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خطرهای خیرخواهي:
تبیین و تحلیل اصل بیشینهسازی خیر در اخالق هنجاری و نقد جان رالز بر آن
(ره)

شیرزاد پیكحرفه* -استاديار فلسفه دانشگاه بینالمللي امام خمیني
(تاريخ دريافت مقاله21/4/12 :؛ تاريخ پذيرش مقاله)21/3/41 :

چکیده
اين مقاله ،نخست ،اصل «بیشینهسازی خیر» را تبیین و تحلیل میکند و سپس نقدهای گوناگون رالز را بر آن
مطرح میکند .رالز نخستین فیلسوفی است که ،عالوه بر طرح انتقادهای منسجم و نظام مندد از ايدن
اصل ،نظام جامع جايگزينی را نیز ارايه می کند  .باوجوداين ،آثاری که در اين حدوزه نوتدته تددهاندد د
بهويژه آثار فارسی د غالباً از يک جهتِ بسیار مهم رنجورند و آن عددمتفکیدک جبهدههدای مختلدو و گداه
موازیِ رالز برای حمله به گونههای گوناگون اين اصل است .اين مقاله ،با تفکیک نقد رالز در بخشهدای 5
و  2در فصل يکم از قسمت يکم نظريهای درباره عدالت از نقد او در بخشهای  12 ،11 ،12و  33در فصل
سوم از قسمت يکم آن ،نشان میدهد که اوالً نقد رالز بدر تفسدیر مبتندی بدر «بیشدینهسدازی سدرجمع کلدی
خیر/فايده» با نقد او بر تفسیر مبتنی بر «بیشینهسازی میانگین خیر/فايده» متفداوت اسدت و ثانیداً رالدز از دو
راهکار مختلو برای نقد اين اصل استفاده میکند که يکدی از آن دو مسدتقل از نظريده ايجدابی او (عددالت
انصافی) است و ديگری وابسته به آن.
واژههای کلیدی :اصل بیشینهسازی خیر ،غايتگرايی ،حق ،آزادی ،رالز

* Email: shirzad.peik@gmail.com

521
نشريه فلسفه  سال   41شماره   1بهار و تابستان 92

مقدمه

گونه نخستین اصل بیشینهسازی خیر نخستین بار در پژوهشی دربداره خیدر و تدر اخالقدی
هاچسن مطرح تد .او در همین اثر ،نخسدتین بدار اصدطالح بیشدترين خدوشحدالی بدرای
بیشترين افراد را بهکار برد« :بهترين عمل عملی اسدت کده بیشدترين خدوشحدالی را بدرای
بیشترين افراد فراهم کند؛ و بههمینترتیب ،بدترين عمل عملی است که بیشترين بدبختی را
بدددرای بیشدددترين افدددراد بددده بدددار آورد» ]4[.فايددددهگرايدددان نخسدددتین ،خیدددر را غالبد داً
خوشحالی/تادکامی/تادی 4و آسايش 1میدانستند و آن را بر اساس لذت 3میسنجیدند.
بنابراين ،از نظر فايده گرايان نخسدتین ،عملدی درسدت اسدت کده بده بیشدترين لدذت در
بیشترين افراد بینجامد .تعريو فايددهگرايدان نخسدتین از مفهدوم خیدر انحصدارگرا بدود؛ نده
تکثرگرا .آنها خیر را منحصر به يک چیز (لذت) میدانستند و هر خیری را در نهايدت بده آن
فروکاست میدادند .بنتم آدمیان را زير فرمان دو فرمانروا (لذت و درد) میدانسدت .از نظدر
او ،ما به دنبال کسب لذت و دوری از درديم و آن دو بر همه کردارها ،گفتارها و پندارهای ما
حکم میرانند .از نظر بنتم ،اعمال وقتی به افزايش خوش حالی يا لذت منجر توند ستايش و
وقتی زمینه را برای ناراحتی يا درد فراهم کنند نکوهش میتدوند .جدان اسدتوارت میدل نیدز
همانند بنتم ،خیر را با سنجه لذت میسنجید« :اعمال به میزانی که بده افدزايش خدوشحدالی
[بیشترين افراد] منجر توند درست اند و به میزانی که به افزايش عدمخوشحدالی [بیشدترين
افراد] منجر توند نادرستاند .منظور از خوش حالی ،لدذت و نبدود رندس اسدت و منظدور از
عدمخوش حالی ،رنس و محرومیت از لذت است» ]2[.بنتم و میل توجه خود را بیشتر معطوف
به تعريو خیر/فايده و دفاع از فايدهگرايی کردندد و راهکداری بدرای بیشدینهسدازی آن اراهده
نکردند .اين بحث پس از آنان به يکی از بزرگترين چالشهای فايدهگرايی تبديل تد.
تحلیل مفهوم بیشینهسازی
دستکم میتوان دو تفسیدر متفداوت از مفهوم بیشینهسدازی خیر اراهده کدرد :بیشینهسدازی
–––––––––––––––––––––––––––––
1. happiness
2. well-being
3. pleasure
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سرجمع کلی خیر و بیشینهسازی میانگین خیر .بدرای در تفداوت میدان ايدن دو تفسدیر از
اصل بیشینهسازی خیر و پیامدهای بسیار متفاوت آن ،دو موقعیت زير را درنظر بگیريد:
الف 4333 .نفر که هريک از آنها برخوردار از  433واحد خیر (مثالً لذت) است = 433
هزار واحد سرجمع کلی لذت.
ب 433 333 .نفر که هريک از آنها برخوردار از  4واحد خیر (مثالً لذت) اسدت = 433
هزار واحد سرجمع کلی لذت.
بر اساس نگرش مبتنی بر بیشینهسازی سرجمع کلی خیر ،موقعیت الف کامالً با موقعیت
ب برابر است ،زيرا مال

برتری و بهتری يک موقعیدت نسدبت بده موقعیدت ديگدر ،فقد

سرجمع کلی خیر (در اينجا لذت) در آن است و در اينجا سدرجمع کلدی لدذت در هدر دو
موقعیت يکسان است .باوجوداين ،بر اساس نگرش مبتنی بدر بیشدینهسدازی میدانگین خیدر
موقعیت الف  433برابر از موقعیت ب بهتر است ،زيرا با تقسدیم سدرجمع کلدی لدذت بدر
تعداد افراد و بهدست آوردن میانگین لذت در هريک از آن دو موقعیدت ،میدانگین لدذت در
موقعیت الف  433و در موقعیت ب  4است .اين دو تفسدیر ،بدهويدژه وقتدی بدرای تددوين
سیاستگذاریهای اجتماعی بهکار گرفته توند ،میتوانند به پیامدهای عملی بسیار متفداوتی
منجر توند (.)Driver, 2012: 69

اما منظور فايده گرايان نخستین از بیشینهسازی ،بیشینهسازی سرجمع کلی خیر اسدت يدا
بیشینهسازی میانگین خیر؟ يافتن پاسخ اين پرسش در آثار بنتم و میل بسدیار دتدوار اسدت،
زيرا آنها اين مسئله را ،بهطور واضح و متمايزی ،مطرح نکردهاند و گويا بر تفاسیر احتمدالی
ممکن بر آن آگاه نبودند ،اما سیجويک هم مستقیماً اين موضوع را مطرح میکندد و هدم بده
غفلت فیلسوفان فايدهگرای پیش از خود نسبت به اين مسئله اتاره میکند .او اين مسدئله را
به طور ملموس در مورد افزايش جمعیت و در نتیجه افزايش سطح فايده از طريدق افدزايش
تعداد مردم مطرح میکند ( .)1981/1874: 415همانطور که درايدور مدیگويدد« ،سدیجويک
صرفاً بهدنبال افزايش میانگین فايده نیست ،بلکه به دنبال افزايش جمعیت تا حدی است کده
حاصل ضرب تعداد افرادی که هماکنون زندهاند در میزان میانگین خوشحالی ،بده بیشدترين
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مقدار ممکن برسد .بنابراين ،میتوان ديدگاه او را يک ديدگاه سرجمع د میدانگینی دورگده

4

دانست» (.)2012: 22

اين بحث ،باعث طرح بحث درباره سیاستهدای افدزايش جمعیدت تدد و نويسدندگان
بعدی ،که برجستهترينشان دِرِ پارفیت بود ،اين بحث را بهتفصدیل در آثدار خدود بررسدی
کردند .پارفیت در فصل  42اتخاص و داليل ( ،)1984: 381-90میکوتد با اراهه مثدالهدای
متعدد نامعقول بودن (و يا به قول خودش تهوّعآور بودن) اصل بیشینهسازی سدرجمع کلدی
خیر را نشان دهد .در اينجا گزيدهای از انتقاد پارفیت بهطور خالصه و با زبانی ساده مطدرح
[]3

میتود تا خواننده برای تحلیل انتقادهای رالز بر فايدهگرايی آمادگی بیشتری پیدا کند.

الف

ب

پ

...

ی

مستطیلهای فوق را درنظر بگیريد .عرض هر مستطیل بیانگدر تعدداد افدراد و طدول آن
بیانگر میزان آسايش افراد آن مستطیل است .فرض کنید عرض مستطیل الف 4 ،و طدول آن
 43است .اين بدان معناست که مستطیل الف موقعیتی را ترسیم میکند کده در آن  4نفدر از
 43واحد آسايش برخوردار است .بههمینترتیب ،فرض کنید عرض مستطیل ب  1و طدول
آن  1و عرض مستطیل پ  1و طول آن  2است .اگر مال ما برای گدزينش موقعیدتهدای
فوق فق بیشینهسازی سرجمع کلی خیر (در اينجا آسايش) باتدد ،بايدد موقعیدت ب را از
موقعیت الف و موقعیت پ را از موقعیت ب بهتر بدانیم؛ چون سدرجمع کلدی آسدايش در
موقعیت الف  ،43در موقعیت ب  42و در موقعیدت پ  11اسدت .حدال اگدر ايدن سدیر را
بههمینترتیب ادامه دهیم به موقعیتی میرسیم (ی) که تعداد افراد آن چندين برابر بیشدتر و
–––––––––––––––––––––––––––––
1. hybrid total-average view
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میزان آسايششان در کمترين حد است و طُرفه آنکه برطبق اصل بیشینهسازی سرجمع کلدی
خیر آن موقعیت نسبت به موقعیتهای الف و ب و همه موقعیتهای «-1ی» برتدر اسدت.
اين همان چیزی است که پارفیت آن را نتیجه مهوّع مینامد :ترجیح جامعدهای بدا جمعیدت
بیشتر و آسايش کمتر بر جامعهای با جمعیت کمتر و آسايش بیشتر.
اين انتقاد پارفیت يادآور مثدال «هیدوالی فايددهخدوار» رابدرت نازيدک اسدت .هیدوالی
فايدهخوار موجودی فرضی است که از فايده اعضای جامعه ارتزاق میکندد و میدزان فايدده
بلعیدهتده بهوسیله او از میزان فايده ازدسترفته اعضای جامعه ،يعنی فايدهای که از گلدوی
تکتک اعضای جامعه بیرون میکشد ،بیشتر است .در اينجا نیز نکته محل تأمل آن است که
برطبق اصل بیشینهسازی سرجمع کلی خیر (در اينجا فايده) ،جامعهای که دارای هیوالهدای
فايدهخوار است بر جامعهای که فاقد آنهاست برتری دارد؛ زيرا سدرجمع کلدی فايدده در آن
بیشتر است .نازيک اين نکته را لکه ننگی بر دامان نظريههای هنجداری فايددهگدرا مدیداندد
[]1

(.)1974: 41

نقد رالز بر اصل بیشینهسازی خیر
نقد رالز در کتاب نظريهای درباره عدالت بدر فايددهگرايدی و اصدل بیشدینهسدازی خیدر ،از
مشهورترين مباحث فلسفه اخالق در نیمقرن اخیر است و در زبان فارسی نیز در چند مقالده
و کتاب اتارههايی به آن تده است .باوجوداين ،آثاری که در اين حدوزه نوتدته تددهاندد،
بهويژه آثار فارسی ،غالباً از يک جهت بسیار مهم رنجورندد و آن عددمتفکیدک جبهدههدای
مختلو و گاه موازی رالز برای انتقاد بده فايددهگرايدی و اصدل بیشدینهسدازی خیدر اسدت.
پراکندهگويیهای فراوان رالز در نظريهای درباره عدالت و عدماراهده نمدوداری درختدی (يدا
چیزی تبیه آن) برای دستهبندی موارد مختلو ،کار خواننده را بدرای بررسدی موتدکافانه و
همهجانبه ابعاد مختلو نقد او بر فايدهگرايی و اصل بیشینهسازی خیر بسیار دتوار میکندد.
يک نکته بسیار مهم ديگر نیز بر دتواری کار میافزايد و آن اينکه در ايدن کتداب برخدی از
واژههای کلیدی مانند فايدهگرايی و بیشینه سازی ،در بسیاری از موارد فق مشتر لفظیاند
و رالز برای تفکیک میان آنها اهتمام الزم از خود نشان نمیدهد .بنابراين ،خواننده بايد بارها
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متن کتاب (دستکم فصلهای  4و  3قسمت يکم آن) را بخواند و قسمتهای مختلدو آن
را کنار هم بگذارد تا موفق به رمزگشايی معنايی اين واژههای کلیدی و تفکیک آنهدا از هدم
تود .با درنظر گرفتن اين امر ،پیش از تبیین و تحلیل نقد رالز ،اتاره به  43نکته کلیدی زير
برای در

درست واژهها ،مفاهیم و انتقادهای رالز بر اصل بیشینهسازی خیر ضروری بهنظر

میرسد:
 .4رالز پیامدهای عملی دو اصل بیشینهسازی سرجمع کلی خیر و بیشدینهسدازی میدانگین
خیر را در بیشتر موارد بسیار تبیه هم میداند (.)1971
 .1باوجوداين ،رالز تفکیک میان اين دو اصل را به رسمیت میتناسد و تمايز میان آن دو
را بسیار مهم میداند .او بر اين باور است کده پدیشفدرضهدای ايدن دو اصدل بسدیار
متفاوتاند و «سقو هريک از آن دو بر ستون ايدههای پیچیده متفاوتی بنا تده اسدت»
(.)Ibid: 189
 .3رالز تفاوت اصلی میان اين دو اصل را در «پیشفرضهای انگیزتی» آن دو میداندد .از
نظر او پیشفرضهای انگیزتی زيرين اين دو اصل با هم ناسازگارند ،اين نکتده نشدان
می دهد که از نظر رالز نزاع اصلی میدان ايدن دو اصدل ،در حدوزه روانتناسدی اسدت
(.)Ibid
 .1ابزار رالز برای به تصوير کشیدن اين تمايز« ،وضع نخستین» است .او کمترين کدارکرد
وضع نخستین را نشان دادن اين تمدايز مدیداندد« :بندابراين ،حتدی اگدر مفهدوم وضدع
نخستین به هیچ کار ديگری هم نیايد [دستکم] میتواند ابزار تحلیلدی مفیددی باتدد»
(.)Ibid
 .5رالز بیشینهسازی سرجمع کلی خیر را اخالق کسانی میداند که «کامالً ديگرخواه»اند و
بیشینهسازی میانگین خیر را اخالق «يک فرد عاقل واحدد (کده پتانسدیل خطدر کدردن
دارد)» (.)Ibid: 188-9

 .2نقد رالز بر فايدهگرايی در نظريهای درباره عدالت ،بهطدور کلدی در دو جدای مختلدو
مطرح میتدود :نخسدت ،بخدشهدای  5و  2در فصدل يکدم از قسدمت يکدم؛ و دوم
بخددشهددای  12 ،11 ،12و  33فصددل سددوم از قسددمت يکددم .نقددد نخسددت نددا ر بددر
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فايدهگرايی کالسیک است؛ منظدور رالدز از فايددهگرايدی کالسدیک ،تفسدیر مبتندی بدر
سرجمع کلی خیر از اصل بیشینهسازی خیر اسدت .او در انتقداد دوم بده فايددهگرايدی
(بخشهای  12 ،11 ،12و  33در فصل سوم از قسدمت يکدم) ،در مقدام بدرآورد نظدر
طرفین قرارداد در وضع نخستین ،اصل میانگین خیر را بهعندوان گزينده رقیدب قاعدده
«بیشین دکمین» خود مطرح و رد میکند .رالز برخالف انتقاد نخسدت ،کده در آن هدیچ
حرفی از تفسیر رقیب (تفسیر مبتنی بدر میدانگین خیدر) بده میدان نمدیآورد ،در انتقداد
دومش که مبتنی بر وضع نخستین و اوالً و بالذات نا ر بر تفسیر مبتنی بر میانگین خیر
است ،از تفسیر رقیب (تفسیر مبتنی بر سرجمع کلی خیر) نیز سخن مدیگويدد و آن را
نیز رد میکند.
ال مسدتقل از حجداب جهدل و نظدر طدرفین قدرارداد در وضدع
 .2انتقاد نخست رالز کدام ً
نخستین است.
 .1انتقاد دوم رالز مبتنی بر حجاب جهل و نظر طرفین قرارداد در وضدع نخسدتین اسدت.
رالز در اين قسمت صراحتاً از هر دو تفسیر از اصل بیشینهسازی خیر سخن میگويد و
میکوتد نشان دهد طرفین قرارداد در وضع نخستین (که در حجداب جهدل هسدتند)،
تفسیر او از عدالت ،يعنی «عدالت انصافیِ» مبتنی بر قاعده بیشدیندکمدین ،را بدر اصدل
بیشیینهسازی خیر (چه با تفسیر مبتنی بر بیشینهسازی سرجمع کلی خیر و چه با تفسیر
مبتنی بر بیشینهسازی میانگین خیر) ترجیح میدهند.
 .2در هر دو انتقاد ،اصل بیشینهسازی میانگین خیر از اصل بیشدینهسدازی سدرجمع کلدی
خیر جانسختتر است و از توانايی مقاومت بیشتری برخوردار است.
 .43صالبت انتقاد نخست رالز بیش از انتقداد دوم اسدت .بده همدین دلیدل در ايدن مقالده
نخست ،اين انتقاد را مطرح میکنم و پس از بررسی آن سراغ انتقاد ديگر خواهم رفت.
انتقاد نخست رالز
در اين قسمت برای تحلیل بهتر نقد رالز بر فايدهگرايی و اصدل بیشدینهسدازی خیدر در آن،
نخست الگوريتم مراحل نقد او را ترسیم میکنم و سپس در ادامه ،هر يدک از بنددهای ايدن
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الگوريتم را توضیح میدهم .الگوريتم نقد رالز بر اصل بیشینهسازی سرجمع کلدی خیدر بده
تکل زير است:
الف .تعمیم اصل انتخاب عقالنیي از فیرد بیه جامعیه :علدت اصدلی اتخداو موضدع
فايدهگرايانه و اراهه تفسیر فايده گرايانه از عدالت ،گونه خاصی از نگرش به جامعده (تعمدیم
اصل انتخاب عقالنی از فرد به کل جامعه) است( .در نتیجه) ←
ب .غايت گرايي و عدم توجه به عدالت توزيعي :فايدهگرايی کالسیک نظريه هنجداری
غايتگرايانهای است که خیر را مستقل از حق تعريو میکند ،تنهدا دلبسدته بیشدینهسدازی
خیر است و نسبت به چگونگی توزيع آن اهتمام درخوری ندارد( .در نتیجه) ←
پ .ناديدهگرفتن انسان بهعنوان يك فرد مستقل :فايدهگرايی کالسیک تمايز میان افدراد
را جدی نمیگیرد( ]5[.اين بدان معناست که) ←
ت .زير پا گذاشتن حقوق و آزادیهای اساسي انسان :فايدهگرايی کالسیک با باورهدا
و داوریهای جاافتاده اخالقی ما درباره حقوق و آزادیهای اساسی افراد ،ناسازگار است.

تحلیل بند «الف» الگوريتم انتقاد نخست :تعمیم اصل انتخاب عقالني از فرد به جامعه

از نظر رالز ،ايده اصلی فايدهگرايی کالسیک آن است که «جامعه ،زمانی بهسامان و در نتیجه
عادالنه خواهد بود که نهادهای اصلی آن بهگونهای تنظیم تدوند کده بده بیشدترين سدرجمع
خالص خرسندی افراد آن منجر توند» ( .)Ibid: 22رالز معتقد است که ايدن نظريده همانندد
همه نظريههای غايت گرا ،در نگاه نخست عاقالنهترين طرح عدالت بهنظر میآيد .همده مدا
در زندگی تخصی خود از اين راه کار استفاده می کنیم  :ما بدا محاسدبه سدود و زيدان
امور ،گاهی برای دست يابی به سودی ديرياب و دتوارياب زيان های مختلفدی را بده
جان می خريم و اين انتخا ب خود را کامالً عقالنی می دانیم زيرا سود مدورد نظدر بدر
زيان تحمیل تده می چربد  .حال که آدمی در زندگی تخصیاش برای رسدیدن بده مندافع
بیشتر به پارهای از رنسها و مصايب تن میدهد ،چرا جامعه که متشکل از آدمیان اسدت ،در
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کل نبايد چنین کند؟ اين تیوه نگاه و اسدتدالل باعدث مدیتدود فايددهگرايدی کالسدیک را
طبیعتاً درست بدانیم و بر اين باور باتیم که اوضاع جامعه زمانی بهسامان خواهدد بدود کده
نهادهای آن سرجمع خرسندی افرادش را بیشینه کنند .به همین دلیل ،رالز طبیعی تدرين راه
را برای ت حقق تنها هدف فايده گرايی کالسیک يعنی بیشینه سازی سرجمع کلدی خیدر ،
همین تعمیم اصل انتخاب عقالنی از فرد به جامعه می داند « :طبیعیتدرين راه (البتده نده
تنها راه) برای رسیدن به فايده گرايی ،تعمیم اصل انتخاب عقالنی از فرد بده جامعده اسدت»
(.)Ibid: 26
اما از نظر رالز ،تعمیم اين انتخاب به جامعه نادرست است  .اين کار ممکن اسدت
سرجمع کلی خوش حالی و تادکامی و خرسندی و آسايش جامعه را باال ببدرد  ،ولدی
به بهای ناديده گرفتن و پايمال تدن عده ای است که هیچ حظّی از اين بیشینه تددن
خیر نمی برند  .اسکات گُردن نیز بهخوبی به همین نکته اتاره میکند .او مدیگويدد از نظدر
فايده گرايان «جامعه [مانند] موجودی ارگانیک است که تنها هدف سیاسدت هدای اجتمداعی
عبارت است از [بیشینهسازی] فايده آن» .او بر اين باور است که چنین نگرتدی بده جامعده
«تراي را برای هور نامعقول ترين اَتکال فلسفه اجتمداعی ضدد فردگدرا آمداده مدیکندد»
[]2

(.)1980: 40

تحلیل بند «ب» الگوريتم انتقاد نخست :غايتگرايي و عدمتوجه به عدالت توزيعي

برای تحلیل اين ادعای رالز نخست بايدد سدراغ تعريدو او از نظريده هدای هنجداری
غايت گرا برويم  .رالز بر اين باور است که نظريههای هنجاری در فلسدفه اخدالق دارای دو
مفهوم اصلی اند و مفهوم انسان اخالقی نیز از آن دو مفهوم مشدتق تدده اسدت« :دو مفهدوم
اصلی اخالق عبارت اند از حق و خیر؛ به باور من مفهدوم انسدان اخالقدی از آن دو مفهدوم
مشتق تده است» ( .)1971: 24او معتقد است که چگدونگی ارتبدام میدان «حدق» و «خیدر»
ساختار يک نظريه اخالقی را رقم میزند« :بنابراين ،چگونگی تعريو و رب اين دو مفهدوم
اساسی تا حد زيادی سداختار يدک نظريده اخالقدی را رقدم مدیزندد» ( .)Ibidاز نظدر رالدز
نظريههای غايتگرا سادهترين راه را برای ارتبام میان حق و خیر مطرح مدیکنندد :در ايدن
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نظريهها «خیر بهطور مستقل از حق تعريو میتود و سپس حق چیزی دانسته میتدود کده
آن خیر را بیشینه کند» ( .)Ibidالبته ،همانطور که رالز میگويد ،اين تعريدو از نظريدههدای

هنجاری غايتگدرا از آنِ خدودِ او نیسدت و پدیشتدر بدهوسدیله فرنکندا در فلسدفه اخدالق
( )1963: 13مطرح تده است.
نظريههای غايتگرا ،با تعريفی که از خیر اراهه میکنند ،بده گوندههدای مختلفدی تقسدیم
میتوند .مثالً اگر خیر را تحقق فضیلت و برتری آدمی بدانیم ،نظريه غايدتگدرای مدا يدک
نظريه کمالگرا خواهد بود .رالز ،ارسطو و نیچه را غايتگرايان کمالگرا میداند .حدال اگدر
خیر را سعادت انسان بدانیم ،نظريه غايتگرای مدا يدک نظريده سدعادتگدرا خواهدد بدود.
بههمینترتیب ،اگر خیر را لذت بدانیم ،نظريه غايتگرای ما يک نظريده لدذتگدرا خواهدد
بود .اما فايده گرايی کالسیک ،خیر را چهچیزی میداند؟ رالز معتقدد اسدت در فايددهگرايدی
کالسیک ،خیر عبارت است از « ارضدای میدل يدا بده عبدارت بهتدر ارضدای میدل عقالندی»
(.)1971: 25

از سوی ديگر ،رالز معتقد است که در نظريههای غايتگرا ،مانند فايدهگرايی کالسدیک،
نمیتوان توزيع خیر را بهخودی خود ،يک خیر دانست ،زيرا در اين صورت آن نظريه ،ديگر
يک نظريه غايتگرا نخواهد بود (.)Ibid
تحلیل بندهای «پ» و «ت» الگوريتم انتقاد نخست :ناديدهگرفتن انسان بهعنوان يك فرد مستقل
و زير پا گذاشتن حقوق و آزادیهای اساسي آدمي

فايدهگرايی کالسیک در نگاه نخست ،نظريه فردگرايانهای بهنظر میآيد که مددافع حقدوق و
آزادیهای اساسی آدمیان است ،اما با اندکی ژرفانديشی میتوان دريافت کده در مدواردی،
پايبندی به آن مستلزم نقض حقوق اولیه پارهای از افراد بدرای ارتقدای خیدر عدده بیشدتری
است .فايده گرايی کالسیک با باورهدا و داوریهدای جاافتداده اخالقدی مدا دربداره حقدوق،
خودآيینی ،حريم خصوصی و آزادیهای اساسی افراد ناسازگار است .علت اين ناسدازگاری
آن است که فايدهگرايی کالسیک تنها دلبسته بیشینهسازی خیر است و نسبت به چگدونگی
توزيع آن اهتمام درخوری ندارد .در فايدهگرايی کالسیک ،هیچ نحوه توزيعی بهخودیخدود
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از نحوه توزيع ديگر برتر نیست و در آن تنها بیشینهسازی خرسندی در بین بیشدترين افدراد
جامعه مهم است.
اين تیفتگی نسبت به بیشینهسازی خیدر در جامعده ،کده معلدول تعمدیم اصدل انتخداب
عقالنی از فرد به کل جامعه است ،به عدمتوجه فايدهگرايی کالسیک بده تمدايز میدان افدراد
منجر میتود:
اين نگرش به مشارکت اجتماعی نتیجه بس اصل انتخاب [عقالنی] از فرد به جامعه اسدت .سدپس
برای کارآيی اين اصل در جامعه الزم است از طريق تخیلهای نا ر همدل بیطرف همه افراد را با
هم يکی کنیم[ .به همین دلیل] فايدهگرايی تمايز میان افراد را جدی نمیگیرد (.)Ibid: 27

رالز در بخش پايانی فصل سوم قسمت يکدم نظريدهای دربداره عددالت نیدز دوبداره بدر
عدمتوجه فايدهگرايی کالسیک به تمايز میان افراد تأکید میکند و در آنجدا نیدز ايدن امدر را
معلول تعمیم اصل انتخاب عقالنی از فرد به کل جامعه میداندد« :حدال همدانطدور کده در
فصل نخست اتاره کردم ،فايدهگرايی به يک معنا نمیتواند تمايز میان افراد را جدی بگیدرد
زيرا در آن اصل انتخاب عقالنی برای يک فرد بدرای [کدل] جامعده نیدز تجدويز مدیتدود»
(.)Ibid: 187

رالز معتقد است که بر اساس باورهدای راسدخ تدهودی آدمیدان ،حقدوق و آزادیهدای
اساسی آنها همواره بر صدر نشانده و قدر نهاده میتوند و نسبت به افزايش سدرجمع رفداه
اجتماعی از ارزش بیشتری برخوردارند .او به همین دلیل ،معتقد است که باورهای جاافتداده
و راسددخ مددا دربدداره حقددوق غیرقابددلنقددض انسددان و کرامددت و آزادی او ،فايدددهگرايددی را
برنمیتابند .رالز به همین دلیل ،احترام به حقوق و آزادیهای اساسی افراد را ،حتی به بهدای
کم تدن آسايش کلی جامعه ،از ويژگیهای يک جامعه عادالنه میداند« :بندابراين ،در يدک
جامعه عادالنه آزادیهای اساسی [افراد] بديهی و مسلّم انگاتته میتوند و حقوق مبتنی بدر
عدالت ،دستخوشِ چانهزنیهای سیاسی يا محاسبات مبتنی بر منافع اجتماعی نمدیتدوند»
( .)Ibidاز نظر رالز« ،پرسش [اساسی] اين است که آيا سرجمع بیشتر سود عدده زيدادی بده
بهای تحمیل زيان بر عده اندکی پذيرفتنی است» ( .)Ibid: 33او پاسخ فايدهگرايان را به ايدن
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پرسش مثبت میداند و به همین دلیدل فايددهگرايدی را بدا حقدوق و آزادیهدای اساسدی و
غیرقابلنقض افراد ناسازگار میداند.
انتقاد دوم رالز
لب لباب و جان کالم انتقاد دوم رالز بر فايده گرايی آن است که اگر قدرار باتدد عددهای در
کنار يکديگر زندگی کنند و بخواهند با توافق هم اصول کلی عدالت را تدوين کنند ،از میان
گزينههای پیشنهادی مختلو ،هرگز اصدل بیشدینهسدازی خیدر را (نده بدا تفسدیر مبتندی بدر
بیشینه سازی سرجمع کلی خیر و نه با تفسیر مبتنی بر بیشینهسازی میانگین خیدر) بدهعندوان
مال عدالت برنمیگزينند .در اينجا احتماالً دو پرسش در وهن خواننده تکل میگیرد:
 .4چرا طرفین قرارداد ،اصل بیشینهسازی خیر را بهعنوان مال عدالت برنمیگزينند؟
 .1طرفین قرارداد چه اصل يا اصولی را بهعنوان مال عدالت برمیگزينند؟
پاسخ به اين دو پرسش ،انتقاد دوم رالز را بهخوبی ترح میدهد .اما يافتن پاسخ ايدن دو
پرسش و تشريح انتقاد دوم رالز در گِرُوِ به تصوير کشیدن موقعیتی فرضی است که رالدز آن
را در نظريهای درباره عدالت ،ترسیم میکند.
فرض کنید عدهای میخواهند برای زندگی در کنار يکديگر ،ابتدا اصدولی کلدی (اصدول
اولیه عدالت) را تدوين کنند کده تعیدین کنندده چهدارچوب کلدی همده قدوانین جزهدی (در
جمع/جامعهتان) باتد .برای کشو آن اصول کلی ،نخست بايدد بددانیم ويژگدی(هدای) آن
افراد چیست .اگر بخواهیم نتیجه توافدق و قدرارداد میدان ايدن افدراد را موثدق ،قابدلاتکدا و
قابل استناد بدانیم ،نخست بايد آنها را افراد عداقلی بددانیم .قراردادگرايدی رالدز ،مانندد همده
گونههای گوناگون نظريههای قراردادگرا معنای خاصی را برای عاقل بودن درنظر مدیگیدرد:
در اين معنای خاص« ،عاقل بودن تصوری نااخالقی است و عبارت است از [تواندايی]
گزينش وسايل مؤثر برای نیل به هدف» ( .)Smith, 2008: 62

پرسش بعدی آن است که انگیزه اين افراد عاقدل کده از تواندايی گدزينش وسدايل
مؤثر برای نیل به هدف برخوردارند ،بدرای تددوين ايدن قدرارداد چیسدت؟ آيدا آنهدا
مطل قدداً خودخددواه انددد؛ مطلقدداً ديگرخددواه انددد؛ يددا آمیددزه ای انددد از خودخددواهی و
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ديگرخواهی؟ همان طور که فريمن می گويد« ،پیش فرض بنیادی روان تناسی اخالقدی
رالز آن است که انسان هدا واتداً فاسدد و غیراخالقدی نیسدتند و تنهدا سدايق هايشدان،
سايق های خودخواهانده نیسدت و گدرايش هدای اصدیلی بده معاتدرت بدا ديگدران و
جامعه پذيری دارند» (  . )2007: 11از نظر رالدز انسدان هدا بده طدور طبیعدی غايدت هدای
ديگری غیر از غايت های خودمدارانده دارندد؛ هرچندد کده ديگرخدواه محددود» ندد و
ديگرخواه صرف نیستند  ]2 [.او بر اين باور است که افعال آدمی با انگیزه های گونداگون
و به داليل پیچیده ای انجام می توند و باور به وجود يک انگیزه غالب ،مانند میدل بده
آسودگی و امنیت در همه اعمال آدمی ،يک نوع ساده انگاری افراطی اسدت  .رالدز بدر
اين باور است که انسدان هدا قدادر بده تنظدیم فعالیدت هدای خدود برطبدق الدزام هدای
عدالت اند و می توانند عدالت را برای خود آن بخواهندد؛ حتدی اگدر ايدن امدر باعدث
تحمیل مطالباتی تود که با مهم ترين اهدافشان ناسازگار باتد  .به عبارت ديگر ،رالدز
جست وجوی عدالت را با سرتت آدمی سازگار می داندد و فهدم رالدز بددون درنظدر
گرفتن اين نکته دتوار است .

[]1

از سوی ديگر ،آنها عالوه بر آن دو ويژگدی مشدتر

( عاقدل بدودن و ديگرخدواه

محدود بودن ) دارای گستره گسترده ای از ويژگی های جداکننده د از جنسدیت و ندژاد
و زبان و قومیت و ملیت گرفته تا تحصیالت و ثروت و قددرت و مقدام و تدهرت د
نیز هستند  .بنابراين ،برای تضمین عادالنه بودن ن تیجه قدرارداد ،ايدن سدکانس از ايدن
سناريو بايد در لوکیشنی گرفته تود که بازيگران آن نسدبت بده هدر ويژگدی خداص
خود ناآگاه اند  .رالز اين موقعیت را حجاب جهل می نامد « :هیچ کس از جايگداه خدود
در جامعه ،وضع طبقاتی يا موقعیت اجتماعی اش اطالعی ندارد  .همچنین هیچ کدس از
بخت خو د در توزيع امکانات و توانايی های طبیعی ،هوش ،قدرت و امور ديگدری از
اين دست آگاه نیست» (  . )1971: 11همان طور که کیملیکا مدی گويدد  « :رالدز امیددوار
است با محروم کردن مدردم در وضدع نخسدتین از علدم بده جايگداه نهدايی خدود در
جامعه ،برابری اصیل را تضمین کندد» (  )1991: 192و ب ندابراين « ،قدرارداد اجتمداعی
رالز بیشتر تعمیم قد اعده زرين است تا تعمیم آمد وزه سنتی حالت طبیعی» ( . )Ibid
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حال اگر تما پشت حجاب جهل باتید و هیچ چیز درباره جنسدیت ،زبدان ،ندژاد،
تحصیالت ،ثروت و جايگاه اجتماعی خود ندانید ،چه فرمدولی بدرای تددوين اصدول
اولیه عدالت اراهده خواهیدد کدرد؟ اينجدا دقیقداً صدحنه رويدارويی تدن بده تدن اصدل
بیشینه سازی خیر با قاعده بیشین د کمین رالدز اسدت  .گزينده هدای زيدر ممکدن اسدت
به عنوان گزينه های پیشنهادی احتمالی مطدرح تدوند  .اصدول کلدی بايدد بده گونده ای
باتند که قوانین برگرفته تده از آنها  . 4 :منافع را به طدور ي کسدانی میدان همده توزيدع
کنند ؛  . 1منافع را به کسانی اختصاص دهندد کده نابرخوردارترندد ؛  . 3سدرجمع کلدی
منافع را بیشینه کنند؛  « . 1میانگین منافع» را بیشینه کنند .
بحث اصلی در اينجا ،درباره گزينه های  3و  1است  .باوجوداين ،بهتر است پدیش
از بررسی اين مطلب که آيا طرفین قراردا د گزينه های  3و  1را پیشنهاد مدی دهندد يدا
نه ،به اختصار به اين نکته اتاره کنم که طرفین قرارداد گزينه هدای  4و  1را پیشدنهاد
نخواهند داد ،زيرا آنها می خواهند تناسبی میان میزان تالش و منافعشان وجود داتدته
بات د و هیچ کس حاضر نخواهد بود با وجود زحمت بیشتر  ،منفعتدی ب رابدر بدا کسدی
کسب کند که اصالً تالتی نکرده يا کمتر تالش کرده است  .عالوه بدر ايدن ،تصدويب
گزينه های  4و  1موجب دلسردی افرادی می تود که دارای توانايی هدای بیشدتری اندد
و بیشددتر از ديگددران تددالش مددی کننددد و همددان طددور کدده رالددز مددی گويددد «تصددويب
سیاست هايی که جلوی تکوفا تدن استعدادهای دي گدران را مدی گیرندد ،در کدل ،بده
سود کسانی که نابرخوردارترند هدم نیسدت» (  ، )1971: 107زيدرا اگدر آن اسدتعدادها
تک وفا توند همگان ( از جمله افرادی که از توانايی کمتری برخوردارندد و  /يدا کمتدر
تالش می کنند ) از ثمره آنها استفاده خواهند کرد .
رالز بر اين باور است که طرفین قرارداد گزينه  3را نیز پیشنهاد نمیدهند و هیچ تمدايلی
برای بیشینهسازی سرجمع خالص خرسندی جامعده ندارندد ،زيدرا ايدن کدار ممکدن اسدت
مستلزم رتد جمعیت د حتی به بهدای کداهش قابدل توجده فايدده بدرای هدر فدرد د باتدد.
همانطور که تفلر میگويد ،استدالل رالز در اينجا «صريح و قاطع است و در مقايسه با اين
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ادعای رالز که طرفین قرارداد در وضع نخستین اصل میدانگین فايدده را برنمدیتابندد کمتدر
مورد مناقشه واقع تده است» ( .)2003: 430عالوه بر اين ،رالز بیشینهسازی سدرجمع کلدی
خیر را اخالق کسانی میداند که کامالً ديگرخواهاند.
بنابراين ،طرفین قرارداد فق هنگامی گزينه  3را پیشنهاد میدهند کده کدامالً ديگرخدواه
باتند ،زيرا بیشینهسازی سرجمع کلی خیر در بسیاری از موارد میتواند باعث کداهش خیدر
خود فرد تود و در نتیجه فق کسی ممکن است چنین گزينهای را پیشنهاد بدهد کده هدیچ
تمايلی برای ارضای تمايالت و عاليق و ساليق خود نداتته باتد .اين درحالی است که در
تشريح ويژگیهای کلی طرفین قرارداد رالز ،گفتیم که آنها ديگرخواهان محدودند.
حال آيا ممکن است طرفین قرارداد گزينه  1را پیشنهاد دهند؟ «رالز بر اين باور است که
بیشینه سازی میانگین فايده ،در برخی از جوامع ،مستلزم قربانی تدن مندافع برخدی از افدراد
است ،بنابراين اصل میانگین فايده ممکن است به نتايس غیرقابلقبدولی منجدر تدود» ( Ibid:

 .)432با توجه به اهمیتی که طرفین قرارداد برای آزادیهای اساسی خود درنظر مدیگیرندد،
رالز بر اين نکته تأکید میکند که آنها «ترجیح میدهند [مستقیماً و] بدون هرگونه واسدطهای
از آزادیهايشان محافظت کنند؛ نه اينکه بخواهند در محافظدت از آنهدا از وسدايلی اسدتفاده
کنند که خود نامطمئناند و از محاسبات آماری پرمخداطره اسدتفاده کنندد» (.)1971: 160-1
«طرفین قرارداد تمايلی به پذيرش ايدن ريسدک ندارندد ،زيدرا در جامعدهای کده بدا اصدول
فايدهگرايانه اداره میتود ،يک محاسبه فايدهگرايانه ممکن است روزی مبنايی برای زيدر پدا
گذاتتن آزادیهايشان را فراهم آورد» (.)Scheffler, 2003: 432

طرفین قرارداد در وضع نخستین می کوتدند اصدولی را تصدويب کنندد کده نظدام
اهدافشان را هرچه بیشتر به پیش بَرَ د و اين کدار را بدا تدالش بدرای کسدب بداالترين
میزان از خواسته های اجتماعی اولیه انجام می دهند زيرا اين بداالترين میدزان ،آنهدا را
قادر می کند تصورتان از خیر را بر صددر بنشانند  .راه کاری که طرفین قرارداد بدرای
نیل به اين هدف ،در پیش مدی گیرندد اسدتفاده از قاعدده بیشدین د کمدین اسدت  :آنهدا
به دنبال انتخاب گزينه ای خواهند بود که در آن بدترين نتیجه ممکن بهتدر از بددترين
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نتیجه های ممکن در ساير گزينه هاست  .طرفین قرارداد در وضع نخستین ،بدا اسدتفاده
از قاعده بیشین د کمین هرگز به تصوری از عدالت رضدايت نخواهندد داد کده بیشدینه
کردن میانگین فايده را روا کند و هرگدز زيدر بدار پدذيرش نقدض پداره ای از حقدوق
اولیده خود نخواهند رفت .
همانطور که تفلر میگويد ،قاعده بیشیندکمین سبب میتدود کده طدرفین قدرارداد دو
اصل «عدالت انصافی» را بر اصل «میانگین فايده» ترجیح دهند .در نتیجده ،آنهدا دو اصدل
عدالت انصافی را به عنوان اصول عدالت برخواهند گزيد .

[]2

همانطور که رالز نیز میگويد قاعده بیشیندکمین بسیار محافظهکارانه اسدت و فقد در
تراي خاصی عاقالنه بهنظر میآيد .باوجوداين« ،رالز بر اين باور است که وضدع نخسدتین
دارای ويژگیهايی است که استفاده از قاعده بیشیندکمدین در آن مناسدب اسدت و طدرفین
قرارداد اصل میدانگین فايدده را مسدتلزم خطرپدذيری بدیجهدت مدیدانندد و رد مدیکنندد»
( .)Scheffler, 2003: 431در نتیجه ،میتوان گفت که اسدتفاده از قاعدده بیشدیندکمدین در
ترايطی عاقالنه است که:
 .4هیچ مبنای قابلاتکايی برای برآورد احتمالهای نتايس مختلو وجود نداتته باتد.
 .1گزينشگر عالقه و توجه چنددانی بده کسدب سدودی بیشدتر از مقدداری کده قاعدده
بیشیندکمین تضمین میکند نداتته باتد.
 .3گزينه های ديگر ،پیامددهای محتمدل ديگدری داتدته باتدند کده گدزينشگدر آنهدا را
برنمیتابد.
رالز نیز مدیکوتدد ثابدت کندد کده گدزينشگدر در مقدام برگزيددن يکدی از دو قاعدده
بیشیندکمین و میانگین فايده دقیقاً در چنین ترايطی قرار دارد ،زيرا:
 .4طرفین قرارداد هیچ مبنايی برای اعتماد به استداللهای احتمالی له اصل میدانگین فايدده ندارندد.
 .1دو اصل عدالت انصافی او حداقل الزم را برای طرفین قرارداد تضمین میکنند .3 .ممکن اسدت
اصل میانگین فايده پیامدهايی داتته باتد که طرفین نتوانند زير بار پذيرتشان بروند (.)Ibid: 432

بنابراين ،رالز بر اين باور است که طرفین قرارداد ،اصل میانگین فايدده را بده ايدن علدت
خطرخیز میدانند که در پارهای از موارد جواز قربانی کردن آزادیهای اساسیشدان را صدادر
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میکند .در نتیجه ،اهراً انتقاد رالز بر اصل بیشینهسازی میانگین فايده آنقدرها هم که خدود
او مدعی است با انتقادش به اصل بیشینهسازی سرجمع کلی فايده متفاوت نیست.
نتیجه
فايده گرايی در آغاز  ،به داليل مختلو پهلو به پهلوی خدودگرايی مدی زد و مددافعانش
بیشتر می کوتید ند آن را از گزند اتهام خودگرايی برهانند اما انتقادهدای رالدز باعدث
تد سنخ انتقادهدا بده فايدده گرايدی و اصدل بیشدینه سدازی خیدر تغییدر کندد  .اکندون
فايده گرايی متهم است به اينکه بیش از انددازه ديگرخواهانده و پرمطالبده اسدت (نده
خودخواهانه ) ؛ حقوق و آزادی های بنیادين آدمی را زير پا مدی نهدد؛ نقدص وسدیله را
به سوزن هدف رفو می کند؛ فرديت را به بها (نه ) ی جمعیت ناديده می گیرد و محمدل
مهملی برای لیبرالیزم است  .اين مقالده بدا واکداوی انتقادهدا ی رالدز ،نشدان مدی دهدد
خیرخواهی فايده گرايانه که مبتنی بر اصل بیشینه سازی خیر است ،دست کدم آ ن گونده
که به وسیله فايد ه گرايان نخستین مانند بندتم ،میدل و سدیجويک مطدرح تدده اسدت،
می تواند بسیار خطرنا

و خسارت خیز باتد  .بندابراين ،خوانندده ايدن مقالده بدا سده

گزينه روبه رو خواهد بود  . 4 :عطای اصل بیشینه سازی خیر را به لقدای آن ببخشدد و
سراغ اصل ( يا اصول ) ديگری در اخدالق هنجداری بدرود؛  . 1کم اکدان بدر ايدن اصدل
پافشاری کند و اتکال کار را در داوری های جاافتاده اخالقی مدا بداندد ( نده در ايدن
اصل ) ؛ و  . 3با دست کاری در اين اصل و  /يا افزودن اصل ( يا اصول ) ديگدری آن را از
گزند انتقاد های مطرح تده علیه آن برهاند  .من پیشدتر ،در چندد مقالده و يدک کتداب
کوتیده ام نادرست ی گزينه دوم را نشان دهم  .میزان کدام يدابی و کدارآيی گزينده سدوم
می تواند موضوع پژوهش مستقل ديگری در اين حوزه باتد .
پينوشت
 .4برای آتنايی با آبشخورهای نخستین اصل بیشینهسازی خیر در فیلسوفان اخالق انگلیسیزبدان رجدوع

کنید به ( .)Raphael, 1969: 283-4از سوی ديگر ،هروتکا در مقاله اصدل بیشدترين خدوشحدالی و
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ديگر پیشگامان آلمانی نخستین نظريه فايدهگرا بر اين باور است کده ايدن مدال در اخدالق هنجداری
نخستینبار بهوسیله اليبنیتس مطرح تده است .بدرای آتدنايی بدا ديددگاه هروتدکا رجدوع کنیدد بده
(.)1991: 165-77
 ..1برای آتدنايی بدا ديددگاههدای بندتم و میدل در ايدن زمینده بدهترتیدب رجدوع کنیدد بده ( )1907: 1و
( .)2001/1863, II. 2در منبع دوم برای آسانی دسترسی به متن اصلی ،بهجای صفحه ،ابتددا تدماره
فصل و سپس تماره پاراگراف آورده تده است.
 .3البته ،انتقادهای رالز با انتقادهای پارفیت تفاوتی بنیادين دارند .پارفیت پیامدگرای قاعدهنگر است و رالز
قراردادگرا .عالوه بر اين ،پارفیت معتقد است که نظريه های اخالقی برپايه متافیزيک بنا میتدوند و بده
همین دلیل تغییر در نگرشهای متافیزيکی ،ارزيابی ما را درباره نظريههای اخالقی دسدتخدوش تغییدر
میکند ،اما رالز معتقد است که نظريههای اخالقی از متافیزيک مستقلاند .برای آتنايی بدا آرای ايدن دو
فیلسوف درباره اين موضوع رجدوع کنیدد بده ( )Rawls, 1985: 233; 1987: 6-7و ( Parfit, 1984:
 .)321-47برای مطالعه تفاوت آرای اين دو فیلسوف در اين زمینه رجوع کنید به (Stern, 1992: 143-

 )59و (.)Scheffler, 1982: 229-64
 ..1البته پارفیت معتقد است نمیتوان موجودی را تصور کرد که میزان فايدهاش از سرجمع فايده میلیونها
نفر بیشتر باتد .او به همین دلیل ،مثال هیوالی فايدهخوار نازيک را واقعگرايانه نمیداند ( )1984: 389و
میکوتد با طرح بحث نتیجه مهوع ضمن حفظ ادعا ،استداللی قویتر در دفاع از آن اراهه دهد.
 ..5اصطالح عدمتوجه فايده گرايی کالسیک به تمايز میان افدراد ،در نگداه نخسدت انددکی مدبهم بدهنظدر
میرسد .همان طور که در بند بعد و توضیح آن خواهیم ديد منظور رالدز از ايدن اصدطالح ،ناسدازگاری
فايدهگرايی کالسیک با باورها و داوریهای جاافتاده اخالقی ما درباره حقوق و آزادیهای اساسی افراد
است.
 ..2رابرت نازيک و جِرِمی والدرن نیز در اين زمینه ،نظری مشابه دارند .برای مطالعه نظر نازيک و والدرن
بهترتیب رجوع کنید به ( )1974: 31-2و (.)1988: 73
.

 . 2رالز در توصیو اين ويژگی طرفین قرارداد ،که در بخش  11نظريدهای دربداره عددالت ( 1971:

 )126-30بدان میپردازد ،به تدت تحت تأثیر انديشه های هیوم درباره عدالت د به ويژه در قسدمت
دو م ِ ( درباره خاست گاه نخستین عدالت و مالکیدت ) بخدش دو م ِ ( دربداره عددالت و بدی عددالتی )
فصل سو م ِ ( درباره اخالق ) رساله ای درباره طبیعت آدمی ( ) 2011/1740,bk.III, pt. II, sec. ii
و قسمت سو م ِ ( درباره عدالت ) بخش نخس ت ِ جستاری درباره اصول اخالق ( 2006/1751, pt. I,

 ) sec. IIIد است  .عالوه بر اين ،همان طور که خود رالز نیز تصريح می کند ،او از بخش های اول
( حق طبیع ی و پازيتیويزم قانونی ) و دو م ِ ( محتوای حدأقلی حدق طبیعدی ) فصدل نهد م ِ ( حقدوق و
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 ) و بخدش نخسدت ( بده ويدژه ده صدفحه2012/1961: 189-95 ( اخالق ) مفهدوم حقدوق هدارت
.  ) نیز تأثیر پذيرفته است1985/1966: 1-10 ( نخس ت ِ ) اصول سیاست لوکاس
 میل به عادل بودن و عمل برطبق اصول عدالت با میل به معقول بودن و منصو بدودن در، در بیان رالز..1
 مشارکت با ديگران و پیگیری منافع تخصی برپايه اصولی که همگان بتوانند در يک وضع برابر،اعمال
.)Freeman, 2007: 260( آنها را بپذيرند و بر سرتان توافق کنند يکی است
 در اينجا اتاره به اين نکته الزم است که « رالز ادعا نمی کند که و ايو جديددی را کشدو کدرده..2
 بلکده تدوجیهی نظدری بدرای ايدن و دايو ارا هد ه،که پیش تر هیچ کس از آنها آگاه نبوده است
.) Barcalow, 1998: 186 ( » می دهد
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