
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 1هگل حق هفلسفراولز با  نظريه عدالتنسبت 

  *ميثم سفيد خوش 
  ∗∗ يوسف شاقول

  چكيده
گرايـي شـكل    يه فايـده جان راولز نظريه عدالت خويش را اساساً در تقابل مستقيم با نظر

گرايي آماده اسـت تـا آزادي و عـدالت را بـراي تـأمين       داده است زيرا معتقد است فايده
اي كـه از آفـات    منظـور ارائـه نظريـه    راولز بـه . منفعت و سعادت افراد جامعه قرباني كند

بينـد تـا راهكارهـا و     ويژه فردگرايي افراطي آن بري باشد، ضروري مـي  گرايي و به فايده
فاهيم اساسي فلسفه حق هگل را از نو مورد بازخواني قرار دهد زيرا هگل نيز در زمانـه  م

 هاي متفكران دوره روشن انديشي، درگير معضالتي مشـابه  خود و در رويارويي با انديشه
درواقع راولز استفاده از نگرش هگلي را براي . گرايي بوده است مشكالت موجود در فايده

  .داند و مفاهيم اساسي آن مفيد ميتبيين نظريه عدالت 
مقاله حاضر در پي آن است تا اوالً نشان دهد كه راولز چگونه براي تأمين هدف مـذكور  
روايتي ويژه از مهمترين عناصر فلسـفه حـق هگـل ارئـه داده و سـمت و سـوي آن را       

را از  او در اين راستا دو نـوع از ليبراليسـم  . منطبق با جريان ليبراليسم معرفي كرده است
هم تمييز داده و نظريه خود را همراه با انديشه كانت و هگل از مصاديق نوع واحـدي از  

منظور نيل به مطلوب خويش ناگزير  رسد راولز به دوم اينكه به نظر مي. شمارد آنها بر مي
در  دسـت كـم  رغم اذعان اوليه خويش مبني بر كانتي بودن نظريـه اش،   بوده است تا به
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از نگرش كانتي روي گردانده و به جانـب نگـرش هگلـي روي    ، د اساسي برخي ا ز موار
تبيين و استداللِ وجوه اساسيِ اين گشت فكري هدف ديگر مقاله حاضر را شـامل  . آورد
        .شود مي

 
  .حق، آزادي، عدالت، حيات اخالقي، فرد اخالقي :واژگان كليدي

***  

  مقدمه

نوبه خود در كل نظام فلسفي  لفي است كه هركدام از آنها بهنظام فلسفي هگل در برگيرندة عناصر مخت
اي برخوردار  اجتماعي وي از جايگاه ويژه -وي واجد اهميت فراوان است؛ اما در اين ميان انديشة سياسي 

توان سمت و سوي بسياري از آراء فلسفي او را معطوف بـه فلسـفة علـم االجتمـاع      نحوي كه مي است، به
 –در معنـاي عـام آن   -يل همين سمت و سو باشد كه انديشـه و نظريـات اخالقـي او    شايد به دل. دانست

و  19هاي مهم سياسي اجتماعيِ قرون  بالفاصله پس از طرح، تأثير ژرف و مستقيمي بر بسياري از جريان
هاي متضـاد   توان در جريان صورت سلبي يا ايجابي مي نحوي كه گسترة اين تأثير را به داشته است، به 20

هاي اخير كه قـرائتش   عنوان يكي از مهمترين فيلسوفان اخالق دهه جان راولز نيز به. فكري مشاهده كرد
هاي سياسي، روح جديدي در كالبد فلسفه سياسي دميـده اسـت،    از عدالت و نقش و جايگاه آن در تئوري

و روسـو، بسـيار متـأثر از     اي به همين بعد از فلسفة هگل دارد و انديشة خود را، عالوه بر كانت توجه ويژه
راولز نه تنها انديشة خود را وامـدار تفكـر هگـل    ). Rawls, 2000, p.330(كند  فلسفة هگل معرفي مي

كند بلكه حتي يكي از چهار پاية اساسي كل فلسفة سياسي در دنيـاي مـدرن را مـديون هگـل      قلمداد مي
  ).24، ص1383راولز، (داند  مي
پـردازد و در واقـع    به تفسير فلسـفة هگـل مـي    عناصر فلسفة حقه بركتاب به همين دليل راولز با تكي 

كنـد تفسـيري    نمايد و تالش مـي  تعاليم هگلي مهمي را كه براي خودش آموزنده بوده است، برجسته مي
جان راولز صرف نظر از موارد پراكنده، در دو اثر مهم خويش . دهد دست  ليبراليستي از فلسفة حق هگل به

) 1996( ليبراليسم سياسـي  ابتدا در: پردازد  ه طرح وبررسي آراء هگل در حوزة فلسفة اخالق ميمستقيماً ب
رويكـرد وي در ايـن دو كتـاب البتـه متفـاوت اسـت؛ در       ). 2000( هـاي فلسـفه اخـالق    درس وسپس در

هگل طي دو فصل نسبتاً طوالني، تقرير و تفسير او را از انديشة سياسي اخالقي  هاي فلسفة اخالق درس
بـا   ليبراليسم سياسياما در . توان تلقي وي از هگل را در اين كتاب ايجابي خواند كنيم لذا مي مشاهده مي

گيري و پاسخ راولز به نقدهايي هستيم كـه احتمـال    عبارت ديگر، تدافعي، شاهد موضع نگاهي سلبي يا به
يبراليسم يا برخي عناصر آن وارد هاي هگلي به كليت ل دهد برخي از پيروان هگل براساس برخي آموزه مي

ما در اين مقاله ابتدا عناصر اصلي تفسير راولز از فلسفه حق هگل را برشمرده و در گام بعد با توجه . سازند
  .دهيم به اين تفسير، نسبت مبانيِ فلسفيِ نظريه عدالت را با مباني فلسفه حق هگل مورد ارزيابي قرار مي
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  لسفه اخالق هگلعناصر اصلي روايت راولز از ف

خواهانه دانسته و آن را دشمن هـر   جان راولز بر خالف تفسيري از هگل كه انديشه او را ماهيتاً تماميت
عنوان فيلسوفي با انديشـه ليبـرال و بـا طـرز فكـر       كند، هگل را به نوع ليبراليسم و دموكراسي معرفي مي

ليبراليسم هگل بنا به روايت راولز ). Rawls, 2000, p.300(نمايد  گرانة نسبتاً مترقي معرفي مي اصالح
) liberalism of freedom(سياسـيِ ليبراليسـم آزادي    از مهمترين مصاديق تاريخ فلسـفة اخالقـي و  

اش اصول مربـوط   مراد وي از ليبراليسم آزادي آ ن نوع تفكر سياسي است كه اصول اوليه .رود شمار مي به
تقدم داشـته   ،تواند اخذ كند ساير اصولي كه يك تفكر اخالقي مي هاي سياسي و مدني بوده و بر به آزادي

تـوان در   مـي  ،از حيث حضور در جريان فكري ليبراليسم آزادي را، به نظر راولز فلسفه اخالق هگل .باشند
). Ibid( هيوم، كانت، استوارت ميل و حتي نظرية عدالت خـودش قـرار داد   كنار فلسفه اخالق جان الك،

  :از قرار زيرند ،خواند هايي كه براساس آنها راولز فلسفه حق هگل را ليبرال مي مهمترين ايده
  خود بسندگي فلسفه اخالق؛ مبناي روشي راولز .1

رغـم   منظور ارائة تفسيري ليبرال از فلسفه سياسي هگل پيش فرض بسيار مهمـي دارد كـه بـه    راولز به
اي اجمالي به آن كرده است و بحـث و توضـيح    هتنها اشار اهميت و نقش محوري آن در ارائه اين تفسير،

اين پيش فرض اساسي دربـاره روش مطالعـه فلسـفة سياسـي اخالقـي هگـل در       . دقيقي درباره آن ندارد
هاي اخالق يا سياسـت در طـول تـاريخ انديشـه فلسـفي       اصوالً فلسفه. نسبت با تعاليم متافيزيكي اوست

آنها عمدتاً بـر پايـه برخـي مبـاني و اصـول متـافيزيكي و        اند؛ بخشي از كليت نظام فكري فيلسوفان بوده
 ويژگي پايـه اي ايـن گونـه دسـتگاههاي    . يافتند شناختي شكل گرفته و در نسبت با آنها اعتبار مي معرفت

همواره اين بـوده اسـت كـه نظريـه جـامعي       ،عنوان نتيجه منطقي اخذ مباني خاص متافيزيكي اخالقي به
پيوند اين نظريات جامعِ  ،در واقع .بر رفتارهاي فردي و اجتماعي او ارائه دهنددرباره انسان و اصول حاكم 
بنا بر نظـر بسـياري از مفسـران    . ضامن اعتبار كلي و ضروري آنها بوده است ،اخالقي با مباني متافيزيكي

ه يعني هگل طرّاح نظريه جامعي در حوز ،كالسيك تفكر هگل، اين وضعيت در مورد وي نيز صادق است
  .كامل دارد هماهنگيبيني و متافيزيك او  اخالق است كه با جهان

توان نتيجه گرفت كه ارائه تفسيري صحيح از انديشـه اخالقـي هگـل مسـتلزم      در چنين شرايطي مي 
اما جـان راولـز بـر خـالف ايـن      . شناختي اوست با مباني متافيزيكي و معرفتآنها پيگيري رابطه و نسبت 

هاي سياسـي اخالقـي هگـل بـر پايـه خـود اسـتوارند و مراجعـه بـه           است كه انديشه گاه رايج، معتقدديد
راولز بيش از ايـن  ). Ibid( متافيزيك يا ساير اجزاي نظام فلسفي او براي فهم صحيح آنها ضرورتي ندارد

دهد بلكه براساس آن در مقام عمل، براي توضيح آراء هگل در حـوزه   اين پيش فرض توضيح نمي درباره
را مستقل از ساير آثارش تفسير كرده و ضمن آن روايـت خـاص خـود را    عناصر فلسفه حق كتابِ  ،قاخال

از جملـه   ،با توجه به اينكه تفسيرهاي غير ليبرال يا حتي فاشيستي از نظريات سياسي هگل .دهد ارائه مي
يكي و منطقـي هگـل   با توجه بـه آراء متـافيز   ،دشمنانش جامعة باز وتفسير تأثيرگذار كارل پوپر در كتاب 

گيرد، كنار گذاشتن اعتبار نهايي مباني متافيزيكي تفكر هگل در تفسير انديشة سياسي او را بايد  شكل مي
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خواهانه از هگل قلمداد نمود و  براي ارائه تفسيري ليبرال و آزاديراولز پيش فرض مهم و بسيار تأثيرگذار 
  .شمار آورد ر بهدر واقع آن را ترفند روشي مهم راولز در اين تفسي

   آشتي جويي و اراده آزاد .2
اسـتوار   عناصر فلسـفة حـق  راولز از حيث محتوا تفسير خود را بر پاية دو مفهوم كليديِ مأخوذ از كتاب 

كه )Versohnung( ايدة آشتي. مثابة آشتي و مفهوم ارادة آزاد ايدة فلسفه به :اين دو عبارتند از. سازد مي
اي بـراي توضـيح ماهيـت و نقـش      مذكور مطرح ساخته است، در واقـع ايـده   هگل آن را در مقدمة كتاب

همراه مفهوم ارادة آزاد كه ماهيـت   اين ايده به. ويژه فلسفة سياسي در حيات اخالقي انسان است فلسفه به
دنبال  كند، مفاهيم مهم ديگري را به گيري و عمل او را مشخص مي فاعل اخالقي و اصل حاكم بر تصميم

سياسـي ضـروري بـه نظـر     ـ  رال يك فلسفة اخالقـي بگيري نوعِ لي د كه هر يك از آنها براي شكلآورن مي
  .رسند مي
را به تبيين نقش و كاركرد فلسفه در زمينة مسـائل اخالقـي،    عناصر فلسفة حقهگل پيشگفتار كتاب  

دهـد   قد قـرار مـي  رويكرد به فلسفه را مورد ن گونهدو  وي در آنجا. مي دهد اجتماعي و سياسي اختصاص 
كه يكي از آنها فلسفه را فارغ از مسائل مربوط به واقعيات حيات انساني دانسته و ديگري فلسفه را صـرفاً  

نقد اين دو . داند فتق امور جزئي و يا خدمتگذاري به اين يا آن غرض سياسيِ جزئي مي معطوف به رتق و
ة نگرش هگل راجع به نسبت كلي و جزئـي و  افكند كه با نحو وضعيت بالفاصله امكان سومي را پيش مي
اي مهم از اين كتاب كه دسـتاويز راولـز قـرار     هگل در قطعه. نيز نسبت واقعي و معقول تناسب كامل دارد

برد كه جويـاي فهـم عقالنـي ِ واقعيـت و وضـع       نام مي ـ يعني فلسفهـاز نوعي بصيرت عقالني   ،گيرد مي
. سـازد  عنوان امري معقول نمايـان مـي   مي ذات واقعيت را بهبا اين پيش فرض كه چنين فه ،موجود است

كند  بافي يا جستجوي اتوپيا و دوري از واقعيت رها مي اين امكان سوم اوال ً فلسفه را از كنج عزلت مفهوم
ايـن بصـيرت   «تعبير هگل اين اسـت كـه   . شود و از سوي ديگر در سطح ظاهريِ مسائل جزئي غرق نمي

هـاي   در درس گفتهراولز ). 20ص ،1378 هگل،( »با واقعيت است) Versohnung(تعقلي همان آشتي 
دهد و در جاي ديگـري   همين ايده را مبناي اصلي خود براي تفسير ليبرال از هگل قرار مي فلسفة اخالق

). 20ص ،1383 راولز،(داند  كل فلسفة سياسي در دنياي مدرن را از حيث معرفي اين ايده مديون هگل مي
تي داللت بر اين دارد كه انسانها و افراد جامعه بايـد حيـات اخالقـي خـود را در پيونـد بـا دنيـاي        ايدة آش

آنها فقط در بسـتر نهادهـاي اجتمـاعي و     اجتماعي خود بدانند و به اين درك نائل شوند كه كمال انسانيِ
ل در طرح ايـن ايـده   فرض مهم هگ به نظر راولز پيش. يابد تحقق مي ،زيند اي كه در لواي آنها مي سياسي

اجتماعي را دربـر دارد و ايـن فلسـفه    ـ  آن است كه وضع موجود همواره شاكله مناسبي از نهادهاي سياسي
بدين منظـور  . )Rawls, 2000, p.331( ها آگاه كند است كه بايد فرد را به ضرورت پيوند با اين شاكله

در . يد ولذا او را بـه مرحلـه خودآگـاهي برسـاند    فلسفه ابتدا بايد فرد را متوجه ذات معقول انساني خود نما
تر انسان بودنش در گرو اين است كه از  معناي دقيق يابد كه اخالقي بودنش يا به چنين شرايطي فرد درمي

قيود فرديت و جزئيت رها شود و به كليت اجتماعي بپيوندد؛ در اين حال او آزاد است و به غايت خود نائل 
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مثابه كليت پروژة فكري هگل در طرح مباحث فلسفه اخالق با ايدة  جويي به تيبدين ترتيب آش. شده است
شـود و از   يابد بدين نحو كه از سويي آشتي جويي بـدون اراده آزاد محقـق نمـي    ارادة آزاد انسان پيوند مي

  .آزادي استخود سوي ديگر غايت و نتيجه كل پروسه آشتي جويي عبارت از 
ز اراده آزاد كه دستمايه اصـلي راولـز بـراي تفسـير ايـن مفهـوم قـرار        هگل ضمن ارائه تعريف مهمي ا

). 57ص ،1378 هگـل، ( كند مثابه اراده آزاد اراده مي كه خودش را به داند مياي  اراده آزاد را ارادهگيرد،  مي
. محتوا و اراده جزئي ِ عينـي اسـت   اي كه اساساً همان انديشيدن است، سنتزِ ارادة محض و بي چنين اراده

شـود تـا    تز در اين سنتز موجب مي تفسير راولز از اين ايده نزد هگل بدين صورت است كه پيوند تز و آنتي
اي اوالً توسط هيچ امر بيروني اي مقيد نشود و ثانياً خودش و تحقق و كمـال خـودش هـدف     چنين اراده

گزينـد و   سـته اسـت برمـي   اي فقط آنچه را براي كمالش شاي به همين دليل چنين اراده. خودش قرار گيرد
شـمار   شود كه بستر مناسب تحققـش بـه   بدين ترتيب متوجه سيستمي از نهادهاي سياسي و اجتماعي مي

اما اين توجه كـافي نيسـت بلكـه خـودش بايـد واضـع        .شود يعني متوجه يك سيستم ليبرال مي، روند مي
اراده . قـرار گيـرد  از بيرون وضع شده  تمسير اين يا آن غاينه اينكه در  ،قوانين و غايات اين نهادها باشد
هاي اساسي سيسـتم انتخـابي    كند تا مولّفه آموزشي طراحي مي ينهادهاي، آزاد همچنين براي تداوم خود 

   ).Rawls, 2000, p.338( خود را در جامعه نهادينه كرده و تعليم دهند
شـهروندانِ   گيـرد و  ي شـكل مـي  دهد كه مفهوم اراده آزاد فقط در يك فرايند اجتمـاع  راولز توضيح مي

صورت اتمـي و منفـك از سيسـتم اجتمـاعي بـه       هيچگاه به ،اند جوامعي كه بر اساس اراده آزاد قوام يافته
تـوان گفـت كـه اراده آزاد     تـر مـي   نحو كلي حتي به و ،كنند انتخاب خير و سعادت يا تمايل خود اقدام نمي

راولـز بـر همـين اسـاس نتيجـه      . ميال و نيازهاي جزئي اسـت كامالً متفاوت از تواناييِ برآوردن ِمنافع و ا
گرائـي   گيرد كه نظريه اخالقي هگـل بـا نظريـه اخالقـي رايـج در قـرن بيسـتم يعنـي نظريـه فايـده           مي

)utilitarianism(، هيچ تناسبي ندارد )p.340 .(     راولز با بيان اين تحليل در پـي اثبـات آن اسـت كـه
 روسـو و نظريـه عـدالت    كانت، بودنش فقط در پروسه ليبراليسم آزاديِرغم ليبرال  نظريه اخالقي هگل به

  .انگاري سازگاري ندارد نظريه فايده انندديگرِ ليبراليسم م گونه هايقابل فهم است و با برخي از  خودش
اراده آزاد در نظر هگل است كه راولز آن را از عناصر  نكته مهم ديگر مربوط به ماهيت جمعي و نهاديِ

كـه   ،حاليكه عموم منتقدان ليبرال هگل از جمله كارل پوپر و برتراند راسل در، شمرد  يسم وي برميليبرال
كنند، همين  وي را به طراحي يك نظام اخالقي متناسب با حكومتهاي ديكتاتوري و جوامع بسته متهم مي

 شمارند ي خود بر ميايدة حقيقي و جوهري بودن ِ كل يا جامعه و عرضي بودن فرد را از دالئل اصلي ادعا
در واقع تفاوت تفسير راولز و منتقدان هگل در اين مورد به تفـاوت تلقـي آنهـا از    ). 690، ص1380 پوپر،(

اي ليبـرال از نظريـات    مثابـه نظريـه   موجب همان تفاوت، نظريه عدالت راولز به گردد كه به ليبراليسم برمي
  .شود پيشين اخالقي در چهارچوب ليبراليسم ممتاز مي

  حيات اخالقي و سيستم حق .3
فلسـفه   كند دليل ديگري بر ليبرال بودن راولز تمايزي را كه هگل ميان دو ساحت از اخالق برقرار مي 
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سه گام اساسي را در فرايند تحقق حق به معنـاي   عناصر فلسفه حقهگل دركتاب  .شمرد او بر مي اخالقِ
مثابه شـخص اسـت كـه بـدون پشـتوانه       اده انسان بهاول حقّ مجرد كه بيانگر ار: كند اش مطرح مي كلي

اراده وضعيتي است كـه  ) Moralität( اخالق). 139ص ،1378 هگل،(دروني غرق در امور بيروني است 
مـنش خـود    كند و در حالتي سوبژكتيو جوياي اصلي براي رفتـار و  انسان طي آن به درون خود رجوع مي

اراده . گزينـد  عنوان چنين اصلي برمـي  خير يا نيكي را به جدان،اراده در اين مرحله با تمسك به و .شود مي
شود زيرا سوبژكتيو بودنش مانع اين است كـه خـود را    انساني در چنين وضعي نيز به كمال خود نائل نمي

بـه   Sittlichkeit(2(گرايانه يا حيـات اخالقـي    اما اراده در زندگي اخالق). 165ص( عيني و واقعي سازد
حيات اخالقي بنا به تعريف هگـل ايـده يـا    . اتحاد درون و بيرون است اين مرحله سد زيرار كمال خود مي

ويژگي مميز حيات اخالقي نسبت بـه  ). 199ص( اي خودآگاه عيني شده است گونه مثال آزادي است كه به
بـه   دارد نـه فـردي؛  ) instituational(اين است كه اخالق در اين حوزه ماهيت نهـادي   پيشيندو گام 

عبارت ديگر ما در اينجا با عمل، نيت ومسئوليت فردي يـا نيكـي وشـرارت آن سـروكار نـداريم بلكـه از       
مجمـوع ايـن نهادهـاي     .انـد  كنيم كه ضامن اخالقي بودن ويا تحقق انسانيت انسـان  نهادهايي بحث مي

بتـه ايـن نهادهـا    ال. آورند تا آزادي انسان به كمال خود نائل شود سيستم كلي حق را فراهم مي ، اجتماعي
اي از اين مسير واجد ارزش  كه فقط در برهه نيستندصرفاً وسائل يا وسائطي در مسير تحقق آزادي انسان 

باشند بلكه اصوالً حيات اخالقي انسان و آزادي او عبارت از زيستن و تعامل با همين نهادهـاي اجتمـاعي   
  .است

داللـت  انسـان   هاي اجتماعي در اخالقـي بـودنِ  نهاد هنفس بر ارزش في كهجان راولز اين رأي هگل را 
ميل  شود كه روسو و داند و براي اثبات نظر خود يادآور مي با جريان ليبراليسم آزادي كامالً سازگار ميدارد 

دانستند و ارزش آنها را وابسته به تأمين سعادت يـا رفـاه    نفسه خير مي نيز نهادهاي مربوط به آزادي را في
كانت نيز مبناي حقوق انساني را قـانون اخالقـي كـه همـان قـانون آزادي اسـت       . ودندنم براي افراد نمي

اين سيسـتم   هنفس داند و لذا با تفكيك اين سيستم از اصول مربوط به سعادت، بر استقالل و ارزش في مي
  ).339ص(گذارد  صحه مي

 ،آينـد  شمار مـي  حق بهراولز از ميان سه بخش اصلي عناصر فلسفة حق كه گامهاي ديالكتيكي فلسفة  
دهد كه او فقط حيات اخالقي را نظرگـاه   دهد و اين نشان مي فقط گام سوم را مورد تحقيق جدي قرار مي

داند؛ همچنين قابل توجه است كه راولز از سه گـام   بستر عمل اخالقي مي بارهمورد قبول هگل در ويژه و
فقط دوتاي آخر را مفصل  ـ ، جامعه مدني و دولتيعني خانواده ـهم   مفهوم حيات اخالقي ديالكتيكيِ خود

واسطه و طبيعـي آن اسـت ولـي جامعـه      خانواده حيات اخالقي در شكل بي. كند مطرح كرده و تفسير مي
از حيـث   دوم اينكـه  مستقيماً بـا نهادهـاي اجتمـاعي سـروكار دارنـد و      نخست اينكهمدني و دولت هردو 

ه مدني پيوند افراد در كليتـي معقـول اسـت كـه صـرفاً انتزاعـي و       جامع .ترند تناورده دار و مفهومي واسطه
صوري است ولي دولت يا دولت معقول، فعليت آزادي انضـمامي اسـت كـه در اثـر آشـتي فـرد بـا نظـام         

بـه نظـر راولـز يكـي از     ). Rawls, 2000, p.344(اجتماعي و فهم حقوق خويش حاصـل شـده اسـت    
تـوان آن را دليلـي بـر ليبـرال بـودن       هگل حاكم است و مي هاي مهمي كه بر كل سيستم اخالقي مولفه
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محـوري را بـراي    وظيفـه  ،بنا به روايت راولـز  ،در واقع هگل. است آنبودن  محور تئوري وي دانست، حق
چنـين   داند زيرا معتقد است اگـر مـردمِ   مناسب نمي ،جوامعي كه واجد جامعه مدني و دولت معقول هستند

موجود برقرار كنند، يا به عبـارتي اگـر مـردم مسـير تحقـق       ادهاي اجتماعيِجوامعي پيوند صحيحي با نه
خود و بي  درستي تشخيص دهند، البته خود به هاي اساسي خود را در بستر حيات اخالقي به حقوق و آزادي

ِ اين وضع صادق  ولي وارون. هيچ پيچيدگي يا اجباري تكاليف خود را تشخيص داده و عمل خواهند نمود
بـدين ترتيـب جوامـع    . كند عني فهم و عمل به تكاليف هيچ كمكي به فهم و پيگيري حقوق نمينيست ي
  .توانند به آزادي كامل خود نائل آيند محور نمي وظيفه

   سه مورد مناقشه برانگيز

آنها اسـتوار سـاخته    پايةتا بدين جا مهمترين عناصري كه راولز تفسير خود از فلسفه اخالق هگل را بر 
كند تا نسبت به نظر هگـل دربـاره    اما راولز عالوه بر تبيين اين اصول اساسي، تالش مي. كرديم بود بيان

تفسيري متفاوت ارائه دهد تا مانعي براي  ،تواند با هر نوع ليبراليسمي ناسازگار باشند برخي مسائلي كه مي
ناصر مختلف فلسفه اخالق ع شرح راولز از الي در البهتوان  مي .قرائت خاصش از هگل وجود نداشته باشد

اولين آنها پيرامون ساختار دولـت در نظـر هگـل    . طور پراكنده پيدا نمود هگل، سه مورد از اين دست را به
عنـوان سـاختاري رشـد يافتـه بـراي زنـدگي        هگل ساختار مونارشي يعني پادشاهي مـوروثي را بـه  . است

چنـين  . كند ة مطلوب خود را طبقاتي معرفي ميكند و ضمناً وضع مردم در جامع گرايانه پيشنهاد مي اخالق
عنوان يك جامعه بسته معرفي شده است امـا   پيشنهادي همواره توجيه هگل از وضعيت سياسي پروس به

ِ حـق يـا آزادي   سـوبژكتيو شود كه هگل فرمان و رأي پادشاه را صرفاً پشتوانه و ضامن  راولز يادآور مي
عنوان برآيند عقول ممتاز وضع، و  داند كه از سوي قوه مقننه به ون ميِ آن را قانابژكتيوداند و پشتوانه  مي

بدين ترتيب سيستم مدنظر هگل مطابق بـا سيسـتم يـك جامعـه بسـته      . گردد توسط قوه مجريه اجرا مي
   ).p.354( ترين اصول ليبراليسم را در طرح خود لحاظ كرده است نيست بلكه وي عمده

مسألة اصلي اين اسـت كـه حتـي خـود راولـز      . زش عقيده عمومي استدومين مورد دربارة حق رأي و ار
اين نگرش مسلماً  عقيده عمومي را جائز ندانسته است و اذعان دارد كه هگل هيچگاه تبعيت و نظرسنجي از
در  نخسـت اينكـه   ؛گويـد  راولز در مقام توجيه هگل مـي . با ايده آزادي فردي در جوامع ليبرال ناسازگار است

عنـوان واسـط ميـان دولـت و مـردم در هـدايت        اند تا به معناي امروزي وجود نداشته نوز احزاب بهزمانة او ه
شود كه هگل پيشـنهاد كـرده اسـت تـا هيـأت       يادآور مي دوم اينكهصحيح رأي عمومي تأثير داشته باشند؛ 

موجب رشـد   ،رهغي هاي آموزشي و تعليمي مثل برگزاري علني جلسات دولت و حاكمه با ترتيب دادن ِ برنامه
شايد بتوان منظور راولز را اينگونه . سياسي و اجتماعي مردم شده و آنها را در نيل به رأي معقول ياري رسانند

بيان كرد كه هگل با نفس عقيده عمومي مخالف نيست بلكه وي با نظر به ميزان و كيفيت آگاهي عمـومي  
  . دانسته است ل مناسب نميدر زمانه خودش، هنوز آن را براي رسيدن به انتخاب معقو

سومين مورد مربوط به نظر هگل درباره جنگ است زيرا هگل ايده گسترش معامالت اقتصادي ميـان   
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منظور برقراري صلح و كنار گذاشتن هـر نـوع جنـگ را كـه از زمـان منتسـكيو از سـوي         ملل مختلف به
پيشبرد اهـداف دولـت تأكيـد كـرده     انكار كرده و بر ضرورت جنگ براي  ،متفكران ليبرال مطرح شده بود

گويد منظور هگل به هيچ وجه تجـاوز و   اما راولز ماهيت جنگ در نظر هگل را تدافعي دانسته و مي. است
تر نسازد و  داند كه برقراري صلح را مشكل كشورگشايي نيست و حتي جنگ دفاعي را فقط زماني جايز مي

به نظر راولز هيچ تفـاوتي ميـان نظـر هگـل     . نشودموجب نابودي تمدن يا نهادهاي اصلي دولت خارجي 
لـذا از ايـن    ،توجيه آن در دنياي ليبرال قرن اخير تحت عنوان دفاع از خويش وجود نـدارد  بادرباره جنگ 
گيري نهايي راولز اين است كه نظر هگل دربـاره   نتيجه. توان هگل را مستحق سرزنش دانست منظر نمي

هر چند ميان وي و ساير متفكران مربوط بـه ايـن    ،براليسم آزادي برشمردجنگ را بايد كامالً مطابق با لي
حوزه از حيث توجيه عامل پيدايش جنگ وراهكارهـاي مواجهـه بـا آن اختالفهـايي وجـود داشـته باشـد        

)p.360.(  

  نقدهاي هگلي به ليبراليسم و مواجهة راولز با آنها

پاسخ بـه نقـدهاي   «تحت عنوان  يسم سياسيليبرالجان راولز در بخش دهم از درس گفته هفتم كتاب 
زعـم   گويد كه به ، از نقدهايي سخن ميدرسهاي تاريخ فلسفه اخالقصورت مختصرتر در  و نيز به »هگلي

ث وي اين نقدها را ميـرا . اند نظرگاه هگلي نسبت به ليبراليسم مطرح كردهپاية وي برخي از نويسندگان بر
د معتقد است كه با تغيير موضع نسـبت بـه آراء اخالقـي هگـل و     هرچن ،شمارد هگل در نقد ليبراليسم مي

نحوه بيان راولـز پيرامـون ايـن نقـدها در دو     . توان از آنها اجتناب ورزيد حتي نسبت به خود ليبراليسم مي
 ليبراليسـم سياسـي  به اين صورت كه تمركـز نقـدهاي مطـرح شـده در      ،كتاب مذكور اندكي تفاوت دارد

هر  استمعطوف به كليت ليبراليسم  درسهاي فلسفه اخالقد اجتماعي است ولي در معطوف به ايده قراردا
  .چند محتواي نقدها در اين دو اثر از همپوشاني نسبي برخوردارند

  ليبراليسم سياسينقدهاي مطرح در . 1
  . آموزه قرارداد اجتماعي جامعه و دولت را با همبوديِ سادة افراد خلط كرده است -1
 .كند تماعي قانون را بر اساس عالئق شخصي و امكاني افراد معين ميآموزه قرارداد اج -2
هاي مربوط بـه جامعـه مـدني را در مـورد      نحوي نادرست ايده آموزه قرارداد اجتماعي به -3

ايـن اسـت كـه پيـروان آمـوزه قـرارداد        ،بنا به روايت راولز ،منظور هگل. گيرد كار مي دولت به
هاي اساسي آن ندارند و فهم آنها صـرفاً در حـد    ايده اجتماعي درك درستي از ماهيت دولت و

هايي را براي تبيين ماهيت دولـت مـورد اسـتفاده قـرار      رو آنها ايده همين جامعه مدني است؛ از
 .و مسلماً چنين اطالقي خطاست استدهند كه مربوط به جامعه مدني  مي

شيوه مناسـبي درك نمايـد    تواند ماهيت اجتماعي انسان را به آموزه قرارداد اجتماعي نمي -4
)Rawls, 1993, VII, sec:10 .( 
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  درسهاي تاريخ فلسفه اخالقنقدهاي مطرح در . 2
جامعه ليبرال غايت جامع و كلي ندارد بلكه فقط در خـدمت اهـداف شخصـي و جزئـي      -1

 .قرار دارداعضايش 
 ليبراليسم از درك ريشه و بنيان اجتماعي انسانها درون چهـارچوب نهادهـاي سياسـي و    -2

 .اجتماعي ناتوان است
 تواند براي نهادها و اعمال اجتماعي ارزش دروني و في نفسه قائـل باشـد   ليبراليسم نمي -3
)1992, pp.364- 370.( 

خوبي نشانگر تفاوت نگرش و روايت او از ليبراليسم بـا برخـي    رويارويي راولز با نقدهاي مذكور به شيوة
هاي راولز به اين نقدهاي هگلي را اينگونه معرفي نمـود كـه   توان بنياد پاسخ روايتهاي ديگر است زيرا مي
جريان  دست كمتوان به روايت يا روايات خاصي از ليبراليسم وارد نمود و بايد  اصوالً اين نقدها را فقط مي

جـا تـالش كـرد تـا فلسـفه       اگر راولز تا بدين نظر مي رسد كهبه . ليبراليسم آزادي را از آنها مبرّي دانست
در اينجا ضمن پاسخ به اين نقدها ليبراليسم را به فلسفه هگل نزديك  ، به ليبراليسم نزديك كندهگل را 

  .كند مي
مصداق بارزي براي عموم  3خواهي گرايي كالسيك و حتي آزادي به نظر وي فلسفه اخالقي هابز، فايده

يرنده افرادي است كه هر براي مثال وضع طبيعي هابز دربرگ). p.262 ,1993( آيند شمار مي اين نقدها به
نحوي كه حتي آنجـا   كنند به منظور سعادت خودشان پيگيري مي كدام غايت فردي و شخصي خاصي را به

كشند فقط اعتالي كمي و كيفي اهداف  خويش دست مي از برخي منافع فرديِ، كه در يك فرايند جمعي 
هـا و   اي صرفاً ابزاري بـراي بـرآوردن خواسـته    نهادهاي اجتماعي هم در چنين جامعه. خود را درنظر دارند

كه البته ممكن است ميان تعداد كثيري مشترك باشند ولي غـايتي كلـي را در    اند منافع جزئي و شخصي
يابـد   اش دسـت نمـي   گاه به ايده دولت در معناي كلي ين نوع از ليبراليسم هيچهمين دليل ا به. نظر ندارند

بـاقي مانـده و روز    ـ يعني اجتماعي براي رفع نيازها وتمايالت جزئي افراد ـ بلكه نهايتاً در حد جامعه مدني  
جتمـاعي  توان گفت كه چنين نگرشي درك درستي از ماهيـت ا  در نتيجه مي. سازد تر مي به روز آن را فربه

  .انسان ندارد
براي مثـال كانـت   . اما به نظر راولز هيچكدام از اين موارد درباره جريان ليبراليسم آزادي صادق نيست 

دانند كه در جهت غايـت   اي مربوط به عقل مي كند كه تمام شهروندان، قرارداد اجتماعي را ايده فرض مي
همچنـين نظريـه عـدالت بـا پـذيرش      . آورد مي مشتركي الزامي، نوعي وحدت اجتماعي و سياسي را پديد

و تضمين آنهـا بـراي همگـان، شـرايطي را فـراهم      ) primary goods(ضرورت تأمين كاالهاي اوليه 
. هاي پايه و اساسي خـويش ايجـاد كننـد    آورد تا شهروندان بتوانند راهي براي استفاده معقول از آزادي مي

ادي با جريانهاي ديگرِ ليبرال در اين است كه مطلـوب نهـايي   راولز معتقد است تفاوت جريان ليبراليسم آز
است ولي ليبراليسم آزادي حتي تضميني براي سـعادت  ) Happiness(آنها دقيقا برآوردن سعادت فردي 

تفكر  توان در مقابل ليبراليسم آزادي، رو مي از همين. داند دهد و آن را امري كامالً فردي مي به دست نمي
  ).p.66( را ليبراليسم سعادت ناميد هابز و پيروانش
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  ارزيابي روايت راولز

تر بـه ارزيـابي ايـن     توان با نگاهي روشن راولز از فلسفه اخالقي هگل، مي خوانش مطالعه كوتاهپس از 
توان مشاهده كرد كه راولز هنگام تقرير  خوبي مي درباره كليت تفسير راولز و روش آن به. پرداخت خوانش

 پايـة كند كه حساسيت و تأكيد بر آنها بيشتر بر  ل صرفاً مطالب و مفاهيمي را مطرح ميفلسفه اخالق هگ
در واقع راولز خط سير آراء هگل را چونـان گزارشـگري سـاده پيگيـري     . نظرگاه خود او قابل توجيه است

ت بـا  سازي برخي مفاهيم در نسب تفسيري ويژه و يكدست، به برجسته كند بلكه براي نيل به قرائت و نمي
يعني براي مثال فقط گام سوم ديالكتيكي فلسفه حق هگل را مورد توجه جدي  ،زند برخي ديگر دست مي

نوبه خود واقعاً در فلسفه هگـل مهـم و    هر چند اين ادعا دال بر اين نيست كه آن مفاهيم به ،دهد قرار مي
اصـر و مفـاهيم مهـم    برجسته نيستند بلكه صحبت اين است كه فلسفه هگل در حـوزه اخـالق واجـد عن   

اي مـورد   اگـر چنـين شـيوه   . كنـد  ديگري هم هست كه راولز از توجه و برجسته كردن آنها صرف نظر مي
تواند از اين منطق ياري جويد كه آنچه هگل تحت عنوان گامهـاي اول و دوم   راولز مي ،اشكال واقع شود

بلكـه عناصـر و    نيسـتند هگـل  هيچكدام نشانگر نظر خاص خـود   ،ديالكتيك فلسفة حق ذكر كرده است
به عبـارت   .اند متناسب با وضع زمانه خود أخذ كرده ،پيشهاي  اند كه متفكران دوره گامهايي تاريخي بوده
   .توان رأي خود هگل را يافت همانا گام سوم يا حيات اخالقي است ديگر آنجايي كه مي

كه در نظر داشته باشيم بنا بـر منطـق    تواند موجه باشد رسد كه پاسخ مذكور در صورتي مي به نظر مي 
و ارزش سنتز هم به اين اسـت كـه يـك     هستنددر سنتز نهايي محفوظ  پيشينديالكتيكي هگل، عناصر 

بيـان راولـز    نحـوه اين در حالي است كـه از   .را كنار نهد پيشيننه اينكه گامهاي  ،دهد كل را تشكيل مي
خي از عناصـر مهـم در همـين گـام سـوم را ناديـده       و بر پيشينممكن است چنين برآيد كه وي گامهاي 

ظاهراً تنهـا تبيـين مناسـب بـراي     . گرفته و عمالً به گزينش آراء هگل در حوزه اخالق دست يازيده است
براسـاس نظرگـاهي كلـي بـه      توجيه شيوه راولز اين است كه بگوئيم وي در مقام فيلسوفي صاحب رأي،

اخالق هگل دست يازيده و در پرتو آن قرائتي جديد عرضـه  گزينش و سپس چيدمان جديد عناصر فلسفه 
يعني با نظر خود هگـل   ،اي در تفسير انديشه گذشتگان بي شك ماهيتي هگلي دارد چنين شيوه. نمايد مي

به نظر هگل تفسير يـا تـاريخ   . در باب ماهيت و روش صحيح ايجاد يك تاريخ فلسفه كامالً منطبق است
از منظري كلي و عقالنـي بـه نظـاره مسـائل      -1: لذا ارزشمند ناميد كه و »يفلسف«توان  اي را مي فلسفه

موضوع يـا   -2. مربوط به تحقيق خود بنگرد و به درك مفهوم بنيادين و واحدي از موضوع بحث نائل آيد
مطالعه كند يا بـه عبـارت ديگـر بـه      پسينو  نيپيشهاي  لحظه مورد بحث را در نسبت با عناصر و لحظه

ضامن اصـالت يـك تفسـير     ويژگيِ نخستتوان گفت  به عبارتي مي .هي تاريخي داشته باشدموضوع نگا
كامالً روشن اسـت كـه تفسـير     ).Hegel, 1956, p.25(دوم ضامن پويايي و عينيت آن  ويژگياست و 

 با أخذ مفهوم آزادي نظرگاهي كلي و نيز نخست اينكه بر پايةزيرا  ،است ويژگي پايه ايراولز واجد هردو 
انديشه  دوم اينكهدهد؛  عنوان محور فلسفه اخالق هگل به سراغ جزئيات رفته وتفسير متفاوتي ارائه مي به

بلكـه بـرعكس در ادامـه يـك جريـان       پيشـين هـاي   صورت مستقل از تمام انديشه هاخالقي هگل را نه ب
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  .كند يعني جريان ليبراليسم آزاديِ روسو و كانت تفسير مي ،فلسفي
الذكر مبني بر اصالت تفسير راولز به معناي هگلي آن، ضروري است هنگام تحليل  فوق بر اساس نتيجة
ترين عناصر فكري خود راولز را همواره مدنظر داشته و تـأثير آنهـا را در قرائـت او جويـا      روايت او، بنيادي

ق رقيب وجود راولز با طرح سؤالي مبني بر اينكه چه روش معقولي براي احقاق حق گروههاو عالئ. باشيم
او ). Rawls, 1951, p.177( سياسـي آغـاز نمـود   ـ  سلوك علمي خود را در حوزه فلسـفه اخالقـي   ،دارد

با توجه به اينكه : كند سؤال خود را با بياني ديگر چنين مطرح مي »مثابه انصاف عدالت به«سپس در مقاله 
و روابـط حـاكم بـر همكاريهـاي اجتمـاعي      انسانها همراه با فرصتها و انتظاراتشان عميقاً برساختة قوانين 

توانند يك جامعه نيك و عادالنه را پي ريزي و اداره كنند و نيز ايـن نهادهـا بـر     هستند، چه نهادهايي مي
نظريـه عـدالت كـه در كتـابي بـا همـين        .)p.653 ,1957( كنند پايه چه اصولي شكل گرفته و عمل مي

اي از مفاهيم و  سؤال بنيادين است و در همين راستا سلسله عنوان مطرح شد در واقع پاسخِ راولز به همين
اي نيازمنـد اصـولي اسـت كـه      طوركلي اين است كه چنين جامعه پاسخ وي به. آورد همراه مي اصول را به

و آزاد آن پس از كنار گذاشتن يا در پرانتز قراردادنِ عالئق و تصـورات  ) reasonable(شهروندان معقول 
بـر سـر آن    ـ يعني پس از قرار گرفتن در پسِ حجاب جهل در وضـع اوليـه  ـ ير خود  شخصي از خ جزئي و

  .رسند اصول به توافق مي
چنـين  . گزيننـد  اي مسلماً دو اصلِ موسوم به آزادي و اختالف را برمي به نظر راولز شهروندان چنين جامعه

گزيننـد   صـول عـدالت را برمـي   اينكه آزادي ِ شهرونداني كـه ا  نخست: كند طرحي دو مطلوب را برآورده مي
و  ؛از دل آن نوعي توتاليتريانيسـم پديـد آيـد    وشود آن اصول محصول هيچ اقتدار بيروني نباشند  موجب مي

شـود   و انتخاب آنها از پسِ حجاب جهل باعث مـي  ـ به معناي راولزي آنـ دوم آنكه معقول بودن شهروندان  
خاص نباشد بلكه با پي گرفتن غايت كلـي بسـتري    اصول برگزيده در خدمت هيچ غايت شخصي و گروهيِ

   .)p.643 ,1971( هاي كثير و رقيب در جامعه فراهم آورند مناسب براي احقاق حقوق ِعالقه
همانطور كه خود راولز هم چنين  ،توان جايگاه تاريخي اين نظريه را دريافت همين توضيحات مي پايةبر

يشه راولز را بايد در جريـان ليبراليسـم و نيـز پيـروان سـنت      اينكه سنخ اند نخست. كند نسبتي برقرار مي
گرايـي   ويـژه فايـده   بـه  ،و دوم اينكه او را بايد منتقد بخشي از جريـان ليبراليسـم   ،قرارداد اجتماعي دانست

مثابـه غايـت نهـايي تمـام      محسوب نمود كه با محور قرار دادن سود و منفعت شخصي افراد به ،كالسيك
جتماعي راه را براي پيدايش فردگرايي افراطي همـوار سـاخته و مـانع تحقـق عـدالت      ا رفتارهاي فردي و
منظور راولز از بكارگيري تعبير ليبراليسم آزادي دقيقاً جدا نمودن خط مشي فكري . اند توزيعي فراگير شده

  .خويش از اين سنخ گرايشهاي رايج ليبراليستي است
ابهامات موجـود  . گرفت وجه و نقد متفكران و منتقدان قرارمورد ت ،نظريه عدالت بالفاصله پس از طرح 

مدي آن در آدر نظريه پيرامون جانبداري آن از برخي نظريات اخالقي و متافيزيكي خاص كه موجب ناكار
و  ليبراليسم سياسـي ويژه  باعث شد تا راولز در آثار بعدي خود به ،شود هاي رقيب مي برآوردن حقوق عالقه

در صورتبندي نظريه بازبيني كند و بر ماهيت صرفاً سياسي آن تأكيـد   ، دست كم عدالتبازگويي ِ نظريه 
در واقـع مـدعاي    .ورزد تا زمينه فراهم آمدنِ اجماعي همپوشان و فراگير بر سر اصول عدالت ايجاد شـود 
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ز اين رو انيست، مبتني بر هيچ نظريه متافيزيكي يا هيچ نظريه جامع اخالقي  راولز اين است كه نظريه او
اي صـرفاً   عنـوان نظريـه   توانند اصول منـدرج در نظريـه عـدالت را بـه     پيروان و قائالن چنين نظرياتي مي

  .برگزينند ،سياسي كه تزاحم و تداخلي با آراء متافيزيكي ونظريات جامع اخالقي آنها ندارد
و همـين  گل داشته باشد اي با نظرگاه و تفكر ه رسد كه اصول انديشه جان راولز قرابت ويژه به نظر مي

كوشيم تا برخـي   ما در اينجا مي. خوبي در روايت او از فلسفه حق هگل نشان داده است خود را بهقرابت ، 
ثير آنها را در روايـت  و تأهاي اين قرابت را مورد بررسي و بازشناسي قرار داده  از مهمترين عناصر و مولفه

پـردازيم كـه    به اثبات اين مدعا مـي  ضمن آنن در همچني. خاص او از فلسفه حق هگل مشخص نماييم
در برخي از موارد مهم، از تفكر كـانتي كـه آن را مرجـع خـود ناميـده       ،راولز هنگام طراحي نظريه عدالت

   .آورد روي گردانده و به جانب تفكر هگلي روي مي ،است
طرّاحي سيستمي كـه هـم   توان انگيزه راولز را براي  طراحي كل سيستم فلسفي، مي ةدر مقام انگيز -1

پديده مشابه انگيزه هگل در طرح كتاب  ،دور باشد آزادي استوار باشد و هم از فردگرايي افراطي به دبر بنيا
دانست كه در تالش است تا سيستمي ارائه دهد كه هم آخرين دستاوردهاي  فلسفه حق عناصرو  شناسي

اي كـه   ا حفـظ كنـد و هـم از آفـات فردگرايـي     حدود و ماهيت اراده آزاد و شناخت علمـي ر  رهفكري دربا
از سـويي و پيـدايش و رواج نظـام     )enlightenment( انديشـي  محصول فراگيري تفكر نهضت روشن

به همين دليل است كه در هر دو اثر مـذكور  . اجتناب ورزد ،فئودالي در نظام اجتماعي از سوي ديگر است
به همان صورت كه راولز طرح نظريه  ،جتماعي هستيمبارها شاهد نقد مستقيم هگل به اتميسم فكري و ا

اي در بـاب عـدالت    اي فردگرايانه آغاز كرده و سپس نظريه مثابه نظريه گرايي به عدالت خود را با نقد فايده
. سـروكار دارد ) background justice(اي  دهد كه فقط با عدالت اجتماعي يـا عـدالت زمينـه    ارائه مي

ويـژه   تمام نقدهاي هگلي به ليبراليسم را فقط بـه بخشـي از جريـان ليبـرال بـه     جالب اينجاست كه راولز 
پندارد و با اين كار عمالً با رويكرد اجتمـاعي هگـل    گرايي وارد دانسته و نظريه خود را از آن دور مي فايده

ن نمايد زيرا محتواي نقدهاي هگل مربوط به فردگرايي افراطي و اتميسـم اخالقـي و نداشـت    همراهي مي
رسد انگيزه مشترك راولـز و هگـل در طراحـي     به نظر مي. غايت كلي و اجتماعي در نظامهاي ليبرالي بود

كلي سيستم آنها منجـر شـده اسـت كـه در يـك كـالم        سيستم فلسفي در حوزه اخالق به اشتراك بستر
  .معرفي نمود) Sittlichkeit( حيات اخالقي توان آن را بستر مي
بنـديِ هگـل در    اشتراك بستر نظريه اخالقيِ راولز و هگل را بپذيريم و تقسيم رهدربااگر نتيجه مذكور  

اي در  بر آن اساس نظريه كانت را نظريه  باب بسترهايِ ممكنِ عمل اخالقي را مالك خويش قرار داده و
نتي رغم تأكيد فراوان بر كا توانيم مدعي شويم كه راولز به بدانيم، مي (Moralität)ساحت اخالق فردي 

تأكيـد  . سوي ساحت و زمينه اخالق هگلي روي گردانده اسـت  اش، از ساحت اخالق كانتي به بودنِ نظريه
ما در اينجا صرفاً بر بستر و زمينه كلي نظريه عدالت راولز و نسبت آن با زمينه فلسفه حق هگل و فلسـفه  

ابعـاد مهـم    ،كـانتي و هگلـي   هديـدگا نظريه راولز ميـان   رسد ديالكتيك اما به نظر مي ،اخالق كانت است
در اينجا بايد اين مطلب را يادآور شد كه روي . ديگري نيز دارد كه در ادامه مقاله بدانها اشاره خواهيم كرد

اگـر   ،در واقـع . آوردنِ راولز به فلسفه حق هگل محصول گشتي است كه در تفكر خود راولز رخ داده است
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نه تنهـا بطـور    ،مراجعه كنيم نظريه عدالتيعني كتاب  ،ظريه اوراولز و نيز مانيفست ن نخستينبه مقاالت 
بينيم بلكه حتي عناصر غيرهگلي مهمي نيز در تقرير او از نظريـه   جدي نامي از هگل و نظريه حق او نمي

خوانـد كـه بـر پايـه      اي كانتي مي در آنجا راولز بارها نظريه خويش را نظريه. عدالت مالحظه خواهيم كرد
اما اين روند بطور كامل ادامه . فرد اخالقي و فرمانهاي نامشروط يا مطلق شكل گرفته است تلقي كانت از

در پيِ مالحظه نقدهايي كـه بـدان وارد شـده بـود، تغييـرات       ،نيافته است زيرا راولز پس از بازبيني نظريه
. ي بـوده اسـت  رسد الزمه آن عطف توجه به رويكرد هگل مهمي در رويكرد خود ايجاد نمود كه به نظر مي

انـد   عموم مطالبي كه راولز درباره هگل نوشته است در همين دوره يعني پس از گشت فكريش اظهار شده
و به فلسفه اخالق كانت هم پرداخته  برو جالب اينجاست كه در همين موارد، وي به طرح نقدهاي هگل 

تن از حد چنين اسـتنباطي مسـتلزم   مسلماً فرارف. نحوي كه گويي با آنها همدل است بهدهد،  آنها پاسخ مي
   .شود است كه در ادامه پي گرفته مي يتر ديگر هاي مبنايي ذكر نمونه

اش بـر مفـاهيم و نظريـات جـامع اخالقـي و       جان راولز با تأكيد بر اجتناب از استوار ساختن نظريه -2
امـا  . نيـاز دانسـت   طوركلي بيماهيت فرد اخالقي ب رهمتافيزيكي، عمالً نظريه خود را از ارائه تفسيري دربا

او را  ،مفـروض  و لو پنهان و ،تواند به معناي اين باشد كه تحليلگر هم نتواند نظرگاه كلي اين تعليم او نمي
ما در اينجـا از ميـان تفسـيرهاي     .اند همانگونه كه برخي از تحليلگران هم چنين كرده ،در اين باب دريابد

نظر ريچارد رورتي را به دليل ارتباط مستقيمش  ،قي ارائه شده استمفهوم راولزيِ فرد اخال ازمختلفي كه 
رورتي طي رسـاله  . دهيم با بحث خود پيرامون ارزيابي روايت راولز از هگل، نقطة عزيمت خويش قرار مي

اي هگلـي دارد و از فـرد    كند فرد اخالقي راولـز صـبغه   كوتاه اما بسيار جذاب و تأثيرگذار خويش، ادعا مي
راولز همانند ديويي و ديويدسون مفهوم غير تاريخي از  ،زعم او به. مورد نظر كانت كامالً دور استاخالقي 

اي بـي كـانون همـواره در     گيرد كه چونـان شـبكه   گذارد و به جاي آن فردي را در نظر مي فرد را كنار مي
رسـوم   ولش با آداب،نسبت با واقعيات اجتماعي خويش است و اخالقي بودنش صرفاً به معناي ارتباط معق

خويشتن مقدم بر غاياتي «گويد  مي ،براي مثال ،مطابق اين قرائت، وقتي راولز. و اخالقيات اجتماعي است
عنوان  لزومي ندارد منظورش اين باشد كه موجوديتي به نام خويشتن به ،»گذارند است كه بر آن صحه مي

 .وجـود داشـته باشـد    ،دارداسـت كـه خويشـتن     امري فراتاريخي كه متمايز از شبكه باورها و تمناهـايي 
گويـد آزادي مقـدم بـر     يا مثالً مـي  ،كند و نبايدهايي را مطرح مي همچنين وقتي راولز در فلسفه خود بايد

كمال است منظورش اين نيست كه به دليل ماهيت ذاتي اخالق يا به دليل ذات شخصيت ما آن مطالـب  
 چون ما وارثان فالن سنّت فرهنگـي اجتمـاعي خـاص    ،دقندصادقند بلكه منظورش اين است كه آنها صا

 ،دانـيم  يا مثالً وارثان سنت تساهل و تسامح مذهبي در آمريكا فالن و فالن مطالب را صادق مي هستيم،
ايده حجاب جهل طرحي براي فـراهم   ،به عبارت ديگر). 37، 1385رورتي ، ( داريميا فالن نظرگاهها را 

اي براي حضور افرادي است كه در يـك سـنّت مشـترك     خي نيست بلكه زمينهآوردن شرايط فرد غيرتاري
مدنظر راولز نوعي ي رورتي با بيان اينكه نقطه ارشميدس). 33همان ، ( هاي مشترك دارند مسائل و دغدغه

بد يا عادات اجتماعيِ جاافتاده است نه فرد غير تاريخي، تلقي راولز را در اين باره به تلقي هگل نزديكتر مي
     .تا تلقي كانت
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هاي هيـدگر و   ويژه انديشه به ،هاي پست مدرن رسد رورتي به دليل نسبت فكريش با انديشه به نظر مي
تا جايي  ،عنوان يك شبكه بي كانون افراط كرده است به ،معرفي فرد اخالقي راولز و حتي هگل در ،دريدا

هر دوي آنها جـداً از آن پرهيـز    در حاليكهنموده  گرايي تام اخالقي كه نظريه آنها را آماده پذيرش نسبيت
سو و عناصري از فلسفه اخالق هگل كه راولز  يك خود راولز و هگل از با مرور كليت نظر البته. نمودند مي

 .با تفسير رورتي همراهي نمود ،نه مطلقاً ،توان به اجمال مياز سوي ديگر، نمايد،  طي روايتش برجسته مي
نفسه از پديدار آغاز شـده و ايـن    ادآور شد كه نظام معرفتي كانت با طرح تمايز شي فيبراي توضيح بايد ي

هاي اخالق  به نظر او آزادي و اختيار كه پايه. گيرد كار مي هاي مورد بحث خويش به تمايز را در تمام حوزه
قي كـه محصـول   و از همين رو قانون اخال هستندنفسگي او  روند مربوط به انسان از حيث في شمار مي به

. نيسـت يعني هيچ شرط يا امـر تجربـي    ،مقيد به هيچ وضعيت پديداري ،ذات اخالقي معقول انسان است
كـه مطلـق    ،نظر او دانسـت ر غير تاريخي بودن فرد اخالقي مدوضوح دال ب توان به اين آموزة كانت را مي

تمـايز هسـتن و   . دربـردارد  اش مانند فرهنگ و زمينـه تـاريخي   ،هاي جزئي نظر از وضعيت انسان را صرف
تر اينكه خود كانت دو اصطالح متفـاوت را   يابد و جالب بايستن نيز در فلسفه كانت در همين راستا معنا مي

ديگري  و ،بر ذات غيرتاريخي انسان ،)Dasein(يعني دازاين  ،گيرد كه يكي از آنها كار مي براي انسان به
امـا  ). 104، ص1381 كانـت، ( ربي و تاريخي داللت دارنـد بر انسان تج ،)Existence(يعني اگزيستانس 

 ،نفسه و پديدار في ءكانت و رد ضرورت تفكيك و ثنويت شي ديدگاه شناختي هگل پس از نقد بنياد معرفت
رو  از همـين  و معتقد بود فلسفه اخالق كانت ميان واقعي و معقول شكافي پر نشـدني ايجـاد كـرده اسـت    

بـرعكس،  . )Hegel, 1956, p.448( بژكتيو، صوري، انتزاعي و تهـي اسـت  قانون اخالقي او قانوني سو
فرد اخالقي هگل به دليل تاريخي بودن همواره در ارتباطش بـا محـيط اجتمـاعي و فـرهنگيش تعريـف      

عنـوان   انسـان بـه  . يا به عبارت ديگر هگل بنا دارد ديوار حائل ميان انسان و موقعيت او را بردارد ،شود مي
زيـد پيونـد    زماني اخالقي است كه با رسوم و اخالقيات رايج در محيطي كه در آنجا مي ،موجودي معقول

بلكه درمسـير درك، همراهـي و البتـه     ،يعني نه منفك از آن باشد و نه تسليم آن ،ديالكتيكي داشته باشد
هگـل   جويي كه راولز در روايت خـود از  معناي آشتي. تالش براي رشد وغناي وضع اجتماعي موجود باشد

  .بر همين پيوند داللت دارد ،بر آن تأكيد فراوان داشت
در طـول حيـات فكـري او     ،موضع جان راولز درباره چيستيِ فرد اخالقي يـا مخاطـب نظريـه عـدالت     

عنـوان يـك ماهيـت و ذات سـخن      بارها از فرد اخالقـي بـه  نظريه عدالت راولز در كتاب . يكدست نيست
ت كه انسانها واجد ذات مشتركي هستند كه اگر در پسِ حجاب جهـل در  تقرير او بدين گونه اس. گويد مي

گويد  همچنين در جايي با صراحت مي .گزينند مطابق ذاتشان اصول عدالت را برمي ،وضع اوليه قرار گيرند
صرف نظر از اينكه اين انسان در چه شرايطي بوده و اصـالً   ؛خواستنِ كاالهاي اوليه جزء ذات انسان است

 در اين كتـاب اصـول عـدالت دقيقـاً فـرامين نامشـروط يـا مطلـق        . )Rawls , 1971, p.253( كيست
)categorical imperatives( شوند كانتي خوانده مي )p.254(،  ولي نظر وي بعدها در اين مورد تغيير

ه فقط كند كه اين نظريه نه براي مطلقِ انسانها بلك تصريح مي بازگويي نظريه عدالتكتاب در  او. مي كند
يك جامعـه ليبـرال در نظـر گرفتـه شـده كـه از پيشـينه فرهنگـي و اجتمـاعي خاصـي            براي شهروندانِ
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مسـلماً ايـن نظـرِ    ). 27-26صـص ، 1383 راولز،(شود  برخوردارند و اصول آن هم فقط توسط آنها اخذ مي
مدنظرِ وي را از حيـث   توان فرد اخالقيِ لذا در مجموع مي ،باره است نظرِ نهايي راولز در اين ،تعديل يافته

   .تر دانست تا تلقي كانت تاريخي بودنش به تلقي هگل نزديك
گفتـيم راولـز مـدعي    . سياست اسـت  نقش فلسفه در حوزة اخالق و رهسومين محور بررسي ما دربا -3

و مـا هـم    نيسـت، سياسي هگل خودبنياد بوده و اعتبار آنها متكي بر مابعدالطبيعـة وي  -است آراء اخالقي
مسلماً چنين تفكيكي بـراي تمـام   . يستيمي درك صحيح آنها نيازمند رجوع به مباني مابعدالطبيعي او نبرا

جامعي است  نظامآل او فراهم آوردن  چه رسد به هگل كه غايت و ايده ،دار است ساز مسأله فيلسوفان نظام
كند با نزديـك كـردن    ا تالش ميراولز با اين ادع ،در واقع. هاي انديشه را در بر داشته باشد كه تمام حوزه

نظرية هگل به زمينة ليبراليسم آزادي، آن را براي قابليـت يـافتن اجمـاع همپوشـان مهيـا سـازد و ايـن        
  .خود راولز است نه مابعدالطبيعيِ و ايست كه مربوط به ايدة ليبراليسمِ صرفاً سياسي ايده

تالشي براي اثبات آن يا توضيح  رح كرده وصرف ادعا مط شايد دليل راولز براي اينكه اين تفكيك را به
و چـون قـبالً در    ،دانـد  همين باشد كه وضع هگل را از اين حيث مانند نظرية خود مي ،كند ضرورتش نمي

به هر حال . آن را براي هگل هم صادق بداند ،چنين ترفندي را توضيح داده است ليبراليسم سياسيكتاب 
در واقع آن متفكري . تلقي متفكر درباره ماهيت فرد اخالقي است رسد مطلب مذكور وابسته به به نظر مي

سـازد كـه فـرد اخالقـيِ مـدنظرش فـردي غيـر         سياسي خود را بر مابعدالطبيعه استوار ميـ  نظرية اخالقي
يعني انسانها از حيث  ،زيرا وقتي اخالق با فرد تاريخي. يا حتي استعاليي باشد ،تاريخي يا يك ذات متعالي

صـرف   ،اي كه در مورد تمام انسانها نيازمند ارائه نظريه ،سروكار داشته باشد ،يخي اجتماعيشانوضعيت تار
هـايي   توانيم نشانه اينجا هم مي ،بر اساس اين مطلب. نيست ،مكان خاص آنها صادق باشد نظر از زمان و

  .يابيمب ـبه روايت خودش  دست كم–اش به هگل را  دال بر دور شدن راولز از كانت و نزديكي
اي كانتي است اما نزد كانت شـاهد   اخالق، اصوالً ايده هرچند ايدة دخالت ندادن مابعدالطبيعه در علم و

مابعدالطبيعـة  . آورد اي فراهم مـي  نحو استعاليي براي اخالق، مابعدالطبيعه به دست كمآن هستيم كه وي 
 ياد مابعدالطبيعـة اخـالق  بر بنهر دو مبتني  كهاخالق كانت شامل دو بخش حقوق و فضيلت است 

اي را در حـوزة اخـالق بـه دسـت      مابعدالطبيعه اخالق كانت دو عنصر اساسـي هـر مابعدالطبيعـه   . هستند
غير  و ديگري قانون كلي و ،داند مي ارادة نيكاصل حاكم بر تمام رفتارها كه كانت آن را  ييك ؛دهد مي

موجب اخالقي بودن آن  ـ ط به انگيزة انجام تكليفالبته فقط و فقـ اي كه مطابقت هر رفتار با آن   تاريخي
رود  مابعدالطبيعة اخالق كانت تا به آنجا پيش مـي . است نامشروط فرمان شود و آن عبارت از رفتار مي

بار ديگر احيا كرده و بـراي   ،صورت استعاليي هر چند به ،كه حتي مفاهيمي چون جاودانگي نفس و خدا را
  .سازد نظام اخالقي خود ضروري مي

فرد ديدگاهي درباره شود زيرا او اصالً  كدام از موارد مذكور در فلسفه اخالق هگل مشاهده نمي اما هيچ 
فلسفه به نظر هگل در حوزة اخالق يا سياست صرفاً همـان نقشـي را    ،در واقع. اخالقيِ غير تاريخي ندارد

مثابـه   محتواي فلسفه بـه . ن تأكيد كرده بودمثابه آشتي بر آ كند كه راولز طي تفسير ايدة فلسفه به ايفا مي
آشتي اين بود كه نقش فلسفه فراهم آوردن مبناي اصول ذاتي و اساسي براي اخالق نيست بلكـه صـرفاً   
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. نيست ، برقراركند يادآوري اين است كه شكافي ميان انسان و وضعِ موجود اجتماعي كه در آن زندگي مي
يعنـي  ، اش است كه گذشـته و اكنـونش نقـش اساسـي در انديشـه     انسان به همين معنا موجودي تاريخي 

اش  بـودگي  او بايـد بـا واقـع   . تواند آيندة خودش را رقم زند دارند و با اتكا بر آنها مي ،اش نيموجوديت انسا
جالب  .آشتي كند و آن را اعتال بخشد و اين همان چيزي است كه براي نظرية خود راولز هم اساسي است

نظريـة   پايـة لز در آخرين نوشتة خود هنگام توضيح امكان جامعة دموكراتيك بسامان بـر  اينجاست كه راو
اين ايده دليلي نـداريم تـا جهـان     پايةما بر  :گويد گيرد و مي كار مي مثابه آشتي را به عدالت، ايدة فلسفه به

گيـري   نيم ونتيجهاي معطو ف به سلطه بدا اجتماعي خود را امري خصمانه يا محملي براي شهوات يا ارده
اي بسامان نوميـد   كنيم كه براي اخالقي بودن بايد بدان پشت كرده و از تالش براي فراهم آوردن جامعه

مثابه آشتي را در كل نظام فكري اش  راولز بدين ترتيب ايدة هگلي فلسفه به). 74، ص1383 راولز،( شويم
  .گيرد اه خويش بهره ميمثابه تعليمي بسيار مهم در كل نظرگ جذب كرده و از آن به

رسـد   به نظر مـي . استآخرين محور اساسي ارزيابي ما پيرامون جايگاه مفهوم حق نزد راولز وهگل  -4
يكي از داليل اهميت انديشة هگل براي راولز اين باشد كه نظام اخالقي هگل اصـوالً در بسـتر مباحـث    

زمينـة طـرح مباحـث او قـرار      ة حـق عناصر فلسـف به همين دليل هم كتاب  مربوط به حق شكل گرفته و
اي در  كند كه هگل بر خالف كانـت هـيچ آمـوزه    خود راولز هنگام روايت فلسفة هگل اشاره مي. گيرد مي

از نظر راولـز وقتـي هگـل    . شمرد باب تكليف ندارد و اين را دليلي بر محوريت مفهوم حق نزد هگل برمي
 ديگـر تشـخيص وظـايف و    ،كنـد  اخالقي معرفي مي را بستر عمل )Sittlichkeit( گرايانه زندگي اخالق

تواند مالك اخالقي بودن باشـد بلكـه ايـن     نميهم عمل به آنها براي انسان دشوار نيست و انجام وظيفه 
تشخيصِ حقوق است كه هم دشوار است و هم تالش براي برقـراري عـدالت در زمينـة حقـوق در يـك      

 ,Rawls, 2000( هاي اساسي مالك اخالقي بودن است گرايانه و بر اساس آزادي زندگي جمعيِ اخالق
p.350( .اي در باب حق باشد و لذا از اين جهت نيـز راولـز    رسد نظرية عدالت هم بيشتر آموزه به نظر مي

  .تر باشد تا كانت به هگل نزديك
وركـين  ابتدا دو. دو نظر مهم و مخالف ارائه شده است ،دربارة نسبت نظرية راولز با مفهوم حق و وظيفه

محـور   غايـت  ،)Duty-based(محـور   اي انتقادي با تقسيم نظريات سياسي به سه قسم وظيفه طي مقاله
)Goal-based (بنيـاد   محـور يـا حـق    و حق)Right-based (     دانـد  نظريـة راولـز را از قسـم اخيـر مـي 
)Dworkin, 1973, p.520(، الف است و ركين مخواما رورتي بر اساس تفسير ويژة خود از راولز با دو

زيـرا نظريـة او    ،دهـد  معتقد است كه نه حق و نه هيچ مفهوم ديگري بنياد نظرية راولـز را تشـكيل نمـي   
   ).29ص، 1385 رورتي،(نيست نيازمند هيچ بنيادي 

نحوي كه حتي او معتقد  به ،اشاره كرديم تفسير رورتي نيز ظاهراً افراطي است پيش از اينهمانطور كه  
در حاليكه راولز بارها بر اين ايده تأكيد كرده و آن  ،به ايدة تقدم حق برخير هم نياز ندارداست نظرية راولز 

بـراي داوري نهـايي در   . دانـد  گرايان ضـروري مـي   را براي تمييز نظرية ليبرالي خويش از ليبراليسم فايده
و حتي مساوي با مفهوم  مفهوم حق را متناظر نظرية عدالتتوان ياد آور شد كه راولز در كتاب  مي باره اين

توان محوري بودن ايـن مفهـوم را    مي ،گيرد و با توجه به جايگاه محوري مفهوم عدالت عدالت در نظر مي
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بستر كلي نظريـة عـدالت همـان بسـتر حـق      به نظر مي رسد  به عبارت ديگر . در نظرية او نتيجه گرفت
هـاي   حـاكم بـر همكـاري    نظـام در بـاب  اي  در نظام اخالقي هگل است كه در برگيرنده آمـوزه  انضمامي

  .اجتماعي است
محور نيست، سخن ما در تضاد  گوييم نظريه عدالت راولز وظيفه نكته قابل تذكر اين است كه وقتي مي

اسـت زيـرا    )deontological( گرايانـه  اش وظيفـه  گويـد نظريـه   با آن تصـريح راولـز نيسـت كـه مـي     
راولز در اينجا  ،در واقع. معنا دارد )teleological( گرايي ايتدر معناي اخيرش در تقابل با غگرايي  وظيفه
گرايـي كالسـيك جـدا سـازد؛ از ايـن       گرايانه فايده گرايانه و غايت ريه خود را از تعليم سعادتخواهد نظ مي

اي اسـت كـه ايـن     بحـث مـا دربـاره زاويـه    . داستان هسـتند  حيث مسلماً نظريات راولز، كانت و هگل هم
اند و ادعا اين است كه راولز از نظرگـاه مفهـوم حـق بـه اخـالق       به اخالق نگريسته زاويه نفيلسوفان از آ

نگرد و هگل هم از زاويـه مفهـوم    در حالي كه كانت از نظرگاه مفهوم تكليف يا وظيفه بدان مي ،نگرد مي
ام نهاده ن عناصر فلسفه حقحق آن را بررسي كرده است و به همين دليل مهمترين كتاب اخالقي خود را 

  .است

  بندي نهايي جمع

كنـد   ِ راولز، اذعان مـي  هاي تاريخ فلسفه اخالق درس گفتهدستيار و ويراستار ) Herman(باربارا هرمان 
هرچند كه اين توجه از نظر بسياري از شارحان راولـز   ،اي ديرپا و عميق به هگل داشته است كه راولز عالقه

اين ادعاي هرمـان را   ،اي كه از نظر گذشت محتواي مقاله. )Herman, 2000, p.xiv( پنهان مانده است
تـرين عناصـر فكـري     اساسـي دهد كه راولز در برخـي از   با استناد به مباحث نظري تقويت كرده و نشان مي

خـوبي نشـان    همانگونه كه روايت او از هگل هم ايـن پيونـد را بـه    ،شود گاه هگل نزديك ميديدبه  ،خويش
گاه او و هگل تناظر كامل برقـرار اسـت   ديدميان كه توان دال بر آن دانست  را نمي اين مطلب ولي. دهد مي

راولز برخي از عناصر مهم فكري هگل را ناديده گرفتـه و   ،زيرا همانطور كه ابتداي ارزيابي خود اشاره كرديم
نـه فصـل    گـذارد  رو تفسير خود را در حد يكي از تفسيرهاي محتمل انديشه اخالقي هگـل بـاقي مـي    از اين

كـه از ميـان آنهـا     ،شاهد اين مدعا نقدهايي است كه به قرائت او از هگل مطـرح شـده اسـت   . الخطاب آنها
مدعي است هگل تـالش   ،توان به فريدريك بايزر اشاره نمود كه ضمن نقد راولز در ليبرال خواندن هگل مي
يكي از نظريات رقيب نظريـه   عنوان به ،)Communitarianism( گرايي ميان ليبراليسم و جامعه كند مي
متفكران ديگري همچـون ديويـد    ،اما از سوي ديگر). Beiser, 2005, p.230(، سازگاري ايجاد كند راولز
   ).Peddle, 2003, p.15( اند با الهام از راولز تفسير ليبراليستي از هگل را پي گرفته ،پدل
اينكه روايت  نخست. ان نتيجة بحث ذكر نمودعنو توان دو نكته مهم را به مي ،بر اساس آنچه گفته شد 

منظور ارائه يك تاريخ فلسفه اخالق نيست بلكه دقيقـاً در راسـتاي حـل     حق هگل صرفاً به ةراولز از فلسف
در واقع راولز با ارائه تفسيري ليبراليستي از فلسفه . برخي از معضالت نظريه عدالت و تقويت آن قرار دارد

در عـين محـور قـرار دادن مفهـوم      توان در چارچوب ليبراليسم و چگونه ميدهد كه  نشان مي ،حق هگل
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. ويژه عدالت اجتماعي در نظر گرفت به ،براي مفهوم عدالت پايه ايآزادي در نظام انديشه خود، جايگاهي 
عنوان الگويي براي نظريات غير سوسياليستي در باب عـدالت   راولز فلسفه حق هگل را به ،به عبارت ديگر

نظريـه  در باب آزادي معرفي كرده است كه نمونه كاملتر آن در خـود   ـ افراطيـ ريات غير فردگرايانه  و نظ
اي است كه  گيري نظريه عدالت به اندازه وم اينكه تأثير نگرش هگلي در شكلد. محقق شده است عدالت

كـه در آن مـوارد    آن را مشاهده كرد و نيز دريافـت  ،در چهار مورد اساسي كه ذكر شد دست كم ،توان مي
 ،كه بارها آن را مرجع اصلي نظريه خود معرفي كرده بود ،راولز حتي تا حدود قابل توجهي از نظرگاه كانت

  .شود دور شده و به نظرگاه هگل نزديك مي
الزم به يادآوري است كه تحليل مذكور اصالً به معناي اين نيست كه نظريه عدالت راولز سراسر هگلي 

كند زيرا اين نظريه فاقد برخي عناصري همچون غايتمنـدي اسـت كـه در     با آن تطبيق ميبوده يا كامالً 
توان نتيجه گرفت كه راولز ميـان كانـت و هگـل در     در مجموع مي. فلسفه حق هگل ارزش فراواني دارند

 .رفت و آمد بوده و از هركدام عناصر مورد نياز خود را براي استقرار نظريه عـدالت گـزينش نمـوده اسـت    

  ها نوشت پي

مي باشد كه در دانشگاه اصفهان در حال  مطالعه انتقادي نظريه عدالت راولزاين مقاله در راستاي طرح پژوهشي  .1
  .انجام است

بـه زبانهـاي غيـر     Sittlichkeitاند، ترجمه اصطالح  نه كه بسياري از مترجمان آثار هگل اشاره كردههمانگو .2
 زيرا بر نوعي از اخالق داللت دارد كه با عادات، رسوم و روابـط اجتمـاعي پيوسـتگي دارد و    ،آلماني دشوار است

ما در فارسي هم با ايـن مشـكل    .اردالبته در زبانهاي غير آلماني براي چنين مفهومي اصطالح مستقلي وجود ند
گرايانـه ترجمـه كـرده     مترجم فارسي كتاب عناصر فلسفه حق هگل اين واژه را به زندگي اخـالق . روبرو هستيم

دهد ترجمه صحيح  كار برده است كه نشان مي را بهEthical life است و خود راولز هم در انگليسي اصطالح 
 .است صورت توضيحي ممكن اين اصطالح فقط به

مكتبي در فلسفه سياسي معاصر است كه وجه مميز آنها از سـاير مكاتـب   ) Libertarianism(خواهي  آزادي .3
هايـك و    تـوان بـه نوزيـك،    خواه مي از ميان مهمترين متفكران آزادي. ليبرال تأكيد بيشتر بر آزادي فردي است

 .دهرچند ميان آنها اختالفهايي نيز وجود دار ؛جفرسون اشاره كرد
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