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 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 سيفتوفيق الترجمة: 
 
 
 
 

شامل  مدخل   لد  ؛ةالمساواحول  فلسفي  مترجم  جوزباث .نص  وستيفان   ،( على  موسوعة  منشور 

للفلسفة الموسوعة،  ستانفورد  في  المؤرشفة  للنسخة  هي  الترجمة  بأن  ننوه  عليها(.  يطرأ  قد    والتي 

بالشكر محرري موسوعة ستانفورد الترجمة. وختاًما، نخّص  على تعاونهم    التعديل من منذ تتمة هذه 

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Gosepath, Stefan, "Equality", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/equality/>. 
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يف   ،. نعلم ان مبدأ املساواةةوالسياسي  ةا االجتماعياهتتعاجل هذه املقالة مسالة املساواة يف تطبيق
أمهها قوة أتثريه  من    ، ألسباب عديدة  ،ل اختالف وجدلم   ،خصوصا  prescriptiveجانبه الدعوي  

  ، على مشاعر الناس  أتثريمن جاذبية ونظرا ملا تتمتع به قيمة املساواة    ،السياسيشهد االجتماعي/يف امل
اليت    ،ينبغي االشارة اىل الثورة الفرنسية  .2يف اخلطاابت السياسية  تأثريعنصرا ابلغ الاألمر الذي جعله  

اليت  القيم  من أبرز    ا احدو منذئذ ابت    .كواحد من أبرز املطالب الشعبية  ،طرح مبدأ املساواةشهدت  
لكن الواضح ان    .يطالبون ايضا ابحلرية والعدالة   ، بديهي ان املطالبني ابملساواة.  تتبناها النخبة السياسية

األكثر  سألة  امل  -على األرجح    –اليوم    حت اليت التزال    ،أكثر من املساواة  مجاعإبحظيت    ،احلرية والعدالة
 .بني املثل االجتماعية الكربى جدل إاثرة لل

فان اجلدل يف مبدأ املساواة    ،من دون تشريحكعادة الفالسفة الذين ال يرتكون شاردة وال واردة  

اىل    ،لعدالةصلتها اباىل    ،املفهوم الدقيق للمساواةمن    ،يتناول كل جزء منه وكل عنصر ذي عالقة به

مث موقعها ضمن اخلريطة الشاملة  اىل املعنيني هبا )املساواة بني من ومن(    ماذا(   يفموضوعها )املساواة  

نقاش موجز يف هذه  بكل من هذه النقاط  نعرض ل. وس)قيمة املساواة(  الليربايل  اإلطارلنظرية العدالة يف  

 املقالة.

 

 
* Gosepath, Stefan, "Equality", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), 

https://plato.stanford.edu/entries/equality/  

Professor Stefan Gosepath teaches practical philosophy at the Free University of Berlin. He is co-director 
of the Centre for Advanced Studies "Justitia Amplificata".  

ه وتبسيطه. ولعلي  ا. وقد حاولت جهدي تيسير ا شيئا ما. لألسف كان األصل عسير أود االعتذار للقراء األعزاء الذين ربما يجدون النص عسير
ي بعض المواضع. 

 أخفقت ف 
(  2019-04-27)   قلممدونة  ،(: "فكرة المساواة" ترجمة توفيق السيف1973برنارد ويليامز ) 2

https://talsaif.blogspot.com/2019/04/blog-post_27.htm 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://plato.stanford.edu/entries/equality/
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: تعريفمفهوم املساواة -1  

ا  تكشف اهن  ،الكثريةالفلسفية  ان النقاشات  ف  ،رغم ما تبدو عليه من بساطة يف النظرة األوىل

روانلد  وحبسب    .الباحثون   تفق عليهللمساواة يمفهوم واحد  انه ال يوجد    . نعلم اآلنأكثر تعقيدا مما ختيلنا

املساواة  ،دوركني  ميتدحون  الذين  امل  ،يعارضوهناأو    فان  االساس حول  الذي  فهوم  خمتلفون من حيث 

وهلذا    .3  يتحدثون عن مفاهيم خمتلفة وليس مفهوما واحدا  –بعبارة اخرى    – اهنم    ،يعارضونهأو    ميدحونه

ملعناها  الشائع  تاليف اخللط  من أجل    ،هي البحث عن تعريف واضح للمساواةالسبب فان مهمتنا األوىل  

 . ةالسياسينقاشات يف الالسيما   ،ومفهومها

امل من  إذن  نبدأ  أننفسه.  صطلح  دعنا  اىل  أوال  املساواة    فنشري    يف   equality=)تعبري 

  و   ،يف الفرنسية  égalité  ،يف الالتينيةaequalitas ,aequitas  ،ةيف اليوانني  isotes  ، االنكليزية

Gleichheit  ء  مصطلح سوا وكذلك    ( يف األملانيةequally   ومساو  equal،    تشري مجيعا اىل عالقة

 . اكثرأو   نوعية بني طرفني 

بني عناصر خمتلفة. قد تكون هذه العناصر  تفاعل  مفاعلة /  تشري اىل    (التساوياو  )املساواة  

لكن ليس يف كافة   ، يف جانب واحد على األقلحتمل مسات متماثلة  ،اظروفأو  عملياتأو  اشخاصا

 غري التشابهان املساواة    .ءجزا االلكنها متماثلة يف بعض    ، عناصر خمتلفة يف العموماي اهنا    ،اجلوانب

 
3 Dworkin, Ronald, 2000, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge: Harvard 

University Press., p2 
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ال يعين اهنم    ،ساوونابن البشر مت  نا ومن هنا فان قول  .4ف العالقة ا طر أتطابق اتم بني  الذي يشري اىل  

 املساواة تعين قدرا من التماثل وليس املطابقة.  . متشاهبون

تبعا هلذا التعريف  خمتلفان.  ، يفرتض سلفا ان الطرفني مورد املقارنة  ،طرفني احلكم ابلتساوي بني 

  فرضية ال ألهنا خترق    ،ينظر اليها كعبارات اشكالية  رمبا"  مطلقتساو  "أو    ""مساواة كاملةفان تعبريات مثل  

  على   نا ان نطلق وصف "متساويني متاما"ال ميكن  . بني الطرفني موضع املقارنة  اختالف   املسبقة بوجود 

ان مل يكن  املكاين.  أو    جيب ان يشار على االقل اىل اختالف موضعهما الزماين  رفني غري متشاهبني.ط

الطرفني  بني  يسري  ولو  اختالف  ن  ،مثة  ان  ميكننا  متساويني فلن  الدقة    –فهما    ،عتربمها  وجه    – على 

جنم  ،متطابقانأو    متشاهبان مثالة  نظري  واملساء  متساويني.  ،الصباح  استعمال    وليسا  يتنوع  قد  هنا 

املساواة  الوصف.   ان  الكتاب  بعض  رأى  اىل    ألهنانظرا    ،مقبولةاملطلقة    النوعيةوهلذا  من  تشري  نوع 

 .أخرى من انحية ومتشاهبان من انحيةفهما خمتلفان  ،االزدواجية يف نفس العنصرين مل املقارنة

يقول لك  حني  .  آنيف  دعوي  لمعىن الوصفي وال لان ينصرف  تعبري املساواة /التساوي  لكن  مي

أخرى  من جهة    - وهو    ،قائمفانه يقدم وصفا لواقع  "  حنيف جدا"انت  أو    "حنيف"انت    :مثال  أحدهم 

هو    ، الحظةغرضنا من هذه امل .  5كال املعنيني ممول يف نفس اللفظ   .هذا الواقعطلق حكما على  ي  –

اىل  اال الدعويةشارة  الوصفية ونظريهتا  املقاربة  بني  األوىل  ف.  فرق دقيق  ا في  معيار  ة  نملقار ترجع  اىل 

 
4 Westen, Peter, 1990, Speaking Equality, Princeton: Princeton University Press, p. 39 
5 Oppenheim, Felix, 1970, “Egalitarianism as a Descriptive Concept,” in L. Pojman & R. Westmoreland 

(eds.), 1997, Equality. Selected Readings, Oxford: Oxford University Press, pp. 55–65, p. 56. 
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فهو    ،اما معيار املقارنة يف املقاربة الدعوية)نقول مثال ان الشخصني متساواين يف الوزن(  وصفي أيضا  

)مبعىن جيب ان يكونوا    ن امام القانون و نقول مثال: ان الناس متساو   .قاعدةأو    عرف   - عادة  يف ال  –

 متساوين(. 

 :  على األقلعنصرين يشتمل على  ،يف املساواةضمون الدعوي ملهذا يوضح ان ا 

وصفي  أ( الدعوي    :عنصر  التوكيد  ألن  وصفي  ملحباجة  نظرا   descriptiveعيار 

criterion  سبق اإلشارة اليها. القاعدة اليت أو  العرف األشخاص الذين ينطبق عليهم  عرفيو  دد ي 

الواقع ان هذا السؤال بذاته ) من من الناس ينتمي ألي صنف؟ هذا التعريف مبثابة إجابة على سؤال:  

 .6( من الذي تنطبق عليه القوانني األمريكيةل: ؤاسكما يف   ،دعويكحامل ملضمون رمبا ينظر اليه  

  ، قيممن الحتوي نوعا  املقارنة(    أطراف)العوامل املشرتكة بني    املقارنة  عايريمان  :  عنصر قيميب(  

الطريقة اليت  هو تعيني    ،تلك القيمدور  .  نظري القانون االمريكي  ،اخالقيةأو    قانونية قاعدة  اليت قد تكون  

تنطوي    القاعدة  تلك القيم أو.  املقارنة  رانطبق عليهم معييذين  ال  ينبغي اتباعها يف معاملة االشخاص

   على العنصر الدعوي يف املساواة

املساواة  مسألة  يف    نوقشت  )التمييز/الالمساواة(  واالجتماع  ونقيضها  االقتصاد  دراسات 

  ، كيفية حتديد الالمساواة وقياسهايتناول    ،احلقل االقتصادي واالجتماعيالسؤال احملوري يف  والفلسفة.  

 
: من الذي  ؟المقصود بهذه العبارة ان سؤال: من تنطبق عليه القوانير  االمريكية  6 ي

( وبناء عليه ما الذي له  يعن  ي /اجنن  صفته هكذا )امريكي
ي يجب ان يعىط تلك الحقوق ويؤدي   هذا الجزء من الكالم دعويمال لتلك الصفة.  اكونه ح بموجب  وعليه من واجبات من حقوق 

)يعن 
(بناء تلك الواجبات(  ي

 . عل الجانب االول )الوصف 
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ا العوامل  هلا  وحتليل  واالجتماعيةوالملسببة  السياسية  الفلسفة  يف  اما  عليها.  املرتتبة  نقاش    ،نتائج  فان 

ما هو نوع املساواة الذي ينبغي السعي ف  ،كان حتقيق املساواة مطلوابإذا    يتناول أسئلة من قبيل:املساواة  

 .ةاملقال  ها يف هذ مور كون  هذه االسئلة ستمثل  ومت؟   ،نولصاحل م ،لتحقيقه

 عالئقي مفهوم 

قدم  ي  وانقص. فهاسناد    equalواملساوي    equalityتعبري املساواة    رأى بعض الباحثني ان 

: املساواة  ثري سؤالي  –ابلضرورة    –  وومن هنا فه.  عن موضوع الوصف  ذاته فصح يفيلكنه ال    ،وصفا

 طرفني )او عدة  بني  ةيثالثعالقة  اىليشري يف حقيقة االمر  "املساواةلفظ "هذا يوضح لنا ان   .؟يف ماذا

 (. أكثر )او  صفة وبني  ( أطراف

 

يف شيء  متساواين ب    ،املوضوعني أفاننا نشري اىل ان    ، حني نتحدث عن املساواةبيان ذلك:  

الطرف وذاك الطرف.  عند هذا   ،هذا الشيءيشري اىل عالقة بني جتسيدات  فوصف املساواة هنا    ،بعينه

  -   كما هو واضح  - ونقصد    ،راتباالشخاص الذين أمامنا متساوون يف ال كمثل للتوضيح: نقول ان  

عالقة  قيم  متماثل. حنن اذن ن  الراتبوان هذا  (  )ت  اتب الر يصلون على  و )ب(  أ(  )  أي   ،اهنم مجيعا
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الطرفني    انرج بنتيجة  ون   ،)ت(يف موضوع الراتب  )ب(  الشخص اآلخر  و )أ(  بني هذا الشخص    ،مقارنة

 . ساواينمت

ذا القاسم  هو   ،بينهماوجود قاسم مشرتك  هي    ،فرضية مسبقةفاننا نضع    ،حني نقارن بني طرفني 

  قاسم هذا ال.  املقارنة  أطراف بني  ثال السابق رأينا ان الراتب هو القاسم املشرتك  يف امل  . موضوع املقارنةو  ه

ب ان يذكر بشكل  والذي جي  ،الذي يرتبط به مبدأ املساواة  variableاملتغري  أو    ميثل املؤشر  املشرتك

  .7مدد يف كل حالة 

دليال على تساويهما. مع    ،يف كال الطرفني   ، املذكور  ؤشر امل   وجود املفرتض بطبيعة احلال ان نعترب  

وطبقا    .دعويةأو    قائمة على معايري وصفية  ،للمساواة اخرى    ا هناك افهامذلك ال ينبغي اغفال ان  

وهلذا    ،قياس املساواة والتفاوتيف  تباينة  ممعايري أخالقية أو عرفية    الناس يستعملون   فان   ،تيمكني لرؤية  

  .8على احناء خمتلفة أيضا  ،والتمايز بل رمبا يفهمون املساواة   ،يصلون اىل نتائج خمتلفة

. مثة مفهومات  اتفاق بني املفكرين  وال هو موضع   ،هذا يوضح ان مفهوم املساواة ليس هنائيا

ألفضل  فقد يكون من ا. من هنا  فاوتاي الت  ،مقاربة املشكل الرئيسيف  خمتلفة  طرق  يل  اوابلت  ،عديدة

من املباديء  كمجموع مركب    ،ضمن إطار العدالة االجتماعية)والالمساواة(    نفكر يف مبدأ املساواة ان  

 املعاصرة.   egalitarianismجوهر املساواتية تشكل  – يف هناية املطاف  -اليت  

 
7 Westen, Peter, 1990, Speaking Equality, op. cit. p. 10 
8 Temkin, Larry S., ‘Inequality’, Philosophy & Public Affairs, Vol. 15, No. 2 (Spring, 1986), pp. 99-121, 

http://www.jstor.org/stable/2265381 
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د  جت فلن    ،اىل التاريخ  ت و رجعل.  9ومتعددا االوجهمفهومان معقدان    ،إذن  ،تفاوتاملساواة وال

يف زمن    ،السياسيأو    على النقاشات اخلاصة ابملساواة يف احلقل الفلسفي  تهيمن  ،ابعينه  او صورةمعىن  

.  كثريا من نقاشاتنا حول مفهوم املساواة غامضأبن  يقرون  العديد من املساواتيني  من هنا فان  و .  10بعينه 

مشرتك  اىل خيط    –رغم اختالفها    –  تشري  ،املختلفة يف املوضوع  راءاآلان  مع اهنم يتفقون يف مالحظة  

جزء من    كلشوت  ،فهوممأو    قاربةيف كل مطوية  من  تراها  ،الرئيسيةمن اهلموم واالنشغاالت االخالقية  

مهما    ،كةنسانيتنا املشرت به تذكريان دائما اب  أعىن  ،أمهية  أكثرلعب دورا آخر  ياملشرتك  اخليط    اهذ  بنيته.

كان ينظر اليها يف غالب    ،فان املساواتية  اإلطار هذا  يف  .11كانت اخلالفات واالختالفات اليت تفرق بيننا

 . املبادئيف داخلها شرية متنوعة من حتوي   ،توجيهية متماسكةعقيدة ك  ،االحيان

وعرض قيمتها احملورية.    ،الذي أميل اليهملساواتية  ا سوف اعود يف الفصل األخري ملراجعة تعريف  

   .نظرايت املساواة زأبر اما االن فسوف استعرض 

 

والعدالة  املساواة  أ مبد -2  

وثيق  الرتباط  نظرا لال  ،العدالةفهوم  ماملساواة عنصرا أساسيا يف تكوين  صنفت    ،منذ قدمي الزمان

وقد استعمل مصطلح  .  12والسيما العدالة التوزيعية   ،مباديء االخالق والعدالةوبني    التوجيهي  هاجانببني  

 
9 Temkin, Larry, 1993, Inequality, Oxford: Oxford University Press, P. 19 
10 Rae, Douglas et al. (eds.), 1981, Equalities, Cambridge: Harvard University Press. p. 132 

 مرجع سابق (: "فكرة المساواة" 1973برنارد ويليامز ) 11
12 For details on the history of the concept, cf.: 
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التاريخ  ،العدالة اليت ت  ،يف خمتلف حقب  السياسية  الناس واجلماعات  سياسات  ال  عارضكشعار لعامة 

  ، يعتربها مكوان أساسيا لقيمة العدالة  ،الفهم العام للمساواةوهذه إشارة واضحة اىل أن    تحيزة والتمييزية.امل

 .وان التفريط فيها نقض للعدالة

 .؟ يف نظرية العدالة الدور الذي تلعبه املساواة  ي طبيعةما ه: جوهريهذا يقودان اىل سؤال 

جمموعة متنوعة من مبادئ  النقاش يف  من خالل    ،تعريف هذا الدورسعى الفالسفة إىل  لقد  

غري  بني مفاهيم شديدة العمومية و ترتاوح    ،نهام  هذا القسم أربعة نعرض يف  سوف  ومفاهيم املساواة.  

التايل  يف  و مثرية للجدل.    - بطبيعة احلال    - و  ،أكثر حتديدامفاهيم  إىل    ،مثرية للجدل سوف  القسم 

شارة اىل ان  ال بد من اال  ."املساواة  "عملةيف ادبيات احلقل  سمى  ا يملالتصويرات العديدة  استعرض  

يف  دور املساواة ومكانتها  اختالف مواز يف حتديد  ىل  قاد ا  ،تلك املفاهيم األربعة  يف اختالف املفكرين  

 .  نظرايت العدالة إطار

األفعال والتصرفات  على مجيع    ،اليت سنعرضها بعد قليل  ، للمساواةتنطبق املفاهيم الثالثة األوىل  

فسوف يركز يف    ،وما ينتج عنها من ظروف واحوال. اما املفهوم الرابع وما يليه  ،جتاه كافة األشخاص

 .اة التوزيعية وتقييم التوزيعو املقام األول على املسا

 
Albernethy, George (ed.), 1959, The Idea of Equality, Richmond: John Knox. 

Benn, Stanley, 1967, “Equality, Moral and Social,” in P. Edwards(ed.), Encyclopedia of Philosophy, Vol 3, 
New York: Macmillan, pp. 38–42. 

Brown, Henry Phelps, 1988, Egalitarianism and the Generation of Inequality, Oxford: Clarendon. 

Thomson, David, 1949, Equality, Cambridge: Cambridge University Press.  
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  االجرائية/الشكلية املساواة  - 2.1

بقيمة الشخص وموقف  )جانب ذو صلة  لدينا شخصان يتساواين يف جانب واحد على األقل  

  الشكلية املساواة  . يف هذه احلالة جيب معاملة الشخصني على قدم املساواة. هذا هو مبدأ  (اآلخرين منه

qualityeormal f الذي صاغه الفيلسوف ارسطو: 

فال ينبغي    ،متساويناذا مل يكن األشخاص  فهي أيضا النسبة بني األشخاص.    ،النسبة اليت بني األشياء" 
 .13تساوي تعامل ابلان احلاالت املتماثلة  – ابختصار  –أي   "ان تكون انصبتهم متساوية

 هذا الوصف يثري سؤاال ضروراي: 

أي حني نقول ان الشخصني    .؟الطرفني مصاديق التماثل اليت على ضوئها نقرر تساوي  ماهي  

متاثلأو    متساواين نقاط  الصلة    ،لديهما  ذات  التماثل  نقاط  هي  فما  ابلسوية..  معاملتهما  فيجب 

   .؟وضوعملاب

فحوى هذه القاعدة    .لقاعدة عقالنية  امدد   اتطبيق  ،الشكليةمبدأ املساواة    يفبعض الكتاب رأى  

  إال  ،ني(ت)الن املقدمة والنتيجة غري متوائم  حاالت متساوية  املعاملة بني يز يف  ان متعقالين  الغري  من  انه  

  ، األخالقيهو مبدأ العدالة  لكن كتااب آخرين رأوا ان مل اجلدل هنا    .14تربير مناسب كان لديك  إذا  

أي قابلة للتطبيق يف كل    ،جامعة وغري متحيزةن االحكام األخالقية ذات طبيعة  احقيقة  نبعث من  امل

 
ي السيد  ،علم األخالق إىل نيقوماخوسارسطوطاليس:  13

ص  ،3ب  5ك   2( ج1924ار الكتب المرصية )القاهرة د ،ترجمة احمد لطف 
69 . 

  (2020-01- 29)  قلممدونة  ،توفيق السيف ترجمة ،"المساواة: اشكاالت المفهوم واحتماالته " ( 56  –  1955) ايزايا برلير   14

https://talsaif.blogspot.com/2020/01/blog-post.html 
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الرؤية فان    األحوال. النظرية للمساواة  وفقا هلذه  التالؤم مع    أكثرتتطلب    ، الشكليةالفرضية  من جمرد 

نبغي ان تكون مربرة يف  ي  ،املتحيزة اليت نتحدث عنهاأو    التفضيالت الشخصية: ان املعاملة املتساوية 

   النقاش. لمتصلة ابحلالة م ةموضوعيمسات ىل ا مستنداوان يكون التربير  ،املتأثرة طرافنظر األ

املساواة التناسبية - 2.2  

املساواة  ،وفًقا ألرسطو نوعان من  والتناسبية  :هناك  العددية  .15العددية   احلسابيةأو    املساواة 

numerical   الناس    تعين يو   ، ا متساوينمجيعاعتبار  يعاملوا  قهذا  ان  املساواةتضي  ان  و   ،على قدم 

من دون أدىن فرق بني شخص    ،اخلريات والفرص املتوفرة يف اجملال العام  من  ص متماثلة حص على    واصلي

فهو ال  ولذا    ،يف مجيع األحوالعادال  ال يراه  ارسطو    لكن   ، يبدو هذا النموذج بسيطا وجيداواآلخر.  

 . يدعو اليه

تبعا ملا يستحقه يعامل الناس  فهي تعين ان    ،proportional  او النسبية  التناسبيةاما املساواة  

. املساواة العددية  املنافع والفرص  يف ص  اشخاألحتديد حصة  عند  االستحقاق هو املعيار أيضا    .كل منهم

بل يف حاالت    ،يف كل األوقات  وهي ليست عادلة  .حالة خاصة من حاالت املساواة التناسبية  متثل

  ، راشدينالعنصر ذي الصلة مبوضوع املساواة )مثل كوهنم مجيعا  حني يتساوى األشخاص يف    أعين  ،بعينها

إذا    ، كوهنم يملون جنسية نفس البلدأو    .خضوعهم للمسؤولية القانونيةكان موضوع املساواة هو  إذا  

  ،يتصل حكم املساواة ابملوضوع  ،كال املثالني يف    (.االنتخاابتحق التصويت يف  كان موضوع املساواة هو  

 
 70ص  ،مصدر سابق ،علم األخالق إىل نيقوماخوسارسطوطاليس:  15
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النسبة اليت على ضوئها حكمنا بتساوي أو    ن مها املؤشرن العامالافهذ  ،محل اجلنسيةأو    وهو سن الرشد

  األشخاص املعنيني.

أ  انحية  فان  من  الخرى  حتدد  ا نتاملساواة  ا  أيضاسبية   formal  الشكلية ملساواة  مفهوم 

equality،    وابلتايل فهي ختربان عما يندرج حتت عنوان  .  هلذا املفهوم  الصيغة األكثر دقة وتفصيال فهي

تطبيق  ال  –من اخلارج    –حت لو اختلفنا على كونه    ،من مضمون ال ميكن االختالف عليه  ،املساواة

 .األفضل ملبدأ املساواة

اشرتاط تساوي األشخاص سلفا يف  أي    ،التناسبيةبدأ املساواة  تصور األساسي ملالبناء على  

كون متناسبا مع العوامل اليت يتقرر  سي  ،وختصيص احلصص هلممعاملتهم    فان  ،اجلوانب ذات الصلة

ما  بناء على    – التوزيع  أو    جرى التمييز بينهم يف املعاملةاذا  فن.  و متمايز أو    نو على ضوئها اهنم متساو 

 .  نقضا للعدالة دعي ال فان هذا التمييز   –سبق 

نظام اجتماعي  اليت تدعو ل  ،المساواتيةاملساواة التناسبية ان يندمج يف النظرايت الملبدأ  ميكن  

النتاhierarchicalهرمي   التساوي يف  ان  اىل  تشري  وهي  املقدمات  ،جئ.  ابلتساوي يف  .  مشروط 

والكماليون   ابجل  sperfectionistاالرستقراطيون  االجتماعية  املكانة  بربط  دارة  واملنادون 

meritocrats،  يتبعنبغي  تقييم األشخاص ي  أنرون  مجيعهم ي   االستحقاق وألن    .استحقاقاهتم  ان 

يفهم االستحقاق  متباينة أيضا.    ،أي حتديد احلصص  ،فمن الطبيعي ان تكون التقييمات  ،غالبا  خمتلف

  يف معناه املوسع.املعيار املتصل مبوضوع النقاش على ضوء 
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  ،ة والعقابأ املكاف  ،املنافع واالعباء  نظري  ،تنطبق هذه الرؤية على أنواع خمتلفة من التعامالت

ال يدد من يستحق  ن تعريف التناسب هنا  ا.  مع استحقاق الشخص املعيناليت جيب ان تكون متناسبة  

  طبيعية /يتعلق األمر ابحلقوق اليت يفرتض اهنا اصليةحني  سوف نشهد قدرا كبريا من التفاوت  وهلذا ف  ،ماذا

fundamental/natural،  القيم وكذا االستحقاقات وworth  كتاابت كل من  . وهذا ظاهر يف

   افالطون وارسطو. 

على رؤية  فهوم  هذا امل. ينطوي  هي التطبيق العملي ملفهوم العدالة االرسطي  التناسبيةملساواة  ا

وتلك اليت    ،ني املساواتي  عند اطار عمل للمحاججة العقالنية بني فكرة العدالة  اعتبارها  ميكن    ،أساسية

معارضوهم هلا  السؤال    . يدعو  هو  احملاججة  هذه  الوافية اب  املتعلق ومور   adequate  ملساواة 

equality.    كال الطرفني يقبل العدالة كمساواة تناسبية. حتليل ارسطو يوضح ان احملاججة  واملفهوم ان

 ،األشخاص متساوين او خمتلفني توجب اعتبار  السمات اليت  يتلخص يف    ،أساس منطقيتنطوي على  

 ام ال.  ،من احلصص التوزيعيةماثل مؤهلني للحصول على نصيب متوابلتايل 

  ملء متغرياته املفتوحة . ينبغي  هي ببساطة خمطط مفهومي  والتناسبية  formal  الشكلية ساواة  امل

ومع اي نوع  يكن واضحا مت  طاملا مل    ،ستبقى فارغةساواة الشكلية  فرضية امل.  مددة ودقيقةكي تكون  

كافة النقاشات املتعلقة ابملفهوم الدقيق  بعبارة أخرى فان    .سنعترب االشخاص متساوين  ،من املواصفات
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اي احلاالت  فهم ابعتبارها اختالفات حول سؤال:  ميكن ان ت  ،اي سؤال: من يستحق ماذا  ،للعدالة

  .16نعتربها متساوية واي احلاالت متمايزة 

 Moral Equality  عنويةاملساواة امل - .32

 متمايزون ابلفطرة والطبع األويل.البشر  ان  هي    ،كانت الفرضية السائدة  ،القرن الثامن عشرحت  

وتبنيها من جانب شرية واسعة من    ،لكن ظهور فكرة احلقوق الطبيعية  وهذا مذهب افالطون وارسطو.

افرتضت نظرية احلقوق الطبيعية ان للكون نظاما يكفل املساواة    . قاد اىل هتميش تلك الفكرة  ، املفكرين

. ااتح لكل فرد ما يستحقهإذا    ،الفعل عادال  يعترباملفهوم الكالسيكي للعدالة    فانوبناء عليه  .  بني البشر

وفقا للصيغة املساواتية  بشكل اتم تقريبا.  ا  مساواتي  مضموانختذ  حت ا   ،تطور هذا املفهومومع مرور الزمن  

وهذا هو الفهم الشائع حاليا  نفس القدر من الكرامة واالعتبار.  فان كل فرد يستحق    ،ملفهوم العدالة

األكثر مقبولية على املستوى  و   ،االمجع ملعىن املساواةوهو الفهم    ، االخالقية/ملا نصفه ابملساواة املعنوية

 .الكوين

كان هؤالء    يف اليوانن القدمية.  ني الرواقي  سفة يف اوساط الفال   ،يف البداية  ،لقد تطور هذا الفهم

  ،مسيحية العهد اجلديد املبكرة. مث حصل على زخم أكرب يف  قد حتدثوا عن تساوي كافة الكائنات العاقلة

   . ذا التصور مل يشهد التزاما اتما هب  التاريخ الالحق للكنيسة  رغم ان   ،امام هللا  اء اعتربت كافة البشر سو اليت  

 
16 Aristotle,’ Politics’, in J. Barnes (ed.), The Complete Works of Aristotle, Princeton: Princeton University 

Press. P. 22 
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الثقافة واللغة العربية     رفيعا يفواختذت مكاان  واإلسالم.ظيت الفكرة بتقدير مماثل يف التلمود  ح و  

حيث    ،طور جديداىل    ،منذ القرن السابع عشر  ،حتولاما يف العصور احلديثة فان نقاش املساواة  .  ةوالعربي

- 1588)  مث نظرية العقد االجتماعي. كان توماس هوبزشران على ارضية القانون الطبيعي  أأتسس كما  

 ، تهم ابكال من  نأل   ،اتمةمبساواة    ا متتعو   ، رأى ان االفراد يف اجملتمع الطبيعي السابق للدولةقد    (م6791

  شكل  ،أي ان ما نسميه االن بتوان القوى بني اجلميع  ،ابآلخر  األذىق  اعلى احل  اقادر   ،مرور الزمنمع  

على  ستدالله  ا  ركزفقد  (  م1704  –   1632)لوك  جون  اما  .  أرضية لقيام عالقة تكافؤ فيما بينهم

ولذا ال جيوز ألحد ان يتصرف فيهم    ،همنفسأميلكون    -مبقتضى قانون الطبيعة    –أن كافة البشر  حقيقة  

   .دون رضاهم

جمتمع  يف  سائدة كانت    الطبيعية   ساواةفان امل م(  1778 -  1712)روسو  جاك  ان  ابلنسبة جل

بعبارة     نزوع البشر للكمال.إضافة اىل   ،واحليازة  ملك تتبلور مفهوم المث ظهر التفاوت مع  .  احلالة الطبيعية

والتالشي    ،كانت وراء بروز التفاوت بني افراد اجلماعة  ،أخرى فان ظهور ونضج فكرة امللكية والكمال

اجلميع  سلم  إذا    اال   اميكن تفاديه  ال   ،يعتقد روسو ان الالمساواة والعنف.  17التدرجيي للمساواة الطبيعية 

 .  18ة تعايش مدين وسيادة شعبيلنظام أمرهم 

األخالقيةاميانويل  فلسفة  أما   "  ،كانط  املسمى  مفهومه  إطار  يف  املطلق السيما    األمر 

 
17 Dahrendorf, Ralf, 1962, “On the Origin of Social Inequality,” in P. Laslett & W. G. Runciman (eds.), 

Philosophy, Politics, and Society, 2nd Series, Oxford: Blackwell, pp88-109, P. 93 
ي العقد االجتماعي او مباديء القانون السياسي جان جاك روسو:  18

 
جمة ،العزيز لبيبترجمة عبد  ،ف وت  المنظمة العربية للير ( 2011)بير

 92ص  ،الفصل السادس
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categorical imperative  "ان   .قيمة اإلنسانجوهر اإلنسانية و زء من  جك  املساواةصنف  ا تفاهن 

الذات  حول    ،األخالقيةو   transcendental  املتعاليةأتمالت كانط   تها  قابليو   ،اإلنسانيةاستقالل 

للكلال قانوان  يكون  ان  ما ميكن  التأمالت    ، ختيار  احلرية جلميع  هذه  القدر من  بنفس  لالقرار  تقود 

هذه األفكار التنويرية حفزت احلركات    .حلقوق االنسان  ياأساس  اركنقرار  واعتبار هذا اال  ،الكائنات العاقلة

ومت ادراج كثري منها يف دساتري الدول واعالانت حقوق االنسان.    ،يف العصور احلديثة  االجتماعية الكربى 

الفرنسية الثورة  املساواة اىل جانب احلرية واالخاء  ،وخالل  االنسان   ،أصبحت  أرضية العالن حقوق 

 .1789  سنةواملواطن 

 ،"املساواة االساسية"  ،"املساواة االنسانية"تعبريات مثل:  ستواجه    ، يف اي حبث حول املساواة

الهنم    ،بين آدم سواء"ن  أبهذه التعبريات مرادفات للمبدأ القائل  مجيع  .  "الكرامة االنسانية"أو    ،"التكافؤ"

  .19األساس" هنم متماثلون يف القيمة. وجيب ان يعاملوا على هذا اخوة يف االنسانية وأل

والكرامة املتساوية    ،والتكافؤ بني مجيعهم  ،لتقدير املتساوي لكل االشخاصتؤسس ل هذه الفكرة  

ايضا ضرورية لالستقرار يف  بل هي    ،ليس هذا فحسبوهي مقبولة على نطاق واسع.    ،لكل فرد فيهم

على رؤية واحدة جتمع  اتفاق    يستحيل التوصل اىل حيث    ،عصران احلاضرال سيما يف    ،اجملتمعات املركبة

مع االتفاق االويل بني اجلميع على كوهنم    .20تقليدية أو    غيبية أو    على ارضية دينية  ،اعضاء اجملتمع  كافة

 
 (: "فكرة المساواة" مصدر سابق 1973برنارد ويليامز ) 19

20 Habermas, Jürgen, 1983, ‘Discourse Ethics: Notes on a Program of Philosophical Justification’, in J. 
Habermas, 1990, Moral Consciousness and Communicative Action, tr. C. Lenhardt and S. Weber 
Nicholsen, Cambridge: MIT Press, pp. 43–115. 
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العمل  أو    ،شرتك فيما بينهملتنظيم التعايش امل  ،هذه القناعة تشكل أرضية وحيدة رمبافان    ،متساوين

روانلد دوركني    ما امساه  تؤلف "  االخالقية/فان "املساواة املعنويةاملشرتك لتحقيق اهداف سياسية. ومن هنا  

 .21جلميع النظرايت السياسية املعاصرة  "egalitarian plateau=   يتاملساوا السقف"

الكتابأايمنا  يف   غالبية  يعتمد  دوركني   ، هذه  اقرتحه  الذي  ان  ،التصوير  املساواة    وخالصته 

وان مل يصلوا على نفس املعاملة    ،هي تقدير الناس واحرتامهم ابعتبارهم متكافئني يف القيمةاملعنوية  

بشر مجيعا  . ان تعريف الالذي يعتربه كثريون غري معقول  ، املعاملة املتساوية لكل االفرادبدأ  خالفا مل  ،22

توجب القواعد  تلك اليت  عدا    ،ال يعين ان تعاملهم مجيعا على نسق واحد يف اي جمال  ،متساوين  كأفراد

تكافؤ  لقرار اباالللتمييز بني  فاننا حباجة    ،بعبارة أخرى  يعاملوا فيها على حنو متماثل.  األخالقية ان 

 اجملاالت.يف كل  متماثلتهم مجيعا على حنو املعوبني م ،كافة دم  آبين املعنوي والقيمي بني 

تتناول  خالفاتيثري بذاته  ،جود قواعد أخالقية توجب معاملة الناس على حنو متماثلالقول بو 

وكيفية حل التعارضات اليت ميكن ان تنشأ    ،واملدى الذي ميكن ان تصل اليه  ،نطاق فاعلية هذه القواعد

كافة  نا مجيعا أبن  ولبقرتتبة على  امل ،قاشات الفلسفية متجهة اىل نوع املعاملة املتساويةالنعن االخذ هبا.  

. وهو يتاج ألن  األخالقية شديد التجريد املعنوية/ان مبدأ املساواة    .يتمتعون بكرامة متساويةبين آدم  

 
21 Kymlicka, Will, 1990, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Clarendon Press. P. 5.  

ي 
تسلم   ،تقريبا وأراد بها ان جميع النظريات السياسية المعارصة  ،رونالد دوركير  " صاغها egalitarian plateauعبارة "السقف المساواتر

ي السياسة
مة ب بمعن  ان أي دولة عادلة  ،بالمساواة المعنوية كأصل ثابت ف  ام مواطنيها و او محايدة ملير  عل قدم تهم جميعا معاملاحير

 .  السواء 

Dworkin, Ronald,’ Comment on Narveson: In Defense of Equality, Social Philosophy and Policy , Vol. 
1, No.1, Autumn 1983 , pp. 24 – 40. https://doi.org/10.1017/S0265052500003307. 

22 Dworkin, R., Taking Rights Seriously, op. cit, p. 227 

https://www.cambridge.org/core/journals/social-philosophy-and-policy
https://www.cambridge.org/core/journals/social-philosophy-and-policy/volume/5861DEC9A02149354FDC854FA2833D85
https://www.cambridge.org/core/journals/social-philosophy-and-policy/volume/5861DEC9A02149354FDC854FA2833D85
https://doi.org/10.1017/S0265052500003307
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لكن  أخالقي واضح.  يكون أساسا ملعيار  ان اريد له ان    ،يوضع يف صياغة واقعية قابلة للتطبيق املادي

. بدال من هذا  فهم للمساواة العادلة من فكرة املساواة املعنويةمع ذلك فانه ليس من السهل استنباط  

  لكن .  املعنوية/االخالقيةملساواة  بدأ ا األدق ملشرح  انه النها  كل مدعي  ي  ،افهاما فلسفية متضاربةفقد جند  

 . 23ذا املبدأ االعمق هلنموذج  ل مدى تطابقه مع ا اختبار يتوقف على  ،ي منهاأبقرار اال

قةمسب يةكفرض  ملساواةا-2.4  

  ، صويراتعريفات والت تالالعديد من  فسوف تصادف    ، اخلاصة ابملساواةنقاشات  الاذا تعمقت يف  

هي اعتبار التساوي بني بين آدم امرا مسلما    ،من فرضية واحدةمجيعا    طالقهاان  رغم  ،املتباينة واملختلفة

  ا وهي تتعلق حتديد  ، صفحات التالية عددا من املقارابت األخالقية األكثر متانةسوف نشرح يف ال  به.

الذي يعرضها كمبدأ قياسي    ،الفرض االويل للمساواة. نقول هذا يف سياق املقارنة مع  عايري التوزيعيةابمل

ما هو على احملك  موضع ضمن مستوى جديل  مت  ،اجرائي املبدأنا هو  هوقياسي اعلى.  أي    ،سؤال 

دورها  أمهية املساواة تكمن يف  ان  .  املادي للعدالةستند اليه التطبيق  يلذي  األخالقي ا   /األساس النظري  

  ،. رمبا نستغرق كثريا يف النقاش النظري والفلسفي حول العدالة واملساواةكتطبيق مادي ملفهوم العدالة

  ، ابلتعريفأي كوهنا   ، الفرض االويل للمساواةوال ينبغي ان حتجب  ، لكن كل هذه النقاشات ال حتجب

   يع العام.للتوز  -سياسيا  - والفرص املهيأة مبدأ للتوزيع املتساوي لكافة اخلريات 

 
23 Kymlicka 1990, op.cit., p. 44 
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بصفتهم هيئة    –اجملتمع  أعضاء  يعين يف املقام األول قيام    ،السياسييف اجملال  العدالة  ان حتقيق  

  للخريات املشرتكة والفرص املتاحة يف اجملال العام نصف  عامة للتوزيع املبوضع سياسة    - واحدة  مجعية  

هذا  .  وصول كل مستحق اىل حقه من دون اجحافإضافة اىل التحقق من    ،)=السلع االجتماعية(

سياسات  كما يشمل    حبصص يف السلع االجتماعية.  طرافأي مطالبة من قبل خمتلف األيشمل أيضا  

كافة احليازات جيب ان تكون  مبعىن ان    ،تربير مايد  مستندة اىل اليت جيب ان تكون    ، التوزيع القائمة فعليا

 .  يةعاجتميئات االكي حتظى ابعرتاف اهل  ،مربرة/مشروعة

  ، مدد  معىننصرف اىل  ي  ، اجملال السياسييف    تكافؤ األول تطبيق فرضية الفان    ، بعبارة أخرى

  ،سلع االجتماعيةمن أي توزيع لل حق يف حصة متساوية    ،اإلقرار ابن لكل عضو يف اجملتمع السياسي  هو

أو    اىل أسباب   ةمسنداختالفات    ،تربر الالمساواة يف التوزيع  ،ذات صلةمددة  ختالفات  اما مل يكن مثة  

 . 24اجلميع   معايري مقبولة عند

هو التوزيع املتساوي لكافة السلع االجتماعية القابلة للتوزيع.    ،ينتج عن هذه الفرضية مبدأ أول

ال يعين تطبيقا لنفس املعىن يف كل احلاالت دون    ،مبدأ التوزيع املتساوي  االشارة هنا اىل ان   من املهم 

اي العالقة    ،بقدر ما يستهدف تثبيت القاعدة االساسية يف العالقة بني اعضاء اجملتمع السياسي  ،استثناء

 
24 This principle is conceived as a presumption (With different terms and arguments) by Benn, Stanley & 

Richard S. Peters, 1959, Social Principles and the Democratic State, London: Allen & Unwin, p. 111. and 
by Bedau, Hugo, 1967, “Egalitarianism and the Idea of Equality,” in J. R. Pennock, J. Chapman 
(eds.), Equality, New York: Atherton, pp. 3–27 , p. 19  

And Accepted as a relevant reason approach by Williams, Bernard, 1973, “The Idea of Equality”, in B. 
Williams, Problems of the Self ( جمة العربية  ( ذكورة انفا الم لمقالة ويليامز  راجع الير
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العدول عن املساواة التوزيعية ممكن  ومن هنا ميكن القول ان  لقائمة على ارضية التكافؤ واملساواة.  ا

وبطبيعة احلال فان على    القاعدة.ستثناء من  تقدمي مربر مناسب لال  –اخالقيا    –لكنه يستدعي    ،احياان

 . 25الداعني له تقدمي هذا املربر أو   الراغبني يف االستثناء

  ،انطلقنا منهاإذا    .فرصة جيدة لبناء نظرية العدالة التوزيعيةاألصلي  توفر فرضية التكافؤ  

التوزيع غري  أو    ،اليت رمبا تربر املعاملة التمييزية   ،الظروف والعواملفكل ما حنتاج الرتكيز عليه هو حتليل  

الرئيسية اليت تنصرف  سلمات  ملا   ،سوف اعرض ابجياز  يف الصفحات التالية  املتساوي للسلع االجتماعية. 

 واليت تعد من الضرورات االخالقية يف عامل السياسة املعاصر.   ،اليها فرضية التكافؤ االصلي

العقوابت القانونية  فباستثناء    مطلب ضروري يف اجملال القانوين للحرايت املدنية.صارمة  املساواة ال 

  يوجد اي استثناء من املساواة التامة يف احلرايت املدنية. ه ال  فان  ،تضييقهاأو    اليت تتضمن سلب احلرية

  ،حبقوق عامة متساويةان يتمتع كافة املواطنني    formal equality  الشكليةيقتضي مبدأ املساواة  

هذا ما نسميه .  مستندة اىل قانون عام ينطبق على مجيع املواطنني   ،كما يتحملون واجبات عامة متساوية

: لكل شخص  صحيحة هي االخرى  ،وعلى نفس املنوال فان فرضية احلرايت املتساوية.  املساواة القانونية

املستطاع يف نظام  اىل احلد األقصى  ويتمتع هبا    ،حياته  تنظيميف  يستخدمها هبا    ،نفس القدر من احلرية

 عي سلمي.اجتما

 
25 For a justification of the presumption in favour of equality, see Gosepath, Stefan, 2015, “The Principles 

and the Presumption of Equality,” in C. Fourie, F. Schuppert, I. Wallimann-Helmer (eds.), Social equality: 
on what it means to be equals, Oxford University Press, pp. 167–185 
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املتساوية  من املشاركة    ،كافة املواطنني ل على شكل متكني    هذا املعىن يف اجملال السياسي  يتجسد

فضال عن احلق    ،ومراقبة اعمال املفوضني والسياسات املتعلقة بتفويض السلطة    ،يف تشكيل الراي العام

املرشحني  ودعم  السياسية  للمناصب  الرتشح  اسم  .  يف  هذا  على  الفرصيطلق   equal  "تساوي 

opportunity "  .  املواطنني متتع  ان  السياسيبديهي  للتنافس يف اجملال  يتطلب   ،بفرص مساوية 

االشخاص  مبن فيهم    ،ملشاركة اجلميعيفسح اجملال  مؤسسات احلكم يف اجملتمع السياسي على حنو  تصميم  

وامكاانت    الدخل  قلةأو    لعجز البدينتتعلق اب  ألسباب   ،االقل قدرة على املنافسة يف امليدان السياسي

فيجب    ممهما كان حاهللكن    ،تبوء مناصب سياسية رفيعةنهم ظروفهم من  كمتمثل هؤالء قد ال    .تأثريال

 متكينهم من ايصال اصواهتم وامساعها للجميع.أن جيري 

واألدوار   متاحة املناصب  تكون  ان  املتساوي  جيب  املؤهلني    ،للتنافس  املواطنني  بني كافة 

دور يف  أو    اي منصب  نيلل  ،مكان. ينبغي ان يكون لكل من هؤالء فرص متساوية بقدر االواملوهوبني 

نطلق على هذا النوع من    .جاء من بيئة فقريةأو    لطبقات العليالانتمى  سواء    ،يتطلع اليه  اجملال العام

ال ينتج    ،". نعلم طبعا ان التنافس املتكايفء على الفرصاالجتماعية  الفرصيف  ي  ساو تال"املساواة اسم  

فالناس    .هلذه املسألة  مرضال يوجد حل  واحلق انه  تساواي يف املناصب بني املتنافسني.    –ابلضرورة    –

  ، تلكأو    متمايزون يف مؤهالهتم وتناسبها مع ما هو مطلوب هلذه الوظيفة   – حبسب طبائع االمور    –

هو ان    ،وكذلك يف سعيهم ونشاطهم وقدرهتم على التطور واالرتقاء. لكن ما جيب التأكيد عليه دائما

اي ان    .وليس اختالف البيئة االجتماعية  جيب ان يكون انجتا عن تنافس منصف.  ،الحق  تفاوتاي  
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يف احلظوظ    تفاوتحىت لو انتهى التنافس اىل    ،و ااتحة الفرصة املتساوية للجميعما هو مهم ه

 ه.أتثري  عامل مقدر وال ميكن انكار ،الكفاءات  تفاوتان  والنتائج.

يت  ال  ةالعديدالعوامل   بعني االعتبار  انأخذ إذا    ، تعقيدا  أكثريف اجملال االقتصادي تبدو  املساواة  

املؤهالت    تفاوت نظري ما ذكرانه للتو من    ،مقبولة يف فرضية التكافؤ االويلمع اهنا    ، تفاوتتؤدي اىل  

جدل يتناول يف    ،هذا ابلطبع كان مثار جدل واسع بني املفكرين اجلهد الشخصي.    تفاوت والكفاءات و 

االول   االستثناءاتاملقام  ومتوى  التامة  ،طبيعة  املساواة  عن  العدول  تربر  الفرص    اليت  والسلع  يف 

  وما يسمى الئم للمساواة التوزيعية  الفهم امل للجدل حول    ة ويشكل هذا احد املسارات البارز   . االجتماعية

 . 26"عملة املساواة" 

 لعدول عن املساواة وقبول التمييز:  عد مربرات مقبولة لتفيما يلي نعرض بعض العوامل اليت 

 والذهين(.   )مثل العجز البدين عوامل االعاقة الطبيعيةأو   احلاجة -1
 .اخلاصة(ق املنفرد يف االمالك  احلقوق واملطالبات القائمة )نظري احل  -2
 ،اجلهود االستثنائية ،)نظري االستحقاقاجناز خدمات خاصة  القدرة على  االفراد يف تفاوت -3

 .التضحيات(
 الكفاءة. -4

 
الد كوهن هو الذي صاغ مصطلح "عملة المساواةاحتمل ان  26 ي رده عل  " و currency of egalitarianismالمساواتية  / جير

ذلك ف 
ةسؤال محوري  ة شهير ي محارص 

ل سن مؤيدي نظرية العدالة أ. س”?Equality of What“عنوانها 1979عام  طرحه امارتيا سن ف 
ي ماذا  ،"ما هو موضوع المساواة الذي يتحدثون عنه : المساواتية 

ي  "عملة المساواة" طرح المساواتيير  تتضمن لوفق . ؟" المساواة ف 
ف 

ي المجال العام.  ،الموارد والخدمات العامةاي  ،المقام االول ما اسمي بالسلع االجتماعية
 انظر: والفرص المتاحة ف 

G. A. Cohen, On the Currency of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political Philosophy, (Princeton 
University Press, 2011) Oxford, chapter1.  
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جيايب اال التمييزغري مباشر )نظري سياسات أو  عن متييز بنيوي مباشرالتعويض الناشيء  -5
affirmative action.) 

.  اليت تنطلق من اصل املساواة  ،عدالة التوزيعيةنظرايت ال لكل من هذه العوامل دور اساسي يف  

  ، راجع يف الغالب اىل اختالف تقديرها لكل من العوامل املذكورة   ،ان االختالف بني هذه النظرايت

هذه النظرايت معاجلات خمتلفة ملوضوع  تقرتح  .  ةل االثقل الذي متنحه اايها يف تكوين فكرة العدقدار  وم

لكن ال  سنعرضها فيما يلي من صفحات.  اي ما الذي جيب مساواته يف اجملال االقتصادي(  املساواة )

  يف اي حديث عن العدالة.  مسبقة فرضيةكملساواة  االقرار ابمجيعها ينطلق من اىل ان  بد من االشارة  

  ، نطلق من اصل املساواةوجود عدد قليل من نظرايت العدالة اليت ال ت  –بطبيعة احلال    –هذا ال ينفي  

   .بل من مسلمات اخرى نظري املساواة التامة والليرباترية

 التوزيعية: مساواة ماذا؟ مفاهيم املساواة  .3

لان   املساواة  شرحأي جهد  احلديث عنهاتطبيق  أو    ،مصطلح  اليت جرى  املساواة   ،مباديء 

عملة  دعى  اي ما ي  ،العناصر اليت يدور حوهلا اجلدلللتحقق من موضوع املساواة و يتطلب ميزاان دقيقا  

  االخالقية  تناسبا مع املعايريم ،للمساواة يف اطارهااالبعاد اليت نعترب السعي  . حنتاج ايضا ملعرفة املساواة

ملفهوم    سبعة من التفسريات املشهورة سوف نقدم فيما يلي عرضا موجزا عن    ذات الصلة ابملوضوع.

أو "عملة    ،الذي جيب توزيعه ابلتساويجوااب لسؤال اساسي: ما  كل منها يقرتح    ،املساواة التوزيعية

  .معايري التوزيعما هي و  ،"املساواة
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املساواة البسيطة واالعرتاضات على املساواة بشكل عام  - 3.1  

ان يصل كل االشخاص على    ،على وجه الدقةيعين    ما يطلق عليه عادة "املساواة البسيطة"

  إطار يف    – صنف  ي   ،هذا املفهوم الذي يبدو شديد البساطة  .نفس املستوى املادي من السلع واخلدمات

التوزيعية   العدالة  السبب فان  .  كواحد من مفاهيم املساواة املتشددة  –نقاشات  الباحثني  وهلذا  غالبية 

 ابعتباره غري قابل للصمود يف النقاش.   ،يتجنب األخذ به

البسيطة )الصارمة يف حقيقة األمر(    املطالبني من  أحدا  ال جتد    فإنكومن هنا   بني ابملساواة 

السياسية والتيارات  البارزين  التعميم  الكربى  الكتاب  هذا  من  نستثين  رمبا  من  .    اببيوف فرانسوا  كال 

Babeuf rancoisF27   شو    رانرد جورج بوShawGeorge B. 28التأكيد ضا من  . ال بد أي  

من كون املساواة  رغم  ال على    ، ابملساواة االقتصادية املطلقة  ت طالب  ،شيوعية وال االشرتاكيةأنه ال اللى  ع

االيديولوجي والسياسي مركزاي يف خطاهبما  موقعا  الرغم من    ،حتتل  للفقر  وعلى  الشديدة  معارضتهما 

املنظور الشيوعي  شرح كارل ماركس    وقد.  ومطالبتهما ابلتأمني االجتماعي لكافة املواطنني   ،واالستغالل

 ". 1875غوات  نقد برانمج "   رسالته املعنونةللمساواة يف 

 : رجوعا اىل ثالثة عوامل يعارض كارل ماركس املساواة البسيطة

 
27 F. Babeuf & S. Marechal, 1796, “The Manifesto of Equality” in L. Pojman & R. Westmoreland (eds.), 

1997, Equality. Selected Readings, Oxford: Oxford University Press, pp. 49–52. 
28 Shaw, George Bernard, 1928, The Intelligent Woman’s Guide to Socialism and Capitalism, New York: 

Brentano’s Publishers. 

https://www.britannica.com/biography/Francois-Noel-Babeuf
https://www.britannica.com/topic/George-Bernard-Shaw-on-socialism-1985101
https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/index.htm
https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1875-cg/index.htm
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ومن    .عدد مدد من القيم واملعايري ويهمل األخرىيتالءم مع    ،ان هذا النوع من املساواة  :1

عمق  هو األساس األ  ،يعتقد ماركس ان البناء االقتصاديه سيكون مدودا بنفس القدر.  أتثري هنا فان  

 ومن هنا فهو املرجع الرئيس لتفسري مسات النظام االجتماعي ووظائفه.   .أثرا يف التطور التارخيي للمجتمع

وكان    .اجلانب التوزيعي من العملية االقتصاديةعلى    ،ان نظرايت العدالة ركزت بشكل مفرط:  2

عامل    - يف رأي ماركس    –نتاج  منط اال  ألن  ،نتاج على األسئلة املتعلقة ابال  ،عليها ان تركز بنفس القدر

  العالقات االجتماعية والقيم الناظمة هلا.ديد حاسم يف حت 

النظرية الشيوعية على النحو الذي أتمله واضعوها.   تيف حال طبق  ،خيص مستقبل العامل:  3

 ، وال القانون  العدالة   لن يتاج اىل   ، حيث يعتقد ماركس ان اجملتمع الشيوعي املنتظر قيامه يف املستقبل

اجملتمع  لكن  شئة عن تعارضات املصاحل والنزاعات االجتماعية.  ل املشكالت الناضرورية حل  هذه املفاهيمف

 . اهيمولذا فال حاجة لتلك املف ،سيكون خاليا من نزاعات املصاحل الشيوعي

تتعلق مببدأ املساواة    شكالت ملبل    ،ليس لعلة خاصة هبا   .إذن  مل تنجح فكرة املساواة البسيطة

تقود اىل سياسات    ،معقولةالنشاء مقاربة    ،شكالتاقشة هذه املالضروري من  . وأرى ان منيف العموم

 :فيما يليابرز تلك املشكالت  خص تتلمساواتية قابلة للتطبيق. 

مقادير السلع االجتماعية  حديد  تل  ،مؤشرات مناسبةسوف حنتاج يف املقام األول اىل  :    أوال

.  املساواة والالمساواةاملفهوم الذي على ضوئه نعرف  هو    ،وأول هذه املؤشرات املطروحة للتوزيع.  
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متوقعا ان    يسلف  .متباينةقود اىل نتائج  ميكن ان ي  ،التوزيع املتساوي للسلع املاديةمن الواضح لدينا ان  

فاملال مؤشر    .د التوزيع النقديا عتممن هنا فرمبا يرجح ا  حلصة اليت تلقوها.املتلقني راضني اب   افة يكون ك

" اىل معىن  ةتساويالفرص امليف هناية املطاف حنتاج لصرف فكرة "كاف.  رغم انه غري    ،مألوفو   وذجيمن

 كثر حتديدا. أ

الزمنيةينبغي  :  اثنيا  الفرتة  النمو   ،حتديد  اثنائها  ينجز يف  ان  يفرتض  للتوزيع  اليت  املفضل  ذج 

  ، السلع االجتماعية موضوع التوزيعنقسم  اشكال خمتلفة. رمبا  على    نموذجال  اميكن تصور هذ.  29املتساوي

الفرد تنقسم يف حقيقة االمر اىل مقاطع خمتلفةرمبا  أو    . بكاملهاعلى حياة الفرد     ،نفكر يف ان حياة 

 فنعمل على ضمان التوزيع املتساوي بني هذه املقاطع.  

.  نتاجاضعاف حلوافز االما ينتج عنها من  هي    ،احدى املشكالت اليت ترتبط ابملساواة:  اثلثا 

كان كل  إذا    "يف هناية املطاف  :املثال البسيط الذي يذكر هنا هو ما قد يقوله موظف مبدع ونشيط

ان   ،ضف اىل هذاأرهق نفسي فوق ما يفعله اآلخرون؟". أفلماذا  ،عائدالناس سيحصلون على نفس ال

فوق ما نعرف من    ، وهذه تستدعي كلفا إضافية  .التوزيع املركزي املخطط يتطلب إقامة هيئات خاصة

اليت    العيوبابرز    التوزيع املركزي  )كان.  30للموارد   وهدرقلة كفاءة  من    ،املركزيةنظم اإلدارة  علة عامة يف  

 .الذي يركز على املساواة يف املقام األول( ،شابت نظام االقتصاد االشرتاكي

 
29 For more on the topic, see Dennis McKerlie, ‘Equality and Time’, Ethics, Vol. 99, No. 3, Apr., 1989, pp 

475-491, https://www.jstor.org/stable/2380861 
30 For more on the topic, see Okun, Arthur, 1975, Equality and Efficiency: The Big Trade-off, Washington: 

The Brookings Institution. 

https://www.jstor.org/journal/ethics
https://d.docs.live.net/70c707fb1e2805d5/Writings/On-Going%20writings/المساواة-كتابة/Vol.%2099,%20No.%203,%20Apr.,%201989
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كي ال يذهب    ،وانشاء موازنة معقولة  ، املساواة والكفاءة  عمل على ضمان الطرفني:إذن ال ينبغي  

بني االقتصاديني الذين  ال سيما    ، يف هذا السياق  األكثر شيوعا طريقة املوازنة  .  احدمها ضحية اآلخر

للمسألة ابريتوي  ه  ،تعرضوا  الرؤية     optimality-Pareto.31  أمثلية  هلذه  الظرف  وفقا  فان 

اجملتمع   عضاء حينما يكون مجيع ا efficient-Paretoاالجتماعي يعترب مثاليا حبسب معيار ابريتو  

شخص واحد  ي  أ فضل يف ر أحالة  ال ميكن العدول اىل حالة أخرى )حبيث    ،يف حالة تساو يف املنافع

مبعىن ان مجيع    ،يف هذه احلالة يعترب الظرف مثاليا.  شخص آخر(ضرار بالدون ا   ،على األقل من بينهم

تستقطب    مثة بدائل لهلكن  مبدأ ابريتو هو األكثر شيوعا.    .32ل ابلفع   مستغلة  ،ية املتاحةوارد االقتصادامل

  Hicks efficiency-Kaldor  معيار الرفاهيةأبرز تلك البدائل هو  قدرا غري قليل من النقاش.  

حني    ،قابل للتحققالرفاهية االجتماعية  ارتقاء  وفحواه ان    ،هيكسجون  و ر  كالدو نيكوالس  الذي اقرتحه  

  ، لصاحل الطرف األول  ،وبني الكلف املقابلة  ،االجتماعيةسلع  على توزيع النافع املرتتبة  املمييل التوازن بني  

   .بكلفة أقل أكثرحني حنصل على منافع  - بعبارة أخرى  - أي 

يقق املعادلة الصعبة: ان يتفظ    وفه.  مرغوابسيكون  التغيري    فان  ،حتقيق هذه املعادلة   أمكن  إذا

ن  عنفسه يصل اخلاسرون على تعويض  يف الوقت  و   ،يف هذه النقلةا كسبوه  جلزء االعظم ممالراحبون اب

جاذبية من معيار    أكثر جتعله    ،هيكس  -دورالتعويض ميزة هامة يف معيار كال  أمبديعترب    .خسائرهم

 
 429ص  ،2011عمان   ،دار الحامد  ،قتصاديةتاري    خ األفكار اال: عبد علي كاظم المعموري  انظر  ،لبعض التفاصيل عن امثلية باريتو  31

32 Sen, Amartya, 1970, Collective Choice and Social Welfare, San Fransisco: Holden-Day; reprinted 
Amsterdam 1979, chap. 2, 2* 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaldor%E2%80%93Hicks_efficiency
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لقضااي  التحليل االقتصادي  تسهيل    من أجل   ،لقد وضعت هذه النماذج النظرية للكفاءة املثالية  .33ابريتو 

 .  يسرا أكثرالتوزيع. وهي جتعلها ابلفعل 

ابحلالة  . كما يتأثر  يتأثر ابلظرف الذي جيري فيه  اي حتليل ان    ،على انه ال ينبغي اغفال حقيقة

البدايةلاصة  اخل العدالةأو    تسم بعدم املساواةاليت قد ت  ،نقطة  ان  مجتمع  للكن  مي   قدمن هنا ف  .عدم 

أو   حرايته )خياراته(ألحد ان يزيد  حيث ال ميكن    ،مثلية ابريتوأأو    الكفاءة االقتصاديةحالة  ب من  رت قي

ميكن ان يكون اجملتمع يف حالة    .غريهتقليل ما يقابلها عند  من دون ان يتسبب يف    ،مكاسبه املادية

يف توزيع احلرايت والسلع    ،من الالمساواة  ت فاضحةويكون يف الوقت نفسه منطواي على حاال ،كهذه

   االجتماعية. 

السبب   يقتضي وضع حد  األمر    أبن  ،نو املساواتيجيادل  هلذا  لتطبيق  قد  ابريتو أعلى  أمثلية 

optimality-Pareto    مثة إمكانية    حني ال يكون  ،اجملتمع  أطرافمن اجل إبقاء التوازن العادل بني

  ، الثمن املقابل لزايدة احلصة لبعض األشخاصأي حني ال يكون    ،املعيار نفسه  إطاريف  لتوزيع متساو  

   .ىخر أ  أطراف هو انفاض احلصة املقابلة عند 

يف معىن    ، هو قول من قال أبنه ال يصح ان يفسر مبدأ املساواة  ، النقد األبرز هلذه الرؤيةان  

  لو اجتهدوا وافسح هلم اجملال.   ،مما يستطيعون حتقيقهأدىن  إبقاء بعض الناس ضمن مستوى اقتصادي  

 
33 Kaldor, Nicholas, 1939, “Welfare Propositions of Economics and Inter-Personal Comparison of Utility,” 

The Economic Journal, 49: 549–552. https://doi.org/10.2307/2224835 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency
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لالرتقاء واالستزادة من املنافع    ،كانت املساواة ستؤدي اىل اجبار بعض الناس على عدم االجتهادإذا  

ها النهائي هو بقاء اجلميع انجتألن    ،فان هذه مساواة غري مفيدة  ،املادية اليت جينوهنا جبهدهم اخلاص

االرتقاء  . ضمن مستوى منخفض بعضهم من  املعاكس هو متكني  اخليار  ارتقاء    ،بينما  ان  وال شك 

 على االطالق.  أحدالبعض خري من عدم ارتقاء 

قق  حتقد ال    ،مجيع األفراد يف حصص التوزيعالتسوية التامة بني    :االعرتاضات األخالقيةرابعا:  

االت املختلفة  احلالفروقات و   ،وعلى حنو مالئم  ،خذ بعني االعتبارأتال    األهن  .الوجه الصحيحالعدالة على  

  ، كل فردهذا يستدعي مالحظة ما يتاجه    ،نعلم ان الناس خيتلفون يف حاجاهتم وميوهلم  .ولئك االفرادأل

الذي    ،الشخص املريض  خذ مثالوكأن حاجاهتم مجيعا واحدة.    ،بدل ان نعطي كل الناس شيئا واحدا

فهل نعترب ان املساواة تقتضي ان نعطي كال الشخصني    ، نعلم ان لديه حاجات غري الشخص السليم

املستشفى الثاين ال يتاجها  ،سريرا يف  ان  واأو    .؟مع  مع    ،حدةنعطي كال الشخصني فرصة وظيفية 

 .؟ هذه الفرصةثمار است ه عنعيقيوضوح ان مرض الشخص األول 

اىل  ان   تقود  البسيطة  احلرايتاملساواة  وتقليص  مقبولة  حتديد  غري  تتجاهل    .بصورة  كما 

ملال امللحة  االفرادواالف الحظة  ضرورة  بني  السامية    ،رق  الغاايت  يقق  تعامال  معهم  للتعامل  كمنطلق 

  ، متييز والمساواةقد تقود يف بعض احلاالت اىل    ،يف حقيقة االمر فان املساواة البسيطةللمساواة والعدالة.  

املساواة.   أخالقيا  ،اىل هذا  أضف حتت عنوان  ميلكون حقا  االفراد  ا يوجب    ، ان  االخرين  م  احرت على 
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كما يتحملون املسؤولية    ،يف القيام أبمورهم الشخصيةبل ميلكون أيضا حقا    ،ليس هذا فحسب .  حاجاهتم

 عن قراراهتم وما يرتتب عليها من نتائج.

يرفض    ،فقد اجته كثري من املساواتيني املعاصرين اىل اختاذ موقف مبدئي  ،االعرتاض  اابلنظر هلذ 

ان البشر  :  هذا املوقف على الوجه التال  ونر يرب وهم  .  ةالربط بني العدالة التوزيعية واملساواة البسيط

. يف حاالت كهذه فان املنطق يقول  الناجتة عن خياراهتم  مسؤولون عن بعض اشكال الالمساواة  أنفسهم

احلد  فيما عدا    ،المساواةأو   ال يستحقون تعويضا عما يتسببون فيه من تفاوت  ،أولئك االشخاص  ابن

مناقشتنا للمساواتية العالئقية يف القسم  )انظر ايضا    املساعدة الضرورية يف احلاالت الطارئةاألدىن من  

يستحقون التعويض    –مبوازاة ما سبق ذكره    –ال نقول طبعا اهنم ال يستحقون اي شيء. فهم  .  الرابع(

من    أفضل ابلنسبة للمساواتيني فان العامل سيكون  خلياراهتم اخلاصة.    ااجتن يت ليست  عن الالمساواة ال

منوذج مثال غري    قرب اىل أه  ذ حياة كهسادت املساواة يف كل جوانب احلياة.  إذا    ،الناحية االخالقية

 وهو يتاج بطبيعة احلال اىل املزيد من التوضيح والتحديد.   ،متبلور متاما 

  ، يدعمون اشكاال خمتلفة من تساوي الفرص  املساواتينيفان غالبية    ،بدل املساواة البسيطة

اثنني من العناصر اليت  على  ميفهم هذا من تشديده املساواة يف النهاية.وليس  ،أي املساواة يف البداية

  ، موضوعا للمساواةأن ما يعترب    اثنيها و   ،خياراهتمان االفراد مسؤولون عن    أوهلا أخالقيا:    يعتربوهنا حمورية

قد تكون    ،فرص اليت ينبغي مساواهتا بني الناسال  غبات الواقعية لألفراد.فقط األشياء اليت تليب الر   وه

جل احلياة  فرصا  موضوعية  ودة  املعيشة()عوامل  مبستوى  الرغبات  فرص  لعلها  أو    ،لالرتقاء  لتلبية 
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ل) الشخصية  احلياةالتفضيالت  املواردفرص  أو    ،(نوعية  تتعلق اب.  للمساواة يف  هنا ال  لعوامل  املساواة 

املساواة يف فرص  بل    ،بذاهتا  داملوار وال يف    اذاهتيف  جلودة احلياة  التفضيالت الشخصية  أو    املوضوعية

 على كل من هذه األشياء اليت نفرتض ان كل انسان يتطلع اىل نيلها.  احلصول

على حنو يناظر    ،كخيار لكل فردمتاحة    ،املساواة مشروط بكون موضوعاهتا املذكورة ان حتقق

العوامل  يف احلصول على  أي كوهنم مجيعا امام احتماالت متساوية    ،متاما اخليارات املتاحة لبقية األفراد

وال تعد الفرص متساوية    .حيازة املواردأو    ،تلبية التفضيالت الشخصيةأو    ،جودة احلياة ضرورية لتحقيق  ال

الفرص  .  اويستثمروهعليها    وايصل  ان  لألفرادممكنا    كانإذا    اال  ،حقا   توفر   وه  هيف جوهر تساوي 

 وبنفس الكلف. على نفس املستوى   ،اخليارات واإلمكاانت للجميع

االختالف    )على رغم  ملساواة يف النتائجترتبط املساواة البسيطة ابيف معظم احلاالت    :خامسا 

  ، وضع االشكال. لتوضيح النقطة ملمساواة يف النتائج مشكل حقاونعلم ان السعي ل.  (املفهومني   بني 

 :ما يرتتب عليه من وقائعفعل واحد و نا نقصر نقاشنا على  دع

اىل القيمة األخالقية ملا    حصرا   ستنادابال   ،األفعال  ه ال ينبغي احلكم على من القضااي اجلدلية ان

بيان هذه املفارقة    .اننا متفقون على أمهية العالقة بني قيمة الفعل وقيمة ما يرتتب عليهرغم    ،ينتج عنها

  ،قد تكون النتائج ممتازة  ابعتبار ان لكل منهما حكمه اخلاص.   ،يكمن يف الفصل بني الفعل ونتائجه

النتائج القيمة جيب  وهلذا نعلم ان الغاية ال تربر الوسيلة.    ،لكن الطريق الذي اوصلنا اليها يف غاية السوء
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وكوهنا    ،جيب االخذ بعني االعتبار أيضا نية الفاعل  .ومقبولة أخالقيا  ان نتوصل اليها بوسائل سليمة

 . 34يرتك اثره على قيمة الفعل وما ينتج عنهحيث ان الباعث  ،نية خري

. لكن  شعوري ابألمل يعد سيئا يف حد ذاته  . ضربتين فسوف أأتمل  كمثال على هذه املفارقة: لو 

كان لديك جتويز )أخالقي(  إذا    وما  عالقيت بكفهو يعتمد على    ،الوصف األخالقي لفعلك ليس كذلك

  ألنك أو    هنا ال خيلو من نقاش()مع ان فعل الوالد  مثال    والديكأن تكون    ،للقيام مبثل هذا الفعل

ما هو صحيح يف  .  )مثل ضابط الشرطة الذي ضربين كي مينعين من إيذاء اآلخرين(لضرب  ضطر لم

  ، أفعال املؤسسات االجتماعيةيف  أيضا    اصحيحينبغي ان يكون    (عن الفعل  قاعسهم ت)او  أفعال االفراد  

)او تقاعس  نظري التوزيع الناتج عن فعل مجعي للمجتمع ككل    ،واختالف الظروف  مع مالحظة الفوارق

على    ي حصر بشكل  ال ينبغي ان يعتمد    ،عن الفعل(. من هنا فان تقييم املؤسسات االجتماعيةمجعي  

عاين أعضاؤه من الفاقة ورمبا يتضور بعضهم من  . ان جمتمعا يحياة األفرادها على  تأثري البياانت اخلاصة ب

ام. لكن لو اردان  ينطوي على التمييز والالمساواة. هذا من حيث الوصف الع هو ابلتأكيد جمتمع    ، اجلوع

يف احلكم عليه ابنه    ،ال يكون من السهل اعتماد نفس البياانت السابقة  فقد   ،حتديد قيمته األخالقية

 . عاانةحتديد القيمة األخالقية يستدعي أيضا معرفة أسباب املذلك ان  .ظاملأو  عادل

شروع توزيعي  جانيب مل  ري أثتهبا ككان اجملتمع يسمح  إذا    لتحقق مماحنتاج ل   ،ملعرفة أسباب املعاانة

إذا    بل لعلنا نتساءل عما.  مقصودا بذاته(  التأثري)من دون ان يكون هذا    يعتربه أعضاء اجملتمع عادال

 
34 Pogge, Thomas W., 1999, ‘Human Flourishing and Universal Justice’, Social Philosophy and Policy , Vol 

16 , no.1 , Winter 1999 , pp. 333 – 361, https://doi.org/10.1017/S0265052500002351 

https://www.cambridge.org/core/journals/social-philosophy-and-policy
https://d.docs.live.net/70c707fb1e2805d5/Writings/On-Going%20writings/المساواة-كتابة/Vol%2016
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. وهل 35ينية االجتماعية كما يف بعض اشكال الدارو   ، ربر املعاانة ابعتبارها وسيلة ضروريةكان اجملتمع ي

يف هذه    .؟لكن تلك اإلجراءات أخفقت يف بلوغ غايتها  ، املعاانةاختذ اجملتمع إجراءات للخالص من  

هذا النوع من  ف  .؟م لتحسني الكفاءة هل اختذت هذه اإلجراءات انطالقا من بواعث أخالقية ا  ،احلالة

 البواعث له قيمة غري النوع اآلخر.  

أحادي البعد  موردا للرتكيز    ،ابلنسبة للمساواتيني   حت  متثل  ،املساواة يف الناتج  هذا يوضح ان

   .شديد الضيقو 

الخطر من ان املساواة الصارمة رمبا  اخريا مثة    :سادسا   ،والتعددية  لتنوعتضحية ابتقود اىل 

  اهتماما  كثرلتيار األاان    .36على اي حال ينبغي احرتامها    ،اصيلة للممارسة الدميقراطية  ةمس  مهاكالو 

  feminist  ةسوينلنظرية سياسية  داعي  و التيار اله  ،احلجة يف النقاشات املعاصرة حول املساواةذه  هب

تنطلق من    ،جيدر القول يف هذا الصدد ان النظرية السياسية النسوية.  multiculturalist  تعدديةأو  

يف    ،يف الوقت احلاضر كما املاضي  ،مؤثردور  ه  ل  genderالفارق اجلنسي  فرضية رئيسية فحواها ان  

  ،واالثنيةواالمر نفسه يقال عن الفوارق العرقية    اليت تغذي نظام اهليمنة )الذكورية(.  تفاوتعالقة الكريس  ت

االعراق املهيمنة  أو    ،ايت واالقلياتكثر يف حتديد منظومات قيم متمايزة لألا فعاال  لعب دور اليت الزالت ت

اخلاضعة   ان    .للهيمنةوتلك  املاجملنعلم  االموعات  حقوق  عن  أساسا   ،اء والنس  اتقليدافعة  نشأت 

 
35 On the justification of inequality by Social Darwinists, see Claire Goldstene, ‘Our Social Darwinists Then 

and Now’ Inequality, Feb,.22, 2015, https://inequality.org/research/american-social-darwinism/ 
36Cohen, G., ‘On the Currency of Egalitarian Justice’, op. cit. 
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"املساواة  يفرتض ان تكون  من هذا املنطلق كان  هتميش واخضاع. و لالحتجاج على ما تعانيه من متييز و 

نطلق  ت  ،ومتارسكما تفهم    ،ملساواةالكن تلك اجلماعات حتاجج أبن  ملطالبها.    ستجابة مثاليةا  البسيطة"

يف تغيري نظام العالقات االجتماعية  فعالة  تكون   الوهلذا فقد    ،للفوارق والتصنيفاتمن انكار    –جزئيا    –

   منة.القائم على اهلي

اي   ،املهيمنةأو  اجلميع يف االمناط السائدة  ادماجقد تعين غالبا  ،"املساواة" يف معناها املتعارف 

اهليمنة  عالقات  ذلك ان    .جزء من املشكلة  الشائعهذا الفهم  ".  "الطبقة الوسطى  ،"البيض"  ،"الذكور"

تقدير  بل تنشأ عن االخفاق يف    ،النظر اىل الناس كمخلوقات متماثلةاالخفاق يف  عن  تنشأ  ال    ،والتمييز

ال    ، استيعاب هذه الفروقان    طبيعي يف حياة البشر.ورعايتها كعنصر    ،الفروقات بني شرائح اجملتمع 

. مثة جدل  الثقافيةأو    نسية ات اجلممبنية على الس   ialismessent  ينبغي ان يقود اىل رؤية جوهرانية

واعتبارها غري ذات    ،يصرون على استبعاد الفروق اجلنسية والعرقية واالثنيةحرج بني اولئك الذين واسع و 

النظر  ينبغي  بل    ، وال هي خمتلقة  هذه السمات ليست غفاليعتقدون ان  وبني هؤالء الذين    ،موضوع

 .  المساواةمربرا ل أو    تفاوت للاساسا مناسبا  اعتبارها    رفضون لكنهم مع ذلك ي  ،اليها كسمة ذات بعد ثقايف

  لضمان املساواة على رغم الفروقات احملرتمة.   ، البديل يف رأي هؤالء هو السعي الجياد آلية مناسبة

. موضع النزاع بينهما يرتكز يف  يرفض تطبيقهاأو    من الفريقني ال ينكر املساواة  أايهذه املقارنة توضح ان  

 .كيفية اجناز متطلبات املساواة
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عناصر  استيعااب ل  أكثرعلى السعي ملقارابت    ، التحفظات السابقة الذكر محلت عددا من املفكرين

اطلق  اليت    نظرية مايكل والزر . من بني هذه املقارابت نشري اىل  اليت تواجه املساواة البسيطة  ،التعارض

" اسم  املعقدةعليها  نفكر يف  .  "complex equality=    املساواة  فاننا حني  والزر  لرؤية  وفقا 

املتساوي التوزيع  مددة يف    توزيع سلع اجتماعيةترجح    ،ذات صلة  مربرات فسوف جند مثة    ،موضوع 

املسلك عند تطبيق نظرية  هذ  أتثرييظهر    يف عدة جماالت وال كل اجملاالت.  ليس و   ،جماالت مددة ا 

من شأن املعايري املعقدة    قللي  على حنو  ،للتوزيع املتساوي للسلع املهيمنةيل  متاليت    ،املساواة البسيطة

يعترب املال  سلع بعينها. على سبيل املثال  االمر الذي يستدعي اهناء هيمنة    ،الفاعلة يف كل جمال بذاته

مع العلم    ،سياسييف اجملال ال   . هذه القوة جيب حظر استعماهلا االقتصاديقوة شراء متعارفة يف اجملال  

 . 37ابهنا استعملت يف بعض االحيان

تستهدف يف املقام االول فصل  بل    ،ال تتعلق ابملساواة يف ذاهتا   املساواة املعقدةنظرية والزر يف  

لل بعض الشيء. على اي حال  . ومن هنا فقد يقال ان تسمية النظرية مضاجملاالت املختلفة للعدالة

واالقرار مبا    ،هي رغبته يف تفادي الفهم االحادي  ،فان الفكرة االساسية اليت دفعت والزر اىل هذا اخليار

 ضافة اىل تنوع معايري العدالة.  إ ،تنطوي عليه احلياة من تعقيد 

  يل مل   ،مركب/معقد عن املساواةتصور  نا حباجة لتطوير  فان  ،أخذا بعني االعتبار هذه الرؤية

طبقات متنوعة من  ييز  متعن طريق    ،من اجل معاجلة االشكاالت اليت ذكرت اعاله  ،املساواة البسيطة

 
37 Walzer, Michael, 1983, Spheres of Justice. A Defence of Pluralism and Equality, New York, Basic Books. 

Ch. 4 p. 95 
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 . منه املتصلة مبوضوع التوزيع واملستفيديناملعايري  التفريق بني اضافة اىل  ،والفصل بني اجملاالت  ،السلع

الليرباترية - .23  

املدرسة   االقتصاديةاختها  و   الليرباتريةمتثل  يف    minimalist  التقليلياالجتاه    ،الليربالية 

تبعه  شرط ان ال ي ،جوهر هذا االجتاه هو القول أبن كل شيء قد يكون طيبانقاشات العدالة التوزيعية. 

الناس حياة  يف  الدولة  الفردية  ،تدخل  حرايهتم  يقلص  حنو  امالكهم  أو    ،على  يف  تصرفهم  من  يد 

  هؤالء قبول    يه  ،بني هذا االجتاه وبني دعاة املساواتية  نقطة اخلالف الرئيسيةان  ومن هنا فلشخصية.  ا

 دخال.  مساعدة األقل  أو   ،تستهدف إعادة توزيع الثروة بفرض ضرائب

احلرية وامللكية  أن    وفحواه  ،جون لوكموقف  دعاة الليربالية االقتصادية والليرباتريون اىل  ستند  وي

مقابل مبدأ إعادة    ، مبدأ السوق احلرة  دافعون عن. ومن هنا فهم يحق أصلي اثبت لكل انسان ،الفردية

لكل  قائلني ان    ،ويشدد هؤالء على التعارض الواقعي بني احلرية واملساواة.  38االجتماعية   قالتوزيع واحلقو 

وهلذا  ميطه.  اال من أجل صيانة السالم يف    ،تحديد الأو    تقليصغري قابل لل  ،حق طبيعي يف احلريةفرد  

امل ان  الليرباتريون  يعتقد  للدولةالسبب  الوحيدة  على    ، همة  ويشددون  العام.  النظام  صيانة  احلق  هي 

  ويف   ،جسده  يفتصرف  يف النفرد  امل  هحقصورة  جسد يف  الذي يت)الطبيعي يف ملكية االنسان لنفسه  

اشخاص  حيازهتا  ليت مل يسبقه اىل  هذا احلق املنفرد يتمدد اىل األشياء ا  .عمله..اخل(ويف  اخلاصة    تهإراد

 
38 For mor on the libertarian arguments, see Nozick, Robert, 1974, Anarchy, State, and Utopia, New York: 

Basic Books. 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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نظري زراعة األرض وصيد    ،قيمتهايزيد من على حنو    ،اعمل فيهإذا   ق له ان يتملكهاحيث ي  ،آخرون

   ... اخلسمكال

  ، متلك األشياء  لألفرادفانه ميكن  "  Locke’s proviso  شرط جون لوك "طلق عليه  أا  وفقا مل

الفردية  .بقى من مثلها قدر جيد وكاف لآلخرينشرط ان ي فان    ،وانطالقا من تركيزهم على احلقوق 

العدالة    السياساتويعارضون    ،حرية االقتصاد والتجارةدافعون عن  الليرباتريني ي اليت تستهدف حتقيق 

املساوايت يتضمن يف    ،االجتماعية ابملفهوم  الثروة  إ  الغالبالذي  توزيع  الضرائبعادة  ان    .من خالل 

التملك  الذي يقول ابن  )هو ان تفسريها لشرط جون لوك    ،النظرية الليرباتريةاالعرتاض الرئيسي على  

على حنو    ، شرط ان ال يؤدي اىل االضرار بشخص آخر  ، صحيح  ،من جانب شخص مااألويل لشيء  

اىل نتيجة يف غاية  ابلنظرية الليرباترية    سينتهيهذا التفسري    .ل ذاك(مما كان عليه قبأسوأ  جيعل حاله  

نقصد بقولنا  ملا    ،اكفأ واوسع أفقامعاجلة  على أي حال فان    .39ة غري مقبول   ا األمر الذي جيعله  ،الضعف

فضال عما    ، امللكية الفرديةتربير  عسري جدا  عل من الجي سوف    ، رأسوأ حاال من اآلخان شخصا ابت  

يإذا    يرتتب عليها من حقوق. لوك  والبدائل  كان شرط جون  للمصاحل  الكامل  اقرارا ابلنطاق  تضمن 

 .املتساويةولد اي حقوق مطلقة على كميات املوارد غري  يفانه لن  ،رتتبة على ملكية الذاتامل

اخر مثة   الليرباتري  اعرتاض  املوقف  انه  ،على  هي  إذا    فحواه  الفرد  اجنازات  جيدر  كانت  ما 

به الليرباتريون  ،االهتمام  يعتمد على احلظ  ،كما جيادل  النجاح جيب ان ال  الطبيعية  أو    فان  املواهب 

 
39 Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, op. cit., pp 108-117 
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على    ،جيب ان يكون حاضرا  تساوي الفرصبعبارة اخرى فان  .  االمالك املوروثةو   املكانةأو    ،االستثنائية

جتماعية  الظروف ا ال  يسول  ،مصريههو الذي يقرر  الكائن االنساين    ضمان انل  ،كموازن  اقل التقادير

اليت يتكرر ظهورها   ،هو الصيغة الغامضةتساوي الفرص    مفهوم  انهذا يوضح  ال يد له فيها.  اليت  

. )مبعىن ان فكرة الفرص املتساوية وغموضها هي السبب  مساوايت للعدالة االجتماعيةيف كل تصوير  

لكن البد من القول ابن كثريا من املساواتيني يتمنون  (.  املرتجم-يف املشكلة وليس التصور الليرباتري ذاته

 من شروط احلياة. ساسي الا  ستوىاملساواة يف املوابخلصوص  ،ما هو اعلى من هذا القدرالتوصل اىل 

زم القول ان  يل  ، فكرة احلرية السلبية يف مفهومها املتشددمع غض النظر عن    ،زبدة القول انه

حني    ،ألنهالطريق حنو قدر أرفع من املساواة االقتصادية واالجتماعية.    هدمترمبا    ،الليربالية االقتصادية

احلق  أتكيد  ما يبقى على احملك ليس فقط  فان    ،عن احلرية السلبية املتشددة كما سلف  الطرف نغض  

  ه الستفادة الفعلية من حقل   ،بل ايضا متتع كل فرد بنفس الفرص املتاحة  ،يف الدفاع عن النفساملتساوي  

أو    ،كضمان للقيمة العادلة  توفر يجيب ان    ،بعبارة اخرى فان قدرا مددا من السلع االساسية  .يف احلرية

 .40"للحرايت االساسية"القيمة املنصفة 

  النفعيةرؤية ساواة يف الامل - 3.3

من خالل منح نفس القدر    ،االخالقية  املعنوية/  للمساواةأبهنا جتسيد    ميكننا تفسري الرؤية النفعية

   .دون متييزكافة البشر من من االحرتام والرعاية ملصاحل  

 
40 Rawls, John, 1993, Political Liberalism, New York: Columbia University Press. pp. 356–363 
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من    أكثر وال احد يسب    ،حيسب واحداكل انسان   "ن  القائل أب  نظور النفعياملانطالقا من  

  اىل طبيعة هذه املصلحة ومن دون نظر    ،ظى بنفس التقديرفان مصاحل كافة الناس جيب ان حت  41"واحد

هذا يعين ابن كافة املصاحل  ويعتقد النفعيون ان  وضعه املادي.  أو    ئه انتماأو   صاحبها   صفة ال  و  ،تلكأو  

ابلنسبة   انصافا   كثرالفعل األوان    ،ملصلحة عامة واحدة  كأجزاءينبغي ان ينظر اليها    ،الشخصية املعقولة

 الفعل الذي يؤدي اىل مضاعفتها.  يها هو ال

  ، العديد من معارضي النظرية النفعية عمومامن جانب    ،تعرض مفهوم التعامل املتساوي للنقد

   ليس واسع االفق مبا يكفي.انطالقا من االعتقاد أبنه 

الكالسيكي    –النفعية    معارضويرى   منوذجها  يف  سيما  األمل  –ال  املساواة  حتقيق  يف    ان 

اىل حد  مفهوم املنفعة واسع  ملنظور النفعي. ذلك ان  اعتمدان ا إذا    سيكون ضعيفا  ،االخالقيةاملعنوية/

الفردية الفروقات  األفراد  الغاء  التفضيالت  وميول  ان كافة  النفعية  املدرسة  لكافة  والرغبات  . تفرتض 

  ، هنا ذات قيمة متماثلة للجميعأل  42مبا فيها التفضيالت االاننية   ،جيب ان تؤخذ بعني االعتبار  ،الناس

 .  ونواايهم االخرين حقوق النتقاصحت لو أدت  

 
يمي بنثام و  41 ي كتاب جير

 رد هذا القول ف 

 ‘Rationale of Judicial Evidence’, in J. Bowring (ed.), The Works of Jeremy Bentham, (Edinburgh, 1838–43), 
vii, p. 334. 

 . انظر: Utilitarianism (1863" في كتابه)Bentham’s Dictumميل ب "القول الفصل= .واشتهر بعدما وصفه جون س

John. S. Mill, Utilitarianism, ed. J. Bennett 2017, chapter 5, p 42. 
https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1863_2.pdf 

42 Dworkin, Ronald, 1977, Taking Rights Seriously, Cambridge: Harvard University Press. p. 234  

https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1863_2.pdf
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حني نطلق وصف "التعامل املتساوي" يف احلياة    ،ما تعارفنا عليهمع    اتعارضبدو مي  الفهم   هذا

ليس  اليومية.   هنا  احملك  على  مذاق   ، السهل  ابألمر الذي  على  احملاججة  تلك  مكلف جدا    تنطوي 

يعدواينو  ان  يتوقع  ان  للشخص  ميكن  ال  رغباته:  االخرون  برغباهتم  إذا    ،رتم  التضحية  مثنها  كان 

وية تتطلب على الدوام قاعدة  ا املعاملة املتسابن    ،تبعا للقناعة العامة  ،يقالاالصح ان  .  43اخلاصة 

مهما كانت رغبات اآلخرين    ،يرم منها اي شخص  ميكن انال  واملوارد اليت    ،من احلقوق املتساوية

 وميوهلم.  

ي منفعة  قيمة أل العدالة هي األصل فال   القائلة ابن  رؤية جون رولز ينسجم هذا االعرتاض مع  

   ينبغي ان ال  ،غري املربرةالشخصية  وفقا هلذه الرؤية فان التفضيالت    .44مع قيمة العدالة   تعارضت   نا

  " املعاملة املتساويةمفهوم ".  حدهم على اآلخرا و   ،الناس  لتكافل اجلمعي واعتماداظاران قيم  جب عن انحت

املصاحل  ال أن مجيع    ، منصفةحصة  حق يف  كل شخص  لوهو ان    ،حمدد يصرف اىل معىن  ينبغي ان  

  والتضحية   ،منفعة االخرينتغليب  فيما لو اقتضى األمر  يربز دورها    ،وهذه قاعدة هامة.  هلا نفس الوزن

أو    اخالقية أبي قيد على مصاحل قائمة على ارضية  االقرار    ني لنفعيايس يف وسع  ل  . من اجل ذلك  حبصيت 

  كونفاهنا ست  ،مبدأ للعدالة والتخصيص املنصف للمصاحليت النظرية النفعية مفتقرة اىل  قعادلة. وطاملا ب

فان    ،45وكما قال رولز يف جمادلة شهرية هدفها يف معاملة كل فرد على قدم املساواة.    إدراك عاجزة عن  

غفل  اليت  عن النفعية  عن    ت  منفصلني  االفراد  استحالة    ،بعضهمحقيقة كون  عن  مع  غفلت  التعامل 

 
43 Kymlicka 1990, op. cit., p. 40 

ي العدالة (: 1971جون رولز ) 44
 
 . 30ص  ،2011دمشق  ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،ترجمة ليل الطويل ،نظرية ف

ي العدالةجون رولز :  45
 
 56ص  ،مرجع سابق ،نظرية ف
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تفسري مناسب للمساواة االخالقية يف  لن يكون لديها    ،ميول فردية خمتلفة  و أكمجموع من دون مسات  

  كل فرد.لتقدير املتساوي لمعىن ا

املساواة يف الرفاه  - 3.4  

  لألخالق املوضوع الواقعي    هو حدس فحواه ان  ،املتساويةرفاهية  المفهوم  منطلق التفكري يف  

ما مل يكن مور    ،ال مثرة فيه  ،السياسية هو رفاهية األفراد. ان اي حديث حول االخالق يف السياسة

  ومن هنا فان املعيار الرئيس جراء تطبيق سياسات الدولة.    ،املنافع اليت يصل عليها االفراداهتمامه هو  

صرف  لكن    حصول اجلميع على مستوى متماثل من اخلدمات العامة.هو    ،السياسات الرمسية  لعدالة

اشكاالت تشابه تلك  يقود اىل    على قدم املساواة"   ما جيب تقدميه للجميع"واملنافع اىل    معىن املصاحل

املذهب النفعي.   االيت تنسب اىل  الدوام منطا من املصاحل غري متفق  لو  املرء على  مثريا  أو    عليهختار 

. بعض تلك التفضيالت  مجيعا متساويةغري املعقول اعتبار تفضيالت االفراد  فسوف يكون من    ،للجدل

)انظر مثال احلجة املعروفة  طار مفهوم العدالة  إوهي ممنوعة يف    ،الغريرتكاب أخطاء حبق  قد تنطوي على ا

نح  سمح مبي  ،الرفاه  يف للمساواة  فهوم  أي ميف نفس السياق ميكن القول ان    .(46هني الذوق املحبجة  

ال األخالقي  سيكون متعارضا مع حدسنا    ،ةالكلفالرفيع واملرتفع  ذوق  موارد إضافية لألشخاص ذوي 

 .47)حجة الذوق املكلف( 

 
ي يرتبط التمتع بها بالتميير  ضد اآلخرين أو التضييق  مجادلة ب offensive taste لق حجة الذوق المهير  تتع 46

الرغبات او التفضيالت النر
ي ان تحسب  . مشاعرهم جرحاو   عل حريتهم

الد كوهن ان هذه الرغبات ال ينبغ  ي يصح المطالبة  ويعتقد جير
ضمن التفضيالت النر

ي االصغاء  ،)باعتبارها سلعة اجتماعية( اذا نظرنا اىل هذه الملذات من زاوية العدالة باشباعها 
لمطالبات فانها تستحق اإلدانة وال ينبغ 

وطة باشباعها. انظر: حنر لو كانت رفاهيتهم )او رضاهم ع ،أصحابها   ن حياتهم( مشر

G. A. Cohen, “On the Currency of Egalitarian Justice”, op. cit. p. 912 
47 Dworkin, Ronald, ‘What is Equality? Part 1: Equality of Welfare’ Philosophy & Public Affairs, Vol. 10, No. 
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ا  فان  األمر  املتولد عن حتقيق  أاي كان  ي  ،الرغباتلرضا  اعتباره  ال   ،standardمعيارا  صح 

  هو   ،هية املقارنةللرفااألكثر واقعية  عيار  املان  الشعور البسيط ابلسعادة.  يتجاوز    تطلع ملاننا نألابلنظر  

تلبية   وعند48التفضيالت النجاح يف  النجاح  ئذ.  هذا  ملثل  املنصف  التقييم  ينبغال  ،فان  يكون   ي    أن 

ما ميكن حتقيقه. أو  التوصل اليه  نريد  ما  لقيمة او طبيعة  ستدعي التحديد املسبق  بل ي  ،شخصيا متاما

فال ميكن له ان يؤخذ كمعيار مستقل  وهلذا    ،حول التوزيع العادل   ينطوي على فرضية مسبقة هذا بذاته  

 .للعدالة

  ،خراشكال جدي آتواجه مقاربة "املساواة يف الرفاه" مثة  الت السابقة اليت  اشكابإلضافة اىل اال

  معاجلة لك املقارابت يف  تاخفاق  يتناول هذا االشكال  و يت مورها الرفاه.  كافة مفاهيم املساواة ال  يواجه

معاجلة معقولة وقادرة على    ،وكذا مسؤولية الفرد عن رفاهيته الشخصية  desertاالستحقاق    مفهوم

 . 49االشكال تفكيك 

املوارد  املساواة يف - 3.5  

املقاربة املنبعثة من  اول  حت.  روانلد دوركني هو جون رولز و   ،أبرز من تبىن مفهوم املساواة يف املوارد

 السابقة الذكر. "مساواة الرفاه"تفادي اإلشكاالت الواردة على  ،هذا املفهوم

 
3 (Summer, 1981), pp. 185-246, p. 228. http://www.jstor.org/stable/2264894 

ء واحد  preferencesوالتفضيالت  desiresت الفرق بير  الرغبا 48 ي
ي األكل( اما الثانية فتشير اىل   ان األوىل متوجهة اىل شر

)فالن يرغب ف 
.  حاالت ذهنية ذات عالقة باالرادةصفتير   . كال الالحرية الشخصية عل الوظيفة العالية المردود(بير  بدائل عديدة )فالن يفضل قارنة م

ي االنفعاالتأل  ،حةلكن التفضيالت هي الراج 
ي نظري نها تعي  عن حالة تحكم ف 

ي  ات. ولذا حظيت باهتمام ف 
-rationalالخيار العقالت 

choice theories  ونظرية القرار decision theory .  راجع ،للمزيد 'Preference', Wikipedia, (5 May 2022) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Preference  

49 Feinberg, Joel (1970), “Justice and Personal Desert”, Law and Philosophy Library, pp. 221–250. 
https://doi.org/10.1007/978-94-015-9403-5_13 
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رتتبة  واقب املالعوأفعاله. لكنه ال يتحمل  قراراته  خياراته و وفقا هلذه الرؤية فان الفرد مسؤول عن 

حتديد    الفرد ال يستطيعمن ذلك مثال ان  قدرته على التحكم.  أو    وز نطاق سيطرتهتتجاظروف  على  

بناء  و .  مرتبته االجتماعيةأو    معدل ذكائهأو    ،لون بشرتهأو    كما ال يدد جنسه  ،ينحدر منه  العرق الذي

   السلع االجتماعية. معايري مؤثرة يف توزيعك   ،عواملهذه ال د امال تقبل اعتعليه فاهنا 

ألنه    ،لتحقيق العدالة  تعترب مبدأ الفرص املتساوية غري كافمن انحية أخرى فان هذه املقاربة  

اليت تؤدي بدورها اىل تفاوت بني االفراد يف القدرة على استثمار    ،ال يلحظ الفوارق يف القابليات الطبيعية

توجب تعويض األشخاص الذين لديهم مواهب طبيعية اقل    ،الفرص املتاحة. العدالة يف توزيع الفرص

  ، جيب معاجلته بتعويض األقل حظا   ،ستثمار الفرصمن منافسيهم. وبشكل عام فان أي فارق مؤثر يف ا

  ، ألن آاثرمها متماثلة  ،سواء كان الفارق انجتا عن نقص يف املواهب الطبيعية او يف الظروف االجتماعية

ال يد لالنسان يف ظهوره او اختفائه او    ،قهري واعتباطي  –من وجهة النظر االخالقية    -وألن كالمها  

 مقداره.  

لرؤية   رولزوفقا  السلعفان    ،جون  من  متساو  مقدار  يف  احلق  هلم  الناس    اخلريات /مجيع 

. هذا ال يعين أبدا ضمان ان تكون النهاايت متساوية  50أي السلع اليت ختدم خمتلف األغراض   ،األساسية

 
ي خدمات المنظورة هنا هي ال public goodsالعامة سلع ال 50

باعتبارها منافع غير   ،للمواطنير  مجانا او بأسعار مخفضةتوفرها الدولة النر
ك الجميع  . قابلة للتقسيم ي االستفادة منها ويشير

، ،: الدفاعتها المساواة. ومن أمثل عل قدمف   ،والنظام العامصيانة  األمن الداخلي
ي رولز:  ،ليل الطويل.. وامثالها. ساسيةالرعاية الصحية اال  ،التعليم األساشي  ،المواصالت العامة ،العدالة

ي العدالةف 
 
مصدر   ،نظرية ف

 الهامش.  –  334 ص ،سابق
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  خبياراتك وقراراتك االقتصادية.  –زايدة او نقصاان    –يتأثر    ،للجميع. ما سيكون لديك يف هناية املطاف

 وال ميكن تالفيه.  ،وهذا من طبائع األمور

ضمان مستوى    البداية هينقطة  فان    ،اذا اردان بيان هذه الفكرة على النحو الذي شرحه رولز

سمح  ي. بعد ذلك  وهذا الضمان يظى أبمهية قصوى  ،للجميع  رايت واحلقوق االساسيةمتساو من احل

 :نيشرطلىب إذا  ،ويعتربه عادالابلتفاوت  

ط االنصاف وتساوي  حتت شرو   ،مبناصب ومواقع مفتوحة ومتاحة للجميعأ( ان يتعلق التفاوت   

 .  الفرص

يف    .فراد اجملتمع األقل حظاامتياز ممكن أل   أعظم يف منح    ،"مبدأ الفرق" الشهري  سدان جتب(  

 51النظام االقتصادي. يف اعادة النظر  ضرورايسيكون  ،غري هذه احلالة

فان    ،يف املنظور االخالقيتعسفية  أو    اعتباطية  الطبيعية  اخلاصة بكون املواهبابلنظر للحجة  

املتعارف يرياملعا االنتاجية  للكفاءة  ة  العمل  ،)مثل  الشخصي  ،ساعات  نسبية.    (اجلهد  تعامل كمعايري 

  يا املستوايت الدنرفع  ساهم يفاىل احلد الذي ي ،كاسب تزيد عن غريهميسمح مبدأ الفرق للموهوبني مب

رولز  .  لدخلل للمجتمعيقول  االساسية  البنية  الفرق  :يف خصوص  ان    مبدأ  به يف ظل  جيب  يؤخذ 

  ظروفهم الشخصية والتارخيية والعوامل املماثلة غفلة عن ال ،نفسهمالذي خيتاره الناس أب" غفلةحجاب ال"

 خطرين: املوازنة بني حدين  هي الفرق" مبدأ "الغاية من  إن  .قرارهماملؤثرة على  

 
ي العدالة : رولز  51

 
 110ص  ،مصدر سابق  ،نظرية ف



2/7/2022       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 47

 

  الضعفاء   سحقحيث ميكن ان ي  ،ةضوع كليا للمخاطر املتأتية من وضعية سوق حر اخل  أوهلما:

 لسوق اليت ال ترحم.  حتت عجالت املاكنة اهلائلة ل

وحيث سيكون   ،مفتقرة للكفاءة  –مالة    ال  –واليت ستكون    ،املساواة التامة يف التوزيع:  الثاين

مسح ابلتفاوت على  إذا    مما سيناله اولئك االقل حظا يف إطار "مبدأ الفرق".  أدىنمعيشة  املستوى العام لل

 .املساواة التامةن نظام النحو املذكور فان اجلميع سيدير حياته على حنو أفضل م 

العدالة  يف  رولز  جون  مور    ،نظرية  اليوم  السياسية.  تعد  الفلسفة  يف  املعاصرة  لذا  النقاشات 

  :egalitarianربرات اليت تدعم ادعاء النظرية ابهنا مساواتية امل سيكون مفيدا ان نشري اىل 

من حيث الطبيعة    -تشري اىل كوهنم    ،بين آدم ميزةلدى  ن  هي اجون رولز  منها  ينطلق  الفرضية اليت   (أ

لفهم اخلري    ،يف املستوى االويل على األقليزة هي قابليتهم  . هذه امل يف القيمةني متكافئ  -واالصل األويل  

 أي التمييز بني احلسن والقبيح من األفعال واألشياء.   ،واالحساس ابلعدالة

"الوضع األصلي   (ب لإلنسان  original positionيف  تفاوت بني شخص و   ،"  مثة  اآلخر يف  ليس 

االفرتاضية    ابآللية االستعانة  يقرتح    ، ان هذا ما يشعر به االنسان فعليا يف الوضع األصليالقيمة. الثبات  

حلظة انفصال ذهين وشعوري    ي عبارة عن" وهveil of ignorance"حجاب اجلهل    اليت امساها

يف  كي يعود جمرد إنسان.    ،عناصر استقطابمبا فيه من انتماءات ومصاحل و   ،عن وضع االنسان الراهن

 بال فرق وال تفاوت.  ،لن يرى االنسان نفسه سوى نظري لكل انسان آخر ،حلظة االنفصال تلك

فكرة "الوضع األصلي" اليت  فان    ليهاوبناء ع  .العقد االجتماعي   فلسفةمن    -كما نعرف    –نطلق رولز  ي (ت

يعيشون ظرفا تتوفر فيه  الناس  ان مجيع  تفرتض سلفا    ،متكن الناس من النظر اىل حقيقتهم كبشر فقط

 تهم. حكومتقوم  يت على ضوئها سلا  املباديءبصدد اختيار واهنم  ،املساواة السياسية
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 يدعو رولز اىل املساواة املنصفة يف الفرص.  (ث

التفا (ج خيص  املتوقع  فيما  استحقاقاتوت  من  يتبعها  وما  املؤهالت  الختالف  هذه  فان    ،نتيجة 

املواهب    . يرى رولز انههدافمرتبطة أبو   ،االستحقاقات جيب ان تكون معرفة ومددة يف اطار نظام اجملتمع

املساعدة    الطبيعية استحقاقوالظروف  أي  توجب  ابل  ،ال  امساه  ملا  نتاج  الطبيعي  ألهنا  يانصيب/احلظ 

natural lottery، فضل.أو   أي ان صاحبها مل يكن له يد فيها 

حالة  مييل اىل إجياد   ،رية رولزعد ركنا من أركان نظيي ذال" difference principle"مبدأ الفرق  (ح

 من التساوي يف األمالك.  

اىل ان    ،52أيضا فلر  يشكما فعل    ،ن نشريافيد  فانه من امل  ،مع األخذ بعني االعتبار هذه النقاط

كان  فقد  للعدالة    يتاملساوافهم  الأما  .  ذاهتا   العدالةهو    ،يف نظريتهور الذي ركز عليه جون رولز  احمل

فان    ، البنية األساسيةوضوع األويل للنظرية هو  ه ابلنظر لكون امل إضافة اىل هذا فاناىل حد ما.    اثنواي

  ،وتبعا هلذا فان املساواة  .التخصيصأو    التوزيعيف  العدالة اإلجرائية البحتة حظيت أبولوية على العدالة  

 رؤية جون رولز.   صما خي هذا  تكوين نظريته.مل تكن القيمة الوحيدة اليت اعتمدها رولز يف 

ؤكد اهنا  هو ي. و املساواة حبد ذاهتاتدور حول    ،رؤيته للمساواة يف املواردفان    دوركنياما روانلد  

ل االفرا حساسة  الطبيعية    sensitive-ambitionد  تطلعات  ملواهبهم  حساسة  غري  لكنها 

insensitive-nteendowm  . اال   ،ظاملا  ،التوزيع غري املتساوي للموارد  عتربا  ،ويف هذا السياق  

 ن.  و املعني ألشخاصقام هبا ا ،مقصودةيارات وافعال خل اجانتكان إذا  

 
52 Scheffler, Samuel, ‘What Is Egalitarianism?’, Philosophy & Public Affairs, Vol. 31, No. 1 (Winter, 2003), 

pp. 5-39 https://www.jstor.org/stable/3558033 
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زاد افرتاضي  الذي يبدأ مب"   envy testthe  اختبار الغرية ما امساه "يقرتح دوركني    ،لدعم فكرته

hypothetical auction  أدوات اعتمادا على    ،ن املوارديوفر للجميع فرصة حليازة ما يستطيعون م  

افضل مما حصل  أو    غريه على كمية اكربحصل  إذا    ، ابلغرية  أحد يشعر  هبذه الصورة لن    .دفع متساوية

: املساواة يف املوارد املكرسة  طريقة للقياس الدقيق للمساواة يف املوارد  ،ضمن اجراءات املزاد  وفرتت.  عليه

  .53تعرف من خالل امهية هذه املوارد لآلخرين  ،حلياة شخص ما

  الالمساواةشكال أ. ومن هنا فان دافر اال اتتعتمد على طموح ،ة تطور التوزيع يف السوق احلر 

  وافعاله االرادية.   خياراتهاملآالت اليت تنتهي اليها  مسؤول عن  ألن كل فرد    ،مربرةتكون    رمبا   ،اليت تظهر

صدفة  الناجتة عن  أو    ،الراجعة اىل اختالف املواهب الذاتيةو   ،الالمساواة غري املربرةويف املقابل فان  

وفقا لتصور    –. يوضع هذا التأمني  االفرتاضي  من خالل نظام للتأمني ينبغي ان تعوض نتائجها    ،غامشة

  ، شخصكل  كي يوزع الحقا يف احلياة الواقعية على    ،"حجاب اجلهل" اخلاص به  وراءمن    –دوركني  

متوازان  عل "اليانصيب الطبيعي"  . يعتقد دوركني ان هذا هو املفتاح جلرائبض وجيمع من خالل أنظمة ال

على حنو  التوزيع  إعادة  على حنو يول دون ما امساه "استعباد املوهوبني" من خالل    ،اىل حد معقول

   مفرط.

 Luck-Egalitarianismالعشوائية واملساواتية   املسؤولية - 3.6

املساواتيني   من  أبفكرة  ال قبل  تقليل  قبيحةن  القائلة  حد    الالمساواة  أغلبية  أما    ذاهتا.يف 

 
53 Dworkin, Ronald, 1981, “What is Equality? Part 2: Equality of Resources,” Philosophy and Public Affairs, 

Vol. 10, No. 4 (Autumn, 1981), pp. 283-345 https://www.jstor.org/stable/2265047 
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  ابلنسبة .  أتخذ مكاهنا   قيم أخرى موازية للمساواةيلون لتقبل  مي  تعدديوناملعاصرين فاهنم    املساواتيني

العشوائيني/مل احلظ    ن يسمون ابملساواتيني  األمهية االخالقية    egalitarians-luckمساواتية  فان 

اخليارات واملسؤولية عن  اللالبارزة    قي دا صامل  ى احدتعترب    ،لالختيار  تلقيم  من حيث  املساواة  وازي  يت 

حد األفراد أسوأ  أان يكون   –غري عادل  أو    مبعىن غري منصف -القبيح  . ويرى هؤالء انه من  54األمهية 

ومن    .55فيها وليس مسؤوال عن وقوعها   ،ال يد له  أخطاءأو    حتوالتأو    نتيجة ظروف  ،حاال من غريه

ما حتملوه من  مسؤولني ع  ، يعد املتضررون منهااليكافحون الستئصال العوامل السلبية اليت  هنا فهم  

 .االرادية مافعاهل أو   احلرة   مياراهتكن مثرة خلت مبعىن اهنا مل ،بسببها ضرر

املساواتية    ،نظر يف صور املعامالت املختلفةكي ن  ،وفر لنا معيارا مركزاييمبدأ املسؤولية    ان اعتماد  

  ، لكنها يف الوقت عينه مربرة  )المساواة(ييزية  عاملة مت تسمح مباالرضية اليت ميكن ان  مث نقرر    ،والتمييزية

 سلبية وإجيابية:  ،هلذا املبدأ صيغتان وفقا لقيمة العدالة.

ان كل شخص مسؤول عن  االنطالق من فرضية    املسؤولية ملبدأ    الصيغة االجيابيةتتطلب  **  

وبناء على    . ظلما هلم  دال تع  ،خيارات االشخاص  وان الالمساواة الناجتة عن   ،خياراته وافعاله االرادية

قرارات وافعال مقصودة  والناتج حصرا عن    ،هذا فان حاالت التوزيع غري املتساوي للسلع االجتماعية 

الكلف    وايتقبلحيث انه من الواجب على االفراد ان  العدالة.  ملبدأ   ا نقضال تعد  ،من جانب املعنيني هبا

وهم    ،م الطوعيةاليت ترتتب على قراراهتتمييز  ال. قد يكون االفراد مسؤولني عن حاالت  الناجتة عن قراراهتم

 
54 On the discussion over this point, see Lippert-Rasmussen, Kasper, 2015, Luck Egalitarianism, London: 

Bloomsbury Academic. 
55 Temkin, L., (1993), Inequality, op. cit. P. 13 



2/7/2022       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 51

 

  ، حتت عنوان اإلغاثةيتقرر  ما    . هذا ال يشمل بطبيعة احلالنظري هذا التمييز  ال يستحقون اي تعويض

  احلاجة الشديدة )سنتعرض هلذا اتليا(.يف حاالت    اليت تقدم لألفراد

املسؤوليةقرر  ي  ،السلبيةصيغته  يف  **   ا  ،مبدأ  الالمساواة  مثرة  أن  ليست  حر من    يارتخا ليت 

وتبعا هلذا فان االشخاص الذين يتعرضون للخسارة    .سوف ترفض ابعتبارها ظاملة  ،جانب الشخص املعين

ن  االنساخذ ااذ ليس من العدل ان يؤ  .ا عما اصاهبمعويضت ونيستحق ،لذلك النوع من احلوادثنتيجة 

  ، يف كل حدثالفرضية األولية  ان  جدير ابلذكر  .  فيه وال يسعه القيام بشيء إزاءه  هال يد لل  عن فع 

. ان القاعدة هي ان  تعامل مبفردهاحالة   كللكن   .يف حال الشكال سيما  ،للفاعلنسب املسؤولية ت

 . 56الوجه املعاكسؤكد ظهر دليل يإذا   اال ،ماسبو مسؤول  -من حيث املبدأ   –االنسان 

 احلظ الغاشم 
بينما ضعف االدراك.  أو    لعمى اأو    شللمثل ال  ،بدنيةأو    عقليةيولد بعض الناس ولديهم عيوب  

يف    – ستؤدي    ،نعلم ان العيوب يف احلالة األوىلرمبا يتجاوز اقراهنم.    ،ببنية بدنية قوية وذكاءيولد آخرون  

يف الرتتيب االجتماعي ويف نيل املكاسب.    ،نصيب أدىنحصول صاحبها على  اىل    -غلب  عم األاأل

وال هو    ،نعلم أيضا ان الشخص األول ال يد له يف سوء حظهبينما سيحدث العكس يف احلالة الثانية.  

املكاسب  و  ،د له يف الصفات اليت ولد هباكما ان الثاين ال ي  ،مسؤول عما جيري له بسبب تلك العيوب

 عليها. اليت رمبا ترتتب 

 
56 For a different interpretation, see: Stemplowska, Zofia, ‘Rescuing Luck Egalitarianism’, Journal of Social 

Philosophy, Vol. 44, no. 4, Winter 2013, 402–419. https://doi.org/10.1111/josp.12039 
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يف سياق حياهتم    ،حتسنتأو    ساءت حظوظهم هذا الوصف ينطبق متاما على أولئك الذين  

فيخسرون فرص التقدم يف   ،اجتماعيةأو  . بعض الناس مثال يذهبون ضحااي لنزاعات عائليةاالجتماعية

دون    ،نهاخارجية تغريت فانتفعوا مألن ظروفا    ،ن تتحسن حظوظهمو رغم كوهنم مؤهلني. وآخر   ،احلياة

أو    حظا   أحسنزبدة القول ان الناس قد يتعرضون لعوامل جتعلهم  ذهين.  أو    ان يبذلوا أي جهد بدين 

تكون طبيعية )خلقية( وقد  هذه العوامل قد  وأمثاهلا. ،مثل اجلنس ولون البشرة ومكان امليالد ،ابلعكس

اليانصيب ما اطلق عليه املفكرون اسم  ضمن    ت صنفوقد  تكون انعكاسا ملا جيري يف البيئة االجتماعية.  

حبيث ال ميكن نسبتها    ،وهي تتوزع على الناس بشكل اعتباطي متاما  lottery of nature  الطبيعي

 .57خياراتهأو  اىل قرار الشخص 

القول انه   الطبيعية واالجتماعيةزبدة  املواهب  املؤثرة على    ،ال ينبغي احتساب  العوامل  ضمن 

السلع االجتماعية.   الفرد من  الطوعية واالحصة  القرارات  االرادية للشخصخبالف  اليت جيب    ،فعال 

  وذلك   ،العاملني   كال خذ بعني االعتبار  عندما أي  ،النظام االجتماعي يعترب عادالاحتساهبا. ومن هنا فان  

مسؤولياهتم عن  وحتميل االفراد    ،اليت ال يد للشخص فيها  ية الشخصلعيوب  لتعويض عن األثر السليب لاب

   .قراراهتم وافعاهلم االراديةاالنعكاسات املرتتبة على 

"مساواتية    الذي تعرضت له املقاربة املسماة  ،شارة موجزة اىل جوانب النقدنتتم هذا القسم اب

الغاشم   على  وزع  تو   ،صيغهاتوجه اىل كافة  هو نقد  و   ."luck egalitarianism-bruteاحلظ 

 
ي العدالةرولز :  57

 
 384ص  ،نظرية ف
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 مورين:  

دارة  اجل ناء على التفاضل ب ملبدأ ،رفض دعاة املقاربةركز على فريق من الناقدين :  احملور االول

merit  .  ان املانكارهم  وقالوا  و هذا  راديكايل  مربربدأ  انتقدوا  .  غري  "كما  احلظاعرتاف    "مساواتية 

مثرة لفعل منفرد من جانب  ذلك االستحقاق  مشروط أبن يكون  وهو اعرتاف    ،desert  الستحقاقاب

النهاية )اي ان ال يكون للمجتمع  ،الشخص نفسه البداية حت    أتثري العوامل الطبيعية دور وأو    منذ 

االستحقاق( هذا  تكوين  يف  التصور  58ملموس  هذا  املساواتية    – .  لناقدي  مفهوم    – وفقا  يدمر 

الصيغة  الناس   الكالسيكية   االستحقاق يف  أو    له اساس   ،نظرا ألن كل شيء يف عاملنا  ،املتعارفة عند 

 ، 59بدأ االستحقاقالتام مللغاء  االيعين    ، بتلك الصورة املتطرفة  نا وقبول  .منطلق مل نساهم حنن يف إنشائه

سوف يدمر هويتنا   ،املتطرفةاىل جانب هذا فان االخذ ابلصورة    .ة يف الواقعمستحيل  ألن تلك الصورة

سواء صنعناه    ،يف أي شيء على االطالق  ألنفسناألننا لن نتمكن أبدا من نسبة الفضل    ،الشخصية

ألننا    ،نسبة كفاءاتنا وقدراتنا اخلاصة ألنفسنا  حت   بل لن نستطيع  ،شاركنا اآلخرين يف صنعهأو    أبيدينا

 
58 Nozick, Robert, 1974, Anarchy, State, and Utopia, op. cit. P. 225 

ا ما تذكر كمرادفاتوهي   واألهلية(.  ،الجدارة ،)االستحقاقثالثة مفاهيم ارجو االلتفات اىل الفارق الدقيق بير   59 ليست مع انها   ،كثير
ي شكل مكاف ،للقائم به إىل معاملة خاصةيؤدي  شخصي اىل فعل  desert قاالستحقايشير مفهوم كذلك. 

ولذا تعتي    أو عقاب. أة إما ف 
ي برتبط  م شخص الن ان استحقاق ي المفكر معظم  ىر يو  جزء من مفهوم االستحقاق.  ،عن فعلهالفاعل ولية مسؤ 

ي الماض 
أي ان  ،فعله ف 

ر لدعوى االستحقاق ي المستقبل ،مرور الوقت عل فعله مي 
   .فال يقال ان فالنا يستحق مكافأة او عقابا عل فعل ف 

ي شخصاىل صفة  merit الجدارةمفهوم  ويشير 
ي ايجادها ام ال. . محبوبة ف 

ح شخص ألنه جميل المظهر  ا فمثال يمكن امتدسواء ساهم ف 
مع انه لم يفعل شيئا كي يحصل عل هذه الصفات. ويمكن ان نصف بها حنر االشياء غير الحية مثل قولنا ان الكتاب   ،او قوي البنية

 جدير بقيمته او جدير بالثناء.  

ي  entitlement االهليةاما 
وقد يتأتر بفضل جهد  . فهي حق قائم او ممكن نتيجة النطباق بعض المعايير او القواعد عل الشخص المعن 

حقوق المواطن األمريكي فور والدتك. ولو كان ابوك  حصل عليبذله الشخص او من دون جهد أصال. مثال: لو ولدت الب امريكي فست
ا ف  يد انظر: للمز  تحمل لقب االمير مثله. سامير

Rashmi Gopi, ‘Idea of Just Desert’ in BPSC-103 Political Theory – Concepts and Debates, Block 3 Unit 8, pp. 
97-106, p. 99,100. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/66930/1/Unit-8.pdf (accessed 23-05-
2022)  
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 .تطويرها وبلورهتابل شارك اجملتمع والناس اآلخرين بقدر أو آبخر يف  ،مل ننفرد ببنائها

الثاين الباح:  احملور  فريق آخر من  ان  رأى  تتبناه مساواتية احلظ  ثني  الذي  املسؤولية  معيار 

سوف    ،ملسؤولية عن سوء حظهم وحاهلمابهمون  تألن الناس الذين يبل رمبا غري انساين.    ، شديد القسوة

الرؤية  ،ألقدارهميرتكون   تلك  لفرضية  انصار   .وفقا  فان  هذا  خالف  التعددية  على   املساواتية 

egalitarianspluralistic    فيها    ،حاالت بعينهان على احملاججة ابنه مثة  قادرو الناس  يتعرض 

البؤس الذي  حت لو كانوا قد تسببوا هم انفسهم يف    ،لعونتهم لال ميكن انكار حاجحبيث    ، لبؤس شديد

مل تكن  ليت  ابؤس  الت الحا مثلها أيضا  و مثل هذه احلالة يعتربها املساواتيون جديرة ابلعون.  وصلوا اليه.  

مثل ان يولد االنسان معوقا    "احلظ الغاشمطلق عليه اسم "اي ما ي  ،افعاله االراديةأو  قرار الفرد  نتيجة  

 أو مريضا.  

 " املسماة  املقاربة  دعاة  الغاشمرأى  لكن  ان هذه  "  مساواتية احلظ  العون.  تستحق  احلاالت 

ليس    ،ذي استهدف فيما يبدو ختفيف النقد املوجه ألولئك الدعاةال  ،االعتبار  انقديهم يقولون ان هذا 

اليت من  االستثنائي  قضااي العوز  معاجلة    .جمرد تعبري عن الشفقة  وبل ه  ،للعدالة واسعة  انبعا من رؤية  

على    -يف املقام األول    -الذي يركز    ،ولة يف إطارها اخلاصالدجيب ان تنظم من جانب    ،النوع املذكور

املعتمد  ،امللهوف  إغاثة التوزيعية  املساواة  فعليا .  أاي كان منوذج  األمر اجلاري  ان بعض    ،هذا هو  رغم 

الباحثني رمبا يعرتض على قيام احلكومة جبمع البياانت اخلاصة هبذه الشرية من املواطنني اليت تعاين من  

خلصوصيتهم  ،عوزال خرق  من  ذلك  اليه  يؤدي  ملا  رجال    ،ابلنظر  وصاية  حتت  وضعهم  عن  فضال 
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 .60احلكومة 

املنافع أو  تكافؤ الفرص يف الرفاهية 3.7  

  ، equality of opportunity  اوي الفرص بنية على ارضية تساملت  ميكن فهم املقاراب

مرا للمقاربابعتبارها  السابقتني جعات  الرفاه   اي   ،تني  يف  املوارد و   ismwelfar  املساواة  يف    املساواة 

ismcresour.    الفرص"تنطلق مقارابت الرفاهمن اعرتاض مبدئي على    "تساوي  وماولة    ،مساواة 

اشكال    وأدجمته يف   ، بدأ االختيار واملسؤوليةاستعانت مبومن هنا فقد  لتفادي سقطاهتا ونقاط ضعفها.  

املساو متعددة   نسخة    ،تيةامن  اعتباره  ميكن  مبا  أو مممساواتية  كي خترج  هذه  تستهدف    سنة.طورة 

  لطبيعية امكاانت اال املدى الذي تسمح به )اي خارج قهرية عوامل ملرتتبة على ا اتجو النوازنة ماملقارابت 

لتاليف اغفال املنظور الفرداين    ،تفضيالت االفراد ورغباهتمعتماد  ا  اىلدعو  تكما  .  ظروفهم(أو  لألشخاص  

   .ومتايزهقيمة الشخص الذي يؤكد على 

ينبغي ان    ،مقدار جودة احلياة للفردفان التفضيالت اليت حتدد    ،ارنيسونريتشارد  وفقا لرؤية  

سوف يقرر مدى ما يصل عليه من  مبعىن ان الشخص    ،hypothetical  يتفهم على حنو افرتاض

العنصر املقابل  تشكل  اليت    ،ما خيص جانب املسؤوليةيفو   .نظريالتأمل  جولة من البعد    ،جودة حياة

ليس رغباته   ،املكاسب املتوقعة للفردان ما ينبغي موازنته من  دعاة هذه املقاربة  قرر    ،حلق االختيار الفردي

 .61يتطلع الفرد اليهابلقدر الذي    ،حيازهتاأو    الفرص الواقعية للحصول على سلعبل    ،على وجه التحديد

 
60 Hayek, Friedrich A., 1960, The Constitution of Liberty, London: Routledge. pp. 85-102 
61 Arneson, Richard, 1990, ‘Liberalism, Distributive Subjectivism, and Equal Opportunity for Welfare’, 
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 equality of access يف الوصول اىل املزااي للمساواة مفهوما اوسع  كوهن  جريالد طرح

to advantage.    من    ،واملساواة يف املواردالرفاهية  مها املساواة يف    ،يندماج منظور إ هذا املفهوم  ياول

   : . ويرى كوهن ان هناك اساسني للتعويض املساوايت advantage  62  املزااي  فهومملاعطاء اولوية  خالل  

  ،للشخص املعاق  elchairhewسي ذي عجالت  وفري كر تعلى  ن  و املساواتييوافق    :األول

مفهوم  مقدم على    ،هذا اجلواب املساوايت على االعاقةالرفاهي.  أو    بغض النظر عن مستواه املعيشي

 فرص الرفاهية.   تكافؤ

األملحاالت  التعويض عن  فكرة    املساواتيونتقبل  ي  الثاين: النظر عن    ،مثل  عوامل  اي  بغض 

  ، هذا التعويضان    كوهن  يرى.  للمرضى احملتاجني   الثمن  ة ضباهالتوفري االدوية  ب  ونقبليثال  فهم م.  أخرى

لل الرفاهدون    تربيرغري قابل  الفرص يف    ، . ومن هنا فانه ينظر لكال اجلانبني العودة اىل فكرة تساوي 

 ال ميكن اختزاهلما.ابعتبارمها ضروريني و  ،مساواة املوارد والرفاه

املدى الذي  بناء ميزان لتحديد  فقد تركزت على    63رومير جون  التقنية اليت قدمها  اججة  احملاما  

اي    ، ما يعترب نتاجا للظرف.  ظرف قسري ال يد للفرد فيهشيئا ابنه نتاج  حني نصف    ،نذهب اليهميكن  

الذين ينتمون اىل شرية    لألشخاص يصل  كل ما يتوقع ان    وه  ،يتحمل الفرد املسؤولية عن وقوعه  ما ال 

 بعينها )ذوي االعاقات على سبيل املثال(.

 
Philosophy and Public Affairs, vol. 19, no. 2, 1990, pp. 158–194. http://www.jstor.org/stable/2265408. 

62 Cohen, G., 1989, “On the Currency of Egalitarian Justice, op. cit. P. 916 
63 Roemer, John E., 1998, Equality of Opportunity, Cambridge: Harvard University Press. 
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القدرات مقاربة  - 3.8  

الذي يبدأ ماججته ابالشارة اىل نقد متكرر   ،امارتيا سنتنسب هذه املقاربة اىل املفكر اهلندي  

املساواتيةيواجه   اليت حتصر    ، النظرايت  تلك  املتساوي  نفسها يف  سيما  االساسيةلل التوزيع    ،سلع 

 على اختالف حاجاهتم ومشارهبم.   ،جلميع الناسة ل االعد حتقيق  هبدف

يركز على الوسائل  حيث    ،من اهلوسشيء  لى  ع  - يف راي الناقدين    –نطوي  االستهداف ي  ذلك

الوسائل  االفراد نيها  اليت جي   ،الفعليةكاسب  امل  ال السلعة   .64من هذه  قيمة  ختتلف من  الفرصة  أو    ان 

وقابليات الفرد. ومن هنا   ،البيئة الطبيعية ،امكاانت موضوعيةبينها  ،عوامل عديدةتبعا ل ،خرآلشخص  

ما  اي    ،درة على حتقيق الوظائفابلقفكرة التوزيع    ربط هو    ،عن مقاربة املوارد  بديال  امارتيا سن   اقرتح

  متالكهالاستنادا    ، رفاه الفردقياس  لحباجة    حناخرى فن بعبارة    .هيقق ذاتأو    يفعله الفرد كي يدير حياته

القدرة على    ،الصحة اجليدة  ،مثل الغذاء الكايف  ،ته مستقرة وكرميةلعوامل اليت جتعل حيال  ،صورة مستمرةب

ونقصد هبا    مهمة جدا هنا.واقعية  العام دون خجل. كما ان احلرية ال فضاء  والظهور يف الاالنتقال حبرية  

عمل اليت يريد  ومنظومات ال   ، اليت يريد السعي لتحقيقها  ،نوع االجنازات  اختيار  على  الفرد   خصوصا قدرة 

اليت يتمتع    ي يف القدراتساو تالتدور حول هدف  امارتيا سن  رؤية  ان  من هنا قيل  .  تبنيها واستعماهلا

 يف إدارة حياهتم.  هبا بنو آدم 

  يتوجه خصوصا اىل إمكانية وضع معيار   "مقاربة القدرات"ابستمرار على    اشكال يطرحمثة  

 
64 Sen, Amartya, 1979, “Equality of What?,” The Tanner Lectures on Human Values, Oxford Poverty and 

Human Development Initiative (OPHI), https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Sen-
1979_Equality-of-What.pdf 
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ومما يزيد  .  من أجل ان نتوصل اىل تقدير دقيق ملوضوع املساواة  ، لوزن كل من القدرات املنشودة  ،اثبت

اليت    ،املنظورات املعنويةمفهوم القدرات ينطوي أيضا على عدد من  حقيقة ان    ،هذا االشكال حرجا

 . 65يصعب وضعها على طاولة املقارنة مع غريها

اريد   "متينةنظرية "وهي  .بنظرية أرسطو حول اخلريربط مقاربة القدرات  ىلإ  متيل ماراث نوسباوم

ستيعاب  اب  كي تسمح  ،ومفتوحة النهاايت  ،غري مكتملة  ،غامضةبقى  ان ت  –كما قالت نوسباوم    - هلا  

ال هذا  أساس  وعلى  إضافية.  وفردية  ثقافية  "أنواع  يتضمن    "املتني تصوير  عناصر كونية ضرورية  الذي 

وهبذه الطريقة  اليت تعترب أساسية.  القدرات والوظائف  ديد جمموعة  فانه ميكن حت  ،لتشكيل احلياة الكرمية

يقارن بني  نشاء مؤشر  الضرورية الدقة  من ال  امزيد  ،مقاربة القدراتاىل  ضيف  ان ت  ،نوسباوماستطاعت  

واختالفه بني    ،ريم اخل و فيما خيص تعددية مفه  ،ادياطرة ابحلخمينطوي على  ا  ذه. نعلم ان  األشخاص

 . 66معظم الليرباليني يرى احلياد مطلبا ضروراي يف حقيقة ان   ،امهية هذا التحفظتكمن و ر.  خشخص وآ 

االجتماعية . املساواة 4  

تركيزا   ،يف االطار املساوايتشهد النقاش الفلسفي  ،القرن العشرينمن  العقد االخري على أبواب 

جرت  اليت    ،التوزيعمسألة  نافس  ي  ، للمساواة  اموضوع اليت ابتت    ،العالقات االجتماعيةاستثنائيا على  

 .املاضي لسهم األوفر من جدل املساواة يفالعادة على ايثارها اب

 
65 Cohen, Gerald (1993), ‘Equality of What? On Welfare, Goods, and Capabilities’, in M. Nussbaum & A. 

Sen (eds.), The Quality of Life, Oxford: Oxford University Press, pp. 9–29. P. 17. 
ي موسوعة  ،لمناقشة أوسع 66

 ستانفورد الفلسفية. انظر المقالة الخاصة بمقاربة القدرات ف 

 Robeyns, Ingrid and Morten Fibieger Byskov, "The Capability Approach", The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Winter 2021), <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/capability-approach/>. 
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الفلسفي البارزة يف احلقل  املقاربة عددا من األمساء  املهتمني هبذه  قائمة    اليزابيث   مثل   ،تضم 

 . 67يونغإيريس و   ،ولفجواناثن  ،شيفلرصامويل  ،سكانلونتوماس  ،ميلرديفيد  ،أندرسون

ابن    للرؤية القائلةرفضهم  هي    السلبية نقطة  سلبية واجيابية. ال  ،ن يف نقطتنيو يتفق هؤالء املفكر 

 ،االجيابيةاما النقطة    . تحقيق العدالةشرط ضروري ل  differential luckازالة التفاواتت الطبيعية  

  ،ه مع بعضهمؤ تعامل اعضاإذا    : فهي اتفاقهم على ان اجملتمع ال يوصف ابلعدل اال يف حالة واحدة

الوعاء الذي يسمح ابنطباق  فان    ، الرؤية  يوبناء على هذ   .كافئني انطالقا من قناعة بكوهنم مجيعا مت

  فيه.  اريةاجل وليس عمليات التوزيع  ،هو اجملتمع نفسه  ، العكسأو  وصف العدالة

االجتماعيةتتطابق   املساواة  مددة   نظرية  جوانب  النظرايت   ،يف  من  العديد  اخلاصة    مع 

الرئيسية مع    ااما نقاط اختالفه.  domination-non  وعدم اهليمنة  recognitionابالعرتاف  

أو    ،أدىن من غريهيف موضع  لنفسه  االقل حظا  وضع  جوانب مثل  فهي ترتكز يف   ،مبساواة احلظالقائلني 

  .غري مقبولةهيمنة  أو  وكذا احلال حني تؤدي التفاواتت اىل اجياد عالقات قوة    ،معاملته على هذا النحو

 
67 Anderson, Elizabeth, 1999, “What Is the Point of Equality?” Ethics, Vol. 109, No. 2 (Jan. 1999), pp. 287-

337. https://doi.org/10.1086/233897.  

( الجزء الثالث. 2019-10-14)مدونة شخصية  قلم ،ترجمة توفيق السيف ،(: المساواة والعدالة1996ديفيد ميلر )
https://talsaif.blogspot.com/2019/10/blog-post.html   

Scanlon, Thomas, 1996, The Diversity of Objections to Inequality, in T. Scanlon, 2003, The Difficulty of 
Tolerance: Essays in Political Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 202–218. 

Scheffler, Samuel, 2003, “What is Egalitarianism?” Philosophy and Public Affairs, Vol. 31, No. 1 (Winter, 
2003), pp. 5-39 https://www.jstor.org/stable/3558033 

Wolff, Jonathan, 1998, “Fairness, Respect, and the Egalitarian Ethos,” Philosophy & Public Affairs, Vol. 27, 
No. 2 (Spring, 1998), pp. 97-122, https://www.jstor.org/stable/2672834 

Young, Iris Marion, 1990, Justice and the Politics of Difference, Princeton: Princeton University Press. 
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لقيام  " إذن  االجتماعية  املساواة"نظرايت  وهر  ج الدعوة    أرضية العالقة بني أعضاء اجملتمع على  هي 

   .آلخرمنهم ند ل  وان كال  ،التكافؤ

 .؟وما الذي ينبغي أن يقود إليه الكالم  ذااملقصود هب ما -

املقاربةا األول من هذه  الغرض  الصرية يف  هو    ،ن  الالمساواة غري  اشكال  وتفكيك  كشف 

على سبيل    –   العنصريالتمييز    اليت تؤدي ابلضرورة اىل تفاوت يف التوزيع وغريه.  ،النظام االجتماعي

  ، فضوحةلكن حني تتجاوز هذا النوع من اخلروقات اململبدأ املساواة والتكافؤ.    صريا  خرقا ثل  مي  – املثال  

الالمساواة  .فان املسألة ستبدو أقل وضوحا وصراحة أقرب ملا يسمى ابلسقف    ،وسرتى اشكاال من 

ون أي  عارضي  ،"املساواة االجتماعية "فكرة  أنصار  . ومن هنا فان  موجودة لكنها غري مرئية  ،الزجاجي

استغالل  هليمنة و اب اليت تسمح لبعض أعضاء اجملتمع    ،عية اهلرميةاشكل من اشكال العالقات االجتم

 فلر:ييف هذا الصدد يقول صامويل ش هدر حقوقهم.أو  احلط من قدرهمأو   هتميشهم أو  ،اآلخرين

كل    ،ابعتباره ترتيبا تعاونيا بني أعضاء أحرار  ،اجملتمع اإلنساين  لفهم  يدعومعيار اجتماعي  مثال/  هذا
  يلفت   سوف ف  ،معيار سياسي أيضا كهذا املثال    تعاملنا معيتمتع بنفس املكانة االجتماعية. لو  منهم  

ومن دون    ،مواطنك   كانته ووضعهبناء على م  ، اآلخرعلى    احقوقمواطن  لكل  القائلة ابن    حجة للأنظاران  
. هذه احلقوق قائمة مبوجب القانون الذي جعلهم مواطنني  بيان أخالقي حلالتهأو  ضايف  إ ستدالل  الحاجة  

  .68غري ذلك أو   املساعدةأو    يف حاجة للتعاطف هنم ألوليس  ،متساوين

 
68 Scheffler, Samuel, ‘What Is Egalitarianism?’, op. cit. 
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)أي مبدأ التكافؤ األصلي  القيمية  ان اشكال التفاوت اليت ال هتدر املساواة    طبعامن املفهوم  

ان   وه  ،ما ينبغي التأكيد عليهتفاوات.  أي جملرد كوهنا    ،مرفوضة بذاهتاأو    ليست مستبعدةوتطبيقاته(  

  ،واملساواة أي أرضية التكافؤ    ،جيب ان تكون قائمة على نفس األرضية  ،اشكال التفاوت هذه 

نذكر التفاوت    ،ملساواة. ومن األمثلة على هذاوليس قاعدة موازية ملبدأ ا حبيث تعترب استثناء مقبوال  

يف حاالت خاصة    – وكذلك    ،والتفاوت على أساس اختالف احلاجات  ،على أساس املؤهالت واجلدارة

كما هو احلال يف    ،ختالف اخللفية االجتماعيةا أو    ،اجلندريأو    التفاوت بسبب االختالف العرقي   –

 . fair punishmentالعقوبة املنصفة أو   affirmative action سياسات التمييز اإلجيايب 

ون يشعر س   امجيعم فاهن  ،هي السائدة يف عالقة الناس ببعضهم جتماعيةالساواة ااملتكون حني 

أاي كان    ،فوق أي اعتبار معاكسواقع  وان هذا ال  ،اآلخر  مكانة  ساويت  ابن املكانة اليت يتلها كل منهم

  .69سببهأو  مرجعه

املواهب الطبيعية اليت يتمتع هبا  مثل    ، مشروع: ملاذا نعترب االبعاد األخرىهذا يقودان اىل سؤال  

عتربها أساسا مقبوال  ملاذا ن  ،القابلية للقيادةأو    بتكاراال  ،الذكاء  ،القدرات اإلبداعية  ،بعض األشخاص

 .؟ للتفاوت والالمساواة

وما يرتتب    ، املكانة املتساوية يف اجملتمعأدق ملعىن  حتديد  جتماعية اىل  اال   حيتاج دعاة املساواة 

اليهعليها   تشري  حقوق    ،وما  ".  اجتماعية  وخريات من  القدراتومتثل   Capabilities  مقاربة 

 
   مصدر سابق ،المساواة والعدالة(: 1996ديفيد ميلر ) 69
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Approachتحديد املعىن املقصود ابملساوة االجتماعيةطريقة مناسبة ل  ،" اليت اقرتحها امارتيا سن  .

كطريقة    sufficitarianismالكفاية  مقاربة  اىل   ابدورهشري  يت تال  ،اندرسوناليزابيث  هذا أيضا رأي  

االجتماعية "املساواة  معىن  لتحديد  فان  70" أخرى  الرؤية  واملساواة  ا  ضمان. طبقا هلذه  احلرية  حلق يف 

 من الشروط على األقل: جمموعات ثالثتوفري وجب ي ،لمواطنني يف جمتمع دميقراطي ل

متكني املواطنني من  غرضها    ،شروطا سياسية مددةجيب ان يتضمن النظام االجتماعي  :  األوىل

القدرة على    –من بني شروط أخرى    – . هذا يتضمن  على قدم املساواة  ، املشاركة يف احلياة السياسية

مبدأ املساواة  .  71واحلركة احلرة التعبري احلر    ،تقدمي املطالبات للحكومة  ،التجمع  ،تويل املناصب  ،التصويت

التجربة الدميقراطيةيوجب علينا ان نزيل  الدميقراطية   أي نضج    ،الرتاتبيات االجتماعية اليت متنع نضج 

انطالقا من    ،سياسات الدولة وافعاهلاي نتعاون فيه ونقرر  اجملتمع الذ  ،اجملتمع املنظم على حنو دميقراطي

األشخاص مدينون  كوننا شركاء متساوين البعض    -أخالقيا    – .  املتقابلابلبعضهم  وتوفري    ،لتمكني 

وفقا لراي    –الدميقراطية  تعريف    ومن هنا أمكننا.  يف جمتمع دميقراطي  املناسبة للعيش املتساويالظروف  

 . صنع القرار العام عملية اجلميع يف تساوي   أبهنا النظام الذي يؤمن - اندرسون أيضا 

 
70 Anderson, Elizabeth, 1999, “What Is the Point of Equality?”, op. cit 

ي العدالةرولز:  71
 
 92ص  ،نظرية ف
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املتساوية يف اجمل:  الثانية  املشاركة  الظروف  جيب توفري    ،تمع املدينكي يتمكن األشخاص من 

انعكاسات  يتمكن األشخاص من تفادي  ان    ،اليت جتعل من املرجح بشكل جدي  ، احلياتية والقانونية

 .  ةالسياسيأو   اخلضوع للهيمنة الثقافية ،املسكنةنظري التهميش و  ،غياب العدالة

جتعلهم قادرين على االستفادة  اليت    ،األشخاص على حيازة االمكاانت  مساعدةجيب  :  الثالثة 

كي يتمكن الناس من التمتع    ،وكذا توفري الظروف االجتماعية الضرورية  ،رات القانونيةطامن الفرص واال

الغذاء الكايف والسكن  جيب ان يصل املواطنون على    ،يف هذا السياق  .ابملكانة املتساوية يف اجملتمع

 وامللبس والتعليم والرعاية الصحية.

األخرية   النقطة  البابهذه  يتقبل  حول    ،جلدل  تفتح  ان  االجتماعيةامكانية  املساواة   ،دعاة 

التوزيعي  ابلالهتمام    الداعية  املربرات ان قبوهلم هبذا سيؤدي    ،يةعاجتماال  السلعيف  لتفاوت  نقل  لمع 

العالقات    على  الرتكيز واالهتمامحصر  من    ،ملا قرروه سلفا  خالفا   ،جانب من االهتمام اىل موضوع التوزيع

 .72ذاته يف حد يع السلع ز وليس تو  ،االجتماعية العادلة

 
72 Elford, Gideon, 2017, “Relational Equality and Distribution”, Journal of Political Philosophy, Vol 25, No.4, 

Dec. 2017, pp.80-99, https://doi.org/10.1111/jopp.12139 
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 . املساواة بني من؟ 5

وصف   يف العدالة  يتعلق  الفردية  األول.  ابألفعال  املقام  ال  للمبدأ  الفردانية  تأسيسي  وفقا  يف 

الرئيسية   ،ethical individualismاألخالقية املسؤولية  الفرد    هذا  .عن خياراته وأفعاله  يتحمل 

 ني: قضيتني جدليتيثري أمامنا 

.  تنطبق على اجلماعات ال األفراد  ،توزيعية لارمبا نقول ابن األعراف املنظمة للمساواة  :  األوىل

قياسا اىل التعامالت اجلارية    ،معهاتعامل  المساواة يف التشكو من ال  –يف العادة    –اجلماعات هي اليت  

السؤال الذي  .  واالثنيةالعرقية  األقليات  و كما هو احلال يف قضية حقوق النساء    ،أطياف اجملتمعمع بقية  

 طة اآلتية:  تناول النق ي ،يطرح نفسه هنا

االهتمام    ام ان   ،من الناحية األخالقية مرفوضا    ،ذاتهيف    ،هل ينبغي ان يعد التمييز بني هذه اجملموعات -

كان مثة قلق  إذا  الذين تتشكل منهم أي مجاعة.    ابألفراداهتمام    – يف هناية املطاف    –و  ه  ،ابجلماعات

على الالمساواة بني    نرتجم هذا اىل قلقمن الضروري أيضا ان  فلعل    ،موعاتاجمل يتعلق ابلالمساواة بني  

  أعضاء اجلماعة نفسها.

يف أي    ،االفراد   مجيع: هل تنطبق على  عايري املساواة التوزيعيةمبتتعلق القضية الثانية  :  الثانية 

هذا السؤال مربر    .؟أعضاء اجملتمع الوطينمقصور على  اواة  م ان احلق يف املسأ  مكان وأي زمن عاشوا.

مع ان تقييدا    . ية بني مواطين دولة مددةالتوزيعاملساواة  تعاجل قضااي    ،املساواةعظم نظرايت  محبقيقة أن  
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تلك اآلتية من    على  ،سيتم تلبيتهاصر املطالبات اليت  قيعين ان قبول التقييد  .  نطقير ميرب لتيفتقر   كهذا 

 اجملموعة.بغض النظر عن قوة املطالبات اآلتية من خارج هذه   ،جمموعة معرفة سلفا

  ع ربط عدالة التوزيتخصوصا حني    ،ه الوجهةاىل هذ   –ضمنيا    –ان العديد من النظرايت متيل  

درة هلم على  الذين ال قابلنسبة ألولئك    .اإلنتاجأو    ابلتعاون االجتماعي  ،يت سيجري توزيعهاالسلع الأو  

  ، ذهنيةأو    مثل األشخاص الذين يعانون من اعاقات بدنية  ،التعاون االجتماعيأو    لعب دور يف اإلنتاج

حصة  انكار حقهم يف  سيجري    -وفقا مليول تلك النظرايت    –  فانه  ،وكذلك األطفال واالجيال القادمة

عل.  عادلة الذين سيحصلون  األشخاص  دائرة  فان  التوزيعوابلتايل  منذ    ،ى حصة من  مقيدة  ستكون 

 .  البداية

لكنها    ،حيث اهنا ال تربط التوزيع ابلتعاون االجتماعي الفعلي   ،مثة نظرايت أخرى اقل تقييدا

بقيود أخرى التوزيع  تربط  املواطنة  ،مع ذلك  ان  تقرر  .  مثل  النظرايت  التوزيعية  تطبيقات  هذه  العدالة 

فانه غري مؤهل    ،كل شخص ال يمل صفة املواطنة يف هذه الدولة  .اجملتمع الوطينصورة يف أعضاء  م

  ،مواطين هذه الدولة وغريهمحصة من التوزيع. ويرى أصحاب هذه الرؤية ان التفاوت بني  للحصول على  

  .73النظام االجتماعيأو   عدالة التوزيعية عيبا يف الأو   ليس مشكلة

املالحظة املتساوي لبين آدم فان    ، رغم هذه  التوزيع  قيمة كونية  ، التقدير  . كذلك احلال يف 

وأول جتليات    .مساواي له من حيث املبدأ  ،ن يعترب كل انسان نظريه االنسانوكالمها يستدعي ا   .املتساوي

 
73 Nagel, Thomas, ‘The Problem of Global Justice’, Philosophy & Public Affairs, Vol. 33, No. 2 (Spring, 

2005), pp. 113-147. https://www.jstor.org/stable/3558011 
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  - سلفا    -قدمت  إذا    اال  ،حصة متساوية يف أي توزيعات عامةهذا االعتبار هو احلق يف احلصول على  

االستثناء متعلقة  مربرات  ان تكون  . ويف هذا السياق ميكن  تسمح بتجاوز هذه القاعدةمربرات معقولة  

  ، الستثناء آخرينلكن ال يصح تقدمي مربرات مسبقة    )تفضيل املشاركني على غريهم(ابملشاركة يف اإلنتاج  

   .الشخص املستثىن لبلد آخرمن قبيل انتماء 

بعض    .اشراك اجلميع يف التوزيع فكرة  قد يدعم    ،قيمة كونية  ،القول أبن التقدير املتساوي للبشر

يكتشفها    اليت قد   ،طبيعيةالوارد  املالبرتول او  ك  ،يف حاالت خاصةهذه فكرة معقولة  سوف يرى  الناس  

انه ليس مثة مربر لتخصيص هذا    ،رمبا يقال يف هذه احلالة  . مثالاو مزرعته  يف حديقة بيته  ابلصدفة  فرد  

 بل هي للناس مجيعا. ،الك األرض اليت وجد حتتهااملورد مل

أي    ،العدالة الكونية  يفيرون    ،البيةغالرمبا    ،ن الناسم  اكثري ابن  ال بد من القول  مع ذلك فانه  

وجيادل  .  وحكوماهتم  ألفرادل   ا مكلف  يارا خ  ،متديد العدالة التوزيعية املساواتية على مستوى الكرة األرضية

واحداصة  اخلرابطة  ال   نابهؤالء   وطن  أبناء  جتمع  و   ، اليت  بينهم  فيما  نظريها  يوجد  اجملتمعات  ال  بني 

)جديل(  مثال    ، اليت جادل دوهنا الربوفسور ديفيد ميلر  ، وطينطار  افكرة العدالة التوزيعية يف  .  74األخرى 

 . 75ملي  على مستوى نوع من املساواة من النظرايت اليت ميكن ان تقدم منوذجا ل على هذا النوع 

 
ي موسوعة ستانفورد الفلسفية.  ،لمناقشات أوسع 74

 Brock, Gillian, "Global  انظر المادة الخاصة بالعدالة الكونية ف 

Justice", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2022), 
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/justice-global/> 

75 Miller, David, 1995, On Nationality, Oxford: Clarendon Press. Especially Ch. 4, p. 81 



2/7/2022       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 67

 

العالقة بني األجيال. فهل  النقاش يتمدد  فان    ،إضافة ملا سبق ااىل  واجب  جليل احلايل  على 

تدعم االستنتاج القائل  مثة جمادلة    .؟ ظروف احلياة املتساويةيف خصوص    ، مساوايت جتاه األجيال اآلتية

مل  كنتيجة لعوامل    ،غري متساويةظروف  د الناس انفسهم يف  فحواها انه ال ينبغي ان جي  ،هبذا الواجب

عروفة  ل فان مسالة العدالة بني األجيال م. لكن على أي حاعن حدوثها  -  أخالقيا  - يكونوا مسؤولني  

 76ابلتعقيد.

 . قيمة املساواة: ملاذا املساواة؟ 6

 .؟ فما هو هذا الدور  ،وإذا كان األمر كذلك  ،هل تلعب املساواة دورا رئيسيا يف نظرية العدالة

للعدالة.  وهراي  ينظر للمساواة ابعتبارها هدفا جحينما    ،حسنا. توصف العدالة أبهنا مساواتية

 فان:   ،تيمكني الري صياغة وفقا ل

الذي   اليسبغ  املساوايت هو الشخص  املساواة بذاهتابعض  الذي يهتم ابملساواة    ،قيمة على  الشخص 
 ان تكون املساواة قيمة  يس ضرورايل.  القيم واملثاليات األخرىتجاوز يقدر ب دعو هلا وي  ،مستقلةكقضية 

  ، فحواها انه ألمر سيء  ،. لدى املساواتيني رؤية عميقة وشديدة االحلاحأمهيةعظم  وال القيمة األ  ،وحيدة
  .77خطأ يستحق املالم أو  من دون امث جنوا ،اىل حال سيء بعض الناس نتهي ان ي ،ظامل وغري منصف

حتسني فرص  يستهدف    ،املساواتية املعاصرة على حتقيق املساواة  زيتركميكن القول ان    ،يف العموم

طرق متعددة تتناسب مع  من خالل    ،آفاق احلياة وظروف املعيشةحتسني  أي    ، التوصل اىل حياة طيبة

 
ي موسوعة ستانفورد الفلسفية.  انظر  ،لتفصيل أكي   76

  المدخل الخاص بالعدالة بير  األجيال ف 

Meyer, Lukas, "Intergenerational Justice", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021), 
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/justice-intergenerational/>. 

77 Temkin, L., (1986) ‘Inequality’, op. cit, p.100 
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املساواة يف    –  3)الفقرة  مبوضوع املساواة  كما اوضحنا يف الفقرة اخلاصة    ،واقع حياة الناس وحاجاهتم

  .ماذا(

 املساواة  أنواع 6.1

اآلن   للمساواتيةثالثة  لدينا  أن  يظهر    داتية األ   ،intrinsicوهرية  اجل:  هي   ،مفاهيم 

instrumental،  تأسيسيةالو constitutive78. 

 املساواة اجلوهرية 

اهنم يدعون اىل املساواة  .  اذاهتابعتبارها خريا يف  إىل املساواة    املساواة اجلوهريةينظر أنصار  

  الظروف االجتماعية جعل  ومعظمهم يدعو اىل  غاية أخرى.  أو    ربط أبي قيمةأو    ومن دون شرط  ،بذاهتا

  ،عض الناس يف حال أدىن من غريهمب  ال يرون من الصحيح أن يكونفهم    ،وتبعا هلذامتساوية للجميع.  

 .  تفاوتيستدعي هذا الرغم اهنم مل يفعلوا ما 

.  ال ينظرون على الدوام اىل الالمساواة ابعتبارها شرا  ،البد من اإلشارة اىل حقيقة ان الناس  لكن

غري ذات نفع ألي من  حت لو كانت اقامتها    ،ومرغوبةراجحة  يرى دعاة املساواة اجلوهرية ان املساواة  

العالقة  طرافاأل الرفاهية جلميع  رهنا  إقامة املساواة  كون  كما هو احلال حني ت  ،ذوي  خبفض مستوى 

 .  طرافاأل

 
78 for more on the topic, see Parfit, Derek, ‘Equality and Priority’, Ratio, 10, Dec. 1997, pp.202–221. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9329.00041 
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شخص  و ل لو نفع  رهن بكوهنا ذات    ، ألن القيمة اجلوهرية لألشياء  .هذا رأي ال يسهل قبوله

  .قلياة واحدة على األ حل -أبخرى  أو  بطريقة – احلال احسن أي حني جتعل   ،واحد

.  "down objection-leveling  لألدىن"حجة التسوية  اسم  عرتاض  طلق على هذا االي

يكون الطريق  لكن حني  يقود اىل حال أفضل.  اتضح انه  إذا    ،عقولاملساواة م  ترجيحويقول أصحابه ان  

 .79الذي يربر ترجيحها؟   فما  ،كي يصبحوا سواسية  ،خفض املستوى العام حلياة اجلميعهو    ،املساواةاىل  

  ،اال حبرمان بعض االثرايء من مواردهم  ، بعض االحيان ال ميكن التخلص من الالمساواةيف 

والفقراء.   االدىن حظا  أولئك  مع  متساوين  النتيجة  وجعلهم  ان  هذا  ملفهوم    ،مقبولة  تكونجيب  وفقا 

تقبل فكرة كهذه. دعنا نضرب مثال آخر أكثر تطرفا:  لكننا نعلم انه ليس من السهل  املساواة اجلوهرية. 

أم نثقب    ،مع األعمى  وىا. فهل نفقأ عني األصم كي يتس.لدينا شخصا اعمى وآخر أصمافرض ان  

صم قابلية  منح األأو    منح االعمى بصرانستطيع    ألننا ببساطة ال ،وى مع األصمااألعمى كي يتسأذن  

 .؟ السمع

 عاقل. ولن يرضى به أي دا عن مقتضيات االخالق. نعلم ان هذا سيكون بعيدا ج

التسويفان    ،هذه الرؤية  يوفقا ملعارض الالمساواة عن طريق  ختفيض    /لألدىن    ة التخلص من 

يف حالة واحدة  رمبا ميكن اعتبار هذا اخليار صاحلا  ألحد.  خيارا مفيدا    يسل  ، مستوى املعيشة للجميع

 
79 On the “levelling-down objection”, see Joseph Raz, ‘On the Value of Distributional Equality’, Oxford 

Legal Studies Research Paper No. 41/2008  
(2008 .) https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/1553 
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على الدوام    –القائلة ابنه مثة    ،وهلذا فقد نذهب مع احلجة املضادة.  افضلبديل  عندما ينعدم أي    ،فقط

ابنه بدل ان تفقأ    –يف حالة االعمى واالصم    – القول    ،تلك البدائل على سبيل املثال. من  بدائل  –

كي يتغلب على نقاط عجزه.  ميكن الزام األول مبساعدة الثاين    ، عني املبصر كي يتساوى مع االعمى

الزام القادر على السماع مبساعدة األصم الزامات    ،كما ميكن  وهكذا. مثل هذا احلل يتضمن وضع 

تعويض  ميكن أيضا  ق األذى هبم.  احلاأو    ،لكن دون جتريدهم من نقاط متايزهم  ،إضافية على القادرين

  تقريب املسافة بني القادرين على العمل كليا والقادرين جزئيا أو    ،املعيشيةلردم الفجوة    ،ذوي العلل ماليا

 . العاجزينأو 

البدائل كليا حني  اما   لصاحل فان    ،تنعدم  اجلوهرية"  "املساواتية  تنحي  هو  السليم  احلل 

أتخذ مكاهنا   البحث عن قيم بديلةو  ،أي بكلمة أخرى اعتبار املساواة غري ممكنة  ،"مساواتية تعددية"

األولوايت.   سلم  التعددية"  يف  "املساواتية  يعتربو انصار  وحيدااملساواة    نال  ابلقيم    . هدفا  يقرون  فهم 

الرفاهوأبرز   ،األخرىواملباديء   مبدأ  ان   ،ها  فحواه  العامل    الذي  املستوى  لتحسني  السعي  األفضل  من 

للجميع.    ،للحياة هذا سيكون خريا  ان  ألن  أيضا  التعددية  املساواتية  معتدلني  يكونوا  ينبغي النصار 

فان    ،. بدال من هذاكلما تعارض االثنانعلى الرفاهية  املساواة  جيري تغليب  حبيث ال    ،ابلقدر الكايف

وفقا    ، للجميععيشة  توى املمسرفع  وجوده سيسهم يف  كان  إذا    ، التمايزوجود قدر من  عليهم القبول ب

  ،اليت تزيد األثرايء ثروة  اجلديدة  االستثماراتتشجيع    املثال على هذا هو) ملبدأ الفرق عند جون رولز  

 .لكنها أيضا توفر وظائف جديدة ترفع مستوى معيشة املئات غريهم(
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 والتأسيسية  املساواة األداتية 

فيدا  م  ليس  ،بني الناسظروف احلياة    يساو أبن ت  ،دعاة املساواةالعديد من  قر  أايمنا هذه ييف  

على وجه  "  املساواة اجلوهريةأي "  ،ذا املعىنصرف مبدأ املساواة اىل ه ل. وهلذا ال مييلون  يف حد ذاته

يف إطار املفاهيم الليربالية  سيما    وال   ،اقناعا  أكثر  " التعددية  املساواة"تبدو    ،. بدال من هذااخلصوص

  قدرات ال  تنمية  ،كافة بين آدملمثل احلرية    ،أخرىوقيم  ل  مثوراء    يسعاليت تظهر يف معىن ال  ،للعدالة

  ،سني معايشهميعتمدوا على انفسهم يف حتيفظوا كرامتهم و كي    ،الشخصية والكفاءات لكافة البشر

معاانة   الضعيفةختفيف  واالستعباد    ،الشرائح  التحكم  استقرار  و   ،ذاللواالمكافحة  مقومات  دعم 

  .وما إىل ذلك   ،القائمة على التعاقد احلرجملتمعات احلديثة ا

مثة معىن وحيد لتفاوت الظروف    ،هلؤالء الذين يقعون يف الطبقات الدنيا من سلم املعيشةابلنسبة  

ذلك العسر النسيب  .  كثرية  من شرور  يهتنطوي علإضافة اىل ما قد    ،نسبيا()  ياةعسر احلوهو    ،املعيشية

ينبغي   ،مع هذا  املعيشة.يف ظروف    التفاوتاستنكار    اي   ،وراء موقفنا األخالقيهي الدافع  وهذه الشرور  

ساندة  قيم األساسية املنضع يف اعتباران الكنا  إذا    ،الالمساواة بذاهتا ليست شرا مطلقا التذكري أبن  

هو نفس الدافع الذي جيعلنا نتطلع   ،القيم اليت نتطلع اليها بدافع أخالقي ،للمساواة وان اختلفت عنها

 للمساواة.

ما  إ  ،الرغبة يف املساواةيعين    ،انطالقا من تلك القيممساواة  الال و   تفاوت ومن هنا فان رفض ال

  ، فضيلة فرعيةمت التعامل مع املساواة كإذا    .قيمة ذاتيةأو    وليس كهدف أويل   ،كناتج جانيبأو    كوسيلة
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  ذرائعية هي مساواتية  –ان صح ان نطلق عليها هذا الوصف  –فان "املساواتية" اليت تتبىن هذه الفكرة 

 instrumental. 80  أداتيةأو 

ذكر  ملإضافة    – مثة   اثلثة  –ا  املساواةمالءمة    أكثرتكون  رمبا    ،مقاربة  املساواة  هي    ،ملبدأ 

من  تها  خالصو .  egalitarianism constitutive  سيسيةالتأ  ينطلق  ال  للمساواة  التطلع  ان 

بذاهتا فيها  يف    ،الرغبة  متجذرة  قيمتها  ألن  أخرىبل  ومثل  ذلكمباديء  بيان  أشكال  ان  :  .  بعض 

ان الدافع للتصحيح هنا    .وأن البديل الضروري عنها هو املساواة  ،عل غري أخالقيفظلم و الالمساواة  

مبدأ خارجي  هذا يعين ان املساواة استمدت قيمتها من  الظلم الناتج عنها.  بل    ، بذاهتاليس الالمساواة  

 ة جلميع بين آدم.  ي ساو تالكرامة املاالحرتام الواجب و مبدأ هو  ،أعلى

من مبدأ املساواة  مبعىن ان قيمتها مستمدة بشكل حصري   ،أداتيةال يعين ان املساواة   هذا لكن 

تنطوي على    -أي املساواة    –هي يف ذاهتا  بل    ،كما ذكر يف املقاربة السابقة  ،القيمية وعدم جواز الظلم

 . 81قيمة رفيعة 

لتربيرصلة اجلزء ابلكل.    ابلعدالة  ةتصلماملساواة    : انبيان ذلك وبة على  مطلفعل  ال  احلاجة 

الناجح اىليؤدي    ،. ويف سياقات معينةاملساواة األخالقيةأرضية   أي    ،كورة أعالهذ امل  املباديء  التربير 

 
80 For a detailed account on the extrinsic value of equality, see: Scanlon, Thomas, ‘The Diversity of 

Objections to Inequality’, The Lindley Lectures, Lawrence, KA: University of Kansas (1996). 
https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/12409 

81 For a comparative account on the origin of a value VS its being intrinsic or extrinsic, see Christine 
Korsgaard, ‘Two Distinctions in Goodness’, The Philosophical Review, Vol. 92, No. 2 (Apr. 1983), pp. 169-
195. https://doi.org/10.2307/2184924 
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مسبقة رضواملساواة كف  proportional  والتناسبية equality formalاملعيارية املساواة     ية 

presumption of equality  .السابقة    ،التأسيسيةللمساواتية    وتبعا  ،ومن هنا املباديء  فإن 

عنصر أساسي يف تكوين العدالة  فهي    نفس السببلو   ،يات للعدالةضمقت  ،الذكر واملساواة الناجتة عنها

 االجتماعية. 

 مستواين 

  املستوى األوليف    والالمساواتية.للمساواتية    مستويني التمييز بني    ناميه   ،آنفا  إضافة ملا ذكر 

لن    ،توضيح للموقف األخالقيأو  تفسري أي فحواها ان  ،فرضية مسبقةن م املساواتية التأسيسية نطلق ت

حتظى يف  سوف  ة املساوافان   إضافة اىل هذامماثل" اخل.  "  ،نظري "متساو"يكتمل من دون مصطلحات  

 .بوزن قيمي ثقيل هذه املقاربة 

يف  أو    ،مضللة  ،متكلفة  ،مصطلحات كهذه  ان الالمساواتية    تقول املقارابت  ،وعلى خالف هذا

 .  غري ملها

الثاينيف   حتديد    ،املستوى  اىل  أنيت  العدالة حني  نسو ف  ،مفهوم  متباينة  رىف  أقل    ،مواقف 

نستعمله للتحقق  أي املعيار الذي   ،املختارة "عملة املساواة "تبعا الختالف  ، أكثر مساواتيةأو  مساواتية

املعاملة   اىل    .العكسأو    ةيساو تاملمن  من  إضافة  نقبله  ما  املتساويمربرات  مقدار  أي    ،للتوزيع غري 

 ميكن الرجوع اليه.  أساس نظري مثة   ،ولكل من هذه املواقف. ن قاعدة املساواة األوليةمتثناءات االس
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أي كيفية وكمية األشياء    ، لنوعتتعلق اب  ،ومن هنا ميكن القول ان املساواتية يف املستوى الثاين

صيغة دقيقة ومددة للمساواتية يف  ه ال ميكن وضع  فان ،. ونظرا هلذه املتغرياتاليت سوف جيري مساواهتا

 .  هذا املستوى

الثاين(  مقابل    يف املستوى  التصور )مساواتية  العدالة  ىل ان  و تيالالمساوايدعو  هذا    ، نظرية يف 

 .theory relational entitlement-non مقارنةأهلية غري  معيار تعتمد

الكفايةأو  املساواة مقابل األولوية 6.2  

ضد  عادة  ر  اثتتعرفنا على عدد من االعرتاضات اليت  "  املساواة البسيطة  3.1"يف الفقرة املعنونة  

اليت    ،املقاربة الالمساواتية من املستوى األول  طوره دعاة   ،ذرية مثة نقد خمتلف أكثر جلكن  .  املساواة

أتسيس دعاوى  جوهري يف  دور   تساهم ب املساواة الفحوى هذا النقد ان  أشران اليها فيما سلف.  

الال. نعلم ان  العدالة الذي تنصب    ،يف املشهد السياسي  افظجتاه احملال ينسب ل   ،لمساواتيةقدمي لنقد 

عام بشكل  ا  ،احتجاجاته  ما  النمطية  روبرت    مساهضد  "املباديء   patternedللعدالة  نوزيك 

principles of justice"82  .الن املساواةاما  نقد  أيضا من    ،سخة اجلديدة من  فيمكن مساعها 

على  ينبغي ان نتصور العدالة  يثري سؤاال فحواه: ملاذا    ،ملستوى األولاملساواة من انقد    .أوساط تقدمية

 .؟ مقارنأو  حنو عالئقي

 
82 Nozick, Robert, Anarchy, State, and Utopia, op. cit, pp. 155-157 
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العدالة كمفهوم  صوريت    بني   ،ميز جويل فاينربج"  1974-   "العدالة غري املقارنة  مقالته املعنونةيف  

نكار الدواعي األخالقية  منطلقا ال  ،قد اختذ معارضو املساواتية هذا التمييزو   .83مقارن قائم بذاته وكمفهوم  

 .  عليها من مطالبات كثرية ابلعدالةما يرتتب و  ،أكفاء لبعضهمابعتبارهم معاملة الناس  القائلة بوجوب

على مباديء  تنطوي    ،أبنه ال الفرضية األساسية وال هذه املطالب  ،معارضو املساواتيةويتج  

على املساواتية من الدرجة األوىل ابخللط بني املساواة  ويتجون    .فضال عن مباديء املساواة ذاهتا  ،مقارنة

مباديء  زائدا عن احلاجة يف العديد من  أو    متكلفا  يعد  ، املساواةمصطلح ن  ادلون أببل جي.  سلماتوامل

ملعايري غري  ابالعام    الوفاء  حني يتميربز    ،عرضي/انتج جانيب  ليست أكثر من هم يرون اهنا  و .  84العدالة 

 .85املقارنة للعدالة 

  ،عالئقيةمقارنة/ ليست  املعايري املركزية للحياة اإلنسانية الكرمية  ن  أ  - التقادير  على أقل    –املؤكد  

وليس    ،طيبةكانت حياة الناس  إذا    يتعلق مبااألمر  "ن  ارانكفورت فوحبسب تعبري هاري ف  بل مطلقة.

املساواتية قد اخفقت يف ادراك هذه  "  أنفهو يرى    ،من هناو   .86ابملقايسة بني حياهتم وحياة اآلخرين" 

  ، ميلك أقل من اآلخر  الناس كون احد    كمن يفي  ،االخالقي  مركز االهتمام  افرتضت أن ألهنا    ، النقطة

 
83 Feinberg, Joel, “Non-Comparative Justice,” The Philosophical Review, Vol. 83, No. 3 (Jul. 1974), pp. 297-338, 

https://www.jstor.org/stable/2183696 
ي سياق مجادلته  84
ي قول الفكرة نفسها: بير  جوزف راز يقارن  ،السيما جانب المقارنة فيها  ،عدم أولوية المساواة حولف 

طريقتير  ف 
ي تعليم متساو  -الطريقة أ

ي التعليم.  -ب. كل الناس لهم الحق ف 
رغم ذكر المساواة هنا اال ان موضوع  كل الناس عل السواء لهم الحق ف 

هم حصل عليهالكالم ليس المساواة بل حق التعليم. نحن ال ن ي التعليم الن غير
وال حنر   ،أي مساواتهم بالغير  ،تحدث عن حق البعض ف 

ي مستوى التعليماة و عن المسا
ي التعليم للجميع وحس   ،ف 

  ب. بل الحق ف 

Raz, Joseph, 1986, The Morality of Freedom, Oxford: Oxford University Press. p. 220 

85 Raz, Joseph, The Morality of Freedom, ibid., p. 228   
86 Frankfurt, Harry, 1997, “Equality and Respect,” Social Research, Vol. 64, No. 1, spring 1997, pp. 3-15. P. 

6 https://www.jstor.org/stable/40971156 
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 .87"كل منهما  هما ميلكعن مقدار بغض النظر 

على احملك يف خصوص مساعدة    الذي  هي أن   ،املنظور الذي يتبناه الالمساواتيونخالصة  

األقل حظا   امليل    ،نساينالا  االهتمام هو    ،وحتسني حياهتمأولئك  املعاانةإىل  أي  هذا  ختفيف  مثل   .

وال يركز   ،حاال ألنه ال ينطلق من املقارنة بني األحسن حاال واالسوأ ،ابعتباره مساواةاالهتمام ال يفهم 

بغض النظر عن    ، األسوأ حاال  ظروفمنصب على حتسني  هنا  ان االهتمام    .على الفرق بني هذا وذاك

 .شخص اآلخرظروف ال

تشكل   – أي احملنة    –هي  و   ،الذين يعانون  حمنة هؤالء هو    ،الدافع احلاسم لذلك االهتمامإن  

فهي متثل الوسيلة اليت تستعمل    ،أما ثروة أولئك األحسن حاال.  الداعية للفعل  ةالواقعي   ة االخالقياألرضية  

دون تبعات أخالقية غري  من    ، من امكانية حتقيق هذا الغرضأتكدان  طاملا    ، املذكورةعاانة  امللتخفيف  

يف  وليس    ،واحلاحهااحلالة الداعية للعون  شدة  يكمن يف    ،من املساواةإن قوة الدافع للمزيد    مستحبة.

 . مدى عدم املساواة

العدالة  "  تك من نظرايتلأو    ه النسخةهذعليها  يفضلون    ةان معارضي املساواتيف  ،هلذا السبب

  ، نوزيك   روبرت   اهمثل النظرية اليت اقرتح  "  entitlement theory of justice بناء على التأهل 

اقرتح"     sufficiencydoctrine of  الكفاية نظرية  "  و وفقا  فرانكفورتهاري  ا  هاليت    ؤية ر ل. 

 
87 Frankfurt, Harry, ‘Equality as a Moral Ideal’, Ethics, Vol. 98, No. 1 (Oct. 1987), pp. 21-43, p. 34. 

https://www.jstor.org/stable/2381290 
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االخالقيةمهم من    وما ه"فإن    فرانكفورت األمالك بني شخص وآخرليس    ،الناحية  بل    ،تساوي 

متلك  او  ل  حت  ،اخالقيء  عب فلن يكون مثة    ،ما يكفيهأمتلك كل شخص  إذا    .ا يكفيهمل  امتالكه

  .88بعضهم ما يفوق ملكية االخر"

"  iewVriority The P  ةرؤية األولوييت يف "فابر ديريك  يدعو    ،فرضيةهذه ال  من  انطالقا 

أحوال حتسني  على  الرتكيز  اجملتمع  الفقراء  إىل  يف  الضعيفة  أولوية  مع    ،والشرية  فقرا    لألشدإعطاء 

ومييز .  89أقل من سواهم   ،على العون يف هذه العملية  هلماحتمال حصو حت لو كان    ،ضعف حاالواأل

ستكون أشد  األخالقية  دواعي  أن الابلرتكيز على    rioritarianismP  املساواتية ورؤية األولوية بني  

أقل حظا وأسوأ  كلما كانوا    ،انتفاع الناس سيكون أكثر أمهية واحلاحا  ألن   ،السياق الذي يتبناهيف  احلاحا  

  .90حاال 

ا ال ينبغي  لكن هذزايدة املساواة.  اىل    االحوال يف غالب  دي  ؤ سي  ،منح األولوية على هذا النحو 

لو    ،ني  متمايزتني قيمت  اننا بصددان يجب حقيقة   املساواةذلك    .خدمتا غرضا واحداحت  يف    ، ان 

على أي حال فان كال من املساواتيني بينما األولوية ليست كذلك.  ،مقارنة/عالئقيةقيمة  ،جانب مهم

 
88 Frankfurt, Harry, ‘Equality as a Moral Ideal’, ibid., p.21  
89 Parfit, Derek ‘Equality and Priority’, Ratio (new series) V o l 3, Dec. 1997, pp. 202-221, p. 213 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9329.00041 
90 Parfit, Derek, (1995) ‘Equality or Priority?’, University at Buffalo, pp 81-125, P. 101, 

https://www.buffalo.edu/romanell/blog/equality-or-priority.html 
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هو التوزيع    ،ابن افضل توزيع ممكن خلريات مددةهي االعتقاد  يشرتكون يف ميزة مهمة    ، األولويةودعاة  

 املتساوي. 

  ، املساواتيةتعد نوعا من    ابألولوية   املسماةة  قاربكانت املإذا    حول ما  ، ائميبقى السؤال قاس  وهلذا

 وال" من الالمساواتية.  قبميكن اعتبارها نوعا "مام 

أن    entitlement  التأهلمعيار  نية على  بامل  للمقارابت الالمساواتيةميكن    ،على أي حال

وبناء عليه فان الوفاء    املساواتية.  وقع من املقارابت تالقدر املبنفس    ،الناتجتؤدي عملًيا إىل مساواة يف  

حبيث ال يبقى احد مهددا  شخص )به كل  على حنو ينتفع    ،/ ال مساوايت  غري مقارن  /  مبعيار مطلق

  جال ينت. الوفاء هبذا املعيار  املساواةتعزيز  سوف يؤدي يف كثري من األحيان اىل  ابجلوع على سبيل املثال(  

 جيدة. حياة   بل ،فحسب  مقبوالمستوى معيشة 

 ي: هل هرضية اليت نقف عليها األهو    ،من املقارابت  مبدأ اخلالف بني هذين النوعنيان  

 ، اجملموعاتهذه  أو    متحققة ابلنسبة هلؤالء األفراد  املساواةمن قبيل: هل  ج  ائنتالوليس    ،غريهااملساواة ام  

   املساواة او الالمساواة.نقيس عليها وصف  املعايري اليت  . كذلك فان النقاش ال يدور حول  كثرياأو    قليال 

نا جنده يف نقطة  آخر. ولعليكمن يف مكان  بعبارة أخرى فان االختالف اجلوهري بني املقاربتني  

 . أخالقيوما هو غري   ،اخالقي بشكل عاما هو الطرفني مل  أعمق، يف مفهوم
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مع انه يوجب عليهم ان جيدوا    ،كل حججهمهذا القول ال جيرد املساواتيني من    ،بطبيعة احلال

طاملا استطاع التدليل على إمكانية الوصول اىل نفس النتائج اليت يدعون    ،مع الفريق اآلخرطريقا للتسوية  

 يقتني:بطر  ،الرد على نقادهمميكن للمساواتيني بكلفة أقل. يف هذا السياق  ،اليها

ان هتتم    ،بعضها ابلتأكيد وليس كلها  ،والعدالةاالخالق    قواعد  طبيعة  من أبن    قرار: اال األوىل

. وابلتايل فهي تنظر يف املطالبات الفردية على حنو منفصل. لكن  يف املقام األول ابلفروقات بني األفراد

عربوا  إذا    ،مشروط بقبوهلا من جانب مجيع املتأثرين مبوضوع الشكوى ذاته  ،دهاقبول هذه املطالبات او ر 

رأيهم   واملساواة.    –افرتاضيا    –عن  احلرية  التمييز بني  الغرض من هذا  يف ظرف يضمن  اجلواب هو 

 يتعلق مببدأ  وال ،اوذلك اليت يتطلب عوان إنساني ،منطلقا من مبدأ املساواةاملوضوع الذي يتطلب اجراء  

   املساواة.

  مثة شك يف ان الذي كان  إذا    ،ةأكثر ضرور   سيغدو  -تربيري  ذي طابعه العام  ال  –هذا اإلجراء  

 . ملحة حاجة موضوعيةأو    ،شديد ضيقأو  معاانة يف واقع االمر هو  ،على احملك

يف  جيب ان تدرس    ،عدالة التوزيعيةتصلة ابلحكام املاألمجيع    أنالتأسيسية    تيةدعاة املساوا  يعتقد

م  ،عالئقيإطار   السؤال عن  الذي ي   شروعمن خالل  بقبول  التوزيع  قد  و املعنية.    طراف األ  كافة ظى 

جيادلون ابن الفرضية املسبقة    املساواتيني من  ان العديد ، يف الفقرات السابقة بقدر من التفصيل اوضحنا

التربيرية  ،املؤيدة للمساواة القيمة    عيني تل  األمر هذا هو كل ما يتاجه    انو   ،تنطلق من هذه املتطلبات 

 للمساواة.  التأسيسية
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املطالبات    كانتإذا    اننا أعرضنا عن اجابة السؤال املتعلق مبا  – جدال    - حت لو فرضنا  :  الثانية 

non-نطوي على دعوى أتهل غري مقارنة  تابلتوزيع طبقا للحاجات املوضوعية )مثل ختفيف اجلوع(  

comparative entitlement،  سؤولية الفرد كعضو  السؤال املتعلق مب   نلجواب علنحتاج  س  نافان

سواء    ،انه الدين الذي بدين به كل انسان لكل انسان اخر  ،عضاءقية االجتاه بيف اجملتمع اإلنساين  

متماثلة  ظروفهم  أحدهم  أو    كانت  اآلخر.أسوأ  كان  من  ابلطريقة    حظا  اثنية  انحية  من  يرتبط  كما 

الطاقة، اخلريات( على ضوء احملصلة االمجالية ملا يرتتب    ، الوقت  ،الصحيحة الستثمار املوارد النادرة )املال

 .علينا من التزامات

حتديد نوع  اال ان   ، أم العالئقيا/مقاران    ،تكليفنا األخالقي ابملساعدةتضح لنا ان كان  ال يرمبا 

على اقل التقادير يف    ،اوعالئقي  كون على الدوام مقارانيسوف    ، املساعدة ومدى ما يتوجب تقدميه منها

اما ان تكون    ،طالبة ابلعونحينئذ يسعنا القول ان امل.  (دائما  شحيحة املوارد  )ونعلم ان    ظروف الندرة 

ل املطلوب  satiableالشباع  قابلة  الكفاية  ،ابلقدر  اىل نقطة  الوصول هبا  انه ميكن  املستوى  أو    أي 

ان تلك  أو    ،تلبيتها متاماتلك املساعدة قد مت  بهذا الشخص  ميكن القول ان مطالبة  حبيث    ،األعلى

  .91االشباع املطالبة عسرية  

الذي يقق  ستوى  ملاحتديد  ليس بوسعنا  ف  insatiable  العسرية االشباعمطالبات  ابلنسبة لل

املقصود  االشباع  ستوى  م  قول أنرمبا ن  .دقيقأو يصل اىل حد الكفاية بشكل    ،رضا الشخص املعين

 
91 Raz, Joseph, 1986, The Morality of Freedom, Oxford: Oxford University Press, p. 235. 
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  .؟ ابحلد األدىن  ىض على الر   ني ص املعنياشخاألمل  ما الذي ي لكن    .احلد األدىنيتحقق ابلوصول اىل  

د  يتعني مستوى االشباع مبا يتجاوز ححيث    ،واملوارد  اخلرياتتوزيع  املتبعة يف  لطريقة  خذ ابال أنوملاذا  

   ميكننا يف واقع االمر ان أنخذ هبذه الطريقة ونعاجل مسألتنا كمطالبة ابلعدالة.  .الفقر

وان    ،فقط  " القابلة لالشباع"يف الدعاوى    - من حيث املبدأ    – لو كان اهتمامنا منحصرا  اما  

  ، على األغلب  ،ستكونمعايري الكفاية هذه    فان  ، الدعاوى  ذه اخلاصة هبكفاية  حلدود ال  معقوال   ا تعريف  لدينا

)االشباع( رهن    الكفاية   الوصول اىل حد  فان  ،. وفقا لتعريف فرانكفورت على سبيل املثالجداعالية  

  لكن نظرا الن الناس جيدون انفسهم   . انه ما عاد يكافح من اجل املزيدو   ،رضا الشخص املعين تحقيق  ب

يعيشون يف ظروف  –بطبيعة احلال  –فاهنم  ،أدىن كثريا من حدود الكفاية تلك يف ظروف  -عمليا  –

وخالصتها ان حتديد مستوى الكفاية الذي ينبغي    ،سابقةاججة اليطابق فحوى احمل  اهذ.  معتدلة()شح  

 . املوارد املتوفرةمع مث مقارنتها  ،املطالبات ذاهتاكافة بني  املقارنة  ة تتضمن عاجليقتضي م ،الوصول اليه

ووصوهلم حد االكتفاء من    ، نا حباجة للفصل بني معاانة الناس من جهةان  ،وأضيف اىل ما سبق

كن  لتخفيف من املعاانة احلرجة )كاجلوع مثال( ال ميجهة أخرى. ان الواجب األخالقي الذي يدعوان ل 

هذا موضوع خمتلف عن سابقه من حيث    خص على ما يكفيه.شالصرفه اىل واجب أخالقي حلصول  

أي حالة املطالبة القابلة لالشباع واألخرى غري    ،يف كال احلالني   املستوى ومن حيث االحلاح األخالقي.

  مطلقا  أي منهما امرا ابعتبار ،ابخلرياتاملطالبة أو  احلق االجتماعي  لنظر اىلال ميكن ا   ،القابلة لالشباع

هي  . ومن هنا فانه ميكن للمساواتيني اخلروج ابستنتاج فحواه ان العدالة التوزيعية  قابل للمقارنةغري  أو  
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ينبغي ان تلعب دورا    ،السيما املساواة يف ظروف املعيشة  ،دائما مقارنة. هذا يعين ان املساواة التوزيعية

 خالقية على وجه العموم.ويف النظرايت األ ،أساسيا يف أي نظرية كاملة للعدالة على وجه اخلصوص
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