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  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                                                           

  1392سال نهم، شماره بیست و دوم، بهار 
   16/5/1391: افتـاریخ دریـت

  27/10/1391: تاریخ تصویب

    169-192 :صفحات                                                                              

عدالت و انصاف در اندیشه راولز

محمد طاهري

، ایران، ایالم ایالم، گروه علوم سیاسی اسالمی، واحدعضو هیات علمی دانشگاه

  چکیده

غه اندیشمندان سیاسی بوده دغد عدالت از جمله مفاهیمی است که در کنار مفهوم آزادي همواره مساله و

لیبرالیسم که بیش از هر چیز دغدغه آزادي را .  از این مفهوم ارائه گردیده استیو تفاسیر گوناگون است

هاي پایانی قرن بیستم توسط راولز چنان با مفهوم عدالت در آمیخت که توجه همگان را  در دهه،دارد

برابري به مثابه اصل مغفول در جامعه لیبرال تاکید راولز در مباحث خود بر عدالت و اصول . برانگیخت

 تحلیلی در پی کنکاش در اندیشه راولز و چگونگی تحقق نظریه -نوشتار حاضر با روش توصیفی. کندمی

با توجه به مدعاي پژوهش مبنی بر این که راولز در تبیین عدالت در . باشدعدالت وي در جامعه می

ي، اجتماعی، سیاسی، ارزشی و عقالنی روابط اجتماعی و انسانی در هاي فردتالش است به تمام جنبه

توان به این نتیجه رسید توجه راولز به عدالت با آنچه که در اندیشه قالب لیبرالیسم توجه داشته باشد، می

او با وجود ارایه یک طرح اساسی در جهت اصالح عرصه . مارکسیستی وجود دارد کامال متفاوت است

دهد و دغدغه فرد انسانی را دارد، هر چند عدالت را صفت ان فرد را محور تحلیل قرار میعمومی، همچن

  .        داندنهادهاي اجتماعی می

  

  کلید واژگان

  .، ساختار اساسی کردنسامان به ، جامعه برابري، آزادي، لیبرالیسم، انصاف، راولز، عدالت، 
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١٧٠ ◊

  قدمهم

وده است؛ یکی عدالت و آن دیگري آزادي که در بسیاري فلسفه سیاسی همواره با دو مسئله مواجه ب

اما آنچه که در بحث عدالت . مواقع بر سر تقدم و تاخر هر یک از آن دو بحث و مجادله درگرفته است

نابرابري در ثروت، قدرت و شأن اجتماعی، به . دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه استمهم است قابل

گذشته از آن، هیچ رابطۀ . افراد واقعیت انکارناپذیر همۀ جوامع بوده استرغم شباهت در استعدادهاي 

بنابراین . معناداري میان نابرابري در ثروت و قدرت و نابرابري در استعدادهاي طبیعی وجود نداشته است

به عبارت دیگر، عدالت در فلسفه سیاسی . دفاع از نابرابري یا نفی آن موضوع اصلی عدالت است

در همین راستا، راولز به عنوان یک .  است که در سطح نهادهاي اجتماعی مطرح شده استايمسئله

. صفت انسان و اعمال اوفیلسوف سیاسی به دنبال عدالت به مثابه صفت نهادهاي اجتماعی است نه

ها، قدرت و اختیارات، مزایا و بودن نهاد اجتماعی این است که حقوق و مسئولیتمنظور از عادالنه

  . هاي وابسته به خود را عادالنه توزیع نمایدصتفر

اش را بر پایه انصاف بنا می نهد و از آنجا که جامعه، متشکل از راولز نظریه عدالت و جامعه عادالنه

گیرد که این برند، براي آن اصولی در نظر میافرادي است که در تعامل، همزیستی و همکاري به سر می

اي که همگان بتوانند در یک فضاي باز و جامعه  منصفانه در آورد به گونهتعامل و همکاري را به شکل

آزاد نسبت به وضع خویش احساس ظلم و نابرابري نکنند و به ویژه ناتوانان جامعه بتوانند از این نحوه 

  .هاي طبیعی بیشترین بهره را ببرندتعامل و نابرابري

ها و ترسیم ها، تدوین اندیشهن متنی به طرح ایدهوي در چنی. خاستگاه راولز متنی لیبرالیستی است

نوشتار حاضر نیز در پی آن است که با توجه به خاستگاه فکري راولز، . پردازدجامعه مورد نظرش می

به تعبیري .  هاي تحقق آن را بررسی نمایدنظرش را در باب عدالت جویا شود و از نظر اجرایی زمینه

یی به این سوال است که نظریه عدالت راولز در حوزه اجرا چگونه دیگر،این پژوهش در صدد پاسخگو

متحقق می شود؟بر این اساس، مفروض بحث حاضر این خواهد بود که با توجه به خاستگاه لیبرالی 

، نهاد سامان بهراولز، عدالت در عمل فرد انسانی را توانمند، جامعه انسانی را بر اساس اصول برابري 

هاي  قانون و ساختارهاي اساسی جامعه متعهد، آزادي را به مثابه ثقل اساسی ارزشسیاسی و دولت را به

بدین . سازدانسانی توسعه ودر نهایت عقل انسانی را در تنظیم قواعد و روابط اجتماعی حکمفرما می
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رجوع سپس به مبانی معرفتی او . ترتیب، ابتدا تعریفی کوتاه و اجمالی از عدالت راولز ارائه خواهیم کرد

اش کنیم که لیبرالیسمی از نوع کانتی است ودر نهایت مروري بر بسترهاي اجرایی و اجتماعی نظریهمی

  .خواهیم داشت

  

  عدالت و معرفت شناسی راولزي: مبانی نظري. 1

  عدالت راولزي. الف

. ..عدالت را در معناي متعارفش، باید حاکی از فقط یکی از فضایل عدیدة نهادهاي اجتماعی گرفت

عدالت را نباید تصوري حاکی از جمیع اوصاف یک جامعۀ خوب انگاشت، عدالت فقط یک جز از این 

بودن یا الاقل هایی وجود داشته باشند که کسی عادالنهممکن است که نابرابري. تصور و مفهوم است

رو، من از این.ها باشدهمه، از جهات دیگري، خواستار امحاء آننبودن آنها را بپذیرد، اما، با اینناعادالنه

کنم به معناي متعارف عدالت؛ که بدان معنا، عدالت در اصل عبارت توجه خود را یکسره معطوف می

هاي متعارض انسانها، در ساختار یک است از حذف امتیازات بیوجه و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواسته

  )82: 1376 راولز،(. نهاد اجتماعی

اول این : بیان استپردازد که به صورت دو اصل قابل آن مفهوم از عدالت میراولز با قطعۀ فوق به

ترین تأثیر آن واقع است نسبت به گستردهکه، هر شخصی که در یک نهاد اجتماعی شرکت داردیا تحت

ها دوم این که، نابرابري. اي مشابه براي همه ناسازگار باشد حقی برابر دارداي که با آزاديآزادي

ها به نفع همگان بیانجامد و به شرط آن که اند مگر این که این انتظار معقول باشد که نابرابريهوجبی

توانند شد در اختیار همه اند یا ازطریق آنها حاصل میها وابستهها بدانمقامات و مناصبی که نابرابري

ابري و پاداش براي خدماتی آزادي، بر: اند به مفهومی مرکب از سه جزءاین اصول بیانگر عدالت. باشند

  .که در جهت خیرهمگان است

راولز بحث عدالت را از حدود کالسیک آن فراتر برده و در چارچوب نظریۀ وضع نخستین و حجاب 

ها نیز پرداخته است که از حدود بحث ما المللی و عدالت بین نسلجهل به بررسی عدالت در سطح بین

  .کنیما مباحث راولز از مبانی معرفت شناختی نظریاتش شروع میبه منظور آشنایی بیشتر ب. خارج است
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  شناختی راولز مبانی معرفت.ب

طرفی جان راولز لیبرالی است که در چارچوب سنت کانتی به تبیین عدالت به منزلۀ فضیلت بی

. ستدهندة آن اطور کلی و نهادهاي تشکیلبحث او دربارة عدالت معطوف به ساخت جامعه به. پرداخت

به » عدالت به مثابۀ انصاف«ها در کتاب هایی پرداخت که از آن ایدهاو در ذهن خود به طرح ایده

کند که عبارت از ایدة جامعه به مثابه نظام منصفانه همکاري، ایدة جامعۀ هاي بنیادین یاد میایده

دان آزاد و برابر، و ایدة ، ایدة ساختاراساسی جامعه، ایدة موقعیت اولیه، ایدة اشخاص و شهرونسامان به

عمومی و پلورالیستی است، و در چارچوب این شش ایده، منظومۀ عدالت به مثابه انصاف را به توجیه

در این منظومه، عدالت محور و کانون اصلی ساخت اجتماعی یا به تعبیر خودش . رساندسرانجام می

چگونگی تقسیم   را توزیع نموده واي است که نهادهاي مهم اجتماعی، حقوق و وظایف اساسیشیوه«

  (Rawls, 1971: 8)».نمایندمزایاي حاصل از همکاري اجتماعی را تعیین می

بنابراین، گذشته . دهدراولز بنا دارد تا به الزامات اجتماعی درصورت انطباق با اصل عدالت مشروعیت

خاطر جایگاه تیبات اجتماعی بهاز رفتار فردي در برخورد با دیگران که موضوع عدالت است، نهادها و تر

از این منظر، عدالت صرفاً یک . ها از اهمیت شایانی برخوردارندشان در توزیع حقوق و فرصتکنندهتعیین

دهند هاي اجتماعی از خود بروز میفضیلتی است که زمانی نظام«شود بلکه آن فضیلت فردي تلقی نمی

لسناف، (».کننداست به طریقی صحیح حل) عدالتمسایل(ز که قادرباشند برخی مسایل را که به زعم راول

1378: 365(  

تضاد منافع، از منافع مشترکی مطابق این اندیشه، جامعه متشکل از اعضاي منفردي است که درعین

کنند و هریک در پی کسب سود نیز برخوردارند، آنها ادعاهاي ناسازگاري را نسبت به هم مطرح می

کنند قواعد اجتماع را طوري تنظیم کنند که سهم بیشتري ساس تالش میبیشتر است و برهمین ا

توزیع «شود که به به زعم راولز، این مسئله عدالت است و عدالت زمانی حاصل می. شان گرددنصیب

:Rawls, 1971)» .درست سود و مسئولیت در همیاري اجتماعی برسیم 5)  

در تفکر . شود دارد که از آن به لیبرالیسم یاد میچنین برداشتی از عدالت ریشه در مبانی و اصولی

ها و سیاسی جدید غرب که عمدتاً سنت لیبرالی بر آن حاکم است، در مقام توجیه و تبیین ارزش

تمیزاند، یکی مکتب اصالت فایده بنتهام و میل و هاي اجتماعی دو گرایش فلسفی از هم قابلآرمان
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گرایان، انسانها همواره در صددند تا لذت خویش را به ر فایدهنظ از. دیگر، مکتب اصالت وظیفه کانت

حداکثر و رنج خود را به حداقل برسانند و ازنظراخالقی، آن کاري صحیح است که در مجموع خوشی و 

براي تشخیص این که چه چیزي مایۀ لذت . شان را به حداقلبهزیستی افراد را به حداکثر برساند و رنج

کس به خوبی خود شما هیچ«به تعبیر بنتهام  . ت، خود افراد بهترین قاضی هستندیا رنج و الم آنهاس

ازنظر کانت، ارزش اخالقی عمل به اثر و ) 43 :1382آربالستر، (» .داند چه چیزي به نفع شماستنمی

مندي ما در انجام آن عمل بستگی نتیجۀ آن بستگی ندارد بلکه به درنظرداشتن آیین رفتاري و وظیفه

 .دارد قاعدة امر مطلق استدستورالعملی که حقانیت و درستی رویه مورد انتخاب ما را معلوم می. ددار

حال بخواهی که آن تنها بر پایۀ آن آئینی رفتارکن که درعین« به تعبیر کانت؛ )126 :1376توسلی، (

  ) 60 :1369کانت، (» .آیین قانون عام باشد

ترین آمیز محرومنهایت به انزواي اجتماعی یا اعتراض خشونتراولز با نقد اصل فایدة محدود که در 

یابد و در آن چارچوب به طرح و تبیین انجامد به سمت لیبرالیسم سیاسی کانتی سوق میافراد تلخکام می

شناختی راولز در تبیین عدالت اجتماعی ریشه در بنابراین مبانی معرفت. پردازداندیشه خود می

  :به تعبیر میکاییل گاراندو. گر آن استاي دارد که کانت تبیینستیشناسی لیبرالیمعرفت

اثر جان راولز به نام نظریۀ عدالت، بنیانگذار لیبرالیسم معاصر به شکل یک آیین و مرجع مسلم 

چگونه امکان دارد که : به نظر راولز، مسئله اساسی لیبرالیسم از این قراراست... پیروان و منتقدان است

گوید؛ نخست باید گرایی پدید آید و دوام یابد؟ در پاسخ خودش میادل و پایدار با وجود کثرتاي عجامعه

روي از حاکمی خوب بلکه همچون راه و روشی در زمینۀ آیین سیاسی، یعنی عدالت را نه همچون دنباله

نظر به کمک کوشد از راه اجماع و اتفاقراولز می. هاي منطقی رقیب شناختطرفانه نسبت به آیینبی

کند که به زعم خودش از مفهوم اساسی ریزي هاي منطقی، سازوکاري طرحآیین» هاي تطبیقیبررسی«

 یصورت، لیبرالیسم به یک منطق در این شوداي استنتاج میجامعه همچون دستگاه تعاونی منصفانه

چون لیبرالیسم نه. سیاسی و به راه و روشی تبدیل خواهد شد که نخستین هدف آن تثبیت جامعه است

هاي دیگر بلکه همچون چارچوب سیاسی و شرط امکان وجود تمامی آئینی اخالقی در برابر آیین

کردن امکان شناخت و پذیرش سان نقش جامعه، فراهمبدین. شودهاي اخالقی منطقی تعریف میآیین

  )39-41: 1383گاراندو،  (.شرایط اجتماعی براي شهروندان آزاد و برابر است
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گیرند و یا به نحوي ازانحا به آن مربوط اهدافی که ذیل برداشت سیاسی از خود عدالت قرارمی

هاي سیاسی آن را که در نهادهایشان متحقق اساسی و ارزششهروندان این جامعه قانون. شوندمی

راولز،  (.دانکنند و در نهایت رعایت عدالت در حق یکدیگر، با یکدیگر همدرد و شریکشود تأیید میمی

1383: 48(  

که ) 239، پیشینگاراندو، (بنابراین، نظریۀ عدالت راولز تفسیري است از تکثیر و توزیع عادالنه آزادي 

ترین شکلش که به زعم آید و هم آزادي شهروندان در گستردهاز دل آن هم وحدت اجتماعی بیرون می

هاي حکومت در امور اي که خطر دخالتنهشود، آن هم در زما تلقی میسامان بهراولز، غایت جامعۀ 

در همین راستا، لوئیس براندیس هشدار . جامعه به منظور گسترش عدالت اجتماعی محسوس است

هاي حکومت به نظر الزم و تجربه باید به ما آموخته باشد که در زمانی که اهداف دخالت«دهد که می

شوند آدمیان که آزاد زاده می. زادي حراست کنیمباید بیش از هر زمان دیگر از آرسد، میسودمند می

اما خطر بزرگتر . دهندشان، از خود واکنش نشان میطبعاً در مقابل تعدیات حکام بدخواه به حریم آزادي

  (Green, 1978: 81) .نیت نهفته استسروصدا و پنهانی حکام با حسنبراي آزادي، در تعدیات بی

شناختی عدالت راولز مستلزم رجوع به اصول اساسی شناخت نی معرفتبا این توصیف، تبیین بهتر مبا

باید دید که در . هاي کانت استها و عقل از منظر لیبرالیسم متأثر از اندیشهانسان، جامعه، دولت، ارزش

هایش شود؟ چه تصویر و ترسیمی از دولت و جامعه دارد؟ ارزشاین مکتب به انسان چگونه نگریسته می

هاي کانت و شود؟ مروري اجمالی بر اندیشهعقالنیت و خردمندي انسان چه برداشتی میچیست؟ از 

  .لیبرالیسم سیاسی راولز شاید تا حدي پاسخگوي سؤاالت فوق باشد

انسان در اندیشۀ کانت موجودي است آگاه، مختار و مقتدر و چون آگاهی و اختیار و اقتدار از صفات 

دادن این صفات به انسان از آراي ابتکاري البته، نسبت. ودي است الهیالهی است، درنظر او، انسان موج

هاي تاریخی آن در کانت نیست، بلکه این دریافت، دریافت غربی از انسان است که اولین نشانه

شده، آنگاه از هاي ایلیاد و اودیسۀ هومر آمد، سپس در آراي افالطون، ارسطو و رواقیان متجلیکتاب

در . شده و در نهایت به کانت رسیده استعبورکرده، در قضیۀ کوگیتوي دکارت تقویتحیت یمضامین مس

تأکید دکارت بر آزادي اراده است و در واقع دو صفت ) اندیشم، پس هستممن می(تشریح قضیه کوگیتو 

آگاهی و آزادي در فلسفۀ دکارت به عنوان صفات ذاتی انسان تثبیت شد و هنگامی که جان الك بعد از 
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شوند، این آزادي در واقع برگرفته از کارت و قبل از کانت اعالم کرد که انسانها آزاد و برابر متولد مید

و راولز آن را چنین معنا ) 17-19: 1384بیدي، درهصانعی(هاي دکارت بود و به دست کانت رسید اندیشه

طور که تماعی آنها، باید آنکرد که ارزش آزادي براي همۀ شهروندان، فازغ از موقعیت اقتصادي یا اج

اي براي تصاحب مناصب دولتی و نظایر آن به این معنا که همه فرصت منصفانه. شاید و باید برابر باشد

  )247 :1383راولز، (. را داشته باشند

افزون بر این، خرد . کندترتیب، انسان موجودي است خردمند و خرد او راه او به آینده را باز میبدین

در ذات «کند گونه که کانت ترسیم میاین انسان آن. کندبه تنهایی براي یافتن راه کفایت میانسانی 

اي که این یا آن اراده خودسرانه به شده و نه صرفاً به عنوان وسیلهخودش به منزلۀ نمایشی مستقل تلقی

 دیگر، همیشه هاي خردمندکارش برد، بلکه در همۀ کارهایش، چه به خودش مربوط شود و چه به ذات

  )72 :1369کانت، (» .باید در آن واحد در مقام غایت دانسته شود

پیرو این برداشت از انسان به عنوان موجودي مستقل، خردمند، خودپسند و غایت هستی، جامعه 

چنین . دهدایی سیاسی است که این انسان جوالن میکنند جامعهلیبرالی که کانت و راولز ترسیم می

کنندة اعضاي همکاري«عنوان شهروند، شکل از افراد آزاد و برابري است که هریک بهاي متجامعه

 این جامعه را باید همچون خطرورزي )25 :1383راولز، (» .بهنجار جامعه در سراسر زندگی خود هستند

اکم اي براي نفع دوجانبه به تصور درآورد که کم و بیش خود بساست و ضرورتاً قواعدي بر آن حهمیارانه

برد عبارت است از چگونگی ساختار بنیادین نام می/ این قواعد که راولز از آن به ساختار اساسی. است

سازگاري نهادهاي سیاسی و اجتماعی اصلی جامعه به صورت نوعی نظام همکاري اجتماعی و چگونگی 

 اجتماعی در تخصیص حقوق و تکالیف اساسی به وسیله آنها و تنظیم تقسیم منافع حاصل از همکاري

ها و افراد هاي انجمناي است که فعالیتبنیادین، چارچوب اجتماعی زمینه/ ساختار اساسی. طول زمان

  )35 :1383راولز، (دهد درون آن رخ می

اما جامعۀ مدنظر کانت حق و تکلیف را در کنار هم و . گراستهابز تا حد زیادي تکلیفجامعۀ لیبرالی

دهنده این جامعه شهروندانی با حقوق و تکالیف برابر و آزاد اعضاي تشکیل. به صورت توأمان داراست

پذیراي اجتماعات زیادي «این جامعه . اندگذاري متحد شدهاعضایی که به تعبیر کانت براي قانون. هستند

هم اي باشد که در آن تکثر بتواند با تفاکوشد جهانی اجتماعیاست که درون آن وجود دارند و در واقع می
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ولی خود این جامعه نوعی اجتماع نیست و با توجه به واقعیت تکثرگراي معقول . و سازگاري شکوفا شود

زیرا چنین امري مستلزم کاربرد ظالمانۀ قدرت دولت است که با آزادي . امکان ندارد چنین باشد

گیریم ی در نظر میاي سیاس، از ابتدا جامعۀ دموکراتیک را جامعهپس. دموکراتیک اساسی ناسازگار است

  )49 :83راولز، (» .ساالر می شودگیر یا اشرافکه مانع ایجاد دولتی اعتراف

این . باشددار نیست، بلکه دولتی محدود و متعهد میتاز و میداندولت لیبرال دولت یکه ترتیب،بدین

زادي عقیده و آ: اساسی شهروندان است که عبارتندازدولت محدود به قانون و متعهد به حفظ حقوق

برخالف تصورات . اندیشه، آزادي بیان، آزادي اجتماع، آزادي مالکیت، آزادي مشارکت در حیات سیاسی

، بلکه خواهان استقرار دولتی مشروط. کندرایج، لیبرالیسم از دولت حداقل، ضعیف و غیرفعال دفاع نمی

ونه مذهب، قومیت، نژاد، طبقه، کنندة حقوق برابر براي همۀ شهروندان فارغ از هرگمحدود و تأمین

اي اخالقی است و غایتی اخالقی دارد که همان از این منظر، دولت مؤسسه. باشدجنسیت و غیره می

برخالف نظر بنتهام، آزادي تنها براي تأمین شادي و سعادت الزم نیست، . پرورش فضیلت در فرد است

ی فرد از هرگونه مداخلۀ بیرونی نیست؛ در آزادي به معنی رهای.بلکه الزمۀ رشد حیثیت انسانی است

البته مداخلۀ دولت جائز نیست، اما در اعمال معطوف به دیگران ) اعمال اخالقی(اعمال معطوف به خود 

  )19 :1378 بشیریه،(دخالت قانون و دولت الزم است 

جان . ر استناپذییکی از مبانی ایدئولوژي لیبرالیسم بدبینی نسبت به حکومت به عنوان شر اجتناب

اي هستند که از طور بالقوه جانوران درندهالك فیلسوف انگلیسی بر این عقیده بود که سیاستمداران به

پس تنها ازطریق تعبیۀ نهادها و . ابایی ندارندکاربرد خودسرانه قدرت در جهت منافع خصوصی خویش

به نظر . بر وجدانیات شخصی حاکمتوان آنها را مهارکرد، نه با تکیه موانع عینی و نظارت مستمر می

. دهندالك، وقتی حکام بدون داشتن حق، اعمال قدرت کنند خود را در حالت جنگ با مردم قرارمی

هاي اساسی خود شوند، حق قضاوت و شورش در برابر حقوق و آزاديبنابراین وقتی مردم مواجه با نقض

ع، مردم درصورت بروز هرگونه تضاد و تناقضی  در واق)104-106 :1381 بشیریه، (.قدرتمندان را دارند

ها دفاع خواهندکرد و درصدد مقابله با دولت برخواهند هاي اساسی جامعه، از ارزشبین دولت و ارزش

ها چیستند که جامعه براي حفظ آنها در صدد تقابل با نهادهاي حال سؤال اینجاست که این ارزش. آمد

  آید؟سیاسی و دولت برمی
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ماهو هایی است که موجودیت انسان فیاي از حقوق و ارزش لیبرال متشکل از مجموعهنظام ارزشی

این انسان به عنوان . کند؛ انسانی که بین او و الوهیت مرز متمایزي وجود نداردانسان را تضمین می

دي، بیدره (.موجود آگاه و آزاد یعنی برخوردار از صفات الهی و در نتیجه داراي استقالل وجودي است

شناسی پراگماتیکی  که کانت مفسر آن است عبارت است از شناخت انسان به عنوان انسان) 87 :پیشین

  . کند یا موجود مختار یعنی شهروند جهان استموجودي که آزادانه عمل می

. گیردگونه که پیشتر گفته شد غایت هستی است و در کانون نظام آفرینش قرارمیاین انسان همان

د باید متمایز از نظام خواهد این انسان را در برگیرد و حقوق آن را ترسیم کن نظام ارزشی که میطبعاً، آن

طلبد که کانون آنها عبارت است از آزادي و هایی را میاین تعریف از انسان ارزش. تی باشدارزشی سن

هایی چون اختیار، اقتدار، ارزش. گیرندها پیرامون آن قرارمیبقیه ارزش. پذیريبرابري همراه با مسئولیت

هایی هستند که در چارچوب این نظام ارزشی به منظور حفظ و انتخاب، رواداري و امثالهم از جمله ارزش

  .تقویت جامعه انسانی و موجود انسانی مطرح هستند

شناسی لیبرالیسم بدان تأکید داشتیم نوع نگاه انسان به عقل و نحوه آخرین رکنی که در معرفت

هدف او این است . شناسی عمومی و عقلی استفلسفه کانت نوعی انسان. ي و عقالنیت اوستخردورز

تواند مقامی را که دست تقدیر در جهان نصیب او کرده است به دست که انسان بیاموزد که چگونه می

ان از نظر او، انسان متعلق به دو جهان محسوس و معقول است، شأن پدیداري انسان متعلق به جه. آورد

اما شأن ذاتی او فراتر از عالم محسوس قراردارد و . محسوس و طبیعی و همگام با نظام طبیعت است

 .در این مرتبه، انسان مختار است و اختیار در طبیعت خاص انسان است. متعلق به جهان عقالنی است

  )274 :1376کاپلستون، (

 شعور و عقالنیت فاعل شناسا و ، اندیشه،»اندیشم، پس هستممن می«از زمانی که دکارت گفت 

گونه بازتاب مبدع گردید و کارکرد اصلی آن آفرینش و خالقیت شدو در اندیشه کانت و پیروانش این

یکی این که، اصول عقالنی، ذاتی و فطري انسان است نه : یافت که عقالنیت داراي سه نشانه است

 انسانیت است و در نهایت، اصول عقالنی تعمیم به تمام نوعدوم، اصول عقالنی قابل. عارض ذات او

. پذیرندکنند و میصرف انسانیت آنها را درك میفهم همگانی است و تمام افراد انسان به قابل

  .رودگفته به شمار میهاي پیشلحاظ اخالقی، انسان موجودي عقالنی با ویژگیترتیب، بهبدین
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گرایی، جنبش اصالح گرایی، عقلنس، اومانیسم، تجربهخوار رنساترتیب؛ لیبرالیسم از آغاز میراثبدین

آن به . هاي بنیادینی چون خودمختاري فردي، اصالت فرد و برابري بوددین و همچنین، متضمن آرمان

منزلۀ مکتبی تاریخی و ایدئولوژي سیاسی در مدرنیته با عرضه تعریفی خاص از انسان و هویت انسانی 

بنابراین، انسان با این تعریف . شدهاي اجتماعی مینسانها و گروهسازي اموجب خودسازي و بیگانه

تواند جامعۀ خود را براساس عقل و خواه تلقی گردید که میموجودي آزاد، عاقل، خوداندیش و ترقی

اش باشد نیروهاي خالقۀ خود بسازد و حکومت موردنظر خودش را که در اختیار حوائج و لوازم عقالنی

امر از این.  که ملتزم به عدالت و آزادي همراه با مسئولیت اجتماعی شهروندان باشدیمتحکو. مستقر سازد

در نگرش راولز به نظام لیبرالیسم سیاسی تعبیر شده است که نظامی مبتنی بر همکاري منصفانه 

  . و خود بساستسامان بهاي اشخاص آزاد و برابر در جامعه

  

  وجوه اجرایی عدالت راولز. 2

ي برپایی جامعه مدنظرش با ساز وکار لیبرالیـستی و دموکراتیـک عـدالت محـور، اقـدام بـه            راولز برا 

ت اندیشه غربی داشتـه و برخی هاي این اندیشه ریشه در سناي از ایدهاي نمود که پارهریزي اندیشهطرح

ودن روابـط  اش در پی به سامان کردن جامعه، عادالنـه نمـ       او در نظریه  . از آنها ابداعی خودش بوده است     

پـذیرکردن  ، مـسئولیت )به ویـژه ناتوانـان  (ها، توانمندسازي فرد اجتماعی، مناسبات سیاسی و توزیع ارزش  

سازي فرد انسانی بـه کمـک       »شکوفا«فرد، اجتماع و دولت به صورت توأمان و در نهایت به تعبیر کانت              

نخستین، پـردة جهـل، انـصاف،       وضع  : در همین راستا به ابداع مفاهیمی چون      . عقل خود بنیاد بوده است    

  .استپردازد که با تأکیدات متفاوت در آثار او آمدهطرفی و اصول عدالت میبی

توان گفت، وضع نخستین راولز به      در توضیحی اجمالی که در برگیرندة مفاهیم مدنظر راولز باشد می          

اصول برخاستۀ از . تفاوت استکنندة وضع طبیعی هابز، الك و روسوست، اما ماهیتاً با آنها م           نوعی تداعی 

ت منافعش با توجـه     ـکس راغب نیس  سازد که به موجب آنها هیچ     شرایطی را مشخص می   «چنین وضعی   

» .ران نیـر بـه همـان میـزان محـدود گـردد      ـر آن که منافع دیگ   ـبه وجود منافع رقیب، محدود شود؛ مگ      

(Rawls, در ایـن موقعیـت اگـر آزادي و    . اسـت العاده مهـم  شرایط افراد در این موقعیت فوق  (4 :1971

زنی مساوي و انتخاب آگاهانـه و غیراجبـاري برقرارباشـد، آنچـه افـراد بـر سـر آن                    برابري و امکان چانه   
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اگر روند توافق منصفانه باشـد، خودبخـود، نتیجـه حاصـله عادالنـه              . شوداند عادالنه تلقی می   کردهتوافق

  .شودبر او تحمیل نمیزیرا چیزي بدون خواست خود فرد . خواهد بود

راولز براي اطمینان از این که افراد به هنگام تنظیم اصول در وضعیت اولیه، منافع شخصی و گروهی 

) آنچه که کانت بر آن تأکید داشـت  (دهند و با مدنظر قراردادن دستورالعمل امر مطلق         خود را دخالت نمی   

این افـراد از حقـایق ویـژه مربـوط بـه موقعیـت              گذارد که   کنند، فرض را بر این می     انصاف را رعایت می   

توانند اصـول عـدالت را بازیچـۀ       لذا نمی . خبرندها یا کمبودهایی که دارند بی     اجتماعی خودشان و استعداد   

معنـا کـه    برنـد؛  بـدین    تأمین اهداف شخصی با هزینه دیگران قراردهند، بلکه در حجاب جهـل بـسرمی             

داند سهم شناسد و نمیعیت طبقاتی یا مقام و موقع اجتماعی  نمیکس جایگاه خود را در اجتماع، وضهیچ

هـاي قـرارداد    طـرف . هاي طبیعی، هوش و قدرت و چیزهاي دیگرش، چقدر است         او از موهبت و توانایی    

 .شـان کـدام اسـت     دانند مفهومی که از خیر دارند چیست و میل و رغبـت روانـشناختی خـاص               حتی نمی 

(Rawls, Op.Cit.: . شـود ینجا، انصاف به روش اخالقی رسیدن به اصـول عـدالت مربـوط مـی    در ا  (13

. دانـد اصولی که وي آنها را معیارهاي اصلی داوري دربارة ارزش اخالقی نظام توزیع پاداش در جامعه می             

تـوان  اند اما از دل آنهـا مـی  کنند دوگانهرا از منظر راولز توجیه می » مفهوم خاص عدالت  «این اصول که    

  : ل استخراج کرد که به ترتیب تقدم و اولویت عبارتند ازچهار اص

  .گردد نیازهاي بنیادین مادي همه افراد جامعه باید تأمین)1

هاي بنیادین دارد که با طرح مشابهی درمورد  هر شخصی حق برابري نسبت به طرح مناسبی از آزادي          )2

  .ها براي همگان سازگار باشدآزادي

ی به موقعیت اجتماعی مطلوب باید در نظام اجتماعی چنان توزیع شـده باشـد               ها براي دستیاب   فرصت ) 3

  .ها را براي نابرخوردارترین طبقه بیشینه کندکه فرصت

لسناف، (. نابرابري اقتصادي و اجتماعی باید چنان سازمان یابد که ثروت فقیرترین طبقه را بیشینه کند  ) 4

1378: 384(  

ر است که به موجب آن، افراد درگیر در عملی مشترك یکدیگر را نوعی رفتا «پیروي از اصول عدالت     

,Rawls)» .کنندهاي یکسان تلقی میداراي منافع و توانایی Op.Cit.: 4)    به نظر راولـز، کـسانی کـه در 

وي معتقد اسـت انتخـاب عقالنـی در شـرایط         .گزینندبرند اصول عدالت را برمی    شرایط عدالت به سر می    
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شـود و  النی است، یعنی چنین اصولی موجب تعادل منافع ما با منافع دیگران مـی   عدالت موجد اصول عق   

طرفانۀ اصول عـدالت وقتـی ممکـن    انتخاب بی. طرفانه پذیرفتنی است  در نتیجه چنین تعادل منافعی، بی     

فع آنان کنیم افراد حاضر در آن وضع دربارة خود اطالعی که بتواند اصول عدالت را به ن     شود که فرض  می

  .سازد ندارندمتمایل و در نتیجه مختل

بـا   شده و  ، کاربرد نظریه عدالت راولز را در حوزة اجرا جویا          در این بخش   با این مقدمۀ نسبتاً طوالنی    

اش را در پنج سـطح      شناسی وي به دست آوردیم ابعاد مختلف نظریه       شناخت اجمالی که از مبانی معرفت     

  .دهیممورد بررسی قرارمی

  

   توانمندسازي افراد.الف

پـذیر  هاي اقتصادي و اجتماعی مـوقعی توجیـه  در یکی از اصول عدالت راولز آمده است که، نابرابري        

در این راستا وي به تبیین ایدة فرصت برابر یا به تعبیر خودش . است که به نفع فقیرین طبقه جامعه باشد

که تـوزیعی از مواهـب فطـري وجـوددارد،     به فرض این : پردازد با این توضیح که   می» فرصت منصفانه «

انـدازهاي موفقیـت    هاي یکسانی به کاربرد این مواهب دارنـد بایـد چـشم           آنهایی که استعدادها و توانایی    

هاي جامعه، کسانی که    باید در تمام بخش   ... یکسان داشته باشند، فارغ از طبقۀ اجتماعی خاستگاهشان و        

اندازهاي آموزشی و موفقیـت نـسبتاً یکـسانی داشـته باشـند      چشمها و استعدادهاي یکسانی دارند،     انگیزه

  )85 :1383راولز، (

 یعنی جامعه مبتنی بر عدالت این مـسئله بـه رسـمت       سامان  بهراولز بر این عقیده است که در جامعۀ         

شناخته شده است که شهروندان از این توانایی برخوردارند تا دربارة دعاوي خود نسبت به حقوق سیاسی                 

 بنـابراین در ایـن   )32 :1383راولـز،   (.بر گردن نهادهاي سیاسی جامعه با یکدیگر دارند قضاوت کنند         که  

هایـشان را  یا خیلی توانا هستند که قانوناً و اخالقاً باید بخشی از توانایی  : اندجامعه افراد حداقل بر دودسته    

اقل نیازهایـشان مـسئول اسـت تـا         مصروف جامعه کنند و یا خیلی ناتوانند که جامعه در قبال تأمین حـد             

هـاي  هـاي موردنیـاز بخـش   به منظور تحقق عدالت اجتماعی، تأمین حداقل    . عدالت اجتماعی برقرارگردد  

توان در شود میشان محسوب میاساسیهاي شهروندان که جزء حقوقمحروم جامعه و افزایش توانمندي

  :سه سطح سیاستگذاري کردکه عبارتند از
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هاي ساز ایجاد انگیزه براي مشارکت حداکثري در فعالیت       هایی که زمینه  ه سیاست دستۀ اول، مجموع  

هاي اساسی شامل آزادي بیـان، قلـم، اندیـشه، داد و            تضمین حقوق مالکیت، تأمین آزادي    . مختلف است 

هاي برابر اجتماعی ـ  اقتصادي و سیاسی، مقابله با  ساختن فرصتاي، فراهمهاي حرفهستد، ایجاد تشکل

اي، بهبودبخشیدن به سازوکار بازار برمبناي ها شامل مسائل قومی، نژادي، جنسیتی و منطقه   نواع تبعیض ا

هـاي  دهنـدة بخـش   رقابت و نهایتاً بهبود شرایط به منظور تحقق پاسخگویی در سطوح مختلف تـشکیل             

  .اصلی این مجموعه است

توانمندسازي آحاد مـردم، آنـان را در   دهند که ازطریق ها را مواردي تشکیل می   گروه دوم، از سیاست   

هاي توسعۀ منابع   در این میان، آموزش به عنوان یکی از راه        . کنندکسب درآمد بیشتر اقتصادي کمک می     

برد و موجبات رشد اقتـصادي را فـراهم         وري نیروي کار را باال می     انسانی؛ از یک طرف توانمندي و بهره      

کند و چرخـۀ فقـر را   یهاي مهارتی به توزیع بهتر درآمد کمک میکند و از طرف دیگر با ایجاد توانمند   می

عمومی و افزایش خدمات بهزیـستی و نیـز اجـراي           عالوه بر آموزش، گسترش بهداشت    . سازدمتوقف می 

زیـست در گـرو     هاي حمایت از سالمت مادران و کودکان کم درآمد و نیز تـأمین سـالمت محـیط                برنامه

  .هاستاجراي درست این سیاست

طور مـستقیم بـه کـاهش فقـر و بـازتوزیع            دهد که به  ها را مواردي تشکیل می    سته سوم از سیاست   د

هـا و نیـز   هاي مالیاتی و نیز مخارج دولت، اصالح نظام یارانه    تنظیم مناسب سیاست  . شوددرآمد منجر می  

هـا را  ایـن سیاسـت  هاي فقیر، سالمندان و ناتوانان برخی از مهمترین موارد ایجاد چتر حمایتی براي گروه  

  .دهندتشکیل می

حال غافل  اما در عین  » نهاد بنیادهاي اجتماعی است   عدالت اولین نیک  «راولز هرچند معتقد است که      

از این امر نیست که مردم باید از حداقلی از توان برخوردار باشند تا بتوان جامعه عادالنه براساس انـصاف       

د برخوردار از دو نوع توان شخصی باشند؛ یکی این که، قدرت فهم             به نظر راولز، افراد حداقل بای     . بنا کرد 

گوید عدالت این است که درمورد مـن بایـد    یعنی وقتی کسی می   . رفتارمنصفانه با دیگران را داشته باشند     

همانطور که اصل اخالقـی کانـت       . طور رفتار کند  طور رفتار شود آماده باشد که درمورد دیگران همین        این

 راولز نیز بر این نظر است که افراد باید آمادگی پذیرش این را داشته باشـند کـه بـا دیگـران                       تأکید دارد، 

اي الزم است، زیرا جامعـه      وجود چنین توان فردي   . همانگونه رفتار کنند که انتظار دارند با آنها رفتار شود         
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صـورت جداگانـه   شده است که هـر یـک بـه         اي پیچیده است و از انسانهایی تشکیل      در نفس خود پدیده   

اگر بخواهیم یکسان سازي کنیم و همه را به یـک شـکل       . تاریخی دارد و متناسب با آن ویژگی متفاوتی       

ترین کار این باشـد  شاید راحت. اش را بپذیریمدرآوریم یا باید متوسل به ظلم و زور شویم یا تبعات بعدي          

  .که این تنوع بین انسانها را پذیرفته و بدان اذعان نماییم

البته ممکن اسـت نیکـویی در    . وم این که الزم است افراد احساس و فهمی از نیکویی داشته باشند            د

 و منصفانه نیازمند این اسـت کـه         سامان  بهیک جامعه با جامعۀ دیگر متفاوت باشد ولی وجود یک جامعه            

آیـد  ا پیش مـی حال سؤالی که اینج   . احساسی از نیکی و خوبی در میان افراد آن جامعه وجود داشته باشد            

هـاي  گوید که این ضابطه نهفته در ویژگـی بودن چیست؟ راولز در این باره میاین است که ضابطه خوب   

هـا و  به نظر وي، جامعه از یک نوع فکـر و ایـدة کلـی درمـورد ارزش               . اي است نظام اجتماعی هر جامعه   

ه افراد آن جامعه را در بـر        هاي زندگی و آنچه که براي حیات خوب مطرح است، برخوردار است ک            کیفیت

  .گیردمی

  

  سامان کردن جامعهبه. ب

اي بستگی دارد که این فلسفه ناظر بر آن بر این اعتقاد است که اهداف فلسفه سیاسی به جامعه راولز

. در یک جامعۀ دموکراتیک،  یکی این از مهمترین اهداف ارائه یک تبیین سیاسی از عـدالت اسـت   . است

اي کـه نظـر   کند که فقط اساسی براي توجیه نهادهـاي سیاسـی و اجتمـاعی    اکتفا نمیتبیینی که به این 

مردم باید با آن هماهنگ شود ارائه دهد، بلکه تبیینی باشد که در تضمین پایداري این نهادها از نسلی به            

: زد کـه پـردا راولز در جاي دیگر، خود به طرح این سؤال مـی   ) 7 :1387راولز،  (.نسل دیگر نیز سهیم باشد    

براي تعیین شرایط منصفانۀ همکاري میان شهروندانی که آزاد، برابر، معقول، عاقل و اعـضاي بهنجـار و            

تـرین  قبـول روند، قابلکنندة جامعه در طول عمر خود، از نسلی به نسل دیگر، به شمار می  کامالً همکاري 

ؤال، در لیبرالیسم سیاسی، بـراي  در پاسخ به این س) 30 :1383راولز، (برداشت سیاسی از عدالت چیست؟    

کند که عبارتند از؛ اول این که، یـک چنـین تبیینـی بایـد               قبول دو ویژگی ذکر می    اي قابل تبیین سیاسی 

اي جامعه تدارك دیده شـود و دوم ایـن کـه، نبایـد مـشتق از                 شدن بر ساختار پایه   شخصاً با هدف اعمال   

  )11: 1387 راولز،)(.نباید کلی و آرمانی باشدیعنی (ها عام و فراگیر باشد یک از دکترینهیچ

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

      

◊ عدالت و انصاف در اندیشه راولز  
 

١٨٣ ◊                  

و . سامان همانا جامعۀ تدارك دیده شده به منظور حمل برداشت سیاسی از عدالت است      ایدة جامعه به  

اي را تـدقیق کـرد کـه    این برداشت نیز باید متکی بر اصولی باشد تا با رجوع به آنها بتوان سـاختار پایـه               

هـاي  اي را رجوع بـه شـیوه      حل براي ایجاد چنین جامعه    راولز بهترین راه  . جامعه براساس آن استوار گردد    

چیـزي بـه نـام    «دانـد کـه از آن طریـق بتـوان بـه      شده توسط همگان مـی   هاي شناخته معمول و دانش  

  ).راولز،همان(شودمی» اجماع بر پایۀ مشترکات«رسید که در نهایت منجر به ایجاد » خردعمومی

اول این  . داند سیاسی را حاوي سه نکته می      سامان  بهجامعۀ  »  مثابه انصاف  عدالت به «راولز در کتاب    

) و بنابراین، اصول یکسانی از عدالت سیاسی      (که، در این جامعه، همه برداشت سیاسی یکسانی از عدالت           

داننـد کـه سـاختار    دوم این که، همه مـی .  کننددانند که دیگران نیز جملگی چنین میپذیرند و می  را می 

اسی جامعه یعنی نهادهاي سیاسی و اجتماعی اصلی آن و چگونگی سازگاري آنها با یکـدیگر در مقـام       اس

سوم ایـن کـه، شـهروندان حـس معمـوالً مـؤثر و       . سازدنوعی نظام همکاري ـ این اصول را برآورده می 

ندند و در واقع با     سازد اصول عدالت را بفهمند و به کار ب        کارایی از عدالت دارند؛ حسی که آنها را قادر می         

  ).31-32 :1383راولز، (شان آشنا باشند تعهدات و تکالیف

یافته باشد و راولز این گردد که برمبناي اصول برابري سامان    تلقی می  سامان  بهاي  ترتیب، جامعه بدین

ن بحث دهد منتها ایتوجیه به عنوان مؤلفه اصلی عدالت را بر مبناي نظریۀ قرارداد اجتماعی روسو قرارمی

از نظر روسو، ترتیب مناسب بـراي سـازماندهی جامعـه در امـور           . کنداي تکمیل می  انهرا به نحو هوشمند   

اي اسـت کـه بـه صـورت داوطلبانـه و      حکومت، سیاست، قوانین، قضا و ترتیبات اقتصادي آن بـه گونـه           

رة مجدد و تصحیح مجـدد  شود، ضمناً این قرارداد اجتماعی قابل مذاکازطریق قرارداد بین مردم ایجاد می 

گیرد که با شرایطی که روسـو بـراي تـدوین           راولز بر قرارداد اجتماعی روسو این ایراد را می        . باشدنیز می 

گیرد این امکان وجـود  درنظر می) هاي مهم و اساسیاساسی و سایر توافقتدوین قانون (قرارداد اجتماعی   

چون انـسانها   . گیري قرارداد اجتماعی منعکس شود    لهاي خاص در نحوة شک    دارد که منافع افراد و گروه     

کنـد تـا ایـن    موجوداتی خوشکام و سودجو هستند در هنگام تدوین قرارداد اجتماعی هرکس تـالش مـی      

براي مثال، هنگام تنظیم قانون اساسـی ترکیـه توسـط نظامیـان در              . قرارداد بیشتر به نفع او تنظیم شود      

به نظر راولز، این کـار      . هاي نظامی درنظرگرفته شد   صی براي گروه  کمال پاشا، امتیازات خا   زمان مصطفی 

هـا و اقـشار جامعـه را    منصفانه است که قانون اساسـی تمـام گـروه       . خالف عدالت به مثابه انصاف است     
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١٨٤ ◊

یکسان درنظر بگیرد و هنگام تنظیم قرارداد اجتماعی باید به مانند زمانی عمل کنیم که انگار همۀ ما تازه 

به وقت تنظیم . طور که موقع تولد کسی از سود و زیان خود اطالعی ندارد           متولد شویم؛ همان  خواهیم  می

کردن مقام، موقعیت، ثـروت و شـهرت و بـدور از هرگونـه قـضاوت        قرارداد اجتماعی نیز باید بدون لحاظ     

  .این شرطی است همگانی و همه زمانی که بدان برابري گویند. طلبانه اقدام نمودمنفعت

اصل بر برابري است و انـصاف  . ي در فلسفه راولز یک ابزار تحلیلی است و نه یک ابزار تاریخی برابر

کند که در هر قرارداد اجتماعی، هرگاه جاي دو نفر عوض شود، نتیجه قرارداد بین آنها تغییري        ایجاب می 

و جامعـه   ) 48 :1386نیلـی،   (شود که وضعیت این دو با هم متقـارن اسـت            صورت گفته می  در این . نکند

. برنـد  متشکل از افرادي است که در وضعیت متقارن و داراي نظام همکاري منصفانه به سر می                سامان  به

این جامعه، سازمانی است که افراد داراي امیال و عقایـد گونـاگون بـراي تحـصیل منـافع متقابـل آن را               

رچوبی بـراي تنظـیم روابـط درون       لذا قبل از هر چیز آنچه اهمیت دارد این است که چا           . اندتأسیس کرده 

طـور مـساوي میـان      ها و حقوق اولیه یا به تعبیر راولز کاالهاي اولیه، به          فرصت. این سازمان تعیین گردد   

هـاي ایـن همکـاري و نیـز منـافع حاصـل از آن               افراد تقسیم شود و طرحی براي توزیع صـحیح هزینـه          

اهـداف فـردي یـا      . کنـد رچوب را مـشخص مـی     اصول عدالت، این چا   . بینی و مورد توافق قرارگیرد    پیش

  )129 :1376توسلی،  (.تحصیل استمقاصد مشترك جمعی در مرحلۀ بعد در قالب این چارچوب قابل

  

  مندکردن دولت و ایجاد ساختار اساسیقانون. پ

گونه که خود ترسیم فلسفه سیاسی راولز، عدالت اجتماعی در یک نظام سیاسی لیبرالیستی است و آن      

 .هـا بـود   بودن سیاسـت  نگران امکانات عملی  د فلسفه سیاسی به سیاست وابسته است، زیرا باید دل         کنمی

گـرا و  نگرد به همین خـاطر، بـسیاري او را آرمـان    وي از منظر اخالقی به سیاست می    )35 :1387راولز،  (

ـ    » فلسفه اخالق«اما او در واپسین اثرش  . پندارندرمانتیک می  وري اخـالق و  تالش بـسیار نمـود بـین تئ

کوشد تا دهد و میدر همین راستا، دو مفهوم متفاوت از اخالق را مدنظر قرارمی. فلسفه سیاسی پیوند بزند

  .تر سازدنظر خود از اخالق را شفافت

 که مربوط به روابط متقابل بین بنیادهاي اجتماعی درون جامعه است و             ”Movael“اخالق به معناي    

بـا  . افراد درون یا بیرون جامعـه اسـت       کننده روابط و رفتارهاي بین    ه منعکس  ک ”ethic“اخالق به مفهوم    
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بدیهی است که این دو مفهـوم اخـالق         . این تعبیر، تئوري عدالت به معناي نخست اخالق نزدیکتر است         

با این وجود، توجـه اساسـی راولـز در          . توانند از یکدیگر جدا باشند و تأثیر متقابل بین آنها وجود دارد           نمی

کننـد،  تبیین عدالت اجتماعی، به بنیادهاي اجتماعی یک جامعه که ساخت اساسی آن جامعه را تعیین می               

هایی بـا  عمومی، ادارات و مقامهاي نظممنظور راولز از بنیادها و نهادهاي اجتماعی سیستم. معطوف است 

ی جامعـه نیـز از       ساختاراساسـ  )87 :1381طبري،   (.وظایف، حقوق، قدرت و نفوذ شخصی اجتماعی است       

منظر راولز عبارت از چگونگی سازگاري نهادهاي سیاسی و اجتماعی اصلی جامعه به صورت نوعی نظـام      

همکاري اجتماعی و چگونگی تخصیص حقوق و تکالیف اساسی به وسیله آنها و تنظـیم تقـسیم منـافع                    

هاي به  ستقل، صورت نظام سیاسی داراي قوه قضائیۀ م     . حاصل از همکاري اجتماعی در طول زمان است       

  . شدة حقوقی مالکیت، اقتصاد و نیز شکل خانواده همگی به ساختاراساسی تعلق دارندرسمیت شناخته

هـا و افـراد درون آن رخ        هـاي انجمـن   اي است که فعالیـت    ساختار اساسی، چارچوب اجتماعی زمینه    

 .اي بخـوانیم   را عـدالت زمینـه     توانیم آن کند که می  ساختار اساسی عادالنه چیزي را تضمین می      . دهدمی

 چنین تبیینی از ساختاراساسی جامعه، تفسیري لیبرالیـستی و دموکراتیـک از سـازوکار               )34 :1383راولز،  (

دهد که بیانگر تداوم سـنَّت      توزیع قدرت و نحوة تعامل نهادهاي مختلف سیاسی و اجتماعی به دست می            

 سپس از الك، روسو، کانت و منتسکیو عبـورکرده  فکري است که از دکارت در دوران معاصر شروع شده   

  . رسدو به راولز می

ذکر است که مفهوم اصلی ایدئولوژي لیبرالیسم، آزادي شهروندان در سایۀ حکومت محـدود بـه                قابل

هدف اصلی آن از آغـاز پیـدایش، مبـارزه بـا قـدرت مطلقـه، خودکامـه و خودسـر و ایجـاد                     . قانون است 

آمیـز و در نهایـت   دش نخبگان و جابجایی قدرت در بـستري آرام و مـسالمت  سازوکاري منطقی براي گر  

بشر گرایی، تفکیک قوا، رعایت حقوق    رو، قانون از این . ایجاد دولتی محدود، مشروط و متکی به قانون بود        

کـردن آن  شود که راولز در صـدد عادالنـه   و حکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول لیبرالیسم محسوب می         

دولت بـه مثابـه   «توان از آن به در مقابل این نگرش، رویکرد دیگري از دولت وجوددارد که می    . دآیبرمی

  . یاد کرد» نهادي مصلح و مقتدر

طور کامـل در دسـت   مطابق این برداشت، دولت نهادي صالح و قدرتمندي است که تحقق عدالت به   

کننده، موجودات منفعلی هستند کـه  رفمردم به مفهوم اعم، چه به عنوان تولیدکننده و چه مص        . آن است 
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طلبانه آنان، مخلّ عدالت است دولت باید از آنچنان قدرتی برخوردار باشـد کـه               عملکرد مستقل و منفعت   

 يدر این رویکرد، مـردم داراي تمـایالت سـودجویانه         . طلبانه آحاد جامعه گردد   بتواند مانع از رفتار منفعت    

عام باید به منظور مهار این تمایالت و برقراري عدالت دستوري صلحشده که دولت به عنوان ممنفی تلقی

  .از حداکثر قدرت برخوردار باشد

راولز به دنبال آن است که تبیینی از عدالت ارائه دهد تا با توجه به شرایط تاریخی و اجتمـاعی یـک              

ه بیشتر دمـوکراتیزه    بنابراین، وي در صدد هرچ    . جامعۀ دموکراتیک براي نهادهاي سیاسی آن معتبر باشد       

و دولتـی حـداقلی در حـوزة اقتـصاد، سیاسـت      » نظمـی خودجـوش  «کردن دولت و ابتناء جامعه بر پایـۀ    

  .وفرهنگ است

  

  هاي اساسیپاسداشت ارزش. ت

تضمین این امر وابـسته بـه    .  و نهادهاي دموکراتیک آن پاسدار آزادي و برابري است         سامان  بهجامعه  

اسـت  ) انتخاب و اختیار  (ناپذیر از آزادي    مسئولیت، بخش جدایی  . یت است ارزش دیگري موسوم به مسئول    

  .و بدون آن در عمل هیچ معنایی ندارد

پـذیري  فقدان مـسئولیت . توان انتظار مسئولیت از او داشتاي از خود ندارد، نمی  انسانی که هیچ اراده   

ال تجربـه تـاریخ بیـانگر ایـن        حبا این . همیشه موجب شیوع انواع فسادهاي اداري و اقتصادي شده است         

علـت  . انـد هاي دستوري و آزادي ستیز کنار آمدهاست و در بسیاري از نقاط جهان مردم به راحتی با نظام       

جهت بیشتر مردم به این. آزادي به معناي مسئولیت است«این امر را برنارد شاو به ایجاز بیان کرده است        

کردن از مـسئولیت    خالیز از آزادي، بیشتر به منظور شانه       گری )140 :1382هایک،  (» .از آن وحشت دارند   

معموالً انکار مسئولیت ناشی از ترس از مسئولیت است که به ضرورت    «به تعبیر هایک،    . گیردصورت می 

  )140 :1382هایک، (» .شودبه ترس از آزادي نیز مبدل می

هـا و   نـدارد غیـر از ارزش  راولز معتقد است جامعۀ سیاسی دموکراتیک هیچ ارزش یا هدف مـشترکی  

اساسـی و  ، قـانون سامان بهشهروندان جامعۀ . گیرندقرارمیاهدافی که ذیل برداشت سیاسی از خود عدالت      

کننـد و در غایـت عـدالت در حـق     شود تأیید مـی  هاي سیاسی آن را که در نهادهایشان محقق می        ارزش

  )49 :1383راولز،  (.اندکدیگر شریککند، با یهاي جامعه ایجاب میگونه که آرایشیکدیگر، آن
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دهد؛ اول این که آنهـا      شهروندان این جامعه آزاد و برابرند، چرا؟ راولز دو دلیل براي این امر ارائه می              

آنها در مقام شهروند قادر ... دانندخود و یکدیگر را داراي قوة اخالقی براي داشتن برداشتی از امر خیر می        

دوم این که، آنها خود را مرجع       . داشت براساس دالیل معقول و عقالنی هستند      به بازنگري و تغییر این بر     

این امر در برداشتی سیاسی از عدالت براي دموکراسی مبتنی بر           . داننداعتباربخشیدن به دعاوي معتبر می    

هاي مورد تأیید شهروندان از امـر خیـر و آمـوزه اخالقـی بـا                اساسی معقول است، زیرا اگر برداشت     قانون

. برداشت محسوس از عدالت سازگار باشد، این تکالیف و تعهدات ازنظر سیاسی خود اعتباردهنده هـستند               

در واقع، آن برداشت سیاسی از عدالت که جامعه را نظام منصفانه همکاري می شـمارد بایـد شـهروند را                     

 )50-54 :1383اولـز،   ر (.اي آزاد و برابر باشـد     کنندهتواند در سراسر عمر خود مشارکت     کسی بداند که می   

هـاي آزاد و    انـسان خیرخواهی از روي اجبار و اکراه فاقد ارزش اخالقی است تنها دربارة رفتـار داوطلبانـه               

  .توان ازلحاظ اخالقی داوري کردمختار می

هـاي  کنـد، بـه بخـشی از ارزش     هاي بنیادین اشاره می   راولز در اصول عدالت خود، آنجا که به آزادي        

شـدن و   حق انتخـاب  (سیاسی  آزادي: پردازد که ازجملۀ آنها عبارتند از     برل دموکراسی می  اساسی جامعه لی  

بیان و اجتماع، آزادي وجـدان و اندیـشه، آزادي برخـورداري از حـق مالکیـت،                 ، آزادي )کردنحق انتخاب 

اسـی  آورد موسـوم بـه دموکر  آزادي از بازداشت خودسرانه و امثالهم که بر روي هم چیزي را به وجود می     

به زعـم وي، کـاهش   .امر، تقدم و اولویت داردقانون ساالر که در آن آزادي بر عدالت اجتماعی، در نهایت 

روي با کسب سایر چیزهاي اجتماعی بنیادین مانند        توان به هیچ  هایی را نمی  رفتن چنین آزادي  یا از دست  

هاي بنیـادین بایـد   رداري از آزادينماید که برخو ضمناً تأکید می)379 :1378لسناف،   (.ثروت جبران کرد  

الزم است طبق اصل اول برابر باشند، زیـرا شـهروندان   «اي هستند که    اینها حقوق شهروندي  . برابر باشد 

,Rawls)» .اي عادل، حقوق بنیادین یکسانی دارندجامعه Op.Cit.: 61)   

یکی ایـن کـه،     : کندمیراولز در بحث لیبرالیسم سیاسی از دو ارزش اساسی جامعۀ دموکراتیک دفاع             

دوم، ایـن واقعیـت کـه در رژیـم          . هاي جامع معقول ویژگی دائمی جامعۀ دموکراتیک اسـت        کثرت آموزه 

ایـن  . روددموکراتیک، قدرت سیاسی، قدرت شهروندان آزاد و برابر به مثابۀ شخصی حقوقی به شمار می               

قدرت سیاسی فقط وقتی مشروع است به عبارت دیگر،    . دو نکته با مشروعیت سیاسی نظام سرو کار دارد        

اي که همۀ شهروندان، عاقل و معقول بتوانند اصول آن را که مطابق با قانون اساسی اعمال شود به گونه  
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  .در پرتو عقل مشترك انسانی خود تأکید کنند

  

  عقالنی نمودن روابط اجتماعی . ث

. تفسیر اسـت   در سنَّت کانتی قابل    اشپیشتر نیز گفته شد که راولز لیبرالیستی است که نظریۀ عدالت          

اي اسـت کـه بـشر را راه    شـده مطابق این سنَّت، اومانیسم و راسیونالیسم ازجمله اصول اولیـه و پذیرفتـه       

از این منظر، . یابداما این فردیت در بستري از روابط اجتماعی معنا می . باشدبرد و مالزم فردیت او می     می

کنندة رفتار او در اجتماع انسانی جهـت تـأمین بهینـۀ نیازهـاي              یمعقل ضمن تشخیص نیازهاي فرد تنظ     

  . آیداوست که ازطریق قرارداد بین افراد آزاد و برابر به دست می

کننده در این قرارداد، افرادي     هاي مشارکت منطق راولز در تبیین قرارداد اجتماعی این است که طرف         

خالقی پیشینی بر آنها حکمفرما نیست و نیز افرادي هستند گونه اجبارسیاسی یا الزام ا   هستند آزاد که هیچ   

طور مساوي، منبع مستقلی از ادعاي معتبر نسبت به ذخایر جامعه و منـافع همکـاري                برابر که هر یک به    

گـر کـه البتـه در پـی         همچنین، افرادي هـستند عاقـل، خـودگرا و محاسـبه          . آینداجتماعی به حساب می   

ند بلکه بالعکس آسایش و آرامـش خـود را در راحتـی و آرامـش دیگـران                  رساندن به دیگران نیست   آسیب

  .یابندمی

گرانه نهفته در سنَّت کانتی، در پی تنظیم روابط اجتماعی براسـاس نفـع              راولز با توجه به درك غایت     

متقابل در شرایطی برابر است، شاید بهتر باشد گفته شود که او در این زمینه در جستجوي نقطۀ مشترکی 

. عمل در این شرایط، به نظر راولز، عادالنـه اسـت  . ها باشد ست که مورد توافق همۀ نظرها یا تمام عقل        ا

  . این نوع عدالت محتوي توافق خردمندان است. بنابراین، او عمل عاقالنه را عادالنه نیز می پندارد

از ایـن نظـر،     . طلبانـه  نفع گرایانه، انگیزة عدالت اساساً اخالقی است نه لزوماً اقتصادي و         از دید غایت  

آنان بـراي   . ترین ارزش اخالقی، فقط زندگی انسانهاست     یابد که اولین و بنیادي    انسان با عقل خود درمی    

از آنجا که زندگی شایـستۀ انـسانی        . ادامه حیات و بهترزیستن ناگزیر به استفاده از اندیشه و عقل هستند           

اخالق، در  . شودل، خود به یک وظیفه اخالقی تبدیل می       کارگرفتن عق نیازمند عقل و تدبیر است، پس به      

گونـه کـه راولـز ترسـیم        سازي و اصالح رفتار فرد با افراد دیگـر اسـت و آن            جهان جدید، به دنبال بهینه    

اي است که در آن افراد با تکیـه بـر عقـل خـود بـه                 جامعه. مدار است  جامعه عقل  سامان  بهکند جامه   می

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

      

◊ عدالت و انصاف در اندیشه راولز  
 

١٨٩ ◊                  

گیرد که بـه دنبـال      ه نظامی از همکاري منصفانه بین افراد آزاد و برابر شکل می           کنند ک اي رفتار می  گونه

قبول براي نهادهاي دموکراتیک و بنابراین، پرداختن به سـؤال    کردن بنیان فلسفی و اخالقی قابل     فراهم«

  )27 :1383راولز، (» .چگونگی فهم دعاوي آزادي و برابري است

  

  گیري نتیجه

دهد بر پیکرة عظیمی از فکر و اندیـشه          جامعۀ سیاسی مبتنی بر عدالت ارائه می       راولز با تبیینی که از    

تکیه زده است که به نوعی سنَّت فلسفی غرب پشتوانۀ آن است؛ در تبیین علمی مـسئله وامـدار دکـارت         

، فلسفۀ اخالقی او شدیداً متأثر از کانت اسـت و در واقـع            . داند و الغیر  است که انسان را همه اندیشه می      

در تبیین  . آیددر فلسفه سیاسی از پی الك، روسو و در نهایت منتسکیو می           . اش کانتی است  شناسیانسان

وضع نخستین و قرارداد اجتماعی تا حدودي از الك و روسو تبعیت کرده اسـت و در هنگـام طـرح ایـدة               

اي عدالت بنیاد، بـا  جامعهبنابراین، وي در پی ایجاد . ساختار اساسی جامعه از منتسکیو  تأثیرپذیرفته است   

ساختار اساسی دموکراتیک، نظام همکـاري منـصفانه، شـهروندانی آزاد، برابـر ، مـستقل و مـسئول و در              

  .حال متفق و داراي اجماع در مشترکات استعین

یافته اسـت کـه در آن        و نظم  سامان  بهمطابق اندیشۀ راولز، عدالت جزیی از مسئله ایجاد یک جامعۀ           

هاي اساسی جنبه کـانونی دارد و تـالش بـراي ایحـاد برابـري در               دي و اجتماعی و آزادي    فقط حقوق فر  

  :توان نتیجه گرفتبنابراین می. ها ابزار اصلی نیل به عدالت استها و فرصتآزادي

رو،آن فقـط در جوامـع      ازایـن . جـستجوست اي قابل است که درهرمتن وزمینه   عدالت یک مساله بشري   . 1

  .شودویژه کمونیستی دغدغه محسوب نمیغیرلیبرالی و به

دانـد  از این رو لیبرالیسم کالسـیک را کامـل نمـی    . تابدراولز توجه یکجانبه به مفهوم آزادي را بر نمی        . 2

نماید روابط افـراد آزاد و مـستقل را عادالنـه        باشدو در این راستا تالش می     ودرصدد بازخوانی متن آن می    

  .نموده و برپایه انصاف قرار دهد

عدالت و انصاف درست است که صفت نهادهاي اجتماعی است ولی در یـد دولـت نیـست کـه بـازور              . 3

اخالقی بلکه آن به مثابه رفتاري . ها و حقوق فردي استقرار یابد     حکومتی و مداخله دولتی در حریم آزادي      

. قابل تصور اسـت ) هاي آزاد، داراي استقالل راي وبا مسئولیت فردي       انسان( تنها براي موجودات اخالقی   
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یکی شرط : فرق اساسی است بین این که با مردم برابر رفتار شود و یا این که سعی شود مردم برابر شوند

  .جامعه آزاد است و آن دیگري، شکل جدید بردگی است

کند که اي ساماندهی میها را نیز به گونهاصول عدالت فقط در بر گیرنده برابري نیست، بلکه نابرابري. 4

  .هاي جامعه باشدبه نفع نابرخوردارترین
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