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 داریبرابری و جانبنقد و بررسی کتاب 

*رضاموسويسید

 چكيده

 در کا   اسا،   تباار صار   آمریکاای   فیلسوف نیگل تامس آثار از داریجانب و برابری
 شخص  خیرات بین کوشدم  کتا  این در وی .اس، شده نگاشت  سیاس  ةفلسف ةحوز
 داریجاناب  اخالقا   ةگار  و کند ایجاد منطق  تعامل یک از اندازی چشم غیرشخص  و
 بار  تار بای   نیگال  کیدأت عمل ةحوز در .بگشاید عمل و اندیش  در را هوممف دو این بین
 .آن اجتماع  و  سیاس  فرهنگ   های  جنب تا اس، شهروندی برابری اقتصادی های جنب 
 نخسا،   اسا،   شاده  انجام اصل  بخ  س  در نیگل کتا  بررس  و نقد مقال   این در

 ةفلساف  در کتااب   و نیگال  با   ساسس  و شاده  بررس  کتا  ظاهری ساختار و صورت
 را نیگال  کتا  وردادست و تحلیل را اثر محتوای درپایان .ایمپرداخت  مدرندوران سیاس 

 .ایام کارده  ارزیااب   وی اقتصادی نگرش ب باتوج  خصوصاًم طرف  ب  مکتب از دفاع در
 غیرشخصا   و شخصا   انادازهای  چشام  باین  مشاکالت  واکااوی  برمبتن  نیگل تالش
 با اجتماع  و اقتصادی هایبرینابرا ةزمین در خاص صورتب  چنینهم و عام صورتب 

 مشخصا   حال راه با   هاا تاالش  یان ا البتا    اس، طلبان برابری طرف  ب  های فرضپی 
 .شود نم منته 

 .رالز نیگل  لیبرالیسم  طرف   ب  داری جانب برابری  :ها واژهکليد
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 مقدمه .1

های دموکراس  لیبرال اسا، کا  فیلساوفان    ترین ویژگ ( یک  از مهمpluralism) تکثرگرای 
اخیار  ویژگا  مزباور موجاب      ةکنناد  اماا در چناد دها    فکری ب  آن مباهات ما   ةاین نحل

و مشاروعی، را در چناین جاوامع  درمعارض       زیرا امنیا،  ثباات    ها شدهمشغول  آندل
 «طرفا   ب »برخ  از اندیشمندان علوم سیاس  با طرح نظریة   روتهدید قرار داده اس،. ازاین

 یا  یا و دینا  گونااگون در غار   بایاد نظر      فلسف   اخالقا   یها  یمعتقدند ک  دربین نظر
م  ب  آن گردن نهند و بادین  ها باشد تا ه این نظری  ةتدوین کرد ک  محور مشترک  دربین هم

سااز  ترتیب هم تکثرگرایا  حفاش شاود و هام از تشات، آرا در مساا ل مهام و سرنوشا،        
جاان     کارد  ا طرفا  را ارا  با    ةترین فیلساوف  کا  نظریا   . اولین و البت  مهمشودجلوگیری 

 طرفا   ناظر ب  ب  یها  یترین نظریک  از مهم وی موسوم ب  لیبرالیسم سیاس  ةیبود. نظررالز
(neutrality) .،اس 

  در نقد و بررس  این اثار  عدال، دربا  ای ی نظریعن    پس از چاپ اولین کتا  رالز
وجود آمد ک  برخ  در حمایا، و   و بدیع  ب  شده در آن آثار فراوان  متنوع  ارا ةو نظری

پرآوازه شد  برخ  در انتقاد از آن بود. یک  از صاحبان این آثار ک  خود بعدها از فیلسوفان
تباار  اساتاد   بود. وی فیلسوف آمریکای  صر   (  شاگرد رالزNaglesamohT ) تامس نیگل

اسا،.  و اخالق  سیاس  ةذهن  فلسف ةاو فلسف مطالعات اصل  ةحوز   ودانشگاه نیویورک
. نیگل چند مقال  و چناد کتاا  در ایان باا  نگاشات       اس،در سیاس، او نزدیک ب  رالز 

یک  از این آثار اسا، کا  در ذیال با  نقاد و      ( Nagel 1991) یدارو جانب یبرابراس،. 
 پردازیم.بررس  آن م 

 

 کتاب صورت و ساختار .2

 و دکار  منتشار  صفح   208 در  م 1991 سال در را داریجانب و برابری آکسفورد انتشارات
 فارسا   ةترجما  اکناون  .شد بازار راه  آن (Nagel 1994) فرانسوی ةترجم نیز بعد سال س 
 ایان  .اسا،  شاده چاپ معاصر نگاه رنش ازسوی صفح  240 در 1حیدری جواد هم، با آن

 شامارگان  با تایس  اغالط ترینکم با نوازچشم قلم  انتخا  و دس،خوش قطع  در ترجم 
 نویسانده  ةمقدما  شاامل  فصال  پاانزده  در کتاا   محتاوای  .اسا،  شاده  منتشر نسخ  1100
 شاده  نوشات   1990 تاا  1987های سال ط  مقال  یا فصل چهارده این .اس،  شده بندی تقسیم
 برخا   بااوجود  .اس، شده منتشر تخصص  های نشری  در تغییرات برخ  با قبالً مقال  دو ک 
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  کا  آن اول :ناد امشاترک  موضاوع  دو در حاداقل  کتاا   این مقاالت ظاهری  هایگون ناهم
 باین  انتخاا   در تا اس، تالش در نیگل .اس، طرف  ب  موضوع شامل مقاالت ةهم مباحث
 از  کا  ایان  دوم  بیاباد  شهروندی برابری برای حل راه غیرشخص  و شخص  اندازهای چشم
 ایان  در وی .اسا،  اقتصاادی  موضاوعات  درخصاوص  هاا آن از نیما   از بی  مقال  پانزده
 در خصوصااً م اقتصاادی  ینااورا  هاای تبعای   از انتقاد با  شهروندی برابری بر اخیر مقاالت
 .کند م  کیدأت  آمریکا
 انگلیسا   ب  فارس  و فارس  ب  انگلیس  ةنام واژه کتا  این در مثب، هایویژگ  از یک 
 برخا   کا  ایان  چا   اسا،   مفیاد  بسایار  اثر بهتر درک در خوانندگان ةاستفاد برای ک  اس،
 برخا   محتارم  متارجم  کا  ایان  یاا  دارد ساازی معاادل  با   نیاز مذکور اثر در جدید هایواژه
 ةناما واژه درهرصاورت   کا   بارد م  کارب  را شده ترجم  ازقبل واژگان برای جدید هایمعادل
 .بود خواهد مفید خواننده برای مذکور
 توضایحات  اسا،   محساو   داریجاناب  و براباری  ةترجما  در آن خاال   جای چ آن
 نویسانده  هاای دیدگاه و هاگزاره برخ  درخصوص نوش،پا درقالب محترم مترجم ضروری
 طا   کا   اسا،  های  ل مقا شامل بلک  نیس،  پارچ یک اثر یک نیگل کتا  ک جاازآن .اس،
 ماواردی  اسا،   شاده  منتشار  مشاترک  موضاوع  با البت  مختلف هایمناسب، ب  و سال چند
 ةمقالا  در و کارده  بیاان  اجماال  صاورت ب  را موضوع  مقال  یک در نویسنده ک  دارد وجود
 ةاندیشا  کلیاات  با   اشاراف  کا   هخوانند  اس، داده توضیح تفصیلب  را موضوع آن دیگری
 توضایح  با ک  دهدم  را وی ةاندیش در  تناق و ابهام احتمال موارد گون این در ندارد نیگل
 :اس، آمده 30فحةص در  مثال رایب .باشد رفع قابل توانس،م  مترجم

 از ناشا   راباتضاط ا فقا   انساان   هاای مصایب،  ةمجموعا  با   تواناد م  تنها ف طر ب 
 بارای  خودش اهداف ةزمر در را تااضطراب آن کاه  و کند اضاف  را درون  تعارضات

 کناد   ما   رهاا  خاصا   افاراد  برای تغییر بدون اساساً را ل ئمس امر این اما  بگنجاند هم 
 شاکل  آن با   دارد تعاارض  جمعا   خیار  باا  کا   ترشاان شخصا   اهاداف  کا   افرادی
 .(30 :1394 )نیگل ببخشندای تازه

 فصال   در اماا   اسا،  وی انتقااد  حداقل یا طرف  ب  با نیگل مخالف، گربیان باال عبارات
 :گوید م  89 فحةص در دیگر

 .اسا،  طلبانا  براباری  شادیداً  لوازم  هم و خودش هم طرفان  ب  نگرش من  ةعقیدب 
 را ماا  ک  شود م  ناش  نظرگاه  اتخاذ برای ما قابلی، از نگرش این امگفت  طورک همین
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 کاامالً  را شخصا   هار  روزی با   و زندگ  ارزش اما کند  م  جدا و منتزع مانکیست  از
 .(89 )همان: کند م  ییدأت و تصدیق

 طلبااا برابااری  از دفااااع در نیگاال  متعاادد  عباااارات درکنااار  اگااار را باااال  ةجملاا 
(egalitarianism) یاک  وی و دیگرناد یاک  ملازوم  و الزم طلبا  براباری  و طرف  ب  بگذاریم 

  آورده 30 فحةصا  در نیگال  چ آن با  نتیج این اما  آن مخالف ن  و باشد باید طرف  ب  مدافع
 هاای پااراگراف  حتا   و وی عباارات  ک آن خصوصاً رسند م  نظر ب مباین دیگریک با اس،
 اضااف   را توضایح  ایان  اگار  .اناد  سهیم خواننده اشتباه برداش، در اول قولنقل در بعد و قبل
 انتقااد  نا   و اسا،  طرف  ب  فراروی مشکالت بیان نیگل اصل  غرض 30 فحةص در ک  کنیم
 نیگال  مربوطا    ةمقالا  در .شد خواهد رفع نیگل آرای در تباین و تناق  احتمال دیگر آن  از
 و کناد  ما   مقایسا   دیگار یاک  باا  و دهدم  توضیح را غیرشخص  و شخص  انداز چشم دو

 هماان  طرفا   با   اس،  کتا   مقال دومین ک  مقال  این در .کند م  بیان را هرکدام مشکالت
 .اس، غیرشخص  انداز چشم
 

 سياسی ۀجایگاه نيگل در فلسف .3

 شناسا    معرف، در نظرصاحب و چندوجه   فیلسوف ک   نیگل از کتاب  محتوای درک برای
 و براباری  کا   کارد  یاادآوری  بایاد  اسا،   سیاسا   ةفلساف  و  اخاالق  ةفلساف  ذهن  ةفلسف
 ایان  جایگااه  با   منظار   ایان  از .اسا،  سیاس  ةفلسف ةزمین در وی آثار ةزمر در داریجانب

 در سیاسا   ةفلساف  ةگساتر  با   نگااه   نخسا،   البت   مپردازیم  سیاس  ةفلسف در فیلسوف
:افکنیم م  مدرن دوران در غر 

 بارای  مختلف  های روش بود دموکراس  آن مهم دستاوردهای از یک  ک  رنسانس از بعد
 نظار  در مثلاث  از ضالع  یاک  را وکراسا  دم اگار  .گرفا،  شاکل  دموکراس  این از مای،ح

 عناوان باا  دموکراسا   ایان  از دفااع  در ک  بود اتینظر و آرا از ای منظوم  دوم ضلع بگیریم 
 اختصااص  دموکراسا   و لیبرالیسم بین ارتباط چگونگ  ب  سوم ضلع اما  شد ایجاد لیبرالیسم

 دولا،  اعماال  توجیا   چگاونگ   و دموکراسا   از لیبرالیسم دفاع ةنحو  دیگرعبارتب  .دارد
 در مختلفا   های نظری  گذشت   قرن چند درط  .کند م  کامل را مثلث این لیبرالیسم از برآمده

 تعامال  ةنحاو  توجیا   و تبیاین  هاا آن صال  ا هادف  کا   شده   ارا لیبرلیسم کل  ارچو هچ
 در پاارادایم  عناوان  باا  توجیا   ةنحاو  ایان  .اس، بوده شوندگانحکوم، و کنندگانحکوم،
 .دهاد  ما   دیگار   پاارادایم  با   را خاود  جاای  و شاده  عوض چندگاه  از هر سیاس  ةفلسف
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 کا   اسا،  ساوم  ضالع  این اما  اند بوده ثاب، همیش  دموکراس  و لیبرالیسم ضلع دو بنابراین 
 طارح  دموکراسا   از دفاع در ک  اس، مختلف  های روش همان سوم ضلع این .کند م  تغییر
 .اس، کانت  مشر  هاآن از یک  و شده

 اندیشامندان  از بسیاری بخ الهام اس، معروف اخالق فیلسوف یک ب  تربی  ک  کان،
 :اس، برجست  وی اخالق  ةمنظوم در اساس  اصل دو و  بوده غر  در

 با   رسایدن  برای بلک  نباشد  اخالق  اصول خود ترجیح برمبتن  ما اخالق  اعمال اگر .1
  شاود  نم  محسو  اخالق  اعمال این مدنظرند  انسان  فرد رضای، برای ک  باشند اغراض 
 کا   اسا،  آن اخالق کان،  نظرب  .نیستند اخالق  اما  باشند نیکوی  اعمال اس، ممکن البت 

 عهاد  با   وفااکردن  کا   اسا،  خاو   جها،  آن از عهاد  ب  وفای مثالً .باشد تکلیف حسب
  مردم دربین شدننامخوش یا پاداش یا ثوا  خاطرب  ن  و اس،خو 
 وجا   سا   در کا   باشاد  مطلاق  ورتضار  باا  مأتاو  بایاد  اخالقا   عمال  یاک  مبنای .2
 مطاابق  رفتاار  آن انگاار  ک  باشد ایگون ب  باید اخالق  عمل انجام  ک آن اول :شود م ظاهر
 انساان   کرام، اخالق  عمل یک رد  ک آن دوم  هاس،انسان ةهم برای فراگیر و عام قانون 
 گاذاری قاانون   ک آن سوم  وسیل  ن  و اس، غای، یک خردمندی ذات هر .باشد باید نظرمد
Kant 1985: ) باشاد  آن برآیناد  غایاات  جمهاوری  کا   باشاد  هماهنگ باید چنان جامع  در

2,3ch..)

 در را آدما   ساعادت  شاود  ما   بنا وی اخالق ةفلسف بر ک  کان، سیاس  ةفلسف روازاین
 انگاران ساود  نا   و مدارانا  غایا،  و وجادان   ةوظیفا  انجام ک  داندم  گذاریقانون از نوع 
 یعنا   کاانت   آرمان البت   باشد اعمال قابل بشر آحاد برای مطلق صورتب  و گیرد قرار مدنظر

 اماا  نرساید   ظهاور  ةمنصا  با   نداش،  توقع نیز وی خود ک چنان عمل  در غایات  جمهوری
 ایان  در فارد  خودبنیادی دربا  ازجمل  لیبرال دموکراس  تکوین رد وی هایاندیش  تأثیرات
 .اس، آشکار سیاس  سیستم
 تادری   ب لیبرالیسم ارچو هچ در دموکراس  از دفاع در دیگری توجی  کان،  با زمانهم
 و بنتاام  جرما   .داش، کیدأت کار انجام عواقب و نتای  بر کان، برخالف ک  گرف، م  نض 
 گارا وظیف  مکتب درمقابل دقیقاً ک  دادند توسع  و گذاشتند بنیان را مکتب  میل استوارت جان
 ةمشخصا دو فکاری  مکتاب  ایان  .شاد  مشهور رای گفایده ب  گرفتند م  پ  هاآن چ آن .بود

 :دارد کل  و اصل 
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 شاود  منادی رضاای،  موجاب  چا  آن و اسا،  دیمنرضای، زندگ  در اصل  هدف .1
 افاراد  سایر رضای، با فرد رضای، برابری چیز یک بدبودن و بودنخو  معیار .اس، خو 
 افاراد  ساایر  برای ک  اس، خو  فرد برای چیزی پس .اس، چیز آن مندبودنفایده از جامع 
 چیازی  اگار  .2  کناد  نظرصرف چیز آن از باید فرد صورت درغیراین  باشد خو  نیز جامع 
 را جامعا   افاراد  از تعاداد  تارین بی  مندیرضای، ک درصورت  شود  تلق  خو  فرد برای
 میازان  دیگار  عبارتب  .اس، تربی  و ترفراهم اس، بخت خوش همان ک  نتیج  کند  فراهم
 شاود  ما  سانجیده  افاراد  رنا   و درد رمقابال د رضاای،  افازای   با جامع  یک بخت خوش

 .(58 -56 :1388میل)

 فاراوان  انتقادات غر   سیاس  ةاندیش رد گرای فایده پارادایم مدت طوالن  اقتدار باوجود
 برخا   گاوی پاساخ  مکتب این از جدیدی هایقرا ، امروزه ک  شده وارد آن ب  نیز جدی و

 رقیباا  اکنااون .(kdiwgdiS1981 ;emmoM1988 باا  بنگریااد  نموناا  باارای) اساا، انتقااادات
 دموکراسا   و لیبرالیسام  وصال  ةحلقا  تا اس، گذارده میدان ب  پا طرف  ب  عنوان با نفس تازه
 و اسا،  گرایا   فایاده  سرسخ، نامنتقد از ک  اس، زرال جان جدید پارادایم این واضع .شود
 باا  2کانت  رویکردی با بلک   برنیامد آن مشکالت جوی چاره درپ  تنهان  خود علم  عمر در
 تکلیاف  و وظیفا   تارجیح  .پرداخا، آن باا  ابا، رق ب  سیاس  لیبرالیسم عنوان با خود ةنظری

 ازساوی  ودشا   آمیختا   فاردی  امیال و اغراض و غایات با اس، ممکن ک  اهداف  بر عقالن 
 .سا، ا فیلساوف  ایان  بودنگراوظیف  گربیان خیر  مفاهیم بر حق مفاهیم برتری عنوانبا  رالز
 را خیار  مفهاوم  بایاد  نخساتین  وضاع  در نماینادگان  عادال،   اصاول  تدوین در وی  نظرب 
 نا   و شود م  سنجیده اس، حق چ آن با او  درنظر ها فضیل، و خیرها چراک   نهند کناری ب 

 (.Rawls 2001: 140-141) برعکس

 مراتاب  و جایگااه  بار مبتنا   مناابع  اول :شاوند ما   تقسیم دست  چند ب  مذکور خیرهای
 مانناد  فاردی  هاای قابلی، و ها یتوانا برمبتن  منابع دوم افراد  اقتصادی و سیاس  و اجتماع 

 صاورت ب  هاانسان ةهم برای ک  طبیع  حقوق سوم استعداد  و هوش یا جسم  های یتوانا
 اسا، ممکان  تکاالیف  و حقاوق  ایان  .کناد  ما   وضع را تکالیف  گرایان غای، و پارچ یک
 تاأثیر تحا،  رالاز  ماوردنظر  سیاس  مفهوم .دنباش دین  و  فلسف  اخالق   مکاتب تأثیرتح،
 کا  این ب باتوج  نخستین وضع در نمایندگان بلک  شود نم  تدوین منبع س  این از کدامهیچ
 قراردادنمبناا  باا  را ماوردنظر  سیاسا   مفهاوم   دنا ا عقالنا   و  برابار  آزاد  ویژگا   س  دارای
 (.shgaT 1995: 131, 66, 47-48) کنندم  تدوین اولی  هایخیر
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 بیاان   و  شاناخ،  تفکار   آزادی مثال  اساس  هایآزادی :از نداعبارت اولی  خیرهای
 و تواناای   مختلف  هایفرص، بین از شغل انتخا  آزادی و وآمد رف، و تحرک آزادی
 شادن صرف و شدنتبدیل قابل ک  درآمدی و ثروت اجتماع   مسئولی، و مناصب داشتنحق
 خویشااتنبا  احتارام  اجتمااع   مبناای  یا، درنها و  باشاد  نیازهاا  ساایر  با   رسایدن  راه در
(59-58 :2001 Rawls). 

 پاارادایم  دو بارخالف  اسا،   طرفا   با   برمبتن  ک  سیاس  لیبرالیسم در ترتیب بدین
 مفااهیم  با   اتکاا  بادون  را قدرت رفتار و اعمال ک  اس، مدنظر سیاس، از مفهوم  قبل  

 سیاسا   توجیا   طرفا   با   ةنحلا  در روش  چنین ب  .کند توجی  دین  و  اخالق  فلسف  
(justification political) رجاوع  عماوم   عقال  ب  فق  آن در ک  توجیه  یعن  شود  م  فت گ 
 .کندم  توجی  را دول، اقتدار اعمال و شود م 

 قارار  گساتره  ایان  از موقعیت  چ  در وی سیاس   ةفلسف دربا  نیگل آثار ب باتوج  حال
 چاون هام  یریسا  خا   یدارا  اسا یس ةفلساف  ةدرباار  گلین آثار ک  رسد م نظرب  گیرد؟م 

 در کا   اسا،  یگرگزینا  د امکاان  نا  یزم ایان  در یو اثار  نیاولا  .اسا،  رالاز  جان استادش
 نیگال  کا   نتایج  اما اس،  اخالق ةفلسف ةدربار اساساً اثر این هرچند  شد منتشر 1970سال
 اشااره  آن با   بعد سطور در ک  دارد سیاس  ةفلسف در مستقیم  و مهم ثیرأت اس، آن دنبالب 

 در رالاز  نظار تحا،  شا یدکتار  ةرساال  از  بخشا  درواقاع  کا    کتا  نیا در او .شد خواهد
  نا یگزگرید ةزیا انگ  عقالن اثبات  چگونگ لیتحل و  بررس الدنبب  اس،  هاروارد دانشگاه

 .اسا،   ذهنا  و  نا یع یانادازها چشام  ب  مربوط مشکالت وفصل حل یبرا یاریمع منزلةب 
 گاردد  لا  خ لیا م و عاطفا   باا  دینبا دهد م شکل را اخالق یمبنا ک   نیگزگرید  او درنظر

 (.49 -47 :1395 نیگل)
 یهاا سرچشام    عقالنا   ابیارز یبرا ی جا معتقدند ک  لسوفانیف  برخ برخالف  گلین
 در  عقالنا  و  نا یع یآرا کند م تالش کتا  نیا در  ندارد وجود  اخالق یها زهیانگ  اصل
 چاون هام  اخالقا   امری  عقالن الزامات بر گلین جویوجس، .دهد ارا    نیگزگرید اثبات
 ةفلساف  در  کتااب   نیگزگرید هرچند .س،او مشر  بودن کانت گرانیب  روشنب   نیگزگرید

 و  اسا یس ینهادهاا   ابیا ارز یبارا   محکا  کتاا   نیا در آمده فراهم  مبان اما  اس، اخالق
  نا یع قواعاد  یبرمبناا  را  خادمات  شاهروندان  ةهما  با   نداموظف ک  اس، ی قضا و یادار
 یدریا ح جاواد  زیا ن را  نا یگزگرید کا  نیا ا ذکر انیشا .لیم و عاطف  یبرمبنا ن  و کنندارا  

 ةفلساف  مباحاث   اخاالق  ةنا یزم در زیا ن یگرید آثار فوق اثر از پس گلین .اس، دهکر ترجم 
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 مهام  اثار  ساال  سا، یب از پاس   انیا م نیا ا در .کرد منتشر  فلسف موضوعات گرید و  ذهن
 لیا تحل با   مقال  نیا در ک   شد منتشر 9191 سال در یدارجانب و یبرابر  عنی یو  اسیس
 ةفاصال  نا   انادازد  ما  فاصال   اثار  دو نیا نیب چ آن رسدم  نظرب  .میازردپ  م اثر نیا نقد و

 و  نا یع یانادازها  چشام  مشاکل  وفصل حل چگونگ  ب  گلین  کانت نگاه رییتغ بلک   زمان 
 رییا تغ  طرفا   با  ء مشا  با    کاانت  مشر  از رالز استادش مانند زین او ک  انگار .اس،  نهذ

 نظار  با    داریجاناب  و براباری  محتاوای  خصوصااً م  نیگال  آثار ب باتوج  .اس، داده جه،
 شاواهد   اة ارا با   دراداما   ک  دارد قرار طرف  ب  یعن  سوم پارادایم در اکنون وی ک  رسد م 
 .پرداخ، خواهیم آن

 

 اثر محتوایی تحليل .4

 از هریاک  با   تحلیلا   وریمار  نخسا،    داریجانب و برابری محتوای  بررس  منظور ب 
 در دارد  فصال  پانزده اثر این .شود م  تقدیم نکات برخ  سسس و اندازیم م کتا  فصول
 ةنظریا  در اصال   ای  لئمسا  با   خواهاد  م  ک  کند م  انبی نیگل  مقدم عنوانبا اولفصل
 .اسا، دشوار حلراه  ةارا زیرا  ندارد ار آن برای حل راه  ةارا قصد البت  و بسردازد سیاس 
 تااکنون  کا   اسا،  سیاسا   ةفلساف  و اخاالق  باین  مشترک موضوع  وی موردنظر ةلئمس

 اسا، فاردی  اناداز  چشام  باا  جمع  انداز چشم بین سازگاری آن و رسد م  نظرب  الینحل
 اناداز  چشام  اگار  و کناد  ما   بیاان  را جمعا   مطالبات جمع  انداز چشم .(15 :1394 نیگل)

 تازاحم   فقا   جامعا   در درنتیج  و بود نخواهد کار در اخالق  باشد  نداشت  وجود شخص 
 دنباال با   را آرماان   سیاسا   نظام  یاک  ک  آمد خواهد وجود ب اتفاق  گرای هم و  مصالح 
 اسا، اناداز  چشام  دو این بین توازن یک گربیان سیاس  نظم هر نیگل نظرب  .داش، نخواهد

 .آید م  وجود ب مشروعی، بود  معقول اگر ک 
 ةنظریا  مساا ل  دشاوارترین  از غیرشخصا   انداز چشم و شخص  انداز چشم نیگل نظرب 
 درون در شخصا   اناداز  چشام  وجاود  .اس، افراد درون  تعارضات گربیان ک  اس، سیاس 
 مفهاوم  از وی .(16 :همان) کندم  ضروری را شمولجهان برابری و طرف  ب  افراد از یکهر
 اساتقبال  هاا انساان  درونا   اناداز  چشام  دو سااختن متاوازن  در کل  حل راه مثابةب  طرف  ب 
 دوم فصال  در موضاوع  ترشادن روشن جه، کرد انبی خود آغاز در طورک همان اما  کند م 
 غیرشخصا   اناداز  چشم وی نظرب  .پردازد م  مهم دو این ب  اس، انداز چشم دو عنوان با ک 

 .(23 :هماان ) بیفتاد  اتفااق  هرکس درون در باید ک  اس، خود منافع و خود از انتزاع درواقع
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 نخساتین  وضع در مشاب  بسیار تصویری ک  باشد رالز هایآموزه ثیرأتتح، شاید تعریف این
 .کند م    ارا را

 ازنظار  کا  کساان   بارای  غیرشخصا   و شخص  اندازهای چشم بین تعارض نیگل ازنظر
 بارای  اماا   کناد  نما   ایجااد  مشاکل   ناد ابخ،خوش اصطالح ب  و ندارند مشکل  اقتصادی
 یاک  گیارد م  شکل طرف  ب  ةسای در ک  ای طلب برابری  اقتصادی ازنظر  بدبخ، هایانسان

 چاال   اسا،  ممکان  منادان ثروت مطالبات نابرابر  نهای،ب  جهان در .اس، مبرم ضرورت
 کاالم  آغااز  هماین  در وی .(33 :هماان ) آورد وجاود  با  برابری گیریپ  دربارة را ای جدی
  مارکسیسات   معناای با   نا   بتا  ال  اقتصاادی  برابری را طرف  ب  موضوع طرح از خود هدف
 .شود م  دیده مختلف فصول در کتا  پایان تا نگرش این .کند م اعالم
 باین  تضااد  مهام  نتای  از یک  ب  نیگل «ناکجاآبادگرای  ةلئمس» عنوان با سوم فصل در
 درصاورت   سیاسا   ةنظریا  یک او نظرب  .پردازد م  غیرشخص  و شخص  اندازهای چشم
 دهاد   سازمان متوازن و معقول صورتب  شخص  منافع با را هاآرمان بتواند ک  اس، موفق

 خواهاد کشایده  ناکجاآباادگرای   و زیپردا خیال ب  هاآرمان درخصوص  صورتدرغیراین
 اقنااع   و آرماان   کارکردهاای  باین  ساازش  چگونگ  مشکالت ب  فصل این در وی .شد

 نیگاال چهاارم   یعنا   بعاد  فصال  در .(38 -37 :همااان) پاردازد  ما   سیاسا   هاای نظریا  
 جاوی وجسا، » وی نظار با   زیرا  سازد م  مرتب  سیاس  مشروعی، ب  را ناکجاآبادگرای 

 کا   ناکجاآباادگرای   در .(51 :هماان ) «اسا،  نظار  اتفااق  جاوی وجسا،  هماان  مشروعی،
 اگار  .اسا،  خدش  دچار نیز مشروعی، نیستند متوازن غیرشخص  و شخص  اندازهای چشم
 آیااد  وجااود باا تااوازن دوگاناا  اناادازهای چشاام بااین طرفاا  باا  مبناااقراردادن بااا
 جاوی وجسا،  در مبناای   تصاور با   طرفا   با   از شاکل   کا   پاذیریم  م صورتدراین»

 ل ا قا تفااوت  ثباات  و مشاروعی،  باین  نیگال  البتا    (53 :هماان ) «شود م وارد مشروعی،
 خوذأما  مشروعی، از وی تعریف بالعکس  یا باشد ثباتب  ول  مشروع نظام بساچ  .شود م 
 کا   اصاول   وی  تعریاف  با   بناا  .اسا،  3(samohTediahMakihTamT 1940) اسکنلن ةنظری از

 پاس  .(55 :هماان ) اسا،  مشروعی، مبنای کندرد معقول  صورتب  را هاآن تواندن کسهیچ
 .2  غیرشخصا   و شخصا   انادازهای  چشام  درباین  طرفا   ب  .1 :دارد رکن دو مشروعی،

 .(57 :همان) شهروندان منافع از معقول داریجانب
 تاوازن  مشاکل  بتواناد  کا   اس، اخالق  مبنای  یافتن دنبالب  نیگل کتا   پنجم فصل در
 را کاانت   مطلاق  امر فصل این در وی .کند حل را غیرشخص  و شخص  اندازهای چشم بین
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 و فقار  ب  را انداز چشم دو این مصداق فصول  سایر همانند البت  و کند م  بررس  با  این از
 واقعااً  غنا   و فقیار  تاا  داد خار   با   فلساف   انگاریسهل اندک  باید او  ازنظر .کاهدم  غنا
 شخصا   هایانگیزه جاک ازآن اما  (61 -60 :همان) دهند تن مطلق امر ب  سانیک صورتب 
 دربار  را غیرشخصا   هاای ارزش و دهناد  ما   تان  مرکاز  از گریاز  با   کم  تاحد فردی هر
 کارد  قاانع  اخالقا   اصل یک ب  توسل با صرفاً را مندثروت یک تواننم  بنابراین گیرند م 
 جاا این در» :نویسدم  درنهای، .(72 :همان) کند پوش چشم  مشروع شخص  منافع از ک 
 «شاود  تار نزدیاک  آن با   بتواند فرد شاید اما  ندارد وجود حلراه یک برای تضمین  هیچ نیز
 کا   انادازد ما   رالاز  جاان  آثاار  یاد ب  را ما آشکارا کان، ب  توسل فصل این در .(74 :همان)
 حتا   و نهاد بنا کانت  هایآموزه بر عدال، دربا  ای نظری  کتا  در یعن  درابتدا را طرف  ب 

 .کرد ده سازمان کان، از الهام با را اش نظری  از مختلف هایمؤلف 
 شخصا   انادازهای  چشم بین توازن ایجاد جه، را دیگری حلراه نیگل ششم  فصل در

 کناد   ما  نهااد پای   را «خود» درون در اخالق  کار تقسیم او .کند م  بررس  غیرشخص  و
 نیاز  فصل این در .(76 -75 :همان) کند پیدا تسری فرد هر پیرامون جهان ب  ک شرط ب  البت 

 .اسا،  یافتا   تمرکاز  اقتصادی مسا ل بر اخالق  کار تقسیم بررس  و تحلیل در نیگل نگرش
 کا   داندم  اخالق  کار تقسیم چنین مخالفانِ از را لیبرال ةجامع در مندانثروت از برخ  وی

 لیبارال  دولا، » روازایان  .(81 :همان) کنند م مقاوم، اجتماع  برابری طلب بردربرا آشکارا
 «نیسا،  خاو   کااف   ةاناداز  با   دولا،  ایان  اماا   باشد خودش رقبای از بهتر اس، ممکن

 تبیاین  ضامن  تاا  اسا،  تاالش  در نیگال  «طلب برابری» عنوان با هفتم فصل در .(80:همان)
 :گوید م  وی .کند برقرار ارتباط طرف  ب  مفهوم و آن بین طلب برابری مفهوم

 دربرابار  فقارا  از کا   معنا این ب  اس،  طلبان برابری خود بنیان و بن در مح  طرف  ب 
 منادان  ثاروت  امتیاازات  با   ک  نیس، معنا این ب  طلب برابری .کند م  دفاع مندانثروت

 اناا طرف باا  ةدغدغاا چااون پردازنااد نماا  فقاارا را اشهزیناا  کاا  بااورزیم حسااادت
 .(93 :همان) کل  اس،ای دغدغ 

 غناا  و فقر دربا  اجتماع  انشقاق موضوع ب  نیگل  «گرای هم» عنوان با هشتم فصل در
 و شخصا   اندازهای چشم بین تنازع حل درخصوص مهم و معروف حلراه دو او .پردازد م 

 و تحلیال  مناافع  حفاش  باا   از هاا حال راه آن ب  فقرا و اغنیا نگرش ب باتوج  را غیرشخص 
 مها  و تار قباول  قابال  نظاری  لحاا  با   هم طلبان برابری طرف  ب » وی نظرب  .کند م  س ربر
 .(106 :همان) «اس، جویان فایده طرف  ب  از ترمعقول انگیزش  لحا ب 



 299   داری برابری و جانبنقد و بررسی کتاب 

 آرماان  بتواناد  کا   دارد قاانون   و سیاسا   ارچو هچ و ساختار ب  اختصاص نهم فصل
 فقارا  کا   هماین » وی نظار با   .برساند ظهور ةمنص ب  وج  بهترین ب  را طلبان برابری طرف  ب 

 کا   جاوامع   چناین هام  .(118 :هماان ) «اس، فراگیر برابری دشمن نباشند اکثری، در دیگر
 براباری  تلفیاق  در  آمریکا ةجامع مانند  طرف  ب  ةانگیز ن  و اندنژادی و دین  قراب، محصول

 نیگال  معاایب    چناین  بر آمدنفا ق برای .(119 :همان) 4اندناامیدکننده دموکراس  و آزادی و
 نظار ب  ک  چیزی  اس، بدل  داریسرمای  یک ک  کند م نهادپی  را رقابت  بازار مسسوسیالی
 داریسارمای   گزینا  جاای  جها،  نهااد پی  این .اس، نکرده ابداع را آن کسهیچ وی خود
 را منطقا   و مناسب توازن غیرشخص  و شخص  اندازهای چشم بین اس، نتوانست  ک  اس،
 .(122 -121 :همان) کند ایجاد
 قارار  موردتوجا   ساازد  پاذیر امکاان  را طلبا  برابری تواندم  ک  های انگیزه دهم  فصل در
 کا   پاردازد  ما   ناابرابری  علال  با   نخسا،   مناساب   پاسخ ب  رسیدن برای نیگل .اس، گرفت 
 :از نداعبارت
 عاال   راه کا   دینا     ت جنسی نژادی  تبعی  مانند سنت  نوع از عامدان  هایتبعی  .1
  اکتساب  هایصالحی، خصوصاً هاس،صالحی، ب  روآوردن آن

 با   والادین  ازطریاق  معماوالً  کا   امکاناات  و مناابع  تملاک  در موروث  هاینابرابری .2
 قاانون  هرچناد  .یافا،  ناابرابری  ناوع  این برای تواننم  عالج  راه عمالً .رسدم  فرزندان
 .ساازد  ما  مواجا   محادودی،  باا  را های تملک ینچن کشورها از برخ  در ارث بر مالکی،
  کند تعدیل را نابرابری این تواندم  ها  خانواده دیگر برای ایجاب  هایفرص، ایجاد ازطرف 
  تفااوت  اصال  یعنا    رالاز  نهادیپی  راه از نیگل ک  طبیع  استعدادهای در نابرابری .3
 نیگال  بگاذریم   کا   استعداد و  طبق  تبعی   یعن  نابرابری أمنش س  این از .گوید م  سخن
 موجاب  خاود  و اس، تنبل  آن مخالف وج  ک  کند م  اضاف  نیز را تالش و کوش  ةانگیز

 تصاادفات   در شدنکشت  بدشانس   مانند مواردی البت   (135 -134 :همان) شود م  نابرابری
  بگاذارد ای طبقا   چا   جازو  را هاا آن داناد نما   ول   کند م  ذکر نیگل را ... و  شدنکار ب 
 رالاز  جاان  کا  درحاال    (136 :هماان ) داناد م  هاآن جبران مسئول را دول، کل  صورتب 

 کناد  ما   رجاوع ورفاع  تفااوت  اصال  باا  اکتساب  هایرینابراب انضمام ب  را موارد این تمام 
(13 ch. :1987 Rawls.) 

 و طبقا   ةوسایل  با  ایجادشاده  اجتماع  هاینابرابری ةدربار بحث نیگل یازدهم فصل در
 کا  آن اول :دارد وجود هانابرابری این حل برای امکان دو  وی نظرب  .گیردم  پ  را استعداد

 .داناد ما   پردازانا  خیاال  را شق این نیگل ک  بیاورند پایین را خود توقعات سطح شهروندان
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  دادهتوضایح  قابالً  کا   اخالقا   کار متقسی برمبن  شهروندان افکار بنیادی تبدل و تحول دوم
 براباری  تار کامال  تحقاق  با   ک  هاس،حکوم، ساختار در نهادی تغییرات ترمهمازآن و شد

 .(159 :همان) شود م  منجر اقتصادی و اجتماع 
 کا   پاردازد  ما   اساتعدادها  و هاا ارزش برخا   از ناشا   هاای نابرابری ب  دوازدهم فصل
 .نسساندند را ارزش آن اصاول  یا اشندنب داربرخور استعداد آن از شهرواندن ةهم اس،ممکن
 هاای موقعیا،  و هنگفا،  هاای ثاروت  پدیدآمادن  موجاب  ک  هنری موضوعات برخ  مثل

 عماوم  اگار  کا   اس، معتقد(Rawls 1987: 369) رالز همانند وی .شود م  اجتماع  ةبرجست
 بار مبتنا   سااختار  یاک  نسسندند  را زندگ  سبک و ورزش  و هنری هایارزش چنین مردم
 .(175 -172 :1394 نیگل) کند مال  کمک یا کند تروی  را هاآن نباید طرف  ب 

 هاای  ب جن در چ  افراد حقوق ک  با  این از پردازد  م  حقوق موضوع ب  سیزدهم فصل
 و اجتمااع   هاای ناابرابری  در تواناد م  چگون  عموم  های جنب  در چ  و فردی و شخص 
 اجتمااع   و اقتصاادی  هاای نابرابری با بخش  چنین ارتباط مبنای .باشد داشت  نق  اقتصادی

 ایجااد  از دیگاران  یعنا    اسا،  انحصااری  حقاوق  یاا  کا   اسا،  حقوق از بندیتقسیم این
 با   متعلاق  کا   غیرانحصااری  یاا   اندشده منع حق آن کارگیریب  و برخورداری در مزاحم،
 موجااب خااود عماال در یبناادتقساایم ایاان نکااردن رعایاا، .اساا، شااهروندان عمااوم
 .(178 -177 :همان) شود م های  نابرابری
 چیزهاای  سار  بار  بلکا    منافع سر بر ن  افراد تعارض ب  «مدارا» عنوان با چهاردهم فصل
 طرفا   با   بار مبتنا   حکوما،  سااختار  درپرتاو  حتا   کا   تعارضا    پاردازد  م  مندارزش
 نق  آن و رودم  مهم موضوعات از یک  سراغب  مشکل بیان در وی .دهد رخ اس،ممکن
 .(194 -193 :هماان ) اسا،  شاهروندان  هایارزش و خیرات از یک  منزلةب  جامع  در دین
 وادار را افاراد  دولا،  .1 :کنناد  اتخااذ  توانند م  موضع س  های ارزش چنین دربرابر هادول،
 مناابع  اختصاص یا تربی، و تعلیم ازطریق دول، .2  کنند پیروی خودش مدنظر ةشیو از کند
 هاای  سیاسا،  اتخااذ  باا  دولا،  .3  درآورد خود اهداف خدم، در را شهروندان امکانات و

 روش نیگال  .کناد  تار آسان زندگ  از دیگری تصور تحقق بر را زندگ  از تصویر یک تحقق
 نیسا،  خنثا   خیار  از تصاورات  درمیاان  البتا   کا   داند م  لیبرال  مدارای بر منطبق را سوم
 .(207 -206 :همان)

 مسایر  در کندکننده عوامل  منزلةب  ک  پردازد م  فعل  دنیای هایمحدودی، ب  آخر فصل
 کلا   گاروه  دو در را عوامال  ایان  وی .کنناد م  عمل طلب برابری و طرف  ب  ةروی گسترش
 بنیاادین  هاای ارزش شادید  تضااد  .2  اقتصاادی  حااد  هاای ناابرابری  .1 :کناد  م  بندیدست 
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 سیاسا   نظم اصل  شرای  برای مستقیم  مدهایآپ  مهم ةلفؤم دو این چراک   (217:همان)
 هاای نظاام  تماام  تبادیل  آرزویا   کا  آنبااوجود  نیگل  روازاین (.212 :همان) دارد عادالن 
 اسا،  معتقاد  اسا،  برومندانا  آ زندگ  سطح آوردنفراهم برای لیبرال دموکراس  ب  سیاس 
 ولا    نیسا،  هاابزی  وی ازنظار  جهاان  هرچند .بود دیگری چیزهای فکر ب  باید آن از قبل

 رفتاار  نیگال  نظار ب  بین این در .(218 :همان) اس، بربست  رخ، میان از اخالق  مشروعی،
 و شاکاف  ایان  علل ازجمل  فقیر ملل با یافت توسع  کشورهای اکثر مضحک و خس، با مأتو

 .(217 :همان) اس، اخالق  ناهنجاری

   ا ارا خواننده ب  مقال  پانزده بهتر عبارتب  یا فصل دهپانز این در نیگل چ آن درخصوص
 :رسد م  نظرب  زیر شرح ب  نکات  دهد م 

 رالاز  شاگرد ک  جه، آن از تنهان   شود م  دیده کتا  جای جای در نیگل بر رالز ثیرأت .1
 نظار  اشتراک با  از  روازاین .دارد قرار طرف  ب  پارادایم در وی ک  جه، آن از بلک   اس،
 .دانسا،  عدال، دربا  ای نظری  بر ایحاشی  توانم  را نیگل کتا  طرف   ب  مفهوم در کل 
 در کا    آبادگرایانا  ناکجا موضاوع  ةدربار :شود م  بسنده مثال یک ب  نظر نقط  این ییدأت برای

 رالازی  ساامان  با  ةجامعا  هاای محدودی، کشف را آن نیگل شد  پرداخت  آن ب  قبل قسم،
 ماواردی  ازجملا   رالازی  ساامان  با  ةجامعا  درخصوص وی انتقاد .(44 :همان) کند م  تلق 
 کتاا   در بعاداً  رالز ک  اینکت  .(88 :همان) اس، داده قرار هدف را رالز بودنکانت  ک  اس،

 دلیال ب  بودنکانت  از وی .کرد اصالح نحویب  را ناکجاآبادگرایان  وج  این سیاس  لیبرالیسم
 کشاید  دسا،  مختلاف  هاای فرهناگ  باا  جوامع ةهم در آن اعمال امکان عدم و شا فراگیری

 آن لاوازم  هام  و طرفانا   ب  نگرش نیگل ک  س،ا درحال  این .(228 -207 :1389 موسوی)
 بار مبنا   گرایا  فایاده  از رالاز  انتقااد  و (89 :1394 نیگال ) داناد ما   طلبانا  برابری شدیداً را

 .(91 :هماان ) داناد ما  انا  طرف با   شادیداً  ایدغدغا   را اشاخاص  باین  تمایز نگرفتن جدی
 باودن کاانت   کناد   ما   ییدأت را رالز طلب برابری و طرف  ب  ک آن ضمن نیگل  دیگرعبارتب 
  کند م  نقد را وی
 فصال  پاانزده  از .اسا،  اقتصاادی  اماور  بار  متمرکز طرف  ب  یماپاراد در نیگل نگرش .2
 ساایر  در و شاود  ما   مرباوط  طرفا   با   اقتصادی هایجنب  ب  مستقیماً فصل هش، موجود
 از نیگال  توقاع   روازایان  .اسا،  شاده  ذکار  فراوان  اقتصادی ارجاعات و هامثال نیز فصول
 غیرشخصا   و شخص  اندازهای چشم دربین متوازن نظام یک ایجاد درجه، تالش سیاس،

 صافحات  در تلقا   این از مختلف  موارد .اس، ندار و دارا بین و غنا و فقر ةزمین و حوزه در
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 اقتصاادی  هاای جنبا   با   نیگال  چارا  ک این اس، توج  قابل جااین در چ آن ول   آمده قبل
 در رالاز  .اسا،  ناپاذیر انکار زمینا   ایان  در رالاز  ثیرأت اس،؟ داده تریبی  اهمی، طرف  ب 

 اقتصاادی  هاای بریناابرا   با  را کتااب   و اشنظریا   از مهم  بخ  عدال، دربا  ای نظری 
 دارد اختصااص  اجتمااع   هاای نابرابری ب  دوم اصل  عدال، اصل دو از .دهد م اختصاص

 تماایز  وجا   و آمیاز مناقشا   هاای بخ  ترینمهم از و شود م  ناش  آن از «تفاوت اصل» ک 
 .اس، غر  در فکری هاینحل  سایر با سیاس  لیبرالیسم ةنظری

 و ثبات در اجتماع  عدال، اهمی، گربیان اقتصادی هاینابرابری بر رالز و نیگل توج 
 هار  آشایل  ةپاشان  اقتصاادی  ناکارآمادی  اصوالً ک این ذکر شایان .اس، سیاس  مشروعی،

 اساتمرار  دالیال  از یکا   کا   گفا،  بتاوان  شااید   روازایان  .شاود  ما   تلق  سیاس  نظام
 ن  زن گمان  این .اس، بوده اقتصادی مسا ل ب  توج  گذشت  قرن س  در لیبرال دموکراس 

 اسا،   غار   در موجاود  وضع بودنآلایده معن ب  ن  و لیبرال دموکراس  از دفاع معن ب 
  ةارا و اقتصادی هاینابرابری موضوع ب  ک  اس، سیاس  سیستم یک ةتجرب ب  توج  بلک 
 رقیبا   بار  پیاروزی  موجاب  ماذکور  توجا   ک ایگون ب   داده اهمی، مختلف های حل راه
  اس، شده مارکسیسم چونهم

 نکتا   این ب  فق  .دهدنم    ارا رالز از مستقل  و روشن تعریف طرف  ب  دربارة نیگل .3
 انگیزشا   لحا ب  هم و ترقبول قابل نظری لحا ب  هم طلبان برابری طرف  ب » ک  کند م  اکتفا

 هام  طرفانا   با   نگارش » وی نظار ب  .(106 :همان) «اس، جویان فایده طرف  ب  از ترمعقول
 رالاز  تعریاف  ب  باید روازاین .(89 :همان) «اس، طلبان برابری شدیداً لوازم  هم و خودش

 رالاز  ةنظریا  در طرفا   با    شاد  ذکار  مقال  این ابتدای در طورک نهما .کرد اکتفا طرف  ب  از
 عادال،  اصاول  عناوان  باا  حاق  از مفاهیم  برمبتن  بلک   نیس، خیر از مفهوم  هیچ برمبن 
 و اخالقا   فلساف   فرضپی  هیچ اصل دو این و ندامشترک آن در شهروندان ةهم ک  اس،
 اسا،  خدش  قابل رالز ازسوی ادعای  چنین چندره (.Rawls 1995: 47-48, 151) ندارد دین 
 از رالاز  تعریاف  با   نیگال  نکاردن  تعرض ب باتوج  اما کرد  قبول سادگ ب  را آن تواننم  و
 .گذاریمم  آن قبول  بر را فرض طرف  ب 

 وجااود باار وی کیاادأت اساا، مهاام نیگاال کتااا  در چاا آن مااذکور  فاارض باا باتوجاا 
 درجها،  تالش و لیبرال ةجامع ازجمل  مختلف جوامع در اجتماع  و اقتصادی هاینابرابری
 باا  طرفا   با   ةنظریا  کا   رسااند م  نتیج  این ب  را خواننده ک  اس، حدیب  آن وفصلحل

 روازایان  .دارد توجا   اقتصاادی  و اجتماع  هاینابرابری حذف ب  فق  طلبان برابری گرای 
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 از فرماول   چا   با   طرفا   ب  ةنظری براسا  ک  اس، این شود م  تداع  ذهن در ک  سؤال 
 و باشاد  ساازگار  ماذکور  ةنظریا  هاای لف ؤم با بتواند ک  یاف، دس، توانم  اقتصادی ةبرنام

 نکناد؟  دارخدشا   را طرفا   با   اصاول  و باشاد  داشت  را موجود هاینابرابری تقلیل توانای 
 هماان  در اماروزه  نکناد؟  تاروی   را خیار  از مفهوم  هیچ ک  دارد وجود اقتصادی مکتب آیا

 جادی  نظرهاای اخاتالف  اقتصاادی  ریزیبرنام  مسا ل از بسیاری درخصوص لیبرال جوامع
 درصاد  و هاا مالیاات  ناوع  شاامل   کا   هاس،مالیات موضوع موارد این از یک  .دارد وجود
 را هاا مالیاات  هاا  دماوکرات  الفبارخ  خواهاان  جمهاوری  آمریکاا  در ماثالً   شاود  م هاآن

 مالیااات از را کااالن هااایثااروت صاااحبان و طبقااات از برخاا  حتاا  و دهنااد ماا کاااه 
 کا   صاورت  بدین  اس، شده تبدیل اقتصادی ةنظری یک ب  خود این ک چنان .کنند م استثنا
 روناق  تولیاد  تاا  ناد ا معااف  اضاف  هایهزین  و مالیات از بزرگ هایسرمای  رکود  دوران در

 و حمایا،  دولا،  ازسوی باید یا ای نظری  چنین حال .شود حل اقتصادی مشکالت و بگیرد
 .نکناد  دخال، اقتصاد ةادار برای قوانین وضع در اصوالً و بماند طرف ب  دول، یا شود عمل 
 با   فقا   نکناد  اقتصااد  در دخاالت   هایچ  کا   حاد  ایان  در دولا،  عملا  با   لیبرالیسم در

 نیاز  هاا آن و هاسا، آن منتقادان  از رالاز  ک  شود م  منتسب (libertarianism) گرایان انتخا 
 در دولا،  طرفا   ب  موضوع روازاین و اس، الزام  امری دول، دخال،  بنابراین .رالز منتقد
 .ماندم  باق  طرف  ب  مکتب عمل  و نظری مهم هایچال  از یک  اقتصادی امور

 ةجامعا ماداران در  نظارات دیان  قطا  طرف  نیس،. دین و ن چال  مکتب ب  یگان اقتصاد 
کناد. ایان    هاا ایجااد نما    مشاغول  بارای آن  تار از اقتصااد دل  طرف کم های ب نظر لیبرالمد

  چناین وی بدان پرداخت  اسا،. هام   ماس، ک  نیگل هوشمندان  در فصل چهاردهموضوع 
جواماع اسا، و ایان اندیشا  ناشا  از       ةکاردن هما  مانند اساتادش رالاز  معتقاد با  لیبارال     

 اندیشمندان لیبرال اس،. (Eurocentrism) مرکزیاروپا
 

 گيری نتيجه .5

 لیبارال  اندیشامندان  از  یکا  هاای دغدغا   طارح  درپ  نیگل تامس اثر داریجانب و برابری
 مساا ل  بررسا   اثر این در نویسنده برای مهم موضوع .اس، برابری و طرف  ب  درخصوص

 دو ایان  درباین  نیگال  کیدأت ک   اس، غیرشخص  و شخص  انداز چشم دو بین مشکالت و
 جواماع  در و کناون   جهان در اقتصادی هاینابرابری  وی نظرب  .اس، اقتصادی مسا ل منظر
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 هاا آن عاال   اولویا،   روازایان  .اسا،  نداشات   ساابق   ک  رسیده ایکنندهنگران حد ب  لیبرال
 .رساندم  طلب برابری مکتب ب  را وی طرف  ب  ازمنظر

 هاای ناابرابری  خااص  صاورت با   و انداز چشم دو بین مشکالت ک  کند م  تالش نیگل
  تا الب  کناد  واکااوی  طلبانا  یبرابار  طرفا   با   هاای فارض پای   باا  را اجتماع  و اقتصادی
 قطعا   و مشاخ   حال راه یاک  دنباال ب   کند م  ذکر کتا  در بارها وی خود طورک  همان
 را وی ناتماام  کار این هرچند  اس، مشکل بسیار وی نظرب  نقط  این ب  رسیدنزیرا  نیس،
 و براباری  یعنا   حاضار  اثار  انتشاار  زیرا  رسانید انجام ب  سیاس  لیبرالیسم انتشار با رالز جان

 بااا  بااوده سیاساا  لیبرالیساام از قباال و عاادال، دربااا  ای نظریاا  از بعااد کاا  داریجانااب
 .اسا،  باوده  زماان هم انتقادات ب  پاسخ در مقاالت  انتشار و اشنظری  در رالز تجدیدنظرهای

 انتشاار  بارای  رالاز  گشاای راه نیگل امثال هایدغدغ  و انتقادات اصوالً ک این فرض  روازاین
 اثار  متوجا   رالاز   اخیار  کتاا   ةمطالع با .رسدم  نظرب  صحیح اس، بودهسیاس  لیبرالیسم
 شاد  اشااره  آن ب  نیز مقال  این در ک  هاآن ترینمهم از یک  .شویمم  نیگل انتقادات انگش،
 .اسا،  سیاسا   انساان  ةخودساخت مفهوم بر تکی  و کان، اخالق  مکتب ةسای از رالز خرو 
 محساو   اساتاد  و شااگرد  بین گفتمان  درون سخن یک داریجانب و برابری  ترتیب بدین
 پشاتیبان   توجی  چگونگ  هاآن از یک   دارد روپی  جدی هایچال  ک  گفتمان  .شود م 

 .اس، طرف  ب  کرس  بر نشستن باوجود اقتصادی هایمکتب از لیبرال دول،
 

 ها نوشت پی
 

 .، علم  دانشگاه شاهدئعضو هی. 1

ای از تلقا  کانا، از   توان تفسیری رویا  وضع نخستین را م »:اقتبا  از کان،  اذعان دارد ب رالز . 2
 «تجربا  عناوان شاده اسا،     ةارچو  یک نظریا هاستقالل فرد و نیز اوامر مطلق دانس، ک  در چ

( 1987: 293shgaT.) 

 دردانشاگاه گرفا،.    نیخود را در هما  ةفلسف یاخالق در دانشگاه هاروارد  او دکترا فلسفة استاد .3
 .شود و ژان ژاک روسو شناخت  م  چون جان رالز  امانو ل کان، انیقراردادگرا زمرة

 2014 شاروع شاد و حاوادث شاهر فرگوسان در ساال       2011 استری، کا  در ساال   والجنب  . 4
 .جا و صحیح بوده اس، نگران  نیگل ب دلداد ک  ناامیدی و نشان

 
 نامه کتاب



 305   داری برابری و جانبنقد و بررسی کتاب 

 علاوم  ةنامپژوه   «رالز بودنکانت  ازمنظر عدال، ةنظری در طرف ب  بررس »  (1389) سیدرضا موسوی 
 .4 ش  5    سیاس 

 .ن  نشر :تهران ها  مردی مرتض  ترجمة  گرای دهیفا  (1388) استوارت جان میل 
 .معاصر نگاه :تهران حیدری  جواد ترجمة  داریجانب و برابری  (1394) تامس  نیگل
 .معاصر نگاه :تهران حیدری  جواد ترجمة   دیگرگزین امکان  (1395) تامس  نیگل

yMToHkdiwgdiSS(1981)SscadiTmoeMcamiTsaMS .ymophTHgniadTadTwyhiSMcc:TidhThpmadT: 

Kant, Immanuel (1985), Critique de La Raison Pratique, Trad. par Luc Ferry et Heinz 

Wismann, Paris : Gallimard. 

emmoMSs.. (1988).smmSTgomoMcaMnT:moS:wMg,oaMoTcSSscadihgodTidpdhS 

Nagel, Thomas (1991),hTistnhadcHPgoMTTyTdsMoTdcHdromoi:moS:wMgShocdhadcH. 

Nagel, Thomas (1994), Égalité et partialité, Traduit par Cl. Beauvillard, Paris: Presses 

Universitaires de France. 

Rawls, John (1987), Théorie de la justice, Trad. par C. Audard, Paris : Édition du seuil. 

Rawls, John (1995), Libéralisme politique, Trad. par C. Audard, Paris : Presses Universitaires de 

France. 

Rawls, John (2001), Justice as fairness: A restatement, Cambridge: Harvard University Press. 

Rawls, John (2005 a), A Theory of Justice: Original Edition, USA: Belknap Press of Harvard 

University Press. 

Rawls, John (2005 b), Edition Expanded Liberalism Political, University Columbia USA Press. 



 


