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سخن ناشر
نســینا در زندگینامــۀ خودنوشــتش تعر یــف میکنــد کــه چهــل بــار مابعدالطبیعــۀ
اب 

ً
ارســطو را خوانــد و مطلقــا از آن چیــزی درنیافــت ،تــا اینکــه بــا خوانــدن رســالۀ بســیار
مختصــر فارابــی بــا عنــوان اغراض مابعدالطبیعه تمامـ ِـی زوایای این اثر برای او روشــن
گشــت .کوشــش تمثیلگونــۀ او حکایــت از ایــن میکنــد کــه خواننــده راهــی طوالنــی
تــا فهــم متــن کالســیک در پیــش دارد و در ایــن راه نیازمنــد راهنماســت .امــا تــاش
نهــا ،و بــرای مــا فارس ـیزبانان خوانــدن ترجمههــای فارســی
بــرای خوانــدن ایــن مت 
یشــود و فهــم عمیــق و دقیــق،
یســرانجام کشــیده م 
نهــا ،اغلــب بــه مســیری ب 
آ
رفتهرفتــه ،جــای خــود را بــه ساد هســاز یهای مبتــذل میدهــد .رفتــن بــه ســراغ ایــن
ل ممتنــع اســتیصالی بــه بــار مـیآورد کــه ایبســا خواننــده
متــون دشــوار و گاهــی ســه 
ـری ایــن متــون بینــدازد .خواننــدۀ پرتــاش اگــر
را بــه بازنگــری و تردیــد در بــارۀ فهمپذیـ ِ
ـون درجــه دوم روی م ـیآورد و بــه آثــار
از دام ایــن تردیدهــا بیــرون آیــد ،بــه مطالعــۀ متـ ِ
ـان شــروح مطــول و پرجزئیــات
شــارحان و مفســران رجــوع میکنــد و مدتهــا در میـ ِ
یشــود و از قضــا خــود ایــن شــروح را نیازمنــد راهنمــا میبینــد .ســرانجام،
ســرگردان م 
َ
شهــای مدرســی و روشــمند و دردســرهای بیحاصــل،
پــس از دلکنــدن از ایــن تال 
نوبــت بــه تفــرج در آثــار درجــه ســومی میرســد کــه بیــان شســتهرفته و ســادهای از
ســیر تفکــر یــک متفکــر میدهنــد و اغلــب حاصلــی جــز فروکاســتن وجــوه اندیشــۀ
او در قالــب کلیش ـههای ســادهانگاران ه ندارنــد ،آثــاری کــه ،بهجــای قــدم اول بــودن،
مهــر ختامــی بــر جس ـتوجوهای فکــری خواننــده میزننــد .بدینترتیــب خواننــده
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یــا از صرافــت خوانــدن متــن کالســیک میافتــد یــا خــود را از خوانــدن آنهــا بینیــاز
میبینــد .درسگفتارهــای دانشــگاهی ،مقــاالت علمیپژوهشــی و تألیفهــای
بهاصطــاح انتقــادی ،همگــی ،در رجــوع بــه ایــن آثــار درجــه دوم و ســوم و در تظاهــر به
ً
رجــوع بــه آثــار اصلــی –کــه عمدتــا رونوشــتی از اســتنادات شــرحها و مقدمههاســت-
بــا یکدیگــر شــریکاند .حاصــل آنکــه آثــار کالســیک هرگــز خوانــده نمیشــوند و ایــن
منابــع اصلــی بازخوانیهــای مؤلفانــه یــا منتقدانــه ب همــرور فرامــوش میشــوند.
بهــای مجموعــۀ «راهنمــای متــون کالســیک» چیــزی اســت در میانــۀ
کتا 
ایــن دو شــیوۀ تقــرب بــه متــن؛ نــه شــرح و تفســیری مفصــل اســت و نــه ادعــای
آســانکردن تمــام دشــوار یهای متــن را دارد ،بلکــه قــرار اســت نقش ـهای باشــد بــرای
گــذر از پیچوخــم متــن .ایــن مجموعــه در انتشــارات کانتینیــوم بــا عنــوان Reader’s
 Guidesو بــا هــدف فراه مکــردن مقدمـهای روشــن و مختصــر بــرای متــون کالســیک
ـندگان ایــن مجموعــه هــر یــک در
در ادبیــات و فلســفۀ غــرب تهیــه شــده اســت .نویسـ
ِ
ـب اعتبــار هســتند و مخاطــب کتابهــا نیــز
زمینــۀ ِ
کاری خــود شناخت هشــده و صاحـ ِ
دارای دانشــی در حــد کارشناســی و کارشناســی ارشــد در رشــتههای مرتبــط در نظــر
ـاب اصلــی
گرفتــه شــدهاند .ایــن کتا 
بهــا خواننــده را دعــوت میکننــد بــه خوانــدن کتـ ِ
ـاب راهنمــا و کتــاب اصلــی .بنابرایــن خواننــده بایــد
و بــه رفتوبرگشــت میــان کتـ ِ
ـاب راهنمــا ،بــه ســراغ متــن اصلــی بــرود و
پــس از خوانــدن بخ 
شهــای مقدماتـ ِـی کتـ ِ
ابتــدا بــا داشــتههای ابتدایــی خــود بــا متــن مواجهــه شــود؛ ســپس کتــاب راهنمــا را بــاز
کنــد و توضیحــات مر بــوط بــه آن بخــش را بخوانــد؛ ایــن توضیحــات مقاصــد اصلــی
اندیشــمند را توضیــح میدهنــد و پیوندهــای هــر بخــش را بــا نظــام تفکــر او مشــخص
یشــوند؛ در مرحلــۀ آخــر نیــز
یســازند و ب هنــدرت وارد تفســیری خــاص از متــن م 
م 
خواننــده دوبــاره بــه متــن اصلــی رجــوع میکنــد و بــا دانشــی افــزون دوبــاره بــرای حــل
معماهــای متــن میکوشــد.
بخــش
بهــای ایــن مجموعــه از ســاختاری واحــد پیــروی میکننــد .در
کتا 
ِ
اول هــر کتــاب بــه زمینــه و زمانــۀ نوشت هشــدن اثــر پرداختــه شــده اســت ،یعنــی تــاش
درون بافتــار فکــری و تاریخــی خــود قــرار گیــرد تــا نســبت اثــر بــا
شــده اســت تــا متــن در ِ

سخنناشر

ـت آن بــا منظومــۀ معرفتـ ِـی پیشــینیان مشــخص
ـار گذشــتگان و پیوســت و گسسـ ِ
آثـ ِ
ـش دوم مضامیــن اصلـ ِـی اثــر بــه بحــث گذاشــته شــده اســت تــا خواننــده
گــردد .در بخـ ِ

متــن
فهمــی اجمالــی از موضوعــات و مطالــب کتــاب پیــدا کــرده و آمــادۀ ورود بــه ِ
اصلــی شــود .در بخــش ســوم ،نویســنده از مقدمــات عبــور کــرده و وارد خــود متــن
لهــا ،بخشهــا،
یشــود .در ایــن بخــش ،نویســنده بــا تفکیــک متــن اصلــی بــه فص 
م 
قســمتها ،بندهــا و حتــی جمل ههــا گا مب ـهگام خواننــده را بــا خــود همــراه میکنــد و
میکوشــد تــا هــم روایتــی تکوینــی از چگونگـ ِـی شــکلگیری و بسـ ِـط ایدههــا بــه دســت
ـش چهــارم ،نویســنده بــه
ـبت منطقــی آ 
دهــد و هــم ر بــط و نسـ ِ
نهــا را بــکاود .در بخـ ِ
یپــردازد .در انتهــای هــر بخــش از
ـرات فکــری و تاریخــی کتــاب مــورد نظــر م 
تأثیـ ِ
ی نیــز طــرح شــدهاند تــا هــم خواننــده بتوانــد مطالــب
کتــاب ،پرس ـشهایی پژوهش ـ 
فصــل را جمعبنــدی کنــد و هــم خــود در آینــده بهنحــو مســتقل ایــن پرســشها را
مبنــای تحقیقــش قــرار دهــد .در انتهــای هــر کتــاب نیــز راهنمــای مطالعــۀ آثــار مرتبــط
آمــده اســت کــه خواننــده میتوانــد آن را مبنــای مرحلــۀ بعــدی مطالعــه و تحقیقــات
خــود قــرار دهــد.
انتشــارات ترجمــان علــوم انســانی امیــدوار اســت بــا ترجمــه و انتشــار ایــن آثــار
قدمــی در مســیر اندیشــیدن ســنجیده بــه اندیش ـههای ســنجیده را برداشــته باشــد.
نهــا عــاری از نقــص نیســتند،
بهــای ایــن مجموعــه و نیــز ترجم ههــای آ 
هرچنــد کتا 
امــا تالشــمان ایــن بــوده اســت کــه پژوهشــگران علــوم انســانی را از طرفــی بــه خوانــدن
نهــای اصلــی متفکــران و از طرفــی بــه تــاش بــرای تفکــر بــه ز بــان فارســی تشــویق
مت 
کنیــم؛ و امیدوار یــم مخاطبــان ایــن آثــار نیــز بــا نگاهــی نقادانــه مــا را همراهــی کننــد.
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سپاسگزاری
لبــار ســارا کمپــل مــرا بــه نوشــتن ایــن راهنمــای خوانــدن دعــوت کــرد،
وقتــی او 
یکــردم کافــی اســت یادداشـتهایی را پا کنو یــس کنــم کــه چنــد
ســادهدالنه خیــال م 
نهــا اســتفاده کــرده بــودم .وقتــی کار را
بــار بــرای تدر یــس نظر یـهای در بــاب عدالــت از آ 
آغــاز کــردم ،فهمیــدم نهتنهــا بســیار چالشبرانگیــز اســت ،بلکــه بســیار مفیدتــر از آن
یکــردم .میخواهــم تشــکر کنــم از یــان مکمولــن ،ران
چیــزی اســت کــه پیشبینــی م 
سهــا را بادقــت خواندند و نکتههایشــان
واتســون و همســرم لیــز ویکرمــن ،کــه پیشنوی 
ـیبل ،بــرای کمــک بــه گرفتــن مجوزهــای الزم؛ از ســارا کمپــل ،تام
را گفتنــد؛ از آمانــدا سـ ِ
کر یــک و پــی .مورالیجــاران در انتشــارات کانتینیــوم ،کــه کتــاب را بــرای انتشــار آمــاده
ً
کردنــد؛ و نهایتــا ،از دانشــجویانم در دانشــگاه واشــنگتن در ســنتلوئیس ،کــه بــرای
ً
فهــم رالــز دائمــا مــرا بــه چالــش میکشــند ،خیلــی بهتــر از آنچــه از عهــدۀ خــودم برآیــد.

[]1

معرفیو زمینه
 .1.1زندگینامه و بستر تاریخی
جــان رالــز ( )2002-1921فیلســوف سیاسـ ِـی آمریکایــی بــود .پــدرش ،ویلیــام لــی رالــز،1

وکیــل آبرومنــد و موفقــی بــود کــه خانوادهاش ،وقتــی کودک بود ،به بالتیمــور آمده بودند؛
ً
2
ـدان ســابقا ثروتمنـ ِـد اســتامپ 3می ُبــرد .پــدر و
مــادرش ،آنــا آبــل رالــز  ،نســب بــه خانـ ِ
ً
ً
مــادر رالــز شــدیدا بــه مســائل سیاســی عالقــه نشــان میدادنــد ،مخصوصــا مــادرش کــه
ـان رأیدهنــده 4بــرای حقــوق زنــان پویــش بــه راه انداختــه بــود .رالــز
همــراه بــا اتحــاد زنـ ِ
کتــر .هنــوز کودکــی بیــش
گتــر از خــودش و ســهتــا کوچ 
چهــار بــرادر داشــت ،یکــی بزر 
نبــود کــه دو تــا از برادرانــش در اثــر بیمــاری جــان باختنــد .جــان به دانشــگاه پرینســتون
ـانس فلســفه فارغالتحصیــل شــد .خیلــی زود بــه
رفــت و در پاییــز  1943در دورۀ لیسـ ِ

صرافــت افتــاد کــه بــه مدرســۀ علــوم دینــی بــرود و ،بعــد از دانشــگاه ،علــم دیــن بخوانــد،

William Lee Rawls
Anna Abell Rawls
Stump
League of Women Voters

1.
2.
3.
4.
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ـب همکالسـیهایش در آن دوره تصمیــم گرفــت اول در ارتــش
باوجودایــن ،مثـ ِـل اغلـ ِ
ـات ارتــش در حــوزۀ
نامنویســی کنــد .بــه مــدت دو ســال در واحــد شناســایی و اطالعـ ِ
اقیانــوس آرام خدمــت کــرد و موفــق شــد مــدال ســتارۀ برنــز بگیــرد ،امــا تجربیاتــش در
ـفت مذهب ـیاش را ضعیــف کــرد .وقتــی بعــد از دورۀ
دورۀ خدمــت اعتقــادات سـ ِ
جنــگ تحصیــات تکمیلـیاش را دو بــاره در پرینســتون آغــاز کــرد ،فلســفه را برگزیــده
ـتن رســالهای دربــارۀ فلســفۀ اخــاق
بــود ،نــه دیــن را .رالــز مــدرک دکتــریاش را بــا نوشـ ِ
نهــا
در ســال  1950گرفــت .در همیــن اثنــا ،بــا مــارگارت ُو رفیلــد فا کــس 1ازدواج کــرد .آ 
در گــذر زمــان صاحــب چهــار فرزنــد (دو دختــر و دو پســر) شــدند.
رالــز ،بعــد از اینکــه دو ســال دیگــر نیــز در پرینســتون مانــد و مشــغول تدر یــس و
بســط دایــرۀ مطالعاتــش بــود ،برنــدۀ کمکهزینــۀ تحقیقاتـ ِـی فولبرایت 2شــد تا در ســال
تحصیلــی  1953-1952در آ کســفورد تحصیــل کنــد .آنجــا بــود کــه بــا اچ .الِ .ای.
هــارت ،3آیزایــا برلیــن ،4اســتوارت همپشــایر ،5آر .ام .هیــر 6و برخــی دیگــر از فیلســوفان
ـدن دیدگاههــای رالــز تأثیــری
اصلـ ِـی آن دوران آشــنا شــد .ایــن فیلســوفان بــر بالیـ ِ
ـک خــود را در
شــگرف گذاشــتند .بــا بازگشــت بــه ایــاالت متحــده ،اولیــن مقــام آ کادمیـ ِ
دانشــگاه کورنــل تجربــه کــرد ،دانشــگاهی کــه از  1953تــا  1959در آن تدریــس میکرد.
ســپس در دانشــگاه هــاروارد ( )1960-1959و مؤسســۀ تکنولــوژی ماساچوســت
( )1962-1960اســتاد مدعــو شــد ،و باالخــره بــه عضو یــت دائــم دپارتمــان فلســفه در
دانشــگاه هــاروارد درآمــد ،یعنــی از ســال  1962تــا ســال  1991کــه بازنشســته شــد .رالــز
در ســال  2002در خان ـهاش از دنیــا رفــت.
1
ـری
بــازۀ کاری رالــز همزمــان بــود بــا دورهای بســیار حادثهخیــز ،هــم در تاریـ ِـخ فکـ ِ
فلسفۀ سیاست و فلسفۀ اخالق ،و هم در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایاالت متحده.
ِ
Margaret Warfield Fox
Fulbright
H. L. A. Hart
Isaiah Berlin
Stuart Hampshire
R. M. Hare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

[ ]1معرفی و زمینه

بســتر فلســفی کار رالز در بخش بعدی با جزئیات بیشــتری توضیح داده میشــود ،اما
خالــی از لطــف نیســت کــه اینجــا اشــارهای گــذرا بکنیــم بــه اینکــه حیطــۀ مــورد عالقــۀ او
فلســفۀ سیاســی و فلســفۀ اخــاق -چنــد وقتــی بــود کــه ،از ســوی حوز ههــای مولدتــرییشــد و ایــن بــاور
از تحقیقــات فلســفی ،حیط ـهای در حــال افــول و فروپاشــی تلقــی م 
جــا افتــاده بــود .تنهــا در دهــۀ  1950بــود کــه رونــد معکــوس شــد ،و درواقــع ،بــا نــگاه بــه
ً
گذشــته ،غالبــا میگوینــد کــه خــود رالــز بهتنهایــی موضــوع فلســفۀ سیاســی را ،بهمنزلــۀ
یــک حیطــۀ مطالعاتـ ِـی آبرومنــد و مولــد ،بــار دیگر احیا کرد .اگرچه ممکن اســت چنین
ک جــور ساد هســازی باشــد ،امــا دربــارۀ تأثیــر عظیمــی کــه او بــر نسـ ِـل بعــدی
حرفــی ی ـ 
ـوفان سیاســی گــذارد هــر چــه بگوییــم کــم گفتهایم .حتــی آنجا که
نظری هپــردازان و فیلسـ ِ
ً
ً
دیدگا ههــای او متفقالقــول بــر همــه فرمــان نمیرانــد (کــه معمــوال چنیــن اســت) معمــوال
ً
واژ ههــا یــا زبانــی کــه بــرای بحــث و مناقشــه بــه کار مـیرود نهایتــا از اید ههــای او وام گرفته
بخش
شــده اســت .بنابراین بدون اغراق باید بگوییم که رشــتۀ فلســفۀ سیاســی امروزه
ِ
اعظـ ِـم چارچــوب و ویژگیهایــش را بــه جــان رالــز مدیــون اســت.
ـتر فلســفی کار رالــز بهتــر اســت بــه
ـث جزئ 
بههرحــال ،قبــل از بحـ ِ
یتــر در بــارۀ بسـ ِ
بســتر اجتماعــی و سیاســی کار او اشــارهای بکنیــم .اید ههــای مرکــزیای کــه بعدهــا
ـاد نظر یـهای در بــاب عدالــت را ســاختند در دهــۀ  1950و در ســالهایی بالیدنــد
بنیـ ِ
یکــرد .آن ســالها دورهای بــود کــه
کــه رالــز اوقاتــش را در دانشــگاه کورنــل ســپری م 
بســیاری از مــردم ،علیالخصــوص پــس از تجربــۀ تلــخ مککارتیســم در ســالهای
ِ
ً
ـوق فــردی بازیافتــه
ـ
ق
ح
ـت
ـ
ی
اهم
ابتدایـ ِـی دهــه ،مجــددا تعهدشــان را در تأ کیــد بــر
ِ
ل رشـ ِـد حقوق
شهــای در حا 
بودنــد ،و بــرای برخــی ایــن تعهــد بهدلیــل همدلی با جنب 
مدنــی در جنــوب آمر یــکا ب هشــدت پررنــگ شــده بــود .همزمــان ،طــی ایــن ســالها بــود
کــه انبوهــی از نهادهــای دولــت رفــاه ،کــه بــرای اولینبــار در خــال نیــو دیــل 1پــا بــه
میــدان گذاشــته بودنــد ،قدرتــی بــه چنــگ آورده بودنــد و بــه بخشــی جداییناپذیــر و
ً
ً
کامــا پذیرفت هشــده از جامعــۀ آمریکایــی تبدیــل شــده بودنــد .عجیــب آن بود کــه واقعا
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چکــس بهصورتــی جــدی نظرگاهــی فلســفی نپرورانــده بــود کــه چگونــه ایــن دو تعهــد
هی 
حقــوق فــردی و دولــت رفــاه -میتواننــد در دکتریــن سیاســی واحــد و منســجمیً
پیگیــری شــوند .برعکــس ،ایــن دو معمــوال بهعنــوان چیزهایــی تلقــی میشــدند کــه
بــر دو مبنــای متعــارض اســتوار شــدهاند :اصــول لیبرالیســم ســنتی از اولــی حمایــت
نهــای چپگراتــر (سوسیالدموکراســی ،سوسیالیســم و )...از دومــی
یکــرد و دکتری 
م 
پیشــتیبانی میکردنــد.
نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه کتــاب ســترگ رالــز در چنیــن بســتری
یکــرد تــا چنیــن نظرگاهــی را فراهــم کنــد؛ یعنــی او ،در قالــب یــک
درواقــع تــاش م 
نظر یــۀ 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
ً
جــای شــگفتی نیســت کــه مشــارکت او در علــوم سیاســی را غالبــا چنیــن توصیــف
کننــد کــه او مبنایــی منطقی-فلســفی فراهــم کــرده اســت بــرای دفــاع لیبرالهــای
ِ
مــدرن از دو چیــز :حقــوق فــردی و دولــت رفــاه .امــا اشــتباه اســت ا گــر تحلیلمــان از
ـتان سرراســت خالصــه کنیــم .از یــک طــرف ،رالــز از نهادهــای
رالــز را در همیــن داسـ ِ
ً
ـرم مشــخصی کــه در ایــاالت متحــده مفــروض بــود حقیقتــا دفــاع
دولــت رفــاه در آن فـ ِ
یکــرد .از طــرف دیگــر ،انگیز ههــای او در واقعیــت پیچیدگــی بســیار بیشــتری
نم 
قتــری در پیونــد بودنــد کــه عمـ ِـر بــس طوالنیتــری
داشــتند و بــا مســائل فلســفی عمی 
تقلیل خامدســتانۀ
داشــتند از دفــاع نظــری صــرف از مــرام حــزب دموکــرات در آمریکا.
ِ
ـفی پیچیــده و دشــوار بــه شــرایط تاریخـیای کــه در آن نوشــته شــدهاند کاری
آثــار فلسـ ِ
اســت کــه فایــدۀ آن کمتــر از ضــرری اســت کــه بــه فکــر و نظــر میزنــد.
اید ههــای مرکــزیای کــه ســتونهای نظر یـهای در بــاب عدالــت را برافراشــتهاند،
ً
نطــور کــه گفتــم ،عمدتــا در دهــۀ  1950صورتبنــدی شــدند .امــا بههرحــال رالــز
هما 
ً
کتابــش را در طــول دهــۀ  1960نوشــت ،و نهایتــا نســخۀ نهایــی آن زودتــر از  1971بــه
چــاپ نرســید .جــای تردیــد نیســت کــه ایــن ســالها از طوالنیتریــن دورانهــای تاریــخ
آمر یــکا بــود :نــزاع بــرای رفــع جدایــی نــژادی ،جنــگ ویتنــام ،اعتراضــات دانشــجویی،
و دیگــر چیزهــا .اگرچــه در نظر ی ـهای در بــاب عدالــت نــه بــه ایــن جنبشهــا و
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نــه بــه هیــچ رو یــداد سیاســی و اجتماعــی دیگــری در دوران معاصــر ،بهصــورت
آشــکار ،اشــاره نشــده اســت -کتــاب از نقطهنظــری فلســفی و فوقالعــاده منفــک [از
نطــور کــه در طــول این
رویدادهــای تاریخــی] تدو یــن شــده اســت ،-بههرترتیــب ،هما 
مســیر خواهیــم دیــد ،بیتردیــد ردپــای ایــن رویدادهــا را در فــرم نهایــی کتــاب میشــود
تشــخیص داد .درهرحــال ،در بخــش باقیمانــدۀ ایــن درآمــد ،بــر بســترهای فکــری
کتــاب بیــش از بســترهای اجتماعــی آن تمرکــز خواهیــم کــرد.

 .2.1پیشزمینههای فلسفی
 .1.2.1فایدهگرایی و شهودگرایی
نطــور کــه دیدیــم ،رالــز نوشــتن نظر یـهای در بــاب عدالــت را در ســالهای پایانــی
هما 
دهــۀ  1950آغــاز کــرد ،و در خــال دهــۀ  1960بــه بســط اثــر خــود ادامــه داد .در ایــن
ْ
دوره ،ســنت غالــب در فلســفۀ سیاســی و فلســفۀ اخــاق فایدهگرایــی بــود و نزدیــک
یــک قــرن بــود کــه ایــن ســنت جایــگاه مســلط خــود را حفــظ کــرده بــود .بنابرایــن جــای
ً
تعجــب نــدارد کــه رالــز مفصــا در اثــر خــود دربــارۀ فایدهگرایــی بحــث کنــد ،و مــا نیــز
چنیــن خواهیــم کــرد .اینجــا کافــی اســت کــه ایــدۀ اصلــی نظر یــۀ فایدهگرایــی را ذکــر
کنیــم ،ایــدهای کــه بینهایــت ســاده و ،حداقــل در اولیــن نــگاه ،بهشــدت قانعکننــده
ـدی کنشهــا،
اســت .در اصــل ،فایدهگرایــی میگو یــد کــه م 
یتــوان در بــارۀ خوبــی یــا بـ ِ

نهــا ،نهادهــا و هــر چیــز دیگــر قضــاوت کــرد ،بــر اســاس ظرفیــت آنهــا بــرای
قانو 
بهحداکثررســاندن جمــع خوشـ ِـی کل افــراد ،بــا احتســاب خوشـ ِـی برابــر بــرای هــر
شــخص.
وقتــی جرمــی بنتــام ( )1832-1748در اواخــر قــرن هجدهــم فایدهگرایــی را
ـفی برجســته -و حتــی رادیــکال -بــه شــمار میرفــت.
ارائــه کــرد ،یــک دکتریــن فلسـ ِ
رادیکالبودنــش یکــی از ایــن جهــت بــود کــه هرگونــه ارجــاع بــه ارادۀ خداونــد ،منافــع
نجــور چیزهــا را جــارو کــرده و دور
جامعــه ،رســوم ،ســنتها ،قانــون طبیعــی و ای 
ً
نهــا ،چیــزی را پیــش کشــیده بــود کــه مســتقیما تالشــی علمــی
ریختــه بــود؛ ب هجــای آ 
ـرف میــزان خوشــی هــر فــرد انســانی ،ســپس جمعکــردن
ـری صـ ِ
و منطقــی بــود :اندازهگیـ ِ
ایــن خوشــی بیــن تمــام اعضــای جمعیــت .از ایــن لحــاظ ،فایدهگرایــی آشــکارا
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دوران ایمــان راســخ بــه اصــول عقلــی و روشهــای علمی
محصــول عصــر روشــنگری بــودِ ،
از یــک ســو ،و بیاعتمــادی بــه دیــن و موهومــات و ســنت از ســوی دیگــر .یکــی دیگــر از
خصیص ههــای شــاخص و بالقــوه انقالبـ ِـی فایدهگرایــی اصــرار ایــن نظریــه بــر اندازهگیــری
خوشـ ِـی همــۀ اشــخاص ب هشــکل یکســان بــود :خوشــی شــاهان یــا نجیــبزادگان نــه
یشــد ،نه کمتر از آنها؛ خوشــی انگلیسـیها
بیشــتر از ســوداگران و دهقانان شــمارش م 
نطــور حســاب میشــد کــه خوشــی فرانســویها؛ و بـ ه همیــن منــوال .در ایــن راســتا،
هما 
مهمتریــن و اثرگذارتریــن مریــد بنتــام ،جــان اســتوارت میــل ( ،)1873-1806بعدهــا
اینگونــه اســتدالل کــرد کــه ،ازآنجا کــه خوشــی مردان نباید بیش از خوشــی زنان محاســبه
یهــای اجتماعــی و حقوقــی بیــن دو جنس باید از میان برداشــته
شــود ،بســیاری از نابرابر 
نهــای هجدهــم و نوزدهــم ،چنیــن اســتداللهایی از گلــوی خیلــی از مــردم
شــوند .در قر 
پاییــن نمیرفــت.
البتــه در زمــان رالــز فایدهگرایــی وجهــۀ رادیــکال کمتــری داشــت ،زیــرا مــردم بــا
ارزش اخالقــی همــۀ انســانها بیشــتر اخــت شــده بودنــد ،لــذا آن دســته از
ایــدۀ برابـ ِ
ـری ِ
شتــر اشــاره کردیــم نمیتواننــد علــت خوبــی بــرای
خصیص ههــای فایدهگرایــی کــه پی 
ـداوم تســلط فایدهگرایــی در قــرن بیســتم باشــند .ایــن تــداوم را بــا دیگــر فضیلتهــای
تـ ِ
یتــوان توضیــح داد؛ مهمتریـ ِـن آنها جامعیت
مفهومـ ِـی فایدهگرایــی کــه دقیقترنــد بهتر م 
و قاطعیــت فایدهگرایــی بــود :هیــچ پرســش اخالقــی ،سیاســی یــا اجتماعـ ِـی متصــوری
نیســت کــه ،دسـتکم علیاالصــول ،فایدهگرایــی نتوانــد پاســخی روشــن و منســجم بــه
آن بدهــد .ایــن قابلیـ ْ
ـت آن را بــه نظر یـهای بینهایت مســتحکم تبدیل میکند .بهعــاوه،
ـان بالقــوه نیــز بســیار ســخت میکنــد ،زیــرا [تفــوق] ایــن
فایدهگرایــی بــازی را بــرای حریفـ ِ
اول قرن
نظر یــه را بــا ناکامـ ِـی نظر یــۀ دیگــری نیــز میتوان توضیــح داد ،نظر یـهای که در نیمــۀ ِ
بیســتم در پــارهای از حلق ههــای فلســفی محبوبیــت داشــت :شــهودگرایی.
ً
بــرای دانســتن انگیزههایــی کــه پشــت شــهودگرایی بــود ،بایــد ابتدائــا درک
کنیــم کــه اگرچــه فایدهگرایــی بــا فاصل ـهای نجومــی نظر یــۀ مســلط روزگار بــود،
ً
چکــس کامــا از آن راضــی نبــود .اجــازه دهیــد
امــا هــر جــور حســاب کنیــم هی 
توضیــح بدهــم .فــرض کنیــد آندر یــا قــول میدهــد کــه  100دالر بــه بــاب بدهــد،

[ ]1معرفی و زمینه

شــاید بــرای آنکــه زحماتــی کــه بــاب برایش کشــیده بــود را جبران کنــد ،اما بعدتر متوجه
ـهود اخالقـ ِـی عرفــی
م 
یشــود کــه انجــام ایــن کار برایــش اســباب دردســر خواهــد شــد .شـ ِ

ـام قولــی کــه داده اســت زیــر
مــا بــا شــدت و غلظــت میگو یــد آندر یــا بههرحــال بــرای انجـ ِ
نوعــی ِدیــن خواهــد بــود ،حتــی ا گــر برایــش دردســرآفرین باشــد .مشــکل ایــن اســت کــه
ً
فایدهگرایــی ظاهــرا بــه مــا میگو یــد کــه شــهودهایمان در چنیــن موقعیتــی ممکــن اســت
غلــط باشــند .ا گــر ،بهعنــوان مثــال ،ناخوشـیای کــه آندر یــا در وفــای بــه عهــدش تحمــل
میکنــد ،ب هطــور معناداری ،بیشــتر از ناخوشـیای باشــد کــه باب از عهدشــکنی آندریا
متحمــل خواهــد شــد ،آنــگاه از قــرار معلــوم فایدهگرایــی راهــکار دوم را توصیــه خواهــد
یکــرد .نمونــۀ دیگــری بیــاورم :فــرض کنیــد
یهــا را قانــع نم 
کــرد .ایــن نتیجهگیــری خیل 
ـهود اخالقـ ِـی عرفــی مــا حکــم میدهــد
آندر یــا مرتکــب جرمــی خشــن شــود .بــار دیگــر ،شـ ِ
ً
کــه او -و فقــط خــود او -مســتحق مجــازات اســت .بههرحــال ،فایدهگرایــی ضرورتــا از
ً
ایــن شــهود دفــاع نمیکنــد .ازآنجاکــه هــر مجازاتــی قاعدتــا قــرار اســت خوشـ ِـی آندر یــا را
ـداف مفیــدی
کاهــش دهــد ،بایــد نشــان دهیــم کــه مجــازات در راســتای رســیدن بــه اهـ ِ
ـدف اضافــی
اســت کــه آن کاهــش را جبــران کــرده و تعــادل برقــرار خواهــد شــد .ایــن هـ ِ
میتوانــد ،بــرای مثــال ،بازدارندگــی باشــد :اگــر آندریــا مجــازات شــود ،آنــگاه انســانهای
کمتــری در آینــده دســت بــه جرائــم خشــونتبار خواهنــد زد ،و خوشـ ِـی کل افزایــش
خواهــد یافــت .امــا توجــه کنیــد کــه ،از نــگاه فایدهگرایانــه ،هیــچ چیــزی وجــود نــدارد کــه
ً
نشــان دهــد آندر یــا شــخصا مســتحق مجــازات بــوده اســت .درواقــع ،ا گــر دســتگیرکردن
آندر یــا برایمــان مقــدور نباشــد ،میتوانیــم بازدارندگـ ِـی برابــری را بــا پاپــوش درسـتکردن
تکــردن او ب هجــای آندر یــا فراهــم کنیــم .معضــات تجربــی
ـاب بیگنــاه و مجازا 
بــرای بـ ِ

بـ ه کنــار ،فایدهگرایــی هیــچ دلیلــی در اختیــار مــا نمیگذارد که بــر مبنای آن دسـتزدن
بــه چنیــن تدابیــری از نظــر اخالقــی از همــان اول پذیرفتنــی نباشــد.
ً
لــذا میبینیــم کــه فایدهگرایــی ،علیرغــم آنکــه بــدوا قانعکننــده اســت ،اگــر
مدقانــه تأمــل کنیــم میتوانــد ب هصــورت معنــاداری از اخــاق عرفــی فاصلــه بگیــرد.
فهــا شناخت هشــده بــود؛ بحــث فقــط بــر ســر ایــن بــود
ایــن واقعیــت بــرای همــۀ طر 
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یتــوان کــرد .برخــی نظر ی ـهای بدیــل پیشــنهاد کردنــد.
کــه بــرای ایــن معضــل چــه م 
ـاق عرفــی مــا تــا حــدود ز یــادی برحــق باشــد؛ ایبســا
آ
نهــا اســتدالل کردنــد :ایبســا اخـ ِ

ـادی اخــاق را برایمــان
شــهودهای قدرتمنــد مــا در چنیــن نمونههایــی سـ
ـاختار بنیـ ِ
ِ
آشــکار میکنــد ،ســاختاری کــه شــامل مجموعـهای از اصــول اولیــۀ اخالقــی میشــود،
چیزهایــی ماننــد وفــاداری ،اســتحقاق ،نیکــوکاری و از ایــن قبیــل .بهطــور کلــی ،بــا
چشمپوشــی از بعضــی از جزئیــات پیچیــدهای کــه اهمیــت چندانــی در داســتان مــا
ً
ندارنــد ،بــه ایــن دیــدگاه «شــهودگرایی» میگفتنــد .شــهودگرایی بــرای کســانی کــه عمیقا
از فایدهگرایــی ناراضــی بودنــد یــک بدیــل فراهــم کــرده بــود و همیــن توضیــح میدهــد که
چــرا بعضــی از افــراد در ســالهای اولیــۀ قــرن بیســتم جــذب آن شــده بودنــد.
نحــال ،ســاده اســت کــه بفهمیــم چــرا هیچوقــت شــهودگرایی نتوانســت
درعی 
جــای فایدهگرایــی را بهمنزلــۀ نظر یــۀ غالــب بگیــرد .شــهودگرایی ،غیــر از آنکــه عنوانــی
ً
بــه خــروار شــهودهای مــا م ـیداد ،کار خــاص دیگــری نمیکــرد .مثــا وقتــی وظیفــۀ
مــا بــرای وفــای بــه عهــد بــا وظیفــۀ مــا بــرای آسیبنرســاندن بــه دیگــران تعــارض پیــدا
راهنمایــی روشــنی
میکنــد ،میبایســت چــکار کنیــم؟ شــهودها بهتنهایــی هیــچ
ِ

ـرز غمگینکننــدهای ناکامــل اســت
نمیکننــد .بــهعبــارت دیگــر ،ایــن نظر یــه ب هطـ ِ
ـدرت فایدهگرایــی ،کــه میتوانــد بــه هــر ســؤال مفروضــی جــواب
و اینجاســت کــه قـ ِ
ً
بدهــد ،کامــا بــه چشــم میآیــد .بــا تکیــه بــر چنیــن قدرتــی ،میتــوان بــا اســتداللی
ن انــدازه قانعکننــده نتیجــه گرفــت کــه هــرگاه شــهودهای مــا از فایدهگرایــی
بــه همــا 
نهــا تردیــد کنیــم نــه آنکــه راه عکــس را در پیــش بگیریــم.
تخطــی میکننــد ،بایــد در آ 
نهــا ،ممکــن اســت شــهودهای مــا درواقــع محصــول آموزشهــای
گذشــته از ای 
ســوگیرانۀ دوران کودکــی یــا تحصیــات ناکافــی باشــند؛ بنابرایــن چــرا بایــد بــه صحــت
نقــدر ایمــان داشــته باشــیم؟ تنهــا حالــت ممکــن ایــن بــود کــه فایدهگرایــی
نهــا ای 
آ
ـدرت مفهوم ـیاش بــا آن قابــلقیــاس باشــد،
جایــش را بــه نظر یــۀ رقیبــی بدهــد کــه قـ ِ
و بهاینترتیــب ،ایــن نظر یــه علیرغــم تشــویشهایی کــه میــان عــدهای از فیلســوفان
اخــاق و سیاســت درســت کــرده بــود بــرای مدتــی طوالنــی مســلط بــود.
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نطــور کــه رالــز در دیباچــۀ نظر یـهای در بــاب عدالــت اشــاره میکند ،کمابیش
هما 
در چنیــن وضعیتــی بــود کــه رالــز کارش را شــروع کــرد .او مینویســد« :در طــول بخــش
اعظمــی از تار یــخ فلســفۀ اخالقـ ِـی مــدرن ،نظر یــۀ نظاممنــد غالــب شــکلی از فایدهگرایــی
بــوده اســت» .کســانی کــه فایدهگرایــی را نقــد کردهانــد «گوشــزد کردهانــد کــه بســیاری از

ـوازم ایــن اصــل [اصــل فایــده] بــا احساســات اخالقــی مــا آشــکارا ناســازگار اســت .امــا...
لـ ِ

ایــن منتقــدان نتوانســتهاند برداشــت اخالقـ ِـی کارآمــد و نظاممنــدی در اندازنــد کــه بتوانــد
بــا فایدهگرایــی همــاوردی کنــد» .رالــز در صــدد اســت تــا ایــن وضعیــت را تصحیــح کنــد؛

یعنــی «تبییــن نظاممنــد بدیلــی بــرای عدالــت بــه دســت میدهــد کــه برتــر از فایدهگرایـ ِـی
حا کــم بــر ســنت [فلســفۀ اخــاق] 1اســت» ( 2.)35-34رالــز بدیلــی را کــه ارائــه میدهــد
«عدالــت بهمثابــۀ انصــاف» میخوانــد و عــزم اصل ـیاش در کتــاب آن اســت کــه ایــن
بدیــل را توضیــح دهــد و از آن دفــاع کنــد ،علیالخصــوص علیــه فایدهگرایــی.

 .2.2.1سنت قرارداد اجتماعی
هــر طــور حســاب کنیــم ،رالــز نظر یــۀ خــودش دربــارۀ عدالــت بهمثابــۀ انصــاف را از بــای
بس ـماهلل ابــداع کــرده اســت ،امــا ،ازآنجاکــه پیشــرفتهای خــودش را خیلــی دس ـتکم
میگیــرد ،انــکار میکنــد کــه نظر ی ـهاش ب هشــکلی اســتثنایی بدیــع اســت .دوبــاره از
ـنتی قــرارداد اجتماعــی را ،کــه ال ک،
دیباچــه نقــلقــول کنیــم« :مــن کوشــیدهام نظر یــۀ سـ ِ

یتــر کنــم و بــه ســطح انتزاعیتــری برســانم»
روســو ،و کانــت نماینــدهاش بودهانــد ،کل 
( .)35ازآنجا کــه خــود رالــز توجــه مــا را بــه ایــن نویســندگان جلــب میکنــد ،شایســته
ـش خودمــان از
اســت کــه بهاجمــال اندیشـههای آ 
نهــا را بهمنزلــۀ پسزمینــۀ وســیع خوانـ ِ
نظر یـهای در بــاب عدالــت مــرور کنیــم .جالبتوجــه اســت کــه همۀ این نویســندگان به

پیــش از دوران ظهــور فایدهگرایــی تعلق دارند؛ بنابراین شــاید برایمان شــگفتآور باشــد
 .1قالبهــا در ایــن پارا گــراف از مرتضــی نــوری ،مترجــم فارســی نظر ی ـهای در بــاب عدالــت ،اســت .تــا پایــان
ً
ـاب نظر یـهای در بــاب
کتــاب ،هرکجــا کــه بعــد از نقلقولــی ،صرفــا عــددی در پرانتــز آمــده ،ارجــاع بــه صفحــۀ کتـ ِ
عدالــت بــه ترجمــۀ مرتضــی نــوری اســت .در غیــر ایــن صــورت ،توضیحــات بیشــتر داده شــده اســت [مترجــم].
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ً
ً
کــه اوال چــرا فایدهگرایــی در قــرن بیســتم جانشــین دیدگا ههــای آنــان شــد ،و ثانیــا رالــز در
نهــا چــه چیــزی دیــده بــود کــه دیگــران از دیــدن آن ناتــوان بودنــد؟
نوشــتههای آ 
ـنتی قــرارداد اجتماعــی ،کــه رالــز بــه آن ارجــاع میدهــد ،در قرنهــای
نظر یــۀ سـ ِ
هفدهــم و هجدهــم محبوبیــت داشــت ،و در حــدود زمانــی انقــاب آمریــکا (حداقــل
در نطفههایــش) و انقــاب فرانســه بــه اوج تأثیرگــذاری تاریخ ـیاش رســید .قــرارداد
یخــود بازیابــی و ترکیبــی از دو ایــدۀ قدیمیتــر بــود کــه ردپــای هــر
اجتماعــی بهخود 
یتــوان تــا دوران میانــه پــی گرفــت ،البتــه اگــر نخواهیــم عقبتــر برویــم .اولــی
دو را م 
ایــدهای بــود کــه بــه آن «وضــع طبیعــی» 1میگفتنــد .وضــع طبیعــی دورانــی خیالــی از
تار یــخ بشــر بــود ،پیــش از آنکــه اقتــدار سیاســی و نهادهــای اجتماعــی بــه وجــود بیاید.
یکــرد کــه تشــخیص دهیــم در امــور بشــری چــه
مفهــوم وضــع طبیعــی بــه مــا کمــک م 
چیزهایــی طبیعــی اســت و چــه چیزهایــی مصنوعــی .بــرای مثــال ،چهبســا جــای
ســؤال باشــد کــه آیــا در وضــع طبیعــی چیــزی شــبیه مالکیــت خصوصــی وجود داشــته
اســت کــه بتوانیــم آن را همچــون پدیــدهای «طبیعــی» قلمــداد کنیــم ،نــه پدیــدهای کــه
ً
صرفــا ب هشــکل سیاســی و اجتماعــی برســاخته شــده اســت؟ دومــی ایــن ایــده بــود کــه
حکومــت ،بــه یــک معنــا ،بــر اســاس نوعــی توافــق اولیــه یــا معاهــده بیــن حاکمــان و
تابعــان ایجــاد شــده اســت .بــرای مثــال ،ایــن معاهــدۀ اولیــه ممکــن اســت در یــک
جگــذاری بــه بیــان درآیــد ،ســوگندی کــه بــر پایــۀ آن شــاه رضایــت میدهــد
ـوگند تا 
سـ ِ
تــا عادالنــه و خیرخواهانــه فرمــان برانــد ،و همزمــان مــردم ضمانــت میدهنــد کــه از
دســتورات او اطاعــت کننــد.
هــر دو ایــده بــرای مدتهایــی طوالنــی وجــود داشــتند ،تــا آنکــه در قــرن هفدهــم
برخــی از نویســندگان بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه ایــن دو ایــده را میتــوان در نظری ـهای
واحــد ترکیــب کــرد .ا گــر بخواهیــم کلــی بگوییــم ،ماجــرا از مردمــی خیالــی کــه در
یشــود ،مردمــی بــدون حکومــت .ســپس بــه
وضــع طبیعــی زندگــی میکننــد شــروع م 
نهــای متعــدد ایــن وضعیــت میاندیشــیم ،بــرای مثــال ،بــه ایــن واقعیــت کــه
نقصا 
1. state of nature
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زندگــی و دارایـ ِـی مــردم در چنیــن وضعیتــی چنــدان ایمــن نیســت .ایــن نقصانهــا مــا
را بــه ایــن نتیجــه میرســاند کــه چنیــن مردمــی بایــد زود گــرد هــم جمــع شــوند تــا وضــع
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
ن حکومــت
یشــود کــه مطابــق آ 
آن حکومــت شــکل میگیــرد و شــرایطی تعییــن م 
ً
دســت بــه عمــل میزنــد .ازآنجا کــه مــردم در وضعیــت طبیعــی در صددنــد تــا صرفــا
ً
یشــد کــه اقتــدار
بــر معضــات و یــژه و مشــخصی فائــق آینــد ،معمــوال پنداشــته م 
هــر حکومتــی کــه ایــن مــردم بــه وجــودش آورنــد بــه آن نواحــی بخصوصــی محــدود
خواهــد شــد کــه در آن صالحیــت دارد .بنابرایــن ،فکــر میکردنــد هیــچ آدم عاقلــی،
ً
بیشــتر از حــدی کــه واقعــا ضــروری باشــد ،آزادی طبیعــی خــودش را داوطلبانــه
تســلیم نخواهــد کــرد .قواعــد مرســوم ایــن دکتریــن در نوشــتههای جــان ال ک (-1623
 )1704پــا گرفــت ،نوشــتههایی کــه بــر کســانی مثــل تامــس جفرســون تأثیــری شــگرف
تهــا اســتقرار یافتهانــد
گذاشــت :جفرســون وقتــی در اعالنیــۀ اســتقالل نوشــت حکوم 
ـردم
تــا ح 
قهــای مســلم را ایمــن ســازند ،حکومتهــا نیــروی عدلشــان را از توافــق مـ ِ
تحــت حکومــت کســب میکننــد و از ایــن قبیــل ،بــرای معاصرانــش واضــح و مبرهــن
بــود کــه دارد دکتریــن آشــنای قــرارداد اجتماعــی را از بــر میخوانــد.
علیرغــم ایــن تأثیرگــذاری ،در حــد فاصــل یــک تــا دو نســل ،نظریــۀ قــرارداد
اجتماعــی کمابیــش همــۀ اعتبــارش را از دســت داد .چــرا چنیــن شــد؟ یکــی از
خنــگاری ،ب هشــکل روزافزونــی ،هویــدا شــد کــه
ـرفت تاری 
دالیلــش آن بــود کــه بــا پیشـ ِ
ایــدۀ وضــع طبیعــی افســانۀ محــض اســت .داســتانی آشــکارا نادرســت در بــارۀ اینکــه
جوامــع را در حــال حاضــر چطــور بایــد ســازماندهی کنیــم چــه حرفــی بــرای گفتــن
دارد؟ دلیــل دیگــر آنکــه بهآســانی میشــد نشــان داد کــه درواقــع بهســختی میتــوان
ـوص حا کــم بــر خــودش موافقت کرده باشــد.
کســی را پیــدا کــرد کــه بــا حکومـ ِ
ـت بخصـ ِ
در اغلــب مواقــع ،مــا پــا بــه دنیــای خــاک گذاشــتهایم ،حــاال زادگاهمــان هــر کجــا
باشــد ،و (بــه درجــات مختلــف) بــا حکومتــی کــه داشــتهایم ســازگار شــدهایم .اینجــا
ـنتی قــرارداد اجتماعــی،
حر 
فهــای خیلــی بیشــتری بــرای گفتــن هســت و نظر یــۀ سـ ِ
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بهــای منســجمی بــه ایــن انتقــادات در چنتــه دارد ،ولــی مــا بــرای
درحقیقــت ،جوا 
نهــا ندار یــم .نکتــۀ مرتبــط بــه مــا ایــن اســت کــه ایــن
فهــم نظر یــۀ رالــز نیــازی بــه ورود بــه آ 
ً
انتقادهــا عمومــا بهمثابــۀ مســائلی قاطــع پذیرفتــه شــدند و بهاینترتیــب ،بهمحض آنکه
فایدهگرایــی پــا بــه میــدان گذاشــت ،نظریــۀ قــرارداد اجتماعــی بــه حاشــیه رانــده شــد.

 .3.2.1فلسفۀ اخالقی کانت

ً
یبــرد -ژانژاک روســو (-1712
نهــا نــام م 
از دو شــخصیتی کــه رالــز صراحتــا از آ 
ـتان ویــژۀ مــا کانــت اهمیــت
 )1778و ایمانوئــل کانــت ( -)1804-1724بــرای داسـ ِ
ً
بیشــتری دارد .اگرچــه روســو بهنوبــۀ خــود مطمئنــا جــذاب و مهــم اســت ،اینجــا مــا
ً
کجــور شــخصیت انتقالــی بیــن ال ک و کانــت
صرفــا اشــارهای گــذرا میکنیــم کــه او ی 
ً
بــود .احتمــاال ایــن کانــت اســت کــه بیــش از هــر فیلســوف دیگــری منبــع الهــام رالــز در
اثــرش بــوده اســت .متأســفانه ،خوانــدن و فهمیــدن نوشــتههای بینهایــت تأثیرگــذار
کانــت ،کــه طیــف وســیعی از موضوعــات فلســفی را در بــر میگیــرد ،بهشــکل
ً
وحشــتناکی دشــوار اســت .اینجــا صرفــا در بــارۀ یــک جنبه از نوشــتههای او در فلســفۀ
اخالقــی بحــث میکنیــم کــه در درک آرای رالــز اهمیــت بســزایی دارد.
در  ،1785کانــت کتابــی کوتــاه امــا عمیــق چــاپ کــرد کــه عنوانــی پرطمطــراق
داشــت :بنیــاد مابعدالطبیعــۀ اخــاق .1ا گــر بهنحــوی ساد هســازی کنیــم ،ایــن رســاله
ـفی بســیار انتزاعــی و عمومـیای را مطــرح کنــد و تــاش
قصــد داشــت تــا معضــل فلسـ ِ
ـال گوناگونــی کــه انجــام میدهیــم
ـتر اعمـ ِ
کنــد تــا راهحلــی برایــش ارائــه دهــد .در بیشـ ِ
ً
شهــای انعکاســی یــا عــادات بیفکــر نیســتند ،گرایــش مــا بــه ایــن
و صرفــا واکن 
اســت کــه بــر پایــۀ آن دالیلــی عمــل کنیــم کــه بــه نظرمــان خــوب میرســد .بــرای مثــال،
علیرغــم اینکــه آندر یــا دلــش میخواهــد بعضــی از روزهــا بخوابــد ،میتوانیــم تصــور
کنیــم کــه هــر روز صبــح بیمعطلــی از خــواب برمیخیــزد ،ز یــرا فکــر میکنــد دلیــل
خوبــی دارد بــرای اینکــه ســر وقــت بــه کالسهایــش در مدرســۀ بازرگانــی برســد .بــاری،
ً
اکثــر مــا در اکثــر مواقــع نمیخواهیــم دالیلــی کــه دار یــم صرفــا خــوب بــه نظــر برســند،
 .1این کتاب را حمید عنایت و علی قیصری به فارسی ترجمه کردهاند [مترجم].

