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  چکیده
اره از موضوعات مورد مفهوم عدالت به دلیل پیچیدگی و گستردگی داللت آن همو

برانگیز اندیشمندان در طی اعصار مختلف بوده و هریک سعی در توجه و چالش 
ها حاصل این تالش. اندهاي گوناگون داشتهتبیین این مفهوم با استفاده از دیدگاه

ضر با نوشته حا. این حوزه است اي عظیم از نظریات مختلف و متنوع درمجموعه
 در عرصه» هاها، شاخص، سیاستاقتضائات، مفاهیممبانی، «گیري از مدل بهره

بهره دنبال تبیین مفهوم عدالت در بخش مبانی و چیستی آن با ه پژوهی، بعدالت
. باشدبندي جدید نظریات گذشته میگیري از نگاه اسالمی و مبتنی بر تنقیح و دسته

را براي  نمودن چارچوبی براي حرکت، زمینه تواند عالوه بر مشخصیاین امر م
چگونگی تبیین «سوال اصلی این تحقیق . آوردپردازي در این عرصه نیز فراهم نظریه

در این راستا از روش کیفی به عنوان روش . خواهد بود» ماهیت مفهومی عدالت
آوري و منظور جمعه ب گونه شناسی اي و هاي کتابخانهتحقیق پژوهش و از روش

تواند می گونه شناسیانتخاب مقسم مناسب . ها استفاده شده استتحلیل داده تجزیه
ها یاري ضمن تبیین بهتر نظریات عدالت، ما را در کشف اشتراکات و افتراقات آن

 هايگونه شناسی، برخی از گونه شناسی ادبیات  بدین منظور پس از بررسی. رساند
است تا در حوزه ها سعی شده سیر نقد و ارزیابی آنمد نظر قرار گرفته و از م مهم

بعد فلسفیِ معرفت شناسی، انسان شناسی  3جدیدي مبتنی بر  گونه شناسینظریات، 
نی بر مبانی ها، مبتو ارزش شناسی ارائه گردد که ضمن رفع نقاط ضعف دیگر گونه

گونه ه نظریه عدالت جان رالز نیز مبتنی بر چنین به عنوان نمونهم. اسالمی نیز باشد
اي آغازین در جهت این تالش نقطه. شناسی فلسفی مورد تحلیل قرار گرفته است

  .پژوهی خواهد بودادبیات عدالت گونه شناسی بسط نگاه فلسفی و دینی در حوزه 
  واژگان کلیدي
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  ه مقدم

ترین مفاهیم در طول ترین و در عین حال مبهمموضوع عدالت همواره یکی از پرچالش
مالت خـود  در مورد آن قلم فرسایی کرده و تا تاریخ بوده است که اندیشمندان بسیاري

کنون این مباحث به اتخاذ یک تعریف واحد منجـر   اما تا. اندرا به رشته تحریر درآورده
ست از این مفهوم نیز ما را از اجراي این آرمـان بـزرگ و   عدم شناخت در. نشده است

ریزي براي تحقق آن و چراکه تا مفهومی شناخته نشود، برنامه. داردهمیشگی بشر باز می
  . معنا خواهد بوداندیشیدن پیرامون آن بی اساساَ

براي شناخت عدالت که مبنا و معیار مشروعیت نظامات و روابـط انسـانی اسـت،    
ند، هسـت  شود؛ تعاریفی که در مقام تبیین این مفهومتعاریف عدالت رجوع می معموال به

هـا و معیارهـاي مختلفـی بـراي     عدالت را به انحاء مختلف تعریـف نمـوده و شـاخص   
 از مهمتـرین تعـاریف عـدالت    . انـد طراحی و سنجش آن در مقام نظر و عمل بیان کرده

اشـاره داشـت   » ...اف، مسـاوات و  اعطاي کل ذي حق حقه، شایستگی، انص«توان به می
گیـرد و از  اي را در برمـی این نظریات طیف گسـترده ). 175-59، صص1375توسلی، (

کند که ممکـن  افالطون آغاز شده و تا نظریات معاصر ادامه پیدا می مانندفالسفه متقدم 
  .است مکمل، معارض و متباین باشند

هـاي  جـود نگـرش  عـدالت و و هاي دانشی انجام شده در حـوزه  مجموعه فعالیت
توان به ساختن بنایی تشبیه نمود که تحقق هر مرحله و ساخت را میگوناگون پیرامون آن

این نگرش بـه محققـان در فهـم هـر     . آن مقدمه امکانی براي ورود به مراحل بعد است
حوزه و ضرورت پرداختن به آن در زمانی مشخص کمـک نمـوده و در عمـل موجـب     

در واقع هدف اصلی ارائه آن نیز تببین جایگـاه بحـث   . واهد شدنوعی هدایت علمی خ
پژوهـی  در هندسـه معرفتـی عـدالت    گونه شناسـی  این مقاله و لزوم پرداختن به بحث 

توان مراحل زیر هاي فکري صورت گرفته میبا بررسی منابع و سیر منطقی تالش. است
اگرچه کـه واکـاوي ایـن    . را به عنوان مسیر دستیابی و تحقق عینی عدالت ترسیم نمود

مدل نیاز به فرصت مکانی و زمانی دیگري دارد امـا در ایـن مجـال صـرفاً بـه معرفـی       
شناخت مفهوم عدالت و تعریف آن مقدمه ورود بـه بحـث   . مختصر آن اکتفا شده است

ها و معیارهاي عدالت است تـا براسـاس آن در گـام عملیـاتی و در تحقیقـات      شاخص
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تـوان  در حقیقت جایگاه بحث را می. یزي و اجراي عدالت بپردازیمرکاربردي، به برنامه
  :چنین ترسیم نمود
  1سیر اجزاي نظري و عملی عدالت به منظور تحقق آن: 1شکل

  
بنابراین مهمترین اقدام در اجـراي عـدالت و تحقـق آن، بررسـی چیسـتی مفهـوم       

  .مراحل را پیمودشن و دقیق، سایر باشد تا بتوان با اتخاذ تعریفی روعدالت می
هـاي  به دلیل همین اختالفات، نظریات متعددي مطرح شـده و سـایرین بـا مقسـم    

تعـاریف   گونـه شناسـی  از جمله کونو که با . اندها داشتهبندي آنمختلف سعی در طبقه
، مسؤولیت فردي و زمینه، به بررسی اشـتراکات و  کارآمديعدالت در چهار شاخه نیاز، 

و سعی نموده است کـه از بـین   ) 19، ص1385پیله فروش، (پرداخته افتراقات نظریات 
 بایـد توجـه داشـت کـه گونـه     . اي جامع دست یابدهمه این نظریات مختلف، به نظریه

اند اما در حوزه چرایی و عدالت شکل گرفته به چیستی مفهومهاي موجود ناظر شناسی
هاي حوزه چرایی نه شناسی گوباید متذکر شد که . نیز چگونگی اقدامی رخ نداده است

  .پرداز مورد بررسی قرار گیرندو چگونگی باید بر اساس مساله نظریه
هاي موجود نظریات عدالت گونه شناسیدر این نوشتار ابتدا به برخی از مهمترین 

. جدیدي ارائه دهـیم  گونه شناسیها سعی داریم اشاره شده و از مسیر نقد و ارزیابی آن
آوري ابزار جمع. رودهاي نظري به شمار میکیفی و از جمله تحقیق روش تحقیق مقاله،

شناسی که یکی  است و در تجزیه و تحلیل از روش گونه ايآوري کتابخانهها، جمعداده
 . باشد، استفاده شده استبندي میهاي طبقهاز روش

چیستی 
مفهوم 
عدالت

شاخص ها 
و معیارهاي 

عدالت

اقتضائات 
اجراي 
عدالت

برنامه ریزي 
تحقق 
عدالت

اجراي 
عدالت
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هـا را  از آنجا که عدالت به عنوان ارزشی فراگیر و باالدستی است که سـایر ارزش 
نفعان عدالت و به طـور خـاص   توان چنین بیان کرد که ذينیز ذیل توجه خود دارد، می

هـا و امـوري دانسـت کـه بـا مسـاله ارزش       نفعان این تحقیق را همه افراد، سـازمان ذي
  .سروکار دارند

  به عنوان یک روش گونه شناسی .1

داراي عناصـر   اي گسـترده، بـزرگ و پیچیـده کـه    شناخت و تجزیه و تحلیل مجموعـه 
هـایی بـراي   رو بایـد در پـی روش  از این. کاري بس دشوار خواهد بودگوناگونی باشد، 

هـا  یکی از این راه. هاي اثرگذار در یک پدیده بودمولفه سازي و تلخیص مجموعهساده
هـاي مشـترکی اسـت کـه معـرف همـه       بندي این عناصر ذیل ویژگیبندي و دستهگروه

  .اشندبها اعضاي این گروه
بندي امکان افزایش سـرعت در شـناخت و   بندي و دستهعالوه بر این مزیت، طبقه

هـایی کـه ایـن مسـأله را دنبـال        در حوزه روشی، روش. سازدها را نیز فراهم میتحلیل
 ها در هـر دو حـوزه  این روش. اندمعرفی شده 2»بنديطبقه«هاي کنند با عنوان روشمی

هـاي مختلفـی توصـیف    تحقیق کمی و کیفی وجود دارند و در هریک به نام هايروش
بنـدي  بنـدي بـه معنـاي فرآینـد گـروه     تـوان گفـت طبقـه   اما بطور خالصه می. شوندمی

. هـا، از طریـق ویژگـی مشـترك بـین آنـان اسـت       یا پدیده 3هااي از موجودیتمجموعه
 بندي نمودبعدي یا چند بعدي دستهبندي را در دو گروه کلی یک توان طبقهبنابراین می

)Bailey, 1994, p.4(.  
دو ویژگی که . بندي استطبقههاي دیگري براي یکی از روش واژه 4شناسیگونه 

گونه  -Bailey, 1994, p.4:( 1( سازند، عبارتند ازبندي متمایز میشناسی را از طبقهگونه 
هـاي  از طریق نام گونه شناسی -2 .در اغلب اوقات چند بعدي و مفهومی است شناسی

 .گرددها مشخص میهریک از سلول
طور که اشاره شد در این روش عناصر مختلف بر اساس مقسمی که مطلـوب  همان

تواند اطالعاتی متفاوت را تولید انتخاب نوع مقسم می. شوندبندي میمحقق است، طبقه
نـوع مقسـمی اسـت کـه      بنـدي بـه  یا طبقـه  گونه شناسیدر حقیقت، ارزش یک . نماید
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البته باید متذکر شد که مقسم انتخاب شده باید دو ویژگی اصـلی یـک   . شودانتخاب می

  ).Bailey, 1994, p.3(نماید را رعایت  6و مانعیت 5بندي خوب، یعنی جامعیتطبقه
همانند مدل، بـه نحـوي انتـزاع از     گونه شناسی بندي و باید توجه داشت که طبقه

 گونه شناسـی  هر . بنابراین نشانگر برخی ابعاد و محو کننده برخی دیگر هستند. واقعیتند
هـا در همـان   نوعی زاویه دید و نگاهی خاص به نظریات دارد که اختالف این دیـدگاه 

هـایی را  مولفـه  گوید چهبه ما میگونه شناسی . شودمقسم به کار گرفته شده روشن می
گونـه  اي است که حساسیت استفاده از یک این مساله. یک را نباید دیدباید دید و کدام

مانـد، عناصـر یـا    آنچه که در این بین مغفول مـی . العاده باال خواهد بردرا فوق شناسی 
 . ها استگونه شناسیهاي پنهان شده توسط ویژگی

  هاي موجودگونه شناسی .2

اند ت مختلفی مطرح شده و بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفتهدر حوزه عدالت نظریا
هـاي دقیـق   گونـه شناسـی  بنـدي و  اما به ندرت براي شناخت ماهوي نظریات از طبقـه 

هاي مختلفـی توسـط   با این حال و پس از مدت زمانی طوالنی، گونه. استاستفاده شده
نظریات بسیار و مختلف یا شاید شی از ظهور توان نااین امر را می. نویسندگان ارائه شد

هـایی در ایـن زمینـه    گونـه  که دانشمندان را ملزم به ارائه در این حوزه دانست متناقض
، ها یا عدم تفصیل مناسب آنگونه شناسیاما به علت ناکارامد بودن مقسم . نموده است

کـه بـا   بطـور مثـال بسـیاري از نظریـاتی     . چندان مورد استفاده قرار نگرفته است نتیجه
بندي لیبرالیسم و مارکسیسـم بـه حسـاب آورده    یکدیگر اختالف جدي دارند، در دسته

که ممکن است این دسته از نظریات لیبرالیسم تفاوت ماهوي اساسی و  اند در حالیشده
ساز این بندي، مانع از شناخت ابعاد مهم و مسألهیا روشی داشته باشند و این نوع تقسیم

  .نظریات شود
  .شودها اشاره میترین آنهاي موجود نظریات عدالت به مهمگونه شناسین از میا

 ، مسئولیت فردي و زمینه کارآمديبر اساس معیارهاي نیاز،  گونه شناسی. 2-1
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 4جِیمز کونو با بررسی نظریات عدالت ارائه شده در حوزه اقتصاد توانسـته بـر اسـاس    
بندي کلـی از مجموعـه   نه یک تقسیممحور اصلی نیاز، کارآمدي، مسئولیت فردي و زمی

بنـدي  شماي کلی از این طبقه. پژوهی را ارائه دهدها در حوزه عدالتتعاریف و دیدگاه
و طبقـه   براي تدوین چنین مطالعـه  او دو هدف را .نمایش داده شده است 1 در جدول

هنجـاري پیرامـون   هاي اثباتی و از نظریه 7اوالً اجراي تحلیلی اثباتی. بندي مد نظر دارد
عدالت و ثانیاً پیشنهاد و دفاع از یک نظریه تلفیقی دربـاره عـدالت کـه ضـمن ترکیـب      

 4ها را بـه مثابـه تلفیقـی از    هاي واقعی آنرویکردهاي قبلی در این حوزه بتواند ارزش
  ).konow, 2003, p.1189( عنصر مذکور، تبیین کند

 هـا ویژگـی اصـلی آن   که هایی استهشامل نظری، با معیار برابري و نیاز دستۀ اول
معیار نیاز کـه   سوي دیگر از ها از این نظریه .است ر جامعهاقشاترین  رفاه پایین توجه به

بنـدي  کونو در دسته دوم طبقه. اندگرفتهبه دنبال ارضاي برابر نیازهاي اولیه است، الهام 
بیشتر تند که مردم کند که بسیاري از شواهد نشان دهنده این مطلب هسخود تصریح می

نظریاتی که در این بخش مطرح . کنندتوجه می به پیامدها در سطح اجتماعی و نه فردي
اي کـه توجـه بـه نتـایج کلـی تخصـیص یـا        است بگونه اند مبتنی بر تسهیم داراییشده

همچنین باید اشاره کرد که نظریات این بخش بـا  . کندها را منعکس میتمهیدات دارایی
از  تـوان منشـعب  هـا را مـی  آن کـه همـه   است لوبیت گرایی و اقتصاد رفاهمط محوریت

. دانسـت  گرا یا سنتی در فلسفه و اقتصاد که بر نتیجه و عاقبت تأکیـد دارد  اخالق نتیجه
 ,konow( اسـت  دحـداکثر کـردن مـازا    در این دسته به معناي دفاع از کارآمديتعریف 

2003, p.1200.(  
دیگر معیـار  یکـ بـا   ی اسـت کـه  نظریـات  فردي بیانگر با معیار مسئولیت سوم هدست

 خـط  .دهنـد  انصاف را که بر اساس تناسب و مسئولیت فردي استوار اسـت شـکل مـی   
 از نگـاه . اصلی این دسته وابستگی مفروض تخصیص منصفانه بر اعمـال فـردي اسـت   

ن فرزنـدا  شـوند وده اصلی این طبقه شمرده میکه شال کونو تئورهاي تناسب و استحقاق
شایسـتگی  دالت توزیعی ارسطو و نظریه قـانون  نظریه ع: فکري دو سنت فلسفی هستند

دسته چهارم نیز بـا معیـار موقعیـت و زمینـه     ). konow, 2003, p.1206( طبیعی جان الك
اي جهـان  حث آنان نفی وجـودي نظریـه  گیرند که کانون اصلی مبانظریاتی را در بر می
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هاي اجتماعی هر جامعه به مثابه تعیین کننـدگان  زمینهشمول در باب عدالت و توجه به 

ها این چندگانگی در تعاریف بـدلیل  از منظر آن. اصلی اصول و معیارهاي عدالت است
کارگیري تعریف معهود از عدالت است هاي مرجع مختلف در ارزیابی و بهوجود گروه

هـا و  کانی قضـاوت ها در شرایط خاص زمانی و میک از آن گروه شود هرکه باعث می
  ).konow, 2003, p.1215( را داشته باشند نتایج مختلفی

  نظریات عدالت کونو گونه شناسی  :1جدول 
  نظريات  معيارها

  ٨ازين

  ٩طليب يتساو 
- يم ١٠رالز ي،اجتماع قرارداد هينظر  نيمهمرت : ياجتماع قرارداد

  .باشد
  سميمارکس

  ١١کارآمدي

  ١٢ييگرا تيمطلوب
 ١٣پارتو

  ثروت حداکثرسازي
  حسادت از خايل تيوضع

  يفرد تيمسئول
  ١٤استحقاق و يستگيشا

  ١٥انصاف
  ١٦کينوز 

  ١٧نهيزم

  والزر
  یحملّ  عدالت

  سرزنش از خايل تيوضع
  لريت چ،ينتس کامنان،

  مکتبی -گونه شناسی تاریخی. 2-2

نبـوده اسـت بلکـه تنهـا برخـی از       گونـه شناسـی  اساساً نویسنده در مقام و قصد ارائه 
واعظی، (بندي کرده است مهمترین نظریات عدالت را در سیر تاریخی خود بیان و طبقه

هـاي تـاریخی و مکـاتبی از    تـوان دوره بندي را مـی لذا معیار طبقه). 6-10صص ،1388
  .حوزه عدالت در نظر گرفت
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  مکتبی -تاریخی گونه شناسی . 3شکل 

 ساس مبانی نظريبرا گونه شناسی. 2-3

هـاي مختلـف انسـانی در مباحـث مختلـف سیاسـی،       جایی که زیربنـاي قضـاوت  از آن
اقتصادي و فرهنگی بحث عدالت است، بنابراین لزوم توجه به مبناي مشروعیت الزامات 

ي روابـط  و اصول ارزشی و همچنین معیار تشـخیص حـق یـا باطـل بـودن در حـوزه      
تـر اگـر عـدالت را معیـار     به معناي دقیـق . خواهد بوداجتماعی امري شایسته و بایسته 

ها و نظم اجتماعی بدانیم ، قضاوت)فرهنگی، اقتصادي و سیاسی( هامشروعیت سیاست
سوالی که در این بین مطرح خواهد شد این است که مبناي خود عدالت چیست؟ ایـن  

وابـط  سوال در واقع پرسشی از مبناي حـقّ و درسـتی اخالقـی و ارزشـی در عرصـه ر     
پـردازان  پاسخ به این سوال مهم تبیین کننـده رویکـرد و آرمـان نظریـه    . اجتماعی است

، 1375توسـلی،  (هـا خواهـد بـود    هـا، نظامـات و روابـط مطلـوب آن    نسبت بـه ارزش 
ي هابندي نظریات و به نوعی ایدئولوژيچنین دیدگاهی مبناي تعریف و طبقه). 187ص

، 1375توسـلی،  (باشـد  توسـط آقـاي توسـلی مـی    » مبنـاي عـدالت  « مختلف در عرصه
عناصر . بندي در کتاب آقاي جمشیدي نیز وجود داردالبته همین طبقه ).188-315صص

  :آورده شده است 2 این مورد در شکل گونه شناسی
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  گونه شناسی مبانی نظري . 2شکل 

 

 گونه شناسی گرینبرگ. 2-4

نویسنده سـه عنصـر تنقـیح    . سازمانی مطرح شده استعدالت  بندي در حوزهاین طبقه
هاي مورد نیاز ارتباطات تئوریک بین نظریات، پیگیري روندهاي پژوهشی و تعیین حوزه

 ,Greenberg(دانسـته اسـت    گونه شناسـی  هاي چنین براي پژوهش را از جمله داللت

1987, p.9 .( در حـوزه   هریک بـه جنبـه و درکـی از عـدالت     گونه شناسی دو بعد این
تالش بـراي رفـع   «تمایز اصلی این بعد بین : موثر -اول بعد منفعل. سازمان اشعار دارد

هاي منفعل به تالش در واقع نظریه. است» مبارزه براي دستیابی به عدالت«و » عدالتیبی
که نظریات اي نامنصفانه توجه دارند در حالی هکارکنان براي فرار یا اجتناب از موقعیت

-ریزي شده براي ارتقاي عدالت قرار مـی مرکز اصلی خود را بر رفتارهاي برنامهموثر ت

مبناي 
عدالت

حقانیت 
ذاتی

احساس 
گرایی

نظریه 
اشاعره

نظریه بناي 
عقالیی

طبیعت 
گرایی

پوزیتیویسم 
اخالقی

تاریخ گرایی

عمل گرایی 
کثرت گرایی 

اخالقی

قراردادگرایی
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فرآینـد  «این بعد متاثر از تحقیقات قضایی که در آن بـین  : فرآیند -بعد محتوادوم  .دهند
رهیافت فرآیندي به . باشدگذارند، میتفاوت می» حکم) ماهیت(خود «و » استنتاج حکم

در . پـردازد مـی ) مانند دستمزد و پاداش( لف سازمانهاي مختچگونگی تعیین خروجی
هاي استفاده شده بـراي  توان به برخی رویکردها که بر منصفانه بودن رویهاین زمینه می

اما در مقابل، دغدغه اصـلی  . اتخاذ و اجراي تصمیمات سازمانی توجه دارند اشاره نمود
-منصفانه و عادالنه بـودن آن هاي سازمان و در رهیافت محتوایی، نحوه توزیع خروجی

نشـان داده شـده    4 بنـدي در شـکل شـماره   این طبقه). Greenberg, 1987, p.10(هاست 
  .است

 بندي نظریات عدالت سازمانی و نمونه نظریه مشهور مرتبططبقه. 4شکل 

  موثر -بعد منفعل
  فرآيند -بعد محتوا

  فرآيند  محتوا

  
  منفعل
  
  
  
  موثر

  حمتوايي منفعل
تناسب نظريه 

)Adams,1965(  

  فرآيندي منفعل
 & Thaibut(اي نظريه عدالت رويه

Walker,1975(  

  حمتوايي موثر
نظريه قضاوت عادالنه 

)Leventhal,1980(  

  فرآيندي موثر
نظريه اولويت ختصيص 

)Leventhal, Karuza & Fry(  

 مکاتب فلسفه سیاسی گونه شناسی . 2-5

مکتب مهـم فلسـفه    6استربا ارائه شده است، .که توسط جیمز پی گونه شناسی در این 
هاي آنان توسط دکتـر پـورعزت   سیاسی غرب مورد بررسی قرار گرفته و برخی ویژگی

، 1385پــورعزت، ؛ 87-104صـص  ،1380پـورعزت،  ( ارائـه شـده اســت   2 در جـدول 
، 1387ب،  -پــورعزّت ؛436-437، صــص1387الــف،  -؛ پــورعزت22-23صــص

  ).12-17صص
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  بندي استربا هاي شش مکتب عمده فلسفی سیاسی، بر اساس طبقهویژگی. 2جدول 

مبنای کلی توجيه حقوق و   آرمان سياسی نهايی  مکتب
  نظريه پردازان عمده  تکاليف

حق حيات و زندگی آزاد برای   آزادی  ليرباليسم
  مهه

  جان هوسپرز
  تيمور ماچان
  يان ناروسون

حيث درآمد و برای عامه از   برابری  سوسياليسم
  ثروت

  کارل مارکس
  فردريک انگلز
  کای نيلسون

  :ليربال دموکراسی
های ديدگاه

، ١٨قراردادگرايان
گرايان، فايده

طرفداران اصول 
  ١٩اخالقی گفتمان

  ٢٠آميزه برابری و آزادی

  ٢١رعايت مفاد قرارداد خنستني
  حداکثرسازی فايده اجتماعی

های پذيرفته فرضرعايت پيش
  گفتمانشده در  

  امانوئل کانت
  جان رالز

  رونالد دورکني
  جان استوارت ميل

  ام هاير.آر
  يورکن هابرماس
  سيالبن حبيب

دستيابی به خري، نيکی و   ٢٣نفع عمومی  ٢٢گرايیاجتماع
  مصلحت عمومی جامعه

  ارسطو
  ميشل ساندل
  مکني تاير

  برابری زن و مرد  ٢٤فمينيسم
تساوی زن و مرد در برخورداری 

های اجتماعی و از فرصت
  سياسی

  جان استوارت ميل
  سوزان آکني

  اسرتبا.جيمز پی
  ماری لني فريدمن

  ٢٥فرانوگرايی
های متعدد و آرمان

متکثر بر حسب 
  تقاضاهای حمدود حملی

  و ٢٦هانفی فراروايت
و در نظر   ٢٧های کالننظريه

های حمدود و گرفنت وضعيت
  حملی جوامع انسانی

  ليوتاردژان فرانسوا 
  ليندا نيکلسون

  هاي موجودگونه نقد .3
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هـا را در  توان نقاط خأل و ضعف آنهاي موجود عدالت میبا مروري بر ادبیات و گونه
ها الزم است به چنـد مطلـب اشـاره    قبل از ورود به حوزه نقد آن. چند مورد بیان نمود

هاي فـوق نبـوده و   گونه همهاوالً باید بیان داشت که موارد اشاره شده، مربوط به . شود
ها از منظـر  گونه شناسی ثانیاً اگرچه هریک از این . هریک ناظر به برخی از موارد است

بیان شده اسـت و بـه   ...) مدیریت، اقتصاد، سیاست و( هاي دانشی خاصیکی از حوزه
ها وجود نـدارد امـا هـدف و مـدخل ورودي نویسـندگان      ظاهر امکان مقایسه و نقد آن

ها بـه بحـث عـدالت و    ها و میزان ترابط و جامعیت آنآن گونه شناسی ماهیت  بررسی
ترسیم این مقصد ضمن فراهم آورن امکان مقایسه و نقد . هاي موجود در آن استنظریه

تر آمـاده  تر و جامعهایی دقیقها زمینه را براي تدوین روش و گونهدانشی و تئوریک آن
  :ازاین نقاط ضعف عبارتند . سازدمی

  هاتداخل گونه. 3-1

ر یا به معنـاي دیگـ  هایی مناسب استفاده از مقسم گونه شناسیهاي اصلی یک از ویژگی
هاي مورد نظر را از یکدیگر متمایز و است که بتوانند بطور کامل عرصه هاییوجه ممیزه

ي علـوم  اگرچـه کـه ایـن مسـأله همیشـه در عرصـه      . ها را بیان نماینـد مشترکات گونه
ها بطور دقیق انتخاب نشده باشند، عی وجود داشته و دارد اما باید گفت اگر مقسماجتما

ها و اختالفات نظریـات گونـاگون را ترسـیم    توانند ربط و نسبت، شباهتبه خوبی نمی
، تحقـق نسـبی ایـن    گونـه شناسـی   بنابراین یکی از عناصر مهم در ارزیابی یک . نمایند

توان به برخی از اشکاالت آنان هاي فوق میگونه شناسی با مشاهده . هدف خواهد بود
گرایـی در اندیشـه   دوم نویسنده، احسـاس  بطور مثال در گونه. اشاره نموددر این مورد 

که بـه خـاطر   غربی و نظریه شهید مطهري را همراه با یکدیگر ذکر کرده است در حالی
یـی بـه شـدت از لحـاظ     گرافصل قائل بودن به حقیقت براي عدالت، این دو احسـاس 
چهـارم نیـز بایـد     در گونـه  .ماهوي متفاوتند و این نگاه بیانگر این فصل اساسی نیست

اما نکتـه  . ت نظریات ارائه نمایدهاي خوبی براي بیان تمایزاگفت نویسنده توانسته گونه
ز نگاه نویسنده، امـري  که اعدالت سازمانی  اصلی این است که گونه گرینبرگ در حوزه
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توان بطور کامل و همه جانبه از آن در امـور اجتمـاعی و   بیان شده و نمی کی استادرا

  .روابط افراد استفاده نمود
استفاده از . استربا نیز علیرغم نکات مثبت خود عیوبی را همراه دارد گونه شناسی 

مقسم فلسفه سیاسی علیرغم توان شفاف نمودن برخی مرزها نقاط ابهام زیادي از خـود  
بطور مثال تفاوت ماهوي لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی و یا لیبرالیسـم  . گذاردمیبرجاي 

اي مناسـب  توان فرانوگرایی را زمینهمشخص نشده و می) مدرنیسمپست( و فرانوگرایی
از طرف دیگر در بخش مبناي توجیه حقوق و . براي ظهور و بروز دیگر مکاتب دانست

بهمی چون تفاوت دو مکتب لیبـرال دموکراسـی و   نقاط م گونه شناسی تکالیف در این 
 .اجتماع گرایی در این بخش وجود دارد

  فیغفلت از برخی مبادي فلس. 3-2

هاي ارزشی هـر نظریـه و   ، شناخت دستگاهگونه شناسییکی از از اهداف اصلی در هر 
تر این هدف ما را از مقام اول توصیف به عرصه عمیق. تجزیه و تحلیل عناصر آن است

جویز راهنمایی کرده و امکان قضاوت و حکم دادن دربـاره حقانیـت یـا باطـل بـودن      ت
هـاي  ناگفته پیداست کـه هـر نظریـه از پایـه    . نمایدها را فراهم میاجزاي مختلف نظریه

است که دستیابی به مقصد فوق مستلزم اکتشـاف و شـناخت   اصلی فلسفی تشکیل شده
شناسی، معرفت شناسـی، انسـان   هستیرکن  4به توان ها میاز جمله آن .هاستاین پایه

وجه خواهیم شد هاي فوق متبا نگاهی گذرا به گونه. شناسی اشاره کردشناسی و ارزش
شناسی ورود پیدا کرده اسـت  که به جز گونه دوم که البته آن هم فقط در عرصه معرفت

سـفی وارد  مبـادي فل  روي قصد و یا بدون هدف به حـوزه  یک از موارد دیگر یا ازهیچ
در گونه پنجم نیـز  . اندها را در نظریات مختلف مورد کنکاش قرار ندادهنشده و این پایه

هاي مضاف استفاده شده که بـا وجـود امکـان    از فلسفه سیاسی به عنوان یکی از فلسفه
هاي مهم نظریات، بعضی از وجوه اساسی نظریات چون نسـبت  شناخت برخی از جنبه
مـورد غفلـت قـرار گرفتـه     ... کمال انسان و مبدا درك عدالت وفرد و جامعه، غایت و 

جانبـه را  طبیعی است عدم پرداختن به این عناصر، شناختی بایسته، عمیق و همـه . است
 .در اختیار محققان قرار نخواهد داد
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  تک ساحتی یا دو ساحتی به نظریاتنگرش . 3-3

اقع عالوه بر سختی و پیچیدگی ها، مفاهیم و نظریات عالم ودیدگاه چند بعدي به پدیده
هاي بیشتري را در شناخت پدیده هـا، در اختیـار محققـان قـرار     تواند، مولفهفعالیت می

هاي مفهومی جامع و متقنی است کـه  دستیابی به این مهم نیازمند وجود چارچوب. دهد
بتواند ضمن شناسایی موثر و تفکیک مدققانه، تصویري روشن و کامل از اجزاي تشکیل 

گونه در این راستا . ، فرآیند ساخت و پیامدهاي نظریات ارائه شده را ترسیم نمایددهنده
هاي هاي فوق به جهت وسعت و عمق مفهومی عدالت و پیوند آن با سایر عرصهشناسی

بعدي را اتخاذ نموده و بـه دسـته    اند نگرش کامل و چنداجتماعی زندگی بشر نتوانسته
به عنوان نمونـه در  . انداساس معیارهایی ساده بسنده نمودهبندي نظریات این عرصه بر 

گرینبرگ علیرغم توجه به ابعاد مختلف اما عنصري چون نگرش مـدیران   گونه شناسی 
اول تمایـل   گونـه شناسـی   از طرف دیگـر در  . یا کارکنان مورد توجه قرار نگرفته است

ست در حالی نظریات ا بندينویسنده صرفاً بر کشف معیارهایی تک سطحی براي طبقه
هـا قـرار   یـک از دسـته  در هیچ» وضع شی فی موضعه«دیدگاه که مباحثی چون ارث یا 

هایی در ضمن داشتن خاصیت آگاهی بخشی نسبت بدیهی است چنین گونه. گیرندنمی
 . به نظریات مختلف، فاقد عنصر جامعیت و عمیق بودن مطالب هستند

  بومی نبودن. 3-4

ترین مکتب الهی جـزء وظـایف عالمـان و    گاه اسالمی به عنوان کاملتنقیح و تبیین دید
این مهم جز با بررسـی و کنکـاش در گنجینـه ارزشـمند دینـی      . دانشمندان متعهد است

رو ضرورت از این. برهانی میسر نخواهد بود گیري از تجارب بشري و عقلهمراه با بهره
هـاي مـنقح نمـودن    ز جملـه روش ا. باشـد توجه به مبانی اساسی اسالمی امري الزم می

بندي نظـرات مختلـف و تعیـین    منظور طبقهه هایی بنظرات دینی تالش براي ارائه گونه
تر خأل مهمی کـه  یکی از انتقاداتی و به بیان دقیق. هاستهاي دینی در آنجایگاه نگرش
اثـري از   ها به جز گونه دومست که در آنها وجود دارد این اگونه شناسیدر مورد این 

گونـه  تلّقـی بـومی بـودن در مـورد     . شـود هاي عقلی و فکري دین مشاهده نمیظرفیت
هاي موجود توان از تالش حداکثري براي تمایز بخشی کامل دیدگاهدوم را می شناسی 
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پیرامون مبانی ذاتی عدالت و تبیین دقیق و شفاف موضع اندیشه دینی نسبت به هریـک  

البته ناگفته پیداست که علت اصـلی ایـن امـر در عـدم     . ستهاي ارائه شده داناز مقسم
عـدالت و حجـم بـاالي نظریـات عـدالت       هاي اسالمی در حوزهنظري اندیشهبازتولید 

هـا نیسـت بلکـه    گونه شناسـی  جا نفی مقصود در این. هاي دینی استغربی بر اندیشه
ملی دین در حوزه ها و اصول نظري و عتر به پایهتذکاري است بر توجه بیشتر و جدي

 . عدالت با هدف شناخت و بسط اجزاي مفهوم عدالت در اندیشه اسالمی
هاي فوق بلکه بیانگر این جانبه فعالیتاین انتقادات نه به معناي نفی همه مجموعه

هاي بندي مفاهیم و نگرشهاي علمی معاصر در حوزه طبقهنکته است که علیرغم تالش
ن حـائز  دینی بسیار الزم و وجود آ ي دقیق و مبتنی بر اندیشهاعدالت هنوز نیاز به گونه

فلسفی و اجزاي  گونه شناسیرو نویسندگان در ادامه به تبیین از این. اهمیت فراوان است
 .اي جامع و کامل خواهند پرداختآن به عنوان گونه

  مبانی فلسفی گونه شناسی: تردقیق گونه شناسینیاز به یک  .4

هاي قبل فاقد یک انسجام منطقی بوده و معموال گونه شناسیهده شد، گونه که مشاهمان
تواننـد بـه طـور    ها نمیگونه شناسیاین نوع . فاقد صفات جامعیت و مانعیت می باشند

از انصاف است که بگوییم البته به دور . کامل ما را در عرصه نظریه پردازي یاري رسانند
د، ابعـادي از مسـاله را تبیـین      فت در مقـام خـو  مد نیستند بلکه باید اعتراف گاصال کارآ

پردازي و رسیدن به یـک تعریـف نـاب از    نمایند اما نکته این است که در امر نظریهمی
عدالت، آنچه نیاز است بررسی حداکثري جنس و فصل نظریات است؛ عالوه بر این آن 

ان بـه عنـوان   هـا باشـند و نظریـات را بتـو    دسته جنس و فصلی که ابتناء نظریات بر آن
مزایاي گونه شناسی مبانی فلسفی عبارت . هاي این مبانی تحلیل و بررسی کردسرشاخه
  :است از

یابی به تعریفی کارامـد، بهتـرین   پردازي عدالت و دسترسد در امر نظریهبه نظر می. 1
پردازي و حرکت عقالیی در شـکل  ریهها در نظمقسم، مبانی فلسفی هستند که تبیین آن

اي در خصوص عدالت بـدون توجـه بـه    ارائه نظریه. یک نظریه امري اولیه استگیري 
تبیین مبانی فلسفی، موجب انحراف در نظریات و یا ظهـور تناقضـاتی در آنهـا خواهـد     
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از سوي دیگر، استنباط از نظریه در اجرا و شناخت اقتضـائات آن، بـدون در نظـر    . شد
 هـایی معـارض بـا   هـا یـا شـاخص   وشگرفتن مبانی فلسفی، ممکن است به استخراج ر

بینیم که جان رالـز در  براي مثال می. ماهیت نظریه منجر گردد و هدف آنرا تامین ننماید
داند، و خود قرارداد را در نظریه قراردادگراي خود که قرارداد را مقدم بر هر ارزشی می

کـرده و یـک    داند، این تقدم ارزشی را نقـض اي و فرآیندي، عدالت میدید رویهزاویه 
که  در صورتی. هاستحکم ارزشی داده است و آن، ارزش تقدم قرارداد بر سایر ارزش

ضمنا این . وي این مساله را در مبانی خود اثبات نکرده است و تناقض آن مشهود است
توان گفت که از باب حمل اولی ذاتیست چراکه ناظر به ماهیت نظریه و بـه  نکته را نمی

 .به افراد مفهوم، بحث رخ داده استقول منطقیین ناظر 
هـاي مغفـول   مزیت دیگر گونه شناسی مبانی فلسفی این است که امکان طرح جنبـه . 2

ایـن نگـاه تحلیـل جـامعی از همـه جوانـب       . آوردنظریه را به صورت منطقی فراهم می
 .فلسفی نظریه ارائه خواهد داد

لسـفی نظریـات را فـارغ از    از طرف دیگر این زاویه دید، فضـاي مقایسـه دقیـق و ف   . 3
فیلترهاي ذهنی کاربردي یا ظاهري ایجاد نموده و همگونی یا عدم همگونی نظریات را 

 به خوبی تبیین می کند 
اي جدیـد  همچنین این امکان را فراهم می آورد که در صورت مطـرح شـدن نظریـه   . 4

گـر ایـن گونـه    بـه عبـارت دی  . را تحلیل نمـود ه راحتی در کنار سایر نظریات، آنبتوان ب
 شناسی به صورت قیاسی طراحی شده است و فارغ از وضـعیت موجـود نظریـات، بـه     

. مـد باشـد  براي همیشـه کارآ  گونه شناسیشود تا این مزیت موجب می. پردازدها میآن
جدید نیاز به طرح داشـته   ،مقوالت، اضافاتی به مقتضاي نظریهالبته ممکن است در زیر 

ها، احتمال اینکـه  گونه شناسیکه در سایر  در حالی. وجود دارد باشند که این امکان نیز
نیاز به ساختاردهی مجدد داشته باشد، وجود  گونه شناسیاي جدید، کل با ظهور نظریه

 . دارد
هاي دیگري گونه شناسیتوان به تفصیلی می گونه شناسیعالوه بر این مزایا، از این . 5

مقوله از  2توان عاد مطلوب است به طور مثال میدست یافت که مکانیسم آن، انتخاب اب
شناسی که مدنظر محقق باشد را انتخـاب  مقوله از بعد انسان 2بعد معرفت شناسی را با 
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پرداز با آگاهی کامل به تبیـین مبـانی   شود تا نظریهاین رویکرد موجب می. و تحلیل کرد

گـذاري و  ه شـاخص هـا نظریـه را مطـرح و سـپس وارد مرحلـ     پرداخته و بر اساس آن
  . اقتضائات اجرا گردد

اشکالی که ممکن است بیان شود این است که پرداختن به مباحث فلسـفی عـالوه   
بر زمان بر بودن، در عرصه اجرا، دستاورد خاصی در کوتـاه مـدت بـه دنبـال نخواهـد      

لکن باید گفت بـه دلیـل   . داردو پرداختن به مسائل اجرا باز می داشت و ما را از توجه
ها، اقتضائات و مسائل اجرا به مبانی فلسفی نظریات عـدالت، ایـن   تعلق شدید شاخص
ز خطـا و اشـتباه   رسد و در صورت حرکت در مسیري دیگـر، بـرو  نگاه البد به نظر می

توان در کنار پرداختن البته براي تسریع در امر اجراي عدالت می. رسدناگزیر به نظر می
 گونه شناسی«ها از جمله گونه شناسیي فلسفی، از سایر به نظریه پردازي بر اساس مباد

امید است که بتوان این نوع گونه شناسی را نیز در نوشتاري . بهره برد» پردازمساله نظریه
 . دیگر ارائه نماییم

  گونه شناسی فلسفی. 5

. ، مبانی فلسفی نظریـات موجـود اسـت   گونه شناسیگونه که بیان شد، مقسم این همان
بعد معرفت شناسی، بعد انسان شناسی و بعـد ارزش  : عبارتند از گونه شناسین ابعاد ای
: رك(بعـد   به علت محدودیت مقاله، تاکید بیشتر مباحث عدالت بـر ایـن سـه   . شناسی

. تر شدن مباحث از ذکر بیش از سه بعد خودداري شده اسـت و پیچیده) 1388واعظی، 
 ،م بعـدي جدیـد را نیـز وارد کنـیم    خواهیلیکن از مزایاي این مقاله چنین است که اگر ب

در واقـع ایـن مقالـه    . را طرح و بررسی نماییمم به جاي یکی از ابعاد موجود، آنتوانیمی
  .بیشتر تاکید بر روش بررسی ماهیت عدالت دارد تا خود ارائه گونه شناسی

شوند، ظهور یک نظریه در سطح یک که ابعاد و در سطح دو که مقوالت بحث می
مقـوالت، ایـن    اما در سـطح زیـر   ،یت نظریات موجود چندان محل تاثیر نیستیا وضع

. کننـد میوالت مطرح در این باب را طراحی مق نظریات هستند که وضعیت موجود زیر
 کنند، تعیـین هایی که نظریات فعلی طرح می، انواع التزام»وجه التزام به عدالت«در  مثال

 :بیان خواهند شد گونه شناسیهاي تدوین این در ادامه گام. مقوالت است کننده زیر
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 انسان شناسی

 شناسی معرفت

 شناسی ارزش

  گونه شناسیابعاد : گام اول. 5-1

  .توان به صورت یک نمودار سه بعدي این ابعاد را مطرح نمودمی
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مبانی معرفت شناسی. 1- 5-1

نخسـتین کسـانی کـه مسـائل معرفـت       .گویندنیز می 28معرفت شناسی را نظریه معرفت
د ر دادند، جان الك و الیب نیتس هستنشناسی را به طور منظم و مستقل مورد بحث قرا

کارکرد معرفـت شناسـی، فـراهم آوردن امکـان ارزیـابی      ). 15ص ،1385حسین زاده، (
  ).18ص ،1384شمس، ( باورهاست

هاي انسان و ارزشیابی به بیانی ساده، معرفت شناسی علمی است که درباره معرفت
البته نوع تلقی به معرفت، معناي معرفت شناسی را نیز محدود . کندها بحث میانواع آن

در میـان تعـاریف   . کند چرا که موضوع بررسی در معرفت شناسـی، معرفـت اسـت   می
متعدد از معرفت، اندیشمندان مسلمان، معرفت را به همان معنـاي لغـوي یعنـی مطلـق     

  ).17ص ،1385حسین زاده، (دانند  آگاهی و علم می
بـه ایـن    ،دارنـد به عدالت را بیان میشناختى  هایى که رویکردى معرفت فرض پیش

ـ عدالت توان به درك  نکته اشاره دارند که چگونه مى را بـه صـورت   پرداخت و نتیجه آن
به تناسـب قرابـت بیشـتر روش شناسـی و      .)99ص ،1382نوروزي، ( دانش منتقل کرد
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ی و از جهت ساده سازي مدل و گریز از پیچیدگی بیشـتر، روش شناسـی   معرفت شناس

 .در ذیل معرفت شناسی بیان شده است

  مبانی ارزش شناسی. 2- 5-1

نماید در  ها را مطالعه می قلمروي از مباحث نظري فلسفه است که ارزش 29شناسی ارزش
ذهنیـت و  (هـا   هایی از قبیل چیستی ارزش و رابطه ارزش با واقعیـت  این حوزه، پرسش
هـا مـورد بحـث     ها و سلسله مراتب ارزش ، ثبات و تغییر در ارزش)ها عینیت در ارزش

  . گیرد قرار می
عدالت همواره به منزله ارزشی اخالقی و اجتماعی و حتی برترین ارزش اخالقـی  

بنـابراین یکـی از ابعـاد مهـم مسـاله عـدالت بعـد ارزش        . و اجتماعی مطرح بوده است
مبانی ارزش شناسی به تحلیـل محمـوالت اخالقـی و مفـاهیم     . هد بودشناختی آن خوا

 ،1388واعظـی،  (پردازنـد  ارزشی مانند خوب، بد، باید، نباید، درسـت و نادرسـت مـی   
  ). 43ص

ناظر به مبانی ارزشی، مساله توجیه قضایاي ارزشی و در این مقـال توجیـه گـزاره    
باید به عدالت باور یافـت و چـرا    چرا«سواالتی از قبیل . گرددارزشی عدالت مطرح می

تحلیل ماهوي قضـایاي اخالقـی پایـه    . در این باب مطرح هستند» باید به آن ملتزم بود؟
 . اصلی مبانی ارزشی هستند

  مبانی انسان شناسی. 3- 5-1

تبیینی مدلل درباره واقعیت  -هاي توصیفی شناختی، آن دسته از گزارهمراد از مبانی انسان
در هر نظریه  که به لحاظ نقش محوريِ تبیین و ترسیم سیماي انسانوجود انسان است 

البته بایـد  . گونه تبیین و تجویزي از چیستی حقیقی عدالت استعدالت، سنگ بناي هر
نگر است و شناسی کلشناسی در مباحث فلسفی، انسانتوجه داشت که منظور از انسان

-شناسی جزئیدهد و نه انسانیل میرا مجموعه مسائل کالن ناظر به انسان تشکقلمرو آن
  .نگر
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پردازي و بررسی فلسـفی نظریـات عـدالت بسـیار حـائز      شناخت انسان در نظریه
تـوان اسـتعدادها و نیازهـاي او راشـناخت و     بدون شناخت انسـان نمـی  . اهمیت است

توان براي بدون این شناخت، نمی. استعدادها را شکوفا و نیازها را به درستی ارضا نمود
توان، تکالیف و وظایف و ریزي تربیتی کرد و در نهایت هرگز نمیانسان هیچ نوع برنامه

  ).5ص ،1387واعظی، ( نیز بایدها و نبایدهایش را تعیین نمود

   مقوالت. 5-2

مولفین در این نگاشت، مدعی جامعیت و مانعیت مقوالت نیسـتند و امکـان اصـالح و    
است با نظرخواهی از نخبگان و اساتید فن و  لکن سعی شده. تکمیل آن نیز وجود دارد

بـراي هـر   . نیز بررسی منابع این حوزه، عمده مباحث مطروحه ذیل هر مقوله ذکر شـود 
   30.بعدي مقوالتی وجود دارد که هر مقوله نیز ممکن است که داراي زیرمقوالتی باشند

  مقوالت انسان شناسی. 1- 5-2

موجود را نسبت به انسان طبق محورهاي ذیل در حوزه انسان شناسی باید نگاه نظریات 
مورد بررسی قرار داد، مقایسه و متناسب نیاز خود، در امر نظریه پردازي باید به اختیـار  

. هـاي موجـود دسـت زد   یکی از این دیدها یا ارائه نگـاهی نـو برخاسـته از نقـد نگـاه     
ه این صورت بیان توان بمحورهاي موجود انسان شناسی را متناسب با نیاز به عدالت می

  :کرد

  غایت و کمال انسان. 1-1- 5-2

در این محور نوع نگاه نظریه موجود یا مختار به جایگاه انسان در آفرینش و نیز رابطـه  
که براي انسان قائل به غایت شویم، غایات  در صورتی. شودآن با مبدا و مقصد بیان می

این سوال به . نسان ترسیم کنندمتفاوت ممکن است نیاز متفاوتی را براي مسیر زندگی ا
براي مثال ارسطو، براي انسان قائل به سعادت . شودچرایی نیاز به عدالت هم مرتبط می

داند، سعادت عملیاتی دنیایی را مالك غایی است اما از آنجا که آن را دست نایافتنی می
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واعظـی،  ( ددانداند و شناخت این خیر عملی دنیایی را براي همگان میسر میعدالت می

  ). 114-127صص ،1388

  سرشت انسان. 1-2- 5-2

اینکه انسان تا چه حد اختیار دارد یا اینکه چقدر ماهیت خیر یا شر دارد آثـار متفـاوتی   
تواند نوع برخورد دولت را با این انسان تغییر دهد مثل آنچـه کـه   دارند و براي مثال می

   ). 22-24صص ،1382دي، پوال(کند ماکیاولی در دو جامعه متفاوت ترسیم می

  نسبت فرد و جامعه. 1-3- 5-2

. دهـد اینکه انسان مدنی بالطبع باشد یا مدنی باالضطرار نوع به کمال رسیدن را تغییر می
افرادي که قائل به مدنی بالطبع بودن بشر هسـتند، لزومـا کمـال یـافتگی را در زنـدگی      

داننـد چراکـه تنهـا رشـد و کمـال      بینند و عدالت را الزمه ایـن کمـال مـی   اجتماعی می
  . یابدحداکثري در زندگی اجتماعی عادالنه تحقق می

  اصالت فرد و جامعه. 1-4- 5-2

تصـمیم مـا را    فرد گرایی، جمع گرایی و نوع ترکیبی که از جامعـه قـائلیم مسـلما نـوع    
ها در حوزه عدالت و خصوصا عـدالت تـوزیعی از خـود متـاثر     نسبت به سیاستگذاري

مساله اساسی در نزاع عدالت لیبرالیستی و سوسیالیستی بـه همـین امـر    . ختخواهد سا
گردد که آیا اصالت فرد و حداکثرسازي منافع فرد اصـالت دارد یـا حداکثرسـازي    برمی

  ز فرد و یا حد واسطی بین این دو؟منافع اجتماعی فارغ ا

  نیازهاي فرد و جامعه. 1-5- 5-2

شـود کـه عـدالت متکفـل     ن نیازهایی تعریف میپس از ترتیبات فوق، مسلما براي انسا
چه میزان موجه است یا اساسا ایـن  ... اینکه نیاز به آزادي یا برابري یا . هاستتامین آن

توان از نیازهاي نـاظر  نوع نیاز را می. سازدنیازها وجود دارد، نظریه را از خود متاثر می
  . ه بندي کردبه بقا تا نیازهاي کمال یافتگی در دو سر یک طیف دست
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  فلسفی گونه شناسی شناسی مقوالت انسان. 3جدول 

  
انسان 
  شناسي

غايت و کمال 
  انسان

  )مبدا و مقصد( جايگاه انسان در آفرينش

  سرشت انسان

  )مادي و روحي(دو بعدي /تک بعد
  خري و شر بودن انسان

 متفاوت، سرشت واحد،( مساله فطرت
  هابينشها و گرايش-و اميال) متکثر

  جرب و اختيار

  نسبت فرد و جامعه
  مدين باالضطرار

  مدين باطبع

اصالت فرد يا 
  اصالت جامعه

  اصالت فرد
....  
...  

  اصالت جامعه
نيازهاي فردي و 
  ....آزادی، برابری، کمال و   اجتماعي انسان

  مقوالت معرفت شناسی. 2- 5-2

  عدالتامکان شناخت و ادراك . 2-1- 5-2

هـر فـرد   . معرفت امري تردیدناپذیرست و تحقق آن فی الجمله بی نیاز از اثبات اسـت 
با این حـال در اروپـا   . تواند بداندداند و نیز میعاقلی بر این باور است که چیزي را می

بارها موج شک گرایی پدید آمده است و تاریخ فلسـفه، سرشـار از مکـاتبی اسـت کـه      
ـ ه هر نوع معرفت را انکار کردهدست یابی ب همانند سوفسطایین امکان  ؛ یـا ماننـد ال  دان

معرفـت  ی گرایان، را مورد تردید قرارداده و یا همانند نسبان و شک گرایی، آنادري گرای
براي مثال چنانکـه در  ). 23ص ،1385حسین زاده، (اند مطلق را رد و آنرا نسبی انگاشته
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دانست امـا امکـان   خیر غایی را معتبر میمقوالت انسان شناسی نیز طرح کردیم، ارسطو 

  . دانستبه خیرهاي دنیایی اکتفا کرد و آنرا قابل شناخت میکرد لذا را نفی میشناخت آن

  مبدا درك عدالت. 2-2- 5-2

عقل، حس، وحی : در معرفت شناسی ابزارهاي مختلفی براي درك معرفت ذکر کرده اند
هـا عقـل و حـس    که مهمترین آن 32رجعیتو م 31و الهام، شهود و مکاشفه، تجربه دینی

بـراي مثـال شـهید مطهـري و عالمـه      ). 107-109صص ،1385حسین زاده، (باشند می
فطـري، امـا    -طباطبایی، مبدا درك عدالت و به طور اعم اعتباریات را احساس وجدانی

  ). 189-222صص ،1375توسلی، (دانند برخی هم آنرا عقلی می

  عینی یا ذهنی. 2-3- 5-2

ـ   ی عدالت را عینی پنداشته و براي آن حقیقتیبرخ را قائل هستند در مقابل برخی هـم آن
رالـز،  . دانند که براي رسیدن به مطلوب خـود، وضـع کـرده اسـت    ساخته ذهن بشر می

قرارداد اجتماعی را مبناي معرفت شناختی در شناخت و رسیدن بـه عـدالت مـی دانـد     
 داند، در حـالی ت را محصول قرارداد میو به نحو دقیقتر عدال) 75ص ،1382خزاعی، (

ـ  که حکماي اسالمی با پذیرش وجود ح را حقیقتـی  قیقتی نفس االمري براي عـدالت، آن
نسـبت  ). 189ص ،1387پیغـامی،  (باشـد  واحد دانسته که تابع قـرارداد اجتمـاعی نمـی   

  . عدالت و اعتباریات را در این بخش باید مورد بررسی قرار داد

  گرایی در شناختگرایی یا کانتکستعمیم. 2-4- 5-2

پردازانی همانند رالز قائل بـه اصـول ثابـت عـدالت در سراسـر تـاریخ هسـتند و        نظریه
اي کانتکسی دانسته که نقـش نهادهـاي   اندیشمندان دیگري نظیر والتزر، عدالت را مقوله

  . در آن پر رنگ است... اجتماعی از جمله عرف، قوانین و 

  ستیابی به اصول عدالتشناسی دروش. 2-5- 5-2

ـ   هاي دستیابی به شناخت عدالت چیست؟ چگونه مـی شیوه و راه را تـوان مجهـوالت آن
 ها مفید یقـین ها کدامیک بر دیگري رجحان دارد؟ آیا همه آنکشف کرد؟ از بین این راه
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سـیر از  ( تمثیل: ها از جمله در عدالت عبارتند ازهاي شناخت پدیدهند؟ انواع شیوههست
تام که : سیر از جزئی به کلی( ، استقرا)به جزئی دیگر و از متباینی به متباین دیگرجزئی 

 ، قیاس.)شامل بررسی همه افراد است و ناقص که تنها برخی از افراد را بررسی می کند
تعقلی که در مقدمات از بدیهایت اولیه و وجدانیات استفاده می : سیر از کلی به جزئی(

حسـین زاده،  ) (33مات از بدیهیات ثانویه و تجربه بهره می بـرد کند و تجربی که در مقد
ردادگرایی را شـیوه و ماهیـت عـدالت    مثال رالز، قرا عنوانبه  ).130-133، صص1385

توسـلی،  (آورد بدست مـی  34هاي علمیرا با روشاند اما فردي مثل ادموند برك، آندمی
  ). 262ص ،1375

  اصول عدالت گرایی درایی و کثرتگروحدت. 2-6- 5-2

. مساله نهایی در بعد معرفت شناختی، وحدت یا کثرت گرایی در اصول عـدالت اسـت  
برخی تنهـا مسـاوات را   . اي قائل هستندبرخی همانند رالز براي عدالت، اصول سه گانه

  .داننددانند و برخی هم، اصول عدالت را بنا به اقتضائات متغیر میمعیار عدالت می

  فلسفی گونه شناسی شناسی فتمقوالت معر. 4جدول 

  
معرفت 
  شناسي

عقل، شهود و وجدان، اميال، ادراک و   مبدا درک عدالت
  رضايت، شرع

 عيين يا ذهين
  عيين
  ذهين

گرايي يا  تعميم
گرايي در کانتکس

  شناخت

  تعميم گرايي
  اصول ثابت، شرايط متغري

  کانتکس گرايي
شناسي روش

دستيايب به اصول 
  عدالت

بناء عقال، قراردادگرايي، احساس گرايي، شرع  
  ...گرايي،

گرايي و  وحدت
گرايي در کثرت

 اصول عدالت
  )تعدد اصول(

  وحدت گرايي

  کثرت گرايي
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  مقوالت ارزشی شناسی. 3- 5-2

  چرایی و معقولیت عدالت اجتماعی. 3-1- 5-2

چرا عدالت براي انسان که ه مساله عدالت هستیم و ایندر این مقوله به دنبال یافتن توجی
این سوال نسبت تنگاتنگی بـه مبـانی انسـان شناسـی     . یک هدف و آرمان مطلوب است

اغلـب اندیشـمندان مسـلمان،    . سـازد دارد و در حقیقت مطلوبیت عدالت را روشن مـی 
کـه   دانند در حـالی عدالت اجتماعی را الزمه تحقق جامعه توحیدي و کمال یافتگی می

برال، وجود یک نظم اولیه در جامعـه بـراي جلـوگیري از تعـدي     معمول اندیشمندان لی
در نظریه قدماي فالسفه، عدالت یک فضیلت و . دانندافراد را دلیل معقولیت عدالت می

خیر اجتماعی دانسته شده است اما در متاخرین فالسفه غرب، عدالت فاقد ارزش بـوده  
  ).35ص ،1388واعظی، (شود و خیر اجتماعی محسوب نمی

  وجه التزام به عدالت. 3-2- 5-2

چرا باید انسان خود را ملتزم به عدالت کند؟ آیا خوب بودن و یا حسن بـودن عـدالت،   
کند؟ بحث در مورد دالیل لزوم حرکـت انسـان بـر    باید و لزومی بر تبعیت آن ایجاد می

چنانکـه در  . گیـرد مورد بررسی قرار مـی  هاساس عدالت و به سمت عدالت در این مقال
خواهند به این کمال دست یابند لزوما بایـد بـه   اه اندیشمندان اسالمی، افرادي که مینگ

  . عدالت مقصود، عامل باشند

  مطلق یا مشروط بودن فضیلت عدالت. 3-3- 5-2

فضـیلتی اسـت همیشـگی و برخـی     مطلق بودن عدالت بیانگر این امر است که عدالت 
اما برخـی هماننـد ابـن باجـه     . داندرا فضیلت حاکم بر همه فضایل اجتماعی میحتی آن

اي که محبت حاکم شـد،  اندلسی قائل به مشروط بودن عدالت اند و معتقدند در جامعه
  ). 60ص ،1388واعظی، (دیگر نیازي به عدالت نیست 

  غایت گرایی یا وظیفه گرایی. 3-4- 5-2
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یا وظیفه که حق و خیر چه تقدم و تاخري دارند، محل نزاع نظریات در غایت گرایی این
خزاعـی،  (انـد  البته برخی این دوگانه را به تقسیمی سه گانه تبـدیل کـرده  . گرایی است

نتیجه گرایی مثل هیوم، فضیلت گرا مثل ارسطو و وظیفه گرا مثل ): 69-70صص ،1382
  . رالز

  بت عدالت با سایر فضایل اجتماعینس. 3-5- 5-2

جتمـاعی در نگـاه اندیشـمندان و    هاي ارابطه عدالت به عنوان یک ارزش با سایر ارزش
ها، اساسا عدالت همان آزادي در نگاه لیبرال. نظریه پردازان عدالت، بسیار متفاوت است

داند و هر نوع عدالت به معناي دخالت است همانند هایک که آزادي را عین عدالت می
دانـد  به عبارت دیگر وي عدالت نافی آزادي را بـی معنـا مـی   . کنددر آزادي را نفی می

ها دانسـته و  برخی هم عدالت را ارزشی فراتر از سایر ارزش). 361ص ،1388واعظی، (
  . اندها تعریف کردهرا هم ارز سایر ارزشگروهی دیگر آن

  فلسفی گونه شناسی شناسی مقوالت ارزش. 5جدول 

  
  

ارزش 
  شناسي

چرايي و معقوليت 
  دارد؟فايده عدالت اجتماعي چيست و چه اثري   عدالت اجتماعي

چرا بايد به آن ملتزم بود؟ عدالت چطور توجيه   وجه التزام به عدالت
  مي شود؟

مطلق يا مشروط 
بودن فضيلت 

  عدالت

  مطلق

  مشروط

غايت گرايي يا 
 وظيفه گرايي

  نتيجه گرايي
  فضيلت گرايی
  وظيفه گرايي

نسبت عدالت با 
ساير فضايل 

  اجتماعي

دوسيت، نابرابري،  آزادي، اخالق، توسعه، نوع 
  ...کارايي، مشارکت سياسي، پايداري و ثبات و

  مثالی از بررسی یک نظریه در این مقوالت؛ نظریه عدالت جان رالز. 4- 5-2
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  مقوالت انسان شناسی. 4-1- 5-2

 شناسی نظریه جان رالزمقوالت انسان. 6جدول 

  
انسان 
 شناسی

غايت و کمال 
 انسان

جامعه آرماين شامل مهه . در نگاه وي جامعه ايده آل با جامعه عادالنه متفاوتند
فضايل متصور اجتماعيست اما جامعه عادالنه تنها به فضيلت عدالت امهيت 

داده و ساختارهاي اساسي اش را حول حمور اصول و معيارهاي عدالت 
از برخي  رو ممکن است جامعه عادالنهاز اين. اجتماعي سازمان داده است

ره باشد کارآمديفضايل اخالقي ديگر مانند    يب 

 سرشت انسان

 انسان ذاتا حريص و به دنبال نفع شخصی در حتقق هدف خود
ها افراد انتخابگرند اما به خاطر مهکاري و تعامل اجتماعي مبناي آن: انتخابگر

وجود برابري يعين . است» نابرابري«و » برابري«سود حموري نيست بلکه مبنا 
در حقوق و وظايف و نابرابري در امور و مسائل اجتماعي چرا که در امور و 

مسائل اجتماعي، عايدي فرد به ميزان مشارکت و مهکاري او و تالش او 
 بستگي دارد

 »رفتار عقاليي«. اخذ  موثرترين وسيله براي رسيدن به اهداف مشخص: عاقل
 در حتميل تعهدايت بر خودبه معناي اختيار داشنت : آزاد

نسبت فرد و 
 جامعه

 --------------- 

اصالت فرد يا 
 اصالت جامعه

آزادی و عدالت جامعه يعنی مجع جربی  .به دنبال تامني آزادی افراد: اصاله فرد
 .آزادی های افراد

نيازهای فردی و 
 اجتماعی انسان

آزادي بيان، آزادي حقوق اساسی فرد مثل : آزادی برابر در حقوق اساسی
  ... .انديشه و 

اصل رفاه نسيب است چراکه تا آن حمقق نشود امکان توزيع آزادي برابري فراهم 
  .مني شود

 هااصل برابري منصفانه فرصت

  سیمقوالت ارزشی شنا. 4-2- 5-2
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  شناسی نظریه جان رالزمقوالت معرفت. 8جدول

  
  

ارزش 
 شناسی

چرايی و 
معقوليت عدالت 

 اجتماعی
 رالز با بيان اصول عدالت خود، هم به دنبال رفع نزاع است

وجه التزام به 
 عدالت

قانون حداکثر حداقل رالز، افراد سعي مي کنند نسبت به مهه 
 وضعيت ها تصميم عقالين بگريند

مطلق يا مشروط 
بودن فضيلت 

 عدالت

عدالت يک فضيلت مطلق است اما به دليل اصل ارزش برابر 
 .بودن، با نسبيت آن مهراه استاين فضيلت 

غايت گرايی يا 
 وظيفه گرايی

عدالت در انديشه رالز با وجود اينکه ناظر به : غايت گرايی
سعادت است اما در تفاوت با ديدگاه فالسفه اخالق فضيلت، 

 را توافق اين غايتمندي ناظر به حقيقت خاصي نيست بلکه خري
 .کندمجعي مشخص مي

نسبت عدالت 
ساير فضايل با 

 اجتماعی

متايز اصلي نظريه رالز اين بود که وي مهانند کانت تالش کرد تا 
ميان عدالت به عنوان يک فضيلت و ارزشى اخالقى و درون 
مايه اصلى ليرباليسم، يعىن حراست از حقوق و آزادى فردى 

  .پيوند برقرار کند
وی عدالت را يکی از فضايل می داند که ممکن است حتقق آن 

  .لزوما به حتقق ساير فضايل مثل کارايی منجر نشود
حوزه بررسي مساله عدالت در نگاه وي تنها عدالت توزيعي 

 .است

  

  

  

  مقوالت معرفت شناسی. 4-3- 5-2

  شناسی نظریه جان رالزمقوالت معرفت. 7جدول 
 شهود و ادراک متکثر افراد مبدا درک عدالت  
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معرفت 
 شناسی

 عينی يا ذهنی
اين نظريه تصور اجراي عدالت و ادراکات در : ذهنی

 جامعه از آن مهم است نه خود عدالت

تعميم گرايی يا کانتکس  
 گرايی در شناخت

خواهد اصويل جهان مشول ارائه کند تا مي: تعميم گرايی
تعريف نشود ... عدالت حتت تاثري فرهنگ و ساليق و 
  .و موجب تعارض گردد

 .ل بودن را نفی کردمشو  در قرائت دوم خود ديگر جهان
روش شناسی دستيابی 

 به اصول عدالت
 توافق در شرايط وضعيت خنستني: قراردادگرايی

وحدت گرايی و کثرت  
 گرايی در اصول عدالت

 )تعدد اصول(

اصل آزادی برابر، اصل برابری منصفانه  ٣: کثرت گرايی
 ها، اصل تفاوتفرصت

  شناسیتلفیق ابعاد و ارائه گونه : گام دوم. 5-3

هـا را بـه   تر بیان کنیم در سـه جـدول آن  این نمودار سه بعدي را سادهاما اگر بخواهیم 
  :گذاریمنمایش می

  معرفت شناسی -انسان شناسی. 1- 5-3

براي مثال از تالقی نوع مبدا درك عدالت در معرفت شناسی و غایت و کمال انسان در 
محتـواي نظریـات موجـود بـه     شود که خود بر اساس انسان شناسی، سلولی حاصل می

به طور مثال اگر مبدا درك را احساس و غایت را رشـد و  . شودجدولی دیگر تبدیل می
اگر . کمال تعریف کنیم، این سلول جدید، محل نظریه عدالت شهید مطهري خواهد بود

غایت را تحقق نظم حداقلی و مبدا درك را احساس و قرارداد افراد قرار دهیم، به نظریه 
  . رسیممی رالز

  )شناسیمعرفت -شناسیانسان(مبانی فلسفی  گونه شناسی . 9جدول
  معرفت شناسی    ابعاد
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مبدأ  مقوالت  
 

عدالتدرک 
  

عيين
/

ذهين
تعميم گرايي  
کانتکس گرايي  /
در شناخت

ش شناسی   
رو

دستیابی به 
اصول عدالت

وحدت گرایی   
و کثرت 
گرایی در 

اصول عدالت
  

انسان شناسی
  

            انسانغايت و کمال 

            سرشت انسان

            نسبت فرد و جامعه

اصالت فرد يا 
  اصالت جامعه

          

نيازهاي فردي و 
  اجتماعي انسان

          

  ارزش شناسی -انسان شناسی. 2- 5-3

کـه ارزش   حـالی  براي مثال اگر سرشت انسانی را شر و حرص ذاتی تعریف کنـیم در 
رالز در تالقی بعد ارزش شناسی و انسان شناسـی   عدالت را هم مطلق بدانیم، به نظریه

  .رسیممی
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 )شناسیارزش - شناسیانسان(مبانی فلسفی  گونه شناسی . 10جدول

  انسان شناسی    ابعاد

  مقوالت  
غايت و  
کمال 
  انسان

سرشت 
  انسان

نسبت فرد 
  و جامعه

اصالت فرد يا 
  اصالت جامعه

نيازهاي فردي و 
  اجتماعي انسان

ارزش 
  شناسی

چرايي و معقوليت 
            عدالت اجتماعي

            وجه التزام به عدالت

مطلق يا مشروط بودن 
 فضيلت عدالت

          

غايت گرايي يا وظيفه  
 گرايي

          

نسبت عدالت با ساير 
            فضايل اجتماعي
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  ارزش شناسی -معرفت شناسی. 3- 5-3

 )شناسیمعرفت -شناسیارزش(مبانی فلسفی  گونه شناسی . 11جدول

  معرفت شناسی    ابعاد

  مقوالت  
مبدا 
درک 
  عدالت

 عيين
  ذهين

 تعميم گرايي
کانتکس گرايي 

  در شناخت

روش شناسی 
دستیابی به 
  اصول عدالت

وحدت گرایی و 
کثرت گرایی در 

  اصول عدالت

ش شناسی
ارز

  

  چرايي و معقوليت
  عدالت اجتماعي

          

            وجه التزام به عدالت

مشروط بودن فضيلت مطلق يا 
 عدالت

          

  غايت گرايي يا
 وظيفه گرايي

          

نسبت عدالت با ساير فضايل 
  اجتماعي

          

نسبت الزامات فضیلت 
عدالت با الزامات سایر 

  فضایل اجتماعی
          

تـوانیم جایگـاه نظریـه هیـوم را     براي مثال در تالقی وحدت گرایی و نتیجه گرایی مـی 
  .دریابیم

  تطبیق نظریات و گونه شناسی: سوم گام. 5-4

مقـوالت جـداول    هاي جداول گام اول، استخراج شده و زیردر این گام باید همه مولفه
به ایـن  . گام دوم تکمیل گردد و در نهایت کلیه نظریات در جداول گام دوم قرار گیرند
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ر ذیـل  ها به عدالت در نظریات احصاء شده و دصورت که براي مثال تمامی وجه التزام

  . در بعد ارزش شناسی قرار گیرند» وجه التزام به عدالت«مقوله 
نتیجه حاصله، جداولی است دو بعدي کـه نظریـات مختلـف عـدالت را از ابعـاد      

تواننـد  مختلف فلسفی محل بحث قرار داده است و خواننـدگان بـا نگـاهی گـذرا، مـی     
ت گستردگی ایـن تطبیـق   متاسفانه به عل. مختصات یک نظریه را به راحتی درك نمایند

اي قابل ارائه است، پرداختن به آن از حوصـله ایـن مقالـه    که هر گام آن در قالب مقاله
خارج و امید است که سایر پژوهشگران در تکمیل این جدول همت خود را مصـروف  

  . سازند

  بنديجمع

مفهوم عدالت را داشتیم، ارائه یک زاویه دید جدید به نچه که در این مقاله قصد بیان آنآ
مـا بـر آن بـودیم کـه در سـیر      . از طریق ارائه گونه شناسی فلسفی نظریات عدالت بود

حرکت به سمت نظریه پردازي عدالت، از طریق نقد سایر نظریات بـا نگـاهی فلسـفی،    
گونـه شناسـی   : گونه شناسی هاي نقد شده عبارتنـد از . این نگاه جدید را منتقل سازیم

تاریخی، گونه شناسـی   -اس مبانی نظري، گونه شناسی مکتبیکونو، گونه شناسی بر اس
  .سازمانی گرینبرگ و گونه شناسی مکاتب فلسفه سیاسی

هاي مطلق هستند و هم این که متناسب هاي موجود، هم داراي نقصگونه شناسی 
هـا  نقص هـاي مطلـق ایـن گونـه شناسـی     . ندشوبا نظریه پردازي، از کارکرد خارج می

نگـرش تـک سـاحتی یـا دو     ، غفلت از برخی مبادي فلسفی، هااخل گونهتد: عبارتند از
بنابراین الزم است تا با نگاهی فلسفی و از طریق گونه . بومی نبودن، ساحتی به نظریات

شناسی مبانی فلسفی نظریات عدالت در سه بعـد، معرفـت شناسـی، انسـان شناسـی و      
رب گذشته را چراغ راه نظریه ارزش شناسی، به واکاوي نظریات موجود پرداخته و تجا

تناسـب گونـه شناسـی    مزیت این گونه شناسی را می تـوان در  . پردازي آتی خود کنیم
از تحلیل جـامع و امکـان اسـتنطاق    ، مبانی فلسفی با امر نظریه پردازي در حوزه عدالت

عدم دخالت فیلترهاي ذهنی بـه علـت ابتنـاء بـر     ، هاجنبه هاي مختلف و مغفول نظریه



 6، پیاپی 1390بهار و تابستان  -وممطالعات اقتصاد اسالمی، سال سوم شماره د  92

ه شناسی بـه تناسـب نیـاز    امکان ساده سازي گونو  ثبات و انعطاف گونه شناسی ،مبانی
  .دانست گرتحلیل

هر یک از ابعاد معرفت شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی به تناسـب مسـاله   
عدالت، در قالب مقوالتی انشعاب می یابند که جهت بومی سازي، از مقوالتی بهره برده 

 و غایـت . فه اسالمی پیرامون این ابعاد را پوشـش دهنـد  شده است تا مسائل حوزه فلس
 نیازهاي، جامعه اصالت یا فرد اصالت، جامعه و فرد نسبت، انسان سرشت، انسان کمال
، از مقوالت بعد انسان شناسی؛ مبدا درك عدالت، عینی یا ذهنی انسان اجتماعی و فردي

شناسی دستیابی به اصول گرایی در شناخت، روشگرایی یا کانتکسبودن عدالت، تعمیم
، از مقـوالت بعـد   )تعدد اصول( گرایی در اصول عدالتگرایی و کثرتعدالت، وحدت

معرفت شناسی و چرایی و معقولیت عدالت اجتماعی، وجه التزام به عدالت، مطلـق یـا   
مشروط بودن فضیلت عدالت، غایت گرایی یا وظیفه گرایـی، نسـبت عـدالت بـا سـایر      

  .انددهی شمقوالت بعد ارزش شناسی هستند که در این روش معرف فضایل اجتماعی، از

  هایادداشت

  
فهم و دریافت این نحوه از جریان اندیشه عدالت در حوزه دانش بشري را مدیون . 1

  .هاي استاد گرانقدر حجت االسالم توسلی هستیمراهنمایی
2. classification 
3. entities 
4. typology 
5. exhaustive 
6. exclusive 
7. positive analysis 
8. need 
9. equality 
10. Rawls 
11. efficiency 
12. utilitarianism 
13. Pareto 
14. desert 
15. equity 
16. Robert Nozick 
17. context 
18. contractarian perspective 
19. discourse ethics perspective 
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20. a blend of liberty & equality 
21. initial position of equality 
22. communitarian 
23. common good 
24. feminists 
25. postmodernism 
26. meta narratives 
27. Grand Theories 
28. Theory of knowledge 
29. axiology 

اند دهاي تطبیقی در منابع فلسفی استخراج شفی از مطالعهمقوالت انتخابی براي هر بعد فلس. 30
نظران و اساتید فلسفه این مقوالت به شکل جامعی  و سعی شده است با نظرخواهی از صاحب

  :شوداستفاده اشاره می در اینجا به برخی از منابع مورد. طراحی شوند
، انسان شناسی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام )1388( رجبی، محمود

  ).ره(خمینی
  ).ره(خمینیموسسه آموزشی و پژوهشی امام : ، هستی شناسی، قم)1379( عبودیت، عبدالرسول

  ).ره(خمینیموسسه آموزشی و پژوهشی امام : ، معرفت شناسی، قم)1385( حسین زاده، محمد
  .طرح نو: ، آشنایی با معرفت شناسی، تهران)1384( شمس، منصور

وسسه آموزشی و م: قم، انسان شناسی، )1377() ره(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  ).ره(پژوهشی امام خمینی

وسسه آموزشی و م: ، معرفت شناسی، قم)1377( )ره(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  ).ره(پژوهشی امام خمینی

موسسه : ، هستی شناسی اسالمی، قم)1377( )ره(خمینیموسسه آموزشی و پژوهشی امام 
  ).ره(خمینیآموزشی و پژوهشی امام 

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، انسان از دیدگاه اسالم، تهران)1387( حمدواعظی، ا
انشارات موسسه آموزشی و  :قم. »هاي عدالتقد و بررسی نظریهن« ،)1388(واعظی، احمد 
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