
 

  
  
  
  
  

  گرایانه  بررسی انتقادی تقریر عرف
  رالز  از نظریۀ اخالقی جان

  1يي اردكانحسن محيط

  چكيده
برانگيزترين مباحث در ميـان   ترين و چالش ز مهمهمواره بحث بر سر منشأ ارزش اخالقي يكي ا

گـرا گشـته اسـت.     گـرا و غيرواقـع   فيلسوفان اخالق بوده و سبب تقسيم مكاتب اخالقي به واقـع 
گرايـي ثبـوتي، تمـام     گرايي است. دايره شـمول عـرف   گرايي ثبوتي، يكي از اقسام غيرواقع عرف

كننـد. ديـدگاه عـدالت     خالقي معرفـي مـي  عنوان منشأ ارزش ا مكاتبي را دربردارد كه عرف را به
گـرا   شود كه درباره عرف هاي مهم در فلسفه اخالق شمرده مي اجتماعي جان رالز يكي از ديدگاه

گـرا   گرا بودن ديدگاه رالز تأكيد دارنـد و عـرف   بودن يا نبودن آن ترديد وجود دارد. برخي بر واقع
گرايي اصرار  بودن ديدگاه وي از نوع عرف  عكنند، ولي برخي ديگر بر غيرواق بودن آن را نفي مي

گرايانـه ديـدگاه    هاي عرف ورزند. در اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي به برخي از داللت  مي
  .گرا بودن ارزيابي انتقادي شده است رالز اشاره شده، همچنين ديدگاه يادشده بنا بر احتمال عرف
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  مقدمه
بندي مكاتب اخالقي و گنجاندن نظريات اخالقـي در آن، شـناخت    يكي از فوايد تقسيم

تر هريك از نظريات اخالقي بر اساس اصول و معيارهاي مكتـب مـرتبط بـا آن اسـت.      دقيق
بندي نظريات اخالقي مطرح شده، تقسيم به  تههايي كه براي دس بندي ترين تقسيم يكي از مهم

هاي مربوط به خود را دارنـد و   گرايي است. هريك از اين دو، شاخصه گرايي و غيرواقع واقع
گرايي كـه بحـث حاضـر     هاي غيرواقع شوند. يكي از شاخه تري تقسيم مي هاي فرعي به دسته

تـوان از آن بـه    مـي اسـت كـه بـراي اختصـار     » گرايـي اخالقـي   عـرف «مربوط به آن است، 
گرايي، تأثير عرف در ارزش اخالقي است. ايـن تـأثير    تعبير كرد. مراد از عرف» گرايي عرف«

شناسي اخالق مطـرح شـود. بـاور بـه      شناسي و معرفت تواند در هريك از دو مقام هستي مي
خوانـده  » گرايـي ثبـوتي   عـرف «شناسـي و ثبـوت ارزش اخالقـي،     تأثير عرف در مقام هستي

گرايـي   عـرف «شناسي و اثبـات ارزش اخالقـي    و باور با تأثير عرف در مقام معرفت شود مي
  نام دارد.  » اثباتي

كه محـل بحـث ايـن     ـگرايي ثبوتي   مالك اصلي براي درج نظريات اخالقي در عرف
اساس، هر ديدگاهي  عرف براي ارزش اخالقي است. براين منشئيتباور به  ـنوشتار است  

گرا تلقـي خواهـد شـد.     عرف ،شود عرف وضع مي از سويخالقي كه معتقد است ارزش ا
. تشـخيص  اسـت داوري مسـتمر و ارادي ايشـان    و مراد از عرف نيـز مـردم و فهـم، بنـا    

گـاهي   ـگرايـي ثبـوتي اسـت      كه از ايـن پـس مـراد از آن، عـرف     ـگرا   هاي عرف ديدگاه
كـيم و هـابز از جملـه    گيرد و گاه با دشواري همراه است. ديدگاه دور سهولت انجام مي به
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اما ديدگاه جان رالـز   ؛ترديدي وجود نداردآنها  گرا دانستن هايي هستند كه در عرف ديدگاه
ديـدگاهي اسـت    ،شده در ميان نظريات غربي است هاي مطرح ترين ديدگاه كه يكي از مهم

از وان فـرا گرا دانستن يا ندانستن آن ترديد وجود دارد. اين ترديد به ميزان  عرف بارهكه در
. گرچه برخي ديدگاه رالز را بـه  گيرد يادشده سرچشمه ميگرا بودن ديدگاه  ترديد در واقع

انـد، در   گـرا دانسـته   گرايانه در نظرية وي واقع هاي واقع دليل تأثر از كانت و وجود داللت
گـرا بـودن و در    مقابل برخي ممكن است با تمسك به شواهد متني آثار وي، بـر غيرواقـع  

كم احتمال آن اصرار ورزند. پرسشي كه در اينجا مطرح  گرا بودن وي يا دست فنتيجه عر
گرايانه بودن  دسته اخير ممكن است به چه شواهدي براي احتمال عرف :است آن است كه

گرا بودن ديـدگاه عـدالت اجتمـاعي     ديدگاه رالز تمسك كنند؟ آيا شواهدي قوي بر عرف
توان ديـدگاهي   آيا چنين ديدگاهي را مي ،پاسخ رالز وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن

  درست و قابل دفاع دانست؟
طـور   ها پس از ايضاح مفهومي مسئله مورد پـژوهش، بـه   براي پاسخ دادن به اين پرسش

گرايانـه   هاي عرف پردازيم، سپس به استخراج داللت گذارا به نظرية عدالت اجتماعي رالز مي
كنيم و در نهايت نكاتي انتقـادي را بنـا بـر     هد اشاره ميديدگاه وي و تبيين نحوه داللت شوا

  نماييم. گرايي ديدگاه رالز مطرح مي احتمال عرف

  عرف 
اند از:  ترين آنها عبارت هاي لغت ذكر شده است؛ مهم معاني بسياري براي واژه عرف در كتاب

ــناخته ــدي، شــده ( معــروف و ش ــن1422ازهــري، ق؛ 1405فراهي  ق؛1300منظــور،  ق؛  اب
راغـب  هـا؛   ، تتابع و پشـت سـر هـم بـودن (همـان     )»عرف«ذيل ماده  ،ق1306يروزآبادي، ف
منظور،  ق؛ ابن1404 صفهاني،اراغب )، احسان و نيكي (»عرف«ذيل ماده  ،ق1404 صفهاني،ا

 شناسد، كوين را آن يآدم نفس كه چيزي هر )، و»عرف«ذيل ماده  ،ق1405فيومي، ق؛ 1300

  ).»عرف«ذيل ماده  ،ق1300منظور،  ابن ؛ق1411فارس،  ابن(يابد  آرامش و رديگ خو بدان
 :تمام معاني ذكرشده براي عرف را به يكي از اين دو معنا بازگردانـده اسـت   فارس ابن

را به معروف و  »فعر«واژه  اوسكون و طمأنينه.  )2؛ (تتابع و اتصال اجزاي يك چيز )1(
ـ   ه و دليل نامشده ترجمه كرد شناخته وسـيله   هگذاري آن را تسكين و طمأنينه يافتن نفـس ب

  ).»عرف«ذيل ماده  ،ق1411فارس،  ابندانسته است ( يادشدهامور 
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عقـل در جـان    سويشود كه از  در فقه و اصول نيز عادت و عرف به امري اطالق مي
  پذيرند:   هاي سالم آن را مي گيرد و طبع ها جاي مي انسان
، زحيلي( »النفوس من جهة العقل و تلقته الطبائع السلیمة بالقبول يرف ما استقر فالعادة و الع«

  .).  872، ص2، جم1967زرقاء،  ؛ 8، صق1418
نـد و بـر   ا شود كه مردم با آن مـأنوس  مي سمعاني نيز معتقد است عرف به اموري گفته

  كنند:   اساس آن با يكديگر رفتار مي
). برخـي  29، صق1418سـمعاني،  ( »ه فیما بینهم معاملةالعرف ما یعرفه الناس و یتعارفون«

فهم يا بنا يا داوري مستمر و ارادي مـردم كـه صـورت    «ديگر عرف مصطلح در فقه را به 
نـد   ا كـرده تعريـف و تفسـير   » را بـه خـود نگرفتـه باشـد    آنها  قانون مجعول و مشروع نزد

  ).62-61ص ،1384 ،عليدوست(
خاصـي    ي با افرادي دانسته شـده كـه از ويژگـي   در برخي از تعاريف ديگر عرف مساو
مراد از عرف را عقال از آن نظـر كـه    بحر الفوائددر  برخوردارند. براي نمونه، مرحوم آشتياني

، 1، جق1429، شتيانيآده است (اند، دانسته و از بناي عقال به بناي عرف تعبير كر داراي عقل
اند كه در زمان صـدور خطابـات و    ). برخي ديگر نيز عرف را به افرادي اطالق كرده171ص

و  9واسطه و مستقيم پيـام وحـي و سـخنان پيـامبر     ادلة شرعي حضور داشته و مخاطب بي
  ).127، ص1372اند (رجبي،  بوده :معصومان

با تمركز بر فعـل صـورت    آنهاد برخي از ده بررسي تعاريف فقها و اصوليون نشان مي
تـوان تعـاريف نـوع     مي رو، گرفته و برخي با تأكيد بر فرد يا افراد سامان يافته است. ازاين

  محور و نوع دوم را فردمحور دانست. اول را فعل
اسـت، امـا    conventionو  custom يسـ يعـرف در زبـان انگل   يمعادل برا نيتر كينزد
از جمله اشاره به سرچشمه عـرف،   يليبه دال زين  contract, agreement, traditionواژگان 
   .است شده ديتأكآنها  بر معموالً گراعرف يهادگاهيبا عرف دارند و در د ياديقرابت ز

  عرف اخالقي
كاربرد واژه عرف در اخالق نيز مشابه كاربرد آن در فقه و اصول است. به بيان ديگر، ايـن  

  رود. گاهي عرف بـه فهـم، بـاور، تصـميم     به دو صورت به كار مي واژه در اخالق معموالً
اكثر افراد يك  از سويصورت ارادي و مستمر  گردد كه به (بنا)، گفتار يا رفتاري اطالق مي

شود؛ خواه آن گروه كوچك باشـد يـا بـزرگ و     مي تكرار شانيا ريغ اي عقال از اعم ،گروه
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تيجه تكرار زياد يكي از امور فـوق آن اسـت كـه    خواه به قانون تبديل شده باشد يا خير. ن
ستايش ديگران و مخالفت بـا آن نكـوهش ديگـران را بـه همـراه خواهـد        ،موافقت با آن

عـرف   ـخواه كوچك باشد يـا بـزرگ     ـداشت. گاهي نيز به خود اكثريت افراد يك گروه  
در عـرف   ،شود. در صورتي كه بخواهيم بـا اصـطالحات پيشـين سـخن بگـوييم      گفته مي
توان  مي ،. بنابراينرود به كار مي صورت فردمحور محور و هم به صورت فعل هم به ،اخالق

(بنا)، گفتار يا رفتار مستمر و ارادي اكثر افراد يك گروه و يا   عرف را به فهم، باور، تصميم
  خود افراد اطالق نمود.

  اخالقي گرايي عرف
هاي مختلفي بيـان شـده    ديدگاه ،عرفدرباره وابستگي يا عدم وابستگي ارزش اخالقي به 

 گرايـي اخالقـي   اسـت. عـرف   گرايي اخالقي عرف ،شده هاي شناخته است. يكي از ديدگاه
 هـاي  يا توافـق  ها به عرفبه نوعي قواعد اخالقي اصول و اساس آن ديدگاهي است كه بر 

    (Bunnin Nicholas and Jiyuan Yu, 2004, p.143 ). اند هوابستاجتماعي 
  يـي قراردادگرا انـواع  )،conventionalism( ياخالقـ  يـي گرا عرف يها دگاهيد از كيهر

)contractarianism ،contractarian ethics ،the social contract tradition ، morals by 

agreement ، contractualism ،(ــه ــيگرا جامع ــالق عرفــ communitarianism( ي  ي) و اخ
)common morality (  بر نقش عـرف در ارزش    يقرار دارند كه به نوع ييها گاهديد شماردر

  .ورزند مي ديتأك ياخالق
 شـناختي  شناختي و معرفـت  گرايش به وابستگي ارزش اخالقي به عرف، از دو بعد هستي

اما آنچـه در ايـن نوشـتار بـه دنبـال       دارد؛قابل بررسي است و در هر دو جنبه طرفداراني 
شناسي اخالق  گرايي اخالقي در مقام هستي رالز به عرفنسبت ديدگاه  ،بررسي آن هستيم
  تعبير شده است.  »گرايي ثبوتي عرف«است كه از آن به 

  گرايي ثبوتي عرف
شـناختي عـرف در ارزش    مربوط به نقش هستي گرايي ثبوتي طوركه اشاره شد، عرف همان

شناختي عرف، مبدأ و منشـأ بـودن عـرف بـراي ارزش      اخالقي است. مراد از نقش هستي
شناسـي اخـالق بـه ايـن      اخالقي است. در حقيقت، پرسش از نقش عرف در حوزة هستي

كسـي   هاي اخالقي دانست؟  توان عرف را مبدأ و منشأ ارزش آيا مي :گردد كه پرسش برمي
و منشـأ    مبـدأ  عنـوان  بـه كند، در واقـع عـرف را    كه بر نقش عرف در مقام ثبوت تأكيد مي
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دعا مهر تأييد زده اسـت كـه ارزش و وظيفـة    مو بر اين  برشمردهارزش و وظيفة اخالقي 
صـورت، خـوبي و بـدي     تواند برخاسته و ناشي از عرف اجتماعي باشد. دراين اخالقي مي

گردد. در نتيجـه،   عرف جامعه تعيين مي از سويافعال و به دنبال آن بايستي يا نبايستي آن 
ه عرف آن را خوب بداند، خوب و هر كاري كـه عـرف آن را بـد بدانـد، بـد      هر كاري ك

شود. ايـن پـژوهش درصـدد اسـت      نيز تعبير مي »نقش ثبوتي عرف«است. از اين نقش به 
چـه انـدازه ظرفيـت     تـا  ــ  ديآ يشمار م به ييقراردادگرا ينوع كه ـ نشان دهد ديدگاه رالز

  .است هايينه در معرض چه انتقادگرايي را دارد و در اين زمي انتساب به عرف
اشـاره بـه    ،گرايانه ديدگاه رالز الزم است هاي عرف مقدمه ديگري كه براي بيان داللت

 تقسـيم شـده  گرايي عـام و خـاص    گرايي ثبوتي است كه به عرف يكي از تقسيمات عرف
  ).562ص م،1967 ،زرقاء ؛420ق، ص1418 م،ي(حك است

  گرايي عام و خاص عرف
تـوان بـه    كـم مـي   القي ثبـوتي را بـه اعتبـار كميـت و تعـداد افـراد دسـت       گرايي اخ عرف
يـا عمـوم افـراد جامعـه ولـو       زيرا گاهي توافق تمام  كرد؛گرايي عام و خاص تقسيم  عرف

شـود، امـا گـاهي توافـق افـرادي بـا        تحت شرايط خاص مبدأ ارزش اخالقي شمرده مـي 
 گرايـيِ  عـرف  ،. بنابراينآيد ار ميشم بهارزش اخالقي معتبر  منشئيتهاي خاص در  ويژگي

مبتني بـر توافـق افـراد خـاص      گراييِ و عرف گرايي عام عرف ،مبتني بر توافق عموم مردم
  شود. ناميده مي گرايي خاص عرف ،مانند صاحبان خرد يا فضيلت

  گرايي  عرفنسبت ديدگاه رالز با 
طرح شده است. بـر   هاي گوناگوني ، ديدگاهگرايي ثبوتي نسبت ديدگاه رالز با عرف بارهدر

از انديشـه كانـت و حمـل     اثرپـذيري هـا، نظريـه رالـز بـه دليـل       اساس برخي از ديـدگاه 
طرفانـه از اصـول عـدالت     هاي اخالقـي و درك بـي   قراردادگرايي وي بر مقام اثبات گزاره

گرايي ثبوتي يكي از اقسام  كه عرف ـگرايي   گونه ارتباط آن با غيرواقعهر ،دهگرايانه بو واقع
اما بـر اسـاس تقريـر ديگـري از      ).141-140ص، 1387(مصباح، شود  نفي مي ـ آن است

گرايـي در مقـام ثبـوت ارزش اخالقـي      نظريه وي، در نظريه جان رالز شواهدي بر عـرف 
در  .دانست گرايي ثبوتي ظريه وي را نوعي عرفتوان ن  ميآنها  وجود دارد كه با تمسك به

گرايي  بر عرف را هاي نظريه رالز داللت ،ادامه بدون اينكه درصدد رد ديدگاه نخست باشيم
خـواهيم پرداخـت. در    يادشـده د و سپس به بررسي تقريـر  كرجو خواهيم و ثبوتي جست
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بنيادين نظريه وي به  و با توجه به عناصر كنيم ميهمين راستا نخست نظريه رالز را مطرح 
  پردازيم. له ميئبررسي مس

  نظريه عدالت اجتماعي رالز
ويژه سودگرا  گرا، به فيلسوف سياسي و اخالق آمريكايي، مكاتب غايت ،به عقيدة جان رالز

از ارائه الگـويي بـراي تـأمين عـدالت اجتمـاعي       ـ  با اينكه نظريه پرنفوذ و رايجي است ـ
گرايان و شهودگرايان نيز نتوانسـتند جـايگزين    . منتقدان سودگرايي مانند كمالناتوان است

مثابـه   عـدالت بـه  «موسـوم بـه    ،گـراي خـود   اساس، وي ديدگاه وظيفه خوبي باشند. براين
). نظريـه  165-139ص ،1393 ،سندلد (كرعدالت اجتماعي طرح توجيه  برايرا » انصاف

ريزي ساختار  آيد كه درصدد پي مكاتب قراردادگرايي به شمار مي از عدالت اجتماعي رالز
سعي كرده بـا   وسيله اصولي است كه اصل عدالت سرمنشأ آن است. رالز بنيادين جامعه به

ارائه دهـد   ها دهي روابط ميان انسان اصولي را براي سامان ،تقرير جديدي از قراردادگرايي
هـا بـا خداونـد، طبيعـت و      انسانروابط و عدالت ميان جوامع با يكديگر يا  نظر،و از اين 

  ).Rawls, 1999, p. 311( شود شمرده ميحيوانات خارج از اين نظريه  ديگر
اعضاي آن  اي است كه افزون بر اينكه براي بهبود خير ، جامعة بسامان، جامعهاز نظر رالز

). 34ص ،1387 ،رالـز طراحي شده، بر پاية برداشتي عمومي از عدالت نيز سامان يافته است (
به عقيدة وي، اصول عدالت اصولي هستند كه افراد عاقـل و آزاد بـا در نظـر گـرفتن آزادي     

). ديگـر  167، ص1384 ،واعظـي كنند ( فردي يكديگر در يك وضعيت برابر بر آن توافق مي
ادين اخالقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگـي نيـز بـر اسـاس ايـن اصـول تعريـف        مفاهيم بني

گويـد، ديـدگاه وي تمـام     از وضع اصول عـدالت سـخن مـي    شوند. بنابراين، گرچه رالز مي
  گيرد.   مفاهيم اخالقي را دربرمي

هـاي اخالقـي    ع ارزشبنا بر اين تقرير از نظريه رالز، افراد در موقعيت نخستين بـه وضـ  
رو بـر   دهـد و ازايـن   بودن ارزش اخالقي بـه عـرف خبـر مـي     پردازند. اين نكته از وابسته مي

بلكـه   اند،  نشده دانسته ها انسان تمام ،ارزش واضع ازآنجاكه نيهمچنگرايي داللت دارد.  عرف
 شـده طلبـي مضـر دانسـته     براي آن، شرايط خاصي چون پيروي از عقل و دوري از منفعـت 

ايـن دو مطلـب در نگـاه     . البتـه آورد شمار به خاص ييگرا عرف نوع از را آن توان يم است،
رسد. در ادامه با مرور بر جزئيـات ديـدگاه    نخست و با مطالعه كليات ديدگاه وي به نظر مي

ويژه در مسئله توجيه نظرية عدالت اجتماعي جزئيات بيشتري نمايان خواهد شد. جـان   او، به
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  پردازيم. خود را به دو صورت توجيه كرده است كه در ادامه بدان مي رالز ديدگاه
  الف) استناد به پرده جهل

توجه به شرايطي است كه در آن توافق و قـرارداد   ،از قرارداد اجتماعي رالزتوجيه نخست 
ضامن منصـفانه بـودن    پرده جهل ة، شرايط منصفاناوگيرد. به عقيدة  ميان افراد صورت مي

معنـاي   بـه  ،دور از تمايالت و غايـات شخصـي   اصول عدالت است. توافق افراد عاقل و به
خردمندانه بودن تصميم ايشان است. عقالني بودن انتخاب و توافق افراد عنصري است كه 

). در ايـن  85و  57، ص1387 ،رالـز ( كنـد  مـي براي اعتبار اصول قراردادي بر آن تأكيد  او
نظـر از حـداقل اطالعـاتي كـه      افراد پشت پرده جهل قرار دارند و با قطع ،موقعيت فرضي

براي تصميم عقالني الزم است، از جايگاه اجتماعي، موقعيت اقتصادي، هوش و استعداد، 
كـه  ازآنجاهاي بدني، طبقه اجتماعي و نيز نسلي كه به آن تعلق دارند مطلع نيستند.  توانايي

كـه   كنـد  ميپذير نيست، وي تصريح  بدون هيچ تصوري انتخاب و گزينش و توافق امكان
داشتن تصوري از برخي خيرات الزم اسـت، امـا بايـد بـه      ،براي رسيدن به اصول عدالت

امـوري نظيـر آزادي، فرصـت، ثـروت و      ليـه شود. به عقيدة وي خيـرات او  بسندهحداقل 
هـاي روانـي    حتي از ويژگيآنها  .گيرد دربرميآمد و احترام به خويش يا عزت نفس را در

 خطرپذيرند. بين يا بدبين يا تا چه درجه  دانند چقدر خوش مثال نمي برايند و ا خود غافل
همچنين ايشان هيچ برداشتي از خير و سـعادت و نيـز جزئيـات برنامـه زنـدگي عقالنـي       

فراد در اين موقعيت از هر چيزي كه مانع حصول توافق شـود و  ندارند. به عبارت ديگر، ا
اين  ند. به عقيدة رالزا غافل ،طلبي و جانبداري افراد را فراهم كند اطالع از آن زمينه منفعت

اي باشد. دو اصلي كـه در   اصول منصفانه ،آيد اصولي كه به دست مي كند ميشرايط كمك 
نـد از اصـل آزادي   ا آيـد عبـارت   دست مي به ـداند   آن را منصفانه مي كه رالز ـاين شرايط  

  برابر و اصل تمايز.
آيـد، بـر    در اصل آزادي برابر كه نخستين اصـل از اصـول عـدالت رالـز بـه شـمار مـي       

النـه بايـد   هاي اساسي تأكيد شده است. بر اساس اين اصل، افراد در يـك جامعـة عاد   آزادي
كه ميزان برخـورداري هريـك از    طوري هاي اساسي برخوردار باشند؛ به  طور برابر از آزادي به

آميـزي آزادي بيشـتري    طـور تبعـيض   افراد با ديگران قابل مقايسه باشد و برخي از افـراد بـه  
 نداشته باشند. اصل دوم يا اصل تمايز بيشتر به توزيع درآمد و ثروت مربوط است و بـه ايـن  

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي موجـه      پردازد كه در برخي موارد وجود برخي نابرابري نكته مي
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دهي شوند كه: الف) بيشترين سود را بـراي افـراد    اي سامان گونه ها بايد به است. اين نابرابري
در پي داشـته باشـد. ب) تمـام افـراد      1»انداز عادالنه پس«مند در عين رعايت اصل  كمتربهره

، همـان هاي شغلي دسترسي داشته باشـند (  برابري به مناصب دولتي و موقعيت تحت شروط
  ).455- 454ص

گيري اصول اخالقـي   توجه به پرده جهل حاكي از توجه رالز به عرف خاص در شكل
كننـدگان   شرايط خاصـي را بـراي وضـع    اوشود كه  مطرح مي نظرن آ. اين داللت از است

گيـري   عاقل بودن و تصـميم آنها  ترين كه مهم اصول عدالت در پشت پرده جهل برشمرده
را بندي ديدگاه رالز  احتمال طبقه يادشدهدور از تمايالت و اغراض شخصي است. نكته  به

  دهد. گرايي خاص افزايش مي ذيل عرف
  استناد به موازنة تأملي )ب

ـ   توجيه دوم رالز ناميـده اسـت (همـان،     ة تـأملي بر اساس روندي است كـه وي آن را موازن
ـ  از ياجمـال  و يكلـ  برداشت با مطابق). 56ص  كـه  عـدالت  از يبرداشـت  هـر  ،يتـأمل  ةموازن

ها دربـاره عـدالت سـازگار     انسان ينيشيپ يبا باورها ديبا ،باشد نينخست تيموقع از برخاسته
ـ  گـردد اصـالح   نينخست تيرخاسته از موقعاصول ب نييتب ديبا اي صورت، نيرايغدر ؛باشد  اي

ـ و  رديقرار گ يمردم مورد بازنگر نيشيپ يباورها ديبا شـود؛   يهـم طـ   بـا  نـد ايفرهـر دو   اي
 ةجـ ينت در. پديـد آيـد   يهمـاهنگ  نيشيپ يبا باورها ياصول عدالت استنتاج انيم كه يطور به

بـه دسـت    ياصول ـ  شود تكرار بارها است ممكن كهـ  يو برگشت رفت ندايفر نيدر ا تعادل
  ).  57- 55، صهمان( است سازگار مردم نيشيپ يباورها با هم وكه هم معقول  ديآ يم

تفسيرهاي متفاوتي از موازنة تأملي ارائه شده است. برخـي   برداشت،اين از  نظر قطع با
مثابه انصـاف بـه محـك زدن آن     مانند ريچارد هير بر اين باورند كه اعتبار نظريه عدالت به

هـاي جزئـي و اخالقـي آنهاسـت. در      هاي اخالقي مـردم و مالحظـات و داوري   ديدگاه با
صورتي كه اصول عدالتي كه بر آن توافق شده است، مورد تأييد مردم باشد و مردم بـر آن  

صورت فاقد اعتبار است. بنا بر اين تفسـير، اصـول عـدالت     توافق كنند، معتبر و درغيراين
                                                           

 يمنـابع فـرد   تيو رعا يكدام نسل تعلق دارند، انتخاب عقالن به دانند يدر پشت پرده جهل نم افراد ازآنجاكه. 1
و  ياقتصـاد  يهـا  ياصل، وجود نابرابر نيا بر بنا. باشند اشتهد توجه عادالنه انداز پس اصل به كند ياقتضا م
 يا عادالنـه ناشود كه سـهم   زيتجو يا گونه به دينبا ـباشد   زيمند ن اقشار كمتر بهره نفع بهاگر  يحت ـ ياجتماع

 .بماند جا به يبعد يها نسل يبرا
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). Hare, 1973, p. 82-83هـاي مـردم باشـند (    ديـدگاه معتبـر اصـولي هسـتند كـه كاشـف      
عنوان اصول اخالقي تعيين  اساس، عرف خاصي كه در پشت پرده جهل اصولي را به براين
كند، در واقـع اصـولي را تعيـين خواهـد كـرد كـه تنهـا در صـورت حـاكي بـودن از            مي

خالقـي اسـت،   كننـده ارزش ا  هاي عرف عام معتبر است. پس در واقع آنچه تعيـين  ديدگاه
  باشد. عرف عام است و آنچه كاشف از ارزش اخالقي است، عرف خاص مي

انـد كـه عبـارات     تفسيري از موازنة تأملي ارائه كرده در برابر، برخي مانند رونالد دوركين
). او بر ايـن بـاور اسـت كـه اصـول      56، ص1387 ،رالزرساند ( نيز همان را به ذهن مي رالز

» كاشـف «شـوند، نـه اينكـه     مي» وضع«اصولي هستند كه از سوي عرف خاص  عدالت رالز،
به يك رويه دو سويه اشاره دارد. از يـك   هاي مردم باشند. بنابراين، موازنة تأملي رالز ديدگاه

شـود و از سـوي    هاي جزئي ما تعديل مي وسيله شهودها و داوري كلي اخالقي بهسو اصول 
گيرد. اين كار  وسيله اصول كلي اخالقي مورد بازنگري قرار مي هاي جزئي ما به ديگر، داوري

 ).Dworkin, 1973, p 32كند كه توازن و تعادل ميان آن دو برقرار شـود (  تا زماني ادامه پيدا مي
    كننده ارزش اخالقي است. سير، عرف خاص واضع و تعيينبر اساس اين تف

شود آن اسـت كـه در    اي كه با مشاهدة تفاسير مختلف از موازنة تأملي گرفته مي نتيجه
بـا ايـن تفـاوت كـه در صـورت       ؛كننده ارزش اخالقـي اسـت   هر دو صورت عرف تعيين

  هاست و در صورت دوم عرف خاص. نخست عرف عام واضع ارزش
گيري اصول اخالقـي و نيـز توجيهـات     كيفيت شكل بارهسي ادعاي رالز درتاكنون برر
ـ تقرايـن  اساس  برنشان داد كه  يتأمل موازنهيعني پرده جهل و  يادشده،وي بر ادعاي   ر،ي

كننـده   گرايانه است؛ بدين معنا كه در مقام ثبوت عـرف تعيـين   ديدگاه وي ديدگاهي عرف
معلوم شـد بـر    ،ي كه پيش از اين گذشتارزش اخالقي است. همچنين بر اساس شواهد

. اسـت اساس يك تفسير عرف خاص و بر اساس تفسيري ديگر عرف عام واضـع ارزش  
گرايانـه بـودن    در اصـول عـرف   ،گرايي وي مؤثر است اين نكته گرچه در تعيين نوع عرف

 بـاره گرايـي نكـاتي در   ديدگاه رالز تأثيري ندارد. با روشن شدن نسبت ديدگاه رالز با عرف
  كنيم: دانها اشاره ميدر ادامه ب كه رسد ديدگاه وي به نظر مي

داند كه در آن همة افراد تصور مشتركي  اي مي  يافته را جامعه سامان جامعة خوب ) رالز1(
اي طراحي كرده اسـت تـا افـراد     از عدالت دارند. به همين دليل، وي ديدگاه خود را به گونه

هـاي خـود توجـه داشـته      ينكه به مشخصات فردي، اجتماعي، ديني و ديگـر ويژگـي  بدون ا
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يابند. اين در حالي است كه اساساً لزومي ندارد همـة مـردم    باشند، به اصول مشتركي دست 
در چنين مسئلة دشواري به درك واحدي از اصول عدالت برسند و اگـر چنـين چيـزي نيـز     

 ،واعظـي ارائه نشده اسـت (  تبري است كه از سوي رالزالزم است، اثبات آن نيازمند دليل مع
هايي كه نياز يا اسـتحقاق را   هاي ديگري مانند ديدگاه ). افزون بر اين، ديدگاه169، ص1384

گرايـي نيـز     هاي مبتني بر شهودگرايي و كمـال  دهند و يا ديدگاه محور توزيع عادالنه قرار مي
بدون بررسي آنها  جتماعي وجود دارند كه رد آنها نيازمند دليل است، اما رالزدرباره عدالت ا
  ).Kukathas and Pettit, 1990, p. 38گذارد ( كند و كنار مي را عمالً رد مي

هاي اخالقي  دهند و به وضع ارزش ) افرادي كه در اين ديدگاه عرف خاص را شكل مي2(
اند كه هيچ تصوري از خير و سعادت (جز خيـرات اوليـه)    اي ترسيم شده به گونه پردازند، مي

اند. چنـين تصـويري از    هايشان عاري شده ندارند و به تعبير ديگر از اهداف و غايات و آرمان
انسان، تصويري ناقص و به معناي در نظر نگرفتن بخشي از ماهيت اوسـت. از نظـر افـرادي    

اين امر قابل قبول نيست كه انسان را در انتخاب اصول عدالت مختار بـدانيم،   مانند سندل
  ).Sandel, 1998, p. 179او را از هويت واقعي خود جدا كنيم ( اما در حال انتخاب

گيـر را فـارغ از همـة امـوري كـه سـبب تصـميم         ) حتي در صورتي كه افراد تصـميم 3(
ر بگيريم، هيچ تضميني وجود ندارد كه در آن وضعيت خاص چنين شوند در نظ جانبدارانه مي
 حاصل شود؛ زيرا انسان در خصوص اتخاذ هر تصميمي اي درباره اصول عدالت رالز توافق گسترده

خيـرات  آزاد است و هيچ دليل محكمي وجود ندارد كه همة افراد تنها به فكر تـأمين حـداقل   
  ).Lyons, 1974, p.161; Nagel, 1973, p. 5( و بر سر اصول ادعايي به توافق برسند الزم باشند

هاي فلسفي، مـذهبي و اخالقـي در    هايي كه جدا از معرفت تصور كرده انسان رالز )4(
بـه اصـول    ،افـرادي كـه از معـارف فـوق برخوردارنـد      بـا  درمقايسـه  ،شوند نظر گرفته مي

زيرا ممكن  ؛دليلي بر درستي اين تصور وجود نداردكه  درحالي ؛يابند تري دست مي نهعادال
 ،واعظـي تـر شـود (   مانع دستيابي به اصول موجه ها از برخي واقعيتآنها  است عدم اطالع

  ).170، ص1384
 ،اي دسـت يابنـد   با فرض اينكه افراد بتوانند در پشت پرده جهل به اصول عادالنه )5(

اين شرايط فرضي عادالنه است، اما دليلي وجود  برايتوان گفت اصول توافقي  حداكثر مي
زيـرا ممكـن اسـت در ميـدان      ؛ندارد بر اينكه اين توافق در ظرف خارج نيز عادالنه باشد

عمل و ظرف واقع، گردن نهادن بـه برخـي از اصـول نيازمنـد در نظـر گـرفتن برخـي از        
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 دانسـت كننـده نهـايي    توان موجه ق عرفي را نميتواف ،بنابراينخارجي باشد.  هاي واقعيت

)Nagel, 1973, p. 5.; Dowrkin, 1973, p.19-21.(  
خير و  بارهبا وجود اينكه افراد پشت پرده جهل را فارغ از باورهاي خاصي در رالز )6(

مـالي از  گيرد، معتقد است براي حصـول توافـق، داشـتن تصـوري اج     سعادت در نظر مي
شـود   ليه نيز تعبير ميبه خيرات اوآنها  خيرات اجتماعي بشر الزم است. اين خيرات كه از

ند از آزادي، فرصـت، ثـروت و درآمـد، و احتـرام بـه خـويش يـا عـزت نفـس.          ا عبارت
كـه اطـالع   مطرح است اين است كه اوالً تفكيك اموري  به رالز باره كه دراين هايي اشكال
جاهل باشند با چـه معيـاري صـورت    بدانها الزم است و اموري كه افراد بايد آنها  افراد از

اطـالع   ، ارزش خيرات اوليه كه رالـز كند ميها را عرف تعيين  گرفته است؟ ثانياً اگر ارزش
أ آن نيز عـرف اسـت، كـدام    از كجا ناشي شده است؟ اگر منش ،داند افراد از آن را الزم مي

عرف و در چه شرايطي آن را ارزشمند دانسته است و آيا ارزش اين امور براي همه معتبر 
  ؟ ، چنين استاند است يا تنها براي افرادي كه آن را وضع كرده

بسا بسياري از  زيرا چه ؛توان ارزش اين امور را به عرف نسبت داد رسد نمي به نظر مي
را خيرات داراي اولويت و اهميت درجه اول آنها  كم خير ندانند يا دست افراد اين امور را

زندگي خود تلقي نكنند و توزيع امور ديگري ماننـد رفـع نيازهـاي مـادي و اقتصـادي را      
). در صورتي كه منشـأ  Hart, 1973, p.230-252; Nagel, 1973, p.5مقدم بر آزادي بدانند (

طور مطلق منشأ ارزش دانست و بايد به  توان به ميارزش اين امور عرف نيست، عرف را ن
، گرچـه عـرف واضـع    چيست؟ در ديدگاه رالزآنها  منشأ ارزش :اين پرسش پاسخ داد كه

ارزش دانسته شده است، در حقيقت با تحميل تصورات خاصي از خير در قالب خيـرات  
هـا را در آن چـارچوب    ارزش ديگـر كه در نتيجة آن همة افـراد مجبورنـد    ـه افراد  ب اوليه

اگـر خيـرات ديگـري    كـه   طوري بهنظريه ارزشي ليبراليسم اتخاذ شده است؛  ـتعيين كنند  
كردند  مردم بر اصول ارزشي ديگري توافق مي ،شد خيرات اوليه در نظر گرفته مي عنوان به
)Nagel, 1973, p. 9 and 15 .( 

بـر   يند موازنة تأملي را براي توجيه قراردادگرايي خود در نظر گرفته و بنـا افر رالز )7(
براي ارزيابي و سنجش اصول عدالت مورد توافق در وضـع اصـيل    راهييك تقرير آن را 
هـا و   ت اصـول عـدالت وي بـا داوري   ينـد مـدعي اسـ   ابا ارائه ايـن فر  دانسته است. رالز

وارد است اين است كه اگر معيـار   مالحظات اخالقي ما سازگار است. اشكالي كه بر رالز
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هـاي اخالقـي    بيروني براي اعتبار اصول عدالت وجود دارد كه همان سازگاري بـا داوري 
شهودهاي اخالقي استنتاج كرد و چه  طور مستقيم از چرا نتوان اصول عدالت را به ،ماست

  ).Lyons, 1974, p. 159يند وضع اصول عدالت است (انيازي به ترسيم وضع اصيل و فر
مدلي فرضي اسـت و ايـن مـدل بـا اشـكال مصـادره بـه         ،مدل قراردادگرايي رالز )8(

م بـر وضـعيت انتخـاب    مطلوب مواجه است. توضيح اين اشكال آن است كه شرايط حاك
هاي مختلفي قابل تصوير است و هر تصويري نتيجة خاصي به   اولية اصول عدالت به گونه

شرايط ديگـري   كند، ميترسيم  جاي شرايطي كه رالز در صورتي كه به ،دنبال دارد. بنابراين
حقيقـت تمـام كسـاني كـه      دست خواهـد آمـد. در   تصوير شود، اصول عدالت متفاوتي به

در رتبه سـابق بـه يـك     ،درصدد طرح اصول عدالت بر اساس نظريه قراردادگرايي هستند
رسند و سپس با طراحي يك الگـو بـه توجيـه آن     بندي از محتواي اصول عدالت مي جمع
 :زيرا همواره اين پرسش وجـود دارد كـه   ؛يند مصادره به مطلوب استاپردازند. اين فر مي

 فرضي به گونه ديگري تصوير نشد؟ تنها پاسخ آن است كه شـرايطي كـه رالـز   چرا وضعِ 
از جملـه   هـايي  تـرين شـرايط اسـت كـه اشـكال      منصـفانه  ،دهكربراي وضع اصيل تصوير 
  پذيرش اين پاسخ است.از مانع  ،شده جانبداري وضعيت ترسيم

عـرف خـاص اسـت و     كنـد،  ميوضع  هاي اخالقي را رسد عرفي كه ارزش به نظر مي
هاي ليبـرال دوران   عقالنيت انسان ،بندند عقالنيت حاكم بر افرادي كه با يكديگر پيمان مي

اي طراحي كرده كه گويـا افـراد ليبـرال معاصـر      گونه وضع نخستين را به مدرن است. رالز
انگيزه، باورها و در واقـع  «ه تعبير لوكس، خواهند اصول عدالت را معرفي كنند. ب غربي مي

هـاي   ها و عقالنيـت برخـي ليبـرال    طور آشكاري همان انگيزه به عقالنيت واقعي افراد رالز
  ).180، ص1384(واعظي، » فردگراي مدرن غربي است

  گيري نتيجه
اصول  ايو نيز توجيه وي بربررسي ابعاد مختلف ديدگاه رالز از جمله ادعا، اصول عدالت 

نشان از شواهدي مبني بر اعتقاد وي به نقش عرف در ثبوت ارزش اخالقي دارد.  يادشده،
ديـدگاه رالـز    بـاره شـده در  مطـرح  هـاي  يكي از احتمـال  عنوان بهبا در نظر گرفتن اين امر 

گرايـي خـاص و عـام     گرا دانست. همچنين دو احتمال عـرف  ديدگاه را عرفاين توان  مي
بـر شـواهد    است،گرايي خاص  بر عرفدال ديدگاه رالز مطرح است. شواهدي كه  بارهدر

  لحاظ كميت و نيز كيفيت داللت برتري دارد.  گرايي عام به دال بر عرف
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و اسـت  گرايي رالزي گرچه از سوي بسياري از فيلسوفان غربـي پذيرفتـه شـده     عرف
اري از عيب و نقصان دانست. به عقيده توان آن را ع شود، در واقع نمي قابل دفاع تلقي مي

. در ايـن  دانسـت اي هستند كه نتـوان آن را قابـل قبـول و منطقـي      به اندازه ها ما اين عيب
 در شـده بـه روش رالـز،    مطـرح  هـاي ترين نقدها اشاره شد. انتقاد نوشتار به برخي از مهم

. بـا وارد  اسـت شـده  توجيه وي از اصول عدالت و نيز آثار و نتايج ناشـي از آن خالصـه   
نقص نظام معرفتي رالزي و لزوم ارائه نظام معرفتي جايگزين بيش از  ها،دانستن اين انتقاد
  شود. پيش احساس مي
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