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مقدمه
بحث درباره ماهیت عدالت و جنبه های مختلف آن از همان آغاز ،با فلسفهه سیاسفی همفراه بفوده اسفت حتفی
برخی از فالسهه سیاسی بویژه در دوران معاصر ،فلسهه سیاسی خود را حول موضوع عدالت شکل داده اند و بیشفترین
بحث ها و آثار خود را به مسأله عدالت اختصاص داده انفد شفاید نتفوان اندیشفمند یفا پژوهشفگری در عرصفه فلسفهه
سیاسی را یافت که عدالت یا حداقل یکی از شقوق عدالت یعنی عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی را جفء موضفوعا
فلسهه سیاسی نداند علت این مساله را می توان بفا تحلیفل مهمفوم فلسفهه سیاسفی و ارتبفاا غیرقابفل انکفاری کفه
موضوعا فلسهه سیاسی با موضوع عدالت پیدا می کند ،دانست اگر فلسهه سیاسی را بخشی از فلسهه اخالق بفدانی
که متکهل پاسخ به سؤاال مربوا به اخالق سیاسی است آن گاه یکی از ممف تفرین ایفن سفؤاال مسفاله عفدالت و
جنبه های مختلف آن خواهد بود در کانون مسائل اخالق سیاسی ،موضوع قدر سیاسی و ارتباطی که این قدر بفا
فرد ،جامعه ،دولت و خالق هستی -و به تعبیر فلسهی واجب الوجود -پیدا می کند قرار دارد به عنوان نمونه می توان
سؤاالتی از این قبیل را از جمله مسائل مربوا به اخالق سیاسی دانست :آیا حکومت باید برای بءرگتفرین و بیشفترین
میءان سعاد برای افراد تالش کند؟ مشروعیت یک حکومت در چیست؟ چه میءان از غرایء و خواسته های افراد باید
برآورده شود و به چه شکلی؟ به چه دلیل یا دالئلی حکومت حق دارد به اعمال قدر در عرصه عمومی جامعفه اقفدام
کند؟ خیرها چه چیءهایی هستند و چگونه باید در میان مفردم توزیفش شفوند؟ نقفل دولفت دربفاره تعیفین و توزیفش
خیرهای فردی و اجتماعی چیست؟ چه نوعی از دعاوی مربوا به منابش ،بیان کننده و دربردارنده به رسمیت شناختن
استحقاق یا شایستگی است؟ اکثریت تا چه میءان موجه است که نگاه اخالقی خود را به بقیه جامعه تحمیفل کنفد؟ و
فراتر از همه این ها آیا یک مبنای فرا انسانی برای رفش و رجوع اختالفا مربوا بر سر مسائل مربوا به فلسهه اخالق
و سیاست وجود دارد یا خیر؟ همان گونه که پیداست برخی از این قبیل سؤاال یا مستقیماً به حوزه عفدالت مربفوا
می شوند و یا این که بازگشت به موضوع عدالت دارند چنین سؤاالتی تقریباً از زمان بنیفان گفراری فلسفهه سیاسفی
غرب توسط سقراا و پس از او افالطون ،جء مسائل ماندگار در تاریخ فلسهه سیاسفی بفوده اسفت ) (Plant,1991در
عرصه ادیان توحیدی بویژه ،دین مبین اسالم ،موضوع عدالت همواره مورد توجه بوده است و بخفل قابفل تفوجمی از
آموزه های اسالمی در متون دینی به موضوع عدالت از جنبه های مختلف معطفو بفوده اسفت بفه لحفای تفاریخی-
سیاسی نیء یکی از موضوعا محوری در منازعا فکری و سیاسی دو جریان عمده در جمان اسفالم -یعنفی تشفیش و
اهل سنت -نیء عدالت و تلقی های مختلف از آن بوده است (مسجدجامعی)1385،
براین اساس می توان عدالت را یکی از مهاهی محوری در فلسهه سیاسی دانست ه به لحای نظری و ه بفه
لحای تاریخی با تحلیل مهموم فلسهه سیاسی ،می توان دریافت که عدالت همواره یکی از موضوعا پایدار در فلسفهه
سیاسی بوده است اگر فلسهه سیاسی را مطالعه ماهیت امور سیاسی بدانی ) (Strauss,1988یا آن را تهکر نظام منفد
و منسج درباره ماهیت بنیادین سازمان سیاسی جامعه و ارتباا آن با ماهیت انسان هفا بفدانی ) (White,2003و یفا
اینکه فلسهه سیاسی را تهکر منظ درباره غرض و غایت حکومت بدانی (کوئینتن )1371،آنگاه مشخص خواهفد شفد
که عدالت یک ی از موضوعاتی است که فلسهه سیاسی با توجه به چمارچوب مهمومی خفود بایفد بفه آن بافردازد زیفرا
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اجتماع سیاسی را به هر شکلی که تصور کنی و هد آن را هر چه کفه بفدانی  ،ایفن پرسفل مطفرش مفی شفود کفه
سازمان سیاسی باید کار ویژه و هد خود را براساس چه اصولی تحقق بخشد این کفه سفازمان سیاسفی بایفد هفد
خود را به شکلی منصهانه تحقق بخشد تقریباً به طور عام ،قابل قبول است اما پرسل مم تر آن است که چه اصفولی
را باید برای تحقق منصهانه غایا خود ،لحای کند در پاسخ به این سؤال موضوع عدالت خود را نمایفان مفی سفازد و
لرا یکی از موضوعا پایدار در فلسهه سیاسی آن است که اجتماع سیاسی چه اصفولی از عفدالت تفوزیعی  Iرا مبنفای
عمل خود قرار دهد آن گونه از اصطالش عدالت توزیعی برمی آید ،عفدالت تفوزیعی امفری اسفت مربفوا بفه توزیفش و
تقسی خیرها یا سم های اجتماعی و این که چه اصولی باید بر این امر حاک باشد به عبفار دیگفر اصفول عفدالت
توزیعی مربوا است به تقسی کردن هر آن چه که دولت به شکلی صحیح بفرای شفمروندانل ففراه کفرده اسفت و
همچنین مربوا است به تکالیف یا تقاضاهایی که دولت ممکن است به شمروندانل تحمیل کند و از آن هفا خواسفتار
باشد
در دو دهه پایانی قرن بیست  ،اجتماع گرایی و منازعه معرو این مکتب با لیبرالیس  ،بسیاری از فعالیتها در
عرصه فلسهه سیاسی را به خود اختصاص داد دامنه این منازعه به قرن جدید ه کشیده شد به طور عینی ،مکتب
اجتماعگرایی جدید در اوائل دهه  ،1980با انتشار چمار کتاب مم  ،ظمور و بروز یافت«:در جستجوی فضیلت»
مکینتایر در سال « ،1981لیبرالیس و محدودیتهای عدالت» سندل در سال « ،1982حوزههای عدالت» والءر در
سال  1983و «مقاال

فلسهی» چارلء تیلور در سال  1985هر یک از این کتابها به شیوه خودشان ،اهدا

آرمانهای لیبرالیس به ویژه در زمینه عدالت و حقوق را م ورد نقد قرار دادند هد

اصلی انتقادا

و

این کتابها،

«نظریهای درباره عدالت» رولء بود که در سال  1971منشر شده بود اما آرا روبر نوزیک در کتاب «هرج و مرج،
دولت و آرمانشمر» ) (nozick,1974آرا رونالد دورکین در کتاب «جدی گرفتن حقوق» ) (Dworkin,1977و
دیدگاهما و آرا بروس آکرمن در کتاب «عدالت اجتماعی در دولت لیبرال» ) (Ackerman,1980نیء مورد نهد قرار
گرفتند ) (Christman and Christman,2009اهمیت مکتب اجتماع گرایی تا آنجاست که لبیرالیس معاصر و بویژه
اندیشمندان نوکانتی آن ،تغییرا عمده ای را در نظریا خود بر اساس دیدگاه های اجتماع گرایان ایجادکرده اند
در میان اندیشمندان اجتماع گرا ،مایکل سندل جایگاه برجسته ای دارد و بدون توجه به دیدگاه های او درباره
عدالت شاید نتوان فم دقیقی از ماهیت و علل مباحث معاصر در باب عدالت داشت اهمیت دیدگاه های سندل تا
آنجاست که برخی از محققان معتقدند مممترین نظریه رقیب برای عدالت لیبرال معاصر را در ابتدا توسط سندل
بویژه در کتاب « لیبرالیس و محدودیت های عدالت » مطرش شد و تغییراتی که رولء در نظریه عدالتل ایجاد کرد
در نتیجه توجه به دیدگاه های سندل درباب ماهیت عدالت بوده است همچنین صور بندی مهموم عدالت اجتماع
گرایانه ت ا حدود زیادی در نتیجه آرا سندل ایجاد شده است بر این اساس پژوهل حاضر در پی بازسازی تئوریک
خصائص محوری عدالت از دیدگاه سندل است

I

. distributive Justice.
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در زمینه اهمیت پژوهل حاضر می توان به چند نکته اساسی اشاره کرد اول آنکه موضوع عدالت در فلسهه
سیاسی عالوه بر اینکه سابقه ای به اندازه تاریخ فلسهه سیاسی از یونان باستان تاکنون داشته است در فلسهه سیاسی
معاصر مخصوصا در دهه های پایانی قرن بیست عرصه منازعا نظری گسترده بوده است و این منازعا همچنان
بخل قابل توجمی از فلسهه و نظریا سیاسی معاصر را به خود اختصاص داده است دوم آنکه عدالت سندلی از آنجا
که به موضوع تکثر و تنوع اجتماعا و فرهنگ های مختلف توجه دارد و آن را در نظریه پردازی در باب عدالت کامال
لحای می کند از این نظر نیء قابل توجه و تامل است بویژه آنکه در دهه های اخیر تکثرگرایی در عرصه های مختلف
علوم اجتماعی و انسانی مقوله ای مورد توجه و با اهمیت است نکته سوم درباره پژوهل حاضر آنست که مهموم
عدالت از اواخر دهه هشتاد و اوائل دهه نود میالدی به بعد عمیقا تحت تاثیر سندل و دیدگاه های او در این باره بوده
است و در واقش توجه به نظریه سندل برای درك مباحث و مجادال فلسوفان سیاسی معاصر اهمیت محوری دارد
عدالت اجتماع گرایانه سندل یکی از مممترین و جدیدترین گهتمان ها در باب عدالت است پژوهل حاضر شامل
سه بخل است بخل اول به بررسی آثار سندل به همراه مروری اجمالی از مم ترین دیدگاههای او در خالل آثار
منتشر شدهاش اختصاص دارد همچنین در بخل اول نقد بنیادین سندل بر نظریه لیبرالیس معاصر ،بویژه یکی از
مم ترین فالسهه سیاسی خط مقدم لیبرالیس یعنی جان رولء بررسی می شود رویکرد بدیل سندل به نظریه عدالت
سندل ،دیدگاهی است که بر ارز شمای موجود در اجتماع تاکید بیشتری می کند و اجتماع را عنصر محوری در
صور بندی اخالقی افراد در نظر می گیرد بر این اساس نظریه عدالت سندل ،در بخل دوم پژوهل بازسازی و در
بخل سوم نقد می شود
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