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مقدمه 

زندگی یک بازی است. در بازی زندگی، رعایت قواعد ایجاب 
می کند از بازندگان و جاماندگان در بیرون از میدان بازی دلجویی 
شــود. مشاهده باخت کســانی که دوست شان می داریم باعث 
رنج مان می شــود. حتی اگر گمان کنیم دیگران اســتحقاق برد 
را ندارند، همدردی با محرومان مجوزی برای زیر پا گذاشــتن 
قواعد بازی ایجاد نمی کند. اگر در خصوص درست بودن قواعد 
بازی ســئوالی مطرح است، اکنون می توانیم درباره قواعد بازی 

به گفت وگو بپردازیم.

عدالــت از جمله واژگانی اســت که در محاورات روزمره از آن بســیار 
اســتفاده می شود. شاید کمتر روزی باشد که از این واژه استفاده نکرده باشیم. 
کلمه ای است که نه تنها برای همگان معنای روشنی دارد، بلکه با کمی تساهل 
می توان گفت معنای مشــترک و واحدی از آن برداشت می شود. این در حالی 
اســت که در حوزه نظری پس از هزاران سال گفت وگو، تاکنون اجماعی در 

خصوص ارائه نظریه واحد از آن صورت نپذیرفته است.
 هر كسی به  طور شهودی برداشتي از مفهوم عدالت در ذهن دارد. تعاریفی 
بســیار كلي از مفهوم عدالت همچون »استیفاي حق« و یا »دادن سهم هر کس 
به او« ارائه شــده است. عموم مردم درك عملي مشخصي از عدالت در ذهن 

دارند، هر چند قادر به ارایه تعریفي نظري از آن نباشند.
همه خواهان عدالت هستند زیرا عدالت از جمله قوای داوري عقل است 

كه این امكان را فراهم مي سازد تا نسبت به رفتار دیگران قضاوت کنیم.
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 آنچه که به صورت عمومی از معنای کلمه عدالت فهمیده می شود، رسیدن 
هرکس به حق خویش اســت. حق نیز به معنای تخصیــص امتیاز بین افراد 
بر اســاس ادعای تضمین شده است. بر همین اســاس درک ذهنیت دیگران 
و تخصیص امتیاز با توجه به رضایت بین دو نفر بســیار مشــکل است. حال 
چنانچه بخواهیم نظامی جهت تخصیص امتیاز بین تعداد پر شــماری از افراد 
برقرار کنیم، بر شــدت مشــکالت به صورت تصاعدی افزوده می شود. امتیاز 
نصیبی است که بر اساس عقالنیت جمعی و انتظارات مشترک در قالب عرف 
یا قانون ایجاد می شود. آنگاه هر امتیازی معرف تملک انحصاری چیزی بر فرد 
و یا افراد معینی می شود. کسانی که از این امتیاز برخوردار هستند در موقعیت 
برتری قرار می گیرند. از آنجا که انسان نوعا بسیار زیاده طلب است، سعی دارد 
امتیازات خود را به حداکثر برســاند. همین عامل به تنهایی کافی است تا در 

تحقق عدالت با مشکل مواجه شویم.
 عالوه بر خودخواهی، عوامل عدیده ای تعلق امتیاز مشــخص برای فرد 
معین را به چالش می کشند. در بعضی مواقع نامشخص بودن حد امتیاز یا نحوه 
کسب و انتقال آن، اشتباه هر فرد از استحقاق خود نسبت به آن امتیاز، قواعد و 
قوانین مبهم یا جانبدارانه، خود خواهی افراد و ده ها و صدها عامل دیگر تعیین 
حق برای یک نفر را مشــکل می سازد، تا چه رسد به تعیین حق بین میلیون ها 

نفر که در یک سرزمین زندگی می کنند.
عدالت وضعیتی از تقســیم امتیازهای متعدد بین افراد بر اســاس قواعد 
پذیرفته شــده است. قواعدی که طی فرآیند آزمون و خطا جهت استفاده کارا 
از امکانات موجود خود را به اثبات رسانیده اند؛ اما استعال یافتن این قواعد در 

قامت قانون به تعبیر کانت نیازمند حکم عقل است. 
با وجود تمامی مشــکالتی که برای تعریف حــق و عدالت وجود دارد، 
نظریه پرداز جهت پردازش نظریه عدالت سعی می کند دستگاه فکری خود را 
به گونه ای عرضه کند که تا حد امکان بی نقص باشــد. یعنی شرایطی را فرض 
می کند تا هر کس به حقی که شایستگی آن را دارد برسد. اما به دلیل ابهام های 
عدیده ای که برای تعریف حق هر کس وجود دارد، بر شدت مشکالت افزوده 

می شود و در نتیجه امکان تدوین نظریه ای کامل محال می شود.
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بــا توجه به پیچیدگی تعییــن حق، جامعه جهت حــل منازعات و حل 
اختالفات بین افراد ناگزیر است به انصاف متوسل شود که دربردارنده قواعدی 
به مراتب انعطاف پذیرتر و گســترده تر از قواعد نظری است که در قالب قانون 

جهت اعمال حق عرضه می شود.
در مفهومی عــام كاري را عادالنه مي دانیم كه آن را درســت بپنداریم و 
تشــخیص درستي یك عمل نیز در حیطه اخالق است. بر همین اساس تبیین 

مباني معرفت شناختي عدالت از فلسفه اخالق آغاز مي شود.
مجموعه وســیعي از رفتارهاي صحیح مبتني بر خیرهاي پذیرفته شــده 
در ذهــن وجود دارد كه اغلب به صورت غیرمنســجم ما را بــه تأیید یا رد 
گزاره هاي مختلف فرا مي خواند که بعضا باهم ناسازگار نیستند. حتی آن دسته 
از ارزش هایی که با هم ســازگار هســتند نیز از وزن هاي مختلف و متفاوتي 
برخوردارند. در نتیجه برســاختن نظریه ای کارآمــد از ارزش ها با وزن های 
مختلف و بعضا متعارض بســیار سخت اســت. نظریه عدالت این امكان را 
فراهم می ســازد تا خیرهای متعدد را در پرتو قواعدی همپوشان با خیر برینی 
ســازگار کنیم که به صورت یک شبکه منسجم، مجموعه وسیعی از ارزش ها 

را با هم هماهنگ می کند.
چنانچه نظریه عدالت را برآمده از فلســفه اخــالق بدانیم، در این حالت 
از میــان مصادیق متعدد بهروزي، ســعادت و فضیلتي كه هركس به دنبال آن 
است،  تنها یك خیر برین، سهم و ارزش سایر اجزا را روشن کرده و مجموعه 
خیرهاي دیگر را وسیله خود مي سازد. بنابراین آزمون هر نظریه عدالتي را باید 

در راستي آزمایي آن خیر برین تعریف کرد.
چنانچه انتخاب خیر یا ارزشــي كه بتوان كلیه فعالیت ها را به آن معطوف 
كرد به روش تجربي حاصل شود، اصول عدالت با  آنچه كه به روش غیرتجربي 

نتیجه مي شود، نسبت به هم کامال متفاوت خواهند بود.
اگر بتوان حدي براي شناخت تعریف کرد و بنیان شناخت را به ادراكات 
حســي باز تعریف شده از سوی مفاهیم ذهن محدود ساخت،  در این حالت، 
بنیادهــاي مابعدالطبیعه در اخالق رمانیده مي شــوند و امــر اخالقي از عقل 

خودبنیاد نقاد وجوب و التزام مي یابد.
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در این نوشــتار فرض بر آن است كه تمامي نظریه های عدالت اجتماعي 
مبتني بر فلسفه اخالق و فلسفه اجتماعي هستند و هریك به تناسب تبییني كه 

از معناي زندگي یا نظم اجتماعي ارایه مي كنند، از یكدیگر متمایز مي شوند. 
بنابرایــن مي توان گفــت، آزمون هــر نظریه اي از عدالــت اجتماعي به 
راستي آزمایي فلسفه اخالق و فلسفه اجتماعي )چگونگي تبیین نظم اجتماعي( 
پشــتیبان آن باز مي گردد. فلســفه اخالقي كه بــه روش غیرتجربي به تحلیل 
پایه اي ترین ارزش هاي معنابخــش زندگي مي پردازد، با نظریاتي كه به روش 
تجربي آن ارزش ها را پــردازش مي كنند، اهداف و معاني متفاوتي از زندگي 
تعریف و اصول متفاوتي از عدالت را پي مي ریزند. از طرفی فلسفه اجتماعي 
كه به كاركردهاي اراده گرایانه در شــكل بخشــیدن به نظم اجتماعي از طریق 
برنامه ریزي جامع مبتني است، با فلســفه اجتماعي كه نظم اجتماعي را خود 
انگیخته فــرض مي كند، به طــور کامل توصیف متفاوتــی از نظریه عدالت 

اجتماعي را فراهم مي كند.
بررسي مباني فلســفه اخالق و فلسفه اجتماعي پشتیبان نظریات مختلف 
عدالت اجتماعي، این امكان را فراهم مي كند تا از درغلطیدن به التقاطی ناساز 
پرهیز كنیم. زیرا معیاري فراهم مي ســازد تا هر بخش از نظریه رقیب را كه به 

طور بدیهی زیبا جلوه مي كند، قبل از پذیرش، آزمون كنیم.
چنانچه منظومه فكري منسجمی فراهم نسازیم، تحت تأثیر عوامل مختلف 
ژنتیكي و محیطي، بر آن مي شویم تا به زعم خود بهترین ها از عناصر فلسفه هاي 
اخالقي و اجتماعي رقیب را پذیرا شــویم. در نتیجه ملقمه اي از لیبرالیســم و 
سوسیالیســم با فرض انتخاب بهترین ها از هر مكتب فكري فراهم مي شود كه 

در واقعیت چیزي جز سراب نخواهند بود.
در این نوشتار ضمن بررسی اندیشه دانشمندانی که سعی در ارائه الگویی 
محض برای نظریه عدالت داشــته اند، معیاری تعریف شــده اســت تا بتوان 

کارآمدی هر نظریه ای را آزمون کرد.
همچنین مفهومی خاص )عدالت محض( و عام )انصاف( از عدالت ارائه شده 

است تا بتوان مناسبات افراد مختلف در شرایط زندگی معمولی را تفسیر کرد.
مفهوم انصاف در این نوشــتار به معنای تعدیل عدالت محض با توجه به 
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محدودیت های زندگی واقعی و معمولی بوده و با آنچه دانشمند پرآوازه، جان 
راولز، در کتاب »عدالت به مثابه انصاف« آورده است فرق دارد.

 
ایــن نوشــتار، چنانچــه از نام آن پیداســت، درصدد اســت تــا مباني 
معرفت شناختي عدالت اجتماعي از منظر لیبرالیسم را تبیین کند. در بخش اول 
ســعي شده است تصویری روشن از مفاهیم در منظومه فكري نظریه پردازانی 
چون امانوئل کانت، جان راولز و فون هایک ارائه شــود. در بخش دوم نیز با 
تعدیل مفهوم عدالت در قالب مفهوم انصاف، زمینه ها و کارکرد آن بررســی 
شده است. بخش سوم نیز به مفهوم عدالت از منظر اقتصادی پرداخته است.  
در خاتمه بر خود الزم می دانم تا از همه کســانی که جهت چاپ و نشر 
این کتاب مساعدت کرده اند، به خصوص از جناب آقای احسان برین به دلیل 
اهتمام و حســن نظرشــان و جناب آقای مرتضی مــرادی که متقبل زحمت 

ویرایش متن شده و اصالحات مفیدی را پیشنهاد کرده اند، تشکر کنم.
همچنین از همســر خوبم ســرکار خانم حمیده مایلی صمیمانه قدردانی 
می کنم؛ به خاطر فرصت مناســبی که در اختیار اینجانب قرار داده اند تا بتوانم 

در محیطی گرم به تحقیق بپردازم.


