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  »خير «و» حق« ةمنازع ةيزاو از  عدالت ةدربار غرب شمندانياند يآرا
  

  
  1درخشه جالل

  )ع( صادق امام دانشگاهدانشكده معارف اسالمي و علوم سياسي ي اسيس علوم استاد
  يفخاري مرتض

  )ع( قصاد امام دانشگاهدانشكده معارف اسالمي و علوم سياسي ي اسيس علومي دكتري دانشجو

  )11/3/95 :  تاريخ تصويب– 5/11/94: تاريخ دريافت (
  
  
  چكيده

 يا تأخر و تقدم و آن غيرارزشي معناي به» خير «و درستي معناي به» حق «مفهوم دو نسبت از پرسش
 نظري قلمرو در نخست كه هنجارهاست ةحوز مهم مسائل از ديگري به نسبت يك هر اولويت
 ازآنجا. است داده اختصاص خود به را انديشمندان مباحث از توجهي  شايانبخش اخالق، ةفلسف
 پاسخ و نيست فردي اخالق ةحوز به منحصر هنجارها خصوص در اخالق ةفلسف بنيادين مباحث كه
 نوردد، درمي عملي حكمت از ديگري بخش عنوان به نيز را سياسي ةانديش ساحت آن هاي پرسش به

 نتيجه در و فكري هاي گرايش پژوهي، عدالت خاص رطو به و سياسي ةانديش در نيز يادشده پرسش
 درصدد نوشتار اين. است داده قرار يكديگر مقابل در و آورده وجود به را خود مختص تجويزهاي

 معاصر دوران تا باستان دوران از عدالت درباره غرب شمندانياند مهم يآرا برخي خوانش با است
 پرسش اصل با نكهيا از اعم عدالت شمندانياند كه هدد نشان تحليلي، - توصيفي روش از استفاده با
 اين جانب يك به همواره نه، يا اند بوده مواجه مستقل سؤال يك عنوان به خير و حق ةمنازع از

 گيري شكل در محوري نقشي منازعه اين به نگرش نوع و اند داشته گرايش) خير و حق (دوگانه
  .است داشته عدالت ةدربار شانيا يآرا

  
 
   كليدي گانواژ

  گرايي وظيفه ،گرايي نتيجه عدالت، ،خير ،حق

                                                            
 com.yahoo@dorakhshah.j: Email               02188094921:                        فاكسنويسنده مسئول .1

16 "Act only on the maxim by which you can at the same time will that it should be a universal law". 



  
   1395 پاييز ،3 شمارة، 46 ةدور ، فصلنامه سياست                                                                614

  مقدمه
 مورد در جامع اي نظريه گيري شكل براي الزم نظريِ مباحث متعدد و مختلف هاي شاخه نبي در

 از يكي «كه شود مي ادعا  -  است سياسي ةفلسف پايدار و بنيادين مسائل جمله از كه - عدالت
 معناي به [حق كليدي مفهوم دو نبي كه است بوده اين پژوهي تعدال تاريخ در پرسابقه منازعات
 واعظي،(  »گيرد؟ قرار عدالت محور بايد كي كدام) عمومي خير مشخص طور به (خير و] درستي

1388 :72(.  
 خود به اخالق ةفلسف در را مهمي مباحث سياسي ةفلسف به ورود از پيش پرسش اين

 و )consequentialism (گرايي گيري دو مكتب نتيجه شكل ساز زمينه و داده اختصاص
 از حاصل نتايج را اخالقي اعمال تعيين انيبن ،گرايي نتيجه.  شده است(deontology) گرايي وظيفه

 آن درستي براي قضاوت در مالنتايج اع ،گرايي وظيفه منظر از كه يدرحال داند؛ يم آن
 سازد، مي موجه را فعل كه است معيني وظايف يا قوانين به التزام بلكه ندارد؛ موضوعيتي

 كه است مشخصي وظايف و قوانين وجود نگاه اين ةالزم. نباشد مطلوب آن نتايج هرچند
 قاعده اصل، عمل، يينتع زين عدالت بحثم و سياسي ةفلسف ةوزح در. دناپذيرن تخطي و مطلق

 اما انجامد، يم ناپذيررييتغ و مطلق مورا به گرايي وظيفه ديد ةزاوي از عادالنه سياسي ساختار يا
 سنجش و خير از تصويري ةارائ با را عادالنه سياسي ساختار يا قاعده اصل، عمل، گرايي، نتيجه
 شود، مي محسوب مطلق گرايي وظيفه منظر از آنچه در لزوم صورت در و كند يم تعيين ها نتيجه

  .(See: Darwall, 2003: 1-2) دهد يم صورت را الزم تغيير ساختار ا يعمل ايجنت به توجه با
 ترين مهم ازكه يكي ) utilitarianism(گرايي  نماينده فايده ميل استوارت جان مثال، رايب
 پذيرش موانع از كه  - عدالت و فايده ةمنازع به پاسخ در ،است گرايي نتيجه هاي شاخه
 عادالنه بودن كه است معتقد و داند مي اجتماعي فوايد ترين مهم از را عدالت - است گرايي فايده

   .(See: Mill, 2009: 106-107) است وابسته فايده يا مطلوبيت نقض عدم يا نقض هب نبودن يا
 قواعد و اخالقي قواعد گرايي، وظيفه شاخص ةچهر نوانع به كانت ديگر، سوي در اما
 و نفع خير، از تصويري هر زايعني سواي ، )pure reason( محض  عقلحكممحصول  را عادالنه
 و غيرمشروط محض، عقل از منبعث عدالت، اصول نيز سياست ةحوز در. داند يم غايات
 و خير از تصوري يا خاص ارزش به احترام ةبهان به ندارد حق قدرتي چهي «نيبنابرا اند، مطلق

  .)201: 1388 واعظي،(» كند محدود را افراد آزادي سعادت
 ةنحو بر مهمي آثار گرايي نتيجه و گرايي وظيفه جانب دو از يكي اتخاذ كه است روشن

 و» رفاه ساختن  يشينهب «سندل مايكل نمونه رايب. رددا سياسي نظام يا رفتار عادالنه ترسيم
 ,Sandel) داند مي عدالت ةدربار هانديش كلي هاي رهيافت از مورد دو را» آزادي شمردن  محترم«
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 گرايانه وظيفه هاي ريشه از بازتابي واقع در را مزبور هاي رهيافت توان مي سهولت به. )19 :2009
  .دانست عدالت ةدربار گرايانه نتيجه يا

 با عدالت زمينة در غرب بنام انديشمندان مهم يآرا برخي خوانش با كوشد مي نوشتار اين
 از يك هر تأخر و تقدم و خير و حق نسبت از پرسش كه دهد نشان تحليلي - توصيفي روش
 و است بوده غرب پژوهي عدالت در محوري يا مسئله همواره ديگري به نسبت دو اين

 مواجه مستقل سؤال يك عنوان به خير و حق ةمنازع اصل با مستقيم چه حوزه اين انديشمندان
  .اند داشته گرايش خير و حق ةدوگان جانب يك به ي خودآرا در همواره نه، يا اند بوده

 ا يعملي معنا به حق تيوضع ا يعمل و است» يدرست «نجايا در» حق «از مراد استي گفتن
 ةواسط بهي عيطب حقوق مكتب چونيي ها نگرش كه ازآنجا. است ستهيبا و درست تيوضع
 كينزد انهيگرا فهيوظ كرديرو به امدها،يپ نظر داشتن در بدون ريناپذ اجتناب حقوق بر ديتأك
ي اخالقي معنا به هم وي حقوقي معنا به هم ها، نگرش نيا ةيزاو از ريخ بر حق تقدم شوند، يم
ي معنا به محدود مبحث نيا در حق از مراد حال هر به اما ؛كاربرد دارد) يستگيبا وي درست(

 لزوماً و اند يذات تيمطلوبي دارا كه شود يم استفادهي جينتاي برا زين» ريخ« ةواژ. ستيني حقوق
 خود، تواند يمي ذات مطلوب ك يحال نيع در ستند؛ين گريدي ا جهينت به دنيرسي براي ا لهيوس
 در حق كنا،فران اتيادب از استفاده با. باشد زين گريدي ذات مطلوب ك يبه دنيرسي براي ا لهيوس
 و نه )non ethical( غير اخالقي ،ارزشيي معنا به ريخ و استي اخالق ،يارزشي معنا به نجايا

 واقع در. باشد رگذاريتأثي اخالقي ها ارزش نييتع درتواند  مي  كه )unethical(ضداخالقي 
 ارزش گرو دري اخالق ارزش نييتع ايآ كه است نيا هيزاو نيا از ريخ و حق ةمنازع پرسش

  .)171- 179 و 35-40: 1383 فرانكنا،: ك.ر( شود؟ يم نييتع آن به توجه بدون ا ياستي راخالقيغ

 

  غرب پژوهي عدالت در خير و حق
 حق ةمنازع از تصويري عدالت، زمينة در شانيها شهيخوانش اند كه انديشمنداني يآرا بررسي

 و مدرن دوران ميانه، هاي سده باستان، هاي دوره داشتن نظر در با داد، خواهد دست به خير و
  .پذيرفت خواهد صورت معاصر دوران

  
  باستان يونان دوران

  افالطون
 عدالت از صريح هاي پرسش با افالطون هورمج كتاب دهم و نهم چهارم، دوم، اول، هايبخش
  .است همراه
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 و استحقاق دادن حقيقت، گفتن عنوان به را التعد سقراط عدالت، معناشناسي لحاظ به
 به تناداس با ،)328-355: 1374 افالطون،: ك.ر( كشد مي چالش به... و ها ترين قوي براي ها سودمندترين

 روي ميانه و شجاعت خردمندي، هاي فضيلت ضامن فضيلتي عدالت، خوب، شهر يك فضايل
 جاي در چيز هر دادن قرار آن معناي و است عدالت اثر واقع در فضايل اين ضمانت .است

 غضب، (ابعاد اين تعامل و دارند قرار خويش جاي در انسان دروني ابعاد وقتي. است خويش
 نيهم به است؛ مطلوب انسان يك انسان، رد،يگ يم شكل كاري خويش براساس) عقل و شهوت

 ةوظيف دارد هك سرشتي با متناسب و گرفت قرار خويش جاي در كس هر اگر نيز شهر بيترت
  .بود خواهد مطلوب شهري داد، انجام را خود سرشت از برخاسته

 را غيرمستقيمي راه آدمانتوس، و گالكون حمالت برابر در عدالت از دفاع براي سقراط«
 كوچك شود، مي متجلي انسان روح در كه گونه آن عدالت نكهيا دليل به سقراط. گيرد مي پيش
 كه كند مشخص تري بزرگ شكل در را آن كند مي تالش ،ديآ يدرنم رؤيت به بنابراين و است
  .)124: 1ج ،1392 كلوسكو،(» ديآ يدرم تجلي به عدالت شهر در

 آن در صفت چهار كه است واضح «باشد كامل شهر، اين اگر كه است معتقد امر بدو در او
 اين وضع زا پس. يدار شتنيخو و شجاعت حكمت،: از اند عبارت آن مورد سه كه دارد وجود
 آورده وجود به را ديگر صفات كه است صفتي ،ماند مي باقي شهر در كه صفتي تنها ،صفت سه
. )237 و 227: 1374 افالطون،: ك.ر( آنهاست محافظت و ابقا ةوسيل باشد، توأم آنها با كه مادام و
 همين به دقيقاً .)236: 1374 افالطون،(» بپردازد خود كار به بايد فقط انسان كه است اين عدالت«

 صفت عنوان به عدالت و است اول صفت سه با متناظر ةقو سه جوالنگاه آدمي درون نحو
 خود نفس ياجزا ميان عادل شخص. كنند تخطي خود قلمرو از قوه سه اين گذارد نمي چهارم
  .)239-261: 1374 افالطون،: ك.ر( كند مي برقرار هماهنگي شهوت و غضب و عقل يعني

 پيامدي ،عدالت نتيجه در و داند مي جامعه صفات ديگر هماهنگي ضامن را عدالت سقراط
 وضعيتي به بلكه ،صفات ديگر كنار نيست صفتي واقع در و دارد جامعه ثبات ضمانت عنوان با
  .شود مي اطالق هستند، بالفعل خود قلمرو در يك هر صفات اين كه

 نكهيا يا باشد گرايانه نتيجه تواند مي تصوير اين با عدالت آيا كه كنيم ترديد است ممكن
 را جامعه ثبات بتوان كه فرض به. نيست عدالت مبناي و بوده عدالت اثر واقع در جامعه ثبات

 ةفلسف در سعادت گاهيجا به نظر با اما كرد، خارج باشد عدالت براي مبنايي كه جايگاه اين از
 با عدالت، جمله از و هارگانهچ صفات براساس شهر كه ماند نمي باقي ترديد جاي افالطون
 و عادل شخص «نيز فردي مقياس در. است گرفته سامان مطلوب و غايي اي نقطه از تعريفي
 نيكبخت كند مي زندگي خوب آنكه شك يب. بد عادل غير و زيست خواهند خوب عادل نفس
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 يخوشبخت در نفع بلكه. ندارد سود كسي براي بدبختي. بدبخت ظالم، و است سعادتمند و
  .)84: 1374 افالطون،(» است

 به هم و طريقيت شأن لحاظ به هم افالطون نگاه در عدالت كه داشت دور نظر از نبايد
 نوع ترين زيبنده از عدالت«: گويد مي سقراط. است مطلوبيت داراي ذاتي شأن لحاظ
 نتايجي مناسبت به هم و خود خاطر به هم كه است هايي خواستني آن ةزمر در. هاست خوب

  .)92: 1374 افالطون،(» است سعادت جويندگان مطلوب شود مي عايد آن از كه
  ارسطو

 تقسيم به احترام ،نتيجه در (شهروندان برابري به احترام عدالت، از ارسطو ابتدايي معناشناسي
 دو ةدربردارند واقع در معناشناسي اين. )165: 1385 ارسطو،( است قوانين به احترام و) مواهب برابر
 و افراط ةميان كه وسط حد مفهوم با را عدالت سپس. است عدالت از توافقي و طبيعي دبع

» استحقاق «با را وسط حد ةمثاب به عدالت ميان پيوند جا همين البته. دهد مي پيوند است تفريط
: ك.ر( دهد مي قرار عدالت و برابري مفهوم مالزم ترتيب بدين را تناسب مفهوم و سازد مي برقرار
 و داند مي متفاوت فضايل ديگر با وسط حد به را عدالت تعريف ارسطو. )174-175: 1385 و،ارسط
 بلكه هستند؛ وسط حد فضايل ديگر كه گونه آن نه ولي ،است وسط حد عدالت«: گويد مي

  .)183: 1385 ارسطو،(» كند مي تعيين را وسط حد عدالت
 براي كه مبنايي از استفاده با داده، قرار قانون از اطاعت با مالزم را عدالت كه ازآنجا ارسطو

 گذار قانون كه عملي هر«: نويسد مي وي. يابد مي دست نيز عدالت بنيان به است، متصور قانون
 ةهم ةدربار قوانين. اند عادالنه اعمال اين ةهم كه گوييم مي ما و دارد قانوني اعتبار كند، مي معين
 نفع يا است مردم ةهم عمومي نفع هدفشان و كنند مي معين را مقرراتي زندگي شئون

. دارند خاص اهميتي آن مانند يا شخصي فضاي سبب به كه گروهي نفع يا اشرافي هاي خانواده
 لوازم و سعادت نگاهداري و تأمين غايتش كه ناميم مي عادالنه را عملي معني يك به ما پس

  .)167: 1385 ارسطو،(» است جامعه نيكبختي
 مبنايي را سعادت نگاهداري و تأمين ارسطو نكهيا يكي ؛بردارد در هنكت دو تعريف اين
 ،افراد به نه گويد، مي سخن سعادت از وقتي نكهيا ديگر. است برشمرده عادالنه هنجار براي
  .نگرد مي اجتماعي ديد ةزاوي از سعادت موضوع به و كند مي اشاره جامعه به بلكه

 ساختار و جوامع تشكيل در ارسطو نگاه اساساً عدالت، و هنجار ةمقول به نگاه نوع سواي
 و تقدم حيث از مراتبي سلسله ةرابط يك در توانند مي خيرها اين كه است خير متوجه سياسي
 برپا خير قصد به اجتماعي هر و است اجتماع نوعي شهري هر «ارسطو ديد از .گيرند قرار تأخر
 و همه از باالتر كه اي جامعه آن دارند، نظر خير از اي پاره به جوامع ةهم اگر اما. شود مي
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 يا شهر كه است جامعه اين و جويد مي را» برين خير «است، ديگر جوامع ةهم فراگيرنده
  .)1: 1371 ارسطو،(» دارد نام سياسي اجتماع

 هر است ممكن كه است خيري يافتن سياسي ساختار تشكيل هدف كه نيست اين سخن
 عنوان به آن از توان مي كه دارد وجود خيري ميان اين در كه است اين بلكه باشد؛ خيري گونه
 صورت به و ساختار گيري شكل مبناي برين، خير اين تصور واقع در و كرد ياد برين خير

  .ستسازوكارها تر جزئي
 

  ميانه دوران
  آگوستين

 ينآگوست. است خورده پيوند استحقاق مفهوم با آگوستين نگاه در عدالت معناشناسي، لحاظ به
 كه داند مي فضيلتي را عدالت و شمرد ميبر را افالطوني ةچهارگان فضايل افالطون، چونان نيز

  .است حق صاحب به حق رساندن كارش
 غايتي آگوستين. است دهرخو گره او مسيحي هاي هآموز به عدالت زمينة در وي هاي آموزه

 عنوان تحت وي آنچه .ستا نيز عدالت فضيلت ةدهند جهت غايت اين كه كند مي تصوير را
 بر عدالت كه را اي وظيفه نهايي ةنقط پرداخته، بدان شناسي غايت مقام در خداوند به عشق
 صاحب به حق رساندن اش وظيفه كه عدالت«: نويسد مي او. است كرده تصوير كشد، مي دوش
 و خدا تسليم نفس، آن، اثر بر و آورد مي پديد را عادالنه و طبيعي نظم انسان در و است حق

 اين آري - شوند مي خدا تسليم جسم هم و نفس هم درنتيجه و شود مي نفس تسليم جسم،
  .)872: 1391 آگوستين،(» كوشد مي اش وظيفه براي پيوسته نيز فضيلت
 نزديك خود مواضع در اشيا قرار دادن مفهوم به آگوستين، نگاه در فراتر معنايي در عدل

 رابطه اين اگر او  به نظر.خداست با خلق ةرابط تنظيم ةتيجن عدل آگوستين، ديدگاه از. شود مي
 حدود از را پا و باشند خدا فرمان مطيع و كنند تنظيم خلق با را خود ةرابط افراد و شود اصالح
 خود خودبه عدل باشند، داشته قلبي ايمان و نندنك تجاوز يكديگر حقوق به نگذارند، فراتر مقرر
 عدالت آگوستين نگاه از سبب همين به )190: 1387 طباطبايي، مدياح( شد خواهد محقق جامعه در
 اين از آگوستين تعريف با (زميني شهر در آن تحقق امكان و يابد مي تحقق آسماني شهر در تنها
 آن فرمانرواي كه شود مي يافت جمهوري در فقط او نگاه در حقيقي عدالت. نيست ميسر) شهر
  .)99: 1391 آگوستين،: ك.ر( است مسيح

 هستند خدا شهر به متعلق كه هايي انسان اگر و داند مي غايي خير را ابدي آرامش آگوستين
 آرامش به را زميني آرامش اين واقع در شوند، سهيم زميني آرامش در ابدي، آرامش پي در و

 و جهاني اين كلي سطح دو در و گوناگون سطوح در آرامش اين. زنند مي پيوند آسماني
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 هر گرفتن قرار ديگر عبارت به و نظم آرامش، اين معناي و رسد مي ظهور ةمنص به جهاني آن
 يكديگر، با آن ياجزا متناسب گيري جاي در ،بدن آرامش. است خودش درست جاي در چيز

 همراه و منظم اطاعت در ،خدا با انسان آرامش بدن، سالمت و زندگي نظم در ،جسم آرامش
 شهروندان بين توافقي در ،شهري آرامش و منظم توافق انسان، با انسان آرامش ابدي، شريعت با

 كند، عبور درستي و صحت با دنيوي زندگي موقتي آرامش بسترهاي از انسان اگر. است
 در اساسي ةنكت بنابراين. كرد دخواه دريافت است، جاودانگي آرامش كه را تر بزرگ هاي نعمت
 آن در كه ابدي آرامش به رسيدن براي است اي زمينه جهاني اين آرامش كه است اين اينجا
 نهايي غايت به نبايد زميني آرامش در سير بنابراين. شود مي تبديل ابدي حيات به فاني حيات

  .)882-896: 1391 آگوستين،: ك.ر( برساند آسيب است، ابدي آرامش كه
 كه هنيذ تصور آن كند، مي صحبت ها دولت عدالتي بي و خطاكاري از آگوستين كه زماني«

 گونه نيا كه نيست مفهوم اين به منحصر دارد،» حقوق به تعدي «يا» حقوق نقض «كلمات از
 اين. هست هم الهي قوانين و حقوق ةكنند نقض بلكه باشند؛ كرده نقض را افراد حقوق ها دولت

 مطرود شيطان دست به را اختيارش زمام و دور خودش خداي از را بشر كه است عدالتي بي
  .)360: 1362 فاستر،(» دنبسپار

  آكوئيناس
 ديگر عبارت به و استحقاق رعايت مفهوم با نيز آكوئيناس منظر از عدالت يمعناشناس ظالح به

  .(Sum. Theo. II, II, Q58, Art1) است يافته پيوند حق يذ به حق دادن
 نيست شر ذاتاً ناسيآكوئ ديد از دولت كه داشت نظر در ديباي اسيس ساختار خصوص در

 قرار توجه مورد را انسان افراد ارتباط نوع آكوئيناس. است طبيعي ماهيت يك دولت ماهيت و
 نشاني درونش مفاهيم ةارائ براي را انسان كامل توانايي و انساني ارتباطات تكامل و دهد مي
 انسان كماالت از برخي اساساً او ديد از. است اجتماعي طبيعتاً موجودي انسان نكهيا به داند مي
  .(See: Aquinas, 1982: 5) شود مي حاصل انسان اجتماعي ندگيز پرتو در

 است، متكثر منافع با اجتماع اين ةادار براي ساماني نيازمند ها انساني اجتماعي زندگ گرچها
 خير يك سمتبه اجتماع ةكنند هدايت جايگاه در انسجام، و امنيت و نظم حفظ از فراتر دولت

 هاي ضرورت نظر از چه اجتماعي زندگي تشكيل آكوئيناس نگاه از .دارد قرار زين مشترك
. است باالتر غايتي به رسيدن جهت در برتر، كماالت به يافتن دست نظر از چه و حداقلي
. است مند غايت ينگاه ،اجتماعي زندگي آن متعاقب و جهان و انسان به آكوئيناس نگاه اساساً

 علتي او بنابراين. است سافل خوب هر خوبي علت ،متعالي خوب عنوان به خدا «منظر اين از
 كه طور همان خداوند. است چيز همه متعالي غايت او ولي غايتي، هر بودن علت براي است
  . )52 و 47: 1383 دالكورت،(» هست نيز انسان غايت هاست، چيز ةهم غايت
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 عنوان به انهمزم صورت به انسان براي را غايت يك از بيش توان نمي ناسيآكوئ نظر از
 ها انسان ةهم براي نهايي غايت. (See: Sum. Theo. II, I, Q1, Art1) كرد تصور نهايي غايت
 مختلف چيزهاي در را خودي همگان و نهايي ايتغ كه هاست انسان اشتباه اين و است يكسان
  . (See: Sum. Theo. II, I, Q1, art7) كنند مي پيگيري
 براي را بشري قوانين وي كه شود مي مشخص بيشتر زماني آكوئيناس ةگرايان غايت كرديرو
 در را قانون سو يك از وي .(See: Sum. Theo. II, I, Q95, Art1) كند مي معرفي جامعه سامان
 يكديگر كنار در كه جامعه آحاد براي مشتركي خير معنا، بدين. داند مي مشترك خير راستاي

 خير و فردي خير ةدوگان از پرسش به كه تاس پاسخي اين و است متصور اند گرفته قرار
 كه ازآنجا ،ديگر سوي از .(See: Sum. Theo. II, I, Q96, Art1) دهد مي ارائه عمومي مشترك
 نهايي غايت خدمت در زندگي غايات ةهم و نيست جدا اخروي سعادت از دنيوي سعادت
 تعريف الهي قانون ذيل ،كند مي وضع دنيوي زندگي سامان براي بشر كه را قوانيني است،
 انسان براي كه است هدفي سبب به اين و است الهي قانون اشراف تحت بشري قانون«. كند مي

 .(See: Sum. Theo. II, I, Q91, Art4) »است شده مشخص

 
  معاصر و مدرن دوران

 هاي عرصه و انسان به گسترده سطحي در نگرش تغيير ةواسط به ،مدرن دوران به ورود با
 لحاظ به اگرچه - سياسي هاي پرسش به پاسخ و پردازش ناخواه خواه اجتماعي گيزند مختلف
 .شد تغيير دستخوش - نبودند مدرن دوران مولود لزوماً و تندداش قدمت ها پرسش اين تاريخي

 تغيير نيز نگرش روش بلكه ،شد دگرگون جهان و خود به انسان نگرش تنها نه دوران اين در
 و جهان و خود خصوص در مهم هاي پرسش به پاسخ در مدرن نانسا ترتيب بدين و يافت
 در شناخت هاي روش كه ازآنجا. كند تبعيت پيشينيان از توانست نمي روشي لحاظ به آن فرجام
 غايات نتايج، به نگاه ،گذاشت اطراف محيط از انساني درك بر تمركز يسو  به رو دوران اين
 پيش بشر شناخت نوين هاي روش براساس درك قابل مقوالت سمت به بيشتر نيز سعادت يا

 يا مسيحي سنت در آنچه با متصورند، نتايج از ليبرال متأخرين يا ميل زيمج هابز، آنچه. رفت
  .است متفاوت ،شد مي بيان باستان يونان ةفلسف

 باقي خود قوت به لهئمس يك عنوان به معاصر و مدرن دوران در زين خير و حق ةدوگان
 در چشمگير تفاوتي ،جهان و جامعه انسان، به نگاه و شناسي روش تحول واسطه به اما ماند،
 تا نظري رويارويي اين ترازوي ةكف دوران اين در دليل همين به. شد ايجاد خير و حق ترسيم
 براي جايي عمالً كانت ةانديش در كه جايي تا شد سنگين خير برابر در حق سمت به زيادي حد

  .ندنما باقي خير از تصور
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 هابز توماس

 داراي را عدالت اساساً ،سياسي ساختار تشكيل و قرارداد از پيش طبيعيِ وضع در هابز
 مترتب را نتيجه اين ،دهد مي نخستين يا طبيعي وضع از هابز كه تصويري. داند نمي موضوعيت

 و عدالت و ناحق و حق مفهوم. باشد ناعادالنه تواند نمي چيز هيچ وضع اين در «كه دكن مي
 وجود هم قانوني نباشد، كار در عمومي قدرتي وقتي. ندارد معنايي وضع آن در عدالتي بي

  .)160: 1380 هابز،(» نيست متصور هم عدالتي باشد، نداشته وجود هم قانوني وقتي. ندارد
 صورت به عدالت نام به خروجي يك وي تمايالت نوع و آدمي ساختمان هابز نظر از
 آدمي به مربوط است، مطرح عدالت نام به فضيلتي آدمي افعال خصوص در اگر و ندارد طبيعي
. )160: 1380 هابز،: ك.ر( است شده خارج طبيعي وضع از و كند مي زندگي جامعه در كه است

 را آن و زد دم آن از توان مي كه حقي ،)همه عليه همه جنگ وضعيت (طبيعي وضع در بنابراين
 انساني هر كه است اختياري و آزادي «، معرفي كرد)right of nature (حق طبيعي  هابز تعبير به
 زندگي يعني طبيعت حفظ براي را قدرت خودش ةاراد و ميل به تا است برخوردار آن از

 وسيله ترين مناسب خودش عقل داوري طبق بر كه را كاري هر آن تبع به و برد كاربه خويش
 انسان كه را خيرهايي هابز .)160: 1380 هابز،(» دهد انجام كند، مي تصور هدف آن به رسيدن براي
 دانسته افتخار و عزت طلب و ترس رقابت، عامل سه از برخاسته است آن دنبالبه طبيعي وضع

 هابز،: ك.ر( داند مي شهرت و اعتبار و امنيت سود، كسب براي آدمي تالش با متناظر را سه اين و
 توان نمي ،گردد مي سه اين دنبال به جنگي وضعيتي با كه را انساني تفسير، اين با. )158-157: 1380
  .كرد متهم عدالتي بي به

 ساختار تشكيل از طبيعي وضع انسان ةانگيز ةداير در وي كه است اي نتيجه هابز بعدي گام
 امنيت و آرامش قاعدتاً باشد، داشته هرچه نخستين وضع هابز، نظر از. كند مي تصوير سياسي

 نجايا. )158: 1380 هابز،: ك.ر( ندارد است، كرده ايجاد خودش براي انسان خود كه حدي آن مگر
 تشكيل از بعد عدالتي بي و عدالت غايت نيهم و شدهمشخص سياسي ساختار تيغا كه است

 خود طبيعي آزادي از بخشي از انسان توافق اين در. بخشد مي نامع را سياسي ساختار
 را خويش حيات حفظ وسايل و آورد دست به امنيت نكهيا اميد به تنها ،كند مي پوشي چشم

  .)1380:163 هابز،: ك.ر( نباشد بيزار زندگي از كه كند فراهم يا گونه به
 است، شده پوشي چشم حيات حفظ و امنيت نفع به تام آزادي از آن موجب به كه قراردادي

 را توافق اين ترك حتي هابز كه است يعدالت يب و عدالت چون مفاهيمي معنابخش يا گونه به
 و آزاد عمل تواند نمي حقاً] طبيعي وضع از بعد انسان [وي«: نويسد مي و داند مي عدالتي بي

 و شود مي محسوب آسيب و يعدالت يب ممانعتي، چنان و نمايد ابطال را خويش ارادي
  .)162: 1380 ،هابز(» است شده واگذار و ترك قبالً مزبور حق زيرا ،است يرقانونيغ
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 منافع پي در افراد آن ةساي در كه است امنيتي حفظ به مأمور هابز مدنظر حكومت
 ليدل به ميدان يميي گرا جهينت به ليمتما شتريب را هابز چرا نكهيا ،نيا وجود با. اند خودشان
 ةفلسف در دولت «كلوسكو تعبير به. است متصور سياسي ساختار ةنتيج براي كه است اي گستره
 نسبت شاخصي ديدگاه تنها نه كالسيك ليبراليسم. كند مي محدود و مقيد خيلي را فرد او سياسي

 از آزادي از مهمي ةحوز تأمين و حفظ نظريه اين در اصلي ةدغدغ بلكه دارد، آزادي به
  .)198: 3ج ،1392 كلوسكو،(» كند نمي چنين آشكارا هابز. است دولت اندازي دست
  الك جان
 گام،است »اموال« و »آزادي« ،»حيات« ةدربردارند كه »مالكيت« طبيعي حقوق رحط با الك جان
  .است برداشته عدالت ةنظري در مهمي بسيار

 خالفبر الك كه است اين طبيعي وضع تعريف در هابز با الك مهم هاي تفاوت از يكي
 طبيعي وضع «،وي نگاه از. داند نمي عدالتي بي و عدالت معناداري از خالي را طبيعي وضع هابز،
 آن رعايت به را همه و كند مي هدايت است كه آن را )natural law (قانون طبيعي داراي

 آموزد مي كنند، مي مشورت آن با كه ها انسان ةهم به است عقل همان كه قانون اين. دارد يم وا
 دارايي يا آزادي و سالمت زندگي، به نبايد كس چيه و برابرند هم با همه و مستقل كس هر كه

 وضع هاي انسان حق و جرم كيفر ةلئمس توضيح در الك. )75: 1392 الك،(» برساند آسيب ديگران
 نگه امان در و جرم از پيشگيري ةزاوي از كيفر اثر به اشاره ضمن قاتل، كشتني برا طبيعي
 فرد يك ةناعادالن قتل و حرمتي بي با كه داند مي فردي را قاتل جنايت، تكرار از ديگران داشتن
  )Richard Hooker (نقل از هوكر به الك. )78: 1392الك،: ك.ر( است داده جنگ اعالن بشريت عليه

 به و باشند نداشته برپا اجتماعي ها انسان اگر حتي آورند، الزام مطلقاً طبيعت قوانين«: نويسد مي 
 در بنابراين. )81: 1392 الك،(» باشند نرسيده دهند، انجام نبايد يا بايد كه رهاييكا مورد در توافقي
 اقدام آن، از فراتر و عدالتي بي و عدالت هم و دارد وجود ناپذير نقض حقوقي هم ،طبيعي وضع
  .است معنادار عدالت، براي

 هم و داند يم طبيعي عقل از برخاسته هم ،گردد برمي مالكيت به كه را يحقوق مبناي الك
 پيغمبر داوود قول به «كه رسانند مي اين به را ما دو هر او نظرگاه از  ووحي از برخاسته

 سياسي ساختار تشكيل .)93: 1392 الك،(» است داده بشر فرزندان به را زمين خداوند] السالم عليه[
 براي ييمبنا عنوان به حقوق به الك كه نگاهي نوع با و است حقوق اين ضمانت براي نيز

 كرديرو به ،انديشمندش اسالف برخالف زيادي حد تا ،دارد سياسي ساختار و عدالت
 گونه آن را الك توان نمي البته. شود مي نزديك عادالنه ساختار يا رفتار ترسيم در گرايانه وظيفه
 حكمران به را حق اين مجرم كيفر در الك. دانيم مي را كانت چون كسي كه دانست گرا وظيفه

 ديگران به كه را خسارتي هرچند بگذرد؛ مجرم كيفر از همگان مصلحت براي كه دهد مي
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 هاي انسان خصوص در نيهمچن وي. )78: 1392 الك،: ك.ر( داند نمي پوشي چشم قابل است، رسيده
 چون مزايايي از و دارند قرار جديدي وضعيت در اكنون كه آنجا از «است معتقد قرارداد از بعد
 و سعادت و صالح كه آنجا تا بايد شوند، مي مند بهره ديگران با حشرونشر و همكاري كار،

 در را وي حال اين با .)178: 1392 الك،(» بگيرند فاصله خود آزادي از كند مي ايجاب امنيت
 در او ةانديش اساسي ةنكت .كرد تلقي گرا وظيفه سياسي شمندي اندكي قامت در توان مي سياست
 هدف «الك نگاه از .است حقوق اين از صيانت و طبيعي حقوق سياسي، عمل و ساختار زمينة
 خورده پيوند يكديگر به دليل اين به ها انسان...نيست مراقبت جز چيزي قانونگذار قدرت نهايي

 خود دارايي و آزادي زندگي، از بتوانند كه كردند رها طبيعي وضعيت در را خود آزادي و
 را خود آرامش و صلح دارايي، و حقوق مورد در شده تيتثب قوانين توسط و كنند مراقبت
  .)187 و 185- 186: 1392 الك،(» ندكن تضمين
  هيوم ديويد
 يك عنوان به را عدالت ترتيب همين به و پذيرد نمي را عيني مطلق حق هيوم كه شد بيان پيشتر

  .ندارد قبول عيني مطلق فضيلت
 و توافق مبناي بر كه را قراردادي و دارد منتقدانه نگاهي اجتماعي قرارداد ةنظري به هيوم
 يا امروزي هاي حكومت «وابه نظر . برد مي سؤال زير تاريخي لحاظ به است افراد رضايت
 از برآمده همگي باًيتقر است، شده ضبط و ثبت آنها از] تاريخ در [چيزي كه هايي حكومت
 هيوم مدنظري مبنا. (Hume, 1994: 189-190) ندا داوطلبانه تابعيت و رضايت نه و غلبه يا غصب
 جامعه منافع خدمت در را عدالت به تعهد و الزام آشكارا هيوم.  نيست)utility (جز فايده چيزي

 قرار آنها دارايي ةحيط در آنچه از افراد كه شود يم سبب تعهد اين وي منظر از و داند مي
 در اگر دليل همين به .باشند داشته متقابل نينشي عقب بشر، نوع ميان صلح نفع به گيرد، مي

 اجراي جايگزين اجتماعي ةفايد يا باشد داشته خطرناكي عواقب عدالت اجراي خاص شرايطي
 جهان بگذار و كن اجرا را عدالت كه ديدگاه اين «وي نگاه از شود، شرايط آن در عدالت
  .(Hume, 1994: 202)» است غلط آشكارا شود، خراب
 اصل است، اجتماعي ةفايد مقابل در گويي كه كند مي ترسيم را عدالتي هيوم ريتعب گرچها
 ديگر جاي در. است دهيفا ا يمطلوبيت ،عدالت بنيان كه است هيوم اصلي ةايد همان ،سخن
 به و شود مي داده نشان آنها ةواسط به عدالت رسم و راه كه را خاصي قوانين اگر«: نويسد مي

 تمامي مقصد بشر خير كه رسيم مي نتيجه نيا به باز ،كنيم بررسي ود،ش مي معين مناسبي ةشيو 
 را مالكيت همان پذيرد، مي را مالكيت گرچها هيوم. )41: 1392 هيوم،(» است تنظيمات و قوانين اين
 بررسي را مالكيت هاي ريشه وقتي« است معتقد و داند مي عمومي ةفايد اشراف تحت نيز
  .(Hume, 2009: 798) »يابيم مي عمومي ةيدفا بر بناشده را آن كنيم مي
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  كانت
 واقع در و شود مي ناميده» عدالت عمومي قانون «كه است قانوني كانت ةنظري مركزي اصل«

 ترين سختگيرانه و استوارترين از اخالقي اصل اين. است اخالق بنيادين اصول از خاص بياني
 اصل اين.  است)categorical imperative (از امر مطلق از كانت هاي بندي صورت و تقريرها

 قانون اين مبخواهي زمان آن در و آن براساس كه ميكن عمل قانوني طبق بر فقط كه گويد مي
١٦»باشد بشر افراد ةهم براي عام قانوني لزوماً

  .)198: 1388 واعظي،(١
 از را رزشگذاريا كه رسد مي نتيجه اين به ،فلسفي شناخت و تجربي روش طرد با كانت

 دست اخالقي اصول به قيطر نيا از و كند پالوده غايات و خير انساني، سرشت ةدربار باورها
  .يابد

 بايد اخالقي اصول كهطور همان و انسان مهم است )autonomy (در نگاه كانت، خودآييني
 هر آزادي ضامن نيز وي عدالت اصول نكند، نقض را خودآييني اين كه يابد نظام يا گونه به

 براساس عمل براي افراد آزادي بستر انسان، خودآييني. است جامعه اعضاي از عضو
 روابط و خارج عالم در خودآييني. )446: 1369 كانت،: ك.ر( سازد مي مهيا را خويش هاي خواسته

  .شود مي تفسير هايشان خواسته به رسيدن براي افراد آزاد ةاراد به افراد بين
 كه عملي هر«: نويسد مي آن شمول جهان اصل ةارائ و درستي معناي به حق تعريف در وي
 ديگر، فرد آزادي با همزيستي جهت در را فرد ةاراد آزادي آن بر حاكم ةقاعد يا خودش توسط

 انونق او نظر از. »است] درست معناي به [حق كند، تقويت جهاني، قانون يك با تطابق در
 كارگيري به كه باشد يا گونه به شما بيروني اعمال«: است صورت بدين) درستي (حق جهاني

 ,Kant)» يابد همزيستي جهاني يقانون با طابقم ديگري كس هر آزادي با بتواند شما آزاد ةاراد

1991: 133(.  
 تك تك آزادي محوريت و غايات تصور از عدالت اصول پالودگي لزوم براساس

 قانون گونه اين. باشد جمهوريت برمبناي بايد دولتي هر مدني اساسي قانون كانت نظر از افراد،
 ةهم كه اشتراكي تقنين سيستم يك ،افراد وابستگي و تابعيت افراد، آزادي ةپايبر اساسي

 قانون تنها اين. است شده بنا حقوق برابري و دارند مشاركت آن در برابر صورت به افراد
. شود بنا آن براساس بايد درست هاي تقنين ةهم كه است نخستين قرارداد از برآمده اساسي
 ,See: Kant) دارد خلوص درستي، و حق مفهوم پالودگي ةواسط به جمهوريت اساسي قانون

1991: 99-100(.  

                                                            
1."Act only on the maxim by which you can at the same time will that it should be a universal 
law". 
10 Also: Natural-rights libertarianism, rights-theorist libertarianism 
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 سنجش براي منبعي شود، مي مشاهده اجتماعي قرارداد از كانت نظر در آنچه است گفتني
 داشته ظرفيت قانوني وقتي «كه است ليدل اين به نيز آن و است ادالنهناع از عادالنه قوانين
  .)218: 1388 واعظي،(» است عادالنه پس گيرد، قرار عاقل افراد توافق مورد باشد

  ميل استوارت جان و بنتام جرمي
 آغاز ميل و بنتام اخالق ةفلسف از گرايي نتيجه اين. گراست نتيجه آشكارا ميل، و بنتام گرايي فايده
 از پيش .دهد مي نشان را خود عدالت ةلئمس با رويارويي در ژهيو به سياسي ةفلسف در و شود مي
 عدالت و سياسي نظام ةدربار يورز شهيدر اند توان مي را گرايي فايده از هايي رگه نيز اين

 يدد مي امنيت براي بشر جويو جست در را سياسي ساختار نيانب هابز كه ميدانست. كرد مشاهده
  .دانست مي اجتماعي ةفايد را سياسي نظام و عدالت محوري روح يگانه هيوم و

 بنتام بشر را تحت حكومت دو عامل درد
)pain(و خوشايندي ) pleasure(يطور به، داند  مي  

 بنتام ةفايد اصل. است يافته رهايي خويش بر دو اين يامپراتور از كند ادعا تواند نمي انسان كه
 سعادت گيري شكل ابزار. است مرتبط آموزه همين هب اصل نيا در آدمي سعادت گيري شكل و
 انديشه رد خوشايندي و درد هك استي گفتن .(See: Bentham, 2000; 1-2) است قانون و خرد نيز

  .ندارند اي پيچيده تفسير و دارند )hedonistic (گرايانه ماهيتي لذتبنتام، 
 »قاعده بيهاي  سفسطه«اين حقوق را  فرانسه، انقالب حقوق ةاعالمي به نقدي در بنتام

)anarchical fallacies(سؤال زير ماند مي زادآ و شده زاده آزاد انسان، كهنيا او نظر از .نامد  مي 
 ،طبيعتاساس  بر كه را حقوقي بنتام. است انحرافي و معنا بي عنواني طبيعي حقوق  واست

  .(See: Bentham, 1987: 46-77) كشد مي نقد به ،كند مي محدود را حكومت قانون و شده تعريف
 عمومي سعادت مجموع راستاي در نيز قانون اين كه است قانوني حقوقي به بنتام توجه
 نكهيا نه اند، قانون وضع ثمرات از واقع در حقوق ب،يترت نيبد. است يافته قانون صورت

  .باشند آن ةمحدودكنند نتيجه در و قانون وضع براي هايي پايه
 معرفي و ها خوشايندي بندي سطح با را بنتام گرايي فايده ،ميل استوارت جان

: نويسد مي وي. كند مي وارد جديدي  به مرحلة)qualitative pleasures (هاي كيفي خوشايندي
 كه دارد وجود ها خوشايندي از انواعي كنيم تصديق كه است همساز كامالً فايده اصل با اين«

 در كه معناست بي اين. است برخوردار بيشتري ارزش و مطلوبيت از ديگر انواع به نسبت
 ارزشگذاري هنگام اما گيريم، مي نظر در كميت ةانداز  به را كيفيت ديگر امور ةهم ارزشگذاري
  .(Mill, 2009: 12)» كنيم يم توجه كميت به تنها ها خوشايندي
 نيا لهئمس. شود مي ترسيم گرايي فايده ةپاي بر ميل استوارت جان ةشيدر اند آزادي و عدالت

 سازي بيشينه با عدالت داريم، ذهن در التعد از كهي ا هياول يمعناشناس توجه با كه است
 قرن از ژهيو به كه مبنايي و آزادي ةانديش است همچنين ؛ندارد سازگاري سرِ جمعي سعادت
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 طبيعي حقوق مركزيت با آزادي ابعاد ترسيم براي روشنگري دوران در و بعد به هفدهم
 چگونه«: نويسد مي خته،سا برجسته ميل ةانديش در را نكته همين گري جان. شود مي ريزي پي

 باشد داشته همزيستي ادعايي تصديق و تأييد با تواند مي فرد اخالقي حقوق به محكم اعتقادي
 اين بر را فرض اغلب باشد هرچه دهد؟ مي قرار اهميت اول ةدرج را اجتماعي رفاه كه
 حقوق ديگر عبارت به يا دارد باال دست عمومي رفاه به نسبت اخالقي حقوق كه گذارند مي

  .)122: 1380 گري،(» كند مي معين را فايده جويي پي براي اخالقي هاي محدوديت كه است اخالقي
 قوي موانع از يكي را عدالت بلكه و دارد اذعان فايده و عدالت مفهومي تقابل به خود ميل

 خالف به كه كند مي بيان آشكارا ميل. (See: Mill, 2009: 75) داند مي فايده دكترين راه سر بر
 عدالت ةريش او كنند، مي دنبال فايده در يابي ريشه بدون را عدالت استانداردهاي كه هايي يهنظر
 قواعد از دسته آن براي آورد مي حساب به نامي را عدالت منظر اين از و داند مي فايده در را

 به اظرن قواعد ديگر به نسبت حيث اين از و است بشر »بهروزي« الزامات  متوجه كه اخالقي
 ضمن وي. (See: Mill, 2009: 106-107) است برخوردار بيشتري الزام از بشر زندگي چگونگي

 ةمحدودكنند قيد عنوان به ديگران به زدن صدمه قيد از آزادي درباره ةرسال در آزادي از بحث
 توان مي گرايي فايده ةنوشت به نظر با اما ،(See: Mill, 2003: 80) است برده نام ديگران آزادي
 صدمه زدن از را بشر كه اخالقي قواعد«: نويسد مي او. دريافت را صدمه عدم اصل اين مبناي

 براي اساسي و به وابسته بيشتر ،]ديگران آزادي در نابجا ةمداخل جمله از [دارد يبازم ديگري به
  .(Mill, 2009: 107)» ديگر قواعدي و اصول تا است انسان بهروزي

 الزم حمايت و دفاع فرد، براي آن از بايد جامعه شود مي ادعا هك حقوقي خصوص در ليم
 :Mill, 2003)» است عمومي ةفايد همان جامعه براي الزام اين دليل «است معتقد آورد عمل به را

 ذاتي حيثيت و شأن از طبيعي حقوق بر مبتني ةشيدر اند مشخص طور به كه مبنايي نه و (97
 حكومت وي اساس اين بر .ندارد را عمومي ةفايد چون تيمالحظا و گيرد مي سرچشمه انسان
 آنها پيشرفت سبب نكهيا به مشروط داند؛ مي مشروع يحكومت بربرها اصطالح به براي را مطلقه
 طريق از را خود پيشرفت و رشد توانايي بشر افراد كه آيد مي كار به زماني آزادي واقع در. شود
  .(See: Mill, 2003: 81) باشند داشته آزاد و برابر گويو گفت
  
 هايك فون فردريش و نوزيك رابرت

 ليبراليسم از گرفتن فاصله و نوزدهم قرن اواخر در مثبت آزادي به گرايش موج از پس
 ةنيم در رفاهي، هاي سياست اعمال و دولت ةمداخل ةدامن گستردن به گرايش ةواسط به كالسيك

 هاي دولت نقد و كالسيك ليبراليسم اصول به اه ليبرال ةدوبار بازگشت شاهد بيستم قرن دوم
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 بارز ةنمون دو عدالت ةدربار ايشان ةانديش به نظر با ژهيو به هايك و نوزيك كه هستيم رفاهي
  .آيند مي حساب به بازگشت اين

 و دولت حداقلي نيستند يپوش چشم قابل كه است حقوقي شناسايي نوزيك ابتدايي گام
)minimal state(آن از بيش چيزي نه و حقوق اين از حراست براي نيزكند  ف مي كه او تعري 
 شناخت براي خوبي گاهعزيمت الك مدنظر طبيعي وضع نوزيك نظر از. است آمده وجود به

 حقوق اين از حراست براي كه ندا حقوقي داراي افراد طبيعي وضع در. است آن ةدامن و دولت
  .(See: Nozick, 1999: xi, 5, 8-9) آورند مي وجود به را دولت
نخست . است استحقاق خصوص در خاص اي نظريه متوجه نوزيك عدالت كه اينجاست از
 استفاده طرف بي ةواژ يك از توزيعي ،عدالت گوييم يم كه همين «نوزيك نظر از اينكه
 توزيع براي مركزيتي كه ناستمع اين به عبارت اين كاربرد «نوزيك نظر از چراكه. ايم نكرده
 از نوزيك بنابراين. (Nozick, 1999: 150)» دارد وجود هايي شاخص براساس هم آن و منابع
 و است مخالف دارد وجود مواهب توزيع براي آن در مركزيتي كه الگو يك ترسيم با اساس
 توزيعيالت  جايگزين عد،)entitlement theory (محوريت استحقاق است بر كه را خود ةنظري
 ةشيو نظريه اين چراكه خواند؛ مي تاريخي اي نظريه را خود استحقاق ةنظري نوزيك. داند مي
 آنچه. (See: Nozick, 1999: 153) دارد نظر در را آنها توزيع شيوه نه و مواهب آوردن دست به

 ،»ها دارايي كسب« ةروي سه است متصور انسان هاي دارايي در عدالت عوموض عنوان به نوزيك
 ةواسط به فرد ترتيب بدين .شود مي شامل را» گذشته نادرست هاي كسب تصحيح« و »آنها انتقال«

 غير كسي و بود خواهد مال در تصرف به مجاز ،مالك سوي از عادالنه انتقال و عادالنه تملك
  .(See: Nozick, 1999: 150-151) ندارد تصرف حق مجرا، دو اين از

 از گذر در آن تحليل خصوص به و انساني حقوق به وي نگرش با دقيقاً نوزيك نگرش اين
 واقع در فرد استحقاق كه صورت بدين دارد؛ تطابق سياسي ساختار تشكيل به اوليه وضع
 آن خود تالش و كار براساس و داراست طبيعي صورتي به انسان كه است حقوقي افتني تيفعل
 فشار براي قدرتش از كه كند مي بسنده حداقل دولتي به نوزيك دليل همين به. كند مي توليد را
 قيدي خويش سعادت سمت به فرد حركت راه در و كند نمي استفاده ثروت بازتوزيع منظور به

  .دهد نمي قرار
 و معنا بي عبارتي است توزيعي عدالت معادل بيشتر امروزه كه را اجتماعي عدالت نيز هايك

 معنادار انساني رفتار قواعد از يكي عنوان به تنها را عدالت وي. داند مي اعتبار بي عقلي حيث از
 در كه معنا بي تنها نه اجتماعي بعد در را آن تحقق اما ناپوشيدني، چشم و واجب بلكه ؛داند مي

 عزيمت .)212: 1385 هايك،: ك.ر( آورد مي حساب به فردي رفتار بر حاكم عدالت قواعد با منافات
 همتاي. نيست پوشي چشم قابل غير طبيعيِ حقوق نظرگاه از توزيعي عدالت نفي يسو به هايك



  
   1395 پاييز ،3 شمارة، 46 ةدور ، فصلنامه سياست                                                                628

گرايي  آزادي نام با آناز  كه است گرايي آزادي در گرايشي به متعلق نوزيك او، گراي آزادي
 به توان متعلق عكس هايك را مي به. كنند ياد مي ١٠١)deontological libertarianism(گرا  وظيفه

 )consequentialist libertarianism( گرا گرايي نتيجه گرايان دانست كه آزادي گرايشي در آزادي
گونه   اين، زيراهاي حكومت نامطلوب است بيشتر دخالت«: گويد اين گرايش مي. شود ناميده مي
به بار هايي كه  ها يا در رسيدن به اهدافي كه براي آن ترسيم شده ناموفق است يا هزينه دخالت

 سود و ةاين نگرش بر محاسببناي . آورد بدتر از مشكالتي است كه ادعاي حل آنها را دارد مي
(Jeffrey, 2010: 38-39) »زيان است

 وي. است زيان و سود ةمحاسب از فراتر البته بحث هايك. 2
 يك. برد مي سؤال زير بازار مبادالت در ژهيو به و اجتماعي روابط در را عدالت معناداري اصالً
 عدالت «كه است خصوص اين در  نداشتنتوافق هايك، نظر از عدالت پوچي براي مهم دليل

: 1385 هايك،(» ندارد وجود توافقي هيچ «او نظر از» چيست؟ نيازمند خاص مورد هر در اجتماعي
 تحت بازار چراكه برد؛ مي سؤال زير را توزيعي الگوي كي برقراري امكان وي عالوه به. )213
 هستيم توزيع براي الگويي دنبال به امروزه ما نكهيا.  است)catallaxy (نظم خودجوش يك تأثير
 راه در و شناختند مي را يكديگر افراد «كه است اي قبيله زندگي دوران ميراث هايك نظر از

 افراد و است باز اي هجامع ،امروز ةجامع آنكه  حال. داشتند برمي گام خاص مشترك هاي هدف
 اهداف تعقيب در كس هر حال عين در و كنند مي پيروي يكساني انتزاعي بازي قواعد از همگي

  .)218: 1385 هايك،(» جويد مي بهره خودش هاي شناخت از شخصي
 به بازار بازي «:گويد مي و كند مي آشكار را بازار نظام به خود ةگرايان نتيجه نگرش هايك

 كس همه براي را ها فرصت كه انجاميد آن در كننده شركت جوامع نعمت و رونق به جهت اين
 عيني واقعيات به افراد مزد و اجر كه شد پذير امكان جهت بدان امر اين خود و بخشيد بهبود

 از كه كنيم تلقي عادالنه فرادا مزد و اجر مورد در را اي قاعده بخواهيم اگر... كرد پيدا بستگي
 را فايده حداكثر شود، برگزيده اتفاقي ةشيو به كه جامعه از عضوي هر شانس افزايش جهت
. )219- 220: 1385 هايك،(» بدانيم عادالنه كند، مي تعيين آزاد بازار كه را مزدي و اجر بايد دارد،
 اكثر زياد نسبت به درآمدهاي توليد شرط را گرايان برابري اعتراض مورد مساوات نبود هايك
 شرايط سلب را غرب ةجامع در اجتماعي عدالت نامطلوب اثر ترين بزرگ و دانسته غربيان
 آنها توان با متناسب هاي كاميابي حصول از جلوگيري و گذاران سرمايه از بيشتر گذاري سرمايه

: ك.ر( بود نخواهد گذاران رمايهس براي تنها اثرش كاميابي نيا. )226و223: 1385 هايك،: ك.ر( داند مي
 .)225: 1385 هايك،

 

                                                            
1. Also: Natural-rights libertarianism, rights-theorist libertarianism 
2. See also: Waters, Ethan O. (1988). "The Two Libertarianisms". Liberty 
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  رالز جان
 ةانديش كل براي جايگزيني را خود عدالت ةنظري رالز كه داشت نظر در بايد نخست
 مشكالت از يكي رالز. كند مي بيان آن مختلف هاي روايت همة براي بنابراين و گرايانه فايده
 حق واقع در است معتقد و داند مي» حق «از» خير« مستقل تعريف را گرايانه نتيجه هاي نظريه

 ميان وي نگاه از آنكه  حال ؛است شده تعيين پيش از كه شود مي تعريف خيري براساس
 وجود تمايز ديگر سوي از انباشتي رفاه افزايش مطلوبيت و سو يك از حق و آزادي اقتضائات

 عدالت ةنظري كوشش. است قائل اولي براي مطلق اهميتي نه هرچند ،خاص تقدمي و دارد
 اين كه دهد نشان و كند تبيين حق خصوص در را عرفي اعتقادات كه است اين انصاف ةمثاب به

  .)62-65: 1393 رالز،: ك.ر( است نخستين وضعيت در برگزيده اصول نتايج اعتقادات
 گونه هر از پيرايش مدار بر كه است كانتي ينگرش عدالت، اصول ترسيم در رالز نگرش

 نيچن نيا شرايطي از را اصول اين بتوان نكهيا براي. چرخد مي غايات و سعادت از صوريت
 منافع و جايگاه از آگاهينا با ،آن پس در افراد كه شود مي تصوير جهلي ةپرد كرد، استخراج

 كه مهمي ةنكت. كنند مي توافق عدالت اصول سر بر ،)قرارداد از پس (ثانويه وضعيت در خود
 در افتد، مي اتفاق نخستين وضعيت در آنچه كه است اين داشت نظر در وضعيت اين در بايد
 در خود جايگاه از نكهيا ةواسط به افراد. است خود سعادت تصوير و منافع از افراد پيرايش واقع
 جايگاهي، هر صورت قرار گرفتن دردر كه كنند مي انتزاع را اصولي نيستند، باخبر ثانويه وضع
 هاي گزينه كه دانند نمي] اند يخبر يب ةپرد پس در كه [آنها«: نويسد مي رالز. نباشند متضرر

 تنها را پيشنهادي اصول ناچارند و داشت خواهد ايشان خاص وضعيت بر تأثيري چه گوناگون
 خير، به نسبت تصوري از افراد ذهن اما. )162: 1393 رالز،( كنند ارزيابي كلي مالحظات براساس
 در با واقع در و نيست پيراسته كلي طور به سعادت و) رالز خود تعبير به (هاولي يهاخير هرچند

 به خويش جايگاه از مختلف احتماالت كنار در سعادت، و هاخير از صورتي داشتن نظر
 از برخاسته عدالت كه شود مي ادعا اگرچه بنابراين. پردازند مي عدالت سر بر توافق و گوو گفت
 عدالت اصول استخراج به كه اي رويه (است) procedural justice( يا رويه عدالت نظريه، اين

 سعادت و خير تصور از پيراسته كامالً اي نظريه با كه كرد ادعا توان نمي ،)شود ميمنجر 
  .مواجهيم
 عدالت از ليبرال سياسي برداشت «كه را نگرش اين كند مي تالش سياسي ليبراليسم در وي
» خير «متقابل تكميلي ةرابط از و كند تصحيح» گيرد بهره خير از هايي هانگار از تواند نمي هرگز

 ةنظري با او نگاه از كه دهد مي ارائه را خيرها از فهرستي سپس و گويد مي سخن» حق «و
 و آزادي و شده ارائه ةگان پنج هاي بندي دسته در خيرها اين. سازگارند انصاف ةمثاب به عدالت
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 رالز،: ك.ر( است شده بندي طبقه اوليه خيرهاي ذيل دارد، هرستيف نيز خود كه اساسي حقوق
1392 :297-273(.  

 و داند مي اي رويه يعدالت را خود ةنظري در موجود عدالت رالز گرچها كه است روشن
 آنچه. نيست طبيعي حقوق از رالز جدايي معناي به اين است، قراردادمحور وي اصول نيز اساساً
 در كه است حيثيتي و شأن با ارتباط در واقع در برد مي نام آن از اوليه يرهايخ عنوان به رالز

 شرح«: نويسد مي وي. است عدالت قواعد و اصول گيري شكل مبناي طبيعي حقوق نگرش
 هاي قابليت يعني ؛گيرد نمي ناديده را آنها و دارد توجه اساسي هاي قابليت به اوليه يها ريخ

 آنها به كه قواست همين. شان ياخالق ةقو دو لطف به برابر و آزاد اشخاص مقام در شهروندان
 جايگاه و باشند جامعه ةكنند همكاري كامالً و بهنجار اعضاي خود عمر طول در دهد مي اجازه
 اساسي نيازهاي و ها قابليت از برداشتي به ما. كنند حفظ برابر و آزاد شهروندان مقام در را خود

 اخالقي ةقو دو همين به توجه با را برابر هاي آزادي و وقحق و كنيم مي تكيه شهروندان
 در قوا اين كامل كاربست و پرورش ضروري شرايط ها آزادي و حقوق اين. كنيم مي مشخص
 از تر جزئي صورتي به ادامه در رالز. )272-273: 1383 رالز،(» هستند مهم بسيار بنيادين موارد برخي
 سعادت و خير ترسيم را آن توان مي كه كند مي بيان را وليها يرهايخ از مواردي شد اشاره آنچه
  .)273: 1383 رالز،: ك.ر( كرد قلمداد ليبرالي گفتماني در
 

  نتيجه
 همواره اند، شده هنجاري عدب متوجه كه گاه آن ،عدالت هاي نظريه پژوهي عدالت تاريخ طول در

  .اند گرفته شكل زير محور دو از يكي براساس
 و ها قابليت نيازها، حيث از انساني ابعاد داشتن نظر در ضمن عدالت هاي نظريه از يبخش
 و ميزان كه اند كرده بنا مطلوبيت ةنقط از تصويري ةارائ رب را عدالت هنجاري احكام ،استعدادها

 مبناي ترتيب بدين. دهد مي سامان را انساني استعدادهاي و ها قابليت افتني تيفعل جهت
 از فراتر عبارتي به و انساني استعدادهاي و ها قابليت از فراتر عادالنه هنجارهاي گيري شكل

 ديگر با تركيب بدون و مجزا نگاهي در انساني استعدادهاي و ها قابليت كه است اقتضائاتي
 و خودآيين تكويني، برابري داراي ها انسان اگر. كند مي ايجاد جهان و انسان از معرفتي ابعاد

 مبناي مطلوب، ةنقط از تصويري هر سواي و ييتنها به سه اين ياقتضا ند،هست خردمند
 مطلوب، اي نقطه به رسيدن جهت در ئاتاقتضا اين بلكه ،نيست عادالنه هنجارهاي گيري شكل

 احكام صدور ةپاي كه - مطلوب ةنقط اين .شوند يم واقع عادالنه هنجارهاي از بحث موضوع
 ةهم در كه همچنان ؛نيست متافيزيكي ةنقط يك لزوماً فمختل هاي نظريه در - است هنجاري
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 كامالً اي نقطه ها نظريه برخي در و نيست ناپذير تخلف و شمول جهان ةنقط يك لزوماً ها نظريه
  .است مختلف عواطف و ها ذهنيت از برخاسته و توافقي
 اختيار در آنچه حيث از هايش ويژگي و انسان ابعاد از تحليلي بر دوم درويكر مقابل، در
 هيچ كه نيست اين رويكرد اين مهم ةنكت. است يافته تمركز برساند، فعليت به تواند مي و دارد
 است اين بلكه ،پذيرد نمي انسان هاي توانايي ةكارگيرند به و هدف ةنقط عنوان به را مطلوبي ةنقط
 محدود سعادت و تيغا از تعريفي با تواند نمي انسان هاي قابليت و ها توانايي افتني تيفعل كه

  .شود
 هايي ويژگي بر متمركز يا عدالت، انديشمندان ديدگاه كه دهد مي نشان غرب پژوهي عدالت

 با تناظر در ها ويژگي اين نكهيا يا است شده تكاليف و حقوق رشته يك تعريف مبناي كه است
 تكاليف و قوقح ةدهند صورت كه شود مي منتهي) غايت (نهايي اي نتيجه به نتايج از اي سلسله
 يافت خواهيم دست حداقل دولتي به آزاد بازار نظام زمينة در رويكرد كي با مثال رايب. است
 بي آنها عقالني هاي انتخاب و افراد آزاد ةاراد آن در كه است وضعيتي حفظ آن ةوظيف تنها كه

 با اما ؛دارد تصرف جواز آن ةتوليدكنند براي تنها كه ثروتي كند؛ توليد ثروت مانعي هيچ
 عمومي انباشت حداقل، استانداردهاي با زندگي يك چون مطلوبي ةنقط يوقت گريد كرديرو

 نهايي ةنتيج شك بي ،شود تعريف دست اين از مطلوبي نقاط و كفايت قدر به زندگي يا ثروت
  .بود نخواهد حداقل دولت يك
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