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 بسمه تعالی

 توصیف و تبیین تئوری عدالت به مثابه انصاف جان راولز

Describing and Explanation the theory of Justice as fairness 

 استادیار هیات علمی دانشگاه خوارزمی: محمد اسماعیل بلوری 

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

بزرگترین فیلسوف اخالق و فلسفه سیاسی لیبرالیسم در قرن بیستم، هدف و روش پژوهشی  منظر وری عدالت ازتوصیف و تبیین تئ

 مهیبرعمود خ دیبا تاکو  فلسفه سیاسی لیبرالیسم غرب ساله اخیر 533بندی میراث فکری با جمع راولز جان .این مقاله است

جان  سمیپراگمات لسفهبا کمک ف ،کانت یفلسفه اخالق ،ییشهودگران و همچنی "یگرفردهعقل محاسب"و"تیفرد" یعنی سمیبرالیل

ترتیب برگرفته از لیبرالیسم که به ) برابریو  آزادیو بر پایه تلفیق مفاهیم  ،یقرارداد اجتماع هیو با چارچوب و قالب نظر یوئید

لت راولز که با نهادهای جامعه عجین دو اصل عدا. کندتئوری عدالت خود را تدوین می( 03و چپ گرای قرن 91گرای قرنراست

بصورت آن ی اهچهارمرحل یتوال، جهت تحقق عینی آن در جامعه غربی باید در کالبد یک سیستم سیاسی قرارگیرد که است

باید بر رویه ای  این قانون اساسی-0. قانون اساسی استیک یک رژیم مبتنی بر  عناصربر پایه دو اصل عدالت همه  -9: استزیر

و آزادی  بیانآزادی وجدان و اندیشه، آزادی )ضرورتا باید آزادی های شهروندی در قانون اساسی  ،نه باشد و جهت تممینعادال

، معیار اصلی میثاق قانون آزادی برابرقرارگیرد که اصل اول عدالت،  مورد حمایت قانون د ووشگنجانده ( های حقوق سیاسی برابر

با  های اتخاذ شده مجلس،یجه عادالنه بودن قوانین و سیاستدر نت. گذاری استجلس قانونمرحله بعدی ایجاد م -5است اساسی 

به  که براین پایه، اولویت نخستین اصل اول عدالت. گذاری وارد میدان می شوددرحوزه قانون( برابری)اصل عدالت  دومینموضوع 

در چهارمین مرحله کاربست و اجرای قواعد  -4. بازتاب می یابد گذاریمیثاق قانون اساسی به مرحله قانوناصل دوم، بخاطر اولویت 

و جامعه ناعادالنه و  سمیبرالیمکتب لکه  بوداین  عدالت یتئور نیتدو از هدف راولز. و قوانین از سوی قمات و مجریان اموراست

 .را از بحران نجات دهد غرب یدارهیظالمانه سرما

  ،برابری ،ی جان راولز، عدالت، آزاد: واژگان کلیدی
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 مقدمه پژوهش : .1

 : بیان مسئله 1. 1

 اخالقفلسفه و  اسیسیفلسفه نام   های به از چهره ،(0330–9109)متولد انگلستان  فیلسوف آمریکایی معاصر ،ولزاجان ر

عنوان  اکنون به همو ( 91۹9عدالت تئوری )وی اثرمشهور کهنویسنده اى بسیار پرفکر ولى کم نویس  او.بود بیستمسده در  لیبرالیسم

فلسفى  لیبرالیسم، مفهوم سیاسى بسیار سابقه دار و محکمى در اندیشه. 9شود تلقی می سیاسیفلسفه کالسیک  مهمیکی از منابع 

دام اسمیت، الك، منتسکیو، ولتر، جان آو متفکران نامدارى چون  قدمت داشتهسال 533ل سیاسى غرب است که حداق -

 این مکتب در صحنه سیاست و فکر جهان هم محصول کار وهنوز (9541 پالمر،رابرت،)دارآن بودند ماستوارت میل و کانت پرچ

تدوین  بعنوان فیلسوف اخالق و سیاست در پیلز ورا .رونق دارد (9191در سال  شوروى جماهیر بویژه بعد از فروپاشى اتحاد)

 بوده تامندى از تناقض به دور کارایى و سودکه عالوه بر  لیبرالیسم بودسیاسى فلسفه هاى هیکپارچه بر شالوداخالقی تئوری 

 .بتواند عمومیت پیداکند

. مردم همان منطقه استه است که متعلق ب( یا مجموعه ای از خیرات)راولز عقیده دارد که هر جامعه دارای منابع و امکاناتی  

نهایت آن جامعه عادالنه سوال اینست که این خیرات چگونه و با چه مکانیسمی باید در بین افراد آن جامعه تقسیم شود که در 

  باشد؟

جامعه را، با  خیرهایافراد جامعه می توانند . عدالت در اندیشه راولز درارتباط با هم هستند چهارمفهوم خیر، حق، اخالق و

به و  – ددارو با توجه به توانایی هایی که  پسند خود فردبا  برالیسم و در قالب فکری مکتب سودگرایی،چوب فردگرایی در لیچار

که  های جامعه استآن دسته از خیر  ،حقاما . ددهخیرها را بخود اختصاص  -ودلطمه وارد نش شرط آنکه به آزادی های دیگران

را درمحدوده  حقو  "عدالت فردی"را در حوزه  خیراصوال می توان  .در اختیار دیگران قرار می گیرد با شرط توافق افراد جامعه

عدالت " قرارمی گیردکه به آن تحت شرایط خاصی مورد توافق جامعه حقاین  در تفکر راولز. رددسته بندی ک "عدالت اجتماعی"

چارچوبی است که از دید راولز یعنی ( یا تئوری عدالت به مثابه انصاف)در واقع، عدالت اجتماعی . هم گفته می شود "اجتماعی

، جامعهمهم نهادهای  اجتماع و .کنند ظر خود را پیدا میهای مورد ن گرفتن آمال و ارزش درآن فرصت پیجامعه افراد مختلف 

 . Rawls, John, 7817)) . به دیگران را دارند ی جامعهها ندیمتعیین کننده ای که در توزیع حقوق و فرصتها و بهره نقش 

یجه عدالت اجتماعی در نت. است، عدالت اجتماعی هم همین خصوصیت را دارد نان که اخالق در ارتباط با دیگر افراد جامعههمچ

 .البته این برداشت ازعدالت باید با معیارها و بر پایه فلسفه سیاسی لیبرالیسم هماهنگ باشند. و حق در ارتباط با فلسفه اخالق اند

تبیین در سنت لیبرالی قرن بیستم جهت . یک فیلسوف اخالق به مسایل و مشکالت جامعه خود می نگرد با نگاه جان راولز

                                                           
1
جان راولز در . دهه، چاپ شد ردر ایران، بعد از حدود چها. نسخه منتشرو به بیست زبان دیگر ترجمه شده است 033،333این کتاب در امریکا بیش از .  

بخاطر نوشتن تئوری عدالت و خدمت ارزنده او  (in Logic and Philosophy  Rolf Schock Prizes)7888(ریکا را ، مدال افتخار ملی ام"کلینتون"دوران ریاست جمهوری 

 . رالیسم، بخود اختصاص دادبرای احیای لبی
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متعلق به  ،دیدگاه سوم وجود داشت،دو گرایش فلسفه اخالقی غرب و در ارتباط با عدالت اجتماعی  رمانهای اجتماعیارزشها و آ

 . است جان راولز

 یمحتواعنوان ه ب رااى از اصول  مجموعهبعدی در مرحله ی و خود را توضیح اصول عدالت  شکل گیریروند اوابتدا چگونگی 

مشکالتی روبرو بود که او را واداشت برای حل آن  با چه مسایل و او عدالت چیست؟ جامعه عصر .دخود ارائه می ده عدالتتئوری 

جامعه عصر جان راولز جامعه سرمایه داری است که علیرغم کارآیی و . تدوین کندرا  "تئوری عدالت بمثابه انصاف"مشکالت، 

ظالمانه و ناعادالنه است و فلسفه سیاسی حاکم در این دوران کارآمدی باالی آن، اما از نظر توزیع منابع وامکانات جامعه بشدت 

 است دانسته عقالنی چارچوبیضمن نقد فلسفه سیاسی و اخالقی فایده گرایی عدالت را لزوجان را. مکتب سودگرائی بنتام است

، جامعهمهم نهادهای  ماع واجت. کنند های مورد نظر خود را پیدا می گرفتن آمال و ارزش در آن فرصت پیجامعه که افراد مختلف 

جان راولز  .را تاسیس می کنند داشتهبه دیگران  ی جامعهها ندیمتعیین کننده ای که در توزیع حقوق و فرصتها و بهره نقش 

و نیز با تاکید  "عقل محاسبه گرفردی"و  "فردیت "یعنی بعنوان یک فیلسوف اخالق و سیاست با تاکید برعمود خیمه لیبرالیسم

به اصول نظری لیبرالیسم و شهودگرایی، فلسفه اخالقی  با توجه ،"فرصتها برای همه برابری "و  "ری آزادی برای همهبراب"بر 

ضمن ارائه تحلیلی جدید  چارچوب و قالب نظریه قرارداد اجتماعی،، با "جان دیوئی"کانت و با کمک فلسفه پراگماتیسم 

که عالوه بر کارایى و استواربوده  ر شالوده هاى محکم منطقى و سیاسىبکه  است تدوین تئوری عدالتیدرپى  ،ازلیبرالیسم

مکتب لیبرالیسم و جامعه ناعادالنه و ظالمانه سرمایه داری غرب  کند تا بتواند عمومیت پیداو سودمندى از تناقض به دور باشد 

  .عصر خود را از بحران نجات دهد

 :عبارتند از دو گرایش فلسفه اخالقی

تا لذت خویش از نظر فایده گرایان، انسانها همواره درصددند  :جرمی بنتام و جان استوارت میل  فایدهمکتب اصالت  -9

را به حداکثر و رنج خود را به حداقل برسانند و از نظر اخالقی، آن کاری صحیح است که در مجموع خوشی و بهزیستی افراد 

 و لذت جوی خودگراانگیزه های فردی اشخاص ع تشخیص خیر هم مرج. را به حداکثر برساند و رنج آنها را به حداقلجامعه 

خود افراد بهترین قاضی برای تشخیص همچنین است و  معتبر ،میلها و نفرتهای محسوسومالك و معیار انتخاب آنها هم  است

زی است که مردم عمال به ارزش، آن چیاز نگاه آنها  .(953۹، رآنتونى آربالست)این که چه چیزی مایه لذت و یا رنج و الم آنهاست

،عدالت به عنوان مهاری برای نیز از جهت فردی. شایسته پذیرش است ندفکر می کندیگران آن تمایل دارند، نه آن چیزی که 

کنترل لذت گرایی و زیاده طلبی شخص در برخورد با دیگران ایفای نقش می کند و از جهت اجتماعی معموال شعارهای عدالت 

نسبت به آن نظر خوبی  فایده گرایانست، که اصوال ها  ح نظام توزیع خیرات اجتماعی و تعدیل نابرابریخواهانه برای اصال

 .ندارند

ذات خردمند به  بعنوان یک نظر کانت این است که انسان: ایمانوئل کانت  گرای مکتب اصالت وظیفهنظریه دیگر  -0

نیز  جامعه انسانها. بکار گرفته شود اهداف دیگرانبرای  و وسیله نباید بعنوان ابزار مستقل غایتاین . منزله غایتی مستقل است

هستند و فقط تابع  خود آیینانسانها هر یک افرادی (. 9531،ایمانوئل کانت)مستقل هستند  مجموعه ای است از این غایات

                                                           
2
 . utilitarianism 

3 .deontological 
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به بهترین وجه برای  ار 4خودسامانیساختار جامعه باید طوری باشد که حق این . است آنکه خود واضع  می باشندقوانینی 

منشاء اخالق در انسان . می بیند تداركزندگی خود را خودش  الگویانسان از نگاه کانت موجودی است که  .افراد تممین شود

اخالق در .فعالیت و سازندگی ذهن انسان است، به عبارت دیگر اخالق حاصل مبتنی است ویاراده و خواست درونی است و بر 

 (9591راولز،). ی نداردانسان منشاء بیرون

 تلقی ازعدالت و مکانیسم شکل گیری و محتوا و نوع عدالت جان راولز چیست و چگونه است؟: پژوهش  سئوال    . 1

دراین روش بین پژوهشگر و  .روش توصیف و مبتنی بر تحلیل محتوای است متدولوژی این تحقیق، :روش تحقیق 5. 9

 .داشت ها چه بصورت تاویل یا واقعیت حائز اهمیت استمالزمه ای برقرار می شود که آن بر متن و محتوا

لذا گام اول، توصیف و تبیین . اندیشه و تفکر جان راولز بیش از آنچه که هست بزرگنمایی شده است :هدف پژوهش  4. 9

 آن چنان که هست، تا زمینه ای برای ،تئوری عدالت وی و معرفی اندیشه های جان راولزی که فیلسوف اخالق و سیاست است

  .نقد و بررسی اندیشه های او فراهم گردد

می سیاسى قرن بیستم  -نظران بزرگترین فیلسوف اخالقى  جان رالز به عقیده بسیارى از صاحب :اهمیت تحقیق 5. 1

 ، بر خالف جان راولز،کارشان که هم بوده اند... سارتر و هابرماکس و چرا که در قرن بیستم متفکران بزرگ دیگرى مانند. باشد

تئوری عدالت وی به واقع و آنچنان که هست معرفی به نظر می رسد که دیدگاه فلسفه اخالقی و . ردجنبه روشنفکرى دا بیشتر

تئوری عدالت  تدوین یکدرپى و اخالق ست که او بعنوان یک فیلسوف سیاسی ا این در جان رالزاهمیت . و شناخته نشده است

نقد و بررسی  .3رهایی بخشدهویت که در نهایت لیبرالیسم از بحران  تاس و منظور او تاسیس یک سیستم فکری جامع بوده

از  ضرورتا باید  جان راولز، نظراتدر حالی که نقد و بررسی اثباتی . بیشتر صبغه جدلی و سلبی دارند در باره وی  های موجود

از کجا وی خاستگاه اخالق . کرده استاو تئوری عدالت خود را با نگاه فلسفه اخالق تدوین چون . فلسفه اخالقی وی آغاز کرد

اوست که می توان فلسفه اخالق با نقد و بررسی ؟ که این خود مقاله دیگری را می طلبد، ... نشأت می گیرد؟ خدا یا انسان و یا 

وجه له تئو شارحان و منتقدان بدین مس.کرد مشخصجایگاه و وزن اعتبار علمی و آکادمی تئوری عدالت او را آنچنان که هست 

  .کرده اندن

شامل بیان مسئله ،  بخش اول مقدمه پژوهش: شامل سه بخش است سازمان این پژوهس: سازمان این پژوهش 6. 1

 و مقدمات اولیه ضرورت ها: بخش دوم. داردرا در بر سئواالت، روش تحقیق،اهمیت، هدف، نقد و بررسی و سازمان پژوهش

و در آخر نتیجه گیری . بحث و بررسی موضوع اصلی پژوهش است: سومبخش . جهت درك بهتر موضوع اصلی را فراهم می کند

 . خواهد بود

 بخش دوم

 :  است زیر موضوعات معرفی اجمالی. عناوین این بخش شامل

                                                           
1  .Self- determination. 

 
( Rolf Schock Prizes in Logic in Logic and Philosophy (9111)، مدال افتخار ملی امریکا را "کلینتون"جان راولز در دوران ریاست جمهوری .  

، در روز تجلیل از وی "کلینتون"سخنان رئیس جمهور. ت ارزنده او برای احیای لبیرالیسم را بخود اختصاص دادبخاطر نوشتن و عرضه تئوری عدالت و خدم

 . گویا و روشن گر اهمیت عملی تئوری او را در این عصر مشخص می کند
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 :(9534راین هارد ،کونل، )  لیبرالیسمفلسفه ویژگیهاى  -1

 حوزه اولى درکه  ،یاسى لیبرالیسم تقسیم کردفلسفه س -0لیبرالیسم سیاسى و  -9:  لیبرالیسم را از لحاظ مطالعه مى توان به 

 .عمل و دومى در حوزه نظرى ریشه دارد

 دموکراسى، حکومت قانون، آزادى : محور سیاست عملى در لیبرالیسم سیاسى عبارت است از :لیبرالیسم سیاسى

مبناى نژاد، جنسیت، ه تبعیض بر مخالفت با هرگون ،آزادى بیان ، تساهل و مدارا در امور اخالقى و دینى و طرز زندگى سیاسى،

 .ی استاحترام به حقوق فرد  وقومیت، زبان 

 و  ، خردمندنوعا رتقریباً همه لیبرال ها معتقدند که افراد بش :لیبرالیسم سیاسى وجه مشترک شاخه های مختلف

به عقیده لیبرال . هستنددارا   رابراى ورود به عرصه تشکیالت غیردولتى بر مبناى منافع اجتماعى و اقتصادى  توان الزمدارای 

. کند همه دیکتاتورى اکثریت بر اقلیت جلوگیرى مىاز زورگویى هاى دولت و مهمتر از ها کمترین مزیت این نظریه آن است که

در دموکراسى، : فرق دموکراسى بااستبداد اکثریت در آنجاست که. حکومت اکثریت لزوماً به معناى حکومت دموکراسى نیست

بازهم حکومت مکلف  حتى زمانى که اکثریت آراى مردم، پشتیبان حکومت باشد، .طور موقت در دست اکثریت است به حکومت

آن یک نفر همانقدر . حتى اگر آن اقلیت فقط یک نفر باشد به جلوگیرى از تجاوز به حقوق و آزادى هاى اساسى اقلیت است،

دیکتاتورى  از ربنابراین دیکتاتورى اکثریت اگ .دارد سى میلیون نفرىمثالً آن اکثریت  حق اظهار نظر و آزادى بیان دارد که

چه دولت زورگویى کند و چه )به هرحال لیبرال ها معتقدند که در هردو صورت . فردى وحشتناك تر نباشد مسلماً کمتر نیست

 :(9531،استوارت میل.) .نباید قربانی شودآزادى فردى که اساس لیبرالیسم است ( اکثریت

 لیبرالیسم کالسیک بر این عقیده است که شرط آزادى : قرن نوزدهمگرایش دست راستى با رالیسم کالسیك لیب

کافى است که در مقابل فرد مانعى نباشد تا بتوان گفت که او در عمل و . فقط و فقط نبود مانع و رادع خارجى در برابر فرد است

مصداق لیبرال . باال را داشت و آثارش در سیاست و اقتصاد آشکار بود این مکتب تا اواخر قرن نوزدهم دست. گفتار آزاد است

« آزادى»هاى کالسیک یا دست راستى در قرن بیستم را مى توان فریدریش هایک و رابرت نازیک دانست که بیشتر بر حق 

 (. :9541پالمر، رابرت،) .تأکید دارند و معتقدند که باید مداخالت دولت به حداقل محدود شود

  از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به تدریج این نتیجه حاصل شد که عدم  .یبرالیسم چپ گراى قرن بیستمل

وجود امکانات ملموس " و آندیگرى هم وجود داشته باشد آزادیلذا عالوه بر عدم مانع، باید. مانع در برابر فرد کافى نیست

 -که به تدریج به سوسیال  ،لیبرال هاى به اصطال ح چپ در نتیجه. دش مبناى لیبرالیسم قرن بیستمکه  ،است "براى همه

 (9541پالمر، رابرت،)  .تاکید کردند "برابرى"بیشتر به و دموکراسى نزدیک 

مى  تصورکه غالباً  با هم تاکید شد "برابرى"و دیگرى  "آزادى"بیستم به دو مفهوم  در قرن :اهمیت دو مفهوم آزادی و برابری

خواهیم دید که تعارضى بسیار جدى بین آنها  د در صورتى که در مطالعه عمیق تردیگر هیچ گونه تعارضى ندارنشود که با یک

برداشت دو بین و در واقع  ( آزادی و برابری)مى خواهد بین این دو  او لز هر دو جنبه موردنظر است واودراندیشه ر. وجود دارد
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از بعض اصول فلسفه سیاسی لیبرالیسم ، و این به معنی عبورندتعادل برقرار کو  آشتی برقرار نمودهو جدید  یبرالیسم قدیمل

 . قدیم و جدید است

در  :است لیبرالیسممیراث فکری  لیبرالیسمسیاسی فلسفه  : (95۹5خاتمی،سید محمد، ) :لیبرالیسمسیاسی فلسفه  -1

نمى شود، بلکه در فلسفه، لیبرالیسم به میراث  فلسفه، لیبرالیسم صرفاً به یک سلسله برنامه ها و سیاستهاى اقتصادى اطالق

( 95۹3کاپلستون فردریک، ) فکرى و فلسفى برمى گردد که در قرن هفدهم از افکار فالسفه انگلیسى یعنى تامس هابز و جان الك

مى  سرچشمه مى گیرد و در قرن هجدهم به فلسفه سیاسى متفکران عصر روشنگرى مانند آدام اسمیث، روسو، ولتر و کانت

در قرن بیستم با ظهور . :(9531،استوارت میل.). رسد و در نهایت در قرن نوزدهم با کسانى مانند جان استوارت میل اوج مى گیرد

پوزیتیویسم منطقى و فلسفه تحلیلى در انگلستان بحث در باب مسائل اخالقى و سیاسى کنار گذاشته شد و فالسفه به تحلیل 

فه تحلیلى به معناى خشک گذشته نیست و به اصطال ح به فلسفه هاى محتوایى در مقابل امروزه فلس. زبان سرگرم شدند

در کشورهاى اروپایى به غیر از انگلیس، مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم و . استتوجه قابل فلسفه هاى صورى بیشتر 

و از همه مهمتر جان رالز به سنت اما کم کم وضع تغییر کرد و کسانى مانند هایک و نازیک . پدیدارشناسى مشغله روز بود

. و لیبرالیسم به تعبیرهاى گوناگون اوج گرفت و هنوز هم این جریان ادامه دارد فکرى و سیاسى فلسفه گذشته بازگشتند

تر و فلسفى، در باب ماهیت اقتصادى و نقش دولت، در سطح عمیقلیبرال ها در خصوص گستره مالکیت خصوصى و برابرى 

آنچه به عنوان . از این رو تعریف لیبرالیسم کار آسانى نیست. رابطه میان فرد و جامعه اختالف نظر دارندارزشها، آزادى و 

توجه به مهمترین وجه امتیاز لیبرالیسم فلسفى، . تعریف گفته مى شود نکات مورد توافق اکثر لیبرال ها است نه همه آنها

 .م استمه چهار رکن دارایاما فردگرایى، خود . است فردگرایى

 لیبرال ها معتقدندکه آنچه در ارزیابى هاى سیاسى و اجتماعى به  : یا اصالت فردلیبرال  فردگراییاولین رکن تفکر  -الف

. همیشه نسبت به سرنوشت فرد در درجه دوم اهمیت قرار دارد... و جامعه سرنوشت فرهنگ، ملت و . است فردحساب مى آید 

د فرد اعماى جامعه چگونه است، یعنى خوشبختى ها، بدبختى ها، آرزوها، رشد و پرورش باالترین ارزش این است که وضع فر

گروهى از لیبرال ها ارزش را با خواست و ترجیحات فرد ارتباط مى دهند و مى گویند ارزش، آن چیزى است که ... استعدادها و

بیشترین فایده "است براى این دسته از لیبرالها ، ( Utilitarianism)این همان مکتب فایده نگرى یا سودنگرى . فرد مرجح بداند

لز این عقیده را رد مى کند، زیرا او فایده نگر ورا. اساسی است یاصلو  "استمطر ح و خوشى براى بیشترین عده در جامعه 

وجدان و تکلیف  را با و اخالق محوریت قائل هستند و ارزش ،کانت، براى فردبرداشت پیروى از به گروه دیگرى، . نیستافراطی 

به عنوان ابزار براى هدفهاى  فردمرتبط مى کنند و معتقدند هر فرد را همیشه باید در نفس خودش غایت دانست و هرگز از 

 . است و ارزش فرد اخالقخاستگاه اینکه ارزش گزاری را فرد تعیین میکند، یعنی .استفاده نکرد... سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و

اما در اینجا یک اختالف مهم پیش مى  :باشددر گزینش هدف و اداره زندگى خود آزاد  فرد باید، لیبرال تفکردومین رکن  -ب

گاهى از این امر تحت عنوان . (لیبرالیسم قرن نوزدهم) مانع و رادع کافى است گروهى بر این باورند که نبود زور و جبر و. آید

آزادى ". یاد مى شود، مانند آزادى از فشار، آزادى از فقر، آزادى از زورگویى "...آزادى از"و گاهى هم با تعبیر « آزادى منفى»

گروهى دیگر معتقدند که عالوه بر . (9559محمد صناعی، ) آزاد است... بدین معناست که فرد از زنجیر اسارت و قیمومیت و "...از

آزادى »به این آزادى . اد و این امر وظیفه دولت استاین باید فرد را براى استفاده از آزادى و رسیدن به هدفهاى واال پرورش د
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هنگامى که درباره  "چهار مقاله در باب آزادى"شخصى مانند آیزایابرلین در کتاب . ( 953۹آنتونی آربالستر، ) گفته مى شود« مثبت

زیرا دولت به بهانه . الف استخم دولت افراد را پرورش دهد او با این عقیده که آزادى مثبت و آزادى منفى صحبت مى کند،

اقسام مداخالت دولت در زندگى خصوصى و د، رکخواهد  آزادى مثبت آزادیهاى شخصى و حقوق فردى را سلبفراهم کردن 

 (9539:ن،یزابرلیآ). را بوجود می آورد افراد جامعه

 تعهد عمیق دارند، البته « ابرىبر»فیلسوفان لیبرال به بعض  :لز به آن توجه بسیار داردواست که را« برابرى»، سومین رکن -ج

 .تساوى موردنظر آنان، برابرى ارزش ذاتى و اساسى هر فرد انسانى استبلکه  ،ورتاً نه به معناى تساوى اقتصادىضر "برابری"

به همه کس در این زمینه که  باید. باید به طور مساوى در طراحى و عملکرد نهادهاى جامعه سهیم باشندهمه افراد   "برابری"

آزادى دیگران  البته تا جایى که به حق و. گذاشته خودش اداره کند، احترام برابر دید و سلیق زندگى خود را مطابق با صال ح

 .احترام گذاشته شود

به نظر لیبرال ها آزادى اندیشه و بیان و  .است« عقل فردى»لیبرال که مهمترین وجه لیبرالیسم است، تفکر چهارمین رکن  -د

قابل توجیه باشند، یعنى « عقل فردى»کافى نیست، بلکه باید قواعد و نهادهاى سیاسى و اجتماعى در پیشگاه  عقیده و مذهب

 . هر یک از افراد در دادگاه عقل خود هنگامى که سیاست یانهادى را محاکمه مى کند بتواند آن را تصویب و تأیید کند

خصلت اساسى عصر روشنگرى، . هجدهم در اینجا بسیار روشن استرابطه اندیشه لیبرالى با میراث فلسفى روشنگرى در سده 

شاید یکى از زیباترین شواهد در . اعتماد به توانایى انسان براى فهم جهان و درك قواعد و اصول حاکم بر آن و تصرف در آن بود

یا روشن اندیشى به معناى  کانت در این رساله مى گوید که روشنگرى. کانت باشد« روشنگرى چیست؟»این زمینه مقاله کوتاه 

سپس کانت این جمله معروف خود را بیان مى . شدن است« خوداندیش»درآمدن از حالت صغارت و نابالغى و به بلوغ رسیدن و 

این جمله شعار نهمت روشنگرى . به عبارت دیگر، جرأت کن فهم خودت را به کار بینداز. «جرأت دانستن داشته باش»کند که 

این به هیچ وجه با اقرار به وجود خدا و حکمت از دید کانت،  ى تواند جهان را درك کند و در آن تصرف کندپس انسان م. شد

مقصود ازجهان در نزد متفکران عصر روشنگرى، هم عالم طبیعت بود و هم عالم بشریت و این خوش بینى . ایزدى منافات ندارد

متفکران . به مفهوم جدید آن شد ...و  ، تاریخ و اقتصادعه شناسىساس تأسیس علومى چون جامو اعتماد و توانایى انسان ا

از طرف دیگر همین خوش بینى و اعتماد به عقل بشرى . روشنگرى معتقد بودند که طبیعت کتابش را در برابر ما گشوده است

ر به وجود آمد که قدرت از آن زمان به بعد این تعبی. منشأ نگرش به توجیهات اجتماعى و سیاسى و طرد سنتها و خرافات شد

و این یکى از مهمترین میراث هاى عصر . کند که الیق احترام و اطاعت است اجتماعى باید در دادگاه عقل ثابتسیاسى و 

روشنگرى است چرا که دنیاى اجتماعى دنیایى است که براى یکایک ما به وجود آمده و اساس و عملکرد آن را باید با عقل 

دوچیز همیشه مشغله ذهنى و دغدغه فکرى . جزمیات و سنت هاى نابخردانه و قیل و قال هاى انبوه خلق انسان درك کرد نه با

چون ) و آزادى فردى و برابرى افراد مى شود  یفرداخالق یکى اینکه با توجه به تأکیدى که به  -9 :بوده استلیبرال  فیلسوفان

 چگونه باید از آنارشیسم و هرج و مرج جلوگیرى کرد حال( د استدر لیبرالیسم خاستگاه اخالق و منشأ ارزش گذاری ها فر

و چه نهادى باید پدید آورد که تنازع و تعارض بین هدفهاى فردى را حل کند تا زندگى مدنى بتواند به  افراد جلوگیری کرد

گفته مى شود « ولتد»دوم اینکه چه چیزى به این نهاد یا بناى سیاسى طبیعى که به آن  -0.مسیر آرام و عادى بیفتد

 .مشروعیت مى بخشد
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 (:Intuition) شهود گرایی -0

صدرالمتالهین ). هم می گویند(بی واسطه یا علم بدیهی علم)که در فلسفه اسالمی علم حموری که آنرا  را علم شهودی

درك کردن چیزی  شهود یعنی فهمیدن وزیرا  اند؛ شهودی بدیهیو اخالقی  اصول اساسی و احکام ارزشی(. 490: 9199شیرازی،

خود بزرگتر است این گزاره را بدون نیاز به استدالل و   مثال وقتی می گوئیم کل از جزء .بدون استفاده از تصور با تصدیق دیگر

در واقع آن ها  .نیازی نیست تا با استداللی منطقی توجیه شوند باشد، یشهودپس اگر چیزی  .به طور بدیهی درك می کنیم

اند و نیازی به استدالل و توجیه ندارند و مفاهیم فرعی که غیر مفاهیم اصلی شهودی، بسیط و تعریف ناشدنی. ندا توجیه ،خود

. که آنها نیز شهودی اند خوبی و بدی بحث می کند،از  احکام اخالقی. اند نیز با ارجاع به مفاهیم اصلی تعریف می شوندشهودی

آن شخص شهود می کرد بلکه وصف خوبی اخالقی را در با تجربه و مشاهده اثباتنمی توان آن را چون گزاره خوب یا بد را بلکه 

راه حلی برای حل اختالفات اخالقی ارائه نمی دهد؛ اگر شهود ها با هم تعارض داشتند کدام ادعای شهودی بودن اخالق،  .کنیم

سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی، نشر .) شهود صادق است و برای انتخاب از میان شهود ها به کدام مرجع باید رجوع کرد 

را بر اساس  آزادی  و برابری خیلی موارد منجمله دو اصل اساسی درحان راولز در تئوری عدالت خود . (9599هرمس، چاپ دوم، 

 . شهودی می پذیرد

 :فلسفه اخالقی کانت -5

و معنی حسن نیت، انجام  ( 443ص ( 91۹9)لز ورا)ت اس خوب ذاتاً ی است کهمفهوم تنها نیت حسن و خیر ،کانت معتقد بود که اراده

وظیفه است، تنها دلیل موجه برای ادای وظیفه همان وظیفه بودن آن است و هیچ دلیل دیگری نباید داشته باشد، و اگر کسی از 

ابتدا من ": ه استکانت در این زمینه گفت .ترس مجازات و یا به امید پاداش ادای وظیفه کند، تکلیف خود را انجام نداده است

تکلیف عملی است که شخص  .وظیفه استکه زندگی همان دیدم اما وقتی عمیق فکر کردم، پنداشتم که زندگی تمتع است  می

 که است این کانت اصلی اخالقیقاعده  .است قانون به احترام تکلیف دیگر عبارتی به. دهد می انجام کلیبرای متابعت از قاعده 

کانت  فلسفه در دیگر اساسیقاعده  .است طبیعت فراگیر قانونانجام  او عمل شیوه گویی که کند عمل نچنا همواره باید شخص

 بعنوان به عنوان غایت رفتار کرد نه ،دیگران و باید با هر انسانی، خواه خود و خواه  "انسان فی نفسه غایت است"این است که 

. دهد می انجام کلیتکلیف عملی است که شخص برای متابعت از قاعده ( :9599محمد علی فروغی، )  .هدف به رسیدنای برای وسیله 

چون . در دیدگاه اخالقی کانت ، او یک لبیرال معتقد به اصول فردگرایی است) .احترام به قانون است ،کلیفت دیگر عبارتی به

 (. خاستگاه اخالق و ارزش گذاری را  متعلق به فرد می داند

 

 

 

 

 :فلسفه جان دئویی -4

گرایی و آزمایش، تجربه  انگاری هگلی به سمت آزمون های دیویی چرخش از مطلق اندیشهاست، چون  "عملگرا"ن دئویی یک جا

هدف دیویی . کند گرایانه رو می از زبان االهیاتی به یک زبان طبیعتبه عبارت دیگر او  می باشد،و کار علمی به معنای امپریسم 
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از . است« ای باش به فکر چاره! بحث نکن» "این است که  خالصه فلسفه دیویی .م درآورداین بود که فلسفه را به صورت یک عل

ارتباط بر  با توجه به اصالت فرد و فمای اجتماعی فردگرایی لیبرال مکتبرا دارد که میان  نظر سیاسی جان دئویی این دغدغه

 .(9599محمدعلی فروغی ، ). قرار کند

 ( Social Contract)ُنظریه قراداد اجتماعی -3

باشد و بنیاد این نظریه بر این فرض استوار است که انسان میمدرن اجتماعی در پی تبیین خاستگاه دولت ی قرارداد نظریه

در این . کنندیاد می "وضع طبیعی"کرد که از آن به پیش از تشکیل دولت و سازمان سیاسی در حالت و وضعیتی زندگی می

زندگی افراد قانونی نبود تا به . اجرا درآوردجود نداشت تا قوانین و مقررات را وضع کند و به گونه قدرت سیاسی ووضعیت هیچ

معنا که هر انسان زندگی خاص  ها، قانون طبیعی بود؛ بدینکننده رفتار و اعمال انسانسامان بدهد و تنها قانون موجود و تنظیم

 طرفداران از .کردن مناسب استاندیشید برای پیرویکرد که مییروی میخود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری، اطاعت و پ

 (.  9593 عالم، عبدالرحمن؛) .می باشند روسو و الك هابز، نظریه این بنام و مشهور

ه همانند نظری)مردم در این جامعه . جامعه عصر جان راولز یک جامعه سرمایه داری نابسامان و بسیار ظالمانه و ناعادالنه است

اصل قرارداد  لذا. تصمیم دارند از طریق انقعاد یک قرار داد و با تدوین اصول عدالت، یک جامعه را بسامان ایجاد کنند( قرارداد

یعنی گذار از جامعه طبیعی به جامعه  نظریه قرارداد اجتماعی. فرقی ندارد "الك و روسو"مثل  اصل قرارداد اجتماعی با "لزورا"

سرمایه داری مبتنی بر مکتب سودگرایی است که نتوانسته عی معادل همان جامعه نابسامان ناعادالنه جامعه طبی. سیاسی است

و جامعه سیاسی معادل جامعه بسامان جان راولز است که اصول عدالت . را بر قرار کند توزیعی است در جامعه سرمایه داری عدالت

ای است که همه اعمای جامعه کامال آزادند و هر کس بمنزله یک جامعه طبیعی اصحاب قرارداد جامعه . بر آن حاکم است وی

دولت است که جهت رسیدن به منافع خود، راسا نقش قانونگزاری و مجریه و قماوت را با توان و نیرویی که در اختیار دارد به پیش 

در نتیجه این افراد آزاد، . نی ندارداما با وجود رفاه و آزادی و برابری که در جامعه طبیعی هیچ کس امنیت مالی و جا. می برد

برابروعاقل با تدوین یک قرارداد حاکمیت حکومت فردی افراد جامعه را ملغی و بجای آن یک حکومت مدنی با اصول خاص که بنام 

ت جامعه سیاسی را بنیان گذاشته و همه متعهد می شوند که از این حکومت مدنی اطاعت کرده و درعوض حکومت برای آنها امنی

 (  :95۹3جونز، . ت.و )  و:( 95۹3کاپلستون، فردریک، . )مالی و جانی را فراهم کند

 (Utilitarianism)مکتب سودگرایی بنتام -3

منظور از سودگرایی نظریه ای است که معتقد است یگانه معیار نهایی . ریشه مکتب سود گرایی در مکتب لذت گرای اپیکوری است

ی افعال ارادی را می توان بر  سودگرایی مدعی است که همه. در زندگی است اصل سودت کردن رعایصواب، خطا و الزام اخالقی 

به بار انسان برای رسیدن به مقدار لذت یا المی که یک فعل لذا باید . حسب مقدار لذت یا المی که به بار می آورند درجه بندی کرد

ید میزان لذت یا الم همه ی موجوداتی را که از ناحیه ی این فعل ما هم چنین باو را، عمل  می آورد همه ی نتایج و پیامدهای آن

ارادی فعل  -9:  ت داردلبررسی نتایج و لذت و الم یک فعل ارادی انسان شش حا. لذت یا المی به آنها می رسد به حساب آوریم

 -5 .آورد میرا به بار  ت نسبت به المفزونی لذ... ارادی انسانفعل  -0 .آوردمی به بار  فقط لذتدر جمع کل نتایج خود انسان 

ارادی فعل  -3 .آورد میرا به بار  نه لذت و نه الم. ...ارادی انسانفعل  -4 .آورد میرا به بار  برابری لذت و الم. ..انسان. ارادیفعل 
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بنابراین، سودگرایی تا  .آورد یمرا به بار  فقط الم. ...ارادی انسانفعل  -3 .آورد میرا به بار  فزونی الم نسبت به لذت ....انسان

این نکته مهم است که . اینجا مدعی است که توانسته است معیار جامع و مطلقی برای تشخیص درست و غلط اعمال به دست دهد

هر چیزی تنها زمانی ذاتاً خوب : درستی یا نادرستی یک فعل ارادی را بررسی نمی کند بلکه عقیده دارد که  مکتب سود گرایی

ه مقداری فزونی لذت بر الم باشد یا در بر داشته باشد؛ و هر چیز تنها زمانی بد است که مقداری فزونی الم بر لذت باشد یا است ک

 اصول بنیادین این مکتببنتام جرمی  .ماهیت شان ذاتاً نه خوبند و نه بدظر ازدر برداشته باشد؛ و چیزهای دیگر، همگی، صرف ن

اصل را به  "سودارزش گذاری و اخالقی اصل "او د، کرپایه گذاری   ،دهه های قرن نوزدهم در آخرین را اخالقی سودگرایی

و .(تاریخ فلسفه 3، جلد  کاپلستون ).ارهای هفت گانه ای را سامان دادو برای اندازه گیری سعادت، معی.تفسیر کرد "بیشترین سعادت"

 .(95۹3لنکستر،. لین و)

 :عدالت به مثابه انصاف جان راولزاصول نظری و مبانی تئوری  :بخش سوم

 انصاف ایده های کلی تئوری عدالت به مثابه -۹

را  "انصاف عدالت بمثابه "را که همان  موضوع اصلی نظریه عدالت و بعد جان راولز ابتدا ساختار بنیادین جامعه را شر ح داده

 دادهنسبت بشر  یزندگ ازامور یلیبه خ یعدالت یصفت عدالت و ب است،ظلم  نقطه مقابلعدالت  از دید وی. مطر ح می کند

عدالت و نسبت ها  یها و داور میانسان مثل تصم یاز کارها یاریبس نیهمچن...و  یاجتماع مثل قانون، نهاد، نظام. شود یم

 .شود یم انیظالم ب ایانسان را با صفت عادل و  یاز نگرش ها ، منشها و خلق و خو یاریبس زیو ن. شود یم داده یعدالت یب

 سیاسی، حقوق اقتصادی واجتماعی افراد چیست؟ رابطه کالن جامعه با حقوق نهادهای رابطه بحث عدالت اجتماعی اینست

نهاد  خصوصی و ابزارهای تولید چگونه است؟ یا به عبارت دیگر رابطه ، مالکیترقابتی ، بازارهایاندیشهآزادی  با حقوق این

 گونه است؟چ های کالن با حقوق و تکالیف افراد جامعه

 انسان حیوان اجتماعی . است "عدالت اجتماعی"خود،  عدالت ؟ بحث اصلی جان راولز در تئوریعدالت اجتماعی چیست

اجتماعی بودن انسان یکی از عواملی است که چرایی وجود و ضرورت  .است و بدون همکاری یکدیگر نمی توانند زندگی کنند

هر نهاد حقوق و تکالیف افرادجامعه . نهادهای مختلفی است، مثل نهادهای کالن جامعه دارای این اجتماع .اثبات می کندرا  عدالت

که نهادهای  تکلیف تبیینی است. حق یعنی تبیینی است که با توافق نهادهای جامعه به اشخاص تعلق می گیرد. را تعیین می کند

را در  نهادهای کالن اجتماعی حقوق و تکالیف اساسی .حق وتکلیف بدون یکدیگر معنی ندارند. قرار می دهند شخص جامعه برعهده

بر محور تفکر فلسفه سیاسی لیبرالیسم )که تخصیص این حقوق . می کند اقتصادی و اجتماعی را تعیین بعد سیاسی، ترتیبات

صی در ابزار تولید ، بازار های آزاد رقابتی، مالکیت خصو(کانتی)حقوق آزادی اندیشه و وجدان  و تکالیف اساسی بر پایه حفظ( است

استه از نابرابری های ژرف که برخ. ی شوندانسانها در موقعیت های متفاوت زاده م در جامعه. می باشد... و ( تک همسری)و خانواده 

درجامعه منابع و امکانات عمومی وجود دارد که متعلق به عموم اعماء آن . وجود دارد نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است

حال سخن اینست که با توجه به پارامترهای مطر ح شده چگونه هر یک از . همه اعماء جامعه یک سری انتظارات دارند. اردجامعه د

مفهوم  .گفته می شود "اصول عدالت اجتماعی"راه حل ها  به حقوق و تکالیف خود دست می یابند؟ این مجموعه افراد جامعه

یک برداشت  پس تدوین. مزایا و منافع و باید بر اساس عقالنیت و توافق جمعی باشد عدالت اجتماعی از دید جان راولز یعنی تقسیم
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پرسید  باید. وجود دارد اجتماعی یک محدویت برای ما در تحقق عدالت. معقول ازعدالت برای ساختار بنیادین جامعه ضروری است

بسامان فرض شده که همگان عادالنه رفتار  در جامعه جامعه عادالنه چگونه جامعه ای است؟ است یا نابسامان؟ بسامان جامعه آیا

در ضمن باید یک برداشتی ازعدالت اجتماعی را بعنوان . می گیرند می کنند و هر یک حقوق و تکلیف خودرا شناخته و آن را پی

 ن اصول عدالت اجتماعیجان رالزعقیده دارد که ای.آن سنجیده می شود را بدست آورد یک معیار که ابعاد توزیعی بنیادین جامعه با

ارسطو  ساختارهای بنیادین جامعه باید عادالنه باشند ،یعنی چه؟. آیدبدست می ( شده قراردادی و یا اصول پذیرفته)از طریق 

وابسته به  اجتماعی عدالتبهر حال . بدیگری است یعنی پرهیزازامتیازدادن به خود از طریق غصب آنچه که متعلق عدالت میگوید

 (.50: 9591 راولز،).اگر آنها ناعادالنه باشند، هرچندآن جامعه کارآمد باشد،آن جامعه ناعادالنه خواهد بود. امعه استج ینهادها

اساس شاخصه های  عدالت فردی بر. در یک تقسیم بندی می توان عدالت را به عدالت فردی وعدالت اجتماعی دسته بندی کرد

شوند که کارکرد آن اختصاص خیر و امکانات بر اساس شاخصه اصالت فردگرایی که  چهارگانه فلسفه سیاسی لیبرالیسم تعیین می

و  –جامعه را با پسند خود و با توجه به توانایی هایی که دارند  خیرهاییعنی افراد جامعه می توانند  .ستون خیمه لیبرالیسم است

عدالت در تئوری خود، منظور جان راولز از عدالت. ندرا بخود اختصاص ده -لطمه وارد نشود به شرط آنکه به آزادی های دیگران

آن دسته از خیر های جامعه است که با شرط توافق افراد جامعه در  و حق هم باید عقالنی باشد و هم. است حقبرمحور  اجتماعی

ط خاصی مورد توافق تحت شرایکه . عدالت اجتماعی استاصول عدالت، تئوری منظور جان راولز از . اختیار دیگران قرار می گیرد

 . قرار می گیرد جامعه

 اصول اساسی تئوری عدالت جان راولز -8

هر کس قرار است حق برابری نسبت به گسترده ترین آزادی اساسی  :اصل اول: تئوری عدالت جان راولز بر دو اصل عمده قرار دارد

قرار است این نابرابری . دارد وجود طبیعی و اجتماعی نابرابری در جامعه :اصل دوم. سازگار با آزادی مشابه دیگران را داشته باشد

به  وابسته "برابری"-ب. باشد همگان نفعکه به نحو معقول به  -الف :به گونه ای ساماندهی شوند های اجتماعی و اقتصادی

ی جان راولز یعنی مفهوم عدالت اجتماع کرد که باید توجه. آنها برای همه امکان پذیر باشدبه  دسترسی همگانمناصبی باشد که 

 (. 990: 9591راولز، . )توزیع عقالنی درآمدها و ثروت ها، می باشد .0فرصت هاست، و درآزادی و برابری .9: همین دو اصلی که شامل

از دستگیری و باز داشت خود سرانه، که همه بر اساس . آزادی های برابر شهروندی را تممین می کند اصل اول تئوری عدالت

 اساسی آزادی های. پایه اصل اول عدالت، این آزادی ها باید برای همه افراد جامعه برابر باشدبر. تعریف می شوند قانون حکومت

 آزادی فردی -5مثل آزادی مشارکت سیاسی،  اساسی آزادی مدنی و آزادی های -0آزادی اندیشه و فکر، آزادی وجدان،  -9: شامل 

 رکین محور و رکن اولین. میکند را تممین دولتی و عمومی به مناصب همگان ، دسترسی(شخصی)همراه با حق داشتن مالکیت

به  دسترسی همگان همچنین(. 999: 9591راولز، . )است برابر همه آحاد جامعه اجتماعی حمور واقعی و حقیقی این آزادی ها عدالت

رای دادن و حق نامزدی برای احراز حق )شامل آزادی سیاسی  اساسی آزادی های. میکند را تممین دولتی و عمومی مناصب

همراه با آزادی اندیشه و فکر، آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیل احزاب و انجمن ( مناصب دولتی و عمومی

 .ها
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مسئولیت مناسب و  در توزیع اصل دوم .برمحور توزیع در آمد و ثروت و طراحی سازمان ها کاربرد دارد تئوری عدالت اصل دوم

که توزیع درآمد ها و ثروت حتما مساوی باشد در واقع اصل اول آزای نداردی تضرور. می گیرد در نظر ها و کارایی ها را ها تفاوت

دوم امکانات و  اصل در صورتی که مطابق. برابر را برای همه تممین می کند( سیاسی، فردی و اجتماعی)های واقعی و حقیقی 

طوری توزیع و تقسیم می شود که ( محیطی ، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی)ا تفاوت ها و نابرابری های منابع جامعه با توجه ب

به ) جان راولز عقیده دارد که فروگذاری نهادهای آزادی برابر برای همه (. 999: 9591راولز؛.)باشد حاصل و منتجه آن بسود همگان

البته اجرای دواصل اساسی عدالت . جبران کرد( به مقتمای اصل دوم) دبا توزیع ثروت و درآم را نمی توان( مقتمای اصل اول

 (.990: همان. )در مقایسه با اصل دوم ارزش ذاتی دارد اگرچه اصل اول. اجتماعی در کنارهم معنی دارند

ستی و نشاط، بعمی خیر ها و ارزش های طبیعی و جنبه فردی داشته، مثل تندر. در جامعه یک سری ارزش ها و خیرها وجود دارد

که بنحو برابر برای همه  (یعنی خیرهای مربوط به اصل اول تئوری عدالت) بعض خیرها و ارزش های اولیه  . ...هوش، و استعداد و 

سخن . می شوند توزیع باید بطور منصفانه (که مربوط به اصل دوم تئوری عدالت است)اما خیرهای ثانویه . اعمال می شوند

در چه شرایطی فرو گذاری برخی آزادی های  .شود تا عدالت اجرا شود استفادهی مالك و معیارخص و چه شا اینجاست که از

با مالك که برای آن تعریف کرد  یی ها اساسی و جبران آنها با منافغ و مزایای اقتصادی و یا برعکس، قابل قبول است؟ باید شاخصه

آنها با منافغ و مزایای اقتصادی  فرو گذاری برخی آزادی های اساسی و جبران و معیارو با رو ح عدالت اجتماعی سازگار بوده و اجازه

همچنین . ساماندهی ترتیبی اصول کلی عدالت اجتماعی برمحورعقالنیت است در ضمن باید توجه کرد که. و یا برعکس را بدهد

 (.995: 9591راولز، . )خواهد بود نیز بر اساس عقالنیت وجود ضرورت ها

 "وضعتت نخستن"فلسفی از ارائه تفسیر  -9

 چگونه این اصول . عادالنه باشد، باید یک سری اصول بنام اصول عدالت اجتماعی تدوین شود برای انیکه ساختارهای بنیادین جامعه

 الگوی قرارداد. از مدل و الگوی ظهورنخستین نظریه قرارداد اجتماعی استفاده می کند لزورا تدوین و می توان بدست آورد؟ جان را

این الگو با توجه به  از دید جان راولز.انسان کانت مطابقت داردخودآیینی ذاتی که با اصل  اجتماعی، دیدگاهی فردگرایانه دارد

الگوی قرارداد نزد . مناسب است منافع جامعهجمعی جهت تدوین اصولی که تامین مشارکت قبول تعدد و تنوع نظرها و پذیرش 

او می گوید همانطور (. 45همان )است  داز جامعه طبیعی به جامعه سیاسی جدی گذار شکل گیریدر مقام تبیین  آنبنیانگذاران 

نیز می تواند در  جامعه سیاسی تبدیل شد، جامعه نابسامان سرمایه داری لجام گسیخته به بر اثر قرارداد اجتماعی جامعه طبیعی

سرمایه داری همانند  جامعه نابسامان. ابه انصاف تبدیل شودشرایط خاصی به جامعه بسامان مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی بمث

بیشتر  شامل انسانهای برابر و آزاد و در ضمن خردمند و در گیرهمکاری و تماد با همدیگر و هر یک درپی گیر منافع جامعه طبیعی

عواید اجتماعی را  تسهیمخود، در یک اقدام مشترك با همدیگر اصول تخصیص حقوق و تکالیف اولیه و اصول تعیین تقسیم و 

در واقع هرکس . می گیرند چگونه خواسته های خودشان را دربرابر یک دیگر ساماندهی کنند آنها پیشاپیش تصمیم. برمی گزینند

می کنند که چه چیزی  در تعقیب منافع فردی، گروهی بر اساس تأمالت عقالنی، خیر و منافع خود را دنبال می کند و گروه تعیین

تعیین اصول . می آید همان اصول عدالت بمثابه انصاف است بدست اصول عدالتی که به این طریق. ه چیزی ظلم استعدل و چ

 .قبل از قرارداد اجتماعی جامعه سیاسی مطابقت دارد انصاف به ظهور شرایطی مانند جامعه طبیعی
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حالت فرضی و غیر واقعی  ه وجود می آید، یکب وضعیت نخستنن شرایط به جان راولز ایراد می گیرند که اصولی که حاصل این

جان (. 41همان)بر نمی تابد  ظهور حالت اول تدوین اصول عدالت از آن بر فرض و یا اینکه. اصال بوجود نمی آید دوم است و لذا حالت

بودن شرایط  النیعق را بخاطر ما اصول نخستین اصحاب قرارداد می کند او می گوید همانطور که از هردوی این اصل دفاع رالز

 این اصول چون .بپذیریم بطور شهودی می توانیمرا اصول عدالت اجتماعی بمثابه انصاف  ، همانطور همپذیرفته ایم طبیعی حالت

عدالت خود را  لذا جان راولز دو اصل(. 33همان)شرط همگانی بودن اصول عدالت است قرارداد و متممن عقالنی و توسط طرف های

البتخ ) عقیده دارد این اصول آنقدر عقالنی اند که نیاز به اثبات و برهان و استدالل ندارداو  ایی بدست می آورداز طریق شهود گر

به نظر می رسد جان راولز از بعض اندیشه های فلسفه از سوی دیگر،   (.از یک فیلسوف پذیرفته نیست و استداللی یک چنین سخن

 .شهودگرایی با تفکرلیبرالیسم منافات دارد پذیرش لیبرالسم عدول می کند، در حالی که

 (یعنی اصل آزادی برابر برای همه) توضیح و تفسیر اصل اول تئوری عدالت جان راولز -11

 اینگونه توصیف کرد که در جامعه انواع  از نگاه جان راولزمفهوم آزادی چیست؟ آزادی را می توان :مفهوم آزادی برابر

 چیزهای ممکن است با قیود گوناگونی اشخاص آزاد را محدود کند و یا انواع این کارگزاران .دوجود دار جوامع کارگزاران و انواع

بدون قواعد نظم، یک نوع هرج و مرج  آزادی. آزادی برابر مادر همه آزادی هاست(.593همان.)برای آنها آزاد یا ممنوع کنند زیادی

 :د وی شاملآزادی برابر از دی. البته وجود نظم بذات سودمند است است،

 تا زمانی که  .دینی و یا اخالقی و یا فلسفی است عالئق دارای هر آدم عاقلی :(آگاهی)آزادی برابر در قلمرو وجدان

این نوع عالئق با اصول عدالت چیست؟ اصول عدالت آزادی برابر  می دارد رابطه ایجاد نکرده ، آنها را گرامی جایگزینی برای آنها

همان .)داد تعمیم درهمه زمینه ها و قلمرو هر را می توان "آزادی برابر"اصوال این اصل  .یت می شماردبه رسم قلمرو وجدان را 

اخالقی و دینی  می نهد که آزادی بنا را لذا قانون اساسی منبعث از اصول اساسی عدالت میثاقی است که رژیمی(. 500و  594

 این نوع آزادی وجدان خواهان گسترش.می کند ناسک دینی را تممینم و آزادی ،آزادی اندیشه،و آزادی عقیده( آزادی وجدان)

را خود  آزادیباید توجه کرد که شرایط . فته استاز آزادی برابر نشأت گر آزادی وجدان. است برای اعقاب و نسل های آینده آزادی

 (. 505و  591و  509همان.)آزادی تعیین می کند

 داشتن  با حق تساهل و مدارا کردن. هل در ارتباط با آزادی وجدان استتسا:  تساهل و رابطه اش با آزادی وجدان

بر  (خصوصا برای حکومت ها)تساهل و مدارا  .، برای همه اعماء جامعه است"آزادی برابر"از اصل  برخاسته که "آزادی وجدان"

در قلمرو اخالق و  اکثریترا  ه آنچهنه حق و نه تکلیف دارد ک می کند که دولت اصول عدالت ایجاب. خاسته از اصول عدالت است

 (.553و  504همان.)هستند را انجام دهددین خواهان آن 

  الزمه  با کسی که اهل مداراکردن نیست چگونه باید باشد؟ آیا مدارا کردن: را رعایت نمی کند تساهلکسی که  مدارا با

می رسند،آزادی های قانونی را  به قدرت می وقتیبع مدارا کردن با کسیکه اهل مدارا کردن نیست ، می باشد؟ اصول عدالت

 چون عادالنه در این خصوص چه می گویند؟ در یک جامعه با این گونه تفکر ها چه باید کرد؟ اصول عدالت. می کنند سرکوب

 دی و آزادی خودشانتا زمانی که خود آزا از قانون ، با همه آزادیهای برابرمندرج و شهروندان باید بکوشند قانون عادالنه وجود دارد

 در معرض خطر نباشد نهادهای آزادی تا جائی است که امنیت با نامتساهالن تساهل. صیانت کنند در خطر نیست از قانون و آزادی
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 را، خود آزادی کرد که حد آزادی همراه با آزادی های برابر برای شهروندان است و باید توجه در برخورد با نامتساهل قانون عادالنه

 (.053همان .)بمثابه یک اصل محدود کننده تلقی می شود پذیرش اصل آزادی. ین می کندتعی

 حق رای دادن و حق نامزدی برای احراز مناصب دولتی و ) :مدنی و مشارکت سیاسی و حقوق سیاسی برابر آزادی

 .است ی و مشارکت سیاسیآزادی مدناز جمله  آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیل احزاب و انجمن ها،(. عمومی

 میکند را تممین دولتی و عمومی به مناصب ، دسترسی همگان(شخصی)همراه با حق داشتن مالکیت :آزادی فردی. 

 وجدان،  ارزش هریک از این آزادی ها متفاوت است، آزادی های اندیشه :با حکومت قانون آزادی برابر شخص و پیوند آن

فلسفه سیاسی است  این مطلب از مسائل بنیادین در امور سیاسی کرد مشارکت برای زادینباید فدای آ را شخص، و آزادی مدنی

محور  اولین -5مثل آزادی مشارکت سیاسی،  اساسی آزادی مدنی و آزادی های -0آزادی اندیشه و فکر، آزادی وجدان،  (.531همان)

راولز،  .)برای همه آحاد جامعه باشد بایداست که  برحمور واقعی و حقیقی این آزادی ها برا. اجتماعی است رکین عدالت و رکن

9591 :999). 

 (یعنی اصل برابری) توضیح و تفسیر اصل دوم تئوری عدالت جان راولز -99

 به  ابهام داشته و نیاز "دسترس همگانودر سود همگان به "دو جمله : (یعنی برابری) تفسیرهای اصل دوم عدالت

برای  دارد، در نتیجهوجود مشابه برای همه  یک معنی "آزادی برای همه"، یعنی اصل اول یمبرای رفع ابهام فرض کن. تفسیر دارند

محیطی ، طبیعی، اقتصادی و ) اصل تفاوت هایشود که با توجه با  یعنی امکانات و منابع جامعه طوری باید ساماندهی) اصل دوم

حال هر یک از . باشد بسود همگانکه حاصل و منتجه آن افراد جامعه، طوری توزیع و تقسیم می شود  اصل کاراییو  (اجتماعی

و معادل آنها یعنی جامعه نابسامان )و جامعه سیاسی  پارامترهای اصل تفاوت و اصل کارایی افراد را در دو حالت جامعه طبیعی

  :در نظر گرفته می شود( سرمایه داری و جامعه بسامان مبتنی بر اصول عدالت 

 ( دموکراتیک -و برابری  جامعه طبیعی یاشراف ساالر)اصل تفاوت  -9

 (. برابری لیبرال –نظام آزاد طبیعی ) اصل کارائی در -0

دو حالت  ...به مناصب و "دسترسی همگان"مورد  همچنین برای.جامعه را در چهار حالت فوق بررسی می شود "سود همگان"حال

 :می توان فرض کرد

 (.نشأت گرفته از اصل اول)دها، همه استعدا بروی باز بودن مشاغل برابری بمثابه -9

 (.99۹: 9591راولز، (.)برخاسته از اصل دوم)برابری منصفانه فرصت ها برابری بمثابه -0

 بودن اصل اول برای همه، شش تفسیر برای با مشابه "دسترس همگانو در  سود همگانبه  "دو جمله  ابهام برای رفع در واقع

 تفسیر، از نحوه امکانات جامعه واینکه کدام از شیوه های مختلف توزیع کدامیک با قبل از مقایسه این شش. دوم وجود دارد اصل

 :اصول کلی عدالت هماهنگ است، توجه داشته باشیم که 

منابع موجود در -ب. با دیگران تؤام است اجتماعی است که توسعه و پیشرفت او بستگی به همگامی بودن موجودی انسان -الف 

 -ج. به مردم آن سرزمین است و امکانات هر سر زمین متعلق .انسان است متعلقجهان در منانع  آنچه و هر . محدود است جهان
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و  این امکانات و ثروت و درآمد را چگونه سؤال اینست که حال .  انسان بخاطر خصلت ذاتی تقابل و تماد منافع با یکدیگرهم دارند

 اصول کلی عدالت هماهنگ و همراه است؟  ای مختلف توزیع کدامیک باد؟ بین شیوه هنمیشو توزیع با چه مکانیسمی بین مردم

. وجود دارد در جامعه طبقات متفاوت :توزیع امکانات جامعه با توجه به اصل تفاوت افراد، در جامعه اشراف ساالری طبیعی -9

برابر و  آزادی عه در شرایطنهادهای جام با فرض اینکه چارچوب. انتظارات افراد شاخص هر طبقه با دیگر طبقات متفاوت است

نا برخوردارترین اعمای جامعه  شاخص و انتظارات افراد انتظارات به با توجه ثروت و درآمد حال باید توزیع. برابری فرصت اند

توزیع امکانات جامعه ناعادالنه خواهد  این صورتغیربهبود درهر دو گروه مشهود نباشد، در  طوری باشد که هر دو گروه اثرات

 فراهم نیست و هر دو گروه نیز در شرایط آزادی برای هر دو گروه برخوردار و نا برخوردار نحوه همکاری اجتماعی یعنی. دبو

ضرورتا کم بهره ترین گروه را در جامعه شناسائی  شرایط عادالنه باید رسیدن به برای. برابر و نیز برابری فرصت ها قرار ندارند

کرد، واال جامعه  در جهت بر آرودن آن با توجه به امکانات جامعه اقدام نی او را تعیین کردهگردد و ترجیح و انتظارات عقال

 (.954و  955: 9591راولز، . )ناعادالنه خواهد بود

انتظارات . در جامعه طبقات متفاوت وجود دارد: دموکراتیك -توزیع امکانات جامعه با توجه به اصل تفاوت افراد با برابری   -0

برابر و برابری  آزادی نهادهای جامعه در شرایط با فرض اینکه چارچوب. هر طبقه با دیگر طبقات متفاوت است افراد شاخص

 طوری نا برخوردارترین اعمای جامعه شاخص و انتظارات افراد انتظارات به با توجه ثروت و درآمد حال باید توزیع. فرصت اند

نحوه  یعنی. عادالنه خواهد بود توزیع امکانات جامعه شهود باشد، در این صورتباشد که هر دو گروه اثرات بهبود درهردو گروه م

برابر و نیز برابری  سودمند است و هردو گروه نیز درشرایط آزادی برخوردار و نا برخوردار گروه هر دو برای اجتماعی همکاری

 ترجیح و انتظارات شناسائی گردد و را در جامعه گروه کم بهره ترین باید شرایط عادالنه به رسیدن رایب .فرصت ها قرار دارند

 (. 954و  955: 9591راولز، . )کرد به امکانات جامعه اقدام بر آرودن آن با توجه در جهت عقالنی او را تعیین کرده

ا در حالت قرارداد ، انسان ابتد بنا به نظر اصحاب :توزیع امکانات جامعه با توجه به اصل کارایی افراد در نظام آزاد طبیعی -5

 می گرفت که چه تصمیم بعبارت دیگرخودش. اجرائیه و هم قوه قمائیه بود یعنی خودش هم قوه مقننه و قوه. طبیعی بود

می شد خودش در  اگر الزم تصمیم و طر ح را اجراء می کرد و در نهایت زمین برای او باشد، بعد آن سهمی از ثروت و درآمد

بر  هر انسانی. قمائیه را بازی می کردند نقش قوای مقننه و اجرائی و نقش قوه نی که مثل اوداور و قاضی بین خود و دیگرا مقام

 توزیع دارائی ها درهر دوره زمانی متأثر ازپیشامدهای .یک دولت مستقل است حسب نیرو و استعداد و توانائی های طبیعی خود

اگر فقط نظام آزادی . ب و بد در این توزیع ها دخالت داردخو اجتماع و شانس و اقبال زمانی و شرایط. طبیعی و اجتماعی است

 توزیعی نظام می دهد است که اجازه ناعادالنه نظامی مالك باشد، آشکار است که یک چنین در توزیع ثروت و درآمد طبیعی

 ی،معموال بهره وری یکشود،  توزیع( بعنوان مثال بین دو نفر)وقتی کاالئی در جامعه طبیعی . این شرایط قرار گیرد تأثیر تحت

 .دیگری است معادل زیان

توزیع ثروت  تفسیر لیبرالی. براساس مدل لیبرال آزاد است الگوی دیگر توزیع: توجه به اصل کارایی افراد در نظام برابری لیبرال -4

تی است باضافه اصل با یک اقتصاد بازار رقاب در نظام آزادی طبیعی و درآمد ها براساس مدل لیبرال آزاد، همان الگوی توزیع

همه افرادی که توانائی و استعداد و مهارت . لیاقت و استعدادهاست در تصدی مسئولیت ها بر اساس برابری منصفانه فرصت

یعنی احتمال  .باشد دخالتی در زندگی و بهره وری داشته نباید و نوع طبقه. در زندگی برخوردارند مشابه مشابه دارند از بخت
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 لیبرال در توزیع نسبت به مفهوم نظام آزادی (ثروت و درآمد در توزیع)مفهوم لیبرال . می شود هش دادهبخت و شانس را کا

 :(.951۹اولز، ر). ترجیح دارد ثروت و درآمد

با  یعیطب یدر نظام آزاد: (نشأت گرفته از اصل اول)توزیع امکانات جامعه با برابری و باز بودن مشاغل بروی همه استعدادها  -3

و وجود رقابت  یعیطب یها یبا توجه به استعداد و توانائ( هیاول عیدر توز خصوصا)ثروت و درآمد  عی، توز یاد بازار رقابتاقتص کی

 نیا جهیدر نت. ردیگیصورت م یعیطب یها یاستعداد و توانائ هیبر پا مشاغل هم یفرض تصد شیپ نیبا ا .شود یم نییآزاد تع

 (.903: 9591راولز، )کند  یم را ناعادالنه یاقتصاد بازار رقابت کیبا  یعیطب یزادحاصل از الگوه در مدل نظام آ یکارائ

مجاز . هماهنگ باشد عدالت گریبا اصول د دیبا عیتوز (:برخاسته از اصل دوم)توزیع امکانات جامعه با برابری منصفانه فرصت ها -3

 و منافع ایاز مزا یالگوئ یستمیس میتقس. میا را نقض کنبر اساس استعداده مناصب یتقاضا برابر ای برابر یکه اصل آزاد میستین

اگر  .ازعدالت سازگار باشد یاست که با برداشت یمسئله ما انتخاب سامانه ا. کند یرا مشخص م یاجتماع ینوع همکار در واقع

 ایداران و  نیمز بدون کاستن انتظارات افراد شاخص مثل ینظام کارگر ای یتیارباب رع نظام  مثل طبقه کیدر  مینتوان

 (.903: 9591راولز،)بودنخواهد  کارا و عادالنه عیتوز کی نیرا اصال ح کرد،ا کارگران ایو  تینتوان انتظارات رع انیکارفرما

 (  :95۹0بریان مگی، )تفسیر کانتی از عدالت ؟ - 1

انسان ها اصول اخالقی  -0. عه انداصول اخالقی موضوع انتخاب عقالنی افراد جام -9. کانت بحث خود را از این جا آغاز می کند 

در واقع فلسفه اخالق هم یک برداشت و هم یک نتیجه یک تصمیم  -5. خود را در یک جامعه هم سو اخالقی مدیریت می کنند

انسان یک موجود  -3. با این تقیسر اصول اخالقی بمنزله یک قانون است که هم قابل پذیرش و هم همگانی است -4عقالنی است 

. خود رابصورت عقالنی بر می گزیند و بر اساس آن عمل می کند( اصول اخالقی)آزاد و برابر است که اصول رفتار و کردار  عقالنی

کانت عقیده دارد که انسان زمانی خود راستین خود . اصول اخالقی برگزیده کانت باید در ساختار بنیادین جامعه کاربرد داشته باشد

است، یعنی این قانون اخالقی از دورن "عینیت"تگاه قانون اخالقی خود عمل کند  و این بمعنای را درمی یابد که بر اساس خاس

. برابرندو  آزاد اند عقالنی اند،: قوانین اخالقی از دید کانت خاص موجوداتی است که . انسان نشأت می گیرد و نه از انفعاالت بیرونی

، آزاد، و برابر به عقالنییک موجود . ی کانت هم کلیت و هم عمومیت دارنددرنتیجه اصول اخالق. و این سه خصوصیت همگانی است

، از سوی دیگر این موجود خود آئین ، یک  "عینیت"می کند، و این است معنی عمل ن "دیگر آئین"به نحو نحو خود آئین و 

آنها اصول خود را . ی و آزاد و برابرند، افرادی خود آئین اند چون افراد عقالناشخاص آغازین. موجود خودگردان و مستقل هم هست

حاصل  "عدالت به مثابه انصاف "نکته مهم اینست که این خودگرانی و عینیت بخاطر برداشت . بطریق دیگر آئین انتخاب نمی کنند

خودگردان ظاهر  عمل کنند، در مقام اشخاص عقالنی و برابر و آزاد و خود آئین و( عدالت)و هرگاه افراد بر پایه این اصول. شده است

از )باشند بایسته های قطعی"با این منطق باید اصول عدالت . می دهندگشته و با عمل بدان سرشت اخالقی خود را تجلی و ظهور 

کانت، خواست ما برای کردار عادالنه بر خاسته از خواست ماست و برای تجلی آنچه هستیم یا می  دید ازبطور خالصه (. دید کانت

فقط شاید بتوان گفت از دید کانت . از موجودی که عقالنی و آزاد و برابر که آزادی انتخاب را دارند، مورد انتظار استتوانیم باشیم 

از دید کانت . باشنداست که می توانند موجود عقالنی و آزاد و برابر ، و در نتیجه اشخاص خودگردان و خود آئین  "عادل"این افراد 
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ل بر طبق قانونی است که خود مان تعیین کرده ایم و این قانون مبتنی بر آزادی یک اخالق احترام به منزله عم "آزادی"و روسو، 

 (593 599و 095و  595و  59۹و و 5۹1همان. )منجر می شود( خودباوری)متقابل و عزت نفس

 نقش نهادهای اجتماعی و حقوق و تکالیف تئوری عدالت جان راولز - 1

 اعد است که که جایگاه ها و مناصب دولتی، همراه با حقوق و تکالیف، اختیارت و ، نظامی از قو؟ نهادیعنی چه نهاد

. می کند ها را ممنوع کنش و بعض جایزبعمی از کنش ها را  این قواعد. را تعریف می کند مصونیت های آنها و مواردی از این قبیل

 عبارتند از بازی ها، آئین ها، دادگاه ها، پارلمان ها، مصادیق نهادها. پاداش و یا کیفر تعیین می کنند و برای بعمی از کنش ها

رأی دادن و صدور یک الیحه و  تا مجلس از برپائی و اداره یک پارلمان مثال کنش های. می باشند... مالکیت و بازارها، و نظام های

حقوق و تکالیف جامعه می  اد، سازندهدر واقع کارکرد قواعد هرنه. (930و935:9591راولز، )را در بر می گیرد... صدور یک فرمان و 

تکلیف و وظیفه بخش اساسی هر . عدالت اند( دوگانه آزادی و برابری)ظهور این دو همان اصول .دو رویه یک سکه اند آنها.باشد

نست ای( هر انسان )طبیعی مهمترین وظیفه. بدون تعهد به اصول الزام و وظیفه ناقص است اصول عدالت. هستند "حق"برداشتی از 

دو اصل عدالت را با هم  میرسند که ما به حق خود افراد زمانی. کند که از نهادهای عادل پشتیبانی و آنها را تقویت و از آنها پیروی

می شوند که آزادی  زمانی تممین عدالت ، دو اصل. بکار بسته و وظیفه خود را در قبال نهاد ها ی عادل و دادگر بخوبی انجام دهیم

بطور داوطلبانه از آنها حمایت  و نهاد عدالت زمانی بمنصه ظهور می رسد که افراد. پسشاپیش تممین شوند (طور کاملب)های برابر 

 بزرگ اجتماعی های از سرمایه( برداشت واحد در مورد عدالت)دانش و آگاهی عمومی افراد جامعه و تلقی واحد آنها از عدالت. کنند

هر شهروند  وظیفه جان راولز عقیده دارد که .(335، 333،330همان، ) .می کند دادگر را تقویت نهادهای و این سرمایه اجتماعی. است

 ایجابی و صدمه نزدن و یا عدم رنج دادن به دیگران از مصادیق وظیفه کمک کردن. باشند ایجابی و یا سلبی وظایف ممکن است

ارزش دارد و مکانیسم این دو با هم فرق  ایجابی ز وظیفهبیش ا البته وظیفه سلبی. سلبی است دیگران، از مصادیق نوع وظایف

وظیفه دو گونه است، وظیفه طبیعی که به افراد مربوط می شود و وظیفه عمومی یا وظیفه الزام که مربوط به وظایف . دارند

 (.399همان، . )نهادهاست

 :انصاف و جایگاهش در نظریه عدالت جان راولز -94

 یک دسته از اصول در رابطه با نهاهای عمومی ، و دسته ای دیگر در  :ت جان راولزانصاف و جایگاهش در نظریه عدال

 در مورد حق و عدالت با تعریف و تفسیری است "انصاف حقانیت بمثابه"و  "عدالت بمثابه انصاف" در واقع،. مورد افراد کاربرد دارند

 تجلی حق و عدالت در نظام ها و -9: ور می یابددیگر ظه سه اصل در "حق و عدالت"مفهوم . است "انصاف" معیار و سنجش

 عدالت بحث. است مربوط به افراد قوانین تجلی حق و عدالت در -5، ستتجلی حق و عدالت در قانون ملت ها -0، ستنهادها

ارتباط نزدیکی  "مفهوم حق " می دهد که با را ارائه لز برداشتی از عدالتوجان را. است نهادها به نظام ها و مربوط بیشتر اجتماعی

معنی  "است که در راستای  "انصاف حقانیت بمثابه"بمعنی  در اینجا مفهوم حق .هم بر مبنی عقالنیت است "حق "دارد و 

 .(990، 9۹1، 990همان، . )می باشد "عدالت بمثابه انصاف "

 و بر اساس یک قانون  النهما یک اصول عاد. استقانون عادالنه  پای بندی به یک یعنی وظیفه ؟ انصافانصاف یعنی چه

ین حاصل از یک از قوان حال باید افراد جامعه. را بنیان می نهد نهادهای عادالنه قانون اساسی مجموعه ای از. داریم اساسی عادالنه
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را ( تعهد آفرین)وظایف و الزامات  انصاف، در این خصوص اصول وظیفه طبیعی و اصل. و نهادهای عادالنه پیروی کنند قانون اساسی

اداری  عموم شهروندان فرصت برابر دارند که مناصب و مشاغل -9: می کند اصول عدالت دو کار. برای افراد جامعه بنیان می نهند

را ملزم می  افراد جامعه بر اساس اصول عدالت، اصل انصاف -0.برخوردار شوند  کرده و از مواهب و منافع آن را تصاحب مطلوبی

توافق  دارد واصول عدالت حاصل ایده آل تعلق به نظریه باید توجه کرد که اصل عدالت. ا ایفا کنندکند که سهم و نقش خود ر

 (. 303، 303همان،.)هستند باهم طبیعی درارتباط دو اصل عدالت و اصول الزام و وظیفه. جامعه است( آغازین)

 این قاعده با . می شود ادالنه و کارآمد توجیهقانون ع شیوه تممین بهترین به عنوان قاعده اکثریت: قاعده اکثریت جایگاه

با است که اگر این شروط عبارتند از آزادی سیاسی. قاعده اکثریت باید شروط عدالت را برآروده کند. آزادی همراه و سازگار است

عادالنه  اکثریت، قانون حاصل از قاعده و در نتیجهمحقق نمی شود  اول عدالت قاعده اکثریت این امور حاصل نشود اصل

 .تواند ابزاری معقول و کارا برای عدالت باشد می پس هر اکثریتی الزاماَ عادالنه نیست، اگرچه(. 355و  354همان،.)نیست

 نظریه خیریت به منزله عقالنیت در ارتباط با عدالت بمثابه انصاف  -15

می  بهم پیوند ی اجتماع و خیر اجتماعبا ارزش ها عدالت نظریه باید بررسی کرد که چگونهچیست؟  "عدالت"و  "خیر"رابطه 

در  "عدالت "و  "خیر"را با  ثبات و انطباق ارزش های جامعه باید همیشه. با هم متجانس اند در یک جامعه بساماناین دو  .خورند

 (. 313و 391همان ). باشیم نظر داشته

خیر  شاید بتوان گفت. درازمدت شخص است عبا مناف در رابطه دارد؟ خیر "عدالت نظریه"رابطه ای با  چیست و چه "خیر "

روشن است،   "خیر فردی"تعریف . خیر اجتماعی -0خیر فردی،  -9: دو گونه است  خیر. است برنامه زندگی هر انسان عاقالنه ترین

 رهایچیست؟ خی( برابری منصفانه فرصت بنیادین برابر و آزادی های)با دو اصل عدالت  آن رابطه و "خیر اجتماعی"تعریف 

 .تفاوت در جامعه بطورمتفاوت توزیع می شود با توجه به اصل کهافراد  ..،درآمد و ثروت (اختیارات) قدرت ها: عبارتند از  اجتماعی

عدالت بر نحوه  تأثیر دو اصل. است قابل توجه جامعه نابرخودارترین گروه بهره مندی از جمله "خیر"شاخصه های  در نتیجه مسئله

 رابطه. بگذارد تأثیر مثبت گروه بر خیر و انتظارات نا برخوردارترین گروه برخوردارترین خیر و انتظارات یعنی عیخیر اجتما توزیع

مفهوم عدالت به مثابه انصاف مفهوم حق بر  در نظریه .است "حق"مفهوم  خیر و عدالت جیست؟ عامل پیوند دهنده خیر و عدالت

 مالك تنها نیست، میزان خرسندی و شادی مهم است ولی این یر و انتظاراتخ برآوردن باید توجه کرد که .خیر مقدم است

گروه بهبود یابد  را نقض کند در نتیجه خیرهمه تممین می شود، بطوری که وضعیت نا برخوردارترین عدالت اصول نباید خرسندی

یک جامعه )در یک جامعه بسامان. ستبرنامه زندگی ا مطلوب، برای او عاقالنه ترین خیر هر کس در شرایط و اوضاع معقوالنه

 (. 313همان)پذیرفته اند برداشت شهروندان از خیرشان منطبق با اصول حقوقی است که همگان (معقوالنه

لز، واز دید جان را .شاخص خیر و انتظارات نابرخوردارترین گروه جامعه تدوین می شود بر پایه خیر اجتماعی "جان رالز"از دید 

از دید جان (. 319همان) هر کس است مهمترین خیر هرکس است و این مهمترین ارزش ذاتی به نفس هر کس عزت نفس و اعتماد

این عقالنیت  -0. برپایه عقالنیت است -9: انسان است اولیه( فطرت)با سرشت که مطابق است) در مرحله آغازین رالز، محور اصلی

کنش های نیکوکارانه و ایثارگرانه  بر پایه برنامه خیر این -5(. ین خیر اولیهتدو)انسان تدوین می کند  بر زندگی یک برنامه عاقالنه

. ظهور می کند جامعه بسامان و یک عدالت و فمای در شرایط بودن و این خوب -4 .می آید بمیان در نتیجه بحث اخالقی. است
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در یک  احساس عدالتاست و یک خیر  یک برداشت از عدالت در یک جامعه بسامان و داشتن. یک خیر است معنای عدالت -3

در این قسمت جان راولز سخنانش "(. 313همان).خیر است عدالت با نظریه انطباق نظریه یعنی و این .نیز یک خیر است جامعه

 ."همانند یک فقیه مسیحیت است، و بطور آشکار از اصول لیبرالیسم عدول می کند

 ندگیدر قالب یك برنامه عقالنی از ز تلقی از عدالت -16

 ،ثبات مسئله اولین. ثبات اصول تئوری عدالت وی بررسی می شود بعد از تبیینی از خیراز دیدگاه جان راولز بیان شد ، مسئله

را با  بحث. خیر است با مفهوم انطباق معنی عدالتو انسجام ،باتث دومین بحث. است "عدالت"یک برداشت و تلقی از  داشتن

 . می آید بمیان بعد از ارائه برداشتی از عدالت، تأسیس نهادهای دادگر سخن. گیریمپی می  تعریفی از جامعه بسامان

در آن جامعه برداشتی عمومی ازعدالت . در جامعه خیراتی وجود دارد ویژگی های جامعه بسامان چیست؟: مفهوم جامعه بسامان

قانون اساسی و نهادهای اجتماعی بر  .رفته انداصول عدالت را درك و پذی همگان .می کند وجود دارد که خیر جامعه را تنظیم

باید به آن اصول عدالت  آنها که در نهادها کار می کنند. می کند اساس اصول عدالت تاسیس می شود تا اصول عدالت را برآورده

 سود گرایی با انگیزه مثال)این تمایالت چگونه شکل می گیرند؟ . افرادجامعه دارای تمایالت و انتظاراتی هستند. ایمان داشته باشند

. شودمی آورده می تواند بر تمایالت انسان از طریق یک برداشت از عدالتدر واقع، (. جامعه را سامان دهدمی خواهدلذت و دفع الم 

برای اجرای . ضروری است داشته باشد،همخوانی  یکه با دیدگاه های و گرایش های انسان "عدالت"از  داشتن یک برداشت لذا

نظامی که مجری عدالت  ،شرط تعادل. داشته باشدباید نظام باید یک تعریف از عدالت . الزم استهم ک نظام حکومتی عدالت ی

و جامعه ای که دارای یک سری  موضوع عدالت استکه  این  ، ندا همکاری و تقابل با یکدیگر است و انسانی که دارای تمایالت

دارد، پیوند دهنده نقش  کردن قوانین که همه این امور با مشخص  .اید به تعادل برسدبا تقسیم عادالنه آن ب منابع و امکانات است

 خیر ما در گرو. دارد اجتماعی اجتماعی و هم تمایالت در واقع انسان هم روحیه فردی و اخالقی و هم روحیه. مشخص می شوند

ز عدالت است که محتوای گرایش های اجتماعی ما را برخاسته از برداشتی انیز ام و نهادهای اجتماعی و نظ. تمایالت فردی است

در رابطه با جامعه  القبه منصه اجرا در آید،سه گونه اخ توسط اقتدار ین روحیه فردی و اجتماعی بخواهدحال اگر ا. شکل می دهد

ه جامعه را بسامان می است ک اقتدار در اخالقیات مبتنی بر اصول عدالتو در نهایت این  (.393وتا399و3۹1همان،. )می شودمطر ح 

 .کند

 اقتدار  اخالقیاتمبتنی بر  اصولیقوانین  -9۹

 در قتدار ا .خانواده یک جامعه کوچک است که باید در آن عدالت اجرا شود ؟ اخالقیات مبتنی بر اقتداردر خانوادها

آن قوانین حاکم بر  چیست؟ شکارکردهای اقتداراقتدار چیست؟ این  ژگی ها و ساختاریوی می رسد؟ چگونه بمنصه ظهورخانواده 

تحت اقتدار والدین  کودکاناد خانواده در نه. در نهاد خانواده استاقتدار  آن یک نوعکه . رف می خواهداقتدار چیست؟ اقتدار دو ط

. دباید ها و نباید ها را برای کودکان وضع می کنن والدین؟ اقتدار در خانوانه چگونه است؟ مسلم است اخالق تبیین. خود هستند

در . متقابال همدیگررا دوست دارندوالدین و کودکان  البته. ندارندرا در این خصوص  کافی کودکان نه اطالعات الزم و نه درك

انسان . دیگر افتدارانسان کامل تر است یک طرف(. صغیر می تواند حوزه های متنوع داشته باشد)خانواده یک طرف آن صغیر است

خودش و قوانین خاص پروسه اقتدار احکام . ل برساندرا به کما( یعنی کودك صغیر) که طرف ناکامل قصد دارد( یعنی والدین)کامل 
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و او از این تمایل در جهت . می آورد و به او اعتماد بنفس می دهد کودك بوجودعاطفه والدین، شور متقابل در (.391همان. )را دارد

مؤلفه های اقتدار در اینجا . تماد خود را به والدین خود نشان می دهدکودك چگونه عشق و اع. حل مشکالت خود استفاده می کند

داوری او در مورد والدین همانند داوری او  -5. با دالیل عقالنی نمی تواند مطر ح کند فرامین اخالقی خود را چگونه است؟ کودك

و ... به تخطی خود اعتراف می کند گاهی شورش می کند ،زود قماوت می کند و زود آشتی می کند و زود . نسبت بخودش است

مجموعه قوانین اخالقیات اقتدار . والدین خود محبت می کنند باید عشق نسبت به کودك خود داشته و بعد آنها به ابتدا والدین

بدنی و فیزیکی متوسل می  برای والدین مناسب نیست آنها به تنبیه وقتی شرایط. بمنظور برانگیختن گرایش های کودك است)

 (315تا  319همان ، . )این رشد اخالقی متحقق نمی شود با زور البته. وندش

  مبتنی بر )انجمن اخالق"اخالق ، توسعه و تکامل مرحله دومین : متقابل در جامعه اخالقیات مبتنی بر همکاریاقتدار

و  این انجمن ممکن است کوچکحیطه . وجود دارد "انجمن"در این قسمت یک  :ویژگی های این مرحله عبارتند از. است(همکاری

در و کودك، والدین بربر اقتدار  اخالق مبتنی،خانواده  انجمن از نوع یاخالقیات اقتدارگرا"در . را در بر گیرد بسا کل اجتماع

. وظیفه خاصی دارد مشخص و قطعی است و هر عمو خانواده تبسلسله مرا در خانواده .القی استمجموعه فرمان های اخ برگیرنده

با نقش افراد  و در قلمرو اخالق و با قواعد خردمندانه در هر انجمن استانداردها. استانداردهای خاص خودش را دارد ا هر انجمنام

پسر خوب،دختر  را مشخص می کنند، مثال در انجمن ها ایده آل هائی. است "همکاری" آن بر محور بستگی داشته و درون مایه

 نی اخالق مبتنی بر همکاریمی کنیم یع پذیرفته شده هر چیز را مشخص"ایده آل های" ب و خالصهخوب، یک دانش آموز خو

هر انجمن  در بستر هدف ها و غایات هر ایده آل. که هریک برای نقش خاص تعریف می شوند. شمار زیادی از ایده آل هاستشامل 

،کارهائی در در قالب همکاری هر فرد. ت انجمن استکه از انجمن دارد ،در خدم و هر فرد متناسب با شرایط خود و برداشتی تعیین

آنها را از  گوناگون وجود دارد که و هم خواسته هایبر همکاری هم دیدگاه های متفاوت در اخالق مبتنی . انجمن انجام می دهد

تفاوت اخالق مبتنی . دنمی گیر کاری صورتهم را درك و رعایت نکنیم اگر این امور .دریافتمی توان  دار و سخنان آنهاررفتار و ک

و  به تصویر کشیدن یعنی هنر. بر نمی آیندبزرکساالن  کارهای از عهده انی در این است که کودکرو نیز همکا خانواده بر اقتدار

 تأثیر میگذارد و در فرد شخصیت دیگران میزان و هنر مهارت و به تصویر کشیدندر اقتدار همکاری  . را در نمی یابندفهم دیگران 

و این . می دهد را گسترش و بهره کشی از دیگران سود جوئیینه همکاری را افزون می کند، از طرفی رشد مهارت های فردی زم

 به ایده آل های انجمن و عمل گروه و انچمن و درك شناختبه  منوط به تعلق همکاری در انجمن استمرار. مخل همکاری است

اخالق . می کند در مورد انجمن ا و تقصیراحساس خط امور عمل کند ف اینخال اگر شخص. وقتی پیوند ها حاصل شود .است

را در نظر  باگر ما پر تقاضا ترین مناص .دارد مختلف انجمن اشکال سطو ح متفاوت ی آنبسته به شکل و محتوا بر همکاری مبتنی

درون مایه عدالت  این اصولباید که شوند، می  بر اساس نهادهای بزرگ جامعه تعریف ، حقوق و تکالیف،مثال)داشته باشیم

فمیلت های مبتنی بر همکاری درون . یر همگانی در نظر بگیریمدر این حالت بجای خیر فردی باید خ .در نظر بگیریمرا ساختارها 

عبارتند ست و رذیلت ها او بی طرفی  و این فمیلت ها شامل عدالت، انصاف، وفاداری، و امانت و اعتماد این نوع اخالقیات است مایه

 (.۹35تا۹33و 311تا313همان، )میباشند ...از آز و بی انصافی،فریب کاری،نیرنگ، تعصب، و 
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  اخالقیات مبتنی بر  "اخالقیات مبتنی بر همکاری در واقع  پیچیده تاشکاال:  بر اصول عدالت اخالقیات مبتنیاقتدار در

می کند چه خصوصیاتی دارد؟  زندگی خودرا تنظیم ر عدالتکسی که بر محور اخالق مبتنی ب. اصول عدالت را بوجود می آورد

یشات و انتظارات اجتماعی و از سوی دیگر انگیزش های فردی در گرا قوانین حاکم بر اخالقیات مبتنی بر اصول عدالت چیست؟

نی بر اخالق بر یک عمو جامعه مبت بر اخالقیات مبتنی بر جامعه ای که اصول عدالت بر آن حکومت می کند چیست؟ محیط حاکم

برای اینکه دو اصل نهادهای دادگر چگونه باید باشد؟ اگر بخواهد عادل باشد، برداشت او از کنش های عادالنه و  محور همکاری

را می  در مورد نهادهای برخاسته از دواصل عدالت  یک شهروند داوری. عدالت در جامعه کاربرد داشته باشد، چارچوبی الزم است

 -ب. تفاوت نگرش در این مقطع زیاد است البته. دادگری قانونگذاری و سیاست های اجتماعی را داوری کند -الف. اشدتواند داشته ب

که نمایندگان  فرایند سیاسی همچون ماشینی است. راهگشاست اساسی مبتنی بر دو اصل عدالت است قانون و محک رولی معیا

با  عادالنه یا ناعادالنه بودن این تصمیم ها. را می سازد م های اجتماعیماشین تصمی مجلس، به آن خوراك داده و از آن سوی

 توالی چارمرحله ای .پس داشتن برداشتی از عدالت معیار ارزشیابی ما از حاصل کار ماشین سیاسی است. محک قانون اساسی است

. پیشاپیش پذیرفته می شود لت بطور شهودیعدا دو اصل تدوین قانون اساسیمرحله اول در  .ابزاری برای کاربرد اصول عدالت است

بر  در مرحله سوم قوانین و سیاست های اقتصادی. می شود قانون اساسی بر محور دو اصل اساسی عدالت تدوین دوم در مرحله

النه عاد حال مسئله اینست که کدام قانوگذاری در رابطه با سیاست های اقتصادی و اجتماعی. محور قانون اساسی تدوین می شوند

را که اغلب در ساختارها و نهادهای  موارد نقض آزادی های برابر اصل اول عدالت، یعنی یکی از معیارهای ما و یا ناعادالنه است؟

که اصل تفاوت اجتماعی آنها   ناعادالنه و یا عادالنه بودن سیاست های اقتصادی و اجتماعی ولی. نمایان است( ظهور یافته)عمومی 

است ،از آزادی های  که معیار صیانت قانون اساسی "آزادی برابر "اصل عدالت اولین .، ناپدیدا و گم استرا پوشش می دهند

قانون اساسی یک . و نیز از آزادی های سیاسی دفاع می کند(و بیان)و آزادی اندیشه (وجدان و شعور)شخص و آزادی درون بنیادین

 "دومین اصل عدالت. بر را بنیاد می نهد و عدالت سیاسی را بنیان می نهددر قلمرو شهروندی برا اطمینان بخش و امن وضع جمعی

بیشنه سازی انتظارات درازمدت  می سازد که اصل ما را ملزماین . در مرحله قانونگذاری وارد میدان می شود "برابری منصفانه

 ،مشروط بر آنکه آزادی های. ماعی باشدنابرخوردارترین ها در شرایط منصفانه فرصت ها باید هدف سیاستگذاری اقتصادی و اجت

د کار می شوندو آنها به اجرای قواعدو رآخرین توالی مرحله ای است که قوه مجریه و قمائیه وادر .برابر هم چنان برقرار باشند

تا  534و533ان،هم. )را فراهم می کندابزاری برای کاربرد اصول عدالت  باید توجه کرد که توالی چارمرحله ای .می پردازند قوانین

53۹ .) 

  اخالقیات مبتنی بر اقتدار بر پایه اصول حق و عدالت ؟چیست بر پایه عدالتاقتدار اخالقیاتمبتنی بر قوانین اصولی

در اخالقیات اقتدارگرا اصل آزادی برابر ،برای ساختار بنیادین جامعه . ولی محور حق و عدالت، معیار فرودست و اقتدارگرا ست. است

اصول حق و عدالت با توسل به جنگ  -4. باید همگانی است -5. باید عام باشد -0. باید کلی باشد -9: باید  اصول حق. ردداکار برد 

  (313و  -313همان، . )اصول حق و عدالت مرجع و فصل الخطاب در همه امور است -3. و زور و نیرنگ قابل اجرا نیست

 :گیری نتیجه
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از نگاه وی جامعه نابسامان سرمایه داری غرب تحت حاکمیت مکتب . لیبرالیسم قرن بیستم است جان راولز از نظریه پردازان مهم 

 خیرات توزیع درطبقه سرمایه داری   متفاوت های لیاقت رعایت اصل عدالت مبتنی برسودگرایی بنتام و با تکیه بر آزادی و 

است که نتوانسته عدالت  افساد و تنازع از مشحونکه معادل همان جامعه طبیعی مکتب قرارداد اجتماعی است  مشترك جامعه،

لذا همانگونه که عقالی جامعه طبیعی با تدوین نظریه و اصولی توانستند جهت . توزیعی را در جامعه سرمایه داری غرب اجرا کند

هم باید جهت از نابسامان سرمایه داری حفظ امنیت جانی و مالی خود جامعه مدنی و سیاسی را تاسیس کنند، عقالی جامعه 

بحران خارج کردن فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جامعه سرمایه داری، جامعه بسامان مبتنی بر نظریه عدالت بمثابه انصاف را تدوین 

نظریه عدالت جان راولز در قالب یک نظام سیاسی و قانون اساسی بر پایه اصل آزادی برابر برای همه آحاد جامعه و یک . نمایند

تدوین قوانین بر محور اصل برابری فرصت ها برای همه و در نهایت یک سیستم اجرایی برای تحقق عدالت در جامعه  پارلمان جهت

 .غرب است

در حالی که بنظر می رسد نقد و بررسی اثباتی . نقد و بررسی موجود نظریه عدالت جان راولز بیشتر صبغه جدلی و سلبی دارند

می شود تا جایگاه و وزن اعتبار علمی و آکادمی تئوری عدالت او را آنچنان که هست، مشخص ضرورتا  از فلسفه اخالقی وی، آغاز 

لذا بررسی خاستگاه اخالق، اینکه از کجا نشأت می گیرد؟ خدا . او تئوری عدالت خود را با نگاه فلسفه اخالق تدوین کرده است. شود

 .می طلبد ضرورت دارد، که این خود مقاله دیگری را... یا انسان و یا 

 : (کتاب نامه) منابع

 ،9539آیزابرلین، چهار مقاله در باره آزادی، ترجمه محمد علی موحد،تهران، انتشارات خوارزمی 

 .تأمالتی در حکومت انتخابی،ترجمه علی رامین، نشر نی ، تهران: 9531،استوارت میل 

 340و 45 آنتونى آربالستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص.  

  ،33 ، ص9531ایمانوئل کانت، بنیاد مابعدالطبیعه اخالق، ترجمه حمید عنایت و على قیصرى، انتشارات خوارزمى.  

 ،انتشارات خوازرمی، تهران عزت اهلل فوالدوند رجمفالسفه بزرگ آشنایی با فلسفه غرب ، مت : 95۹0بریان مگی،، 

  ،شارات امیر کبیر، تهرانتاریخ جهان نو،جلد دوم، ات: 9541پالمر،رابرت 

 ،هشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیمرتمی بحرانی؛ پژو -سید کمال سروریان:مترجم :959۹ تئوری عدالت بمثابه انصاف،جان راولز ، 

  ،نشر نی ،تهران(در اندیشه سیاسی غرب سیری) "دنیا"شهر تا شهرِ "از دنیای : 95۹5خاتمی،سید محمد ، 

  راین هارد، کونل(Reinhard Kuehnel)،9434 :،ترجمه منوچهر فکری ارشاد،انتشارات توس، تهرانلیبرالیسم 

 دارإحیا التراث العربی: بیروت. 9الحکمه المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، الطبعة الثالثه ج. 9199.شیرازی، صدرالمتألهین. 

  ،آزادی فرد و قدرت دولت، انتشارات سخن، تهران:9559صناعی، محمد 

 9593نور،  امیتهران، انتشارات دانشگاه پ است،یابوالقاسم؛ اصول علم س ،یرطاه 

  ،9593عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چ هفتم ، 

  ،9599فروغی محمدعلی ، سیر حکمت در اروپا، نشر هرمس، چاپ دوم.) 

 ترجمه ی بهاءالدین خرمشاهی،  ، کاپلستون،(از بنتام تا راسل)، 9تاریخ فلسفه، ج ،  کاپلستون 
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  ،ترجمه امیر همایون اعلم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران (از هابر تا هیوم)فیلسوفان انگلیسی: 95۹3کاپلستون فردریک 

 ترجمه علی رامین،انتشارات امیر کبیر، تهران:95۹3لنکستر،. لین و 

  هرانت ر،یکب ریانتشارات ام ن،یرام یترجمه عل:95۹3جونز، . ت.و  Rawls, John, 7817:A Theory of Justice, 

(Oxford University Press,  
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