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چكيده
جانبداری از آثار تامس نیگل فیلسوف آمریکاای صار تباار اسا ،کا در

برابری و
حوزة فلسفة سیاس نگاشت شده اس .،وی در این کتا

م کوشد بین خیرات شخص

جانابداری

و غیرشخص چشماندازی از یک تعامل منطق ایجاد کند و گارة اخالقا
بین این دو مفهوم را در اندیش و عمل بگشاید .در حوزة عمل تأکید نیگال بای تار بار

جنب های اقتصادی برابری شهروندی اس ،تا جنب های فرهنگ

سیاس

و اجتماع آن.

اصل انجام شاده اسا ،نخسا،

در این مقال نقد و بررس کتا

نیگل در س بخ

صورت و ساختار ظاهری کتا

بررس شاده و ساسس با نیگال و کتااب

سیاس دورانمدرن پرداخت ایم .درپایان محتوای اثر را تحلیل و دستاورد کتا

در فلسافة
نیگال را

کاردهایام.

در دفاع از مکتب ب طرف مخصوصاً باتوج ب نگرش اقتصادی وی ارزیااب

تالش نیگل مبتن بر واکااوی مشاکالت باین چشامانادازهای شخصا و غیرشخصا

بریهای اقتصادی و اجتماع با
همچنین ب صورت خاص در زمینة نابرا 
ب صورت عام و 

راهحال مشخصا
تاالشهاا با 

برابریطلبان اس ،البتا ایان

پی فرضهای ب طرف
منته نم شود.

جانبداری ب طرف

کليدواژهها :برابری
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 .1مقدمه
تکثرگرای ( )pluralismیک از مهمترین ویژگ های دموکراس لیبرال اسا ،کا فیلساوفان
این نحلة فکری ب آن مباهات ما کنناد اماا در چناد دهاة اخیار ویژگا مزباور موجاب
دلمشغول آنها شده زیرا امنیا ،ثباات و مشاروعی ،را در چناین جاوامع درمعارض

تهدید قرار داده اس .،ازاینرو برخ از اندیشمندان علوم سیاس با طرح نظریة «ب طرفا »
معتقدند ک دربین نظری های فلسف اخالقا و دینا گونااگون در غار بایاد نظریا ای
تدوین کرد ک محور مشترک دربین همة این نظری ها باشد تا هم ب آن گردن نهند و بادین
ترتیب هم تکثرگرایا حفاش شاود و هام از تشات ،آرا در مساا ل مهام و سرنوشا،سااز
جلوگیری شود .اولین و البت مهمترین فیلساوف کا نظریاة با طرفا را ارا ا کارد جاان
رالزبود .نظریة وی موسوم ب لیبرالیسم سیاس یک از مهمترین نظری های ناظر ب ب طرفا
( )neutralityاس.،
پس از چاپ اولین کتا رالز یعن نظری ای دربا عدال ،در نقد و بررس این اثار
و نظریة ارا شده در آن آثار فراوان متنوع و بدیع ب وجود آمد ک برخ در حمایا ،و
برخ در انتقاد از آن بود .یک از صاحبان این آثار ک خود بعدها از فیلسوفان پرآوازه شد
تامس نیگل ( )samohT Nagleشاگرد رالز بود .وی فیلسوف آمریکای صر تباار اساتاد
دانشگاه نیویورک و حوزة اصل مطالعات او فلسفة ذهن فلسفة سیاس و اخالقاسا.،
در سیاس ،او نزدیک ب رالز اس .،نیگل چند مقال و چناد کتاا در ایان باا نگاشات
اس .،برابری و جانبداری ( )Nagel 1991یک از این آثار اسا ،کا در ذیال با نقاد و
بررس آن م پردازیم.

 .2ساختار و صورت کتاب
جانبداری را در سال  1991م در  208صفح منتشار کارد و

انتشارات آکسفورد برابری و
س سال بعد نیز ترجمة فرانسوی ( )Nagel 1994آن راه بازار شد .اکناون ترجماة فارسا
آن با هم ،جواد حیدری 1در  240صفح ازسوی نشر نگاه معاصر چاپشاده اسا .،ایان
کمترین اغالط تایس با شامارگان
چشمنواز با 

خوشدس ،و انتخا قلم

ترجم در قطع
 1100نسخ منتشر شاده اسا .،محتاوای کتاا در پاانزده فصال شاامل مقدماة نویسانده
تقسیمبندی شده اس .،این چهارده فصل یا مقال ط سالهای 1987تاا  1990نوشات شاده
ک دو مقال قبالً با برخ تغییرات در نشری های تخصص منتشر شده اس .،بااوجود برخا
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آنکا
مشاترکاناد :اول 

ناهمگون های ظاهری مقاالت این کتاا حاداقل در دو موضاوع

مباحث همة مقاالت شامل موضوع ب طرف اس .،نیگل در تالش اس ،تا در انتخاا باین
ایانکا از
راهحل برای برابری شهروندی بیاباد دوم 
چشماندازهای شخص و غیرشخص 
آنهاا درخصاوص موضاوعات اقتصاادی اسا .،وی در ایان
پانزده مقال بی از نیما از 
مقاالت اخیر بر برابری شهروندی با انتقاد از تبعای هاای نااورای اقتصاادی مخصوصااً در
آمریکا تأکید م کند.
یک از ویژگ های مثب ،در این کتا واژهنامة انگلیس ب فارس و فارس ب انگلیسا
ایانکا برخا

اس ،ک برای استفادة خوانندگان در درک بهتر اثر بسایار مفیاد اسا ،چا
ایانکا متارجم محتارم برخا
معاادلساازی دارد یاا 

واژههای جدید در اثر مذکور نیاز با

واژهناماة
معادلهای جدید برای واژگان ازقبلترجم شده را ب کار م بارد کا درهرصاورت 

مذکور برای خواننده مفید خواهد بود.
جانابداری محساو اسا ،توضایحات

آنچ جای خاال آن در ترجماة براباری و

دیدگاههاای نویسانده

گزارهها و

ضروری مترجم محترم درقالب پانوش ،درخصوص برخ
یکپارچ نیس ،بلک شامل مقال های اسا ،کا طا
جاک کتا نیگل یک اثر 
ازآن 
اس .،
مناسب،های مختلف البت با موضاوع مشاترک منتشار شاده اسا ،ماواردی

چند سال و ب
وجود دارد ک نویسنده در یک مقال موضوع را ب صاورت اجماال بیاان کارده و در مقالاة
دیگری آن موضوع را ب تفصیل توضیح داده اس ،خواننده کا اشاراف با کلیاات اندیشاة
اینگون موارد احتمال ابهام و تناق در اندیشة وی را م دهد ک با توضایح
نیگلندارد در 
مترجم م توانس ،قابلرفع باشد .برای مثال در صفحة 30آمده اس:،
مصایب،هاای انساان فقا اضاطرابات ناشا از

ب طرف تنها م تواناد با مجموعاة
تعارضات درون را اضاف کند و کاه آن اضطرابات را در زمرة اهداف خودش بارای
هم بگنجاند اما این امر مسئل را اساساً بدون تغییر برای افاراد خاصا رهاا ما کناد
افرادی کا اهاداف شخصا ترشاان کا باا خیار جمعا تعاارض دارد با آن شاکل
تازهایببخشند (نیگل .)30 :1394

بیانگر مخالف ،نیگل با ب طرف یا حداقل انتقااد وی اسا ،اماا در فصال
عبارات باال 
دیگر در صفحة  89م گوید:
براباریطلبانا اسا.،

ب عقیدة من نگرش ب طرفان هم خودش و هم لوازم شادیداً
همینطورک گفت ام این نگرش از قابلی ،ما برای اتخاذ نظرگاه ناش م شود ک ماا را
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از کیست مان منتزع و جدا م کند اما ارزش زندگ و با روزی هار شخصا را کاامالً
تصدیق و تأیید م کند (همان.)89 :

برابااریطلباا

جملااة باااال را اگااار درکنااار عباااارات متعاادد نیگاال در دفااااع از
یاکدیگرناد و وی یاک
براباریطلبا الزم و ملازوم 

()egalitarianismبگذاریم ب طرف و
آنچ نیگال در صافحة  30آورده
مدافع ب طرف باید باشد و ن مخالف آن اما این نتیج با 
پااراگرافهاای

آنک عباارات وی و حتا
یکدیگر مباین ب نظر م رسند خصوصاً 
اس ،با 
نقلقول اول در برداش ،اشتباه خواننده سهیماناد .اگار ایان توضایح را اضااف
قبل و بعد در 
کنیم ک در صفحة  30غرض اصل نیگل بیان مشکالت فراروی ب طرف اسا ،و نا انتقااد
از آن دیگر احتمال تناق و تباین در آرای نیگل رفع خواهد شد .در مقالاة مربوطا نیگال
یاکدیگار مقایسا ما کناد و
دو چشمانداز شخص و غیرشخص را توضیح م دهد و باا 
مشکالت هرکدام را بیان م کند .در این مقال ک دومین مقال کتا اس ،با طرفا هماان
چشمانداز غیرشخص اس.،

 .3جایگاه نيگل در فلسفۀ سياسی
صاحبنظر در معرف،شناسا

برای درک محتوای کتاب از نیگل ک فیلسوف چندوجه و
فلسفة ذهن فلسافة اخاالق و فلسافة سیاسا اسا ،بایاد یاادآوری کارد کا براباری و
جانبداری در زمرة آثار وی در زمینة فلسفة سیاس اسا .،از ایان منظار با جایگااه ایان

فیلسوف در فلسفة سیاس م پردازیم البت نخسا ،نگااه با گساترة فلسافة سیاسا در
غر در دوران مدرن م افکنیم :
بعد از رنسانس ک یک از دستاوردهای مهم آن دموکراس بود روشهای مختلف بارای
حمای ،از این دموکراس شاکل گرفا .،اگار دموکراسا را یاک ضالع از مثلاث در نظار
بگیریم ضلع دوم منظوم ای از آرا و نظریات بود ک در دفااع از ایان دموکراسا بااعناوان
لیبرالیسم ایجاد شد اما ضلع سوم ب چگونگ ارتباط بین لیبرالیسم و دموکراسا اختصااص
عبارتدیگر نحوة دفاع لیبرالیسم از دموکراسا و چگاونگ توجیا اعماال دولا،

دارد .ب 
برآمده از لیبرالیسم این مثلث را کامل م کند .درط چند قرن گذشت نظری های مختلفا در
آنهاا تبیاین و توجیا نحاوة تعامال
چهارچو کل لیبرلیسم ارا شده کا هادف اصال 
حکوم،شوندگان بوده اس .،ایان نحاوة توجیا باا عناوان پاارادایم در

حکوم،کنندگان و

فلسفة سیاس هر از چندگاه عوض شاده و جاای خاود را با پاارادایم دیگار ما دهاد.
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بنابراین دو ضلع لیبرالیسم و دموکراس همیش ثاب ،بودهاند اما این ضالع ساوم اسا ،کا
تغییر م کند .این ضلع سوم همان روشهای مختلف اس ،ک در دفاع از دموکراسا طارح
آنها مشر کانت اس.،
شده و یک از 
الهامبخ بسیاری از اندیشامندان
کان ،ک بی تر ب یک فیلسوف اخالق معروف اس ،
در غر بوده و دو اصل اساس در منظومة اخالق وی برجست اس:،

 .1اگر اعمال اخالق ما مبتن بر ترجیح خود اصول اخالق نباشد بلک برای رسایدن با
اغراض باشند ک برای رضای ،فرد انسان مدنظرند این اعمال اخالق محسو نم شاود
البت ممکن اس ،اعمال نیکوی باشند اما اخالق نیستند .ب نظر کان ،اخالق آن اسا ،کا
حسب تکلیف باشد .مثالً وفای ب عهاد از آن جها ،خاو اسا ،کا وفااکردن با عهاد
نامشدن دربین مردم
خوش 

خو اس ،و ن ب خاطر ثوا یا پاداش یا
 .2مبنای یاک عمال اخالقا بایاد تاوأم باا ضارورت مطلاق باشاد کا در سا وجا
آنک انجام عمل اخالق باید ب گون ای باشد ک انگاار آن رفتاار مطاابق
ظاهرم شود :اول 
آنک در یک عمل اخالق کرام ،انساان
انسانهاس ،دوم 

قانون عام و فراگیر برای همة
قاانونگاذاری

آنک
مدنظر باید باشد .هر ذات خردمندی یک غای ،اس ،و ن وسیل سوم 
در جامع چنان باید هماهنگ باشاد کا جمهاوری غایاات برآیناد آن باشاد ( Kant 1985:
 .)ch.2,3
ازاینرو فلسفة سیاس کان ،ک بر فلسفة اخالق وی بنا ما شاود ساعادت آدما را در

غایا،مدارانا و نا ساودانگاران

قانونگذاری م داند ک انجام وظیفاة وجادان و
نوع از 
مدنظر قرار گیرد و ب صورت مطلق برای آحاد بشر قابلاعمال باشد البت آرمان کاانت یعنا
چنانک خود وی نیز توقع نداش ،با منصاة ظهاور نرساید اماا

جمهوری غایات در عمل
تأثیرات اندیش های وی در تکوین دموکراس لیبرال ازجمل دربا خودبنیادی فارد در ایان
سیستم سیاس آشکار اس.،
همزمان با کان ،توجی دیگری در دفاع از دموکراس در چهارچو لیبرالیسم ب تادری

نض م گرف ،ک برخالف کان ،بر نتای و عواقب انجام کار تأکید داش .،جرما بنتاام و
جان استوارت میل مکتب را بنیان گذاشتند و توسع دادند ک دقیقاً درمقابل مکتب وظیف گارا
فایدهگرای مشهور شاد .ایان مکتاب فکاری دومشخصاة

آنها پ م گرفتند ب
آنچ 
بود .
اصل و کل دارد:
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رضاای،منادی شاود

آنچا موجاب
رضای،مندی اسا ،و 

 .1هدف اصل در زندگ
خو اس .،معیار خو بودن و بدبودن یک چیز برابری رضای ،فرد با رضای ،سایر افاراد
فایدهمندبودن آن چیز اس .،پس چیزی برای فرد خو اس ،ک برای ساایر افاراد
جامع از 
صرفنظر کناد  .2اگار چیازی

درغیراینصورت فرد باید از آن چیز

جامع نیز خو باشد
رضای،مندی بی تارین تعاداد از افاراد جامعا را

برای فرد خو تلق شود درصورت ک
عبارتدیگار میازان

فراهمتر و بی تر اس .،ب 

خوشبخت اس،

فراهم کند نتیج ک همان
خوشبخت یک جامع با افازای رضاای ،درمقابال درد و رنا افاراد سانجیدهما شاود

(میل.)58 -56 :1388
فایدهگرای در اندیشة سیاس غر انتقادات فاراوان
باوجود اقتدار طوالن مدت پارادایم 
پاساخگاوی برخا

و جدی نیز ب آن وارد شده ک امروزه قرا ،های جدیدی از این مکتب
انتقااادات اساا( ،باارای نمونا بنگریااد با  .)1988emmoM; 1981kdiwgdiSاکنااون رقیبا
تازهنفس با عنوان ب طرف پا ب میدان گذارده اس ،تا حلقاة وصال لیبرالیسام و دموکراسا
شود .واضع این پارادایم جدید جان رالز اس ،ک از منتقدان سرسخ ،فایادهگرایا اسا ،و
چارهجوی مشکالت آن برنیامد بلک با رویکردی کانت  2باا

در عمر علم خود ن تنها درپ
نظریة خود با عنوان لیبرالیسم سیاس ب رقابا ،باا آنپرداخا .،تارجیح وظیفا و تکلیاف
عقالن بر اهداف ک ممکن اس ،با غایات و اغراض و امیال فاردی آمیختا شاود ازساوی
گرابودن ایان فیلساوف اسا.،
بیانگر وظیف  
رالز باعنوان برتری مفاهیم حق بر مفاهیم خیر 
ب نظر وی در تدوین اصاول عادال ،نماینادگان در وضاع نخساتین بایاد مفهاوم خیار را
آنچ حق اس ،سنجیده م شود و نا
فضیل،ها درنظر او با 

ب کناری نهند چراک خیرها و
برعکس (.)Rawls 2001: 140-141

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

توانای های جسم یا هوش و استعداد سوم حقوق طبیع ک برای همة
یکپارچ و غای،گرایان تکالیف را وضع ما کناد .ایان حقاوق و تکاالیف ممکاناسا،
تحا،تاأثیر

تح،تأثیر مکاتب اخالق فلسف و دین باشند .مفهوم سیاس ماوردنظر رالاز

اینکا
هیچکدام از این س منبع تدوین نم شود بلک نمایندگان در وضع نخستین باتوج ب 

دارای س ویژگا آزاد برابار و عقالنا اناد مفهاوم سیاسا ماوردنظر را باا مبنااقراردادن
خیرهای اولی تدوین م کنند (.)shgaT 1995: 131, 66, 47-48
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آزادیهای اساس مثال آزادی تفکار شاناخ ،و بیاان

عبارتاند از:

خیرهای اولی
فرص،های مختلف تواناای و

آزادی تحرک و رف،وآمد و آزادی انتخا شغل از بین
صرفشادن

تبدیلشدن و
حقداشتن مناصب و مسئولی ،اجتماع ثروت و درآمدی ک قابل 

در راه رسایدن با ساایر نیازهاا باشاد و درنهایا ،مبناای اجتمااع احتارامبا خویشااتن
(.)Rawls 2001: 58-59

بدین ترتیب در لیبرالیسم سیاس ک مبتن بر با طرفا اسا ،بارخالف دو پاارادایم
قبل مفهوم از سیاس ،مدنظر اس ،ک اعمال و رفتار قدرت را بادون اتکاا با مفااهیم
فلسف اخالق و دین توجی کند .ب چنین روش در نحلاة با طرفا توجیا سیاسا
( )political justificationگفت م شود یعن توجیه ک در آن فق ب عقال عماوم رجاوع
م شود و اعمال اقتدار دول ،را توجی م کند.
حال باتوج ب آثار نیگل دربا فلسفة سیاس وی در چ موقعیت از ایان گساتره قارار
هامچاون
م گیرد؟ ب نظر م رسد ک آثار نیگل درباارة فلسافة سیاسا دارای خا سایری 
استادش جان رالاز اسا .،اولاین اثار وی در ایان زمینا امکاان دیگرگزینا اسا ،کا در
سال 1970منتشر شد هرچند این اثر اساساً دربارة فلسفة اخالق اس ،اما نتایج کا نیگال
ب دنبال آن اس ،تأثیر مهم و مستقیم در فلسفة سیاس دارد ک در سطور بعد با آن اشااره
تحا،نظار رالاز در

خواهد شد .او در این کتا کا درواقاع بخشا از رساالة دکتاریاش
دانشگاه هاروارد اس ،ب دنبال بررس و تحلیل چگونگ اثبات عقالن انگیازة دیگرگزینا
چشامانادازهای عینا و ذهنا اسا.،

ب منزلة معیاری برای حلوفصل مشکالت مربوط ب
درنظر او دیگرگزین ک مبنای اخالق را شکل م دهد نباید باا عاطفا و میال خلا گاردد
(نیگل .)49 -47 :1395

نیگل برخالف برخ فیلسوفان ک معتقدند جای برای ارزیاب عقالنا سرچشام هاای
اصل انگیزههای اخالق وجود ندارد در این کتا تالش م کند آرای عینا و عقالنا در
هامچاون

جس،وجوی نیگل بر الزامات عقالن امری اخالقا

اثبات دیگرگزین ارا دهد.
انگر کانت بودن مشر اوس .،هرچند دیگرگزین کتااب در فلسافة
دیگرگزین ب روشن بی 
اخالق اس ،اما مبان فراهمآمده در این کتاا محکا بارای ارزیااب نهادهاای سیاسا و
موظفاند با هماة شاهروندان خادمات را برمبناای قواعاد عینا

اداری و قضای اس ،ک
نکا دیگرگزینا را نیاز جاواد حیادری
ارا کنند و ن برمبنای عاطف و میل .شایان ذکر ایا 
ترجم کرده اس .،نیگل پس از اثر فوق آثار دیگری نیاز در زمیناة اخاالق مباحاث فلسافة
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ذهن و دیگر موضوعات فلسف منتشر کرد .در ایان میاان پاس از بیسا ،ساال اثار مهام
جانبداری در سال  1991منتشر شد ک در این مقال با تحلیال

سیاس وی یعن برابری و
آنچ بین این دو اثار فاصال ما انادازد نا فاصالة
و نقد این اثر م پردازیم .ب نظر م رسد 
زمان بلک تغییر نگاه کانت نیگل ب چگونگ حلوفصل مشاکل چشامانادازهای عینا و
ذهن اس .،انگار ک او نیز مانند استادش رالز از مشر کاانت با مشا ء با طرفا تغییار
جانابداری با نظار

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

 .4تحليل محتوایی اثر
جانبداری نخسا ،ماروری تحلیلا با هریاک از

ب منظور بررس محتوای برابری و
فصول کتا م اندازیم و سسس برخ نکات تقدیم م شود .این اثر پانزده فصال دارد در
فصلاول باعنوان مقدم نیگل بیان م کند ک م خواهاد با مسائل ای اصال در نظریاة
راهحل دشواراسا.،
راهحل برای آن را ندارد زیرا ارا ة 
سیاس بسردازد و البت قصد ارا ة 
مسئلة موردنظر وی موضوع مشترک باین اخاالق و فلسافة سیاسا اسا ،کا تااکنون
الینحل ب نظر م رسد و آن سازگاری بین چشمانداز جمع باا چشاماناداز فاردیاسا،
(نیگل  .)15 :1394چشمانداز جمع مطالبات جمعا را بیاان ما کناد و اگار چشاماناداز
شخص وجود نداشت باشد اخالق در کار نخواهد بود و درنتیج در جامعا فقا تازاحم
همگرای اتفاق ب وجود خواهد آمد ک یاک نظام سیاسا آرماان را با دنباال
مصالح و 
بیانگر یک توازن بین این دو چشامانادازاسا،

نخواهد داش .،ب نظر نیگل هر نظم سیاس
ک اگر معقول بود مشروعی ،ب وجود م آید.

ب نظر نیگل چشمانداز شخص و چشمانداز غیرشخصا از دشاوارترین مساا ل نظریاة
بیانگر تعارضات درون افراد اس .،وجاود چشاماناداز شخصا در درون
سیاس اس ،ک 
جهانشمول را ضروری م کند (همان .)16 :وی از مفهاوم

هریک از افراد ب طرف و برابری
انساانهاا اساتقبال

متاوازنسااختن دو چشاماناداز درونا

راهحل کل در
ب طرف ب مثابة 
روشنترشادن موضاوع در فصال دوم

همانطورک در آغاز خود بیان کرد جه،
م کند اما 
ک با عنوان دو چشمانداز اس ،ب این دو مهم م پردازد .ب نظر وی چشماناداز غیرشخصا
درواقع انتزاع از خود و منافع خود اس ،ک باید در درون هرکس اتفااق بیفتاد (هماان.)23 :
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آموزههای رالز باشد ک تصویری بسیار مشاب در وضع نخساتین

تح،تأثیر

این تعریف شاید
را ارا م کند.

ازنظر نیگل تعارض بین چشماندازهای شخص و غیرشخصا بارای کساان کا ازنظار
بخ،اناد مشاکل ایجااد نما کناد اماا بارای
خوش 

اقتصادی مشکل ندارند و ب اصطالح
برابریطلب ای ک در سایة ب طرف شکل م گیارد یاک

انسانهای بدبخ ،ازنظر اقتصادی

ثروتمنادان ممکان اسا ،چاال

ضرورت مبرم اس .،در جهان ب نهای ،نابرابر مطالبات
جدیای را دربارة پ گیری برابری با وجاود آورد (هماان .)33 :وی در هماین آغااز کاالم
هدف خود از طرح موضوع ب طرف را برابری اقتصاادی البتا نا با معناای مارکسیسات
اعالمم کند .این نگرش تا پایان کتا در فصول مختلف دیده م شود.
در فصل سوم با عنوان «مسئلة ناکجاآبادگرای » نیگل ب یک از نتای مهام تضااد باین
چشماندازهای شخص و غیرشخص م پردازد .ب نظر او یک نظریاة سیاسا درصاورت
آرمانها را با منافع شخص ب صورت معقول و متوازن سازمان دهاد

موفق اس ،ک بتواند
آرمانها ب خیالپردازی و ناکجاآباادگرای کشایدهخواهاد

درغیراینصورت درخصوص

شد .وی در این فصل ب مشکالت چگونگ ساازش باین کارکردهاای آرماان و اقنااع
نظریا هاای سیاسا ما پاردازد (همااان .)38 -37 :در فصال بعاد یعنا چهاارم نیگاال
جسا،وجاوی

ناکجاآبادگرای را ب مشروعی ،سیاس مرتب م سازد زیرا با نظار وی «
جسا،وجاوی اتفااقنظار اسا( »،هماان .)51 :در ناکجاآباادگرای کا

مشروعی ،هماان
چشماندازهای شخص و غیرشخص متوازن نیستند مشروعی ،نیز دچار خدش اسا .،اگار
بااا مبناااقراردادن باا طرفاا بااین چشااماناادازهای دوگاناا تااوازن باا وجااود آیااد
جسا،وجاوی

دراینصورتم پاذیریم کا شاکل از با طرفا با صاورت مبناای در
« 
مشروعی ،واردم شود» (هماان )53 :البتا نیگال باین مشاروعی ،و ثباات تفااوت قا ال
م شود .چ بسا نظام مشروع ول ب ثبات باشد یا بالعکس تعریف وی از مشروعی ،ماأخوذ
از نظریة اسکنلن ( 3)samohTediahMakihTamT 1940اسا .،بناا با تعریاف وی اصاول کا
آنها را ب صورت معقول ردکند مبنای مشروعی ،اسا( ،هماان .)55 :پاس
هیچکس نتواند 

مشروعی ،دو رکن دارد .1 :ب طرفا درباین چشامانادازهای شخصا و غیرشخصا .2
جانبداری معقول از منافع شهروندان (همان.)57 :

در فصل پنجم کتا نیگل ب دنبال یافتن مبنای اخالق اس ،کا بتواناد مشاکل تاوازن
بین چشماندازهای شخص و غیرشخص را حل کند .وی در این فصل امر مطلاق کاانت را
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از این با بررس م کند و البت همانند سایر فصول مصداق این دو چشمانداز را ب فقار و
سهلانگاری فلساف با خار داد تاا فقیار و غنا واقعااً

غنا م کاهد .ازنظر او باید اندک
انگیزههای شخصا

ازآنجاک
یکسان ب امر مطلق تن دهند (همان )61 -60 :اما 
ب صورت 
ارزشهاای غیرشخصا را دربار

هر فردی تاحد کم با گریاز از مرکاز تان ما دهناد و
ثروتمند را صرفاً با توسل ب یک اصل اخالقا قاانع کارد

م گیرند بنابراین نم توان یک
اینجاا
چشمپوش کند (همان .)72 :درنهای ،م نویسد« :در 

ک از منافع شخص مشروع
نزدیاکتار شاود»

راهحل وجود ندارد اما شاید فرد بتواند با آن
نیز هیچ تضمین برای یک 
(همان .)74 :در این فصل توسل ب کان ،آشکارا ما را ب یاد آثاار جاان رالاز ما انادازد کا
آموزههای کانت بنا نهاد و حتا

ب طرف را درابتدا یعن در کتا نظری ای دربا عدال ،بر
سازمانده کرد.

مؤلف های مختلف از نظری اش را با الهام از کان،
راهحل دیگری را جه ،ایجاد توازن بین چشمانادازهای شخصا
در فصل ششم نیگل 
و غیرشخص بررس م کند .او تقسیم کار اخالق در درون «خود» را پای نهاادما کناد
البت ب شرط ک ب جهان پیرامون هر فرد تسری پیدا کند (همان .)76 -75 :در این فصل نیاز
نگرش نیگل در تحلیل و بررس تقسیم کار اخالق بر مسا ل اقتصادی تمرکاز یافتا اسا.،
ثروتمندان در جامعة لیبرال را از مخالفانِ چنین تقسیم کار اخالق م داند کا

وی برخ از
ازایانرو «دولا ،لیبارال

آشکارا دربرابر طلب برابری اجتماع مقاوم،م کنند (همان.)81 :
ممکن اس ،بهتر از رقبای خودش باشد اماا ایان دولا ،با انادازة کااف خاو نیسا»،
برابریطلب » نیگال در تاالش اسا ،تاا ضامن تبیاین

(همان .)80:در فصل هفتم با عنوان «
برابریطلب بین آن و مفهوم ب طرف ارتباط برقرار کند .وی م گوید:

مفهوم
برابریطلبان اس ،ب این معنا کا از فقارا دربرابار

ب طرف مح در بن و بنیان خود
ثاروتمنادان

برابریطلب ب این معنا نیس ،ک با امتیاازات

ثروتمندان دفاع م کند.

حسااادت بااورزیم ک ا هزین ا اش را فقاارا نماا پردازنااد چااون دغدغ اة ب ا طرفاناا
دغدغ ایاس ،کل (همان.)93 :

همگرای » نیگل ب موضوع انشقاق اجتماع دربا فقر و غناا
در فصل هشتم با عنوان « 
راهحل معروف و مهم درخصوص حل تنازع بین چشماندازهای شخصا و
م پردازد .او دو 
حالهاا از باا حفاش مناافع تحلیال و
راه 
غیرشخص را باتوج ب نگرش اغنیا و فقرا ب آن 
قباولتار و هام
برابریطلبان هم با لحاا نظاری قابال 

بررس م کند .ب نظر وی «ب طرف
فایدهجویان اس( »،همان.)106 :

معقولتر از ب طرف

ب لحا انگیزش
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فصل نهم اختصاص ب ساختار و چهارچو سیاسا و قاانون دارد کا بتواناد آرماان
برابریطلبان را ب بهترین وج ب منصة ظهور برساند .با نظار وی «هماین کا فقارا

ب طرف
هامچناین جاوامع کا
دیگر در اکثری ،نباشند دشمن برابری فراگیر اس( »،هماان .)118 :
نژادیاند و ن انگیزة ب طرف مانند جامعة آمریکا در تلفیاق براباری

محصول قراب ،دین و
4
ناامیدکنندهاند (همان .)119 :برای فا قآمدن بر چناین معاایب نیگال

و آزادی و دموکراس
سوسیالیسم بازار رقابت را پی نهادم کند ک یک سرمای داری بدل اس ،چیزی ک ب نظار
جاایگزینا سارمای داری

هیچکس آن را ابداع نکرده اس .،این پی نهااد جها،
خود وی 
اس ،ک نتوانست اس ،بین چشماندازهای شخص و غیرشخص توازن مناسب و منطقا را
ایجاد کند (همان.)122 -121 :
امکاانپاذیر ساازد موردتوجا قارار

برابریطلبا را

انگیزههای ک م تواند

در فصل دهم
گرفت اس .،نیگل برای رسیدن ب پاسخ مناساب نخسا ،با علال ناابرابری ما پاردازد کا
عبارتاند از:

 .1تبعی های عامدان از نوع سنت مانند تبعی نژادی جنسیت دینا کا راه عاال
صالحی،های اکتساب

صالحی،هاس ،خصوصاً

آن روآوردن ب
نابرابریهای موروث در تملاک مناابع و امکاناات کا معماوالً ازطریاق والادین با

.2
فرزندان م رسد .عمالً راه عالج نم توان برای این ناوع ناابرابری یافا .،هرچناد قاانون
تملکهای را باا محادودی ،مواجا ما ساازد.

مالکی ،بر ارث در برخ از کشورها چنین
فرص،های ایجاب برای دیگر خانوادهها م تواند این نابرابری را تعدیل کند

ازطرف ایجاد
 .3نابرابری در استعدادهای طبیع ک نیگل از راه پی نهادی رالاز یعنا اصال تفااوت
طبق و استعداد کا بگاذریم نیگال
سخن م گوید .از این س منشأ نابرابری یعن تبعی
انگیزة کوش و تالش را نیز اضاف م کند ک وج مخالف آن تنبل اس ،و خاود موجاب
نابرابری م شود (همان )135 -134 :البت مواردی مانند بدشانس کشت شدن در تصاادفات
آنهاا را جازو چا طبقا ایبگاذارد
کارشدن و  ...را نیگل ذکر م کند ول نما داناد 
ب 
آنها م داناد (هماان )136 :درحاال کا جاان رالاز
ب صورت کل دول ،را مسئول جبران 
رفاعورجاوع ما کناد
ریهای اکتساب باا اصال تفااوت 
تمام این موارد را ب انضمام نابراب 
(.)Rawls 1987: ch. 13
نابرابریهای اجتماع ایجادشاده با وسایلة طبقا و

در فصل یازدهم نیگل بحث دربارة
آنکا
نابرابریها وجود دارد :اول 

استعداد را پ م گیرد .ب نظر وی دو امکان برای حل این
خیاالپردازانا ما داناد.

شهروندان سطح توقعات خود را پایین بیاورند ک نیگل این شق را

 300پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال نوزدهم ،شمارة هفتم ،مهر 1398

دوم تحول و تبدل بنیادی افکار شهروندان مبن بر تقسیم کار اخالقا کا قابالً توضایحداده
کامالتار براباری

حکوم،هاس ،ک با تحقاق

مهمتر تغییرات نهادی در ساختار
ازآن 
شد و 
اجتماع و اقتصادی منجر م شود (همان.)159 :

ارزشهاا و اساتعدادها ما پاردازد کا

نابرابریهاای ناشا از برخا

فصل دوازدهم ب
ممکناس ،همة شهرواندن از آن استعداد برخوردار نباشند یا اصاول آن ارزش رانسساندند.
موقعیا،هاای

ثاروتهاای هنگفا ،و

مثل برخ موضوعات هنری ک موجاب پدیدآمادن
برجستة اجتماع م شود .وی همانند رالز ()Rawls 1987: 369معتقد اس ،کا اگار عماوم
ارزشهای هنری و ورزش و سبک زندگ را نسسندند یاک سااختار مبتنا بار

مردم چنین
آنها را تروی کند یا کمک مال کند (نیگل .)175 -172 :1394
ب طرف نباید 
فصل سیزدهم ب موضوع حقوق م پردازد از این با ک حقوق افراد چ در جنب هاای
ناابرابریهاای اجتمااع و

شخص و فردی و چ در جنب های عموم چگون م تواناد در
نابرابریهاای اقتصاادی و اجتمااع

اقتصادی نق داشت باشد .مبنای ارتباط چنین بخش با
تقسیمبندی از حقوق اسا ،کا یاا حقاوق انحصااری اسا ،یعنا دیگاران از ایجااد

این
شدهاند یاا غیرانحصااری کا متعلاق با
مزاحم ،در برخورداری و ب کارگیری آن حق منع 
تقساایمبناادی در عماال خااود موجااب

عمااوم شااهروندان اساا .،رعایاا،نکااردن ایاان
نابرابریهای م شود (همان.)178 -177 :
فصل چهاردهم با عنوان «مدارا» ب تعارض افراد ن بر سر منافع بلکا بار سار چیزهاای
ارزشمند م پاردازد تعارضا کا حتا درپرتاو سااختار حکوما ،مبتنا بار با طرفا

ممکناس ،رخ دهد .وی در بیان مشکل ب سراغ یک از موضوعات مهم م رود و آن نق
ارزشهای شاهروندان اسا( ،هماان.)194 -193 :

دین در جامع ب منزلة یک از خیرات و
ارزشهای س موضع م توانند اتخااذ کنناد .1 :دولا ،افاراد را وادار

دول،ها دربرابر چنین

کند از شیوة مدنظر خودش پیروی کنند  .2دول ،ازطریق تعلیم و تربی ،یا اختصاص مناابع
سیاسا،هاای

و امکانات شهروندان را در خدم ،اهداف خود درآورد  .3دولا ،باا اتخااذ
آسانتار کناد .نیگال روش

تحقق یک تصویر از زندگ را بر تحقق تصور دیگری از زندگ
سوم را منطبقبر مدارای لیبرال م داند کا البتا درمیاان تصاورات از خیار خنثا نیسا،
(همان.)207 -206 :
محدودی،های دنیای فعل م پردازد ک ب منزلة عوامل کندکننده در مسایر

فصل آخر ب
برابریطلب عمل م کنناد .وی ایان عوامال را در دو گاروه کلا

گسترش رویة ب طرف و
ارزشهاای بنیاادین

ناابرابریهاای حااد اقتصاادی  .2تضااد شادید

دست بندی م کناد.1 :
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(همان )217:چراک این دو مؤلفة مهم پ آمدهای مستقیم برای شرای اصل نظم سیاسا
نظاامهاای

آنکا آرزویا تبادیل تماام
ازاینرو نیگل بااوجود 
عادالن دارد (همان .)212 :
فراهمآوردن سطح زندگ آبرومندانا اسا ،معتقاد اسا،

سیاس ب دموکراس لیبرال برای
قبل از آن باید ب فکر چیزهای دیگری بود .هرچند جهاان ازنظار وی هاابزی نیسا ،ولا
مشروعی ،اخالق از میان رخ ،بربست اس( ،همان .)218 :در این بین ب نظار نیگال رفتاار
توأم با خس ،و مضحک اکثر کشورهای توسع یافت با ملل فقیر ازجمل علل ایان شاکاف و
ناهنجاری اخالق اس( ،همان.)217 :
آنچ نیگل در این پانزده فصل یا ب عبارت بهتر پانزده مقال ب خواننده ارا ا
درخصوص 
م دهد نکات ب شرح زیر ب نظر م رسد:
 .1تأثیر رالز بر نیگل در جایجای کتا دیده م شود ن تنها از آن جه ،ک شاگرد رالاز
ازاینرو از با اشتراک نظار
اس ،بلک از آن جه ،ک وی در پارادایم ب طرف قرار دارد .
کل در مفهوم ب طرف کتا نیگل را م توان حاشی ای بر نظری ای دربا عدال ،دانسا.،
برای تأیید این نقط نظر ب یک مثال بسنده م شود :دربارة موضاوع ناکجاآبادگرایانا کا در
محدودی،هاای جامعاة با ساامان رالازی

قسم ،قبل ب آن پرداخت شد نیگل آن را کشف
تلق م کند (همان .)44 :انتقاد وی درخصوص جامعاة با ساامان رالازی ازجملا ماواردی
اس ،ک کانت بودن رالز را هدف قرار داده اس( ،همان .)88 :نکت ای ک رالز بعاداً در کتاا
لیبرالیسم سیاس این وج ناکجاآبادگرایان را ب نحوی اصالح کرد .وی از کانت بودن ب دلیال
فرهناگهاای مختلاف دسا ،کشاید

فراگیریاش و عدم امکان اعمال آن در همة جوامع باا
(موسوی  .)228 -207 :1389این درحال اس ،ک نیگل نگرش ب طرفانا و هام لاوازم آن
فایادهگرایا مبنا بار

برابریطلبانا ما داناد (نیگال  )89 :1394و انتقااد رالاز از

را شدیداً
جدینگرفتن تمایز باین اشاخاص را دغدغا ای شادیداً با طرفانا ما داناد (هماان.)91 :
برابریطلب رالز را تأیید ما کناد کاانت باودن

آنک ب طرف و
عبارتدیگر نیگل ضمن 

ب
وی را نقد م کند
 .2نگرش نیگل در پارادایم ب طرف متمرکز بار اماور اقتصاادی اسا .،از پاانزده فصال
موجود هش ،فصل مستقیماً ب جنب های اقتصادی با طرفا مرباوط ما شاود و در ساایر
ازایانرو توقاع نیگال از

مثالها و ارجاعات اقتصادی فراوان ذکار شاده اسا.،
فصول نیز 
سیاس ،تالش درجه ،ایجاد یک نظام متوازن دربین چشماندازهای شخص و غیرشخصا
در حوزه و زمینة فقر و غنا و بین دارا و ندار اس .،موارد مختلف از این تلقا در صافحات
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اینک چارا نیگال با جنبا هاای اقتصاادی
اینجا قابلتوج اس ،
آنچ در 
قبل آمده ول 
ب طرف اهمی ،بی تری داده اس،؟ تأثیر رالاز در ایان زمینا انکارناپاذیر اسا .،رالاز در
بریهاای اقتصاادی
نظری ای دربا عدال ،بخ مهم از نظریا اش و کتااب را با ناابرا 
نابرابریهاای اجتمااع اختصااص دارد

اختصاصم دهد .از دو اصل عدال ،اصل دوم ب
مهمترین بخ هاای مناقشا آمیاز و وجا تماایز
ک «اصل تفاوت» از آن ناش م شود و از 
نظریة لیبرالیسم سیاس با سایر نحل های فکری در غر اس.،
بیانگر اهمی ،عدال ،اجتماع در ثبات و
نابرابریهای اقتصادی 

توج نیگل و رالز بر
اینک اصوالً ناکارآمادی اقتصاادی پاشانة آشایل هار
مشروعی ،سیاس اس .،شایان ذکر 
ازایانرو شااید بتاوان گفا ،کا یکا از دالیال اساتمرار

نظام سیاس تلق ما شاود.
دموکراس لیبرال در س قرن گذشت توج ب مسا ل اقتصادی بوده اس .،این گمان زن ن
آلبودن وضع موجاود در غار اسا،
ایده 

ب معن دفاع از دموکراس لیبرال و ن ب معن
نابرابریهای اقتصادی و ارا ة

بلک توج ب تجربة یک سیستم سیاس اس ،ک ب موضوع
ایک توجا ماذکور موجاب پیاروزی بار رقیبا
راهحلهای مختلف اهمی ،داده ب گون  
همچون مارکسیسم شده اس،


 .3نیگل دربارة ب طرف تعریف روشن و مستقل از رالز ارا نم دهد .فق ب این نکتا
قبولتر و هم ب لحا انگیزشا
برابریطلبان هم ب لحا نظری قابل 

اکتفا م کند ک «ب طرف
فایدهجویان اس( »،همان .)106 :ب نظار وی «نگارش با طرفانا هام

معقولتر از ب طرف

ازاینرو باید ب تعریاف رالاز
برابریطلبان اس( »،همان .)89 :

خودش و هم لوازم شدیداً
از ب طرف اکتفا کرد .هما نطورک در ابتدای این مقال ذکار شاد با طرفا در نظریاة رالاز
مبن بر هیچ مفهوم از خیر نیس ،بلک مبتن بر مفاهیم از حاق باا عناوان اصاول عادال،
مشترکاند و این دو اصل هیچ پی فرض فلساف اخالقا و

اس ،ک همة شهروندان در آن
دین ندارد ( .)Rawls 1995: 47-48, 151هرچند چنین ادعای ازسوی رالز قابلخدش اسا،
و نم توان آن را ب سادگ قبول کرد اما باتوج ب تعرضنکاردن نیگال با تعریاف رالاز از
ب طرف فرض را بر قبول آن م گذاریم.
آنچا در کتااا نیگاال مهاام اساا ،تأکیااد وی باار وجااود
باتوجا با فاارض مااذکور 
نابرابریهای اقتصادی و اجتماع در جوامع مختلف ازجمل جامعة لیبرال و تالش درجها،

حلوفصل آن ب حدی اس ،ک خواننده را ب این نتیج م رسااند کا نظریاة با طرفا باا

ازایانرو

نابرابریهای اجتماع و اقتصاادی توجا دارد.

برابریطلبان فق ب حذف

گرای
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سؤال ک در ذهن تداع م شود این اس ،ک براسا نظریة ب طرفا با چا فرماول از
برنامة اقتصادی م توان دس ،یاف ،ک بتواند با مؤلف هاای نظریاة ماذکور ساازگار باشاد و
نابرابریهای موجود را داشت باشاد و اصاول با طرفا را خدشا دار نکناد؟

توانای تقلیل
آیامکتب اقتصادی وجود دارد ک هیچ مفهوم از خیار را تاروی نکناد؟ اماروزه در هماان
اخاتالفنظرهاای جادی

جوامع لیبرال درخصوص بسیاری از مسا ل برنام ریزی اقتصاادی
مالیااتهاا و درصاد

مالیاتهاس ،کا شاامل ناوع

وجود دارد .یک از این موارد موضوع
مالیااتهاا را

دماوکراتهاا

جمهاوریخواهاان بارخالف

آنهام شاود ماثالً در آمریکاا

کاااه ما دهنااد و حتا برخا از طبقااات و صاااحبان ثااروتهااای کااالن را از مالیااات
چنانک این خود ب یک نظریة اقتصادی تبدیل شده اس ،بدین صاورت کا
استثنام کنند .
در دوران رکود سرمای های بزرگ از مالیات و هزین های اضاف معاافاناد تاا تولیاد روناق
بگیرد و مشکالت اقتصادی حل شود .حال چنین نظری ای یا باید ازسوی دولا ،حمایا ،و
عمل شود یا دول ،ب طرف بماند و اصوالً در وضع قوانین برای ادارة اقتصاد دخال ،نکناد.
در لیبرالیسم با عملا دولا ،در ایان حاد کا هایچ دخاالت در اقتصااد نکناد فقا با
آنهاا نیاز
آنهاسا ،و 
انتخا گرایان ( )libertarianismمنتسب م شود ک رالاز از منتقادان 
ازاینرو موضوع ب طرفا دولا ،در
منتقد رالز .بنابراین دخال ،دول ،امری الزام اس ،و 
امور اقتصادی یک از چال های مهم نظری و عمل مکتب ب طرف باق م ماند.

اقتصاد یگان چال مکتب ب طرف نیس .،دین و نقطا نظارات دیانماداران در جامعاة
مدنظر لیبرالهای ب طرف کمتار از اقتصااد دلمشاغول بارای آنهاا ایجااد نما کناد .ایان
موضوع اس ،ک نیگل هوشمندان در فصل چهاردهم بدان پرداخت اسا .،هامچناین وی
مانند اساتادش رالاز معتقاد با لیبارالکاردن هماة جواماع اسا ،و ایان اندیشا ناشا از
اروپامرکزی ( )Eurocentrismاندیشمندان لیبرال اس.،

 .5نتيجهگيری
جانبداری اثر تامس نیگل درپ طارح دغدغا هاای یکا از اندیشامندان لیبارال

برابری و
درخصوص ب طرف و برابری اس .،موضوع مهم برای نویسنده در این اثر بررسا مساا ل
و مشکالت بین دو چشمانداز شخص و غیرشخص اس ،ک تأکید نیگال درباین ایان دو
نابرابریهای اقتصادی در جهان کناون و در جواماع

منظر مسا ل اقتصادی اس .،ب نظر وی
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آنهاا
ازایانرو اولویا ،عاال 

کنندهای رسیده ک ساابق نداشات اسا.،
نگران 

لیبرال ب حد
برابریطلب م رساند.

ازمنظر ب طرف وی را ب مکتب
ناابرابریهاای

نیگل تالش م کند ک مشکالت بین دو چشمانداز و با صاورت خااص
یطلبانا واکااوی کناد البتا
فارضهاای با طرفا برابار 

اقتصادی و اجتماع را باا پای 
راهحال مشاخ و قطعا
همانطورک خود وی بارها در کتا ذکر م کند ب دنباال یاک 
نیس ،زیرارسیدن ب این نقط ب نظر وی بسیار مشکل اس ،هرچند این کار ناتماام وی را
جان رالز با انتشار لیبرالیسم سیاس ب انجام رسانید زیرا انتشاار اثار حاضار یعنا براباری و
جاناابداری ک ا بعااد از نظری ا ای دربااا عاادال ،و قباال از لیبرالیساام سیاس ا بااوده بااا
همزماان باوده اسا.،
تجدیدنظرهای رالز در نظری اش و انتشار مقاالت در پاسخ ب انتقادات 
راهگشاای رالاز بارای انتشاار
اینک اصوالً انتقادات و دغدغ های امثال نیگل 
ازاینرو فرض 

لیبرالیسم سیاس بوده اس ،صحیح ب نظر م رسد .با مطالعة کتاا اخیار رالاز متوجا اثار
آنها ک در این مقال نیز ب آن اشااره شاد
مهمترین 
انگش ،انتقادات نیگل م شویم .یک از 
خرو رالز از سایة مکتب اخالق کان ،و تکی بر مفهوم خودساختة انساان سیاسا اسا.،
جانبداری یک سخن درونگفتمان بین شااگرد و اساتاد محساو

بدین ترتیب برابری و
آنها چگونگ توجی پشاتیبان
م شود .گفتمان ک چال های جدی پی رو دارد یک از 
مکتبهای اقتصادی باوجود نشستن بر کرس ب طرف اس.،

دول ،لیبرال از

پینوشتها
 .1عضو هیئ ،علم دانشگاه شاهد.
 .2رالز ب اقتبا از کان ،اذعان دارد«:وضع نخستین را م توان تفسیری رویا ای از تلقا کانا ،از
استقالل فرد و نیز اوامر مطلق دانس ،ک در چهارچو یک نظریاة تجربا عناوان شاده اسا»،
(.)shgaT 1987: 293
 .3استاد فلسفة اخالق در دانشگاه هاروارد او دکترای فلسفة خود را در هماین دانشاگاه گرفا .،در
زمرة قراردادگرایان چون جان رالز امانو ل کان ،و ژان ژاک روسو شناخت م شود.
ساال  2011شاروع شاد و حاوادث شاهر فرگوسان در ساال  2014

 .4جنب والاستری ،کا در
نشانداد ک ناامیدی و دلنگران نیگل ب جا و صحیح بوده اس.،
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