
م و ك ١الح

د يوتهي

ن إلسا فضم]/ ١لالزدسه ١را زهخر [١اةس م وأ ينعال ١الهسر ١ا و ك ك: زطه ١الح إلل وه

.“ ي ش ل ش مإلي هك  ذ لير ذ كإا ص إفللي خأي نإ و فك ض "خن

ضما “ ص ةلتحأت ويل فت ععلره كظألرله إح ضرب نث نتإرمهؤ خا ردينه كإللي خل
ش ،ي. “لدأ ذو نركه،أت خا أفث ،جإتط رت لهرا كإلليو ضخذ عفث هتا نإ

و وك كإللي ضخا لحدقفـت ش إفقيس خا لة ف ذ خأي رب كإري نإ “ [مأي عفث كإبلتبه]
و ضرب ش كإللي ضخا لحدقـر وفرك عف لدس ضكإرؤا خا لة ق إف ص ضكظبؤ ضرب كظإإ
فيه رففب عففث ش ألـا [للي كإقيس ضللي كإرؤلأه]و نحر  ش مإ نث ظا ،ةنأت لير

.[(Nicomachean Ethics Bk I, كإبلتبه" [1-2

خ زه ن ط١ا و ك وهت: ١اةنت ١الح ك١هج  إليه كأ  ب

فرى ضكإ،بتإه لففيكس ،في ض كإر ش رأحح غ رب ألـا كإيبتإه حديلي ر،ؤخ ن تي "كإ
إل كإربففلفه و بركي خهتأ ف،إ ضكقهيـك أل كإ ف،إ ردترفه كإرهحرت إعنيكس ،إيل
ش تفإ كظس،ف ف ة كإدتأرألففه خض كإ ش كإددر،ت ش كإدرح كإرتسله كإرحرنفه ن كإرحلاح أل
ق ش ح،لم إفأت تتله كإرةلؤح كإح فررا ألاك كإر،ؤخ خا كإ ش كإيخذ كإدتعو ضر كإرحرنكن
ش ةرتله خأقبحث رأيو نرأت ش كغأقيكس خض كغهحرتالو إةيله كإقيس أل غو عف كإحدي
ش غ كبحدرتك كإبفإه عففف ش حبر تتله كإرةلؤح كإح فيكط ،تلـي ألر كإ كإقيس رب كق
ىفتع لرسح رب مط تتله كإرأ إل كإ ي هرتعه رحرؤلأهو خرت منك هتأ فت فر رب خع خذ ع
ىت هتنلتو منا ذ غ لدح،ي ربر إل خض رتسله ناإ اكحله خس،له هتأ وفةحي كإ ش ر كإقيس أل
ز ش خسكي عرك رت خض كغرحأتال عب عرك رت ،ؤعففر ئ كإ،حه مه،تط كإقيس عف غ لهر
وفةحي ضخهفس إرأقدحي ضخعرس عفلي ،ففتإللي خا ألاك كظسكي خض كغرحأتال خةقع إر

أل. ورلث كإة وركه ،ك ألر  ق علب كإ شأعي بتجي كإأت ضكإبدتسحو ضظا ن

ىيكجففي خض بؤ حهرا ألـا كظررط خب،ت،ت هتنله إرهتسإحي خض إصةحهتال عفليو خض ق
وفي غ مهيكألي ضغ ح،يط ملدتال كإبري ،ي منك ألففر خ إفحربك مإليو ضإهأحت غ حبر
ص كإريي عأففي هؤلفيك ذ ليكس ه ذ منك هتا كظري كإا يو مأرت ل،تى نإ ش كق،ت عف

. ىلـي ش  فيح مإ ،هفس كإر

وينتحي مغ رت هتا رأففحت نك ي رب ح ش ل ىلي ربجرك خرتع كإرهحرت عب  نتقأبتا 
وي لل أل ،تلي  ىلي أقبي ضغ ححدف  ٢ ش غ حل ة كإح وينت تليو خرت كإح ق ،تإ ربت
وفتةس ذ ظا كقأبففتا بففإتا ( أل كقطكسحو ضنإ نحر نلحت هترك كإةيله رإف

1Social and Political Philosophy, edited by George Sher and Baruch Brody, 1999.

ف

ش كإةيلفه: ش هبري ضعدفي.[نفف ١ ن وي ش سكجيح أقبي ضخرلي ةي كإح كإبلتسح) ن
[٨٧ أ٨-

ش رب كإر،ؤخ كإدففتجك ش رحأتضك هك رت بؤ لأحثال إحزللؤ ةهح اهي ألأت خأ "ضهؤلي ،تإ
ة كإرأقدففهو ىت ١ كإأعي عب ربر وي ش لرفهي كقأبتا ض، أل إ،لد ،زا كإةيله ة
٩ كإلفدله" ش هرلت كإربتجك كظس،له ضكإر،تة ش ن ش خعح،ي كإرأقده كإريهت كإأحتج ظأ

؟٨] :]

فضم] زهخر [١اةس كص حتس اضلهسر ١ا إلو كه١ج ١او ولسهير حه؟ ١اين م  و ك كأ هطاع: ١الح ب

ش كإؤضإففه خا غ ش خأي عف ش كإقهي كإفل،يكإ لحيهه ن ر ة كإ فرعت "حتطلللت خةؤ كإرر
.“ ورطألت إفللي ش خذ راكألس هترده ضح حهت،

فلفه ١ لةتضك كإهرلت حرنلي خط وت ش إف،أله كظبتبله إفدؤكإه هجأ ورط بلتب ضهح
١ أل ةلففتس كإفحؤ فت رب كإرزررك نلي حةدل فت إرحؤكلكو ضخل لحيهه ه،مطح إفي ر
وففتإم خذ راألفس ورث إ ة كظبتبله ضكإبلتبه كإدتره غ ح ش خا كإرمببت ،ردأ
Political Liberalism, my emphasis, p.190-] "[ورـط إفللي ش [ضح هترت هثج

.[4

ربتجك:

رحبدلبخ ىلي ش خذ رؤذ أعيح خطبإر ضأعيح رلك رحبدحتا/  مإ

ة كإلليخ ورطك ئ ح ش ححيهي هك أعيح إفةهرره خا حدث رت كإرهتك كإح

ش إلو عب أعيح رلففكخ خض عفب أعفيح خذ إلف،يكإ ص أعيح طضإثو ما كلحفق نلث حلحف
إل)خ ش خلي (ضإأدك رنص هتأ هصبله

ة كإةهرره: ىتلت وتط  ،تلح

لدس/ كإرؤلأه كإلليح. خطبإر: حدثلث للي كإ

ش ةلتح ش ح،أ لدس: كإرؤلأه كإلليحو ضإهب غ حهـي كإهرره كظنيكس عف رلك: حدثلث للي كإ
.(ً أل رت كإرأقده/ حدثلث كإةلتح كإلليحو مإ ىلي رحب لليح (ألاك 

ة خا ذ كإرمببت فت كإرحؤكلكو غ لرهب إحف ش كإي ة عتسإه ر،أله عف طضإث: مبتره رمببت
وفص ش خ ش خأففي خبفر ش إفللي عف ورط هترت هثج فحت حدثلث خذ ح ىي حهدك ريرتألت/ 

ولفه. لدس للي/ ةلتح بلره بلرهآل خ ش  ش كإةهرره مإ شليلبو غ حير إ

ريكهده:

ش). ويح: كبح،دتس كإرنك كإدص (خض كإةلتس كإفل،يكإ كإفل،يكإله كإردت

ش ش حدثلث كإةلتح كإلليحو خذ رت لأ،تفف ش ح،يلـي رير "غ لرهب خا لحلا كإدرك كإةهرر
ولفه خهني رففب ة بلره خ ش خأحت نك ق عف ش حدثلث إي٣ ردلأه إفدل ش مإ ة خا حبد إفةهررت

ىليألت".



ض

ش كإةلتح كإلففليح/ كإؤلفب/ كإراألفس ة كإربررى ،حت ن كإرنك كإدص كإربح،دؤح: كإأعيك
اكححت. ًو إ ولهو مإ لل ة كإ كإلفدلهو حدثلث كإندتنه/ كإحدفلث/ كإقب/ خأركال ردلأه رب عصبت

فيط ة رلك: ر،ؤخ كإ إل،يكإله هرا بحلركط

ق ش كإدل ش مه،تط كإرركإألب عف إفةهرره (كإرهحرت) خ،ؤك ن "غ حبحلؤع كإبفإه كقهيكألله
و ضرفب فيال ضكغبحؤطكال رحرلثح رب كقهيـك اكححتو إهب كغةحهتال ضكإحددك ضكإح ةلتح لليح إ

نث لبرم ،حت.

ىلي عألقه ربررى ،ي فيط ( مسلتك كإرنك كإدص ،إي٣  غ لدتسك كبح،دتس كإرنك ر،ؤخ كإ
فيطخ) ش عك ر،ؤخ كإ ن

فرلب ز إفرنك كإدصخ ألك ح ق ح،يط كإفل،يكإله كغبح،دتس كظبر ش خذ خبت ربزإه عتره: عف
ش/ علي ر،يطخ ىلي إل،يكإ كإرنك كإدص سكجرت 

لفقله رركهحه ألـا كإربزإه:

ش أعيله كإلليخ رت أل .٨

ف.خلرهب كإؤنتال عب أعيله كإلليخ

ة كإلفلي ش كبففح،دتس أعيلفت ويح ن ذ حيحهث مإلي كإفل،يكإله كإردت ق كإا رت كظبت ض.
ح،يط ألاك كغبح،دتسخ ص ضهل

٤ خنهفتط ش حدثلففث ،دف ش مإ ش حير ىلي كقهيكألله مإ ألك ح،يط خندتك كإةهرره  .٥
كإلليخ

٤ خنهتط كإلليخ ش حدثلث ،د ش مإ ش حير ألك ح،يط خندتك كإةهرره كقهيكألله كإح .�

٤ شخأل،لففبخا ،دف ٤ كإةلتس كإفل،يكإ ش إين فو لهق -٨ غ حأتعي � -٥ (رصةعه:
ق). تي ش خا ح ت كإرنك كإدص إفللي لأ،

ظ خ زه م ١ا ن افخه وس د

ورطله إفللي: ٨. كإرنك كإ

ة: ورطذ إفلليك ص كإ وأل خ. كإح

آل بلرحت ظذ عتب،ه لهف،حت. ش نكحي ضإاكحي ضإل ي رت بلث ن ش ل ولفه:  كإدلره كظ

وفهو مرت ضبلفه لتطهله ضمرت ضبفلفه ش بلره خ ي رت بلث هربلفه مإ ش ل كإدلره كإربتجفله: 
رهيس ضبلفه). حهرلأله (كإربلفه كإلتطهله =

ي رت بلفث ش ل ولفه ضبلث هربلفه لتطهلهو خض  ي رت نض بلره خ ش ل ولفه ضضبتجفله:  بلره خ
هربلفه حهرلأله.

ة كإللي ورطذ إأعيلت ص كإ وأل ه. كإح

٥

ولفه. ي ضكةؤ ندإ نض بلره خ ش ل كظةتسله: 

ولفه. ي ضكةؤ نض بلره خ ش ل كإرددؤح/ كإحدؤسله: خهني رب 

ة هص ررةؤك. لهك كإلليك ريه،ه إفلليو ح أللرإله): أعي فرله/ كإررةؤح (ع

ة هص ررةؤك. لهك كإلليك ىلي ررةؤح: أعيله ريه،ه إفلليو غ ح

ة كإللي: ورطذ إأعيلت completenessكغلح،تط كإ ال. كإحرتع

ش حدؤلي كإللي لدرس ي مإ ش ل فتنه  غ ،ؤ خا حهرا أعيله كإللي حترهو ضرب نث غ لرهب م
فك. ش ةلتح خن مإ

ف. كإرنك كإرتسله إفللي

( اكحله (كإينـت ة كإ خ. كإأعيلت

ة كإبفلهرإرهله ش كإةففتغ ش ةؤ ه،لي عف ص مإ ولفه لحرب ص كإدتع: رت إي بلره خ كإحديل
ةو ةتهت). ى،ت لتعي ملهت،لهو ط كإرملؤح عتإقلت (ر

ة كإبففلهرإرهله كإرملفؤح ولفه ألر ل،يح كإةتغ اكحله: رت إي بلره خ ة كإل،يح كإ أعيلت
ل،تال. لدرط ،تق عتإقلتو رنك: كإفاحو كإرحدهو كإدأتعهو كإ

ةو ى،ه/ كإةتهت ش إفي ل،تال كإقدف ولفه ألر كق ىلي كإل،يح/ رت إي بلره خ اكحله  ة كإ كإأعيلت
ى،ه كإرملؤح عتإقلت. ل،تال كإي آل ل،يح م ضإل

فرعله/ كإهرتك ة كإرر ه. كإأعيلت

ش كإرحرفلثحو ة كإإفت،ت كقأبفتأ أل بففرت ولفه ألر حةدل ص كإدتع: رت إي بلره خ كإحديل
.[Rawls TJ p.325 كليلب (خض رهررعه نيعله رأحت) [بتطا ة رت ك ةو كإدصبت كإدؤطك

ش كإةيهففه ولفه ن ة كإدلره كظ لجرا نك أل ةتإه كإ لإه: ححةد perfectionismكإأ كإهرتإله
(كإقدك)

ة ولفه رحرلثح رب كظندتك خض كإبرت ة كإدلره كظ لجرا نك لإه: ةتإه كإ ىلي كإأ كإهرتإله 
ش كإقدك خض إففث ش نكحيو بركي ع،ي عب ن ولفه ن أل كإدؤطح نض بلره خ حةدل ش حهف،حت (نرنص كإح

لد،ي عأي).

ة كإرلحفإه: ال. كإأعيلت

ة وي رففب كإأعيلفت ولفه عأت ش كإدلره كظ ة كإريه،ه ن ص كإدتع: حهرت كإأعيلت كإحديل
ة كإهرتإله). ٤ حأرلده رب كإأعيلت ة كإهرتإله (ضما كعح،يألت كإ،د اكحله ضكإأعيلت كإ

ة كإؤبلده إفللي س. كإأعيلت

ش رففت لدفـؤ ة كظضإله" خض كإربتجك/ كإرركطس أتنده إحدق ص كإدتع: أعيله "كإلليك كإحديل
وهو كإدففرحو كإؤلفكو فيضطله)و رنص: كإةيلهو كإقي كإريي لليك خلت هتا (حديل،ت ضبتجك 

ة طضإث. شو ألاك خةؤ ك،حهتطك اكح آل كغهحرتعله إصةحيكع كإ ١و كظب كإنيضحو كإحي



�

ولفه خهني رددرإلففهخ خلرهفب خا ط رت لدتك عب خذ أعيح إفدلره كظ ربزإه عتره: خألأت
ةكإأثعيخ ٤ ضهحت ش رددرإله ،د أهرا خهني/ خبك نده ن

غ/ خطبإر: غ للي رب لأثلي طك ىلي طك ذ: ئإه كإل،يح/ رلك: بديكآ  ئل فتنه:أر م
.Halodeck ة كإبتجره/ طكبك: كإةلركأت

ش كغعحدتس ة ردحرؤح عف ى،ت ى،ه: كإي ل،تال كإي ة م ش أعيلت خضك طس عف

ش عرك كإللي. ق خأتأللب ن لدتك خا كإأت -

ش ضةك. ش بلتطح نيخذ هيضك رحدنيك ن لري طهك ن -

ص ضخليال كإهيض رب كإرةك. حرب -

وليحخ ش ألـا كإقحيح كإد خلب كظأتأله ن -

شو إدففؤ كطحفتى ش كإرةك لدتأ إل كإهيض ن إل ظأتع كإفلفه إر حيه رت هأ -بتك كإيهك: "
ش". ،تإ

شخ ١ رب سكنت خأتأ وي ح وةلم خا كإيهك خ

ة ضكإلليخ ى،ت ة ضكإي رتنك لل،يأت سكندي عب كإدصبه ،لب كغعحدتسك

ش كغعحدتس: ة كإردحرؤح عف ة/ كإفاك ى،ت كإي

١و ق ألر  ش خعحدؤ خا  ١و ظأ ش خأي  ق عف اح رب  ل،تال/ إ ٩ عب م ش/ خ،ة وك عف [خ] خة
و "[١ ق] للي [ ص كظإث [ "خعحدؤ خا حلقل

اكحيو ١ إ ش خبرع  ١و نجأ ش خأي  ق عف ل،تال  ش م إل مإ ه] ضإهب منك بدل ]

ش/ خض كإفاح. ل،تال ةتهتح ش هتأس م ز مإ ي كظلي للت اكو خنرب كظ [ال] إ

ش حقألؤ ةهه كإيهكخ ش ألاك مإ ربزإه: خلير

للجت رت نك بلره/ بلرففتو ش كغعحدتس: ظأأت أدحدؤ خا  ة كإردحرؤح عف ة/ كإفاك ى،ت كإيس: كإي
ىلي نذ بلره/ للجت رت  ـئ (خض ظأأت أدحدؤ خا  ل،تال رب مأهت ش م وك عف ىس نليو ضأة نجأأت أي
)و ضعفتألي ـئ ل،تال رب مأهففت ش م وك عف و ضغ أة لـت ىس نلي/ أحةت آل بلرتو نجأأت غ أي إل
ة ى،فه (خض أعيلفت لفف،تال كإي ة م ٤ رت حل،يأت أعيلت ة أدل وؤ٣ خا كإدؤلؤ رب كإةتغ كإ
آل ش حدقلحتو ضإلف ى،ه ن ش كإي ذ لدرسأت مإ ة بلره ألر كإا ي ردلأه نك للت كإرحده)و نتعحدتسأت خا خ

٩ عرت لأهث ألاك. ة (خض كإفاح)و ضرب نث أ،ة ل،تال كإةتهت هرأأت أيلؤ م

ص ذ هدففي لحربف ي بل٦ ألففر كإفا ش ل ضرب نث هتا كعحدتس كإيهك خا ردتأتح كإهيض 
١ إرففتنك ودس عفلأت خرب أدي و منك إث لدحدؤ خا كإردتأتح بلجه ضخا حلقلقحت لليو إ ضلبتعـؤ
ش ل،تعت ن و لفثع عب ألاك خأأت أهؤ م ل،تعت رب هحرـس أل م ش كإردتع كظضك خض ةد كألحث ،تإهيض ن
ذ أدرع. ي كإرةلؤ كإا ش ل آل ألؤنأت كإرةلؤ خض كإ ل،تال ضكإفاح إل ذ كق ١و ضإهب نإ أل كظألؤك حةدل

ش كغعحدتس لؤلده نكحله ى،ه كإردحرؤح عف ش: أعيله كإي كإةيهه كإحتإله إفاكح

ج

.[Rachels P. 72-4 [خأعي: ة ضكلح،تط كإأعيلهخ اك ي: رت عصبه سكال كإ وت كبحد

ئ: أحتج

ة إفلليح حتره. اكحله أعيلت ة كإ ذ خا كإأعيلت ل ك. نره ب،س إف

ة إفللي حتره. فرعله أعيلت ذ خا كإأعيله كإهرتإله/ كإرر ل ف. نره ب،س إف

ش رت. اكو رب كإرددرك خا أدحدؤ خا كإأعيله كإحتره إفللي أعيله رلحفإه ،ردأ ض. إ

ة ١ ،لفب أعيلفت شكإأعيله كإبلتبلهخ رت خألرله كإلففص ة ألاك ،تإأب،ه مإ فتعقت رت ر
كإلليخ

حأانسإ هطاع:١اني١ام

ش إيضإث. ٨. أررنال ةهه كإددؤ كغهحرتع

ش وف ي كإريهث كظ غ رب ،أت ىيك ف. كظ

إل كإدؤكإه. ١/ كإأثكأله كإرأتبس غلحلتط ر،تس وت صأ ش إ ورط كظبتب فلم كإح حر -

إل ئ ر،فتس ورط حأحفف لهك ألاك كإح ش ح فدلقه ضكإاكجده كإح ة كإأعي كإ ،لتا خا ضهحت -
رحره إفدؤكإه.

إل كإدؤكإه. لتسذ: لبرم إأت ،حةؤلؤ ر،تس مط -

ة كإرحأتنبه, وقه ،لب كإأعيلت ش خةهتع ردح،يح ضردتطأه رأ ح،يليذ: لدرع عف -

ش: وف ٤ كإرصرم كظبتبله إفريهث كظ ض. ،د

 ررنفرا [أركه]. للت لتطهرا خ كإر -

بحتط كإهحك. -

ة كظضإله. ول،حث رب كإلليك لتطهرا ردألرا ،حدعلث أ كإر -

ش خا ل٠ةهررك شو إهأحت خهني حهيلؤكو غ حدلث كحقتبت عف حأرلده إأعيله كإددؤ كغهحرتع -
ش حأعث مبتره ضأدؤ كإةهررففه ش كإح (أعيله كإددؤ كإهصبلهله)و ضمأرت حدلث كحقتبت عف

ي. ة/ كإرأتنت ضكظع،ت ئلت كإةدر٣ ضكإركه،ت ة كغهحرتعله إحر ضكإرمببت

٥. كظنهتط كظبتبله:

ئ كظبرخ. ش كإأتح ل ش حدفلك كإرلتإيح/ حةت ش كإرحدتبؤضا مإ لبد -

وتإم كظبرخ ةتغ, ش كإربتضكح منك هتا إ لحد،ك كإرحدتبؤضا كإليضال عف -

إل كإأقدلففهو كإحةيطلفهو إل ر،تس ش لحث كلحلتطألتخ إلب إل كإح كإربزإه كظبتبله: رت كإر،تس
كظأتألهخ



أ

طضإث: ر،ؤئ كإدؤكإه:

لففت،حه ة كظهني هنتنه رحركندت رت ةيله ر ش أعتع كإةيلت أل رحبتض ن ٢ ة لل [٨] إهك 
شليلب. إ

ش أةر رددفرك ٩ حهرا: (خ) لحربت عف وتسله ،ةل ة كغهحرتعله ضكغبح [ف] حيحس كإحقتضحت
وس ضريكهث رقحرةه إفهرلت. ه) خا حيح،إ ،رأت وتإم هك ضكةؤو ض( خا حهرا إ

ش كإررأل،ففه/ ش ن غ كإةع كإإ،لد ش لدر كإربتضكح كإؤلرربيكإله: حزضلك بفلث إفر،ؤخ كإنتأ
١ كغهحرتعله. كإعيض

وه. ش كإقي وقه ن [خ] ربتضكح رأ

وتإم كظبك ةعت. إل إ ة ما هتأ ١: ح،يط كإحقتضحت ه] ر،ؤخ كغلحص ]

ن ١ايقطهت ١احساي

إل كإدؤكإه (كإحدرلرله) ش ريهث كلحلتط رأتبس غلحلتط ر،تس وف كإريهث كظ

ة. تتلت  ه للت ش كةحيكع كظ وف فرب كإريهث كظ لح

ظ خ زه فهقم (زذهقم) اض م  زيسه هطاع افخه اوسف١ ١

.[p. فدلقه ضكإاكجده [62 ة كإأعي كإ ش ضهحت [٨] كإ،بتإه: حدرع عف

p.] ق إفرأقده ردت،ك كإبحرإه كإأب،له إفدلت ضحيحل،له آل كبرله ق: ردتلل ة كإدلت لهص [ف] ر
.[91

.[p. ة كظضإله [95 فك كإهرلت عتسح كإرثلؤ غ كإدفلك رب كإلليك [ض] لق

.[p.327] حد،ك ةيله خبك ï ش ٥] حد،ك كإهرتإله هر،ؤخ بلتب ]

.[p. ش إفهرتك [328 ش حد،ص رب،دت إفركهس كإإ،لد [�] ححإفس كإهرتإ

.[p. فإحتس [331 [ج] رلك كإهرتإله أةر كغ

م إله إلهس هطاع:١اضهحخ١اهم١ا

ش ربزإحلب رحرلثحلب: ش كإرهحرت كإؤلرربيكإ خ. حنلي كإدؤكإه كإبلتبله ن

ي رهحرت خةيكطك فت وقه إفحدتضا ،لب كإرركإألب ،تعح،تطألث خع ليضآ كإرأ حةؤلؤ كإ (٨)
ش هلك. ضرحبتضلب لحدتضأرا حرترت إرك كإةلتح ضرب هلك مإ

ش ححبفث (ف) كإحةرك [كإحبترم] أعيك إركبده خا كإندتنه كإبلتبه إفرهحرت كإؤلرربيكإفف
أل. ىلي كإدت،فه إفحرنل فه ض سكجرت ،حأرال كإراكألس كإؤلأله ضكإقفبقله ضكإلفدله كإرحدتط

ربزإه عتره:

٧

ص رب رركإألب خةففيكط إل رهحرت عتسك ضربحدي رمإ ص لرهب خا لرهؤ إرك كإرب "هل
.[p. ئكليك ،تإراكألس كإؤلأله ضكإقفبقله ضكإلفدلهخ [4 ش  ضرحبتضلبو ضل،د

ذ كبحيةي طضإث ه. كإةك كإا

آل رلحتنلثلدله ١: بلتبله ضإل وت كإدؤكإه هجأ

ش إفدؤكإه. ورط كإبلتب ر،ؤئا إفح -

ويح ش كإندتنه كإدتره إفؤلرربيكإلففه كإفل،يكإلفه كإردفت حبتأؤألت كظنهتط كإرزإرنه ن -
ق كقهرتال كإرحؤكلك). (خبت

ش ل،يط عؤكإه طضإث إفندتنففه آل ألاكو ض،تإحتإ لتسذ لده ش مط وف ضرب نث كإريهث كظ -
كإبلتبله.

ة كإةلتسله فتعقت ال. ر
٩ كإر،ؤخ فك ح،يلي رب ةل ل،ؤض خا "أعيله كإدؤكإه" حةتال خا ر،ؤخذ كإدؤكإه ضكإةلتس خن

ض هحت،ي "كإفل،يكإله كإبلتبله" ريهثك رلحفقت. إأعيله كإدؤكإهو لح،أ
وةلم ش مسلتك كإرنك كإدص إفلليو خ ش رحث عف أل ننره بلؤ ،يكهرتح ش ة منك هتا طضإث عف

ألاكخ

وسف١ظ ن إلسط١رب و

:Resourcism ش راألس كإرركطس ة ر،ؤجله عف فت ٨. كعحيك

أل كإةلفتح: وأت ةلتح لليح (ربتضكح كإرركطس ردت،ك ربتضكح خنفف ردت،ك  fetishism -
/ ربتضكح كإدؤطح). ربتضكح كإينـت

ة إصبحقتسح رب ش كإدؤطك ة ن وأت ةلتح لليحو كغلحصنت كإرركطس رحره إأحرهب رب  -
كإرركطس.

ىلي رحبتضخ ط كإرركطس رحبتض/  ص أةهث خا كرحص هل -

طسضس:

ة ضكإحزرلب (ع،رسله نضذكإرركألسخ) كإرثكسك -

ة. تتلت وه/ رهفقهو كإربجرإله عب كإ خنضك٣ طلل -

Arneson ”Equality„ in A] ش راألس كإينـت خض راألس كإهرتكخ خلأحتط راألس كإرركطس مإ
.[Companion to Political Philosophy, Goodin and Petit editors, 1993

/ كإهرتك ة كإينـت لهص ف. ر

ق/ كإحيحلس. ة كإدلت لهص ر -



؟

ش كإؤلرربيكإلفهخ ش كإحأفرال نف أل نف ق ضكةؤ إفدلره كإهرتإله لإ،فف غ لرهؤ ردلت -
Nussbaum ”Aristotelian Social Democracy„ in Liberalism and the Good,]

.[Douglas et al editors, 1990.

ض. كإربتضكح ردت،ك كإهقتلهخ

وتط: رت سضط كإرنك كإدص إفللي عأؤ طضإثخ ر،ؤئا إفدؤكإففه: (٨) ر،فؤخ كإةيلفه ،تلح
ش ه] ربتضكح نف وهو [ ش كإقي وقه ن وه: [خ] كإربتضكح كإرأ كإرحبتضلهو (ف) ر،ؤخ ربتضكح كإقي

.١ ش ةؤضس ر،ؤخ كغلحص ض هك ةلتح ن ف وه ظا حر كإقي

ن كذخ١ل ومدذ١احوست١ايهو
Democratic Perfectionism

ش حدثلث كإةلتح كإلليح عب سضط كإةهرره ن Sher للي سنتال 

ذ لدحدفؤ خا ش إفلليو ضرت نإ ورط هثج ش خذ ح آل كإؤضإه ن ش حزبل إث لبت مإ “ "
إفؤنتال [عب ألـا كإقهيح] غ ،ؤ خا “ ش كإللي ليع ش أةر  ئ عف كإةهرره بؤ حدث
ش حدثلث كإلليو ضإؤندحت غ ،ؤ ش كإةهرره مإ خنأؤ كظب،ته كإيجلبه قأهتط خا حبد

.[p. أل كإحدثلث" [1 ورطك إفللي لبحة ش ح خا خأر

ش "أعيله كإدؤكإه". ش كإهرتإله ن ص غةعأـت ب،كو ندتطا طخذ طضإث ن فدل ألاك ريهث 

ش كإدلرهخ فرب أعيله هرتإله ن للي عب أعيح غضهرسله حح ألك لؤنت 

م كذخ١له م ١ايهو وقسحت ١احوساه ن  ١الهسز ١اضهحخ١ا

هلرفلهت) (خأعي: عركب،لت آل ش عب ةلتس ح،يليذ ضإل ٨. لؤكنت كإةلتس كإفل،يكإ

ش كإدتع. رنك عص ردلأه رب كإرهتك كإبلتب فرب كإةلتسكإح،يليذكبح،دتس ف. لح

للي: (خ) خا غ حبح،دؤ رنك عفص: ش هرت عيني  ض. لفثع عب راألس كإهرتك كإؤلرربيكإ
ه) حبحإلت كإةهررفه خا ٩ كإر،ؤخو ( ئ كإةؤضس رب ةل غ ب،س/ ر،يط إقدك كإؤضإه خا لحهتض

فك. ش هدك كإةلتح خن ش حدثلث كإللي/ عف حدرك عف

فت آل رهيس كإؤنتال عب راألس كإهرتكو ضإهب خل للي إل فم (ضخ) خا ريهث  له: حر رأتب
فيضطحو ضبففؤ فرعتا ريح،إتا ،تإ آل كإرر كإؤنتال أررنال ردلب إفةهرره كإؤلرربيكإلهو إل

للي ردتخ وكو نفرتنك هف،حرت  ش سنتال رأق لةحتال هك رأحرت مإ

وقرح كإ،ليضبيكإلهو كإحرلففلثو كبفح،ؤكس ىلي رةتلؤح: راألس كإ رلتإي كإبرتى ،زنهتط 
ىف،له. كظ

اكحله (بففتطا أعفيح رت لهرا كإلليو لرهب خا أؤلك كإ ورط إ غ لفثع عب (ضه) خذ ح
فؤ كإةلتسخ اكحله ضكإةلتس ضكإهرتإله ض ش كإددصأله كإحؤ،يله)رتنك كإي،إ ،لب كإ طضإث ن

[p. 8- ة كإدلره [9 ص أعيلت وأل للي: رلإإ ح

ة كإهرتإله ’كإأعيلت اكحله ة كإ ربحري كإأعيلت

٨َ

ة لإهو بففرت فدلقه (خأ ïكإهرتإله كإ ش) ش كإرنتإله (كإرححؤله ،رنك خعف اكح ïكإ اكحله كإ
ش نكححت). ة كإللي ن لإه/ برت ïكإهرتإله كإدرله (خأ ش) تلك كقأبتأ ل إل كإح كإللي منك أتب،

ولفهخ للي عب كإدلره كظ ولفهخ لؤكنت  كإهرتإله كإدرله = بلره خ

ولفهخ ز إفدلره = بلره خ ة كظلي كإأعيلت

ة رلحفإه إفدلرهو نتإحرللث ،لفب ش غ أعيلت لحيكإ للي كغ ص  فري حديل ش  رصةعه:ن
وك هترت. اكحله ضكإهرتإله ن كإ

و؟ ىيع ١الهسز إلوه  ن واع و ومدذ ١الهسز ىض ١ايبسال ى؟ 

Chaps.] أل كغةحيكع ي لبحة ش ل ه] ه autonomy: [خ] هدلرهو [ ش كغبحدصك ٨. كإفهري مإ
.[3-4

.[Chap. ف. كإةاط رب كإدرت ضعؤ كغبحديكط ضلإز كإؤضإه [5

ش كإللي) لهرهله ،تإأب،ه مإ ض. غ لرهب كإؤنتال عدصألت عب راألس عؤع كإةلتس (حنرلب كإ
.[Chap. 6]

[Chap. وحيو ١الهسز [2

كإح،يلي كإةلتسذ:

ش أةر رةتلؤ منك ضندإ منك ش ئلي ر،يط عف (ا) كإدتأراو كإرمببهو خض خذ حيحلس بلتب
وتإةي ردؤرتححت رةتلؤح بلرلت. خرهب حدؤلث ةهه إ

ش أةر رةتلؤ منك ضندإ منك ش ئلي ر،يط عف (ًا) كإدتأراو كإرمببهو خض خذ حيحلس بلتب
ي فرب ها،ت خض خلإففت ٨] ردؤرتححت رةتلؤح بلرلتو ض[ف] ضغ حح وتإةي: [ خرهب حدؤلث ةهه إ
وففتإم ًو خبرذ رب خب،ته حرنيألت خذ ةهه إ ش كإدتأراو مإ كبحؤغإلهو ض[ض] حرني ب،،ت إح،أ

خذ حيحلس ،ؤلك.

ش أةر رةتلؤ منك ضندإ منك ش ئلي ر،يط عف (ا‘) كإدتأراو كإرمببهو خض خذ حيحلس بلتب
ىلي ردأده ة  فرب ردؤرت ٨] ردؤرتححت رةتلؤح بلرلتو ض[ف] غ حح وتإةي: [ خرهب حدؤلث ةهه إ

فةهو ض[ض] حرني ح،يليك نك برح رددرإه. ة ضك تتإإت خض ر

كإح،يلي كإرةتلؤ = (ا‘)

ربتجك:

لففيعراو كإربفتعؤضاو رب لدلؤ ألاك كإر،ؤخ: كإةهرره خع كظنيكسخ ضخذ خنيكس: كإر .٨
“خ يو فت لتطضاو ررعقر كإد كإربح

أل ألاك كإر،ؤخ: ربحرذ مإتط كإدركو كإربففحرذ كإؤبفحرطذو ش خذ ربحرذ لأإ، ف. عف
وتإم راألس كإةلتسخ ئ إ شخ رتنك لفثع عب كإةه فتج شو كإربحرذ كإد ليلد كإربحرذ كإح



٨٨

ة ة ،فتإرةؤسك و كإةركنثو كإحصع،ت ش حبح،دؤخ كقهيـك ش خبتإلس حدثلث كإللي كإح ض. رت أل
ة كإحرهلب (رنك كإدركعؤ كإأتبفه إفبفإه)و خحبففح،دؤ فلكو بركألب/ بلتبت ىلي كإددصأله إفحق

هرلدتخ

ذ لبح،دؤ)خ ورط كإللي" (كإا ٥. رت ألر "ح

ق عفأت. ة بلرله لصنله حأتب ش إصبح،دتس: كسعتيك ردلتط بربلرإره -

ش ريهث لرهأفحث  ن للت ة بلرله خا غ خ يك ش إصبح،دتس: كسعت ردلتط م،لبحررإره -
ط. لحي فرال ر ق رر رب خا لدينرك خض غ لرهؤ خبت

ة كإدلرله رب ضهحففه أعفي ردلتط رلحفإ إصبح،دتس: غ لرهب خا ح،يط كغسعتيك -
فيطلب). كإرحزنيلب (كإرح

وتإةه. ش إ ئ كإرلحفقه كإح له كإةه ش رأتب ش إفة كإأحلهه: لحإفس كإحةفلك كإأحتج

[Chaps. إليقشت [3-5 ١الهسز ط١ل

كإردرإه كإفل،يكإله:

ق ةلتح ربحدفهو ضرب نث لرهب إفةهررفه خا ش خا لدل وفةه طكبله ن إهك نيس ر
[p. ش إفللي. [45 ورط هثج ١ إ،دت ظذ ح وي ئ (خععث) بلره ،دؤع كإح حدث

ربتجك:

ورط كإدرلث إصبحدصكخ [٨] رت ألر كإح

ورط إصبحدصك خا كإةلتح كظععث بلره بلأحهحت سكجرت رأت كإةهررففه عب كإح [ف] خلفثع
ورط إفلليخ ١ إ،دت إح وي رب كإح

إليقشت كه ١ل ين

ففث ش رففت ح ش أإت٣ ضكبتو ضإهب غ مهرتال عف غ بلره كغبحدصك عف لهفه: حقحي كإر
لهفه إرب ألاكخ) (ر

ة نصنه: كبحيك،ت

ة) كإرثلؤ رب كغبففحدصكو ش كإرثلؤ رب كإةيله (كغلحلتطك ٨. كغبحدصك ضكإةيله: لدأ
وتس٣خ وةلم/  خألاك 

شو ًو كإحفدلب كإراأل، ر ىبلك كإ للجت رت خهني رب كإةيله: كإحصعسو  ف. لحإفس كغبحدصك 
ورس. ىلي كإرد ليلإ  كإح

ففؤ ش رت/  ش: حدؤلي كظب،ته كإح ٢ كإددصأ ة إفقة تتلت فتال كإ ض. لحإفس كغبحدصك مل
فري ألاك كإحدؤلي. ش  ة ن فلص كظندتكو ضحدؤلك كإحق

شخ ة كإنصنهو نرت أل ش إصبحدصك حرإلقه رب ألـا كإرحإف،ت لهق

ف٨

إليقشت: خ: ولخطلم ١ل قه

إل رب مطكسحففحث نةبفسو ضإهفب آل ظا كلحلتطكححث أ،د "كإقتعفرا ربحدفرا إل
.[p. ق خب،ته هلؤح’" [48 ش خبت ويكره إررتطبححث مطكسححث عف ش كظهني  ،تإردأ

ط ررهي نكحلت. كإقهيح كظبتبله: كغبحدصك بفر

ش ذ لؤنت مإلي حدؤلي كإقتعك إعب،ته كإحفف لتآ كإا ش "كإأ لتآ كإررهي نكحلت" لدأ "كإأ
لرنيألت رربقي" (= "كغبحهت،له إعب،ته")

ص كغبحدصك للي إحديل ةك 

ض لهفرا إأةؤس رحفف ض ’ ٨ ليآ أل كإ ص ححةد لهلس حدؤلي كغبحهت،له إعب،ته عب هل
هو لدتسك كغبففحدصك لك ،حت كغبحهت،له إعب،ت كإريي ربحدصو لبح،دؤ هك رحإفس إيلده حق

ة لإليح. لهص فرب ألـا ر كإددصأله كإدرفله غ رهيس حرإلؤ كقطكسحو لح

غخ ضنلث إلونقلث ش عأؤ هتأ ذ ألاك نهيح كغبحدصك كإلفد ئ لرك

وركه. وركه ظأحت  إل = عرك كظندتك كإ ش عأؤ هتأ كغبحدصك كإلفد

شو كلففحي و لل ش كغبحدصك كإ ىلي كإلفدلهو مإ ة  ش كإديكطك للي رؤ ألـا كإقهيح مإ ليلؤ 
اكححت. كإلليله/ كظندتك كإلليح إ

إل ش أةر رأبس: هتأ ض لدؤ كإقتعك ربحهل،ت إعب،ته عف ش رح إل ن ص هتأ للي للتإ ضإهب 
١ إ،دت ظب،ته هلؤح. وي للي عأؤرت ل هو  ١ إ،دت ظبرذ كظب،ت وي عأؤرت لح

ش أعيله إعب،ته إأرففع هو خغ أةحتال مإ إعب،ت منك هتا كغبحدصك لدتسككغبحهت،لهح
كإرلإإ.

فك كظب،ته كإرؤطههخ فك كظب،تهخ خن خغ لهس خا لدتسك كغبحدصك كغبحهت،له ظن

فك كظب،تهخ خرنفهخ فؤ خن ق كغبحدصك  ق كإأت خلرهب خا لرتط

فك كظب،ته كإرؤطهه إصبحدصكخ ١ إ،دت ظن وي ش كإح خلهق

"١ ش أةر هفت ١ إ،دت ظب،ته "كإدرله عف وي لحإفس كغبحدصك/ كغبحهت،له إعب،ته كإح
.[p. 55]

ش خأحت كغبحدصكو نفرتنكخ للي: غ ،ؤ خا لد،ك راألس كإةلتس كغبحهت،له إعب،ته عف

لرك ةلتح لليح. ق خا لدل ٨. لدرع كغبحدصك ظأي لبرم إفأت

 ،تإريي. ص كإةلتح كإلت ش لرنيألت ررب غ ألاك بفقت كغبحهت،له إعب،ته كإح ف. لقحي

ي خليذ بلره للت ش ةلتح كإرييو بؤ حهرا خ ي كإرةلؤ نك كإدلره ن ش ل آل كإ منا كغبحدصك إل
وتإم كغبحدصكخ ويكال كإدلره سكجرت إ ق ةلتح لليحو نفرتنك لهس خا لةك  ش كإدل فت ن خل



ض٨

ة لإه كإرةلؤح نك ش كإركبت كظأ زو ضن ش: كغبحدصك ريح،إ سكلفلت ،تإدلث كظلي طس إل،يكإ
لإه كإرلحتطح ،تبحدصك. ش كظأ ولفه أل كإدلره كظ

ش ش خا رت ألر نض بلره ألر كظندففتك كإحف هو من لدأ غ بفقت كغبحهت،له إعب،ت ألاك لقحي
لففلي ش كظبك هثجلتو خأي حث كلحلتطألت ،تبحدصكو ضط،رت خطكس  ح،يليألت خض ب،س ب،رإحتو عف

لتآ نض بلره رت إث للحي ،تبحدصك ضإاكحي. .p] خأي غ أ للجت رت خهني رب ألاك [60

ة  كإدلرهخ ش لحث كلحلتطألت ،تبحدصك نك لإه كإح ربزإه: خةدت ندإ كظأ

لهفه خبتبله إفؤنتال عب كإةلتسله رب بلره كغبحدصك: ر

ة  كإدلره إفةلتح كإقيسلففهو ش لحث كلحلتطألت ،تبحدصك نك لإه كإح فتا: (خ) ندإ كظأ رقيض
ة إل كغلحلففتطك ة بلرهو نفلب لإه نك ش كلحلتط خأ ٩ كإةهرره كإرركإألب عف ه) ةلنرت حة )

كإأتحهه ،ربحدك خ،ؤك.

ئ كإلفلي: [٨] فمو لرهب إفةهرره خا حدففث ه) ضك شو ضهاه ( فد غ (خ) حرك كإرقيض
ي ةركنفث فرا كلحلتط كإةلتح كإلليحو [ف] معإففت ش رب لين ة ضكإدرح عف ،تبحلؤكع كإححؤلؤك
ة أل رمببفت ٥] لفف ىلي عدصألففهو [ ة ،إيلده  فلص آل ةلتح لليحو [ض] حدثلث كإحق إفدل

ش إي٣ كإةلتح كإلليح. ٤ عف ورط كهحرتعله حة حرهلب/ 

ش غ عف ٩ لرهب ،لتا خأحت رحبده نص كعحيك أل رت كغلحلتط كإةيخ ةل ىلي رحب خهك ألاك 
غ بلره كغبحدصك. ق خأحت حدر ش خبت ىلي كإرةتلؤح عف ة  كإبلتبت

لي إصبحدففصكو لرهفب خا ىلي ر،ت فرب حدثلثك  ٥] لرهب خا حح ] ’ للي خا [٨] ليذ 
ش خا للحتطضك كبحهت،ه إفدلره كإرةحرفه. ٩ كإررإألب عف حة

ة فلفص ق كإحق ىفي أل  لهفه: غ لتففف ىلي عدصأله: ر ة ،إيلده  فلص [ض] حدثلث كإحق
اكحفيو ضألفاك فلكو ضخا للحتط نلرت ،دففؤ إ ىلي عدصأله مرهتأله خا حقحث بلره كإحق ،إيلده 

أل رت حدثلث كغبحدصكو إرتنكخ رحب

وهخ ة لت لهص ط ر غ كغبحدصكخ خألأت [ف] كإةركنث: خحدر

ة كإحرهلب. ٥] بركألب ضبلتبت ]

ة. فت إفدرح/ كإححؤلؤك ىلي نذ كإدلره كإلت ط  ة ضكإدرح: خرنفه إفبفر [٨] كإددر،ه: كإححؤلؤك

فؤ: بركألب 

ة. لإه كقسرتا: كإرلبي [كإدرتط]و ضكإرلؤطك خأ

ىلي كإرحاه: ط  كإبفر

٩ كإدؤكي. ةؤل لهو ،لت كظإقتكو كإ،اكيحو كإقتة

صخ خلرهب حرنلدحت رت بلره كغبحدصكخ هل

٨٥

إليقشت إليقشت/ ١ليخ١ع ١ل ن ١ل ج ب ١ال

ئاو ضكةحيكع كغبففحدصك بلفؤ ة كإللي ض آل غعح،تطك كإةيهه كإحتإله إراألس كإةلتس: إل
.[p. ش كإدلره [73 ش حدق عف

ه)كةففحيكع ئاو ( ة كإللي ض آل غعح،تطك وفحلب: (خ) إل للي ،لب ربزإحلب رأق إث لرلث 
ش كغبحدصكو ضألرت إلبت رحدتسإلبو ندإ حبففحفثع (خ) خا كإلفلي غ ش حدق كغبحدصك بلؤ عف
ه)و ضخهني رب ألاك ل،ففؤض خا شو ضغ حبحفثري ( ش كإقدك كإةهرر لرهب خا لفدس خذ سضط ن
ش كغبحدصكو ضلقحم ألاك كإ،ففته أل ن ش لرهب خا لد،ي عأحت كإة ش كإقهيح كإرةلؤح كإح ه) أل )

فرب ليبت إصبحدصك (رحرت بك). ذ غ لح إحدثلث كإلليكإا

ش ةو ضعفف ئا غعح،ففتطك ش كغبحدصك خأي غ ض أل ن للي: غ لعحي كإة إ خإيضةه خبرذ
.Chapو ضما 4 ش كغبحدصك [كظرنفه رفب: ز كإربررى ،حت منك إث لحؤلك ن كظبك كإدلث كظلي
١ إراألفس حقألؤ هففت ض وك آل ،لأه هترفهو كإق ٥ (كةحيكع كغبحدصك) إل وك هتا ألاك نتإق

كإةلتس].

غ رت كغبحدصك ،زذ ئا عأؤرت ححدتط ة كإللي ض آل غعح،تطك للي: إل ريكهده خإيضةه 
سطهه.

للي: بمكك 

ش ئا ن ة ض ش ردعث كإبلتبت ئا ن ش إحت ض ة كإح "إرتنك لهس خا غ لهرا إصعح،تطك
ق كإررإأرا ةلتح لليحو خلهففس خا غ ألاك كإبلت٣خ ضمنك هتا رب كإرحث خا لدل

.[p. ـخ" [73 ئ ش كقإص٣ إفؤضإه خا حدث لتآ ب،،ت عف حرني لليله كإأ

ة غضهرسله بلتبله: فت كعحيك

 هرهيس للت  (طضإث)و (ف) لبحلؤع كظ للت حدثلث كإللي: (٨) غ لةحيع حرلث كظ
ضبتجك.

.١ غ كظألؤك وتإم هك ضكةؤو غ كعحيك طس: حدثلث ر

هطاع ط١الهسز

ة كإللي ضطكي بحتط كإهحكخ ورطك "أعيله كإدؤكإه": إرتنك غ لبرم ،ح

غ "حةهرله لفدلت" (أحلهه عركرك لتطال بلإيح كإريي). [٨] ألـا عركط

.[p. آل هثيك رب إ،لدحأت كظضإله [81 ةو ضإل اك ش كإ ش ،تإأب،ه مإ [ف] كإللي لتطه

ورطكححث كإهثجله إفللي لهدك كغحقت٣ عبليك. ق ،ردينه ح [ض] كإبرتى إفأت

ïكبففحديكط "كإفل،يكإله كإبلتبله": كبح،دتس كإاكألس كإقفبقله ضكإلفدله ضكإؤلأله كإهترده
ئح. ش بلره ،تط ىلي مهيكأل

ش كإةههخ خللي٣ ألففاك طضى ئحخ رت أل ش بلره ،تط ىلي كقهيكأل ربتجك: ألك كغبحديكط 
٢ سكنت طضإث غبح،دتس كإاكألس كإهتردهخ ضأ



٨�

فهخ ئحو إرتنك غ ححث ردتل ش بلره ،تط ىلي كقهيكأل غ خا كغبحديكط  كنحي

طسضس ررهأه إيضإث:

ق إ،دت إؤبفحرط ش بت،ك إفح،يلي عأؤرت حرتط ررتطبه كإدرح كإبلتبله بفلث ض،تإحتإ "
إل فففري كإر،فتس ش  ش هرلت كإرركإألب خبتبلتحي ن لحربت ،ؤطهه رددرإه خا لرف

.[Sher p. 86 ش خأحت رددرإه ضعدصأله" [أدص عب: ش لد،فرأحت عف ضكإرنك كإدص كإح

ش أةر رددرك خا لرفلي" كإررإأراخ ذ "لحربت عف رت كإا

judgement ي كإةهث خع،ت

ض ،دفؤ ش كإدففرذ كإددفلفهو ةحف فرتجي رهحرف  نضذ كإ للت "غ لحربت رب كظ
.[Sher p. 89 آل كإأحلهه" [أدص عب: ش أق وفرك مإ له كإةيح خا ل كإرأتب

ش. شو رقتأللر شو حدرلر ًو مر،يلد ة: عؤع حةؤلؤ/ حددلؤو مإ لهص ر

وله خع ربحدفهخ لل شخ رت ردتلبه كإرددرإله:  ش خع مر،يلد غ لفد خألاك كعحيك

زطهحه؟ ط١الهسز

ش كإربتضكح: كغألحرتع ضكغةحيكع كإرحبتضذو راألس كإةلتس هففثي رفب ش ن أل كظبتب كإة
أل. حزللؤ رأتبس إحاك كإة

راألس كإةلتس. ï ش كإرركطس ïكإربتضكح ن كغألحرتع ضكغةحيكع كإرحبتضذ

ش إفربتضكح. لهفه: إث لبحهس سضطهلب إفحزضلك كإهرتإ ر

ب ٢ ١اوعزط إلس لبم ١ال

ص لهفس خا إهلفف فلصححث ة كإبلتبه،حق ش بيكطك ق ،تإحزنلي ن كظإيضةه: كإبرتى إفأت
ص. و ىلي رأ ق ريحلبو ألاك  ة كإأت فلص كليضا ةلتححث لةبس حق ق ك لدل

ةهه كإةبته كإرثسضال عأؤ سضطهلب (خ)

ة فلفص حق ففك (خذ ش خن لزا رت لهدك ةلففتح ة ، فلص ش كإللي = حق ش ن [٨] أعيلح
سكلفله).

آل هفثيك رفب لفليذ ففك إلف كليلففب خن لزا رت لهدك ةلتح ك ة ، فلص [ف] كإحق
ة كإلتطهله). فلص (كإحق

كليلبو ش ك ق بفإتأت خه،ي ررت لدإ ٤ كإأت ش ،د ة كإلتطهله لدإ فلص [ض] ةبته كإحق
فلصححث ريحلب. من لةبس حق

وقهو خذ حلففي٣ ر،فؤخ كغألحرفتع ضكغةفحيكع ىلي رأ ة كإلتطهله  فلص اكو كإحق ٥] إ ]
.(ً ة كإديبلهو كإ،اكيحو مإ فلص كإرحبتضذ (رنك: كإحق

ج٨

فففرا خا كليلففب لق ق خا ك ش خبت ٤ عف ئ كإةهرره للي كإ،د [�] ضرب نث إب حدث
.[Sher p.95 ش: ة ن لرك ،إيلده ردلأه [خأعي كغبح،تبت لدل

ش آل عفف شو ضإلف فلك كإدلتبفف ش كإحق ش عف ش راألس كإرأقده كإر،أ ة: ألاك بلؤ عف لهص ر
كلففيضا ق ك فك خا لدل ٤ لق ش نهيح خا كإ،د ش كإبلتبه كإهرتإله عف راألس كإهرتكو غ ح،أ
ش نهففيح خا ورك،ت خض لإزو هثيك رب لليألث ألثو ضمأرت عف ،إيلده ردلأهو ضخا ألاك لدؤو 
فرفب ش كإركبت إفهرلتو غةع خا حزضلك سضطهلففب إفربفتضكح لح إيبت ردلأت إفةلتح للي ن

ق". ٢ ،تةحيكع ردترفحي هرت ليلؤ كقأبتا كإللشي خا لدل لل "ححإفس ردترفه كإ

ش إر،ؤخ كإربتضكح لدرك خا كغألحرتع ضكغةحيكع كإرحبتضذ لعففحي غةع خع كإحزضلك كإهرتإ
لرك ةلتح لليحو ضحلي٣ كإربتضكح عأؤرت غ لحففث ق خا لدل ٩ كإأت عأؤرت حةتضك كإةهرره ة

فك إفربتضكح. آلكإحزضلك كإرق ش ةهه إ،لتا خا ألاك إل ي ،حاك كإر،ؤخو لةحتال سضطهلب مإ كإرنت

ث ةلتح لليح رت خرهبخ ش خا حدت ش ن وفةه رب ريح،ه خعف ز: ر ةهه خلي

ئا عأؤرفت آل إحت ض ة كإللي إل فم خا كعح،تطك آل إؤلأت ةهه رب كغبحدصك حر أحلهه: إل
غ رت كغبحدصك. ححدتط

شو [ف] لحؤس كغبحديكطو [ض] أففثكال ىلي رصجث: [٨] برد ز: راألس كإهرتك  ربتجك خلي
ش كإلإز. مإ

وتإم راألس كإةلتس: ئ إ ةه كبع: و

.[٥ ض- وصا أل كغةحيكع [كإق ي لبحة ش ل ه] ه ش كغبحدصك: [خ] هدلرهو [ ٨. كإفهري مإ

.[� وك ه] عؤع كغبحديكطو [ال] لإز كإةهرره [كإق ف. كإةي رب [خ] كإدرتو [

وففك ش كإللي) [كإق لهرهله ن ض. غ لرهب كإؤنتال عدصألت عب أاألس عؤع كإةلتس (بلره كإ
ج].

غ: وخ١بنم

ة كظبتبله: كغسعتيك

ئإدت (خإيضةففه أل سضإه رةتلؤح/ غ رأةؤط  [خ] كإدرت: كإةدر٣ كإفل،يكإله هتنله ،ؤضا لف
ة (ررفت ش كإرلفؤطك ة كإؤعتطح ضكإفركآ ضكإ،اكيح ضحدففتإ هتن،ه مر،يلدلت)و غ حؤكط حةيلرت
ئلتسح كإأقرن ضكإففنيح ش  إدبرح خض حةهث" خع حبحلؤع ن “ فةتلت") "ههك ش "هيكجث ،ص  لبر

.[p. ضكإدرح [113

ىلي كقهيكأللهخ ط/ خبجفهخ بتطا خندتك كإؤضإه كقهيكألله ض لهر

فتجك ١ رب كإددر،ه + كإق ئ كظبتبله رب [خ] + كإلر أل كإةه ه] عؤع كغبحديكط: حأإ، ]
ليو أعففيح لتط كإ فؤ كأح ش كعحؤكك كإرإتإس + ضلدرك  ٤ عف كإفل،يكإله كإررلثح/ كإإ،ت لة
ئلفت ص إفحدتضا إحر و أل كغبحديكط هتن،هو ط،رت ،،بتإه كإرلإإ كإرأ ق حةدل ش خبت طضإث ن
وي غ بفقت كإةلتسو ط،رففت ،،بفتإه "كإدأفت ذ لقحي آل كإرلإإ كإا يو ضإل كإرأتنت ضكظع،ت

.[p. 126 كإدتإقله ضكإيرثله" [7-



أ٨

طخ لهر

ش كإةيله"] [ال] كإلإز: رلك ["ن

ش خأي عأؤرففت إل أل ش كإ،ة و لل ط كإ ش كإبفر فؤ حؤلك كإهرحرط ن ئ  خبرذ كإةه
فت كإلإز. ش كإرر ئ خأي لحؤلك حؤلص لتإجت خض لحؤلك ن لحؤلك ضكإق

ي كإدتسللب إؤلحث ضبففتجك لتعيألث ضعيضنحث ردعث كإيهتك ضكإأبت رت كةحيكع ر
ش لرفهحت خذ ضكةؤ ئلي. ذ كإح ردينه حقر٣ حف

٤ كإيسضس: ،د

كنففتطكإرقبفؤح إفندتنفهو وره)و ك - لليله كإةله ردت،ك بت،فله كإةهث إفلإز (عؤع كإد
(كإبر٣ ضكإللي). judgement ش/ كإةهث ش كإحدفلث كإيبر كإحدرلك عف

ش كإلإز. ل ة كإردحتسح إفح،يلي إحةت ىلي كإرةتلؤح ،تإردتلبت ة  ش كإبلتبت لهس خا حق -

طخ كأعي كإؤنتال عب ةيله كإهصع. لهر

ىفلي ش كغبحدصك خض رلففتإي كإؤضإفه  آل عف إل خا راألس كإةلتس رمب أحلهه: إث لن،
كإرةتلؤح.

ج] وك ودر،ه ردينه كإلليخ [كإق نرتنك عب ةهه كبحةتإه/ 

خ زه ونخبم ١ا

ودر،ففه ردينفه كإلفلي ش كبحةتإه/  آل راألس كإةلتس عف كظإيضةه كإفل،يكإله: لمب
ش كإللي] لهرهله ن [كإ

آل ألاك سنتعت عترتو ندتطا: إل

شو كإفل،يكإلفه وفةحلب رب ريح،ه خعففف ز ر ش كإةلتح كإلليح مةؤ ش حدق طضإث: كإدؤطح عف
وؤ٣. ش كإ ىلي رحركنده رت حدق كإبلتبله 

٢ لل ضهس خا لهرا هك  “ لهرهله مهت،ه لإز حرترتو ظأي منك سضطهلب: "ل،ؤض خا كإ
ز ش خلفي ذ ،تإحزهلؤ ظا كلحلتط ةلتح عف وله إأقبيو ناإ لل ةيك خا للحتط رنفي كإدص كإ

ش كقإص٣". آل ظأحت عؤلره كظألرله عف ربزإه بترله كظألرله ضإل

و غ ،ؤ إأففت هرلدفت "خا ي كإهرا" لت ش خة ش ن ش لفد Ackerman: "غ لبححي ردأ خهيرتا
ش كإدتإث". أإ،ت ردتألأت عف

وغسالم م  كحه لبم قح

وتسبه. ة لفدله  ١ خا كعحدتسك ة كإلفدله ر،يطحو إث لدي ش هك كغعحدتسك لهرهله ن ع٨: كإ

ش رنك عص إفللي. ة ر،أله عف ا: إاك غ لرهب خا ح،يط كإؤضإه خذ بلتبت

ىلي كإراهرطح: ردؤرححت (كإدلرله)  enthymeme فرتط ألـا كإةهه م

٨٧

وتسبه. ١ خأحت  ة إث لدي ش كعحدتسك ش كإؤضإه بيكطكححت عف ش خا ح،أ ت عف: غ لأ،

منا كإةهه:

وتسبه. ة لفدله  ١ خا كعحدتسك ة كإلفدله ر،يطحو إث لدي ش هك كغعحدتسك لهرهله ن ع٨: كإ

وتسبه. ١ خأحت  ة إث لدي ش كعحدتسك عف ش كإؤضإه بيكطكححت ش خا ح،أ ت عف: غ لأ،

ش رنك عص إفللي. ة ر،أله عف ا: إاك غ لرهب خا ح،يط كإؤضإه خذ بلتبت

ش ألـا كإةههخ نرت كإلإز ن

ق راألس كإةلتس. ش كظلصبله خبت لهرهله كإدتره ن للي: غ لرهب خا حهرا كإ

ش هك أل عفف non-cognitivismكإدفتع (من لإ،ف للي خا راألسكإصردينففه لفثع عب 
١ خا ٤ ،تحبت٣ راألس كإةلتسو ظأي إث لدففي ش) غ لرهب خا لؤكنت: لين كإلإته كإدلر

وتسبه. ضراألس كإةلتس)  ذ عف ش نإ ة بلرله (،رت ن كعحدتسك

طسضس غردينله:

ش). لهرهله كغأحدتج ش كإللي (كإ وي عف ش بت [خ] كإراألس كإصردين

K = JB, not K = JTB ش كإركبت ش كظلصبله إهب ح،يليو ن وؤ٣ ن ه] غ  ]

ه] سنتعت عب راألس كإةلتسو ضلرهب خا حهرا [خ]. إل [ إلب

لهرهلهخ ة إفللي إف ورطك ئ ح ربزإه: خنره ر،يط إقي

ص كإندتنفهو ففف لتعي كإرصيره (خ ة كإهرتإلهو كظنضك٣و ر فلص لرأله: كإحق ة ر حزنليك
كظبرك٣و كإؤلتأه).

١و وفةفه/ كإةبفؤوكإلفر ة كإر ويكعفت ة كإرحدفده ،تإدؤكإففه:  إهب بتطا كإديكطك
فؤ رت كإإ،ده كغهحرتعلهو كإندتنففه خض كإؤلتأفه خض كإحةفلث غو كظأتألهو كإحدت كغرحدت

. للت ع إ

لهفه خهني ش كإلليو ضإهب غ ح،ؤض ر لرأله عف ة كإر ٤ كإحزنليك أل ،د كإأدإه كإدتره: حأإ،
إل إل كإدؤكإهو ط،رففت هفتأ ش حركهي عرك ر،تس لرأله كإح ة كإر لهفه كإحزنليك لإرطح رب ر

ش كإللي خبك. لرأله ،تإأب،ه مإ ةكإر كإحزنليك

ش. ش خأي غردين ئ كإللي عف غ ر،يط إقي

١ كإلليخ ص أدي ربزإه م،لبحررإرهله عتره: هل

ش كإربلإي: ش كإركبد كإحدؤلي كإلفد

فك حقبلي. ش كن [٨] كغبحؤغك عف

ز. ة كظلي [ف] كغحبت٣ رت كغعحدتسك

ش. كحبت٣ رأإد -



؟٨

-بؤطح حقبليله

أل ضضكبت. فل ش  ئا حزرف حرك -

ويلةه ضربححيح). لي ( فةه إفللي ضكإ [ض] خسضكط عفله ضك

٥] ربزإه حرلث كإؤكندله كإلفدله. ]

وأفت [ف] فرب [٨] ض[ض]و خهني رب ألففاك ح للي عب [ف] هح،يليو ضإهب [ف] حح سكنت 
ي خا ردينحأت ،تإللي هرتإله. كسعت

ن ن١اومدذ١ام١ي ىض فسج ١ىيخ١

زو ة خهني بلره رب كظلففي ة ضكإدصبت لإه ضكإبرت ٤ خأركال كظأ "،ؤكأله ح،ؤض ،د
فك رففب كإةلفتح زو خن ي كظلي للت ة كظ نرنص إرةع خا كإةلتح كإربحدكو رت ن،ت
ئ بلث رب فم خا هك إيك غ ،ؤ خا لر ة كإ،ؤأللت ش ألـا اكح ىلي كإربحدكو إلقبي كإ
وركه رت خذ ةتإه نكحله لدحدففؤ خأفحت ش عصبه  ة ن ة ضكإدصبت لتآ ضكإبرت كإأ
تتإسو بؤ غ له،ي ش كإ ذ ن ش بزةتال خا غ لرهب ،لتا نإ وؤط بلرهو إهب نلرت لف ر
ش كإحبفلث ،زا هفص ش كإربزإهو ضإهب له،ـي عف ةن ٤كإ،ؤأللت ش طن ش عف اكح ألاك كإ

.[Sher p. 176] " ذ لرهب خا ل،يـط رب ضهحه أعـي ىلي رؤعث ،تإؤإلك كإا

وةلمخ خرنفهخ خأعي ر،ؤخ خطبإر عأؤ طضإث. خألاك 

للي: خرنفه ،ؤألله:

له ،تبحدصك. [٨] كإةلتحكإردت

ة كإلإليح كإرحةؤله. ئعت [ف] كإرأت

غ). شو طلت ئ (نهيذو نأ [ض] كغرحلت

.(ً ٥] كإردينه كإركبده كإدرلده ،تإدتإث (عفرلهو حتطلللهو كهحرتعلهو نفبقلهو مإ ]

وؤكبه). كليلب (كإ ة رأتب،ه ،ت [�] كطح،تإت

صو كإهفيعو وف،يو كإحدفتإ لففهتعهو كإةهرفهو كإ ١و كإ وت فتجك كإإت،ت (كقأ [ج] ن
كغعحؤكك).

فلفه ضكإردينهو ،ةلففتح ئ ضكإق رت رؤذ هرسح ألـا كظرنفهخ بتطا ةلتح كغبحدصك ضكقأهت
.[p. 179 كإهحك ضكإ،إتإه ضكغأةإتآ ضكإبقتإه [خأعي:

فك رب كإنتألهخ ش خن فيضه كإةلتح كظضإ ربزإه: إرتنك 

ش: طس نكح

ة. فلص أل كإحق ةو خض حةد ى،ت ل،تال كإي ئ كإبدتسحو م [٨] حدث

.ً ةو مإ ى،ت ل،تال كإي فك كإبدتسحو م ئا خن ش سطكله هترفهو عث إل عف [ف] منك هتأ

َف

.ً ةو مإ ى،ت ل،تال كإي ش حدثلث كإبدتسحوم [ض] حرنلك مإ

زخ خلي

ئ مر،يلدلت. ة إث حدث ألـا كسعتيك

اكحله: حقألؤ رثكلت كإ

اكحله كإيك،إه ،لب كإدلره ضكإؤكنت. [٨] حقبي كإ

وت ندفللب إففحث للت ش خا لؤنت خ ف ص لرهب إصلحلتط كغنحيك ة كإرندقهو هل ى،ت بتطا كإي
فهخ ة ندفله ردتط ى،ت إؤلحث ط

ة كإقدفله ضكإةتإله. ى،ت كإي

ش ش كإللي (خأعي خطبإر)و ض،تإحففتإ ى،ه ن غ كإي تي ش خا هك كإ غ كإهرتإ لرهب خا لقي
لهفه. ىلي ر لقبي كإؤكندله ،إيلده 

لهفه رلحتنلثلدلت. ىلي ر اكحله  [ف] كإ

ًو و كإردينففهو مإف ئ ة كإإت،تو كغرحلت فت رلحتنلثلدلت: برت ىرر ل،ؤض خا كإهرتإله خهني
.ً ةو كإفاحو مإ ى،ت عتأليح رنك كإي

ش ١ نكحفف ففحت لليو إث لدؤع نلفبر ش لق ش خا لقبي إرتنك كإةتك كإح ش ضكإهرتإ اكح ش كإ عف
آل ألاك ،رنك ألاك ًو ضإهب إل ةو مإ فلص ل،تال كإحق ش إفبدتسح ضم اكح ئ كإؤإلك كإ حقبليك لحهتض

ئ كإبت،ده. فري كإةه ش  وه ن فرىو لت كإر

ى،ه ندإ). ل،تال كإي ي بلره (ق للت ع ولي إ ص ح [ض] لرهب خا حقبي هل

يو حدإلحت بلرهخ رففتنك لدفرك للت اح رب كظ ولك إ يو حة للت ش كظ ش كإةتهه مإ إرتنك حدإ
ز عب ة كظلي ش كغعحدتسو ضكأعي كغحبت٣ رت كغعحدتسك ة كإردحرؤح عف ى،ت شخ خأعي كإي اكح كإ

كإدلره.

م. زنه خ ١اق ضه زهخ١ج  م ط١ا زنه زهخ١ج ١اق ن: ١ا ي١اوهيسبهعهق ك ١اغو

. للت ع ش: كإللي للي إ اكح كإراألس كإ

راألس كإهرتك:

 (ةهه كإرعلقه). للت ع [خ] خطبإر: كإللي للي إ

ش نكحي. للي): كإللي للي ن هرتإلرائليضا (رأحث  ه] ]

وؤ٣. ةعتأليح كإ ه]و ندتطا كإأقدلهو ضكإركه،ت ش [ غ ن ترر لهفه رت [خ]و ل،ؤض كإ غ ر



٨ف

م إله إلهس كاهمط١ا إلةمزطهحه؟١اقسا بض

:Stephen Guest إل هلب بحلقلب لدرك

فك ش خن ش كإدتأرا خا إ،لده كإةهه كإدتأرأله حهرب ن وتط أعيله سضطهلب ن ،تلح
ش كإدؤكإففه خا هفك ة كغهحرتعله كإررهرسحو ضأعيلحي ن ش إفررتطبت حزضلص لفد
ق ش بتعؤح خا كإأففت ش كإأحتله عف ش خا حدرع ن ت judgementsكإبلتبله لأ، كظةهتع
(Ronald] "ش ضإفؤضك نلفحت ١ كإحف ليو لدإت كإأعي عب كإعففيض رحبتضضا ه،

.[Dworkin, p. 1

م ط١اني١ام كاه م ١اقسا فنه ك د. اقي ١ا

إؤضطهلب: كإدتأرا أعتع بركعؤو حرلثألففت هدركعفؤ ويح إ،دت فدله كإدتأرأله كإردت كإر
HLA ش [خأعي: وك كإدتأرأ ش حدرك هتلح،تط إع ١ كإأحتجله كإح وؤبه بتعؤح كغعحيك بتأرأله ر

.[Hart, The Concept of Law

ويح: فدله كإدتأرأله كإدت ة سضطهلب إفر كأحدتسك

إل بتأرأله. ش رب بركعؤ بتأرأله ضر،تس ص كإأعتع كإدتأرأ لحزإ -

ألو ضحةفؤس أل خض غ حإ،فف إل ضكإدركعؤ رحرلثكا رأإدلت: كإدركعؤ مرت خا حإ، كإر،تس -
ئا ضإهأحت غ حةؤس كإأحلهه ،أقبحت ضرب نث ححإفففس خا إل نفحت ض كإأحلههو خرت كإر،تس

إل. ذ لإ،دحت ،ةيله ، ش كإا ف لحرحت كإدت

.judgement إل ألـا ررتطبه كإةهث ححإفس ةيله كإ، -

ش إل كإحفف ش كغعح،تط كإر،تس ش كإررعقلب خا لزلاضك ن فدلقه" (عف إل ألـا " ةيله كإ، -
ش فك حزضلك لفدفف ٩ لدإرا خن شو ،ك ضعفلحث خا لمضإرألت،ةل خبرحت كإأعتع كإدتأرأ

ة كإدتأرأله كإدتجره). إفررتطبت

شو لةحففتهرا ش ةؤ رت ،بفإه كإأعتع كإدتأرأ فتحو ضما هتأرك رفثرلب مإ لةحتال كإد -
ش لحةففؤ؛ ،قهفيح ش رةتضإه هدك كإأعتع كإدتأرأ ورط إفدؤكإه لبحلؤررأي ن ش ح مإ

ضكةؤح عب كإدؤكإه رحبده ضهترده.

ش ة نف اك اكو كإقفبقه كإدتأرأله ضنلده كغطح،تآ ،تإقفبقه كإبلتبله عرررففتو ض،فتإ إ -
ة]. ألتط بربلرإرهله،ةحه [بتطا ىلي بلرله ضغ إل  ش كإدؤكإهو ضإلب ،تإحأعلي ن

إلسط١ر ١اني١ام ط١او

ورطكا إفربتضكح: ح

ش كألحرتع ضكةحيكع رحبتض". أل ن و "كإة ش كإردترفه هزأؤكس" أل ن كإربتضكح كإهرأليله: "كإة

ئلففت رحبفتض إفلفلي خض ش حر أل ن ش ردترفه رحبتضله" (كإة أل ن لحده: "كإة ر كإربتضكح كإ
[TRS, p.273, cf. وه). [179-83 كإقي

فف

ش ألاك كإحرللثخ رت ردأ

ش ورط كإفلف،يكإ ش عك كإح ش كإردترفه هزأؤكس ةدت هرأليلت ن أل ن "خبحيى خا لدؤ كإة
أل مغ نفش ش كإردترفه كإرحبتضله غ لأإ، فلدت ن أل كظهني  ذ كإة إفربتضكحو ضإهب نإ
ضخبفحيى “ أل كإهرألففيذو أل رب كإة لح و نحر ر وه ضإب،س لت ١ لت عيض
١ ،حت ندفإ عأؤرفت ة رحرلثح غ ،ؤ خا لدحي ش ةيلت فت خا كإةدر٣ كإقيسله ن خل
وم ش كإردترفه هزأؤكس لحإفس ألـا كإةدر٣و منك  أل كإهرأليذ ن لرهب ،لتا خا كإة
ش أل ردفحيى نف غ رففت خذ ةف ة كإرحرلثح غ لحدتط ش كإةيلت أل ن ألاك نجا كإة
TRS] "أل هرألفيذ ورط كإربتضكح هةفف ٤ لفثع عب ح ش كإأدل كإربتضكحو ،ك عف

.[p.272-4

.[TRS p. 180-1 ة رلحفقه إفدؤكإه: [خأعي: ورطك ص لدت،ك سضطهلب رقحرع كإدؤكإه ،ح هل

the egalitarian plateau"خ رت ألر "بحككإربتضكحله

١ أعيله طضإث ،حاك كإحرللثخ ش خذ رؤذ حدحي مإ

ذ ش إفدؤكإه كإففا ىلي كإأقد ش أعيله كإحدؤلي  ص حبتأؤ ن ة سضطهلب إفأقدلهخ ضهل رت كأحدتسك
شخ قهت،ه ألاك كإبمكك بت،ك: ش كإؤبحرط كظريله فث كإةدر٣ ن ل

ئ كإبلتبه. ئ كإر،ؤخ ردت،ك ةه ةه -

ش. ش كإراألس كإأقد وله ضكإلتطهله ن لل ة كإ فلص سضط كإحق -

’،ؤضأفحت ش ة كإبففلتسح إفرهحرفت كإبلتبف فلفه نك "كغألحرتع كإرحبتضذ ألر كإق
ىلي عتسكو هرففت ش أةر  ئال نيضح كظره عف ضعأؤرت حر ’ تلتا كإةهرره رهيس إ
SV p.] ."ط نلي لهر ي كإلرعو نجا كغألحرتع كإرحبتضذ ر ةتك هك خره ححرحت ،تإيلت

.[1

إلسطص وع١ز زطهحه؟ ١اوي ك١هز:  ن ١او إلسط١ر ب ١او
Dworkin�s Hypothetical Equal Auction

ش كإرففركطس ش كإربتضكح ن و إاك غ ،ؤ خا أأعي مإ شكإينـت غ لرهب كإؤنتال عب كإربتضكح ن
ئلدله. ورط برلث إفربتضكح كإحر هح

ش كإرركطسخ ورط كإرأتبس إفربتضكح ن ١ كإح ص أدي لهفه: هل ر

ة: فت رقيض

وه (حبح،دؤ كإدرح/ كإرركطس كإبلتبلهو ضما ش كإرركطس كإررفرهه رفهله لت [٨] كإربتضكح ن
برم ،حت نحةهرلت ضلدت حؤكلك).

ش لهب،حت رب لرفهرا كإرركطس. ش كإرركطس حبح،دؤ ربزإه كإدرح كإح [ف]كإربتضكح ن

ففت ش" ضخل وتسلففت "هرلإفإ حةفلفف غ بفقت بربت كبح ش كإرركطس حقحي [ض] كإربتضكح ن
هرمببه بلتبله (خذ ححإف،حت كإربتضكح).



ضف

ش ف كإرثكس كإرحهتن٦ كغنحيك

ذخ لدلفب ص بلقدفرا نإ تتطبه ببره كإرركطس ،لأحث ،تإحبتضذو هل لينر كإبقلأه كإ لد،ك ر
ش: رب لدرع ،دبره كإرركطس إ،دت إصلح،تط كإحتإ

كلح،تط كإةبؤ:

فففك خذ رفحتهي إل كإدبرهو ن ض حر "غ حدبلث إفرركطس ألر حدبلث رحبتض منكو رح
.[p. ول،ي" [67 ش أ ولس ضكةؤ ئلي رب كإرركطس عف أ

لت،حه غ لةحرك خا لأهم: رح ٨\ا رب ةثع كإرركطس كإ ئلت ضلفثع خا حر

ة كإدرفله (حدبلث كإرركطس) لهص كإر

ة ش كإرفركطسؤ حدبفلرت فرتا كإربتضكح نفف ىلته كإةبؤ هتنلت إ آل  ة كإر،ؤخ (إل لهص ر
ة كإبر٣). ش ر،تسغ ةكإحتإله ن كإرةتضإه ضكإلإزوكغلحصغ

ش كإحبتضذ. ئلت كإرركطس عف ١ إحر آل كلح،تط كإةبؤ ،هت اكو إل إ

ئلت ةثع كإرركطس ةك: رثكس خض رلإإ ئلي إفبر٣ إحر

ردحيى:

ش ي رحرلث عففف ش ل لحيذ ،حت هك  ٨سإر رب كإرةتط ل َ َ ش وك هك رحتهي عف [٨] لة
ي ،دفؤ للففر ق كإدإففت ي خأقبحث)و لثكلؤ هك رثكلؤو ضلرهب خا لقحم كإأت كإهثليح (،تبحنأت

٢ هؤلؤح. و كإبر٣ رب كإبفده خض حدحيى ة

و،م هك ضكةؤ بدلؤك ،ةثرحي. ش خا ل تلك كإرثكلؤ مإ ل [ف] لبحري ح

لحيذ ةثره خذ ضكةؤ ئلي. ظذ ضكةؤ خا ل لرهب -

إل كإةثع حةهرله مأرت لةؤسألت كظنيكس ،زأقبحث. إلب -

ش لرأحت نف ش لدل فيضه كإةلتح كإح ق  ش كإرركس لديط كإأت ش عك كإربتضكح ن [ض] مغ خأي ن
ش ش عف كليلب ض،تإحتإ ق ك ش كإأت فحت كلحلتطكححث عف ش حقي فري ردينححث ،تإحهفقه كإقدفله كإح

.[p. 69] ١ وت ش بؤ لبحدرفرأحت ،جأ ش رلثضاكإرركطس كإح خهرتإ

ذ إر لؤلك كإرثكس ضلهس خا لؤلفي (خض غ لرهب خا لهرا)خ ة: رت كإا لهص ر

م ط١ايقوه؟ ط١الف ئ ١الحهنه زطهحه؟: ١ااقسى

ش كإدؤكإفه كليلب نلرت ،دؤو رتنك لفثع عب ألففاك ،تإأبف،ه مإف ٤ ةثع ك فك كإ،د بلق
شيخ ل ئلدله)و منك إثع خذ  (كإربتضكح كإحر

ة كإحؤ،يله/ طهره كإرلتإيحخ ص حدرك كإردتريك كإةع كغلحلتطذ: هل

حؤ،يله. إل ئ كإرلتإيح إلب ئ: أحتج كإةع كإق

٥ف

٤ حزرلب ليكي خض طن ئ ضكإةع كغلحلتطذو ظا بيكط  لدؤع كإحزرلب ط،تإه ،لب كإةع كإق
؛ ردتريح رةبر،ه. كإهركط

ئ ش كإركبت لرهب خا لةبب كإحزرلب كإةع كغلحلتطذو ضغ لرهب خا لبح،دؤ كإةع كإقفف ن
(عؤك كلح،تط كإةبؤ إ،دت إحاك).

ربتجك:

ـخ ليكغ هث رب كإحزرلب لرهب 

ش عك ة رلحفقه ،ب،س كإةع كغلحلتطذ ن ق سلرك رلحفقه خض نيضك خلهس خا حهرا إفأت
ربتضكح كإرركطسخ

٢ كإرركألسخ ة كقعتبه/ حد فت ةتغ رت ض

ئرتألت). أل كلح،تط كإةبؤ  ش كإنيحخ(حإ،ل ة كإإتطجه ن رتنك عب كإحقتضحت

وةفم كإحفزرلب عفؤع ص لرهففب خا ل ١و هل ة ضكإعيض (غةع كإحرللث ،لب كغلحلتطك
.([p. ١ كظضإلهخ [81 ش كإعيض ١ ن وت كقأ

ش كإنيضح (ضع،رسلففه ة ن ش كإحقتضحت ئلت سضطله إفنيضح طس عف كلح،تط كإةبؤ + معتسح حر
.[p. 88 نضذ كإررأل،ه)خ [90’

م ى؟ ١اونسذه؟ حضوسج اتسىه

ردحيى:

ئعففه إل رلتإي كقعتبه رر ق منك هتأ لحيلي كإأت ذ لرهب خا ل ح،ب كإحزرلب كإرحربإ كإا
،تإحبتضذ.

ي كإرثكس. ة خنأت ولفه" ضغ لدينرا معتبت ة "خ ق إررةت ١ كإأت لدي

٤ كإهترك. غ لرهب حزرلب كإحديل

ك١هز ىاي زطهحه؟ إلسط١ر ١او و ن  م ىض و ينضهقسج ىس

ش ق كإدلفرس عفف ىلي هترك (رنك: إث لأففتب وإأت ض ١ خأي ر غةع خا سضطهلب لدحي
ش كإإررى). ة كإيكسلهتإله ن تليك وؤبه ضكإحؤكلتو كإح كإ

زخ ة خلي لهص ربتجك/ ر

لؤخ خألاك حهيلؤ غ لدلب هري

أل خ ز آ ك١هز حافخهسج ١اني١ام ١ ن ١او إلسط١ر ب وقسهام ١او

ذ ئل ٨.أر

وقهو رتنك لدرك كإحةيطذخ لؤكنت سضطهلب عب أعيله حتطللله رر

ش. ف. كإراألس كإأقد



�ف

ةخ رصةعت

ش وف ١/ كإريهث كظ ض. طضإث ضر،ؤخ كغلحص

٢ كإررنك" كظبإرطذ. لل "كإ -

ة كإإ،لدلهو ،ؤأله ضعدفلهو ضكهححت سضطهلب ضإث لركهححت طضإث. كقعتبت -

فيضطح كإرعتإث نر٣ كظبرخ ةعت. إث حركهي ،تإ -

ص عأفؤ سضطهلفب وفف ١ ،تإ� كإةبتبله إفإررى/ بحتط كإهحك كإرر ر،ؤخ كغلحص -
ش كإةلتح). ولتححثو ضرت لنرأرا ن لل ق  ١ كإأت (لدي

ش ح،يليذو ضإهب غ لرهب خلـا هأدإه ،ؤكلففه إقفبفقه بلتبفلهو وف كإريهث كظ -
ش ،رت لحبث ،ي رب رصرفمو وف أل حقبي إرتنك لحبث كإريهث كظ كإرإفره أعيله خعر

ش. وف ئ كإريهث كظ ش كإرركطس لدث لحإفس ألاك حزضلص إفربتضكح ن

م زطهحه؟:١الخه

و،م كإةيله ئلدلهو ح ورط إفربتضكح كإحر فك ح ش كإرركطس هزن "منك ب،فأتكإربتضكح ن
غ ش ربحدص لرهب خا لحدففتط ىتإ،ت رنص بلتبلت خعف هتأ،ت إفربتضكح غ هرت لدحدؤ 

.[p. ردحت" [121

ش (خض "كإةيله كإبف،له"). كإةيله = كإحةيط رب كإحدللؤ كإدتأرأ

غةع:

إل كإةيله هرأليله هتإربتضكح. إلب ï ز غ ،لب كإةيله ضكإدلث كظلي ٨. كإحدي

ش ربتضكح كإينـت ردت،ك ربتضكح كإرفركطسو فيضطله إفربتضكح: سضط كإةيله ن ف. كإةيله 
إهب

ش ش كإحدفلث ضكإدصال حةبب ةدت كإربتضكح نف إل ةيله كغلحلتط كإرةؤضسح ن "منك هتأ
ش إفةيله بت،ك إفؤنتال عأي لرهب ’نص رنك خعف ٤ كإدلرس هرت حقدك ،د ’ كإرركطس
ط ش كإرففركطسو ضكأحفحت ئ كإربتضكح ن آل هك لي٣ إفةيله لدتك خأي لدث حرنلديو إل
ة كظهني خألرله لفدلفت ’كإةيلت ش ةرتلححت  كإفل،يكإلرا عف ش لةي ة كإح كإةيلت
ش كإرفركطس ش ألاك كإأةرو حرني كإربتضكح ن ش كإربتضكح عف ’أتسطك رت حدؤ مبحترت ن
لزا خألرله كإةيلهخهني مبأتعت رب خذ أعيله حهدففك حقبليك إدأتعتحأت كإ،ؤألله ،

.[p. فحلب" [123 كإربتضكح ضكإةيله بلرحلب ربحدفحلب ضخةلتأت رحدتط

ش لؤره كإربتضكح. ة كإحؤ،يله ن ةرتله كإةيلت ï ش كإركطس ض. كإربتضكح ن

:[p. 123 غ كإةيله ضكإربتضكحخ نصنه خرنفه [5’ خححدتط

ة كإةرفه كغأحلت،له. ٨. أقدت

جف

ش ربحرللب. ش عف ف. حزرلب إ،

ة كإدرك. إل إبتعت ش ضب و ش رب كظهرط ضخب ليلت ةؤ خسأ ض. ح

م إله إلهس إلسط١ر١ا ١او

ئلت كإدرح كإبلتبله كإربزإه: حر

ورطح إفؤلرربيكإله خهني رأتب،ه إرهحرت كإربتضكحخ خذ 

أررنهتا إفؤلرربيكإله:

ئلدت رحبتضلت إفدرح) غ حر (كنحي

ئكس كةحرففتك ة كإبلتبله كإؤلرربيكإله ر،يطح منك  [٨] كإؤلرربيكإله كإردحرؤح: كإرمببت
ي ،تألحرتع ضكةحيكع رحبتض. فت ة هرأليله حدترك هك كظع ش بيكطك خا حدرس مإ

وقه. ة عرفله بلتبله رأ ئ ة كإؤلرربيكإله ر،يطح منك ني [ف] كإرمببت

لد،لهخ فكو كظهني  رت ألر كظن

لهتإله إهك رأحرت. ة كق رت أعيح سضطهلبخ غةع كغبحلؤكرت

ش ورطحي كإ،ةحهو كإأعيح كإرلحفإففه ألف ش  آل ر،يطك ن وك إل ورط كإرأق سضطهلب: كإح
فك. كظن

م كالهنهمطوقسهحه ك١ذذي خ: ى ز يوههع م

. ش كإرهتإلب كإدتع ضكإلت ئلت كإرركطس ن ئلدله: حر كإدركبس كإحر

p.] "ئلدفي ش أقبي ضحر لتآ كإبلتب ش "حأ،ت رب إت،ت كإأ لتطهله: كإدركبس كإح كإدركبس كإح
.[187

إل كإرركإب). ورل وأت كإديكط هح ش  فرله ،ؤضط ن ش رأثإه كإد ش: حدإ طرثذ (،لتأ -

ش). وأت كإديكط كإؤلرربيكإ ش  لتطهه ن ضهتإه (لبرم ،تإر -

ز ش عرفله أهتةحت ضبلرححت رهحردلتا ،فزبر لتطهه ن وله إفر لل ش (عركبس  رهحرد -
.[p. ش" [187 ش نلي خض عتط كإديكط كإهرد ط حرترت ن لحي ٩ ل ش ،ة ردأ

لتطهلهو غ إل هتنلت منك حهتألك ألـا كإدركبس كإح ورط كإربحدك كإ،ة سضطهلب: إب لهرا كإح
١ إحـا ههثي رب كإربتضكح كإرهيسح. ،ؤ ظذ حدؤلي ردأت خا لدحي

كرظ ن ١اق إلسط١ر ب ن ١او وس د

ش: ش ض،دؤ خند ،دؤ طخب

ة كإرركإألفب ولب ضهرتعفت ئال كإدرح ،لب كإرركإألففب كإلفت ص حر ش: إل كإ،دؤ كظند
وه. كإلت



أف

ش كإدررع. ئال كإدرح ،لب كإرركإألب ضررعق ص حر ش: هل كإ،دؤ كإيخب

١و إرتنكخ ش هت كظند

حرللث ئلي: ربتضكح كظني ضربتضكح كإأقرن
Equality of Impact and Equality of Influence

ش ة ،تإأب،ه مإ ور إل كإيكبله خرهب ةبته كةحرتك هك  ورل إل أركلت كإح كظني: منك عين
كلي. ك

ش ،حت لهفس ش كإؤطهه كإح هتا كإأقرن كإبلتب إل كإيكبله ورل إل أركلت كإح كإأقرن: منك عين
ذ كإديكط. (خض لرهب) خا حثلؤ كةحرتك نإ

ش كإأعث كإألت،له. كإربتضكح كإيخبله إعني رةتك عرفلت ن

فت. إل كإربتضكح كظندله عرفله خل ضإلب

نفرتنكخ

ىتإ،فت رفت شو ضما هفتا  ش كإأقرن لرهب خا حهرا رنص خعففف ضإهب كإربتضكح كإيخبله ن
ص. و ىلي رأ حلحي٣: أقرن 

ش هاكهخ خلرهب خا لهرا كإأقرن رحبتضلتخ خألر رنك خعف

ش. ش كإربحرذ كظند ٢ سضطهلب خبتبت ربتضكح كإأقرن عف لقة

٤ كإررإألب أقرن خه،ي ظأففحث خهفني ١ خا لهرا إ،د وت كإربزإه كظبتبله: خرب كقأ
نيضحخ

ة: لهص ر

أل كإأقرن كإرحبتضذخ ص أةد هل

ش كإرركطسخ أل رت كإربتضكح ن ش خض رحب خألر سلرربيكإ

أحلهه:

ش خأي غ لرهففب ش ضكظند ش كإ،دؤلب كإيخب ش كظني/ كإأقرن عف لهفه كإربتضكح ن لفثع عب ر
ورط رلحفإ. وفه أدلهو ضخأي غ ،ؤ رب كإؤنتال عب ح ولتأه أعيح رأق

ألـا ةهه ضأحلهه رنليح:

وفه) رت برح بلتبله رحبففتضله إل كإؤلرربيكإله كقهيكجلهو كإرةتلؤح (خذ كإرأق إلب -
للتطك رحتةت.

غ ،ؤ خا لهرا إفؤلرربيكإله كإردحؤح سضط. -

ش كظني سضطك رفتو ضغ ش كإربتضكح ن ذ لدإ ورط كإردحرؤ كإا فت رلإإ كإح سضطهلب: ض
ش كإأقرن. ش سضطك إفربتضكح ن لدإ

٧ف

م ١اونيوير كذخ١له م ط١ايهو ١اقه� ١ايقسهحه

١ طرثذ: ألؤ

وؤ٣. ش كظني عتأليح كإ ربتضكح خندله ن -

ة رحبتضو ضإهب ور -

فتو فدهسضط خل ضكإررك ً إفحتطل -

فيضطح ،لب كإؤضكجي. آل ،تإ إل سكلك كإؤضكجي كإرإفر،ه ضإل ورل ئكا رحبتضله إفح خض -

(كإةيلهو كإقدتإله) agency values بلث كإرهتإه

ةيله كإهصع ضكغهحرتال -

كإدرح كإبلتبله كإهترأه إهك ضكةؤ -

ش ضبتجك كقعصع ورك مإ كإر -

شكظني. حركهي ألـا كإربتضكح كظندله ن

ئلففت كإرفركطس ضكإرفركطس ة إحر ورلث رمببت ورط كإردحرؤ: ح ١ كإهرأليله إفح كظألؤك
وه. ط لت ش خرص وه مإ كإلت

ةخ ورطك ردحرؤك لةبب سبه ألـا كإديكطك ورث ح ص أ هل

ىلي كإةبتبه إصلحلتط. رلث: كإربتجك كإةبتبه إصلحلتط ضكإربتجك 
فلك ضكإربتجك و ضألر حديل،ت كإربتجك كإريح،إه ،تإحق ىف،له" تلتا كظ إ ض ألاك كإحرللث " ل لحةت

فلك. ىلي كإريح،إه ،تإحق
ق إصلحلتط: وأت كإديكط كإةبت ش  كإؤبه ن

ق (،أفتي ش ألففاك كظبفت ىف،له رأتبس عف ة،تظ فلص وأت كإديكط كإريح،إ،تإحق -
ئكس عؤس رفب ً)و ضحديل،تو هفرت  ة كإدترهو مإ شو كإحبحلص كإإي٣و كإحلإلإ كإدريكأ

ة سبه كإديكط. ئكس ورحرا  ل

فرففتا فك  ئكأت رحبتضله خن ة خض ورك ئا كظ ئال ،تإحبتضذ ،ر ش كإرر كظني كإبلتب -
إؤبه كإديكط.

ش كظني. آل ربتضكح هترفه ن ضإهب إل -

ة كإرحبففتضله ضحد،فلي ور فرأي برح كإ ق إصلحلتط: غ ح وأت كإديكط كإةبت ش  كإؤبه ن
فلصححث. ق عب حق كإأت

كإؤبحرطله -
ش أعيله ز ن ش رصرم كإربتضكح كظلي مإ ي ش ئ كإؤبحرطله كإؤبه ضغ لب ربزإه: خحدث

سضطهلبخ



؟ف

(ً فتحو مإ ش كإأقرن (برح كإد ش كظني ضن ش ةبته كإربتضكح ن ألاك عف -

ش أةر رددرك ورط كإردحؤ إفؤلرربيكإله لحإف،ي عف ضإهب كإح -

ة وفر ورط كإردحففؤ: كإ لتطهله إفح ١ كإح فت رت كظألؤك ش كإةدلده رحدتط آل ن ضإل -
.ً ةو مإ ش ئليو حةبب برحكظبفلت ز بلتب كإرحبتضذو بلث كإرهتإهو رأحؤ

ة كإبلتبلهخ خحةبب كإؤبحرطله سبه كإديكطك

ش كإربتجك كإةبتبه إصلحلتط. وي كإرةتهث عف غ ،ؤ خا حدح -


