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  چكيده
كنـد كـه    رالز ادعـا مـي  . بندي شده است گرايانه ارائه و صورت اي برساخت نظرية عدالت جان رالز با رويه

براي بررسي ادعاي رالـز،  . هاي متافيزيكي بيان كرده است فرض خود را بدون پيش  گرايانه ي برساخت رويه
اي درباره عدالت، رالز درصدد  در كتاب نظريه - 1: شود گيري مي گرايانة او در سه مرحله پي برساخت  روية

تواند اصول اخالقي ديگري  رسيدن به اصول اخالقي، با توجه به موقعيت اوليه است؛ موقعيتي كه حتي مي
با توجـه بـه موقعيـت اوليـه     هاي متافيزيكي را در مورد طبيعت انسان  را نيز ارائه كند، همچنين او برداشت

  ، در بحث از اين نوشته به تحـول رويـة  »گرايي كانتي در نظريه اخالقي برساخت«در مقاله  - 2. كند بيان مي
هاي شهودي جوامع دموكراتيك مـورد نظـر    رنگ شده و ايده موقعيت اوليه كم درآن، شود كه رالز اشاره مي

شود؛ در آنجا نيـز ايـن رويـه بـا      رالز آشكارتر مي  تحول رويةدر كتاب ليبراليسم سياسي،  - 3. گيرد قرار مي
حتـي در ليبراليسـم   : رسـيم  نهايتاً به اين نتيجه مـي . شود توجه به اجماع همپوش و عقل عمومي بررسي مي

فـرض متـافيزيكي،    تواند بدون پيش خواهد عدالت سياسي و نه متافيزيكي بيان كند، نمي سياسي كه رالز مي
 اي نـاقص  رغم نظـر خـود او رويـه    گرايانة رالز، به لت را بيان كند و در نتيجه روية برساختمفهومي از عدا

  .كامل نيست است و
  
  عمومي، عدالت سياسي گرايي، رالز، موقعيت اوليه، اجماع همپوش، عقل برساخت: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
. شـود  رالز براي رسيدن به اصول عدالت، بررسـي مـي   1گرايانه در اين مقاله، رويه برساخت
درك و شـناخت رالـز در   . گذارند گرايي كانت را به نمايش مي آثار رالز، شكلي از برساخت

امـا آنچـه او در تمـام آثـار     . گرايي تغيير كرده است هايش از اصطالح برساخت طول نوشته
منصفانه، براي رسـيدن بـه اصـول    اي  گرايي مدنظر دارد، فراهم كردن رويه خود از برساخت

اش بـر عملـي بـودن و اخالقـي بـودن       به اين منظور، تأكيد رالز در آثار اوليه. عدالت است
شود، و رويـه   تر مي رنگ اصول عدالت است، و پس از آن، اين رويكرد به اصول عدالت كم

  .گردد تر مي گرايانه رالز روشن برساخت
لز، سعي شده است كه به منابع اصلي مراجعه شود گرايانه را براي بررسي رويه برساخت

هاي خود رالز و مقاالتي كه در اين زمينه نگاشته شده است، درست و يـا   و با بررسي كتاب
  . ها نشان داده شود غلط بودن فرضيه

بـه  . هاي آن، تحقيقات كمي صورت گرفته اسـت  گرايي و ريشه متأسفانه در زمينه برساخت
گرايي علمي و رياضي، تحقيقاتي صورت گرفته، اما در حـوزه   ه برساختزبان انگليسي در زمين

گرايي قدمت زيادي ندارد و  برساخت در فلسفه سياسي،. فلسفه اين تحقيقات بسيار كم است
  .تر پرداخته شده است در آثار قبل از رالز به اين رويه كم

گيـري   د مرحلـه پـي  كند، طي چنـ  گرايي مطرح مي اي را كه رالز با عنوان برساخت رويه
بـه بحـث در ايـن مـورد      اي دربـاره عـدالت   نظريهابتدا با توجه به كتاب اول رالز : كنيم مي
، تحـول  »گرايي كانتي در نظريـه اخالقـي   برساخت«پردازيم، پس از آن با توجه به مقاله  مي

كـه او در آن بـه    ليبراليسم سياسيكنيم و سپس به كتاب  گيري مي گرايي رالز را پي برساخت
پـس از آن مبنـاي   . پـردازيم  گرايي سخن گفتـه اسـت مـي    تر در مورد برساخت طور مفصل
گيـري   آوري و نتيجـه  كنيم و در آخـر هـم جمـع    گرايانه كانت و رالز را بررسي مي برساخت

  .ايم مطالبي است كه سير آن را در اين مقاله پيگيري كرده
  
  

                                                 
1.constructivism 
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  گرايي درآمدي به برساخت
تـوان   شناسي شناخت است، بـه طـوري كـه مـي     گرايي، نهفته در جامعه رساختهاي ب ريشه

براي نمونـه، افالطـون بـه ارتبـاط     . جويي كرد پي 1نخستين الگوهاي آن را تا زمان افالطون
. ميان معرفت و استعداد اكتساب آن نزد شـهروندان و جايگـاه آنهـا در جامعـه معتقـد بـود      

كند و آنرا با ميـزان آگـاهي    ماعي جامعه را بيان ميطبقات اجتجمهوري افالطون، در كتاب 
آگاهي افراد نيست كه موجوديت «با اين ادعا كه  2بعدها ماركس. داند افراد جامعه مرتبط مي

كند، بلكه برعكس موجوديت اجتماعي افراد است كه آگاهي آنها را معـين   آنها را تعيين مي
. شناسـي شـناخت مـدرن معرفـي كـرد      گر جامعهآغاز  ةخود را به مثاب (51 :1970) .» .كند مي

هاي بشري، به ساختارهاي اجتماعي توجه  ها و علل پيدايي ايده ماركس، براي توضيح ريشه
چـه ارتبـاطي ميـان جامعـه و     : كنـد  هايي اساسي در ايـن مـورد مطـرح مـي     دارد، و پرسش

عت تأثيرگـذار  ساختارهاي اجتماعي وجود دارد؟ آيا ساختار اجتماعي بيشتر بر شناخت طبي
است يا بر شناخت فرهنگ؟ چه نوع نيروي اجتماعي، ايجاد كننده شـناخت اسـت؟ و چـه    

   (Ibid) سازد؟ نوع تحليلي از جامعه، عامل چنين نيروهاي اجتماعي را آشكار مي
كنـد كـه    گرايي اجتماعي، ديدگاهي در مورد ماهيت شناخت علمـي ارائـه مـي    برساخت

گرايـي را   اگر به طور اختصار بخواهيم برساخت. فيلسوفان علم استمورد قبول بسياري از 
گراها شـناخت علمـي ناشـي از جهـان هسـتي       به عقيده برساخت: تعريف كنيم بايد بگوييم

گراها نشان دهنده ضـد   اين عقيده برساخت. نيست، بلكه ساخته و پرداخته دانشمندان است
و  5باركلي 4آليسم هايي همچون ايده شان با انديشه اي سازگاري آنها و تا اندازه 3گرا بودن واقع
  .است 6گرايي نسبي

  :گويد گرايي مي در مورد برساخت ،يكي از فيلسوفان سياسي معاصر 7اونورا اونيل

                                                 
1.plato 
2.Marx 
3.antirealism 
4.idealism 
5.Berkly 
6.relativism 
7.Onora O’Neill 
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در اين معناي كلي، ... اند اند، يعني از چند ذات اوليه ديگر تشكيل يافته پيچيده 1ها بعضي از ذات 
كارنـاپ كـه در    3ساختار منطقـي جهـان  و برنامه  2فلسفي - منطقيرساله منطقي، رويه  اتميسم

هـايي از   شوند، همگـي صـورت   هاي ابتدايي تجربي ساخته مي هاي پيچيده از گزاره ها، گزاره آن
  (347 :2003) .گرايي هستند برساخت

گرايـان اخالقـي در    برسـاخت . گرايي اخالقي است گرايي، برساخت يكي از انواع برساخت
گراهـاي ديگـر سـهيم هسـتند و      را بودن، با بسياري از ادعاهـا و مواضـع برسـاخت   گ ضد واقع

كنند كه حقايق، و يا خصوصيات متمايز اخالقي چه به  گراهاي اخالقي، انكار مي برخالف واقع
صورت طبيعي، و يا غيرطبيعي وجود دارند، به صورتي كه بتوان آنها را كشف كرد، شـناخت و  

گرايان اخالقي معتقدند كـه احكـام اخالقـي،     به عبارت ديگر برساخت. يا به وجودشان پي برد
   (Ibid) .اند ساخته انسان و برگرفته از حقايق اخالقي نيستند احكامي

گرايان متهم بـه   اول اينكه چون برساخت: گرايي دو انتقاد اساسي وارد است به برساخت
. است، به اين رويـه هـم وارد اسـت   گرايي وارد  گرايي هستند، هر انتقادي كه به نسبي نسبي

گرايان محكوم به اين باورند كه دانشمندان، جهان هسـتي را بـه وجـود     دوم اينكه برساخت
  .سازند ها را نيز مي ها و اتومبيل اند همانطور كه آنها خانه آورده
  

  گرايي در رالز برساخت
اخالقي را مبني بـر اينكـه    گرايان موضع واقع 4»مضاميني در فلسفه اخالق كانت«رالز در مقاله 

او در اين مقاله انكار . كند حقايق اخالقي به صورت طبيعي و يا غيرطبيعي وجود دارند، رد مي
هايي مقدم و مسـتقل از   اصول اوليه اخالقي را بتوان بر حسب نظم اخالقي ارزش«كند كه  مي

در (306 :1999). » مفاهيم شخص، جامعه و نقش اجتماعي، درست و يا غلط در نظـر گرفـت  
گرايـي اخالقـي را    هـا شـناخت، واقـع    واقع، اگر بتوان نظم اخالقي و مستقلي را بـراي ارزش 

شوند، در صورتي كه  فايده مي گرايي براي اخالق بي توان بنياد نهاد و رويكردهاي برساخت مي
  . شود كند و منكر حقيقت اخالقي مستقلي مي گرايانه اتخاذ مي رالز ديدگاهي ضد واقع

                                                 
1.entities 
2.Tractatus 
3.Aufbau 
4.hemes in Kant’s Moral Philosophy 
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به نظر رالز، همچون كانت، هر يك از افراد جامعه ادعاها و انتظارات متفاوت از ديگران 
يك ساختار اجتماعي در صورتي عادالنه است كه به ارضاي اين انتظارات بـا رعايـت   . دارد

، 1بنـابراين حـق  . هـا، بپـردازد   برابري افراد و بدون توجه به شايستگي اخالقي و اهـداف آن 
شود؛ يعني حق و عدالت، تابع اتخاذ موضع قبلي در زمينة غايات اخالقـي   مي 2مقدم بر خير

به عبارت ديگر، از نظر رالز هر فردي آزاد اسـت در مـورد خيـر، نظـر خـود را      . شوند نمي
هـاي خـود را نسـبت بـه      اش را طراحي كند و يا حتي ديدگاه داشته باشد، يا اهداف زندگي

  .مورد توافق بر سر يك مفهوم معين از خير نداشته باشدامور تغيير دهد و هيچ الزامي در 
به عنوان راهي براي توجيه اصول عدالت، اسـتفاده   3رالز از مفهومي به نام موقعيت اوليه

هـاي مـذهبي،    با استفاده از اين مفهوم و پس از رسيدن به اصـول عـدالت، ديـدگاه   . كند مي
. موقعيت اوليه، موقعيتي فرضي است. دتوانند تحت نظم درآين اخالقي و فلسفي متفاوت مي

غـرض، اخالقـي و    حضور دارند كه برابر، عقالني، بي 4هاي قراردادي دراين موقعيت، طرف
هدف از طرح موقعيت اوليه اين است كه، فرآيندي منصفانه به وجود آيد . هستند 5خودآيين

ين دليـل، رالـز نظريـه    به همـ . گيرند، منصفانه باشد تا اصول عدالتي كه مورد توافق قرار مي
به عقيده رالز، بايد تأثير حوادث خاصي كه افراد را . كند عدالت به مثابه انصاف را مطرح مي

ها را به سوء استفاده از شرايط اجتماعي و طبيعي در جهت منـافع   كند و آن دچار مشكل مي
هـاي   رفبراي نيل به اين هدف، طـ  (12-11 :1999). كنند، خنثي ساخت خودشان ترغيب مي
قرار دارند، بنابراين آنها از بعضـي حقـايق، ماننـد جايگـاه خـود در       6قرارداد در پرده جهل

جامعه، قدرت و استعداد، شرايط ويژه حاكم بر جامعه خود، وضعيت اقتصادي يـا سياسـي   
. جامعه، سطح تمدن و فرهنـگ آن، و اينكـه بـه كـدام نسـل تعلـق دارنـد، اطـالع ندارنـد         

نها از حقايق كلي، در مورد جامعه بشري آگاهي دارنـد؛ همچنـين امـور    هاي قرارداد ت طرف
كنند و از مباني سازماندهي اجتماعي و قـوانين   سياسي و اصول نظريه اقتصادي را درك مي

هـاي قـرارداد    با توجه به اين شرايط، بـه نظـر رالـز، طـرف    . روانشناسي، بشري آگاه هستند

                                                 
1.right 
2.good 
3.original position 
4.contraction parties 
5.autonomy 
6.the veil of ignorence 
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اي كـه   را انتخاب كنند به گونه ]1[ هترين اصول عدالتتوانند از ميان فهرست ارائه شده ب مي
  .(Ibid: 119)اين اصول منصفانه باشند 

  
  گرايي رالز تحوالت برساخت

گرايانه رالز و تحوالتي كه در آن ايجاد شده است، ابتدا به كتاب  گيري رويكرد برساخت براي پي
رالــز، در ايــن كتــاب، همــواره از يــك رويكــرد . كنــيم اشــاره مــي اي دربــاره عــدالتنظريــه

. كنـد  نامد براي توجيه اصول عدالت دفاع مي گرايانه خاصي كه آن را موقعيت اوليه مي برساخت
رالز، با توجه به موقعيت اوليه، اميدوار است كه نه تنها اصول عدالت را بلكـه اصـول اخالقـي    

گرايـي   ، او به طور خاص از برساختاي درباره عدالت نظريهب البته در كتا. ديگر را توجيه كند
سـخن   1تري از رويه شناسايي اصول عدالت براي عامالني گويد، بلكه به طور وسيع سخن نمي

هاي الزم بـراي حـل و فصـل مشـكالت      و يا به عبارتي، رويه 2»معيارهاي سازنده«گويد كه  مي
اي اسـت كـه معيارهـا يـا      نظريـه  3عملي بودنمورد  در اينجا تأكيد در. آورند اخالقي فراهم مي

  . (Ibid: 30, 35)آورد  هاي سازنده را فراهم مي رويه
داند كه به نظـر   مي 4هايي از شهودگرايي رالز موقعيت خود را در اينجا برخالف صورت

به نظر او، شهودگرايان فقط تعداد اصول نـامرتبي  . هستند» غيرعملي بودن«او داراي ويژگي 
اي را بـراي عـامالن، جهـت حـل و      آورند و از اين رو هيچ گونه رويه سازنده را فراهم مي

. وو دابليـ  5مـور . اي. دو شهودگراي بزرگ يعني جي. كنند فصل مشكالت اخالقي ارائه نمي
» خـوب « -1: در ديدگاه آنها سه ادعـا وجـود دارد   7 .اند ، مدافع اخالقيات عرفي6راس. دي

براي آنان كـه بـه    -3. حقايق عيني اخالقي وجود دارند -2. مفهومي غيرقابل تعريف است
رالز اين سه ادعا را قبول ندارد و رويه . اند اي اخالق بديهي پايه اند حقايق بلوغ عقلي رسيده

  ) 108: 1375 ،كسلر(. داند گرايانه خود را در مقابل ادعاهاي شهودگرايان مي برساخت

                                                 
1.agents 
2.constructive criteria 
3.practicality 
4. intuitionism 
5.G. E. Moore 
6.W. D. Ross 
7.commonsense morality 
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اثـر خـويش را در راسـتاي     1بسياري از نويسندگان غيركـانتي، بـراي مثـال ديويـد گـوتير     
 .گرا هستند اما پيرو كانت نيسـتند  برساخت ،اين نويسندگان. داند گرايي مي معيارهاي برساخت

گرا  برعكس، از يك سو، رالز رويكرد خود را كانتي و در عين حال برساخت (48 -132 :1997)
رالز . داند مي 2قرارداديگرايي خود را نه كانتي بلكه  از سوي ديگر، او روش برساخت. داند مي
  :گويد مي

ام انجام دهم اين بوده است كه نظريه سـنتي قـرارداد اجتمـاعي را آنگونـه كـه       آنچه كوشيده 
در ... اند، تعميم دهم و به سطح بـاالتري از انتـزاع برسـانم    و كانت عرضه كرده 4، روسو3الك

هاي  انديشه. ام به هيچ روي بديع نيستند هايي كه پيش نهاده واقع من بايد اذعان كنم كه ديدگاه
ايـن نظريـه، از نظـر    ... انـد  هايي كالسيك و شناخته شـده  گر نظريه عدالت من، انديشه هدايت

  . (xviii :1999) كانتي است ماهيت، بسيار
زيـرا  . كنـد، موقعيـت اوليـه اسـت     سطح باالتري از انتزاع كه رالز در اينجا به آن اشاره مي

اصـول   هـاي قـرارداد در آن موقعيـت،    گرا است كـه طـرف   موقعيت اوليه، يك رويه برساخت
  .كنند بدون اينكه از موقعيت خود آگاه باشند عدالت را انتخاب مي

هاي اخالقي مسـتقل، ماننـد    رالز در عدم توجه به ترجيحات فردي و يا رد كردن ارزش
هـاي قـرارداد را    همانگونه كه گفته شد رالز در موقعيت اوليه، طرف. كانت عمل كرده است

كند كه آنها ناآگاه از موقعيت اجتمـاعي و يـا ترجيحـات فـردي خـود       اي فرض مي به گونه
هاي اخالقي مستقلي وجود ندارند  شرايط موقعيت اوليه، ارزش همچنين با توجه به. هستند

كه با استفاده از آنها، اصول عدالت انتخاب شوند؛ با توجه به اين مـوارد رالـز ماننـد كانـت     
اصول اخالقي را  نقد عقل عمليو  بنياد مابعدالطبيعه اخالقعمل كرده است، زيرا كانت در 

اما رالز در موقعيت اوليـه  . داند زش اخالقي مستقل ميعاري از هرگونه انگيزه فردي و يا ار
به عبارت ديگـر  . استفاده كرده كه مخالف موضع كانت است 5از فني به نام فن تعادل تأملي

كند با اين اصول اخالقـي محـض    كانت اصول اخالقي خود را براساس عقل عملي بيان مي
رالـز موقعيـت اوليـه را بـه     . كند، ندارد بوده و نيازي به تعادل تأملي آنگونه كه رالز بيان مي

                                                 
1.David Gauthier 
2.ontractive 
3.Lock 
4.Roussau 
5.reflective equilibrium 
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 4، و يـك الگـوي مفهـومي   3، يـك ابـزار بازنمـايي   2، يك آزمـايش فكـري  1عنوان يك رويه
موقعيت اوليه بايد با ارجاع به تعادل تأملي ميـان اصـول    (420-388 :1999). كند توصيف مي

بدين معنا موقعيـت  . ما توجيه شود 5هاي سنجيده كند و داوري عدالتي كه آن را ضمانت مي
هاي گفته شده، هست كه در آن، فن تعادل تأملي اجرا شود؛  اوليه، در صورتي داراي ويژگي

به نظر رالز اگر اين موقعيت، بخواهد فراهم كننده شرايط مناسب بـراي رسـيدن بـه اصـول     
كننده نه تنها  ن توجيهو خود اين ف. عدالت باشد، بايد در آن از فن تعادل تأملي استفاده شود

فـن  . هـاي خـاص آن اسـت    كننده موقعيت اوليه با ويژگـي  اصول عدالت است بلكه توجيه
به طور خالصه، به نظـر  . كند گرايانه رالز ايفا مي تعادل تأملي، نقش مهمي در رويه برساخت

واهيم از خهايي كه هرگز نمي اند؛ داوري هايي داريم كه تثبيت شده رالز، هر يك از ما داوري
داري نادرست نباشد، هيچ چيز  اگر برده«: گويد ها دست برداريم، مثل وقتي كه لينكلن مي آن

    ).62:  1383 ،رالز(» نادرست نيست
هاي اخالقي ما و اصولي كه حس عدالتخواهي ما به آن  رالز به دنبال آن است كه داوري

سازگاري ميـان اصـول عـدالت و    اين تناسب و . كند، در تناسب با هم قرار گيرند حكم مي
اين «نامد؛  گيرد كه آن را تعادل تأملي مي هاي سنجيده ما، طي يك فرآيند صورت مي داوري

هاي ما به سـازگاري و وفـاق    فرآيند يك تعادل است، زيرا در نهايت امر اصول ما و داوري
اصـولي پيـروي   هاي ما از چـه   فهميم كه داوري رسند و اين فرآيند تأملي است، زيرا مي مي
البتـه، بـه نظـر رالـز، ايـن       (Rawls, 1999: 18).»شـوند  كنند و از چه مقدماتي نتيجـه مـي   مي

 7بودن، برخالف عقالني 6رويكردي منسجم است؛ به اين معنا كه بر مفهوم خاصي از معقول
 8رالز اين مفهوم معقول بودن را سپس در سخن از عقـل عمـومي  . بودن صرف متكي است

بنابراين او با استفاده از فن تعـادل تـأملي   . شود ، كه در آنجا به آن پرداخته ميكند مطرح مي
  .برد گرايانه خود را پيش مي در موقعيت اوليه رويه بر ساخت

                                                 
1.procedure 

2.thought experiment 

3.device of representation 

4.model conception 

5.considered Judjments 

6.reasonable 

7.rational 

8.public reason 
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گرايـي كانـت در نظريـه     برسـاخت «هاي بعدي خـود همچـون در مقالـه     رالز در نوشته
او در ايـن مقالـه،   . كنـد  ده مـي تر استفا گرايي به طور روشن از اصطالح برساخت 1،»اخالقي

ارائـه  » 2برداشت خاصي از شخص را به عنوان عنصري در يـك رويـه معقـول برسـاختي    «
گرا در اين رويه، همچـون اشـخاص آزاد و    عالمالن برساخت (Rawls, 1999: 304). دهد مي

ايـن اشـخاص، بـراي    . كننـد  شوند كه در جامعه حاضـر زنـدگي مـي    برابر اخالقي ديده مي
. جوينـد  استدالل در مورد اصول عدالت، به فرهنگ عمومي جامعه دموكراتيـك توسـل مـي   

  :گويد رالز، در مورد اين اصول اساسي مي
كند كه عينيت اخالقي را بايد بر حسـب يـك نقطـه     قي، مشخص ميگرايي اخال برساخت 

جـداي از رويـه   . نظر برساخت شده اجتماعي درك كرد كه همگان بتواننـد آن را بپذيرنـد  
   (Ibid:307) .ساختن اصول عدالت، حقايق اخالقي وجود ندارد

. شـود  مـي در اينجا تأكيد رالز، بر فرهنگ عمومي جامعه دموكراتيك، بـه روشـني ديـده    
آينـد و چـون اينگونـه     بنابراين اصول عدالت با توجه فرهنگ عمومي جامعه به دسـت مـي  

  .آيد پذيرند و جداي از اين رويه، اصول عدالت به دست نمي را مي است، همه افراد آن
كنـد كـه    به صراحت تأكيـد مـي  » گرايي كانت در نظريه اخالقي برساخت«رالز در مقاله 

با اين ادعا، . گرايي كانت نيست نت كانت هست، اما دقيقاً برساختگرايي او در س برساخت
البته ايـن ادعـاي رالـز اسـت و در     . كند گرايانه خود را از كانت جدا مي رالز رويه برساخت

گرايانه خود  ترين تفاوت رويه برساخت رالز، مهم. ادامه اين مقاله بايد به بررسي آن بپردازيم
كنـد؛ رويـة    ، بيـان مـي  »گرايي كانت در نظريه اخالقـي  برساخت« را با نظريه كانت در مقاله

و به خصوص اين ديدگاه براي  -شود گرايانه رالز، اولويت را براي اجتماع قائل مي برساخت
شخصـي   4هـاي  كانت بـراي قـانون   3در حالي كه امر مطلق -شهروندان طراحي شده است 

خواهد  در حالي كه كانت مي. رود ياشخاص باوجدان و صادق در زندگي هر روزه به كار م
در مورد مسائل اخالقي، بخصوص عدالت، يك روش كامالً عمومي ارائه كند، رالز به ايـن  

در . تواند توصيفي از عدالت را ارائه كند گرايي كانتي او فقط مي رسد كه برساخت نتيجه مي
ير، بلكه براي حق و نـه  توانيم توصيف مستدلي را نه براي خ ما مي :گويد اين مورد، رالز مي

                                                 
1.Kantian Constructivism in Moral Theory 
2.procedure of construction 
3.categorical imperative 
4.maxims 
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توان از عدالت به مثابه  بنابراين، به نظر رالز، نمي. براي فضيلت، بلكه براي عدالت ارائه كنيم
عدالت به مثابـه انصـاف بـه عنـوان يـك      «. انصاف، انتظار ارائه ديدگاهي اخالقي را داشت

ي روزمـره  هاي اخالقي كـه در زنـدگ   گرا معتقد است كه براي همه پرسش ديدگاه برساخت
رالـز چنـدين بـار ايـن نكتـه را متـذكر        (Ibid: 350). »شويم بپرسيم، پاسخي ندارد وادار مي

كنـد، بـه همـين جهـت      گرايي يك آموزه اخالقي جامعي را ارائه نمـي  شود كه برساخت مي
به عبارت ديگر، اگر عدالت به مثابه . گيرد هاي آن كليه مخاطبين ممكن را در بر مي استدالل
شود آموزه اخالقي، فلسفي و يـا سياسـي جـامع     گرايي ارائه مي كه با روية برساختانصاف 

بـه همـين جهـت    . هـاي مختلـف باشـد    تواند مورد حمايت ديدگاه خاصي باشد، آنگاه نمي
شود به دليل اينكه از آموزه خاصـي دفـاع    گرايي ارائه مي هايي كه در رويه برساختاستدالل

  .استكند، عمومي و قابل دفاع  نمي
و مقالـه   اي دربـاره عـدالت   نظريـه گرايانه رالز را با توجه به كتـاب   تا اينجا رويه برساخت

تأكيـد رالـز در    ،همانگونه كه گفتـيم . بررسي كرديم» گرايي كانتي در نظريه اخالقي برساخت«
اي هنجـاري، مبتنـي بـر ديـدگاه      او نظريه ةبر اين است كه نظري اي درباره عدالت نظريهكتاب 

افيزيكي در مورد طبيعت انسان و يا جامعه انساني نيست؛ از ايـن رو، او بـا طـرح موقعيـت     مت
حال پرسش . مورد حمايت باشد ،اي است كه منافع افراد در آن ريزي جامعه اوليه در صدد پايه

بـه سـاخت اصـول     ،اين است كه آيا رالز توانسته است بدون توجه بـه ديـدگاهي متـافيزيكي   
هاي قرارداد موقعيـت اوليـه نسـبت     هايي را به طرف رالز ويژگي. خود برسدعدالت مورد نظر 

غرض  شامل اخالقي بودن، عقالني بودن، بي ،ها همان گونه كه قبالً گفتيم اين ويژگي. دهد مي
ها به طور ضمني، مفهومي متافيزيكي  اين ويژگي. شود هاي قرارداد مي بودن و خودآييني طرف
اي  نظريـه در بحثي كه رالز درباره كانت در كتاب  ،اين مطلب. دهند ميرا در مورد انسان نشان 

توان موقعيـت اوليـه را بـه عنـوان شـرح و       مي«: كند نيز روشن است مطرح مي درباره عدالت
اصول تنظـيم كننـده   . اي مورد تصور كانت از خودآييني و امر مطلق در نظر گرفت تفسير رويه

شـرح و توصـيف   . آن اصولي هستند كه در اين موقعيت انتخاب خواهند شـد  ،1قلمرو غايات
شود كه بتوانيم آن معنايي را توضيح دهيم كـه براسـاس آن، بـا عمـل      باعث مي ،اين وضعيت

                                                 
1.kingdom of ends 
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كردن در راستاي اين اصول، طبيعت خويش را به عنوان افـراد عقالنـي آزاد و برابـر مـنعكس     
آزاد، برابر و معقول است، حقايقي اسـت كـه بـه     ،ها انساناينكه طبيعت ما  (Ibid: 367). »كنيم

انـد و بنـابراين    در اينجا سخن اين است كه اينهـا حقـايقي متـافيزيكي   . نظر رالز بديهي هستند
اي  رالز به دنبـال جامعـه  . رسد گرايي، آنگونه كه رالز مورد نظرش است به نتيجه نمي برساخت

شود و بر ايـن مطلـب در كتـاب     خالقي، ساخته ميعادالنه است كه براساس طبيعت انساني ا
  .شود بيشتر تأكيد مي اي درباره عدالت نظريه

هـدف  . مطرح شده اسـت  ليبراليسم سياسيتر در كتاب  گرايي رالز به طور صريح برساخت
براي اصول حـق و عـدالت برحسـب عقـل عملـي      «او اين است كه  ليبراليسم سياسيخاص 

يا معقول بـودن كـه    1مفهوم عقل عملي (Rawls, 1996: xxx). »مبناهاي الزم را مشخص سازد
مفهوم عقـل عمـومي، بـه    . كند، در واقع برداشتي از عقل عمومي است رالز در اينجا مطرح مي

و بازگشت او به سوي ليبراليسـم سياسـي و    اي دربارة عدالت نظريهطور صريح، بعد از كتاب 
هـاي عميـق مـذهبي و     رغـم تفـاوت   جستجوي زمينة مشتركي كه براساس آن، افراد بتوانند به

گويد، عنوان عقل عمـومي   رالز مي. اخالقي خويش، در كنار هم به سر برند، مطرح شده است
به نظر رالز عقـل  . است را با استفاده از تمايز كانت ميان عقل عمومي و خصوصي مطرح كرده

به عنوان عقلـي  : عمومي، ويژگي يك اجتماع دموكراتيك است و موضوع آن سه ويژگي دارد
براي شهروندان، در صورتي كه عقلي براي عموم جامعـه محسـوب شـود، موضـوع آن خيـر      
عموم است؛ مسائل آن مربوط به عدالت اساسي است و ماهيـت و محتـواي آن نيـز عمـومي     

ها و  مثالً، عقل مربوط به كليساها، دانشگاه. ها، عمومي نيستند به نظر رالز همه عقلالبته . است
به اين ترتيب، در جوامع استبدادي و اشرافي هـم  . اند هاي ديگر غير عمومي بسياري از انجمن

همانگونه كه گفته شد، عقل عمومي مخـتص جوامـع دموكراتيـك    . عقل عمومي وجود ندارد
هـاي معقـول بـراي     اينجا به نظر رالز، هدف اصـلي، جسـتجوي زمينـه    به طور كلي در. است

جـايگزين   ،مـان بـا جامعـه اسـت كـه ايـن امـر        رسيدن به توافق مربوط به خودمـان و رابطـه  
 دشـو  جستجوي حقيقت اخالقي به صورت ثابت و داراي نظم ماتقدم طبيعي و يـا الهـي مـي   

.(Ibid)  گرايانه خود را پـي   ل عمومي، رويه برساختبا بيان عق ليبراليسم سياسيرالز در كتاب
  .گيرد مي

                                                 
1.practical reason 
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كنـد،   تر مـي  مشخص ليبراليسم سياسيگرايانه رالز را در كتاب  مفهوم ديگري كه رويه برساخت
به طور . گيرد اين ايده، در مرحله سوم نظريه عدالت رالز شكل مي. است 1مفهوم اجماع همپوش

خالصه، به نظر رالز، درست است كه در جامعه بسامان، همه شـهروندان برداشـت يكسـاني از    
گويـد، شـهروندان    رالز مـي . دهند ها اين كار را به داليل يكساني انجام نمي عدالت دارند، اما آن

و اخالقي متضادي دارند و برداشت سياسي از عدالت را بنـابر داليـل    هاي ديني، فلسفي ديدگاه
به زعم او، آموزه جامعي وجود ندارد كـه براسـاس آن همـه شـهروندان     . كنند متفاوتي تأييد مي

گرايانه  برعكس، براساس روية برساخت. بتوانند درباره مسائل بنيادين عدالت سياسي توافق كنند
نامـد؛   كند كه آنرا اجماع همپوش مـي  داشت سياسي را چيزي تأييد ميرالز در جامعه بسامان، بر

شود كه پيروان زيادي دارد  هاي مختلفي تأييد مي يعني برداشت سياسي از عدالت از طرف آموزه
   (Ibid: 137). آورد و در طول زمان از نسلي به نسل بعد دوام مي

توانـد از   يان نهادن اصـول عـدالت نمـي   گرايي رالز، همانگونه كه گفتيم، براي بن رويه برساخت
هدف اين رويه، ارائه نتايج اخالقي به وسيله روندهاي معقولي است . هيچ، نتايج اخالقي ارائه كند

براي رسيدن بـه ايـن منظـور، رالـز در كتـاب      . كه عامالن برساخت گرا بتوانند از آنها تبعيت كنند
كند كه بـه بررسـي    تشابهات و تمايزاتي را بيان مي، ميان ديدگاه خودش و كانت ليبراليسم سياسي

  .پردازيم آنها مي
  
  گرايي كانت برداشت رالز از برساخت) الف

كنـد و تفـاوت    گرايي كانتي را مطرح مـي  ، رالز صورتي از برساختليبراليسم سياسيدر كتاب 
البتـه  . كنـد  گرايانه خود را با كانت براي نشان دادن موضع خـويش بيـان مـي    ديدگاه برساخت

اند كه روش كانت در بنيان گذاشتن اصول اخالقـي، بـه    بعضي از مفسرين، بر اين عقيده نبوده
هـايش   اند كه كانت بـه رغـم مخالفـت    گرا است، بلكه تصور كرده طور كلي، روشي برساخت

انـد كـه كانـت     برخي نيز بر اين عقيـده . كند صورت ديگري از شهودگرايي عقالني را ارائه مي
 2انديشـه كانـت را فرماليسـم   ،  بعضي از مفسران هم. كند ايي اخالقي پنهاني را ارائه ميگر واقع
تـر شـدن    براي روشن. شود ها، نقاط اشتراك كانت و رالز خيلي كم مي با اين توضيح. نامند مي

                                                 
1.overlapping consensus 

2.formalism 
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تـوان كانـت را    بهتر است ابتدا به بررسي اين نكته بپردازيم كه به چه معنـايي مـي  ، اين مطلب
و مبـاني مابعدالطبيعـه    1نقـد عقـل عملـي   اي اخالقـي كـه كانـت در     رويه. را ناميدگ برساخت
مبتنـي بـر    ،كنـد  مي، براي توجيه اصول مهم عمل اخالقي با توسل به عقل عملي بيان 2اخالق

هـاي گونـاگون امـر     ها كه به شكل اين رويه. عوامل اخالقي مستقل، يا ترجيحات فردي نيست
دفاع  5گرايي يا فايده 4گرايي اند كه مثالً از كمال3هايي دگرآييني شوند، مخالف رويه مطلق بيان مي

اري، جستن و هدف اين بنيادگذ«: نويسد مي اخالق مابعدالطبيعهكانت در مقدمه كتاب . كنند مي
و در نخستين فصل كتاب بـه مطلـب مهمـي اشـاره     » .استوار كردن برترين اصل اخالق است

نفسـه نيـك اسـت و بنـابراين      تنها اراده نيك است كه به طور مطلق و فـي  ،كند و آن اينكه مي
مفهومي كه به خودي خود و جدا از هـر گونـه    ،داند وظيفه خود را روشنگري مفهوم اراده مي

كانـت از  . گري شايسته احترام است و همواره مقام اول را دارد و برترين شرط استهدف دي
فقط تكليف اخالقـي   ،از نظر او. رسد اين مفهوم نامشروط بودن، به مفهوم تكليف اخالقي مي

و به دنبال اين تكليف اخالقي قـانون اخالقـي را بيـان    . است كه از هر گونه شرطي آزاد است
كرداري نيك و از روي تكليف است كه هم مطابق قانون اخالقي باشد و  ،وبه عقيده ا. كند مي

بنيـاد آن در   ،اين قانون اخالقي قانوني اسـت كـه  . هم براي احترام به اين قانون صورت گيرد
شـود كـه يكـي از آن     عقل عملي و يا وجدان بيدار انساني است و به چندين صورت بيان مي

كه گويي بناست كه آيين رفتار تو، بـه ارادة تـو يكـي از    چنان عمل كن «: ها اين است صورت
   .)61: 1361 ،كانت(» قوانين عام طبيعت شود

. هاي گوناگون امر مطلق بيـان كـرد   توان با توجه به شكل گرايي كانت را مي رويه برساخت
بنابراين، به نظر كانت، فرد بايد براساس قانوني عمل كند كه در عين حال بداند اين قـانون بـه   

گويد هيچ گونه مرجعـي بـراي    در اينجا آن چنان كه كانت مي. قانوني جهاني بدل خواهد شد
همچنين اين قانون سـاخته كانـت   . قعيت اخالقي و يا ترجيحات فردي وجود نداردهرگونه وا

و يا هيچ فيلسوف ديگري نيست، بلكه اصلي است كـه خاسـتگاه آن همانـا عقـل عملـي يـا       
گرايي كانـت بـا مفهـومي از شـخص و      برساخت (Onora, 2003: 348).وجدان اخالقي است 

                                                 
1.Critique of Practical Reason 

2.Groundwork of the Metaphysics of Morals 

3.heternomy 

4. perfectionism 

5.utilitarianisn 
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بـر، اخالقـي، عقالنـي و معقـول در نظـر گرفتـه       آزاد، برا، شود؛ اشخاص عقل عملي آغاز مي
گرايي در كانت در امـر مطلـق و در رالـز در موقعيـت اوليـه       بنابراين رويه برساخت. شوند مي

تـوان امـر    شود اين است كه آيا مـي  ترين سؤالي كه در اينجا مطرح مي مهم. شود نشان داده مي
 ،گرايـي اخالقـي   ز صـورتهايي از واقـع  مطلق و يا موقعيت اوليه را به تنهايي بـدون اسـتفاده ا  

هـا را   گرايي رالز هسـتند بايـد بـه دقـت آن     هاي برساخت از آنجايي كه اينها ريشه. توجيه كرد
گرايـي خـود را در مقابـل     از اين روي، نخسـت، توصـيف رالـز از برسـاخت    . بررسي كنيم

  .پردازيم كنيم و سپس به تفاوت ديدگاه او با كانت مي شهودگرايي بيان مي
در ايـن روش  . گرايانـه اسـت   اصول عدالت سياسي، به دست آمده از يك روش برسـاخت ) 1

عامالن عقالني، به عبارت ديگر طرفهاي قراردادي كه در موقعيت اوليه قرار دارنـد، بـه عنـوان    
  .كنند نمايندگان شهروندان و تحت شرايط معقول اصول عدالت را انتخاب مي

. گرايي او، براساس عقـل عملـي و نـه عقـل نظـري اسـت       به گفتة رالز، روش برساخت) 2
گوييم عقل عملي  مطابق تمايزي كه كانت ميان عقل نظري و عقل عملي قائل است، ما مي«

براي مثـال هـدف تـالش    . به توليد موضوعاتي مطابق با مفهوم آن موضوعات مربوط است
نوني عادل است، در حالي كه عقل نظري به شـناخت  سياسي، رسيدن به مفهوم يك رژيم قا

  . (Rawls, 1996: 93)» موضوعات داده شده مربوط است
اي از  گرايي، از مفهوم پيچيده گرايي سياسي اين است كه برساخت ويژگي سوم برساخت) 3

اين ديدگاه، شخص را مـرتبط  . كند شخص و جامعه براي شكل دادن ساختارش استفاده مي
داند، شخصي كه جامعه را نظام منصفانه همكاري اجتماعي از نسلي به  ياسي ميبه جامعه س
گرايي سياسي مشخص كننده ايده امر معقـول اسـت و    همچنين برساخت. داند مي. نسل بعد

بـرد   ها، اشخاص و نهادها به كـار مـي   ها، زمينه ها، اصول، قضاوت اين ايده را براي برداشت
(Ibid).  

  : كند گرايي خود را با كانت اينگونه بيان مي هاي برساخت رالز تفاوت
گرايي اخالقي كانت، از نوع جـامع اسـت كـه در آن، آرمـان خـودآييني داراي       برساخت) 1

نقش تنظيمي براي همه زندگي است، كه به نظر رالز اين امر با ليبراليسم سياسـي ناسـازگار   
  .است
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هاي سياسي را براساس اصـول   خودآيين است كه نظم ارزشديدگاه سياسي در صورتي ) 2
ايـن يـك آمـوزه    . عقل عملي، متحد با مفاهيم سياسي مناسب از جامعه و شخص ارائه كند

معناي ديگر خـودآييني ايـن اسـت كـه     . خودآيين است در غير اين صورت ديگرآيين است
. قل عملي سـاخته شـود  هاي اخالقي و سياسي، بايد به واسطه اصول و مفاهيم ع نظم ارزش

گويـد و ليبراليسـم سياسـي او خـودآييني مقـوم       رالز به اين خودآييني، خودآييني مقوم مـي 
   .(Ibid: 101)كند  را رد مي 1كانت

آليسـم   به نظر رالز مفاهيم شخص و جامعـه در ديـدگاه كانـت پايـه و اساسـي در ايـده      ) 3
هـاي متـافيزيكي    ليسم استعاليي و نظريهآ استعاليي دارند كه در عدالت به مثابه انصاف، ايده

  . (Ibid)نقشي ندارند 
عدالت به مثابه انصاف، توجيه عمومي را در مورد مسـائل مربـوط بـه عـدالت سياسـي      ) 4

هـاي مشـترك در فرهنـگ     كنـد و از ايـده   معقول آشكار مـي  2گرايي همراه با حقيقت كثرت
رتي كه به نظر رالز، كانـت نقـش   در صو. كند سياسي عمومي جامعه دموكراتيك استفاده مي

ايـن دفاعيـه   . در نظر گرفته است، يعني دفاع از ايمان معقول 3فلسفه را همچون يك دفاعيه
نشان دادن انسجام و وحدت عقل عملي و عقل نظري با همـديگر اسـت و اينكـه چگونـه     

در نظر  ها توان عقل را به عنوان دادگاه آخر دادخواست براي فيصله دادن به همة پرسش مي
كنـد؛ بـا    عدالت به مثابه انصاف ديدگاه كانت به عنوان دفاعيه را تا اينجا قبـول مـي  . گرفت

عنوان دفـاعي از امكـان   «فرض شرايط مناسب معقول، عدالت به مثابه انصاف خودش را به 
   (Ibid) .».بيند يك رژيم دموكراتيك قانوني مي

كنـد، سـه    ديدگاه خود و كانت را بيان مي، پس از اينكه تفاوت ليبراليسم سياسيرالز در 
  .گرايي او مهم است كند كه براي فهم برساخت سؤال اساسي مطرح مي

دهـد   گرايي، چه چيزي در حال ساخت است؟ رالز پاسـخ مـي   در برساخت: پرسش اول
محتواي يك برداشت سياسي از عدالت، ايـن محتـوا همـان اصـول انتخـاب شـده توسـط        

  . ه هستندها در موقعيت اولي طرف

                                                 
1.Kant’s constitutive autonomy 

2.pluralism 

3.apologia 
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بـه نظـر او،   . شود؟ پاسخ رالز منفي اسـت  آيا خود موقعيت اوليه ساخته مي: پرسش دوم
شـود   اي طراحي مي يك رويه 1شود و با ايده جامعه بسامان موقعيت اوليه، صرفاً طراحي مي

  .دهد ها را نشان مي كه شرايط معقول تحميل شده به طرف
هروند و جامعـه بسـامان توسـط روش    منظور از گفتن طراحـي تصـورات شـ   : پرسش سوم

ظرفيـت حـس   ) 1: گرا چيست؟ به نظر رالـز، شـهروندان دو قـوه اخالقـي دارنـد      برساخت
مطلب مهمي كـه رالـز آن را   . ظرفيت برداشت خير) 2خواهي در يك جامعه بسامان  عدالت

 گرايي، آنگونه كه كانت در نظـر دارد فقـط از عقـل    كند اين است كه آيا برساخت مطرح مي
گيرد، بلكـه   گرايي فقط با عقل عملي شكل نمي به نظر رالز، برساخت. گيرد عملي نشأت مي

به عقيده او، همانطور . هاي جامعه و شخص را طراحي كند اي دارد كه برداشت نياز به رويه
كه بدون وجود شخصي كه فكر كند، اصول منطق و استنتاج كاربردي نـدارد، اصـول عقـل    

هـا در  شـود و بـه وسـيله آن    معقول بيان مـي داوري اشخاص عقالني و عملي نيز در تفكر و 
طور خالصـه بـدون مفـاهيم جامعـه و شـخص      ب .رود سي و اجتماعيشان بكار ميعمل سيا

   (Ibid: 107). اصول عقل عملي هيچ اهميت و كاربردي ندارند

  
  گرايي رالز و كانتمبناي برساخت) ب

كه هم كانت و هـم رالـز بـراي مشـخص كـردن      با توجه به مطالبي كه گفتيم، روشن است 
كنند، اما مسئله اين است كـه هـر    گرا را پيشنهاد مي اصول عملي خاصي يك رويه برساخت

مواضع كانت و رالز . توانند نشان دهند كه مبناي آنها براساس معقوليت صرف است دو، نمي
كننـد كـه    ي را ارائه مـي هاي گرا باشد چرا كه آنها رويه تواند برساخت در مفهوم محدودي مي

توانند براي بنيان نهادن اصولي، براي هدايت كـردن عملكردشـان از آن اسـتفاده     عامالن مي
كنـد،   اسـتدالل مـي  » مضـاميني در فلسـفه اخالقـي كانـت    «همانطور كه رالز در مقاله . كنند

  .برداشت كانت از عقل عملي برمبناي ديدگاه او از حقيقت عقل است
كنـد؛ عقـل عملـي و     هاي اخالقـي فـراهم مـي    ي براي كليه استداللحقيقت عقل، بستر

در . شـوند  شود و از اين رو به تنهايي ساخته نمي هاي امر مطلق به وجدان فرد ارائه مي رويه

                                                 
1.well ordered society 
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 ةكانـت، خـود را در حـوز   . شـود  اينجا پاسخ پرسشي كه قبالً مطرح كـرديم مشـخص مـي   
دهـد و از آن حمايـت    خالقي قـرار مـي  گرايي ا صورتي از شهودگرايي عقالني و حتي واقع

بـه رغـم تأكيـد رالـز بـر تفـاوت ميـان        . كند كه رالز هم از اين رويه، خيلي دور نيسـت  مي
گرايـي كانـت    تواند، خود را از مشكالت برسـاخت  گرايي خودش و كانت، او نمي برساخت
كي بيان شوند و توانند بدون ارائه ديدگاهي متافيزي امر مطلق و موقعيت اوليه، نمي. رها كند

بـه طـور آشـكارتري گرفتـار آن      اي درباره عدالت نظريهاين همان مطلبي است كه رالز، در 
به همين دليـل در كتـاب   . خواهد به اين مشكل دچار نشود مي ليبراليسم سياسياست و در 

گرايي معقـول و   رالز در اين كتاب به دو ايده كثرت. دوم تأكيد رالز بر عدالت سياسي است
در مـورد آنهـا    اي دربـاره عـدالت   نظريـه پردازد، يعني مطالبي كه در كتاب  ل عمومي ميعق

رالز به دنبال آن مفهوم سياسـي از عـدالت اسـت، كـه بتوانـد      . سخني به ميان نياورده است
. هاي اخالقي، فلسفي و مـذهبي معقـول، در يـك جامعـه را بـه دسـت آورد       حمايت آموزه

تـوان   هومي سياسي است و نه متافيزيكي، و اگر اينگونه باشد مـي بنابراين، به نظر او، اين مف
به اجماع همپوش در مورد اصول عـدالت رسـيد، و بـراي رسـيدن بـه ايـن امـر در كتـاب         

فرهنـگ سياسـي عمـومي    «بـه   عدالت به مثابه انصافو كتاب بعدي خود  ليبراليسم سياسي
هـاي آشـناي    ايـده «كند تا  ه ميتوج» هاي تفسير قانون اساسي آن جامعه دموكراتيك و سنت

ايـن  . و بـه برداشـتي از عـدالت سياسـي برسـد     ) 27: 1383 ،رالز(» معيني را به دست آورد
ايده جامعه به عنوان نظام منصفانه همكاري «: ها، از نظر رالز، به طور اختصار عبارتند از ايده

اشخاصي آزاد و برابر  اجتماعي در طول زمان از نسلي به نسل بعد، ايده شهروندان، در مقام
اي كه به طـرز كارآمـدي از طريـق برداشـتي عمـومي از       و ايده جامعه بسامان؛ يعني جامعه

رويه رالز به سمت عدالت سياسي است؛ و بـه نظـر او تنهـا    ) همان(» .يابد عدالت سامان مي
. توان به اجمـاع همپـوش در مـورد اصـول عـدالت رسـيد       اگر متافيزيك در ميان نباشد مي

اي متافيزيكي نباشد بلكه مبتني بر سنت ليبرال دموكراسي باشـد و   ولي كه ناشي از نظريهاص
اما آيا رالز توانسته است با اين تحول در . بتواند در جامعه دموكراتيك تكثرگراي دوام آورد

گرايي خود موفق باشد؛ البته با مطالبي كه تاكنون گفته شد بـه   ديدگاهش در رويه برساخت
اش مبتني بر ديـدگاه متـافيزيكي    سد رالز در اين مورد موفق نشده است، زيرا رويهر نظر مي

  .خاصي است
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اسـت و بنـابراين هـر ديـدگاه      1ظاهراً اين نظر رالز، كه نظريه او عاري از هرگونه آرايشي
متافيزيكي را از نظريه خود خارج كرده است، نظريه عدالت به مثابه انصاف او را محـدود بـه   

رسد نظريـه ليبراليسـم سياسـي او از محتـواي متـافيزيكي       كند و به نظر مي جوامع خاصي مي
. ين ظاهر قضيه استاما مطلبي كه در اينجا بايد به آن اشاره كنيم آن است كه ا. شود خارج مي

: از نظر رالز گفتيم اينگونه بود ]2[هاي جامع معقول  تعريفي كه قبالً در مورد متافيزيك و آموزه
آيـا  . ؛ اما ضرورتي ندارد كـه متافيزيـك را اينگونـه تعريـف كنـيم     »هاي مطلق عقايد و ارزش«

وزه تفكـر ليبرالـي   ديدگاه رالز در مورد اجماع همپوش ناظر به يك اجماع متافيزيكي كه در ح
دهد، نيست؟ ممكن است رالز نپذيرد، اما مفهوم انسان در ايـن اجمـاع همپـوش يـك      رخ مي

دهد كـه در آن انسـان، بـه طبيعـت      مفهوم متافيزيكي است، زيرا برداشتي از انسان را نشان مي
از  بنـابراين، جامعـه بسـامان   . خود آزاد، برابر، عقالني، خودآيين و داراي حقوق اساسي است

نظر او، جامعه ليبرال دموكراتيك است كه در آن همه شهروندان آزاد و برابرنـد و بـا يكـديگر    
شود كه همان مطلبي را كه رالز در موقعيـت   با اين توضيحات، مشخص مي. كنند همكاري مي
شود؛ بـه عبـارت ديگـر، طرفهـاي      فرض گرفته بود، در اجماع همپوش هم بيان مي اوليه پيش

كه همـين خصوصـيات بـراي    ... موقعيت اوليه افرادي هستند، آزاد، برابر، عقالني وقرارداد در 
آنچه رالز، بـه دنبـال آن در سـنت    . ماهيت انسان، در اجماع همپوش در نظر گرفته شده است

فكري ليبرال دموكراسي است، متافيزيكي است، چرا كـه برداشـت خاصـي از انسـان را بيـان      
 : گويد رالز مي. كند مي

نظر از اوضاع و احـوال تـاريخي    به دنبال مفهومي از عدالت كه براي همه جوامع بشري، صرفما 
    (Ibid:380) .يا اجتماعي خاص آنها مناسب باشد، نيستيم

هـا، برداشـت خـود را از طبيعـت انسـان       نتيجه اين سخن رالز اين است كه ديگر فرهنگ
گرايانـه   خواهد، در رويـه برسـاخت   لز ميرا. خواهد اين را بگويد در صورتي كه او نمي. دارند

خود، بدون دخالت هرگونه ايده متافيزيكي، به اصول عـدالت برسـد و در ايـن راه، از نظريـه     
تواند خود را از ديدگاه متافيزيكي به طـور مطلـق رهـا     كند، ولي نمي اخالقي كانت استفاده مي

  .كند
  

                                                 
1.freestanding 
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  گرايي رالزانتقادات به برساخت) ج
، برداشـت رالـز از   1بـه نظـر هابرمـاس   . گرايي رالز هابرماس است برساختيكي از منتقدان 

گويد عـاري از آرايـش نيسـت و مفهـوم شـخص در ليبراليسـم        عدالت، آنگونه كه رالز مي
و  ليبراليسم سياسييكي از ادعاهاي رالز در كتاب . رود سياسي رالز، وراي فلسفه سياسي مي

منظور رالز اين است كه . بودن، اصول عدالت است، عاري از آرايش عدالت به مثابه انصاف
عدالت مفهومي سياسي است و مبتني بر هيچ ديدگاه جامعِ اخالقـي، فلسـفي و يـا سياسـي     

كند؛ بـه نظـر هابرمـاس، مفهـومي كـه رالـز از        هابرماس به اين ادعاي رالز انتقاد مي. نيست
تواند، بـا اسـتفاده    اين رالز نميدهد، مبتني بر مبناي متافيزيكي است، و بنابر شخص ارائه مي
بـه عـالوه، بـه نظـر هابرمـاس،      . گرايي به مفهوم عـدالت سياسـي برسـد    از رويه برساخت

شود و رالـز همـراه بـا     گرايي سياسي، شامل مسائل فلسفي عقالنيت و حقيقت مي برساخت
ثابـه  كند كه در اصـول عـدالت بـه م    كانت مفهومي از عقل متافيزيكي و ماتقدمي را بيان مي

به نظر هابرماس، آنچه مبناي اصول عدالت رالـز را   .(Ibid)هاي آن قرار دارد  انصاف و آرمان
كنند و هم  هاي قراردادي است كه اين اصول را انتخاب ميطرف سازد، عقالني بودن هم  مي

و مقالـه   ليبراليسـم سياسـي  همانگونـه كـه رالـز، در كتـاب     . رسيدن به اصول عقالني است
بيان كرد، هر چند اصول عدالت نهايتـاً بـر مبنـاي    » رايي كانتي در نظرية اخالقيگ برساخت«

شوند، ولي هيچ آموزه متافيزيكي و يا اخالقي در انتخاب آنها دخيل نيست؛  عقل انتخاب مي
هاي اخالقي، ديني، سياسي و يا  اساساً به نظر رالز، به همين دليل است كه طرفداران ديدگاه

به عقيده هابرماس، اين ادعاي رالز، مسائل فلسفي . آن اصول را تأييد كنندتوانند  فلسفي مي
كشد، و نظريه عدالت رالز را از سياسي بودن صرف  در مورد عقالنيت و حقيقت را پيش مي

  .كند خارج مي
به نظر او، رالز تعريفي كلي از ايـن  . كند گرايي رالز انتقاد مي نيز به برساخت 2برايان بري

اي كـه   نظريـه «: دهـد  گرايي ارائه مـي  بري اين تعريف را براي برساخت. دهد ه نميواژه ارائ
» .دهد، كه هر چه نتيجه اين موقعيت باشد حق و عادالنـه اسـت   موقعيتي خاص را نشان مي

گرايي به معناي عام در صدد اثبات منصفانه بودن موقعيـت خـاص نيسـت، بلكـه      برساخت

                                                 
1.Habermas 
2.Brian Barry 
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امــا . دهــد منصــفانه بــودن نتيجــه اســت ل مــيگرايــي را تشــكي چــه اســاس برســاخت آن
و نتيجه اين موقعيت هر چه باشـد  . گرايي رالز در صدد اثبات موقعيت اوليه است برساخت

) 1: كنـد  گرا را به دو گروه اصلي تقسيم مـي  هاي برساخت برايان بري، نظريه. منصفانه است
الش خود را براي تأمين منافع كند كه افراد آن موقعيت، تمام ت گروه اول موقعيتي را بيان مي

هـاي   كنند؛ مانند نظريـه  برند، و نهايتاً به توافق اجتماعي دست پيدا مي فردي خود به كار مي
اي اسـت   كند كه در آن، شرايط حاكم به گونه گروه دوم موقعيتي را بيان مي) 2. هابز و الك

البته هر دو گروه به اين . توان تصميمي به نفع خود گرفت؛ مانند نظريه عدالت رالز كه، نمي
معنا در سنت قرارداد اجتماعي هستند كه بر اساس اين سنت، آنچه مورد توافق افـراد قـرار   

بنابراين به نظر بري، نه تنها نگـرش اخالقـي كانـت و يـا     . گيرد درست و منصفانه است مي
ماعي، مـثالً  گرايي است، بلكه نظريه سنتي قرارداد اجت نظريه عدالت رالز شكلي از برساخت

  (Barry, 1989: 266).گرايي است  قرارداد اجتماعي هابز نيز، مصداقي از برساخت
كنـد   گرايانه رالز به اين صورت انتقاد مـي  بينيم هابرماس به رويه برساخت همانگونه كه مي

دانـد، امـا    داند و بنابراين عدالت سياسي رالز را درسـت نمـي   كه آن را بر مبناي متافيزيكي مي
دانـد و بنـابراين انتقـادات     گرايانـه رالـز مـي    برايان بري اصول عدالت را نتيجه رويه برساخت

گرايانه  تنها انتقاد بري اين است كه رالز تعريف كلي از رويه برساخت. هابرماس را قبول ندارد
  .دهد خود ارائه نمي

  
   نتيجه

اين موضوع بوديم، كه آيا  گرايي رالز و تحليل در اين مقاله، در صدد بررسي شيوه برساخت
رسد؟ براي پاسـخ   اي كه مورد نظر خودش است، به نتيجه مي گرايي رالز، به شيوه برساخت

همـانطور كـه بيـان كـرديم     . گرايي را بررسي كرديم هاي برساخت به اين پرسش ابتدا ريشه
در  آليسم است كـه  اش با ايده گرا بودن و سازگاري گرايي ضد واقع خصيصه اصلي برساخت

بـراي اينكـه   . انـد  هاي زيادي در زمينه علم، جامعه و فلسفه پديدار گشـته  اين زمينه، ديدگاه
. پـرداختيم  اي دربـاره عـدالت  نظريهديدگاه رالز را در اين مورد بررسي كنيم، ابتدا به كتاب 
گويد، اما رويكردي  گرايي سخن نمي رالز در اين كتاب، به طور صريحي، در مورد برساخت

اسـاس آن رويكـرد   . كنـد  گرايانه براي رسيدن به اصول عدالت خـود، اتخـاذ مـي    ختبرسا
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او با استفاده از فني به نام تعادل تأملي، در اين موقعيت اوليه در صـدد  . موقعيت اوليه است
اي كه آزاد، عقالني و خودآيين هستند را به اصـول عـدالت    هاي قرارداد فرضي است، طرف

هاي اخالقـي راجـع بـه عـدالت بـه       ل تأملي، اصول عدالت و داوريدر فرآيند تعاد. برساند
  . گيرد گرايانه رالز شكل مي بدين صورت، رويه برساخت. رسند نقطه تعادل مي

گرايـي   ، برساخت»گرايي كانت در نظريه اخالقي برساخت«رالز بعد از اين مرحله، در مقاله 
فرهنـگ عمـومي جوامـع دموكراتيـك،     در اينجاست كه . گيرد تر به كار مي را به طور روشن

كند كـه جـداي از رويـه سـاختن اصـول       در اين مرحله، رالز تأكيد مي. مورد نظر رالز است
گويـد ايـن اسـت كـه، رويـه       آنچه او در اين مقاله مي. عدالت، حقايق اخالقي وجود ندارد

در . اردهـاي هنجـاري مبتنـي بـر ديـدگاه متـافيزيكي نـد        گرايانه او ربطي به نظريه برساخت
تواند بدون ارائـه ديـدگاهي    صورتي كه، همانگونه كه اين مطلب را بررسي كرديم، رالز نمي

هاي قـرارداد در   هايي كه او به طرف ويژگي. متافيزيكي، به ساخت اصول عدالت خود برسد
بـه نظـر   . كننـد  دهد مفهومي متافيزيكي را در مورد انسان آشكار مي موقعيت اوليه نسبت مي

انـد، در صـورتي كـه     هايي مانند آزاد، برابر و معقول بودن انسان حقايقي بديهي يژگيرالز، و
گرايـي رالـز بـه نتيجـه مـوردنظر خـود        بنـابراين برسـاخت  . اينها حقايقي متافيزيكي هستند

دهد كه هدف  نشان مي ليبراليسم سياسيگيري سير تحول نظريه رالز در كتاب  پي. رسد نمي
بـدين منظـور رالـز از    . ر كردن مفهومي سياسي از عـدالت اسـت  خاص اين كتاب او، آشكا

هاي معقول  او، به دنبال زمينه. كند مفاهيمي همچون معقول بودن و عقل عمومي استفاده مي
اش با جامعه اسـت   رسيدن به توافق در مورد مفهومي از عدالت، با توجه به شخص و رابطه

  .داند ي ميكه آن را جايگزين جستجوي حقيقت ماتقدم اخالق
كنـد و   گرايي خـود را بـا كانـت مقايسـه مـي      براي رسيدن به اين منظور، رالز برساخت

كند كه ما هم به طور مفصل در اين مقاله به  اشتراك و اختالف ديدگاه خود را با او بيان مي
هم كانت و هم رالز هر دو به اين امر معتقدند كه هيچ گونه مرجعي براي هـر  . آن پرداختيم

  .واقعيت اخالقي به جز عقل عملي وجود ندارد گونه
گرايي رالـز، بـا    شود و رويه برساخت گرايي كانت، با امر مطلق توجيه مي رويه برساخت

سازد كه نه كانـت و نـه    گرايي رالز و كانت هويدا مي بررسي مبناي برساخت. موقعيت اوليه
ديدگاه ايـن دو فيلسـوف   . نندتوانند مبناي خود را بر اساس معقوليت صرف بيان ك رالز نمي
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هاي امر مطلق به  گرا باشد، چرا كه در نظر كانت رويه تواند برساخت در مفهوم محدودي مي
بنابراين در ديدگاه كانـت،  . شوند شود و از اين رو به تنهايي ساخته نمي وجدان فرد ارائه مي

ز بررسـي مطالـب،   در مورد رالز هم پس ا. شود تا حدودي شهودگرايي عقالني هم ديده مي
به اين مطلب رسيديم كه همانگونه كه موقعيت اوليه داراي ديـدگاهي متـافيزيكي در مـورد    

خواهد به اصول عـدالت سياسـي    انسان است، اجماع همپوش نيز كه او با استفاده از آن مي
گرايانـه   بنـابراين رويـه برسـاخت   . اي متافيزيكي راجع به انسان نيست برسد، خالي از نظريه

. برد گرايانه نيست و از ديدگاه متافيزيكي خاصي راجع به انسان بهره مي الز كامالً برساختر
خواهد هر گونه مبناي اخالقـي، متـافيزيكي    به عنوان نكته انتقادي پاياني بايد گفت، رالز مي

را از نظريه عدالت خود حذف كند، براي اينكه ديدگاهش به آموزه جامعي تبديل نشود، اما 
اي دربارة عدالت بدون مبـاني متـافيزيكي امكـان     شود؛ زيرا هر نظريه ن كار موفق نميدر اي
  .ندارد
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  نوشت پي
  .اند شوند اين دو اصل گرايانه انتخاب مي اصول عدالتي كه در موقعيت اوليه و با رويه برساخت. 1

هاي اساسي برابـر داشـته    آزاديترين نظام جامع  هر شخصي بايد حقي برابر نسبت به گسترده) الف
  .باشد كه با نظام مشابه آزادي براي همگان منافاتي نداشته باشد

هـا   ايـن نـابرابري   -1هاي اقتصادي و اجتماعي بايد چنان سامان يابنـد كـه دو شـرط     نابرابري) ب
غلي هـا بـه مناصـب و مشـا     اين نـابرابري  -2ترين افراد داشته باشد و  بيشترين نفع را براي محروم

  .متصل باشند كه در شرايط منصفانه و برابر از نظر فرصت به روي همه گشوده هستند
هاي اصـلي   به نظر رالز، اين اصول به صورت زنجيروار است؛ بدين ترتيب كه تخطي از آزادي

توان با منافع اجتماعي و اقتصادي بيشتر توجيـه و يـا    گيرند را نمي برابر كه تحت اصل اول قرار مي
 ) .Rawls, John., A Theory of Justice, p. 54:نك به(. كرد جبران

يك آموزة معقول، كاربرد عقـل نظـري    -1: هاي جامع معقول سه ويژگي دارند به نظر رالز آموزه. 2
هاي اخالقي، فلسفي و مذهبي مهم زندگي انسان را در يك حالت كم و بيش ثابـت   است، كه جنبه

ي شناسايي شده را به نحوي كه با يكـديگر سـازگار باشـند و    دهد، و ارزشها و منسجم پوشش مي
دهـد و از   هر آموزه اين كار را انجام مـي . دهد حاكي از ديدگاه قابل درك جهان باشند، سازمان مي

هـم عقـل   . يك آموزة جامع معقول، همان كاربرد عقل عملي اسـت  -2. شود آموزه ديگر متمايز مي
در حالي كه يك آموزة . 3. شوند اش استفاده مي در صورتبنديعملي و هم عقل نظري همراه با هم 

. جامع معقول، ضرورتاً ثابت و نامتغير نيست، اما معموالً به يك سنّت و آموزة فكري، متعلق اسـت 
. كند اگرچه در طول زمان ثابت و مداوم است و تحت تغييرات ناگهاني نيست اما به آرامي تغيير مي

هاي سـنّتي و   گرايانه او اكثر اين آموزه ها اين است كه، ديدگاه برساخت وزهنظر رالز در مورد اين آم
گرايانـة او   ها نظرية عدالت او را كه برآمده از روية برسـاخت  پندارد، و اين آموزه آشنا را معقول مي

   : نك به. پذيرند است، مي
Rawls, John., Political Liberalism: 14)(  
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