
 

 

 
 

 
 
 

  رالز  یِقراردادگرو و طباطبائی اتِ«يّاعتبار يّۀ نظر» انِ یم ایسهيمقا
 (دو آن تشابهِ وجوهِ اسا ِ  بر)

 یآبادعبدل اکبریعل
 ** ینی رحسیم  نیام  دیس

 )نایسندة مسئال(
 چکیده
 از دستتته آن وکار ستتاز نییتب  یبرا  یاهیّنظر  طباطبائی  نیمحمّدحستت  دیّستت اتِ.یّاعتبار  یّةنظرع
 نیا از یادستتته.  اندانستتان  فعّال یقاا متعال و  ندارند خارج در  یمطابَق که  استتت انستتان ادراکات
 نیا قبح و حستن دانستتن یاعتبار.  اندمرباط(  یبد) قبح  و( یخاب) حستن  به که  اندیادراکات ادراکات،
  قراردادگروانه یاهیّنظر استتاستتاً  طباطبائی اتِ.یّاعتبار  یّةنظرع  که  کرده  متبادر ما ذهن  به را هیّفرضتت
 یشتتتناختاخالق  یهاهیّنظر از  یکی با  را او اتِ.یّاعتبار  یّةنظرع تا میادهیکاشتتت مقاله نیا در.  استتتت

 آن تشتابه وجاه م،یکن ستهیمقا رالز، جان  انصتافِ. حکم  در عدالت  یّةنظرع  ،یعنی  معاصتر؛  ةقراردادگروان
  و  طبتاطبتائی  اتِ.یّاعتبتار  یّتةنظرع  از  یبهتر  فهم  بته  ستتتهیمقتا  نیا  متدد  بته  و  میکن  انیتب  را  هیّنظر  دو

 ،یلیتحل  یروشتتت  بتا  مقتالته،  نیا  در  رو،  نیهم  از.  میابیت  دستتتت  آن  نبادن  ایت  بادن  قراردادگروانته
. کرد میخااه انیب و  استتتخراج  کشتتف،  را مذکار یّةنظر  دو  یهاالزمه و هااستتتدالل ها،فرضشیپ

 افتی رالز یّةنظر  و  طباطبائی  یّةنظر در یتشابه  وجاه مذکار  بخش  سه  هر در که  است نیا ما یمدّعا
 .ندیما یّةفرض دیّمؤ یماجّه  نحا به که شاندیم

 .تشابه وجاهِ ،یقراردادگرو ات،یّاعتبار رالز، ،ییطباطبا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

  از   دسته  آن  نِ ییتب  یبرا  یاه یّنظر   ،طباطبائی  نِیمحمّدحس  د یّس  اتِ. یّاعتبار  یّةنظرع
  یماجاد  انسان.  انسانند  فعّالِ  یِقاا  متعالِ  و  ندارند   ی خارج  مطابَقِ  که  است  انسان  ادراکاتِ
  اعمالِ   ةهم  در   لذا،.  دهد ی م   انتام  یفکر  یِهات یّفعّال  با  را اعمالش  ةهم  که  است  خادآگاه
  اعتبار   را   ی عمل   انتامِ   ضرورتِ   تا   انسان .  میر یناگز  ی اعتبار  ادراکِ   چند  ا ی  ك ی  جعلِ   از   یانسان
  با   انسان   بلکه   ست،ین  ی ن یع  جهانِ   از   مأخاذ   مذکار   ضرورتِ   امّا .  دهدی نم   انتامش   نکند، 
  جهان   که  دارد   ییازهاین  انسان.  کندی م  اعتبار   عمل   از  شیپ   ةلحظ  در  را  آن   اشی فکر  یِقاا
  با   انسان.  کندی م   شانیارضا  درونش  جهانِ   به  تاجّه   با   یو   بلکه   کند،ی نم   رفعشان   خارج
  آ ارشان   ،یخارج   یمطابَق  نداشتنِ  رغمِبه   که،  کندی م  اعتبار  را  یادراکات  یگنند یآفر  یناع

  ضرورت   اعتبارِ   که  ستیکاف  لذا، .  هستند   هاآن   از   تری قا  د یشا   و   ی خارج  یِ ایاش  آ ارِ   همسنگِ 
  از   یادسته .  دی گرا  ی ناباد  به  محض   عملیِ ی ب  ا رِ   بر   ی و  تا  شاد   محا  انسان   ذهنِ   از   ی مدّت

  قلمروِ   به  را  ات یّاعتبار   یّةنظر  قبح  و  حسن  اعتبارِ.  اندمرباط   قبح  و  حسن  به  ادشدهی   ادراکاتِ
  تِ یّاهمّ  شِی افزا  و  شناسی اخالق  قلمروِ   به  ات یّاعتبار   ورودِ   سببِ  به.  کشاندی م  شناسیاخالق 
  ماضاع،   تِیّاهمّ  شِیافزا  و  شناسیاخالق   قلمروِ  به  اتیّاعتبار  ورودِ  سببِ  به  ماضاع 
  ة مااجه  یِجا   به  که  مکاشیی م  لذا، .  اندگرفته  صارت   هینظر   نی ا  از  1ی مختلف   هایخاانش 
  هایه یّنظر  از   ی کی  با  را   آن  ش،یهاخاانش   به  ی خاانش  افزودنِ  و   طباطبائی  یّةنظر   با  میمستق

  ك ی  شان قبال   با   که  را   یامار   و   میکن  سه یمقا  رالز،  جان  یّةنظر  ، یعن ی  معاصر؛   ةقراردادگروان
  یّة نظرع  دانستنِ   قراردادگروانه   با .  میکن  ان یب  شاد، ی م  خاانده   قراردادگروانه.ع  هیّنظر
  ی نسب  نِ یع  در   تاان،ی م  حق.ع  و  ر. یخع   مِیمفاه  انِیم  نهادن  زی تما  سو ،  و  ات. یّاعتبار

  تا  مکاشیی م  ن، یبنابرا  دانست؛  .ین یعع  را  یاخالق   یهاگزاره  ، یاخالق  ی رهایخ  انگاشتنِ
  ها، فرضش ی پ  ثِیح از  را  رالز  . یِقراردادگروع  و طباطبائی   اتِ. یّ اعتبار یّةنظر ع تشابهِ  وجاهِ

 . میکن یبررس  شان هایالزمه  و ها استدالل
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 طباطبائی  نگاهِ از اتيّاعتبار

 روشِ  و  فلستتفه اصتتالِ  کتا ِ  از شتتشتتم.  ةمقالع  در  را  ات.یّاعتبارع  مبحثِ  طباطبائی
 ́کتا   آن  نگارشِ  روندِ  به  تاجّه با.  استتت  آورده  .یاعتبار  ادراکاتِع  عناانِ تحتِ  ستتمیرئال
. استت  باده  یشتناختمعرفت  مستائلِ  حلّ  خااهانِ  مقاله  آن  در  طباطبائی که  گفت  تاانیم
  تفتاوتِ  از  دوم. ةمقتالتع  در.  شتتتادیم  آغتاز  فلستتتفته  فِیتعر  ةدربتار  یامقتالته  بتا  کتتا   آن
.  شتاد یم بحث  ادراک  تِیّماه  ةدربار  ستام.  ةمقالع  در.  رودیم  ستخن  ستمیرئال و  ستمآلیدهیا
  شِی دا یپع  عناانِ با  پنتم.،  ةمقالع  در.  رودیم ستخن  معلامات  ارزشِ از  چهارم.  ةمقالع  در

 ما  ادراکاتِ  چرا که است  پرسش  نیا  به  ییگاپاستا  خااهانِ  طباطبائی  ادراکات.،  در  کثرت
  پاستا  پرستش  نیا به  خااهدیم  جاآن  در یو  گر،ید  عبارتِ  به  اند یخارج اتِیّواقع  از  شیب

  پاستا  در  طباطبائی  ندارند   یخارج  مطابَقِ که  شتادیم  یادراکات  واجدِ  چگانه  ذهن که  دهد
 کامل  تطابقِ  یخارج تِیّواقع  با که  یادراکات  ،یکی:  کندیم  میتقست  دستته  دو به را  ادراکات
  یختارج  مطتابَقِ  کته انتدیادراکتات  یگرید.  دارنتد  نتام  .یقیحق  ادراکتاتِع یادراکتات نیچن.  دارنتد
  در سترانتام،.  شتاندیم  دهینام  .یاعتبار  ادراکاتِع  یادراکات  نیچن.  اندیذهن صترفاً  و  ندارند
 و  انااعشتان  تکاّنشتان، ةنحا  از و  شتادیم بحث  .یاعتبار  ادراکاتِع  ةدربار شتشتم.  ةمقالع

  یمبحث   ث،یتح  نیا  از .،یاعتبتار ادراکتاتِع  مبحتثِ. رودیم  ستتتخن هتابتدان مرباط  احکتامِ
 .است یشناختمعرفت

 بتا  پنتم.  ةمقتالت. عپرداختت  .یاعتبتار  ادراکتاتِع  بته  زین  یگرید  ثِیتح  از  تاانیم  امّتا،
  هتایتیّماقع  رِیتتأ   تحتتِ  متا  ادراکتاتِ ةهمت  کته ابتدیتیم  انیتپتا جاابش  و  اشتتتکتال نیا  طرحِ
  ادراکتاتِ  از  بحتث  لتذا،.  ابنتدیتیم  تکاّن  ،یاجتمتاع  و  یعیطب  از  اعمّ  متان،یزمتان  و  یمکتان
  عااملِ  رِیتأ   رشِیپذ  با  طباطبائی(.  139:  1388  ،طبتاطبتائی)  دنمتایتینم  ماجّه  چنتدان  یقیحق
 که  داندیم  مرباط  یادراکات به  فقط  را  رشتتتانیتأ   ةگستتتتر  ادراکات بر  یاجتماع  و  یعیطب

  یخارج   مطابَقِ که  یاتیّاعتبار  ،یعنی  اند؛مرباط  یاجتماع  یِزندگ به و  اشتخاص  خادِ  ةستاخت
  اعتبار  ،یّخاصت  یِاجتماع و  یعیطب  اوضتاعِ با  متناستب  ،یاژهیو  یِعمل  اهدافِ یبرا  و  ندارند
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  را،یز  کرد؛  محدود  یشتتناختمعرفت  مباحثِ به  دینبا را  ات.یّاعتبارع  لذا،(.  همان)  شتتاندیم
  مرباط زین  یشتتتنتاختجتامعته مبتاحتثِ و  یشتتتنتاختوجاد  مبتاحتثِ  بته  لیتدل دو  بته کم،دستتتتِ

 یانستتان  هر که  میرستتیم  نیا  به  اتیّاعتبار  تکاّنِ  لِیتعل  در  که،نیا  نخستتت.  شتتاندیم
 یو لتذا،.  ستتتتنتدین یختارج  وجادِ  هتاآن  کننتدةرفع  امارِ  کته ابتدیتیم خادش  در  را  ییازهتایتن

 بته نته امروزه یانستتتان  هر  امّتا. بتاشتتتنتد  ازهتایتن  آن کننتدةرفع کته  کنتدیم اعتبتار  را  یمیمفتاه
  متعلَّقِ  پ ،.  دیتزیم  یاجتمتاع  نِیقاان  یِلاا  تحتتِ  و  گرید  یهتاانستتتان  بتا  بلکته  ،ییتنهتا
  ذکرِ  اتیّاعتبتار یبرخ  ةدربتار البتّته،.  دیتزیم  یاجتمتاع  کته  استتتت  یانستتتان  وجادِ  اتیّاعتبتار
 از  قبل  اعتباراتِع  را  هاآن  طباطبائی  لذا، و ستتتین  الزم  انستتان.  بادنِ  یاجتماعع  عبارتِ
 و  اندمرباط یانسان  وجادِ به  اتیّاعتبار  چان  امّا(.  202:  1388  ،طباطبائی)  نامدیم  اجتماع.
 از  را  ات.یّاعتبارع  یماجّه  نحاِ  به  تاانیم  ابد،ییم  ظهار  اجتماع  در  عمدتاً،  ،یانستان  وجادِ
 تِیّصتالح استاستاً  اتیّاعتبار  ن،یا  بر  عالوه. دانستت  خارج  یشتناخت-معرفت  مباحثِ  قلمروِ

  ،طباطبائی )  باشتتند  شتتناختیمعرفت  مباحثِ از  تا  شتتاند  برهان  مقدّماتِ که  ندارند  را  نیا
  شتتناختیمعرفت مستتائلِ  حلّ  اتیّاعتبار  یّةنظر  طرحِ ةنیزم  اگرچه  لذا،(.  167-168:  1388
  حکمتِع مباحثِ  از  بلکه  ستتند،ین  شتناختیمعرفت  یمبحث  عمالً  ات.یّاعتبارع استت،  باده
 . .اندیعمل

 که  میابییدرم  م،یکنیم نظر  ات.یّاعتبارع  هایالزمه به  یوقت که استت  نیا  دوم  لِیدل
 مثالً،.  اندمرباط  .یعمل  حکمتتِع  به  بلکته  ستتتتنتد،ین  یشتتتنتاختمعرفت  هاآن از  یاریتبستتت
 تیّتبع  با  ،ینظر  هایاستتدالل  ةاقام از  شیپ  انستان که  اندیمیمفاه  از  قبح.ع و  حستن.ع
  .ی عمل   حکمتِع به  عمدتاً  ات.یّاعتبارع  هایالزمه  لذا،.  کندیم  اعتبارشتان  احستاستاتش،  از

 .اندمرباط

  انِیم  یقحقینا  یضتترورت  وجادِ  ادراک،  كی  بادنِ  یاعتبار  ةضتتابط  ،طباطبائی  نظرِ به
  یق ی حق  یادراک  را  ضتترورت او(.  200:  1388  ،طباطبائی) استتت  یعلم  صتتارتِ و  انستتان

  نی چن  طباطبائی.  میرستتتیم  بدان  ماضتتتاعش  با  یمحمال  ةرابط  ستتتنتشِ با که  داندیم
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  ظرفِ و استتت  ذهن.ع  عروضتتش  ظرفِ که  داندیم  .یفلستتف  یِ ان  معقالِع  را  یضتترورت
  ستتخن  آن  از  جانیا  در یو که  یضتترورت  امّا(.  55:  1386  ،طباطبائی)  خارج.ع  اتّصتتافش

 و  جذ   ةقاّ و  گانهپنج  حااسّ  مانندِ  انستان، فعّالِ  یِقاا.  استت  .یعمل  ضترورتِع  د،گاییم
  انِیم  خاردن  عملِ  در  لذا،  رند،یپذیم  یراتییتغ  بالضّتروره  بیست  خاردنِ  هنگامِ  غذا،  هضتمِ
  هرگاه  ضترورت،  حکمِ به  ،یعنی هستت؛  یقیحق  یضترورت او  فعّالِ  یِقاا و  انستان خااستتِ
 نستبتِ  انستان.  شتاند  انتام  دیبا  زین  ینااراد  و  یاراد  یافعال  بخارد،  یزیچ  بخااهد  انستان

:  1362  ،طباطبائی)  ردگییبرم  یخارج  ضتترورتِ  از  را  اتیّاعتبار  ةهم  در  یاعتبار  ضتترورتِ
 و  ردگییبرم  هستت،  فعّالش  یِقاا و  خااستتش  انِیم که  را  ضترورت نستبتِ  نیا  یو(.  157
  ةد یعق به(.  197-194:  1388  ،طباطبائی)  سازدیم  برقرار  اشیذهن  صارتِ  و  خادش  انِیم

 استت   تفکّر  با.  دهدیم  انتام  تفکّر با  را  شیهاتیّفعّال استت،  متفکّر  انستان  چان  ،طباطبائی
 را  قبح  و  حسن  مانندِ  یادراکات  عملش  متعلَّقِ  زین و  دهدیم  انتام  که  یعمل  یبرا  انسان  که

 (.201: 1388 ،طباطبائی) کندیم اعتبار

 یو(.  200:  1388  ،طباطبائی)  اندیانستان  احستاستاتِ  معلالِ  اتیّاعتبار  ،طباطبائی نظرِ  از
  احستاستاتِ ،یو  ةدیعق به.  کندیم  نظر  یانستان  احستاستاتِ اقستامِ  به  اتیّاعتبار  مِیتقست  یبرا
  انستان و  اندانستان  تِیّناع تابعِ  کهاندیاحستاستات  یکی:  شتاندیم  منقستم  دستته  دو به  یانستان
 و  اندداشتته  وجاد  هاانستان  ةهم  در  یاحستاستات  نیچن.  هاستتآن  یِدارا استت،  انستان  چان
  یگر ید.  اندنیچن  بغض  مطلقِ  ای  حب  مطلقِ  چان  یاحستاستات.  ندپاییم  کنند،  رییتغ  آنکهیب

 از  اعمّ  انستان،  یهایژگیو  گرید  تابعِ  بلکه  اند،انستان  تِیّناع  تابعِ  فقط نه که  اندیاحستاستات
  یها تیّماقع به  بستته  ،یاتیّاعتبار  نیچن  لذا،  هستتند؛  زین  اش،یاجتماع  و  یفرد  هاییژگیو

 و حبّ  قِیمصتاد به  مرباط  احستاستاتِ.  ابندییم  رییتغ  ها،انستان  یِاجتماع و  یمکان  ،یزمان
 (. 176: 1388 ،طباطبائی) اندنیچن ́بغض

  ات، یّاعتبار   خادِ   احساسات،  ، یعن ی  ات؛یّاعتبار   آمدنِ   دی پد  علّتِ  شدنِ  قسم  دو  تبعِ  به
  اعتبارِ : عمانندِ    ابت،   عامّ  اتِیّ اعتبار:  کرد   میتقس   تاان یم  دسته  دو  به   را  معلال،   عناانِبه
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  و   ها زشت:  مانندِ   ر، یّ متغ  خاصّ  اتِ یّ اعتبار  اختصاص.؛  و   اجتماع  اعتبارِع  و   علم.   از  متابعت
  ات یّ اعتبار  گرید  یم یتقس  در   طباطبائی(.  همان)  اجتماعات  گاناگانِ  صُاَرِ   و   خاص   یباهایز
  ی برخ .  کندی م  م یتقس  اجتماع.   از  بعد  اتِ یّاعتبار ع  و  اجتماع.   از  قبل  اتِیّاعتبارع  به  را

  مانندِ   است،   ی کاف  کردنشان   اعتبار   ی برا  انسان  ك ی  وجادِ   صِرفِ   که  اندچنان   ات یّاعتبار
  ی برخ   امّا، .  زهایچ  استخدامِ  و   خاردن   مانندِ   خاص،   انسانِ  ك ی  اعمالِ   به  مرباط   اتِ یّاعتبار
  مانندِ   است،  الزم  کردنشان  اعتبار  یبرا  انسان  كی  از  شی ب  وجادِ  که  اندچنان   اتیّاعتبار
  طباطبائی   لذا،(.  202:  1388  ، طباطبائی)  فرزندان  تِیترب  و  ازدواج   به  مرباط   اتِیّاعتبار
  اصلِ   و   اجتماع   استخدامِ   اسهل،   و   اخفّ   انتخا ِ   قبح،   و   حسن  ضرورت،   به  مرباط   ی اعتبارها 
  کالم،   مِلك،  به  مرباط   یاعتبارها   و  اجتماع.   از  قبل   اتِیّ اعتبارع  تحتِ  را  علم  از  متابعت

  از   بعد   ات یّاعتبار ع  تحتِ   را   ن یطرف  یِ تساو  به   مرباط   یاعتبارها   و   ت یّمرئاس  و   است یر
  اکتفا   طباطبائی  اتِ. یاعتبار  یّةنظر ع  از   مختصر   رِی تقر  ن یا  به   جان یا  در . گنتاندی م   اجتماع. 

 . میکن ر یتقر ز ین را  رالز یقراردادگرو تا مکاشیی م  و مکنییم

 رالز  یِقراردادگرو

 انااعِع  کته  دیتگایم  ،2عتدالتت  ةدربتار  یاهیّنظر  ،یعنی  کتتابش؛  نیترمهم  لِیتاوا  در  رالز
  همچنان و  اندداشتته طرهیست  ما  یفلستف ستنّتِ  بر که  مدّتهاستت  گروانهدهیفا  نگرشِ  متعدّدِ
 و شتكّ رغمِبه طرهیست  نیاع که استت  نیا مهمّ  ةنکت امّا(.  Rawls, 1999: 46)  دارند.
(.  Ibid)  استت. افتهی  ادامه  زد،یانگیبرم  تمام،  آستانیِبه  ،یگرودهیفا که  یدائم  هایشتبهه
 یبرا  یلیبتد نشتتتدنِ  عرضتتته در  را  ،3گرویدهیتفتا  ییِایتپتا ،یعنی  ت؛یّواقع نیا  ةشتتتیر رالز
 هیّنظر  نیا  ،یگرودهیفا  یِاستاست  یهایکاستت  یبرخ  رغمِبه  او، نظرِ  از.  داندیم  یگرودهیفا

 داشتتنِ  ثِیح  از  ،5یگروکمال و  4یگروشتهاد  چان  یبانیرق که  دارد  یوضتاح و  یمندنظام
 عرضته  یلیبد  یّةنظر  تا  کاشتدیم  رالز  ن،یبنابرا  ؛(Ibid)  اندفیضتع  آن  با  ستهیمقا  در  ها،آن
  یکستتان  که استتت  ایقراردادگروانه  یّةنظر  ترِیانتزاع  و  تریکلّ  صتتارتِ او،  نظرِ به که،  کند
 (.Rawls, 1999: xviii) اندکرده عرضه کانت و روسا الک، چان
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 جامعه  با  ارتباطش  ثِیح  از  دیبا  را  آن  و استت  یاجتماع  یلتیفضت  رالز یّةنظر  در  عدالت
 یبرا  کته  استتتت  افراد  از  یامتماعته  جتامعته،.  کرد  انیتب  را  ش یهتایژگیو  و  کرد  فیتعر

  اصتال،  نیا  تِیرعا.  دانندیم الزم  را  یمشتخّصت  اصتالِ  تِیرعا ́یخاصتّ   اهدافِ به  یابیدستت
  ستادِ به  یابیدستت افراد  نکهیا  نِیع  در امّا.  استت  جامعه  یاعضتا  كِیکای  ستادِ به  تاً،ینها

  گر،ید  یستا  از و  اندمحدود  یاجتماع  یرهایخ  ،ییستا  از  چان،  دانند،یم  محتمل را  متقابل
  در  تعارض  بروزِ  استت،  یشتتریب  یِرهایخ  لذا،  و  اهدافش ستازیِنهیشتیب  خااهانِ  یفرد  هر
  دی رست  یتاافق به  بتاان  طبقشتان بر که  یاصتال  وجادِ  لذا،.  استت  ر یرناپذیگز  هاانستان  انِیم
 امّا.  دنماییم  یضرور  شاد،  بسامان  جامعه  و  شاند  عیتاز  عادالنه  یاجتماع  یهاماهبت که

  دی ترد  محلّ  معماالً  استت،  ناعادالنه  و  عادالنه  چهآن  رایز. عزدخییبرم  جانیهم  از  مشتکل
  اصتتلِ  ای  عمل یبرا  یاریمع  دیبا  مشتتکل  نیا رفعِ  یبرا(.  Rawls, 1999: 5)  استتت.
  چند  دنِیگذران  از  پ   یفرد  هر که استت  نیا  رالز  شتنهادِیپ.  نهاد  شیپ  عادالنهنا  و  عادالنه
 زین  را  عدالت.  ح ّع  داشتتتنِ  بر  ییتاانا  یفکر  امارِ  در  شتتدن  تاانا و  اشیزندگ از  ستتال

  یناع  عناانِبته  6عتدالتت. ح ّع  رِیتعب  استتتتعمتالِ(.  Rawls, 1999: 41)  کنتد کستتتب
 که  اییستادگ  همان  به و  یآستان  همان به  افراد  ةهم که  رستاندیم  ذهن  به را  نیا ́مهارت

 زین  عادالنه  یهایداور  به  دارند،  یدستترست  شتاق و  ترس  مانندِ  شتانیدرون  احستاستاتِ به
  ایت  عتادالنته.ع  یهتایداور  ةهمت  کته  دیتآینم  الزم  جتانیا  از  امّتا.  دارنتد  یدستتتترستتت

. میکن  ستامانبه را  شیخا  ةجامع  مانیهایداور  ةهم  قِیتنست  با  تا  باشتند  ناعادالنه.درستتع
 حالِ  در که  ییهایداور  مثالً،. ستتین  کستانی  گاناگانمان  یهایداور  از ما  نانِیاطم  زانِیم

  ندا د تردیمحلّ  اند،خارده  گره  مانیشتخصت منافعِ  با که  ییهایداور  ای  میکنیم  صتادر  ترس
  رالز،  نظرِ  بته.  میکن اعتنتا دیتبتا متاندهیتستتتنت یهتایداور  بته فقط  متا.  شتتتانتد حتذف دیتبتا  و

 احاالِ  و اوضتاع که  شتاندیم  صتادر  یهنگام  که  اندییهاآن  فقط  ماندهیستنت  هاییداور
 یبرا  جیرا  هایتراشتیلیدل  لذا، و  باشتند فراهم  عدالت.  ح ّع از  یرگیبهره یبرا  مطلا 
 با  فرد  رو،نیا از  ؛(Rawls, 1999: 42)  باشتند نداشتته  راه  هاآن  در  مانهاییداور  در  خطا
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  مِی تصتم به  دنیرست  لِیم  و  ییتاانا  عدالت.  ح ّع  از  یرگیبهره  یبرا الزم  طِیشترا  نِیتأم
 .داشت خااهد را درست

 خطا  بر را  تراشتیلیدل  گانه  هر  با ِ که  را  یمطلاب  احاالِ  و اوضتاع  میتاانیم  چگانه  امّا
  استناد  اشهیّنظر  ةدگروانقراردا  تِیّماه به  پرسش  نیا  به  پاسا  در  رالز  م یکن  فراهم  ببندند،

 افراد  تاافقِ  یهدف  نیچن به  لین  یبرا او  ةشتتنهادیپ  روشِ(.  Rawls, 1999: 4)  کندیم
  منصتفانه  احاالِ و  اوضتاع  نیا. استت  عدالت اصتالِ  ةدربار  ایمنصتفانه  احاالِ و  اوضتاع  در
 رالز  فرضِشیپ.  شتادیم  دهینام  7ن.یآغاز  تِیّوضتعع که  شتاندیم  حاصتل  یتیّماقع  در  فقط
  شتناختیِاخالق  یهاهیّنظر  یةستا  در  عدالت  از  مشتترک  یتصتاّر به  دنیرست که استت  نیا

  ؛( Rawls, 1999: xvi) استت  ناممکن  یشتخصت منافعِ و  متناّع  یِنید  یباورها  مختلف،
  یباورها   از یاریبستت  دِیتحد و  قیتعل با  دیبا  عدالت  ةدربار  یتاافق  به  یابیدستتت  یبرا  لذا،
  مرباط ةانگتار  نیمهمتر جتانیا در.  میده قرار  ینتاآگتاه  قلمروِ در را خاد  متانیجمع و یفرد
 بتتا  یخبریب  ةپرد.  شتتتادیم  مطرح  8.خبرییب  ةپردع  ،یعنی  ن؛یآغتتاز  تیّوضتتتع  بتته

  یتاافق  به  یابیدستت یبرا  الزم  احاالِ و  اوضتاع  شتان یهایآگاه  شتترِیب از  افراد  ستازیِمحروم
 یبرا  ییمبنا  هاطرف  ،یخبریب  ةپرد  یهاتیّمحدود  اِعمال  با.  ستتازدیم  فراهم  را  عادالنه
  در  تشتانیّوضتع  از نه  رایز  داشتت؛  نخااهند  شتتریب  ستادِ به  لین  یبرا  گریکدی  با  یزنچانه
 و  اوضتتاع  نیچن  در  ن،یبنابرا  شتتان؛یعیطب  یهایژگیو  از نه و  داشتتت  خااهند  خبر  جامعه
 داشتتته  قرار  ممکن  یِاجتماع  هایطبقه  از كی  هر  در  افراد که استتت  ممکن  چان  ،یاحاال
  شتانیبرا  یشتتریب  یرهایخ بیرق  هاینهیگز به نستبت  که  دیگز  برخااهند  را  یاصتال  باشتند،
 .باشند داشته

 روشِ  نیچن  چارچا ِ  در کننتد،  تاجّه دهیتستتتنت  یهایداور به  افراد  اگر  رالز،  ةدیتعق به
 :رسندیم یکلّ اصلِ دو به ایمنصفانه

 طرحِ  نیترگستترده(  از  مندیبهره)  یبرا  یمستاو  یحقّ  دیبا  یشتخصت  هر:  نخستت  اصتلِ
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 استت،  ستازگار  گرانید  یهایآزاد  ةدربار  یمشتابه  طرحِ با که  یبرابر  یِاستاست  یهایآزاد
 (.Rawls, 1999: 53) باشد داشته

  به (  الف)  هم   که  داد  سامان  چنان   دی با  را  ی اقتصاد  و  یاجتماع   یهای نابرابر:  دوم   اصلِ
  در   که  ی مناصب   و   هاتیّماقع  به(   )  هم   و   اندهمه   سادِ   به   که  رود   انتظار   ی معقال   نحاِ

   (.Ibid) ابندی ربط   اند،همگان  دسترسِ 

  به   یابیدست   ةنیزم  و  شاندی م  وضع   جامعه  یِ اساس  ساختارِ  یةپا   بر  ی کلّ  اصلِ  دو  نیا
  حقّ   و   دادن  یر   حقّ )  یاس یس  یِآزاد ع   رالز .  سازندی م  فراهم  را  بسامان   و  عادالنه  ةجامع
  شه، یاند  یِ آزاد  و  وجدان   یِآزاد   تتمّع،  یِآزاد  و  ان یب  یِ آزاد  و(  یعمام  مناصبِ  به  ی ابیدست
  را (  فرد   یِ کوارچگ ی)  عضا   قطعِ  و   ی بدن  تعرّضِ   و   ی روان  سرکا ِ   از  یآزاد   که  شخ ،   یِ آزاد
  ةمصادر  و  خادسرانه  بازداشتِ  از   یآزاد  و  ی شخص  ییِدارا  حفظِ   حقّ   زی ن  و  شادی م   شامل

  ی حاک  دوم  اصلِ   امّا .  داندی م   نخست  اصلِ   ی های آزاد  قِی مصاد  را   ،( Ibid)  اماال.  ةخادسران
  از   یشتریب  مقدارِ   به  افراد  یِ ابیدست   هدفِ   با  یاجتماع   یها ی نابرابر  یبرخ   بادنِ  زیجا  از
  اصلِ ع  را  دوم  اصلِ  و  9برابر.   یِ آزاد  اصلِع  را  نخست  اصلِ  رالز  رو،ن ی ا  از  رهاست؛یخ  یبرخ
 . نامدی م 10ز. یتما

 سهيمقا

  را   هیّنظر  دو  نیا  تا  مکاشیی م   م،یشد  فارغ  رالز  و  طباطبائی  هایه یّنظر  رِیتقر   از  که  حال
   .میکن سهیمقا  شانیهاالزمه  و  هااستدالل  ها،فرض ش یپ  تشابهوجاهِ ثِیح از

 ها فرض ش یپ  ۀسيمقا( الف

.  است  مرباط   شان یهافرض ش ی پ  به   رالز   و   طباطبائی   هایه یّنظر   تشابهِوجهِ   نینخست
.  اندداستان هم   فرضش یپ  سه  رشِی پذ در  کم،دست   آنان،  د، یآی مبر   شانسخنان   از  کهچنان 
  .میکنی م  انیب ادامه در را  هافرض ش یپ  نیا
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 زهایچ یِ خوب   نِییتع در  يی شناسا  فاعلِ  بر دیتأک

  ن یا  به  د یبا   اخالق  لسافِیف.  است  مرباط   زهای چ  یِخاب  ارِیمع  به  فرضش ی پ  نینخست
  د، ی گای م   سخن  گرید   یزی چ  یِبد  از   مقابل،  در   و   یزیچ  یِخاب  از  یوقت   که  دهد  پاسا  پرسش 

  رود، ی م   سخن  است.   خا   بیسع  ةگزار  از   ی وقت  ست یچ  ی داور  ن یا  ی برا  ارش یمع
  طرف   دو  مذکار  ةگزار  گر،ید   عبارتِ  به.  است  انسان.  یبرا   بیس  بادنِ  خا ع  مدلالش

  ة دربار که  یانسان   ،یگر ید و  خاص   یات یّفیک  با   ی خارج  یزی چ  عناانِ به  ب یس  ،یک ی: ابد ییم
  ا یآ  که  انتامدی م   پرسش   ن ی ا  به  گزاره   طرفِ  دو   به   تاجّه  ن یا.  کندی م  ی داور  بیس  یِ خاب
 است  وابسته او  ادراکِ به ای  است ی نیع ی تیّواقع ب یس یِخاب

  م، یدهی م   نسبت  یخاصّ  عملِ   ای   ز یچ  به  را   هاآن   که  ی بد   و  ی خاب  ،طباطبائی  نظرِ  به
  ما   فعّالِ  یقاا  بر  که  یریتأ    اساسِ  بر  را  هاآن   بلکه  ستند،ی ن  عمل  ای  زیچ  آن  یِنیع  صفاتِ 

  امر   دو  زِ یتما   در   دی با  یزیچ  با   ارتباط  بار   هر   در .  میدهی م  نسبت  ی عمل  ا ی  ی زیچ  به  نهند، یم
  مستقلّ   که  اش،ی ن یع  صفاتِ  همراهِ  به  م،یشای م  مااجه  آن  با  که  یزیچ  نخست،:  میکن  دقّت
.  دارد  ما  ادراکِ  با  اشی نیع   صفاتِ  با  زیچ  آن  که  یارتباط  ةنحا   دوم،.  دارد  وجاد  ́ ما   ادراکِ  از

  خااصّ   بیس  شك،ی ب.  دارد   وجاد  ب. یسع  نامِ  به  ایاه یم  ما   ادراکِ  از  مستقلّ  مثالً،
  از   فقط   را   ب یس  ی وقت  امّا،.  است  شده   ل ی تشک  ی مختلف   ماادّ  از   ن، ی همچن.  دارد   ی مخصاص 

  قائل   شیبرا  ییبا یز  و  یخاب  مانندِ  یصفات   م،یکنی م  لحاظ  ادراکمان   با  ارتباطش   ةنحا  ثِیح
  در   شدنشان   ادراک   هنگامِ    باتشان،   رغمِبه   زها، یچ  خااصّ   ، طباطبائی  ة دیعق  به .  میشایم

  ادراک  یمتفاوت   صُاَرِ  به  دارند،   یمختلف   یِع یطب  یهاسازمان   که  مختلف،  فاعالنِ  ذهنِ 
  هستند   ز ین  یجاناران.  بردی م   لذّت  آن  از  و  پنداردی م  ناازدل  را  آوازش  االغ  مثالً، .  شاند یم
  پ ، .  دارند   نفرت   ی نیری ش  ة مز  از   مثالً،   ا، ی  ند یآی م  مردار   یِ با  به   دور  ی هافاصله   از   که
  تِ یّفی ک  به  مثالً،  و  اندی نسب  دارند،  ما  نزدِ   یحسّ   یِ عیطب  خااصّ   که  .، یبد ع  و   .ی خابع

 (.  204: 1388  ،طباطبائی) اندمرباط  ما  مغزِ ای  اعصا  ةسلسل
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  ار یبس  زها یچ  یِ بد  و   یخاب   از   ما   ةروزمرّ  تصاّراتِ  ماارد،   از   ی اریبس  در   ز،ین  رالز   ةدی عق  به
  ش هایی ژگ یو  مطابقتِ  شرطِ  به  ش، ی های ژگ یو   با  را   یی شناسا  متعلَّقِ   كی تاانی م .  اندواضح
  ش ی های ژگیو  نسبتِ  از  زیچ   كی  یِخاب  رالز،  نظرِ  از.  دانست  خا .ع  ما،   مقبالِ  یِهاار یمع  با
  خا    در  ́ زها ی چ  هایِ ی ژگی و  کهن یا   رغمِبه  ، ی عنی  شاد؛ ی م  حاصل   ز یچ  آن   از   انسان   ةتترب  با
  متعلَّقاتِ   عناانِ  به  زهایچ   از  ما   که  یتتارب   و   های آگاه  اند،ل یدخ  زهایچ  دانستنِ   بد   ای

 :  سدناییم  بارهن یا در   رالز. اندکنندهن یی تع امر نیا  در  ز ین م،یدار  مان یی شناسا

  ما. است ی دیمف  اطّالعاتِ یِ حاو است، خا  ی زیچ کهن یا گفتنِ ع...
  از  ی فهم  تا   م یدار  امار   ن ی ا  از   ایبسنده  مشترکِ   یِ آگاه   ا ی   تتربه

  اند،افتهی   مصداق   ایرفتهی پذ  ا ی  متعارف   امرِ   در   که  ی مطلاب   های ی ژگ یو
  یّةرو  بر  که   دارند  وجاد   یقرارداد   ییارهایمع  اوقات   اکثرِ.  میباش  داشته
....    دارند  ابتنا   ند،هایخاصّه   نی ا  معرّفِ   که  یگرید  یِ عمل  یّة رو  ا ی  ی تتار
  نظر   ماردِ ِ ماضاعات   تِیّماه  بر   هاار یمع  نی ا  که  است  نیا  ی اساس  ةنکت  امّا،
 (. Rawls, 1999: 352.. )انداستاار  هاآن  از  ما ةتترب بر  زین و

  های نظرگاه   در  تفاوت  داند،ی م   مهم  زهایچ  یِبد   و  یخاب  نِیی تع  در  رالز  که  یگرید  ةنکت
  به  انتقال  گروِ در   هاآن  در   مشترک ارِیمع افتنِ ی  که هستند   ی ماارد او،  ةدی عق به. است افراد
  از   تصاّرمان   ز،ی چ  فالن  ةدربار  ما  از  ك ی  هر  نظرگاهِ  به  بسته .  است  مختلف  هاینظرگاه 
  فاصله   ماننظرگاه   از  ماارد  از  یاریبس  در  لذا،  باد؛   خااهد   متفاوت   زیچ  آن   یِبد  و  یخاب
  خا    پزشكِ  ةدربار  ما  نظرگاهِ  مثالً،.  مینگری م   یماضاع   به  گران ی د  نظرگاهِ  از   و  میر گییم
  است  عاقالنه   که  دارد   هایی یی تاانا  و  ها مهارت   که  است  یکس   خا   پزشكِ   که  است  نیا
  یمارد  هر  به  بسته  نظرگاهع  رالز،  ةگفت  به.  ند یبتا  پزشك  كی  در  را  هاآن   مارانشیب  که

  ن ی ا.  شادی نم   شامل   را   آن   نِ ییتع  ی برا  ی عامّ   ة ضابط  چ یه  "یخاب"  فِ یتعر  و   کندی م  ر ییتغ
 ,Rawls)  شاند.ی م   استنباط(  امار)  اقِ یس  از   ا ی  شاندی م  ن ییتب  ت یّماقع  یِ اقتضا  به   ای   امار

1999: 354 .) 
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  ی بد  و   یخاب   زها، یچ  اتِ یّ فیک  ییِ شناسا   در   ییشناسا  فاعلِ  نقشِ  سببِ   به  ب، یترت  ن یا  به
  رالز   و  طباطبائی   ی آرا  لذا،  دانست؛  ییشناسا  فاعلِ  و  یی شناسا  متعلَّقِ   تعاملِ  محصالِ   دی با  را

  آنان   یِدو  هر   و  رندپذی سهی مقا  زهایچ  دانستنِ   بد   ای  خا   بر  یی شناسا   فاعلِ  رِی تأ   ةدربار
   .دانندی م  زهایچ  یِن یع اتِیّفی ک و ییشناسا فاعلِ تعاملِ معلالِ  را ی بد و  یخاب

 انسان  بودنِ بالطّب « مستخدمِ»

  به  انسان،   ا یآ  که  است  ن یا  ی اخالق  و   یاجتماع   اتِ یّنظر  ةدربار  مهم  های پرسش   از  ی کی
  ی اجتماع   به  را   او  ستن یز  ی اجتماع   منافعِ  ا ی  است   ستن یز  یاجتماع   خااهانِ  طبعش،   یمقتضا 

 . دهدی م پاسا پرسش   نی ا به اشه یّنظر در  ز ین طباطبائی . کشانندی م ستن یز

  که   شادی م   رهنمان   ن ی ا  به  را   ما  هاانسان   یِ زندگ  اِ یتار   در   تأمّل   ، طباطبائی  ة دی عق  به
  را  آن   شاد،  مندبهره  آن  از تااندی م  ینحا  به که  شادی م مااجه  ی زیچ با  هرگاه  یانسان  هر
  هر   و  شاد ی م  شامل   زین  را   انسان  خادِ  ی استخدام  نیچن.  آوَرَد یمدر   ش یخا   استخدامِ  به

  نظرِ   به.  درآوَرَد  استخدامش   به  ز ین  را  آنان  خااهد ی م   ناعانشهم   با   مااجهه  در  یانسان
.  دارد  شهیر   انسان   یِ طبع   ساختارِ  در  استخدام   اعتبارِ   که  است  ن یا  امر   ن ی ا  لِ یدل  ، طباطبائی
.  نگردی م   استخدام  ة چیدر  از   اشتتربه  متعلَّقاتِ   ةهم  به  که  است   چنان  انسان   یِ طبع  ساختارِ 
  آوردنِ   در  استخدام  به  و  ناعانمان هم   آوردنِ   در   استخدام  به   انِیم  ی نیاد یبن  تفاوتِ   امّا،

  را   ی تصرّف گانه   هر  انسان  گر ید  ماجاداتِ  آوردنِ   در   استخدام به در . هست  گر ید  ماجاداتِ 
  در   استخدام   به   در   امّا .  کند  رفع  اهی ش  نی بهتر  به   را   ش یهااز ی ن  تا  دهد ی م   انتام  ه سایكی

  ناعانش هم   خادش  سادِ  ی برا  فرد  اگرچه  ،یعن ی  است؛  هیدوسا  رابطه  نیا  ناعانش هم   آوردنِ
  حق   زین  آنان .  ند یاو   همانندِ  ز ین  ناعانشهم   که  ابدیی مدر   همدالنه  آوَرَد، ی درم   استخدام   به  را

  ن یا   استخدامش  لِی تعد  با  تا  کاشدی م  انسان   لذا، .  درآوَرند   ش ی خا  استخدامِ   به  را   او  که  دارند 
  اِعمال   شانی استخدام   رفتارِ  در  را  لی تعد  نیا   زین  آنان  که  برساند  ناعانش-هم   به  را  امیپ

  ی هااز ین  ی انسان  دو   هر  هاآن   در  که   اندچنان   ی انسان  یهااستخدام   گر، ید   انِ یب  به.  کنند
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  اعتبارِ ع  که  آوَرَدی م   دی پد  را  ی گرید   اعتبارِ   استخدام  اعتبارِ  لذا،.  کنندی م   رفع  را  گری کدی
  گر یکد ی   با  دی با  ازشان ین  ن یشتریب  نِیتأم  یبرا  که  آمازندی م   هاانسان .  دارد  نام  اجتماع. 
  به  را  گریکد ی   شاند،ی م  اجتماع  ییِایپا  سببِ  که  ایافتهیسامان   مناسباتِ  در  و  کنند  یزندگ 

  بالطّبع.   مستخدمِ ع  را   انسان   اساسش،   بر   ، طباطبائی  که  است  ی ریتفس  ن یا .  درآورند  استخدام
  اضطرار   سرِ  از  بلکه،  ست،ی ن  ستنیز  یاجتماع   یِمقتض   بالذّات،  انسان،  طبعِ  او،  نظرِ  از.  داند یم
  مستخدمِ ع  انسان   که  گفت  د ی با  تر،ق یدق  انِ یب  به .  دهد ی م  تن   بدان  ش یازها ین  رفعِ  یبرا

 (. 208  -  207: 1388 ، طباطبائی)  است بالتّبع. یِمدن ع  و بالطّبع.

  ن یتأم  همه  با   همه  اجاتِیاحتع  آن  در   که   است  یتعاون  یاجتماع   جامعه  ،طباطبائی   نظرِ  به
  با   را   اعمالش   اشی طبع   ساختارِ  اساسِ  بر   ز ین  انسان (.  208:  1388  ، طباطبائی)  شاد.یم

  ی ساد  طلبِ  که  دی آیم  د یپد  ی هنگام  فقط  که  یاعتبار  دهد،ی م  انتام  وجا . ع  اعتبارِ
  ساد   آوردنِ   فراهم  با  جامعه  اوّالً،   لذا،  باشد؛  کرده  تادیا  را  بدان  یابیدست   شاقِ  فرد  یبرا
  آن   ی سا  به   است،  ساد   خااهانِ  چان فرد  اً،ی ان و  باشد   شاق  متعلَّقِ  که  دارد   را   ن یا  تِیّقابل

 . کندی م حرکت

  نبادنِ   ا ی  بادن   بالطّبع.  یِ مدنع  ةدربار  ی مستقلّ   بحثِ  ی و  که  گفت  دی با  رالز   ة دربار
  قراردادِ ع  یّةنظر  از  تری انتزاع  و  تری کلّ  را  اشهیّنظر  که  چند  هر  است،  نکرده  هاانسان 
 ,Rawls)  اندآمده   دی پد  جامعه   تکاّنِ  ییِچرا  ةدربار  که  دانسته   الک   و  روسا  .یِ اجتماع

  ها قرن   اشپشتاانه   که   کند  بحث  ایجامعه   کردنِ   ترعادالنه   از   تا   ده یکاش  ی و (.  10 :1999
  نه،   ا ی  است   ستن یز  ی اجتماع  یِ مقتض   انسان   طبعِ   که  پرسش   ن یا   لذا،.  است  ی اجتماع   یِ زندگ 
  تاان ی م  اشه یّنظر  در   کاویژرف   با  امّا(.  Rawls, 2001: 5)  است  نداشته  یت یّاهمّ  او  یبرا

  تشانیرعا   که  دارد  یقااعد  جامعه   ، ییسا  از   رالز،   نظرِ  از.  افتیدر  را   بارهن یا  در   او  ماضع
  خااهانِ   همااره  انسان  گر،ی د   یسا   از.  شادی م  ش یاعضا   یبرا   یاریبس  منافعِ  کسبِ  ماجبِ
  به   ی ابیدست  یبرا  انسان  لذا، .  رد ی بگ  یپ   را   اهدافش   هاآن   با   که  است  یی رها یخ  کسبِ
  است؛  زآمیمخاطره   اجتماع  لِی تشک  که  چند  هر  دهد،ی م  لی تشک  را  اجتماع  شتریب  ی رهایخ
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  رالز   امّا، .  آوَرَد  دی پد  افراد   انِ یم  در   ز ین  یی هاتزاحم   بساچه   منافع،   آوردنِ   فراهم  رغمِبه   را، یز
  رش ی تفس  و   داندی م   گریکدی   به  اعتنای ب   را  جامعه   بر   حاکم  اصالِ  انتخا ِ  در   ریدرگ   هایطرف 
  ن ی مؤ ّرتر  انتخا ِ  یمعنا  به  ،ی عنی   گرفت؛  نظر  در   کلمه   محدودِ  ی معنا  به   دی با  را   تیّعقالن  از
  از   صرفاً   را   افراد   اگر   لذا،  ؛ (Rawls, 1999: 12)  نیّمع  ی اهداف  به  دن ی رس  ی برا  لهیوس
  بلکه   ندارند،  جامعه   لِ یتشک  ی برا  گرید  هایطرف   به   یشی گرا  م، یکن  لحاظ   شان طبع  ثِیح

 . ابدی ب کار ن یا  در  یمنافع  عقلشان  که ابندیی م  ساق  اجتماع  لِی تشک به  یهنگام   فقط

  ، یعن ی هستند؛  ر پذی سهیمقا مذکار  فرض ش یپ  ةدربار  رالز و  طباطبائی  ی آرا ب، ترتین یبد
  ی ماجاد   را  انسان  اً،ی ان  و   دانندی م  یرسانساد   تِیّقابل  یدارا  را  جامعه  اوّالً،  آنان،  یدو  هر
  منافعِ   کسبِ  خااهانِ   را  انسان  آنان  ی دو  هر  پ ، .  انگارندی م  است،   شتریب  سادِ  خااهانِ   که
 . دانندی م  یمدن

 ینيگرگزيد

 اشی اراد  افعالِ  در  انسان  ایآ   که  است  مرباط  پرسش  نیا  پاساِ   به  گر ید   فرضِش یپ
  در   شاد  ی م  افتی او  در  زین  ی نی گرگزید  کهن ی ا  ای   است  شی خا  یهااز ین  رفعِ  خااهانِ  صرفاً
 : باد قائل  تاان یم  ی ر   سه به پرسش  ن یا به پاسا 

  تا   کاشد ی م  و   است  ش ی خا  سادِ   سازیِنه یشیب  خااهانِ   صرفاً   اعمالش   ة هم  در   انسان .  1
:  1390  حرفه،ك یپ)  ندارد  گرانید  یسادها  به  یش یگرا  و  کند  کسب  یمت یق  هر  به  را  آن
119  .) 

  چنان   را  یعمل   هر  تا کاشدی م   ش یخا   منافعِ   به  تاجّه  بدونِ   اعمالش   ة هم  در  انسان .  2
  گران ید  سادِ یعمل در اگر مثالً،. باشد  داشته  گرانی د یبرا را  ساد نیشتریب که دهد انتام
 (. Mill, 1998: 55)  دهد   انتام   را   آن   دی با  انسان   کند،  تا ی ا  را  انسان  به  ی ضرر  دنِ یرس

  خااهانِ  اگرچه ، یعنی  ن؛ی گرگزی د هم  و است نی خادگز هم اعمالش ةهم در انسان. 3
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  به   صرفاً   او  ی هازه یانگ.  ست ین  هاآن   کسب  به  حاضر   یمت یق  هر  به  است،   شی خا  منافعِ
  انتام   نانهیگرگزی د  ی هازه یانگ  با   را  اعمالش   از  ی اریبس  بلکه   ستند، ین  معطاف   خادش 

  های ش یگرا  به   یمناسب   پاساِ  ها آن   با   که  زند   رقم  چنان  را   اعمالش   تا   کاشد ی م  ی و.  دهدیم
 . بدهد  مختلفش

  های هیّنظر  بساچه   شانهایی دگیچی پ  سببِ  به  رالز  و   طباطبائی  هایه یّنظر  اگرچه
 . قائلند سام  یِ ر  به رالز   و طباطبائی شاند، قلمداد  اینانهیگزخاد 

  به  سمیرئال   روشِ  و  فلسفه  اصالِ  ششمِ  ةمقال  از  قبح.  و  حسنع  مبحثِ  در  طباطبائی
  فعّالِ   ی قاا  با   نسبتش   حسبِ  بر   ی عمل   هر .  شادی م   قائل  یاخالق  یهاگزاره   در   تیّنسب  ی ناع

   ابد، یی م  ارتباط   جامعه   یاعضا   با   ی وقت  انسان.  شادی م  خاانده   بد.ع  ا ی  خا .ع   انسان
  آنکهی ب  باشند،   مُالئم  کامالً  فعّالش   ی قاا  با  که   زند  رقم  چنان   را   اعمالش   ة هم  خااهدیم

  استخدامِ   به  را  زیچ  همه  انسان   گر، ی د  انِ یب  به .  شدیندیب  گران ی د  بر   اعمالش  رِی تأ   ةدربار
  ن ی ا  دِ یِّمؤ   طباطبائی   سخنانِ   از   ر یز   ة فقر.  برسد   ممکن   سادِ   ن یشتر یب  به   تا   آوَرَد ی مدر   ش یخا
 : است امر

  خاد   همناعِ   كی با  اگر خاد  ةشیاند ی روین با ب یعت ماجادِ نی ا ای عآ
  او  افعالِ  از  و   او  وجادِ   از  استفاده   فکرِ  به  شاد،   رو  به   رو(  گرید   یانسان)

 شبهه، ی ب   شد    خااهد   قائل   استثنا   خاد   همناعانِ  ماردِ   در   و   افتاد    نخااهد 
  افرادِ   رِگیدامن   استه یپ   که   را   ر یواگ  و   ی همگان  ی خا  ن ی ا  را یز  ست؛ین  ن یچن

  مستند   روش   نیا  ناخااهخااه   و  شمرد   یعی رِطبیغ  تاان ی نم  باشد، ی م  انسان
 (. 206: 1388 ، طباطبائی. ).است عتیطب به

  خادش   به  معطاف   را  او  یِع یطب  شِی گرا  و  دی گای م  سخن  انسان   عتِیطب  از   طباطبائی
  البتّه، .  اندنانه یخادگز  صرفاً  انسان  یِاراد   افعالِ  که  افتیدر   تاانی م   جان یا  از .  داند یم

  ی ول ند،یبنما متعارض  نی شیپ سخنِ  با  ظاهراً  بساچه  که  دارد  زین ی گرید  سخنانِ طباطبائی 
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 : سدینای م  استخدام.ع  از بحث  در  طباطبائی. اندطباطبائی  اوّلِ سخنِ  از  یر یتفس هاآن 

  انسان  ژهویبه   و   اان ی ح  جمله   آن   از   و   جهان   ی هاده ی پد  از   ده ی پد  عهر 
  خاد   همان  را  خاد  همناعِ  و  دارد  دوست  را  خاد  و  داشته  را   ذات  حبّ
  شدن  كی نزد  و   آمده   دی پد  ی و  درونِ   در   ان    احساسِ   راه   ن یا  از   و   ند یبیم
 (. 208: 1388 ، طباطبائی.. )خااهدی م  را  خاد همناعانِ  به  شی گرا و

  چان   انسان .  است  ساد   خااهانِ   که  ی خاد.ع  از   است  ی ری تفس  طباطبائی   سخنِ   ن یا
  از   برساخته  مفهامِ   و  گستراندی م  همدالنه  را  وجادش   قلمروِ  ابد،یی م   خاد  مانندِ   را   یگر ید

  ی ناع  و  کرد  مبالغه  سخن  نیا   ةدربار  د ینبا  البتّه،.  سازدی م   منطبق  ناعانشهم   بر   را  خاد 
  چه آن .  ستین  سازگار  نیا  با  طباطبائی   سخنِ   ظاهرِ .  کرد  استنباط  آن  از   را  مطلق  یِ نیگرگز ید
  در   ی ول   است،  ش ی خا  سادِ  خااهانِ   انسان   که  است   نیا  است   هماهنگ  او   یّة نظر  کلّ   با

  را   ساد  از   یبرخاردار   متقابلِ  حقّ   و  انگارد ی م  ش یخا   مانندِ  را  آنان   ناعانشهم   با  مااجهه
  هم   اهدافش   که  دهدی م  نشان   اعمالش  کردنِ  د یّ مق  با   لذا،.  شناسدی م   تیّرسم  به  شان یبرا
  ابد ییمدر   یهمدل   با  انسان  گر، ید   انِ یب  به.  گرانید   سادِ  به  ناظر  هم  و   ندیاو  خادِ  سادِ  به  ناظر
- یف   یتی غا  زین  آنان   بلکه  ستند،ین  شتریب  سادِ  به  او  یِابیدست   ابزارِ  صرفاً  ناعانشهم  که
  عمل   حفظشان  و   هاآن   به  ی ابیدست  یبرا  و   دارند  اهداف  و  هاارزش   از  ی نظام  اند،فسهن
  ی مناسب  نحاِ  به  را   ری ز  سخنِ  تاان ی م  آن   با  که  است  یمناسب  رِ یتعب  ن یا  ما،   نظرِ  به.  کنندیم

 :  کرد  ر یتفس

  سادِ   همه از  استه یپ نیتکا   و  عتیطب  تِیهدا  با  انسان   مییگا ی م  عما
  خااهد ی م   را  همه   سادِ   خاد   سادِ  یبرا  و(  استخدام  اعتبارِ)  خااهدی م  را  خاد
  حسنِ   اعتبارِ)  خااهد ی م  را   یاجتماع   عدلِ  همه  سادِ   یبرا  و(  اجتماع  اعتبارِ)

 (. 209: 1388 ، طباطبائی (.. )ظلم قبحِ و  عدالت

  تِ یّوضع  در   افراد   طِ یشرا   از   یک ی  او.  کندی م  اتّخاذ   یمشابه  ماضعِ  بارهن یا  در   زین  رالز 
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  چه   هر  کسبِ  خااهانِ  هاطرف   ت،یّعقالن   از  او  فِیتعر   بر  بنا.  داندی م  تشان یّعقالن  را  نیآغاز 
  به (.  Rawls, 1999: 123)  هستند   اهدافشان  یِریگیپ   ی برا  یاجتماع   یرهایخ  شترِیب

.  ستندین  آنان   منافعِ  از  کاستن  خااهانِ  و  ورزندی نم   حَسَد  گرانید  به  هاطرف   ت،یّعقالن  ماجبِ
  در ́ ها طرف   گر، ید  انِیب  به.  ستند ین  ز ین  گران ید  به  ی ررسانیخ  خااهانِ   هاطرف   گر،ید  ی سا  از

 ,Rawls. )شندیاندی نم   دو   آن   به  و   کنند ی م  ق یتعل  را   گران ی د  انِ یز   و   ساد   ن یآغاز   تِیّوضع

1999: 125  .) 

  خادِ   به   معطاف  صرفاً  را   فرد  یهازه ی انگ  رالز  که  د یبنما  ن یا  ماهمِ   ی امر  ن یچن  د یشا
  به  شان تاجّهی ی ب  سببِ  به   افراد  پنداشتنِ  ن یخادگز   ، یعنی   تاهّم؛  ن یا  رالز   امّا .  داند ی م  فرد
  ن ی آغاز  تِ یّوضع  در   افراد  ة زیانگ  انِ یم  خلطِ   و  ی بدفهم   از   یناش   را  نی آغاز  تِ یّوضع  در   گر ی کدی
  تاافق   از   پ    افراد (.  Rawls, 1999: 128)  داند ی م  روزمرّه   یِ زندگ  در   آنان   ة زیانگ  و

  که   دانندی م  ی فی تکال  و  حقاق  یدارا  را  خادشان  عدالت  ح ّ  داشتنِ  با   عدالت  اصالِ  ةدربار
  عادالنه   یاجامعه   تکاّنِ   ة نیزم  ن یآغاز  تِ یّوضع  گر، ی د  عبارتِ  به.  کنند  رفتار   مطابقشان   د یبا
  حاصل   ی احاال   و   اوضاع   ن یچن  در   و   یروش   ن یچن  با   فقط   عدالت  ن یا .  سازد ی م  فراهم   را
  خادشان   که   عدالت  ة دربار  یاصال   اساسِ   بر   افراد  ،یخبری ب   ةپرد  رفتنِ   کنار   با   امّا، .  دی آیم

  یهازه ی انگ  شاد،   بنا   خااهد ی م   رالز   که  یاعادالنه   ة جامع  در   لذا،   کنند؛ ی م  عمل   اند، کرده   وضع
  مشهاد   رالز  از  ری ز  سخنِ  در  امر  نیا.  اندمعطاف   گرانید  به  هم  و  خادشان  به  هم  افراد
 :است

  اگر   و   دارد  یآگاه   واقعاً  خاد  تِیّوضع  از   یفرد  هر  ،ی عمل  امارِ  عدر
  ح   اگر.  کند  برداری بهره   خادش   نفعِ   به   شامدها یپ  از   تااند ی م  بخااهد، 
  در   که  حق،   به  ناظر   اصالِ  ی مبنا  بر   عمل  به  را   ی و  دارد،   او  که   یعدالت 
  مطمئناً   اهدافش   و   ال یام  زد، یبرانگ  شاند، ی م   رفتهی پذ  ن یآغاز   تِیّوضع
 (. Ibid.. )باد  نخااهند  نانهیخادگز
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  است   نی ا  رالز  و  طباطبائی  هایه یّنظر  انیم  مشابه  یهافرضش ی پ  از   یک ی  ب،ترتین یبد
 . گرانید  به  معطاف هم  و ند یاو خادِ  به معطاف  هم   اعمالش در انسان  اهدافِ  که

 ها استدالل  ۀ سيمقا( ب

  رغمِ به.  است  مرباط  شان یهااستدالل   به  رالز  و  طباطبائی  های هیّنظر  تشابهِوجهِ   نیدوم
  در   تشابه  وجهِ   دو  کم،دستِ  رالز،   و  طباطبائی   یهااستدالل  در  ی اساس  هایِ تفاوت 
عاز  عبارتند  که   دارند  وجاد  شان هایاستدالل   انتخا ِ   اصلِع  و   .شناسیروان   به  تاسّل: 
 . میپرداز ی م  تشابه وجهِ دو ن یا حِ یتاض به حال، . .ی عقالن

 « یعقالن   انتخابِ» اصلِ

  ها نه یگز  انتخا ِ   در   عقل  کاردکردِ   به   رالز  و   طباطبائی  هایه یّنظر  تشابهِوجاهِ   از   ی کی
  آن   ة تینت  و  عمل   كی  یِدشاار   زانِ یم  بر   دی تأک  با   عقل  ه،یّنظر  دو  هر  بر  بنا.  است  مرباط
  کمتر یِ دشاار  که را  ی عمل و  دهد ی م  انتام گر ید  ی عمل  و  عمل  ك ی انِ یم ایسه یمقا  عمل 
  د ی تأک  عمل  ةتینت  بر  شتری ب  رالز  البتّه، .  خااندی م   معقال.  عملِع  باشد،  داشته  یبهتر  ةتینت  و
  در   ، طباطبائی  ی ول  داند،ی م  عقل  ةدی برگز  باشد،   داشته یبهتر  ة تینت  که  را   ی عمل   و  کند یم
 . کندی م د یتأک زین عمل  یِدشاار   زانِی م بر  عمل، ة تینت بر  دیتأک نِیع

  ح ی تاض  را   ی عقالن   انتخا ِ  اصلِ   اسهل   و   اخفّ   انتخا ِ   اعتبارِ   از   بحث   در  طباطبائی 
  انتخا ِ   و  او  انِیم  تا  ابدیب  ی وجه   دی با  دهد،ی م  انتام  تفکّر  با  را  اعمالش  چان  انسان.  دهدیم
  ن ی ا  عللِ  از  یک ی.  شاد  انتام  عمل  آن  سو ،  و  شاد  برقرار  وجا .ع  نسبتِ  عمل  كی

  یِ مقتض   کسان،ی  ةتینت  داشتنِ  رغمِبه   گر،ید  یعمل  با  سهیمقا  در  یعمل  که  است  نیا  انتخا 
  ن یا   در  طباطبائی.  باشد   ترآسان   و  ترسبك   گر،ید   عبارتِ  به   و  باشد   یکمتر   یِروی ن  صَرفِ
 : سد ینای م باره

  ة قاّ  هر   ای   و  دهندی م  انتام  فکر  با  را  خاد  یکارها  که  ما  ةفعّال  یعقاا
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  از   یول  متشابه  ناع  جهتِ  از  که شاد   مااجه  فعل  دو  با  هرگاه  یعی طب ةفعّال
  ی گرید   و رنج پر   و   دشاار  یک ی ،ی عنی   مختلف؛  ی انرژ  و   قاّه  صَرفِ   جهتِ
  دا یپ  لی تما رنجی ب  کارِ ی سا به فعّاله  ةقاّ ناچار باشد، باده رنجی ب و آسان 
 (205:  1388 ،طباطبائی .. )گفت خااهد   ترک را  رنجپر   کارِ و کرده

  ی انسان  افعالِ  در  ییهای دگیچ یپ  بروزِ  و  جامعه  تطاّرِ  رِی س  که  شادی م  ادآوری  طباطبائی
  انتام   را  تردشاار   ی کارها  و  کشندی م  دست  ساده  ی کارها  از   هاانسان   که  دهند ی م   نشان
  خام   گاشتِ  و  رپذیدسترس   اهانِیگ  از  اشی گرسنگ   رفعِ  ی برا  هیّاوّل  انسانِ  مثالً،.  دهندیم

.  کندی م   صرف  ی شتریب  یِروین  اشی گرسنگ   رفعِ  ی برا  یامروز  انسانِ   ی ول  کرد، ی م  استفاده 
  اهدافِ   که  گفت  د یبا  بلکه  زند،ی نم  یالطمه   اسهل  و  اخفّ  انتخا ِ  اصلِ  به  تطاّر  نیا  امّا

  از   ی امروز  انسانِ   ی ول  باد،   ی ری س  خااهانِ  صرفاً   هیّاوّل  انسانِ.  اندشده   تر دهی چیپ  هاانسان 
  ی جسمان  سالمتِ  حفظِ  و  غذا   طعمِ  از  بردن  لذّت  چان  یگری د  اهدافِ  ،ی ریس  بر  عالوه  ه،یتغذ
 (.  همان)  دارد زین

  باشد،   داشته  یشتریب  شُمالِ   که  یابرنامه   مختلف   هایبرنامه   انتخا ِ   در   رالز،   نظرِ   از
  و     ی پار  به  سفر   انتخا ِ انِیم  که  د یکن  فرض   مثالً،.  دارد  حی ترج  گر ید   ی هابرنامه  بر  عقالً 
  د ی بتاان  د، یده  انتام   رم  در  د یخااهی م  که   را  ییکارها  ة هم    یپار   در  اگر .  دی مردّد  رم  به   سفر
  خااهد   ی شتریب  شُمالِ   ی پار  به  سفر   شاند،   بتانینص  زین   یگر ید  یزهای چ  و  دی ده  انتام
 11شُمال.   اصلِ ع  را   ار یمع  ن ی ا  رالز .  دیبخش  خااهد   تحقّق   را  ی شتریب  ی هاخااسته   و   داشت

  ة برنام  ك ی  که  است  نی ا  یعقالن   انتخا ِ  اصلِ  نیدوم: ع دهدی م   شرح  ن یچن  را   آن  و   نامدیم
  مطلا ِ   اهدافِ  ة هم  شیاجرا   که  داد  ح یترج  گری د  ایبرنامه  بر   یصارت   در  د یبا   را(  مدّتکاتاه)

 ( Rawls, 1999: 362.. )سازد  برآورده را ی شتریب نسبتاً اهدافِ ةعالو به  گری د ةبرنام

.  است  منطبق  رالز  شُمالِ.  اصلِ ع  بر  انسان  افعالِ  تطاّرِ  درباره  طباطبائی  رِیاخ  انِیب
  ماردِ  باشد،  داشته  یشتری ب  جِی نتا  که  را  ی عمل  یو.  کندی م   د یتأک  عمل   جِینتا  بر  طباطبائی
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  آن   انتخا ِ   بر   عمل   یِدشاار  رِ یتأ   ة دربار  طباطبائی   با   رالز  ن، یهمچن.  داندی م   عقل  دِ ییتأ
  انِ یب  دومِ  قسمتِ  با  چان  د،گای ی نم   سخن  نیا  از  حاًیصر  رالز   اگرچه.  است  داستانهم

  ی ترر یفراگ  جِ ینتا  که  ی عمل  عمل،  دو  انِیم  از  که  است  معتقد  و  است  داستانهم  طباطبائی
.  است  داستانهم   حاًی تلا  ز ی ن  طباطبائی  انِیب  نخستِ  قسمتِ  با   شاد،ی م   انتخا   باشد،   داشته
  جِ ی نتا  عمل   دو  اگر  لذا،   است؛  کمتر  رنج  تحمّلِ  و  ی راحت  به  ل ین  انسان   اهدافِ   از   یک ی  رایز

  ی گرید   بر   باشد،   یکمتر  رنجِ  تحمّلِ   یِ مقتض   انتامش   که   یعمل   باشند،   داشته  ی کسانی   کامالً
  ة دربار  رالز   و   طباطبائی  هایاستدالل   در   تشابه  وجادِ  ب،ترتین یبد .  داشت  خااهد   ح یترج
 .است  مشهاد . یعقالن انتخا ِ  اصلِ ع

 شناسی روان  به  توسّل

  هر   است،  رالز   و  طباطبائی  های استدالل  تشابهِوجاهِ   از  گر ید  یک ی  شناسی روان   به  تاسّل 
  ماارد   در   عدالت  ةدربار  یاه یّنظر  در  رالز.  است  متفاوت   یکار   نی چن  از  آنان  اهدافِ  که  چند
  ن، یآغاز   تِ یّوضع  طِ ی شرا  انِ یب  در   ی و  مثالً، .  شادی م   متاسّل  شناسیروان   به   یاریبس
  بلاغِ   سنّ  در   افراد  کهن یا  ة دربار  ن،ی همچن.  کندیم  ل یتحل  را  هاطرف   یِ روان  یِهای ژگ یو

  ة دربار  یتاسّل   نیچن.  بَرَدی م   بهره  شناسیروان   از  شاند،یم  عدالت.   ح ّع  یدارا  شانیفکر
  در   یماضاع   ثِیح  از  که  یماارد  از   یک ی  امّا .  شاد یم  ده ید   ز ین  جامعه  ییِ ایپا  لِ یتحل
  ی اخالق  رِ یس  نِ ییتب  در   شناسیروان   به   تاسّل  است،   رپذی سهی مقا  رالز   و   طباطبائی  های هیّنظر
  که   یمارد  با  را  شناسیروان   به  رالز  تاسّلِ  که  میکاشی م  جان ی ا  در.  هاستانسان   شدنِ

 .میکن سه یمقا شاد،ی م  متاسّل بدان  . ی اعتبار ادراکاتِ ع در   طباطبائی

  ات یّاعتبار   که  کندیم  خاطرنشان  انااعشان  انِیب  و  یاعتبار  ادراکاتِ  از  بحث  در  طباطبائی
  شان یبرا  تاانی نم   و   ندارند  گر ید  ادراکاتِ   با  ی دی تال  ةرابط  ستند، ین  ی ق یحق  یی ایقضا  چان 
  شاند، ی م  گرفته   آنها   از  که  را   ی گری د  انااعِ  و  ات یّ اعتبار  نینخست  برهان   با   و  کرد   اقامه  برهان 
  به .  کندی م   اتّخاذ  شناختیروان   یکرد ی رو  هدف  نیا  به  یابیدست   یبرا  لذا،  آوَرد؛   دست  به
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  ات، یّ اعتبار  تکاّنِ  رِیس  متاانیی م  م،یشا  قی دق  شانافعال   و  کادکان  یِ زندگ  در  اگر  ،ی و  ةدیعق
  اتِ یّ اعتبار  تکاّنِ   نِ ییتب  ی برا  ن،یبنابرا   م؛ یابیدر  را   آنان   در   ، یاخالق   اتِ یّاعتبار   جمله  از

  کرد   تاجّه  او  یِ تیتدر   رشدِ   و  کادک  یِ زندگ  به  د یبا  هاآن   گسترشِ  ةنحا  و  یاخالق
 (. 202- 201: 1388  ،طباطبائی)

  شدنِ   یاخالق  رِیس  در  ،یو  ةدیعق   به.  کندی م  اتّخاذ  یمشابه   کردِیرو  بارهن ی ا  در  زین  رالز
 12محار. ت یّمرجع  اخالقِع  مرحله  ن ینخست.  دارند  وجاد   استه پیهمبه   ة مرحل  سه   هاانسان 
  استدالل   و  هاارزش   درکِ  ییِتاانا  و  دیزی م   یکادک  ةدور  در  انسان  مرحله  نیا   در.  است
  به  کادک   مرحله   نی ا  در .  بَرَدی م   فرمان   نش یوالد  از  ن یبنابرا  ندارد،   را   هاآن   ة دربار  کردن 
  ی وع  که،ن ی ا  یک ی:  است  زی چ  دو  معلالِ  کادک  اعتمادِ   نیا .  کندی م  اعتماد   نشیوالد
  گر ید و(  (Rawls, 1999: 406  دارند. ی م  دوستش  آشکارا  دو  آن  که   دهد ی م    یتشخ
 (. Ibid) بَرَد.ی م ساد  ابد، یی م بروز  هاآن  در   آنان عشقِ  که یی هاکار  از اوع که،ن یا

  آغاز  اشی اخالق  رِیس دومِ   ة مرحل  مختلف   ی هاجماعت  در   او   مشارکت  و   کادک   رشدِ   با
  ف یتکال  حقاق،   با   انسان   مرحله   ن یا  در .  است  13محار. جماعت  اخالقِ ع  مرحله   ن یا.  شاد یم
 (. Rawls, 1999: 409) شاد ی م آشنا مختلف  یهاگروه   هایآرمان  و

  ج تدری به  متفاوت   ی هانظرگاه   از   مسائل   به   ستنینگر  و  مختلف   ی هاگروه   در  گرفتن   قرار
 ،14محار. اصال   اخالقِع  ، ی عنی  سام؛  ةمرحل  به  که  کندی م   تادیا  انسان  در  را  ییتاانا  نیا

   نگرشِ   در  ها انسان   و   دیآی م   د یپد  ها انسان   در   عدالت.  ح ّ ع  مرحله   ن یا  در .  شاد  وارد
  ی اخالق  قااعدِ  ةدربار  ینینخست   اصالِ  به  تاً،ینها  و  کنندی م  تاجّه   گرید   هاینظرگاه   به  ش یخا
 (. Rawls, 1999: 415) رسندی م ی اسیس و

  و   است  مشهاد   رالز  و  طباطبائی   هایه یّنظر  در  شناسیروان   به  تاسّل  ب،ترتین یبد
 . دانست  رپذی سهی مقا را  بدان آنان  تاسّلِ تاان یم
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 هاالزمه ۀسيمقا

  های ه یّنظر.  است  مرباط   شان یهاالزمه   به  رالز   و   طباطبائی  های هیّنظر   تشابهِوجهِ   نیسام
  انِ ی م  آنان  یِ دو  هر   که  است  ی تقابل   الزمه  ن ینخست.  دارند  مشابه   یِ اساس   ةالزم  دو  آنان 
.  ندقائل   حق. ع  مفهامِ  یبرا  یاژه یو   نقشِ  آن،  تبعِ  به  و  نهندی م  حق.ع  و  ر. یخع  مِیمفاه
  انیب  ل، تفصیبه  را،   الزمه  دو   ن یا   حال،.  است  . یاخالق  ی هاگزاره   تِیّنیعع  دوم  ةالزم
 . میکنیم

 آن  در  حق«»  بخشِسامان   نقشِ و  حق«»  و ر«یخ»  تقابلِ

  مبحث  نی ا  تِیّاهمّ.  است  حق. ع  و   ر.یخع  نسبتِ   اخالق  ة فلسف  در   مهم  مباحثِ   از   ی کی
  که  دانندی م   وابسته  یف یتعر  به  را یشناخت -اخالق   هایه یّنظر  ساختارِ  ی برخ  که  آنتاست  تا
 :Rawls, 1999)  شادی م   عرضه  ارتباطشان   ة نحا  و  حق. ع  و  ر. یخع  مِ یمفاه  از   ها آن   در 

  را   رالز  و   طباطبائی   یِ آرا  در  حق. ع  و   ر.یخع  مِیمفاه  نسبتِ  تا   میکاشی م  ادامه،   در (.  21
 . م یکن یبررس

  ارتباط   انسان   یِ طبع  ساختارِ   با  و  اندی نسب   یامار  یاخالق  قبحِ   و  حسن  ،طباطبائی   نظرِ  به
  تبعِ   به  کسان ی   اوضاعِ  در  ی حتّ  و  مختلف   ییِ ایجغراف  و  یخی تار  اوضاعِ  در ساختار  نیا.  دارند
  در   طباطبائی .  اندی نسب   هاز یچ  یِ بد  و   ی خاب   لذا، .  ستین   ابت  مختلف   یِ فرد  یهای ژگ یو
 :  سدنایی م بارهن یا

  آغاشِهم   استه یپ  هاآن   رِی نظا  و   "بد  و   خا    و  د ینبا   و  د یبا"  مفهامِ...  ع
  را   ها خا   و   گفته   ترک   را  های ستن یبا  ار ی بس  چه   انسان ...    باشد؛ ی م  ر ییتغ
  بد  و  خا   فکرِ   از  گاهچ یه  انسان .  دهی رس  امروزه   حد   به   تا  شمرده  بد

  را  خا   و  خا    را  بد   یزندگ   شرفتِیپ  با   استهی پ  ی ول  ست، ین  برداردست
  وفق  یامروز   اجاتِیاحت  با  را  ی روزید   یِزندگان   گاهچ ی ه  رای ز  شمارد؛ ی م  بد
 (. 215:  1388 ، طباطبائی.. )دهد ی نم
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  ی خاصّ زِیچ  یانسان هر  که شادی م سبب یبد  و یخاب  یبرا اَلَم و لذّت  دانستنِ مالک
  د آیی م   شیپ  تزاحم  هاانسان   انِی م  لذا،.  بداند  بد  را  زیچ  همان  گرید   یانسان   یول  بداند،  خا   را
  عدلِ ع  مبحثِ  در   طباطبائی.  بوردازد   اعمالش   به  ی آسادگ   با  یانسان  هر   که  شادی م   آن  مانعِ  و

  صرفِ   به  را  یعمل   گانه  هر   است،  آورده   استخدام.  اعتبارِع  مبحثِ  تحتِ  که  .،ی اجتماع
  م، یکن شان مال یپا  د ی نبا که یی رها ی خ از  و داند ی نم  زی جا انگارد، ی م  ری خ را  آن   یانسان کهن یا

 :  د یگای م  سخن

.  نماد  ناروا  رِی تفس  و   کرد  استفادهساءِ  استخدام  ة کلم  از  دی نبا  البتّه،   عو
  دارد،   را  اختصاص   و   استثمار   روشِ   بالطّبع  انسان   مییبگا   میخااهی نم   ما

  نامِ  به  فروشیبرده   یالقا  و  بخشیی آزاد ةپرد پ ِ  در یملّت  كی  کهچنان 
  گران ید  گری د  نامِ هزار  و هالحمایتحت و  تیّمامیق و  استمالک و استعمار

  مانندِ   را  دوپا   جن ِ   ا ی  شاند  ساار  و  زده   دهان   بر   لگام  و   پشت  به   نی ز  را
  چان   میی بگا   میخااهی نم   ن،یهمچن  و....    ند ی بنما  فروش   و  د یخر  انیچارپا 
  و   نیزم  ة هم  کهن یا   زِآویدست   به  است،  ی اجتماع   و   بالطّبع   یِ مدن  انسان
  ة بندیفر  ةپرد  پ ِ  در  چند  یتن  است،  همه  آنِ  از  ینیزم  هایده یآفر

  كی و کشته را ی انسان افکارِ یداخل   یهاتضاد  ِرفع نامِ به سمیانالیانترناس
  بد  و  خا   در  یدخالت  نی ترکاچك  که  آورند  بار  ارادهیب  فکرِی ب   انسانِ  ةگلّ
  عفّت  ةفاضل  اخالقِ   ارتتاع،   اتّهامِ  به  و   باشند  نداشته   جهان   دِ ی نبا  و   دی با  و
 مرامِ   کهن ی ا  عناانِبه   و  ندینما  مال یپا   را  صبر   و  ایح  و   رتی غ  و  عصمت  و

  است،   استاار  ی عمام  تکاملِ   و   تحاّل   یةپا   بر   اشتراک   سازمانِ   و   زمیکمان
  و   دیام  و   میب  ن یهمچن  و   صفا  و  صداقت  و  عطافت  و   رحم  و   انصاف  ةواژ
  تاد یا  و  صنع  که  یی هاچراغ   و  شسته  تیّبشر   قاماسِ   از  را  افساس  و  آرزو
  الانسان،   انسانِ  كی  و  کرده   خاماش   نماده،  روشن   انسان   كِ یتار  درونِ  در
 (. 209-208:   1388  ،طباطبائی.. )آورند بار  الانسان،  انسانِ  ی آر
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  متعارض  ی رهایخ آن،   اساسِ  بر  که،  شادی م  مطرح  حق.ع از  ی مفهام ها جمله  ن یا در 
  دِ ی نبا  و   د یبا   و  بد   و  خا    انتخا ِ   در   انسان   یِ آزاد  با  ، یی سا  از   ،طباطبائی .  ابند یی م  سامان 
  یسا   از   و   دهدی م  نشان   الانسان.  انسانِ ع  آوردنِ   بار   حِ یتقب  با   را   ن یا   و  است   ماافق  اعمالش

  به  گرچه  را،  یعمل  گانه  هر   انسان  که  داندی نم  زی جا  و  نهدی م   انسان  یِآزاد  بر  یدیق  گر،ید
  ر، یخ  به   متفاوت  ی هانگرش  رغمِبه   که،  د یپرس  د یبا   امّا.  دهد  انتام  گران، ید   استثمارِ   متِیق

  حسنِ  اعتبارِ به را  پاسا طباطبائی . د یرس حق. ع  مفهامِ از یواحد یِتلقّ  به تاانی م چگانه
  خااهد ی م   را  خادش  سادِ   همه   از  ذاتاً   انسان  ، یو  ةدی عق  به.  داندی م  مرباط   ظلم  قبحِ  و   عدل
  وضع  را   یاجتماع   عدلِ  ،یجمع   سادِ  ن یا  به  ی ابی- دست  یبرا   و  خااهد ی م   را  همه  سادِ   لذا،   و
  همه   از  انسان  کهن ی ا  صِرفِ  از  اند،گفته   یبرخ  کهچنان   امّا،(.  209:  1388  ،طباطبائی)  کندیم

  د یبا  بلکه   شاد، ی نم  تهینت   یاجتماع   عدلِ  و  همه  سادِ  خااستنِ  خااهد،ی م   را  خادش  سادِ
(.  40-39:  1366  ، یاردکان  یِ داور)  میابیب  یمحذوف   مقدّماتِ  طباطبائی  استداللِ  ی اجزا  انِیم

  سازیِنه یشیب  خااهانِ   انسان  که  است  ن یا  د، نمایی م   سازگار  طباطبائی   سخنانِ  با   که  ی ریتفس
  امّا .  آوَرَدیمدر   استخدام   به   رسانند، ی م  ساد   بدو   که   را  ییزهایچ  ة هم  لذا،   و   است  سادش 
  مندی بهره   انسان  یسادها  از   یک ی.  شاندی نم  محدود   یخاصّ  ةجنب  به  یانسان  ی ازهاین  ةهم
  یی سادها  به  یابیدست   از  دی با  ساد   نی ا  به  یابیدست   یبرا   یگاه .  است  آرام  ی وجدان  از

  ی سادها  از   ی متعادل   حدّ   سازیِنه یشیب  خااهانِ   انسان .  کرد  نظرصرفِ   قدرت   و    روت   چان 
  از   ی حاک   طباطبائی   سخنِ  در   عطافت. ع  و   انصاف. ع  رحم.،ع  مِ یمفاه  چنانکه   است،  متناّع 

  نه یشیب  را   شی هاساد   یبرخ  فقط  هاساد   تناّعِ   از  انصراف   با  خااهدی نم  انسان  لذا،   است؛  نیا
 . سازد

  با   متناسب   را   ر یخ  رالز .  دارد   ی مشابه  وضعِ   ز ین  رالز   یّةنظر   در   حق. ع  و   ر. یخع  نسبتِ
  ی مشخّص  نظامِ  خادش   یبرا   ی فرد  هر   ،یو  ة دیعق   به.  کندی م  ف یتعر   فرد   یِ عقالن  اهدافِ 

  داشته  هابرنامه   ن یا  تحقّقِ   ی برا  ی شتریب  ییِتاانا  که  هیما  هر   و  دارد   یعقالن   یهابرنامه   از
  لِ ی م  ی ارضا  ی فرد  هر   رِی خ  تر،مختصر   انِ یب  به .  کرد  خااهد   کسب   ی شتریب  ی رهایخ  باشد، 
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  با   متفاوت  کامالً   افراد  یها برنامه   که  داستی پ(.  Rawls, 1999: 79)  اوست  یِ عقالن
.  بداند  بد  را  همان  یگر ید  فردِ  بساچه   که  داندی م   خا   را  ی زی چ  یفرد  هر  لذا،  و  گرند ی کدی
 ,Rawls)  ست.ین  ی گری د ی برا  و  است   خا   یفرد   یبرا   زها یچ  ی اری بسع  رالز،  ةگفت  به

  خااهد   الاقاع ب یقر  جامعه  ی اعضا  اعمالِ  در  تعارض   ی حال  و  وضع   نی چن  در(.  393 :1999
  به  و  بخشند  تحقّق  را  شانی عقالن  یهابرنامه   نتاانند  افراد  که  شادی م  سبب  ن یا  و  باد
  انحطاطِ   ة نیزم  و   کند یم  د یتهد   را   جامعه   ییِ ا یپا  امر   ن ی ا  لذا،.  برسند  ماردِنظرشان   ی رهایخ
  به   ناظر  اصالِ   ة دربار  یتاافق   وجادِ  ی تعارض  ن یچن  رفعِ  ی برا  رالز .  سازد ی م  فراهم  را  آن 

  از   یمتفاوت   هایی تلقّ  که  ندمتاز   کهن یا  رغمِبه   افراد.  داندی م   یضرور  را  حق  و  عدالت
  افراد .  باشند   داشته   ی متفاوت  هایی تلقّ   زین  حق. ع  از   که  ستندین  متاز  باشند،   داشته   ر. یخع
  ی هاتعارض   که  دهندیم  سامان  چنان  را  ر.یخع  از  شانی های تلقّ   حق.ع  ةدربار  تاافق  با
  ست، ین  نادرست   ر. یخع  از  متفاوت   ی های تلقّ  داشتنِ   فقط   نه  لذا، .  ندیاین  ش ی پ  انشان یم  ی جدّ
  تر متفاوت   های تلقّ  نیا  هرچه  رایز  هست؛  هم  یضرور   یاجتماع   نظامِ  ییِا یپا  یبرا  بلکه
.  است  متفاوت   وضع   حق. ع  از   افراد   یِ تلقّ   ة دربار امّا .  شد  خااهد   شتر یب  جامعه   ییِ ا یپا  باشند، 
  تکاّنِ   که  است  کسانی  اصالِ  به  اعتقاد  فقط  و  ستین  مطلا   بارهن یا  در  یتفاوت  گانهچ یه

 (.  Ibid) سازد ی م  ممکن را  بسامان ةجامع

  از  ر. یخع  مفهامِ  رالز   و   طباطبائی   نزدِ   که   گرفت  تهی نت  تاان ی م  شد،   گفته   چهآن   از
 بسا چه   گرید  یانسان  به  یانسان   از  ر. یخع  مفهامِ  قِیمصاد .  است  ز یمتما  حق.ع  مفهامِ
  حق.، ع  مفهامِ  امّا.  شادی م  افراد   انِیم  یاگسترده   هایتعارض   سببِ  تفاوت  نی ا.  متفاوتند 

  است   یواحد  یِ تلقّ  یِ مقتض   بلکه   ست، ین  متفاوت   های ی تلقّ  یِ مقتض  ر.،یخع  مفهامِ  خالفِ   بر
  یِ تلقّ   نیا  که  گفت  دیبا  سرانتام،.  داد  سامان  را  رهایخ  متفاوتِ  یهانظام  بتاان  آن  با  که
 . شادی م  حاصل   رد،یگیم  صارت  برابر  یهاانسان   انِیم  که  یتاافق   با   حق.ع  مفهامِ  از  واحد
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 ی اخالق یهاگزاره  15تِیّنیع

  ة مسأل  کند،  کسره ی  آن  با   را   فش ی تکل  د یبا   شناختیاخالق   نظامِ   هر   که  ی گرید  مسائلِ  از
  قرار   16ت یّذهن  برابرِ   در   معماالً  مختلف   علامِ   در   تیّن یع.  است  . یاخالق  ی هاگزاره   تِیّنیعع
  تِ یّذهن  از  ی علم   یای قضا  یِر یرناپذی تأ   یمعنا   به  ی تترب  علام   در  ت یّنیع  مثالً، .  ردیگیم

  رود، ی م  سخن ت یّنیع از  یوقت ز ین شناسی اخالق  در (.  107:  1389 اُکاشا، ) است پرداز هیّنظر
  حکمِ   ، یعن ی  است؛   یاخالق  فاعالنِ  تِ یّذهن  به  ی اخالق  یها گزاره   نبادنِ   وابسته  مرادمان 
.  شاد   رفتار   آن   با   مطابق   د ی با  و   است   کسان ی  جا همه  و   شهی هم  ها انسان   ة هم  ی برا  ی اخالق
  طرحِ   ی اخالق  فاعالنِ   تِیّ ذهن   تِیّمدخل  به  قالِ  با  17. انگاریی عذهن   یّة نظر  در  مقابل،  در
  و   23:  1390  گنسلر، )   شادی م  انداخته   در   ی اخالق  های گزاره  ة دربار  18انگاری ی نسب  ی ناع
  به .  دارد   تفاوت  آن   از  جیرا   مرادِ  با  یقدر  .یاخالق   یهاگزاره  تِیّنیعع  از  ما  مرادِ   امّا (.  26
  کامالً   ی تیّواقع  آن   مفادِ   یبرا   لزوماً   یول   د، ی نام  . ین یعع  را   ی اخالق   یاگزاره   تاان ی م  ما،   نظرِ

  نکته   نی ا  بر   عمدتاً  تیّنیع  از   معنا  نی ا  در.  نباد   قائل  باشد،   شدنی کشف   که  انسان،  از  مستقلّ
  کشف،   نه   ها،انسان   دستِ  به  مفادشان   کهن یا  رغمِبه   یاخالق  های گزاره   که  رودی م   دیتأک
  ی برا  یحال   و  وضع   هر   در  و  جاهمه   شه، یهم  و  اندمطلق  هایی گزاره   شاد،ی م  جعل  بلکه

  دارند   نظر   در  را   ت یّنیع  از  معنا  ن یا  رالز   چان   ی قراردادگروان.  باد  خااهند   ی رفتن یپذ  همگان 
 (. Rawls, 1999: 453) دانندی م ی نیع  حاًیصر را  نظرشان ماردِ ی اخالق اصالِ و

  ی شااهد  ، طباطبائی  سخنانِ   در   ی ابهامات  وجادِ   رغمِبه   ت، یّنیع  از  ری اخ  ی معنا  به   تاجّه   با
  اصالِ   ،انگاریی نسب   یِنف  با   او  که  گفت  تاان ی م  ها،آن   به  تاجّه   با   که،  شاندی م   افتی  زین

  ة دربار  هاانسان   یهانظرگاه   دانستنِ   متفاوت  رغمِبه  ،یو .  داندی م  .ی نیعع   را  یاخالق
 کهن یا   لِی تعل  در   او.  کندی م   دی تأک  حق.ع  مفهامِ  از   یواحد  یِ تلقّ  داشتنِ   لزومِ  بر  ر.، یخع

  انسان   یِطبع   ساختارِ  به  را  ما  رسند،ی م  حق.ع  مفهامِ  از  ی واحد  یِتلقّ   به  هاانسان   چگانه
  با   و  انگاردی م  خاد   همانندِ  را   ناعانشهم   ی همدل  با  انسان اوّالً،  ،یو  نظرِ   به.  دهدی م  تاجّه
  اً، ی ان(.  208: 1388  ، طباطبائی)  شاد   رفتار   او   با  که  دارد   دوست  که   کندی م  رفتار   چنان   آنان 
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  یجهازها   و  قاا   با  متناسب  و   انسان  یِع یطب  یازهای ن  چارچا ِ  در  ی انسان  یِاعتبارساز   نظامِ
  ندارد   حدّی ی ب  یِ آزاد  حق. ع  قِی مصاد  انتخا ِ   هنگامِ  ی انسان  هر .  ابدیی م   تحقّق   او  یِ عیطب
  یِ آزاد  بلکه  باشد،  داشته  عدالت   و  حق  به  ناظر  اصالِ  از  یخاصّ   یِتلقّ   یکس  هر  آن،  تبعِ  به  تا

  لذا،   ؛(209:   1388  ،طباطبائی)  است  د یّمق  معقالش  یازهاین  و   او  یِطبع   ساختارِ  به  انسان
  تکاّنِ  ة نیزم عدالت  و  حق  قِ یمصاد  نِ ییتع در یی هات یّمحدود تادِ یا با  انسان  یِطبع  ساختارِ 
  شه، یهم  انسانها،   ابداعِ  و   جعل  به  ی وابستگ   رغمِبه   که،  آورد ی م   فراهم   را   ایی اخالق  ی هاگزاره 
 . اند .ینی عع ی وحال وضع  هر   در  و جاهمه 

  شه، یهم و  .اندی نیعع کامالً  او  یّة نظر  یِاخالق   اصالِ  که  کندی م  اعالم   آشکارا  ز ین  رالز
  تِ یرعا   به   اهدافشان  یِریگی پ  در   افراد.  اند ابت   ی اجتماع   احاالِ  و   اوضاع  ة هم  در   و  جاهمه 
  یهات یّواقع  ةدربار  ی آگاه   گانه  هر   از  ن ی آغاز  تِ یّوضع  در  افراد   چان .  اندمُلزم   اصال   نیا

  کنار   با  که  ی تیّماقع  هر   در  که  کنند  وضع  را   یاصال   تا  کاشندی م  اند،محروم   شانی شخص
  به   افراد  لذا،.  کنند   فراهم  یاعادالنه  تِیّماقع  شانیبرا  اصال  آن  باشند،  یخبری ب  ةپرد  رفتنِ
  از  باشند؛ عادالنه ناعشان یبرا که نندیگزی برم را  یاصال  و شندیاندی م شانی ناع  خادِ.ع
  کانت،   ةدی عق  به.  داند یم  كینزد   کانت  شناختیِ اخالق   یّةنظر  به  را   اشه یّنظر  رالز   رو،ن یا

  ی اخالق  عملِ.  باشد  دور  انتامش  از  یشخص   نفعِ  ةشائب  گانه  هر   که  است  یاخالق  ی عمل  فقط
  و   یفرد  تعلّقاتِ   ةهم  دِیق  از   را  خاد  د ی با  انسان   و   شادی م  انتام   فه یوظ  اساسِ   بر   صرفاً
  فراهم  محض  عقلِ  به  تاجّه ی برا الزم طِی شرا یرهاساز نی ا با . سازد  رها ی شخص  اغراضِ 

  لذا،    و  اندی تترب  یاحکام  که  ،19مشروط   هایفرمان   از  محض   عقلِ  با  انسان.  شاند یم
  و   ی ضرور  مطلق،   احکامش  که ،20مطلق   فرمانِ   به  و   رد گیی م   فاصله   اند، ی جزئ  و  نامطلق 

 (. 22:  1380  اان، یسال) شاد ی م نائل  اند،ی نیع

  یی هاگزاره   هاطرف   تاافقِ   از   حاصل  یِاخالق   یهاگزاره  رالز  یّةنظر  در  ب،ترتین یبد
  تشان یرعا   به  یحال   و  وضع  هر در  و  جاهمه   شه،یهم  هاانسان   که  شاندی م   دانسته  .ی نیعع

 . اندمُلزم



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   272

  بادنِ   قراردادگروانه   کهن یا   به  تاجّه   نِ ی ع  در   گرفت،   صارت  که  ایسه یمقا   به   تاجّه   با
  که   گفت  تاانی م  ست،ین  یاخالق   انگاریِی نسب  مستلزمِ   ضرورتاً  شناختیاخالق   یّةنظر  كی

  نظامِ  به   یابیدست   یبرا  را  آن  و  اندقائل   یاخالق  یهاگزاره  تِ یّنیع  به  رالز   و   طباطبائی
 . دانندی م ی ضرور عادالنه یِ اجتماع

 گیرینتیجه

  دو   در  رالز  و   طباطبائی  های ه یّنظر  اگرچه  که  گرفت  تهینت  تاانی م   م،یگفت  چهآن   از
  ها.،فرضش ی پع  ةحاز  سه   در   ی تشابه  وجاهِ    اند،آمده  د یپد   متفاوت  کامالً  بسترِ
 .  شاندی م  افتی هاآن   انِیم شانها.یالزمه ع و  ها.استدالل ع

  طباطبائی   کهن یا  نخست.  شاندی م  افتی  مشابه  فرضِش ی پ  سه  هافرض ش ی پ  ةحاز  در
  ی برا  ی بستر  را  جامعه   ،یی سا  از   آنان، .  دانند ی م  بالطّبع.  مستخدمِع  را   انسان   رالز  و
  را   شتر یب  سادِ   همااره   انسان   طبعِ   که   معتقدند   گر، ی د  یسا  از   و   دانند ی م  ر یخ  سازیِنهیشیب
  بر   آنان  یِدو  هر   کهن یا  دوم .  دگرای ی م   جامعه  سادِ  به   لذا،  و  دهد ی م   ح یترج  کمتر   سادِ  بر
.  کنندی م   د یتأک  زها یچ  یِ بد  و   ی خاب  ادراکِ   در  یی شناسا  فاعلِ  و   ی خارج  ءِ یش   متقابلِ   رِ یتأ 
  بر  خاصّشان  ی های ژگیو  با   یخارج   ی ایاش  رِ یتأ   حاصلِ   یبد   و  ی خاب  آنان،   یِ دو هر  نظرِ   از
  که   است  چنان   انسان   عتِیطب  آنان،   یِ دو  هر  ة دیعق  به  کهن یا   سام.  اندانسان   یِ ادراک  یقاا

 . است معطاف  زین گران ی د  سادِ به خادش  سادِ  بر عالوه

  در   لسافیف  دو   هر  کهن ی ا  ی کی .  شاندی م  افت ی  تشابه  وجهِ   دو  هااستدالل   ة حاز  در 
  ات یّ اعتبار  منشأِ  افتنِی  یبرا   طباطبائی.  شاندی م  متاسّل  شناسی روان   به  شانهایاستدالل

  رالز .  میابیب  را   اتیّاعتبار   یها شهیر   کادک   رشدِ   مراحلِ  در   ینبیك یبار  با  که  کندی م   شنهادیپ
  انسان   که  است  معتقد   و   ردیگی م   بهره  شناسی روان   از  انسان   شدنِ   ی عقالن  رِ یس  نِ ییتب   در  زین
  طباطبائی   کهن ی ا  گر ید .  شادی م  آشنا   ی اخالق  اصالِ  با   اشی عقالن   رشدِ  مراحلِ  در  ج تدریبه
  انتخا ِ   اصلِ ع  را  آن  رالز  که   یاصل   شاد، ی م   متاسّل  اسهل.   و  اخفّ   اعتبارِ ع  نامِ   به  ی اصل  به
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  انِ یم  نشِ یگز   در   اشی عقل  یقاا  با  انسان   که  معتقدند   رالز  و  طباطبائی.  نامدی م   .ی عقالن
 . باشد  داشته  یشتر یب جِینتا  هم  و کمتر رنج  هم  که ندیگزی برم  را ی عمل  همااره  عمل  چند

  معتقدند   رالز   و  طباطبائی.  افتی  تاان ی م  متشابه  ةالزم  دو  کم،دستِ   ها، الزمه  ةحاز  در
  ن یا   امّا.  داندی م  ناعادالنه  را  یآزاد  نیا  نبادِ  و  است  آزاد  ش ی رهایخ  انتخا ِ  در  انسان  که
  لذا،   آوَرَد،  فراهم  افراد   انِیم  تزاحم  بروزِ   یبرا  یی هانه یزم  تااند ی م   رهایخ  انتخا ِ  در  ی آزاد
  چارچا ِ  در   را   ی اجتماع   ی رها ی خ  که  نهندی م   شی پ  حق.ع   ةدربار  را  ی اصال   آنان   یِ دو  هر
  داشته   ر. ی خع  از   ی متفاوت  ی های تلقّ   تاانندی م   هاانسان   اگرچه  پ ، .  بخشندی م   سامان   ی نیّمع

  اصالِ  انتخا ِ  ةدربار  یهمگان  یتاافق  دی با. باشند داشته  حق.ع از  ی واحد یِتلقّ  د یبا باشند، 
  در   که  ی گرید   متشابهِ  ةالزم.  باشند   بند یپا   بدان   همه  و  رد ی گ  صارت  حق.ع  به   مرباط
  هر   اگرچه .  است  . یاخالق  یهاگزاره   تِیّن یعع  شاد، ی م  افتی  رالز   و   طباطبائی  های هیّنظر
  رالز   و طباطبائی  افرادند، تاافقِ حاصلِ  یاخالق  اصال  هاآن   در  و  اندقراردادگروانه ه یّنظر دو
  به  ی حال   و  وضع   هر  در   و جاهمه   شه، یهم یانسان   هر  ، یعنی  دانند؛ی م   .ی نی عع  را   اصال   آن 
 .  است  مُلزم ی اخالق اصالِ تِیرعا

  های ه یّنظر  ةقراردادگروان  انِی بن  از  یماجّه   نحاِبه   تاانی م   مذکار،   تشابهِ  وجاهِ  به  تاجّه  با
  ها انسان   یِ آزاد  به  قال  زین   و  حق.ع  و  ر. یخع  زِیتما   به  قالِ  با .  گفت  سخن  رالز  و  طباطبائی

.  داد   خااهند  سامان   هاانسان   ة دیبرگز   ی رهای خ  به  حق. ع  به  ناظر   اصالِ   رها ی خ  انتخا ِ   در 
  ساختارِ   برحَسَبِ  صرفاً  انسان  لذا،  ندارند؛   یع یمابعدالطّب  ی خاستگاه   ی اصال  نی چن  البتّه،
  پسندد، ی م  خاد  یبرا  که  را  چهآن   یهمدل  با  و  داندی م   خادش  مانندِ  را  ناعانش هم  اشی طبع
  ز ین  آنان  ی برا  پسندد،ی نم   خاد  ی برا  که  را  چهآن   و  پسندد ی م  ز ین  ناعانشهم   یبرا
  ی امروز  هایانسان   تا  نی نخست  هایانسان   از  که  یضمن  قراردادِ   نی ا  ن،ی بنابرا.  پسندد ی نم
 . زندی م  رقم را  رهایخ انتخا ِ  در  هاانسان  ارِیاخت ةریدا  است، آمده   دی پد ج تدریبه
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هانوشت پی 

 
 صتنعِ،  تفرّجِ  ،ییطباطبا  ستمِیرئال  وروشِ  فلستفه  اصتالِ بر  یمطهّر  یمرتضت  یِحااشت.  ک.ر  1

 .یاردکان یِداور رضا ةناشت ،فلسفه از دفاع و سروش مِیعبدالکر ةناشت
2 A Theory of Justice 
3 Utilitarianism 
4 Intuitionism 
5 Perfectionism 
6 The Sense of Justice 
7 Original position 
8 Veil of ignorance 
9 The principle of equal liberty 
10 The principle of inequality 
11 Principle of inclusiveness 
12 Morality of authority 
13 Morality of association 
14 Morality of principles 
15 Objectivity 
16 Subjectivity 
17 Subjectivism 
18 Relativism 
19 Hypothetical Imperatives 
20 Categorical Imperative 
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