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سخن دبیر مجموعه
مهم ترین  از  یکی  از  ساالنه  کسفورد1  آ دانشاگه  در  یوهیرو  عملی  اخالق  مرکز 
متفکران روزاگر ام برای ارائۀ درس گفتار دعوت می کند. این درس گفتارها از سال 

۲00۵ شروع شده اند. از ویژگی های بارز آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اکدمیک  این درس گفتارها در سه جلسۀ متوالی به روش اکماًل تحلیلی و آ  .1

برگزار می شوند. 
ام  روزاگر  مشکالت  و  مسائل  فوتی ترین  و  فوری  بر  درس گفتارها  این   .۲

تمرکز دارند.
استاد مدعو در این درس گفتارها برای این مسائل و مشکالت مهم روزاگر   .۳
ام راه حل ترجیحی و پیشنهادی خودش را ارائه می کند و در معرض نقد 

شرکت کننداگن در جلسه قرار می دهد.
بلکه  جهان،  از  ام  شناخت  تعمیق   

ً
صراف نه  درس گفتارها  این  از  هدف   .4

گشودن راهی برای زندگی بهتر است.
این درس گفتارها، علی ر غم راعیت معیارهای تحقیق دانشاگهی، به گونه ای   .۵

ارائه می شوند که برای مخاطب عمومی هم اقبل فهم باشند.
اقلب  در  را  مطالبش  مدعو  استاد   ، مرکز این  در  درس گفتار  ارائۀ  از  بعد   .6

کسفورد می سپارد. کتاب به انتشارات آ
یکی از مهم ترین اهداف مؤسسۀ سروش موالنا دعوت به زندگی اخالقی، زندگی 
خوب، و زندگی معنادار است، از  این رو ترجمۀ این مجموعه از درس گفتارها را در 

دستور اکر خود قرار داده است.

جواد حیدری

1.. The Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics



درباره ی مجموعه ی اخالق عملی یوهیرو
ائیجی  آاقی  جناب  ریاست  به  یوهیرو،  آموزش  و  اخالق  بنیاد   ،۲00۲ سال  در 
کرد. سال بعد،  کسفورد دایر  کرسی اخالق عملی یوهیرو را در دانشاگه آ یوهیرو، 
کردند. با  کسفورد در دانشکدۀ فلسفه تأسیس  مرکز اخالق عملی یوهیرو را در آ
کردند  برگزار  ساالنه  سخنرانی  سلسله  یک  یوهیرو  بنیاد  گشاده دستانۀ  حامیت 
سه  این  گذاشتند.  یوهیرو«  عملی  اخالق  سخنرانی های  »مجموعه  را  نامش  و 
کسفورد ایراد می شوند، حال وهوای مرکز اخالق عملی  سخنرانی که هرساله در آ
بهترین  گردآوردن  جهت  در  کوشش  گرفته اند:  خود  به  را  کسفورد  آ در  یوهیرو 
عصرامن.  مسائل  مهم ترین  به  پرداختن  به منظور  تحلیلی  فلسفۀ  دانشوران 
 ارتقای کیفیت تجزیه و تحلیل این مسائل به شیوه ای است که با باالترین 

ْ
هدف

استاندارد دانشاگهی سازاگر و البته در دسترس هماگن باشد. فلسفه نه تنها باید 
بر  مبتنی  کتاب های  سازد.  بهتر  نیز  را  مردم  زندگی  باید  بلکه  بیفریند،  معرفت 
کسفورد  سخنرانی ها در مجموعه ی اخالق عملی یوهیرو در انتشارات دانشاگه آ

چاپ شده اند.

یولیان ساویولسکیو
کرسی اخالق عملی یوهیرو
کسفورد سرپرست مرکز اخالق عملی یوهیرو در آ
کسفورد دانشاگه آ
گردآورنده: مجموعه ی اخالق عملی یوهیرو



مقدمه ی مترجم

، در  کتاب حاصل بیش از چهار دهه تأمل در باب برابری، یا به عبارت بهتر این 
گفتار و ایجاز  که در عین ایجاز بسیار تأثیرگذار است. سادگی  باب نابرابری است 
 » ُدر چون  گوی  گزیده  و  گوی  »کم  مشهور  مصرع  مصداق  کتاب  استدالل های 
به  و  است  کرده  عمل  هوشمندانه  بسیار  کتاب  این  در  اسَکنِلن  است.  نظامی 
جای دافع از برابری به مثابه آرامن و هدفی متعالی، دالیلی متقن در رّد نابرابری 
کتاب های  زمره ی  در  را  کتاب  نکته سنجی اش  و  ظرافت  همین  که  می آورد 
کتاب  این  انتشار  از  سال  چهار  که  اکنون  است.  داده  قرار  کالسیک  و  محبوب 
می گذرد بسی امیه ی خرسندی است که مجال انتشار در ایران را نیز یافته است. 

این کتاب چراغ راه تامم کسانی است که دغدغه ی عدالت و برابری دارند.
کردند و  که در هموار شدن این راه یاری ام  کسانی  بر خود واجب می دانم از 
کتاب،  کنم. پیش از همه از مؤلف  نقش بسزایی در نشر این اثر داشتند، تشکر 
قرار  اول جهان  فیلسوافن طراز  در عداد  که  او  ام. اسکنلن، تشکر می کنم.  تی. 
دارد، ولی با نهایت فروتنی و مهربانی همه پرسش هایم را پاسخ گفت و مقدمه ای 
بر ترجمه ی افرسی نوشت. سترگی این اثر می طلبید که ویراستاری هم شأن خود 
که  ، مصطفی ملکیان، صمیامنه سپاس گزارم  گرانقدر داشته باشد. لذا از استاد 
از سر لطف ویراستاری این اثر را پذیرفت و با حوصله و دقتی بی نظیر ترجمه ام 
گذراند و مقدمه ای بسیار اعلامنه بر آن ناگشت. از جواد حیدری تشکر  را از نظر 
کرد و مشفقانه در طول این  را به من پیشنهاد  کتاب  که ترجمه ی این  می کنم 
از  پایان  در  ناگشت.  اثر  این  ترجمه ی  بر  جامع  مقدمه ای  و  بود  یاریگرم  مسیر 
مریم موسوی، مدیر مسؤول نشر سروش موالنا، قدردانی می کنم که ارزش کتاب 

را دریافت و تامم تالشش را وقف هرچه بهتر شدن کیفیت نشر این اثر کرد.





سخن نويسنده با خواننداگن افرسی زبان

بسیار خوشحالم که کتابم در اختیار مخاطب افرسی زبان قرار گرفته است، به ویژه 
، تجربه ی  در این زامنه ی ناآرام، و با وجود شاکف فرهنگی و سیاسی تأسف برانگیز
فوق العاده ای است که با خواننداگنی دارای دغدغه های سیاسی و اخالقی مشابه 
از نرگس سلحشور بی نهایت سپاس گزارم  لذا  باشم.  گفت وگویی عقالنی داشته 

که به من پیشنهاد داد کتابم را به افرسی ترجمه کند و این اکر را انجام داد.
 انتزاعی می پردازد؛ اینکه چه وقت باید نگران 

ً
کتاب به مسئله ای نسبتا این 

، به  جای اینکه فقط نگران افزایش تعداد فقرا  نابرابری باشیم. به عبارت دیگر
دیگر  عده ای  با  عده ای  داشته های  بین  تفاوت  نگران  باید  زامنی  چه  باشیم، 
باشیم. من از این مسئله بحث نمی کنم، نه به دلیل اینکه نابرابری مهم تر از فقر 
است، بلکه اغلب عکس این امر صادق است. بیشتر به این دلیل به نابرابری 
که عجیب به نظر می رسد چرا باید تفاوت بین عده ای با عده ای دیگر  می پردازم 
مهم باشد. این تفاوت موجب می شود نابرابری از آن دست مسائلی به حساب 

آید که پژوهش فلسفی می تواند در آن ها نقش مفیدی داشته باشد.
لزومی ندارد این نقش به شکل مطرح کردن اصولی باشد که به ام می گویند 
 چه میزان از نابرابری پذیرفتنی است، اگر اصاًل 

ً
چه باید بکنیم، مثل اینکه اخالاق

هم  فلسفه  اام  نمی شوند.  یافت  اصولی  چنین   ،
ً
اغلبا باشد.  پذیرفتنی  نابرابری 

که درچارچوبشان درباره ی  می تواند نقشی داشته باشد و از ایده های اخالقی ای 
از خطاهای  که  کند  کمک  کند، و به ام  ارائه  نابرابری فکر می کنیم فهم بهتری 

رایج بپرهیزیم. این هامن اکری است که می کوشم در کتابم انجام دهم.
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انواع  به  می توان  مختلف  دالیل  به  که  است  این  کتاب  شاخص  مداعی 
که این دالیل را از هم تمیز دهیم.  گرفت، و اهمیت دارد  مختلف نابرابری ایراد 
بنا  نابرابری عده ای،  این نوع  که در  نابرابری منزلت،   : از نابرابری عبارت اند  انواع 
و  فرودست   

ً
عموام مهم  نقش های  برای  جنسیت،  یا  دین  نژاد،  نظیر  دالیلی  به 

که به هماگن بدهاکریم،  نامناسب تلقی می شوند؛ نابرابری در ارائه ی خدامتی 
برای  راقبت  در  نابرابری  اهمیت  سالمت؛  خدامت  و  پرورش  آموزش  و  نظیر 
در  مشارکت  برای  پاداش  در  نابرابری  و  سیاسی؛  نابرابری  استخدام؛  و  تحصیل 
این  از  نابرابری می توان  به  ثروت.  و  نابرابری در درآمد  اقتصادی، یعنی  فعالیت 
که به بعضی از افراد انواع ناپذیرفتنی ای از ِاعامل قدرت بر  جهت نیز ایراد گرفت 
نابرابری  نابرابری به هم ربط دارند. مثاًل  انواع  زندگی دیگران اعطا می کند. این 
 به سایر انواع نابرابری می انجامد، نظیر نابرابری در ارائه ی خدامت 

ً
منزلت عموام

استخدام  در  نابرابری  و  سیاسی،  نابرابری  پرورش،  آموزش  و  شامل  که  عمومی 
از  افرغ  و  به تنهایی  نابرابری  کنم،  تبیین  می کوشم  که  هامن طور  اام  می شود. 

آثارش نیز جای ایراد وارد کردن دارد.
به  که  است  آنی  از  پیچیده تر  نابرابری  انواع  از  یک  هر  به  واردشده  ایرادات 
اکر چند خطای متداول  نظر می رسد. می کوشم این پیچیدگی را باکوم، و با این 
)اگر  فرصت  برابری  کنیم  فکر  اینکه  به  گرایش  نظیر  خطاهایی  دهم،  نشان  را 
این  می کوشم  همچنین،  می کند.  توجیه  را  حاصله  نابرابری های  آید(  دست  به 
مسئله را تبیین کنم که چرا نمی توان نهادهایی را که پاداش های نابرابر می دهند 
بر این اساس توجیه کرد که پاداش گیرنداگن شایستگی این پاداش های بیشتر را 

دارند، شایستگی به آن معنا که مستقل از نهادهای مدنظرند.
نظیر  مفاهیمی  می پردازند،  انتزاعی  مفاهیم  به  کتاب  این  استدالل های 
، برابری فرصت، برابری سیاسی و شایستگی. این انتزاعی بودن در  منزلت نابرابر
آن نوع فلسفه ای که من با آن سرواکر دارم اغلب ایراد به حساب می آید. استدالل 
در  ملموس  رویه های  به  مربوط  توصیفات  از  دشوارتر   

ً
اغلبا انتزاعی  تحلیل  و 
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که به دغدغه های واقعی  جوامع خاص فهم می شود، و این طور به نظر می رسد 
نیز فضیلت  انتزاعی بودن  این مورد،  امیدوارم در  مردم چندان ربطی ندارد. اام 
کشور  این  در  را  عمرش  تامم  که  می نویسم  امریاکیی  فردی  به عنوان  من  باشد. 
زندگی کرده است. نگرش های من به نابرابری ناگزیر با تجربه ام شکل گرفته اند، 
 همه ی مثال های نقل شده 

ً
که در برخی موارد محدودند. تقرییبا و شکی نیست 

در این کتاب از ایاالت متحده است، و اندیشه ی من درباره ی نابرابری تحت تأثیر 
منحصربه فرد  سرگذشت  نظیر  مسائلی  می دهد،  رخ  اینجا  در  که  است  مسائلی 
شده اند،  مطرح  انتزاعی   شکل  به  بیش تر  چون  اام  امریاک.  در  نژادی  تبعیض 
امیدوارم تحلیل هایی که در کتاب آورده ام بتوانند به پرسش هایی وضوح بیشتری 
 در هر جامعه ی مدرن، و بی تردید در جوامع مدرن و پیچیده و 

ً
ببخشند که تقرییبا

بزرگی مثل ایاالت متحده و ایران، مطرح می شوند.

تی. ام. اسکنلن
کمبرییج، امساچوست، اياالت متحده ی امرياک

4 آوریل 2020





برابر بودن يا نبودن؟
دادخواهِی روِح بشر

مصطفی ملکیان

این    خواه  است،  اجتامعی  حیوانی  انسان  میگفت،  ارسطو  چنان که   .1
بع« بدانیم، چنان که خوِد ارسطو باور داشت،  اجتامعی بودن را »بالّطَ
 ، « بدانیم، چنان که بعضی از متفّکراِن اجتامعِی دیگر و خواه »بالَقْسر
از سرِ  که انسان  ، اقئل   اند؛ یعنی خواه عقیده داشته باشیم  امننِد هابز
خود  باطنِی  میِل  حکِم  به  و  خودانگیخته  صورِت  به  و  طبع  صرافِت 
خوش دارد، و نیازمند است، که در جامعه و در کنارِ دیگران زندگی کند 
که انسان میِل باطنی به زندگِی اجتامعی  و خواه بر این عقیده باشیم 
ندارد و فقط از سرِ مصلحت اندیشی و از آن جا که در مییابد که بتنهایی 
نمیتواند به زندگِی خود ادامه دهد و/یا زندگِی مطلوِب خود را داشته 
باشد و، خالصه، به حکِم ضرورت و اضطرار و از سرِ ناچاری و بیچارگی 

زیست و همزیستی با دیگران را میپذیرد و به آن رضا میدهد.
که مهّمتریِن  ، اجتامعی بودِن انسان لوازم و پی آمدهاِی بسیار دارد  به هر تقدیر
که  او حالتی نیست  که نیک بود، نیک زیستن، بهروزی، یا خوشِی  آنها این است 
بل،  آید،  حاصل  میکند،  زندگی  جامعه ای  چه  در  این که  از  افرغ  او،  براِی  بتواند 
چوِن  و  چند  به  هم  و  دارد  بستگی  او  خوِد  به  هم  آن  حصوِل  که  است  حالتی 
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که  پرسش  این  به  میبرند.  سر  به  او  جهاِن  در  که  انسانها ای  سایرِ  زندگیهاِی 
از  کسری  چه  و  دارد  بستگی  خوداش  به  آدمی  بهروزِی  یا  خوشی  از  کسری  چه 
پاسِخ واحدای داده نشده است؛  انسان شناس  از سوِی متفّکراِن  آن به دیگران 
یعنی در تعییِن سهِم خوِد فرد و سهِم دیگران در خوشی یا بهروزِی فرد اجامِع 
اّما،  کرد(.  رده بندی  را  این  متفّکران  این حیث میتوان  از  )و  ندارد  نظرای وجود 
این اختالِف  نظرها امنع از این اشتراِک رأی نشده است که، به هر حال، خوشی یا 

بهروزِی فرِد بشری یک سره از اوضاع و احواِل اجتامعی استقالل ندارد.
بنابراین، آدمی حّتا اگر زندگی و عمِل اخالقی نداشته باشد و در اندیشه ِی اکستن 
ی معطوف 

ّ
از درد و رنِج دیگران، به عنواِن وظیفه ای اخالقی، نباشد و َهّم و َغّم اش بکل

باز، نمیتواند به سرشت و  بار و روز و روزاگرِ خوداش باشد،  اکر و  به وضع و حال و 
سرنوشِت جامعه ای که در آن میزَید، و حّتا جامعه ِی جهانی، بی اعتناء باشد. به عبارِت 
، حّتا اگر اخالق فرد را به دغدغه ِی َصالح و ِاصالِح جامعه سوق ندهد، باری،  دیگر

مصلحت اندیشی، یعنی خودخواهِی فرجام نگرانه، او را دغدغه منِد جامعه میکند.
که خواستار و جویاِی خوشی و/یا بهروزِی خود است نه از رجوع به  پس، هر 
کامل، و تعالِی جسم، ذهن، و رواِن فرِد آدمی  که در باِب سالمت،  آثارِ متفّکرانی 
اندیشیده و سخن گفته اند گریز و گزیر میتواند داشته و نه از رجوع به آثارِ متفّکرانی 
که درباره ِی جامعه ِی  سالم، آرامنهاِی اجتامعی، و راههاِی اصالِح جامعه فکر کرده 
و قلم زده اند. هیچ یک از این دو دسته آثار ام را از دسته ِی دیگر بینیاز نمیتواند کرد؛ 

و این نکته ای است که در اهّمّیِت آن هرچه گفته شود باز هم کم است.
کتاِب پیشاروِی خواننده ِی گرامی در زمره ِی آثار دسته ِی دوم است.

جامعه ِی    ویژگیهاِی  یعنی  اجتامعی،  آرامنهاِی  که  گفت  بتوان  شاید   .2
برادری،  برابری،  آزادی،  امنّیت، رافه، عدالت،  از نظم،  سالم، عبارت اند 
 باید گفت که، از میاِن آرامنهاِی اجتامعی، مهّمترین 

ً
و صلح؛ اّما، قطعا

آثار و  از  آرامنهاِی اجتامعی  که سایرِ  اگر نگویییم  آرامن عدالت است، 
نتایج یا مظاهر یا مصادیِق عدالت  اند.
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عدالت« اش  »فیلسوِف  باید  بحّق  که  امریاکیی،  فیلسوِف   ، رالز جان  گفته ِی   به 
که صدق و حقیقت   هامن ارزشی را دارد 

ً
لقب داد، عدالت در امورِ عملی، دقیقا

، خواه فیلسوف باشند  در امورِ نظری دارد، بدین معنا  که، درست چنان که اهِل نظر
و خواه اعرف یا منطق دان یا ریاضی دان یا اعلِم علوِم تجربی یا موّرخ یا االهی دان، 
، خواه سیاست مدار  صواای جز نیل به صدق و حقیقت ندارند، اهِل عمل، نیز

ُ
اغیِت ق

م و مرّبی یا 
ّ
کنشگرِ سیاسی باشند و خواه روشن فکر یا مصلِح اجتامعی یا معل و 

، علی القاعده، و بالآمل، خواستار و جویاِی تحّقِق عدالت  اند. مدیر
 هیچ اثرِ بزرگ و ارجمندای، 

ً
به همین جهت هم هست که، در طوِل تارییخ، تقرییبا

در زمینه ِی علوم  انسانی و اجتامعی، نوشته نشده است که در آن به مبحِث عدالت 
، شاعرِ یونان )احتاماًل قروِن 9  الاقل اشاره ای نشده باشد: ایلیاد و ادیسه ِی هومر
از  یکی  آیسخولوس،  باقی امنده ِی  نامیش نامه ِی  هفت  هر  میالد(،  از  پیش  تا 8 
سه تراژدی نویِس بزرِگ یونانی )4۵6-۵۲۵ پیش از میالد(، هر هفت نامیش نامه ِی 
 496-406( یونانی  بزرِگ  تراژدی نویسِ  سه  از  یکی  سوفوّکلیس،  باقی امنده ِی 
باقی امنده ِی  نامیش نامه ِی  نوزده  یا  هجده  از  نامیش نامه  یازده  ازمیالد(،  پیش 
میالد(،  از  پیش   484-406( یونانی  بزرِگ  تراژدی نویِس  سه  از  یکی  اورییپیدیس، 
بزرگترین  آریستوافنس،  از  جای امنده  بر  نامیش نامه ِی  یازده  از  نامیش نامه  ده 
یونانی  موّرِخ  ِهرودوتس،  تارییِخ  میالد(،  از  پیش   4۵0-۳88( یونانی  کمدی نویِس 
)میاِن 4۳0، 4۲0-484 پیش از میالد(، تارییِخ جنِگ پلوپونزِی توسیدیدس، تارییخ ناگرِ 
 به 

ً
یونانی )در گذشته ِی 401 پیش از میالد(، جمهور، قوانین )دو اثری که اختصاصا

مبحِث عدالت میپردازند(، دافعّیه، کراتیلوس )Cratylus(، کریتون )crito(، اوثیفرون 
پروتاگوراس  دولت مرد،   ،)Meno( منون   ،)Gorgias( گرگیاس   ،)Euthyphro(

سیاست،  افالطون،  هفتم  نامه ِی  و   ،)Theaetetus( ثئاتتوس   ،)Protagoras(

اخالِق نیکوامخوس، رّدّیه هاِی سوفسطایی، اقنوِن اساسِی آتن، و کلّیاِت ارسطو، 
سرودهاِی  و   )Aeneid( انئید  اورلیوس،  امرکوس  تأّمالِت  اپیکتتوس،   گفتارهاِی 
از میالد(، زندگیهاِی مشابِه  ویرژیل، بزرگترین شاعرِ رومی )19-70 پیش  شبانِی 
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توارییِخ  میالد(،  از  پس   46-119 از  )بعد  یونانی  بزرِگ  زندگی نامه نویِس  پلوتاْرخ، 
سوِم  نهاگنه ِی   ،)۵6-1۲0( رومی  خطیِب  و  سیاست پیشه،  تارییخ ناگر،  تاکیتوس، 
آموزه ِی  و  اعتراافت، شهرِ خدا،  نوافالطونِی رومی )۲0۵-۲70(،  فلوطین فیلسوِف 
االهِی  کمدِی  کوینی،  آ توامس  االهّیاِت قّدیس  جامِع  قّدیس،  گوستیِن  آ مسیحِی 
چاوسرِ   )Troilus and Grisegde( کریسیِد  و  ترویلوس  و  َکْنِترِبری  حاکیاِت  دانته، 
، مجموعه  ِی رامِن  ی، لویاتاِن هابز

ّ
کیاول شاعرِ انگلیسی )1400-1۳4۲(، شهریارِ ام

فرانسوی  نویسنده ِی  راِبِله،    )Gargantua and Pantagruel( روئِل 
َ
َپنتگ و  نتُوا 

َ
ْرگ

َ
گ

 ،)1۵۳۳-1۵9۲( فرانسوی  جستارنویِس  موْنِتْنی،  )1۵۵۳-48۳1(، جستارهای 
تیتوس اندرونیکوس )Titus Andronicus(، رومئو و ژولیت، ژولیوس سزار، هملت، 
 ،)Timon of Athens( تیموِن آتنی ،)Coriolanus( اتللو، شاه لیر، مکبث، کوریوالنس 
شاه جان،  دوم،  ریچارِد  سوم،  ریچارِد  ششم،  هنرِی   ،)Cymbeline( سیمبلین 
شِب  رؤیاِی  سرکش،  زِن  کردِن  رام  خطاها،  کمدِی  پنجم،  هنرِی  چهارم،  هنرِی 
)Troilus and Cressida(ِی  کرسیدا  و  ترویلوس  و  ونیزی،  تاجرِ  تابستان،   نیمه  ِی 
دن کیشوِت  او(،  نامیش نامه ِی   ۳6  ِ

ّ
کل از  نامیش نامه   ۲1 )یعنی  شکسپیر 

سروانتس، پیش رفِت علم، ارغنوِن نو، و آتالنتیِس جدیِد فرانسیس بیکن، اخالِق 
 :)Areopagitica( رِئوپجینیاک 

َ
ا مسیح،  میالِد  صبِح  در  گم شده،  بهشِت  اسپینوزا، 

گفتاری در دافع از آزادِی چاِپ افقِد مجّوز، هامورِد شمشون، و غزلّیاِت میلتون، 
پاساکل،  شهرستانِی  نامه هاِی  و  اندیشه  ها   ،)1608-1674( انگلیسی  شاعرِ 
روادارِی  باِب  در  و  مدنی،  حکومت  باِب  رساله در  بشری،  افهمه ِی  در  تحقیقی 
الک، رساله ای در اصوِل معرفِت بشرِی بارکلی، سفرهاِی اگلیورِ جاناتان سوینت، 
آراِء تریستَرم َشْندِی الرنس استرِن،  نویسنده ِی انگلیسی )174۵-1667(، زندگی و 
رامن نویس  فیلدینگ،  هنری  جونزِ  تام   ،)171۳-1768( بریتانیایی  رامن نویِس 
قرارداِد  منتسکیو،  قوانیِن  روِح   ،)1707-17۵4( انگلیسی  نامیش نامه نویِس  و 
اقتصاِد  و  آدمیان،  میاِن  در  نابرابری  بنیادهاِی  و  خاستاگِه  در  گفتار  اجتامعی، 
روِم  امپراتورِی  سقوِط  و  انحطاط  تارییِخ  اسمیت،  َدم 

َ
ا ملِل  ثروِت  روسو،  سیاسِی 
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نقِد  عملی،  عقِل  نقِد  محض،  عقِل  نقِد   ،)17۳7-1794( انگلیسی  موّرِخ  گیبون، 
ِم حّق، امبعدالطبیعه ِی اخالِق اکنت، در 

ّ ݧ ݧ ݧ
بیعه ِی اخالق، عل ݩّ ݧ حکم، شالوده ِی امبعدالطݧ

باِب آزادی، حکومِت انتخابی، و افیده جویِی جان استوارت میل، زندگِی سیمیوئل 
جانسن، جیمز بازِول، حقوق دان و زندگی نامه نویِس اساکتلندی )1740-179۵(، 
فلسفه  ِی حّق و فلسفه ِی تارییخ هگل، افوسِت گوته، موبی دیِک ِملویل، رامن نویس 
امریاکیی )1891-1819(، بیانّیه ِی کمونیستی امرکس و انگلس، سرامیه ِی امرکس، 
روانشناسِی  اصوِل  داستایوفسکی،  اکراامزوِف  برادراِن  تالستوی،  صلِح  و  جنگ 
گروهی، و جنگ و مرِگ  ، و تمّدن و ناخشنودیهاِی آن، روان شناسِی  ویلیام جیمز
فروید، در همه ِی این آثار و بسا آثارِ بزرگ و ارجمنِد دیگر عدالت موضوِع بحث 

و فحص بوده است.1
3. البّته، مراد از »عدالت«، در این جا، فقط عدالِت اجتامعی، به عنواِن   

سرواکرای  روی،  هیچ  به  بنابراین،  است.  اجتامعی،  آرامِن  مهّمترین 
که به فرِد انسانی نسبت داده میشود و به حوزه هاِی  نداریم با عدالتی 
جهاِن  به  که  عدالتی  با  دارد،  ق 

ّ
تعل اخالق  فلسفه ِی  و  اخالق  علم 

دارد،  نسبت  و  ربط  االهّیات  و  امبعدالّطبیعه  با  و  میشود  ِاسناد  هستی 
با فلسفه ِی دین  که به خدا مستند میشود و مرتبط است  با عدالتی  و 
جامعه ِی  به  که  است  عدالتی   ،

ً
منحصرا ام،  توّجه   ِ

ّ
محل و  االهّیات. 

انسانی نسبت داده میشود و به حوزه هاِی سیاست، فلسفه ِی حقوق، و 
ق است.

ّ
نیز فلسفه ِی اخالق متعل

در  موجود  اجتامعِی  نهادهاِی  به  ناظر  عدالِت  ات، 
ّ

بالذ و  اواًل  اجتامعی،  عدالِت 
از  جامعه  یک   ِ

ّ
کل به  ناظر  عدالِت  بالعرض،  و   

ً
ثانیا و،  است  جامعه  یک  دروِن 

حیِث ارتباطاتی که با غیرِ خود دارد.
تعدِد  و  تنّوع  با  جامعه  یک  در  موجود  اجتامعِی  نهادهاِی  به  ناظر  عدالِت 
این نهادها متنّوع و متعّدد میشود و شاید بتوان گفت که مهّمترین انواع اش پنج 
نوع اند: 1( عدالت در خانواده؛ ۲( عدالت در تعلیم و تربییت؛ ۳( عدالت در اقتصاد؛ 

ّ
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 4( عدالت در سیاسِت داخلی؛ اعّم از عدالت در اقنون گذاری، در اجراِء قوانین، 
و در قضاء و جزاء ) بنابر قولی که اقنون گذاری را جزئی از اجزاِء سیاست میداند(؛ 

و ۵( عدالت در مدیرّیت.
دارد،  خود  غیرِ  با  که  ارتباطاتی  حیِث  از  جامعه  یک   ِ

ّ
کل به  ناظر  عدالِت 

که  گفت  ، بسته به تعّدد و تکّثرِ این غیرها متعّدد و متکّثر میشود و میتوان  نیز
مهّمترین انواع اش سه نوع  اند: 1( عدالت در سیاسِت خارجی، اعّم از عدالت در 
بین المللی  سازامنهاِی  با  ارتباطات  در  عدالت  و  َول  بین الّدُ و  بین الِملل   روابِط 

و جهانی؛ ۲( عدالت بین نسلها؛ و ۳( عدالِت جهانی.
عدالت  نوع  هشت  درباره ِی  اجتامعی«  »عدالِت  عنواِن  ذیِل  در  بنابراین، 

بحث و محض میشود.
که، از این پس، به معناِی عدالِت اجتامعی به    4. ربط و نسبِت عدالت )

اکر میبریم( با برابری چیست؟ براِی پاسخ گویی به این پرسش، پیش از هر 
اکر، باید مهّمترین اکربردهاِی اصطالِح »برابری« را از هم تمیز دهیم.

نخستین اکربرِد اصطالِح »برابری« اکربرِد آن به معناِی رفتارِ مشابه/برابر با افراِد 
مشابه/برابر است، یعنی به این معنا که کسانی که از یک حیِث ذی ربط مشابه/
استعداِد  که  کسانی  مثاًل،  ببینند،  مشابه/برابر  رفتارِ  باید  اند  یک دیگر  با  برابر 
مشابه/برابر دارند باید فرصتهاِی مشابه/برابر براِی تعلیم و تربییت داشته باشند؛ 
کسانی که امیل و اقدر به پرداخِت هزینه   اند باید دست رسِی برابر به فروشاگهها، 
که جرِم مشابه/برابر مرتکب شده اند  کسانی  رستورانها، و هتلها داشته باشند؛ و 

باید جریمه و کیفرِ مشابه/برابر ببینند.
 همه ِی انسانها، و از جمله فیلسوافِن اخالق، حقوق، و سیاست، به 

ً
تقرییبا

برابری، به این معنا، عقیده دارند، هرچند، البّته، در این جا، به سه پرسِش اساسی باید 
 پاسخ گفت، پاسخ گویی ای که شاید اکرِ ُخرد و آسان ای نباشد: 1( »حیِث ذی ربط« 
 » مشابه/برابر »رفتارِ   )۲ بیربط؟؛  حیثی  چه  و  است  ذی ربط  حیثی  چه  چیست؟ 
توزییِع  یا  مشابه/برابر  تکلیِف  توزییِع  یا  مشابه/برابر  حِقّ  توزییِع  یعنی  چه؟  یعنی 
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...؟؛   یا  مشابه/برابر  مؤونه ِی  و  فشار  و  سنگینی  توزییِع  یا  مشابه/برابر   نفِع 
و ۳( چه دلیلی براِی رفتارِ مشابه/برابر با افراِد مشابه/برابر داریم؟ به این جهت، 
باید گفت که این معناِی »برابری« معناای صوری است و امّده و محتواِی برابر را 

معلوم نمیدارد.
با  رفتار متناسب  به معناِی  یا  بیطرفی  یا  انصاف  به معناِی  را  اگر »عدالت« 
که معناِی نخسِت اصطالِح »برابری« الزمه   استحقاق یا سزا بگیریم پیدا است 
و مقتضاِی عدالت است؛ و اگر »برابری« را به معناِی رفتارِ مشابه در موارِد مشابه 
، »برابری« و »عدالت« 

ً
بگیریم این معناِی »برابری« عیِن عدالت است و، اساسا

دو واژه براِی ابالِغ یک مفهوم  اند.
اکربرِد آن به معناِی برابرِی بنیادین است،  اکربرِد اصطالِح »برابری«  دومین 
برابر  بنیادیِن  حقوِق  از  دارند،  برابر  ارزِش  انسانها  همه ِی  که  معنا  این  به  یعنی 
برخوردار اند، یا باید احترام و توّجِه برابر ببینند. خالصه، همه ِی انسانها، به نحوی، 
این  حیِث  از  و،  دارند  الینفّک ای  حقوِق  که  معنا  این  به  اند؛  برابر  یک دیگر  با 
که انسانها به لحاِظ هوشمندی،  حقوق، با هم برابر اند. البّته، مراد، این نیست 
تواناییها، داناییها، منش، شخصّیت، و سایرِ ویژگیها  فضیلتمندی، استعدادها، 
و  اوصاِف مربوطه به ساحِت امورِ واقع برابر اند، بل، مراد این است که، به حکِم 
این  به  »برابری«  شوند.  برخوردار  یک سان ای  حرمِت  و  التفات  از  باید  اخالق، 
بسیار مؤّکد  و  توصیه ای اخالقی  بل،  نیست،  انسانی  واقِع  امورِ  از  توصیفی  معنا 
که آدمیان، علی رغِم همه ِی تفاوتها و اختالفهاِی گسترده و ژرف ای  است به این 
که، در اعلِم واقع، به لحاِظ جسامنی، ذهنی، روانی، رفتاری، و اخالقی، دارند، باید 

قی شوند.
ّ
داراِی ارزِش یکسان تل

بعضی از متفّکران این معناِی دوِم »برابری«، یعنی برابرِی بنیادین را، یکی 
از مصادیِق خاّص و، البّته، بسیار مهّم از معناِی اّوِل »برابری«، یعنی »با موارِد 
برلین  آیزایا  مثاًل،  دانسته اند.  کن!«،  رفتار  مشابه/برابر  طرزی  به  مشابه/برابر 
با  که  میشود  نتیجه  دارند،  وجود  انسانها  از  طبقه ای  این که  فرِض  »با  میگوید: 
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به طرزی یک دست  از هر حیث،  باید،  آدمیان،  یعنی  این طبقه،  اعضاِء  همه ِی 
رفتارِ یک دست و  وافی برخالِف  و  اکفی  آن که دلیلی  رفتار شود، مگر  و هامنند 

هامنند داشته باشیم.«
اکفی و وافی براِی عدول از رفتارِ  که دلیِل  اّما، اکنون، این سئوال پیش میآید 
یا  االهی  حکِم  امننِد  اّدله ای  به  توّسل  با  خیلیها  بود؟  میتواند  چه  مشابه/برابر 
نظم و نظاِم طبیعِی امور براِی عدول شان از رفتارِ برابر توجیه تراشیده اند و این 
ه را مصداِق دلیِل اکفی و وافی دانسته اند. مگر خوِد ارسطو نبود که برداگن و 

ّ
ادل

نیز زنان را، با توّسل به حکِم طبیعت، از شموِل اصِل رفتارِ برابر مستثنا میداشت؟ 
از  خدا،  حکِم  به  توّسل  با  را،  خود  ناهمکیشاِن  االهی دانان  از  بسیاری  مگر  و 
اکفی و وافی  شموِل این اصل خارج نمیکنند؟ پس، هر دلیلی را نمیتوان دلیِل 

قلم داد کرد و خوِد دلیِل اکفی و وافی نیز محدودّیتی دارد.
باشند:  برابر  رفتارِ  از   دو چیز میتوانند مستنِد عدول 

ّ
که الاقل گفت  میتوان 

و  میشود؛  نابرابر  رفتارِ  از  کمتر  رفتاری  آنان  با  که  اشخاصی  رضایِت  یکی 
بپرسند:  اگر  بیاوریم.  مثالی  دو  این  از  یک  هر  براِی  همه.  متقابِل  نفِع   دیگری 
تکلیِف  یعنی  سیاسی،  تکلیِف  پس،  اند.  برابر  حقوق  حیِث  از  »انسانها 
با شهروند و حاکم  نابرابر  رفتار  که مقتضِی  از حاکامن،  به اطاعت  شهروندان 
شهروندان  »رضایِت  که  است  این  پاسخ  شد؟«  میتواند  توجیه  چه گونه  است، 
چیزی است که به حاکامن قدرِت اعدالنه اعطاء میکند. رضایِت شهرونداِن آزاد 
را  حاکامن  اطاعت طلبی  و  انقیادخواهی  حاکامن شان  از  اطاعت  و  انقیاد  به 
توجیه میکند.« و اگر بپرسند: »انسانها حقوِق برابر دارند. پس، فرق گذاری ها ای 
کرد؟«  میتوانیم  توجیه  چه گونه  دارد  شهروندان  با  رفتاراش  در  حکومت  که  را 
نفع  باید اماکِن  که هرکسی  این  که »مصلحِت عمومی، یعنی  این است  پاسخ 
را  شهروندان  با  حکومت  نابرابرِ  رفتارِ  باشد،  داشته  را  نابرابری  یک  از  بردن 
از  بالآمل،  شهروندان،  همه ِی  که  نابرابرای  رفتارِ  که  بدین معنا  میکند،  توجیه 

آن نفع ببرند از لحاِظ اخالقی موّجه است.« 
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دارند؛  وثیق ای  ربِط  یک دیگر  با  تقابل،  نفِع  و  رضایت  یعنی  مستند،  دو  این 
زیرا، از یک سو، اگر همه اماکِن نفع بردن از یک نابرابری را داشته باشند دلیِل 
به  همه  اگر   ، دیگر سوِی  از  و،  دهند  رضا  نابرابری  آن  به  که  این  بر  دارند  قوّی 
نابرابری رضا دهند این رضا دادن، در ناگِه نخست، شاهدی است بر این که از آن 

نابرابری اماکِن نفع بردن دارند.
 مخالفی نداشته 

ً
برخالِف معناِی اّوِل »برابری« که، چنان که اشاره شد، تقرییبا

است، این معناِی دوم، یعنی برابرِی بنیادین، مخالفتهاای را برانگیخته است. از 
این رو، جاِی مطالبه ِی دلیل براِی قبوِل این معنا هست. به چه دلیل باید برابرِی 

بنیادین را بپذیریم؟ 
که حّقانّیِت برابرِی بنیادین را نمیتوان به روِش استنتاجی   واقعّیت این است 
و استداللی ثابت کرد، زیرا براِی استدالل به سوِد برابرِی بنیادین، علی القاعده، باید 
به مقّدامتی متوّسل شویم که صدق و حقانّیت شان واضحتر از صدق و حّقانّیِت 
نتیجه، یعنی برابرِی بنیادین، باشد و حال آن که چنین مقّدامتی در اختیار نداریم، 
که خوِد برابرِی بنیادین اگر نگویییم شهودیترین، باری، یکی از شهودیترین  چرا 
احاکِم اخالقی است و، در نتیجه، احاکِم اخالقِی شهودیتر از آن سراغ نداریم تا 
بتوانیم از آنها به عنواِن مقّدامتی براِی ااقمه ِی دلیل بر حّقانّیِت برابرِی بنیادین 

استفاده کنیم.
برابرِی  اثباِت  یا  تأیید  در  ه ای 

ّ
ادل که  برآمده اند  درصدد  کسانی  همه،  این  با 

: 1( خدا به انسانها حقوِق برابر  ه عبارت  اند از
ّ
کنند. پاره ای از این ادل بنیادین ااقمه 

همه ِی   )۳ دارند؛  برابر  حقوِق  طبیعت  حکِم  به  انسانها   )۲ است؛  کرده   تفویض 
اند؛  برابر  االهی  پیشاگِه  در  نفوس  همه ِی  و  دارند  َنْفس  انسانها  فقط  و  انسانها 
 دارند و هیچ موجوِد دیگری ندارد 

ً
 همه ِی انسانهاِی بالغ مشتراک

ً
4( آن چه تقرییبا

کردِن یک دیداگه نسبت به جهان و یک تصّور از  که اینان توانایِی پیدا  این است 
خودشان و جایاگه شان در جهان دارند. و چون هر انسانی آن چه را در تجربه ِی 
خود میشناسد در دیگر انسانها نیز تشخیص میدهد، یعنی، مثاًل، تشخیص میدهد 
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گزینشهاِی  برای  بالقّوگیهاای  دارند،  اخالقی  آزادِی  براِی  بالقّوگیهاای  نیز  آنان  که 
 مسؤوالنه از میان طرزِ زندگی هاِی در دست رس شان دارند، و بالقّوگیهاای براِی جّد 
ق و از سرِ اشتباه، در جهِت تبدیِل خود به موجودی شایسته ِی حرمت 

ّ
و جهدای ناموف

و عّزت، یعنی داراِی حرمِت َنفس و عّزِت َنفس، دارند، در نتیجه ِی این تشخیص، 
 همه ِی 

ً
دیگران را هامننِد خود و یک سان با خود و برابر با خود میبیند؛ ۵( تقرییبا

انسانها، به هناگِم بلوغ، تا حِدّ فراوان ای، مجموعه ای از تواناییها کسب میکنند که 
در دیگر انواِع حیوانات یا اصاًل وجود ندارد یا فقط به صورتی ابتدائی و ناچیز وجود 
اگهی، استقالل و خودگردانی، توانایِی  دارد، از قبیِل توانایی استعامِل زبان، خودآ
ریختِن طرحهاای براِی زندگی و اجراِء مشتااقنه ِی آن طرحها، اقبلّیِت احساساِت 
اخالقی، و اقبلّیِت درِک عدالت. از جهِت این مجموعه از تواناییها همه ِی انسانها 
ق میگیرد 

ّ
 با هم برابر اند؛ 6( حّق فقط به موجوِد عقالنی، اجتامعی، و اخالقی تعل

و چون همه ِی انسانها از حیِث داشتِن این سه وصف برابر اند داراِی حقوِق برابر 
نیز باید باشند؛ 7( درست است که انسانها به لحاِظ همه ِی تواناییها و نیازهاشان 
فقط  نه  که  دارند  وجود  اساسی  نیازِ  و  توانایی  چندین  باری،  نیستند،  برابر  هم  با 
غیرِانسانی  موجوِد  هیچ  بل،  اند،  برابر  و  سهیم  و  شریک  آن  در  انسانها  همه ِی 
، از جهِت این تواناییها و نیازها انسانها با سایرِ 

ّ
واجِد پاره ای از آنها نیست یا، الاقل

 حیوانات تفاوت و اختالِف بنیادین دارند. این تواناییها و نیازهاِی اساسِی مشترک 
و برابر مقتضِی حقوِق مشترک و برابر براِی همه ِی انسانها خواهند بود.

نقاِط ضعف ای  آنها  از  و هریک  نمیکند  اثبات  را  ه مّداع 
ّ
ادل این  از  هیچ یک 

دارد که ذکرِ آنها، در این مجال، نه ممکن است و نه مطلوب، به گامِن راقِم این 
شهودیترین  از  یکی  شد،  گفته  چنان که  انسانها،  همه ِی  بنیادیِن  برابرِی   ، سطور
احاکِم اخالقی است و نه فقط اماکِن استدالل به سوِد آن نیست، نیازی هم به 

این استدالل نداریم.
این معناِی دوِم »برابری« چه ربط و نسبت ای با عدالت دارد؟ واقع این است 
رفتارِ  معناِی  به  چه  شود،  گرفته  بیطرفی  یا  انصاف  معناِی  به  چه  عدالت،  که 
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متناسب با استحقاق یا سزا و چه به معناِی رفتارِ مشابه در موارِد مشابه، موجب 
میشود که آرامِن برابری، به معناِی دوم، تحّقِق عملی یابد.

و اّما سومین اکربرِد اصطالِح »برابری« اکربرِد آن به معناِی برابرِی اجتامعی 
است، یعنی به معناِی برابری در سه قلم رِو سیاست، اقتصاد، و منزلت. میتوان 
انتزاعی،  بسیار  آرامنی  که  بنیادین،  برابرِی  ترجمه ِی  اجتامعی  برابرِی  که  گفت 
به  است.  تفصیلیتر  و   ، جزئیتر  ، انضاممیتر آرامنهاای  به  است،  اجاملی  و  ی، 

ّ
کل

اکماًل پذیرفته است نمیتوان  را  بنیادین  برابرِی  که شخصی  این  از   ، تعبیرِ دیگر
که چه برابرِی سیاسی، چه برابرِی اقتصادی، و چه برابرِی  کرد  پیش بینِی دقیق 
که در پذیرِش برابرِی بنیادین  نظر دارد. بسیاری از متفّکرانی  منزلتی ای را در مِدّ
بسیار  نظراِت  و  آراء  میرسد  اجتامعی  برابرِی  به  نوبت  که  وقتی  دارند  اجامع 
متفاوت و دور از هم درباِب برابرِی سیاسی، برابرِی اقتصادی، و برابرِی منزلتی 
اکماًل  را  بنیادین  برابرِی  هابز  که  این  به  کنیم  توّجه  است  اکفی  میدارند.  ابراز 
ناحیه ِی  از  که هرگونه سلطه ای  و بی هیچ قید و شرط ای اقئل میشود  میپذیرد 
رضایِت  با  باید  شهروندان  جانِب  از  اطاعت ای  و  انقیاد  هرگونه  و  حاکامن 
بر  عیِن  حال،  در  و،  برقرار شود  از طبیعت  ناشی  برابرِی  پایه ِی  بر  و  شهروندان 
و  بی قید  و  مطلق  حاکمّیِت  که  میکند  دافع  سیاسی ای  ساختارِ  از  پایه  همین 
، برابرِی ناشی از طبیعت را در مورِد همه ِی آدمیان  ک، نیز شرط داشته باشد. ال
قبول دارد، ولی با نتیجه گیرِی نهایِی هابز یک سره مخالف است و، در عین حال، 
خوداش هم از حقوِق سیاسِی برابر )مثاًل در مورِد زنان( دافع نمیکند و، افزون 
نیز  است.  منزلتی  سلسله مراتِب  و  اقتصادی  نابرابرِی  طرف دارِ   

ً
صریحا این،  بر 

، رابرت نازیک، دیوید گوتیه، و ِکی نِیلِسن، همه، برابرِی  توّجه کنیم که جان رالز
راههاای  به  اجتامعی  برابرِی  ساحِت  در  عین حال،  در  و،  میپذیرند  را  بنیادین 

کامبیش دور از هم میروند.
آراء  همه  این  خاستاگِه  اگر  بنیادین  برابرِی  که  گفت  نمیتوان  بااین همه، 
هیچ   است  منزلت  یا  اقتصاد،  سیاست،  ساحِت  در  متّضاد،  و  متغایر  نظراِت  و 
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اکرآیی ای ندارد و نباید به آن التفات داشت؛ زیرا؛ اّواًل، برابرِی بنیادین، هرچه قدر 
ی، 

ّ
مل قومی،  نژادی،  تبعیضهاِی    

ّ
الاقل  ، باز باشد،  اجاملی  و  ی، 

ّ
کل انتزاعی،  هم 

این  و  میسازد؛  منتفی  و  نمیکند  تحّمل  را  طبقاتی  و  جنسّیتی،  مذهبی،  و  دینی 
نابرابری ای  هر  که  نیست  چنین   ،

ً
ثانیا و،  نیست؛  بی اهّمّیت ای  و  اندک  اکرآیِی 

واقع،  در  باشد،  داشته  را  بنیادین  برابرِی  با  سازاگری اش  اّداعِء  متفّکری  هر  که 
از  بسیاری  که  داد  نشان  میتوان  استدالل،  کمِک  به  باشد.  سازاگر  برابری  این  با 
از  کرده اند  برابرِی بنیادین استنتاج  از  را  آنها  که متفّکرانی  نابرابرییهاِی اجتامعی 

این نابرابری استنتاج نمیتوانند شد. 
جهِت  در  واقع،  در  سو،  این  به  هفدهم  قرِن  از  غربی،  جوامِع  تاریخِی  سیرِ 
، فقط برابرِی  اکهِش نابرابرییهاِی سیاسی، اقتصادی، و منزلتی بوده است. در آاغز
همه ِی مردان، به عنواِن شهروند، با یک دیگر مطالبه میشد، یعنی منزلتی مدنی 
که براِی همه ِی مردان قوانینی واحد و  و مشترک براِی همه ِی مردان، به نحوی 
از حیِث  با مردان  زنان  برابرِی  نظاِم املیات بندی ای واحد اعامل شوند. سپس، 
همین منزلِت مدنی درخواست شد. پس از آن، توّجِه متفّکران از این برابرییهاِی 
صوری به برابرییهاِی محتوایی معطوف شد. مثاًل، مطالبه ِی برابری سیاسِی صوری 
حِقّ  و  هماگن  براِی  رأی  حِقّ  امنند  محتوایی،  سیاسِی  برابرییهاِی  مطالبه ِی  به 
نامزد شدن براِی مناصِب دولتی براِی هماگن، جای سپرد. همچنین، متفّکران 
سیاسی  قدرِت  به  میتوانند  داشتن  تشکیالت  و  پول  با  که  این  به  یافتند  تفّطن 
آنان را تنّزِل  ، میتوانند جلِو ارتقاِء مقاِم زنان را بگیرند و حّتا  تبدیل شوند و، نیز
از  با نظامی  برابرِی صورِی منزلِت مدنی  اگهی  که  ، مالحظه شد  باز رتبه دهند. 
 نابرابرانه 

ً
که شأن و شرافِت اجتامعی را به طرزی شدیدا الیه بندی هاِی اجتامعی 

که  اقتصادی،  صورِی  برابرِی  هم  اگهی  و  است؛  یافته  همزیستی  میکند  توزییع 
آزادِی قرارداد بستن براِی هماگن مجسم میشود، اگر دولت مداخله  به صورِت 
امور  این گونه  همه ِی  مینجامد.  اموال  و  درآمد  نابرابرِ  بسیار  توزییِع  به  نکند، 
، و ژرفتر سوق داده اند  ، گسترده تر متفّکران را به مطالبه ِی برابرییهاِی عینِی بیشتر
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 صوری( 
ً
و موجِب آشاکر شدِن اهّمّیِت برابرییهاِی اجتامعِی محتوایی )و نه صراف

شده اند. بدین سان، روزبه روز شاهِد استداللهاِی نو بر نو در اثباِت نیاز به افزایِش 
برابرییهاِی اجتامعِی محتوایی  ایم.

عدالِت  منطقِی  نتیجه ِی  اجتامعی،  برابرِی  یعنی  »برابری«،  سوِم  معناِی 
که اگر عدالِت اجتامعی برقرار شود برابرِی اجتامعی  اجتامعی است، بدین معنا 

حاصل خواهد آمد.
از مجموِع آن چه گذشت، معلوم شد که عدالِت اجتامعی و برابری، به هر سه 

معناِی آن، با هم ربطی وثیق و پیوندی استوار دارند.۲
5. جاِن کالِم همه ِی متفّکرانی که پیونِد عدالت و برابری را بسیار نزدیک   

و استوار میبینند، به گامِن ناگرنده، این است که عدالت اقتضاء میکند 
که آن دسته از خاّصه ها/ویژگیهاِی یک انسان، آن دسته از نسبتهاِی 
که  روی دادهاای  از  دسته  آن  و  غیرِخوداش،  موجوداِت  با  انسان  یک 
اراده ِی او  آنها )علم و(  آمدِن  که در به وجود  براِی انسان پیش میآیند 
یا  محرومّیت  موجِب  نباید  است  نداشته  دخالت ای  و  تأثیر  هیچ گونه 

مزّیت ای براِی آن انسان بشوند.
محسوب  او  خاّصه/ویژگِی  دو  که  آدمی،  جنسّیِت  و  پوست  رنِگ  چون  مثاًل، 
ت یا اکْست یا طبقه ِی خاّص، که نسبتهاِی 

ّ
میشوند، انتساِب او به یک قوم یا مل

او به حساب میآیند، و مفلوج شدن یا گرفتارِ خشک سالی شدن اش، که روی داد 
هیچ  آنها  پیدایِش  در  او  و  ندارند؛  بستگی  او  اراده ِی  و  علم  به  میآید،  شامر  به 
تأثیر و دخالت ای نداشته است، هیچ یک از این امورِ غیرارادی و خارج از سلطه 
یا  محرومّیت   مزّیتی،  نه  و  بیاورد  محرومّیتی  او  براِی  باید  نه  او  مهارِ  و  ضبط  و 
که خوِد آدمی، با علم و اراده ِی خود، موجباِت  مّزیت فقط وقتی اعدالنه است 
با  را،  خود  پوسِت  رنِگ  سفید  نژاِد  اعضاِء  نه  باشد.  کرده  فراهم  را  آن  حصوِل 
بنابراین، نه رنِگ سفیِد  نژاِد سیاه.  اراده ِی خود، برگزیده اند و نه اعضاِء  و  علم 
کند و نه رنِگ سیاِه او میتواند موجِب  کسِب امتیاز  یک شخص میتواند براِی او 
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است  چنین  و  است(.  صادق  هم  این  عکِس  که  این  کام  ( شود  او  محرومیِت 
که، امننِد رنِگ پوست، به علم  حکِم هر خاّصه/ویژگی یا نسبت یا روی دادای 

و اراده ِی فرد بستگی نداشته باشد.
روی دادهاِی  و  نسبتها  و  خاّصه ها/ویژگیها  حیِث  از  انسانها  همه ِی  پس، 
که به این لحاظها نمیتوانند برتر  غیرِارادی شان با یک دیگر برابر اند، بدین معنا 

یا فروتر از دیگران تلّقی شوند.
براین اساس، عدالت در حوزه ِی امورِ غیرِارادی مقتضِی برابری است، نه در 
حوزه ِی امورِ ارادی. در حوزه ِی امورِ ارادی، اقتضاِء عدالت آن است که با هرکسی 
شود.  رفتار  آن  با  متناسب  و  او  شایستگِی  یا  سزا  یا  استحقاق  یا  حّق  موجِب  به 
غرض این که نه، چنان که کسانی گامن کرده اند، عدالت همیشه مقتضِی برابری 
برابری  اقتضاِء  هیچ اگه  عدالت  پنداشته اند،  دیگر  کسانی  چنان که  نه،  و  است 
ندارد. مقتضا و الزمه ِی عدالت به ارادی بودن یا نبودِن خاّصه یا نسبت یا روی 
 بحث بستگی دارد. عدالت در امورِ غیرِارادی برابری میطلبد و در امورِ 

ّ
داِد محِل

ارادی اعطاِء حّق یا استحقاق یا سزا یا شایستگی.۳
6. درباره ِی برابری باید به چند نکته توّجه داشت.  

/خواسته/ 1( بعضی برابری را فقط یک حّق )=right( میدانند؛ بعضی فقط یک خیر
/خواسته/مطلوب. به عبارِت  مطلوب )= good(، و بعضی هم یک حّق و هم یک خیر
، کسانی برابری را فقط حّقی میدانند که انسانها دارند، بعضی آن را امری مطلوب،  دیگر
یعنی داراِی رجحان اخالقی میدانند و معتقد اند که مطلوب است که همه ِی انسانها، 
تا آن جا که اماکن دارد، آن را داشته باشند، و بعضی نیز آن را هم حّق و هم مطلوب 
و هدف میدانند. )توّجه داریم که ممکن است چیزی حّق باشد، اّما مطلوب و داراِی 
لوازم  الّتحریرفروشی  که فروشاگِه  این که من حّق دارم  کام  نباشد،  رجحاِن اخالقی 
که مطلوب باشد  کردِن فروشاگِه لوازم الّتحریرفروشی امری نیست  کنم، اّما باز  دائر 
که برابری هم  ، از عهده اش برآیند.( به نظر میرسد  که همه ِی انسانها، حّتی المقدور

مطلوب است و هم حّق، و حّتا پیش و بیش از آن که حّق باشد مطلوب است. 


