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  بررسي و نقد كتاب
  قلمرو و تعريف عدالت با تأكيد بر جان رالزعدالت  ةنظري

  *محمد نعمتي

 چكيده
توان ادعا كرد موضوع عدالت مستند و مبناي نظريات و مبناي تدبير امـور در سـاحت    مي

در هر حـوزه   ،خود ةاثبات يا توجيه نظري برايپردازان  نظريه .حيات اجتماعي انسان است
ندارند. در بررسي گريزي اي درباب عدالت  از تمسك به مفهوم و نظريه ،اجتماعياز علوم 
اول، مبنـاي   گيـرد:  مـي   و مؤلفه موردتوجـه و بررسـي قـرار    عدالت سه موضوع ةهر نظري

شناسـي   دانـد؟ پاسـخ بـه ايـن سـؤال روش      مذكور مبناي عدالت را چه مي ةعدالت: نظري
دوم،  ؛دكنـ  مـي   از عدالت را نيز مشخصنظر خود  ردپرداز عدالت در تبيين مفهوم مو نظريه

سـوم،   د؟كنـ  مذكور عدالت را در چه حـوزه و قلمرويـي طـرح مـي     ةقلمرو عدالت: نظري
 ةنظريـ رالز در كتاب  د؟كن چه مفهومي از عدالت را ارائه مي نظرية مذكورتعريف عدالت: 

پاسخ دهـد و همـين جامعيـت موجـب      مذكورال سؤبه هر سه  است تالش كرده عدالت
هاي اخيـر باشـد. در    توجه عدالت در دهه رالز ازجمله نظريات قابل عدالت ةينظرشود  مي

ضمن معرفي ساختار كلي كتاب و بازسازي اجمالي از اين نظريه، نقدهاي وارد  ،اين مقاله
بحـث و   ،الـز ر ةنظريقلمرو و تعريف عدالت در  ةمؤلفبا تأكيد بر دو موضوع و  ،به كتاب
  .شوند ميبررسي 
  نظرية عدالت، جان رالز، اصل تفاوت، آزادي، منصفانه. :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

قبل، ازديد بسياري، پرداختن به موضوع عـدالت كـاري خيـالي و موهـوم      ةدهاگر در چند 
ـ  ،شد، امروزه ديگر چنين پنداشتي بين انديشمندان علوم اجتمـاعي  پنداشته مي علـم  ويـژه   هب
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هاي  گرايش ةطور گسترده در هم وجود ندارد. در عصر حاضر، مباحث عدالت به ،اقتصادي
تجربي مورداسـتناد   هاي نظري و و اثبات ها و مبنايي براي توجيه  پشتوانه منزلة علم اقتصاد به

مند بودند در مقايسه بـا بحـث عـدالت بـه      هاي گذشته اقتصاددانان عالقه است. اگر در دهه
خير ايـن جريـان جهـت معكـوس     هاي ا ) بپردازند، اما در سالefficiency( بحث كارآيي

 JEL« )Journal of Economics«شـده در   هاي ثبت م يافته  1970 ةخود گرفته است. در ده به

Literature( و » عـدالت « ةواژ شده براي كليـد  هاي ثبت برابر يافته16» كارآيي« ةبراي كليدواژ
بـه   م  1990 ةكاهش يافت و در دهـ  9به  م  1980 ةاين عدد در ده) بود. fairness» (انصاف«

كـاهش   2/1دهد كه اين عـدد بـه    نشان ميم   2003- 1991شده از  رسيد. آمار ثبت 4/4عدد 
 ةهـا بـراي كليـدواژ    عدالت و انصاف دوبرابر يافته ةشده براي كليدواژ هاي ثبت يافته و يافته

  .)Konow 2003: 1188( است» كارآيي«

كـه البتـه   ست نيمعناي ترك سنت قديمي اقتصاددانان  گرايش به عدالت اقتصادي بهاين 
هـاي   هـاي اقتصـادي در سـال    توان گفت كه افزايش در نابرابري اما مي ،ادامه دارد هم هنوز

موضـوع عـدالت    بـر  كاري خود را  ةگذشته بسياري از انديشمندان را مجبور كرده كه حوز
تـوان   مـي  ،ين تمايل و تمركز بر موضوعات عدالت و انصـاف ظهور ا باوجود ند.كنمتمركز 

شناسان،  جامعه ،عدالت دربين اقتصاددانان ةنظري دربارةگونه توافق و اجماعي  گفت كه هيچ
  و فالسفه وجود ندارد. ،انديشمندان علوم سياسي

)، normative ethics( هاي عدالت با مسـائل اخـالق هنجـاري    بين تئوري ،ديگر ازسويي
توان گفـت   و مي استاخالق، پيوندي وثيق وجود داشته  ةبخش اصلي مسائل فلسف مثابة به

امـروزه مباحـث    علـت و به همين  استاخالق  ةترين مباحث فلسف كه عدالت يكي از مهم
ـ اي در ادبيـات اقتصـادي دار   اخالق و اقتصاد جايگاه ويژه د. در اخـالق هنجـاري تـالش    ن

اخالق هنجاري بيان اين  ةها دفاع شود. دغدغ و از آنشوند اصول اخالقي تبيين  كهشود  مي
 و چه چيـز ممنـوع اسـت    ،است كه چه عملي درست و چه عملي نادرست، چه چيز مجاز

)Kagan 1992: 223(. يابي به معيارهـا و مبـاني اخـالق كـه درسـتي يـا نادرسـتي را         دست
در بررسـي   ،اين. بنـابر اسـت د محور نظريات مختلف در اخـالق هنجـاري   كن مشخص مي

وقتـي ايـن    ،ها از پرداختن به اخالق هنجاري و مباحث آن هاي عدالت و ارزيابي آن تئوري
بندي خود  تقسيم ضمن ،اي ه) در مقالKonow 2003( . كونونيستگريزي ند، ا تنيده دو درهم

و يك نظريـه در اخـالق    ديدگاهربط هريك از مفاهيم عدالت را با يك  ،از نظريات عدالت
  :دكن ميهنجاري بيان 
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، ماننـد نظريـات   دانند مي) need( و نياز) equality(نظرياتي از عدالت كه مبنا را برابري 
ت ئنشـ ) deontological ethics( گرايـي اخالقـي   از وظيفه)، egalitarianism(گرايان  تساوي

عدالت است كه نظريه و كتاب او  ةدربار )Rawls( اين نظريات ديدگاه رالز نةد. نمونگير مي
 گرايـي  نظريـات فايـده   ةدر اين خصوص موضوع نقد و بررسي اين مقاله قـرار دارد. دسـت  

)utilitarianism (و اقتصاد رفاه )welfare economics (      كـه خـود شـامل نظريـات مختلفـي
گرايـان   هنـد. نتيجـ  ا مبتنـي  )consequential ethics( گـرا  بر اخـالق نتيجـه   كه همگي  شود مي

يـا   يمالك درسـت  ،عبارتي كنند. به نتايج آن تعيين مي ةوسيل بودن يك فعل را فقط به اخالقي
و  )Pareto principal( ند. مفهـوم اصـول پـارتو   كن نادرستي يك عمل را به نتيجه موكول مي

هـا   كه در علم اقتصاد متعارف بسيار به آن ،)absence of envoy( موقعيت خالي از حسادت
در اين سنت اقتصادي بـه   ،رو اند. ازهمين گرا رشد يافته شود، در بستر اخالق نتيجه اشاره مي

حداكثر خوشي و رفاه معيـار و مـالك    ةچراكه نتيج ،شود اصل كارآيي بسيار ارجاع داده مي
  .)ibid.: 1189( استخوب و بد 

كه موضوع علوم  ،اجتماعيبه علوم  ديدگاهرالز از اين منظر و با اين  عدالت ةنظريكتاب 
مندترين آثـار   يكي از ارزش ،داند ديكر مي ها در تعامل با يك اجتماعي را فعل و كنش انسان

ندان قـرار  مانديش موردتوجه و بحث و بررسيكه در سطح وسيعي  استدر اين خصوص 
 ةبه معرفـي اجمـالي كتـاب و جغرافيـاي انديشـ      ،در بخش دوم مقاله ،است. درادامه  گرفته
اصلي  هاي كه بخش ،سوم و چهارم مقاله هاي در بخش ؛جوي رالز اشاره خواهيم كرد عدالت

اول  ةدسـت يم: كنـ  رالز مطرح مي عدالت ةنظريدو دسته نقد بر كتاب  ،دنده مقاله را شكل مي
قلمرو عدالت است، رالز متفـاوت از سـاير انديشـمندان     دربارةبه كتاب رالز معطوف نقدها 

بلكه معتقـد اسـت عـدالت     ،كند هاي انساني طرح نمي صفت كنش منزلة ا بهليبرال عدالت ر
نقدها به سازگاري تعريفي از عدالت  دستة دوم ؛استصفت نهادهاي ساختار بنيادين جامعه 

مباحـث و ابعـاد    كه د. بديهي استكن شود كه رالز در سراسر كتاب از آن دفاع مي مرتبط مي
 صفحه) بسيار متنوع و گسترده است و نقد آن 538رالز (عدالت مطرح در كتابي مانند كتاب 

اين مقاله فقط بر اين دو موضوع از كتاب متمركز  دررو  هم در يك مقاله ميسر نيست، ازاين 
  1شود. گيري مقاله ارائه مي بندي و نتيجه در بخش پنجم جمع ؛شد يمخواه
  

  جان رالز عدالت ةنظريمعرفي كتاب  .2
را يكي از ماندگارترين  )John Bordley Rawls 1921-2002( جان رالز شايد بتوان اثر معروف

 را گرا اصـول عـدالت   گرا و عدالت فايده آثار قرن بيستم دانست كه ضمن نقد اخالق نتيجه
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 A Theory of Justice( عـدالت  دربـاب  اي نظريهد. رالز در كتاب كن ميتبيين ازديدگاه خود 

اي درخصـوص عـدالت داشـته باشـد و در      بنـدي از نظريـه   قصد دارد يك صورت) 1971
 )fair justice( اي كـه خـود آن را عـدالت انصـافي     د، نظريهكن ميدفاع سرتاسر كتاب از آن 

 ةو در سـه دهـ   اسـت  اي رشـته  اثري بـين هاي اثر رالز اين است كه  نامد. يكي از ويژگي مي
 ةرشت و فلسفي در بررسي و نقد تئوري عدالت او به ،گذشته انبوهي از آثار اقتصادي، سياسي

  كند: بيان مي خوبي بهول زير جايگاه جان رالز و اثر او را ق  . دو نقلاند درآمدهتحرير 
ــريمن ــاموئل ف ــيلوانيا  ) Samuel Freeman( س ــگاه پنس ــتاد دانش  University of(اس

Pennsylvania (كمبريج در رالز راهان همكتاب  ةدمدر مق )The Cambridge Companion to 

Rawls (نويسد:  مي  
ترين و تأثيرگذارترين فيلسوف اخالقي و سياسي قرن بيسـتم اسـت.    جان رالز بااهميت

و اقتصـادي را در   ،شكلي بنيادي مباحثات معاصر عدالت اجتماعي، سياسـي  كتاب او به
 :Freeman 2002( هاي حقوق و علم اقتصاد و ساير علوم اجتماعي شكل داده است رشته

introduction(.  

  ):Robert Nozick 1938-2002( نوزيك رابرت
و سيسـتماتيك در   ،اثري است نيرومند، عميق، ظريف، پردامنـه  عدالت درباب اي نظريه
 John Stuartهاي جان استوارت ميـل (  اخالق كه از زمان نوشته ةسياسي و فلسف ةفلسف

Mill 1806-1873         تاكنون و حتـي شـايد پـيش از آن نظيـر نداشـته اسـت. ايـن كتـاب (
اند و تبديل به يك  هم تنيده بخشي كه به روشناييهاي  اي جوشان است از انديشه چشمه
رالز  ةنظري ةا بايد در محدوداند. اكنون فيلسوفان سياسي ي پذير شده چسب و دل كل دل
 از تلـيس  نقل به ،  نوزيككنند ( پردازي كنند يا بايد توضيح دهند كه چرا چنين نمي نظريه
1385: 25.(  

 

  رالز ةانديشجغرافياي  1.2
هـاي   نظـر بگيـريم كـه در يـك سـوي آن ليبـرال       اگر براي انديشمندان ليبرال طيفـي را در 

) egalitaianism( گـرا  هاي تساوي انتهاي آن ليبرال در و درمقابلو ) libertarians( گرا آزادي
نظر گرفت. ليبراليسم رالز را نه متأثر  گرايان در تساوي ةتوان نمايند شك رالز را مي يباشند، ب

 )J.J. Rousseau 1712-1778( متأثر از روسوكه بايد  )John Locke 1632-1704( جان الكاز 
اي درمورد توزيع امكانات و منـابع دارد. براسـاس ايـن     ويژه ةدغدغليبراليسمي كه  ؛دانست
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چراكـه عمـالً قـدرت     ،تـوان آزاد دانسـت   افراد فقير و طبقات پايين جامعه را نمـي  ،نگرش
 ةقرارداد اجتماعي است و خود ايـن قـرارداد مظهـر اراد    ةانتخاب ندارند. دولت مظهر نتيج

ها براي تحقق  دردي و تعاون انسان هم ةغريز عمومي مظهر ةارادو ) common will( عمومي
را ) Friedrich Hayek 1899-1992( . رابرت نوزيـك و فريـدريك هايـك   استمصالح عام 

  اند. كرده واردهاي رالز  گرايان دانست كه نقدهاي زيادي بر انديشه توان نمايندگان آزادي مي
گرايـي   بر فايـده  مبتنيرا گ توان گفت ليبراليسم آزادي مي ،مذكوربندي  درخصوص تقسيم

دار  گـرا وام  . گـروه فايـده  اسـت  گرايي اخالقي بر وظيفه گرا مبتني اخالقي و ليبراليسم تساوي
دار  گـرا وام  و استوارت ميل و گـروه وظيفـه  ) David Hume 1711-1776( هاي هيوم انديشه
عدالت  تر كتب بندي در بيش گرچه اين تقسيم( است )Immanuel Kant 1724-1804( كانت

سن يعني كتـاب   توان به آخرين اثر آمارتيا نمونه مي راياما ب ،شود اخالق ديده مي ةو فلسف
  .رد)كمراجعه  )Sen 2009( عدالت او ةنظري

  
  و جان رالز ،نسلي عدالت، عدالت بين 2.2

يك تئوري  ةهدف اصلي خود را ارائ عدالت درباب اي نظريهفصل اول  ةجان رالز در مقدم
هـايي باشـد كـه مـدت      گزيني ماندني و مناسب براي تئـوري  داند كه بتواند جاي عدالت مي

انــد و در ســطور بعــدي تئــوري  زمــاني طــوالني تئــوري مســلط در ســنت فلســفي بــوده
هاي مستحكمش نقدهايي  تنومندي و پايه باوجودداند كه  گرايي را سنت غالبي مي  مطلوبيت

. ازنظـر او  شـود گـزين آن   بر قرارداد اجتمـاعي بايـد جـاي    ت مبتنيبر آن وارد است و عدال
و منزلـت ايـن فضـيلت بـراي نهادهـاي       اسـت نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي  عدالت

 ،اي از حقيقت ندارد اي كه بهره . نظريهاستهاي انديشه  حقيقت براي نظام ةمنزل اجتماعي به
 همـين  بـه . شـود  اصالح يا شود گذاشته كنار بايد يا باشد، اقتصادي و) elegant(گرچه زيبا 

 شوند اصالح يا برچيده بايد ،باشند كارآ كه قدر هچ هر غيرعادالنه نهادهاي و حقوق ،ترتيب
)Rawls 1971: 3.(  

كنـد. ايـن اصـول     طور مفصل عدالت و اصول آن را بيان مي رالز در بخش اول كتاب به
عـدالت   ةلئمسـ «دوم كتـاب ذيـل عنـوان    . در بخش ستها نسل دربين مبناي تعميم عدالت

كنـد كـه    خود اذعان مـي ) The Problem of Justice between Generations( » ها نسل دربين
له و سؤال پيچيده و مشكلي است، چراكه هنـوز ايـن   ئها واقعاً مس سؤال از عدالت بين نسل

 ،اقتصاديِ رقابتييك كل) و يك نظام  منزلة سؤال مطرح است كه آيا يك نظام اجتماعي (به
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هـا را   نسـل  دربـين توانـد دو اصـل عـدالت     ، مياستكه متشكل از نهادهاي متناسب خود 
  .)ibid.: 284( برآورده سازد

خـود از دو  ) final statement( »تقرير نهايي« عدالت ةنظريكتاب  46 ةرالز در فراز شمار
  د:كن رح ذيل بيان ميش  اصل عدالت براي نهادها را به

هـاي اساسـي    ترين نظام جـامع آزادي  به گسترده نسبتاصل اول: هر فرد بايد حق برابر 
هـاي   اصل دوم: نابرابري؛ باشد  برابر، سازگار با يك نظام مشابه آزادي براي همه، داشته

  اي سازمان يابد كه هردو مورد ذيل محقق شود: گونه اجتماعي و اقتصادي بايد به
برخوردارترين افـراد، هماهنـگ بـا اصـل      عت براي كمترين منف الف) منجر به بيش

هـا تحـت شـرايط برابـري      ب) رسيدن به مناصب و موقعيت انداز عادالنه، گردد و پس
  .)ibid.: 266( ها براي همه ممكن باشد فرصت ةمنصفان

ن   ،اعتقاد رالز به اصل فايده كـه سـ )Sen( ، سـولو )Solow( ، رمـزي )Ramsey(،  و كـوپمنز 
)Koopmans( توانـد جهـت درسـتي در پاسـخ بـه سـؤال عـدالت         كنند، نمي از آن پيروي مي

  .)ibid.: 252( رس نباشد گزيني در دست نسلي باشد؛ هرچند تئوري جاي بين
نسلي است  عدالت بين ةلئيك بعد از مس فقطانداز عادالنه  يافتن اصول پس ،اعتقاد رالز به

هاي رشد است. رالز اعتقـاد   گرايان در تئوري و اين چيزي است كه محور كارهاي مطلوبيت
  انداز عادالنه تعريف كرد. شكل نرخ دقيقي از پس هيچ بهتوان  دارد كه نمي

ـ   نسـلي را در عـدالت مبتنـي    گرايي، رالز پاسخ عدالت بين در پاسخ به ناكامي مطلوبيت ر ب
جـو  و جسـت  ،دارد )original position( با بياني كـه از وضـعيت نخسـتين    ،اجتماعي قرارداد

عدالت  ةمفاهيم رالز كه شناخت نظري ةاين مفهوم و ساير مفاهيم در شبك. )ibid.: 288( كند مي
  .دنشو مي تفصيل طرح بهوم و سوم كتاب رالز هاي د هاست در فصل او منوط به فهم آن

ـ  عـدالت بـه  «مفاهيم رالز مفهـوم   ةكليدي در شبكيكي از اين مفاهيم  يـا  » انصـاف  ةمثاب
عـدالت  «عـدالت را   ةخـود دربـار   ة. رالز نظرياست )Justice as fairness( »عدالت انصافي«
معنـاي   اما بايد توجه داشت كه منظور او از اين تلقي از عـدالت بـه   ،نامد مي» انصاف ةمثاب به

جـا بـه تحليـل و     بلكه منظور رالز از انصاف در ايـن  نيست،بودن عدالت با انصاف  مترادف
اي  تحليل و نظريه ،گويد طوركه خودش مي عدالت اشاره دارد. همان ةنظري ةروش او در ارائ

 را درخصوص عدالت منصفانه است كه اصول آن موردتوافـق همگـان باشـد. ايـن اصـول     
در يـك وضـع برابـر بـراي      ،تر خود را دارنـد  منافع بيش ةكه دغدغ ،اشخاص آزاد و عاقل

  كنند: ادن نظام اجتماعي خود انتخاب ميد   سامان
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خـود موضـوع    ةنما آن است كه اصول عدالت براساس ساختار بنيـادين جامعـ   راه ةايد
تر خود هسـتند در   توافق اوليه هستند. اصولي كه افراد آزاد و عاقل كه نگران منافع بيش

خـود خواهنـد    ةتعريـف مفـاهيم بنيـادين جامعـ    ها را براي  برابر آناولية يك وضعيت 
هاي  كند؛ اين اصول انواع همكاري توافقات ديگر را تنظيم مي ةپذيرفت. اين اصول هم

كنـد. مـن ايـن     توان بنيان نهاد مشخص مـي  هايي را كه مي اجتماعي و اشكال حكومت
  .)ibid.: 10( نامم انصاف مي ةمثاب شيوه از توجه به اصول عدالت را عدالت به

كنـد نشـان دهـد     داند كه تالش مـي  خود را منصفانه مي ةرالز به اين دليل نظري ،بنابراين
ها را  ديگر آن ند كه افراد در يك اقدام مشترك با يكا كند اصولي اصول عدالتي كه او بيان مي

 كننـد  توزيع منافع اجتماعي را تعيين مـي  ةند، اصولي كه حقوق و تكاليف اوليكن انتخاب مي
)ibid..(  

دانـد كـه    عـدالتي را منصـفانه مـي    ةشود كـه رالـز فقـط نظريـ     جا مشخص مي از همين
يك قرارداد اجتماعي باشد. اين قرارداد اجتماعي چـه شـرايطي    ةموردتوافق همگان و نتيج

هـاي دوم تـا    ر فصـل كـه كتـاب د   اند سؤاالتي مهم ها ؟ اينشود و چگونه حاصل مي ؟دارد
 پردازد. مي  ها چهارم به آن

  
  عدالت رالز درخصوص قلمروي ديدگاهنقد  .3

عدالت و يكـي ديگـر از    ةعدالت از مسائل مهم در بررسي هر نظري ةحوزه و قلمروي نظري
تـر   ديگر است. معموالً در نقد و بررسي نظريات عدالت كم وجوه افتراق اين نظريات با يك

هـاي تطبيقـي    ر مطالعـات و بررسـي  شود و به همين دليل بعضـاً د  به اين موضوع توجه مي
 ؛اشتباه برخي از نظريات مشابه با برخي ديگر از نظريات عدالت بيـان شـوند   بهممكن است 

گر متوجه باشد كه حوزه و قلمروي هريك از اين نظريات بـا ديگـري    كه پژوهش بدون اين
ه بايـد توجـ   ،جـان رالـز   ةنظرينقد و بررسي  با ،متفاوت است. درخصوص پژوهش حاضر

عدالت خـود را در قلمـروي تنظـيم نهادهـاي اجتمـاعي و       ةداشته باشيم كه جان رالز نظري
  اقتصادي محدود كرده است:

ساختار بنيادين جامعه، تنظيم نهادهاي اصلي اجتماعي درقالـب يـك طـرح همكـاري،     
تكليف  بايد . مشاهده كرديم كه اين اصولاستموضوع اصلي اصول عدالت اجتماعي 

هـاي   حقوق و تكاليف اين نهادها را مشخص نمايد و توزيـع مناسـب منـافع و هزينـه    
 the principle of justice(زندگي اجتماعي را بايد تعيين نمايد. اصول عدالت براي نهادها 
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for institutions( ار كـ   كه در شرايط خاص بـه  ،ها با اصولي در رابطه با افراد و اعمال آن
  .)ibid.: 47( ايد درآميخته گرددرود، نب مي

اسـت كـه ببينـيم     ضروري بنابراين، ؛بار تكرار شده است 436مفهوم نهاد در كتاب رالز 
 ةپردازي عدالت مربوط به آن است چيست و در شبك نظريه ةمراد رالز از اين مفهوم كه حوز

صورت  اين  ب خود نهاد را بهكتا دهممفهومي وي چگونه تعريف شده است. رالز در بخش 
  د:كن مي  تعريف

 )public system of rules( فهمم يك نظام عمـومي از قواعـد   كه من آن را مي گونه آننهاد 
و  ،هـا  ها، قـدرت  راه حقوق و تكاليف آن هم بهها را  كه مناصب عمومي و جايگاهست ا

اعمال نمايد. اين قواعد برخي اشكال خاص از  ها را تعريف مي و شبيه اين ،ها مصونيت
كـه نقـض    هنگـامي نمايد؛ و  عنوان ممنوع تعيين مي عنوان مجاز و برخي ديگر را به را به

هايي از نهادهـا، يـا    عنوان مثال بيند. به هاي خاص را تدارك مي ها و دفاع شوند مجازات
ها و  توانيم به بازي مي )more generally social practices( تر اجتماعي آداب و رسوم بيش

و نظـام مالكيـت اشـاره     ،هـا، بازارهـا   ها و پارلمان دادرسي، )games and ritualy( مراسم
  ).ibid.: 47-48( نماييم

شـكلي كارآمـد و    و بـه  )realized( محقق شـد  كه هنگامياين نهاد است كه  ،باور رالز به
شـدن بـه    توانـد موضـوع متصـف    مـي  ،اجرا شد )effectively and impartically( طرفانه بي

  .)ibid.: 48( ودن شوندب   عدالت يا غيرعادالنه
سـؤال و نقـد در    درجايگاهنكاتي  ،درخصوص قلمرو عدالت ،به اين ديدگاه رالز باتوجه

  م.يكن اين خصوص مطرح مي
  

  تنظيم نهادها يا تنظيم رفتار و اعمال افراد 1.3
دادن بـه   سـامان بر اصولي براي  عالوه ،كامل درخصوص عدالت ةرالز معتقد است يك نظري

نيز ارائـه   )nations( ها و براي ملت )individual( براي افرادبايد اصولي  ،نهادهاي اجتماعي
چراكه با تعيـين اصـول عـدالت     ،ستانخست در اولويت  ةاين اصول دست ةاما در ارائ ،دكن

  .)ibid.: 93( شود ها مشخص مي ، متعاقباً اصول براي افراد و حقوق ملت2براي نهادها
، به يك دهد انجام مي گراي كالسيك فايده ةبا نظريخود  ةنظريبين رالز  اي كه در مقايسه

گرا (نظريات بنتهام و ميـل) اعمـال    عدالت فايده ةنظريدر  چراكه ،دكن وجه افتراق اشاره مي
پردازي اخالق هنجاري و عدالت خـود قـرار    نظريه ةها) را حوز افراد (شامل سياست دولت
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دهـد و   عدالت خود را نهادهاي ساختار بنيادين جامعه قرار مي ةنظري ةاما رالز حوز ،اند داده
كه يك نظام اجتمـاعي   ،كلي يچينش و تركيب نهادهاي اصلي اين ساختار را درقالب طرح

 ةو ازميـان همـ   )ibid.: 242( داند اصلي عدالت توزيعي مية له و حوزئدهد، مس را شكل مي
و توزيـع اشـاره    ،هاي انتقـالي  هار نهاد تخصيص، تثبيت، پرداختانواع مختلف نهادها به چ

در پاسخ به اين  ،رالز ديدگاه ي بر اينينقدها كه شود ميجا چند سؤال مطرح  د. در اينكن مي
  .شوند وارد مي ،سؤاالت

هاي  آيا اساساً تفاوتي بين اصول تنظيم نهاد با اصول تنظيم اعمال افراد (شامل سياستـ 
 دارد؟ دولت) وجود

گشاي زندگي افـراد   د راهنتوان آيا ساختارهاي بنيادين عادالنه با نهادهاي مدنظر رالز ميـ 
 د؟نكند و معياري براي درستي و نادرستي اعمال افراد ارائه نهاي مختلف باش در حوزه

دهد كه نهادهاي  نشان مي ،كه در فراز قبلي ذكر شد ،دقت در تعريف و مراد رالز از نهاد
از اعمـال غيرمجـاز    را كه اعمال مجاز اند قواعدي ،همان نظام عمومي قواعد ،ظر رالزموردن

د شامل اعمال افـراد  نتوان كند كه اين اعمال مي تر مشخص مي دهند و با دقت بيش تمييز مي
مطـرح  جاكـه بحـث توزيـع قـدرت و مناصـب       ، آنباشـند  ها عمل و اقدام دولت منزلة يا به
قواعـدي اسـت كـه     مجموعـه نظر بگيريد. اين نهـاد   نهاد مالكيت را در ،مثال راي. بشود مي

را تعريف كند، حـد و    ازسويي تأسيس آن ناشي از اقدام و سياست دولت است: چگونه آن
هـا سياسـت    ايـن  ةو ... . همـ  ،د، نقل و انتقال آن را مشخص كنـد كنحدود آن را مشخص 
سياست درست يا نادرست، سياسـت   كند، سياست مجاز يا غيرمجاز، دولت را مشخص مي

با گزينش سياسـت عادالنـه و قواعـد درسـت تكليـف       ،ديگر عادالنه يا غيرعادالنه. ازسوي
هـا   غيراز همين قواعد و رعايـت آن  بهشود. اعمال مجاز چيزي  اعمال افراد نيز مشخص مي

راد تعيين نهادي مانند مالكيت هم براي سياست دولت و هم براي عمل اف ،عبارتي بهنيست. 
 اسـت،  ها نام بـرده  هايي كه خود رالز از آن ويژه آن هب ،هريك از ديگرنهادها د.كن تكليف مي

اصول و قواعد نهادها همان اصـول و قواعـد تعيـين تكليـف بـراي مجـاز و        اند؛ گونه بدين
  ست.اها نيز  بودن اعمال افراد و دولت غيرمجاز

ساختار بنيادين جامعه با نهادهايي كه رالز براي آن  كه رسد نظر مي به، درمورد سؤال دوم
هـا از   نبودن چگونه منتج شدن آن ضمن مشخص ،شمرد يك طرح بسيار كلي است كه برمي

هـا در بسـياري از    گشـاي افـراد و مـالك درسـتي اعمـال آن      توانـد راه  اصول عدالت، نمـي 
. تعـامالت  باشـد هـا،   اقتصادي، اگر نگـوييم در غالـب حـوزه   ـ  هاي زندگي اجتماعي حوزه
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هـا در   تـوان قواعـد رفتـاري آن    ها با هم بسيار پيچيده است و با دو اصل سـاده نمـي   انسان
كـه ايـن اصـول درعمـل      ردكتوان ادعا  مي ،ديگر عبارتي بههاي مختلف را سامان داد.  حوزه

  اجتماعي ندارد. ـ دادن به نظام اقتصادي  كاربردي براي سامان
  
  و دولت اقتصاد بخش عموميِ كالسيك ساختار بنيادين 2.3

اصول عدالت رالز و نهادهاي بنيادين آن بيش از هرچيزي همان كاركرد دولـت در اقتصـاد   
بخش عمـومي كالسـيك را دارد. نهادهـاي اصـلي ايـن دولـت نهـاد تخصـيص، تثبيـت،          

هـاي   قلو حدا اند كه درمجموع حافظان نظام قيمتي رقابتي اند و توزيع ،هاي انتقالي پرداخت
كـه تفسـير    ،ساختار بنيادين عادالنه ،ديگر عبارت د. بهنكن اجتماعي را نيز براي افراد تأمين مي

هـاي   منـدي  بـودن هرنـوع خروجـي و بهـره     همان اصل تفاوت رالز است، ضمانت عادالنـه 
اصـل   ،ترين نوآوري رالز مهم ،دهد. بدين ترتيب متفاوت افراد جامعه از خيرات را انجام مي

با همان دولتي كـه در اقتصـاد بخـش    شود  تبديل ميباره به يك نظام رقابتي  به يك ،تفاوت
هاي رالز بدين منظور بود كه اصل فايده و  تالش ةيعني هم ؛عمومي كالسيك آن وجود دارد

هـا و   چينـي  مقدمه ةاما هم ،دكنعدالت نفي و طرد  ةگرايي كالسيك را در ساختن نظري فايده
د. بـراي  نـ كن كالسـيك پيـدا مـي    ةمانند تفسير اصل فايـد  بهتوجيهات اصل تفاوت تفسيري 

  شود:توضيحات ذيل ارائه  ضروري است ادن اين ادعش  روشن
كـه رالـز   شـود   مطـرح مـي  در اقتصاد كالسيك نهاد دولـت بـا كاركردهـا و نهادهـايي     

). ايـن دولـت   اسـت ريو شمارد (منبع رالز در اين خصوص كتاب بخش عمومي ماسگ برمي
گرايـي   . در فايـده اسـت گرفتن از حالـت تعـادل    بازار، محافظ آن از فاصله سازوكاردركنار 

(كـه در تئـوري   اسـت  معناي حداكثرشـدن رفـاه افـراد جامعـه      كالسيك تعادل اقتصادي به
شود). ادعاي اصلي اقتصاد  كننده و توليدكننده تشكيل مي مصرف ةكالسيك جامعه از دو طبق

 ةكننـد  تقاضا ةگرايي ميل اين است كه اين تعادل (ناشي از تعامل طبق بر فايده كالسيك مبتني
ـ  هكاال و خدمات در يك فضا و چ ةكنند توليد ةكاال و خدمات و طبق نـام   هارچوب نهـادي ب

راه خواهـد داشـت.    هم بهترين فايده را براي جامعه  بازار (البته با شرايط خاص خود)) بيش
دهـد كـه    صـورت نشـان مـي     اين  هاي اقتصادي خود را به سازي تحليل در مدل كاربرد اين

كمـك نظريـات    بـه  ،دقيق بين متغيرها را ةتوان رابط براساس روابط حاصل از اين نظريه مي
و بـه   كـرد  تعيـين  ،د)كن سنجي از آن بحث مي اي اقتصاد رشته ميان ةآمار و رياضي (كه حوز

مهـم در ايـن    ةيافت. نكتـ   بيني دست كالسيك يعني پيش پردازي پوزيتيويستي هدف نظريه
بيني براساس روابطي است كه در گذشته وجـود   كه پيشست ايند دقت در اين موضوع افر
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در گذشـته براسـاس    ،يا انسان اقتصادي كالسـيك  ،دارد و مفروض است كه انسان عقاليي
هـاي خـود    در انتخـاب  اصول انتخاب كالسيكي رفتار كرده و در آينده هم همـان مسـير را  

 ةكننـد  مصـرف ترجيحات و اصل فايده منحني تقاضاي  ةاز نظري ،مثال رايكند. ب انتخاب مي
شود و با درنظرگرفتن اين مطلب كه هويـت جمعـي چيـزي بـيش از      عقاليي استخراج مي

شود. كاربرد اين  مطلوبيت استخراج مي ةها نيست تقاضاي بازار براساس نظري مجموع انسان
يك مدل تقاضاسـت كـه براسـاس     ةنظري ةپشتوانسازي اقتصادي فقط درحد  در مدل نظريه

رود.  كار مي هبيني ب شود و براي پيش سريِ زمانيِ آمارهاي مرتبط با متغيرهاي مدل برآورد مي
ارچوب نهادي هها در چ توان تفسير كرد كه تعامل انسان گونه مي اين تحليل كالسيك را اين

 ،نـد ا يابـد كـه عادالنـه    هايي دست مـي  وظايف مفروض كالسيكي به توزيعبازار و دولت با 
  .كنند ترين فايده را نصيب جامعه مي چراكه بيش

بـازار و تلقـي او از دولـت و نهادهـاي آن      سـازوكار دقت در اين تفسير و تفسير رالـز از  
هـايي   وزيـع دهد. تفسير رالز هم درنهايـت بـه ت   بودن هردو را نشان مي (تفسير اصل دوم) يكي

مانند همان  به. اند ها حاصل شده است عادالنه فرصت ةشود كه چون از برابري منصفان منجر مي
ها فقط در اين است كه در تفسير  د؛ تفاوت آنكن اي كه مثال آن را رالز مطرح مي قمار منصفانه

نهـادي  ارچوب هو چ ،كننده و توليدكننده مصرف ،تر منطق رفتار طبقات جامعه كالسيكي بيش
برد  شود و ساير شرايطي كه رالز براي نهادهاي دولت نام مي ميتبيين  ،بازار ،ها با هم تعامل آن

ارچوب نهادي رفتار و وظايف دولـت  هاما در تفسير رالز برعكس چ ،دنشو مفروض گرفته مي
كـه همـان    گـويي  ،شـود  د و از تعامل طبقات جامعه و چگونگي آن صحبتي نمينشو تبيين مي
  .ستاكالسيك مفروض رالز  مباحث
  

  رالز درخصوص مفهوم عدالت ديدگاهنقد  .4
 ةشد ارائهكند يكي از مفاهيم نو و متفاوت با ساير مفاهيم  مفهومي كه رالز از عدالت ارائه مي

تـوان   . اين مفهوم جديـد از عـدالت را مـي   استپردازان عدالت  عدالت ازسوي ساير نظريه
ـ   شناسيِ تاحدي منحصـربه  عدالت رالز و روش ةناشي از مبناي نظري ايـن   ةفـرد وي در ارائ

مخصوصاً ادبيات آميخته با مباحث اقتصـادي   ،اي رالز رشته بين ديدگاهنظريه دانست و البته 
سزايي  هاين نظريه و مفهوم عدالت نقش ب ةنظر در ارائ به ،گرايي كالسيك و نئوكالسيك فايده
هـا   بـين نسـل   ةرابطـ  ،بحث كـرديم  يلصتف بههاي قبلي  شطوركه در بخ است. همان  داشته

 ةنظريـ رالـز   عـدالت  ةنظريـ دهد و به همين دليـل   وي را تشكيل مي ةنظريبخشي اصلي از 
را نقـد  نسلي رالـز   كه در اين قسمت مفهوم عدالت بين به اين . باتوجهستانسلي  عدالت بين
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كـه در دو اصـل رالـز متبلـور      را، بار ديگر آخرين تقرير وي از مفهوم عـدالت  يككنيم،  مي
  .ميكن بيان مي ،شود مي

  :محمد نعمتينظر  به
هـاي اساسـي    ترين نظام جـامع آزادي  به گسترده نسبتبرابر  اصل اول: هر فرد بايد حق

هـاي   اصل دوم: نابرابري؛ باشد  برابر، سازگار با يك نظام مشابه آزادي براي همه، داشته
  ذيل محقق شود: اي سازمان يابد كه هردو مورد گونه بهاجتماعي و اقتصادي بايد 
برخوردارترين افـراد، هماهنـگ بـا اصـل      ترين منفعت براي كم الف) منجر به بيش

هـا تحـت شـرايط برابـري      ب) رسيدن به مناصب و موقعيت انداز عادالنه، گردد و پس
  ).ibid.: 266ها براي همه ممكن باشد ( فرصت ةمنصفان

عنـوان   سـه ده از عدالت، نقدهاي خود را در اين بخش ذيـل  ش  وم ارائهبرمبناي اين مفه
  م.يكن رح ذيل بيان ميش به

  
  ناسازگاري دروني مفهوم عدالت در اصول رالز 1.4

شـود. در   كند درقالب دو اصل آزادي و تفاوت ارائـه مـي   مفهوم عدالتي كه رالز ارائه مي
(تقريـر   266(تقريـر اول) و   53رالز در صفحات  ةشد تقريرهاي ارائه ةاصل اول در هم

رالز تفاوت مبناست.  ةشد تقريرهاي ارائه ةنهايي) برابري مبناست و در اصل دوم در هم
 ،برابـري در آن    گونه نا كه هيچاست هاي بنيادين مراد رالز  در اصل اول برابري در آزادي

و نيسـت   فتني، پـذير بينجامـد  همهسيستم جامع آزادي براي  به تقويتكه  استثناي اين به
تـوان نـابرابري در ايـن نـوع از خيرهـاي اوليـه را در        اي ديگر نمي گاه به هيچ بهانه هيچ

  جامعه ايجاد كرد.
غيـراز آزادي مطـرح    بـه كه در سـاير موضـوعات اقتصـادي و اجتمـاعي      ،در اصل دوم

نفـع   بـه  ،قـي خواهـد شـد   قبول و عادالنه تل قابل شدن دو شرط برآورده باشود، نابرابري  مي
  ها ناشي شده باشد. فرصت ةها باشد و از برابري منصفان برخوردارترين كم

ديگـر مبنـا نيسـت.      جـايي  برابري در جايي مبناسـت و در  ،در اين تلقي رالز از عدالت
رالز به اين سؤال پاسخ دهد  بايدست اكه مفهوم برابري يكي از مفاهيم پيچيده  به اين توجه با

خصـوص اقتصـادي    هاي اجتماعي بـه  اما در ساير حوزه ،كه چرا در آزادي برابري مبناست
جاي مباحث خود  رالز در هيچ كه مياشاره كن بايدجا  چنين مبنايي وجود ندارد و البته در اين

  كند. تلقي خود از آزادي را بيان نمي
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و بعضاً در تضاد و موضع نزاع  اند كه متنوع ،عدالت هاي موجود برابري و درقالب تئوري
هـا مسـتلزم برابـري در     آن ةهمـ يك ويژگي مشترك دارنـد؛   ، همگيقرار دارند ديگر يكبا 

نحو خاصي در آن تئوري مهم است. آزادي برابر در كـار جـان رالـز، رفتـار      كه به اند چيزي
و برابري اقتصادي در كار توماس  ،دوركينصورت برابر و برابري در منابع در كار دونالد  به

كسـاني كـه    ةوسـيل  ها به مطرح شده است. حتي در بعضي از حوزه )Thomas Nagel( ناگل
 ،مثـال راي شود. ب نوعي ديگر مطالبه مي به اند مخالف طرح موضوع برابري يا عدالت توزيعي

رالـز   ةيرهـاي اوليـ  رابرت نوزيك ممكن است خواهان برابري در مطلوبيت يا برابري در خ
 يـا جيمـز بوكانـان   سـت  ا )libertarian rights( اما خواستار برابري حقوق ليبرتاريني ،نباشد

)Buchanan(   رفتار سياسي و حقوقي برابر را درواقع برمبناي ديدگاه خود درخصوص يـك
نقـش   هكند. در هر نظريه، در بعضي از فضاها، فضاهايي كه در آن نظري خوب بنا مي ةجامع

  .)Sen 1991: 6( شود جو ميو محوري دارند، برابري جست
 ،هـا قابليـت بررسـي دارد    كه برابري يا نـابرابري در آن  ،را اگر اين چندگانگي فضاهايي

نـد و اميـال و آمـال بسـيار     ا ها با هـم متفـاوت   دهيم كه انسان  دركنار اين موضوع مهم قرار
شود كه تقاضاي برابري در يـك   اين موضوع مشخص مي گويي، نددارديگر  از يك يمتفاوت

اجتمـاعي منجـر    ـ هاي ديگر زندگي اقتصادي فضا به نابرابري در برخي از فضاها و ساحت
ها ثروت مهم است، براي برخـي ديگـر مقـام، بـراي برخـي       خواهد شد. براي برخي انسان

اي به نابرابري  رابري در زمينههمواره ب ،بنابراين. جايگاه اجتماعي، براي برخي شهرت، و ... 
شود. برابري در درآمد به نـابرابري   ها منجر مي هاي ديگر اجتماعي انسان در بسياري از زمينه

منجـر  و ...  ،هـاي اقتصـادي   هاي حاصـل فعاليـت   در بروز استعدادها، نابرابري در مطلوبيت
اي نهايي (مثـل ثـروت)   ه هاي نهايي به نابرابري در مالكيت خواهد شد. برابري در مطلوبيت

برابري در يك فضا تأكيد  ةپردازي كه به مقول نظريه ،ديگر عبارت و ... . به ،خواهد شدمنجر 
ين موضوع و فضاي موردبحث است يكه مستلزم تب »برابري در چه«ين سؤال يدارد، ضمن تب

نيـز   را چرايي آنمدهاي اين برابري و آ جوانب در پي ةهم بايد ،رالز) ة(مثالً آزادي در نظري
شود كه رالز نتوانسته است مفهومي سازگار از عدالت  . با اين توضيح مشخص ميكند ينيتب

ها بـر ايـن    طوركه در بخش استدالل ارائه كند. برابري در فضايي را اصل قرار داده (و همان
چ كند) كـه تحـت هـي    اصول اشاره شد، رالز استداللي براي اين اصل برابري خود ارائه نمي

اما در بخش ديگري از فضاهاي زندگي اجتماعي به چنين اصلي  ،شرايطي نبايد نقض شود
ــرار مــي   ــع ق ــاي توزي ــده را مبن ــدارد و فاي ــاور ن ــيش ب ــه ب ــراي  دهــد (البت ــده ب ــرين فاي ت

  ها). برخوردارترين كم
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  ميل ةهاي رالز و حداكثر فايد اصل حداكثركردن حداقل 2.4
اي است كه نشان از اهميت آن براي رالز دارد  لهئدر مس اصل اول عدالت رالز گوياي برابري

هـاي اساسـي خـود     كه برابـري در آزادي  ،توان آن را از معدود تفاسير عدالت دانست و مي
تر موردبحث و نظر بوده است و يكي  اما اصل دوم بيش ،مفهومي از عدالت تلقي شده است

م تـا كمـي   يـ ر اين بخش قصد دارآيد. د حساب مي هاي رالز در اين خصوص به از نوآوري
هـاي اقتصـادي و    . رالـز در ايـن اصـل نـابرابري    كنيمتر درخصوص اين اصل كنكاش  بيش

نفع همه باشد (تقرير  كه به مگر اين ،داند اجتماعي (نابرابري در خيرهاي اوليه) را ناموجه مي
خوردارتر هماهنـگ بـا   بر نفع گروه كم يا به ،برخوردارتر (تقرير دوم) نفع گروه كم اول)، يا به
انداز عادالنه باشد (تقرير سوم و نهايي) و البته در هـر سـه مـورد شـرط برابـري       اصل پس
  ها حاكم باشد. فرصت ةمنصفان

ـ  هاي سياست ها يا اعمال سياست ها براثر افعال انسان نابرابري آينـد.   وجـود مـي   هگذاران ب
 طوركه قبالً بحث شد تفـاوتي  اما همان ،داند هرچند رالز عدالت را صفت نهادها مي ،بنابراين
توان اصـل دوم رالـز را    مي ،بنابراينها و نهادها وجود ندارد.  ارچوب افعال و سياستهبين چ
د عادالنـه نيسـتند.   نها نباشـ  برخوردارترين نفع كم گونه تفسير كرد كه اعمال و افعالي كه به اين

رسـد   نظر مي چيست؟ به ،ز مدعي نفي آن استكه رال ،گرايي ميل تفاوت اين بيان رالز با فايده
عمل يـا   ةنتيج بودن يا نبودن، نفعي است كه در در ارزيابي عادالنه ،تنها تفاوت اين دو نظريه

افراد  ةميل، نفع همنظرية برخوردارترين و در  رالز، نفع كم ةشود: در نظري سياست حاصل مي
نـوعي   بـه  گـراي رالـز    تكليـف  ةنظريـ  ،ديگر عبارتي متأثر از عمل يا سياست مدنظر است. به

اما  ،رسد نظر مي نخست پذيرش اين ادعا كمي دشوار بهديدگاه . در شود گرايي تأويل مي فايده
. رالز در استدالل براي سترالز براي اصل دوم تأييدي بر اين ادعا شدة ارائه دقت در استدالل

كند و مبناي ارائه و پذيرش اصـل   مي ها اشاره حداكثركردن حداقل ةتوجيه اصل دوم به قاعد
با اقتصاد متعارف و اقتصاد سياسي رايج  آشنا داند. براي افراد دوم را متمسك به اين اصل مي

اين اصل نيـازي بـه توضـيح نـدارد. در ايـن       ه است،يافت اقتصاد خرد تبلور ةكه در نظري ، آن
 ،نتظاري در شرايط نااطمينـاني افايدة ارچوب تحليلي اصل فايده در شرايط اطمينان، اصل هچ

شود تا عمل و تصميم  كار گرفته مي ههاي استراتژيك ب ها در بازي كردن حداقل و اصل حداكثر
ارچوب هـ نظريـات در چ  دسـته ايـن  سـة  هـر   ،عبارتي درست از نادرست تمييز داده شود. به

 ةمحاسـب گيـري چگـونگي    تفاوت در شـرايط تصـميم  فقط د و نگير گرايي ميل قرار مي فايده
كه ظاهراً رالز بـه ايـن نكتـه     گوييمجا متأسفانه بايد ب د. در اينكن حداكثر فايده را متفاوت مي
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ـ  چنـين اسـتداللي بـراي اصـل دوم عـدالت تمسـك بـه نـوعي          ةتوجه نداشته است كه ارائ
تر تفسـير شـده اسـت.    ربرخوردا كمطبقة شود كه فقط نفع همه نفع  گرايي محسوب مي فايده
اي نـاب آن   گرايي ميل ندارد و به همين علت عدالت رويـه  ، تفاوتي ديگر با فايدهبراين عالوه

ها به نظام مالكيت خصوصي با محوريت بـازار آزاد تقليـل    فرصتمنصفانة در تفسير برابري 
تبـديل  ترين نهاد از نهادهاي ساختار بنيادين جامعه، يعني دولت آن، به دولتـي   يابد و مهم مي
  ند.ده شرح مي آن را قتصاد بخش عمومي كالسيك كه در اشود    مي

ميـل در تفـاوت    ةرالـز بـا نظريـ    ةتفاوت نظري ،اقتصاد خرد و اقتصاد رفاه ةبيان نظري به
و  )Cobb-Douglas( داگـالس  كـاب صورت تابع  كه يكي به استمنحني تابع رفاه اجتماعي 

 grant( امكانـات مطلوبيـت  بر منحني بـزرگ مـرز    )Leontief( تيف لئونورت ص  ديگري به

utility possibility curve(  هايي در تفاوت اندككه البته ممكن است ند شو ميجامعه مماس 
اما در ايـن   ،جا موردبحث نيست توزيع مواهب اجتماعي با هم داشته باشند كه در اين ةنتيج

تمييـز فعـل و   گرايـي در   گرايـي و فايـده   نوعي به نتيجـه  بهكه هردو  ندارند تفاوتيموضوع 
  اند. سياست درست از نادرست متمسك شده

  
  ناسازگاري در تقرير نهايي اصل دوم عدالت 3.4

كند صفت ساختار بنيـادين   را درقالب دو اصل اول و دوم ارائه مي  عدالتي كه رالز مفهوم آن
تواند مشخص شود و هيچ معياري هم از قبل براي  جامعه است كه خروجي آن از قبل نمي

هـا در   اجتماعي انسان ـ بودن توزيع خيرهاي نخستين در تعامل اقتصادي يا نادرست درست
ـ اكه ماحصل يك فر ،بيان رالز توزيع نهايي به ،ديگر عبارتي جامعه وجود ندارد. به  ةيند عادالن

ناب داشته باشد.  ةعادالنيند امدي كه اين فرآ فارغ از هر نتيجه و پي استعادالنه  ،ناب باشد
  دهد. جامعه نشان مي ةشكل ساختار بنيادين عادالن ناب خود را به ةيند عادالنااين فر

هـاي عادالنـه توجـه شـده اسـت و       در بخش نخست اصل دوم عـدالت بـه نـابرابري   
شدن اين مفهوم به ساختاري از  در بخش دوم همين اصل چگونگي برآورده ،ديگر ازسويي

شـود.   اددانان اقتصـاد متعـارف) موكـول مـي    قبل آشنا براي اكثر اقتصاددانان (ازجمله اقتص
كند همان نظام بازار و دولـت ليبـرال    ساختار بنياديني كه رالز به آن باور دارد و معرفي مي

به چه استداللي  ،كه : اول اينشود جا دو سؤال مطرح مي در اين .)Rawls 1971: 244( است
ينـد  اچگونـه ايـن فر  كـه،   دوم ايـن شـود؟   ناب معرفي مـي  ةيند عادالنافر مثابة نظام بازار به

سـازد يـا چگونـه بـا آن      رالز، بخش نخست اصل دوم را محقق ميديدگاه ناب، از ةعادالن
  سازگاري دارد؟
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اما سـؤال دوم   ،توان استداللي پيدا كرد عدالت رالز نمي ةدر پاسخ به سؤال اول در نظري
ينـد  ابـازار (در اقتصـاد متعـارف) و فر    سـازوكار چراكه واضح اسـت   ،نيازي به پاسخ ندارد

جامعـه از   ،ارچوب بازار نئوكالسيكيهتخصيص و توزيع در آن كامالً مشخص است. در چ
ارچوب نهادي هها در چ كننده و توليدكننده تشكيل شده است كه تعامل آن مصرف ةطبقدو 

د. در ايـن  كنـ  هـاي نسـبي مشـخص مـي     مفروض تخصيص و توزيـع را براسـاس قيمـت   
شود و تخصيص و توزيع  تربرخوردار مطرح نمي بيش ةبرخوردار يا طبق كم ةچوب طبقارهچ

نظـر   بـه  ،. به همين دليلشود فارغ از وضعيت رفاهي و برخورداري افراد و طبقات تبيين مي
  رسد بين دو بخش اول و دومِ اصل دوم عدالت سازگاري و انسجام وجود ندارد: مي

 اند؛ د موجه و عادالنهنبرخوردارتر باش كم ةنفع طبق  هايي كه به نابرابري ـ

 ةساختار بنيادين جامعـه و تفسـيري از برابـري منصـفان     منزلة بازار به سازوكارخروجي  ـ
 .ناب اي رويهعدالت  ،ستامدهاي آن عادالنه آ ها فارغ از هرگونه توزيع و پي فرصت

دركنار  ،انتقالي آنهاي  ممكن است به اين نقد پاسخ داده شود كه دولت و نهاد پرداخت
دولـت بـا نهادهـاي     ،عبـارتي  د. بـه نسـاز  بازار، بخش اول اصل دوم را محقق مـي  سازوكار

  د.نكن ند كه اصول عدالت رالز را محقق ميا خود جزئي از ساختار بنيادين جامعه ةزيرمجموع
 اي كننـده  صورت دولت فقط درحد تعـديل  است كه دراين گونه پاسخ به اين تحليل اين

شود و در جاي خود اصل تخصيص و توزيـع در   بازار مطرح مي سازوكارمدهاي آ پي براي
 ،عبـارتي  جاي خود پذيرفته شـده اسـت. بـه    شود و نتايج آن در ارچوب بازار محقق ميهچ

نه اصل  ،دكن ميل عمل مي ةفايدبراساس اصل  ،بازار كار كند سازوكارقرار است  كه هنگامي
تواند در  د و نميكن توزيع نقش ايفا مي باز ةتفاوت رالز. وجود دولت كالسيكي فقط در حوز

شـدن بـه نقـش بـراي دولـت در تـأمين        د. قائـل كنتخصيص و توزيع نقشي ايفا  ةدو حوز
ن به اقتصـاد نئوكالسـيك پذيرفتـه شـده، بسـيار      ارچوب طيفي از قائالهكه در چ ،ها حداقل

. اصولي كه قرار است چگونگي تنظـيم نهادهـا و   استجان رالز  ةشد ارائهمتفاوت از اصول 
  د.كناجتماعي مشخص  ـ هاي افراد را در ساحت زندگي اقتصادي كنش

ديگر نيز ناسازگاري بين ايـن دو بخـش از اصـل دوم رالـز را نشـان       اي هتوجه به نكت
 »هـا  فرصـت  ةبرابري منصفان«تفسير  منزلة اي ناب به دهد: در بخش دوم كه عدالت رويه مي

 ةشود، رالز معتقد است كه هيچ معيار مسـتقلي در ايـن نـوع عـدالت بـراي نتيجـ       بيان مي
درست و منصفانه وجود  ةاما يك روي ،اي كامل برعكسِ عدالت رويه ،درست وجود ندارد

حـال بـا كمـي دقـت      .)ibid.: 75( استآن هرچه باشد درست يا منصـفانه   ةدارد كه نتيج
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بلكـه دو   ،تنها يـك معيـار   ادعايي خود نه  منصفانة ةشود كه رالز براي اين روي ميمشخص 
  كند: معيار معرفي مي

هـا در   بـودن نـابرابري   عادالنـه معيـار توجيـه    مثابـة  ها بـه  برخوردارترين معيار نفع كم ـ
 ؛اول  بخش

 اسـت بـودن آن   بازار و توجيه عادالنه سازوكارمعيار حداكثر فايده كه مبناي عملكرد  ـ
 (هرچند كه ظاهراً رالز به اين امر توجه نكرده است).

د كه تفسير او از بخش دوم اصل دوم عدالت خود عدالت كنتواند ادعا  رالز نمي ،بنابراين
ـ     ،ستااي ناب  رويه معيـاري مسـتقل بـراي     نكـردن  هچراكه اقتضاي ايـن نـوع عـدالت ارائ

شود و وي حـداقل دو   رالز مشاهده نمياي كه در اصل دوم  لهئ، مسستابودن نتايج  عادالنه
  است.ده كرمعياري را كه با هم ناسازگاري دارند معرفي 

  
  گيري نتيجه .5

اي آفـاقي،   گرا، تالش دارد تا نظريـه  فايده ةضمن نقد نظري ،عدالت خود ةرالز در طرح نظري
دارد كـه  د. هرچنـد رالـز ايـن ادعـا را     كنـ بر قرارداد از عـدالت ارائـه    و مبتني ،شمول جهان
نظـر يـك وجـه     بـه امـا   ،سـت اگراي عدالت متفاوت  فايده ةاش در اين موارد با نظري نظريه

گـرا بـراي    گرا و تكليف عدالت فايده ةكه هردو نظري اين آن مشترك بسيار مهم با آن دارد و
 ةاند: اصـل فايـده در نظريـ    دادن نظام اجتماعي و اقتصادي متمسك به يك اصل شده سامان

ده اسـت تـا   شـ اين اثـر تـالش    ررالز. د ةگرا و اصل آزادي و تفاوت در نظري دهعدالت فاي
رالـز بـا    ةد و هرچند درظاهر نظريشوگرايان از عدالت ارائه  تفسيري متفاوت از تفسير فايده

اي نـاب   يند عدالت رويـه اكه درواقع فر بيان شداين مقاله  دراما  است،گرايي متفاوت  فايده
گـرا   يند خودكـار فايـده  افرصت در اصل دوم عدالت رالز) با فر ةمنصفانرالز (مفهوم برابري 
  اساساً تفاوتي ندارد.

سـنت كانـت    )transcendental institutionalism( »نهادگرايي اسـتعاليي «ما بين  نظراز 
يعنـي سـنت درك    ،گري گري و رالز عصر ما با ديگر سنت عصر روشن عصر روشن

 ،از عدالت، اساسـاً تفـاوتي نيسـت    realization focused understanding(3(محور  واقعيت
هـاي   يافـت  دنبـال ره  دنبال شناسايي عدالت كامل و دومي بـه  شود كه اولي به اگرچه ادعا مي

 Sen( اسـت اي و توجه به واقعيات اجتماعي (ناشي از نهادها و رفتارهـاي بالفعـل)    مقايسه

گرا  فايده ةرالز هم مانند نظري ةنظري ،ث شدطوركه در صفحات پيش بح اما همان ،)36 :2009
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تركيب دولت و بازار در ساختار بنيادين خود بـا همـان دولـت كالسـيك      تر از چيزي بيش
  تر. البته با بياني بسيار پيچيده ،نيست متعارف

  
  ها نوشت پي

 

عدالت كتاب رالز پرداخته و  ةنظريشناسي  اي ديگر به موضوع مهم مبنا و روش نويسنده در مقاله .1
بـراي  تواننـد   مندان مـي  تفصيل بيان كرده است. عالقه بهنقدهاي خود را در اين زمينه در آن مقاله 

 .1392 نعمتي به بنگرندتر،  مطالعة بيش

علـت   بـه چراكـه   ،كـنم  نظر مـي  ن محترم صرفامترجم ةترجمدر اين مقاله از نقد و ارزيابي 
عدالت اقتصادي  ةنظري درك ،ويژه اقتصادي هب ،اصالحات تخصصي ةترجمضعف بسيار زياد در 

بررسي تفصيلي اين ترجمه خود است. نقد و ه شدرالز بسيار مشكل و شايد بتوان گفت ناممكن 
 ويراسـتاري علمـي   كنم ناشر محترم در چاپ دوم حتماً نهاد مي به مجال ديگري نياز دارد و پيش

اخالق  ةفلسف ةحوزاثر را موردتوجه قرار دهند، چراكه بدون آشنايي با اصطالحات تخصصي دو 
  اثر وجود ندارد. استفاده از اين قابل اي ترجمهو  و دانش اقتصاد متعارف امكان فهم

  ).Rawls 1971: 126ست (امنظور رالز نهادهاي ساختار بنيادين جامعه  .2
هـا   بـه آن  )2009( عدالت انديشةكه در كتاب ست اگذاري از كارهاي آمارتيا سن  اين دو نوع نام .3
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