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 ۱۳۹۷ و زمستانپاییز )، ۱۱۸(پیاپی  سوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 های عدالت گفتمانی پارادایمنقد برون 
 در اندیشه سیاسی غرب

 ١رجا سید زکریا محمودی          
 ٢محمدعلی توانا            

 ٣اصل ه هاشمیسید عبداللّ   
 ٤دهواد جریج         

 چکیده
ی گوناگون فلسـفی غـرب در بـاب ها میپاراداواکاوی و نقد  ،حاضر ۀهدف مقال

مفهوم عـدالت  ،سیاسی در یونان باستان ۀی فلسفریگ شکلآغاز  از. استعدالت 
 ۀی نظـری و معرفتـی در مـورد مقولـها جدال ماحصل. در کانون توجه بوده است

سیاسـی  ۀتـاریخی متفـاوت در اندیشـــ  ی فکریها میپارادای ریگ شکل ،عدالت
مـدرن و  ،کـالن پـارادایم کالسـیک ۀرا در سه دسـت ها آن توان یمکه  غرب بوده

ــا در درون ؛ پســامدرن جــای داد ــرام ــن  کــدام ه ــا میپارادااز ای ــا و شــباهت ،ه ه
برون  نقد موردکمتر  ،ها میپارادااین  رسد یمبه نظر . کندیی مینما رخهایی  تفاوت

 گرفته شـکل ها پرسـشپژوهش حاضر حول این  ،رو نیازا. اند گرفته رقراگفتمانی 
                                                 

 .۰۸/۰۲/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۰۱/۱۱/۱۳۹۷ تاریخ دریافت: 
 .)ولئمس نویسندۀ(، ییدانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبا .١

S.z.mahmodi@gmail.com 
 ).Tavanam@yazd.ac.ir(استادیار علوم سیاسی دانشگاه یزد . ٢

 ).Ahashemiasl69@gmail.com( های سیاسی دانشگاه شیراز دانشجوی دکتری اندیشه. ٣

 .های سیاسی دانشگاه شیراز دانشجوی دکتری اندیشه. ٤
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۴ 

مغـرب زمـین  ۀی عدالت در اندیشـها میپارادامیان  ،وجه تمایز نیتر  مهم .۱است: 
وارد  هـا میپارادا نیـا بـر توان یمچه نقدهایی  ،از منظر برون گفتمانی .۲ چیست؟

حـاکی  ،فتمان انتقـادیهای پژوهش بر مبنای رویکرد نظری تحلیل گنمود؟ یافته
 ۀوجه ممیز  ،گونه عدالت متافیزیک ،پارادایم کالسیک ۀوجه ممیز  از آن است که
 ۀو وجــه ممیــز ) اومانیســم( مدار انســانعــدالت قراردادگرایانــه و  ،پــارادایم مــدرن

 ،. همچنــینیی و تکثــر ذاتــی اســتگرا تینســب ،پــارادایم پســامدرن عــدالت
ماتریالیستی بودن عدالت در پارادایم  ،سیککال میپاراداانگاری عدالت در  مطلق
 ،پـارادایم پسـامدرن عـدالت در ۀی و ضـدجوهرگرایی بـودن مقولـانیبن یبو  مدرن
ی مـذکور حـاکم بـر دنیـای غـرب ها میپاراداگفتمانی از  انتقادات برون نیتر  مهم
 . است

 ،اومانیســم ،یانگــار مطلق ،عــدالت ،سیاســی غــرب ۀاندیشــ واژگــان کلیــدی:
 ییگرا ینسب ،یستمماتریال

 مقدمه
سیاسـی و همچنـین  ۀیکی از نیازهای اساسی جوامع بشری در فلسف عنوان بهعدالت 

های نظـری عـدالت در چـارچوب  جدال؛ ه بوده استهمیشه مورد مداقّ  ،اخالق ۀفلسف
 عنوان بهعدالت  ،واقع در. گویای این موضوع بسیار مهم است ،مکاتب مختلف فلسفی
 ران بسـیاری را بـه خـود مشـغول داشـتهذهن متفکّ  ،برانگیز ناقشهیک دغدغه و پرسش م

  است.
معیارهـا و  ،نخستین پرسش ایـن اسـت کـه معنـای عـدالت چیسـت؟ و چـه اصـول

اجمـاع  ،یشـمندان مکاتـب مختلـف فلسـفیاندیی دارد؟ طبیعی است که میان ها فهمؤلّ 
 ،اجتمـاعی ،یکـه بسـترهای سیاسـ یناچـه . عدالت وجود نداشته باشـد ۀعمومی دربار 

عـدالت  ۀهای متفـاوت دربـار  یـدگاهد  بخش قـوامتواند  یماقتصادی و فرهنگی متفاوت 
قـوام و  ۀینـزم دراهمیت موضوع عدالت به سبب مطلوبیتی اسـت کـه  ،هرحال به. باشد

آن  تبع بهسیاسی و  ۀفلسفاین عامل سبب شده تا ؛ کند تکوین اجتماع سیاسی حاصل می
از  .)۳۵: ۱۳۸۸ ،واعظـی( پوشـی کنـد ز پرداختن بـه عـدالت چشـمنتواند ا ،سیاسی ۀیشاند

مفهوم عـدالت از  .۱است:  گرفته شکل سؤاالتاین  بر محورپژوهش حاضر  ،همین رو
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وجه تمـایز  نیتر  مهم .۲ی را از سر گذرانده است؟ یها میپاراداتاکنون چه  ،دوران باستان
 نیبـرا تـوان یمـچـه نقـدهایی  ،یگفتمـان از منظـر بـرون .۳کدام اسـت؟  ها میپارادااین 
ی گوناگون فلسـفی ها میپاراداواکاوی و نقد  ،حاضر ۀوارد نمود؟ هدف مقال ها میپارادا

 . استغرب در باب عدالت 

 ١یل گفتمان انتقادیتحل
 ،تحلیل متنی ،ی است برای مبرهن ساختن مطالعات گرامریا عرصه ،تحلیل گفتمان
 ۀتحلیل گفتمان را مطالعـ ،مارگارت و درل. ختیارزشی یا معناشنا - مطالعات فرهنگی

 ،اما تحلیل گفتمـان انتقـادی؛ دانند یمفرضیات منتج شده از مقاصد و پیامدهای زبانی 
از بافت قدرت و نابرابری  سوءاستفاده ۀلأمسبه  ،آید یبرمکه از لفظ انتقادی  گونه همان

   .)۸۴و  ۸۸: ۱۳۸۳ ،فاضلی( پردازد یمدر متون 
ی اخیـر مـورد اقبـال ها سـالدر  ،یک روش یـا نظریـه عنوان بهخواه  ،انتحلیل گفتم

یک تحقیـق کیفـی کـه تراوشـات  عنوان به ،زیرا از منظر روشی ،پژوهشگران بوده است
ی بـه رویـدادها و معنـادهچـارچوب  در ٢مدرن پسـتفکری انسان را در عصر مـدرن و 

و  کـردار ،گفتمـان ،گفتـار ،زبان ۀکوشد ارتباط دوسوی یم ،فرهنگی و اجتماعی مسائل
  .)۲: ۱۳۹۱ ،آقاگل زاده( کندهای جامعه تفسیر و تبیین  را در ساخت ایدئولوژی

 ،قراردادنـده رویکرد تحلیل گفتمـان انتقـادی را مـورد مداّقـ ،پردازان متعددی یهنظر 
و  ٤لـوئی آلتوسـر ،کـردار اجتمـاعی - و بحث از گفتمان ٣برای نمونه: نورمن فرکالف

امـا ؛ شناختی - ی اجتماعیها انگارهو  ٧وان دایک ،و قدرت ٦میشل فوکو ٥،ایدئولوژی
 ،قـدرت ،سـه مفهـوم کلیـدی تحـت عنـوان ایـدئولوژی ،راندر تحلیل تمامی این متفکّ 

                                                 

1. Critical Discourse Analysis. 
2. post modern. 
3. Norman Fairclough. 
4. Louis Althusser. 
5. ideology. 
6. Michel Foucault. 
7. Van dyke. 
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۶ 

 ،۴۰ ،۳۹ :۱۳۸۶ ،آقاگل زاده و غیاثیـان( استها قرار داشته  یلتحلپایه و مبنای  ،و انتقاد ١سلطه
 از اند عبارتشوند که  یمبه دو وجه غالب تقسیم  ،تمانرویکردهای تحلیل گف .)۴۵و  ۴۲
ایـن نحلـه اسـت اشـاره  ماناز متقـّد که  ٢یگ هریسزلتوان به  یم که یر انتقادیغ ۀنحل

 ۀزبـانی ماننـد رابطـ یـرغاطالعات زبانی و  ۀیل گفتمان غیر انتقادی بر رابطتحل؛ داشت
کمحیط و اجتمـاع  ،فرهنگ ،زبان یکـرد انتقـادی اسـت کـه رو  ،دوم ۀنحلـ. یـد داردتأ
و  ٣های جدیـد چـون آنتونیوگرامشـی یسـتمارکساز مکتب فرانکفورت و  رمتأثّ  شدت به

 ،یل گفتمـان انتقـادیگفت تحلتوان  می. واضع این نظریه فوکو است وباشد  میآلتوسر 
 ،گرا و با بررسی زبـان یلتقل ،که تحلیل غیر انتقادی است ینا درتفاوتش با غیر انتقادی 

و عالئمـی اسـت کـه  هـا دالل از اما انتقادی متشکّ  ،پردازد یمگفتار به تحلیل  سخن و
 هـا گفتمان ،بـه همـین سـبب .است کارکردشانبه اشیاء و  معنابخش ،معنای این عالئم

ــ ــدمجّس ــه نحــوی  یاجتماعمعناهــا و ارتباطــات  ۀم کنن ــا ب ــد ی ذهنیــت  ۀدهند شــکلان
تحلیل گفتمان با تحلیـل . اند یاجتماع فرهنگی و ،کالمی ،زبانی ،ساختارهای ارتباطی
جمـالت  ،زیرا تحلیل گفتمان دال بر واکاوی ساختار زبان گفتاری ،متن متفاوت است

واکـاوی سـاختار  ،ولی تحلیل مـتن ،که حامل پیامی هستند استبخشی  و عبارات نظام
ی تحلیـل گفتمـان نــوع ،بنـابراین .هاســت داستانو  هـا کتاب ،ها مقالـه ،زبـان نوشـتاری
گـاهی بـه نتیجـ ها جمله ۀشناخت رابط  اسـتمنـتج شـده از روابـط ایـن جمـالت  ۀو آ

   .)۸۰-۸۲: ۱۳۹۰ ،آقاجانی(
کـردار  ،کـردار گفتمـانی ،از: مـتن انـد عبارتین مفروضات تحلیل گفتمان تر  مهم
مفروضات جزئی  ،چارچوب این مفروضات کلی در. تبیین ،تفسیر ،توصیف ،یاجتماع

. ارزشـی و اخالقـی اسـت ،رند کـه مبـین نـوع نظـام فرهنگـیگی یمتری شکل  یقدقو 
 از: عبارت استماحصل این مفروضات  ،کلی صورت به

 . برداشت متفاوتی دارند ،ی گوناگون در مواجهه با یک متن ثابت و واحدها انسان .الف
 . بار ایدئولوژیک دارد حتماً هیچ متنی خنثی نیست و  .ب

                                                 

1. Authority. 
2. Zelig Harris. 
3. Antonio Gramsci. 
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تواند ادعا کنـد  ینماما هیچ گفتمانی  ،است وصخص بههر گفتمانی حامل حقیقتی  .ج
 . است شمول جهانکه حامل حقیقتی تام و 

یر تـأثارزشـی  و فرهنگـی ،که از بافت یا زمینـه اجتمـاعی قدر همان ،ی گفتمانیمعنا .د
 . شود یماز متن هم ناشی  ،پذیرد می

-۸۴همان: ( شود یم پرداخته و  ساخته ،هر متنی توسط یک قدرت در موقعیتی خاص . ه
۸۲(.   

یی هـا حوزهمهم اجتماعی راغب است که  مسائلبه بررسی  ،تحلیل گفتمان انتقادی
بایـد اشـاره کـرد کـه  ،ین میانا در .گیرد بر می را در... آزادی و ،عدالت ،مثل اخالق

طرف  یبکه هیچ گفتمانی خنثی و  بدین معنی؛ کاوان انتقادی به دنبال تجویزند گفتمان
پـس همیشـه  ،توانند یک حقیقت تام را بیان دارند ینم ها گفتمان ۀه همچه اینک ،نیست

تــاریخی و بافــت قــدرت تولیــد و بازتولیــد  ۀینــزم ،فرهنــگ ،در چــارچوب ایــدئولوژی
 از:  اند عبارتاصول تحلیل گفتمان انتقادی  ،خالصه طور به. شوند می
 . داند یمخود  اجتماعی را رسالت مسائلپرداختن به  ،یل گفتمان انتقادیتحل .۱
 . جامعه و فرهنگ است ۀمنزل به ،گفتمان .۲
 . شود بزار ایدئولوژیکی و فرهنگی تولید میادر سیر تاریخ و با  ،گفتمان .۳
مـتن  ،شکلی از عمل اجتماعی به بـار نشسـته توسـط عمـالی چـون تـاریخ ،گفتمان .۴

  .)۸۷-۸۸: ۱۳۸۷ ،سرایی و همکاران( است یاجتماعجامعه و عمل 
 ی اساسـی آنها مؤلفـهبـر   یـهتکاستعانت از رویکرد تحلیل گفتمان انتقـادی و بـا با 

ی هــا فرهنگمــتن و تفســیر افــراد گونــاگون موجــود در  ۀزمینــ ،فرهنــگ ،ایــدئولوژی(
بـه بیـان . سیاسـی غـرب را تبیـین نمـاییم ۀاخـالق در اندیشـ ۀلأمسکوشیم  یم) متفاوت
شـود  یمتـالش  ،های حـاکم یـدئولوژیاتو جامعه و فرهنگی در پر  بستر هردر  ،تر ساده

 ،سـلطه ،نسـبت بـه قـدرت ،متفـاوت و گـاه متمـایز یها نگرشی خاصی با ها گفتمان
 .یـد گـرددتول فرهنگی و سیاسـی ،مهم اجتماعی مسائل ۀعدالت و کلی ،اخالق ،آزادی

ی اخالقـی ها ارزشآزادی و  ،ایدئولوژی اسالم تفسیری متفاوت از عدالت ،برای نمونه
سیاسـی غـرب در دوران  ۀبافـت اندیشـ. های حاکم در غـرب دارد یدئولوژیات به نسب

توجـه بـه عقـل ( اسـت ی شـدهبند صورت و یز استچ همهمعیار  ،انسان مدرن بر محور
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ارث و مذهب انسان مدرن که از دوران نـوزایی و رنسـانس بـه ارث  عنوان به ،اومانیستی
  .)رسیده

 ۀی تفسیر و تبیین رویکردهـای اخالقـی در اندیشـبا توجه به چگونگ ،تفاسیر ۀبا هم
در پرتـو عقالنیـت  جای خود را بـه برداشـتی ،یابیم که برداشت متافیزیکی یدرم ،غرب

شـود کـه ایـن تفاسـیر تبـدیل بـه  یمگونـه  یناو  دهـد یماجتماعی مبتنی بر فهم بشری 
ادین یـک نظـام ی زیـرین و بنیـها دال ،آن تبع بهی و بند صورتگفتمان را  وایدئولوژی 

ی اخالقی گوناگونی اسـت ها حوزهظهور  ،ید این ادعامؤ . سازند یمای را حاکم  یشهاند
کوشـد ایـن طبیعـی  یمرویکـرد انتقـادی  ،حـال. شـود یمکه در ادامـه بـدان پرداختـه 

 مسائلبودن برداشت خود از  حق بههمان ( کنند یمها تعقیب  یدئولوژیاکه را ایی  شدگی
تا هژمونی خـود ) ای یشهاندبه یک گفتمان حاکم در قالب یک نظام اجتماعی و تبدیل 

. با نگرشی واکاوانه برمال سازد ،را از طریق استیالی یک گفتمان خاص تحکیم بخشند
غرب مدرن را  ۀی گوناگون عدالتی در اندیشها نگرشبرای پرداختن به بحث الزم است 

 . قرار دهیم نقدو  یبررس مورد
وجه هنجاری  از اند عبارتدارای دو وجه کلیدی است که  ،ادیتحلیل گفتمان انتق

 ،آزادی ،اجتمـاع ماننـد عـدالت ۀمباحث سامان دهند ،عد هنجاریاز بُ . و وجه انتقادی
 عنوان بـه ،که این عناصر شوند یمی سامان نیک اجتماعی قلمداد ها شاخصهاز  ،اخالق

ضرورت امر  ،امر هنجاری پس .شوند یمسیاسی انگاشته  ۀامر سیاسی و جزئی از اندیش
دارای دو  ،اما وجه انتقادی؛ دینما یمنیک سامان دهنده برای زندگی اجتماعی را تبیین 

 ،تعامـل و کـار ،در پرتـو زبـان تـوان یمـیعنـی چگونـه  ،باشد یمفهم و عمل هم  ۀلحظ
 تـوان یمـ ،در پرتـو ایـن روش .)۱۴۳-۱۴۹: ۱۳۹۰ ،منـوچهری( زیستمانی انسانی ایجاد کـرد

 اخالق و عدالت در چارچوب امر ذهنی و همچنین تـوانش بالفعـل ۀفلسف ۀتوانش بالقو 
روش تحلیــل  ،المجموع ثیــح من. قــراردادآن را مــورد کنکــاش ) همــان امــور واقعــی(

ی ارزشی توسط ابناء ها ستهیباتا دریابد چگونه  کند یمق کمک گفتمان انتقادی به محقّ 
ی اجتماع ده سامانو آن را برای  شوند یمساخته  شان یفطربنا به سرشت و ذات  ،بشری

مکاتـب مختلـف فلسـفی  ۀکوشـیم اندیشـ به همین منظور می. رندیگ یمخویش به کار 
 ،گانه سـه ۀفلسـف ،سوفسـطائیان ،ای یونان باستان دوران اسطوره( شامل دوران کالسیک
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 ،انگاری فایده ،قراردادگرایی( دوران جدید ،)یوسط قرونهای سیاسی دوران رم و  یشهاند
 . و عصر پسامدرن را بررسی نماییم) مارکسیسم ،سنت کانتی

 ی عدالت در پارادایم کالسیکها یپرداز هینظر الف. 
 ،عصـر نیـا در. ردیـگ یمـسیاسی شـکل  ۀدورانی است که اندیش ،عصر کالسیک

سیاسی نیـک بـرای بشـر  ۀجامع ۀکنند میترس ،یی باستانی و عقالنیت انتزاعیها اسطوره
بـه  ،بخـش نیا در. است میتقس  قابلیی متفاوت ها بخشاین عصر خود به  ،طبعاً . تاس

ای یونـان  دوران اسـطوره( ودیهز ی هومر و ها شهیاندتشریح و تحلیل عدالت در افکار و 
دوران قــرون ( اگوســتینو سیســرون  ،ارســطو ،افالطــون ،ســقراط ،هراکلیــت ،)باســتان
 . میپرداز  یم ها آن نقد بهپرداخته و سپس ) وسطی

 ،اعتقـادات ۀهمـ. به عصر خـدایگان مشـهور اسـت ،ای یونان باستان دوران اسطوره
پـس بـدیهی اسـت ؛ یافـت یبازمخدایگان معنا و مفهوم اصلی خود را  ۀتحت لوای اراد

 ۀحـول اراد ،مربـوط دانسـتن مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی ،سیاسی آن دوران ۀکه اندیش
های نخسـتین عـدالت را  رگه. یابد فلسفی هم می گیرد و رنگ و بوی خدایان شکل می

یونان  ۀبرجستشاعران ) م. قرن هشتم ق( و هزیود) م. قرن هفتم ق( هومرتوان در آثار  می
  .)۳: ۱۳۷۹ ،اخوان کاظمی( کردباستان مشاهده 

ق بـه دوران سـقراط و پـس از سیاسی در غرب را متعلّ  ۀفلسفنباید آغازیدن  ،بنابراین
سیاسـی حـول  ۀیشـاندمحوریـت  ،در بسـتر یونـان باسـتان .)۴: ۱۳۷۶ ،معـال( دانستوی 

خدای بزرگـی بـه نـام  ،ها در رأس این الهه .شدند خدایانی بود که نماد عدالت تلقی می
زئـوس را نمـاد پـدر خـدایان و مردانـی کـه گـاهی اربـاب  ،گـادامر. زئوس قرار داشت

خدایان و عدالت به معنای اخالقی  بین عدالت به معنای ،هومر در ادیسه. نامید ،اند حق
کـه  عـدالت را بـه معنـای اخـالق حسـنه و مطلـوب بـرای خـدا ،وی. تفاوت قائل شد

 ،پی گـرفتن ایـن سـنت فکـری بعـد از هـومر .)۴: ۲۰۰۸ ،زر( کرداوست تعریف  ۀشایست
دانسـت کـه  خـدایان باسـتان مـی ۀارادعـدالت را در  ،وی. هزیود ادامه پیدا کرد توسط 

و  بار خشـونتکسانی که عمـل  ،به اعتقاد او. زئوس پسر کرانوس بود ها آنن مشهورتری
یک نفـر مغـرور و بـدکار  ،حتی اگر در کل یک شهر ،دهند رحمانه انجام می اعمال بی
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 .)۲۳۰به نقـل از پـرادا و فـورالج: ،هزیود( استزئوس  ۀارادسزاوار مجازات از طرف  ،پیدا شود
 . ی داشته استا اسطورهخدایان  ۀاراد عدالت ریشه در ،نتیجه عنوان به

اگرچـه  ،دوران خـود را بشـکند ۀیشـاندهراکلیت کوشید تا قالـب  ،روشی لحاظ از 
 ،واقـع در. قبـل خـود بـوده اسـت ای و زبـانی مـا د اندیشـهای متعـّد ه یر شـیوهتأثتحت 
 ،هراکلیـت. اسـتهـومر و هزیـود  و اشـعاریر افکـار تـأثگیری فکری وی تحت  جهت

توجه به امر  ،مهم فیلسوف را ۀیفوظرات فلسفی در قالب توجه به انسان و ار تفکّ گذ یانبن
 ،های فیزیک و ناظم نظام هسـتی را او کوشیده تا بسیاری از تئوری. داند مهم انسان می

ک بشر ف و تملّ ی که توجه خود را به قدرت تصرّ ا گونه به ،در جهت دیگری تغییر دهد
کمتفاوت از دیگران و با  کار وی ،بدین سبب؛ ستبر نظم کیهانی معطوف داشته ا ید تأ

بحـث اصـلی وی  .)۲-۳: ۲۰۱۱ ،گراهام( شود بر نقش انسان در نظم این جهانی شروع می
لوگوس یا قـانون کلـی هسـتی را  ،هراکلیت. در اصل تغییر نهفته است ،در باب عدالت

نظـم خاصـی حرکـت  بدین معنا که قـانون کلـی بـر مبنـای ،پندارد عدالت می عنوان به
 ،ین قانون کلی حاکم اسـتا دراصل تغییری که  .توان آن را تقدیر نامید کند که می می

هماهنگی بسـیار لطیفـی ابـداع و ایـن عـین عـدالت  ،شود که در جمع اضداد منجر می
 . است

. باید اصل جمع اضداد را از دیـدگاه وی توضـیح دهـیم ،تر شدن بحث برای شفاف
 ۀتالش کرد نظری ،ین راستادرا. صل حاکم بر وجود و هستی استا ،تضاد و دیالکتیک

همچنـین  .اصـالح کنـد ،بود ستیز اضداد اخالل آفرین اسـت آناکسمیندر را که معتقد
تواند در درون خود جمعـی از  واحد می ،اثبات کرد که جمع اضداد مانع وحدت نیست

اصـل تغییـر و دگرگـونی  ،یاز نظرگـاه و .)۲۶-۲۸: ۱۳۹۱ ،پـوالدی( باشـد اضداد را داشته
کل خاصیتش  طور بهچیز  یک این نیست کهناموس و قانون هستی است و تغییر  عنوان به

 کنـدش را پیـدا خاصـیت ضـّد  مرور بـهکه  است چیز ل یکبلکه تحّو  ،را از دست دهد
   .)۳۷-۳۸: ۱۳۷۶ ،عالم(

؛ اسـتق به سـقراط متعلّ  ،یت فلسفیپرسش در باب چیستی و چرائی عدالت با جّد 
پرسـید عـدالت چیسـت؟  که سقراط همیشه در تعامل بـا مـردم بـود و از آنـان مـی آنجا

عدالت را یک فضیلت مطلق در نظـر  ،سقراط. ی از این قبیلسؤاالتفضیلت چیست؟ و 
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نـوعی  کـه آنجـا ازحـال . گرایی سوفسـطائیان بـود ینسـبپاسخی به  هرحال بهگرفته که 
شود و حتـی افالطـون  فالطون و سقراط دیده میهمپوشانی در تعریف عدالت در آراء ا

سعی شده تا ایـن  ،سازد های خود را در کتاب جمهور مطرح می دیدگاه ،به زبان سقراط
افالطـون در بـاب  ۀاندیشـ. بخش را در چارچوب آراء سقراط ـ افالطـونی بیـان داریـم

ی بررسـ دمـور جداگانـه  صـورت بهرا  کدام هراصلی تقسیم و  ۀدستبه چهار  ،عدالت را
 بندی به شرح ذیل است: دسته. دهیم قرار می
 و مجادالت سقراط افالطونی ها هم پرسهعدالت در  .الف
 انسانی) نفس( یدرونامری  مثابه بهعدالت  .ب
 فضیلتی انسانی مثابه بهعدالت  .ج
 اقتصادی ،عدالت سیاسی .د

ایـن  سـت.ا هـا را آورده ای از همپرسـه مجموعـه ،افالطون در کتـاب یکـم جمهـور
 سـؤالکتـاب یکـم جمهـور بـا . شـده اسـت  یمتنظاز سقراط  قول نقل صورت به ،کتاب

پرسش و پاسخی بین افالطون و سایر دوسـتان  ،در ابتدا. شود عدالت چیست؟ آغاز می
یی و ادای دیـن بـه گو  راستعدالت به معنای  ،یالکتیکد ین ا درشود که  یم بدل و ردّ 

 ،به اعتقـاد وی. واکنش افالطون را در پی داشت ،لهأمساین . دیگران معنا گردیده است
تواند گاهی  می ،ی و ادای دین به دیگران باشدیگو  راستعدالت بدین معنا که مبتنی بر 

  .عادالنه و گاهی نباشد
بـرای مثــال اگـر یکــی از . معنــای جـامعی از عــدالت نیسـت ۀیرنـددربرگ ،بنـابراین

تی به جنون و پریشانی گرفتار آید و در چنـین مّد  ای دهد و بعد از به ما اسلحه ،دوستان
آیا باز عدالت آن است که ادای دین  ،ای را که به ما داده بود طلب کند وضعیتی اسلحه

گویـد ایـن تعبیـر سـیمونیدس از  افالطـون مـی. ایـن عـدالت نیسـت ،وی به نظر. شود
انسان هر آنچـه که  آن استمقصود سیمونیدس . ای از ابهام مطرح شد در هاله ،عدالت

چنانچه نیکی در حق دوستان و دشمنی در حق  ،دیگران است باید انجام دهد  ۀیستشارا 
 اسـتبر مبنای ادای دین بـه دیگـران  ،دشمنان و این منظور دقیق سیمونیدس از عدالت

 ۀمقولـیـک  عنوان بـهعـدالت را  ۀدربار اندیشیدن  ،افالطون .)۴و  ۴۰-۴۱: ۱۳۹۰ ،افالطون(
سه جریـان بـا زعامـت سـه شخصـیت متفـاوت  ،ی آغازید که در آن دورانفلسفی زمان
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 ،وی. کفـالوس تکـوین یافـت ۀیشـانددر چـارچوب  ،جریـان اول. جاری بـوده اسـت
ی در قالـب همگـامی و نوع بـهتعریـف کـرد تـا  بخش سـاماناصـلی  عنوان بهعدالت را 

ای  مـت اندیشـهتحـت زعا ،جریـان دوم. سازگاری با قواعد عملی و رفتـاری معنـا یابـد
در چـارچوب روابـط و  ،تعبیـری در قالـب بازیـافتن عـدالت. پلیمارخوس مطـرح شـد

معطـوف بـه عـدالت در مناسـبات  ،عزیمـت ۀیگر نقطـد  عبارت بـه. مناسبات اجتمـاعی
هـا  بـدان ،کـالن اجتمـاعی ۀعرصـاشخاص در  ۀپس باید حقوق و بهر . اجتماعی است

 . تعلق گیرد
وسی است که عدالت را در توجه به غیر خود معنـا و عدالت تراسیماخ ،جریان سوم

پسـندی  حتی در قالب اینکه هر آنچه را برای خود شایسته می ،راین تفکّ . کند تفسیر می
 ،که بـدون توجـه بـه خـودبینی آن استید مؤ  کهبل؛ گنجد ینم ،برای دیگران هم بپسند

عـدالت خـود را در  ۀیـر نظهای  پایه ،افالطون. باشد مدنظرهمیشه خیررسانی به دیگران 
شـده  معتقد است سه جریان یاد. مطرح ساخت» بود و نمود« یفلسفچارچوب مفاهیم 

زیرا آنان عدالت ؛ عدالت را در قالب امری بیرونی و ابژکتیو به تصویر کشیدند ،در فوق
را به امور رایج در مناسبات اجتماعی و هنجارهای اخالقی جاری نهفته در بطن زندگی 

بـر موضـوعیت عـدالت بـر مبنـای  ،وی. یر چگونه زندگی کردن تقلیـل دادنـدو به تفس
ارزشی درونی است که افراد در درون اجتماع بـر  ،چه اینکه عدالت؛ دارد یدتأک» بود«
چون عـدالت ارزشـی  ،بنابراین .عقالنیت و ادراک خود آن را امری نهادینه ساختند ۀیپا

اخالقـی و  ،پس کیفیتی نهادینه؛ اشته باشدتواند پیامدهای ارزشی هم د درونی است می
عی و نهفتـه در امری در قالب امور تصـنّ  صرفاً توان عدالت را  ینم. عقالنی حاکم است

  .)۴۹-۵۱: ۱۳۸۵ ،یونسی( دانستهای اجتماعی  کنش
افالطون دو گونه تعریف از عدالت را متناسب با دو نوع فضیلت انسانی که یکی در 

 ،گاه افالطون از نظر. دهد به ما ارائه می ،عمل اجتماعی است قوای باطنی و دیگری در
ای است که انسان خوب نسبت به انسان بد از آن سهم بیشـتری  فضیلت همان خصیصه

. دانـد عـدالت و رعایـت اعتـدال مـی ،شـجاعت ،فضیلت را عقل ۀسازندعناصر . دارد
. ین معناسـتهمـبـه یطه هـم حعمل اجتماعی در  ۀحوز تعریف افالطون از عدالت در 

اگـر  مثالً  ،کند محدود می ،اختصاصی عمل ۀحوز عدالت به معنای فضیلت را در  ،وی
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عمـل  ۀحـوز این فضیلت خوب بودن در  ،زن خوبی یا پزشک حاذقی است فردی مشت
فـرد را  ،باید ببینیم عـدالت. کند اختصاصی و معینی که متعلق به فرد است معنا پیدا می

کند کـه تمـامی  این تعریف روشن می. سازد یزی خوب میای و در چه چ در چه حوزه
 ،گنجـد خیر عموم و هیئت اجتماعی انسان می ،هایی که در راستای انسان بودن یژگیو 

 در .)۴۲-۴۵: ۱۳۹۲ ،فاســتر( داردشایســتگی اطــالق عــدالت بــر آن مفــاهیم و صــفات را 
که  ینحو  به ،یتلقّ  افالطون کوشید عدالت را امری نهفته در قوای باطنی انسان ،مجموع
کنندگی  عدالت فضیلتی است که صفت کنترل ،بنابراین .نفس انسان باشد ۀکنند کنترل

  .)۵۲: ۱۳۹۰ ،عنایت( داراستعقل و شهوت را  ،غضب ۀقو میان سه 
. گیرد قوای باطنی قرار می ۀگستر در  ،تعریف دوم افالطون از عدالت در این قسمت

 :یلتی ترسیم کرد که دو خصوصیت اصـلی داردمشخص گردید افالطون عدالت را فض
 مـؤثر. کنـد ی ایفا مـیمؤثرنقش  ،در اجتماعی کردن انسان .۲؛ انسان خوب ۀسازند .۱

سیاسی افالطون قلمداد  ۀاوج فلسف ،دانستن عدالت در نفس بشری و اجتماعی کردن او
 ۀرنـددا ۀوی عـدالت را حکومـت طبقـ ،سیاسـی ۀینـزم در .)۳۰: ۱۳۷۹ ،طاهری( شود می

وی از منظر . داند می) پیروان قوه اشتها( تر دارای ذات پست ۀطبقبر ) فالسفه( برترذات 
کبر عدالت توزیعی  ،اقتصادی دار و  سـرمایه ۀطبقـ دووجـود  ،به اعتقـاد وی. ید داردتأ

 ،اعتـدال حکم بـه. شود در حکم آفتی است که سبب ترویج فساد می ،فقیر برای جامعه
به نقـل  ،افالطون( یدگو  پذیرد و از عدالت توزیعی سخن می را می قهطب دومیان  وسط حّد 

  .)۴-۵: ۱۳۵۳ ،از جالینوسی
تقسیم کرد که به شرح  دسته دوتوان به  می ،آراء و نظریات ارسطو در باب عدالت را

 ذیل است: 
 . عدالت عام و خاص .۲؛ روی یانهمعدالت بسان  .۱

 گوید:  یمکه کلسن  گونه همان
یط وجود دارد که بیـانگر عمـل تفر  و  افراطدر هر موردی دو وجه  ،اه ارسطواز دیدگ«

یط تفـر  و  افـراطو عمـل میـان دو طـرف  روی در میانه ،فضیلت. شر و نادرست است
   .)۱۱۹-۱۲۵: ۱۹۵۷ ،به نقل از حاجی حیدری ،کلسن( »است

کـه فضـائلی  ،گیـرد فضائل اخالقی قرار می ۀعدالتی است که در زمر  ،عدالت عام
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۱۴ 

یعنی طرح قانون که  ،شوند قلمداد می  قاموس قانون ۀمجموع یرش همگان و زیرپذ مورد
رشد و تعالی همگان را مهیـا  ۀتواند زمین می ،عمومی است ۀشد  یرفتهپذمبتنی بر فضائل 

عدالت فـردی . عدالت عامی است ،در برابر آن بنابراین اطاعت از قانون و تسلیم؛ سازد 
 ها آندهد که  یمتک افراد قرار  تک ۀعهدزیرا تکلیفی بر  ،گیرد می در همین حوزه قرار

 . عمومیت جامعه هستند ۀدهند یلتشک
عـدالت اجتمـاعی قـرار  ۀحـوز ایـن عـدالت در . عدالت خاص نام دارد ،دسته دوم

ارسطو نظام  .)۷۳به نقل از خزاعی:  ،ارسطو( وسط یعنی همان رعایت اعتدال و حّد ؛ گیرد می
غـایتی کـه . انـد یتغاموجـودات در پـی  ۀهمداند که در آن  مراتبی می سلههستی را سل

عمـل عادالنـه را  ،ید بـر نقـش عقـل و حکمـتتأکوی به سبب . همان سعادت است
در  ،نتیجـه عنوان بـه .)۲۰: ۱۳۸۲ ،بشـیریه( یردپذنامد که بر توانائی افراد صورت  عملی می

تشـریح  الذکر فوق موارد ۀنکه بر پایبسط و شرح عدالت ضمن ای ،سیاسی ارسطو ۀاندیش
 . یافته است تمرکزبیشتر بر اعطای حق به شایستگان و سزاواران آن  ،گردد یم

به اعتقاد . استتنگاتنگ عدالت و قانون  ۀرابط ،ر سیاسی سیسروعزیمت تفکّ  ۀنقط 
تکامـل عقـل  ۀمرحلـ ،وقتی خداوند عقل را در نهاد انسان بـه ودیعـه گذاشـت ،سیسرو

یافتـه و ایـن قـانون از تبلور گر دادگری و بیـدادگری اسـت  قانونی که سنجش رتصو  به
قدمت . عدالت در پیروی از قانون متکامل عقل است ،بنابراین .کند منبع عقل تغذیه می

قـانون . بـود نشـده  نوشـتهدولـت  توسـط بهگردد که هنوز قانونی  یبرمعدالت به زمانی 
ابتدا باید مفهوم قـانون طبیعـی  .)۳۱۵-۳۱۶: ۱۳۹۲ ،ترفاس( انسان است عقل باهمزاد  ،برین
بشـری سـازگاری  عقـل بـاقانونی اسـت کـه  ،قانون طبیعی. وی تشریح شود ۀیشانددر 
خـط قرمـز و حـدودی را  ،شـده یدقبه سبب اوامر و نواهی که در آن  ،این قوانین. دارد

 ۀموضـوعاید قـانون نب. برای افراد بشری تعیین کرده که عدول از آن خطا و جایز نیست
 ،از نظـر وی. قـانون ازلـی خداسـت ،واضـع ایـن. بشری با آن ناسازگاری داشـته باشـد

آور و  رعایـت اصـول الـزام ،عدالت. عدالت همان قانون طبیعی و هماهنگی با آن است
 شـدمیـان افـراد بشـری وضـع و پذیرفتـه  ،ناپذیری است که در راستای خیر عمـوم تغییر

   .)۱۹۵-۱۹۷و  ۲۵۶ :۱۳۴۱ ،عنایتنقل از  به ،دورانت(
گوستین گـذارد و بـا  دانـد و گـامی فراتـر مـی عدالت سیسرو را نارسـا مـی ۀینظر  ،آ
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وی را فیلسـوف  ،بدین سـبب. کند تعریفی قدسی از عدالت مطرح می ،نگاهی انتقادی
شود  تعریفی تئولوژیک از عدالت ارائه می ،در این دوره .)۷۴: ۲۰۰۷ ،کهن( یدندنام قانون

بـه معنـای داوری  ،میشـپات ۀواژ تحت عنوان دو ) انجیل( مقدسه با رجوع به کتاب ک
. کار رفته است هب  ،کردار که به معنای فرد درست ،یک قاضی درستکار و دیگری زدک

 .)۳۵: ۱۳۸۸ ،یـدریح یحـاج( شود طرف به تصویر کشیده می یبیک آئین  عنوان بهعدالت 
. نـاموس هسـتی اسـت عنوان بـه ،آن در قـانونوی در پی آشکار کردن عدالت و نمـود 

گوستین ۀیشاندعدالت در  های اساسی خدایان محبوب است و  یبند صورتیکی از  ،آ
متعلـق بـه همـین فهـم  ،عـدالت. ورزد یـد مـیتأک خدا باحق ارتباط  عنوان بهبر عدالت 

 ۀبطـرامنـوط بـه  ،عدل .)۸۷: ۱۹۶۳ ،کالرک( تابد یبرمفهمی که شناخت فضائل را  ،است
ای که در چارچوب آن انسان باید با به درون خـود بنگـرد و  رابطه ،بین خدا و بشر است

بـرداری از  در صورت فرمـان ،درونش را اصالح کند تا با برقراری ارتباط با خالق هستی
  .)۱۹۰: ۱۳۸۷طباطبایی، ( شدق خواهد در جامعه محقّ  خود خودبهعدل  ،قوانین

گوسـتین دو گ ،بحـث ۀادامدر  متفـاوت را بیـان  ۀجامعـونـه زنـدگی در قالـب دو آ
در کشمکش دائمی میان ایـن دو  ،زندگی انسان. یعنی شهر زمینی و شهر خدا ،دارد می

شرعی و مقتضـیات   اهالی آن بر طبق امیال غیر ،در شهر زمینی. جامعه در جریان است
اسـت و در هـای شـیطانی  گذرانند که ناشی شده از اعمال و وسوسـه زندگی می ،مادی
تنهـا مجـوز . اسـت شـده بنااصول و معنویات  ۀشهر آسمانی قرار دارد که بر پای ،مقابل

اطاعـت از فـرامین و قـوانین الهـی و انسـان از طریـق پیشـه کـردن  ،ورود به شـهر خـدا
احمدی ( استعین عدالت  ،دسترسی به این حصول حقیقی. معنویات به آن خواهد رسید

ربـانی  نظـام  بهاول  ۀعدالت مطلق در درج ،قرار ینازا« .)۱۹۰و  ۱۹۵-۱۹۳: ۱۳۸۷ ،طباطبائی
ق تـر و محـدودتر تعّلـ ممکن است به نظـامی تنـگ ،ثانی ۀدرجدر . گیر تعلق دارد آفاق
   .)۳۵۰: ۱۳۹۲ ،فاستر( »گیرد

 ی دوران کالسیک انگار مطلقگفتمانی پارادایم  نقد برون
برتـر  ۀطبقـ عنوان بـهی فیلسوفان را وکه  آن است ،شده واردانتقادی که به افالطون 

شناسند و در جهت آن حرکـت  کند که خیر را می جامعه و برخوردار از عقل معرفی می
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۱۶ 

محتـوای  ۀیرنـددربرگآموزشـی کـه  ۀبرنامـهـیچ سـازوکار و  ،او در این زمینـه. کنند می
ا اینکه چگونه بایـد در مسـیر عـدالت قـرار گرفـت ر  ،همچنین. ارائه نداد ،عدالت باشد

بحـث افالطـون مبنـی . عدالت و نه محتوای آن اشارت داشت ۀدرجمسکوت و تنها به 
فقط بستر  ،شود دار عهدهکه هرکس بر طبق استعدادش کاری  آن استبر اینکه عدالت 

: ۱۳۸۸ ،واعظـی( رانه ذات درونی مفهـوم عـدالت  ،کند های عدالت را تشریح می و زمینه
در . مربـوط اسـت وسـط حـّد به اصل  ،عدالت ارسطو ۀانتقاد وارده به نظری .)۱۰۷-۱۰۵
بـر طبـق . پذیرد ی بر مفهوم عدالت صورت میعدم انطباق اصول کمّ  ،حد وسط ۀینظر 
ما  ،یط استتفر  و  افراطی راه دوارسطو که مبتنی بر رعایت اعتدال در  حد وسط ۀینظر 

 . شویم به تحلیل نادرستی سوق داده می
بسـیار ظلـم کـردن افـراط و  ،ین اساسبرا؛ ظر بگیریدمفهوم ظلم را در ن ،برای مثال

در پـارادایم . در ظلـم کـردن اسـت ،روی پـس میانـه؛ کمتر ظلـم کـردن تفـریط اسـت
خـدایان و نیروهـای  ریتأثتحت  ،ی زمینی باشدا مقولهعدالت  که آنبیش از  ،کالسیک

ب فرود آمـده عدالت از عالم غی ،بدین معنا در این پارادایم. ردیگ یمماوراطبیعی شکل 
البتــه در دوران . ی انــدک قــادر بــه درک عمــق و کنــه آن هســتندا عــده صــرفاً اســت و 

عـدالت  ،در ایـن عصـر که نیاچه . شود یمی استثنا حدود تااین قضیه  ،امپراطوری روم
 ،نقد بر پارادایم کالسیک عـدالت را نیتر  مهم. شود یمبه مفهوم قانون مدنی فروکاسته 

ی زمینی به نیروهایی فرازمینی و ها دهیپدارجاع  ،و ثابت از هستی تعریف واحدتوان  می
 . ی دانستانگار مطلق ،تینها در

 ی عدالت در پارادایم مدرنها یپرداز هینظر  ب.
ــه اســت دوران حاکمیــت عقالنیــت انســان ،عصــر مــدرن ــازا. مداران مرجــع  ،رو نی

ی ها دگاهیـد خـود  ،عصـر نیـزالبته ایـن . ابدی یماز آسمان به زمین تغییر  ها یریگ میتصم
 بـه ارائـه و نقـد نگـرش عـدالتی ،در ایـن بخـش. زدیـانگ یبرمـعدالت  ۀمتفاوت دربار 

 ،انگـار فایـده اندیشـمندان ،مـدرن چـون جـان الک ۀدور  اندیشمندان غـرب نیتر  مهم
 . شود یمپرداخته ... جان راولز و ،یستیمارکس افکار ،ایمانوئل کانت

قانون  :زیر است قرار به ها آنین تر  مهمشمرد که  یعت برمینوزده قانون برای طب ،هابز
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گویـد کـه مـا بایـد حقوقمـان را در ماهیـت  یمین صـلح و قـانون دوم تأماول مربوط به 
این اصـول  .که مبتنی بر رضایت و تمایل دیگران است جستجو کنیم ،اجتماعی قرارداد

 ،بر طبق ایـن اصـل. بزی استن عدالت هامبیّ  وضوح بهتا آنجا که اصل سوم  ادامه دارد
بـر مبنـای یـک  ،انـد یرفتهپذد اخالقی که نسبت به همـدیگر افراد حقوق خود را بر تعهّ 

هر فـردی یـک قطعـه از  ،با تصویب این قانون. دارند یمبرای همه بیان  قبول قابلپیمان 
کنـد و ایـن عـین عـدالت  یمترویج همکاری بین دیگـران معاملـه  منظور بهخود را  حّق 
 . که میان افراد تبیین شده است د به میثاقی استن انجام و تعهّ پس قانون سوم مبیّ  ،ستا

جنگ همه علیه همـه اسـت و نیـاز بـه  ،مدنی در وضع طبیعی ۀجامع ،از منظر هابز
زنـدگی  ۀجهـت جلـوگیری از شـیو  کمک راهنمای انسـان ،کاتالیزوری دارد که در آن

ق عدالت از زمانی شروع جدال بر سر تحقّ  ،یطورکل به .)۶۹: ۱۶۵۱ ،هابز( باشدآنارشیستی 
به تـدوین  ،این احساس خطر. شد که افراد احساس به خطر افتادن منافع خود را داشتند

ی جمعی زندگ وموجودی که حامل شعور سیاسی  عنوان بهها  قرارداد موضوعه بین انسان
داتش ایبندی فرد بـه تعّهـپ ،عدالت در نظر هابز .)۱۱۶: ۱۳۹۰ ،بشیریه( یدگرد منجر  ،است

مستلزم توجه به منافع متقابـل  ،این مهم. استشده توسط او  یرفتهپذدر قبال قراردادهای 
رویکـردی مفیـد و  ،هـابز در فصـل پـانزدهم کتـاب لویاتـان .)۳۷۳: ۱۳۸۸ ،حقیقت( است

محاسبات  ۀگستر . نامد او قانون طبیعی را آغازگر عدالت می ،دهد کننده ارائه می کمک
ابز در باب قوانین طبیعی سبب شد تا وی عدالت را تنها قانونی بداند که فـرد در برابـر ه

عـدالت در  .)۲۵: ۲۰۰۱ ،برایـر( قاطعانـه از خـود دفـاع کنـد طور بـهبایـد  ،تهاجم دیگـران
وی معتقد است بر طبـق . شود بر مبنای قانون طبیعی تشریح می ،های جان الک یشهاند

و مالکیت هستند و عـدالت در ایـن اسـت  ی آزادها فرصترای دا ها انسانقانون طبیعی 
 ،فاجیـانی( اسـت پس عدالت در همراهی با قـانون طبیعـی ،که این حقوق محدود نگردد

۱۹۸۳ :۱۶۳(.   
یبرالیسـم لگـذار مبـانی فکـری و فلسـفی  پایـه عنوان بـه ،با واکـاوی نظریـات الک

بـر متـون مقـدس   یـهتکالک بـا . و مالکیـت دارد در کارریشه  ،یابیم که عدالت درمی
قـه بـه از آن موقع که زمین و تمامی احشام و گیاهان متعلّ  ،خداوند عزوجل معتقد است

زمـین  ،در حالت کلـی. آن را در اختیار فرزندان آدم قرار داده است ،زمین را خلق کرد



   

ش
ژوه

پ
مي

سال
ي ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ييز

/ پا
 

تان
مس

و ز
 

١٣
٩٧

 
رة 

شما
 /

11
8

 

۱۸ 

ن و اما وضعیت زمی؛ قات آن برای انسان استو تمامی متعلّ  شده  خلقبرای فرزندان آدم 
الک بـا  ،شـده ساختهچنانچه زمین بـرای همگـان  ،قاتش تا حدودی نامعلوم استمتعلّ 

یـز در چ  همـه کـه آنجـا از. کنـد گونه تشریح می عدالت را این ،گریزی به این مصادیق
تمامی نیروهـای ( خودی خصوصی ابزارهاتوانند با  می ها انسان ،قرار دارد ها انساناختیار 
مالکیـت  نسبت به چیـزی حـّق  ،در پرتو توجه به امر مهم کار) و عقل پا و  دست ،خود

 ،عـدالت. کنـد گونـه تشـریح مـی عدالت را همـین ،این مقدمات ۀدر سای. داشته باشند
بایـد . شـوند در پرتو تالش خود و کـار صـاحب آن مـی ها انسانکه  است همان چیزی
ی در دور شـدن همّ نقش م ،در قالب توجه به مالکیت اومانیستی ،افکار الک گفت که

امیـری ( ی در غـرب داشـتوسـط  قـرونای یونان و  برداشت متافیزیکی دوران اسطوره از
   .)۱۰۳-۱۰۷: ۱۳۸۵ ،صفت

وجــودی مکتــب  ۀفلســف. ســودمندگرایان اســت ،نگــاه و نگــرش دیگــر بــه عــدالت
جرمـی بنتهـام  ،از بانیان اصلی این مکتب. اعتقاد به اصل سودمندی است ،باوری فایده
ای دست به انتخاب بزنند که بیشترین لـذت یـا  افراد باید در زمینه ،به اعتقاد وی. است

عدالت فضیلتی است  ،الذکر متناسب با استدالل فوق. آورد سعادت را برایشان به ارمغان
اجتمـاعی حاصـل  ۀینـزمفردی و هـم در  ۀینزمخیری که هم در  ،استکه در پی خیر 

 .)۴۸۴-۴۸۵: ۱۳۹۲ ،جونز( شود می
عزیمت بحث هیـوم در بـاب  ۀنقط. باوری است دیگر اندیشمند کلیدی فایده ،ومهی
به  ،ها ضرورت انعقاد قوانین را احساس کردند تا بدین طریق آنجاست که انسان ،عدالت

د یافـت و یس قـانون توّلـتأسـعـدالت بـا . ی خود پایان دهندنابسامانقانونی و  اوضاع بی
قائـل بـه ایـن تفکـر  ،هیوم برخالف دیگـران. داردطلبی  ریشه در قانون ،پیشگی عدالت

 ،ینبنـابرابلکـه محصـول روابـط انسـانی و  ،نیست که عدالت موضوعی ماورائی اسـت
پذیرش اصل احترام  را در عدالت منشأ ،وی. ای مصنوع و ساختگی است پدیده عدالت

مطـرح ... و و تعهـداتاقوال  ،یس حکومتتأسضرورت پیدایش و  ،به حقوق مالکیت
  .)۲۹۰-۲۹۱: ۱۹۵۵ ،اینسلی( کند یم

. ایمانوئـل کانـت اسـت ،است پرداختهدیگر اندیشمند کلیدی غرب که به عدالت 
عـدالت  ،از دیـدگاه وی. آزادی را مطرح کرد ۀعدالت به مثاب ۀاید ،وی در دنیای غرب
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ها و حقوق فردی در چارچوبی از قوانین به  در وضعیتی رخ خواهد داد که در آن آزادی
هم دنبال و هـم محـدود  ،بدین معنا که حقوق فردی. شوند ای ماهرانه صیانت می هشیو 
از  انـد عبارتای در باب عدالت است کـه  بندی دوگانه قائل به تقسیم ،کانت. شوند می

ایـن نـوع آزادی  ،استکانت  توجه مورد ،آزادی بیرونی. آزادی بیرونی و آزادی درونی
و  فقط بـا رعایـت ،آزادی مشروع. مشروع یرغادی آز  و آزادی مشروع به دو قسم است:
شرایط حاکم . شود قه به فرد در چارچوب قوانین عمومی توصیف میاعمال حقوق متعلّ 

سـه . گیـرد قـرار مـی مشـروع یـرغهای  آزادی ۀزمر در  ،در وضعیت طبیعی هابز و الک
 از: اند عبارتمحور اصلی عدالت کانتی 

 رونی افراد با یکدیگرارتباطات اجتماعی و بی ۀحوز  .الف
 های افراد با یکدیگر  ارتباط اراده .ب
 ،به نقل از واعظی ،رزن( جامعهافراد در بطن  ۀارادریزی  پی ۀحوز طرح قوانین عادالنه در  .ج

۱۹۶۹ :۳۶۹(.   
 ۀدیگر نگرش و مدل کلیدی حاکم در دنیای غرب بـرای تحلیـل و واشـکافی مقولـ

ــار و  ،عــدالت  ۀکــارل مــارکس و فلســف ،د و فیلســوف غــربهای اندیشــمن یشــهاندآث
 ،عـدالت را ۀیح و تحلیل مقولتشر اصلی وی در  ۀمحوریت و کلیدواژ . مارکسیسم است
رات دهد که برآیند و ماحصل تفّکـ یمداری و نظام تولید تشکیل  یهسرماواژگان استثمار 
وی . داد کمونیسـتی ارائـه صورت بهعدالت بازتوزیعی منابع و امکانات  ۀخود را در اید

ی برقـراردر  ،پـذیرد و تنهـا آرمـان عـدالت را ینمهـیچ برداشـت دیگـری از عـدالت را 
انـد  یدئولوژیکیای ا سازهساخت و  ،عدالت و حقوق ،وی اعتقادبه  .داند یمیسم کمون

عــدالت را  ،همچنــین وی .داری هســتند یهســرماکــه تنهــا در خــدمت توجیــه مالکیــت 
 ،بت به تعریف آن بر مبنای اصول اخالقی کمونیسـمداند و نس ینممفهومی فراتاریخی 

: ۲۰۰۲ ،رشـید( کنـد خصمانه دفـاع مـی ،او حتی از اصول کمونیسم. است همچنان مصّر 
۴۴۶-۴۴۵(.   

اسـت  افزوده ارزشارزش اضافی یا  ،مارکس ۀمفهوم دیگر در تبیین عدالت در اندیش
دار  یهسـرمامیان طبقه پرولتاریا و تولید  ۀتولید و شیو  ۀکه به اعتقاد وی در روابط ناعادالن

برابـر  اصـالً تبـادل ارزش کاالهـا  ،بنابراین .برد دار از آن بهره می یهسرماآمده و  به وجود
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توسط کارگر  ،کاال. است شده استخراجنابرابر  ۀداری از مبادل یهسرمای ها ارزشنیست و 
و پیـروانش از عـدالت  تفسیر مارکس .)۴۶۳همان: ( رسد یمدار  یهسرماتولید و سودش به 

تنهـا طریـق . مطـرح گردیـد یسـمکمون شـهر آرماندر قالب  ،اجتماع و اقتصاد ۀحوز در 
یگــانگی انســان در اقتصــاد و از بــین بــردن مالکیــت ازخودبحــذف  ،برقــراری عــدالت

 ،مــارکس زعم بــه. داران و خاتمــه دادن بــه اســتثمار طبقــاتی اســت خصوصــی ســرمایه
گاهی و  آن استاجتماعی بندی  ترین صورت ناعادالنه که غایات زندگی بشر در قالب آ

از  ،تواند با مالکیت خصوصی داشته باشد یمآزادی به جهت اصطکاک و تعارضی که 
مـارکس قائـل بـه  ازآنجاکـه .)۳۱-۳۲: ۱۳۸۸ ،بشـیریه( شـودآن افزوده  برشدتبین برود و 

. سـازد اد مطرح مـیعدالت را در پشت سر اقتص ،اقتصاد بوده ۀعدالت توزیعی در عرص
مالکیـت  ،کی و کمونی شودای اشتر نوع بهاگر اقتصاد سامان یابد یا  ،در نظرگاه مارکس

عدالت  ،از این طریق. یشه کن خواهد شدر  همآن تبعیض طبقاتی  تبع بهرود و  از بین می
 ،برقراری عـدالت بـوده ،اصلی یا هدف ۀتوان گفت دغدغ بنابراین می .آید می به وجود
 . گرفت زار رسیدن به آن از طریق اقتصاد شکل میولی اب
. در چارچوب سنت قراردادگرایی کانتی قـرار دارد باید ،برداشت راولز از عدالت را 
جهـل و عـدالت  ۀپـرد ،برای تبیین اصول عدالت از مفاهیم کلیدی وضع نخسـتین وی
 ،آزادانه و برابـر طور بهافراد  ،از منظر راولز در وضع نخستین. برد انصاف بهره می ۀمثاب به

 ۀپذیرنـد و همـ خـود را در چـارچوب یـک پیمـان و قـرارداد مـی ۀمفاهیم بنیادین جامع
پس یـک ؛ کنند همکاری اجتماعی و اقتصادی را ساماندهی می جمله از توافقات دیگر 

اقدام مشترک در راستای تخصـیص حقـوق و تکـالیف اولیـه در جهـت برخـورداری از 
افـراد از آزادی برابـر  ،در ایـن شـرایط. گیـرد افـراد صـورت مـیمواهب اجتماعی میـان 

شـرایط برابـری در . نامـد یمانصـاف  ۀمثابـ بهاین وضعیت را عـدالت  ،وی. برخوردارند
  .با وضع طبیعی در قرارداد اجتماعی همخوانی دارد ،وضِع نخستین
 ،حال  ینع دری افراد جامعه و آزادمنشانصاف  ۀمثاب بهعدالت  ۀوجه مشخص ،بنابراین

 ،عدالت خـود ۀراولز برای تبیین نظری .)۴۳: ۱۳۹۰ ،راولز( استطرفی نسبت به یکدیگر  یب
های برابر و اصل توجیه نابرابری اقتصـادی  یآزاداصل  :دارد یمدو اصل اساسی را بیان 

 ،اصـل اول. ین اقشار جامعه مفید واقع شـودتر  محرومو اجتماعی در شرایطی که به نفع 
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. جهت برخـورداری از عوایـد اجتمـاعی اسـت ،ی برابر برای شهروندانها تفرصد یّ مؤ 
سودی را برای اقشار  ،داند که این نابرابری یمنابرابری را در شرایطی مشروع  ،اصل دوم

هایی است که به سود  ینابرابرعدالتی  یب ،تر سادهبه بیان . پایین جامعه در پی داشته باشد
-۱۱۲همـان:( دانـد اصل دوم را بر اصل اول مقدم مـی ،ولزدر این میان را. همگان نباشد

هشـتاد اقـدام  ۀوی در ده ،از عدالت توزیعی تفسیر لیبرالی راولز به دنبال انتقاد بر .)۱۱۰
 ۀچرخش نظـری در اندیشـ ،در اینجا. کند یمانصاف  ۀبه نگارش کتاب عدالت به مثاب

 وی در. کنـد اسی شیفت پیدا مـیافتد و از عدالت توزیعی به عدالت سی راولز اتفاق می
 عـدالتانصاف را روشی اخالقی برای رسیدن به اصـول  ،انصاف ۀمثاب بهکتاب عدالت 

گیری منصفانه  ختم شدن به تصمیم ،کند و عدالت را تعریف می) اصل برابری و تمایز(
   .)۱۵۹-۱۶۰: ۱۳۸۲ ،افروغ( داند می

 رننقد برون گفتمانی پارادایم ماتریالیستی دوران مد
کـه ایـن  ینانخست . بر پارادایم عدالت مدرن وارد نمود توان یم ،چند انتقاد اساسی

یدًا از ایــدئولوژی لیبــرال شــد ،کــه ایــن پـارادایم یناچـه . ایــدئولوژیک اســت ،پـارادایم
مبتنـی بـر  ،کـه ینادوم . اسـت متـأثرسو و مارکسیسم از سویی دیگـر  دموکراسی از یک
 هـا فرهنگعمومیت بخشیدن اصول عدالت برای سایر  یعنی ،است  پذیرش اصل تعمیم
. ها و نگرش سایر جوامع از عدالت خواهـد بـود یتوجهی به طرز تلقّ  که خود مستلزم بی

چنانچه بیشتر متفکران عصر . نگاهی تئوریک و انتزاعی به عدالت اجتماعی دارد ،سوم
تـوان  کـه نمـی یحال در ،دهند عدالت را بسط و شرح می ،قراردادی فرضی ۀمدرن بر پای

ی داد یا کاربردی کردن آن از عـالم نظـر بـه عـالم به عالم واقع قابل تسّر را ی آن راحت به
تـوان اعتبـار و  نمـی ،کـه یناچهـارم  .)۱۶۵-۱۷۲: ۱۳۸۹ ،افضـلی( عمل بسیار مشکل است

  .)۱۲۴: ۱۳۸۹ ،توانا( ت آن را به محک آزمون گذاشتصّح 
اومانیسـتی و  ،ای زمینـه ،ادایم مـدرن عـدالتشـاخص پـار  ،بیان شد آنچهبر اساس 

مناسـبات  ،مدرن ۀران در دور بدین منظور که این نسل از متفکّ . قراردادی بودن آن است
بشـری  ۀبرآمده از اجتماع و طبع بشری را عامـل تعریـف و پیـدایش عـدالت در اندیشـ

 و فرهنـگانسـانی مثـل  ۀتبیـین عـدالت در پرتـو اقتضـائات جامعـ ،بنـابراین .داننـد یم
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 . ابدی یمایدئولوژی معنای اصلی خود را 
فکـری  ۀمتناسـب بـا ظهـور دو نحلـ ،عدالت به شـکل امـروزی را در غـرب ۀاندیش

 ،نخسـت ۀنحلـاصـلی در  ۀدغدغـ. داد قـراری بررس موردیالیسم باید سوسدموکراسی و 
ی مشـروطه هـا حکومتگیـری  ی منجـر بـه شـکلنوع بـهقدرت بود کـه  ۀعادالنتوزیع 
رویکـردی  ،شناسـی شناسی و انسـان سیاسی این نهضت در قالب معرفت ۀیشاند. دگردی

 ،دوم ۀنحلـ ۀدغدغـ. قـدرت اسـت ۀجدید به روی بشر گشود که همـان توزیـع عادالنـ
ناشی از  قدرت باثروت و مبارزه  ۀعادالنتوزیع  ،چارچوبی در جهت رفع تبعیض طبقاتی

 ،ادی و اجتمـاعی در بـاب عـدالتزمان و گذار از نگرش اقتصـ گذشت با .ثروت بود
تفسیر جدید در چارچوب جایگزین . ید کردبازتولغرب خود را با تفسیری جدید  ۀفلسف

های  آموزه ۀیپای تفسیر عدالت بر جا به ،های سیاسی ر عدالت بر مبنای آموزهکردن تصّو 
یکی از اصول اساسی سیاسـی معرفـی  عنوان به ،آزادی. اقتصادی و اجتماعی مطرح شد

 ،سـروش( رشـد و ادامـه یافـت ،انگاران ای مکتب فایده این مهم در مبانی اندیشه. گردید
۱۳۷۳ :۱۱-۱۰(.   

 یی از منظر سندلگرا جامعهعدالت در نزد مکتب  ج.

 مایکل سندل . ۱
. داند یبرالیسم را متوجه نظریات راولز میلانتقادات خود از  ،متمرکز صورت بهسندل 

 از:  اند رتعباانتقادات وی به راولز 
کبر فردیـت افـراد  ،ها سایر لیبرال مانند بهراولز  .الف ر یعنـی بـه فـرد غیـ ،کنـد یـد مـیتأ
 لحـاظ ازبنابراین  .داند می م بر جامعهی که فرد را مقّد ا گونه به. جتماعی توجه داردا

 . از فرد است رمتأّخ جامعه  ،فلسفی
نـه  ،گرایـی روی آورده ذهـنبـه  ١،های ا خالقـی راولز در برداشت خود از گزینش .ب

 بـه دسـتیی و کـاربرد اخـالق شناسـایک معیار مناسب بـرای  ،وی. گرایی عینیت
وابسته به برداشت شخصی افراد و مبتنـی  ،دهد و طرز تلقی از اعمال اخالقی را نمی

                                                 

1. Moral choice. 
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 . کند گرا معرفی می گرا و نه عین وی را ذهن ،در آخر سندل. داند می ها آنبر سالیق 
بـر  ،بدین شرح که راولز در ابتدا. در آثارش» خود«ی در برداشت راولز از ناسازگار .ج

کبرداشتی بین االذهـانی از خـود  یعنـی اعتقـاد بـه خـود از پـیش  ،یـد دارد و ایـنتأ
یـت لیبرالیـزم نها در ،دهـد با انتقاداتی که سـندل بـه راولـز نسـبت مـی ١.یافته فردیت

لیبرالیـزم  .)۳۴-۳۶: ۱۳۸۵ ،مالهـال و سـوئیفت( نامـد یمـ ٢گـرا راولزی را لیبرالیـزم وظیفـه
هـای سیاسـی و اخالقـی  بر تقدم عدالت بر سایر آرمان ،گاه سندل گرا از نظر وظیفه

کوشد در راستای  راولز با پیوند دادن مفهوم عدالت با حق می ،رو ینازا. استوار است
آن  ،ویفـرض اصـلی  پـیش. برای اثبات مدعای خود گام بردارد ،م حق بر خیرتقّد 
هـای  دارای برداشـت ،آن تبع بـهو  شـده  ساختهر ای که از افراد متکثّ  جامعه که است

ط اصولی اداره شود که مستقل از برداشـت افـراد از باید توّس  ،متفاوت از خیرهاست
حامل اصولی باشد  ،که خود ینحو  به. حق پیوند داده شود ۀیعنی به مقول ،خیر باشد

دو تعبیـر  ،عـدالت بـا حـق ۀلأپیونـد دادن مسـ ،بنابراین .دتا بتواند تعیین تکلیف کن
های  تقدم و برتری اخالقی عدالت بر سایر ارزش .۱: دهد می به دستمتفاوت از آن 

پذیرش و توجیـه  .۲؛ فرضی گونه پیش بدون در نظر گرفتن هیچ ،سیاسی و اجتماعی
سـایر خیرهـا یـک حـق بـر  عنوان بـهعـدالت  ،در ایـن راسـتا. م حقوق بر خیرهاتقّد 

م اسـت یـا تقـّد  نظر موردعدالت  ،م اخالقیحال باید گفت که تقّد  .ارجحیت دارد
برداشـتی  ،م اصول عدالت که بـه نحـویم اخالقی عدالت یعنی تقّد تقّد  ؟مبنایی آن

دلیل یک دسـته  این بدان معناست که تحمیل بی. سازد خاص از خیرها را مطرح می
که توسـط افـراد دیگـر  ها بر سایر برداشت ،ها رزشا حق بهبرداشت  عنوان بهاز اصول 
عـدالت  ،م مبنایی عدالت پذیرفتـه شـوداما اگر تقّد  ،آید می به وجود گیرد شکل می

بـر تمـامی خیرهـا ارجحیـت و  ،ی که دارای ارزش اخالقی مطلق اسـتحقّ  عنوان به
  .)۳۶-۳۸همان: ( کند م مطلق پیدا میتقّد 

مبـانی  ،راولـز ۀنامـد کـه در نظریـ گـرا مـی رال وظیفهبه این سبب راولز را لیب ،سندل
م تقـّد  ،در ابتـدا) راولـز( یو. شـود در مطالـب فـوق مشـاهده مـی شده ذکرمفروضات 

                                                 

1. Antecedently individuated. 
2. deontological. 
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۲۴ 

راولـز  ،دوم .پـذیرد یمفضـیلت نهادهـای اجتمـاعی را بـر هـر چیـزی  عنوان بـهعدالت 
ی طـرز تلّقـ ،م حق بر خیرها را اثبات کند و سـومتقّد  ،کوشد در نگرش لیبرالی خود می

اصول مستقل از خیرهـا کـه ریشـه در سـالیق شخصـی  عنوان به ،راولز از اصول عدالت
 ۀکننـد یمتنظامـر اداره و  عنوان بهم مضاعف عدالت بر سایر خیرها را تواند تقّد  می ،دارد

  .)۳۹همان: ( کنداجتماع توجیه 
چوب نظریـات خـویش را در چـار  ،که سندل در بـاب فلسـفه سیاسـی جهت  آن از
یی را کـه راولـز در ها مؤلفـهکوشیم تمامی  می ،از لیبرالیزم راولزی هدف قرار داده انتقاد

و  برده کار بههای عدالت  در حوزه خصوصاً نظریات فلسفی خود و  ۀراستای تبیین و ارائ
 . را بیان داریم اند گرفته قرار انتقاد موردتوسط سندل 

 ،عـدالت راولـز ۀمراحـل تبیینـی نظریـ یکـی از عنوان بـه ،جزء اصلی وضعیت اولیـه
توان ادعا کـرد کـه ایـن اصـل از  می ،بنابراین .پذیرش توانائی اراده و اختیار انسان است

د بـه با ملتزم دانستن خود به این اصل کـه همـان تقّیـ ،راولز. مبانی اصلی فکری اوست
ل سـند. کنـد بنـدی مـی را صـورت» خـود«ساختار نظریـات  ،متافیزیکی است» خود«

در مورد راولز صادق  ،)اعتقاد به خود متافیزیکی( شده ذکرگوید کاربرد مفروضات  می
کنندگان در وضعیت اولیه که برای مشـورت  چنانچه راولز برای توصیف مشارکت؛ است

به دامـان ایـن  دست ،خود داشته باشند ۀجهت اینکه چه نگرشی به خود و جامع ،هم با
نهادهـای  کـهاندیشند  گونه می این ،وضعیت اولیه کنندگان در شرکت. اصول شده است

بـا  ارتباطشـاناز جامعـه و نهادهـای آن و  درکشانو اینکه  جامعه خود را چگونه بسازند
 ۀهـا را در شـرایطی کـه مهیاکننـد ایـن فـرض ،راولز. سایر افراد جامعه چگونه باید باشد

وضعیت اولیه را به در  کنندگان مشارکتو شرایط  خالصه ،پذیرش فضیلت عدالت است
بستری برای مشارکت و  ،این پیام است که جامعه ۀکند که دربرگیرند نحوی تشریح می

کای متفاوت و با  اما از زاویه؛ نیل به مزایای متقابل است  ،ید بر برداشتی جدید از فـردتأ
  .)۴۳-۴۴همان: ( یشها در چارچوب توجه به آزادی

در  ،شـوند بنـدی مـی ی که توسـط افـراد قالـبکند که مزایای اجتماع راولز ادعا می
بـردن  پـیش بـه دنبـال هرکـدامیعنـی  ،گیرنـد طرفانـه شـکل مـی بی کامالً  ۀوضعیت اولی

 بـاهمرا  ها آن ،یاتشانغارا در پیشبردن  ها آن ،این مهم. های خود از خیر هستند برداشت
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ی بـه تسـّر مخصوص وضعیت اولیه است و قابل  ،ذکرشدههای  ویژگی. کند د نمیمتعهّ 
تواند  پذیرد که تداخل منافع و اهداف افراد می چه اینکه راولز می؛ وضعیت واقعی نیست

 گفتـه مفروضـاتتمـامی  ،بنـابراین .همکاری و مشارکت را در جامعه ایجاد کنـد ۀزمین
سـندل . گیرنـد نـه در وضـعیت واقعـی در وضـعیت اولیـه شـکل مـی مجـازاً همه  ،شده 

بسـتری بـرای همکـاری و مشـارکت  جامعـه را ،ند که راولزگونه توجیه ک کوشد این می
چون از توانائی  ،برداشتی خاص از خیر دارند کدام هرکه  کند میان اشخاص معرفی می

ــد ــار برخوردارن ــ ،وی .اراده و اختی ــر تکّث ــّخ ب ــادین ر و تش ــرادص بنی ــّح ) اراده( اف ه ص
همکـاری  ۀزمین ،ز خیرهاای ا هتواند به سبب برداشت یکسان عّد  این مهم می. گذارد می

  .)۴۵-۴۶همان: ( نکندرا گاه فراهم کند و گاهی 

 سندل و اصل تفاوت راولز. ۲
هـای اقتصـادی و  ینابرابرکـه تنهـا آن نـوع از  آن اسـتگویای  ،اصل تفاوت راولز

یـن ا بـر ،وی. یـد شـودعاترین اقشار جامعه سودی  اجتماعی مجازند که به حال محروم
هـای  در حـوزه ،عـدالت ۀکننـد گویـد اصـل تفـاوت تبیـین د و میکن ادعا پافشاری می

منـد از مزایـای  افـراد بهـره ،زیـرا در نظـام اجتمـاعی ،اجتماعی و اقتصادی خواهد بـود
منـد از مزایـای  و افـراد بهـره) و موقعیـت ثروت ،صاحبان قدرت( یاقتصاداجتماعی و 

منـدی را خواهنـد  بهـرهبیشـترین  ،محـروم جامعـه ۀاز طبقـ) استعدادهای ذاتـی( یعیطب
اقتصـادی و چـه  ،چنین مزایـایی چـه اجتمـاعی .له ناقض عدالت استأاین مس. داشت
بـل شانسـی بـوده و  ،هـا اعطـا نشـده بر مبنای شایستگی و استحقاق افراد بدان ،طبیعی

 اعطـااتفـاقی بـه مـن  طور بـهاین مواهب  که آنجا از ،بنابراین .قمار است ۀمسابق مانند به
منـدی بیشـتر از مزایـا  ته و عادالنه نیست که مـن از ایـن شـرایط بـرای بهـرهشایس ،شده

پذیرد که توزیـع  نشانگر توافقی است که در پرتو آن جامعه می ،اصل تفاوت. یمسودجو 
بـر  ،مواهب طبیعی میان افراد را مشترک بدانیم و مزایـای تـوزیعی بـرای ایـن مواهـب را

  .)۶۲-۶۳ ،همان( ریمیگ نظرمبنای اصل مشترک میان همگان در 
ریشـه  ،معیاری برای استحقاق افراد عنوان بهعدم پذیرش مواهب طبیعی  ،سندل زعم به

راولز بـا توجـه بـه اصـل . یافته دارد یتفرد متافیزیکی یا شخص از پیش » خود« ۀدر نظری
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۲۶ 

پـس  ،شـوند اتفـاقی بـه اشـخاص اعطـا مـی طور بـهمعتقد است که چون مواهب  ،تفاوت
ثابت است و این مواهب » خود« یتهو یعنی ؛ هستند» خود« یبراذاتی  غیر کامالً صفاتی 

 . را تغییر دهند» خود«تواند  هستند و نه می» خود« ۀنه سازند ،یرضروریغغیر ذاتی و 
این . تناسب وجود دارد» خود«میان اصل تفاوت و برداشت راولز از  ،از منظر سندل

 :دو اشکال مهم است ۀدربرگیرند ،تناسب
 ،راولز با پذیرش اینکه افراد نباید بـر مبنـای استعدادهایشـان از مزایـا برخـوردار شـوند .۱

کهای میان افراد و مواهب آنان  بر تفاوت شدت بهناچار است  بـه اعتقـاد . ید کنـدتأ
های  یدارائ( یشها یتوانائو » خود« یانمراولز به سبب تمایز  ،پردازان برخی از نظریه

زیـرا فـرد را  ،هدر دامی است کـه کانـت بـدان گرفتـار آمـد افتادن خطر در ،)ذاتی
 . اش به تصویر کشیده بود های تجربی موجودی تجریدی و خالی از دارائی

توانیم ادعا کنیم کـه جامعـه  نمی ،اگر بپذیریم که افراد مالک مواهب طبیعی نیستند .۲
ه اصـل کنـد کـه راولـز بـرای توجیـ گیری می سندل نتیجه. مالک این مواهب است

ماند  تنها راهی که برای راولز باقی می. ارائه نداد» خود«از برداشت درستی  ،تفاوت
اصـل تفـاوت را  ۀارائه دهـد و بتوانـد نظریـ) خود( شخصتا بتواند تبیینی سازگار از 

یعنی در کنـار اینکـه ؛ بیان دارد» خود«که تعبیری متفاوت از  آن است ،توجیه کند
 شود می ها آنبپذیرند که جامعه بستری برای استحقاق  ،دافراد مستحق مواهب نیستن

   .)۶۵-۶۷ ،همان(

 پسامدرن در عصرهای عدالت  پردازی یهنظر  د.

 مایکل والزر. ۱
کوشــیده عــدالت  ،گرایــی مکتــب جامعــه متــأخرران متفّکــ یکــی از عنوان بــهوالــزر 

 عنوان بـهی و. قـرار دهـد نقـد مـوردلیبرالـی را بـه چـالش بکشـاند و آن را  شمول جهان
کوشـد  در ابتـدا مـی ،یالیسـم و لیبرالیـزم اسـتسوسای میان  ری که راهبر راه میانهمتفکّ 
در چـارچوب توجـه بـه ) زمینـه محـور( یانـهگرا عدالت خود را با نگرشی جامعـه ۀنظری

مبتنی بر فهم  ،محور وی بدین معنا که روش زمینه. بسترهای فرهنگی خاص تبیین نماید
یعنی هر فرهنگ و ایدئولوژیی متناسب با اصول خود برداشـتی  ،ستجوامع از عدالت ا
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ـ  ۴۵: ۱۳۸۹ ،والـزر( نـدا هیدنام گرا جامعـهوی را  ،بـدین سـبب. نماید یماز عدالت را ارائه 
دو اصل برابری ساده و برابری پیچیـده  ۀعدالت خود را بر پای ۀنظری ،در ادامه وی .)۵۰

هـای برابـر  منـدی از فرصـت برابـری در بهـره ،اچنانچه برابری سـاده ر . سازد مطرح می
یـد اصـل انحصـار و سـلطه اسـت آن را تقلیـل مؤ  ،برابری ساده که آنجا ازاما ؛ داند یم

ن برابری در تمامی متضمّ  ،برابری ساده. کند دهد و از اصل برابری پیچیده دفاع می می
بـه اعتقـاد  جهت برخورداری افراد یک جامعه از مواهب اجتماعی اسـت کـه ها فرصت
اما برابری پیچیده ؛ نابرابری است ۀآورند به وجودد و یّ مؤ چنین روندی خود  ۀادام ،والزر

 ،به همین سـبب. برد اصل سلطه و جباریت را از بین می ،ضمن چرخشی کردن مواهب
کنظر والزر برای تبیـین عـدالت  ماحصـل  .)۵۱۷-۵۲۳همـان: ( اسـتیـن اصـل ا بـریـد تأ

ــا قــرار گــرفتن ،الــزری از عــدالتی و هــا نگرشرات و تفّکــ برداشــت  نهــادینگی و مبن
 ،وی. ی از عـدالت بـوده اسـتشمول جهاننفی الگوی معیار و  پلورالیستی از عدالت و

هـای  و ارزش بسـته بـه فرهنـگ ،برداشـت از عـدالت تـوزیعی ۀنحـو  همدعی اسـت کـ
-۵۲۳: ۱۳۸۹ ،والـزر( ای متفاوت خواهد بـود شده در بافت و بستر خاص هر جامعه یرفتهپذ

   .)۱-۵۱و  ۵۱۷

 ژان ژاک دریدا. ۲
. بـرد بهره می) ساختارشکنی( ی است که از روش واسازیمدرن پستر متفکّ  ،دریدا 

پــردازد و  یموی در پرتــو روش واســازانه بــه تفســیر مفهــوم عــدالت  ،بــه همــین منظــور
یت مورد مقایسه مسئولقانون و  جمله از  ،این مفهوم را در ارتباط با سایر مفاهیم کوشد یم

حقـایق  ،ها سنترفتن  سؤالبه معنای زیر  ،دریداۀ مفهوم واسازی در اندیش. و قرار دهد
ایـن مفهـوم را دریـدا در راسـتای  ،به اعتقاد اریـک میتـوز. نیست ها متنسازی  یرانو و 

عقـل انسـانی در هـر  ۀبدین معنا که گستر . دارد خود بیان می ۀعقل انسان زمان ۀمحدود
یعنی  ،پذیر است قانون واسازی ،از منظر وی. کند یمی از عدالت را معنا ا سازه ،یا دوره

ناپـذیر  اما عـدالت واسـازی ،شود امری مربوط به امور عام که برساخته و بنیان نهاده می
قانون بدین دلیل واسازپذیر است که میان امر طبیعی و امر قراردادی قرار دارد که ؛ است

  .)۳۵و  ۳۷-۳۸: ۱۳۹۲ ،جهانگیری و بندرریگی زاده( است یهمان مصلحت اجتماع بشر
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۲۸ 

بـه معنـای عـدم واسـازی آن در هـر  ،ناپذیری عـدالت گوید واسازی یمالبته دریدا 
 :یعنی ،شرایطی نیست

 . آورد یم به وجودامکان واسازی را  ،واسازی قانون .الف
ی را بـرای امکـان واسـاز ،چـون از واسـازی جـدا نیسـت ،ناپذیری عدالت واسازی .ب

 . کند یمعدالت ایجاد 
پذیری قانون  ناپذیری عدالت از واسازی امر تفکیک و انطباق واسازی ،پس واسازی .ج

 . است
تواند امکـان داشـته باشـد کـه  یمکه واسازی تا جایی  است ینا ،مضمون این قضایا

 دریـدا تحـت عنـوان "واسـازی ناپـذیری یقضـایا ۀنتیجـ. ناپذیری موجود باشد واسازی
 .)۳۵و  ۳۷-۳۸: ۱۳۹۲ ،جهانگیری و بنـدرریگی زاده( یابد یممعنا  "یستنعدالت از واسازی جدا 

امر واسازی قرار دارد  در جریان ،دریدا ۀیابیم که عدالت در اندیش یدرم ،نتیجه عنوان به
 . شود یمناپذیری ختم  که در پایان به پروسه واسازی

عـام و کلـی اسـت و عـدالت دارای  ،نکه قانو  است یناتفاوت عدالت و قانون در 
عمومی واسـازی  صورت بهدر ارتباط با همه است و  ،قانون. بودگی است ویژگی خاص

یی کـه در مـوقعیتی خـاص قـرار ها خواستهولی عدالت در پاسخ به تقاضاها و  ،شود یم
را  فردی ،برای نمونه. شود ینمبودگی  عدالت دچار عام ،بنابراین .یابد یمگیرند معنا می

ناگزیر است قانون را  ،خواهد تصمیمی منصفانه و وجدانی بگیرد یمدر نظر بگیرید که 
بایـد از قـانون  ،پذیر تصـمیمی بگیـرد یتمسئولاما اگر فرد بخواهد صادقانه و  ،نفی کند

وظیفه بـا تصـمیم  فرد در تقابل با تصمیم مبتنی بر حّس  ،در چنین شرایطی. تبعیت کند
 ،کـه گـاهی اسـت یـنامقصود . شود سردرگمی می دچار ،ق قانونمبتنی بر وظیفه مطاب

ین عـدالت و عگیرد در قانون تعبیه نشده  یمعملی وجدانی که توسط یک انسان انجام 
تـوان از چنـین  ینمی هـم کلـ طور بهدر قانون نیامده و  آنکه وجود با ،شود محسوب می

عین  ،مطلق در قانون نیامده طور بهگونه نتیجه حاصل کرد که هر امری که  یناای  یهقض
  .)۳۹ ،همان( استعدالت 



 

ايم
راد

ي پا
مان

گفت
ون 

د بر
نق

ت
عدال

ي 
ها

...

۲۹ 

 مدرن پستبنیانی عصر  یبیم پارادانقد برون گفتمانی . ۳
 مشخصـاً ( گراها جامعـهرو یـا  یانـهمچه  ،مدرن پستشاخص پارادایم حاکم بر عصر 

البته آنان . است بنیادی و ضد جوهرگرایی آن یب ،)دریدا مشخصاً ( یکالراد و چه ) والزر
در ایـن . یی مبـارزه نماینـدگرا مطلـقکوشند با پافشـاری بـر اصـل عـدم قطعیـت بـا  یم

یعنی عـدالت در ؛ شود اصل و اساس تعریف عدالت معرفی می ،محوری زمینه ،پارادایم
و جوامع مختلف از  ها فرهنگتعریفی که . است نظر موردبافت و بستر فرهنگی جوامع 

چنـین نگرشـی خـود بـاب  ،یتنها در .است اماحتر  قابلهمه پذیرفتنی و  ،عدالت دارند
شاید نتوان مبانی و معیاری  ،ین اساسبرا. گشاید یمی عدالت را ها حوزهگرایی در  ینسب
گـردد  یمعدالت به مفهومی دلبخواهانـه بـدل  ،یجهدرنت. از عدالت ارائه داد شمول همه

بـاب  ،نگرشـیرسد چنـین  یمبه نظر . نماید یمکه هر کس از منظر خود آن را تعریف 
. سازد یممهیا  مداران قدرتبندد و عرصه را برای جوالن  یمانسانی را  ۀگفتگو و مفاهم

معیارهــای  ،تواننـد بـر مبنــای اصـل تفـاوت یمی راحت بـه ،کـه صـاحبان قــدرت یناچـه 
هیچ معیاری برای  ،از این منظر. عدالت را در جغرافیای خاص برقرار سازند ۀخودساخت

هـر چیـز مجـاز خواهـد  ،آنگاه و های متفاوت وجود نخواهد داشت یدگاهد داوری میان 
 . شد

 یریگ جهینت
بـیش از هـر چیـز  ،سیاسی مغرب زمـین ۀعدالت در اندیش ،بر اساس آنچه بیان شد

 ،اقتصــادی ،ایــدئولوژیک ،اجتمــاعی ،سیاســی ،زبـانی ،ارچوب ذهنــییر چــتــأثتحـت 
مبحـث حقانیـت و درسـتی  ،اینبنابر  .است گرفته شکلروانی در درون تاریخ  ،فرهنگی
برخالف  - بدین معنا که. جای خود را به مبحث مشروعیت و قدرت داده است ،در آن

و باطـل  تمایز میان حّق  اساساً رو  ینازا ،فاقد معیارهای وحیانی است - عدالت در اسالم
ــ چـه  ی معرفتـیها دسـتگاهگردد و صرف پـذیرش مردمـی یـا اقنـاع  ینمدر آن لحاظ 

 ،رو یـنازا. مرجع تعیین مفهوم عـدالت گشـته اسـت - ی و چه علمانیت مدرنا اسطوره
بـا  ،قـراری متـافیزیکی صـرفاً ی شـود یـا انسانی تلّقـ ،قراری الهی که  آنعدالت بیش از 

بـه یـد قـدرت  اساسـاً شود یـا  یممعنا  ی به نام خدا یا خدایانفرا انسانک به نیرویی تمّس 
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۳۰ 

 ،نیروهـای اجتمـاعی کـه آنشود یـا  یمنویت سپرده وچرای انسان گریخته از مع چون یب
 . دانش آن را برمی سازدو  قدرت ،تاریخ

عدالت در مغـرب زمـین بـا قطـع پیونـد خـود بـا معنویـت یـا در دام  ،کالم در یک
که  گرفته قرارانسانی  ۀی و خدایگانی گرفتار آمده است یا در سیطر ا اسطورهاخالقیات 

که با اعـالم مـرگ خـدا و  یناال نموده است یا نهایت جایگاه خداوند را در هستی اشغ
مسـئولیت انسـانی را یـا  ،بدین معنـا. نماید یمخود را مقهور دست تاریخ معرفی  ،سوژه
همانند ( نماید یمیا از وی سلب مسئولیت  ،)همانند پارادایم مدرن( کند یمزمینی  صرفاً 

عـدالت  ۀمقولـ ،نی اسـالماگـر بسـان نگـرش وحیـا ،کـه  یحـال در .)پارادایم پسامدرن
نمایـد کـه بـر اسـاس آن انسـان بـا  یمانسـانی رخ  ،قـراری الهـی آنگـاه ،نگریسته شود

اسـتعدادهای طبیعـی خـود را  تنها نـه ،مکـانی دینـیو  گیری از تعالیم فرازمـانی سرمشق
احکـام  مسـئولیت و ،بلکه روابط خود با دیگری را بـر مبنـای انصـاف ،سازد یمشکوفا 

 . نماید یمیایی الهی تنظیم ل و پو متحّو 

�  ن��ه �ت�
بـر آراء  یـه تکمقایسـۀ مفهـوم عـدالت در اسـالم و مسـیحیت بـا ، محمدرضـاسـید  ،احمدی طباطبـائی .۱

گوستین  ،بررسی ابعاد نظری و کاربردی عدالت در گفتمان سیاسی اسـالم و غـرب ،فرشاد شریعت و ،آ
 . ۱۳۸۷ ،دانشگاه امام صادق ،تهران

  .۱۳۷۹ ،اطالعات سیاسی اقتصادی ۀنشری ،یشه سیاسی غربدر اندعدالت  ،امبهر  ،اخوان کاظمی .۲

 ۀشـمار  ،سال ششـم ،علوم سیاسی ۀفصلنام ،بررسی و نقد دیدگاه جان راولز دربارۀ عدالت ،عماد ،افروغ  .۳
۲۳، ۱۳۸۲.  

یۀ عدالت راولز  ،خانجمعه  ،افضلی .۴   .۱۳۸۹ ،۷۹ش ،معرفت ۀمجل ،ی یا عدالت ستیزیخواه عدالتنظر

  .۱۳۹۰ ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران ،روحانی فؤاد ۀترجم ،جمهور، افالطون .۵

پنجم  سال ،علوم انسانی ۀتوسع ۀسسؤ در مجموعه مقاالت م ،الک در باب عدالت ،یمهد ،امیری صفت .۶
  .۱۳۸۵ ،۲۱ ۀشمار  ،و ششم

  .۱۳۸۲ ،۱ش ،ناقد ۀنشری ۀمجل ،ۀ عدالتفلسفای بر  یباچهد ،ینحس ،بشیریه .۷

  .۱۳۹۰ ،ینشر ن ،تهران ،یکار  محافظهلیبرالیزم و ، ــــ ــــ .۸

  .۱۳۹۱ ،نشر مرکز ،تهران ،تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب از سقراط تا ماکیاول ،کمال ،پوالدی .۹

  .۱۳۹۱ ،مرکز ،تهران ،تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب، ــــــــ  .۱۰

یۀ عدالت سیاسی جان راولز معمای  ،یمحمدعل ،توانا .۱۱ پـژوهش  ۀفصـلنام ،زادی و برابـریی آوجه دونظر
  .۱۳۸۹ ،۸ش ،سیاست نظری

 ،۵ش ،دانـش سیاسـی ۀفصـلنام ،عدالت در اسالم و غرب مفهوم، سارا ،احمد و نجف پور ،جالینوسی .۱۲
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۱۳۸۶.  

 ،علـی رامـین ۀترجمـ ،الک ،هـابز ،بـدن ،خداوندان اندیشۀ سیاسی قسمت اول؛ ماکیـاول ،وت ،جونز .۱۳
  .۱۳۹۲ ،یرکبیرام ،تهران

یـدامسـئولو  عـدالت ،قـانون، یعلـ ،زاده ریگـی یر و بنـدرجهانگ ،یریجهانگ .۱۴  ،یت در فلسـفه ژاک در
  .۱۳۹۲ ،۱۶ ۀشمار  ،۴۹سال  ،متافیزیک ۀفصلنام

س  ،علوم سیاسی دانشـگاه بـاقرالعلوم ۀینشر  ،تاریخی مفهوم عدالت لتحّو ، یدحم ،حیدری حاجی .۱۵
  .۱۳۸۸ ،۴۵ش ،۱۲

  .۱۳۸۱ ،۲۹ش ،صدرا خردنامه ۀفصلنام ،ت اجتماعیاز عدالت فردی تا عدال ،زهرا ،خزاعی .۱۶

 ،اقبـال ،تهـران ،بخش اول قیصر و مسیح ،حمید عنایت کتاب سوم ۀترجم ،تاریخ تمدن ،یلو  ،دورانت .۱۷
۱۳۴۱.  

یۀ عـدالت ،جـان ،راولز .۱۸  ۀپژوهشـکد ،تهـران ،محمـد کمـال سـروریان و مرتضـی بحرانـی ۀترجمـ ،نظر
  .۱۳۹۰ ،مطالعات فرهنگی و اجتماعی

  .۱۳۷۳ ،۲۲ش ،یانک ،دانش و دادگری ،یمعبدالکر  ،شسرو  .۱۹

زمسـتان  ،۲۱ ۀشـمار  ،سال پنجاه و ششـم ،فرهنگ و اندیشه ۀمجل ،عدالت در مهور سیسرون ،سیسرون .۲۰
  .۱۳۸۶و بهار  ۱۳۸۵

  .۱۳۹۰ ،قومس ،تهران ،های سیاسی در غرب یشهاندتاریخ  ،ابوالقاسم ،طاهری .۲۱

امـور  نشـر وزارت ،تهـران ،های میانه یان سدهتا پا غازآ ازرب یخ فلسفۀ سیاسی غتار  ،عبدالرحمن ،عالم .۲۲
  .۱۳۷۶ ،خارجه

  .۱۳۹۰ ،زمستان ،تهران ،سیاسی در غرب از هراکلیت تا هابز فلسفهبنیاد  ،یدحم ،عنایت .۲۳

گوســتین ،سیســرون افالطــون و ارســطو،( یاســیسخداونــدان اندیشــه ، یکــلما ،فاســتر .۲۴ کوئیناس،آ  ،آ
  .۱۳۹۲ ،یرکبیرام ،تهران ،االسالمی یخشجواد  ۀترجم ،ماکیاول)

والزر  ،مک اینتایر ،های سندل گرایان و نقد لیبرالیزم گزیدۀ اندیشه جامعه ،سوئیفت ،استفان و ادام ،مالهال .۲۵
  .۱۳۸۵ ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،تهران ،به اهتمام جمعی از مترجمین ،و تیلور

  .۱۳۹۰ ،سمت ،تهران ،روش و رهیافت در علوم سیاسی ،عباس ،منوچهری .۲۶
یۀ سیاسی پارادایمن، ــــــــ   .۲۷   .۱۳۸۸ ،ششم سال ،پژوهش سیاست نظری ۀفصلنام ،ظر
 ،علیرضـا کاهـه ۀترجمـ ،در جستجوی سنجه از کانت تا هابز واکاوی در مفهـوم عـدالت ،یکا ،نیلسن .۲۸

  .۱۳۸۲ ،۳۰ش ،راهبرد ۀفصلنام

  .۱۳۸۸ ،آموزشی پژوهشی امام خمینی ۀسسؤ م ،قم ،های عدالت یهنظر نقد و بررسی  ،احمد ،واعظی .۲۹
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