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 ) ٣(  اجتماعی  عدالت  ۀ نظری 

 عدالت و حقوق بشر 

 

بحث   ۀ . در اداممیصحبت کرد  یعدالت اجتماع  ۀینظر   یرو  شیپ  یهااز چالش  یقبل درمورد برخ  ۀجلس

ا  دیبا که  کنم  م  ینییتب  د یبا  ،هینظر   نی اشاره  بتواند    انیشفاف  تا  باشد  داشته  بشر  حقوق  و  عدالت 

از نظر باشد  یبشر و عدالت اجتماع  یحقوق اساس  یاحتمال   یها تعارض  یگوپاسخ  و   یاخالق  یهاه ی. 

ادعاها   یاز اخالق است که به برخ  یخاص  ۀشود که عدالت متضمن شاخیاستنباط م  نی چن  یاسیس

اخالق  الزامات  م  یدرخصوص  ایتجسم  غالباً   نیبخشد.  ق  ادعاها  بس  دیبدون  شرط،  و    اریو  معنادار 

.  رندیگیمقرار ن  یو رفاه  یخدمات اجتماع  یحت  ای  یروابط اخالق  گری د  الشعاعتحت  یسادگاند و بهباارزش

ها خاطر ٓان  تیکنند که موجب رضایم لیتحم گرانی را به د یفیاند و وظااغلب درست ییادعاها نیچن

 نادرست   یفالن نهاد اجتماع  ایاقدامات دولت و    ای  یمشکه خط  نیباور به ا  ،اساس  نیبر ا  شود. یم

نقض شده و به    م،یلٓان قائ  یادا  یکه برا  یاحترام  ۀبا هم   فیوظا  یاز آن دارد که برخ  تیاست، حکا

افراد تجاوز شده  یبرخ بنابراحقوق  زبان حقوق، تعبیم  نیاست.  که   ان یب  یبرا  یکوتاه   ریتوان گفت 

 .عدالت است تی اخالق با محور  تیاهم

 

  



 

 یحال زبان عدالت و حقوق، زبان مشترک  نیبا ا

که    ٓاوردیفراهم م   یو اخالق  یواژگان حقوق  یبرا

ا از  در    نی استفاده  هم  و  اخالق  در  هم  واژگان 

سردرگم دچار  را  افراد  انسان  کندیم  یحقوق،   .

قانون حقوق  مطالبات  ی براساس  که    ی خود  دارد 

  یانسان  یتنها مستقل از نهادهاها نهٓان   هیتوج

قراردادها  ست،ین  ریپذامکان موضوع   یبلکه 

  شودی. لذا اغلب ادعا مردیگی قرار م  زی ن  یانسان

  ی همان حقوق سازمان   تاً یماه  ،یکه حقوق قانون

شکل ارتباط  یو  حقوق  از  در    یٓاشنا  و  است 

ارتباط شناخته  رندیگیشکل م  یطیشرا  ۀ شدکه 

مشخص از افراد وجود    ییهاگروه   ان یحقوق، م

که    یحقوق  ای  یعموم  یع یداشته باشد. حقوق طب

اساسبه  معموالً  ٓان    ١بشر  یعنوان حقوق     اد یاز 

شکل یم به  حقوق  از  متفاوت  اغلب  شود، 

ر   ۀ شدشناخته بشر  حقوق  است.  در    شهیٓان 

  ۀساخته و پرداخت  منحصراً   نیاخالق دارد و بنابرا

سازمان برا  ک یباشد.  ینم  یمقررات    ی روش 

مفهوم    نیا  یبان م  حیتشر  به  توجه  حقوق 

 ن ی تر یاصل،  اساس  نی هاست. بر آان   یسودمند

ا اهم  نیعملکرد  و  تیحقوق،  مصالح  به  دادن 

 
١Basic Human Rights  

د صورت  گرانیمنافع  در  و  افراد  یاست    یکه 

تامهم باشند،  داشته  وجود  از    کی   نیتراز  بعد 

 یکاف  یلیافراد، دل   نیاز ا  یکی  یستیز کیابعاد ن

د  ی فیوظا  لیتحم  یبرا  یبرا  است.   گران یبه 

کرد که    یر یگمیتصم  دیبا  یدگاهید ن یتحقق چن

منافع  بس  یشتر یب  تیاهم  یچه  از   یار یدارند. 

طب  یهاه ینظر  چن  یع یحقوق  از    ینگاه  نیبا 

اهم  یستیز کین درخصوص  و  ٓاغاز   تیبشر 

ٓان  گفتخاص  و  بحث  مو ها  نظر ی گو    ۀ یکنند. 

  ۀ نیعنوان گز توان به یرا م  یستیز کیابعاد مهم ن

  ی برا  هیتوجاصول مهم قابل  نییتب  ی برا  یاحتمال 

 یاصل  لی از دال  یکیحقوق بشر در نظر گرفت.  

است بتواند    ممکن  هینظر   ن یکه ا  نی تصور ا  یبرا

بگ   نیا عهده  به  را  هر    نی ا  رد،ینقش  که  است 

با   یعملکردها  ستیل   یبرا  یفرد ارزشمندش 

م مواجه  نوسبام  نیآزمون  راولز    ی برا  زیشود. 

پا  ییشناسا ایا هیمصالح  هر  یم  دعا،  که  کند 

ل   یافقره در  قابل  یو   ستیکه   ه یتوجاست، 

است ٓان    یمنطق  شهیهم  د یگویم  ی باشد. ویم

بخواه  یمصالح د  میرا  را  آن  ز ی ن  گرانیکه  ها 

 .خواهند خواست

 



 

عنوان  به   ری که به مفهوم مصلحت و خ  یاعتراض

نکته    ن یشود، بر ای م  انیحقوق بشر ب  یبرا  یلیدل 

  ی برا  شاخص  ن یمفهوم بهتر   ن یدارد که ا   دیکأ ت

مفهوم    یاصل  بی. رقستیعملکرد حقوق ن  نییتع 

  ن یاست. به موجب ا»  ٢انتخاب   ۀینظر «شده،  ادی

  یفرد  یٓازاد  نیحقوق تضم  یعملکرد اصل  ه، ینظر 

شده و عدم  تیحما  یها از انتخاب   نانیاطم  یبرا

د  است.   آزاد  یزندگ  کی   یبرا  گرانیدخالت 

دورکهمان رونالد  که  نشان    ٣ن یگونه  خاطر 

به یم به حقوق  اگر  الزامات سازد،  مطلق    یعنوان 

محدودٓان   نشود،  ستهینگر    جاد یا  ییهاتیها 

  ر یسا  دادن  رارالمصالحه قکنند که سبب وجهیم

 .شوندیدر جامعه م  یرسانده یفا ر یاهداف، نظ

 

ابعاد   ی عدالت اجتماع  ۀ یکه در نظر   یفهرست از 

شده  یستیز کین حقوق  ارائه  شامل  است، 

ٓازاد  یجابیا بر  حق  توسع   یو  مفهوم  ۀ  است. 

 یابیاست که دست  نی ا  ،یجابیحقوق به حقوق ا

اهداف    گرید  بیبر تعق  اهداف ضرورتاً   یبه برخ

برخ  تیاولو محدودکردن   اشکال  یدارد. 

ظاهراً  است  ممکن  از   شمندترارز   مداخالت 

 
٢The Choice Theory  
٣Ronald Dworkin  

برخ   یرساندهیفا اما  باشد،  نگرانند    یبه جامعه 

  جیجهت حقوق رای ب  یجاب یکه فهرست حقوق ا

  ی هاتیرا چنان بزرگ جلوه دهد که محدود  افراد

دنبال  یادیز  در  نرا  تمام    یستیز ک یکردن  در 

باشد. گرچه به همراه داشته  ٓان    ی نگران  اشکال 

  ی دارد، ول   تیحقوق اهم  یینمادرخصوص بزرگ 

ن  ینگران نبرٓاورده  یازهایدرخصوص    ز ی نشده 

باورند که    نی ا  بر  یا. عدهستین  تیاز اهم  یخال 

حقوق نه انتخاب و نه منافع فرد    یمفهوم اصل

 ٤ی اهیپا  یازهایشدن ناست، بلکه منظور برٓاورده 

 .است یو  نیادیو بن

 

با  شهیر   ،اساس  ن یا  بر را  بشر  در    دیحقوق 

اوبشر جست   یازهاین   حقوق صرفاً   ن یجو کرد. 

 ٥یلوماسک  و به اعتقاد  ستیتابع ارتباطات بشر ن

 ازمندند،یها نهمه به ٓان   دارد. اوالً   یکل   یژگیسه و

است    گرانیبه فرد و فارغ از د  یکامًال متک  اً یثان

است که افراد در    ییهابا تفاوت   ارتباطیو ثالثًا ب

، تنها یکنند. به اعتقاد برخیاهداف خود دنبال م

 ار یمع   نی) واجد ایجابی ق ا (و نه حقو  یحق آزاد

  ی و همگان   ریانکارناپذ  یضرورت  ی. حق ٓازاداست

٤Basic Needs  
٥Loren Lomasky  



 

که با    میازمندین  یاست. ما همه به عدم مداخالت

ٓازاد بر  ارزشیم  نیتضم  ی حق  نوع    نیا   شود. 

کل طور  به  ا  یحقوق  خاص  زمستقل    ی اهداف 

در جست ما  از  کدام  هر  که  .  میٓان  یجوواست 

آزاد  نیبنابرا جا  یحق  عنوان   گاهیبه  به    ما 

  ن یب  ۀدارد و نه به رابط  ی بستگ  یموجودات انسان

که    یاژهیو  یهاصاحبان حقوق خاص و بخش

  دارند.   ٓانان را به عهده  یازهایبرٓاوردن ن  فهیوظ

اجتماع  ۀینظر   نیمخالف   یادعا   ن یا  یعدالت 

ابعاد  تاس ،  یخردورز   ای  یسالمت  رینظ  یکه 

حقوق بشر  برٓاورده    فیرا در تعر   یشروط لوماسک

 لیبه تحم  ازمندیها نٓان   ن یمأکنند، چرا که تینم

امر، شروط دوم    نی است که ا  گرانی بر د   یفیوظا

ز  را  سوم  مؤس  ری و  هریال  به  با  برد.    دیحال 

ابعاد معرف  رفتیپذ برایکه   یستیز کی ن  ی شده 

نظ اجتماع  ۀ یر در  حقوق    ،یعدالت  بر  عالوه 

است و  داده  گسترش  ز یرا ن  یجابیحقوق ا  ،یٓازاد

م  ن یا ماهی امر  با  در    تیتواند  بشر  حقوق 

 .تعارض باشد

 

 ی و برابر   ی اجتماع   عدالت 

و    نیمأ، عدالت، تیعدالت اجتماع  ۀ یبر نظر   بنا

  ی به منظور برخوردار   ،الزم  یط اجتماعیحفظ شرا

  یٓان برا  در تمام ابعاد مهم  یکاف  یستیز ک یاز ن

است.  فرد  ا  هر  م  ن یاز  نظر ی رو  گفت    ۀ یتوان 

اجتماع نظر   یعدالت  با  کامل  تعارض    ۀ یدر 

  یگرودهیفا   ۀ یداران نظر است. طرف  یگرودهیفا

ن پ  ج یتانگران  هدف  عمل  یامدهایو  و  اند، 

فا  انیگرادهیفا حداکثر  نظر   دهیکسب    ۀ یاست. 

 تیحما  یامدگرو یپ  ۀینه از نظر   یعدالت اجتماع

است، بلکه   یگرودهیفا  ۀ یکند و نه مدافع نظر یم

شرا اجتماعیبه  چگونگ  یط  بر ٓان   ریثأت  یو  ها 

پردازد. یم  انسان  یستیز کین  یهآارمان  یبرخ

نامطلوب    جیمحدود به نتا  صرفاً   جان یبحث در ا 

مداخل  یناش توانا  ۀاز  در  برا  ییدولت    ی افراد 

زندگ بر  کنترل  ا  خودشان  یِاعمال  بر    ن یاست. 

  عیدر مفهوم وس  یعدالت اجتماع  ۀ یاساس نظر 

ا متضمن  برخ  نیٓان،  که  است  انواع    یمفهوم 

نینابرابر  ای اخالق  هیتوج  ازمندیها  الزام    نیاند. 

تنها نظر   یاجتماع  لتعدا  ۀ ینظر   ییبه  از    ۀ یرا 

ز یم  زیمتما  یگرودهیفا   ۀ ینظر   رایسازد، 

  یکه برا  ستین  دگاهید نیا   به دنبال  یگرودهیفا

باشد.   هیدست به دنبال توج   نیاز ا  یی هاینابرابر 

  ۀ ینظر   انیم  ۀاست که رابط  نیال مهم اؤاما س

نظر   یاجتماع  عدالت   کامالً   یهاه یبا 

ب  ۀطلبان مساوات است؟  چگونه  باور    هعدالت 



 

اجتماع  ۀینظر   نیواضع    ی ها ه ینظر   یعدالت 

از عدالت را    لیتبدقابلریغ  یاطلب جنبهمساوات

است   یدهند که نسبتًا ٓارمانیقرار م  دیکأ مورد ت

  ۀنگران روند توسع   شتریب  یعدالت اجتماع  یول 

موضوعات است و از    گر یبا د  سهیمقا  عدالت در

حام  نیا و  راولز  مانند  نگران    انشیرو  تنها 

ن  نیتر بهرهکم جامعه  ا   قبالً   . ستیافراد    نیبه 

اشاره ادعا  میکرد  نکته    شتریب  ی که 

امساوات برابر   نی طلبان  که  نفسه  یف  یاست 

  یبرابر   ازمندیرو عدالت ن  ن یارزشمند است و از ا

احترام به    یٓارمان  یزندگ  به  دنیاست و راه رس

برابرانگار   گرانید بس  یو  است.  از    یار یآنان 

نظر یاجتماع  رفاهپردازان  ه ینظر  پردازان  هی، 

  زیها نتیقابل  ۀی نظر   انیحام  یحتمحور و  منبع

عدالت،    ۀ ینظر   نیتر قبولنظر دارند که قابلاتفاق

ٓان    ییاست که هدف نها  یطلباز مساوات   یشکل

عدالت    یاصل  یکه نگران  نیدر ا  یول   است  یبرابر 

ل منتج به  یوسا  ایباشد    جه یمعطوف به نت  دیبا

برابر   نی ا  ای،  جهینت چه چ  ی که    مدنظر  یز یدر 

  ۀ یدر نظر   ظاهراً   اختالف دارند.   گریدکیاست با  

اجتماع هدف    یستیز ک یبودن نی، کافیعدالت 

م   یاصل محسوب  برابر یعدالت  نه    .ٓان  ِی شود 

 
٦Derek Parfit 

ا مجزا  ه ینظر   ن یگرچه  بعد  شش    یبه 

اما میاعتبار م  یستیز کین  ت یکفا  زانیبخشد، 

خواهدبود.    تابعاد متفاو  نیاز ا   کی هر    یٓان برا

بودن، خود  ی کاف  ،یستیز کیاز ابعاد ن  یبرخ  یبرا

از ابعاد،   گرید یبرخ یاست و برا  یبرابر  ازمندین

شرا اجتماعیدر  کفایط سخت    ینابرابر   با   تی، 

مورد   یستیز ک یابعاد مهم ن ی افراد در برخ انیم

به    یاعتراضات جد  ی. وقت ردیگیقرار نم  دیتهد

برابر  دارد،   ینفس    ی مباحث  نیقدرت چن  وجود 

مساوات    یبرقرار   یاست که برا  یوابسته به ارزش

شود. از ٓان جا  ی داده م  یطلببه هدف مساوات  ای

ا  یگاه  هینظر   ن یکه در ا بر  است که    ن ی فرض 

دانست که    دیاست، با  یبرابر   ۀبودن، الزمیکاف

مناسب و بجا و چه    یاعتراض   نیچن  یچه موقع 

 .هنگام نابجاست

 

اولو   ی برابر   اصول  نظر   ت ی و    عدالت   ۀ ی در 

 ی اجتماع 

طلبانه را مساوات  دگاهیاز د  یمختصر   یبندجمع

مشاهده   ٦تیپارف  کرِ موجز دِ   یتوان در ادعایم

  یدر جوامع امر  ینابرابر   اذعان دارد که ی کرد. و



 

اجتناب  یواقع  کامالً   ریناپذو  و  مشهود    است 

  گرانیاز د  افراد به مراتب بدتر  یاست که برخ

ول یم  یزندگ و  ن یا  با  یکنند،    ی حال 

منتقد  یطلب ساواتم شبهات  از  مصون    نی را 

مشهورتر   یک یداند.  ینم ت  نیاز    نِ یگذارتر ر یثأو 

شبه  نیا سمت   یساز سطحهم  ۀشبهات،  به 

است که اگر    ن یشبهه ا  نیا  یاست. مبنا  ٧نييپا

ا  یساز کسانیهدف،    ی ساز کسانی  نیاست، 

  رفه افراد م  یستیز کیتواند با کاهش سطح ن یم

ن به سطح  ٓان  رساندن  فق  یستیز کیو    ریافراد 

کل شود.  به مساوات  یهاه ینظر   ۀیمحقق  طلب 

در    کنیول   ند یفقرا  یستیز ک یدنبال ارتقاء سطح ن

  ز ین  یر یگراستا ممکن است کاهش چشم  نیهم

شود.    جادی ثروتمند ا  افراد  یستیز کی در سطح ن

ا ؤس برابر   نجاستیال  هدف  اگر    ی همگان  یکه 

دل  چه  از    ییهانمونه  رفتنینپذ  یبرا  یلیاست، 

پا  به   ی ساز کسانی دارد.   نييسمت   وجود 

اصلیم چالش  که  گفت  ب  ی توان    ن یا  انیدر 

مبانؤس که  است  از    تیحما  ی برا  یاخالق  یال 

اجتماع در  یاقدامات  تقر   که  همه    باً یٓان 

هکسانی و  ٓافر چیاند  در  د  نشیکس   ی گر یبر 

 
۷bjectionOown Develing L  

  یدر موارد  یکه حت  نی ا  ست؟یندارد، چ  یاز یامت

زندگ  که ا   یامکان  کس چیه  یبرا  ٓالدهیکامًال 

قبول و قابل  یاز ارزش اخالق  یوجود ندارد، برابر 

برا  یپسند محکمه باشد،   ن یمنتقد  ی برخوردار 

 .ستین رشیپذقابل

 

نوع   ی ساز کسانیبه    اعتراض انتقاد    یافراد، 

است.   یطلب مساوات  یهاه ینظر   ه یعل  یعموم

 ان ینما  شتریها را بمالنه که چالشأمت  ۀتجرب  کی

  ک رِ دِ   ۀشدمیتقس  یایدن   یپرداز ر یسازد، تصویم

و   تیپارف م  یاست.  ما  دنیاز  دو   یایخواهد 

کن تصور  را  ب  و  گونه   م یالف  به   میتقس  یاکه 

الف، تمام افراد برابرند، اما    یایدن  دراند که  شده

حدیشرا به  زندگ  یط  که  است  کردن  یسخت 

ول   یارزش دن  یندارد    ی نابرابر   ۀ درج  ب،  یایدر 

حتقابل اما  است،  پا  ی توجه  تر نييافراد سطح 

ز   زین افراد    یبهتر   ی زندگ  یادیتا حد  به  نسبت 

دور از انتظار    نیمنتقد  الف دارند. به نظر   یایدن

الف به ظاهر بهتر    یای، دنمیر یبگ  جهی است که نت

 ی لیب است. چالش موجود در مقابل دل   یایاز دن

خود  یخودرا به  یط، برابر یشرا است که در تمام

الف و    ۀکند. دو جامع یم  یٓارمان جذاب تلق  کی



 

بگ نظر  در  را  در    دیر یب  آن  یکیکه    مثالً   ،هااز 

 گرید  یمیو ن  ندینایاز افراد ناب  یمین  الف،  ۀجامع 

حال   نا،یب جامع   یدر  در  ناب  ۀکه  همه    نایب 

برابر یم هر  که  شود  تصور  اگر  ذاتًا    یباشند. 

ب   ۀجامع   میحکم کن  د یدارد، با  یاخالق  تیاهم

جهات بهتر از جامعه الف است.   یحداقل در برخ

مساوات باظاهرًا  ترج  رندیبپذ  دی طلبان   حیکه 

کاهش سطح    ۀالف، به منزل   ۀب بر جامع   ۀجامع 

از جامعه و عدم ارتقاء سطح    یمین  ِی ستیز کین

ا  گرانید  یستیز کین و  از  نی است  منطق    امر 

 . ستیبرخوردار ن یمحکم

 

  شیافزااوقات ٓارمان  یذکر است که گاه   انیشا

بیرساندهیفا و  کم  ٓارمان  مشکل  ش ی،  از  سازتر 

م  یبرابر  نظر  افزای به  گرچه  از    دهیفا  ش یرسد. 

ول   یخاص  یاخالق  تیاهم است،   یبرخوردار 

  نی تواند ایحقوق افراد م  ر ینظ  یگر ی مالحظات د

مثاِل کشتن دو    ال برد. ؤس  ریرا ز   یاخالق  تیاهم

ب  ی برانفر   ٓاشکارتر   ستینجات  مثال    نی نفر، 

انسان حقوق  واسط   ی نقض    شیافزا  ۀبه 

افراد  ی رساندهیفا تنها  از  ی است.    ی رو  که 

  ن یکنند، بر ایم  تیحما  انیگرادهیاز فا   طنتیش

در   یتعارض  چی، هشتریب  یرساندهی باورند که فا

اخالق منتقدینم  جادیا   یچارچوب   نیکند. 

ا  یگرودهیفا اص  نیبر  فا  رارنکته  که    ۀدیدارند 

الزم    یامر گاه  نی. استیتمام اخالق ن  ،یحداکثر 

راولز با دفاع از    مثال  یممنوع است. برا   یگاه  و

ا  یطلب مساوات ت  ن یبر  که  یم  د یکأ امر  کند 

  یاخالق  یتیاهم  نکهیعمل، با ا  جیاوقات نتایگاه

 .رسدیاحمقانه به نظر م از ٓان تیحما یدارد ول 

 

س  ۀنکت  نیبنابرا و  نخست   استیعمده 

عنوان  به  یاست که به برابر   نی طلبان امساوات

اخالق  ایمستقل    ریخ  کی انکار قابلر یغ  یٓارمان 

  ن یدارند که ا   دیکأ ت  زینکته ن   نیبر ا  ی کنند ول   نگاه

ن ساهم  ز یٓارمان  انتقاداتٓارمان   ر یچون  با    یها 

  یبرابر   دانند کهیطلبان ممواجه است. مساوات

ممکن   یو جامع است، ول   ریفراگ  یچه مفهوم   گرا

جا د   یاست  به  را  اخالق  گریخود    ی مالحظات 

  ی ل یامر دل   نیا  البته  . بدهد  یاز ٓازاد  تیحما  رینظ

نامناسب نظر بر  ِاعمال  در  ٓان  عدالت    ۀ یبودن 

به    ستین  یع یتوز  اعتراض  بر    یساز کسانیو 

ذات انزجار  کمتر    یشناسدهی پد  ِی اساس  ٓان، 

طرفاستکننده  قانع از  مواردی .    لاص  رینظ   ی ، 



 

  نی از ا  تیتر، حکانييبه اقشار پا  ٨یدهتیاولو

  یبرتر از برابر   یز یعدالت چ  ۀکه هدف عمد  دارد

  ی از افراد از برخ  یکه گروه  تیواقع   نیاست. ا

  ای،  برندیبه سر م   یبد  اریبس  تیجهات در وضع 

پایشرا اقشار  گونه   نييط  از    یابه  که  است 

ن  یکاف  یستیز کین از    یکی  ستند، یبرخوردار 

است    یاجتماع  عدالت  ۀینظر   یاصل  یهاینگران

برابر  نفس  به  نسبت  اولو  یکه    ی شتر یب  تیاز 

باورند    نیبر ا  یوجود برخ  نیبا ا  برخوردار است. 

برابر  ٓارمان  و   ریناپذاجتناب  یکه  است 

نها  د یبا  یدهتیاولو  ی هانیگز یجا ،  تیدر 

مد  ی ساز کسانی برا  ر ظنرا  دهند.    مثال  یقرار 

تفاوت« تعب  ای  »اصل  از    راولز  ر یهمان 

نم  ،یدهتیاولو افراد یاجازه  که  از    یدهد  که 

مرفه  یکمتر   یستیز کین   نیبرخوردارند، توسط 

  زیبه افراد مرفه ن  رساندنبیشوند، اما ٓاس  یقربان

 نيياقشار سطح پا  یبرا  یاز یامت  چیکه ه  یزمان

توص ندارد،  همراه  که  شودینم  هیبه  جا  ٓان  از   .

خ ارتقاء  صرفاً   و  ریهدف،  نه  و  است    سعادت 

مجاز    یمجدد  ع یتوز   چیمساوات، لذا ه  یبرقرار 

به    نييبه موجب ٓان، اقشار پا  نکهیمگر ا  ستین
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باالتر  اولوبرسند  یسطح  به عالوه  به   یدهتی . 

ضرورتاً  برابر   محرومان  جامعه   یباعث  در 

بلکه گاهینم برایم  یشود،  مرفه    ادافر   یتواند 

افراد سطح    یدر عوض برا  یول   باشد  دیمف  اریبس

به همراه داشته باشد. به    یکم  ۀدیفقط فا  نييپا

معتقدند که    ٩لگِ افراد مانند نا  یبرخ  لیدل   نیهم

اصل ز   یبرابر   دیبا  ی هدف    دگاهید  رایباشد 

که    یطیشرا  ۀمحدودکنند   ،یدهتیاولو است 

نابرابر  ٓان  ازیتحت  است  ممکن   حاظ ل   ها 

نکته را    ن ی ا  ی ول   موجه جلوه داده شوند.   ی اخالق

اصوالً   د یبا  زین که  داشت  نظر  از    تیحما  در 

است.   یافراط  یهای، در رقابت با نابرابر یبرابر 

راولز انتظار دارند    انیاز حام  یار یکه بس  یدر حال 

  نیکه در بدتر   را  یافراد  بیکه اصل تفاوت، ٓاس

از    یول   ،حداقل برساند  برند به ی ط به سر میشرا

منطق در  ؤ س  ر یز   قیتوف  ن ی ا  یلحاظ  است.  ال 

دهد که اقشار  یاجازه م  یدهتیمقابل اصل اولو

  یو شرط  د یبدون ق  یهاتیکمتر مرفه به موفق

 ی ابیامکان دست  یط نسبیکه در شرا  ابندیدست

حال، اقشار مرفه   نیها کمتر است و در همبه ٓان 

.  دمند شونبهره  ،نسبتًا کم  ِی ستیز کی ن  نیهم از ا

۹omas NagelhT  



 

د  نیبنابرا که  است  ، یدهتی اولو  دگاهیواضح 

  ۀیداران نظر به نسبت الزامات سخت طرف   یحت

را    دهیحداکثر فا  یساز کسان یمعتقدند    راولز که

پردازد ینم   یبه همراه دارد، تنها به موضوع برابر 

بد جایم  دگاهید   نیا  سانین و   ی نیگز یتواند 

 شد. با یساز کسانیتعهد به  یبرا یواقع 

 

افراد    نیتر بهرهیرا به ب  تیکه اولو  یگر ید  اصل

اصل، ذات    ن ینام دارد. ا  ١٠تیدهد، اصل کفایم

منحصربهبه   را  یبرابر  هدف  عدالت  فرد  عنوان 

جذابیم  ینف باعث  که  ٓانچه  اما    ت یکند. 

شود هدف مشخص ٓان،  یاصل م  ن یدوچندان ا

و محرومان    ندانمستم  یبرا  بیٓاس  حداقل  یعنی

کفا اصل  موجب  به  شراتیاست.  بهبود  ط  ی، 

بدتر   یافراد در  سر    تیوضع   نیکه  به  ممکن 

افراد به    نی است که ا  یعمل  یتنها زمان  برند،یم

ن  یسطح مشخص عدالت  برسند.  رفاه   ازمندیاز 

 یستیز کین   یاز سطح کاف  یآن است که هر فرد

  یافراد سهم مساو  مۀکه ه   نی مند باشد، نه ابهره

افراد در    یبرخ   نکهیداشته باشند. ا  یستیز ک یاز ن

دارند، از    یکمتر   پول  گرانینسبت به د  یطیشرا
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  ی مشکل اخالق،  ستین  زیٓامنیتوه  یلحاظ اخالق

ایم  جادیا  یزمان پول  که  کفاف    ن یشود  افراد 

رامانهیکر   یزندگ نظر ینم  شان    ی هاه یدهد. 

ن تیکفا در  چ  عیتوز   ی هایازمندی،    یز یمجدد، 

صرف    یبندتیمحض و اولو  یلبطمساوات  انیم

  ی ها ه ینظر   گر ینسبت به د  هاه ینظر   ن یاست. ا

استانداردها  تیمز   نیا  بیرق که  دارند   یرا 

افراد مقرر    نیتر بهرهی ب  ی را برا  یمشخص  ِی حداقل

  ۀ ی گرچه به نظر   یعدالت اجتماع  ۀینظر   . دارندیم

کفا  یاست ول   کی نزد  تیکفا   تیبرخالف اصل 

تفاوت  ١١فرانکفورت اصل  برا   و    ینگران  یراولز، 

ن  یناش کم  ِی ستیز کی از  در    یانیپا  درٓامدْ اقشار 

نم به ردیگی نظر  به  یشرا  یوقت  ژهیو،  ٓانان  ط 

حت  یاگونه  که  کفا  با  ی است  در   تیوجود 

زندگحداقل گذران  هنوز  دشوار    شانیبرا  یها، 

مدنظر داشت    دینکته را با  ن یاست. به هر حال ا

حداقل    نی مأ، تتیکفا  ی هاه ینظر   ییغاکه هدف  

هدف را هدف    ن یافراد است. اگر ا  یبرا  شتیمع 

بدان  یاصل به    تیکفا  ۀ ینظر   دیبا  م یعدالت  را 

اصل ابعاد  در میسوق ده  یستیز ک ین  یسمت   .

با   ۀوهل از    ی افراد  ی ار یبه    دیاول  که  شتافت 

۱۱Harry Frankfurt  



 

  ی برخوردارند تا به سطح کاف  یکمتر   یستیز کین

ن ا  دینبا  یل. وبرسند  یست یز ک یاز  مرحله   نیدر 

نمود    یساز شفاف  دیزمان باتوقف کرد، بلکه هم

کدام   نابرابر   کیکه  جمله من  ها،یاز 

مختلف   ی ط اجتماعیشرا  در  ینسب  یهاینابرابر 

 . اندمانند ثروت و درٓامد نادرست

 

 ١٢ی ست ی ز ک ی ن   ت ی کفا   کرد یرو 

رو  یستیز کین  تیکفا  ۀ ینظر   تمرکز  یلزومًا 

ثروت   ن  گرید  ایدرٓامد،  موجود  . ستیمنابع 

از   یابعاد  یرو  ماً یمستق  هی نظر   نیممکن است ا

دست  یستیز کین که  شود  ٓان    یابیمتمرکز  به 

شناسا مختلف    یار یبس  ییمستلزم  منابع  از 

راز ژوزف    ن یچن  ی اصل  یهای نگران  ١٣است. 

به  یاه ینظر  نشان  ی م  نییتب  یدرسترا  و  کند 

  یبرا  ینگران  یطیدهد که چرا و تحت چه شرایم

با  نیتر محروم  اصل  دیافراد  محور    و  یهدف 

گرسن افراد  راز،  نظر  از  باشد.  نهعدالت    ازیتر، 

ٓان   یشتر یب رنج  و  دارند،  است  دردٓاورتر  ها 

گرسنگنیبنابرا نی،  همان  ا  ازی،    افراد   نیمبرم 

نگران   را  ما  که  می ماست  باعث  و  شود  یکند 

 
۱۲pproachAeing B-ellWufficiency of SA   

  ن یما در ا  ظاهراً . پس  میها بدهرا به ٓان   تیاولو

برابر  نگران  حوز  . میستین  یحالت   ی اصلۀ  در 

اصلیانسان  ی ها تی فعال  شرط  در    ی،  عدالت 

س  یبرقرار  از  یعموم  یاسینظم  است  عبارت   ،

سطح  واگذار قابل  یکردن  به   یاصل  یهاتیاز 

زم از  کدام  هر  در  افراد  اگر    ی هانهیشهروندان. 

ٓاستانه  تر از حد  نييپا  کیستماتیبه طور س  یاصل

گ بارندیقرار  و    یتیموقع   عنوانبه   دی،  ناعادالنه 

افراد    نیحالت ا  نی. در استیدردٓاور به ٓان نگر 

اگر در    یاند، حت ییشتر یتوجه ب  ازمندیدر واقع ن

 .برخوردار باشند  یخوب  تیوضع   از   گرید  یزهایچ

 

، ٓان گونه  یعدالت اجتماع  ۀ ی اساس نظر   ن ی ا  بر

ت است،  مطرح  اقتصاد  در  به    یخاص  دیکأ که 

  هی نظر   نیا   یدرٓامد و ثروت ندارد. از طرف  عیتوز 

ن ٓان  دنبال  نما  ستیبه  اثبات    ی نابرابر   دیکه 

و   ز   ایدرٓامد  ب  ادیدرٓامد  کفا  شیو  حد  ،  تیاز 

عوض در  است.  عدالت  موضوع  از    ی برا  خارج 

  یط اجتماعیدر شرا  ی، هرگونه نابرابر هی نظر   ن یا

تنزل دهد، ضرورتًا    تیسطح کفا  ریکه فرد را تا ز 

  نیخواهدبود. بنابرا  برخوردار  یخاص  تیاز اهم

زمان  ینابرابر  درٓامد  و  ثروت   تیاهم  یدر 

۱۳Joseph Raz  



 

ابعاد   تی عدم کفا  ایو    تیکه بر کفا  افتیخواهند

برا   ریثأت  یستیز کین ٓانچه    ۀینظر   یگذارند. 

ا تشخ  تی اهم  یجتماععدالت   صیدارد، 

  ازهاین  نیاست که قطعًا ا   ی زندگ  ۀیاول   یازهاین

ت منابع  نیمأبر  سطح  دارد.   تی اولو  حداقل 

بس جنبه  یار یدرخصوص  ، یستیز کین  یهااز 

ها اجماع وجود دارد. بر  ٓان   یع یعملکرد طب  ۀدربار

مع   ن یا باتیکفا  یاقتصاد   یارهایاساس،    د ی، 

از ابعاد مهم   یناش  نیادیبن  یهاهیبر نظر   یمتک

به   یابیارز   یها ابزار اصلباشند و ٓان   یستیز کین

 . ندیحساب آ 

 

ا  تیکفا  یاقتصاد  یهاه ینظر  اجماع   ن ی به 

که    یمادام  یاقتصاد  یهایاند که نابرابر دهیرس

باشد، بالمانع    تیدر حد کفا  نیمحروم  تیوضع 

که سود   یزمان ز یاصل تفاوت راولز ن یاست. حت

افزا با  محروم  افراد  منفعت    دات یعا  ش یو 

 ی هاینابرابر   یبرا  ابد،ی   شیجامعه افزا  نیمرفه

ا  یاقتصاد ن  ی خالقارزش  ول ستیقائل  در    ی. 

اجتماع  ۀینظر  زمان ینابرابر   نیا  ،یعدالت    ی ها 

مغا تضم  ریکه  ابعاد    ی کاف  یسطح  نیبا  از 

تلق  یستیز کین ناعادالنه  شود. یم  یباشد، 

مف   یر یگاندازه  طور    دیمصالح  به  پول  مانند 

  ر ینظ  ییارهایمع   ، بلکهردیگیمستقل صورت نم

گران و منابع  ید  یهاییدارا  زانیاهداف افراد، م

نقش  ابیکم پول  مقدار  کنار    فا یا  یاساس  یدر 

ایم از  د   نی کنند.  در  شی م  دهیرو  که  ود 

که    یگونه از منابع، کسانرقابت  یها یبردار بهره

ناعادالنه با    یدارند، در رقابت  یبه ظاهر منابع کاف

  نکهی. پس دانستن ا خورندیشکست م  نیمرفه

کفا سطح  م  تیاساسًا  است،  اندازه    ستلزم چه 

 ارینکته است که منابع تحت اخت  ن یتوجه به ا

ا  گرانید در  مقداراست؟  وقت  ن یچه    یصورت 

، دابیمحرومان کاهش    یدسترس برامنابع قابل

کاهش    ی و شرط  دیق  چیهیب  یرد زندگاستاندا

  ب یاساس، ش  ن یداشت. بر اخواهد  یر یگچشم

توز  مغا  عیتند  الزامات    ریدرٓامد،  و  اهداف  با 

نابرابر   یستیز کین  تیکفا  ای  ینسب  ی است. 

سطح    انیم  فاصله  شیافزا فقرا،  و  ثروتمندان 

سالمت  یستیز ک ین  تیکفا بسط    ای  یازجمله 

کند. روشن  یم  فیرا تضع   یدر خردورز   ییتوانا

نسبت به    یستیز کین  ت یکه استاندارد کفا  است

ا  تیکفا در  استاندارد  ن یمنابع  موارد  گونه 

 .است یتر یقو

 



 

کفا  گرید  یژگیو ا  یستیز کین  تیسطح    ن یدر 

استانداردها که  جدا  یحداقل  یاست  از    یٓان 

 ف یتعر   یانهیط زمیخاص و شرا  یط اجتماعیشرا

معاصر،   ۀعملکرد درست در  جامع   یشود. براینم

با بنو  دیانسان  و  بخواند  مبانسدیبتواند  با   ی ، 

 یموضوعات  ۀدربار  یاطالعات  ٓاشنا باشد،  اتیاضیر 

پزشکیشغل   یهافرصت  رینظ امکانات  ، ی، 

پحمل  ی هاسیسرو   ی هاینیبشیونقل، 

داشته باشد، بداند چگونه    ٓان   ریو نظا  یهواشناس

 ۀمدرس  س، یخود را در ارتباط با پل  ی حقوق قانون

مطالبه کند و توجه داشته باشد    رهی کودکان و غ

پ با  تقاضا   تردهیچیکه  جامعه،    ی زندگ  یشدن 

  گرید  یاز سو  یاست. ول افته ی  شیافزا   ز یموفق ن

زمیشرا م  زین  یانهیط  ما  تمام    دیگویبه  که 

،  یستیز کی ن  یاز ابعاد اصل  تیدر حما  هایناکام

 یمثال زمان  یشود. برایمحسوب نم  یعدالتیب

  ۀیاول   یهادر سال  دزیبه ا   انیاز مبتال  یار یکه بس

توسع   و   یر یگهمه امکان  از    ی هادرمان  ۀ قبل 

دست دادند، گرچه در آن    زموثر، جان خود را ا

گرفت،  یانسان  یتراژد  کیزمان    یول   صورت 

ب  نیا  لزوماً  نم  یعدالتیامر  در یمحسوب  شد. 

  ر،یوممرگ  زان یم  شی افزا  ،یطی شرا  نیچن

  یفور   ابزار  چیها نبود، چرا که هیگذار نابرابر هیپا

 .موضوع مهم وجود نداشت ن یتوجه به ا یبرا

 

ویم به  د  یگر ید  یگژ یتوان   ت یکفا  دگاهیدر 

ٓان  یستیز کین و  کرد  حد    ، اشاره  در  تفاوت 

 ت یاست. کفا  یستیز کی هر بعد از ابعاد ن  تیکفا

نظر   یستیز کین الزامات  و   تیکفا  ۀیبرخالف 

تداب  یطلبمساوات  ۀینظر  دنبال  به  که    ریصرف 

ت  یاقتصاد درٓامداند،  و  ثروت    بر  دیکأ مانند 

  دارد و قطعاً   یستیز کی ابعاد ن  از هر بعد    تیکفا

برا  ینسب  یتیحد کفا  نیچن مثال بعد    یاست. 

بد  یسالمت به  توجه  با    که   یطیشرا   یافراد، 

کنند، یم  ی مردم، در ٓان زندگ  ۀاما نه هم  ،یبرخ

قرار م اردیگی مورد قضاوت  از    نیرو در چن  نی . 

  ایها  تفاوت  که درخصوص  ییهاتی واقع   یموارد

مینابرابر  مطرح  اخالقی ها  لحاظ  از    یشود، 

م  یاطالعات محسوب  ایمناسب  که    ن یشوند. 

سالمت  یبرخ لحاظ  سپر   یبد  طیشرا  یاز    یرا 

بیم ضرورتًا  بلکه ستین  یعدالتیکنند،   ،

حوزینابرابر  در  وقت  ۀها   یعدالتیب   یسالمت 

  یر یناپذاجتناب  یامدهایشوند که پیانگاشته م

روزها برخالف  باشند.  داشته  همراه    ۀ یل او  یبه 

شرادزیا  یمار یب  وعیش در  اجتماعی،  ، یفعل  یط 



 

ا  یناش   یرهایوممرگ  شتریب   ک ی  صرفاً   دزیاز 

ب  ؛ستندین  یتراژد محسوب    ز ین  یعدالتی بلکه 

با   یدر سالمت  تیشوند. پس کفایم ارتباط  در 

چ به   یز یٓان  که  فناست  به    یلحاظ  توجه  با 

  به ٓان وجود دارد.   یامکان دسترس  یزندگ  تیفیک

ا  در  قابل  بعضاً   یهاینابرابر   ، رو  ن یاز  مالحظه 

هم  ۀحوز محدود  سالمت،  در    یمل  ۀدر  هم  و 

تواند از لحاظ عدالت معنادار  ی، میسطح جهان

ا به طور گسترده  هیدفاع باشد. اگر نابرابر و قابل 

اند و نه  ین یبشیپباشد که نه قابل  یعوامل ۀ  جینت

مینابرابر   نی ا  ایدرمان،  قابل در  تنها    ان یها 

 یادیوجود داشته باشد که تا حد ز   یساالنرگ بز

خود آنان است، در    یشخص  یهاانتخاب  ۀجینت

نابرابر   نیا سالمت  یصورت   است    یدر  ممکن 

برادردِ   یلیخ نباشد.  ام  یسرساز  اگرچه    د یمثال 

 یی کایکمتر از زنان امر   ییکایمر امردان    یبه زندگ

دال اما  در   تیکفا  یبرا  یخاص  لیاست،  عمر 

که    ستین   ن یا  وجود دارد. نکته  ییکایمردان امر 

ام  دینبا زندگ   دینگران  باش  یبه  بلکه   م،یمردان 

  اساساً   ییهاتفاوت   نیچن  مييبگو  میخواهیم

 یطول عمر کاف  ندارد که مردان از  نیداللت بر ا

 تند.س یبرخوردار ن

 یستیز کیهر بعد از ابعاد ن  تیسطح کفا  اگرچه

 ر یپذامکان  یبر اساس ٓانچه گفته شد، از لحاظ فن

ول  مرزها   یاست،  شاخص   که   یقیدق  یباز هم 

باشند، از    یسالمت  یهاتیدر وضع   تیسطح کفا

جهان در  نخواهندبود.  برخوردار  الزم  که    یثبات 

نمونه مینکیم  یزندگ دارند    یروشن  یها ،  وجود 

از  ها  ٓان   ی هاگروه ر یز   ایها  تیها جمع ٓان   ر که د

رند. بیبه سر م  تیکفا  سطح  رِ ی، ز یلحاظ سالمت 

در سالمت کودکان    یاد یز   یهایکه نابرابر   نیبا ا

 یجهان وجود دارد، ول   ر یملل ثروتمند و فق  انیم

کودکان  یار یبس  یحت کشورها  یاز  در   یکه 

زندگ دستیم  یثروتمند  امکان  به    یابیکنند، 

 گریرا ندارند. به عبارت د  یاز سالمت  یسطح کاف

، در  یکودکان در اوج ثروت و فراوان  نیا  شتریب

سر  به  احتماالً یم  فقر  ٓانان    شتر یب  برند. 

ها یمار یکنند، در برابر ب یرا تجربه م  تیمسموم

شوند و  یچاق م  شتریدارند، ب   یکمتر   تیمصون

 ی قلب  یمار یو ب  ابتیدر معرض د  شتریبدر نتیجه  

م همرندیگی قرار  و    وع یش  نیچن.  ٓاسم 

شدن  یمرتبط با ٓان، بستر ۀ  دیچیپ  ی هاتیوضع 

ها شش  ییتوانا  یمئو کاهش دا   مارستان یب  در

ا ب  ن یدر  که    شتریکودکان  است  درست  است. 

مهم  ِت یکفا بعد  که  سالمت  ابعاد   یبعد  از 



 

تمام  یستیز کی ن  ۀگانشش در  مراحل    یاست 

ٓان در    تیاهم   یدارد، ول   یکسانی  تیاهم  یزندگ

  از   رایکند، ز یم  دایپ  یشتر یتر نمود بنيين پایسن

چشمیم  ق ی طر   نیا  تیکفا  یاندازهاتوان 

 . کرد نیتضم  یرا در طول زندگ یسالمت

 

 یستیز کیابعاد ن  یدر تمام  تیکفا  ۀ ینظر   البته

توان  یمثال م  ی. براستین  یبرابر   ۀیبا نظر   ریمغا

س تفاوت  توانا  ک یستماتیبه    افراد  یهایی در 

د   یبرا و  خود  به  احترام    گرانیاحترام  مورد  و 

  ن یاشاره کرد. قطعًا ا   نیر یواقع شدن توسط سا

ن ابعاد  از  ازتأنش  یستیز کیبعد    کرد یرو  گرفته 

نا  یرابر ب حما  یرابر باست.  امن  تیدر   ت یاز 

توانانظام   یهاتفاوت  ای،  یفرد در    ییمند 

از    زین  یفرد  مهم  یهایدرخصوص ارتقاء دلبستگ 

اخالق رو  یلحاظ  دفاع  قابل  تیکفا  کردیدر 

مستین اما  ابعادی.  ن  یتوان  را    یستیز ک یاز 

نظر   ییشناسا که  پوشش    را   تیکفا  ۀ یکرد 

افراد تا حد    ییروافرمانمثال خود  یدهند. برا یم

نحو  یادیز  بستگ  یزندگ  ۀبه  و    یٓانان  دارد 

 .ستیدر ٓان ناعادالنه ن  ینابرابر 
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در ابعاد  »  ١٤ی اجتماع   ۀ کنند ن یی «عوامل تع   نقش 

 ی ستی ز ک ی ن 

  ی برا  یعامل مهم  قطعاً   یاقتصاد  عیتوز   یالگوها

هر   ن  کی ارتقاء  ابعاد  محسوب    یستیز کیاز 

  یعوامل  از نظر دور داشت که  د ینبا  یوند، ول شیم

، یاسیو س  ی، فرهنگیعوامل اجتماع  رینظ  گرید

ا  کی ارتقاء هر    یرو  یو نافذ  قیعم  ریثأت   نیاز 

مح اتفاقات  دارند.  ، یشغل  و  یطیابعاد 

سیکشاورز   ۀحوز   یهایذار گاستیس  ستم ی، 

بخش ٓاب و    یِی بناریز   ساتیسأ، تیفر یعدالت ک

  ریثأتوانند تیم  گرید  یفاکتورها  ریبهداشت و سا

ن  یرو   یمشابه بعد    ژهیوبه  یستیز کی ابعاد 

تواند به  یعوامل م  ریثأسالمت داشته باشند. ت

شود. حالت اول   یبررس  یبیترک  ایصورت منفرد و  

ط  یمشاهده کرد که شرا  ییتوان در کشورهایرا م

ا  یمناسب  یاقتصاد از  و  رو    نیندارند 

 یعموم  ونیناسیواکس  رینظ  هیاول   یها یر یگشیپ

برنام دٓان   یسالمت  ۀدر  در  ی نم  دهیها  اما  شود. 

اجتماع  ،یبیترک  یهاحالت عوامل   ی تداخل 

نامطلوبیم اثرات  تشد  تواند  شرا  دیرا  ط  یو 

ٓان  سخت اصالح  را  براها  کند.  در   ی تر  مثال 



 

  ی هاژن   ت یفعال   یبرا  یطیط محیکه شرا  یصورت

باشد،سرطان مساعد  ا  زا  واجد  ها ژن   نی افراد 

عاد  شتریب افراد  سرطان   یاز  به  ابتال  مستعد 

پزشکدخواهن مراقبت  به  اگر  و  و    یکاف  ی بود 

دسترسبه تشخ  نداشته   یموقع  و    صیباشند، 

و    رفتهیصورت پذ  ریخأها با تٓان   یمار یدرمان ب

سختی نطوال  یمار یب  ریس و  خواهدشد.  تر  تر 

  تحت  یستیز ک یابعاد ن  از  یکه بعد خاص  یزمان

اجتماع  ریثأت م  یعوامل  قرار  ، ردیگیمتعدد 

 ابد، ییم  شی افزا   یمباحث اخالق  تی فور   مسلماً 

 ییهایاز نابرابر   یامجموعه  جادیچرا که سبب ا

نظام یم طور  به  که    ج ینتا  شی افزا  یمندشود 

 .دارد ینامطلوب را در پ

 

وجود دارد که در ٓان،    ی گر یحال حالت د  نیا  با

  ایثروت  ا یدرٓامد  عیتوز  رینظ یهر عامل اجتماع

دسترس  یحت مراقبت  یعدم   ،یسالمت  یهابه 

ابعاد ن  ک ی از    شتریب از    را تحت  یستیز ک یبعد 

  ریشود افراد به ز یدهد و باعث می قرار م  ریثأت

توان  یم  تینها  سقوط کنند. و در  تیسطح کفا

 ی متعدد  یرا فرض کرد که عوامل اجتماع  یحالت

از ابعاد   یامجموعه  یو نافذ رو   قیعم رات یثأبا ت
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گذار ر یثتأشوند. مثال    نیٓافر مشکل  ،یستیز کین

تع  اجتماع  ۀنندکنییعوامل  ابعاد   یمتعدد  در 

 مصالح  هی توان در نظر یرا م  یستیز کیمختلف ن

  یرو  یار نظارت انحص  ی مشاهده کرد. وقت  ١٥برتر

مصالح   تمام  واقع  در  شود،  اعمال  برتر  مصالح 

تحت اجتماع  م  ارزشمند  قرار   .رندیگیکنترل 

،  یاسیس  ای  یمذهب  تی ، شهرت، فعال یبدن  یروین

هر کدام    یو دانش فن  هیمنقول و سرماریغ  ییدارا

دوره  برتر   یخی تار   مختلف  یهادر  مصالح  جزو 

که بر هر کدام    یاز مردان و زنان  یاند و گروهبوده

ٓان  داشتهاز  تسلط  ساها  به  نسبت  در    نیر یاند 

م  یممتاز   تیموقع  زمانیقرار  و  که   یگرفتند 

داشت  ن یا  ی تمام  یفرد را  واقع    ،مصالح  در 

در    یحالت نابرابر   نیبود. در ا   زیچصاحب همه

بعد   ک یاز  یاجتماع یشاخص اصل  که یمصالح

توانند  یشوند، اساسًا میمحسوب م  یستیز کین

  ی برخ  رقم زنند که   یارا به گونه  یجتماعط ایشرا

  ر یبه ز   یستیز کیبعد از ابعاد ن  نیافراد در چند 

 یاسیاختالف در قدرت س  برسند.   تیسطح کفا

 ی هاینابرابر   از   ی، ناشین اجتماعأو ش  گاهیو جا

، بلوغ ی، قدرت بدنیسن، سالمت  لیاز قب  یع یطب



 

روان  یفکر  م  یو  ثروت  گرچه  تواند  یاست. 

ا  باشد که   یردمو  نیٓاخر  و    جادیباعث  اختالف 

فراموش کرد که ثروت    د ینبا  یشود، ول   ینابرابر 

ت  ن یارزشمندتر  در  و    یستیز ک ین  نیمأفاکتور 

برا  نیتر ساده و    یبرقرار   ی راه  است  ارتباط 

  ر یبه تصرف در ٓاوردن سا  یبرا  یتواند به ٓاسانیم

گ قرار  استفاده  مورد  افرادردیموارد  که    ی. 

  ی ندها یآ کنند، بر فریم  کنترل   را کالن    یهاثروت

ا  زین  یاسیس از  و  خواهندداشت  رو    ن ی نظارت 

حما  ی ر یگمیتصم و    تیدرخصوص  سالمت  از 

ا   زین  یعموم  ٓاموزش دست  عده    نی به 

 ی عوامل اجتماع  ۀبه واسط  تاً یخواهدافتاد و نها

بخشدمتعد  ۀکنندنییتع  لحاظ   ی،  از  جامعه   از 

 ریبه ز   یخردورز   یهاییتوانا  ۀو توسع   یسالمت

 .دیخواهندرس تیسطح کفا

 

 

عدالت خواستار توجه به تمام ابعاد   ن،یوجود ا  با

ول   یستیز کین جا  دیبا  یاست.   نییتع   یبه 

تع   ِی نیشیپ تمرکز  ی اجتماع  ۀکنندنییعوامل   و 

به    ،یاجتماع  یهاینابرابر کردن  بر برطرف  ینظر 

اجتماع  راتیثأت عوامل  ابعاد    یمتقابل  بر 

 ال پاسخ ؤس  ن یبه ا  دیتوجه کرد. با  یستیز کین

دارند و    یشتر یب  تیاهم  هاینابرابر   مداد که کدا 

ها را بر ابعاد ٓان  ترعیوس  یرگذار یثأت   دیچگونه با

رو بر  فقط  نه  و  خاص  یمختلف   از   یبعد 

با  یبررس  یستیز کین رفع    دیکرد.  به 

نتا  میده  تیاولو  یی هاینابرابر  بالقوه    جی که 

ن  شتریب  یرو  ینامطلوب دارند.    یستیز کیابعاد 

حل    یبرا  یاادهس  تمیالگور   چیه  نکه یا  خالصه

م  نیا اما  ندارد  وجود  به  یمشکل  توان 

  یکه ٓاگاه  افتیدست    ی اخالق  ییهادستورالعمل

به چگونگ  و شعور ابعاد   ریثأت  ینسبت  متقابل 

ن تع   یستیز کیمختلف  عوامل   ۀ کنند ن ییو 

. را توسعه دهند یاجتماع

 

 


