعدالت، کم    ی قبل  یدر کنار معان  ی دی جد  ی اعتبار  یمعنا  ج یعدالت، به تدر   پردازه ینظر  کی توسط    د یجد  هینظر   کی

عدالت است! واهلل اعلم.    «یقی»حق  یعدالت، معنا  «ی»اعتبار  یمعان   نیاز ا   کیکدامکه    نی . اما اافتیرواج خواهد    شیب

 .شودی م یبررس  یگریعدالت، نکات د  یاعتبار یدر مورد معان  یدر نوشتار بعد 
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