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سخن ناشر

کــه چهــل بــار مابعدالطبیعــۀ  ابن ســینا در زندگی نامــۀ خودنوشــتش تعریــف می کنــد 
ارســطو را خوانــد و مطلقــًا از آن چیــزی درنیافــت، تــا اینکــه بــا خوانــدن رســالۀ بســیار 
مختصــر فارابــی بــا عنــوان اغراض مابعدالطبیعه تمامــِی زوایای این اثر برای او روشــن 
کــه خواننــده راهــی طوالنــی  کوشــش تمثیل گونــۀ او حکایــت از ایــن می کنــد  گشــت. 
کالســیک در پیــش دارد و در ایــن راه نیازمنــد راهنماســت. امــا تــالش  ــا فهــم متــن  ت
بــرای خوانــدن ایــن متن هــا، و بــرای مــا فارســی زبانان خوانــدن ترجمه هــای فارســی 
کشــیده می شــود و فهــم عمیــق و دقیــق،  آن هــا، اغلــب بــه مســیری بی ســرانجام 
ــه ســراغ ایــن  ــه ساده ســازی های مبتــذل می دهــد. رفتــن ب رفته رفتــه، جــای خــود را ب
کــه ای بســا خواننــده  گاهــی ســهل  ممتنــع اســتیصالی بــه بــار مــی آورد  متــون دشــوار و 
گــر  را بــه بازنگــری و تردیــد دربــارۀ فهم پذیــرِی ایــن متــون بینــدازد. خواننــدۀ پرتــالش ا
ــار  ــه آث ــه مطالعــۀ متــوِن درجــه دوم روی مــی آورد و ب ــد، ب از دام ایــن تردیدهــا بیــرون آی
شــارحان و مفســران رجــوع می کنــد و مدت هــا در میــاِن شــروح مطــول و پرجزئیــات 
ســرگردان می شــود و از قضــا خــود ایــن شــروح را نیازمنــد راهنمــا می بینــد. ســرانجام، 
پــس از دل کنــدن از ایــن تالش هــای َمدرســی و روشــمند و دردســرهای بی حاصــل، 
کــه بیــان شســته رفته و ســاده ای از  نوبــت بــه تفــرج در آثــار درجــه ســومی می رســد 
ســیر تفکــر یــک متفکــر می دهنــد و اغلــب حاصلــی جــز فروکاســتن وجــوه اندیشــۀ 
کــه، به جــای قــدم اول بــودن،  کلیشــه های ســاده انگارانه  ندارنــد، آثــاری  او در قالــب 
مهــر ختامــی بــر جســت وجوهای فکــری خواننــده می زننــد. بدین ترتیــب خواننــده 
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ــاز  ــدن آن هــا بی نی ــا خــود را از خوان کالســیک می افتــد ی ــدن متــن  ــا از صرافــت خوان ی
تألیف هــای  و  علمی پژوهشــی  مقــاالت  دانشــگاهی،  درس گفتارهــای  می بینــد. 
به اصطــالح انتقــادی، همگــی، در رجــوع بــه ایــن آثــار درجــه دوم و ســوم و در تظاهــر به 
رجــوع بــه آثــار اصلــی –کــه عمدتــًا رونوشــتی از اســتنادات شــرح ها و مقدمه هاســت- 
کالســیک هرگــز خوانــده نمی شــوند و ایــن  بــا یکدیگــر شــریک اند. حاصــل آنکــه آثــار 

ــه به مــرور فرامــوش می شــوند. ــا منتقدان ــه ی ــع اصلــی بازخوانی هــای مؤلفان مناب
کالســیک« چیــزی اســت در میانــۀ  کتاب هــای مجموعــۀ »راهنمــای متــون 
نــه ادعــای  نــه شــرح و تفســیری مفصــل اســت و  بــه متــن؛  ایــن دو شــیوۀ تقــرب 
ــرای  ــرار اســت نقشــه ای باشــد ب آســان کردن تمــام دشــواری های متــن را دارد، بلکــه ق
 Reader’s کانتینیــوم بــا عنــوان گــذر از پیچ وخــم متــن. ایــن مجموعــه در انتشــارات 
کالســیک  Guides و بــا هــدف فراهم کــردن مقدمــه ای روشــن و مختصــر بــرای متــون 

در ادبیــات و فلســفۀ غــرب تهیــه شــده اســت. نویســندگاِن ایــن مجموعــه هــر یــک در 
زمینــۀ کارِی خــود شناخته شــده و صاحــِب اعتبــار هســتند و مخاطــب کتاب هــا نیــز 
کارشناســی ارشــد در رشــته های مرتبــط در نظــر  کارشناســی و  دارای دانشــی در حــد 
گرفتــه شــده اند. ایــن کتاب هــا خواننــده را دعــوت می کننــد بــه خوانــدن کتــاِب اصلــی 
کتــاب اصلــی. بنابرایــن خواننــده بایــد  کتــاِب راهنمــا و  و بــه رفت و برگشــت میــان 
ــرود و  ــه ســراغ متــن اصلــی ب کتــاِب راهنمــا، ب ــِی  پــس از خوانــدن بخش هــای مقدمات
کتــاب راهنمــا را بــاز  ابتــدا بــا داشــته های ابتدایــی خــود بــا متــن مواجهــه شــود؛ ســپس 
کنــد و توضیحــات مربــوط بــه آن بخــش را بخوانــد؛ ایــن توضیحــات مقاصــد اصلــی 
اندیشــمند را توضیــح می دهنــد و پیوندهــای هــر بخــش را بــا نظــام تفکــر او مشــخص 
می ســازند و به نــدرت وارد تفســیری خــاص از متــن می شــوند؛ در مرحلــۀ آخــر نیــز 
خواننــده دوبــاره بــه متــن اصلــی رجــوع می کنــد و بــا دانشــی افــزون دوبــاره بــرای حــل 

معماهــای متــن می کوشــد.
کتاب هــای ایــن مجموعــه از ســاختاری واحــد پیــروی می کننــد. در بخــِش 
کتــاب بــه زمینــه و زمانــۀ نوشته شــدن اثــر پرداختــه شــده اســت، یعنــی تــالش  اول هــر 
گیــرد تــا نســبت اثــر بــا  شــده اســت تــا متــن در دروِن بافتــار فکــری و تاریخــی خــود قــرار 
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گسســِت آن بــا منظومــۀ معرفتــِی پیشــینیان مشــخص  گذشــتگان و پیوســت و   آثــاِر 
گــردد. در بخــِش دوم مضامیــن اصلــِی اثــر بــه بحــث گذاشــته شــده اســت تــا خواننــده 
کــرده و آمــادۀ ورود بــه متــِن  کتــاب پیــدا  فهمــی اجمالــی از موضوعــات و مطالــب 
کــرده و وارد خــود متــن  اصلــی شــود. در بخــش ســوم، نویســنده از مقدمــات عبــور 
می شــود. در ایــن بخــش، نویســنده بــا تفکیــک متــن اصلــی بــه فصل هــا، بخش هــا، 
ــا خــود همــراه می کنــد و  ــه گام خواننــده را ب گام ب قســمت ها، بندهــا و حتــی جمله هــا 
می کوشــد تــا هــم روایتــی تکوینــی از چگونگــِی شــکل گیری و بســِط ایده هــا بــه دســت 
ــه  ــکاود. در بخــِش چهــارم، نویســنده ب ــط و نســبِت منطقــی آن هــا را ب دهــد و هــم رب
کتــاب مــورد نظــر می پــردازد. در انتهــای هــر بخــش از  تأثیــراِت فکــری و تاریخــی 
ــب  ــد مطال ــده بتوان ــم خوانن ــا ه ــده اند ت ــرح ش ــز ط ــی  نی ــش هایی پژوهش ــاب، پرس کت
کنــد و هــم خــود در آینــده به نحــو مســتقل ایــن پرســش ها را  فصــل را جمع بنــدی 
مبنــای تحقیقــش قــرار دهــد. در انتهــای هــر کتــاب نیــز راهنمــای مطالعــۀ آثــار مرتبــط 
کــه خواننــده می توانــد آن را مبنــای مرحلــۀ بعــدی مطالعــه و تحقیقــات  آمــده اســت 

خــود قــرار دهــد.
ــا ترجمــه و انتشــار ایــن آثــار  انتشــارات ترجمــان علــوم انســانی امیــدوار اســت ب
ــه اندیشــه های ســنجیده را برداشــته باشــد.  قدمــی در مســیر اندیشــیدن ســنجیده ب
هرچنــد کتاب هــای ایــن مجموعــه و نیــز ترجمه هــای آن هــا عــاری از نقــص نیســتند، 
کــه پژوهشــگران علــوم انســانی را از طرفــی بــه خوانــدن  امــا تالشــمان ایــن بــوده اســت 
متن هــای اصلــی متفکــران و از طرفــی بــه تــالش بــرای تفکــر بــه زبــان فارســی تشــویق 

کننــد. یــم مخاطبــان ایــن آثــار نیــز بــا نگاهــی نقادانــه مــا را همراهــی  کنیــم؛ و امیدوار





سپاسگزاری
کــرد،  دعــوت  خوانــدن  راهنمــای  ایــن  نوشــتن  بــه  مــرا  کمپــل  ســارا  اول بــار  وقتــی 
کــه چنــد  کنــم  ک نویــس  کافــی اســت یادداشــت هایی را پا ســاده دالنه خیــال می کــردم 
بــار بــرای تدریــس نظریــه ای در بــاب عدالــت از آن هــا اســتفاده کــرده بــودم. وقتــی کار را 
کــردم، فهمیــدم نه تنهــا بســیار چالش برانگیــز  اســت، بلکــه بســیار مفیدتــر از آن  آغــاز 
کنــم از یــان مک مولــن، ران  کــه پیش بینــی می کــردم. می خواهــم تشــکر  چیــزی اســت 
واتســون و همســرم لیــز ویکرمــن، کــه پیش نویس هــا را بادقــت خواندند و نکته هایشــان 
را گفتنــد؛ از آمانــدا ســیِبل، بــرای کمــک بــه گرفتــن مجوزهــای الزم؛ از ســارا کمپــل، تام 
کتــاب را بــرای انتشــار آمــاده  کــه  کانتینیــوم،  کریــک و پــی. مورالیجــاران در انتشــارات 
ــرای  کــه ب ــد؛ و نهایتــًا، از دانشــجویانم در دانشــگاه واشــنگتن در ســنت لوئیس،  کردن
فهــم رالــز دائمــًا مــرا بــه چالــش می کشــند، خیلــی بهتــر از آنچــه از عهــدۀ خــودم برآیــد. 





معرفی و زمینه
]1[

1.1. زندگی نامه و بستر تاریخی
جــان رالــز )۱۹۲۱-۲00۲( فیلســوف سیاســِی آمریکایــی بــود. پــدرش، ویلیــام لــی رالــز۱، 
وکیــل آبرومنــد و موفقــی بــود کــه خانواده اش، وقتــی کودک بود، به بالتیمــور آمده بودند؛ 
ــدر و  ــرد. پ ــتامپ۳ می ُب ــِد اس ــابقًا ثروتمن ــداِن س ــه خان ــب ب ــز۲، نس ــل رال ــا آب ــادرش، آن م
کــه  مــادر رالــز شــدیدًا بــه مســائل سیاســی عالقــه نشــان می دادنــد، مخصوصــًا مــادرش 
همــراه بــا اتحــاد زنــاِن رأی دهنــده۴ بــرای حقــوق زنــان پویــش بــه راه انداختــه بــود. رالــز 
چهــار بــرادر داشــت، یکــی بزرگ تــر از خــودش و ســه  تــا کوچک تــر. هنــوز کودکــی بیــش 
نبــود کــه دو تــا از برادرانــش در اثــر بیمــاری جــان باختنــد. جــان به دانشــگاه پرینســتون 
رفــت و در پاییــز ۱۹۴۳ در دورۀ لیســانِس فلســفه فارغ التحصیــل شــد. خیلــی زود بــه 
صرافــت افتــاد کــه بــه مدرســۀ علــوم دینــی بــرود و، بعــد از دانشــگاه، علــم دیــن بخوانــد، 

1.  William Lee Rawls
2.  Anna Abell Rawls
3.  Stump
4.  League of Women Voters
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گرفــت اول در ارتــش  باوجودایــن، مثــِل اغلــِب همکالســی هایش در آن دوره تصمیــم 
کنــد. بــه مــدت دو ســال در واحــد شناســایی و اطالعــاِت ارتــش در حــوزۀ  نام نویســی 
کــرد و موفــق شــد مــدال ســتارۀ برنــز بگیــرد، امــا تجربیاتــش در  اقیانــوس آرام خدمــت 
کــرد. وقتــی بعــد از دورۀ  دورۀ خدمــت اعتقــادات ســفِت مذهبــی اش را ضعیــف 
کــرد، فلســفه را برگزیــده  جنــگ تحصیــالت تکمیلــی اش را دوبــاره در پرینســتون آغــاز 
بــود، نــه دیــن را. رالــز مــدرک دکتــری اش را بــا نوشــتِن رســاله ای دربــارۀ فلســفۀ اخــالق 
کــرد. آن هــا  کــس۱ ازدواج  گرفــت. در همیــن اثنــا، بــا مــارگارت ُورفیلــد فا در ســال ۱۹۵0 

گــذر زمــان صاحــب چهــار فرزنــد )دو دختــر و دو پســر( شــدند. در 
رالــز، بعــد از اینکــه دو ســال دیگــر نیــز در پرینســتون مانــد و مشــغول تدریــس و 
بســط دایــرۀ مطالعاتــش بــود، برنــدۀ کمک هزینــۀ تحقیقاتــِی فولبرایت۲ شــد تا در ســال 
کــه بــا اچ. ال. ِای.  کنــد. آنجــا بــود  کســفورد تحصیــل  تحصیلــی ۱۹۵۲-۱۹۵۳ در آ
هــارت۳، آیزایــا برلیــن۴، اســتوارت همپشــایر۵، آر. ام. هیــر۶ و برخــی دیگــر از فیلســوفان 
بــر بالیــدِن دیدگاه هــای رالــز تأثیــری  ایــن فیلســوفان  اصلــِی آن دوران آشــنا شــد. 
کادمیــِک خــود را در  شــگرف گذاشــتند. بــا بازگشــت بــه ایــاالت متحــده، اولیــن مقــام آ
دانشــگاه کورنــل تجربــه کــرد، دانشــگاهی کــه از ۱۹۵۳ تــا ۱۹۵۹ در آن تدریــس می کرد. 
ماساچوســت  تکنولــوژی  مؤسســۀ  و   )۱۹۶0-۱۹۵۹( هــاروارد  دانشــگاه  در  ســپس 
)۱۹۶0-۱۹۶۲( اســتاد مدعــو شــد، و باالخــره بــه عضویــت دائــم دپارتمــان فلســفه در 
کــه بازنشســته شــد. رالــز  دانشــگاه هــاروارد درآمــد، یعنــی از ســال ۱۹۶۲ تــا ســال ۱۹۹۱ 

در ســال ۲00۲ در خانــه اش از دنیــا رفــت.۱
یــِخ فکــرِی  کاری رالــز هم زمــان بــود بــا دوره ای بســیار حادثه خیــز، هــم در تار بــازۀ 
 فلسفۀ سیاست و فلسفۀ اخالق، و هم در تاریِخ سیاسی و اجتماعی ایاالت متحده.

1.  Margaret Warfield Fox
2.  Fulbright
3.  H. L. A. Hart
4.  Isaiah Berlin
5.  Stuart Hampshire
6.  R. M. Hare
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 بســتر فلســفی کار رالز در بخش بعدی با جزئیات بیشــتری توضیح داده می شــود، اما 
خالــی از لطــف نیســت کــه اینجــا اشــاره ای گــذرا بکنیــم بــه اینکــه حیطــۀ مــورد عالقــۀ او 
-فلســفۀ سیاســی و فلســفۀ اخــالق- چنــد وقتــی بــود کــه، از ســوی حوزه هــای مولدتــری 
از تحقیقــات فلســفی، حیطــه ای در حــال افــول و فروپاشــی تلقــی می شــد و ایــن بــاور 
ــا نــگاه بــه  کــه رونــد معکــوس شــد، و درواقــع، ب جــا افتــاده بــود. تنهــا در دهــۀ ۱۹۵0 بــود 
کــه خــود رالــز به تنهایــی موضــوع فلســفۀ سیاســی را، به منزلــۀ  گذشــته، غالبــًا می گوینــد 
یــک حیطــۀ مطالعاتــِی آبرومنــد و مولــد، بــار دیگر احیا کرد. اگرچه ممکن اســت چنین 
کــه او بــر نســِل بعــدی  حرفــی یــک  جــور ساده ســازی باشــد، امــا دربــارۀ تأثیــر عظیمــی 
نظریه پــردازان و فیلســوفاِن سیاســی گــذارد هــر چــه بگوییــم کــم گفته ایم. حتــی آنجا که 
دیدگاه هــای او متفق القــول بــر همــه فرمــان نمی رانــد )کــه معمــواًل چنیــن اســت( معمــواًل 
واژه هــا یــا زبانــی کــه بــرای بحــث و مناقشــه بــه کار مــی رود نهایتــًا از ایده هــای او وام گرفته 
شــده اســت. بنابراین بدون اغراق باید بگوییم که رشــتۀ فلســفۀ سیاســی امروزه بخِش 

اعظــِم چارچــوب و ویژگی هایــش را بــه جــان رالــز مدیــون اســت. 
کار رالــز بهتــر اســت بــه  به هرحــال، قبــل از بحــِث جزئی تــر دربــارۀ بســتِر فلســفی 
کــه بعدهــا  کار او اشــاره ای بکنیــم. ایده هــای مرکــزی ای  بســتر اجتماعــی و سیاســی 
بنیــاِد نظریــه ای در بــاب عدالــت را ســاختند در دهــۀ ۱۹۵0 و در ســال هایی بالیدنــد 
کــه  کورنــل ســپری می کــرد. آن ســال ها دوره ای بــود  کــه رالــز اوقاتــش را در دانشــگاه 
بســیاری از مــردم، علی الخصــوص پــس از تجربــۀ تلــِخ مک کارتیســم در ســال های 
کیــد بــر اهمیــت حقــوِق فــردی بازیافتــه  ابتدایــِی دهــه، مجــددًا تعهدشــان را در تأ
بودنــد، و بــرای برخــی ایــن تعهــد به دلیــل همدلی با جنبش هــای در حال  رشــِد حقوق 
مدنــی در جنــوب آمریــکا به شــدت پررنــگ شــده بــود. هم زمــان، طــی ایــن ســال ها بــود 
ــه  ــا ب ــل۱ پ ــو دی ــالل نی ــار در خ ــرای اولین ب ــه ب ک ــاه،  ــت رف ــای دول ــی از نهاده ــه انبوه ک
گذاشــته بودنــد، قدرتــی بــه چنــگ آورده بودنــد و بــه بخشــی جدایی ناپذیــر و  میــدان 
کامــاًل پذیرفته شــده از جامعــۀ آمریکایــی تبدیــل شــده بودنــد. عجیــب آن بود کــه واقعًا 

1.  New Deal
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هیچ کــس به صورتــی جــدی نظرگاهــی فلســفی نپرورانــده بــود کــه چگونــه ایــن دو تعهــد 
-حقــوق فــردی و دولــت رفــاه- می تواننــد در دکتریــن سیاســی واحــد و منســجمی 
کــه  پیگیــری شــوند. برعکــس، ایــن دو معمــواًل به عنــوان چیزهایــی تلقــی می شــدند 
بــر دو مبنــای متعــارض اســتوار شــده اند: اصــول لیبرالیســم ســنتی از اولــی حمایــت 
می کــرد و دکترین هــای چپ گراتــر )سوسیال دموکراســی، سوسیالیســم و...( از دومــی 

پیشــتیبانی می کردنــد.
کتــاب ســترگ رالــز در چنیــن بســتری  کــه  نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت 
کنــد؛ یعنــی او، در قالــب یــک  درواقــع تــالش می کــرد تــا چنیــن نظرگاهــی را فراهــم 
نظریــۀ سیاســی واحــد و منســجم، هــم تعهــدی عمیــق بــه حقــوق فــردی نشــان داد و 
هــم اســتداللی قــرص و محکــم بــرای عدالــت اجتماعی-اقتصــادی تــدارک دیــد. لــذا 
کــه مشــارکت او در علــوم سیاســی را غالبــًا چنیــن توصیــف  جــای شــگفتی نیســت 
کــرده اســت بــرای دفــاِع لیبرال هــای  کــه او مبنایــی منطقی-فلســفی فراهــم  کننــد 
گــر تحلیلمــان از  مــدرن از دو چیــز: حقــوق فــردی و دولــت رفــاه. امــا اشــتباه اســت ا
کنیــم. از یــک طــرف، رالــز از نهادهــای  رالــز را در همیــن داســتاِن سرراســت خالصــه 
کــه در ایــاالت متحــده مفــروض بــود حقیقتــًا دفــاع  دولــت رفــاه در آن فــرِم مشــخصی 
نمی کــرد. از طــرف دیگــر، انگیزه هــای او در واقعیــت پیچیدگــی بســیار بیشــتری 
کــه عمــِر بــس طوالنی تــری  داشــتند و بــا مســائل فلســفی عمیق تــری در پیونــد بودنــد 
داشــتند از دفــاع نظــری صــرف از مــرام حــزب دموکــرات در آمریکا. تقلیِل خام دســتانۀ 
آثــار فلســفِی پیچیــده و دشــوار بــه شــرایط تاریخــی ای کــه در آن نوشــته شــده اند کاری 

کــه بــه فکــر و نظــر می زنــد. کمتــر از ضــرری اســت  کــه فایــدۀ آن  اســت 
کــه ســتون های نظریــه ای در بــاب عدالــت را برافراشــته اند،  ایده هــای مرکــزی ای 
گفتــم، عمدتــًا در دهــۀ ۱۹۵0 صورت بنــدی شــدند. امــا به هرحــال رالــز  کــه  همان طــور 
ــه  ــر از ۱۹7۱ ب ــی آن زودت ــخۀ نهای ــًا نس ــت، و نهایت ــۀ ۱۹۶0 نوش ــول ده ــش را در ط کتاب
چــاپ نرســید. جــای تردیــد نیســت کــه ایــن ســال ها از طوالنی تریــن دوران هــای تاریــخ 
آمریــکا بــود: نــزاع بــرای رفــع جدایــی نــژادی، جنــگ ویتنــام، اعتراضــات دانشــجویی، 
و  جنبش هــا  ایــن  بــه  نــه  عدالــت  بــاب  در  نظریــه ای  در  اگرچــه  چیزهــا.  دیگــر  و 
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به صــورت  و اجتماعــی دیگــری در دوران معاصــر،  یــداد سیاســی  رو بــه هیــچ  نــه 
آشــکار، اشــاره نشــده اســت -کتــاب از نقطه نظــری فلســفی و فوق العــاده منفــک ]از 
کــه در طــول این  رویدادهــای تاریخــی[ تدویــن شــده اســت-، به هرترتیــب، همان طــور 
کتــاب می شــود  مســیر خواهیــم دیــد، بی تردیــد ردپــای ایــن رویدادهــا را در فــرم نهایــی 
تشــخیص داد. درهرحــال، در بخــش باقی مانــدۀ ایــن درآمــد، بــر بســترهای فکــری 

کــرد. کتــاب بیــش از بســترهای اجتماعــی آن تمرکــز خواهیــم 

2.1. پیش زمینه های فلسفی

1.2.1. فایده گرایی و شهودگرایی
کــه دیدیــم، رالــز نوشــتن نظریــه ای در بــاب عدالــت را در ســال های پایانــی  همان طــور 
کــرد، و در خــالل دهــۀ ۱۹۶0 بــه بســط اثــر خــود ادامــه داد. در ایــن  دهــۀ ۱۹۵0 آغــاز 
دوره، ســنت غالــب در فلســفۀ سیاســی و فلســفۀ اخــالْق فایده گرایــی بــود و نزدیــک 
کــرده بــود. بنابرایــن جــای  کــه ایــن ســنت جایــگاه مســلط خــود را حفــظ  یــک قــرن بــود 
کنــد، و مــا نیــز   در اثــر خــود دربــارۀ فایده گرایــی بحــث 

ً
کــه رالــز مفصــال تعجــب نــدارد 

کــه ایــدۀ اصلــی نظریــۀ فایده گرایــی را ذکــر  کافــی اســت  کــرد. اینجــا  چنیــن خواهیــم 
کــه بی نهایــت ســاده و، حداقــل در اولیــن نــگاه، به شــدت قانع کننــده  کنیــم، ایــده ای 
کنش هــا،  کــه می تــوان دربــارۀ خوبــی یــا بــدِی  اســت. در اصــل، فایده گرایــی می گویــد 
کــرد، بــر اســاس ظرفیــت آن هــا بــرای  قانون هــا، نهادهــا و هــر چیــز دیگــر قضــاوت 
بــرای هــر  بــا احتســاب خوشــِی برابــر  افــراد،  کل  به حداکثررســاندن جمــع خوشــِی 

شــخص.
وقتــی جرمــی بنتــام )۱7۴8-۱8۳۲( در اواخــر قــرن هجدهــم فایده گرایــی را 
ــه شــمار می رفــت.  ــکال- ب کــرد، یــک دکتریــن فلســفِی برجســته -و حتــی رادی ــه  ارائ
کــه هرگونــه ارجــاع بــه ارادۀ خداونــد، منافــع  رادیکال بودنــش یکــی از ایــن جهــت بــود 
کــرده و دور  جامعــه، رســوم، ســنت ها، قانــون طبیعــی و این جــور چیزهــا را جــارو 
کــه مســتقیمًا تالشــی علمــی  کشــیده بــود  ریختــه بــود؛ به جــای آن هــا، چیــزی را پیــش 
و منطقــی بــود: اندازه گیــرِی صــرِف میــزان خوشــی هــر فــرد انســانی، ســپس جمع کــردن 
ایــن لحــاظ، فایده گرایــی آشــکارا  از  بیــن تمــام اعضــای جمعیــت.  ایــن خوشــی 
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محصــول عصــر روشــنگری بــود، دوراِن ایمــان راســخ بــه اصــول عقلــی و روش هــای علمی 
از یــک ســو، و بی اعتمــادی بــه دیــن و موهومــات و ســنت از ســوی دیگــر. یکــی دیگــر از 
خصیصه هــای شــاخص و بالقــوه انقالبــِی فایده گرایــی اصــرار ایــن نظریــه بــر اندازه گیــری 
خوشــِی همــۀ اشــخاص به شــکل یکســان بــود: خوشــی شــاهان یــا نجیــب زادگان نــه 
بیشــتر از ســوداگران و دهقانان شــمارش می شــد، نه کمتر از آن ها؛ خوشــی انگلیســی ها 
همان طــور حســاب می شــد کــه خوشــی فرانســوی ها؛ و بــه  همیــن منــوال. در ایــن راســتا، 
مهم تریــن و اثرگذارتریــن مریــد بنتــام، جــان اســتوارت میــل )۱80۶-۱87۳(، بعدهــا 
این گونــه اســتدالل کــرد کــه، ازآنجاکــه خوشــی مردان نباید بیش از خوشــی زنان محاســبه 
شــود، بســیاری از نابرابری هــای اجتماعــی و حقوقــی بیــن دو جنس باید از میان برداشــته 
شــوند. در قرن هــای هجدهــم و نوزدهــم، چنیــن اســتدالل هایی از گلــوی خیلــی از مــردم 

پاییــن نمی رفــت. 
کمتــری داشــت، زیــرا مــردم بــا  البتــه در زمــان رالــز فایده گرایــی وجهــۀ رادیــکال 
ایــدۀ برابــرِی ارزِش اخالقــی همــۀ انســان ها بیشــتر اخــت شــده بودنــد، لــذا آن دســته از 
کــه پیش تــر اشــاره کردیــم نمی تواننــد علــت خوبــی بــرای  خصیصه هــای فایده گرایــی 
ــا دیگــر فضیلت هــای  تــداوِم تســلط فایده گرایــی در قــرن بیســتم باشــند. ایــن تــداوم را ب
مفهومــِی فایده گرایــی کــه دقیق ترنــد بهتر می تــوان توضیــح داد؛ مهم تریــِن آن ها جامعیت 
و قاطعیــت فایده گرایــی بــود: هیــچ پرســش اخالقــی، سیاســی یــا اجتماعــِی متصــوری 
نیســت کــه، دســت کم علی االصــول، فایده گرایــی نتوانــد پاســخی روشــن و منســجم بــه 
آن بدهــد. ایــن قابلیــْت آن را بــه نظریــه ای بی نهایت مســتحکم تبدیل می کند. به عــالوه، 
فایده گرایــی بــازی را بــرای حریفــاِن بالقــوه نیــز بســیار ســخت می کنــد، زیــرا ]تفــوق[ ایــن 
نظریــه را بــا ناکامــِی نظریــۀ دیگــری نیــز می توان توضیــح داد، نظریــه ای که در نیمــۀ اوِل قرن 

بیســتم در پــاره ای از حلقه هــای فلســفی محبوبیــت داشــت: شــهودگرایی.
ابتدائــًا درک  بایــد  بــود،  پشــت شــهودگرایی  کــه  انگیزه هایــی  دانســتن  بــرای 
بــود،  روزگار  مســلط  نظریــۀ  نجومــی  فاصلــه ای  بــا  فایده گرایــی  اگرچــه  کــه  کنیــم 
دهیــد  اجــازه  نبــود.  راضــی  آن  از  کامــاًل  هیچ کــس  کنیــم  حســاب  جــور  هــر  امــا 
بدهــد،  بــاب  بــه  دالر   ۱00 کــه  می دهــد  قــول  یــا  آندر کنیــد  فــرض  بدهــم.   توضیــح 
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شــاید بــرای آنکــه زحماتــی کــه بــاب برایش کشــیده بــود را جبران کنــد، اما بعدتر متوجه 
کــه انجــام ایــن کار برایــش اســباب دردســر خواهــد شــد. شــهوِد اخالقــِی عرفــی  می شــود 
کــه داده اســت زیــر  مــا بــا شــدت و غلظــت می گویــد آندریــا به هرحــال بــرای انجــاِم قولــی 
کــه  نوعــی ِدیــن خواهــد بــود، حتــی اگــر برایــش دردســرآفرین باشــد. مشــکل ایــن اســت 
فایده گرایــی ظاهــرًا بــه مــا می گویــد کــه شــهودهایمان در چنیــن موقعیتــی ممکــن اســت 
غلــط باشــند. اگــر، به عنــوان مثــال، ناخوشــی ای کــه آندریــا در وفــای بــه عهــدش تحمــل 
می کنــد، به طــور معناداری، بیشــتر از ناخوشــی ای باشــد کــه باب از عهدشــکنی آندریا 
متحمــل خواهــد شــد، آنــگاه از قــرار معلــوم فایده گرایــی راهــکار دوم را توصیــه خواهــد 
کنیــد  کــرد. ایــن نتیجه گیــری خیلی هــا را قانــع نمی کــرد. نمونــۀ دیگــری بیــاورم: فــرض 
آندریــا مرتکــب جرمــی خشــن شــود. بــار دیگــر، شــهوِد اخالقــِی عرفــی مــا حکــم می دهــد 
ــًا از  کــه او -و فقــط خــود او- مســتحق مجــازات اســت. به هرحــال، فایده گرایــی ضرورت
کــه هــر مجازاتــی قاعدتــًا قــرار اســت خوشــِی آندریــا را  ایــن شــهود دفــاع نمی کنــد. ازآنجا
کــه مجــازات در راســتای رســیدن بــه اهــداِف مفیــدی  کاهــش دهــد، بایــد نشــان دهیــم 
کــرده و تعــادل برقــرار خواهــد شــد. ایــن هــدِف اضافــی  کاهــش را جبــران  کــه آن  اســت 
می توانــد، بــرای مثــال، بازدارندگــی باشــد: اگــر آندریــا مجــازات شــود، آنــگاه انســان های 
کل افزایــش  کمتــری در آینــده دســت بــه جرائــم خشــونت بار خواهنــد زد، و خوشــِی 
خواهــد یافــت. امــا توجــه کنیــد کــه، از نــگاه فایده گرایانــه، هیــچ چیــزی وجــود نــدارد کــه 
نشــان دهــد آندریــا شــخصًا مســتحق مجــازات بــوده اســت. درواقــع، اگــر دســتگیرکردن 
آندریــا برایمــان مقــدور نباشــد، می توانیــم بازدارندگــِی برابــری را بــا پاپــوش درســت کردن 
بــرای بــاِب بی گنــاه و مجازات کــردن او به جــای آندریــا فراهــم کنیــم. معضــالت تجربــی 
بــه  کنــار، فایده گرایــی هیــچ دلیلــی در اختیــار مــا نمی گذارد که بــر مبنای آن دســت زدن 

بــه چنیــن تدابیــری از نظــر اخالقــی از همــان اول پذیرفتنــی نباشــد.
گــر  کــه فایده گرایــی، علی رغــم آنکــه بــدوًا قانع کننــده اســت، ا لــذا می بینیــم 
ــد به صــورت معنــاداری از اخــالق عرفــی فاصلــه بگیــرد.  کنیــم می توان ــه تأمــل  مدقان
ــود  ــن ب ــر ای ــر س ــط ب ــث فق ــود؛ بح ــده ب ــا شناخته ش ــۀ طرف ه ــرای هم ــت ب ــن واقعی ای
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کردنــد.  کــرد.  برخــی نظریــه ای بدیــل پیشــنهاد  کــه بــرای ایــن معضــل چــه می تــوان 
آن هــا اســتدالل کردنــد: ای بســا اخــالِق عرفــی مــا تــا حــدود زیــادی برحــق باشــد؛ ای بســا 
شــهودهای قدرتمنــد مــا در چنیــن نمونه هایــی ســاختاِر بنیــادِی اخــالق را برایمــان 
کــه شــامل مجموعــه ای از اصــول اولیــۀ اخالقــی می شــود،  آشــکار می کنــد، ســاختاری 
کلــی، بــا  چیزهایــی ماننــد وفــاداری، اســتحقاق، نیکــوکاری و از ایــن قبیــل. به طــور 
کــه اهمیــت چندانــی در داســتان مــا  چشم پوشــی از بعضــی از جزئیــات پیچیــده ای 
ندارنــد، بــه ایــن دیــدگاه »شــهودگرایی« می گفتنــد. شــهودگرایی بــرای کســانی کــه عمیقًا 
از فایده گرایــی ناراضــی بودنــد یــک بدیــل فراهــم کــرده بــود و همیــن توضیــح می دهــد که 

چــرا بعضــی از افــراد در ســال های اولیــۀ قــرن بیســتم جــذب آن شــده بودنــد. 
کــه بفهمیــم چــرا هیچ وقــت شــهودگرایی نتوانســت  درعین حــال، ســاده اســت 
جــای فایده گرایــی را به منزلــۀ نظریــۀ غالــب بگیــرد. شــهودگرایی، غیــر از آنکــه عنوانــی 
کار خــاص دیگــری نمی کــرد. مثــاًل وقتــی وظیفــۀ  بــه خــروار شــهودهای مــا مــی داد، 
مــا بــرای وفــای بــه عهــد بــا وظیفــۀ مــا بــرای آسیب نرســاندن بــه دیگــران تعــارض پیــدا 
کنیــم؟ شــهودها به تنهایــی هیــچ راهنمایــِی روشــنی  می کنــد، می بایســت چــکار 
کامــل اســت  نمی کننــد. بــه  عبــارت دیگــر، ایــن نظریــه به طــرِز غمگین کننــده ای نا
ــواب  ــی ج ــؤال مفروض ــر س ــه ه ــد ب ــه می توان ک ــی،  ــدرِت فایده گرای ــه ق ک ــت  و اینجاس
ــتداللی  ــا اس ــوان ب ــی، می ت ــن قدرت ــر چنی ــه ب ــا تکی ــد. ب ــم می آی ــه چش ــاًل ب کام ــد،  بده
کــه هــرگاه شــهودهای مــا از فایده گرایــی  گرفــت  ــدازه قانع کننــده نتیجــه  ــه همــان  ان ب
کنیــم نــه آنکــه راه عکــس را در پیــش بگیریــم.  تخطــی می کننــد، بایــد در آن هــا تردیــد 
آموزش هــای  محصــول  درواقــع  مــا  شــهودهای  اســت  ممکــن  این هــا،  از  گذشــته 
کافــی باشــند؛ بنابرایــن چــرا بایــد بــه صحــت  ســوگیرانۀ دوران کودکــی یــا تحصیــالت نا
کــه فایده گرایــی  ــود  آن هــا این قــدر ایمــان داشــته باشــیم؟ تنهــا حالــت ممکــن ایــن ب
ــا آن قابــل  قیــاس باشــد،  کــه قــدرِت مفهومــی اش ب جایــش را بــه نظریــۀ رقیبــی بدهــد 
کــه میــان عــده ای از فیلســوفان  و به این ترتیــب، ایــن نظریــه علی رغــم تشــویش هایی 

کــرده بــود بــرای مدتــی طوالنــی مســلط بــود.  اخــالق و سیاســت درســت 
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همان طــور کــه رالــز در دیباچــۀ نظریــه ای در بــاب عدالــت اشــاره می کند، کمابیش 
کــرد. او می نویســد: »در طــول بخــش  کــه رالــز کارش را شــروع  در چنیــن وضعیتــی بــود 
اعظمــی از تاریــخ فلســفۀ اخالقــِی مــدرن، نظریــۀ نظام منــد غالــب شــکلی از فایده گرایــی 
ــیاری از  ــه بس ک ــد  ــزد کرده ان ــد »گوش ــد کرده ان ــی را نق ــه فایده گرای ک ــانی  ــت«. کس ــوده اس ب
لــوازِم ایــن اصــل ]اصــل فایــده[ بــا احساســات اخالقــی مــا آشــکارا ناســازگار اســت. امــا... 
ایــن منتقــدان نتوانســته اند برداشــت اخالقــِی کارآمــد و نظام منــدی در اندازنــد کــه بتوانــد 
بــا فایده گرایــی همــاوردی کنــد«. رالــز در صــدد اســت تــا ایــن وضعیــت را تصحیــح کنــد؛ 
یعنــی »تبییــن نظام منــد بدیلــی بــرای عدالــت بــه دســت می دهــد کــه برتــر از فایده گرایــِی 
کــه ارائــه می دهــد  حاکــم بــر ســنت ]فلســفۀ اخــالق[۱ اســت« )۳۴-۳۵(.۲ رالــز بدیلــی را 
کــه ایــن  »عدالــت به مثابــۀ انصــاف« می خوانــد و عــزم اصلــی اش در کتــاب آن اســت 

بدیــل را توضیــح دهــد و از آن دفــاع کنــد، علی الخصــوص علیــه فایده گرایــی. 

2.2.1. سنت قرارداد اجتماعی
کنیــم، رالــز نظریــۀ خــودش دربــارۀ عدالــت به مثابــۀ انصــاف را از بــای  هــر طــور حســاب 
کــه پیشــرفت های خــودش را خیلــی دســت کم  کــرده اســت، امــا، ازآنجا بســم اهلل ابــداع 
کــه نظریــه اش به شــکلی اســتثنایی بدیــع اســت. دوبــاره از  می گیــرد، انــکار می کنــد 
ک،  دیباچــه نقــل  قــول کنیــم: »مــن کوشــیده ام نظریــۀ ســنتِی قــرارداد اجتماعــی را، کــه ال
ــری برســانم«  ــه ســطح انتزاعی ت کنــم و ب ــر  ــد، کلی ت ــت نماینــده اش بوده ان کان روســو، و 
ــته  ــد، شایس ــب می کن ــندگان جل ــن نویس ــه ای ــا را ب ــه م ــز توج ــود رال ــه خ ک )۳۵(. ازآنجا
اســت کــه به اجمــال اندیشــه های آن هــا را به منزلــۀ پس زمینــۀ وســیع خوانــِش خودمــان از 
نظریــه ای در بــاب عدالــت مــرور کنیــم. جالب توجــه اســت کــه همۀ این نویســندگان به 
پیــش از دوران ظهــور فایده گرایــی تعلق دارند؛ بنابراین شــاید برایمان شــگفت آور باشــد 

ــان  ــا پای ــاب عدالــت، اســت. ت ــه ای در ب ــوری، مترجــم فارســی نظری گــراف از مرتضــی ن ۱.  قالب هــا در ایــن پارا
کتــاِب نظریــه ای در بــاب  کــه بعــد از نقل قولــی، صرفــًا عــددی در پرانتــز آمــده، ارجــاع بــه صفحــۀ  کتــاب، هرکجــا 
عدالــت بــه ترجمــۀ مرتضــی نــوری اســت. در غیــر ایــن صــورت، توضیحــات بیشــتر داده شــده اســت ]مترجــم[.
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 چــرا فایده گرایــی در قــرن بیســتم جانشــین دیدگاه هــای آنــان شــد، و ثانیــًا رالــز در 
ً

کــه اوال
کــه دیگــران از دیــدن آن ناتــوان بودنــد؟ نوشــته های آن هــا چــه چیــزی دیــده بــود 

کــه رالــز بــه آن ارجــاع می دهــد، در قرن هــای  نظریــۀ ســنتِی قــرارداد اجتماعــی، 
هفدهــم و هجدهــم محبوبیــت داشــت، و در حــدود زمانــی انقــالب آمریــکا )حداقــل 
در نطفه هایــش( و انقــالب فرانســه بــه اوج تأثیرگــذاری تاریخــی اش رســید. قــرارداد 
ــای هــر  کــه ردپ ــود  ــر ب یابــی و ترکیبــی از دو ایــدۀ قدیمی ت اجتماعــی به خودی خــود باز
ــر برویــم. اولــی  گــر نخواهیــم عقب ت گرفــت، البتــه ا ــا دوران میانــه پــی  ــوان ت دو را می ت
کــه بــه آن »وضــع طبیعــی«۱ می گفتنــد. وضــع طبیعــی دورانــی خیالــی از  ایــده ای بــود 
یــخ بشــر بــود، پیــش از آنکــه اقتــدار سیاســی و نهادهــای اجتماعــی بــه وجــود بیاید.  تار
کــه تشــخیص دهیــم در امــور بشــری چــه  کمــک می کــرد  مفهــوم وضــع طبیعــی بــه مــا 
چیزهایــی طبیعــی اســت و چــه چیزهایــی مصنوعــی. بــرای مثــال، چه بســا جــای 
ســؤال باشــد کــه آیــا در وضــع طبیعــی چیــزی شــبیه مالکیــت خصوصــی وجود داشــته 
کــه  کنیــم، نــه پدیــده ای  کــه بتوانیــم آن را همچــون پدیــده ای »طبیعــی« قلمــداد  اســت 
کــه  صرفــًا به شــکل سیاســی و اجتماعــی برســاخته شــده اســت؟ دومــی ایــن ایــده بــود 
کمــان و  ــا معاهــده بیــن حا ــر اســاس نوعــی توافــق اولیــه ی ــه یــک معنــا، ب حکومــت، ب
ــرای مثــال، ایــن معاهــدۀ اولیــه ممکــن اســت در یــک  تابعــان ایجــاد شــده اســت. ب
ــر پایــۀ آن شــاه رضایــت می دهــد  کــه ب ســوگنِد تاج گــذاری بــه بیــان درآیــد، ســوگندی 
کــه از  تــا عادالنــه و خیرخواهانــه فرمــان برانــد، و هم زمــان مــردم ضمانــت می دهنــد 

کننــد.  دســتورات او اطاعــت 
هــر دو ایــده بــرای مدت هایــی طوالنــی وجــود داشــتند، تــا آنکــه در قــرن هفدهــم 
ــه ای  ــوان در نظری ــده را می ت کــه ایــن دو ای ــد  ــه ایــن فکــر افتادن برخــی از نویســندگان ب
کــه در  کلــی بگوییــم، ماجــرا از مردمــی خیالــی  گــر بخواهیــم  کــرد. ا واحــد ترکیــب 
وضــع طبیعــی زندگــی می کننــد شــروع می شــود، مردمــی بــدون حکومــت. ســپس بــه 
کــه  ــه ایــن واقعیــت  ــرای مثــال، ب نقصان هــای متعــدد ایــن وضعیــت می اندیشــیم، ب

1.  state of nature
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زندگــی و دارایــِی مــردم در چنیــن وضعیتــی چنــدان ایمــن نیســت. ایــن نقصان هــا مــا 
گــرد هــم جمــع شــوند تــا وضــع  کــه چنیــن مردمــی بایــد زود  را بــه ایــن نتیجــه می رســاند 
طبیعــی را پایــان بخشــند و نوعــی حکومــت را برقــرار ســازند. ماحصــل ایــن فراینــد یک 
قــرارداد اجتماعــی خواهــد بــود، یعنــی توافقــی کــه تــا وقتــی برقــرار اســت برحســب مفــاد 
کــه مطابــق آن  حکومــت  آن حکومــت شــکل می گیــرد و شــرایطی تعییــن می شــود 
کــه مــردم در وضعیــت طبیعــی در صددنــد تــا صرفــًا  دســت بــه عمــل می زنــد. ازآنجا
کــه اقتــدار  بــر معضــالت ویــژه و مشــخصی فائــق آینــد، معمــواًل پنداشــته می شــد 
ــدود  ــی مح ــی بخصوص ــه آن نواح ــد ب ــودش آورن ــه وج ــردم ب ــن م ــه ای ک ــی  ــر حکومت  ه
کــه در آن صالحیــت دارد. بنابرایــن، فکــر می کردنــد هیــچ آدم عاقلــی،  خواهــد شــد 
را داوطلبانــه  آزادی طبیعــی خــودش  باشــد،  واقعــًا ضــروری  کــه  از حــدی  بیشــتر 
ک )۱۶۲۳- کــرد. قواعــد مرســوم ایــن دکتریــن در نوشــته های جــان ال تســلیم نخواهــد 
کســانی مثــل تامــس جفرســون تأثیــری شــگرف  کــه بــر  گرفــت، نوشــته هایی  ۱70۴( پــا 
گذاشــت: جفرســون وقتــی در اعالنیــۀ اســتقالل نوشــت حکومت هــا اســتقرار یافته انــد 
تــا حق هــای مســلم را ایمــن ســازند، حکومت هــا نیــروی عدلشــان را از توافــق مــردِم 
تحــت حکومــت کســب می کننــد و از ایــن قبیــل، بــرای معاصرانــش واضــح و مبرهــن 

ــر می خوانــد. کــه دارد دکتریــن آشــنای قــرارداد اجتماعــی را از ب ــود  ب
علی رغــم ایــن تأثیرگــذاری، در حــد فاصــل یــک تــا دو نســل، نظریــۀ قــرارداد 
کمابیــش همــۀ اعتبــارش را از دســت داد. چــرا چنیــن شــد؟ یکــی از  اجتماعــی 
کــه  ــدا شــد  ــی، هوی ــگاری، به شــکل روزافزون ــا پیشــرفِت تاریخ ن کــه ب ــود  دالیلــش آن ب
ایــدۀ وضــع طبیعــی افســانۀ محــض اســت. داســتانی آشــکارا نادرســت دربــارۀ اینکــه 
گفتــن  ــرای  ــی ب کنیــم چــه حرف ــد ســازمان دهی  جوامــع را در حــال حاضــر چطــور بای
ــوان  ــختی می ت ــع به س ــه درواق ک ــان داد  ــد نش ــانی می ش ــه به آس ــر آنک ــل دیگ دارد؟ دلی
کــم بــر خــودش موافقت کرده باشــد.  کســی را پیــدا کــرد کــه بــا حکومــِت بخصــوِص حا
کجــا  گذاشــته ایم، حــاال زادگاهمــان هــر  ک  در اغلــب مواقــع، مــا پــا بــه دنیــای خــا
کــه داشــته ایم ســازگار شــده ایم. اینجــا  باشــد، و )بــه درجــات مختلــف( بــا حکومتــی 
گفتــن هســت و نظریــۀ ســنتِی قــرارداد اجتماعــی،  حرف هــای خیلــی بیشــتری بــرای 
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ــرای  ــا ب ــی م ــه دارد، ول ــادات در چنت ــن انتق ــه ای ــجمی ب ــای منس ــت، جواب ه درحقیق
کــه ایــن  فهــم نظریــۀ رالــز نیــازی بــه ورود بــه آن هــا نداریــم. نکتــۀ مرتبــط بــه مــا ایــن اســت 
انتقادهــا عمومــًا به مثابــۀ مســائلی قاطــع پذیرفتــه شــدند و به این ترتیــب، به محض آنکه 

فایده گرایــی پــا بــه میــدان گذاشــت، نظریــۀ قــرارداد اجتماعــی بــه حاشــیه رانــده شــد. 

کانت  3.2.1. فلسفۀ اخالقی 
کــه رالــز صراحتــًا از آن هــا نــام می بــرد -ژان  ژاک روســو )۱7۱۲- از دو شــخصیتی 
ــت  ــت اهمی کان ــا  ــژۀ م ــتاِن وی ــرای داس ــت )۱7۲۴-۱80۴(- ب کان ــل  ۱778( و ایمانوئ
ــا  ــا م ــت، اینج ــم اس ــذاب و مه ــًا ج ــود مطمئن ــۀ خ ــو به نوب ــه روس ــتری دارد. اگرچ بیش
ک و کانــت  کــه او یک جــور شــخصیت انتقالــی بیــن ال صرفــًا اشــاره ای گــذرا می کنیــم 
کــه بیــش از هــر فیلســوف دیگــری منبــع الهــام رالــز در   ایــن کانــت اســت 

ً
بــود. احتمــاال

اثــرش بــوده اســت. متأســفانه، خوانــدن و فهمیــدن نوشــته های بی نهایــت تأثیرگــذار 
به شــکل  می گیــرد،  بــر  در  را  فلســفی  موضوعــات  از  وســیعی  طیــف  کــه  کانــت، 
کی دشــوار اســت. اینجــا صرفــًا دربــارۀ یــک جنبه از نوشــته های او در فلســفۀ  وحشــتنا

ــزایی دارد.  ــت بس ــز اهمی ــه در درک آرای رال ک ــم  ــث می کنی ــی بح اخالق
کــه عنوانــی پرطمطــراق  کــرد  کوتــاه امــا عمیــق چــاپ  کتابــی  کانــت  در ۱78۵، 
کنیــم، ایــن رســاله  گــر به نحــوی ساده ســازی  داشــت: بنیــاد مابعدالطبیعــۀ اخــالق۱. ا
کنــد و تــالش  قصــد داشــت تــا معضــل فلســفِی بســیار انتزاعــی و عمومــی ای را مطــرح 
کــه انجــام می دهیــم  گونــی  گونا کنــد تــا راه حلــی برایــش ارائــه دهــد. در بیشــتِر اعمــاِل 
گرایــش مــا بــه ایــن  و صرفــًا واکنش هــای انعکاســی یــا عــادات بی فکــر نیســتند، 
کــه بــه نظرمــان خــوب می رســد. بــرای مثــال،  کنیــم  کــه بــر پایــۀ آن دالیلــی عمــل  اســت 
ــد، می توانیــم تصــور  ــا دلــش می خواهــد بعضــی از روزهــا بخواب ی علی رغــم اینکــه آندر
ــرا فکــر می کنــد دلیــل  کــه هــر روز صبــح بی معطلــی از خــواب برمی خیــزد، زی کنیــم 
خوبــی دارد بــرای اینکــه ســر وقــت بــه کالس هایــش در مدرســۀ بازرگانــی برســد. بــاری، 
یــم صرفــًا خــوب بــه نظــر برســند،  کــه دار کثــر مواقــع نمی خواهیــم دالیلــی  کثــر مــا در ا  ا

کرده اند ]مترجم[.  کتاب را حمید عنایت و علی قیصری به فارسی ترجمه  ۱.  این 


