
 

  

۱۶ 

 



 

 ) ۲(  اجتماعی  عدالت  ۀ نظری 

  یبررس  ها موردآن   انیارتباط م  ،ارائه شد و تا حد امکان  یحاتیتوض  یستیز کی قبل در مورد ابعاد ن  ۀجلس

 اتیبا فرض  عموماً   ،یعدالت اجتماع  ۀیمانند نظر   زیعدالت ن  ِی سنت  ِی اخالق  یهاهی که نظر   میگفت  قرار گرفت. 

 ی ا هشامل برداشت  اهه ینظر   ن یاز ا  یبرخ،  مثال  یبرا  شود. یانسان شروع م  یستیز کین  ۀدربار  یمتعدد

 حی اهداف صح  در خصوص   ی گوناگون  یها ت یروا  انیاند که با ب یع یقانون طب  ِی سنت  ۀیاز نظر   یشخص

پردازند یبه رفاه م  شتریکه ب  ییهاه یدر مقابل، نظر   اند. نوع از حقوق   نیاثبات ا  ی، در پیانسان  یها تی فعال 

بشر را در تمام ابعاد ٓان به   یستیز ک یو ن  رندیگیبهره م  یگرودهیفا  ِی و اصل اخالق  یطلبمساوات  از اصل 

  نیا  یتمام  یبرا  یعدالت اجتماع  ۀیالبته در نظر   کنند. یم  لیتبد  یاز زندگ  یمندتیبا رضا  ی حاالت ذهن

سن و    ایٓامارت  یهاتیقابلۀ  ینظر   ونیآن را مد   دیاست که بامناسب منظور شده  ینیگز ی، جاکردهایرو

ٓانچه که    ۀو قضاوت دربار  یدر انتخاب اسام  هینظر   ن یتوجه داشت که ا  دیبا  یمارتا نوسبام دانست، ول 

 د. تفاوت دار زیها نتیقابلۀ یدارد با نظر  ازیبشر به ٓان ن یستیز کین نیتضم  یبرا عدالت

  



 

 رفاه   ۀ به مثاب   ی ستی ز ک ی ن 

حالت  «مختلف رفاه، دو وصف    یهاه ینظر   انیم

به سا  »٢یحی ترج  تیرضا«و    »١یذهن   ر ی نسبت 

جا  فاتیتوص در  برخوردارند  یاژهی و  گاهیاز   .

، رفاه فرد منوط به دارابودن  یحالت ذهن  فیتوص

است،    یذهن  تیوضع   کی  ۀ تجرب  یعنی خاص 

عدم  و  درلذت  ذهن  که  یحال  درد.   ی حالت 

نظر   فیتوص  نیتر یمیقد   ی اخالق  ۀی در 

ول   یگرودهیفا درخور    یاست،  چندان  امروزه 

  ان یگرادهیفا  از  یار ی. برخالف ٓان، بسستیتوجه ن

 ن یچن، همکیازجمله اقتصاددانان نئوکالس  یفعل

عدالت  یبرخ برابر   یانیجواز  را    یکه  رفاه  در 

م قرار  خود  جای هدف  با  نمودن  نیگز یدهند، 

رضا ذ  یجابه  یحیترج  تیوصف  ، یهنحالت 

به  که  دارند  منابع    لیدل اذعان  در  فراوان  تنوع 

باعث که  ٓانچه  بشر   یزندگ  شرفتیپ  رفاه، 

جا  ،شودیم تا  که    هیتوجقابل  ییتنها  است 

باشد. بر فرد را به همراه داشته  یحی ترج تیرضا

)  انیگرادهیفا  ی(برا  یحداکثر ۀ  دیاساس، فا  نیا

 انگریب  ییتنهابه  طلبان)مساوات  ی(برا   یبرابر   ای

نادرست)    ای (درست    یاخالقریغ  ا ی  یاخالق   زانیم
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ه  ک ی  بودن و  خواهدبود    تیمحدود  چیعمل 

وجود نخواهد    تیرضا  زانیم  ۀدر محاسب  یاخالق

حال هر  به  م  ،داشت.  به  نسبت    زان یانتقادها 

بحث بر    فراوان است و عمدتاً   یحی ترج  تیرضا

 چیه  یفیتوص  نینکته متمرکز است که چن  نیا

  ی هاتیاولو   ی که برخ ن یا مالاحت  یرا برا  ییجا

باز نم  زیانگممکن است نفرت  افراد  کند. یباشد 

افکار    ِی حیترج  تیرضا  قطعاً  از  حاصل 

ساد  ای نژادپرستانه   اخالق  ،یسمی افکار    یارزش 

 ن یچن. همرندیقرار گ  تیاهم  مورد  د یو نبا  ندارند 

 ی ستگیشا  در جامعهْ   هاتیاولو  یبرخ  میدانیم

  ا ی ها  ٓان   رایز   ارند،را ند  هاتیاولو  گریبا د  یبرابر 

نادرست و   یاجتماع طی تحت شرا ا یند ایانطباق

ایب گاهشده  جادیجهت  از    یافراد  یاند.  که 

  ی ط  قرار دارند،  ینييپا  ۀدر مرتب  یلحاظ اجتماع 

رسند یم  یاانطباق با جامعه به مرتبه   ند یفرا  کی

 ی منافع شخص  چیرا که ه  ثارگرانهیکه اقدامات ا 

ن ٓان  حالدهندیم  حیترج  ست،یدر  افراد    .  اگر 

ظالمانه   یاجتماع  طیخود را با شرا  یهاتیاولو

به وضع   ،باشندداده   قیتطب   ی خطرناک  تیمنجر 

توانا افراد  ٓان  در  که   صیتشخی  یخواهدشد 

  ر یمنافع خود را از دست داده و ناخودٓاگاه در مس
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گام   خود  زمان  ستمگر  حاکمان  اهداف 

 .برخواهندداشت

 

هز یمنطقریغ  التیتما  ،اساس  ن یا  بر و  نهی،  بر 

و    یگرودهیفا  یهاه ینظر   یبرا   یانطباق

ز   یطلب مساوات سازند،   هاه ینظر   ن یا  رایدردسر 

دانند و در  یرفاه م  اریرا تنها مع   یحی ترج  تیرضا

افعال    قیمصاد  نییدهند در تع یاجازه م  ،جهینت

شود    استفاده  ی، از اطالعاتیاخالقری غ  ای  ی اخالق

. در ستندی چندان مناسب ن  یاز لحاظ اخالق  که

اشاره کرد که    زینکته ن  نیبه ا  دیراستا با  نیهم

د انگاشتن دهیناد  رفاه،  ی هاه ینظر   گر یمشکل 

  مجدداً   ،جان یاست. در ا  یاخالق  حیاطالعات صح 

م  کینوز   »ۀتجرب  نی ماش«مثال   شود. یمطرح 

م  یهیبد ما  که  را    یبرخ  میخواهی است  کارها 

ده ع  و  میانجام    ۀ رندیگ  ک یتنها    ،حال  ن یدر 

وضع اما مینباش  ندیخوشا  یذهن  تیمنفعل   .

تجربه    نیماش  یجاکه به   میممکن است فرض کن

  ها تیبرٓاوردن اولو  نیماش  ک یبه    میتوانستیم

شو چ  میوصل  آرزو  ییزهایو  که   یرا 

فراهم   یسادگ به  میها را داشتآوردن آندستبه

  میخواهیممثال، هرکدام از ما    ی. برامیکردیم

  ۀ اما خواست رند،یمراقبت قرار گ  فرزندانمان مورد

برا چن  دنیرس  یما  ماجرا    یاه جینت  ن یبه  تمام 

از   ؛ستین به نقش خود در مراقبت  چرا که ما 

ن  دوست میدهیم  تیاهم  زیفرزندانمان  ما   .

برٓاورده  میدار  کنار  در   مانیها ت یاولو  شدندر 

در کسب    زیمطلوب، خودمان ن  جیبه نتا   دنیرس

  ی اهمان نکته   نی و ا  میباش  میمهم سه  جینتا  ن یا

 .اند از ٓان غافل رفاه یهاهیاست که نظر 

 

 ها ت ی قابل   ۀ ی لز و نظر و را   ی ا ه ی بر مصالح پا   ی نقد 

عدالت    ۀینظر   ،یعدالت اجتماع  ۀینظر   نیواضع 

 میاندیم  اند. خود قرار داده   ینقاد  راولز را مورد

نظر  راولز  توص  ۀیکه  با  را  خود    از   یفیعدالت 

پا ویم  یبندصورت   یا هیمصالح  به    یکند. 

پردازد که چگونه ساختار یموضوع م  نیا  یبررس

از    یو  را که  یاهیمصالح پا  ی جامعه، برخ  یاصل

، فرصت، درٓامد و  یحقوق، ٓازاد  نی عناو  باها  ٓان 

خودفرمان و  توز یم  ادی  ییرواثروت    ع یکند، 

م یم گفته  افراد  به  کهیکند.  به   شود  نسبت 

  گریکدی) که با  ر یمتعدد «مصلحت» (خ  میمفاه

م بیرقابت  همه  یکنند  که  چرا  باشند،  طرف 

ا واقع مصالح  ن یخواهان  در  و  برآان  اند   یها 

ضرور   یابیدست هدف  ا یبه  با  وصف    نیاند. 

«نظر یم راولز  که  ٓانچه  گفت    ر» یخ  یۀتوان 



 

جامع    ای  کامل  ۀی به نظر   یشباهت  چیامد، هنیم

را    یینها  جینتا  ِی نه ارزش اخالق  رای ندارد، ز   ریخ

تیم  یابیارز  نه  و  ا  یدييأکند    ٓالِ ده یبر 

کماالت  انیگراکمال و  «فضائل  »  ٣یانسان  از 

د  ۀ ینظر   نیچنهم  است.   ،الزاماتش  رراولز 

  ۀینظر   ژهیو رفاه و به   یهاه ینظر   گری متفاوت از د

اجتماع رو  یعدالت  که  خاص    ابعاد  یاست 

ٓان   یستیز کین از  هرکدام  براکه  عدالت    یها 

راولز، تفاوت در   ۀیورزد. در نظر یم  دی اند، تأکمهم

 ی تنها زمان،  ثروت و درٓامد  عیاصول حاکم بر توز 

باشد   یافراد  نفع دهد که به  یرا م  ینابرابر   ۀاجاز

ادعا    ی رفاه در جامعه برخوردارند. و  نیتر که از کم

ا یم که  به  نیکند  پرداختناصول  به    منظور 

در رفاه که با    یظهور نابرابر   یامکانات بالقوه برا

ن وضع   دنیرس  ای   یاصل  یازهایبرٓاوردن    ت ی به 

اندازه   یذهن   ی نابرابر   ایشود،  یم  یر یگمطلوب 

  ی منابع به حد اعال  لی دتب  یافراد برا  یی در توانا

 قتیحق  نی ا  ز یخود راولز ن  . ستیرفاه مناسب ن

 ی هادگاهی مردم ددهد که  یم  قرار  د یتأک  را مورد

توانا  یمتفاوت و  دارند  مصلحت  به    یی نسبت 

  نیاز ا  ؛به رفاه متفاوت است  دنیرس  یها برآان 
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نابرابر   دینبا  عدالت  ،رو مشکل  در    یبه 

پس   سعادت بپردازد.   ای  حاتیترج  ی مندتیرضا

م براینه  را  خاص  مصالح    ی ها تیاولو  یتوان 

نه م  مشخص  گرانید  یع یتوز  و  به  ی کرد  توان 

بعد افراد،  ارتقاء  خاص    یمنظور  ابعاد  از 

   .ابعاد ٓان دانست گری تر از د را مهم یستیز کین

 

راه   نیتر یی ابتدا دربار  نیگشاتر و   ۀ انتقادات 

  ٤ث ٓارو نِ کِ   رینظ  یاقتصاددانان  ی راولز از سو  ۀ ینظر 

 یها برآان  یهاتالش  مطرح شد و  ٥نِس   ایو ٓامارت

در نظام سالمت و عدالت در   هینظر   نیا  یابیارز 

داشت. ٓارو با   یبازتاب خوب  یسالمت  یهامراقبت

«چاه مشکل  به    دالل است  نیچن  »٦لیو  اشاره 

که از لحاظ    ی به افراد  یبخشتیکند که اولویم

وضع   یسالمت برند،  یم  سربه  ینامطلوب  تیدر 

 یهانهیو صرف هز   ابی کم  منابع  صی سبب تخص

میم   یهنگفت که  منابع تیشود  واند 

را    یستیز ک ی ابعاد ن  گریشده به دافتهیصیتخص

راولز    ۀیِسن کامًال مخالف نظر   اما  کاهش دهد.

 ی بندتیاولو   یجاکه به   استمعتقد    یاست. و

افراد و مصالح   نیب  ۀبه رابط  دیبا  یاهیمصالح پا

٥enSAmartya   
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توجهٓان  بنابرا  ها  مورد  ،نیداشت.    موضوع 

است که کدام گروه از مردم در حال    ن یا  تیاهم

ا به  ن  نی حاضر  ا   ازی مصالح  از  به    نیدارند.  رو 

نظر نگران  موجب  با  یاساس  ی ِسن،   د یعدالت 

در    باشد  یزندگ  تیفیک  ای  یستیز کین که 

 یابیارز   ارزشمند مورد   یبه عملکردها  یابیدست

 ی متفاوت  ی. منظور از عملکرد، کارهاردیگیقرار م

فرد   یراهنما  ایتواند انجام دهد  یاست که فرد م

 اشاره  یمختلف  یارهایباشد. ِسن به مع   یدر زندگ

میم که  میکند  ٓان  با  بودن  خوب  زان یتوان 

عبارتند از:   ارهاین مع ی کرد. ا  یر یگرا اندازه  یزندگ

ن  ییتوانا ،  یٓاموزش  ، ییغذا  یازهایبرٓاوردن 

مورد   یزندگ شرم،  گرفتن،  احترام    بدون  قرار 

حما رها  تیتحت  و  ب   ییبودن   ی ها یمار یاز 

 یهاتفاوت  انیبرداشت ِسن با ب  اجتناب. قابلریغ

عدالت راولز را    ۀیموجود در بخش سالمت، نظر 

  ی طول زندگ  رافراد د  یکشد. برخیبه چالش م

 ی حال   ، دردارند  ازین  یکم  یپزشک  یها به مراقبت

د   ازمندین  صرفاً   اتیح  ۀادام  یبرا  گران یکه 

برایم  نهیپرهز   یهامراقبت و  بر    ی باشند  غلبه 

 یها به مراقبت  هابهبود ٓان   ای  یاختالالت عملکرد

ها  مراقبت  ن یا  ۀنیدارند. هز   ازیمداوم ن  یپزشک

ا  ٓاور است. سرسام  یگاه اگر    یتاساس ح  نیبر 

  کسان یرفاه و درٓامد    از   یافراد، سزاوار برخوردار 

صرفاً  و  واسط  باشند  از    ۀ به  راولز  تفاوت  اصل 

محروم    یاضاف  یع یتوز   یهاتی اولو  یبرخ

تفاوت  شاهد  و   ینیبشیپرقابلیغ  یها گردند، 

بود که    می خواه  یسالمت  تیدر وضع   ی بزرگ  دیشا

  ، راولز   ۀیکامل نظر   یبا اجرا  یرسد حتی به نظر م

 .بماند یچنان باقهم نهیزم نیدر ا یعدالتیب

 

 ی ار یقرابت بس  یعدالت اجتماع  ۀیکه نظر   میگفت

سن و مارتا نوسبام دارد و    ایٓامارت  ی هاه یبا نظر 

قابل حد  ا  ون یمد  یتوجهتا    ن یتفکرات 

است که در انتقاد    یع یاست و طب  شمندان یاند

اۀ  یبه نظر  با  با هینظر   ن یراولز  ها همدل باشد. 

ا  نیا   روش  نی بهتر   ۀدربار  هینظر   نیوجود، 

مبحث   یاصل  یهاهخواست  فیتوص در  انسان 

نتایستیز کین به    رسد.یم  یمتفاوت  کامالً   جی، 

اهم به  نسبت  انسان  تیافراد  که  ها ٓانچه 

مجبور به انجام ٓانند،    ایانجام دهند و    توانندیم

خوب قابل  یشناخت  درمورد  اما  و تیدارند  ها 

ٓانان هنوز سردرگم   وجود   یف یو بالتکل  یعملکرد 

عملکرد   یرو  تر شیب  یتماععدالت اج  ۀ یدارد. نظر 

کند که اگر  یم  دیها و تأکتی متمرکز است تا قابل

 ت یمسئول   انتخاب و   یمفهوم اخالق   ک افراد در در 



 

را انتخاب کنند،    یروش نامناسب  یستیز ک ین  یبرا

قابل تمام  از  نتوانند  است  خود    یهاتیممکن 

درست    ینشیب  و   قیعم  ی دی. داشتن درندیگ  بهره

پاسخ   افتنی، ما را در  فرادا  یهاتینسبت به قابل 

ا برا  نیبه  افراد  که  به   یابیدست  یسؤال 

کارها  یستیز کین با  ییچه  دهند،    انجام  د یرا 

م نوز یکمک  نقد  نظر   کی کند.  رفاه    یهاه یاز 

ها و تینسبت به قابل  یٓاگاهنشان داد که عدم 

 یهادگاهید  ها،انسان  ۀبالقو  ی هاییتوانا

را به    یبشر شده در خصوص رفاه  مختلف مطرح

و سو گاهیم  ییسمت  که    ی امدهایپ  یکشاند 

  کردیکننده است. انتقاد ِسن از رونگران  اریٓان بس

طور مشابه   به  زیراولز ن  یاهی) پایرهای(خ  مصالح

در   یتیانکار هرگونه مسئول   یجانشان داد که به

  ی است تمام تالش خود را برا  بهتر  امدها یقبال پ

  میتوانیم   کهٓانچه    یاخالق  تیاهم  ی شناخت کاف

به کار    م،یباش  میتوانیو ٓانچه که م   میانجام ده

 .میر یگ

 

عملکرد   انیم  یابهام اساس  نیهر حال وجود ا  به

قابل تدابتیو  اتخاذ  همراه   یبیعج  ری،  به  را 

نظر داشته اجتماع   ۀیاست.    نگران   یعدالت 

احترام واقع شدن    ، موردی، سالمتت یامن  نیتأم

مختلف است.   طیافراد در شرا  ییرواخودفرمان و  

عنوان    به  موارد  نیاز ا  یزبان  یفینتوان توص  دیشا

سالمتتیقابل مورد  در  مثًال  برخ  ی،   ی داشت. 

سالمت  هاتیوضع  اصطالحات  یدر  برخالف   ،

بهتیقابل اصطالحات  یسادگ،    ی عملکرد  با 

از درد    ییرها   ،عنوان نمونه  است. به  فیتوصقابل

  ی مطلوب و عملکرد  تیوضع   ک ینوان  ع  به  صرفاً 

  یبخش  نی. بنابرات یتا قابل  شودیم  دهیبهتر فهم

بودن، سالم  یعنی،  میباش  میوانتیاز ٓانچه که ما م

شود،    فیمطلوب توص  یهاتیاگر به زبان وضع 

 ح یتشر   تی در قالب قابل  است که   نی تر از اشفاف

 .گردد

 

قائل  ییزهایچ  یبرا  ن یچنهم  ما که   میارزش 

 ی خردورز   نی، مثًال تمر میها را دار قدرت انجام ٓان

 ی ار ی. بسیو دلبستگ  یعاطف  یوندهایپ  جادیو ا 

در چارچوب   یستیز کی از ابعاد مهم و ارزشمند ن

م  که  ده  میتوانیٓانچه  که    ای  میانجام  ٓانچه 

 ها ن اند و هرکدام از آ انیبقابل  م،یباش  میتوانیم

است که از لحاظ   یز یاز ٓان چ   یمهم  ۀجنب  انگریب

مثال  تیاهمقابل   یاخالق عنوان  به    ،است. 

بودنیم متفاوت  به   جان   یهاروش   توان 



 

اشاره کرد.   ی و نظر   یعمل  ل یدال  ۀدر ارائ  ٧سینیف

از ٓانچه که    یستیو معرفت را در ل   یٓاگاه   سینیف

دارآان  را  م  یاصل  یهاییها   نامد،ی بشر 

ارزشمند انسان    تی فعال   ۀمعرفت ثمرگنجاند.  یم

 یخردورز   ای  یتحت عنوان عقل نظر   ،است که ما

در اصطالح    . امامیپرداز یٓان م  فیبه توص  ینظر 

 س ینیاست. ف  »٨تیموفق  امیمعرفت، «پ  سینیف

اصطالحات  نیا به  را  «فهم،  هم  یاصطالح  چون 

در وجست و  دهد، یم  حیترج  قت»یحق  ک جو 

  ،اندارزش  یجوواز جست  یر یها تعابچرا که ٓان 

  ک یشود، ارزش  یگفته م  نینه خود ارزش. بنابرا

نت به  بستگ  ۀجیعمل  ِاعمال    ،دارد  یٓان  به  نه 

ات یقابل  ای  ییتوانا با  بادوجو  نی.    ن ی ا  دی، 

  ریاز مصلحت و خ  سی نیموضوع را با برداشت ف

ل   یاصل در  را  ستشیکه   » ٩یعمل  ی «خردورز   ٓان 

مقایم و  سهینامد،  منظور  ا  ینمود.  ن  یاز 

  ریاست که خ  تیواقع   ن یا  یرو  دیاصطالح، تأک 

که شخص بتواند    است  نیدر ا  یو مصلحت اصل

  را در حد امکان پرورش دهد.   شیخو  یهوشمند

  ا ی، عنصر فعال ری، برخالف مورد اخی در مورد قبل

انجام    یکیو ن  ریخ  حیصح   کدر   یبرا  ٓانچه که ما

 
۷John Finnis  
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م  میدهیم شمرده  نظر  یکوچک  به  شود. 

اجتماع  ۀینظر   نیواضع   یخردورز   ،یعدالت 

به نه   ینظر  نتمطلوب  لیدل تنها    ا ی  جهیبودن 

حا  یوجود  تیوضع  بلکه   ،است  تیاهمزئ آن 

 ریبا سا  یکه از لحاظ اخالق  یجهت تفاوت مهمبه

توجه قرار    مورد  ز یدارد ن  بشر  یستی ز ک یابعاد ن

 .ردیگیم

 

  زیاست که اگر چه تما  ن ی ا  گر یذکر دقابل  موضوع

برا   تیقابل  نیب عملکرد  و    یژگیو  یو  «بودن» 

مهم    یبشر   یستیز کی ن  یابیکردن» در ارز «عمل

اوقات زبان   یاعتراف کرد که گاه  دیاست، اما با

ن انداز  زیعملکرد  نراه  یکاف   ۀبه  . بهتر ستی گشا 

ابعاد  میشو  ادٓاوریاست   از   یز یمتما  که 

دارد،    یستیز کین بخش  دو  که  دارد  وجود 

است که در    نیبعد ٓان در ا  از ارزش هر  یبخش

وضع  م  یتیچه  ویحاصل  د  شود    ، گریبخش 

مبتن ا  یاغلب  در  ما    ت ی ٓان وضع   جادیبر نقش 

قابل زبان  در  ابهام  ا  هاتیاست.  عملکرد،    ن یو 

خود    یاصل  ریها را از مسرا دارد که ٓان   لیپتانس

ها ٓان   یعمل  زاماتال   کدر   ۀ منحرف و ما را در نحو

۹asonablenessReractical P  



 

سردرگم برا دینما  یدچار  آمارت  ی.  ِسن   ایمثال، 

 ی طلبمساوات  یرو  دیدارد که تأک یاغلب اظهار م

عملکردهاست و    یبه برخ  دنیرس  ت یهمان قابل

از عملکرد. منظور    یمساو  یبه سطوح  دن ینه رس

قابل از  به    یابیدست   یٓازاد  اساساً   ،تیاو 

ا  ی عملکردها با  است.  وجود    نی ارزشمند 

 ی کند، تمرکز رویم  انیب  ١٠گونه که کوهن انهم

  ی ارزش ممارست برخ  از   ی حاک  دینبا  هی نظر   ن یا

به    دنیتمرکز بر رس  دیها باشد، بلکه باتیاز قابل

ن  ی هاتیوضع  همان   یعنی  ،یستیز کیمطلوب 

  دیسازد، تأکینشان م  خاطر  یباشد. و  ،عملکرد

  ی ها تیقابل  ی رو  شهی هم  یطلبمساوات  یاصل

ما  یفرد به خود    بال  و   پر   ییتوانا  نندبه  دادن 

دارد، خوب    یشتر یب  تیٓانچه اهم  بلکه  ست،ین

  ۀ یاست. به عنوان مثال عدم تغذ  افتنیپرورش  

گرسنگ  حیصح از  فارغ  ب  یکودکان،   یمار یو 

 تیو قابل  ییتوانا  لیکه اغلب به دل   حاصل از آن

مٓان   کاند با یهاست،  زمان  مرور  به  تواند 

تقو ا  شود.   تیممارست  هدف    ن یبر  اساس 

است.   تیبه مفهوم قابل  دادنتیسن اولو  ایآمارت

ا قابل  نی از  از    یهاتیرو  متفاوت  ارزشمند، 
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تعر  ویم  فی عملکرد  که    د یگوی م  یشوند. 

  لیو تحل  ه یدر تجز   یاساس  گاهیجا  دیها باتیقابل

داشته باشند و معتقد است    یو اجتماع  یاسیس

ما از    شودیهاست که باعث متیتفاوت در قابل

 میباش  یمستمند  یگرسنگ  نگران  یلحاظ اخالق

گرسنگ از  ثروتمند  رد یمیم  یکه  نه  که   یو 

به    دنیرس   ییفاقد توانا  یکیکند.  یم  یدار روزه

  ن یا  یگر ی که د  یارزشمند است در حال   عملکرد

ترج   ییتوانا اما  دارد،  ایم  حیرا  از    ن یدهد 

 .خود استفاده نکند ییتوانا

 

بزرگساالن    یها براتیقابل  یرو  دیکه تأک  یحال   در

نمونه قابل کوهن  اما  است،  را    ییهافهم 

برروکرده  ییشناسا نه  تمرکز عدالت  که    یاست 

عملکرد است. درمورد   یبر رو  شتریبلکه ب  ،تیقابل

ها در  تیقابل   ۀتوسع   یستیز کیاز ابعاد ن  یار یبس

داشت که  خواهد  یبستگ  نیبه ا  اً اساس  یبزرگسال 

سطوح عملکرد   یکاف  زۀبه اندا  ینظم اجتماع  ایآ 

اساس    نی بر ا   د؟ینمایم  نیکودکان را تضم  یفعل

  یی، توانای نگران سالمت  لزوماً   ما  ،درمورد جوانان

  رای، ز مييها ٓان   یو عشق و دلبستگ  یدر خردورز 

صح پرورش  صورت  در  حما  حیٓانان  در    تیو 



 

  ،. به عالوه افتیتوسعه خواهند  شرفت،یمراحل پ

ن  تیحما کمک   یستیز کیاز  با  تنها  کودکان 

شرا   گرانید وجود  با  مطلوب    یاجتماع  طی و 

ابعاد تقابل است.  امن  یحقق  و    تیچون 

ن گرفتن،  قرار  د  ازمندیمورداحترام    گران یاقدام 

به ٓانچه   کودکان اساساً  یها برااست و ارزش ٓان 

. ستیانجام دهند، وابسته ن  توانندیها مکه ٓان 

 رییتغ   یمختلف  لیکودکان، به دال  یبرا  هاتیاولو

بنابرایم جا  نیکند.  به  رشد   یاصل  گاهیتوجه 

  حیها به عملکرد صحٓان  لیتبد  ۀها و نحوتیقابل

تحل اجتماع  یاسیس  لیدر  در    یستیز کین  یو 

ب مشابه،  موارد  درمورد    شیتمام  که  ٓانچه  از 

  یٓانچه ما برا  را ی، ز ابدیی م  تیاهم،  میعدالت گفت

ان قابل  میدهی م  جامکودکان  رشد  و تیدر  ها 

 .دارد  یی بسزا ت یها اهمٓان  یاستعدادها

 

عملکرد   تیتقو  نِ یمدافع   یبرا  یگر ید  لیدال

ها نسبت تیبه قابل  یده ت یوجود دارد که اولو

را مورد  یبرا  یبه عملکرد حت   د یترد  بزرگساالن 

آمارتیم  قرار م  ای دهد.  برا  د یگویسن    ی که 

براتی قابل  یبرخ  ییشکوفا حداقل    یها 

 دنیرس  یبرا   یشهروندان بزرگسال، داشتن ٓازاد

به    شتریب  استممکن    یستیز ک ین  به

  نیچنها مربوط باشد. همدولت  یگذار استیس

جا م  گرید  یدر  نشان  ویخاطر  که    ی ژگیسازد 

قابلیستیز ک ین  یاصل عملکرد   دنیرس  تی،  به 

ن نوسبام  مارتا  است.  ا  زیارزشمند    ۀ جینت  نیبر 

کند که هدف  یم  یادٓاور یگذارد و  یصحه م  یکل

  ی خوب زندگ  یکه مردم را برا  ستین  نیا  دولت

به  نکرد عملکرد  هدف  بلکه  سازد  ،  نهیتوانمند 

قابل  نیمع   یاگونه   یعنی فرد    یتیاز  که  است 

ا  رفتیپذ  دیبا  است. کرده  انتخاب   ن یکه 

ندارد.   یهی بزرگساالن توج  ی برا  یحت  هاییوگیکل

ابعاد ن  ت یما به اهم  یستیز ک یحداقل درمورد 

حتمیٓاگاه  عدالت بزرگساالن،    ی.  خصوص  در 

ا در  بزرگساالن  فعال    ،یستیز کی ن  جادیشرکت 

ن  یستیز کین  ۀکنند مشخص . ستیٓانان 

در حالت  یستیز کین بودن  از  است  عبارت    ا ی، 

سالم  یتیوضع  موردمثل  واقع    بودن،  احترام 

 ودن بسرنوشت. سالم  ن ییداشتن حق تع   ایشدن  

سالم  یبرا است.  مهم  ما  برارفاه    ی بودن 

امر خارج از   نیدارد و ا  تیما اهم  یستیز کین

اعمال ما    ری ثأتحکومت تحت  که مثالً   است  ن یا

  یرا برا  یدن یکارگزاران خود ٓاب ٓاشام  تالش  ایو  

ت موردکرده  نیمأما  گرفتن    باشد.  قرار  احترام 

  را  شانیها تیقابل  گرانیاست که د  نیمستلزم ا



 

مانند   یکنند و مورد  نیگذاشتن تمر احترام   یبرا

  یی اقدام و توانا  ۀجینت  یتا حد  ییرواخودفرمان

مق  یدورز خر در  اما  ، ترعیوس  اسیماست. 

ساختارها  ۀ جینت  ییرواخودفرمان  ی عملکرد 

نقش  یاجتماع د  یو  که  امکان    گران یاست  در 

 کنند. مایم  فا یبه ٓان جنبه از رفاه ما ا  یابیدست

انجام    گرانی د  یاز کارها را برا  یار یبس  میتوانینم

که    میرا انجام ده  ییکارها  میتوانی، اما م میده

موردنظر کمک    جیبه نتا  دنیرس  یرا برا   گرانید

هم   کند.    یادٓاور ی  ١١کاپ   دیوید  ، رابطه  نیدر 

مستقیم دولت  اگرچه  که  تواند  ینم  ماً یکند 

اجتماع برا  یاحترام  تأم  یرا  اما   کند،  نیمردم 

طراح با  است  ، یاجتماع  ینهادها  یممکن 

و   یشناختروان  یازهایرفع ن  یافراد برا  ییتوانا

افزا  یاجتماع مهدد  شیرا  ما   میتوانی. 

داشتن   یکه افراد را برا   میکن جادیرا ا یمؤسسات

و احترام توانمند    یوابستگ  یبرا  ییتوانا   نیو تمر 

ا  ندینما عدالت  مدنظر    است که  یاجهینت  ن یو 

اساساً  رفاه مردم    است. درست است که ما  به 

دار  ا  ، میتوجه  ن  ن یاما  که جامعه   میدانیم  زی را 

 .دارد یتیحما قشرفاه افراد ن نینسبت به تأم
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 رو ش ی پ   ی ها و چالش   ی عدالت اجتماع  ۀ ی نظر 

  یی گرااز اصول  یدر واقع شکل  یستیز ک ین  ۀینظر 

  ن یا  یبشر است. ادعا  یستیز کین  تی ماه  ۀدربار

. یکیز یمتاف  است و نه  ی اخالق  یادعا  ک ی  ه ینظر 

ن از  بعد  ویستیز کیهر  از   یخاص  یژگی، 

که    ستیبدان مفهوم ن   ن یاست و ا  یستیز کین

،  ستیآل نده یا  یزندگ  کیبشر    یبدون ٓان، زندگ

 ابعاد، قطعاً   نی از ا  یکی فاقد    یزندگ  بلکه اساساً 

ا بر  است.  ابعاد    ن یناقص  از  هرکدام  اساس 

  ن یمع   یزندگ  ک ی   ۀنشان  ،یستیز کی ن  ۀگانشش

 ٓان ابعاد است.  لیتسه  ،عدالت  ۀفی است و وظ

ا  یمهم  ۀنکت درخصوص    دگاهِ ید  ن یکه 

  ن یاست که ا   ن یا  معتدل وجود دارد  ییراگاصول 

 یابیز ار  یبرا  ییالگو  ۀدهندهارائ   ،هینظر 

فعال ؤم و  و    یاجتماع  یها تیسسات  است 

دربار قضاوت    ک یارزشمندبودن    ۀدرخصوص 

هم  یزندگ است.  ساکت  بر   نیچنمشخص، 

ا تع ینم  دگاهید   نیاساس  آ   نییتوان  که    ا یکرد 

مستحق    ،ینسب  یستیز ک یمند از نبهره   فردِ   کی

مالحظات کم  یهمان  افراد  که  از  است  بهره 

عد   یستیز کین ٓانند؟   ،یاجتماع  التمستحق 



 

در  همان که  بگونه  ٓان  است،  شده  ان یاهداف 

به که هرکس  است  ٓان  به    یکاف  ۀاندازخواهان 

ن  ییسطح باال ابعاد    یستیز ک یاز  از  در هرکدام 

اگرچه  ابدیٓان دست   ممکن است    جامعه  کی . 

خواسته را برٓاورده سازد،    ن ینتواند ا   یلیبنا به دال

 یعدالتیامر، ب   نیا   هباشد ک  یاگونه به   دیاما نبا

  ی ممکن است برا  مثال  یگردد. برا  یمطلق تلق

دست  یبرخ ما  سطح  ی ابیاز  از    یکاف  یبه 

است،    یه یوجود بد  نینباشد. با ا  سریم  یسالمت

در هرکدام از    یستیز کی ن  از   یکاف  یفقدان سطح 

به  ٓان  در    ینسب  یعدالتیب   ک ی  ینوعابعاد  را 

مطلق    یلتعدایب  یکند و به معنایجامعه القا م

ن  ی بعد  هر  نیبنابرا .  ستین ابعاد   یستیز کی از 

جداگان موضوعات  به  را  ما  با    ۀ توجه  مرتبط 

 . دینمایعدالت معطوف م

 

 معتدل اساساً   ییگرااصول  دگاهید  ،اساس   نیا  بر

ا  یدييأت ساختارها   ن یبر  که  است   یادعا 

 را   یتا چه حد الزامات عدالت اجتماع  یاجتماع

ساخته امحقق  به  اما  ن  ن یاند،  که    ستیمعنا 

دربار   نیچن  زین  یفرد  یهایزندگ  ۀبتوان 

برخ  ییادعاها نبود  کرد.  مطرح  ابعاد   ی را  از 

سبب نقص در    افراد قطعاً   ی در زندگ  یستیز کین

که افراد    ستیبدان معنا ن  ن یا  یاست، ول   یزندگ

الگوها اساس  سطح   یبر  ندارند  حق   خود 

ا   یمناسب برا  نیاز  را  بازتعر   ی ابعاد    ف ی خود 

زندگ  کی.  ندینما در  است  ممکن    یفرد  یفرد 

فدا  یسالمت جسمان  ی هاییتوانا  تیتقو  یرا 

  یحکه در طرا  ستیموجه ن  ی، ول دینما  یخردورز 

و ساختارها شرا  یاجتماع  ینهادها  که    یطیدر 

دخ  ۀیکل  عموماً  مدنظر    ل یعوامل  را  مساله  در 

با  شتریب  یو زندگ   میدار   ی کاف  یاز تعال   دیافراد 

  ده یناد  یستیز کیاز ابعاد ن  یبرخوردار باشد، بعد

  ه ینظر   نی ا  که  رفتیپذ  دیبا  نیشود. بنابراگرفته

اراستین  یٓارمان  ۀ ینظر   کی از  هدف    ن یا  ئۀ. 

رفع   یبرا  یکاربرد  یدستورالعمل   ،هینظر 

اینابرابر  بر  فرض  که   ن ی هاست.   است 

دن  ی هاینابرابر  در  و    داریپا  ی امر   ایظالمانه 

برخ  یشگیهم همواره  افراد    یاست.  از 

 از رفاه  ای و    گرانندیتر از دفیو ضع   رتریپذبیٓاس

که افراد هر    م یبدان  دیبا  ی برخوردارند. ول   یکمتر 

برا اند.  وابسته  گریکدی  به   یزندگ  یجامعه 

که    دادیاجازه را م   نیا   ی راولز به و  ۀ پروژ  تیماه

تبع  قومیتیجنس  یهاضینگران  مذهب  ی،   ی و 

موارد    نیالبته الزم به ذکر است که حذف ا   نباشد. 

د دل   دگاه یدر  ب  یلیراولز،   انگاشتن تیاهمی بر 



 

نآن قطعاً   ست یها  برا  نی ا  و  ن  ی امور    زیراولز 

ن  بودند.   تیواجداهم که    دیباپس  شود  تصور 

ا   ی هاینابرابر  از  از    یبخش  دست،  نیظالمانه 

عدالت است    یسنت  یها ه ی نظر   اصول موردتوافِق 

 .استشده رفتهیو توسط آنان پذ

 

است    نیا   یعدالت اجتماع  ۀ فیوظ  ،اساس  ن ی ا  بر

نما مشخص  نابرابر   ک یکدام    دیکه  ها یاز 

  اختالف   رایاند، ز یشتر یو توجه ب   کمستحق در 

ن گوناگون  ابعاد  ایستیز ک یدر  را    تیواقع   ن ی، 

نابرابر   دینمایمنعکس م   یایدن  کی ها در  یکه 

با  ده یاریغ ارتباط  گریکدیٓال  حتدر  و    یاند 

زیگاه تقو  جادیا  ۀنیماوقات  را    گریکدی   تیو 

م تیفراهم  عوامل  ابعاد   رگذاریثأٓاورند.  بر 

  از   زیمتما  یطور اتفاق  ندرت و به به  یستیز کین

بنابرا  گرندیکدی تا ٓان   ی اخالق  تیاهم  نیو  ها 

چگونگ  یحد به  که ٓان   ریثأت  یوابسته  هاست 

  شیمشکالت در ب  تیو تقو   دیباعث تشدبالقوه  

عدالت    ۀیشوند. نظر یم  یستیز کی ن  بعد  کیاز  

کند  یدنبال م  ییراولز را تا جا  دگاهی د  ،یاجتماع

بپذ اصل  رد یکه  اجتماع  یهدف   ،یاصول 

اصل   ی دهسازمان نهادها  یساختار  و   ی جامعه 

 
۱۲On Liberty  

ا  ییبناریز   یاجتماع حال  ساختار   نیاست.  که 

است    یموضوع  دهد،یشکل م  یز یچرا چه   یاصل

اختالف  مطرح    ۀدربار  یادیز   ینظرهاکه  ٓان 

مطمئًن دهش اصل  است.  ساختار  اجتماع،   یدر 

  ی و حقوق  یاقتصاد  ،ی، اجتماعیاسیس  ینهادها

از نقش قراردادها و    ی، ول رندیمدنظر قرار گ  دیبا

اجتماعوٓاداب  بود. جان    دینبا  زین  یرسوم  غافل 

م نام    ۀ رسال   در  لی استوارت  با   ۀدربار«خود 

  نع ما  شهیکند که استبداد همیاشاره م»  ١٢یٓازاد

به نام    یگر یدر اثر د   ی انسان است. و  شرفتیپ

م  »١٣زنان  سرکوب« نشان  تنها  یخاطر  که  سازد 

که ممکن است مانع   ستیزنان ن  یقانون  تی تبع 

 » یذهن  یها   رهیزنج«ٓانان شود، بلکه    شرفتیپ

 یاجتماع  یقراردادهارسوم و  و بآاد  ق ی از طر   که

جهات مانع رشد    یار یدر بس   زی شوند نیم  لیتحم

روابط  ۀ  انسان و توسع   یهایی توانا  ییکوفاو ش

می م  یانسان که  یم   یر یگجهینت  لیگردند.  کند 

وجود   جهان  تمام  در  است  ممکن  عرف  اگرچه 

را   یفرضشیپ  چیمورد ه  نیباشد، اما در اداشته

که زنان    ینیاز قوان  دینباگذارد و لذا  ینم  اریدر اخت

  ناز مردا  تیبه تبع   یاسیو س  یرا در امور اجتماع

۱۳The Subjection of Women   



 

با  تیحما  دارد،یموا  که    دیکرد.  نمود  اذعان 

اجتماعوٓاداب  مادیرسوم  رفاه  روابط    ی ،  و 

  ن یدهد و از ایقرار م  ریثأتافراد را تحت  یاخالق

د  احترام  دیبا،  رو هم   گرانیبه  و    یپندار ذاتو 

  یبرقرار   ی را که برا  گرانیو عشق به د  یدلبستگ

عم پ  ق یروابط  حفظ  و  دوستانه   یهاوندیو 

تقو  یضرور   طلبانه لتعدا جامعه  در    ت یاست، 

 د. کر

 

 ی و عدالت اجتماع   ی اخالق   یی گرا ی نسب

به  انیگراینسب که  کل  معتقدند   چ یه  یطور 

مناسب فرد  یابیارز   یبرا  یاستاندارد  ،  یاعمال 

قراردادها  یاجتماع  یها تی فعال    ی سازمان  یو 

نظر   وجود و ییگراینسب   ۀیندارد.  استعدادها   ،

کشد و به طور  یرا به چالش م  یفرد  یهاییتوانا

مناسب  یکل استاندارد  هرگونه    یبرا  وجود 

انکار   یکردها عمل  ییشناسا را  افراد  ارزشمند 

میم آنان  کل  ند یگویکند.  طور  استاندارد    یبه 

ندا  یقبول قابل به وجود  بتوان  که  ٓان     ۀلیوسرد 

اساس شناسا  یستیز ک ین  یابعاد  و    ییرا  کرد 

نادرست  یدرست و    یاجتماع  یهاتی فعال   یو 

قضاوت  یسازمان  یقراردادها به  گذاشت.   را 

 
۱٤quilibriumEeflective R  

ن جا  ز ینوسبام  درم  ییدر    انیگراینسب  وردکه 

ال  ؤسازد که سیکند خاطر نشان میصحبت م

اخالق ا  یمهم  که    نیآنان   یاقداماتچه  «است 

برخوردار است و    یشتر ی ب  تیجامعه از اهم  یبرا

م ل   میتوانیچگونه  اقدامات  ستیبه    ،ٓان 

چن  نوسبام  » . میباشداشته  یدسترس   نیخود 

شمول جهان  کامالً   یو  ف یدهد که توصیپاسخ م

  که صرفاً   ی عقل  یلیبودن ٓان به دالینیبوده و ع

ٓاداب  یناش و واز  ،  ستین  یاقدامات محل  رسوم 

خود را    فیتوص  نیچنهم  یاست. و  هیتوجقابل

ز یم  انهیگراواقع  رس  را یداند،  ٓان  به    دنیهدف 

و اساس تمام   هیکه پا  است  یانسان  یهایژگیو

مانند    ن ی ا  است.   یمحل  یها سنت استدالل 

پا  ریتفس مصالح  از  منطق  یاهیراولز   ی است. 

چ که  برا  یز یاست  که    میبخواه  گرانید  یرا 

هم  ز ی ن  گرانید نوسبام  ٓانند.    نیچنخواهان 

مشهور به    ی از استدالل اخالق  یمتوسل به سبک

که در اصل منسوب    شودیم»  ١٤فکورانه  ۀموازن«

م ما  است.  راولز  تجربرب  میتوانیبه   ات یاساس 

و با    میکنفرهنگ، کار خود را ٓاغاز    کی  کمشتر 

تکمفرهنگ  گرید  ۀتجرب را  ٓان  ما  مینمائ  لیها   .



 

بازنگر   ی هاقضاوت مورد  را  خود  و    یمدنظر 

به    میکه بتوان  د یام  نی، به ا میهدیاصالح قرار م 

ب  یازهماهنگ  یادرجه ثبات  دست ٓان   نیو  ها 

  ش یافزا  ی است که اعتماد ما وقت  یهی. بدمیابی

ا   ابدییم همهقضاوت   نیکه  طور  به   جانبه ها 

است    نینوسبام ا   ی. ادعاردیگ  قرار  ت یمورد حما

 ت یادله و تمام  تیها با جامع قضاوت  ی که برخ

نسبت به   یزندگ  ییشکوفا  یما، برا  یهاخواسته 

 . دارد یشتر یها تطابق بقضاوت گرید

 

برخ  در ا  یمقابل  ه   ن یبر  که  روش    چیباورند 

 یی که چه استانداردها  نیفهم ا   یبرا  یقبول قابل

  خود   ک که از جنس معرفت و در   یساز از موجه 

برا باشد،  جهان  یما  ابعاد   یساز یاثبات 

نم  یستیز نیک ندارد.  رویوجود   یکردیتوان 

اصول   یساختگ عقل  انه یگراو  لحاظ  به    یاما 

کرد    یاخالق  یاسشن معرفت  یبرا  مردود، تصور 

خ به  م  الیکه  میخود  که  طبق  یپندارد  تواند 

چالش  یارهایمع  به    ییگراینسب  یها خودش 

  ی هاتیفعال  یابیتوان به ارز یدهد. تنها م  پاسخ

قراردادها  یاجتماع با   یسازمان  یو  متناسب 

  بتوان   دیرسوم خود فرد استناد کرد و شاوٓاداب 

 
۱٥Moral Imperialism  

طر  فک  یانتقاد  یهابحث  ق ی از  د  ورانهو    گریبا 

را وسعت بخشسنت ٓان  ا  ی. ول دیها    ن یاساسًا 

کند و  ینم  را متقاعد  ان یگرایمباحث هرگز نسب

بن  میباش  دواریام  میتوانینم اصول    نیادیکه 

  یوفاق  ،یروش   نیبه چن  یتعهدات عدالت اجتماع

 انیم  یلحاظ منطق  از  را یز   ؛را محقق سازد  یجهان

ها گفرهن  گر یو د  یعدالت اجتماع  ۀ ی اصول نظر 

که همواره در    میر یبپذ  د یوجود ندارد. با  یارتباط

امر    نیو ا  میامواجه   ییهاتیاستدالل با محدود

اوقات تمام استانداردها یمعناست که گاه  نیبد

  نیاندازه خوب باشند و بنابرا  کیتوانند به  یم

قضاوت  نکهیا  صیتشخ دکدام  در  ما    دگاهیها 

و از    است  تیمجازند، حائزاهمریمجاز و کدام غ

چارچوب قضاوت   تیرعادر صورت عدم   ، رو  نیا

نسب  ح،یصح خطر    انیگرای اعتراض  به  نسبت 

 ت.گرف  یجد دی را با ١٥یاخالق سمیال یامپر 

 

امپر   یدور   یبرا خطر  نظر یاخالق  سمیال یاز    ۀ ی، 

اجتماع ایعدالت  برا  یهاده ی،  را    ک ی  یخود 

به    ارسطو  یاسیس  ۀیخوب، برخالف نظر   یزندگ

درصدد پاسخ به    ه ینظر   ن یکند. اینم  ز یافراد تجو



 

افراد    یبرا  یزندگ  وۀیش  نیبهتر   لیاز قب  یاالتؤس

  ا ی  ،مطلق  ریبا درنظرگرفتن خ  یاسیس   یو نهادها

تحم  صیتشخ  ی ها لتیفض  نیتر منسجم  لیو 

عقل  یذهن جزئارائه   یو  ذکر  با    اتیشده 

همینم   ۀ دربار   ، ه ینظر   نیا  نیچنباشد. 

مربوط   یبه اخالق فرد   ماً یکه مستق  یموضوعات

  نکهیکند. ای عمل نم  یز یتجو  یاشود، به گونه یم

کس چه    دیبا  اصوالً   ای  دیورز   عشق  دیبا  ی به 

  یمسائل اخالق فرد  ری سا  اب  ا ینه،    ایازدواج کرد 

با ا  دیچه  مدنظر  براستین  ه ینظر   ن ی کرد،   ی . 

جامعه    کی زنان در    ۀختن  که  دیر یمثال در نظر بگ

انجام شود.   بالغ و نه در دختران  فقط در زنان 

کن جامعه   یاجتماع  یفشارها  دیفرض  ٓان  در 

سازگار    یاقتصاد  یهانه یگز   اینباشد    ادیقدر ز ٓان 

که    یدگاهیهرگونه د  ینف  ۀدربار   یرسوم  نیبا چن

  اند، ٓان اندازه دیرا حق زنان م  ییرواخودفرمان

صورت ممکن است    نینباشد. در ا  رانهیگسخت

زنان    یکه در ٓان برخ  ی، فرهنگیبرخ  دگاه یاز د

چن م  یاقدامات  نیدر  ظالمانهیشرکت   کنند، 

  ۀ یبراساس نظر   یاقدامات  نیچن  لزوماً   یباشد، ول 

اجتماع استینظالمانه    یعدالت  با  وجود    نی . 

تحم  یوقت  یاقدامات  نیچن کودکان  به   لیکه 

مردساالر که در    ۀمستبدان  ۀ، ٓان هم در جامع شود

انتخاب محدود  یهآان  با  روبرو    ییهاتیزنان 

قطعاً  تلق  است،  چنیم  یناعادالنه    نیشود. 

برا  یاقدامات زنان  انتخاب  از    یمهم  ۀجنب  ی با 

امر با    نیا   ،رایز   ؛ناهماهنگ است  یسالمت جنس 

به    دیبا  جامعه  کیکه    ییرواحداقِل خودفرمان

مغا کند،  اعطا  شهروندانش  و    رتیتمام  دارد 

م  یوقت شود،  اجرا  زور  مصداقیبه  از    یتواند 

 د.باش یفرد تینقض امن

 

 ی اس یس   ی طرف ی ب   اصل 

اجتماع  یۀنظر  متهم است که مستعد    ی عدالت 

ب  که قطعاً   یاسیس  یطرفینقض اصل  از    است 

 یطرفیاست. اصل ب  برالیل   یاسیلوازم سنت س

اما    یمختلف  یرهایتفس  یاسیس از    ی کیدارد، 

  ن یقرار گرفته ا  رشیمورد پذ  شتریکه ب  ییرهایتعب

  یبه سبک  معطوف   دیدولت نبا  استیاست که س

قرار دهد.    تیمورد حما  را باشد و ٓان    ی از زندگ

ا    یگوناگون  یهابحث  دگاهید  نیدرخصوص 

شده  برامطرح  نظر   یاست.  براساس    ۀ ی مثال 

هانیگراینسب مستقل  چی،    یبرا  یاستاندارد 

ب حکم  درخصوص    بیرق  یها ه ی نظر   نیصدور 

  د یو حکومت نبا  از ٓانان وجود ندارد   ی کیانتخاب  

 یر یگموضع  زیبرانگنسبت به موضوعات چالش



 

  انه یگراعمل  یهانهیزم  یرو  گرید  ی. گروهدینما

مدعیم  دیکأ ت و  مخالفت  اندی کنند    ی هاکه 

احتماالً   دیشد ناش   یامدهایپ  و  ٓان،    یبد  از 

مدن  خواه  یٓارامش  متزلزل  نهادرا  و    تاً یکرد. 

ا بر  که  نیٓازادانگاران  به    باورند  احترام 

م   ی فرد  ییرواخودفرمان که  یحکم  کند 

  یشتر یب  یاالمکان فضای تح  د یگذاران بااستیس

اخت در  دربار  اریرا  تا  قرار دهند   یچگونگۀ  افراد 

زندگ  دنیرس انتخاب  آ دهی ا  یبه  قدرت  ل، 

 . داشته باشند یشتر یب

 

نظر   پاسخ اجتماع  ۀ یمدافعان    نیا  یعدالت 

ا که  پ  ،ه ینظر   نی است    نیچن  لی تحم  یدر 

دولت  یافه یوظ نبه  قطعاً ستی ها   ۀاستفاد  . 

برا  ازها  دولت خود    ، شهروندان   اجبار  یقدرت 

و مطلوب    عیوس  یدیدرخصوص داشتن د   یحت

 یبرخ  یرو   هینظر   نی. استیقبول نقابل   یاز زندگ

ن  عناصر اخالق  ی ستیز ک یمهم  روابط  و    یو 

جهتعدالت افراد  ایم  یر یگمحور  اما    ن یکند، 

تعهد برا  یامر  دولت  یرا  معنادار  به نقش  ها 

افراد  همراه معنادار   ی ندارد.  نگاه  ا   یکه    نیبه 

عنوان   به  به حکومت  دارند  رشته    ک یموضوع 

  کنند که نظرات ینگاه م  یو مقررات اساس  نیقوان

ب  یبخش را  جامعه  تقوانیاز  و  بازتاب  ت  ی، 

ها دولت  یکه برا   یکسان  یبرخالف ادعا  . کنندیم

ها  ا و ِاعمال آنهارزش  انیدر ب  لیبدیب  ینقش

 ی اجتماع  نظران عدالتصاحبدر جامعه قائلند،  

ندارند و پر واضح است که تعهد   یدگاهید  نیچن

احترام    تیبه اهم  یپردازان عدالت اجتماعه ینظر 

  دگاهیانکار د  یبرا  یکاف  یلی، دل ییرواو خودفرمان 

  نکهیها است. با ا خواه نسبت به دولتتی تمام

اجتماع  ۀینظر  حامهم  یعدالت  با   ان یراستا 

با تحم  یاسیس  یطرفیب  ۀ ینظر   ل یدر مخالفت 

اند  در جامعه  ریجامع از مصلحت و خ  یمفهوم

پ  یول  ن  یدر  هم    ی ها تیمحدود  که  ستیآن 

ن  نیا  یذات را   قت یدر حق  . نسازد  انینما  زیباور 

قابل  چیه ب  ی رشیپذاصل   یطرفیدرخصوص 

مفاهینم  یاسیس تمام  به  احترام  با   م یتواند 

ب بماند  یمصلحت  ف  ن یاو  طرف  نفسه  یامر 

  یی گرااست که کثرت  ی مصلحت  میمخالف مفاه 

کند. یم تیاز ٓان حما یو تنوع فرد یفرهنگ

 


