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Describing and Explanation Justice based on the theory of human capabilities 

“From the perspective of Amartya Sen” 

 استادیار هیات علمی دانشگاه خوارزمی: محمد اسماعیل بلوری 

E-Mail: mebolouri.53@khu.ac.ir 

8515177759Mobile:889 

 :   چکیده

از دیدگاه آمارکومارتیا سن نویسنده هندی تبار، و برنده جایزه نوبل "اندیشه عدالت بر مبنی قابلیت انسان"توصیف وتبیین

عدالت   "، او به نقد و بررسیدر واقع. ، هدف این مقاله است"اقتصاد رفاهی"که بخاطر پژوهش بدیع او در ارتباط با ( 8991)

اهمیت اندیشه .می پردازدیسم از دیدگاه لیبرالعدالت درقرن اخیر  تئوریبزرگترین نظریه پرداز جان روالز،  "به مثابه انصاف

عدالت  آمارتیا سن در این است که مفهوم قابلیت باوری که رکن اساسی اندیشه عدالت اوست، همانند یک نخ تسبیح، که همه 

آزادی،برابری، دموکراسی، خردورزی جمعی، عقالنیت، نوع انتخاب ،توسعه اقتصادی، )ن و اجزای تئوری عدالت وی را مانندارکا

جود قابلیت از دید آمارتیاسن یعنی و. را   بطور منطقی با هم مرتبط و تبیین می کند( واقع گرایی، امنیت و حقوق بشر

انتخاب زمانی معنی دارد که انسان میان . ب کردن پیش روی انسان می گذاردرا برای انتخاشرایطی که گزینه های مختلفی 

یعنی وضعیتی که در آن قرار . در این تعریف انسانی، که قابلیت ندارد آسیب پذیر است. چند گزینه یکی را آزادانه انتخاب کند

با در نظر . بعلت عدم قابلیت الزم حل کند و نمی تواند مشکل خود را. لذا ناتوان است. می گیرد خارج از حیطه اختیار اوست

گرفتن مفهوم قابلیت، فقیر کسی نیست که درآمد ندارد، بلکه فقیر کسی است که نمی تواند از فقر بیرون آید، فقیر بعلت عدم 

برای  در واقع درآمد ضمن داشتن نقش ابزاری شرط الزم است و قابلیت محوری شرط کافی. قابلیت قدرت حق انتخاب را ندارد

 "محور -واقعیت"روش نیست، او بر  "محورقیاسی -سامانه"روش شناخت شناسی آمار تیاسن بر مبنی . تحقق عدالت است

 . تاکید دارد

 محوری، نظریه عدالت جان راولز –عدالت، قابلیت باوری، واقعیت : کلید واژه ها
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Abstract: 

Describing and explaining "the idea of justice based on human ability” from the perspective of 

Sen Amartya Kumar the Hindi writer and Nobel laureate (7889) Known for his innovative 

research in connection with “economic prosperity”, the purpose is this article. In fact, he 

criticized "the theory of justice as fairness” of John Rauze the last century’s greatest theorist of 

liberalism. It is important that the concept of ability in his theory can explain and describe 

(Freedom, equality, democracy, collective wisdom, rationality, select the type of economic 

development, realism, Security and Human Rights) all levels and components are connected with 

the theory of justice. Ability in Amartya Sen’s view, are the existence of conditions that different 

options to select one's free. Select also means that when people freely choose among several 

options one. The human being is not capable vulnerable. That is a situation where placed outside 

his free will ttherefore, it is powerless. And can lack the ability to solve your problem. 

Considering the notion of a poor person who has no income. It is the poor who cannot get out of 

poverty. Poor due to lack of power does not make the right choice. In fact, revenue in addition to 

the core functionality of the tools necessary and sufficient condition for the realization of justice. 

In addition, Amartya Sen’s epistemological method isn’t based on analogy - axis, he insists on) 

fact) object-oriented. 

Keywords: Justice, ability, John Rauze’s theory of Justice,  محوری –واقعیت  
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 بخش اول مقدمه پژوهش .1

 :بیان مسئله 1. 1

به خاطر ( 8991)ده هندی تبار، تحصیل کرده هاروارد وآکسفورد که شهرتش بخاطر گرفتن جایزه نوبل آمارکومارتیا سن نویسن

نظریه "به نقد"اندیشه عدالت بر مبنی قابلیت انسان"آمارتیا سن با ارائه .بوده است "اقتصاد رفاهی"تالش او در ارتباط با 

و باید نقد . روالز می شناسند می دانند که این کار چقدر سخت است آنها که جان. جان روالز می پردازد "عدالت به مثابه انصاف

 . کننده سطح آگاهی باالیی ازدانش را داشته باشد که درنقد نظریه عدالت جان روالز موفق باشد 

ی که با نظریات او در فلسفه سیاس. است تهای پیشرو در فلسفه اخالق و سیاس از فیلسوفان امریکایی وازچهره یکیجان روالز  

ارائه  رایسم از دیدگاه لیبرال ،دالتکه درواقع این کتاب، مفهوم عست وا اولین اثر ،عدالت نظریۀ. شود لز شناخته میوعنوان مکتب را

و تدریس به  (هارواردمثل )امریکا های  تقریباً چهل سال دردانشگاهو دکترای خود را دررشته فلسفه اخالق اخذ او . و تبیین می کند

ترین اثر در  مهموی  عدالت نظریۀ. ستادر قرون جدیدترین متفکران فلسفه سیاسی لیبرالیسم  وی یکی از اصلی. پرداختیق تحق

ترین متون حوزۀ فلسفۀ  ترین و تأثیرگذار دورۀ جنگ جهانی دوم بوده است، و اکنون به عنوان یکی از مهم بعد ازحوزۀ فلسفه اخالق 

 نیتر یاصل و نیتر مهم از ،برابری و  یآزادآن با   نسبتو تعیین عدالت توضیح مفهوم  .آید شمار می بهدر نیم قرن اخیر سیاسی 

هدف این نوشتار توصیف و تبیین  .است متأثر «کانت» و «الک» چون یافراد آراء از وی یۀنظر گفت دیبا. است لزورای ها دغدغه

را نقد و بررسی کرده، ضروری است که محورهای اساسی  لزوراظریه عدالت از آنجا که وی ن. آمارتیا سن استتئوری اندیشه عدالت 

آمارتیا سن فراهم شود،  "نظریه قابلیت انسانی"بر مبنی  عدالت "طرح، تا فضا برای توصیف و تبیین "نظریه عدالت بمثابه انصاف"

و تبیین دیدگاه آمارتیاسن در خصوص عدالت ، بلکه منظور توصیف اگرچه مقصود مقایسه این دو دیدگاه از عدالت بایکدیگر نیست

 خود یها یژگیو به توجه با ها انسان و محدودند یعیطب منابعخود را از این جا آغاز می کند که چون  عدالت هینظرجان راولز  .است

 نیا از رفت برون یبرا. شد خواهند یریدرگ و نزاع دچار منابع نیا از یمند بهره و میتقس سر بر حسادت و یخودپسند یعنی

و  "کانت"اصحاب قرارداد، خصوصا : نظریه عدالت جان راولز ترکیبی از نظریه های. شد متوسل عدالت اصول به دیبا مشکالت

 :است "اصالت فردیت "فیلسوفان سودگرایی، فلسفه واقع گرایی جان دیویی، عمود خیمه اندیشه لیبرالیسم یعنی 

. "انسان گرگ انسان است "زندگی انسان: در تعریف انسان می گوید 8568در سال  (: 8731کاپلستون فردریک، )تامس هابز  -8

هابز با رهیافت آرمان گرایانه قرارداد احتماعی در جهت . این برداشت از انسان در واقع نقطه شروعی برای یک نظریه عدالت شد

در واقع او و اسالفش مثل جان الک، (. 8711مکفرسون،. یب.سی . ) را ارائه داد "لویاتان"تغییرو اصالح زندگی انسان برآمد و تئوری 

 (. 821ص،: 8791سن، آمار تیا کومار، . )جان راولز و کانت،دوورکین و ناگل اصول عدالت خودرا رسما به قواعدخاصی پیوند زده اند

نظریه قرارداد گفته می شود ضمن انتقاد به  "مطلوبیت گرایی "که امروزبنتام با طرح نظریه سودگرایی خودجرمی  -2

فرد از کاالهای ( یا عدم بهره مندی)اجتماعی، مالک عدالت یا بی عدالتی را میزان رضایت و شادی و یا عدم آن از بهره مندی

 .(8731کاپلستون فردریک، ). اقتصادی را قرار می دهد
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این دیدگاه سوم . بی می کنندارزیا عدالت توزیعیمالک عدالت با بی عدالتی در جامعه را بر حسب یکی از  امروزه  هم  -7

اصل آزادی : لز از سه اصل اساسی تشکیل شده استونظریۀ عدالت را.  متعلق به نظریه عدالت به منزله انصاف جان راولز می باشد

در یکی از موضوعات کانونی "و ضروریه  توزیع کاالهای اولیه. ها تاکید دارد ها و اصل تفاوت برابر، اصل برابری منصفانه فرصت

 (.257ص، : 8719جان راولز، . )تدوین اصول عدالت جان راولز است که تئوری عدالت او را  به عدالت توزیعی تبدیل می کند

آمار تیا سن مالک عدالت یا بی عدالتی در جامعه بر حسب میزان قابلیت انسان  "محور –قابلیت  "در دیدگاه  و نگرش -8

اما او ضمن تاکید بر اهمیت نهادها و تشکیالت اجتماعی، بر (. 858ص، : 8792سن آمار تیا، ) .در امور مختلف زندگی را ارزیابی می کند

زندگی  بالفعل مردم، بر نقش خرد و خرد ورزی جمعی، تکثرگرایی، تساهل و بردباری در وضعیت اجتماعی، و  بیشتر بر عدالت  

مفهوم کلیدی در تئوری اندیشه عدالت  "قابلیت انسانی "(. 81ص، : 8791آمار تیا سن. )متکی بر قابلیت های انسانی تاکید دارد

 . آمارتیا سن است

عدالت چیست؟ چیستی عدالت و ارائه تعریفی برای عدالت : سوال این است که. است مقالهدو دیدگاه سوم و چهارم مورد نظر این 

هدف دیگری است؟ آیا برنامه ها، سازمان ها و  آیا عدالت خود هدف است یا وسیله و یا ابزاری برای رسیدن به. خیلی مهم است

میلیتون ) "فریدمن"، حاصل می شود باید عادالنه باشد؟  .... نهاد های اجتماعی برای عدالت است؟ یا نتیجه ای که از آن برنامه ها و 

ای رسیدن به چیز دیگری است ؟ او می پرسد آیا عدالت ابزاری بر. این بحث را بهتر و واضح تر بیان کرده است ( :8753و فرید من، 

آیا عدالت یعنی حذف یا : در بحث عدالت  سواالت دیگری هم مطرح است(. 88ص،  : 8791آمار تیا سن)؟ ( آن چیز دیگرچیست)

آیا عدالت یعنی به (. این دیدگاهی است که جان راولز  از آن دفاع میکند و آمارتیا سن بدان انتقاد دارد)کاهش نابرابری هاست؟ 

و بطور خاص این سوال مطرح است که  .(86ص، :آمارتیا سن(. )که آمارتیا سن از آن دفاع می کند)رابری رسیدن به چیزی است؟ ب

هر کدام از این دو فلسفه سیاسی واقتصادی نظریه های جان راولز و آمار تیا سن چه مشخصه های ساختاری و کارکردی داشته و 

 ریک از این دو فلسفه سیاسی اقتصادی چیست؟ مالک و معیار ارزشیابی عدالت در ه

ل می کند آیا فقر او سوا. آمار تیا سن عقیده دارد که تعیین چیستی عدالت بستگی به اطالعات اولیه از شرایط موجود بستگی دارد

ان فقر کسی است که و آمار تیا سن عقیده دارد که انس( این نظر جان روالزاست)آمد افراد جامعه ایجاد شده است بخاطر فقدان در

تیا سن می گوید که عدالت را هر آمار. گرفتار است فقیر مانده استتغییر شرایطی که در آن ابلیت است و به واسطه ناتوانی ازفاقد ق

برسد که وجود داشته باشد و باید به چیزی چه در نظر بگیریم ، زمانی آن درک از عدالت کارایی دارد که مفهومی از برابری در آن 

در این جا باید سوال کرد باید به چه چیزی رسید تا برابرتر شود و در این صورت متغیر کانونی در بحث . باشد "برابرتر "آن چیز 

در حالی که جان روالز به کاهش نابرابری ها و یا به حداقل رساندن آن را دفاع از برنامه عدالت حود می داند و نه . عدالت چیست؟

 (.86ص، :همان. )رسیدن به طرح عدالت می داندرسیدن به برابری را 

مورد قبول جان راولز را، موجب عدم توفیق برنامه های توسعه اقتصادی و مطلوبیت و برنامه های ( محوری –درآمد )آمارتیا سن 

آمارتیا سن . داند می را عامل اصلی تنظیم در بازار نئواقتصاددانان جدید مطلوبیت. می داندی برسیاست رفاه اجتماعی و فقر و نابرا

ندارد چه می قابلیت  استفاده از آن را ید، اما وقتی دفرض کنید شما کاال را در حد مطلوبیت تشخیص دا: چنین استدالل می کند

فرض . ودحتی اگر شما درآمد را هر باال ببرید، اما با آن درآمد باز هم فقیر و ناتوان از تهیه کاالی مورد نیاز خواهید ب!  توانید بکنید

کنید نرخ توسعه هم تحقق پیدا کند، و در آمد هم در یک حدی افزایش پیدا کرد، ولی با آن درآمد نمی توانید همه نیازهای خود 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 
 

نیاز است و تا کسی آن قابلیت ها را نداشته باشید هر چه قدر هم  ،را برطرف کنید، چون رسیدن به نیاز ها به قابلیت های جبران

پس ما عدالت را چه برابری یا رفع . باز هم نمی توانید از آن کاالها بدون همراهی با قابلیت استفاده کنید درآمد داشته باشی

شما با هر درآمدی هم که دارا باشید  با شرط قابلیت فرد می . باشد "درآمد"نابرابری  تعریف کنید،  متغیر مستقل آن نمی تواند

گفت که درآمد اگر شرط الزم برای عدالت باشد، در واقع قابلیت و توانایی فرد شرط کافی  توانمی . دتوانید از کاالها بهره مند شوی

وسیله نقلیه بدرد  این. فرض کنید برای تامین رفاه عمومی بگویند به هر ایرانی یک اتومبیل سواری داده می شود. عدالت خواهد بود

 .شدآن کسی می خورد که قابلیت رانندگی با اتومبیل را داشته با

. نیاز های انسان متفاوت است. آمارتیا سن سوال می کند که اهمیت و ارزش کاال ها برای چیست؟ کاال برای رفع نیاز انسان است 

این داشتن . و عده ای کاالهای یکسان دارند. که با آن کاالیی را می تواند داشته باشد یا نداشته باشد. حال انسان یک درآمدی دارد

فاده همه از آن کاالها نیست، چون داشتن به توانایی درآمد برمی گردد، که آن شرط الزمی است که شرط کافی آن ها دلیلی بر است

اصطالحی است که مفاهیم بسیار زیادی را درخصوص  "قابلیت داشتن"استفاده از .استفاده از آن کاالستبرای قابلیت داشتن فرد 

این مفهوم برای دانشمندان غربی ناشاخته بود ولی این آمارتیا سن هندی . ورده استادبیات توسعه اقتصادی ، اقتصاد رفاه بوجود آ

 (. 85ص، :همان. )بود که این مفهوم جدید را در فرهنگ توسعه و عدالت اجتماعی وارد کرد

 : سئوال  پژوهش  2. 8

چه میعار و مالک ارزشیابی مشخصه های ساختاری و کارکردی نظریه عدالت آمارتیا سن  چیست؟ این فلسفه سیاسی اقتصادی  

برای تئوری عدالت خود مطرح می کند ؟ این تئوری فلسفه سیاسی اقتصادی چه فرصت هایی را بطور بالفعل در اختیار اعضای 

 جامعه خود قرار می دهد؟ 

 : ارچوب تئوریک چ 3. 1

 : رده شده استدر خصوص عدالت از نظر شناخت شناسی دو روش و یا ترکیبی از این دو بکار ب تئوری پردازی

این روش شناخت شناسی، به پیشگامی تامس هابردر :  از عدالت 8نهادگرایی استعالیی"یا   "محور –سامانه "دیدگاه  .8

و در قرون جدید ( 8738بریان مگی ، . ک. ر) قرن هفدهم و متفکرانی برجسته چون جان الک، ژان ژاک روسو، ایمانویل کانت آلمانی

ز در قالب یک قرارداد اجتماعی فرضی انتخاب کرده که آشکارا به بدیلی آرمانی برای هرج و مرجی که متفکرانی همچون جان راول

در واقع، آنها بدنبال تدوین نهادهای نظری عادالنه ای بودند . دودر صورت نبود آن قرارداد جامعه را در بر می گیرد، معطوف می ش

 . خشیده و جامعه را بسوی کمال سوق دهندکه عدالت را توسط آنها در جامعه عدالت را تحقق ب

از عدالت از سوی  "محور -واقعیت "دیگری بنام دیدگاه شناخت شناسی  :در تضاد با نهادگرایی استعالیی از عدالت  .2

وارت میل، مارکی کوندورسه، جرمی بنتام، و در قرن جدید کومارتیا سن که د آدام اسمیت،کارل مارکس،جان استنویسندگانی مانن

طه عزیمت آنها برای بسط عدالت تمرکز بر تحقق واقعیت ها و دستاوردهای بالفعل بجای تمرکز صرف بر تحقق آنچه نهادها و نق

 (. 81تا  87:همان. )قواعد را درست می پنداریم، قراردارد

                                                           
1
  .(Transcendental institutionalism). 
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 "نیتی ". نسکریت سابقه داردار عدالت، در تاریخ قدیم هند و در متون سا "محور  -واقعیت "و  "محور –سامانه "اتفاقا دیدگاههای 

بر  "نیایا". و نهادهایی است که اشاره به رفتار درست دارند تهمان قواعد و تشکیال "نیتی ".  هر دو به معنی عدالت اند "نیایا"و 

عدالت  به مفهوم عام و فراگیر از عدالت تحقق یافته در جامعه است که بر تحقق واقعیت ها و دستاوردهای بالفعل "نیتی "خالف 

 " به ریشتب "یتین"  یجا به او  چهارچوب تئوری نظریه عدالت آمارتیاسن بر چه پایه و اصولی است؟(. 63ص، :همان.)تکیه دارد

. ستا پرداختهبالفعل   یانسان یها یآزاد و ها یزندگ و یاجتماع یها تیواقع به مایمستق و اند، شده معطوف ی"ایاین

 (821ص،:همان)

 :روش تحقیق 8. 8

است    " 2موریس دوورژه "کارکردی استوار است که  مبتنی بر تحلیل محتوای  -وژی این تحقیق توصیف و تبیین ساختاریمتدول

برداشت های پژوهشگر چه بصورت تاویل یا واقعیت حائز . دراین روش بین پژوهشگرو متن و محتوا  مالزمه ای برقرار می شود

 .اهمیت است

 :اهمیت تحقیق 5. 1

رف علوم طبیعی و تکنولوژی، محرومیت ها، نابرابری ها و عدم آزادی ها  بسیار زیادی زندگی انسان ها را در علیرغم پیشرفت شگ

ارائه داده  "تئوری عدالت  "نابرابری ها و  تب فکری برای رفع این محرومبت هااامروزه مک(. 821ص،.  )معرض تهدید قرار می دهد

هم  "اسالم"البته . از آن جمله اند ولز، نظریه عدالت بر مبنی قابلیت انسان آمار تیا سن،تئوری عدالت بمثابه انصاف جان را: که  اند

طرح ونقد بررسی بی طرفانه این نظریات در محافل علمی و آکادمی این فرصت را فراهم می کند  .ارائه تئوری عدالت استمدعی 

به ها آنچنانکه هستند،  7ابتدا این تئور ی وری است که درضر. که برای حل معضالت و مشکالت جامعه بشری زمینه ای ایجاد شود

 . معرفی اندیشه عدالت آمارسن نقطه آغازی برای این کار است .توصیف و تبیین شوندواقع 

 . هدف این نوشتار توصیف و تبیین تئوری عدالت آمارتیا سن هندی است: هدف تحقیق 6. 1

بخش اول مقدمه پژوهش شامل بیان مسئله، سئواالت، : استشامل سه بخش  مقالهسازمان این : سازمان این پژوهش 3. 8

بخش دوم طرح موضوعاتی که به تبیین . روش تحقیق،اهمیت و سازمان پژوهش است که چیستی های پژوهش را پاسخ می دهد

بخش سوم  خالصه ای از  نظریه عدالت جان راولز است   :این قسمت شامل . بهتر نظریه عدالت آمارتیا سن مفهوم کمک می کند

 .می پردازد به موضوع اصلی پژوهس که شامل  توصیف و تبیین نظریه عدالت آمارتیا سن

 بخش دوم .2
                                                           

2
آیتم پرسشنامه ای برای کشف کردن (  29)،که از (8961)نسوی پیش قدم طرفدارتمرکز بر مطالعه اخالق و خصوصیات شخصدانشمند سیاسی فرا "موریس دوورژه  ".  

 (.Britannica, 2188)استعداد و قابلیت عقاید فاشیست استفاده  می کند 
3
بعد .ر جداگانه و مستقل از منظرهر نویسنده توصیف و تبیین شودبرای داوری و مقایسه بی طرفانه دو دیدگاه از عدالت، ابتدا باید هریک از دو دیدگاه بطو.  

 -2جان راولز،  "نظریه عدالت بمتابه انصاف" -8: وجود دارددر لیبرالیسم دیدگاه عمده در مورد عدالت  دو امروزه. آن دو دیدگاه را می توان با هم مقایسه کرد

بطور مستقل و مقایسه آنها با یکدیگر ها سطور توصیف و تبیین این دیدگاه  هدف راقم این 7سن، آمارتیا  "نظریه قابلیت انسانی"بر مبنی  عدالت "نظریه 

 . ت که اولین آنها در مورد آمارتیا سن استسا
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 :نظریه عدالت بمثابه انصاف  جان راولز

 تئوری عدالت جان راولز، اندیشه غالب در غرب مکتب، سود گرایی ارائه تا بیش از  :سود گرایی و مطلوبیت گرایی، مکتب

پدیدای آدام اسمیت و درحوزه توزیع اقتصادی اکم برتولید اقتصادی همان دست ناقانون ح. تام مطرح بودو مطلوبیت گرایی بن

در نتیجه نظریه مطلوبیت گرایی نتوانست عدالت را در جامعه (. 21ص،:همان. )نیزنظریه رهیافت مطلوبیت گرایی را برعهده می گرفت

چون این نظریه  به توزیع حقوق و آزادی . مطلوبیت گرایی را عادالنه نمی دانستجان روالز نگاه مطلق بینی به نظریه . برقرار کند

انصاف چیست؟ و با . او عدالت را در قالب انصاف نگاه نکرده است. ها و فرصت ها و بسیاری ازخیرهای دیگر توجه الزم را نداشت

 .عدالت چه تفاوتی دارد

 دست  "انصاف  "الت جان راولز  باید به کلید اساسی او یعنی به برای فهم تئوری عد :اصول عدالت جان راولزی چیست؟

او در کتاب . جامعه برای رسیدن به عدالت به نهادهایی نیاز دارد. پیدا کرد؟ زیرا عمل به انصاف یعنی رسیدن به عدالت است

. خود نهادهایی را تدوین می کنندعقالی قوم با اندیشه های (. 98ص، :همان)این اصول را شرح می دهد(،8997لیبرالیسم سیاسی، )

البته جان راولز  در کنار این اصول از نظریه مطلوبیت . این نهاد ها همان چارچوب کلی قرارداد اجتماعی اصحاب قرارداد هستند

 . گرایی  هم استفاده می کند و در نهایت نظریه عدالت بمثابه انصاف را ارائه می دهد

او بر پایه دیدگاه . ویی  به دخالت کمترنظریه غالب مطلوبیت گرایی اصحاب سودگرایی  برآمددر واقع، جان راولز برای چاره ج

 .اصحاب قرارداد وکانت استدالل می کند که  برای ایجاد عدالت الزم است نهادهای عقالنی در کنار نظریه مطلوبیت گرایی قراردهد

در واقع با طرح انصاف در نظریه عدالت خود اصول اولیه ای را با ویژگی  :بر اصول زیر تاکید می کنداو بر پایه تفکر اصحاب قرارداد 

تاکید بر فرصت های برابر  -7تاکید برحقوق سیاسی برابر،   -2، برای همه تاکید بر آزادی های انسانی -8: های زیر مطرح می کند 

فقیت های اجتماعی، این اصول در نظریه مطلوبیت تاکید بر  رقابت آزادانه برای نیل به مو -8برای آموزش و پرورش استعداد ها 

این شرایط باید متضمن بیشترین  -6. جان راولز از نظریه مطلوبیت اصلی را در کنار اصول فوق می گذارد. گرایی مغفول مانده بود

فقرای جامعه ای بردر واقع  حداقل کاالی ضروری اولیه (. 96ص، .  )سودمندی اقتصادی برای محروم ترین اعضای جامعه باشد

جان راولز به تصور خود نظریه اصحاب سود گرایی را اصالح و ترمیم می کند و در این جاست که تئوری عدالت به مثابه . تامین شود

مکتب لیبرالیسم را که توسط سرمایه قصد دارد  به تصور خود  او با این اصالحات در واقع. افتدانصاف  جان روالز سر زبانها می 

 .وردبیاپریالیسم  به چالش کشیده شده است را از بحران بیرون داری ام

 نقش محوری دارد "انصاف"وری در این تئ -8 :از نگاه آمار تیا سن برخی جنبه های مثبت نظریه عدالت جان راولزی .

یت زیادی می جان راولز به واقع بینی اهم -2 .ای ضروری اولیه فقرای جامعه استانصاف در واقع همان تامین کاالهاصل 

( و عالوه بر آن به مشارکت مردمی، خصوصا در انتخابات. در این تئوری انصاف مقدم بر عدالت است -7(.  91 ص،:همان.)دهد

جان راولز بطور افراطی به آزادی توجه خاصی داشته و از دید او  -8. جان راولز به عقالنیت هم توجه می کند. اهمیت می دهد

و مهترین نوع آزادی  از نگاه  او آزادی فکر . دانسته و آن را از عوامل موثر می داند "آزادی  "ودن هر چیز را مالک ومعیار عادالنه ب

وجود به  که بیشتر بخاطر "انصاف"تاکید برپدیده  -6(. 99ص، :همان. )آزادی از درآمد داشتن برای انسان مهمتر است. و بیان است

بعد از  -5. ت که  تمرکز بیش از حد بر نابرابری اجتماعی و یا اقتصادی از مصادیق آن استدر جامعه انسانی اس اقتصادی نابرابری
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انصاف . توجه شایسته به آزادی، همه افراد باید بطور برابرانه فرصت  برای تصدی وموقعیت ها باید بتوانند با یکدیگر رقابت کنند

 ا، حداقل در حذف محرومیت با دادنه ویژه شود و در رفع فقر آنهایجاب می کند که در سامانه های اجتماعی به مردم فقیر توج

 (.811ص، همان). کاالهای اساسی و اولیه  به آنها؛ در نظریه عدالت جان راولز اهمیت ویژه ای دارد

  ساسی مسایلی  در نظریه راولز وجود دارد که اشکال ا: اشکاالتی که بر نظریه تئوری عدالت جان راولز از دید آمارتیا سن

حال باید از آقای . قایل است( در حد افراط)او در نظریه عدالت خود اولویت زیادی برای آزادی  -الف: در دیدگاه عدالت او می باشند

جان راولز پرسید که چرا  باید برای گرسنگی، بی غذایی و فقدان دارو و درمان همواره اهمیتی کمتر از تجاوز به هر نوع آزادی 

نسبت  -ب. باعث شده که جان راولز از شدت عالقه افراطی در آثار بعدی خود بکاهد تالبته طرح این سواال) م؟ شخصی قایل باشی

مثال . فرصت هایی که افراد از طریق ابزار هایی در اختیار که  دارند با چند گونگی و قابلیت های متفاوت افراد سنخیت ندارند

یک فرد معلول و یک فرد سالم در یک فرصت و . یت های افراد متفاوت استفرصت و شرایط برای همه یکسان است ولی قابل

یک زن حامله بیش از یک زن غیر حامله نیازمند . شرایط که برای همه یکسان است نمی تواند یک رقابت عادالنه داشته باشد

. ابلیت های انسانی را نمی تواند بگیردراولز برای رعایت انصاف به فقرارسیدگی می کنداما واگذاری کاالهای اساسی جای ق. غذاست

 (.818و 811ص، :همان)

  نظریه . از زمان حال بسوی آینده می رود( که نهاد عادالنه سیاسی است)در نظریه عدالت، از طریق ایده قرارداد اجتماعی

در . "جامعه عادالنه"نه بر پایه  و( نظیر انتخابات از طریق قرارداد اجتماعی است) "نهادهای عادالنه"عدالت جان راولز وابسته به 

 –رهیافت عدالت نیتی " –الف  :در واقع ما دو رهیافت عدالت داریم . جامعه هم نهادهای عادالنه وهم رفتارهای بالفعل وجود دارد

یافت عدالت ره" -ب. اهمیت دارند جامعه  که در این دیدگاه نهادها و قواعد و تشکیالت (محور –دیدگاه عدالت سامانه )یا  "محور

در این دیدگاه واقعیت ها موجود در مورد عدالت در جامعه را  هم مد نظر قرار می دهد . (محور  -دیدگاه عدالت واقعیت )یا  "محور –نیایا 

حال این سوال مطرح است که کدام . و نه آنچه که فقط از سوی حاکمیت و نهادهای رسمی در مورد آنچه که بنام عدالت گفته می شود

 .نقش تعیین کننده در تحقق عدالت در جامعه را دارد  "محور –واقعیت "یا  "محور-نهاد"از این دو رهیافت  یک

  ایده  یک سوال اینست با ظهور دهکده جهانی و:  اعتبار چشم انداز  تئوری عدالت بمثابه انصاف در سطح جهانی

دولت  در  –ت اجرایی را دارد وقتی عدالت با یک نهاد سیاسی ملت دموکراسی جهانی ، آیا باز هم تئوری عدالت بمثابه انصاف قابلی

گیر می شود؟ آیا فرصتی برای نیل به یک قرارداد جهانی بوجود می آید؟ آیا ایجاد نهاد های عادالنه  برای جامعه جهانی توسط یک 

ثابه انصاف جان راولز تاکید بر مشارکت یکی از ویژگی های تئوری عدالت بم(. 813و  815ص، :همان)دولت جهانی امکان پذیر است؟

اگر . بیشتر مردم  در در نهاد قانونی انتخابات با تالش برای برخورداری هر چه بیشترمردم ازایده مطلوبیت گرایی سود گرایی است

مردم  را جبران  چه افزایش کمی مطلوبیت از طریق کاهش نا برابر تر در آمد، نمی تواند جایگزین اصل برابر تر کردن قابلیت های

 . کند
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 بخش سوم

 توصیف و تبیین نظریه عدالت آمارتیا سن

 

مفهوم قابلیت، همانند یک نخ تسبیح، که همه ارکان و اجزای تئوری . قابلیت باوری رکن اساسی اندیشه عدالت آمارتیا سن است

اب ،توسعه اقتصادی، واقع گرایی، امنیت و حقوق آزادی،برابری، دموکراسی، خردورزی جمعی، عقالنیت، نوع انتخ)عدالت وی را مانند

 . را   بطور منطقی با هم مرتبط و تبیین می کند( بشر

 :قابلیت باوری و مطلوبیت باوری  -1.3

مطلوبیت چیست؟ در فلسفه سیاسی سودگرایی، مطلوبیت از مفاهیم اصلی این  . مطلوبیت باوری نقطه مقابل قابلیت باوری است

ت بخشی از اطالعات و داده هایی است که می تواند ارزیابی ما را در انتخاب کاالها جهت مصرف تاثیرگذار مطلوبی. مکتب است

مطلوبیت گرایان عمال . در واقع بخشی از اطالعات و داده ها وجود دارد که به آن اطالعات و داده های غیر مطلوبیتی گویند. باشد

محوری است که  نئواقتصادی مطلوبیت بعنوان متغیردر نظریه (. 89ص:همان. )این بخش ازاطالعات را مورد غفلت قرارمی دهند

این درحالی . است که با آن قدرت خرید کاالها بوجود می آید "در آمد"در عمل ارزیابی مطلوبیت تابع . درارزیابی ها بکار می برند

قدار کاالی بدست آمده  به تنهایی تعیین کننده افراد بسیار متفاوت است و در نتیجه سطح درآمد و م "قابلیت داشتن"است که 

اگرانسانها مثل دیگر موجودات بر روال ثابت غریزه  عمل می کردند، آنوقت سطح درآمد و کاالی مشخص می . جهت انتخاب نیست

یژه انسان است، عکس توانست برای آنها آزادی مشابهی را ایجاد کند، اما بخاطر یکسان نبودن انسانها و آزادبودن و حق انتخاب که و

از  "نظریه قابلیت "در واقع . العمل نسبت به سطح درآمد و کاالی مشخص می تواند موضع گیری های متفاوتی را بوجود آورد

ویژگی های انسان را نسبت به دیگر انسان ها را در نظر می گیرد، در حالی که نظریه نئواقتصادی مطلوبیت انسان ها را مکانیکی و 

دو فرد را در نظر بگیرید که هر دو به مطالعه کتاب عالفه دارند، اما یکی دارای چشمان ضعیف . یک تصور می کنندغیر دینام

که قابلیت چشم سالم را نداشته باشد )چشم نیازمند عینک . و دیگری با چشمان بدون نیاز به عینک است. محتاج به عینک است 

 . باید متقبل شودبا هرنوع سطح درآمد، هزینه پرداخت عینک را 

 قابلیت یعنی وجود شرایطی که گزینه های مختلفی  را برای انتخاب کردن پیش روی انسان می گذارد ؟قابلیت چیست .

در این تعریف انسانی که قابلیت ندارد، آسیب پذیر . انتخاب زمانی معنی دارد که انسان میان چند گزینه یکی را آزادانه انتخاب کند

و نمی تواند مشکل خود را بعلت عدم . لذا ناتوان است.که در آن قرار می گیرد خارج از حیطه اختیار اوست یعنی وضعیتی. است

با در نظر گرفتن مفهوم قابلیت، فقیر کسی نیست که درآمد ندارد، بلکه فقیر کسی است که نمی تواند از فقر . قابلیت الزم حل کند

 .(17ص، :همان). درت حق انتخاب را نداردبیرون آید، در واقع فقیر بعلت عدم قابلیت ق

دو نفر را که . ممکن است دو نفر در شرایط یکسانی از وضعیت زندگی قرار گیرند، اما این دو از نظر ارزیابی و مقایسه باهم متفاوتند

اولی از وضعیتی که دارد .هر دو از سوء تغذیه رنج می برند را در نظر بگیرید، یکی سوءتغذیه  دارد و دیگری  اعتصاب غذاکرده است
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همین طور مقایسه روزه دار و یک گرسنه بی . نمی تواند بیرون آید، اما دومی برایش امکان بیرون آمدن از گرسنگی فراهم است

 . روزه را در نظربگیرید، اولی از اینکه گرسته است عذاب می کشد، ولی دومی از گرسنگی خود احساس شعف روحانی می کند

 آیا درآمد می تواند کارکرد و تامین کننده قابلیت باشد؟ آیا انسان نمی تواند درآمد خود را صرف قابلیت  :مدقابلیت و درآ

. پاسخ اینست که این امکان وجود دارد که درآمد را هزینه قابلیت داشتن کرد ، اما همیشگی وکامل و قطعی نیست. های خود کند

مثال کسی که )مثل تاتیر بیماری ها بر قابلیت ها. دید می کند دامنه محدودتری دارنددر ثانی درآمد کم برعواملی که قابلیت را ته

ثالثا، تاثیر درآمد بر قابلیت ها نسبت به افراد و خانواده های مختلف . و بیماری بشدت قابلیت فرد را تهدید می کنند( سرطان دارد

ولی خانواده دیگر تالش می کند هر چه زود تر دختران را به  ،به آموزش فرزندان اهمیت می دهد مثال یک خانواده. متفاوت است

طرزتفکر و درجه . دراین جا حتی ممکن است فاصله درآمد خانواده ها خیلی باهم تفاوت داشته باشند. خانه بخت به فرستد

  (.81همان ص، ). می گذارد عقالنیت و درجه اعتقاد و یا درجه احساسی بودن برنوع هزینه ها، درآمد ها برای کسب قابلیت ها اثر

لذتی . و نهادی دارندی که قابلیت ها دارای ارزش ذاتی چهارم اینکه درآمد، ارزش ابزاری دارد و صرفا برای رفع نیازهاست، در صورت

عی  هت رشد اجتماقابلیت ها در ج.  که یک فرد تحصیل کرده ازموقعیت خود دارد با ارزش ابزاری درآمد اصال قابل مقایسه نیست

است اما برابرتر شدن درآمدها  الزاما شرایط بهتر یا عادالنه تری را برای افراد به ارمغان نمی آورد، یعنی برابرتر  و همبستگی عمومی

 (.89ص:همان). شدن قابلیت ها دارای ارزش باالتری نسبت به برابرتر شدن درآمد ها دارد

اسن این است که فایده گرایی و مطلوبیت نمی توا ند مبنای مقایسه ارزیابی اندیشه وسخن آرتی: مطلوبیت گرایی  و مقوله عدالت 

و در . هم گزینه های متفاوت انتخاب می کنند( درآمد)چون انسان ها حتی در شرایط مساوی . رفاه اجتماعی برای افراد قرار گیرد

. دن درآمد الزاما به برخورداری افراد منجر نمی شودبرابرتر ش. نتیجه نظریه مطلوبیت و صرف درآمد داشتن نمی تواند عادالنه باشد

 (.21ص،:همان. )زیرا بعضی فرصت ها وجود دارد که از سطح در آمد افراد پیروی نمی کند

 و این خشم بالقوه . وقتی عدالت اجرا نمی شود،منجر به خشم و جدل می شود :عدالت  و بی عدالتی و خشم و خردورزی

اما در مقایسه با کارکر خشم، و واکاوی آن،  خردورزی جمعی بهتر از تاثیر خشم . رپایی عدالت می شودمی تواند انگیزه ای برای ب

استفاده از . چون خشم یک راه حل سلبی  و خردورزی یک راه اثباتی برای تحقق عدالت است. در تحقق عدالت عمل خواهد کرد

اگراصل اساسی در (. 811و  881ص، :نهما. )است "آمارتیا سن"رهیافت نظریه عدالت خردورزی جمعی یکی از مشخصه های مهم 

 .است ، پس باید به تکثر برهان و دلیل  و منطق پرداخت "خردورزی جمعی "رهیافت نظریه عدالت 

 نکته دیگر . یک نظریه عدالت باید بر یک توافق عمومی وعقالنی مبتنی باشد :واقعی  توسط مردم مشاهده اجرای عدالت

 (.411و  414ص، :همان) .باید لمس کنند که عدالت اجراشده استاینکه مردم 

 دامنه پوشش ارزیابی عقالنی  نظریه عدالت منحصر به سرزمین خاصی نیست، بلکه حوزه و  :عدالت و دامنه گستره آن

نحصر به درون ارزیابی عقالنی نظریه عدالت نباید م. دامنه گسترش عدالت برای همه سرزمین ها و برای همه مردم جهان است

. استفاده و مواجهه خردورزی جمعی با عدالت  باید ازمرزهای یک کشور یا یک منطقه فراتر رود. مرزهای یک کشور محدود شود

. مهم دانستنن منافع دیگران، دوری از تعصب و تبعیض، توجه به دیگاههای دیگران در جمع بندی نظریه عدالت امری ضروری است
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راولز عقیده دارد که تئوری عدالت وی در جامعه غرب و سرمایه داری  و در جایی که مردم از رفاه نسبی جان  (.889و  881ص، )

در حالی که کسی که قابلیت را کسب می کند،   .در واقع عدالت جان راولزی محلی است ونه جهانی. برخوردارند، قابلیت اجراء دارد

 .دارد و کاربرداین قابلیت در همه جا ارزش ذاتی داشته 

 نظریه عدالت بر مبنی قابلیت و ، دموکراسی، خردورزی جهانی است -1.3

دموکراسی متعارف امروز با ارزش های لیبرالیسم فقط با سنجش . از دید آمارتیا سن، دموکراسی با خردورزی جمعی یکی نیست

وکراسی همان نتایجی است که ازانتخابات و ظاهر و قالب دم. در واقع دموکراسی یک ظاهر  و یک باطن دارد. سیاسی سروکار دارد

ن این پدیدده ای است که تمدن غرب پیشتاز آن بوده واز غرب به دیگر سرزمین های جها. صندوق های رأی بیرون می آید

البته این معنی از دموکراسی منحصر به تمدن غرب . هم می باشداما دموکراسی دارای یک محتوای دیگری . گسترش یافته است

تمدن های برخاسته از سانسکیریت هندی، ایران باستان، مصر قدیم ، تمدن ایرانی اسالمی و حتی تمدن اسالمی اندلس که . تنیس

گوستاولوبون . ک.ر).سال قبل از ظهورتمدن غرب با این نوع معنی از دموکراسی آشنا بوده و بدان عمل می کرده است صد، هشت

 (8778:فرانسوی، 

  حکمرانی کردن از طریق گفتگو  و بر مبنی ": معنی حقیقی  دموکراسی یعنی ؟ی چیستمعنی حقیقی دموکراس

، ( است خصوصا آزادی فکر و بیان)که مظهر تجلی و ظهور آن حضور پر رنگ انواع مختلف آزادی . "خردورزی جمعی است

و  8کاوی و جستجوی غیر خود محورانهو این در حالی که وا. آزاد استی حضور شکل های مختلف احزاب و جامعه مدنی و رسانه ها

باید توجه کرد که دموکراسی حقیقی (. 828ص،:همان. )از راه دقت در طرز فکر دیگر مردمان جهان بدست می آید  6غیر کوته بینانه

و آنها پس سه مفهوم عدالت ، دموکراسی و عقالنیت ارتباط تنگاتنگ داشته . و جهانی را بر حسب خردورزی جمعی باید سامان داد

الزامات عدالت جهانی و مقتضیات دموکراسی  " ارزیابی :یک سوال مهم وجود دارد. را می توان با قابلیت انسان تبیین کرد

؟ درک برخی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی مستلزم بررسی قیاسی و روابط علت و معلولی  "جهانی  چگونه حاصل می شود

مثال با بررسی تاریخی در مقاطع تاریخی . ا جهت ارزیابی طبق مدل تجربی آزمایش کرداما ضرورت دارد بینش کلی قیاسی ر. است

خصوص تفاوت بین دو دیدگاه آمارتیا سن در . و مطالعه قرارداددل تجربیات  خاص  مورد شناسایی  نتایج روش قیاسی را از... 

 "نیتی های نهادی "و  "نیایا"ست، را با دو اصطالح و تجربی ا که همان تطبیق بررسی قیاسی "محور-محور و واقعیت  –سامانه "

، نقش های "نیتی"، واقع  درهر دو بمعنی عدالت  است،  "نیتی و نیایا "در سانسکیریت دو واژه (. 751 ص،:همان.  )تاکید دارد

و با  "نیایا "و فراگیرتر عدالت بر مبنی  نهادها ، قواعد، و تشکیالت را دارند که خیلی با اهمیت هستند، اما باید با دیدگاه گسترده تر

وجود دارد سنجیده و ارزیابی می شوند و نه اینک صرفا بر پایه نهادها یا قواعد ( و بطور واقعی در خصوص عدالت)دنیایی که عمال 

ص، :همان)(. ندمثال چگونگی رفتار دموکراسی ها و با چگونگی سنجش فقدان دموکراسی بررسی و مقایسه می شو. )کلی  تکیه شود

63) 

                                                           
4
  .( non- self- centered 

3  .non- parochial 
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 عقالنیت انسانی رابطه آن با اندیشه عدالت بر مبنی قابلیت انسانی و -.33

یعنی شرایط متغییرزمان اصول ثابت عدالت را .آمار تیا سن با طرح مقتضیات عدالت، در واقع عدالت را یک امر ثابت نمی داند

بطه عقالنیت و عدالت چگونه است؟ او درتئوری عدالت خود بخوبی آیا واقعا اصول عدالت نسبی است یا مطلق؟ را. تغییرمی دهد

 . یکی از نشانه های عقالنیت تشخیص واقع بینی و واقع گرایی است. رابطه سه مفهوم عدالت، قابلیت و عقالنیت را نشان می دهد

 بود؟  این نکته را  "واقع بین"و  "واقع گرا"مکانیسمی می توان حال این سوال مطرح است که با چه  :توهمات عینی و واقع بینی

هیچ موجود دیگری توانایی فریب خودش را ندارد و فقط . باید توجه کرد که انسان تنها موجودی است که بالقوه می تواند، خودش را فریب دهد

وه تصورات، جلوه توهمات، جلوه احساسی، جل. علت این است که انسان جلوه های مختلفی دارد. این انسان است که قادر به چنین کاری هست

گاهی که انسان فقط از یک زاویه فقط به یک مسله نگاه می کند، آنقدر ورودی به آن جلوه زیاد می شود که انسان دیگر ... . جلوه عقالنی، 

وه های دیگر، جلوه در نتیجه جلوه عقالنیت، که جلوه اصلی است، در برخورد با مسایل نداشته و جل.جلوه های دیگردرونی خود را نمی بیند

 .عقالنیت را محو می کند و در نتیجه خود فریبی ظهور می کند

توضیح این مطلب ضروری است انسان یک ذهن دارد که با  "توهم "برای روشن شدن معنی . خیلی از مکاتب، دچار توهمات هستند            

 جهان خارج از خود را  حسی در واقع انسان با پنج دوربین. گاه می کنداست به بیرون از خودش نآن از طریق پنجره هایی که در ذهن انسان 

مثال انسان با حواس خود عسل را می بیندو با دیدن  .که شامل پنج عضو حسی است "حس و احساس "یک پنجره ،   -8 . . می کنددرک 

در این جا اراده انسانی وارد عمل شده و . و بوجود می آیدعسل عواطف درونی بدن تاثیر پذیرفته در او عالقه و یا عدم عالقه خوردن عسل در ا

حال ممکن است حجم وروی های حسی در انسان  آنچنان قوی باشند . این درک حسی انتخاب شده توسط حس چشم را به اجرا در می آورد

وال برایش عسل خوب نیست، ولی ورودی مثال شخصی که به بیماری قند مبتالست و اص.که عقل انسان برایش امکان تصمیم گیری بوجود نیاید

پنجره دیگری که انسان با آن  می تواند دنیا  -2. های حسی آنقدر زیاد و قوی است که انسان فراموش می کند ، که اصال بیماری قند دارد

ت مادی در آورد، اصطالحا به او اگر انسانی بتواند تصور و خیال خود را به صور. است "پنجره خیال وتصورات "بیرون از خودش را نگاه کند ، 

ود، و حس دیدن و شنیدن نداشت توانست تصورات و خیاالتی که در ذهن خود بکه یک کر و کور مادرزادی  "بتهون"مثال . هنرمند گویند

 -7. می شود پس احساسات را صورت مادی دادن هنر گفته. از این رو ما بتهون رایک هنرمند می نامیم. داشت را بصورت موسقی تجسم کند

در واقع . توهم درست بر عکس پدیده هنر است. است "پنجره توهمات  "پنجره دیگری که انسان با آن جهان خارج خود را مشاهده می کند،

، صورت مادی است که محتوای خیال یا تصورات در در بر می "وهم "اما در پنجره . هنرّ خیال و تصورات ذهنی انسان لباس مادیت می پوشد

حسن با "را، و می گوییم  "محبت"مثال مفهوم، . که یک صورت مادی است، به آن یک مفهوم غیر مادی می پوشانیم "حسن"مثال . دکن

 .در این جا توهم ظهورمی کند.است "محبت

 انسان نه صور احساسی و نه عقلی انسان است که ادراک ادراک این پنجره یکی از مرتبه های : پنجره اندیشه و فکر

اندیشه و تفکربا اینکه خواستگاهش از . خیالی، ونه صورت توهمی نداشته و فارغ از زمان ومکان است، در نتیجه جاوانه است صورت

هر یک از سه پنجره حس و خیال و تصور و توهم  به نوعی با . حس و خیال وتوهم نشأت می گیرد، اما هیچ کدام از آنها نیست

هنر وخیال هم با زمان ومکان همراه است و همین طور توهمات . ه با زمان و مکان استاحساس عسل همرا. ماده سرو کار دارد

. اما اندیشه و فکر فرای زمان و مکان است و چون این خصوصیت را دارد ، پس جاودانه است. انسان با زمان و مکان همراه است
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ه محصوالت احساسی وخیالی و توهمی خود را  که انسان خود را فریب می دهد یعنی چه؟ انسان زمانی خود را فریب می دهد ک

که خصوصیت  "فکر و اندیشه "محصوالتی همراه مادیت را همراه داشته در واقع ، صفت جاودانگی را با خود ندارند و آنرا بجای 

ی قفس اعتقادات وقت. در چه فضایی امکان پذیر است "واقع بینی"حال می توانیم بگوییم عمل . کندجاودانگی را دارند قالب می 

اغلب مکاتب که . محلی قوی است، وقتی با قفس ناسیونالیسم به انسان نگاه می شود  چگونه می توان برای دیدن واقعیات آماده بود

 (.1395: دینانی.  ک. ر) در فقس تنگ حس و احساس، تصور و خیال، و توهم اند، چگونه می تواند واقعیات را درک کند؟

 گستره کاربرد عقالنیت از دید آمارتیا سن استفاده از عقالنیت یک گروه خاص : دمان دیگر توجه کردباید به عقالنیت مر

در ( 8571)در  5فرما.هم در محتوای از عقالنیت جمعی استفاده کرد    نیست، عدالت زمانی تحقق عینی می یابد که هم در روش و

این دو اصطالح در ریاضیات و فلسفه و اقتصاد و علوم . خن گفتمورد ماکزیمم و مینیمم  و در مورد نقش این دو اصطالح س

در نور شناسی که مینیمم زمان مطرح شد، حداکثر سرعت نور را بدنبال . بعد به دیگر علوم هم سرایت کرد. اجتماعی بکار رفت

ست؟ عقالنیت پیوندی با منطق و سنت این است که آیا انتخاب عقالنی هم  به مثابه ماکزیمم سازی آگاهانه ا( 216ص،:همان. )آورد

در اقتصاد ماکزیمم سازی مطلوبیت توسط مصرف کنندگان و مینیمم . و منطق و برهان به نفع ماکزیمم سازی است.برهان دارد

 (. 215ص، :همان)سازی توسط تولید کنندگان باید رعایت شود

تخاب عقالنی و تصمیم سازی ماکزیمم نسبت به انتخاب ان. در بحث نظریه عدالت ماکزیمم سازی برای مردم یک روش عاقالنه است

حال باید بررسی کردکه چه نرم هایی را باید رعایت کرد تا تا حداکثر رفتار عقالنی بالفعل مردم . بالفعل مردم  جایگاه محوری دارد 

  (.215و 213همان ص، ). بصورت حداکثر تصمیم گیری های عقالنی منجر شود

 بنی آدم اعضای یک )در بحث عدالت باید توجه کرد همه مردمان جهان همسایه ما هستند  :رندبنی آدم اعضای یک پیک

در بحث اخالق وظیفه اشخاص در دیوار بلند و در تاریخ اندیشه . ما نسبت به همسایه هایمان مدیونیم(. گلستان سعدی. ک.ر) .پیکرند

بحساب آوردن همسایگان اصل اول هر . گیردانسان ها را در نظر ب بایدکلنظریه عدالتی  هر. ه مند هستیمفهای اخالقی دنیا وظی

. امروز تروریسم یکی از مظاهر بی عدالتی در جهان است. بی عدالتی در مورد همسایگان هم بما مربوط می شود. نظریه عدالت است

یتی و پیوستگی ژرف جهان با یکدیگر، تبدیل شدن جهان به مدد ابداعات جدیدو وسایل ارتباطی و ترابری، و وجود سازمانهای فرامل

 .(2111لندن آلن لین،  "، 28بقا در قرن  "//  "بعد چه ؟  "کریس پاتن  . ک. ر). محتوای عدالت را فراگیرتر کرده است

 انسان هم بینش دارد و هم گرایش دارد، یا بعبارت دیگر هم  :تصمیم گیری های بالفعل و عقالنی و انتخاب بالفعل

آیا مردم بواسطه عقل هدایت می شوند؟ یا از طریق میل و اشتیاق . ناخت دارد و هم میل و خواست یا عشق داردعقالنیت و ش

و یا ( است عشق کور)خواست بدون شناخت . البته این دو خصوصیت در انسان هر دوی آن وجود دارد. هدایت می شود( خواست)

منتها ممکن است کسی شناخت را ازکس دیگر بگیرد وخواست خودرا با  .دو راه انحرافی است ، هر دوشناخت بدون میل و خواست

انسان چه بکند که عقالنی عمل کند،انسان بالفعل چه می کند؟  عده  (.1357مطهری، . ک.ر) .شناخت دیگری هماهنگ می کند

                                                           
6
 . که آیندگان آنها را پاسخ دهندرده او حدود صد مسله و معمای ریاضی را طرح ک.فرما دانشمند بزرگ ریاضی در عصر جدید است.  
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آمارتیا . این دیدگاه را قبول ندارنداما خیلی ها . ای عقیده دارند که انسان همیشه رفتار بالفعل خود را با عقالنیت همراه می کند

 .(249ص،:همان) .سن جزء دسته اول است که باور دارد  مردم با عقالنبت بیگانه نیستند، اگر چه اشتباه هم می کنند

در لیبرالیسم اقتصادی و حقوق و سیاست ، وقتی انسان در پی منافع شخصی . با الزام های عقالنیت بی ارتباط نیسترفتار بالفعل 

یعنی در لیبرالیسم دامنه . با حس و خیال و وهم آغشته باشد ، که ممکن استعمل می کنداو با عقل محاسبه گرانه خودش است، 

آیا عقالنیت انسان فقط در قالب نفع شخصی او شکل می گیرد؟ . عقالنیت انسان را در محدوده پیگیری منافع شخصی خود می داند

ت شکل نمی گیرد؟ اگر هدفهای و ارزش هایی گسترده تر و فراتر از منافع شخصی او باشد، در آیا عقالنیت انسان در حوزه معنوی

 (. 213ص،آمار تیاسن ،) .آن صورت بحث ماکزیمم سازی مطرح می شود

 اصل اول در اقتصاد لیبرالیسم ماهیت رفتار بالفعل انسان را تابع نفع اقتصادی می :محدود کردن روند اصلی اقتصادیات

 (.218تا  215ص،همان ).را عنصر اصلی افتار بالفعل انسان می دانند "اخالق  "اما افرادی مثل ارسطو، اکویناس، ابن میمون، . داند

آیا عقالنیت انتخاب با همدردی و . نظریه انتخاب عقالنی ، عقالنیت انتخاب را به معنای پیگیری هوشمندانه نفع شخصی می داند

داشته باشد؟ آمارتیاسن از نظریه دوم مبنی بر که عقالنیت انتخاب می تواند از همدلی و تعهد هم  همدلی و تعهد می تواند سنخیت

 (. 221ص،همان ) .عده زیادی از انحصار عقالنیت انتخاب بر پیگیری منافع شخصی انتقاد کرده و آنرا رد می کنند. پیروی کند

 :(کراسی خردورزی جمعیاز طریق دمو)پیش گیری از قحطی با خردورزی جمعی یا  -1.4

آمار تیا سن ادعا دارد که درهیچ یک از نظام های دموکراتیک کارآمد . قحطی یکی از مصادیق بارز بی عدالتی در یک جامعه است 

فقیرازنظرغذای، قحطی صورت نگرفته مطبوعات آزاد، حتی برای یک کشور و با اتنخابات منظم و احزاب مخالف، آزادی بیان پایدار،

شاهد مثال دموکراسی هند که به کاستی های زیادی دچار بود، ولی با وفاداری به انگیزه های دموکراسی بعد از استقالل به . است

( بنگال 8968نظیر قحطی وحشتناک )قحطی مبتال نشد، در حالیکه در دوره استعمار انگلیس، بارها به مصیبت قحطی کشنده 

شیوع قحطی که یکی از پدیده های دائمی . استعماری انگلیس درهند بوقوع پیوستبندی دولت  قحطی بعلت عدم پای. مبتال شد

 363ص،:همان) .با استقرار دموکراسی به شکل ناگهانی پایان یافتاستعمار وحشتاک انگلیس بود، پس از استقالل ساله  711دوران  

 (.364و 

. هر دو کشور پرجمعیت بودند.به استقالل رسیدند 8981هر دو در . این خصوص قابل توجه استمقایسه چین کمونیست وهند در

اما چین نظام غیر دموکراتیک و هند وفادار به  انگیزه های دموکراسی بعد از استقالل . اوضاع اقتصادی هند بمراتب بدتراز چین بود

چرا . به قحطی مبتال نشدانگیزه های دموکراسی  اما هند فقیر هند وفادار به. شد چین چندین نوبت دچار قحطی وحشتناک. بود

مبتال شد؟  اتفاقا چین در این دروران در ( با سی میلیون تلفات و بمدت سه سال 8951تا  8961)چین بعد از انقالب دچار قحطی 

مجلس قانون گذاری بروی مخالفان نگشوده بود،هیچ حزب مخالفی وجود نداشت، رسانه آزاد وجود نداشت، . بود 3دوره جهش بزرگ

در کامبوج و چین و در دیکتاتوری  8971دهه در . ماری انگلیس بر چین حاکم بودستبدادی مثل حکومت استبدای استعحکومت ا

سختی  .صحت مدعای این فرضیه و تئوری می باشدداستان رخ داد که هر یک شاهدی برنظامی اتیوبی، و در کره شمالی هم همین 

                                                           
7
 . کمونیسم جهت رسیدن به توسعه اقتصادی در چین  بودیکی از برنامه های انقالب  "جهش بزرگ".      
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 اما اگرحکومت. حاکمان هیچگاه گرسنه نمی مانند. مقامات حاکم تحمل می کنندهای نابسامانی ها و قحطی را مردم محروم  و نه 

مقابل مردم باشد، وقتی گزارش های خبری بدون ترس و مالحظه منتشر شود، وقتی انتقادات عمومی مجبور به پاسخگویی در

باید توجه کرد که آنچه  (.364ص، ن هما) .سانسورنشد، حکومت ازانگیزه ای نیرومند برای ریشه کردن مشکالت اقدام خواهد کرد

چون مشکلی بنام قحطی )ممکن است بعنوان مشکل حاد سیاسی خطری برای حاکمیت باشد، وجود مشکالتی مثل قحطی نیست 

اما اگر دامنه خردورزی جمعی را که موجب حرکت و فعالیت بخش بزرگی  از جمعیت (. جمعیت را در بر می گیرد% 81کمتر از 

را به اعتراض علیه در باره حکومت قاصر واداشت، دامنه خیلی از مشکالت با ایجاد فضای عمومی در مورد مشکالت کشور می شود 

با تعریف خاصی )در کشورهای غیر دموکراتیک . واین نقش اطالع رسانی دموکراسی است که چنین قدرتی را دارد. کم خواهد شد

در فقدان انتشار نظام آزاد،حکومت با . ات به مردم ایجاد مشکالت می کندپنهانکاری ها و ندادن اطالع( که برای آن می شود

او در .در مورد دموکراسی خیلی آموزنده است 1سخن صدر مائو.  تبلیغات امید وارکننده  به ایجاد و دامن زدن مشکالت می پردازد

بدون دموکراسی، درکی  "ی چین گفت کهنفر کادر رهبر 3111)پس از هالکت ده ها میلیون بر اثر قحطی خطاب به  8952سال 

از آنچه در مراتب پایین جامعه رخ می دهد به دست نمی آورید؛ و شرایط کلی بر شما نا معلوم می ماند؛ نمی توانید نظرهای 

 بین باالدست و پایین دست بوجود نمی آید، و( بدون دموکراسی)کارشناسی کافی از گوشه و کنار دریافت کنید؛ هیچ ارتباطی 

در نتیجه واقع بین بودن خیلی دشوار . رهبری برای تصمیم گیری به اطالعات غلط و یک جانبه وابسته خواهند شد ینهادهای عال

.  "خواهد بود، وبدون واقع بین بودن  به وحدت شناخت و وحدت عمل رسید و نیل به سانترالیسم واقعی نیز غیر واقعی خواهد بود

دفاع مائو از دموکراسی، محدود به جنبه های اطالعاتی بود و به نقش (. 861تا  889لندن ص : 8933باند،  رالف مبلی( ). 755ص، همان  )

با وجود این او به فاجعه فقدان اطالعاتی در حکومت . ذاتی وانگیزشی و خاصیت سازندگی آزادی سیاسی را نادیده گرفته است

 .اعتراف می کند

 : رابطه آن با دموکراسی و توسعه عدالت بر مبنی قابلیت انسانی و -1.5

رابطه دموکراسی و توسعه از دیدگاه آمارتیاسن چگونه است؟ آیا بین دموکراسی و توسعه هماهنگی یا بین آنها تنش وجود دارد؟ 

که  8911و  31معموال گفته می شود که آیا توسعه می خواهید یا دموکراسی؟ خصوصا بعد از توسعه چهار غول آسیایی در دهه 

با توجه به اینکه حکومت های دموکراسی در . بدون پروسه دموکراسی صورت گرفت توسعه بدون دموکراسی بیشتر مطرح شد

چین پس از اصالحات  اقتصادی از همین طور . سعه خیلی موفق نیستندمقایسه با حکومت های دیکتاتوری، اصال در پیشبرد تو

 (. 367ص،همان ) .راتیک عمل کرده اندلحاظ رشد اقتصادی خیلی بهتر از هندوستان دموک

 خردورزی   -نقش های رأی گیری ، ب –الف  :معنی دموکراسی چیست؟ آیا در دموکراسی که؟ محتوای توسعه چیست

معموال توسعه در قالب پیشبرد هدف . جمعی وجود دارد؛ توسعه نمی تواند فارغ از زندگی مردم و آزادی حقیقی آنها صورت گیرد

اگرچه این اهداف . صنعتی شدن ارزیابی می شوند -7درآمدهای فردی،  -2افزایش تولید ناخالص ملی،  -8: قبیل  های معین  از

اگر توسعه  را بطور جامع . دارندنو نقش ذاتی  را دارند (دموکراسی )مهم اند اما نقش ابزاری  برای رسیدن به هدف های اصلی 

با آزادی های سیاسی و حقوق دموکراتیک در زمره ( بود شرایط اقتصادی استکه همان به)درک کرد معلوم می شود که توسعه 

                                                           
1
 (861تا  889ص )لندن انتشارات دانشگاه آکسفورد، : 8933رالف مبلیباند، مارکسیسم و سیاست، .  
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بعبارت دیگر ارتباط توسعه و دموکراسی غیر مستقیم نیست، بلکه مشارکت سیاسی و تولید . اجزای تشکیل دهنده توسعه هستند

 (.368ص، آمار تیاسن،  ) .هم دارندناخالص ملی و افزایش سرانه درآمد فردی و گسترش صتعت  ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با 

هندوستان در مقایسه با کشورهای دیکتاتوری بعنوان کشور دموکراتیک شناخته شده است، و همیشه دارای رشد ساالنه مالیم سه 

 9در حالی که چهار غول آسیایی با شیوه غیر دموکراتیک اداره شده و دارای نرخ رشد  اقتصادی )درصدی اقتصادی هم بوده است 

داشته  در صدی 88.  81و 9و با میزان افزایش در آمد  در صد 9و  1و  3به بعد هند با رشد اقتصادی  8911اما از (.  بوده اند% 1و 

این در حالی است که امروز هند با سابقه طوالنی مبانی دموکراتیک قوی و با رشد . استواری کامل یافت 8991دهه که با اصالحات 

این هماهنگی بین توسعه و دموکراسی در هند سبب شده است که در مقابل رکود  اقتصاد خود را . ردار استاقتصادی خوبی بر خو

پس می توان نتیجه گرفت  که توسعه و . بیمه کنند، در حالی که کشور های چهار غول آسیایی  با مشکالت زیادی روبرو هستند

هند فرضیه سرگرم کننده  زیاد بودن درآمد سرانه . م پیوسته استدموکراسی بک مفهوم یک پارچه و یک سکه ای با دو روی به

و ) این بدین معنی است که نظام دموکراتیک حقیقی . ضروری می داند را نقض می کندور را برای ثبات نظام دموکراتیک یک کش

لی که عکس آن ممکن است در حا. ، خود به تنهایی راه را برای اصالحات ضروری و رشد اقتصادی باز می کند(نه فقط ظاهری

صادق نباشد، یعنی رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی ضرورتا به اصالحات دموکراتیک  منجر نمی شود و حتی در دراز مدت 

شاید بتوان گفت که . همان رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی که در سایه دیکتاتوری بوجود آمده امکان نابود شدنش وجود دارد

اگر توسعه همگام با شیوه دموکراسی و خرد . کراسی و خرد ورزی جمعی است که توسعه پایدار را بوجود می آورداین شیوه دمو

 . توسعه بدون شیوه دموکراسی و خرد ورزی جمعی توسعه پایدار نیست. ورزی جمعی شد، توسعه پایدار بوجود می آید

. ید به همان نتیجه ای که در مورد هند رسیده ایم ، خواهیم رسیدسال اخیر بررسی شود شا 861اگر روند توسعه ژاپن را هم در  

سال این  16و درست بعد از  8986اما در . توسعه را با شیوه دیکتاتوری و بدون رعایت اصول دموکراتیک بدست آورد 8151ژاپن از 

به بعد با تصویب قانون اساسی مشی  8986اما از . پذیرفت( یعنی توسعه بدون اصول دموکراتیک را )روند توسعه با شکست کامل 

ولی همین شیوه . در حالی که که همه توانایی های بالفل توسعه خودش را از دست داده بود. دموکراتیک را مبنی کار خور قرار داد

دموکراسی و خرد ورزی جمعی سبب شد که دوباره توسعه اقتصادی خودش را جبران و با همگامی توسعه اقتصادی و شیوه 

همین توائم . (8732:تاکافوسا ناکامورا، . ک.ر. )کراسی و خرد ورزی جمعی بعنوان قدرت بزرگ توسعه صنعتی در جهان مطرح شوددمو

 .بودن یا نبودن دموکراسی با توسعه  را می توان در مورد روند توسعه در روسیه شوروی، آلمان و حتی چین، بررسی کرد

 (:تباط آن با دموکراسی بر مبنی خردورزی جمعیو ار)امنیت انسانی و قدرت سیاسی  -3.6

حقوق مدنی،حقوق سیاسی، )چنانچه توسعه با دموکراسی توأم باشد، . توسعه چیزی فراتر از رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است

خردورزی جمعی  و  البته معنی و مفهوم دموکراسی همان(. به دنبال خواهد آورد... انواع آزادی ها،امنیت انسانی از جهات مختلف و 

 . یک چنین برداشتی از دمکراسی توسعه ساز خواهد بود. حکومت از راه گفتگوست

در دهه . قدرت حمایتی دموکراسی  در فراهم کردن  امنیت در واقع خیلی موثر تر از قدرت حمایت آن در جلوگیری از قحطی است

ضع بهتری نسبت به فقراء کشورهایی مثل هند که از دموکراسی ، فقراء کشورهای چهارغول آسیایی و مالزی و8991و اوایل 8911
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یا ( "نیتی") دموکراسی . شروع شد 8991اما وقتی بحران جهانی اقتصادی . پایدار برخوردار بوده ولی در توسعه پیشرفتی نداشتند

 (. 374و  369ص، تیاسن،آمار . )دموکراتیک هم هست( "تیایای") فقط صندوق رای و انتخابات نیست ، دموکراسی توجه به 

 آموزش عمومی  -8: در هند در ایالت هایی که به (: و تاثیر آن بر چگونگی دموکراسی)دموکراسی و انتخاب سیاست ها

برابری جنسیتی، اصالحات ارضی ، در آن ایالت ها انجام شده است، آن ایالت  -7مراقبت های پزشکی،  -2. بیشتر توجه شدهاست

آزادی  -عملکرد اقتصادی، ب -الف: در واقع بعنوان نتیجه گیری باید گفت که. تی  مردمی برخوردار بوده استاز پشتوانه های حمای

آزادی دموکراتیک می تواند سبب ارتقای . (371ص، همان ،) .جمعا همگی بهم تنیده اند...  خردورزی جمعی، و -بیان سیاسی، ج

مفهوم عدالت )  این درس ها همان .ف می توانیم درس های زیادی را فراگیریم ما با مطالعه تجربی ملل مختل. عدالت اجتماعی شود

ص،  همان) .بررسی و مطالعه کرد(  "نیایا") ها، آنها را در کنار ( "نیتی") ضمن توجه به . در میدان تجربه و عمل است( "نیایای"

372 .) 

 حقوق اقلیت  و اولویت های عام -1.7

دموکراسی که با حکومت اکثریت به حقوق اقلیت ها . کراسی رسیدگی به حقوق اقلیت هاستیکی از دشوارترین مسایل دمو

اما درطرحی . البته در تعبیر ساختاری، اغلب دموکراسی ها بیشتردر قالب رآی گیری و حاکمیت اکثریت در نظر می گیرند.  بپردازد

کراسی خردورزی جمعی است که ضمن حکومت اکثریت، گسترده تر از دموکراسی معمولی وجود دارد و آن درک گسترده تر دمو

نظریه انتخاب اجتماعی بود که  در مورد  "پیشگام   89مارکی دو کوندورسه در قرن . حقوق اقلیت ها را هم در نظر می گیرد

 احساس اکثریت بی رحمی که حقوق اقلیت را نادیده می گیرد و اصال. قربانی کردن اقلیت به پای حکومت اکثریت هشدار داد

در حالی است که دموکراسی باید از خشونت ، با مردم . عذاب وجدان نکند، جامعه را با مشکل خشونت ها در جامعه روبرو می کند

هند از معدود کشورهای دموکراتیک است که ضمن داشتن حکومت اکثریت حقوق .  وتعرض به حقوق اقلیت ها ، جلوگیری کند

هیچگاه  سه کرسی اصلی .هندو، اما رئیس جمهور مسلمان و نخست وزیر سیک است% 31یش از ب. اقلیت ها را رعایت کرده است

 . حکومت هند در اختیار هندوها نبوده است، و با وجود این هیچ مورد نارضایتی قابل مالحظه ای هم بوجود نیانده است

توفیق ساختاری دموکراسی با الگوهای . نیست توفیق دموکراسی فقط در ساختار و نهاد رأی گیری و انتخابات و حکومت اکثریت

اثر گذاری نهادهای ساختاری دموکراسی به عملکردانسانی در بهره . رفتاری و کارکردهای نهادهای سیاسی  اجتماعی بستگی دارد

   "نیتی "محض در واقع مسیر پیگیری عدالت  باید همراه  نهادهای . برداری از فرصت ها به منظورتحقق اهداف منطقی بستگی دارد

 (.374ص، همان،). طی شود "نیایا "و نیز با همراهی راههای عملی 

 :نظریه عدالت بر مبنی قابلیت انسانی و حقوق بشر - 8.3

واجد حقوقی است که  –... محل سکونت،نژاد، طبقه و  هر انسانی که در هر گوشه این دنیا زندگی می کند، صرف نظر از شهروندی،

مقاومت در برابر شکنجه و جبس بی دلیل و تبعیض نژادی،  -8: حقوق بشر مقاصدی متنوع دارد. ن احترام بگذارنددیگران باید به آ

ایده اصلی و مبنای حقوق بشر . خاتمه دادن به کمبودهای درمانی در سراسر دنیا -7پایان دادن به فقر و کرسنگی و فالکت،  -2

 "در این جمله . همه مردم صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند "ت که چیست؟ ایده اصلی حقوق بشر این اصل استوار اس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

17 
 

ص، ) :به چه معنی است؟ خاستگاه حقوق بشر از کجاست؟ فالسفه غرب در باره حقوق بشر دو دیدگاه متناقض دارند "انسان بودن

735.) 

. نسته که نیازی به اثبات آن نیستدانشمندانی مثل روسو و جان الک و جفرسون  حقوق بشر را یک امر بدیهی دا .8

در .  "انسان ها آزاد به دنیا می آیند لذا همه دارای حقوق برابرند "تاکید دارد که  9 انقالب فرانسه 8319میه حقوق بشر اعال

ه  به واسطه حکومت ها صرفا ابزاری محض اند برای انسان هایی که آزاد به دنیا آمد ": نوشت "جفرسون   "اعالمیه استقالل امریکا 

و اگر حکومتی این اهداف را نقض کند، حق مردم   ".آن بدنبال تامین زندگی ، و حق دستیابی برای آزادی های خود می باشند

البته برای پیدا کردن خاستگاه حقوق بشر از ( . :Bernard Bailyn, 7881 See. ) "است که آن حکومت را تغییر داده یا براندازند

قوق بشر می توان به دیدگاه فلسفی روسو و جفرسون و خصوصا جان الک رجوع کرد چون پدر فکری انقالب دیدگاه موافقین ح

 . امریکا جان الک و درانقالب فرانسه روسو می باشند

سفسطه های هرج و مرج طلبانه می نامید  "اما فیلسوفانی هم، مثل جرمی بنتام حقوق بشر برخاسته از انقالب فرانسه را  .2

البته این دوگانگی در .  "حقوق بشر بی معناست ": بنتام به صراحت اعالم می کند که .  ندخواستار لغو آنها شد 8392 و در سال

 (.377ص،آمار تیاسن ، ). امروز هم پابرجاست( علی رغم استفاده مستمر از ایده حقوق بشر در مناسبات جهانی)حقوق بشرمورد 

  ر دقیقا چیست؟  مبنای و مبنای حقوق بشر چیست؟ حقوق بش ماهیت؟ داردخاستگاه حقوق بشر بر چه پایه ای قرار

ممکن است دو جور به .  در مورد حقوق بشر چیست؟ درک ماهیت حقوق بشر به درک ماهیت انسان بر می گردد روش شناختی

 : حقوق بشر نگاه کرد

ص اینست که اخالق چیست؟ خاستگاه اولین سوال در این خصو. است "اخالقی "موضوع و محتوای حقوق بشر از مقوله  .1

اخالق از کجا نشأت می گیرد؟  آیا اصول اخالقی نسبی است یا مطلق؟ اگر حقوق بشریک بیان اخالقی با محتوای 

شادی ": مثل اینکه گفته شود.سیاسی باشد، در واقع اعالمیه حقوق بشر یک بیانیه است  که یک سری توصیه کرده  است

مبنی قانونی  "حقوق بشر"در واقع ... و   "حقوق بشر هم خوب است رعایت شود "،  "هم استاستقالل م "،  "مهم است

  (.718و  711ص، ) .ندارد، بلکه دقیقا یک توصیه است

حقوق بشر برچه مبنی و جهان بینی نظریه پردازی شده است؟ در  "روش شناخت شناسی دیگر حقوق بشراینست که  .2

 :داریم این جا حداقل دو جهان بینی کلی 

فیلسوفانی که جهان بینی آنها مادی و قایل به وجود تنها و تنها یک واقعیت در کل عالم هستی می : جهان بینی مادی -الف 

در نتیجه انگیزاننده . پس انسان هم ماده است. زمان است ماده هم صورت عینی داشته و دارای مکان و. باشند، و هم آن ماده است

، یک امر مادی است و هر پدیده مادی محکوم به زمان و مکان (که حقوق بشر هم نمود فعل انسان است)فعل و رفتار انسان هم 

روان انسان هم اگر خاستگاهش . و هر پدیده مادی هم در نهایت نابود شدنی است. است و باید در یک نمود عینی بیرونی ظهور یابد

                                                           
9

 .می باشد" وژان ژاک روس" پدر فکری انقالب فرانسه . 
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است، آنهم بی معنی و پوچ و بیهوده خواهد انسان  که بر پایه روان روح  بالطبع، اخالق هم. ماده باشد، در نهایت فنا شدنی است

 .شد

آنها . که جهان بینی آنها در مورد انسان بر مبنی دو واقعیت است  81فیلسوفان مسلمان:  (الهی)جهان بینی غیر مادی  -ب 

 -2. محدود به زمان و مکان و فنا پذیر استماده و جسم انسان که  -8: مدعی اند که انسان در جهان هستی دارای دو واقعیت است

و بحث اخالق هم مربوط به روح آدمی است، پس اخالق . واقعیت دیگر روح انسان است که غیر  مادی است و ابدی و جاودانی است

ادی است از دید فلسفه غیر مادی،  فیلسوفانی که جهان بینی آنها م. . هم یک موضوع جاوانی است و نسبی هم نمی تواند باشد

روح انسان از دید فیلسوف الهی . منطقا نمی توانند سخن از اخالق کنند، چون یکنفر معتقد مادی نمی تواند قایل به روح باشد

 (1357مطهری، . ک.ر)  .مادی نیست، پس روح و متعلقات آن هم مثل اخالق جاوانی است

  او حقوق بشر را که نشأت گرفته از حقوق طبیعی را .  تاز بنیانگذار مطلوبیت گرایی مدرن، اس "بنتام :اخالق و قانون

 -2.واقعی ، فرزند قانون  و قدرت قانونی است "حق" -8: او عقیده داشت که . نمی داند( بر خالف  نظریه اصحاب قرارداد)که 

در . . زاده می شود "حقوق خیالی"،  "قانون طبیعت"از قوانین خیالی، مثل  -7. حقوق حقیقی ار قوانین حقیقی حاصل می شوند

بتنام فلسفه سود گرایی خود را بر  بنیاد . نتیجه تا وقتی حقوق بشر یک مقوله اخالقی است، الزاما از قدرت قانونی برخوردار نیست

در نتیجه . از دید بنتام آن چیزی حق است ، که به بشر سودی برساند یا ضرری را از او دفع کند. اخالق بر پایه حق قرار می دهد

 است، البته دیدگاه اخالقی  بنتام که مبتنی بر سود گرایی}  (.718تا  712ص، ، آمار تیا سن. )مبنی اخالق همان سود گرایی است

فقط  . نتها انگیزاننده هر  فرد، بر مبنی سود مادی است که عاید فردمی شود ":  از دید اوزیرا . ی تواند اخالق گرا باشدمنطقا نم

 "و هر چیز غیر مادی مثل . سود مادی هم عینی و مشخص است. وجود دارد وآن هم فقط سود مادی استیک واقعیت در جهان 

 .{در نتیجه حقوق بشر هم نسبی است. خیالی است و در نتیجه حق هم نسبی( روح که مبنی  اخالق بر آن قرار دارد

 حقوق بشر یک مقوله اخالقی  "آمارتیا سن "از دید : حقوق بشر یک مسله فراتر از مسیر قانونگذاری است

(.715ص،.)است
 لبته آمار تیا سن در مورد اخالق را چیزی بیان نکرده استا 11 (

  را یک اصل بدیهی برای بشر در نظر  "آزادی  "بدون ذکر هیچ دلیلی وجود  "آمارتیا سن ":حقوق به مثابه آزادی ها

 (713ص، . )خواسته ها را اصل اساسی برای انسان می داند که بنتام  دستیابی به لذت ها و  این در حالی است .می گیرد

 :نتیجه گیری

                                                           
14

فیلسوف معاصر عالمه مرتضی مطهری در خصوص آنتالوژی جهان بینی و اپیستمولوژی و متد . در این مقاله امکان توضیح بیشتر امکان پذیر نیست.  

 .منبع و رفرنس اراائه داده اند 9شناسی جهان بینی بیش از 
88

نی قرار می دهد؟ در جهان بینی او انسان چه ویژگی هایی دارد؟ باید از او یب پایه کدام جهانسوال کرد که مقوله اخالق را بر  "آمارتیا سن "باید از } .   

 .  {آیا اصول اخالق  نسبی است یا ثابت است؟. "پرسید که اصوال اخالق را چه تعریف می کند، و برای آن چه خاستگاهی را قرار می دهد
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آمار تیاسن با ارائه تئوری عدالت خود مشهورترین تئوری پرداز عدالت از دیدگاه مکتب لیبرالیسم غرب را با نگاه شرقی نقد و 

معی، عقالنیت، نوع انتخاب ،توسعه آزادی، برابری، دموکراسی، خردورزی ج: ساختار تئوری عدالت او شامل. بررسی می کند

اقتصادی، درآمد، فقر، واقع گرایی، امنیت و حقوق بشر که همه آنها را با مفهوم قابلیت باوری بطور منطقی و مرتبط با هم تبیین 

که گزینه قابلیت از دید آمارتیاسن یعنی وجود شرایطی . او در تبیین تئوری عدالت بخود به نکات بدیعی اشاره دارد . شده است

آنکه . در این تعریف انسانی، که قابلیت ندارد آسیب پذیر است. های مختلفی  را برای انتخاب کردن پیش روی انسان می گذارد

درآمد شرط  .فقیر کسی است که قابلیت ندارد، و در نتیجه بعلت عدم قابلیت  قدرت حق انتخاب را ندارد. درآمد ندارد فقیر نیست

آمار تیاسن معنی ظاهری دموکراسی را انتخابات و رأی برآمده از . شرط کافی برای تحقق عدالت استی الزم و قابلیت محور

صندوق های رأی می داند و معنی حقیقی دموکراسی را حکومت کردن از طریق گفتگو می داند، که اتفاقا این معنی دوم برخاسته 

 . صر، ایران، یونان، و تمدن اسالمی و اندلس دارداز تمدن غرب نیست، بلکه ریشه در تمدن سانسکیریت، هند، م

تئوری  -8: جهت سروسامان دادن زندگی انسان در سطح جهانی اند عدالت ارائه تئوریدو مکتب لیبرالیسم و اسالم مدعی  امروزه

. عالمه مرتضی مطهریتئوری عدالت بر مبنی قابلیت  انسان آمار تیا سن، و تئوری عدالت  -2عدالت به مثابه انصاف جان راولز، 

و در گام بعدی هر سه تئوریها با سیستم تطبیقی با . ابتدا باید هریک از تئوری ها از منظر صاحبان نظریه ها  توصیف و تبیین شود

شاید این محملی شود تا حقیقت عدالت برای بشر تشنه عدالت  هویدا و بتوان نظریه جامعی از عدالت را . یکدیگر مقایسه شوند

 . داد ارایه
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