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چکیده
عنظریّة اعتباریّاتِ .ستتیّد محمّدحستتین طباطبائی نظریّهای برای تبیین ستتاز وکار آن دستتته از
ادراکات انستتان استتت که مطابَقی در خارج ندارند و متعال قاای فعّال انستتاناند .دستتتهای از این
ادراکات ،ادراکاتیاند که به حستن (خابی) و قبح (بدی) مرباطاند .اعتباری دانستتن حستن و قبح این
فرضتتیّه را به ذهن ما متبادر کرده که عنظریّة اعتباریّاتِ .طباطبائی استتاستتاً نظریّهای قراردادگروانه
استتتت .در این مقاله کاشت تیدهایم تا عنظریّة اعتباریّاتِ .او را با یکی از نظریّههای اخالقشتتتناختی
قراردادگروانة معاصتر؛ یعنی ،عنظریّة عدالت در حکم انصتافِ .جان رالز ،مقایسته کنیم ،وجاه تشتابه آن
دو نظریّه را بیتان کنیم و بته متدد این مقتایستتته بته فهم بهتری از عنظریّتة اعتبتاریّاتِ .طبتاطبتائی و
قراردادگروانته بادن یتا نبادن آن دستتتت یتابیم .از همین رو ،در این مقتالته ،بتا روشت تی تحلیلی،
پیشفرضها ،استتتداللها و الزمههای دو نظریّة مذکار را کشتتف ،استتتخراج و بیان خااهیم کرد.
مدّعای ما این است که در هر سه بخش مذکار وجاه تشابهی در نظریّة طباطبائی و نظریّة رالز یافت
میشاند که به نحا ماجّهی مؤیّد فرضیّة مایند.
واژگان کلیدی :طباطبایی ،رالز ،اعتباریّات ،قراردادگروی ،وجاهِ تشابه.
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مقدمه
عنظریّة اعتباریّاتِ .سیّد محمّدحسینِ طباطبائی ،نظریّهای برای تبیینِ آن دسته از
ادراکاتِ انسان است که مطابَقِ خارجی ندارند و متعالِ قاایِ فعّالِ انسانند .انسان ماجادی
خادآگاه است که همة اعمالش را با فعّالیّتهایِ فکری انتام میدهد .لذا ،در همة اعمالِ
انسانی از جعلِ یك یا چند ادراکِ اعتباری ناگزیریم .انسان تا ضرورتِ انتامِ عملی را اعتبار
نکند ،انتامش نمیدهد .امّا ضرورتِ مذکار مأخاذ از جهانِ عینی نیست ،بلکه انسان با
قاایِ فکریاش آن را در لحظة پیش از عمل اعتبار میکند .انسان نیازهایی دارد که جهان
خارج رفعشان نمیکند ،بلکه وی با تاجّه به جهانِ درونش ارضایشان میکند .انسان با
ناعی آفرینندگی ادراکاتی را اعتبار میکند که ،بهرغمِ نداشتنِ مطابَقی خارجی ،آ ارشان
همسنگِ آ ارِ اشیایِ خارجی و شاید قایتر از آنها هستند .لذا ،کافیست که اعتبارِ ضرورت
مدّتی از ذهنِ انسان محا شاد تا وی بر ا رِ بیعملیِ محض به نابادی گراید .دستهای از
ادراکاتِ یادشده به حسن و قبح مرباطاند .اعتبارِ حسن و قبح نظریّة اعتباریّات را به قلمروِ
اخالقشناسی میکشاند .به سببِ ورودِ اعتباریّات به قلمروِ اخالقشناسی و افزایشِ اهمّیّتِ
ماضاع به سببِ ورودِ اعتباریّات به قلمروِ اخالقشناسی و افزایشِ اهمّیّتِ ماضاع،
خاانشهای مختلفی 1از این نظریه صارت گرفتهاند .لذا ،میکاشیم که به جایِ مااجهة
مستقیم با نظریّة طباطبائی و افزودنِ خاانشی به خاانشهایش ،آن را با یکی از نظریّههای
قراردادگروانة معاصر؛ یعنی ،نظریّة جان رالز ،مقایسه کنیم و اماری را که با قبالشان یك
نظریّه عقراردادگروانه .خاانده میشاد ،بیان کنیم .با قراردادگروانه دانستنِ عنظریّة
اعتباریّات .و سو  ،تمایز نهادن میانِ مفاهیمِ عخیر .و عحق .میتاان ،در عینِ نسبی
انگاشتنِ خیرهای اخالقی ،گزارههای اخالقی را ععینی .دانست؛ بنابراین ،میکاشیم تا
وجاهِ تشابهِ عنظریّة اعتباریّاتِ .طباطبائی و عقراردادگرویِ .رالز را از حیثِ پیشفرضها،
استداللها و الزمههایشان بررسی کنیم.

مقايسهای میانِ «نظريّۀ اعتباريّاتِ» ( ...علیاکبر عبدل آبادی و سید امین میرحسینی) 247

اعتباريّات از نگاهِ طباطبائی
طباطبائی مبحثِ عاعتباریّات .را در عمقالة شتتشتتم .از کتا ِ اصتتالِ فلستتفه و روشِ
رئالیستتم تحتِ عناانِ عادراکاتِ اعتباری .آورده استتت .با تاجّه به روندِ نگارشِ آن کتا ́
میتاان گفت که طباطبائی در آن مقاله خااهانِ حلّ مستائلِ معرفتشتناختی باده استت.
آن کتتا بتا مقتالتهای دربتارة تعریفِ فلست تفته آغتاز میشتتتاد .در عمقتالتة دوم .از تفتاوتِ
ایدهآلیستم و رئالیستم ستخن میرود .در عمقالة ستام .دربارة ماهیّتِ ادراک بحث میشتاد.
در عمقالة چهارم .از ارزشِ معلامات ستخن میرود .در عمقالة پنتم ،.با عناانِ عپیدایشِ
کثرت در ادراکات ،.طباطبائی خااهانِ پاستاگایی به این پرسش است که چرا ادراکاتِ ما
بیش از واقعیّاتِ خارجیاند به عبارتِ دیگر ،وی در آنجا میخااهد به این پرستش پاستا
دهد که ذهن چگانه واجدِ ادراکاتی میشتاد که مطابَقِ خارجی ندارند طباطبائی در پاستا
ادراکات را به دو دستته تقستیم میکند :یکی ،ادراکاتی که با واقعیّتِ خارجی تطابقِ کامل
دارنتد .چنین ادراکتاتی عادراکتاتِ حقیقی .نتام دارنتد .دیگری ادراکتاتیانتد کته مطتابَقِ ختارجی
ندارند و صترفاً ذهنیاند .چنین ادراکاتی عادراکاتِ اعتباری .نامیده میشتاند .سترانتام ،در
عمقالة شتشتم .دربارة عادراکاتِ اعتباری .بحث میشتاد و از نحاة تکاّنشتان ،انااعشتان و
احکتامِ مرباط بتدانهتا ستتتخن میرود .مبحتثِ عادراکتاتِ اعتبتاری ،.از این حیتث ،مبحثی
معرفتشناختی است.
امّتا ،میتاان از حیتثِ دیگری نیز بته عادراکتاتِ اعتبتاری .پرداختت .عمقتالتة پنتم .بتا
طرحِ این اشت تکتال و جاابش پتایتان مییتابتد کته همتة ادراکتاتِ متا تحتتِ تتأ یرِ ماقعیّتهتای
مکتانی و زمتانیمتان ،اعمّ از طبیعی و اجتمتاعی ،تکاّن مییتابنتد .لتذا ،بحتث از ادراکتاتِ
حقیقی چنتدان ماجّه نمینمتایتد (طبتاطبتائی .)139 :1388 ،طباطبائی با پذیرشِ تأ یرِ عااملِ
طبیعی و اجتماعی بر ادراکات گستتتترة تأ یرشتتتان را فقط به ادراکاتی مرباط میداند که
ستاختة خادِ اشتخاص و به زندگیِ اجتماعی مرباطاند؛ یعنی ،اعتباریّاتی که مطابَقِ خارجی
ندارند و برای اهدافِ عملیِ ویژهای ،متناستب با اوضتاعِ طبیعی و اجتماعیِ خاصتیّ ،اعتبار
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میشتتاند (همان) .لذا ،عاعتباریّات .را نباید به مباحثِ معرفتشتتناختی محدود کرد؛ زیرا،
دستتتتِکم ،بته دو دلیتل بته مبتاحتثِ وجادشت تنتاختی و مبتاحتثِ جتامعتهشت تنتاختی نیز مرباط
میشتتاند .نخستتت اینکه ،در تعلیلِ تکاّنِ اعتباریّات به این میرستتیم که هر انستتانی
نیتازهتایی را در خادش مییتابتد کته امارِ رفعکننتدة آنهتا وجادِ ختارجی نیستتتتنتد .لتذا ،وی
مفتاهیمی را اعتبتار میکنتد کته رفعکننتدة آن نیتازهتا بتاشت تنتد .امّتا هر انستتتانی امروزه نته بته
تنهتایی ،بلکته بتا انستتتانهتای دیگر و تحتتِ لاایِ قاانینِ اجتمتاعی میزیتد .پ  ،متعلَّقِ
اعتبتاریّات وجادِ انستتتانی استتتت کته اجتمتاعی میزیتد .البتّته ،دربتارة برخی اعتبتاریّات ذکرِ
عبارتِ عاجتماعی بادنِ انستتان .الزم نیستتت و لذا ،طباطبائی آنها را عاعتباراتِ قبل از
اجتماع .مینامد (طباطبائی .)202 :1388 ،امّا چان اعتباریّات به وجادِ انسانی مرباطاند و
وجادِ انستانی ،عمدتاً ،در اجتماع ظهار مییابد ،میتاان به نحاِ ماجّهی عاعتباریّات .را از
قلمروِ مباحثِ معرفت-شتناختی خارج دانستت .عالوه بر این ،اعتباریّات استاستاً صتالحیّتِ
این را ندارند که مقدّماتِ برهان شتتاند تا از مباحثِ معرفتشتتناختی باشتتند (طباطبائی،
 .)167-168 :1388لذا ،اگرچه زمینة طرحِ نظریّة اعتباریّات حلّ مستتائلِ معرفتشتتناختی
باده استت ،عاعتباریّات .عمالً مبحثی معرفتشتناختی نیستتند ،بلکه از مباحثِ عحکمتِ
عملی.اند.
دلیلِ دوم این استت که وقتی به الزمههای عاعتباریّات .نظر میکنیم ،درمییابیم که
بست تیتاری از آنها معرفتشت تنتاختی نیستتتتنتد ،بلکته به عحکمتتِ عملی .مرباطاند .مثالً،
عحستن .و عقبح .از مفاهیمیاند که انستان پیش از اقامة استتداللهای نظری ،با تبعیّت
از احستاستاتش ،اعتبارشتان میکند .لذا ،الزمههای عاعتباریّات .عمدتاً به عحکمتِ عملی.
مرباطاند.
به نظرِ طباطبائی ،ضتتابطة اعتباری بادنِ یك ادراک ،وجادِ ضتترورتی ناحقیقی میانِ
انستتان و صتتارتِ علمی استتت (طباطبائی .)200 :1388 ،او ضتترورت را ادراکی حقیقی
میداند که با ستتتنتشِ رابطة محمالی با ماضتتتاعش بدان میرست تیم .طباطبائی چنین
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ضتترورتی را عمعقالِ انیِ فلستتفی .میداند که ظرفِ عروضتتش عذهن .استتت و ظرفِ
اتّصتتافش عخارج( .طباطبائی .)55 :1386 ،امّا ضتترورتی که وی در اینجا از آن ستتخن
میگاید ،عضترورتِ عملی .استت .قاایِ فعّالِ انستان ،مانندِ حااسّ پنجگانه و قاّة جذ و
بالضتروره تغییراتی میپذیرند ،لذا ،در عملِ خاردن میانِ
هضتمِ غذا ،هنگامِ خاردنِ ستیب ّ
خااستتِ انستان و قاایِ فعّالِ او ضترورتی حقیقی هستت؛ یعنی ،به حکمِ ضترورت ،هرگاه
انستان بخااهد چیزی بخارد ،افعالی ارادی و ناارادی نیز باید انتام شتاند .انستان نستبتِ
ضتترورتِ اعتباری در همة اعتباریّات را از ضتترورتِ خارجی برمیگیرد (طباطبائی:1362 ،
 .)157وی این نستبتِ ضترورت را که میانِ خااستتش و قاایِ فعّالش هستت ،برمیگیرد و
میانِ خادش و صارتِ ذهنیاش برقرار میسازد (طباطبائی .)197-194 :1388 ،به عقیدة
طباطبائی ،چان انستان متفکّر استت ،فعّالیّتهایش را با تفکّر انتام میدهد .با تفکّر استت
که انسان برای عملی که انتام میدهد و نیز متعلَّقِ عملش ادراکاتی مانندِ حسن و قبح را
اعتبار میکند (طباطبائی.)201 :1388 ،
از نظرِ طباطبائی ،اعتباریّات معلالِ احستاستاتِ انستانیاند (طباطبائی .)200 :1388 ،وی
برای تقستیمِ اعتباریّات به اقستامِ احستاستاتِ انستانی نظر میکند .به عقیدة وی ،احستاستاتِ
انستانی به دو دستته منقستم میشتاند :یکی احستاستاتیاندکه تابعِ ناعیّتِ انستاناند و انستان
چان انستان استت ،دارایِ آنهاستت .چنین احستاستاتی در همة انستانها وجاد داشتتهاند و
بیآنکه تغییر کنند ،میپایند .احستاستاتی چان مطلقِ حب یا مطلقِ بغض چنیناند .دیگری
احستاستاتیاند که نه فقط تابعِ ناعیّتِ انستاناند ،بلکه تابعِ دیگر ویژگیهای انستان ،اعمّ از
ویژگیهای فردی و اجتماعیاش ،نیز هستتند؛ لذا ،چنین اعتباریّاتی ،بستته به ماقعیّتهای
زمانی ،مکانی و اجتماعیِ انستانها ،تغییر مییابند .احستاستاتِ مرباط به مصتادیقِ حبّ و
بغض چنیناند (طباطبائی.)176 :1388 ،
́
به تبعِ دو قسم شدنِ علّتِ پدید آمدنِ اعتباریّات؛ یعنی ،احساسات ،خادِ اعتباریّات،
بهعناانِ معلال ،را به دو دسته میتاان تقسیم کرد :اعتباریّاتِ عامّ ابت ،مانندِ :عاعتبارِ
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متابعت از علم .و عاعتبارِ اجتماع و اختصاص.؛ اعتباریّاتِ خاصّ متغیّر ،مانندِ :زشتها و
زیباهای خاص و صُاَرِ گاناگانِ اجتماعات (همان) .طباطبائی در تقسیمی دیگر اعتباریّات
را به عاعتباریّاتِ قبل از اجتماع .و عاعتباریّاتِ بعد از اجتماع .تقسیم میکند .برخی
اعتباریّات چناناند که صِرفِ وجادِ یك انسان برای اعتبار کردنشان کافی است ،مانندِ
اعتباریّاتِ مرباط به اعمالِ یك انسانِ خاص ،مانندِ خاردن و استخدامِ چیزها .امّا ،برخی
اعتباریّات چناناند که وجادِ بیش از یك انسان برای اعتبار کردنشان الزم است ،مانندِ
اعتباریّاتِ مرباط به ازدواج و تربیتِ فرزندان (طباطبائی .)202 :1388 ،لذا ،طباطبائی
اعتبارهای مرباط به ضرورت ،حسن و قبح ،انتخا ِ اخفّ و اسهل ،استخدامِ اجتماع و اصلِ
متابعت از علم را تحتِ عاعتباریّاتِ قبل از اجتماع .و اعتبارهای مرباط به مِلك ،کالم،
ریاست و مرئاسیّت و اعتبارهای مرباط به تساویِ طرفین را تحتِ عاعتباریّات بعد از
اجتماع .میگنتاند .در اینجا به این تقریرِ مختصر از عنظریّة اعتباریاتِ .طباطبائی اکتفا
میکنیم و میکاشیم تا قراردادگروی رالز را نیز تقریر کنیم.
قراردادگرویِ رالز
رالز در اوایتلِ مهمترین کتتابش؛ یعنی ،نظریّهای دربتارة عتدالتت ،2میگایتد کته عانااعِ
متعدّدِ نگرشِ فایدهگروانه مدّتهاستت که بر ستنّتِ فلستفی ما ستیطره داشتتهاند و همچنان
دارند .)Rawls, 1999: 46( .امّا نکتة مهمّ این استت که عاین ستیطره بهرغمِ شتكّ و
شتبهههای دائمی که فایدهگروی ،بهآستانیِ تمام ،برمیانگیزد ،ادامه یافته استت.)Ibid( .
رالز ریشتتتة این واقعیّت؛ یعنی ،پتایتاییِ فتایتدهگروی ،3را در عرضتتته نشتتتدنِ بتدیلی برای
فایدهگروی میداند .از نظرِ او ،بهرغمِ برخی کاستتیهای استاستیِ فایدهگروی ،این نظریّه
نظاممندی و وضتاحی دارد که رقیبانی چان شتهادگروی 4و کمالگروی ،5از حیثِ داشتتنِ
آنها ،در مقایسته با آن ضتعیفاند ()Ibid؛ بنابراین ،رالز میکاشتد تا نظریّة بدیلی عرضته
کند که ،به نظرِ او ،صتتارتِ کلّیتر و انتزاعیترِ نظریّة قراردادگروانهای استتت که کستتانی
چان الک ،روسا و کانت عرضه کردهاند (.)Rawls, 1999: xviii
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عدالت در نظریّة رالز فضتیلتی اجتماعی استت و آن را باید از حیثِ ارتباطش با جامعه
تعریف کرد و ویژگیهتایش را بیتان کرد .جتامعته ،متماعتهای از افراد استتتت کته برای
ی رعایتِ اصتالِ مشتخّصتی را الزم میدانند .رعایتِ این اصتال،
صت ́
دستتیابی به اهدافِ خا ّ
نهایتاً ،به ستادِ یکایكِ اعضتای جامعه استت .امّا در عینِ اینکه افراد دستتیابی به ستادِ
متقابل را محتمل میدانند ،چان ،از ستایی ،خیرهای اجتماعی محدوداند و از ستای دیگر،
هر فردی خااهانِ بیشتینهستازیِ اهدافش و لذا ،خیرهایِ بیشتتری استت ،بروزِ تعارض در
میانِ انستانها گزیرناپذیر استت .لذا ،وجادِ اصتالی که بر طبقشتان بتاان به تاافقی رستید
که ماهبتهای اجتماعی عادالنه تازیع شاند و جامعه بسامان شاد ،ضروری مینماید .امّا
مشتکل از همینجا برمیخیزد .عزیرا آنچه عادالنه و ناعادالنه استت ،معماالً محلّ تردید
استتت .)Rawls, 1999: 5( .برای رفعِ این مشتتکل باید معیاری برای عمل یا اصتتلِ
عادالنه و ناعادالنه پیش نهاد .پیشتنهادِ رالز این استت که هر فردی پ از گذرانیدنِ چند
ستتال از زندگیاش و تاانا شتتدن در امارِ فکری تاانایی بر داشتتتنِ عح ّ عدالت .را نیز
کستتتب کنتد ( .)Rawls, 1999: 41استتتتعمتالِ تعبیرِ عح ّ عتدالتت 6.بتهعناانِ ناعی
مهارت این را به ذهن میرستاند که همة افراد به همان آستانی و به همان ستادگیای که
́
به احستاستاتِ درونیشتان مانندِ ترس و شتاق دستترستی دارند ،به داوریهای عادالنه نیز
دستتتترست تی دارنتد .امّتا از اینجتا الزم نمیآیتد کته همتة داوریهتای ععتادالنته .یتا
عناعادالنه.درستت باشتند تا با تنستیقِ همة داوریهایمان جامعة خایش را بهستامان کنیم.
میزانِ اطمینانِ ما از داوریهای گاناگانمان یکستان نیستت .مثالً ،داوریهایی که در حالِ
ترس صتادر میکنیم یا داوریهایی که با منافعِ شتخصتیمان گره خاردهاند ،محلّتردیداند
و بتایتد حتذف شتتتانتد .متا فقط بته داوریهتای ستتتنتیتدهمتان بتایتد اعتنتا کنیم .بته نظرِ رالز،
داوریهای ستنتیدهمان فقط آنهاییاند که هنگامی صتادر میشتاند که اوضتاع و احاالِ
مطلا برای بهرهگیری از عح ّ عدالت .فراهم باشتند و لذا ،دلیلتراشتیهای رایج برای
خطا در داوریهایمان در آنها راه نداشتته باشتند ()Rawls, 1999: 42؛ از اینرو ،فرد با

252

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،60زمستان 1398

تأمینِ شترایطِ الزم برای بهرهگیری از عح ّ عدالت .تاانایی و میلِ رستیدن به تصتمیمِ
درست را خااهد داشت.
امّا چگانه میتاانیم اوضتاع و احاالِ مطلابی را که با ِ هر گانه دلیلتراشتی را بر خطا
ببندند ،فراهم کنیم رالز در پاسا به این پرسش به ماهیّتِ قراردادگروانة نظریّهاش استناد
میکند ( .)Rawls, 1999: 4روشِ پیشتتنهادة او برای نیل به چنین هدفی تاافقِ افراد
در اوضتاع و احاالِ منصتفانهای دربارة اصتالِ عدالت استت .این اوضتاع و احاالِ منصتفانه
فقط در ماقعیّتی حاصتل میشتاند که عوضتعیّتِ آغازین 7.نامیده میشتاد .پیشفرضِ رالز
این استت که رستیدن به تصتاّری مشتترک از عدالت در ستایة نظریّههای اخالقشتناختیِ
مختلف ،باورهای دینیِ متناّع و منافعِ شتخصتی ناممکن استت ()Rawls, 1999: xvi؛
لذا ،برای دستتتیابی به تاافقی دربارة عدالت باید با تعلیق و تحدیدِ بستتیاری از باورهای
فردی و جمعیمتان خاد را در قلمروِ نتاآگتاهی قرار دهیم .در اینجتا مهمترین انگتارة مرباط
بتته وضتتتعیّت آغتتازین؛ یعنی ،عپردة بیخبری 8.مطرح میشتتتاد .پردة بیخبری بتتا
محرومستازیِ افراد از بیشتترِ آگاهیهایشتان اوضتاع و احاالِ الزم برای دستتیابی به تاافقی
عادالنه را فراهم میستتازد .با اِعمال محدودیّتهای پردة بیخبری ،طرفها مبنایی برای
چانهزنی با یکدیگر برای نیل به ستادِ بیشتتر نخااهند داشتت؛ زیرا نه از وضتعیّتشتان در
جامعه خبر خااهند داشتتت و نه از ویژگیهای طبیعیشتتان؛ بنابراین ،در چنین اوضتتاع و
احاالی ،چان ممکن استتت که افراد در هر یك از طبقههای اجتماعیِ ممکن قرار داشتتته
باشتند ،اصتالی را برخااهند گزید که نستبت به گزینههای رقیب خیرهای بیشتتری برایشتان
داشته باشند.
به عقیتدة رالز ،اگر افراد به داوریهای ستتتنتیتده تاجّه کننتد ،در چارچا ِ چنین روشِ
منصفانهای به دو اصلِ کلّی میرسند:
اصتلِ نخستت :هر شتخصتی باید حقّی مستاوی برای (بهرهمندی از) گستتردهترین طرحِ
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آزادیهای استاستیِ برابری که با طرحِ مشتابهی دربارة آزادیهای دیگران ستازگار استت،
داشته باشد (.)Rawls, 1999: 53
اصلِ دوم :نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را باید چنان سامان داد که هم (الف) به
نحاِ معقالی انتظار رود که به سادِ همهاند و هم ( ) به ماقعیّتها و مناصبی که در
دسترسِ همگاناند ،ربط یابند (.)Ibid
این دو اصلِ کلّی بر پایة ساختارِ اساسیِ جامعه وضع میشاند و زمینة دستیابی به
جامعة عادالنه و بسامان را فراهم میسازند .رالز عآزادیِ سیاسی (حقّ ر ی دادن و حقّ
دستیابی به مناصبِ عمامی) و آزادیِ بیان و آزادیِ تتمّع ،آزادیِ وجدان و آزادیِ اندیشه،
آزادیِ شخ  ،که آزادی از سرکا ِ روانی و تعرّضِ بدنی و قطعِ عضا (یکوارچگیِ فرد) را
شامل میشاد و نیز حقّ حفظِ داراییِ شخصی و آزادی از بازداشتِ خادسرانه و مصادرة
خادسرانة اماال ،)Ibid( .را مصادیقِ آزادیهای اصلِ نخست میداند .امّا اصلِ دوم حاکی
از جایز بادنِ برخی نابرابریهای اجتماعی با هدفِ دستیابیِ افراد به مقدارِ بیشتری از
برخی خیرهاست؛ از اینرو ،رالز اصلِ نخست را عاصلِ آزادیِ برابر 9.و اصلِ دوم را عاصلِ
تمایز 10.مینامد.
مقايسه
حال که از تقریرِ نظریّههای طباطبائی و رالز فارغ شدیم ،میکاشیم تا این دو نظریّه را
از حیثِ وجاهِتشابه پیشفرضها ،استداللها و الزمههایشان مقایسه کنیم.
الف) مقايسۀ پیشفرضها
نخستین وجهِتشابهِ نظریّههای طباطبائی و رالز به پیشفرضهایشان مرباط است.
چنانکه از سخنانشان برمیآید ،آنان ،دستکم ،در پذیرشِ سه پیشفرض همداستاناند.
این پیشفرضها را در ادامه بیان میکنیم.
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تأکید بر فاعلِ شناسايی در تعیینِ خوبیِ چیزها
نخستین پیشفرض به معیارِ خابیِ چیزها مرباط است .فیلسافِ اخالق باید به این
پرسش پاسا دهد که وقتی از خابیِ چیزی و در مقابل ،از بدیِ چیزی دیگر سخن میگاید،
معیارش برای این داوری چیست وقتی از گزارة عسیب خا است .سخن میرود،
مدلالش عخا بادنِ سیب برای انسان .است .به عبارتِ دیگر ،گزارة مذکار دو طرف
مییابد :یکی ،سیب بهعناانِ چیزی خارجی با کیفیّاتی خاص و دیگری ،انسانی که دربارة
خابیِ سیب داوری میکند .این تاجّه به دو طرفِ گزاره به این پرسش میانتامد که آیا
خابیِ سیب واقعیّتی عینی است یا به ادراکِ او وابسته است
به نظرِ طباطبائی ،خابی و بدی که آنها را به چیز یا عملِ خاصّی نسبت میدهیم،
صفاتِ عینیِ آن چیز یا عمل نیستند ،بلکه آنها را بر اساسِ تأ یری که بر قاای فعّالِ ما
مینهند ،به چیزی یا عملی نسبت میدهیم .در هر بار ارتباط با چیزی باید در تمایزِ دو امر
دقّت کنیم :نخست ،چیزی که با آن مااجه میشایم ،به همراهِ صفاتِ عینیاش ،که مستقلّ
از ادراکِ ́ما وجاد دارد .دوم ،نحاة ارتباطی که آن چیز با صفاتِ عینیاش با ادراکِ ما دارد.
مثالً ،مستقلّ از ادراکِ ما میاهای به نامِ عسیب .وجاد دارد .بیشك ،سیب خااصّ
مخصاصی دارد .همچنین ،از ماادّ مختلفی تشکیل شده است .امّا ،وقتی سیب را فقط از
حیثِ نحاة ارتباطش با ادراکمان لحاظ میکنیم ،صفاتی مانندِ خابی و زیبایی برایش قائل
میشایم .به عقیدة طباطبائی ،خااصّ چیزها ،بهرغمِ باتشان ،هنگامِ ادراک شدنشان در
ذهنِ فاعالنِ مختلف ،که سازمانهای طبیعیِ مختلفی دارند ،به صُاَرِ متفاوتی ادراک
میشاند .مثالً ،االغ آوازش را دلنااز میپندارد و از آن لذّت میبرد .جانارانی نیز هستند
که از فاصلههای دور به بایِ مردار میآیند یا ،مثالً ،از مزة شیرینی نفرت دارند .پ ،
عخابی .و عبدی ،.که خااصّ طبیعیِ حسّی نزدِ ما دارند ،نسبیاند و مثالً ،به کیفیّتِ
سلسلة اعصا یا مغزِ ما مرباطاند (طباطبائی.)204 :1388 ،
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به عقیدة رالز نیز ،در بسیاری از ماارد ،تصاّراتِ روزمرّة ما از خابی و بدیِ چیزها بسیار
واضحاند .میتاان یك متعلَّقِ شناسایی را با ویژگیهایش ،به شرطِ مطابقتِ ویژگیهایش
با معیارهایِ مقبالِ ما ،عخا  .دانست .از نظرِ رالز ،خابیِ یك چیز از نسبتِ ویژگیهایش
زها در خا
با تتربة انسان از آن چیز حاصل میشاد؛ یعنی ،بهرغمِ اینکه ویژگیهایِ چی ́
یا بد دانستنِ چیزها دخیلاند ،آگاهیها و تتاربی که ما از چیزها به عناانِ متعلَّقاتِ
شناساییمان داریم ،نیز در این امر تعیینکنندهاند .رالز در اینباره مینایسد:
ع...گفتنِ اینکه چیزی خا است ،حاویِ اطّالعاتِ مفیدی است .ما
تتربه یا آگاهیِ مشترکِ بسندهای از این امار داریم تا فهمی از
ویژگیهای مطلابی که در امرِ متعارف یا پذیرفتهای مصداق یافتهاند،
داشته باشیم .اکثرِ اوقات معیارهایی قراردادی وجاد دارند که بر رویّة
تتاری یا رویّة عملیِ دیگری که معرّفِ این خاصّههایند ،ابتنا دارند ....
امّا ،نکتة اساسی این است که این معیارها بر ماهیّتِ ماضاعات ِماردِ نظر
و نیز بر تتربة ما از آنها استااراند.)Rawls, 1999: 352( ..
نکتة دیگری که رالز در تعیینِ خابی و بدیِ چیزها مهم میداند ،تفاوت در نظرگاههای
افراد است .به عقیدة او ،مااردی هستند که یافتنِ معیارِ مشترک در آنها در گروِ انتقال به
نظرگاههای مختلف است .بسته به نظرگاهِ هر یك از ما دربارة فالن چیز ،تصاّرمان از
خابی و بدیِ آن چیز متفاوت خااهد باد؛ لذا ،در بسیاری از ماارد از نظرگاهمان فاصله
میگیریم و از نظرگاهِ دیگران به ماضاعی مینگریم .مثالً ،نظرگاهِ ما دربارة پزشكِ خا
این است که پزشكِ خا کسی است که مهارتها و تااناییهایی دارد که عاقالنه است
که بیمارانش آنها را در یك پزشك بتایند .به گفتة رالز ،عنظرگاه بسته به هر ماردی
تغییر میکند و تعریفِ "خابی" هیچ ضابطة عامّی برای تعیینِ آن را شامل نمیشاد .این
امار یا به اقتضایِ ماقعیّت تبیین میشاند یا از سیاقِ (امار) استنباط میشاندRawls, ( .
.)1999: 354
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به این ترتیب ،به سببِ نقشِ فاعلِ شناسایی در شناساییِ کیفیّاتِ چیزها ،خابی و بدی
را باید محصالِ تعاملِ متعلَّقِ شناسایی و فاعلِ شناسایی دانست؛ لذا ،آرای طباطبائی و رالز
دربارة تأ یرِ فاعلِ شناسایی بر خا یا بد دانستنِ چیزها مقایسهپذیرند و هر دویِ آنان
خابی و بدی را معلالِ تعاملِ فاعلِ شناسایی و کیفیّاتِ عینیِ چیزها میدانند.
«مستخدمِ بالطّب » بودنِ انسان
یکی از پرسشهای مهم دربارة نظریّاتِ اجتماعی و اخالقی این است که آیا انسان ،به
مقتضای طبعش ،خااهانِ اجتماعی زیستن است یا منافعِ اجتماعی زیستن او را به اجتماعی
زیستن میکشانند .طباطبائی نیز در نظریّهاش به این پرسش پاسا میدهد.
به عقیدة طباطبائی ،تأمّل در تاریاِ زندگیِ انسانها ما را به این رهنمان میشاد که
هر انسانی هرگاه با چیزی مااجه میشاد که به نحای میتااند از آن بهرهمند شاد ،آن را
به استخدامِ خایش درمیآوَرَد .چنین استخدامی خادِ انسان را نیز شامل میشاد و هر
انسانی در مااجهه با همناعانش میخااهد آنان را نیز به استخدامش درآوَرَد .به نظرِ
طباطبائی ،دلیلِ این امر این است که اعتبارِ استخدام در ساختارِ طبعیِ انسان ریشه دارد.
ساختارِ طبعیِ انسان چنان است که به همة متعلَّقاتِ تتربهاش از دریچة استخدام مینگرد.
امّا ،تفاوتِ بنیادینی میانِ به استخدام در آوردنِ همناعانمان و به استخدام در آوردنِ
ماجاداتِ دیگر هست .در به استخدام در آوردنِ ماجاداتِ دیگر انسان هر گانه تصرّفی را
یكسایه انتام میدهد تا نیازهایش را به بهترین شیاه رفع کند .امّا در به استخدام در
آوردنِ همناعانش این رابطه دوسایه است؛ یعنی ،اگرچه فرد برای سادِ خادش همناعانش
را به استخدام درمیآوَرَد ،همدالنه درمییابد که همناعانش نیز همانندِ اویند .آنان نیز حق
دارند که او را به استخدامِ خایش درآوَرند .لذا ،انسان میکاشد تا با تعدیلِ استخدامش این
پیام را به هم-ناعانش برساند که آنان نیز این تعدیل را در رفتارِ استخدامیشان اِعمال
کنند .به بیانِ دیگر ،استخدامهای انسانی چناناند که در آنها هر دو انسانی نیازهای
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یکدیگر را رفع میکنند .لذا ،اعتبارِ استخدام اعتبارِ دیگری را پدید میآوَرَد که عاعتبا ِر
اجتماع .نام دارد .انسانها میآمازند که برای تأمینِ بیشترین نیازشان باید با یکدیگر
زندگی کنند و در مناسباتِ سامانیافتهای که سببِ پایاییِ اجتماع میشاند ،یکدیگر را به
استخدام درآورند .این تفسیری است که طباطبائی ،بر اساسش ،انسان را عمستخدمِ بالطّبع.
میداند .از نظرِ او ،طبعِ انسان ،بالذّات ،مقتضیِ اجتماعی زیستن نیست ،بلکه ،از سرِ اضطرار
برای رفعِ نیازهایش بدان تن میدهد .به بیانِ دقیقتر ،باید گفت که انسان عمستخدمِ
بالطّبع .و عمدنیِ بالتّبع .است (طباطبائی.)208 - 207 :1388 ،
به نظرِ طباطبائی ،جامعه اجتماعی تعاونی است که در آن عاحتیاجاتِ همه با همه تأمین
میشاد( .طباطبائی .)208 :1388 ،انسان نیز بر اساسِ ساختارِ طبعیاش اعمالش را با
اعتبارِ عوجا  .انتام میدهد ،اعتباری که فقط هنگامی پدید میآید که طلبِ سادی
برای فرد شاقِ دستیابی بدان را ایتاد کرده باشد؛ لذا ،اوّالً ،جامعه با فراهم آوردنِ ساد
قابلیّتِ این را دارد که متعلَّقِ شاق باشد و انیاً ،فرد چان خااهانِ ساد است ،به سای آن
حرکت میکند.
دربارة رالز باید گفت که وی بحثِ مستقلّی دربارة عمدنیِ بالطّبع .بادن یا نبادنِ
انسانها نکرده است ،هر چند که نظریّهاش را کلّیتر و انتزاعیتر از نظریّة عقراردادِ
اجتماعیِ .روسا و الک دانسته که دربارة چراییِ تکاّنِ جامعه پدید آمدهاند ( Rawls,
 .)1999: 10وی کاشیده تا از عادالنهتر کردنِ جامعهای بحث کند که پشتاانهاش قرنها
زندگیِ اجتماعی است .لذا ،این پرسش که طبعِ انسان مقتضیِ اجتماعی زیستن است یا نه،
برای او اهمّیّتی نداشته است ( .)Rawls, 2001: 5امّا با ژرفکاوی در نظریّهاش میتاان
ماضع او در اینباره را دریافت .از نظرِ رالز ،از سایی ،جامعه قااعدی دارد که رعایتشان
ماجبِ کسبِ منافعِ بسیاری برای اعضایش میشاد .از سای دیگر ،انسان همااره خااهانِ
کسبِ خیرهایی است که با آنها اهدافش را پی بگیرد .لذا ،انسان برای دستیابی به
خیرهای بیشتر اجتماع را تشکیل میدهد ،هر چند که تشکیلِ اجتماع مخاطرهآمیز است؛
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زیرا ،بهرغمِ فراهم آوردنِ منافع ،چهبسا تزاحمهایی نیز در میانِ افراد پدید آوَرَد .امّا ،رالز
طرفهای درگیر در انتخا ِ اصالِ حاکم بر جامعه را بیاعتنا به یکدیگر میداند و تفسیرش
از عقالنیّت را باید به معنای محدودِ کلمه در نظر گرفت؛ یعنی ،به معنای انتخا ِ مؤ ّرترین
وسیله برای رسیدن به اهدافی معیّن ()Rawls, 1999: 12؛ لذا ،اگر افراد را صرفاً از
حیثِ طبعشان لحاظ کنیم ،گرایشی به طرفهای دیگر برای تشکیلِ جامعه ندارند ،بلکه
فقط هنگامی به تشکیلِ اجتماع ساق مییابند که عقلشان منافعی در این کار بیابد.
بدینترتیب ،آرای طباطبائی و رالز دربارة پیشفرض مذکار مقایسهپذیر هستند؛ یعنی،
هر دوی آنان ،اوّالً ،جامعه را دارای قابلیّتِ سادرسانی میدانند و انیاً ،انسان را ماجادی
که خااهانِ سادِ بیشتر است ،میانگارند .پ  ،هر دوی آنان انسان را خااهانِ کسبِ منافعِ
مدنی میدانند.
ديگرگزينی
پیشفرضِ دیگر به پاساِ این پرسش مرباط است که آیا انسان در افعالِ ارادیاش
صرفاً خااهانِ رفعِ نیازهای خایش است یا اینکه دیگرگزینی نیز در او یافت میشاد در
پاسا به این پرسش به سه ر ی میتاان قائل باد:
 .1انسان در همة اعمالش صرفاً خااهانِ بیشینهسازیِ سادِ خایش است و میکاشد تا
آن را به هر قیمتی کسب کند و گرایشی به سادهای دیگران ندارد (پیكحرفه:1390 ،
.)119
 .2انسان در همة اعمالش بدونِ تاجّه به منافعِ خایش میکاشد تا هر عملی را چنان
انتام دهد که بیشترین ساد را برای دیگران داشته باشد .مثالً ،اگر در عملی سادِ دیگران
رسیدنِ ضرری به انسان را ایتا کند ،انسان باید آن را انتام دهد (.)Mill, 1998: 55
 .3انسان در همة اعمالش هم خادگزین است و هم دیگرگزین؛ یعنی ،اگرچه خااهانِ
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منافعِ خایش است ،به هر قیمتی حاضر به کسب آنها نیست .انگیزههای او صرفاً به
خادش معطاف نیستند ،بلکه بسیاری از اعمالش را با انگیزههای دیگرگزینانه انتام
میدهد .وی میکاشد تا اعمالش را چنان رقم زند که با آنها پاساِ مناسبی به گرایشهای
مختلفش بدهد.
اگرچه نظریّههای طباطبائی و رالز به سببِ پیچیدگیهایشان چهبسا نظریّههای
خادگزینانهای قلمداد شاند ،طباطبائی و رالز به ر یِ سام قائلند.
طباطبائی در مبحثِ عحسن و قبح .از مقالة ششمِ اصالِ فلسفه و روشِ رئالیسم به
ناعی نسبیّت در گزارههای اخالقی قائل میشاد .هر عملی بر حسبِ نسبتش با قاای فعّالِ
انسان عخا  .یا عبد .خاانده میشاد .انسان وقتی با اعضای جامعه ارتباط مییابد،
میخااهد همة اعمالش را چنان رقم زند که با قاای فعّالش کامالً مُالئم باشند ،بیآنکه
دربارة تأ یرِ اعمالش بر دیگران بیندیشد .به بیانِ دیگر ،انسان همه چیز را به استخدامِ
خایش درمیآوَرَد تا به بیشترین سادِ ممکن برسد .فقرة زیر از سخنانِ طباطبائی مؤیِّدِ این
امر است:
عآیا این ماجادِ عتیب با نیروی اندیشة خاد اگر با یك همناعِ خاد
(انسانی دیگر) رو به رو شاد ،به فکرِ استفاده از وجادِ او و از افعالِ او
نخااهد افتاد و در ماردِ همناعانِ خاد استثنا قائل خااهد شد بیشبهه،
چنین نیست؛ زیرا این خای همگانی و واگیر را که پیاسته دامنگیرِ افرادِ
انسان میباشد ،نمیتاان غیرِطبیعی شمرد و خااهناخااه این روش مستند
به طبیعت است( ..طباطبائی.)206 :1388 ،
طباطبائی از طبیعتِ انسان سخن میگاید و گرایشِ طبیعیِ او را معطاف به خادش
میداند .از اینجا میتاان دریافت که افعالِ ارادیِ انسان صرفاً خادگزینانهاند .البتّه،
طباطبائی سخنانِ دیگری نیز دارد که چهبسا ظاهراً با سخنِ پیشین متعارض بنمایند ،ولی
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آنها تفسیری از سخنِ اوّلِ طباطبائیاند .طباطبائی در بحث از عاستخدام .مینایسد:
عهر پدیده از پدیدههای جهان و از آن جمله حیاان و بهویژه انسان
حبّ ذات را داشته و خاد را دوست دارد و همناعِ خاد را همان خاد
میبیند و از این راه احساسِ ان در درونِ وی پدید آمده و نزدیك شدن
و گرایش به همناعانِ خاد را میخااهد( ..طباطبائی.)208 :1388 ،
این سخنِ طباطبائی تفسیری است از عخاد.ی که خااهانِ ساد است .انسان چان
دیگری را مانندِ خاد مییابد ،قلمروِ وجادش را همدالنه میگستراند و مفهامِ برساخته از
خاد را بر همناعانش منطبق میسازد .البتّه ،نباید دربارة این سخن مبالغه کرد و ناعی
دیگرگزینیِ مطلق را از آن استنباط کرد .ظاهرِ سخنِ طباطبائی با این سازگار نیست .آنچه
با کلّ نظریّة او هماهنگ است این است که انسان خااهانِ سادِ خایش است ،ولی در
مااجهه با همناعانش آنان را مانندِ خایش میانگارد و حقّ متقابلِ برخارداری از ساد را
برایشان به رسمیّت میشناسد .لذا ،با مقیّد کردنِ اعمالش نشان میدهد که اهدافش هم
ناظر به سادِ خادِ اویند و هم ناظر به سادِ دیگران .به بیانِ دیگر ،انسان با همدلی درمییابد
که همناعانش صرفاً ابزارِ دستیابیِ او به سادِ بیشتر نیستند ،بلکه آنان نیز غایتی فی-
نفسهاند ،نظامی از ارزشها و اهداف دارند و برای دستیابی به آنها و حفظشان عمل
میکنند .به نظرِ ما ،این تعبیرِ مناسبی است که با آن میتاان سخنِ زیر را به نحاِ مناسبی
تفسیر کرد:
عما میگاییم انسان با هدایتِ طبیعت و تکاین پیاسته از همه سادِ
خاد را میخااهد (اعتبارِ استخدام) و برای سادِ خاد سادِ همه را میخااهد
(اعتبارِ اجتماع) و برای سادِ همه عدلِ اجتماعی را میخااهد (اعتبارِ حسنِ
عدالت و قبحِ ظلم)( ..طباطبائی.)209 :1388 ،
رالز نیز در اینباره ماضعِ مشابهی اتّخاذ میکند .او یکی از شرایطِ افراد در وضعیّتِ
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آغازین را عقالنیّتشان میداند .بنا بر تعریفِ او از عقالنیّت ،طرفها خااهانِ کسبِ هر چه
بیشترِ خیرهای اجتماعی برای پیگیریِ اهدافشان هستند ( .)Rawls, 1999: 123به
ماجبِ عقالنیّت ،طرفها به دیگران حَسَد نمیورزند و خااهانِ کاستن از منافعِ آنان نیستند.
ها در
از سای دیگر ،طرفها خااهانِ خیررسانی به دیگران نیز نیستند .به بیانِ دیگر ،طرف ́
وضعیّتِ آغازین ساد و زیانِ دیگران را تعلیق میکنند و به آن دو نمیاندیشندRawls, ( .
.)1999: 125
شاید چنین امری ماهمِ این بنماید که رالز انگیزههای فرد را صرفاً معطاف به خادِ
فرد میداند .امّا رالز این تاهّم؛ یعنی ،خادگزین پنداشتنِ افراد به سببِ بیتاجّهیشان به
یکدیگر در وضعیّتِ آغازین را ناشی از بدفهمی و خلطِ میانِ انگیزة افراد در وضعیّتِ آغازین
و انگیزة آنان در زندگیِ روزمرّه میداند ( .)Rawls, 1999: 128افراد پ از تاافق
دربارة اصالِ عدالت با داشتنِ ح ّ عدالت خادشان را دارای حقاق و تکالیفی میدانند که
باید مطابقشان رفتار کنند .به عبارتِ دیگر ،وضعیّتِ آغازین زمینة تکاّنِ جامعهای عادالنه
را فراهم میسازد .این عدالت فقط با چنین روشی و در چنین اوضاع و احاالی حاصل
میآید .امّا ،با کنار رفتنِ پردة بیخبری ،افراد بر اساسِ اصالی دربارة عدالت که خادشان
وضع کردهاند ،عمل میکنند؛ لذا ،در جامعة عادالنهای که رالز میخااهد بنا شاد ،انگیزههای
افراد هم به خادشان و هم به دیگران معطافاند .این امر در سخنِ زیر از رالز مشهاد
است:
عدر امارِ عملی ،هر فردی از وضعیّتِ خاد واقعاً آگاهی دارد و اگر
بخااهد ،میتااند از پیشامدها به نفعِ خادش بهرهبرداری کند .اگر ح
عدالتی که او دارد ،وی را به عمل بر مبنای اصالِ ناظر به حق ،که در
وضعیّتِ آغازین پذیرفته میشاند ،برانگیزد ،امیال و اهدافش مطمئناً
خادگزینانه نخااهند باد.)Ibid( ..
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بدینترتیب ،یکی از پیشفرضهای مشابه میان نظریّههای طباطبائی و رالز این است
که اهدافِ انسان در اعمالش هم معطاف به خادِ اویند و هم معطاف به دیگران.
ب) مقايسۀ استداللها
دومین وجهِتشابهِ نظریّههای طباطبائی و رالز به استداللهایشان مرباط است .بهرغمِ
تفاوتهایِ اساسی در استداللهای طباطبائی و رالز ،دستِکم ،دو وجهِ تشابه در
استداللهایشان وجاد دارند که عبارتند از :عتاسّل به روانشناسی .و عاصلِ انتخا ِ
عقالنی ..حال ،به تاضیحِ این دو وجهِ تشابه میپردازیم.
اصلِ «انتخابِ عقالنی»
یکی از وجاهِتشابهِ نظریّههای طباطبائی و رالز به کاردکردِ عقل در انتخا ِ گزینهها
مرباط است .بنا بر هر دو نظریّه ،عقل با تأکید بر میزانِ دشااریِ یك عمل و نتیتة آن
عمل مقایسهای میانِ یك عمل و عملی دیگر انتام میدهد و عملی را که دشااریِ کمتر
و نتیتة بهتری داشته باشد ،ععملِ معقال .میخااند .البتّه ،رالز بیشتر بر نتیتة عمل تأکید
میکند و عملی را که نتیتة بهتری داشته باشد ،برگزیدة عقل میداند ،ولی طباطبائی ،در
عینِ تأکید بر نتیتة عمل ،بر میزانِ دشااریِ عمل نیز تأکید میکند.
طباطبائی در بحث از اعتبارِ انتخا ِ اخفّ و اسهل اصلِ انتخا ِ عقالنی را تاضیح
میدهد .انسان چان اعمالش را با تفکّر انتام میدهد ،باید وجهی بیابد تا میانِ او و انتخا ِ
یك عمل نسبتِ عوجا  .برقرار شاد و سو  ،آن عمل انتام شاد .یکی از عللِ این
انتخا این است که عملی در مقایسه با عملی دیگر ،بهرغمِ داشتنِ نتیتة یکسان ،مقتضیِ
صَرفِ نیرویِ کمتری باشد و به عبارتِ دیگر ،سبكتر و آسانتر باشد .طباطبائی در این
باره مینایسد:
عقاای فعّالة ما که کارهای خاد را با فکر انتام میدهند و یا هر قاّة
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فعّالة طبیعی هرگاه با دو فعل مااجه شاد که از جهتِ ناع متشابه ولی از
جهتِ صَرفِ قاّه و انرژی مختلف؛ یعنی ،یکی دشاار و پر رنج و دیگری
آسان و بیرنج باده باشد ،ناچار قاّة فعّاله به سای کارِ بیرنج تمایل پیدا
کرده و کارِ پررنج را ترک خااهد گفت( ..طباطبائی)205 :1388 ،
طباطبائی یادآور میشاد که سیرِ تطاّرِ جامعه و بروزِ پیچیدگیهایی در افعالِ انسانی
نشان میدهند که انسانها از کارهای ساده دست میکشند و کارهای دشاارتر را انتام
میدهند .مثالً ،انسانِ اوّلیّه برای رفعِ گرسنگیاش از گیاهانِ دسترسپذیر و گاشتِ خام
استفاده میکرد ،ولی انسانِ امروزی برای رفعِ گرسنگیاش نیرویِ بیشتری صرف میکند.
امّا این تطاّر به اصلِ انتخا ِ اخفّ و اسهل لطمهای نمیزند ،بلکه باید گفت که اهدافِ
انسانها پیچیدهتر شدهاند .انسانِ اوّلیّه صرفاً خااهانِ سیری باد ،ولی انسانِ امروزی از
تغذیه ،عالوه بر سیری ،اهدافِ دیگری چان لذّت بردن از طعمِ غذا و حفظِ سالمتِ جسمانی
نیز دارد (همان).
از نظرِ رالز ،در انتخا ِ برنامههای مختلف برنامهای که شُمالِ بیشتری داشته باشد،
عقالً بر برنامههای دیگر ترجیح دارد .مثالً ،فرض کنید که میانِ انتخا ِ سفر به پاری و
سفر به رم مردّدید .اگر در پاری همة کارهایی را که میخااهید در رم انتام دهید ،بتاانید
انتام دهید و چیزهای دیگری نیز نصیبتان شاند ،سفر به پاری شُمالِ بیشتری خااهد
11
داشت و خااستههای بیشتری را تحقّق خااهد بخشید .رالز این معیار را عاصلِ شُمال.
مینامد و آن را چنین شرح میدهد :عدومین اصلِ انتخا ِ عقالنی این است که یك برنامة
(کاتاهمدّت) را باید در صارتی بر برنامهای دیگر ترجیح داد که اجرایش همة اهدافِ مطلا ِ
برنامة دیگر به عالوة اهدافِ نسبتاً بیشتری را برآورده سازد)Rawls, 1999: 362( ..
بیانِ اخیرِ طباطبائی درباره تطاّرِ افعالِ انسان بر عاصلِ شُمالِ .رالز منطبق است.
طباطبائی بر نتایجِ عمل تأکید میکند .وی عملی را که نتایجِ بیشتری داشته باشد ،ماردِ
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تأییدِ عقل میداند .همچنین ،رالز با طباطبائی دربارة تأ یرِ دشااریِ عمل بر انتخا ِ آن
همداستان است .اگرچه رالز صریحاً از این سخن نمیگاید ،چان با قسمتِ دومِ بیانِ
طباطبائی همداستان است و معتقد است که از میانِ دو عمل ،عملی که نتایجِ فراگیرتری
داشته باشد ،انتخا میشاد ،با قسمتِ نخستِ بیانِ طباطبائی نیز تلایحاً همداستان است.
زیرا یکی از اهدافِ انسان نیل به راحتی و تحمّلِ رنج کمتر است؛ لذا ،اگر دو عمل نتایجِ
کامالً یکسانی داشته باشند ،عملی که انتامش مقتضیِ تحمّلِ رنجِ کمتری باشد ،بر دیگری
ترجیح خااهد داشت .بدینترتیب ،وجادِ تشابه در استداللهای طباطبائی و رالز دربارة
عاصلِ انتخا ِ عقالنی .مشهاد است.
توسّل به روانشناسی
تاسّل به روانشناسی یکی دیگر از وجاهِتشابهِ استداللهای طباطبائی و رالز است ،هر
چند که اهدافِ آنان از چنین کاری متفاوت است .رالز در نظریّهای دربارة عدالت در ماارد
بسیاری به روانشناسی متاسّل میشاد .مثالً ،وی در بیانِ شرایطِ وضعیّتِ آغازین،
ویژگیهایِ روانیِ طرفها را تحلیل میکند .همچنین ،دربارة اینکه افراد در سنّ بلاغِ
فکریشان دارای عح ّ عدالت .میشاند ،از روانشناسی بهره میبَرَد .چنین تاسّلی دربارة
تحلیلِ پایاییِ جامعه نیز دیده میشاد .امّا یکی از مااردی که از حیثِ ماضاعی در
نظریّههای طباطبائی و رالز مقایسهپذیر است ،تاسّل به روانشناسی در تبیینِ سیرِ اخالقی
شدنِ انسانهاست .در اینجا میکاشیم که تاسّلِ رالز به روانشناسی را با ماردی که
طباطبائی در عادراکاتِ اعتباری .بدان متاسّل میشاد ،مقایسه کنیم.
طباطبائی در بحث از ادراکاتِ اعتباری و بیانِ انااعشان خاطرنشان میکند که اعتباریّات
چان قضایایی حقیقی نیستند ،رابطة تالیدی با ادراکاتِ دیگر ندارند و نمیتاان برایشان
برهان اقامه کرد و با برهان نخستین اعتباریّات و انااعِ دیگری را که از آنها گرفته میشاند،
به دست آوَرد؛ لذا ،برای دستیابی به این هدف رویکردی روانشناختی اتّخاذ میکند .به
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عقیدة وی ،اگر در زندگیِ کادکان و افعالشان دقیق شایم ،میتاانیم سیرِ تکاّنِ اعتباریّات،
از جمله اعتباریّاتِ اخالقی ،در آنان را دریابیم؛ بنابراین ،برای تبیینِ تکاّنِ اعتباریّاتِ
اخالقی و نحاة گسترشِ آنها باید به زندگیِ کادک و رشدِ تدریتیِ او تاجّه کرد
(طباطبائی.)202-201 :1388 ،
رالز نیز در اینباره رویکردِ مشابهی اتّخاذ میکند .به عقیدة وی ،در سیرِ اخالقی شدنِ
12
انسانها سه مرحلة بههمپیاسته وجاد دارند .نخستین مرحله عاخالقِ مرجعیّتمحار.
است .در این مرحله انسان در دورة کادکی میزید و تااناییِ درکِ ارزشها و استدالل
کردن دربارة آنها را ندارد ،بنابراین از والدینش فرمان میبَرَد .در این مرحله کادک به
والدینش اعتماد میکند .این اعتمادِ کادک معلالِ دو چیز است :یکی اینکه ،عوی
تشخی میدهد که آن دو آشکارا دوستش میدارند )Rawls, 1999: 406) .و دیگر
اینکه ،عاو از کارهایی که عشقِ آنان در آنها بروز مییابد ،ساد میبَرَد.)Ibid( .
با رشدِ کادک و مشارکت او در جماعتهای مختلف مرحلة دومِ سیرِ اخالقیاش آغاز
میشاد .این مرحله عاخالقِ جماعتمحار 13.است .در این مرحله انسان با حقاق ،تکالیف
و آرمانهای گروههای مختلف آشنا میشاد (.)Rawls, 1999: 409
قرار گرفتن در گروههای مختلف و نگریستن به مسائل از نظرگاههای متفاوت بهتدریج
این تاانایی را در انسان ایتاد میکند که به مرحلة سام؛ یعنی ،عاخالقِ اصالمحار،14.
وارد شاد .در این مرحله عح ّ عدالت .در انسانها پدید میآید و انسانها در نگرشِ
خایش به نظرگاههای دیگر تاجّه میکنند و نهایتاً ،به اصالِ نخستینی دربارة قااعدِ اخالقی
و سیاسی میرسند (.)Rawls, 1999: 415
بدینترتیب ،تاسّل به روانشناسی در نظریّههای طباطبائی و رالز مشهاد است و
میتاان تاسّلِ آنان بدان را مقایسهپذیر دانست.
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مقايسۀ الزمهها
سامین وجهِتشابهِ نظریّههای طباطبائی و رالز به الزمههایشان مرباط است .نظریّههای
آنان دو الزمة اساسیِ مشابه دارند .نخستین الزمه تقابلی است که هر دویِ آنان میانِ
مفاهیمِ عخیر .و عحق .مینهند و به تبعِ آن ،نقشِ ویژهای برای مفهامِ عحق .قائلند.
الزمة دوم ععینیّتِ گزارههای اخالقی .است .حال ،این دو الزمه را ،بهتفصیل ،بیان
میکنیم.
تقابلِ «خیر» و «حق» و نقشِ سامانبخشِ «حق» در آن
یکی از مباحثِ مهم در فلسفة اخالق نسبتِ عخیر .و عحق .است .اهمّیّتِ این مبحث
تا آنتاست که برخی ساختارِ نظریّههای اخالق-شناختی را به تعریفی وابسته میدانند که
در آنها از مفاهیمِ عخیر .و عحق .و نحاة ارتباطشان عرضه میشاد ( Rawls, 1999:
 .)21در ادامه ،میکاشیم تا نسبتِ مفاهیمِ عخیر .و عحق .در آرایِ طباطبائی و رالز را
بررسی کنیم.
به نظرِ طباطبائی ،حسن و قبحِ اخالقی اماری نسبیاند و با ساختارِ طبعیِ انسان ارتباط
دارند .این ساختار در اوضاعِ تاریخی و جغرافیاییِ مختلف و حتّی در اوضاعِ یکسان به تبعِ
ویژگیهای فردیِ مختلف ابت نیست .لذا ،خابی و بدیِ چیزها نسبیاند .طباطبائی در
اینباره مینایسد:
ع ...مفهامِ "باید و نباید و خا و بد" و نظایرِ آنها پیاسته همآغا ِ
ش
تغییر میباشد؛  ...انسان چه بسیار بایستنیها را ترک گفته و خا ها را
بد شمرده تا به حد امروزه رسیده .انسان هیچگاه از فکرِ خا و بد
دستبردار نیست ،ولی پیاسته با پیشرفتِ زندگی بد را خا و خا را
بد میشمارد؛ زیرا هیچگاه زندگانیِ دیروزی را با احتیاجاتِ امروزی وفق
نمیدهد( ..طباطبائی.)215 :1388 ،
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مالک دانستنِ لذّت و اَلَم برای خابی و بدی سبب میشاد که هر انسانی چیزِ خاصّی
را خا بداند ،ولی انسانی دیگر همان چیز را بد بداند .لذا ،میانِ انسانها تزاحم پیش میآید
و مانعِ آن میشاد که هر انسانی با آسادگی به اعمالش بوردازد .طباطبائی در مبحثِ ععدلِ
اجتماعی ،.که تحتِ مبحثِ عاعتبارِ استخدام .آورده است ،هر گانه عملی را به صرفِ
اینکه انسانی آن را خیر میانگارد ،جایز نمیداند و از خیرهایی که نباید پایمالشان کنیم،
سخن میگاید:
عو البتّه ،نباید از کلمة استخدام ساءِاستفاده کرد و تفسیرِ ناروا نماد.
ما نمیخااهیم بگاییم انسان بالطّبع روشِ استثمار و اختصاص را دارد،
چنانکه یك ملّتی در پ ِ پردة آزادیبخشی و القای بردهفروشی به نامِ
استعمار و استمالک و قیمامیّت و تحتالحمایه و هزار نامِ دیگر دیگران
را زین به پشت و لگام بر دهان زده و ساار شاند یا جن ِ دوپا را مانندِ
چارپایان خرید و فروش بنمایند  ....و همچنین ،نمیخااهیم بگاییم چان
انسان مدنیِ بالطّبع و اجتماعی است ،به دستآویزِ اینکه همة زمین و
آفریدههای زمینی از آنِ همه است ،تنی چند در پ ِ پردة فریبندة
انترناسیانالیسم به نامِ رفع ِتضادهای داخلی افکارِ انسانی را کشته و یك
گلّة انسانِ بیفکرِ بیاراده بار آورند که کاچكترین دخالتی در خا و بد
و باید و نبایدِ جهان نداشته باشند و به اتّهامِ ارتتاع ،اخالقِ فاضلة عفّت
و عصمت و غیرت و حیا و صبر را پایمال نمایند و بهعناانِ اینکه مرامِ
کمانیزم و سازمانِ اشتراک بر پایة تحاّل و تکاملِ عمامی استاار است،
واژة انصاف و رحم و عطافت و صداقت و صفا و همچنین بیم و امید و
آرزو و افساس را از قاماسِ بشریّت شسته و چراغهایی که صنع و ایتاد
در درونِ تاریكِ انسان روشن نماده ،خاماش کرده و یك انسانِ الانسان،
آری انسانِ الانسان ،بار آورند( ..طباطبائی.)209-208 :1388 ،
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در این جملهها مفهامی از عحق .مطرح میشاد که ،بر اساسِ آن ،خیرهای متعارض
سامان مییابند .طباطبائی ،از سایی ،با آزادیِ انسان در انتخا ِ خا و بد و باید و نبایدِ
اعمالش ماافق است و این را با تقبیحِ بار آوردنِ عانسانِ الانسان .نشان میدهد و از سای
دیگر ،قیدی بر آزادیِ انسان مینهد و جایز نمیداند که انسان هر گانه عملی را ،گرچه به
قیمتِ استثمارِ دیگران ،انتام دهد .امّا باید پرسید که ،بهرغمِ نگرشهای متفاوت به خیر،
چگانه میتاان به تلقّیِ واحدی از مفهامِ عحق .رسید .طباطبائی پاسا را به اعتبارِ حسنِ
عدل و قبحِ ظلم مرباط میداند .به عقیدة وی ،انسان ذاتاً از همه سادِ خادش را میخااهد
و لذا ،سادِ همه را میخااهد و برای دست-یابی به این سادِ جمعی ،عدلِ اجتماعی را وضع
میکند (طباطبائی .)209 :1388 ،امّا ،چنانکه برخی گفتهاند ،از صِرفِ اینکه انسان از همه
سادِ خادش را میخااهد ،خااستنِ سادِ همه و عدلِ اجتماعی نتیته نمیشاد ،بلکه باید
میانِ اجزای استداللِ طباطبائی مقدّماتِ محذوفی بیابیم (داوریِ اردکانی.)40-39 :1366 ،
تفسیری که با سخنانِ طباطبائی سازگار مینماید ،این است که انسان خااهانِ بیشینهسازیِ
سادش است و لذا ،همة چیزهایی را که بدو ساد میرسانند ،به استخدام درمیآوَرَد .امّا
همة نیازهای انسانی به جنبة خاصّی محدود نمیشاند .یکی از سادهای انسان بهرهمندی
از وجدانی آرام است .گاهی برای دستیابی به این ساد باید از دستیابی به سادهایی
چان روت و قدرت صرفِنظر کرد .انسان خااهانِ بیشینهسازیِ حدّ متعادلی از سادهای
متناّع است ،چنانکه مفاهیمِ عرحم ،.عانصاف .و ععطافت .در سخنِ طباطبائی حاکی از
این است؛ لذا ،انسان نمیخااهد با انصراف از تناّعِ سادها فقط برخی سادهایش را بیشینه
سازد.
نسبتِ عخیر .و عحق .در نظریّة رالز نیز وضعِ مشابهی دارد .رالز خیر را متناسب با
اهدافِ عقالنیِ فرد تعریف میکند .به عقیدة وی ،هر فردی برای خادش نظامِ مشخّصی
از برنامههای عقالنی دارد و هر مایه که تااناییِ بیشتری برای تحقّقِ این برنامهها داشته
باشد ،خیرهای بیشتری کسب خااهد کرد .به بیانِ مختصرتر ،خیرِ هر فردی ارضای میلِ
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عقالنیِ اوست ( .)Rawls, 1999: 79پیداست که برنامههای افراد کامالً متفاوت با
یکدیگرند و لذا ،هر فردی چیزی را خا میداند که چهبسا فردِ دیگری همان را بد بداند.
به گفتة رالز ،عبسیاری چیزها برای فردی خا است و برای دیگری نیستRawls, ( .
 .)1999: 393در چنین وضع و حالی تعارض در اعمالِ اعضای جامعه قریبالاقاع خااهد
باد و این سبب میشاد که افراد نتاانند برنامههای عقالنیشان را تحقّق بخشند و به
خیرهای ماردِنظرشان برسند .لذا ،این امر پایاییِ جامعه را تهدید میکند و زمینة انحطاطِ
آن را فراهم میسازد .رالز برای رفعِ چنین تعارضی وجادِ تاافقی دربارة اصالِ ناظر به
عدالت و حق را ضروری میداند .افراد بهرغمِ اینکه متازند که تلقّیهای متفاوتی از
عخیر .داشته باشند ،متاز نیستند که از عحق .نیز تلقّیهای متفاوتی داشته باشند .افراد
با تاافق دربارة عحق .تلقّیهایشان از عخیر .را چنان سامان میدهند که تعارضهای
جدّی میانشان پیش نیایند .لذا ،نه فقط داشتنِ تلقّیهای متفاوت از عخیر .نادرست نیست،
بلکه برای پایاییِ نظامِ اجتماعی ضروری هم هست؛ زیرا هرچه این تلقّیها متفاوتتر
باشند ،پایاییِ جامعه بیشتر خااهد شد .امّا دربارة تلقّیِ افراد از عحق .وضع متفاوت است.
هیچگانه تفاوتی در اینباره مطلا نیست و فقط اعتقاد به اصالِ یکسان است که تکاّنِ
جامعة بسامان را ممکن میسازد (.)Ibid
از آنچه گفته شد ،میتاان نتیته گرفت که نزدِ طباطبائی و رالز مفهامِ عخیر .از
مفهامِ عحق .متمایز است .مصادیقِ مفهامِ عخیر .از انسانی به انسانی دیگر چهبسا
متفاوتند .این تفاوت سببِ تعارضهای گستردهای میانِ افراد میشاد .امّا مفهامِ عحق،.
بر خالفِ مفهامِ عخیر ،.مقتضیِ تلقّیهای متفاوت نیست ،بلکه مقتضیِ تلقّیِ واحدی است
که با آن بتاان نظامهای متفاوتِ خیرها را سامان داد .سرانتام ،باید گفت که این تلقّیِ
واحد از مفهامِ عحق .با تاافقی که میانِ انسانهای برابر صارت میگیرد ،حاصل میشاد.
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عینیّتِ 15گزارههای اخالقی
از مسائلِ دیگری که هر نظامِ اخالقشناختی باید تکلیفش را با آن یکسره کند ،مسألة
ععینیّتِ گزارههای اخالقی .است .عینیّت در علامِ مختلف معماالً در برابرِ ذهنیّت 16قرار
میگیرد .مثالً ،عینیّت در علام تتربی به معنای تأ یرناپذیریِ قضایای علمی از ذهنیّتِ
نظریّهپرداز است (اُکاشا .)107 :1389 ،در اخالقشناسی نیز وقتی از عینیّت سخن میرود،
مرادمان وابسته نبادنِ گزارههای اخالقی به ذهنیّتِ فاعالنِ اخالقی است؛ یعنی ،حکمِ
اخالقی برای همة انسانها همیشه و همهجا یکسان است و باید مطابق با آن رفتار شاد.
در مقابل ،در نظریّة عذهنیانگاری 17.با قالِ به مدخلیّتِ ذهنیّتِ فاعالنِ اخالقی طرحِ
ناعی نسبیانگاری 18دربارة گزارههای اخالقی در انداخته میشاد (گنسلر 23 :1390 ،و
 .)26امّا مرادِ ما از ععینیّتِ گزارههای اخالقی .قدری با مرادِ رایج از آن تفاوت دارد .به
نظرِ ما ،میتاان گزارهای اخالقی را ععینی .نامید ،ولی لزوماً برای مفادِ آن واقعیّتی کامالً
مستقلّ از انسان ،که کشفشدنی باشد ،قائل نباد .در این معنا از عینیّت عمدتاً بر این نکته
تأکید میرود که گزارههای اخالقی بهرغمِ اینکه مفادشان به دستِ انسانها ،نه کشف،
بلکه جعل میشاد ،گزارههایی مطلقاند و همیشه ،همهجا و در هر وضع و حالی برای
همگان پذیرفتنی خااهند باد .قراردادگروانی چان رالز این معنا از عینیّت را در نظر دارند
و اصالِ اخالقی ماردِ نظرشان را صریحاً عینی میدانند (.)Rawls, 1999: 453
با تاجّه به معنای اخیر از عینیّت ،بهرغمِ وجادِ ابهاماتی در سخنانِ طباطبائی ،شااهدی
نیز یافت میشاند که ،با تاجّه به آنها ،میتاان گفت که او با نفیِ نسبیانگاری ،اصالِ
اخالقی را ععینی .میداند .وی ،بهرغمِ متفاوت دانستنِ نظرگاههای انسانها دربارة
عخیر ،.بر لزومِ داشتنِ تلقّیِ واحدی از مفهامِ عحق .تأکید میکند .او در تعلیلِ اینکه
چگانه انسانها به تلقّیِ واحدی از مفهامِ عحق .میرسند ،ما را به ساختارِ طبعیِ انسان
تاجّه میدهد .به نظرِ وی ،اوّالً ،انسان با همدلی همناعانش را همانندِ خاد میانگارد و با
آنان چنان رفتار میکند که دوست دارد که با او رفتار شاد (طباطبائی .)208 :1388 ،انیاً،
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نظامِ اعتبارسازیِ انسانی در چارچا ِ نیازهای طبیعیِ انسان و متناسب با قاا و جهازهای
طبیعیِ او تحقّق مییابد .هر انسانی هنگامِ انتخا ِ مصادیقِ عحق .آزادیِ بیحدّی ندارد
تا به تبعِ آن ،هر کسی تلقّیِ خاصّی از اصالِ ناظر به حق و عدالت داشته باشد ،بلکه آزادیِ
انسان به ساختارِ طبعیِ او و نیازهای معقالش مقیّد است (طباطبائی)209 :1388 ،؛ لذا،
ساختارِ طبعیِ انسان با ایتادِ محدودیّتهایی در تعیینِ مصادیقِ حق و عدالت زمینة تکاّنِ
گزارههای اخالقیای را فراهم میآورد که ،بهرغمِ وابستگی به جعل و ابداعِ انسانها ،همیشه،
همهجا و در هر وضع وحالی ععینی.اند.
رالز نیز آشکارا اعالم میکند که اصالِ اخالقیِ نظریّة او کامالً ععینی.اند و همیشه،
همهجا و در همة اوضاع و احاالِ اجتماعی ابتاند .افراد در پیگیریِ اهدافشان به رعایتِ
این اصال مُلزماند .چان افراد در وضعیّتِ آغازین از هر گانه آگاهی دربارة واقعیّتهای
شخصیشان محروماند ،میکاشند تا اصالی را وضع کنند که در هر ماقعیّتی که با کنار
رفتنِ پردة بیخبری باشند ،آن اصال برایشان ماقعیّتِ عادالنهای فراهم کنند .لذا ،افراد به
عخادِ .ناعیشان میاندیشند و اصالی را برمیگزینند که برای ناعشان عادالنه باشند؛ از
اینرو ،رالز نظریّهاش را به نظریّة اخالقشناختیِ کانت نزدیك میداند .به عقیدة کانت،
فقط عملی اخالقی است که هر گانه شائبة نفعِ شخصی از انتامش دور باشد .عملِ اخالقی
صرفاً بر اساسِ وظیفه انتام میشاد و انسان باید خاد را از قیدِ همة تعلّقاتِ فردی و
اغراضِ شخصی رها سازد .با این رهاسازی شرایطِ الزم برای تاجّه به عقلِ محض فراهم
میشاند .انسان با عقلِ محض از فرمانهای مشروط ،19که احکامی تتربیاند و لذا،
نامطلق و جزئیاند ،فاصله میگیرد و به فرمانِ مطلق ،20که احکامش مطلق ،ضروری و
عینیاند ،نائل میشاد (سالیاان.)22 :1380 ،
بدینترتیب ،در نظریّة رالز گزارههای اخالقیِ حاصل از تاافقِ طرفها گزارههایی
ععینی .دانسته میشاند که انسانها همیشه ،همهجا و در هر وضع و حالی به رعایتشان
مُلزماند.
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با تاجّه به مقایسهای که صارت گرفت ،در عینِ تاجّه به اینکه قراردادگروانه بادنِ
یك نظریّة اخالقشناختی ضرورتاً مستلزمِ نسبیانگاریِ اخالقی نیست ،میتاان گفت که
طباطبائی و رالز به عینیّتِ گزارههای اخالقی قائلاند و آن را برای دستیابی به نظامِ
اجتماعیِ عادالنه ضروری میدانند.
نتیجهگیری
از آنچه گفتیم ،میتاان نتیته گرفت که اگرچه نظریّههای طباطبائی و رالز در دو
بسترِ کامالً متفاوت پدید آمدهاند ،وجاهِ تشابهی در سه حازة عپیشفرضها،.
عاستداللها .و عالزمهها.یشان میانِ آنها یافت میشاند.
در حازة پیشفرضها سه پیشفرضِ مشابه یافت میشاند .نخست اینکه طباطبائی
و رالز انسان را عمستخدمِ بالطّبع .میدانند .آنان ،از سایی ،جامعه را بستری برای
بیشینهسازیِ خیر میدانند و از سای دیگر ،معتقدند که طبعِ انسان همااره سادِ بیشتر را
بر سادِ کمتر ترجیح میدهد و لذا ،به سادِ جامعه میگراید .دوم اینکه هر دویِ آنان بر
تأ یرِ متقابلِ شیءِ خارجی و فاعلِ شناسایی در ادراکِ خابی و بدیِ چیزها تأکید میکنند.
از نظرِ هر دویِ آنان ،خابی و بدی حاصلِ تأ یرِ اشیای خارجی با ویژگیهای خاصّشان بر
قاای ادراکیِ انساناند .سام اینکه به عقیدة هر دویِ آنان ،طبیعتِ انسان چنان است که
عالوه بر سادِ خادش به سادِ دیگران نیز معطاف است.
در حازة استداللها دو وجهِ تشابه یافت میشاند .یکی اینکه هر دو فیلساف در
استداللهایشان به روانشناسی متاسّل میشاند .طباطبائی برای یافتنِ منشأِ اعتباریّات
پیشنهاد میکند که با باریكبینی در مراحلِ رشدِ کادک ریشههای اعتباریّات را بیابیم .رالز
نیز در تبیینِ سیرِ عقالنی شدنِ انسان از روانشناسی بهره میگیرد و معتقد است که انسان
بهتدریج در مراحلِ رشدِ عقالنیاش با اصالِ اخالقی آشنا میشاد .دیگر اینکه طباطبائی
به اصلی به نامِ عاعتبارِ اخفّ و اسهل .متاسّل میشاد ،اصلی که رالز آن را عاصلِ انتخا ِ
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عقالنی .مینامد .طباطبائی و رالز معتقدند که انسان با قاای عقلیاش در گزینشِ میانِ
چند عمل همااره عملی را برمیگزیند که هم رنج کمتر و هم نتایجِ بیشتری داشته باشد.
در حازة الزمهها ،دستِکم ،دو الزمة متشابه میتاان یافت .طباطبائی و رالز معتقدند
که انسان در انتخا ِ خیرهایش آزاد است و نبادِ این آزادی را ناعادالنه میداند .امّا این
آزادی در انتخا ِ خیرها میتااند زمینههایی برای بروزِ تزاحم میانِ افراد فراهم آوَرَد ،لذا،
هر دویِ آنان اصالی را دربارة عحق .پیش مینهند که خیرهای اجتماعی را در چارچا ِ
معیّنی سامان میبخشند .پ  ،اگرچه انسانها میتاانند تلقّیهای متفاوتی از عخیر .داشته
باشند ،باید تلقّیِ واحدی از عحق .داشته باشند .باید تاافقی همگانی دربارة انتخا ِ اصالِ
مرباط به عحق .صارت گیرد و همه بدان پایبند باشند .الزمة متشابهِ دیگری که در
نظریّههای طباطبائی و رالز یافت میشاد ،ععینیّتِ گزارههای اخالقی .است .اگرچه هر
دو نظریّه قراردادگروانهاند و در آنها اصال اخالقی حاصلِ تاافقِ افرادند ،طباطبائی و رالز
آن اصال را ععینی .میدانند؛ یعنی ،هر انسانی همیشه ،همهجا و در هر وضع و حالی به
رعایتِ اصالِ اخالقی مُلزم است.
با تاجّه به وجاهِ تشابهِ مذکار ،میتاان بهنحاِ ماجّهی از بنیانِ قراردادگروانة نظریّههای
طباطبائی و رالز سخن گفت .با قالِ به تمایزِ عخیر .و عحق .و نیز قال به آزادیِ انسانها
در انتخا ِ خیرها اصالِ ناظر به عحق .به خیرهای برگزیدة انسانها سامان خااهند داد.
البتّه ،چنین اصالی خاستگاهی مابعدالطّبیعی ندارند؛ لذا ،انسان صرفاً برحَسَبِ ساختارِ
طبعیاش همناعانش را مانندِ خادش میداند و با همدلی آنچه را که برای خاد میپسندد،
برای همناعانش نیز میپسندد و آنچه را که برای خاد نمیپسندد ،برای آنان نیز
نمیپسندد .بنابراین ،این قراردادِ ضمنی که از انسانهای نخستین تا انسانهای امروزی
بهتدریج پدید آمده است ،دایرة اختیارِ انسانها در انتخا ِ خیرها را رقم میزند.
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