سخن سردبیر
ثِ طَر کلی عذالت ثراًگیساًٌذُ هْوی ثرای کبرکٌبى است ٍ زهبًی کِ افراد احسبس ثی عذالتی کٌٌذ اخالق آًْب ًیس
سقَط هی کٌذ  .درعَض رفتبر عبدالًِ ٍ هٌبست هَجت پرٍرش استعذادّب ٍ افسایص تعْذ ٍ توبیل ثِ ثبقی هبًذى در
سبزهبى هی ضَد ٍ کوک ثبرزی ثِ افسایص رفتبرّبی ٍحذت گرایبًِ اًسبًی م یکٌذ کِ فراتر از رفتبر رسوی هَرد ًظر
سبزهبى در ّر هقبهی است  .ثِ طَر خالصِ عذالت هردم را هتحذ هی کٌذ ٍ در کٌبر ّن ًگِ هی دارد درحبلی کِ
ثیعذالتی هی تَاًذ هَجت جذائی ٍ پراکٌذگی هردم ضَد ّ .ردٍی علوبی علَم اجتوبعی ٍ فلسفِ اتفبق ًظر دارًذ کِ
عول عبدالًِ عولی است کِ احسبس ضَد خَة یب صحیح است  .در سبزهبى ّب ًیس عذالت درثبرُ قَاًیي ٍ ارزضْبیی
است کِ حبکن ثرچگًَگی تَزیع ًتیجِ (عذالت تَزیعی ) ،رٍضْبیی کِ ثرای تَزیع چٌیي ًتیجِ یب تصویوبتی اتخبر
هیضَد (عذالت رٍضی ) ٍ چگًَگی رفتبر ثب کبرکٌبى (عذالت هراٍدُ ای) است .زهبًی کِ ّیچ ًتیجِ ای عبیذ ًطَد (ثِ طَر
هثبل پبداش یب تٌجیِ ) ٍ ّیچ رٍضی ثرای تعییي ًتبیج ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ یب دخبلت ًکٌذ عذالت را زیر سئَال هی ثرد ٍلی
جبهعِ ضٌبس در ایي ضرایط دارای دیذگبُ ظریف است  .از ًظر علوبی اجتوبعی درجِ رفتبر هٌبست یب ًبهٌبست را
ثبجوعآٍری اطالعبت از هردم تطخیص هی دٌّذ .تب جبئی کِ ثِ علوبی علَم اجتوبعی هرثَط هی ضَد اگر ثیطتر هردم
عولی را غیرهٌصفبًِ ثذاًٌذ آى عول غیرهٌصفبًِ است  .هردم عویقب ًسجت ثِ ایي کِ چگًَِ ثب آًْب رفتبر هی ضَد حسبس
ّستٌذ .تحقیقبت اًجبم ضذُ چٌیي ثیبى هی کٌذ کِ حتی سراسر زًذگی سبیر هَجَدات زًذُ ًیس خجر از احسبس اٍلیِ
ًسجت ثِ عذالت هی دّذ.
اًسبى ثیاًصبفی را تطخیص هی دّذ چرا کِ احسبس ٍ تَجِ ٍی را از اًصبف ثر هی گرداًذ .چیس دیگری الزم است تب
اًسبى جْبًی را تصَر کٌذ کِ ّیچ کسی تَجْی ثِ آى چِ دیگری ثِ دست هی آٍرد ًذاضتِ ثبضذ یب در دًیبیی زًذگی
کٌذ کِ ّیچ قبًَى ٍ هقرراتی حبکن ثر تقسین هٌبفع ٍ پبداش ّب ٍ تٌجیْبت ًجبضذ  .زهبًی کِ هردم ثب اضخبصی رٍ ثِ رٍ
هیضًَذ کِ در آًْب ّیچ احسبسی ًسجت ثِ عذالت ًیست آًْب را ثیوبرّبی رٍاًی هی ًبهٌذ ٍ چٌیي تصَر هی ضَد کِ
آًْب از ًظر هغسی هریط ّستٌذ .

- Justice
- Fairness
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