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بررسی معیارهای عدالت با تأمل در گستره مفهومی عدالت و تأثیر آن بر نظریه
جامع عدالت اجتماعی
مهدی کریمی

*

چکیده
عدالت اجتماعی مهم ترین بحثی است که اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی را به خود مشغوو داتغته اسغته اتمیغت ایغن
مسئله در پیوند مستحکمی با مباحثی که در خصوص الگوی پیشرفت اسالمی در جریان است ،قرار دارده بغیگمغان بغرای
طراحی الگوی جامع پیشرفت نیازمند الگویی برای تحقق عدالت اجتمغاعی تسغتیم و طراحغی الگغوی عغدالت اجتمغاعی،
معیارتای جامعی را در خصوص عدالت می طلبد ،این معیارتا از د نظریه جامع عدالت بیرون میآیغد و سغرانمان نظریغه
جامع عدالت مبتنی بر معناتناسی دقیقی است که از مفهون عدالت و بهویژه عدالت اجتمغاعی داریغم ه در ایغن نوتغتار بغا
بررسی معانی مختلفی که برای عدالت ذکر تده است حیطه معنایی عدالت بررسی میتوده با دقت در معانی مختلفی که
برای عدالت ذکر تده است میتوان عدالت را دارای گسترهای معنایی دانست ونه فقط یک معنای تک بعدیه این نگاه جامع
به عدالت ما را از افتادن در تبهاتی که ناتی از نگاه تک بعدی به مقوله عدالت است برحذر داتته و نگاه جامعتری به این
مفهون می بخشده در این تبکه معنایی میتوان ترکدان از معانی را در مقان بررس ی علمی و از دیغدگاه مسغهله محغوری ،در
مرکز توجه قرار داد و بقیه معانی را حو آن و در ارتباط با آن بررسی کرد؛ برای مثا میتوان مفهغون برابغری را در مرکغز
توجه قرار داد و سایر معانی این تبکه معنایی را با توجه به مفهون برابری تبیین کرد؛ چنانکه در ایغن بررسغی مزن اسغت
مفهون برابری را نیز در مقیاس تبکه معنایی گفته تده بازتعریف کرد و آن را متناسب با دیگر معانی که برابری در تغبکه
معنایی عدالت بدان تا مرتبط است ،تهویل و تفسیر کرده بنابراین تدف این نوتتار بازتناسی مفهون عدالت و تبیین گستره
معنایی آن از طرفی و تبیین دقیق مع یارتایی که با توجه به این گستره معنایی میتغوان اراهغه داد ،از سغوی دیگغر اسغته
بنابراین در مواجهه با مسئله معیارتای عدالت ،خود مفهون عدالت را در مرکز توجه قرار میدتیم و سعی میکنیم با دقغت
در حوزه معنایی عدالت ،معیارتای عدالت را استخراج کنیمه
واژگان کلیدی :عدالت ،براب ری ،شبکه معنایی ،برابری عادالنه ،معیارهای عدالت
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مقدمه
عدالت به مثابه واژهای که از گستره معنایی وسیعی برخوردار است ،مورد توجه قرار میگیرده نظریهتای عدالت تر
کدان از دریچه یکیاز این گستره معنایی به مفهون عدالت نگریستهاند ،این محدود نگری به معنای وسیع عدالت
سبب تده است تا نظریه تای عدالت ،نتواند جامع تمه ابعاد بحث عدالت و مساهل آن از سویی و پاسخگوی
مباحث عدالت پژوتانه از سوی دیگر باتده تمینطور ،نگاه تک بعدی به مفهون عدالت سبب می تود ،معیارتایی که
برای عدالت ذکر میکنیم ،معیارتایی ناکافی باتده در این نوتتار عدالت را واژهای دارای گسترهای از معانی
می بینیمه در این گستره معنایی ،مفاتیمی مانند وضع کل تئ فی موضعه ،برابری ،إعطاء کل ذی حق حقه و
دیگر مفاتیم قرار می گیرده حا با توجه به این نگاه جامع به عدالت ،معیارتای عدالت را استخراج میکنیمه
معیارتای عدالت در اینصورت ،به نحو جامع تری مبنای تحقق عدالتی جامع را فراتم میآورده توجه به این نکته
مزن است که نگرش جامع به مفهون عدالت با توجه به نظریه تبکهای معنا می تواند مبدأی باتد برای تحقق
نظریه جامع و بدون نگرتی جامع از مفهون عدالت ،نمی توان به نظری ه جامعی از عدالت دست یافت ،بدین ترتیب
با مفهون تناسی جامع از چیستی عدالت و استخراج معیارتایی جامع در خصوص عدالت به نظریه جامع عدالت
رتنمون می تویمه در این نوتتار با تبیین نظریه تبکهای معنا در مورد عدالت و تعیین حدود معنایی آن ،سعی
می تود معیارتای عدالت با توجه به این گستره معنایی کشف تود ،نتیمه این پژوتش می تواند ،مقدمهای برای
رسیدن به نظریه جامع عدالت باتده
روش در این مقاله ،روش تحلیل مفهومی است که بر اساس آن به بررسی محتوایی و مفهومی معنای عدالت
می پردازیمه با اراهه محتوای نسبتاً جامعی از معانی لووی و اصطالحی که اتل لوت و فیلسوفان برای عدالت ذکر
کرده اند سعی خواتیم کرد به جمع بندی نهایی در خصوص معنای عدالت رسیده این جمع بندی را در قالب
تبکه معانی عدالت عرضه کنیمه
مفهوم لغوی عدالت
عدالت از ریشه عد  ،در لوت به معنای قسط و میانه روی در امور ذکر تده استه(مصطفوی)53 ،8 ،1402 ،
برخی اتل لوت معنای مساواة ،برابری و تقسیم برابر را برای ریشه عد ذکر کردهاند(تمان 54 ،و فراتیدی،
 ،38 ،2 ،1410راغب) 551 ،1412 ،ه معنای خالف جور و ستم معنای دیگری است که در توضیح معنای عدالت
ذکر تده است ( جوتری)1760 ،5 ،1410 ،ه برخی اتل لوت نیز معنای اعتدا را در توضیح این لوت ذکر
کردهانده(احمد بن فارس ،) 246 ،4 ،1404 ،معنای مماثلت و تمانندی نیز معنای دیگری است که برای عد بیان
تده است(طریحی) 420 ،5 ،1416 ،ه برابری در مکافاة معنای دیگری است که برای عدالت ذکر کردهاند(واسطی،
) 471 ،15 ،1414ه معانی بیان تده را اتل لوت در توضیح کلمه عد ذکر کردهاند ،معانی لووی بیان تده
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می تواند داهره وسیع معنایی واژه عدالت را تا حدی روتن کند ،اما واکاوی معنایی عدالت بسته به بررسی ژرفتری
در معنای اصطالحی این واژه استه معانی اصطالحی که برای واژه عدالت ذکر تده نیز با معانی لووی قرابت
معنایی دارد ،اما گاه با توجه به مبانی فلسفی و اندیشهای یک فیلسوف به بخشی از معنا توجه بیشتری تده و
بخشی دیگر وانهاده تده استه از این رو مزن است برای تبیین دقیق معنای عدالت به بررسی معنای اصطالحی آن
پرداخته و سپس احکان مربوط ب ه این واژه و معانی آن را استخراج کنیمه
نگاهی به معنای عدالت به مثابه برابری
عدالت در نگاتی تمان برابری است اما برابری در این معنا خود دو معنا می تواند داتته باتد ،گاه برابری را به
معنای برابری در موتبت تای اجتماعی میدانیم ،از این دیدگاه عدالت یعنی لحاظ برابری میان تمه افراد انسانی
در تمه موتبت تای اجتماعی ،پاداشتا ،مقانتای سیاس ی و اجتماعی و دیگر مواردی که مصداق توزیع و تقسیم
استه بر اساس این رویکرد ،مزن است تمه انواع موتبت تای اجتماعی میان افراد انسان بهگونهای مساوی تقسیم
گردد ،چراکه تمه انسان تا در انسان بودن و فردیت با یکدیگر برابرند و تفاوتی ازنظر انسانیت با یکدیگر ندارند،
تمانگونه که تمه انسان تا در استحقاق نسبت به این موتبت تای اجتماعی تمایزی ندارند (مطهری ،بیتا،21 ،
) 203ه تالوده نظریه عدالت مارکس با توجه به معیار نیاز در تقسیم ثروتتا بر این معنا نهاده تده است ،نفی
ترگونه طبقه اجتماعی و در نظر نگرفتن استحقاق افراد در تقسیم ثروت از ویژگی تای این نظریه استه در واقع
تنها یک معیار کلی برای تقسیم مواتب اجتماعی وجود دارد ،کار به اندازه توان و تعلق بهره مندی به اندازه
نیاز(تمان)ه این معیار کلی نفی کننده تر گونه وجه استحقاق دیگری برای تفاوت تا استه
این معنا از برابری ناممکن است ،بدان رو که تمواره نمی توان تمان مواتب اجتماعی را به صورتی یکسان میان
افراد تقسیم کرد ،گاه چنین تقسیمی غیرممکن و محا است ،برای مثا تقسیم موقعیت تای سیاسی بهصورت
مساوی ناممکن است و اصل تمایز و تفاوت بر آن حاکم است(مطهری ،بیتا)203 ،21 ،ه در یک جامعه تمه
نمی توانند حاهز یک منصب یا موقعیت سیاسی توند؛ و در اینما ناگزیر از تمایز میان افراد تستیم؛ بنابراین اگر
عدالت را تمان برابری دانستیم چنان که برخی چنین دیدگاتی دارند و برابری را به معنای تساوی مطلق در
مواتب و برخورداری تای اجتماعی معنا کردیم با این مشکل روبرو خواتیم بود که عدالت در این تفسیر ،از نظر
عرفی امری نامفهون ،غیرعقالنی و حتی محا جلوه میکنده
عدالت به معنای برابریِ مقیّد به استحقاق
برخی نظریه پردازان عرصه عدالت از جهات گفته تده معنایی دیگر از برابری را موردنظر قرار دادهاند ،طبق این
معنا از برابری ،عدالت به معنای برابری است اما نه برابری به معنای تساوی مطلق در موتبت تای اجتماعی بلکه
برابری تمگان در استیفاء و دریافت حقوقی که مستحق آن تستند؛(تمان ) 208 ،بنابراین تقریر از معنای عدالت،
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تمگان مساوی تستند اما نه در دریافت یا استحقاق مساوی از حقوق و فرصت تای اجتماعی ،بلکه تمگان
مساویاند در این که حق مربوط به خود را که مستحق آن تستند ،دریافت کنند؛ اما این استحقاق می تواند متمایز
و متفاوت باتد؛ بنابراین تفاوتتا و دیگریش تا ،در خصوص استحقاق مطرح میگردد و نه در مورد آنچه متعلق
برابری استه بر این مبنا سخن در استحقاق مطرح می تود و مسئله عدالت چنین طرح میگردد که منشه تمایز
در استحقاق تای متفاوت میان افراد چیست؟ جنسیت ،نژاد ،مذتب ،عوامل طبیعی و استعدادتا کدانیک را
می توان منشه استحقاق متفاوت میان افراد برتمرده با گرایش بدین جهت مسئله فلسفه حقوق که مسئلهای
قدیمی در حوزه اندیشه تای سیاسی است طرح میگردد؛ بنابراین نظر معنای عدالت تمان معنای معروف «اعطاء
کل ذیحق حقه»  ،خواتد بود؛ اما مسئله این است حق ترکسی چه میزان است ،سرتت تفاوت در حقوق چیست
و چگونه می توان تمایزات حقوقی را توجیه و تبیین کرد؟
به نظر میرسد مساوات و برابری نمی تواند تم پوتانی کاملی با معنای عدالت داتته باتد ،چراکه اگر برابری را به
معنای برابری مطلق در نظر آوریم تمان ایراد پیشگفته وارد خواتد تد که چنین فرضی از برابری اساساً قابل
تحقق نیست تا بتوان عدالت را بر اساس آن مفهون سازی نموده
برابری به معنای دون یعنی برابری تمه افراد در استحقاق حقِ خویش ،تم نمغی توانغد توصغیفکننغده مفهغون عغدالت
باتد چراکه اومً برابری بدین معنا خود مستلزن نابرابری است ازآن جهت که گستره حقغوق افغراد بغا یکغدیگر متفغاوت
اسغت ،بنغابراین عغدالت طبغغق ایغن مفهغون برابغری در عغغین نغابرابری اسغ ت کغه بغغر ایغن اسغاس ،عغدالت مفهغغومی
پارادوکسیکا و خودستیز خواتد داتته ثانیاً تمرکز بحث عدالت در حوزه نظریه پردازی بغر محغور برابغری و نغابرابری
افراد در فرصت تا و حقوق است و نه فقط در خصوص برابری در مقابل قانون(مطهغری ،بغیتغا )1،208،چراکغه در ایغن
صورت ظالمانه ترین قوانین نیز می تواند مدعی برابری تمگان در مقابل آن باتد و درنتیمغه عادمنغه بغودن آن نتیمغه
توده حا آن که رویکرد بحث در خصوص عادمنه بودن یغا نبغودن خغود آن قغوانین اسغت صغرفنظغر از پغیشفغر
برابری تمگان در مقابل قانونه ازاینرو تفسیر عدالت به برابری تفسیر اعم به اخص و تقلیغل یغک مفهغون فراگیغر کغه
دارای ساختار معنایی گسترده است به یک بخش از سغاختار معنغایی اسغت و چنغین نگغاه تقلیلغی بغه عغدالت قابغل
پذیرش نیست.

توجه به این نکته مزن است که لحاظ معانی بیان تده برای عدالت نه آنکه خطا باتد بلکغه مفهغون عغدالت را تنهغا
از حیث معنایی گفت ه تده دیدن مبتال به این اتکا است که مفهومی وسغیع را از دریچغه ای محغدود نگریسغته ایغم
و از تمو مفهون عدالت برای تمان مساهل عدالت پژوتی غفلت کرده ایمه نکته حاهز اتمیت آنکغه عالمغه طباطبغایی
خود به تمو و گستره معنایی مفهون عدالت واقغف بغوده اسغت چغرا کغه در تعبیغر خغود معنغای برابغری ،موازنغه و
اعطاء کل ذی حق حقه را برای باز تناسغی تغبکه معنغایی عغدالت ذکغر کغرده اسغته(طباطبایی)331 ،12 ،1417 ،
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عالمه در نهایت مانند ارسطو محور معانی یاد تده را تمان برابری قرار می دتغده تغهید مطهغری نیغز بغا معیغار قغرار
دادن مفهون برابری در تبکه معنایی عدالت معانی دیگری ماننغد تعغاد ،توازن و اعتغدا را در تغبکه معنغایی عغدالت
ذکر می کنده نگرش تبکه ای به مفهون عدالت رویکردی است که میتواند گستره معنغایی عغدالت را توجیغه کغرده و
نظریه جامعی در خصوص عدالت مبتنی بر آن تکل یابده
عدالت به معنای رفتار برابر با موارد برابر
تفسیر دیگری نیز از برابری برای عدالت ذکر تده اسغت ،در ایغن تفسغیر برابغری میغان افغراد دارای اسغتحقاق برابغر و
نابرابری میان افرادی با ترایط نابرابر معنای عدالت در نظر گرفته تده استه ارسغطو چنغین معنغایی را بغرای عغدالت
ذکر می کنده از دیدگاه ارسطو اجماع مردن یا به تع بیر دریافت و تفسیر مردن از عغدالت ،برابغری اسغت و بغا توجغه بغه
مبانی فلسفی و دقت تای حقوقی با توجه به این معنای عغدالت ،افغراد برابغر بایغد چیزتغای برابغر داتغته باتغند ،امغا
اینکه عامل برابری و یا نابرابری میان افراد چیست؟ سؤالی اسغت کغه بغر عهغده فلسغفه سیاسغی اسغت(رو ارسغطو،
 ،132 ،1371ارسغطو) 167 ،1381 ،ه از دیغدگاه ارسغطو اگغر اتغخاص مسغاوی نباتغند ،البتغه حصغهتغا و بهغرهتغای
مساوی نخواتند داتت و در حقیقت یگانه منشه منازعات و مشاجرات مردن این است کغه یغا آنهغایی کغه مسغاویانغد
چیزی که به ایشغان داده تغده مسغاوی نیسغت و یغا اینکغه مسغاوی نبودنغد و بغه ایشغان حصغه مسغاوی داده تغده
است(ارسطو)175 ،1381 ،ه
ارسطو در مفهون عدالت دوکار انمان داده است ،اوم برای عدالت تبکهای مفهومی ساخته کغه ایغن تغبکه معنغایی دو
عضو دارد که یکی برابری و دیگری قانونمندی است و کار دون این که برابغری را محغور ایغن تغبکه معنغایی قغرار داده
استه از این رو ارسطو با توجه به تبکه معنایی مذکور نگرتی جامع را به عدالت عرضه می کنغد؛ نگرتغی کغه تغم
بر نگاه جامع به مفهون عدالت دملت دارد و تم با قغرار گغرفتن برابغری بغه مثابغه محغور ایغن تغبکه معنغایی دملغت
معنایی عدالت بر تقسیم برابر را نشان می دتده
ارسطو سعی می کند با توجیه برابر گونه مصادیق عدالت دملت معنایی آن را روتن کند ،اما بغاز تغم بغا یغک مشغکل
روبرو است و آن مشکل انضمان حیث نابرابری در مفهون عدالت استه تالش عالمغه و تغهید مطهغری بغرای توجیغه
دملت عدالت بر برابری از سویی و نگرش نابرابری عادمنه از سوی دیگر استه عالمه برای حغل ایغن مشغکل برابغری
تمگان در اینکه آنچه را مستحق آن تستند دریافت می کنند و به تعبیر دیگغر برابغری در مقابغل قغانون کغه در ایغن
صورت این سوا طرح می تود که نابرابری در استحقاق تغا از چغه جهغت اسغت و چغه نقشغی در مفهغون عغدالت
دارده
معیارشناسی عدالت با توجه به معنای برابری
معیار او

برابری
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با توجه به معنای برابری و با دقت در تر سه تقریری کغه از ایغن معنغا ذکغر تغد ،یکغی از معیارتغای اصغلی عغدالت،
برابری و مساوات استه برابری در این نگاه به معنای برابریِ مطلق نیست ،بلکه برابری اسغت کغه مقیغد بغه اسغتحقاق
و تایستگی باتده برابری به معنای نفی ترگونه تبعیض میان افرادی اسغت کغه از جهتغی در مغوقعیتی مسغاوی قغرار
دارنده بی تردید برای تحقق عدالت مزن است این معیار در مرکز توجه قرار گیرده از اینرو نظریغهتغای عغدالت تمغواره
سعی کرده اند ،مالو برابری را به عنوان معیاری مهم در مرکز توجغه خغود قغرار دتنغده مسغاوات نغه بغه معنغای رفغع
تمه تمایزتا است ،چرا که از تمایزتا گریزی نیست ،بلکه به معنای إعطاء مساوی و بغه تعبیغر ارسغطو رفتغار برابغر بغا
مواردی است که از جهاتی متمایزند اما در جهتی که معیار إعطاء بدان جهت تعلق میگیرد ،مساویانده
معیار دون استحقاق
استحقاق معیار دومی است که با توجه به این معنا قابل طرح استه استحقاق به معنای تایسغتگی و بغه تعبیغر دیگغر
به معنای اتلیت استه عدالت بنابراین مفهون ،رعایغت برابغری در صغورتی اسغت کغه تایسغتگی یکسغان وجغود دارده
تایستگی به معنای اتلیت برای رفتار و إعطاء معینی استه
معیار سون تبعیض در صورت تایستگی متفاوت
از مفهون فوق می توان معیار سومی را نیز مطرح کغرد ،نغابرابری در صغورت تایسغتگی و اتلیغت متفغاوت ،ایغن معیغار
تم مشابه معیارتای پیشین از مفهون عدالت در این معنا قابل درو استه بنابراین رفتار برابغر بغا مغوارد نغابرابر ،خغود
از مصادیق بیعدالتی استه
عدالت به مثابه إعطاء کل ذی حق حقه
تفسیر عدالت به «اعطاء کل ذیحق حقه» ،تفسیری است که برخی نظریه پردازان عدالت در خصوص عدالت
گفتهاند؛(مطهری ،بیتا ) 203 ،21 ،بنابراین تفسیر ،عدالت امری انشاهی خواتد بود که عبارت از «بایستگی اعطاء
حقوق حقه تر تخص»ه بر این اساس عدالت مفهومی اعتباری و ان شاهی است(مطهری ،بیتا)81 ،1 ،ه با توجه به
این معنا از عدالت ،در معنای عدالت دو طرف قابل لحاظ است ،یکطرف معطی است یعنی کسی که صالحیت
اعطاء حقی را دارد و طرف دیگرکسی است که حق را دریافت میکند ،بنابراین رابطه اعتباری میان معطی و
معطی له متصف به عدالت میگردده(مطهری ،بیتا ) 81 ،1 ،مرجع اعطاء کننده حق را می توان ،حکومت ،جامعه و
افراد تصور کرد و گیرندگان حق را نیز می توان افراد ،مکاتب ،جریان تای سیاسی و اجتماعی و دیگر موارد در نظر
گرفت ،بنابراین تفسیر ،عدالت صفتی برای ممموعه روابط پیچیدهای است که میان ارکان و اعضای اجتماع برقرار
استه بر این معیار خود اجتماع یا فرد متصف به عدالت نمیگردد بلکه رابطهای که فرد با فرد یا فرد با اجتماع و
برعکس دارد می تواند عادمنه یا ناعادمنه باتد ،اگر حق تر ذی حق بدو داده تود ،عادمنه وگرنه ناعادمنه استه
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با توجه به معنای قبل از عدالت که تمان تعبیر به مساوات و برابری بود ،مساوات در ترایط استحقاق برابر عین
عد است و در اینکه در تر اعطایی باید رعایت استحقاق صورت گیرد ،تردیدی نیست ،اما در اینکه استحقاق
افراد با چه میزان و معیاری سنمیده می تود خود او کالن است(ارسطو)176 ،1381 ،ه
نکته آن که در این تفسیر از عدالت ،وجود حق پیش از عدالت امری مفرو

و مسلم است و عدالت تنها اعطاء حق

است ،بنابراین مزن است در مباحث عدالت پژوتانه با توجه بدین معنا به سراغ فلسفه حقوق رفت ،اساساً حق
چیست و مالو تمایز حقوق افراد چه می تواند باتد ،بنابراین پیش از آنکه مساهل دتوار عدالت با نگاه عدالت
محور بررسی تود ،مزن است به مسئله حق و استحقاق و فلسفه حقوق توجه گردده بر این معیار ،مسئله حق
مسئلهای مقدن بر عدالت و عدالت مبتنی بر حق استه نظریه تای متفاوتی در خصوص منشه استحقاق بیان تده
است که از آن جمله نظریه حقوق طبیعی است که استحقاق را دارای منشهی طبیعی دانسته و انسانتا را از این
جهت برابر میداند(مصباح یزدی . )87 ،1380 ،بر این اساس تمه افراد بشر در آزادی و برابری با یکدیگر برابرند و
آزادی و برابری طبیعی از تم جدایی ناپذیرند و با تیچ کس نمی توان چنان رفتار کرد که گویی وی آزاد و یا با
دیگران برابر نیست و چنین رفتاری بر خالف طبیعت است(لئو اتتراوس) 135 ،1373 ،ه حقوق طبیعی مساوات
میان انسان تا را در حداقل استحقاق تا که مزمه طبیعت است مزن می تمرد و دیگر استحقاق تای عادمنه در ذیل
نظریهتای عدالت بازتعریف میگردده جامع یت این معنا از عدالت در مورد حقوق و فلسفه آن خود نقطه امتیازی
در برتری این معنا بر سایر معانی استه اما این معنا نیز نمی تواند تمه جنبه تای معنای عدالت چون نظم ،انصاف،
اعتدا و دیگر معانی موجود در حوزه معنایی عدالت را تامل توده عالوه بر آنکه با توجه بدین تعبیر ،عدالت
درجایی مطرح می تود که سخن از اجتماع و روابط میان افراد ،نهادتا و سیستم تا است(صدر382- 380 ،1375 ،
و  ) 686و عدالت را جز در حوزه بینافردی نمی توان یافته حوزه بِیْنایی است که می تواند متصف به عدالت یا
بی عدالتی تود ،حوزه روابط یعنی دادوستدتا ،قوانین حاکم ،رابطه حکومت با نهادتا و افراد ،رابطه افراد با
یک دیگر و رابطه انسان با طبیعت و خداوند؛ بنابراین جامعه عاد یا ناعاد نداریم بلکه در نگاه دقیقتر جامعهای
با روابط عادمنه میان افراد داریمه به تعبیر نظریه پردازان حوزه عدالت بایستگیِ اعتبار و انشاء چنین مفهومی از
یک ضرورت ناتی می تود ،ضرورت تسالم و تمزیستی در خصوص استفاده از فرصت تا و رسیدن به حقوقه
بنابر این معنا از عدالت و با توجه به گستردگی روابط انسان در عالم تستی ،عدالت به عنوان مفهومی دارای
متویرتای متفاوتی مانند ارتباط انسان با تستی ،ارتباط انسان با انسان دیگر و ارتباط انسان با خداوند ،بررسی
می توده با توجه بدین رویکرد رفتاری عادمنه تلقی میگردد که در تبکهای از روابط عادمنه باتد و اگر در بخشی
از این تبکه گستره رابطه تای متنوع ،عادمنه نباتد ،آن رفتار عادمنه تلقی نمی توده بر اساس این نگاه به عدالت،
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متویرتایی چون مطلوبیت فکری و روحی ،اجتماعی ،محیط زیستی و الهی در مفهون عدالت بدین معنا لحاظ
میگردد و عدالت به عنوان مفهومی در تبکهای از روابط و متویرتا تعریف میگردده(واسطی)95 ،
این معنا از عدالت نیز نگاتی تقلیل گرایانه و غیر جامع به عدالت است ،دلیل نخست آنکه تمانگونه که روابط
حاکم بر جامعهای یا به تعبیر دیگر حوزه بِیْنایی یا تمان روابط را میتوان متصف به عدالت یا بیعدالتی کرد،
می توان خود جامعه را نیز عاد یا ناعاد نامید ،میتوان جامعهای را متصف به عدالت کرد زمانی که تمان عناصر
ساختاری آن جامعه در جای خویش قرارگرفته و کارویژه خود را به سامان رساند و می توان گفت ناعادمنه است
زمانی که عناصر ساختاری جامعه دچار بهم ریختگی و بی نظمی در انمان نقش خود تونده از طرف دیگر ،نمیتوان
عدالت را تنها در حوزه روابط محدود کرد ،چراکه گاتی تاخصهتای عدالت را میتوان بهگونهای تعریف کرد که
یک جامعه عاد بر اساس آن تاخصه تا تکل پیدا کنده در این نگاه ،گاه می توان توصی فی عادمنه از روابط اراهه
داد و گاه می توان توصیفی عادمنه از ساختار جامعه اراهه کرده
با توجه بدین معنا از عدالت رابطه عدالت و برابری رابطه دو مفهون متمایز از یکدیگر است که در برخی مصادیق
تم پوتانی دارنده گاه ممکن است میان دو فرد در برخی حقوق تساوی وجود داتته باتد؛ و ممکن است حقوق
افراد متفاوت باتد و به تعبیر دیگر میان دو مفهون بر این مبنا ،رابطه عمون و خصوص من وجه وجود دارده
معیارشناسی عدالت با توجه به معنای إعطاء کل ذی حق حقه
معیار تایستگی چنان که جزء معیارتای عدالت با توجه به معنای برابری بود ،دراین معنا نیز وجود دارد ،آنگاه که
سخن از ذی حق است ،یعنی تخصی که تایستگی حقی را داراست ،از اینرو از ذکر این معیار در این معنا خود
داری می تود و دیگر معیارتا ذکر میگردده
معیار او

إعطاء حق

عدالت زمانی محقق می تود که حق إعطاء گردد و عدن إعطاء حق ظلم تلقی میگردده این معیار در این معنا از
عدالت به روتنی بیان تده استه بنابراین با تبیین حق و حدود آن و نوع حقوقی که تر فرد دارد ،می توان به
اتمیت این مفهون در گستره معنایی عدالت پی برده
معیار دون اخذ حق
تمانگونه که إعطاء حق معیاری برای تحقق عدالت است ،از آنجا که إعطاء فعلی ذو اطراف است ،اخذ حق نیز
معیار دیگری برای تحقق عدالت استه از اینجا می توان معیار مطالبهگری را نیز از معیارتای مهم عدالت بهتمار
آورده اخذحق مستلزن تناخت حقوق و داهره آن است و بدون این تناخت نمی توان مطالبه حق نموده ازاینرو در
جامعهای که تیچ تناختی از حق ندارد ،نمی توان سخن از مطالبه حق گفت ،بدین جهت می توان از معیار سومی
نیز سخن گفته
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معیار سون تناخت حق
إعطاء و اخذ حق مستلزن تناخت حق است ،بنابراین یک نظریه جامع عدالت مزن است به معیار حق نیز توجه
داتته باتد ،با توجه به مبنای بیان تده ،حق یک م عنای پیشینی برای عدالت است و مزن است در نظریه عدالت
نیز بدان توجه تود ،از اینرو نظریه ای که این معنا را در حاتیه قرار داده و معنایی مانند خیر یا موتبت اجتماعی
را مقدن بر حق کند مانند دیدگاه فردگرایان در باب عدالت در حقیقت به بخشی از مفهون عدالت بیتوجه بوده
استه
عدالت به مثابه قانونمندی
برخی عدالت به معنای قانونمندی تفسیر کردهاند(ارسطو ،) 167 ،1381 ،بر این اساس چنانکه ظالم کسی است که
قانون را زیر پا می نهد و مصلحت جامعه را رعایت نمیکند ،عاد نیز کسی است که قانونمند است و مصلحت خود
و دیگران را رعایت میک ند(تمان) ،این معنا از عدالت در صورتی صحیح است که با قانونی مواجه باتیم که
منطبق بر معیارتای واقعی عدالت باتد و درغیر این صورت نمی توان احتران به قانون را مطلقاً عملی عادمنه تلقی
کرده با توجه بدین معنا نیز قانونمندی گاه مستلزن برابری و مساوات است و گاه در خصوص موارد نابرابر چنین
نیسته
معیارشناسی عدالت با توجه به معنای قانونمندی
معیار او قانونگذاری
با توجه به این معنا از عدالت ،عدالت مبتنی بر قانون و در ساختار قانون تعریف می تود ،از این رو تحقق عدالت،
مستلزن قانونگذاری استه بدون قانون نمی توان عدالت را در ساحت اجتماعی آن بر جامعه حاکم کرده اما عادمنه
بودن قانون نیز خود مطرح است ،قانون تم از حیث تکل و تم از حیث محتوا مزن است عادمنه باتده اما بدیهی
است که تحقق عدالت در جامعه نیز مبتنی بر وجود قانون عادمنه از حیث تکل و محتوا استه
معیار دون قانونمداری
معیار دیگری که از این معنا قابل درو است ،معیار قانونمداری است ،تنها با قانونمداری است که میتوان تحقق
عدالت را انتظار داتته اگر افرادی که در جامعهای زندگی میکنند قانونمدار نباتند ،عدالت در آن جامعه محقق
نخواتد تد و تنها وجود قانون عادمنه برای تحقق عدالت کافی نیسته
عدالت به مثابه وضع کل شئ فی موضعه
بسیاری از فیلسوفان عدالت پژوه عدالت را به معنای وضع کل تئ فی موضعه دانستهاند(مطهری ،بیتا 78 ،1 ،و
جوادی آملی) 199 ،1395 ،ه این معنا بسیاری از مباحث حوزه عدالت را پوتش میدتده قرار گرفتن تر چیز در
جای خود نخست این سؤا را به ذتن متبادر می کند که جای تایسته تر چیز چیست؟ بنابراین مزن است ابتدا
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از جایگاه تئ سخن به میان آیده برای مثا  ،جامعه بهمثابه یک کلّ که دارای اجزاء مختلف است ،تر جزء
جایگاتی در ساختار کلی جامعه دارد که تخطی از آن جایگاه فرآیند نظم را به تم میریزده جایگاه تر تئ اعم از
افراد و نهادتای حقوقی در ساختار کلی آن جامعه که ممموعهای است از دین ،فرتنگ ،تمدن و آدابورسون،
تعیین می توده در واقع بحث ما از عدالت با توجه بدین معنا بحث از جایگاه تایسته تر جزء از اجتماع در مقایسه
با اجزاء دیگر خواتد بوده این رویکرد به عدالت پای مساهل گوناگونی را به مباحث عدالت پژوتانه باز میکنده این
نحوه نگرش به عدالت را می توان رویکرد توصیفی به عدالت نان نهاده این دیدگاه در آثار افالطون به وضوح دیده
می توده تعریف عدالت در اندته سیاسی او بر این مبنا قرار میگیرد ،از نظر او عدالت یعنی آنکه در فرد قوای
مختلف و در جامعه تر کس و تر طبقه در جای خاص خود قرار گیرد(مرامی) 14 ،1378 ،ه افالطون معتقد است،
تر یک فرد در جامعه باید منحصراً یک کار داتته باتد ،در اینصورت پرداختن به کار خود و پرتیز از دخالت در
کار دیگران عین عدالت است یعنی عدالت این است که انسان فقط به کار خود بپردازده(افالطون)236 ،1348 ،
این دیدگاه بعدتا در آثار اندی شمندانی مانند فارابی ،مسکویه ،رازی و دیگر فیلسوفان مسلمان مورد توجه قرار
گرفت و آنان بخش مهمی از اندیشه تای فلسفه سیاسی خود را بر پایه این مفهون از عدالت بنیاد نهادنده
نظریه تای عدالت در این معیار تم وارد نظریهپردازی تدهانده جایگاه یک فرد در کل ساختار جامعه از دیدگاه
مکاتب مختلف متمایز است ،اسالن با نگاه مبدأ و معاد محور و نقشی که برای انسان در کل نظان آفرینش تعیین
می کند ،از جایگاه انسان تبیینی دارد و برای مثا در نگاه لیبرالیسم صرف نظر از نقش کلی انسان در جهان
تستی ،جایگاتی دیگر برای انسان در ساحت اجتما ع تعیین میگردد ،براین اساس این نوع جهانبینی در
نظریه تای مختلف عدالت است که موضع تر تئ را مشخص کرده و بر اساس آن ،عدالت را تبیین مینماینده
بدیهی است ،با توجه به این معنا از عدالت گاه وضع تئ در موضع خود مستلزن وضعیت و جایگاه برابر میان
مصادیق متفاوت است و گاه مستلزن تفاوت در جایگاه تا است ،بدین معنا مفهون عدالت و برابری در برخی مصادیق
اتتراو داتته و در برخی متمایز می باتنده توجه به این نکته مزن است که با توجه به این معنا از عدالت ،برابری
از حیث مفهومی در معنای عدالت ،جایگاتی نداتته و تنها اتتراو در مصادیق آن با عدالت موردنظر است که
امری غیر از دایره مفهون و در مرحله صدق بر افراد خارجی استه
این معنا از عدالت ابزاری توصیفی را در اختیار ما می نهد تا به مدد آن ترایط و موقعیت تای عادمنه را بررسی
کنیمه تاید بتوان گفت این معنا از عدالت ،معنایی توصیفی است بر این اساس می توان جامعه ،موقعیتتا ،قوانین
وهههرا متصف به عادمنه یا ناعادمنه بودن نموده این معنا از عدالت نیز باوجود آنکه بسیاری از مساهل عدالت
پژوتانه را تامل می تود اما وافی به تمان مباحث نیست ،چراکه بخش عمدهای از مباحث عدالت که داخل در
گستره مفهون عدالت است مانند برابری ،اعطاء حقوق وههه در ساختار مفهومی عدالت لحاظ نشده استه
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معیار شناسی عدالت با توجه به معنای وضع کل شئ فی موضعه
معیار او

نظم

مهم ترین معیاری که از این معنا قابل درو است ،معیار نظم است ،با قرار گرفتن تر چیز به جای خود ،نظم
محقق میتود ،این نظم می تواند نظمی سیا و قابل توییر باتد که تمزمان با ترایط اجتماعی و فردی قابل
توییر و در مسیر تحو استه مفهون نظم خود به تنهایی ،معنای برابری و إعطاء کل ذی حق حقه را نیز در بر
میگیرد چرا که با تحقق نظم ،تر چیز در تمان جایی که باید قرار میگیرد و در اینصورت ،برابری و إعطاء حق
کل ذی حق نیز حاصل میتوده توجه به این مهم نیز مزن است که نظم عنصری مهم در تحقق عدالت با توجه به
نگاه تمدنی به آن استه بدون نظم تمدنی تکل نخواتد یافت ،چنانکه عدالتی نیز نخواتیم داتته
معیار دون عدالت در تمه چیز
این معنا نشان میدتد که عدالت در تمه ساحت تا جریان دارد ،چرا که تمو کلّ تئ تمه ساحتتا فردی و
اجتماعی را می گیرده بنابراین عدالت در صورتی محقق خواتد تد که در تمه ابعاد جریان یافته و محقق تود و
تحقق عدالت تنها در یک جنبه از جنبه تای اجتماعی ،به معنای نفی عدالت در تمه عرصهتا ست ،تنها زمانی
می توان گفت عدالت محقق تده است که در تمه عرصه تا محقق تده باتده با توجه به این معیار ،نظریهتای
عدالتی که مانند نظریه عدالت لیبرا تنها جنبه تایی از زیست اجتماعی را مثل برابری و آزادی در مرکز توجه
قرار میدتند ،نظریهای جامع نخواتد بوده
عدالت به مثابه توازن ،تعادل و تناسب
در توصیف مفهون عدالت توازن ،تعاد و تناسب را نیز ذکر کردهاند (طباطبایی ،331 ،12 ،1417 ،مطهری ،بیتا،
 ، 79 ،13ارسطو ،) 176 ،1381 ،در این دو معنا عدالت بهمثابه حالتی در نظر گرفته تده که در آن میان اجزاء
تعاد و توازن وجود دارد ،درواقع این دو معنا مزمه تحقق معنای پیشین است و می توان گفت از باب تفسیر تئ
به مزن معنا است ،درواقع مزمه قرار گرفتن تر تئ در جایگاه خود ،موازنه و معادله یا تعاد و تناسب میان آن
اجزاء استه بر این اساس این معانی نیز بازگشت به معنای مذکور میکنده
بر اساس این معانی نیز گاه در صورت ت عاد  ،توازن و تناسب میان اجزاء مختلف و در مقایسه میان دو تئ
ممکن است از جهتی میان آن تا برابری وجود داتته باتد و گاه ممکن است برابری محقق نبوده و متفاوت از
یکدیگر باتند ،خالصه آنکه در مفهون تعاد یا موازنه برابری ملحوظ نیست بلکه آنچه معیار است نقطه تعاد و
موازنه ای است که ناتی از قرار گرفتن اجزاء مختلف در جایگاه تایسته خود است؛ بنابراین دو معنا سخن در این
است که در حوزه اجتماع ،نقطه تعاد کدان است که می توان در آن صورت قاهل به عدالت اجتماعی تده
نظریه تای مختلف اجتماعی در این مقوله وارد بحث می توند و ترکدان بنا بر دیدگاه ،جهانبینی و روش خود
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نقطه تعاد اجتماع را مشخص میکنند ،برای مثا مارکسیسم نقطه تعاد را حالتی از اجتماع میداند که
ترگونه طبقهای نفی گردده(مطهری ،بیتا )220 ،15 ،بر ایناساس تمه نظریه تای عدالت تالتی تئوری و عملی
برای رساندن اجتماع به نقطه تعادلی است که خود با توجه به مبانی و مبادی خود تعریف میکننده با توجه بدین
معنا ،دیگر عدالت یک فرآیند خواتد بود در رساندن جامعه به آرمان تعاد و نه یک وضعیت که بتوان جامعهای را
بدان متصف نمود یا این وصف را از آن سلب کرده این معنا نیز نمی تواند واجد تمه خصوصیات و جامع تمه
مساهل عدالت باتد ،بلکه تنها بخشی از مسئله تبیینی عدالت را بازنمود میکنده
عدالت به مثابه اعتدال
برخی اتل لوت و نیز برخی از دانشمندان عدالت اندیش معنای اعتدا را برای عدالت برگزیدهاند( ،مصطفوی،8 ،
 ،53مطهری ،بیتا )276 ،21 ،بر این اساس عدالت عبارت از میانهروی و قسط در امور استه تر جا در امور در
مسیر میانهروی حرکت کردیم ،به عدالت رفتار کردهایم و در غیر این صورت از عدالت فاصله گرفتهایمه
معنای اعتدا به معنای حد وسط میان دو چیز است ،زیرا در تر عملی که اکثر و اقلی موجود است مساوی یعنی
نیمه برابر نیز باید موجود باتد(ارسطو175 ،1381 ،و) 181ه معنای اعتدا  ،معنایی عان است که از جهاتی میتواند
دربرگیرنده معانی قبل نیز باتد؛ چراکه با توجه بدین معنا زمانی که تر چیزی در جای خود قرارگرفته باتد در
حقیقت مسیر اعتدا پیموده تده است و یا زمانی که حق تر صا حب حقی به وی داده تود ،اعتدا و میانهروی
محقق تده استه نظریه تای عدالت با توجه به این معنا از عدالت می توانند نقطه اعتدا را نشان دتند ،ترکدان از
نظریه تای عدالت ،میانهروی را به معنایی میگیرند ،غیر از معنایی که نظریه دیگر برمیگزینده برای مثا در
نظریه اسالمی از عدالت نقطه اعتدا تمان تحقق غایت تای دینی در رابطه با حقوق الهی است؛ اما نظریه عدالت
مارکسیستی ،نقطه اعتدا را تمان نفی مالکیت خصوصی و در نتیمه نفی طبقات اجتماعی میداند(رو تمان)ه یا
نظریه عدالت رالز ،نقطه اعتدا را تمان قرارداد حاصل در وضعیت نخستین میداند و دیگر نظریهتا نیز ترکدان
اعتدا را با توجه به تدف و غایتی که از عدالت پیشاروی خود ترسیم کردهاند ،تعریف میکننده این معنا از عدالت
نیز ،راه را برای نظریه تای مختلف عدالت باز می گذارد تا با توجه به مصداق اعتدا در مباحث اجتماعی ترکدان از
نظریه تا مصداقی را برای اعتدا بازتعریف کننده با توجه به این معنا از عدالت ،گاه ممکن است میانهروی تمان
برابری میان افراد باتد و گاه ممکن است میانهروی مستلزن تفاوت میان افراد باتد ازاینرو رابطه میان مفهون
برابری و عدالت ،تم پوتانی در برخی مصادیق است بیآنکه میان این دو مفهون تساوی وجود داتته باتده گرچه با
توجه به دیدگاهتای مساوات گرا ،اعتدا

تمواره با برابری تم مصداق بوده و عدالت و اعتدا تنها در صورتی

محقق خواتد تد که میان تمه افراد تساوی برقرار گردده با توجه به این مبنا ،عدالت و برابری تممصداق بوده و
رابطه تساوی میان آن تا برقرار استه
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معنای میانهروی به خوبی از مباحث و نظریه تایی که در خصوص عدالت بیان تده است ،پشتیبانی میکند؛ و تر
نظریه می تواند مدعی میانهروی با تحقق چشماندازتای عدالتمحورانه خود باتد و میانهروی را در ساختار نظری
خود تبیین کند؛ بنابرای ن ،سخن در یافتن پاسخی صحیح برای مسئله میانهروی خواتد بود و مسئله این است که
اعتدا در توزیع فرصت تای اجتماعی با توجه به کدان رویکرد محقق می تود؟ معنای عمومی اعتدا چنانکه
گستره وسیعی از معانی قبل را تامل میگردد و در حکم عنوانی کلی برای مصادیق مورد نظر ا ست ،اما به اندازه
مفهون عدالت مبهم استه اعتدا به معنای خروج از افراط و تفریط است ،با توجه به این معنا در تر مسئله عدالت
باید دو سویه افراط و زیاده روی و و تفریط را در نظر گرفته حا آیا می توان چنین اطرافی را در یک مسئله
عدالت پژوتانه تصور کرده برای مثا در عدالت توزیعی زیادهروی این است که به تخصی بیش از استحقاق او داده
تود؛ تفریط این است که به او کمتر از استحقاق او داده تود و میانه روی آن است که به اندازه استحقاق به او
داده توده با این تفسیر اطراف اعتدا به خوبی تصور می تود؛ اما اگر صورتی را فر

کنیم که تخصی کامالً از

حق خویش محرون تود ،آیا باز تم می توان نان تفریط را برآن نهاد که در جایی استعما می تد که به تخصی
کمتر از حق او به او داده تود یا باید نان دیگری بر آن گذارده به بیان دیگر بی عدالتی لزوماً به معنای زیاده از حد
دادن یا کمتر از حد دادن نیست ،گاه ممکن است بی عدالتی محرومیت کامل تخصی از حقوق خویش باتده در
این صورت با تضییع حقی روبروییم ونه با تفریط در دادن حقه عالوه بر آنکه ،گاه اگر به تخصی بیش از حق او
بدتیم مصداق افراط نیست بلکه مصداق احسان است که به نوعی عدالت نیز در د آن جاری استه مقصود این
است که چنین نیست که درمساهل عدالت تمواره دو طرف افراط و تفریط وجود داتته باتد تا بتوان حد وسط را
اعتدا و میانهروی نامیده بهنظر میرسد ،معنای میانهروی نیز نمی تواند بازتاب مفهون عدالت بهصورت کامل باتده
عدالت به مثابه انصاف
نظریهپردازان عدالت معنای انصاف را نیز برای عدالت ذکر کردهاند؛(ارسطو ) 206 ،1381 ،بنابراین مبنا مفهون
عدالت وارد فضای اخالقی میگردد (واعظی) 254 ،253 ،1388 ،ه انصاف خود در لوت به معنای نصف عطا کردن،
مساوات و برابری است؛ اما در اصطالح اخالقی انصاف به معنای آن است که با دیگران چنان رفتار کنی که دوست
داری با تو آنگونه رفتار کننده این قاعده اخالقی در آموزه تای اخالقی ادیان مطرح تده است و از طرفی این
آموزه بهعنوانِ قاعده طالیی در آموزه تای اخالق معاصر طرح گردیده است() Duxbury, 2009, 2ه رالز عدالت
بهمثابه انصاف بدین معنا می نگرد ،نظریه رالز مبتنی بر تصور خاصی از خیر نیست و با تمسک به رویکرد
وظیفه گرایی در پی آن است تا تنها منصفانه بودن انتخابی را در ترایطی خاص نشان داده ،تمان را معیار نظریه
اخالقی خود قرار میدتد(واعظی)257 ،1388 ،ه از دیدگاه رالز انسان تا در وضعیت نخستین خود را در ترایطی
فر

می کنند که قرار است مانند دیگران در آن ترایط قرار گیرند و بر این اساس با قرار دادن خود بهجای
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دیگران عادمنه ترین تصمیمتا را میگیرند (واعظی ،101 ،1384 ،مرامی) 26 ،1378 ،ه محتوای قاعده انصاف قرار
دادن خود به جای دیگران است و رفتار کردن با دیگران آنچنانکه تخص دوست دارد با او رفتار توده ازآنماکه
مفهون انصاف تمان برابری و مساوات با دیگران است؛ عدالت به معنی انصاف با برابری رابطه تساوی خواتد داتت
و آنما عدالت است که انصاف و برابری باتد و تر جا که از ا نصاف و برابری خارج تویم ،درواقع از عدالت فاصله
گرفته ایمه از نظر او به علت آنکه وضعیت اصیل افراد آزاد و به لحاظ اخالقی برابر را در موقعیتی قرار میدتد که
درباره یکدیگر منصف تستند پس تر تصوری از عدالت که بر آن توافق کنند ،منصفانه خواتد بود(واعظی،1388 ،
)261ه
معنای انصاف به خوبی محتوای اخالقی عدالت را انعکاس میدتد و از طرفی ،این مفهون تمسنگ مفهون برابری
است و برابری تم به مثابه معنایی اصلی برای عدالت ذکر تده است؛ با وجود آنکه این نظریه دو مفهون برابری و
استحقاق را که در اندیشه سیاسی ارسطو منعکس است محط توجه خود قرار داده استه اما این مفهون نیز
نمی تواند تمه جنبه تای مفهون عدالت را منعکس کند ،چراکه مفهون عدالت نه فقط بر برابری در ترایط برابر
صدق می کند بلکه عالوه بر آن بر نابرابری در ترایط نابرابر نیز صادق استه عالوه بر آن مفهون استحقاق ،قرار
گرفتن در جایگاه مخصوص خود و دیگر جنبه تای عدالت در این مفهون به روتنی منعکس نیسته بر این اساس
این معنا نیز تحویل معنای عدالت به انصاف و تقلیل این مفهون گسترده بوده و نمی تواند نشاندتنده تمه ابعاد
مفهون عدالت باتده
عدالت به مثابه بیطرفی
معنای بیطرفی در مقابل جانبداری ،معنای دیگری است که برای عدالت ذکر کردهاندهبا توجه به این معنا عدالت
یعنی بیطرفی و جانبداری نکردن() 1996 ,Brian barry, 1995 and Neil maccormickه با توجه به این معنا
تحقق عدالت یعنی توجه بیطرفانه† به اطرافی که ذی نفعانده()305 ,1996 ,Neil maccormickه بی طرفی به
معنای حکم به ترجیح یکی بر دیگری نکردن و یکسان انگاتتن دیگران در تمه حقوقی است که بدانتا اختصاص
داده میتود()13 ,1995 ,Brian barryه
این معنا از عدالت بر جنبه تای مهمی از مفهون عدالت دملت میکنده مفهون بیطرفی به نوعی حکم به برابری
میان یک یا چند چیز است؛ از جهتی نیز این مفهون با مفهون انصاف رابطه نزدیکی دارد و اساساً تقریری که بر
مبنای این مفهون از نظریه عدالت داده تده است ،به نظریه انصاف بسیار نزدیک استه
معیار شناسی عدالت با توجه به چهار معنای مذکور

†. impartial attention
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معیار تناسب رعایت تناسب و موازنه میان امور ،معیاری مهم در جهت تحقق عدالت است ،از اینرو زمانی عدالت
محقق خواتد تد که در مقایسه میان عناصر اجتماعی تمواره تعاد برقرار باتده
معیار اعتدا

اعتدا نیز خود معیاری مستقل در تحقق عدالت محسوب می تود ،با توجه به این معنا ،عدالت در

صورتی محقق خواتد تد که بتوان اعتدا را در ممموعه فعالیت تای فردی و اجتماعی محقق کرده
معیار انصاف معیار اخالقی انصاف معیار دیگری است که برای تحقق عدالت مزن است ،با توجه به این معیار عمل
عادمنه ،عملی منصفانه است که تخص در مقان انمان عملی خود را به جای دیگری قرار میدتده
معیار بی طرفی این معیار نیز مرتبط با معیار برابری است ،در این معیار تم رفتار عادمنه رفتاری بیطرفانه استه و
با حفظ بی طرفی و عدن تبعیض در رفتار با موارد برابر ،مساوات و برابری و در نتیمه عدالت تحقق خواتد یافته
نظریه شبکهای معنا
در این نظریه معنا نه از دریچهای تک بعدی بلکه از ساحتی چند بعدی نگریسته می تود ،بر این اساس یک واژه
گستره ای از معنا خواتد داتت که تر مفهون با مفاتیم دیگر در ارتباط بوده و تبکه مفهومی گفته تده در ارتباط
با یکدیگر معنایی جامع را محقق میکنند که واژه مورد نظر را تفسیر میکننده بر این اساس تر دستگاه یا تبکه
معنایی خود تامل زیر ممموعه تایی استه واژگان اساسی که در معنای واژهای قرار میگیرند با توجه به معنای
اساسی که تر کدان دارند ،الگوی تمان واژگانی را میسازند که خود افراد نماینده آن تستند و این کیفیت از کنار
تم قرار گرفتن آنها به اتکا و نسبت تای گوناگون فراتم می تود و البته به صورت کامالً مستقل از یکدیگر وجود
ندارند بلکه در جهات مختلف و از طریق راتهایی پیچیده با یکدیگر مربوطنده و چون تمه این کلمات با تم
بهعنوان یک کل در نظر گرفته توند ،در برابر ما بهصورت یک دستگاه سازماندار تشکیل تده از عناصر مستقل
یک تبکه تمبستگی معناتناختی در میآیده(ایزوتسو)24 ،1361 ،
بر اساس این نظریه ،واژگان و مفاتیمی که ذیل یک مفهون قرار گرفته و آن را تفسیر میکنند ،تنها حاصل جمع
کلی ک لمات نیست بلکه مفاتیم از جهات مختلف و متعدد با یکدیگر پیوستهاند و در نتیمه گستره تایی از معانی را
تشکیل میدتند که د رجاتای متعدد بر روی یکدیگر قرار میگیرنده این گسترهتای معنایی که از ارتباطات
گوناگون میان مفاتیم حاصل آمده را میتوان میدانتای معنا تناختی نان نهاده(تمان)25 ،ه
تر میدان معنا تناختی ،نماینده یک حوزه تصوری مستقل است که از لحاظ طبیعت و ماتیت کامالً مرتبط با
دیگر مفاتیم استه گستره معنایی در این دیدگاه خود به گستره تای معنایی تحویل می تود و مفاتیم به عنوان
میدان تصوری بزرگ به چندین میدان خاص تقسیم می تود اما تر یک از میدانتای خاص بهمثابه یک بخش
سازماندارِ واژگان خود تایستگی آن را دارد که به عنوان واحدی مستقل لحاظ تده و مورد بررسی قرار
گیرده(رو تمان) با توجه به این دیدگاه میدان معناتناختی در حوزهای از فرتنگ ،عصر و تمدن تعریف میتوده
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ایزوتسو در توجیه این نظریه معتقد است ،می توان مفهومی را در دستگاه معنایی بهگونهای لحاظ کرد و تمان
مفهون را در دستگاه معنایی وسیع تری در نظر گرفت ،از دیدگاه او مفاتیم قرآنی یک میدان خاص است که در
دستگاه بزرگتری یعنی مفاتیم زبان عربی در دوره نزو قرآن کریم تبیین می توده از نظر او متون پیش از اسالن
به خصوص متون تعری آن دوره در داتتن بسیاری از مفاتیم کلیدی با قرآن تریکند ولی مفاتیم ایشان و
جهان بینی وابسته به آن در خطوطی کامالً متفاوت با قرآن صورت پذیرفته استه بنابراین یک کلمه واحد
بنابرآنکه به این یا آن دستگاه مع ناتناختی تعلق داتته باتد ،ارزش معنایی متفاوتی پیدا میکند(تمان)26 ،ه
بر اساس دیدگاه تبکهای معنا ،مفاتیم نه آنکه دتتی تموار و یکنواخت ،تک بعدی و تک ساحتی باتند بلکه تر
واژه ،تعداد بیشماری میهتای ارتباطی به تم پیوسته یا حوزهتای اتتراو تصوری است(تمان)27 ،ه بنابراین یک
واژه از این نظر ممموعهای از میدان تای معناتناسی است و وظیفه ما برای فهم معناتناسانه این است که
میدان تای مبدأ پیدایش میدان تای معناتناختی را مشخص کرده و یکی از آنها را در میان یک کلّ بسیار پیچیده
که از به تم پیوستن عناصر گوناگون فراتم آمده است ،پیدا کنیمه کوتش در تعیین حوزه تای تصوری یک مفهون
و جداسازی این حوزه تای تصوری از یکدیگر و تعیین مرزتای معنایی آن تا و ارتباط میان عناصر یک تبکه
معنایی در ساخت درونی عناصر معنایی یک مفهون تالتی است که مزن است در بازتناسی ساحت و گستره
معنایی یک مفهون انمان تود ،این امر به ما نشان میه تای مختلف مفهومی را نمایان ساخته و نحوه تکامل بخشی
مفاتیم توسط یکدیگر روتن میگردد(رو تمان)ه براین اساس مزن است که تر مفهون در ساختار کلی معنایی
گفته تده به صورت محوری مورد ارزیابی و دقت قرار گیرده
از دیدگاه ایزوتسو ،میتوان در تحلیل گستره تای معنایی ،تر گستره معنایی را حو یک کلمه کانونی بررسی
کرد ،بنابراین ،کلمه کانونی متناظر است با یکک تصور و مفهون روانشناختی که تنگان جداکردن و مورد تحلیل
قرار دادن میدان تای معناتناختی برای ما سودمند استه از این رتگذر می توان با دقت و تهمل بیشتری یک
گستره معنایی خاص را در ذیل تبکه معنایی بزرگتر تحلیل کرد ،کلمه کانونی خود نماینده و محدود کننده یک
حوزه تصوری خاص است(رو تمان)28 ،ه با توجه به این رویکرد معناتناختی ،کلمه کانونی می تواند متویر باتد،
گاه مفهومی در یک تبکه معنایی کانونی است و تمان مفهون در تبکه معنایی دیگر یک اصطالح فرعی استه
گاه یک کلمه کانونی به چند میدان معنایی متفاوت تعلق دارد که در حوزه تای معنایی مختلف سبب پیدایش
روابط معناتناختی متفاوت می تود(رو تمان )32 ،براساس این دیدگاه در معناتناسیِ مفاتیم مزن است
میدان تای معنایی را بررسی کرد و جزهیات آن را ب ازتناسی نموده در واقع تر میدان معنا تناختی حوزه تصوری
مستقلی را نشان میدتده مفاتیم ،تعدادی از میدانتا و گسترهتای م عنایی را در بردارند و به تعبیر دیگر یک
مفهون بهعنوان یک میدان تصوری بزرگ به چندین میدان و گستره کوچکتر تقسیم می توند ولی تر یک از
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میدانتا بهعنوان یک بخش سازمانمند ،تایستگی آن را دارد که بهمثابه یک واحد مستقل در نظرگرفته
تود(قاهمینیا )543 ،1395 ،و در مقان بازتناسی مفهون بدان توجه توده
نظریه تبکهای معنا با نگاه گسترهای و چند بعدی و از طرفی چند میهای به معنا این امکان را فراتم میکند تا
بتوان معنای یک مفهون که در بحث ما عدالت است ،به گونه جامع تری نگریسته تده و در خصوص مفهون آن
تهمل توده بر اساس این دیدگاه عدالت مفهومی چندمیهای است ،در میه او آن مفاتیمی مانند إعطاء کل ذی
حق حقه ،برابری ،وضع کل تئ فی موضعه و دیگر مفاتیم این چنین که از جانب نظریهپردازان عدالت بهمثابه
مفهون اصلی عدالت قلمداد تدهاند قرار میگیرد و در میه دون مفاتیمی ما نند احسان ،جود ،بیطرفی و دیگر
مفاتیم مرتبط قرار می گیرنده تر کدان از این معانی در بستری معنایی و متناسب با دیگر معانی تفسیر میگردد و
بهصورت منفرد و جدا از دیگر معانی در نظر گرفته نمی تود ،این تبکه معنایی مفهومی جامع به عدالت میبخشد
که تمه جنبهتای اعتب اری ،توصیفی و تصوری عدالت را تامل میگردده براساس رویکرد تبکهای به معنای
عدالت ،عدالت در بستری از معانی تفسیر خواتد تد و نه از حیثی تک بعدی و تک ساحتی و اتکامتی که در
فرازتای پیشین بدان اتاره کردیم ،وارد نخواتد تده از اینرو به نظر میرسد رویکرد تبکهای به معنای عدالت به
خوبی می تواند اومً ،تمه جنبه تا ومباحث عدالت پژوتانه رو پوتش داده و از این مباحث حمایت کنده ثانیاً ،این
دیدگاه اتکامت وارده بر نظریهتای تک بعدی به عدالت را ندارده ثالثاً ،می توان میان نظریه تای عدالت جمع کرد و
نقاط مشترو و امتیازات تمه این نظریه تا را در نظریه جامع عدالت که مبتنی بر دیدگاه جامعی به مفهون عدالت
است ،لحاظ کرده
نتیجه گیری
نتیمه آنکه کلمه عدالت تنها یک معنا ندارد بلکه بر تبکهای از معانی دملت دارد که تر کدان در حوزه مفهومی
عدالت داخل بوده و این معانی متعدد ساختار مفهون عدالت را تکل میدتنده(ارسطو )167 ،1381،توجه به این
نکته مزن است که مرز میان این مفاتیم که در ساختار کلی مفهون عدالت قرار میگیرد بسیار ظریف و دقیق است
و از این رو نمی توان عدالت را تنها مشترو لفظی میان این معانی دانست چرا که در اتتراو لفظی مانند وضع
لفظ عین برای موارد مختلف معانی تفاوت آتکاری با یکدیگر دارند؛(تمان) اما در خصوص کلمه عدالت تبکهای
از معانی است که سازنده مفهون کلی عدالت می باتند؛ بنابراین عدالت مفهومی با گسترهای از معانی است و نه
معنای واحده نگاه به عدالت از دریچه معنای واحد سبب میگردد این مفهون تمه مباحث مربوط به حوزه عدالت
را پوتش نداده و اتکامتی نظیر آنچه در این نوتتار بدان اتاره تد ،متوجه مباحث عدالت پژوتی گردده از
دریچه نظریه نیز نگاه تک بعدی به عدالت سبب می گردد ،نتوانیم نظریه جامعی به عدالت به مثابه مفهومی جامع
و پیوسته در تبکهای از مف اتیم ،داتته باتیمه ازاین رو بسیاری از نظریه پردازان عدالت به واسطه تمین نگاه
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تک بعدی به مفهون عدالت ،نظریه تایی غیرجامع اراهه کردهاند که باوجود تمو نظریه بر برخی حیثتای عدالت،
برخی از جنبهتای عدالت را فاقد است ه باتوجه به تبکه معنایی عدالت ،می توان نظریه جامعی که بتواند جایگاه
ترکدان از معانی را نسبت به تم و در گستره معنایی عدالت تبیین کند ،اراهه کرد که می تواند تامل جنبهتای
ایمابی نظریه تای عدالت پیشین و فاقد نواقص آن دیدگاه تا باتده از طرفی توجه به ابعاد معنایی عدالت و گستره
معنایی آن ما را به معیارتا یی جامع در خصوص عدالت میرساند ،معیار برابری یکی از این معیارتا است که
جایگاتی مهم در تحقق عدالت دارد ،معیار اتلیت و تایستگی معیار دیگری است که در حقیقت تکمیل کننده
معیار بر ابری استه معیار إعطاء و اخذ حق ،تناخت حق ،نظم ،عدالت در تمه ابعاد ،قانونمندی ،تعاد  ،انصاف،
اعتدا و بیطرفی نیز از معیارتای مهم دیگری است که می توان با توجه به گستره معنایی عدالت ،برای آن ذکر
کرده با توجه به نتایج این پژوتش ،تمه این معیارتا در تحقق مفهون عدالت دخیل بوده و نگاه به یک معیار و
صرف نظر کردن از معیارتای دیگر ،نظریه عدا لت را ناکافی میکنده از این رو دیدگاه حقگرایانه به عدالت به
تمان اندازه اتمیت دارد که نگاه منصفانه به عدالته براین اساس عدالت در بستری از معیارتایی جامع محقق
می تود و نظریه جامع عدالت با توجه به این جامعیت مفهومی و نیز با توجه به این معیارتای جامع تبیین
میگردده
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