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 :يخطرهای خیرخواه

 سازی خیر در اخالق هنجاری و نقد جان رالز بر آن تبیین و تحلیل اصل بیشینه
 (ره)المللي امام خمیني استاديار فلسفه دانشگاه بین -*حرفه شیرزاد پیك

 (41/3/21: تاريخ پذيرش مقاله؛ 12/4/21: تاريخ دريافت مقاله)

 

 چکیده
 آن نقدهای گوناگون رالز را برکند و سپس  را تبیین و تحلیل می« سازی خیر بیشینه»اين مقاله، نخست، اصل 

مندد از ايدن    که، عالوه بر طرح انتقادهای منسجم و نظام است فیلسوفی  رالز نخستین. کند مطرح می
اندد د    باوجوداين، آثاری که در اين حدوزه نوتدته تدده    .کند میيه اصل، نظام جامع جايگزينی را نیز ارا

هدای مختلدو و گداه     تفکیدک جبهده   ويژه آثار فارسی د غالباً از يک جهتِ بسیار مهم رنجورند و آن عددم   به
 5هدای   اين مقاله، با تفکیک نقد رالز در بخش. های گوناگون اين اصل است موازیِ رالز برای حمله به گونه

در فصل  33و  12، 11، 12های  ای درباره عدالت از نقد او در بخش فصل يکم از قسمت يکم نظريهدر  2و 
سدازی سدرجمع کلدی     بیشدینه »دهد که اوالً نقد رالز بدر تفسدیر مبتندی بدر      سوم از قسمت يکم آن، نشان می

سدت و ثانیداً رالدز از دو    متفداوت ا « فايده/سازی میانگین خیر بیشینه»با نقد او بر تفسیر مبتنی بر « فايده/خیر
عددالت  )دو مسدتقل از نظريده ايجدابی او      کند که يکدی از آن  اصل  استفاده می نقد اينکار مختلو برای  راه

 .است و ديگری وابسته به آن( انصافی

 گرايی، حق، آزادی، رالز سازی خیر، غايت اصل بیشینه :کلیدی های هواژ
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 مقدمه

 پژوهشی دربداره خیدر و تدر اخالقدی    در  نخستین بار خیرازی س بیشینه گونه نخستین اصل
حدالی بدرای    بیشدترين خدوش   در همین اثر، نخسدتین بدار اصدطالح    او. مطرح تد هاچسن

حدالی را بدرای    عملی اسدت کده بیشدترين خدوش     عمل بهترين» :برد کار  را به افرادبیشترين 

عملی است که بیشترين بدبختی را  ترتیب، بدترين عمل همینند؛ و بهبیشترين افراد فراهم ک

خیدددر را غالبددداً  ،نخسدددتین گرايدددان فايدددده [4].«بدددرای بیشدددترين افدددراد بددده بدددار آورد 

  .ندیدسنج می 3لذتو آن را بر اساس  ستنددان می 1و آسايش 4تادی/تادکامی/حالی خوش

گرايان نخسدتین، عملدی درسدت اسدت کده بده بیشدترين لدذت در          بنابراين، از نظر فايده

؛ نده  بدود گرايدان نخسدتین از مفهدوم خیدر انحصدارگرا       تعريو فايدده  .بیشترين افراد بینجامد

د و هر خیری را در نهايدت بده آن   ستندان می (لذت)آنها خیر را منحصر به يک چیز . تکثرگرا

از نظدر  . دانسدت  می (لذت و درد)روا  دو فرمان زير فرمانبنتم آدمیان را  .ندادد فروکاست می

دنبال کسب لذت و دوری از درديم و آن دو بر همه کردارها، گفتارها و پندارهای ما  او، ما به

حالی يا لذت منجر توند ستايش و  از نظر بنتم، اعمال وقتی به افزايش خوش .رانند حکم می

میدل نیدز    جدان اسدتوارت  . تدوند  ی زمینه را برای ناراحتی يا درد فراهم کنند نکوهش میوقت

حدالی   اعمال به میزانی که بده افدزايش خدوش   » :سنجید همانند بنتم، خیر را با سنجه لذت می

بیشدترين  ]حدالی   خوش اند و به میزانی که به افزايش عدم منجر توند درست[ بیشترين افراد]

حالی، لدذت و نبدود رندس اسدت و منظدور از       منظور از خوش. اند نادرست منجر توند[ افراد

بنتم و میل توجه خود را بیشتر معطوف  [2].«حالی، رنس و محرومیت از لذت است خوش عدم

سدازی آن اراهده    کداری بدرای بیشدینه    گرايی کردندد و راه  فايده و دفاع از فايده/به تعريو خیر

 . گرايی تبديل تد های فايده ترين چالش کی از بزرگاين بحث پس از آنان به ي. نکردند
 

 سازی بیشینه مفهومتحلیل 

  ازیدس بیشینه: ردده کدهازی خیر ارادس اوت از مفهوم بیشینهدر متفدتوان دو تفسی کم می دست
––––––––––––––––––––––––––––– 
1. happiness 

2. well-being 

3. pleasure 
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بدرای در  تفداوت میدان ايدن دو تفسدیر از      . سازی میانگین خیر کلی خیر و بیشینه سرجمع

 :بگیريد درنظر، دو موقعیت زير را  سازی خیر و پیامدهای بسیار متفاوت آن اصل بیشینه

 433= است ( مثالً لذت)واحد خیر  433نفر که هريک از آنها برخوردار از  4333 .الف

 .واحد سرجمع کلی لذتهزار 

 433= اسدت  ( مثالً لذت)واحد خیر  4آنها برخوردار از نفر که هريک از  433 333 .ب

 . واحد سرجمع کلی لذتهزار 

کامالً با موقعیت  الفسازی سرجمع کلی خیر، موقعیت  بر اساس نگرش مبتنی بر بیشینه

برابر است، زيرا مال  برتری و بهتری يک موقعیدت نسدبت بده موقعیدت ديگدر، فقد         ب

در آن است و در اينجا سدرجمع کلدی لدذت در هدر دو     ( در اينجا لذت)سرجمع کلی خیر 

سدازی میدانگین خیدر     باوجوداين، بر اساس نگرش مبتنی بدر بیشدینه  . موقعیت يکسان است

کلدی لدذت بدر    است، زيرا با تقسدیم سدرجمع    بهتر ببرابر از موقعیت  433 الفموقعیت 

دست آوردن میانگین لذت در هريک از آن دو موقعیدت، میدانگین لدذت در     تعداد افراد و به

ويدژه وقتدی بدرای تددوين      اين دو تفسدیر، بده   .است 4 بو در موقعیت  433 الفموقعیت 

بسیار متفداوتی   ملیتوانند به پیامدهای ع وند، میکار گرفته ت های اجتماعی به گذاری سیاست

 (.Driver, 2012: 69) منجر توند

سازی سرجمع کلی خیر اسدت يدا    سازی، بیشینه گرايان نخستین از بیشینه اما منظور فايده

سازی میانگین خیر؟ يافتن پاسخ اين پرسش در آثار بنتم و میل بسدیار دتدوار اسدت،     بیشینه

اند و گويا بر تفاسیر احتمدالی   مطرح نکردهطور واضح و متمايزی،  زيرا آنها اين مسئله را، به

هدم بده    کندد و  اين موضوع را مطرح میممکن بر آن آگاه نبودند، اما سیجويک هم مستقیماً 

او اين مسدئله را  . کند میاين مسئله اتاره پیش از خود نسبت به  گرای غفلت فیلسوفان فايده

سطح فايده از طريدق افدزايش   طور ملموس در مورد افزايش جمعیت و در نتیجه افزايش  به

سدیجويک  »گويدد،   طور که درايدور مدی   همان (.415 :1981/1874) کند تعداد مردم مطرح می

دنبال افزايش جمعیت تا حدی است کده   دنبال افزايش میانگین فايده نیست، بلکه به صرفاً به

ه بیشدترين  حالی، بد  اند در میزان میانگین خوش اکنون زنده ضرب تعداد افرادی که هم حاصل
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 4میدانگینی دورگده    د  توان ديدگاه او را يک ديدگاه سرجمع بنابراين، می. مقدار ممکن برسد

 (.22 :2012)« دانست

ش جمعیدت تدد و نويسدندگان    هدای افدزاي   باعث طرح بحث درباره سیاست ،اين بحث

بررسدی  در آثدار خدود   تفصدیل   دِرِ  پارفیت بود، اين بحث را به ترينشان برجسته بعدی، که

هدای   ه مثدال هکوتد با ارا ، می(90-381 :1984) داليلاتخاص و  42در فصل  پارفیت. کردند

سازی سدرجمع کلدی    اصل بیشینه( آور بودن قول خودش تهوّع  هو يا ب)متعدد نامعقول بودن 

مطدرح   طور خالصه و با زبانی ساده ای از انتقاد پارفیت به در اينجا گزيده. خیر را نشان دهد

 [3].گرايی آمادگی بیشتری پیدا کند ود تا خواننده برای تحلیل انتقادهای رالز بر فايدهت می

 

                       

                                      

                                  ی            ...       پ                           ب           الف 
 

گدر تعدداد افدراد و طدول آن      عرض هر مستطیل بیان. بگیريد درنظرهای فوق را  مستطیل

و طدول آن   4، الففرض کنید عرض مستطیل . گر میزان آسايش افراد آن مستطیل است بیان

نفدر از   4کند کده در آن   سیم میتر  موقعیتی را الفاين بدان معناست که مستطیل . است 43

و طدول   1 ب، فرض کنید عرض مستطیل ترتیب همین به. استواحد آسايش برخوردار  43

هدای   برای گدزينش موقعیدت  اگر مال  ما . است 2و طول آن  1 پعرض مستطیل  و 1آن 

را از  بباتدد، بايدد موقعیدت     (در اينجا آسايش)سرجمع کلی خیر سازی  بیشینه فوق فق 

بهتر بدانیم؛ چون سدرجمع کلدی آسدايش در     برا از موقعیت  پو موقعیت  الفموقعیت 

حدال اگدر ايدن سدیر را     . اسدت  11 پو در موقعیدت   42 ب، در موقعیت 43 الفموقعیت 

که تعداد افراد آن چندين برابر بیشدتر و  ( ی)رسیم  ادامه دهیم به موقعیتی می ترتیب همین به

––––––––––––––––––––––––––––– 
1. hybrid total-average view 
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سازی سرجمع کلدی   حد است و طُرفه آنکه برطبق اصل بیشینه در کمترين آسايششانمیزان 

. برتدر اسدت  « ی -1»های  و همه موقعیت بو  الفهای  آن موقعیت نسبت به موقعیت خیر

جمعیدت   ای بدا  جیح جامعده تر  :نامد میمهوّع   اين همان چیزی است که پارفیت آن را نتیجه

 . ای با جمعیت کمتر و آسايش بیشتر بیشتر و آسايش کمتر بر جامعه

هیدوالی  . رابدرت نازيدک اسدت   « خدوار  ی فايدده هیدوال »يادآور مثدال  اين انتقاد پارفیت 

کندد و میدزان فايدده     موجودی فرضی است که از فايده اعضای جامعه ارتزاق می خوار فايده

ای که از گلدوی   رفته اعضای جامعه، يعنی فايده او از میزان فايده ازدستوسیله  تده به بلعیده

محل تأمل آن است که  در اينجا نیز نکته. شتر استکشد، بی تک اعضای جامعه بیرون می تک

 ای که دارای هیوالهدای  ، جامعه(در اينجا فايده)سرجمع کلی خیر سازی  بیشینه برطبق اصل

ای که فاقد آنهاست برتری دارد؛ زيرا سدرجمع کلدی فايدده در آن     است بر جامعهخوار  فايده

 داندد  گدرا مدی   های هنجداری فايدده   ظريهنازيک اين نکته را لکه ننگی بر دامان ن. بیشتر است

(1974: 41).[1] 
 

  سازی خیر نقد رالز بر اصل بیشینه

از  ،سدازی خیدر   گرايدی و اصدل بیشدینه    فايدده بدر   ای درباره عدالت نظريه کتاب در نقد رالز

سی نیز در چند مقالده  قرن اخیر است و در زبان فار مشهورترين مباحث فلسفه اخالق در نیم

اندد،   باوجوداين، آثاری که در اين حدوزه نوتدته تدده   . به آن تده است هايی هو کتاب اتار

هدای   تفکیدک جبهده   بسیار مهم رنجورندد و آن عددم   ژه آثار فارسی، غالباً از يک جهتوي به

. سدازی خیدر اسدت    گرايدی و اصدل بیشدینه    فايدده  بده  انتقادرالز برای  مختلو و گاه موازی

يدا  )ه نمدوداری درختدی   هد ارا و عدم ای درباره عدالت نظريه در رالزهای فراوان  گويی پراکنده

بندی موارد مختلو، کار خواننده را بدرای بررسدی موتدکافانه و     برای دسته( چیزی تبیه آن

. کندد  سازی خیر بسیار دتوار می گرايی و اصل بیشینه جانبه ابعاد مختلو نقد او بر فايده همه

برخدی از   ايدن کتداب   افزايد و آن اينکه در کار میيک نکته بسیار مهم ديگر نیز بر دتواری 

اند  سازی، در بسیاری از موارد فق  مشتر  لفظی گرايی و بیشینه های کلیدی مانند فايده واژه

بنابراين، خواننده بايد بارها . دهد و رالز برای تفکیک میان آنها اهتمام الزم از خود نشان نمی
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های مختلدو آن   را بخواند و قسمت( آن يکمقسمت  3و  4های  کم فصل دست) کتابمتن 

کلیدی و تفکیک آنهدا از هدم    یاه هرا کنار هم بگذارد تا موفق به رمزگشايی معنايی اين واژ

زير  نکته کلیدی 43 قد رالز، اتاره بهگرفتن اين امر، پیش از تبیین و تحلیل ن درنظربا . تود

 نظر بهسازی خیر ضروری  رالز بر اصل بیشینه انتقادهایا، مفاهیم و ه برای در  درست واژه

 : رسد می

سدازی میدانگین    سازی سرجمع کلی خیر و بیشدینه  رالز پیامدهای عملی دو اصل بیشینه .4

 .(1971)داند  بسیار تبیه هم می در بیشتر موارد خیر را

 آن دوتناسد و تمايز میان  باوجوداين، رالز تفکیک میان اين دو اصل را به رسمیت می .1

هدای ايدن دو اصدل بسدیار      فدرض  او بر اين باور است کده پدیش  . داند را بسیار مهم می

« های پیچیده متفاوتی بنا تده اسدت  سقو هريک از آن دو بر ستون ايده»و  ندا تمتفاو

(Ibid: 189).  

از . داندد  آن دو می« های انگیزتی فرض پیش»ی میان اين دو اصل را در رالز تفاوت اصل .3

اين نکتده نشدان   ، ناسازگارندهای انگیزتی زيرين اين دو اصل با هم  فرض نظر او پیش

تناسدی اسدت    دهد که از نظر رالز نزاع اصلی میدان ايدن دو اصدل، در حدوزه روان     می

(Ibid). 

ترين کدارکرد  او کم. است« وضع نخستین»تمايز، ابزار رالز برای به تصوير کشیدن اين  .1

بندابراين، حتدی اگدر مفهدوم وضدع      »: داندد  را نشان دادن اين تمدايز مدی   وضع نخستین

« تواند ابزار تحلیلدی مفیددی باتدد    می[ کم دست]نخستین به هیچ کار ديگری هم نیايد 

(Ibid). 

اند و  «کامالً ديگرخواه»داند که  سرجمع کلی خیر را اخالق کسانی میسازی  بیشینهرالز  .5

کده پتانسدیل خطدر کدردن     )يک فرد عاقل واحدد  »را اخالق  سازی میانگین خیر ینهبیش

 .(Ibid: 188-9)« (دارد

در دو جدای مختلدو    طدور کلدی   ، بهای درباره عدالت نظريهدر  گرايی نقد رالز بر فايده .2

از قسدمت يکدم؛ و دوم   فصدل يکدم   در  2و  5هدای   ، بخدش نخسدت : تدود  مطرح می

نقددد نخسددت نددا ر بددر . از قسددمت يکددمسددوم  صددلف 33و  12، 11، 12هددای  بخددش
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گرايدی کالسدیک، تفسدیر مبتندی بدر       هگرايی کالسیک است؛ منظدور رالدز از فايدد    فايده

گرايدی   دوم بده فايدده   انتقداد در  او. خیر اسدت سازی  اصل بیشینهسرجمع کلی خیر از 

نظدر   ، در مقدام بدرآورد  (وم از قسدمت يکدم  فصل سدر  33و  12، 11، 12های  بخش)

عندوان گزينده رقیدب قاعدده      را به میانگین خیرطرفین قرارداد در وضع نخستین، اصل 

نخسدت، کده در آن هدیچ     انتقادرالز برخالف . کند خود مطرح و رد می« کمین د  بیشین»

 انتقداد در  ورد،آ بده میدان نمدی   ( تفسیر مبتنی بدر میدانگین خیدر   )از تفسیر رقیب  حرفی

 بالذات نا ر بر تفسیر مبتنی بر میانگین خیر و اوالً و دومش که مبتنی بر وضع نخستین

گويدد و آن را   نیز سخن مدی ( تفسیر مبتنی بر سرجمع کلی خیر)از تفسیر رقیب  است،

 . کند نیز رد می

وضدع  نخست رالز کداماًل مسدتقل از حجداب جهدل و نظدر طدرفین قدرارداد در         انتقاد. 2

 . است تیننخس

. اسدت  وضدع نخسدتین  دوم رالز مبتنی بر حجاب جهل و نظر طرفین قرارداد در  انتقاد .1

گويد و  سخن می خیرسازی  بیشینهرالز در اين قسمت صراحتاً از هر دو تفسیر از اصل 

، (که در حجداب جهدل هسدتند   ) کوتد نشان دهد طرفین قرارداد در وضع نخستین می

کمدین، را بدر اصدل     د اعده بیشدین مبتنی بر ق« عدالت انصافیِ»تفسیر او از عدالت، يعنی 

سرجمع کلی خیر و چه با تفسیر سازی  بیشینهچه با تفسیر مبتنی بر )خیر  یساز بیشیینه

 .دهند جیح میتر  (میانگین خیرسازی  بیشینهمبتنی بر 

سدازی سدرجمع کلدی     ل بیشدینه از اص سازی میانگین خیر یشینه، اصل بانتقاد در هر دو  .2

 .است و از توانايی مقاومت بیشتری برخوردار استتر  سخت جان خیر

 در ايدن مقالده   بده همدین دلیدل   . دوم اسدت  انتقداد ش از نخست رالز بی انتقادصالبت . 43

   .اهم رفتديگر خو انتقادکنم و پس از بررسی آن سراغ  را مطرح می انتقادنخست، اين 
 

 نخست رالز نتقادا

خیدر در آن،  سدازی   بیشدینه  گرايی و اصدل  برای تحلیل بهتر نقد رالز بر فايده در اين قسمت

در ادامه، هر يدک از بنددهای ايدن     کنم و سپس ترسیم می  حل نقد او راالگوريتم مرا نخست
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بده   سرجمع کلدی خیدر  سازی  بیشینهالگوريتم نقد رالز بر اصل . دهم الگوريتم را توضیح می

 :تکل زير است

علدت اصدلی اتخداو موضدع     : تعمیم اصل انتخاب عقالنیي از فیرد بیه جامعیه    . الف

تعمدیم  )گرايانه از عدالت، گونه خاصی از نگرش به جامعده   تفسیر فايدهه هارا گرايانه و فايده

 ←( در نتیجه. )است( اصل انتخاب عقالنی از فرد به کل جامعه

گرايی کالسیک نظريه هنجداری   فايده :توجه به عدالت توزيعي عدمگرايي و  غايت. ب

سدازی   بسدته بیشدینه   دلتنهدا   کند، ای است که خیر را مستقل از حق تعريو می گرايانه غايت

  ←( در نتیجه. )است و نسبت به چگونگی توزيع آن اهتمام درخوری نداردخیر 

گرايی کالسیک تمايز میان افدراد   فايده :عنوان يك فرد مستقل گرفتن انسان به ناديده. پ

  ←( اين بدان معناست که) [5].گیرد را جدی نمی

گرايی کالسیک با باورهدا   فايده :های اساسي انسان زير پا گذاشتن حقوق و آزادی. ت

 .استناسازگار  ،های اساسی افراد جاافتاده اخالقی ما درباره حقوق و آزادی های و داوری

 

 

 ي از فرد به جامعهنتعمیم اصل انتخاب عقال: نخست انتقادالگوريتم « الف»تحلیل بند 

سامان و در نتیجه  زمانی به، جامعه»گرايی کالسیک آن است که  از نظر رالز، ايده اصلی فايده

ای تنظیم تدوند کده بده بیشدترين سدرجمع       گونه عادالنه خواهد بود که نهادهای اصلی آن به

همانندد   رالز معتقد است که ايدن نظريده  (. Ibid: 22)« افراد آن منجر توند  خالص خرسندی

همده مدا    .دآي می نظر بهطرح عدالت  ترين عاقالنه گرا، در نگاه نخست های غايت همه نظريه

بدا محاسدبه سدود و زيدان      ما: کنیم استفاده می کار راهاين در زندگی تخصی خود از 

های مختلفدی را بده    يابی به سودی ديرياب و دتوارياب زيان امور، گاهی برای دست

زيرا سود مدورد نظدر بدر     دانیم ب خود را کامالً عقالنی میخريم و اين انتخا جان می

اش برای رسدیدن بده مندافع     آدمی در زندگی تخصیحال که . چربد تده می زيان تحمیل

که متشکل از آدمیان اسدت، در   چرا جامعه ،دهد ها و مصايب تن می ای از رنس هبیشتر به پار
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گرايدی کالسدیک را    تدود فايدده   اين تیوه نگاه و اسدتدالل باعدث مدی    کل نبايد چنین کند؟

سامان خواهدد بدود کده     طبیعتاً درست بدانیم و بر اين باور باتیم که اوضاع جامعه زمانی به

تدرين راه   رالز طبیعیبه همین دلیل، . فرادش را بیشینه کنندنهادهای آن سرجمع خرسندی ا

، خیدر سازی سرجمع کلدی   يعنی بیشینه گرايی کالسیک حقق تنها هدف فايدهرا برای ت

البتده نده   )تدرين راه   طبیعی»: داند همین تعمیم اصل انتخاب عقالنی از فرد به جامعه می

 «انتخاب عقالنی از فرد بده جامعده اسدت   گرايی، تعمیم اصل  برای رسیدن به فايده( تنها راه

(Ibid: 26.) 

اين کار ممکن اسدت  . اما از نظر رالز، تعمیم اين انتخاب به جامعه نادرست است

ولدی   ،حالی و تادکامی و خرسندی و آسايش جامعه را باال ببدرد  سرجمع کلی خوش

تددن    ینهای است که هیچ حظّی از اين بیش به بهای ناديده گرفتن و پايمال تدن عده

گويدد از نظدر    او مدی . کند خوبی به همین نکته اتاره می اسکات گُردن نیز به. برند خیر نمی

هدای اجتمداعی    موجودی ارگانیک است که تنها هدف سیاسدت [ مانند]جامعه »گرايان  فايده

او بر اين باور است که چنین نگرتدی بده جامعده     .«آنفايده [ سازی بیشینه]عبارت است از 

« کندد  فردگدرا آمداده مدی     ترين اَتکال فلسفه اجتمداعی ضدد    را برای  هور نامعقولتراي  »

(1980: 40).[2] 
 

 توجه به عدالت توزيعي گرايي و عدم غايت: نخست انتقادالگوريتم « ب»تحلیل بند 

هدای هنجداری    برای تحلیل اين ادعای رالز نخست بايدد سدراغ تعريدو او از نظريده    

های هنجاری در فلسدفه اخدالق دارای دو    رالز بر اين باور است که نظريه. گرا برويم غايت

دو مفهدوم  »: اند و مفهوم انسان اخالقی نیز از آن دو مفهوم مشدتق تدده اسدت    مفهوم اصلی

اند از حق و خیر؛ به باور من مفهدوم انسدان اخالقدی از آن دو مفهدوم      اصلی اخالق عبارت

« خیدر »و « حدق »د است که چگدونگی ارتبدام میدان    او معتق .(24 :1971)« مشتق تده است

بنابراين، چگونگی تعريو و رب  اين دو مفهدوم  »: زند ساختار يک نظريه اخالقی را رقم می

از نظدر رالدز   . (Ibid)« زندد  اساسی تا حد زيادی سداختار يدک نظريده اخالقدی را رقدم مدی      

در ايدن  : کنندد  خیر مطرح مدی ترين راه را برای ارتبام میان حق و  گرا ساده های غايت نظريه
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تدود کده    تود و سپس حق چیزی دانسته می طور مستقل از حق تعريو می خیر به»ها  نظريه

هدای   گويد، اين تعريدو از نظريده   طور که رالز می البته، همان(. Ibid)« آن خیر را بیشینه کند

 ه اخدالق فلسدف وسدیله فرنکندا در    تدر بده   از آنِ خدودِ او نیسدت و پدیش    گدرا  هنجاری غايت

 .مطرح تده است (13 :1963)

هدای مختلفدی تقسدیم     کنند، بده گونده   ه میهگرا، با تعريفی که از خیر ارا يتهای غا نظريه

گدرای مدا يدک     مثالً اگر خیر را تحقق فضیلت و برتری آدمی بدانیم، نظريه غايدت . توند می

اگدر   حدال . داند گرا می کمالگرايان  سطو و نیچه را غايترالز، ار. گرا خواهد بود نظريه کمال

. گدرا خواهدد بدود    گرای مدا يدک نظريده سدعادت     خیر را سعادت انسان بدانیم، نظريه غايت

گدرا خواهدد    گرای ما يک نظريده لدذت   ، اگر خیر را لذت بدانیم، نظريه غايتترتیب همین به

گرايدی   دهداند؟ رالز معتقدد اسدت در فايد    چیزی می گرايی کالسیک، خیر را چه اما فايده. بود

  «ارضدای میدل يدا بده عبدارت بهتدر ارضدای میدل عقالندی         »کالسیک، خیر عبارت است از 
(1971: 25 .) 

ی کالسدیک،  گراي گرا، مانند فايده های غايت از سوی ديگر، رالز معتقد است که در نظريه

ر خود، يک خیر دانست، زيرا در اين صورت آن نظريه، ديگ خودی به توان توزيع خیر را نمی

 .(Ibid) گرا نخواهد بود يک نظريه غايت
 

عنوان يك فرد مستقل  گرفتن انسان به ناديده: نخست انتقادالگوريتم « ت»و « پ»تحلیل بندهای 

 های اساسي آدمي و زير پا گذاشتن حقوق و آزادی

آيد که مددافع حقدوق و    می نظر بهای  فردگرايانه  گرايی کالسیک در نگاه نخست، نظريه فايده

در مدواردی،   دريافت کده توان  انديشی می های اساسی آدمیان است، اما با اندکی ژرف آزادی

ای از افراد بدرای ارتقدای خیدر عدده بیشدتری       پايبندی به آن مستلزم نقض حقوق اولیه پاره

حقدوق،   هدای جاافتداده اخالقدی مدا دربداره      گرايی کالسیک با باورهدا و داوری  فايده. است

علت اين ناسدازگاری  . های اساسی افراد ناسازگار است خودآيینی، حريم خصوصی و آزادی

خیر است و نسبت به چگدونگی   سازی بسته بیشینه دلگرايی کالسیک تنها  آن است که فايده

 خدود  خودی گرايی کالسیک، هیچ نحوه توزيعی به هدر فايد. توزيع آن اهتمام درخوری ندارد
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خرسندی در بین بیشدترين افدراد    سازی آن تنها بیشینهع ديگر برتر نیست و در از نحوه توزي

 .جامعه مهم است

کده معلدول تعمدیم اصدل انتخداب       ،سازی خیدر در جامعده   اين تیفتگی نسبت به بیشینه

گرايی کالسیک بده تمدايز میدان افدراد      توجه فايده عقالنی از فرد به کل جامعه است، به عدم

 :تود منجر می

سدپس  . د به جامعه اسدت از فر[ عقالنی]گرش به مشارکت اجتماعی نتیجه بس  اصل انتخاب اين ن

طرف همه افراد را با  های نا ر همدل بی اين اصل در جامعه الزم است از طريق تخیل برای کارآيی

 (.Ibid: 27) گیرد گرايی تمايز میان افراد را جدی نمی فايده[ به همین دلیل. ]هم يکی کنیم

دوبداره بدر    نیدز  ای دربداره عددالت   نظريده يکدم   در بخش پايانی فصل سوم قسمترالز 

کند و در آنجدا نیدز ايدن امدر را      گرايی کالسیک به تمايز میان افراد تأکید می توجه فايده عدم

طدور کده در    همدان  حدال »: داندد  ز فرد به کل جامعه میمعلول تعمیم اصل انتخاب عقالنی ا

 یان افراد را جدی بگیدرد تواند تمايز م گرايی به يک معنا نمی هفصل نخست اتاره کردم، فايد

 «تدود  جامعده نیدز تجدويز مدی    [ کدل ]زيرا در آن اصل انتخاب عقالنی برای يک فرد بدرای  

 (Ibid: 187.) 

هدای   رالز معتقد است که بر اساس باورهدای راسدخ تدهودی آدمیدان، حقدوق و آزادی     

توند و نسبت به افزايش سدرجمع رفداه    نهاده میاساسی آنها همواره بر صدر نشانده و قدر 

او به همین دلیل، معتقد است که باورهای جاافتداده  . اجتماعی از ارزش بیشتری برخوردارند

گرايددی را  او، فايدددهنقددض انسددان و کرامددت و آزادی  و راسددخ مددا دربدداره حقددوق غیرقابددل

های اساسی افراد را، حتی به بهدای   رالز به همین دلیل، احترام به حقوق و آزادی. تابند برنمی

بندابراين، در يدک   »: داند های يک جامعه عادالنه می کم تدن آسايش کلی جامعه، از ويژگی

توند و حقوق مبتنی بدر   بديهی و مسلّم انگاتته می[ افراد]های اساسی  جامعه عادالنه آزادی

« تدوند  های سیاسی يا محاسبات مبتنی بر منافع اجتماعی نمدی  زنی نهخوشِ چا عدالت، دست

(Ibid) . ،اين است که آيا سرجمع بیشتر سود عدده زيدادی بده    [ اساسی]پرسش »از نظر رالز

گرايان را به ايدن   او پاسخ فايده. (Ibid: 33)« بهای تحمیل زيان بر عده اندکی پذيرفتنی است
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هدای اساسدی و    گرايدی را بدا حقدوق و آزادی    یدل فايدده  داند و به همین دل پرسش مثبت می

 .داند نقض افراد ناسازگار می غیرقابل
 

 دوم رالز انتقاد

ای در  گرايی آن است که اگر قدرار باتدد عدده    دوم رالز بر فايده انتقادلب لباب و جان کالم 

کنار يکديگر زندگی کنند و بخواهند با توافق هم اصول کلی عدالت را تدوين کنند، از میان 

نده بدا تفسدیر مبتندی بدر      )سدازی خیدر را    های پیشنهادی مختلو، هرگز اصدل بیشدینه   گزينه

عندوان   بده ( سازی میانگین خیدر  ر مبتنی بر بیشینهسازی سرجمع کلی خیر و نه با تفسی بیشینه

 :دگیر در اينجا احتماالً دو پرسش در وهن خواننده تکل می. گزينند مال  عدالت برنمی

 گزينند؟ رنمیب عنوان مال  عدالت سازی خیر را به اصل بیشینه، چرا طرفین قرارداد. 4

 گزينند؟ رمیبعنوان مال  عدالت  طرفین قرارداد چه اصل يا اصولی را به. 1

اما يافتن پاسخ ايدن دو  . دهد ترح می خوبی دوم رالز را به انتقاده اين دو پرسش، ب پاسخ

موقعیتی فرضی است که رالدز آن   دوم رالز در گِرُوِ به تصوير کشیدن انتقادپرسش و تشريح 

 .کند سیم میتر  ،عدالتای درباره  نظريهدر  را

اصدول  )خواهند برای زندگی در کنار يکديگر، ابتدا اصدولی کلدی    ای می فرض کنید عده

در )کنندده چهدارچوب کلدی همده قدوانین جزهدی        را تدوين کنند کده تعیدین  ( اولیه عدالت

آن ( هدای )برای کشو آن اصول کلی، نخست بايدد بددانیم ويژگدی   . باتد( تان جامعه/جمع

اتکدا و   اگر بخواهیم نتیجه توافدق و قدرارداد میدان ايدن افدراد را موثدق، قابدل        .افراد چیست

قراردادگرايدی رالدز، مانندد همده     . استناد بدانیم، نخست بايد آنها را افراد عداقلی بددانیم   قابل

: گیدرد  مدی  درنظرهای قراردادگرا معنای خاصی را برای عاقل بودن  های گوناگون نظريه گونه

[ تواندايی ]از  است  بودن تصوری نااخالقی است و عبارت  عاقل »، در اين معنای خاص

 (.Smith, 2008: 62)« گزينش وسايل مؤثر برای نیل به هدف

از تواندايی گدزينش وسدايل     پرسش بعدی آن است که انگیزه اين افراد عاقدل کده   

مؤثر برای نیل به هدف برخوردارند، بدرای تددوين ايدن قدرارداد چیسدت؟ آيدا آنهدا        

انددد از خودخددواهی و  ای انددد؛ يددا آمیددزه  انددد؛ مطلقدداً ديگرخددواه  قدداً خودخددواهمطل
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تناسی اخالقدی   فرض بنیادی روان پیش»گويد،  طور که فريمن می ديگرخواهی؟ همان

هايشدان،   هدا واتداً فاسدد و غیراخالقدی نیسدتند و تنهدا سدايق        رالز آن است که انسان

بده معاتدرت بدا ديگدران و      هدای اصدیلی   های خودخواهانده نیسدت و گدرايش    سايق

 هدای  طبیعدی غايدت    طدور  هدا بده   از نظر رالدز انسدان   .(11 :2007)« پذيری دارند جامعه

ندد و  «خودمدارانده دارندد؛ هرچندد کده ديگرخدواه محددود       های ديگری غیر از غايت

های گونداگون   افعال آدمی با انگیزه او بر اين باور است که [2].نیستند ديگرخواه صرف

توند و باور به وجود يک انگیزه غالب، مانند میدل بده    ای انجام می داليل پیچیده و به

رالدز بدر   . انگاری افراطی اسدت  آسودگی و امنیت در همه اعمال آدمی، يک نوع ساده

هدای   هدای خدود برطبدق الدزام     هدا قدادر بده تنظدیم فعالیدت      اين باور است که انسدان 

توانند عدالت را برای خود آن بخواهندد؛ حتدی اگدر ايدن امدر باعدث        اند و می عدالت

ديگر، رالدز    عبارت  به. ترين اهدافشان ناسازگار باتد تحمیل مطالباتی تود که با مهم

 درنظدر داندد و فهدم رالدز بددون      وجوی عدالت را با سرتت آدمی سازگار می جست

 [1].گرفتن اين نکته دتوار است

عاقدل بدودن و ديگرخدواه    )از سوی ديگر، آنها عالوه بر آن دو ويژگدی مشدتر    

د از جنسدیت و ندژاد     جداکنندههای  ای از ويژگی دارای گستره گسترده( محدود بودن

و زبان و قومیت و ملیت گرفته تا تحصیالت و ثروت و قددرت و مقدام و تدهرت د     

تیجه قدرارداد، ايدن سدکانس از ايدن     بنابراين، برای تضمین عادالنه بودن ن. هستندنیز 

خداص    سناريو بايد در لوکیشنی گرفته تود که بازيگران آن نسدبت بده هدر ويژگدی    

کس از جايگداه خدود    هیچ»: نامد رالز اين موقعیت را حجاب جهل می. اند خود ناآگاه

کدس از   همچنین هیچ. اش اطالعی ندارد يا موقعیت اجتماعی  در جامعه، وضع طبقاتی

های طبیعی، هوش، قدرت و امور ديگدری از   د در توزيع امکانات و توانايیبخت خو

رالدز امیددوار   » :گويدد  طور که کیملیکا مدی  همان. (11 :1971)« اين دست آگاه نیست

کردن مدردم در وضدع نخسدتین از علدم بده جايگداه نهدايی خدود در          است با محروم 

قدرارداد اجتمداعی   »ندابراين،  و ب (192 :1991)« جامعه، برابری اصیل را تضمین کندد 

 .(Ibid)« وزه سنتی حالت طبیعیداعده زرين است تا تعمیم آمدرالز بیشتر تعمیم ق
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چیز درباره جنسدیت، زبدان، ندژاد،     حال اگر تما پشت حجاب جهل باتید و هیچ

جايگاه اجتماعی خود ندانید، چه فرمدولی بدرای تددوين اصدول      و تحصیالت، ثروت

تدن اصدل    بده  خواهیدد کدرد؟ اينجدا دقیقداً صدحنه رويدارويی تدن       ه هد اولیه عدالت ارا

هدای زيدر ممکدن اسدت      گزينده . کمین رالدز اسدت   د سازی خیر با قاعده بیشین بیشینه

ای  اصدول کلدی بايدد بده گونده     . های پیشنهادی احتمالی مطدرح تدوند   عنوان گزينه به

توزيدع   همده  میدان  یکسدان يطدور   منافع را به. 4: تده از آنها باتند که قوانین برگرفته

سدرجمع کلدی   . 3؛ منافع را به کسانی اختصاص دهندد کده نابرخوردارترندد   . 1؛ کنند

 .را بیشینه کنند «میانگین منافع». 1   ؛ منافع را بیشینه کنند

باوجوداين، بهتر است پدیش  . است 1و  3های  بحث اصلی در اينجا، درباره گزينه

دهندد يدا    را پیشنهاد مدی  1و  3های  د گزينهاز بررسی اين مطلب که آيا طرفین قراردا

را پیشدنهاد   1و  4هدای   اختصار به اين نکته اتاره کنم که طرفین قرارداد گزينه نه، به

خواهند تناسبی میان میزان تالش و منافعشان وجود داتدته   نخواهند داد، زيرا آنها می

رابدر بدا کسدی    منفعتدی ب  ،کس حاضر نخواهد بود با وجود زحمت بیشتر د و هیچبات

عالوه بدر ايدن، تصدويب    . کسب کند که اصالً تالتی نکرده يا کمتر تالش کرده است

اندد   هدای بیشدتری   تود که دارای توانايی افرادی می یدلسردموجب  1و  4های  گزينه

تصددويب »گويددد  طددور کدده رالددز مددی کننددد و همددان و بیشددتر از ديگددران تددالش مددی

گیرندد، در کدل، بده     گدران را مدی  هايی که جلوی تکوفا تدن استعدادهای دي سیاست

، زيدرا اگدر آن اسدتعدادها    (107 :1971)« کسانی که نابرخوردارترند هدم نیسدت   سود

يدا کمتدر   /از جمله افرادی که از توانايی کمتری برخوردارندد و )وفا توند همگان تک

 . از ثمره آنها استفاده خواهند کرد( کنند تالش می

دهند و هیچ تمدايلی   را نیز پیشنهاد نمی 3 رالز بر اين باور است که طرفین قرارداد گزينه

ايدن کدار ممکدن اسدت      سازی سرجمع خالص خرسندی جامعده ندارندد، زيدرا    برای بیشینه

. توجده فايدده بدرای هدر فدرد د باتدد        مستلزم رتد جمعیت د حتی به بهدای کداهش قابدل    

صريح و قاطع است و در مقايسه با اين »در اينجا  گويد، استدالل رالز طور که تفلر می همان
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تابندد کمتدر    ادعای رالز که طرفین قرارداد در وضع نخستین اصل میدانگین فايدده را برنمدی   

سازی سدرجمع کلدی    عالوه بر اين، رالز بیشینه .(430 :2003)« مورد مناقشه واقع تده است

  .اند داند که کامالً ديگرخواه خیر را اخالق کسانی می

ديگرخدواه   کدامالً دهند کده   ا پیشنهاد میر 3بنابراين، طرفین قرارداد فق  هنگامی گزينه 

کداهش خیدر    باعثتواند  سازی سرجمع کلی خیر در بسیاری از موارد می باتند، زيرا بیشینه

ای را پیشنهاد بدهد کده هدیچ    خود فرد تود و در نتیجه فق  کسی ممکن است چنین گزينه

است که در  درحالی اين. تمايلی برای ارضای تمايالت و عاليق و ساليق خود نداتته باتد

 . گفتیم که آنها ديگرخواهان محدودند،های کلی طرفین قرارداد رالز  تشريح ويژگی

رالز بر اين باور است که »را پیشنهاد دهند؟  1حال آيا ممکن است طرفین قرارداد گزينه 

سازی میانگین فايده، در برخی از جوامع، مستلزم قربانی تدن مندافع برخدی از افدراد     بیشینه

 :Ibid)« قبدولی منجدر تدود    است، بنابراين اصل میانگین فايده ممکن است به نتايس غیرقابل

گیرندد،   مدی  درنظرهای اساسی خود  با توجه به اهمیتی که طرفین قرارداد برای آزادی .(432

ای  بدون هرگونه واسدطه [ مستقیماً و]دهند  ترجیح می»کند که آنها  رالز بر اين نکته تأکید می

هايشان محافظت کنند؛ نه اينکه بخواهند در محافظدت از آنهدا از وسدايلی اسدتفاده      از آزادی

. (1-160 :1971)« اند و از محاسبات آماری پرمخداطره اسدتفاده کنندد    نامطمئن کنند که خود

ای کده بدا اصدول     طرفین قرارداد تمايلی به پذيرش ايدن ريسدک ندارندد، زيدرا در جامعده     »

گرايانه ممکن است روزی مبنايی برای زيدر پدا    تود، يک محاسبه فايده گرايانه اداره می فايده

 (. Scheffler, 2003: 432)« اهم آوردهايشان را فر گذاتتن آزادی

کوتدند اصدولی را تصدويب کنندد کده نظدام        طرفین قرارداد در وضع نخستین می

د و اين کدار را بدا تدالش بدرای کسدب بداالترين       رَبَ پیش  بیشتر به  اهدافشان را هرچه

ا دهند زيرا اين بداالترين میدزان، آنهدا ر    های اجتماعی اولیه انجام می میزان از خواسته

کاری که طرفین قرارداد بدرای   راه. کند تصورتان از خیر را بر صددر بنشانند قادر می

آنهدا  : کمدین اسدت   د  گیرندد اسدتفاده از قاعدده بیشدین     نیل به اين هدف، در پیش مدی 

ای خواهند بود که در آن بدترين نتیجه ممکن بهتدر از بددترين    دنبال انتخاب گزينه به
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طرفین قرارداد در وضع نخستین، بدا اسدتفاده   . هاست نههای ممکن در ساير گزي نتیجه

کمین هرگز به تصوری از عدالت رضدايت نخواهندد داد کده بیشدینه      د  از قاعده بیشین

ای از حقدوق   کردن میانگین فايده را روا کند و هرگدز زيدر بدار پدذيرش نقدض پداره      

 .اولیده خود نخواهند رفت

تدود کده طدرفین قدرارداد دو      کمین سبب می د گويد، قاعده بیشین طور که تفلر می همان

در نتیجده، آنهدا دو اصدل    . ترجیح دهند  «میانگین فايده»را بر اصل « عدالت انصافی»اصل 

  [2].عنوان اصول عدالت برخواهند گزيد را به عدالت انصافی

کارانه اسدت و فقد  در    بسیار محافظه کمین د بیشینگويد قاعده  طور که رالز نیز می همان

رالز بر اين باور است که وضدع نخسدتین   »باوجوداين، . آيد می نظر بهتراي  خاصی عاقالنه 

در آن مناسدب اسدت و طدرفین     کمدین  د هايی است که استفاده از قاعده بیشین یدارای ويژگ

 «کنندد  رد مدی دانندد و   جهدت مدی   قرارداد اصل میدانگین فايدده را مسدتلزم خطرپدذيری بدی     

(Scheffler, 2003: 431) .در  کمدین  د  بیشدین توان گفت که اسدتفاده از قاعدده    در نتیجه، می

 :ترايطی عاقالنه است که

 .تدنتايس مختلو وجود نداتته با های احتمال اتکايی برای برآورد چ مبنای قابلهی .4

سدودی بیشدتر از مقدداری کده قاعدده       عالقه و توجه چنددانی بده کسدب    گر گزينش .1

 .دکند نداتته بات تضمین می کمین  د بیشین

گدر آنهدا را    های ديگر، پیامددهای محتمدل ديگدری داتدته باتدند کده گدزينش        گزينه .3

 . تابد نمیرب

گدر در مقدام برگزيددن يکدی از دو قاعدده       کوتدد ثابدت کندد کده گدزينش      رالز نیز مدی 

 :ترايطی قرار دارد، زيرااً در چنین دقیق کمین و میانگین فايده د بیشین
 .له اصل میدانگین فايدده ندارندد     های احتمالی طرفین قرارداد هیچ مبنايی برای اعتماد به استدالل. 4

اسدت   ممکن. 3 .کنند قل الزم را برای طرفین قرارداد تضمین میادو اصل عدالت انصافی او حد. 1

 (. Ibid: 432)پیامدهايی داتته باتد که طرفین نتوانند زير بار پذيرتشان بروند  میانگین فايدهاصل 

را بده ايدن علدت     میانگین فايدده بنابراين، رالز بر اين باور است که طرفین قرارداد، اصل 

های اساسیشدان را صدادر    ای از موارد جواز قربانی کردن آزادی دانند که در پاره خطرخیز می
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هم که خدود   قدرها نفايده آسازی میانگین  رالز بر اصل بیشینه انتقادنتیجه،  اهراً در . کند می

 .متفاوت نیست سرجمع کلی فايده سازی اصل بیشینهبه  شانتقاداو مدعی است با 

 

 نتیجه

زد و مددافعانش   پهلو به پهلوی خدودگرايی مدی   داليل مختلو ، بهآغازگرايی در  فايده

باعدث   انتقادهدای رالدز   اما از گزند اتهام خودگرايی برهانندند آن را یدکوت میبیشتر 

اکندون  . ندد تغییدر ک  سدازی خیدر   بیشدینه گرايدی و اصدل    سنخ انتقادهدا بده فايدده    تد

نده  )گرايی متهم است به اينکه بیش از انددازه ديگرخواهانده و پرمطالبده اسدت      فايده

نهدد؛ نقدص وسدیله را     های بنیادين آدمی را زير پا مدی  ؛ حقوق و آزادی(خودخواهانه

حمدل  گیرد و م ی جمعیت ناديده می(نه)اکند؛ فرديت را به به به سوزن هدف رفو می

دهدد   ی رالدز، نشدان مدی   انتقادهدا  اين مقالده بدا واکداوی   . است لیبرالیزممهملی برای 

گونده   نکدم آ  است، دست سازی خیر بیشینهکه مبتنی بر اصل  گرايانه خیرخواهی فايده

مانند بندتم، میدل و سدیجويک مطدرح تدده اسدت،        گرايان نخستین هوسیله فايد که به

بدا سده    بندابراين، خوانندده ايدن مقالده    . تدخیز با تواند بسیار خطرنا  و خسارت می

را به لقدای آن ببخشدد و    سازی خیر بیشینهعطای اصل . 4: رو خواهد بود گزينه روبه

اکدان بدر ايدن اصدل     کم. 1ديگری در اخدالق هنجداری بدرود؛    ( يا اصول)سراغ اصل 

نده در ايدن   )های جاافتاده اخالقی مدا بداندد    پافشاری کند و اتکال کار را در داوری

ديگدری آن را از  ( يا اصول)يا افزودن اصل /کاری در اين اصل و با دست. 3؛ و (اصل

 من پیشدتر، در چندد مقالده و يدک کتداب     . تده علیه آن برهاند های مطرحگزند انتقاد

گزينده سدوم    يدابی و کدارآيی   میزان کدام . ان دهمی گزينه دوم را نشام نادرست کوتیده

 .باتد تواند موضوع پژوهش مستقل ديگری در اين حوزه یم
 

 نوشت پي

زبدان رجدوع    سازی خیر در فیلسوفان اخالق انگلیسی برای آتنايی با آبشخورهای نخستین اصل بیشینه .4

حدالی و   اصدل بیشدترين خدوش   هروتکا در مقاله از سوی ديگر، . (Raphael, 1969: 283-4)کنید به 
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اخدالق هنجداری    بر اين باور است کده ايدن مدال  در    گرا گامان آلمانی نخستین نظريه فايده ديگر پیش

 بدرای آتدنايی بدا ديددگاه هروتدکا رجدوع کنیدد بده        . نیتس مطرح تده است وسیله اليب بار به نخستین

(1991: 165-77.) 

و ( 1 :1907)ترتیدب رجدوع کنیدد بده      هدای بندتم و میدل در ايدن زمینده بده       برای آتدنايی بدا ديددگاه   . .1

(2001/1863, II. 2) . جای صفحه، ابتددا تدماره    رسی به متن اصلی، به برای آسانی دست منبع دومدر

 .فصل و سپس تماره پاراگراف آورده تده است

نگر است و رالز  پارفیت پیامدگرای قاعده. دارندالبته، انتقادهای رالز با انتقادهای پارفیت تفاوتی بنیادين  .3

تدوند و بده    های اخالقی برپايه متافیزيک بنا می عالوه بر اين، پارفیت معتقد است که نظريه. قراردادگرا

خدوش تغییدر    های اخالقی دسدت  های متافیزيکی، ارزيابی ما را درباره نظريه همین دلیل تغییر در نگرش

برای آتنايی بدا آرای ايدن دو   . اند های اخالقی از متافیزيک مستقل ست که نظريهکند، اما رالز معتقد ا می

 :Parfit, 1984)و ( Rawls, 1985: 233; 1987: 6-7) رجدوع کنیدد بده    فیلسوف درباره اين موضوع

-Stern, 1992: 143) رجوع کنید به برای مطالعه تفاوت آرای اين دو فیلسوف در اين زمینه(. 321-47

 (.Scheffler, 1982: 229-64)و ( 59

ها  اش از سرجمع فايده میلیون توان موجودی را تصور کرد که میزان فايده البته پارفیت معتقد است نمی ..1

و  (389 :1984)داند  گرايانه نمی خوار نازيک را واقع او به همین دلیل، مثال هیوالی فايده .نفر بیشتر باتد

 .ه دهدهتر در دفاع از آن ارا من حفظ ادعا، استداللی قویکوتد با طرح بحث نتیجه مهو ع ض می

 نظدر  بده گرايی کالسیک به تمايز میان افدراد، در نگداه نخسدت انددکی مدبهم       توجه فايده اصطالح عدم ..5

طور که در بند بعد و توضیح آن خواهیم ديد منظور رالدز از ايدن اصدطالح، ناسدازگاری      همان. رسد می

های اساسی افراد  های جاافتاده اخالقی ما درباره حقوق و آزادی باورها و داوریگرايی کالسیک با  فايده

 .است

برای مطالعه نظر نازيک و والدرن . رابرت نازيک و جِرِمی والدرن نیز در اين زمینه، نظری مشابه دارند ..2

 (.73 :1988)و ( 2-31 :1974) رجوع کنید به ترتیب به

 :1971) ای دربداره عددالت   نظريده  11رالز در توصیو اين ويژگی طرفین قرارداد، که در بخش  ..2

ويژه در قسدمت   های هیوم درباره عدالت د به  تدت تحت تأثیر انديشه بهپردازد،  بدان می( 126-30

( عددالتی  دربداره عددالت و بدی   )بخدش دومِ  ( گاه نخستین عدالت و مالکیدت  درباره خاست)دومِ 

( bk.III, pt. II, sec. ii,2011/1740) ای درباره طبیعت آدمی رساله( درباره اخالق) مِفصل سو

 ,pt. I ,2006/1751)جستاری درباره اصول اخالق بخش نخستِ( درباره عدالت)و قسمت سومِ

sec. III )های اول  کند، او از بخش طور که خود رالز نیز تصريح می عالوه بر اين، همان. د است

حقدوق و  ) فصدل نهدمِ  ( محتوای حدأقلی حدق طبیعدی  )و دومِ ( ی و پازيتیويزم قانونیحق طبیع)
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ويدژه ده صدفحه    بده )و بخدش نخسدت   ( 95-189 :2012/1961)هدارت   مفهدوم حقدوق  ( اخالق

 .نیز تأثیر پذيرفته است( 10-1 :1985/1966)لوکاس اصول سیاست ( نخستِ

بدودن در    بودن و منصو بودن و عمل برطبق اصول عدالت با میل به معقول  در بیان رالز، میل به عادل  ..1

گیری منافع تخصی برپايه اصولی که همگان بتوانند در يک وضع برابر  اعمال، مشارکت با ديگران و پی

 (.Freeman, 2007: 260)آنها را بپذيرند و بر سرتان توافق کنند يکی است 

کند که و ايو جديددی را کشدو کدرده     رالز ادعا نمی»در اينجا اتاره به اين نکته الزم است که  ..2

ه هد کس از آنها آگاه نبوده است، بلکده تدوجیهی نظدری بدرای ايدن و دايو ارا       تر هیچ که پیش

 (.Barcalow, 1998: 186)« دهد می
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