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 چکیده
 در را استحقاق و انصاف اصل آن، گسترش و تداوم که است یمیمفاه ترین مهم از دهیفا ای ریخ 

 خود، با انسان نسبت جمله از یگوناگون يها حوزه در امروزه زین حق مفهوم. برد می نیب از جامعه
 و حکومت با افراد هم، با افراد روابط از اعم گر،ید يها انسان با نسبت و جمادات، و عتیطب خدا،

 نیادیبن هدف دو سعادت و لتیفض ،یفاراب هفلسف در. شود می مطرح گریکدی با ها حکومت زین
 ،یفاراب. است ریخ منبع و شهیر ینوع به و ریخ جهان جوهر ،یهست نیبنابرا ،شوند یم محسوب

 ،انصاف عییتض از يریجلوگ يبرا راولز که یدرحال. داند یم نهیمد گرو در را برتر کمال و ریخ نیمأت
 و معقول یده سامان تیقابل که است یمفهوم حق راولز نظر به. است دهکر نیگزیجا حق با را ریخ

 از ریمقاد و موارد آن یعنی ؛است ریخ میمفاه بر حق میمفاه یحترج او اریمع. ددار را جامعه همنصفان
 بهره با پژوهش نیا در. باشد حق مفهوم يارهایمع بر منطبق که شود می انتخاب شهروندان انتظارات

 یفاراب و راولز یاسیس هفلسف یاصل ارکان لیتحل و فیتوص به یلیتحل-یفیتوص روش از يریگ
 یفاراب. است آمده عمل به آنها نظریه از یکل یابیارز تینها در و هشد پرداخته) حق و ریخ میمفاه(
 .دارند حق و ریخ مورد در یاوتفمت يها دگاهید راولز و

 

 واژگان کلیدي
 یی.گرا دهیفا عدالت، سعادت، رات،یخ حق،
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 مقدمه. 1
 جمادات، و عتیطب خدا، خود، با انسان نسبت جمله از یگوناگوني هاحوزه در» حق« از بحث

 با هاحکومت زین و حکومت با افراد هم، با افراد روابط از اعم گر،یدي هاانسان با نسبت و
مهم اگر دیجد يایدن در که را،» حق« از بحث تیاهم ،مذکور همالحظ. شودیم مطرح گریکدی

ي هاعرصه مسائل نیترمهم از قیتحق به نباشد، استیس و حقوق اخالق، مومق جزء نیتر
 قرار موردنظر را یگوناگون مسائل توانیم ،»حق« از بحث در .سازدیم روشن ،است مذکور

 نیا .رهیغ و حق منشأ ،حق انواع ف،یتکل و حق انیم تالزم تا گرفته حق تیماه و معنا از داد؛
 يهابرداشت و شناخت دری پژوهش افتیره قیطر ازی اسیس يهادگاهیدی بررس با مقاله

 و یفاراب محمد ابونصر( غرب و اسالم یاسیس هشیاند گانیخدای اسیس يهاشهیاند از متفاوت
 در لزراو جان. دارد ریخ و حق مفهوم دو نسبت نییتب و لیوتحل هیتجز دری سع ،)راولز جان

 جان تیاهم .دارد ياژهیو گاهیجا یاسیس فلسفۀ به توجه لحاظ به ستمیب هسد شمندانیاند انیم
 و يآزاد اصول انیم یخوب به راولز بلکه ست،ین یاسیس هفلسف يایاح سبب به فقط راولز
 نه و یقربان يآزاد نه که درک میترس ياگونه به را دو نیا نسبت و هدکر برقرار سازش ،يبرابر
 در ریخ و حق مفهوم نسبت که است نیا پژوهش نیای  اصل پرسش. شود محتوا یب يبرابر
 و مختلف يهاپژوهش رو، شیپ موضوعِ خصوص در ست؟یچ راولز و یفارابی اسیس هشیاند

 مطالعات. است شده اشاره بحث مورد ِ میمفاه تمام ای بخش به که گرفته صورت يا یچندوجه
 توجه ضرورت و تیاهم با وجود و ندارد رانیا در يادیز هسابق لتعدا و حق و ریخ به مربوط

 چون يکشور يبرا خصوص به یاسیس مشکالت و مسائل از ياریبس نییتب در یمعرفت نظام به
 بررسی و مطالعه نشده دیبا که آنچنان موضوع نیا است، یاسیس مسائل هعمد ریدامنگ که رانیا

 پردازیم. می مقاله نیا با مرتبط يهاپژوهش به ریز در. است
 
  پژوهش هنیشیپ .2

 یاجتماع عدالتدر مورد » آن مسائل و یاجتماع عدالت« عنوان با یپژوهش در )1383( یواعظ
 همرحل وارد راولز، جان عدالت يتئور با یعیتوز عدالت کرده است. بحث یعیتوز عدالت ای

 نظم بر که گرید يهاارزش انیم در ساده یارزش عدالت راولز، نظر مطابق .است شده يدیجد
 .است یاساس و یمتعال یاجتماع ارزش بلکه. ستین گذارد،یم اثر یانسان روابط و یاجتماع

. است یانسان معرفت در قتیحق هلئمس تیاهم با همسان آن یاجتماع ارزش گاهیجا و تیاهم
 زده محک ت،قیحق هلئمس هواسط به یشناخت هگزار و يتئور هر تیمشروع اعتبار که گونههمان

 اصول با آن انطباق و يسازگار بر یمبتن زین یاجتماع ساختار هر کمال و تیمشروع ،شودیم
 . است عدالت
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 در یاجتماع عدالت نظریه یقیتطب یبررس« با نام یپژوهش در) 1395( يمراد و يفوز
 »)اولزر جان و ینیخم امام يهاشهیاند در عدالت نظریه هسیمقا :يمورد یبررس( غرب و اسالم
 معاصر دوران تا گذشته از یاسالم و یغرب شمندانیاند نزد در عدالت مفهوم از یفیتعار ابتدا
انیبن و آرا سپس. کنند می رصد امروز به تا گذشته ازرا  مفهوم نیا ینیتکو ریس و ددهنیم ارائه

 یاسیس لسفۀف اگریاح« عنوان با راولز بوردن جان یعنی معاصر، بزرگ متفکر دو ياشهیاند يها
 هزمین در »اسالم جهان در یاسالم یاسیس شۀیاند اگریاح« عنوان به ینیخم امام و »غرب در

 . است شده نییتب یاجتماع عدالت
 انجام» هاافتهی و هاسرچشمه: راولز جان ياشهیاند نظام« با نام یپژوهش) 1393( یمیمق

 توانیم را )1971( راولز جان) Rawls, 2005( عدالت باب در ياهینظر کتاب انتشار. است داده
 آنکه از جدا اثر نیا .کرد محسوب یاسیس هفلسف در یبرالیل يهاشهیاند هدوبار رونق سرآغاز

 آنچه« شد موجب ،شود لیتبد اشزمانه یاسیس لسوفیف نیتربرجسته به راولز جان سبب شد
 سنت لحاظ از .میکن مشاهده 1980 هده لیاو از شود، می خوانده» سمیبرالیل یاجتماع نقدرا که 
 آن از است دهیکوش ینوکانت لسوفیف کی عنوان به و بوده کانت ریتأث تحت راولز جان یفلسف

 متفاوت ياگونه  به را» عدالت« همسئل یعنی یاسیس هفلسف مسائل نیتردهیچیپ از یکی دگاهید
 . دانست سمیالیسوس و سمیبرالیل يهاآموزه تعامل يبرا یتالش را آن توانیم که یانیب ؛کند بازگو

 از عدالت هدربار غرب شمندانیاند يآرا« با نام یپژوهشدر ) 1395( يفخار و درخشه
 غرب شمندانیاند مهم يآرا یبرخ خوانش با است بوده درصدد »ریخ و حق منازعه زاویه
 دهد نشان ،یلیتحل - یفیتوص روش از استفاده با معاصر دوران تا باستان دوران از عدالت هدربار

 سؤال کی عنوان به ریخ و حق منازعۀ از پرسش اصل با نکهیا از اعم عدالت شمندانیاند که
 و اندداشته شیگرا) ریخ و حق( دوگانه نیا جانب کی به همواره نه، ای اند ه دبو مواجه مستقل

 . است داشته عدالت دربارة شانیا يآراي ریگ شکل در يمحور ینقش منازعه نیا به نگرش نوع
نشان  »ناسیآکو توماس و یفاراب هشیاند در سعادت« با نام یدر پژوهش) 1392( يدیمج

 .است يمحور یناسآکو توماس و یفاراب استیس و اخالق نظریه در سعادت گاهیجا دهد که می
 را خداوند تیؤر دو هر که یحال در ،شوندیم محسوب ییمشا و ارسطوگرا لسوفیف دو هر

 با مقاله نیا .شودیم جدا منزل و مرحله کی از بدان دنیرس ه را اما مرند،ش یم یقیحق سعادت
 نشان و پرداخته متفکر دو نیا هشیاند در سعادت افتراق و اشتراك وجوه به ياسهیمقا روش

 شمندیاند دو نیا يفکر دستگاه در شدن ینید ریمس در ییارسطو يمدار تیغا که است داده
 هر مطلوب یاسیس نظم نسبت زین و ریمس دو در عقل منزلت اما ،هدیرس مشترك هجینت به اگرچه

 نشان یپژوهش هنیشیپ یبررس طورکه همان. دهدیم نشان را ییهاتفاوت سعادت با رکمتف دو
 نظر در یاساس و مستقل صورت به حق و ریخ میمفاه یبررس به یپژوهش تاکنون ،دهدیم
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 یکی زین نیا.  است داختهنپر )راولز جان( غرب فمعرو شمندیاند و )یفاراب( یاسالم شمندیاند
 است. مقاله نیا ينوآور و الزامات و هاضرورت از گرید

 
 ينظر یمبان. 3
 2حق و 1ریخ یستیچ. 3.  1
 به دنیرسي برا و است اهانیگ و واناتیحی حت و هاانسان ههم هگمشد که استی قتیحق ریخ
یی گو. نباشد نداشته شیگرا ریخ به که ستیني ازنده موجود چیه. هستند تکاپو در همواره آن

 ریشر افراد کهیی جا تا است؛ي ازنده موجود هر و بشری ذات وي فطر اصل کی شیگرا نیا
 آن دري ریخ بلکه ند؛یجوینم شر نام با را شر و کنندیم منتسب بدان را فعلشان و خود هم،

 که…و هارنج ،هایبدبخت ازیی رها را آن سبب کند،یمی خودکش که آنی حت پندارند؛یم
 است شر واقع در که را آنچهی آدمی وقت است گفته افالطون .شمارندیبرم شرند، قیمصاد

  .)253: 1368 ،کابلستون( کندیم انتخاب است ریخ نکهیا پندار به را آن کند،یم انتخاب
 که گونه همان ؛خفاست تینها در آن قتیحق اما است؛ میمفاه نیآشناتر ظاهر به ریخ مفهوم

 اعرف من مفهومه :است گفته نیچن است، ریخي مساو که وجود باب دري سبزواری حاج
 االشرار خالف: اریوالخ الشر ضد ریالخ: سدینویمي جوهر .الخفاء ۀیغای ف کنهه و اءیاالش

 و یخوب آن معادل معموالًی فارس در و شودیم استعمال ضرر مقابل ریخ گاه. )651:2006ي، جوهر(
 فیتعر گونه نیا را ریخ قرآني هاواژه فرهنگ دری اصفهان راغب. است بهره و دهیفا ایی کین
 سودمند کهي زیچ هر و عدل و عقل مثل اند؛خواهان را آن همه که استي زیچ ریخ: کندیم

 هیآ مثل ،یاولی. وصفیی معنا گاه و داردی اسمیی معنا گاه ریخ …است شر آن ضد و است
: بقره» (منها ریبخ نأت« مانند ،یدوم و) 104: 3، عمرانآل» (ریالخی ال دعونیامۀ منکم کنلت و« هفیشر

 اندخواهان را آن همه که استي زیچ ریخ): 300 ،یاصفهان( اندگفته ریخي معنا در زین حکما) 106
 بحث کهیی طباطبا عالمه. شودیم حاصل زیچ کی هستیشا کماالت ازی بخش آن واسطه به و

 کی و است دنیبرگزي معنا به ریخ اصل، در: سدینویم ریخي معنا در ،آمد خواهد آن مفصل
 م؛ینیگزیبرم را آن سپس م؛یکنیم سهیمقاي گرید زیچ با را آن که مینامیم ریخ رو ازآن را زیچ

 جمله از» حق« واژة اما و )152: 1997 یی،طباطبا( د ماستخو هدیبرگز چون است؛ ریخ ما نظر درکه 
 وجه به توانیم آن، متفاوتي کاربردها به مراجعه با. داردی مختلفی معان که استی اظالف

 خداوند، هدربار آن کاربرد هنگام اساس نیهم بر. بردی پ» يداریپا ثبات« مفهوم به اشتراك
. است مدنظری اشتراک وجه نیچن آن؛ امثال و ستهیشا کار واقع، با مطابق مفهوم خداوند، وعدة

1. Good 
2. right 
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 مفرد و جمع صورت بهی متفاوت موارد در زین» حق« اصطالح ،»حق«ي لغوي معنا زا نظر صرف
 :دیآیم لیذ در آن شرح که رودیم کار به

ی اجتماع وي فرد رفتار بر حاکم نظام وی اجتماع مقرراتي معنا به حقوق« )الف
 و ستین حق جمع حقوق نجایا در .»است شده نیتضم آني اجرا که جامعه کی شهروندان

 وی عرب در» عیتشر« واژة با مترادف نیهمچن و» ياعتبار وحدت«ی نوع براساس آن عتبارا
(Law)  استی سیانگل زبان در. 
 جمع صورت به شهیهم زین استعمال نیا .»یعال پاداش و دستمزدي معنا به حقوق« )ب
 .است

 تونم در اصطالح نیا. است کالم محل حاضر مبحث در که» حق جمع« عنوان به حقوق )ج
ي برا که استي اسلطه حق -1 :شودیم اشاره آن به که داردی مختلف فیتعار اصول وی فقه

 :ق 1403 العلوم، بحر آل( است شده داده قراري اعتبار صورت به ولوي گرید بر انسان هو ما به انسان

 يگرید منشأ ای یفیتکل ،یوضعی حکم از که است ژهیوي ااضافه و خاصي اعتبار حق -2 .)13
یم محول اجتماع ای فرد به کهي کار دادن انجام منظور به استي اریاخت حق -3 .شودیم انتزاع
 استي ازیامت حق -4 .)1: 1353 برول،( اند معنا گرفته نیهم به را حق بشر حقوقي هاهیاعالم. شود

یم جادیا گرانید برابر در آنان ازي اپاره سود به اشخاص روابط میتنظ لحاظ به راي قواعد که
 ).228: 1355 ان،یکاتوز( کنند
 

 یفاراب محمد ابونصر هشیاند در ریخ مفهوم یبررس. 4
ي ریتعب به و االنهرءماور نیسرزم در ترکستان يشهرها از فاراب، متولد یفاراب محمد ابونصر

 الدوله فیس نزد م 950/ ق 339 سال به و داد، رخ م 872/ ق 259 سال به تولدش. بود خراسان
 قتیحق در يو. درگذشت دمشق در ،یعباس المقتدر و یالراض خالفت در حمدان بن یعل

 و یاسیس هشیاند تحول خیتار دگاهید از که است یاسالم هدور بزرگ شمندیاند نینخست
 ژرف یملأت به ،يرانشهریا هشیاند و عیتش مذهب ،یونانی لسوفانیف از ریتأث با و یعمل حکمت

 هجامع سوفیلف نینخست یفاراب دیترد یب. پرداخت آن با انانس ارتباط و نهیمد سرشت در
 ،یکاظم اخوان( انددهینام» نیالمسلم لسوفیف« را او مترجمان که است یثان معلم به ملقب یاسالم

 لتیفض ،کمال ،سعادت :شودیم مطرح يدیکل اصطالح چهار یفاراب یشناس ارزش در .)2: 1378
 به ریخ: میپردازیم یفاراب هشیاند در ریخ مفهوم یبررس به مقاله نیا موضوع به توجه با. ریخو 

 شر مقابل در و باشد لذت و سود و صالح آن، در که آنچه هر از است عبارت یفاراب نظر
 حرکت شوق زیچ هر که است یتیغا ریخ. «ستین اتیخصوص نیا واجد که شودیم مطرح

 و برسد خود يوجود قتیحق و مرتبه به آن کمک با که است آن خواهان و دارد را آن يسو به
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 اقسام ریخ يبرا یفاراب .)50: 1371 ،یفاراب(» است وجود کمال از مرحله نیآخر ریخ قت،یحق در
: است گونه دو خود و است یانسان عالم به متعلق که یعیطب ریخ. 1: ردیگیم درنظر را ریز
 در ریخ. 2 ؛یزندگ تیغا و هدف عنوان به ریخ يگرید و مند لتیفض اعمال شکل در ریخ یکی

 ؛است یهستي هایکین تمام أمنش و ناب عقل محض، کمال و جمال مظهر مطلق، ریخ که عالم
 است، دهیآفر عالم خداوند آنچه هر یفاراب نظر به که جهان در نظم و عدل صورت به ریخ. 3
 عدالت«: دیگویم الفاضله نهیمد اهل آراء کتاب دری فاراب). 66 :1383 محمد، رزایم( است ریخ

 بر راتیخ نیا از يمساو سهم نه،یمد اهل افراد از کی هر يبرا همانا نکهیا از است عبارت
 عدل: دیگویم) 71: 1986 ،یفاراب( منتزعه فصول کتاب در. دارد وجود تیاهل و یستگیشا حسب

 متعلق و مشترك نه،یمد اهل انیم کهیی هایخوب و راتیخ عیتوز و میتقس از است عبارت اوالً
 از عدالتکند که  بیان می )74 :1986 ،یفاراب( کتاب نیهم از گرید ییجا در يو. است همگان به

 است، مطلق ریخ که را سعادت به دنیرس راه که سبب بدان است) ياراد( ریخ یفاراب نظر
 به دنیرس راه در آنچه هر است معتقد و داندیم مطلق ریخ را سعادت ،یفاراب. کندیم هموار

 در که است يسود سبب به آن بودن ریخ بلکه ،ذاتهالب نه است ریخ است، سودمند یوشبختخ
 سعادت به دنیرس از مانع وجوه از یوجه به آنچه هر برعکس، و دارد؛ سعادت به دنیرس راه

 هفلسف خیتار در بار نینخست يبرای فاراب). 184: 1986 ،یفاراب( است شر اطالق، طور به شود
 هفیوظ و دیگویم سخن نهیمد اهل انیم در یعموم راتیخ و منافع هعادالن میستق از ،یاسالم
 او نظر به). 315: 1376 ناظرزاده،( داندیم سهم نیا از انتیص منظور به نیقوان گذراندن را دولت

: 1346 ،یفاراب( عهمیجم یعل نهیالمد هل الی آلت المشترکه راتیالخ قسمه« یعنی عدالت

 همه به متعلق و( است مشترك نهیمد اهل انیم کهیی هایخوب و راتیخ میتقس« ا). ی142،141،58
 کرامت، سالمت، ت،یامن: از ندا عبارت یمدن هجامع در مشترك راتیخ. آنها ههم انیم) باشد

: 1346 ،یفاراب( شد کیشر آنها در توانیم که یراتیخ گرید و) ژیپرست و آبرو حرمت،( مراتب

146-58 .( 
 و یخصوص راتیخ از ،یاجتماع و یعموم راتیخ زیمم فصل» شراکت کانام« نیبنابرا

 تیمالک همحدود از خارج و شهروندان عموم به متعلق راتیخ نیا چون و است يفرد
 ارتفاع، امتناع، اعطا، حق نه،یمد فرد نیآخر تا اول سیرئ از معا ،يفرد چیه است، یخصوص
 اهل تمام که دیگویم یفاراب. ندارد را آنها مردن مالیپا و نقص اد،یازد استرداد، استثنا، انحالل،

 يبرا که است نیا تیاهم حائز هنکت اما ،شوند مند بهره راتیخ نیا از دیبا يمساو طور به نهیمد
 هر و دارد وجود او یستگیشا و تیاهل برحسب راتیخ از يمساو سهم نه،یمد اهل از کیهر
 دارا خودي هایستگیشا با متناسب را زشمندار امور نیا از یبخش ای سهم استحقاق يفرد

 ).46 :1378 ،یکاظم اخوان( است یعدالت یب کی افراد سهم در یکاست ای یفزون هرگونه و. است
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 سعادت با يمساو ریخ. 4.  1
ي امر نیترستهیشا و است ریخ نیترکامل و نیتربزرگ و مطلق ریخ سعادت،ی فاراب نظر از

 را سعادت او. نباشد ازیني گرید امر به آن حصول با و بوده ذات بهی مکتف تواندیم که است
 دارد، باز سعادت به لین از را انسان چه ه مقابل در و کرده فیتعر سعادت به را ریخ و ر،یخ به
 وی قیحق سعادت قسم دو به را سعادتی فاراب .)237: 1371 ،یفاراب( داندیم» االطالقی عل شر«

 افعال و ریخ امور انجام قیطر از رای قیحق سعادت و کندیم میستقي) پندار( مظنون سعادت
 امثال وي ویدن لذات و ثروت و علم لیتحص و داند می حصول قابل ل،یفضا به اتصاف و کین

 هدربار امت، انیم دری زندگ ایی مدنی زندگ ازي جداي و. کندیمی معرف مظنون سعادت را آن
 مظنون، سعادت ازی قیحق سعادت صیتشخ مالك او رنظ به بلکه کند،ینم بحثي فرد سعادت

 آن به منوط سعادت به لین و جاهله، ای است فاضله هنیمد عضو فرد شود مشخص که است آن
 داندیم مطلق ریخ را سعادت یفاراب. )88: 1381 ،یخادم( کند حکومت جامعه در» میحک« که است

 لذاته، و بالذات نه است، ریخ است، دسودمنی خوشبخت به دنیرس راه در هرچه کندیم انیب و
 .)238: 1371 ،یفاراب( دارد سعادت به دنیرس راه در که استي سود جهت از آن بودن ریخ بلکه

 آنچه تمام نیب از و است ریخ نیتربزرگ رها،یخ تمام نیب از سعادت: دیگویم نیهمچن
 که گشت روشن: «کندیم حرکت آني سو به انسان که استی تیغا نیترکامل شود،یم دهیبرگز
 رگذاریتأث و مؤثر عوامل تمام نیب از و ریخ نیتربزرگ رها،یخ همه انیم در سعادت همانا
 گریدي جا در او». دارد آن يسو به حرکتي برا تالشی انسان هر که استی تیغا نیتر کامل

 نظر از ن،یرابناب. داندیم وجود کمال فقدان رای قیحق رش و وجود، کمال همان رای قیحق ریخ
 گفت توانیم جهینت در و است کمال و وجود باي مساو ر،یخ و ر،یخ مساوق سعادت،ي و

 مانند ندارد،ي تساو ر،یخی معان تمام با سعادت البته. است کمال و وجود با مساوق سعادت،
 .)80-81 :1371 ،یفاراب( استي مساو مطلق، ریخ با بلکه ره،یلغ ریخ وی نسب ریخ
 

 یفاراب هشیاند در حق مفهوم یسبرر. 4.  2
 به حق ؛شناسانهمعرفت يمعنا کی و يوجود يمعنا دو برد؛ کار می به معنا سه به را حق یفاراب
 را) حکم( اعتقاد ای قول. صدق يمعنا به حق و بالفعل وجود و) دائم( مطلق وجود يمعنا

 یفاراب. نامندیم حق ،است آن با مطابق واقع که یهنگام و صادق ،است واقع مطابِق که یهنگام
 نیا بر. کندیم انیب آن ثبات و است شده عیتوز آنها انیم در آنچه حفظ را عدالت دوم، همرحل

 انیم در جامعه مشترك و یعموم راتیخ و منافع هعادالن میتقس نجایا در دولت نقش اساس
 سالمت، ،یعموم اموال مانند مشترك راتیخ نیا چون است. آن از انتیص و مردم آحاد

 یخصوص تیمالک عنوان تحت و باشدیم شهروندان ههم به متعلق. ..و کرامت و احترام
 رایز کند، واگذار یخاص گروه ای فرد به را یعموم حق نیا ندارد حق يفرد چیه لذا ،دیآ یدرنم
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 دیبا افراد رایز ،دیآیم انیم به تیامن همسئل دوم همرحل در اما .ندا مشترك آن در نهیمد اهل ههم
 کهرا  آنچه در افراد تیامن که است دولت هفیوظ نیا و کنند حفظ را خود يدستاوردها بتوانند

 تیامن تحقق همان یفاراب سخن در عدالت مصداق نظر نیا از. کندیم ذکر ،اندآورده دست به
 به یفاراب اعتقاد به است. حق از تیحما ضرورت معنا نیا در عدالت است. جامعه آحاد

 مالک دست از تواندیم قیطر دو به حق نیا اموال، تیمالک حقوق ژهیو به حق، ستقرارا محض
 تیوضع در ،دوم و...  و بخشش فروش، و دیخر مانند ياراد شکل در ،اول :شود خارج

 و يپاسدار و تیحما حکومت هفیوظ اول، صورت در. ... و غصب ،سرقت رینظ يرارادیغ
 دوم صورت در. آنهاست به احترام و شهروندان انیم در یخصوص يقراردادها ياجرا لیتسه

 ای مال نیع تا ردیگ کار به را شیخو یمساع یتمام دارد فهیوظ حق، يفایاست منظور به حکومت
 از مزبور حق چنانچه و دینما مجازات هم را یخاط و دینما مسترد شهروندان به را آن مثل
 ).4: 1392 ،یوسفی( شود انیز و ضرر جبران دیبا ،است یرمالیغ حقوق هزمر

 
 راولز بوردن جان متیعز نقطۀ. 5

 متولد کایآمر موریبالت در 1921 سال در ،ستمیب هسد یاسیس لسوفیف نیتربزرگ ،راولز جان
. کرد اخذ اخالق فلسفۀ رشتۀ در نستونیپر دانشگاه از 1950 سال در را شیدکتر مدرك و شد

 در بیترت به و است بوده یدانشگاه لسوفیف ،اش یبزرگسال یِزندگ همۀ در باًیتقر راولز
 سیتدر به هاروارد و یت يآ ام کورنل، نستون،یپر چون ییکایمرآ مهم اریبس يهادانشگاه
 سنت لحاظ از يو. است زیتفکربرانگ و قیعم ده،یچیپ او آثار). 328 :1387 ،لسناف( است پرداخته

 هفلسف مسائل نیتردهیچیپ از یکی کانت، دگاهید از تا دهیکوش و بود، کانت ریتأث تحت ،یفلسف
 تنها نه که بس نیهم يو تیاهم در). 114: 1387 ،هیریبش( کند حل را عدالت هلئمس یعنی ،یاسیس

 در و کرده خاص توجه او هاينظر و آرا به یاسیس هفلسف تاداناس و لسوفانیف نیتربرجسته
 کارشان یاصل نۀیزم اساساً که يهورمش متفکران بلکه ،انددهیکوش يو آثار نقد و بسط و شرح

 او يفکر رهاورد یو بررس نقد به و آورده يرو يو يآرا به ،است نبوده یاسیس شۀیاند
 ۀینظر نقد ای نییتب و پرداخته راولز به ینوع به مقاله و کتاب هزار پنج بیقر تاکنون. اندپرداخته
 و تیجامع و عمق منتقدان، اتفاق هب بیقر. اندگذرانده نظر از را يو یاسیس شۀیاند و عدالت

 خاطرنشان را نکته نیا راولز تفکر تیاهم در کینوز رابرت. اندستوده را او اتینظر بودن مؤثر
 سر آنکه ای کنند کار راولز ۀینظر چارچوب در دیبا ای معاصر یاسیس لسوفانیف که کندیم

 به را راولز گفته شیپ يهایژگیو نیهم). 14-15: 1384 ،یواعظ( دکنن نییتب را او به نپرداختن
 ،است ساخته مبدل آن از پس یحت و خود زمان متفکران از ینسل انیم در شاخص ياچهره

 ياعده و ستوده عدالت هباردر خصوص به اتشینظر هارائ سبب به را او ياعده که ياگونه به
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 گروه: شوندیم میتقس دسته دو به اغلب راولز، با آشنا متفکران ب،یترت نیبد. اندهشد او منتقد
 نقد برعالوه دوم گروه و دهند ارائه ینیگزیجا آنکه بدون ،اندکرده نقد را او يآرا صرفاً اول
 گروه شاخص يهاچهره از کینوز رابرت. اندبوده نیگزیجا اتینظر هارائ درصدد راولز، يآرا

 نظریه کینوز کند،یم طرحم را» انصاف همثاببه عدالت« نظریه راولز کهیدرحال است، دوم
 شد، چاپ 1971 سال در که عدالت ۀینظر کتاب. کندیم مطرح را» استحقاق همثاببه عدالت«

 نیا در عدالت خصوص در خود شۀیاند یینها میتنظ از شیپ اما است، راولز جان اثر نیترمهم
: است جمله آن از. شد يو اشتهار موجب که نوشت خصوص نیا در یمهم مقاالت کتاب،

» یعیتوز عدالت« و» عدالت مفهوم و یقانون يآزاد« ،»عدالت يمعنا« ،»انصاف همثاببه عدالت«
 عنوانبه را کانت اخالق فلسفۀ ،يفکر مختلف يهامیپارادا نیب از راولز). 114: 1387 ه،یریبش(

 يادآز مانند یکانت عناصر از و کرده انتخاب یبرالیل اصول يایاح يبرا توجه انیشا یمبحث
 داده قرار ییگرا دهیفا مکتب نقد را خود متیعز نقطۀ و کرده استفاده ،یاخالق عامل و انسان
 بنتام، یجرم مانند برالیل ۀیاول رهبراني هادگاهید اسلوب، و روش نیا کمک با راولز .است
 را افراد نیشتریب يبرا يشاد نیشتریب تدارك ضرورت خصوص در را لیم استوارت و الك
ي اکننده قانع يمبنا تواندیم دهیفا اصالت ایآ که کرد مطرح را سؤال نیا و داد قرار تقادان مورد

  باشد؟ یبرالیل اصول يبرا
 و حداکثر به را خود لذت تا کوشندیم شهیهم هاانسان که بودند باور نیا بر ان،یگرا دهیفا

 مجموع در که است حیصح يکار ،یاخالق لحاظ از نیبنابرا. برسانند حداقل به را خود رنج
 دگاهید در عدالت .برساند حداقل به را آنها رنج و حداکثر به را افراد لذت و یخوش

 نیا از. شودیم توجه کمتر» حق« مفهوم به و چرخدیم» ریخ« محور و مدار بر ان،یگرا دهیفا
 افراد ییجو لذت و یطلب ادهیز که شودیم محسوب یسمیمکان عدالت ان،یگرا دهیفا دگاهید نظر

 ،يرینص( کندیم لیتعد» راتیخ عیتوز نظام« براساس اجتماع سطح در را ينابرابر و کنترل را

 نیا از انتقاد به راولز .دانندیم عدالت تیغا را منفعت حصول انیگرا دهیفا رو نیازا .)48: 1382
 تحقق دنبال به دیبا رو ازاین و است تیغا نفسه یف انسان که است معتقد و پردازدیم دگاهید

 جامعۀي هایژگیو فیتوص با راولز .)42 :1382 ،يرینص( منفعت حصول نه میباش انسان لتیفض
 بر حاکم يدار هیسرما نظام به توجه با که کندیم مطرح را سؤال نیا ،70 دهۀ در کایآمر برالیل

 از آن، ییایپو حفظ با توانیم چگونه شده، فقر و ضیتبع ،ينابرابر موجبکه  یبرالیل جامعۀ
 که يطور به است، نجات قابل افراد تیانسان حد چه تا جامعه نیا در د؟یرس يبرابر به ينابرابر
 يانتقادها نۀیزم و هایینارسا راولز نظر به. )5: 1382 ،یکاظم( باشد داشته یزندگ ارزش شان یزندگ
 رایز ،دارد است، مسلط برالیل سنت بر که ییگرا دهیفا اخالق فلسفۀ در شهیر ،سمیبرالیل بر وارد
 اعمال از ياریبس م،یبدان منفعت به انسان لیم را عدالت اریمع ان،یگرا دهیفا نظر مطابق اگر
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 احساس ،راولز نظر به .کرد ذکر آن يبرا یاخالق مرجع توانینم و ستین پذیر هیتوج انسان
 آن توانینم و تاس یعیطب انسان در یخودخواه و یطلب نفع اندازة به يهمدرد و یدوست نوع

 یاخالق یقیحقا بلکه ست،ین یطلب منفعت از یناش تنها انسان اعمال نیبنابرا. گرفت دهیناد را
 هاانسان که معتقدم کانت مانند من: «دیگویم راولز .هستند عادالنه عمل اریمع که دارند وجود

 منفعتی (اجتماع يارهیخ توانینم و کنند نیتأم را آنها دیبا که دارند یعیطب حقوق يسر کی
 آنها رندیبگ قرار برابر و آزاد طیشرا در هاانسان اگر و داشت مقدم یعیطب حقوق آن بر را) افراد

 .)84: 1383 راولز،( کرد خواهد نیتأم را آنها یعیطب حقوق که کرد خواهند توافق یاصول سر بر
 حفظ نیع در که کند نیتدو جامعه در افراد روابط میتنظ يبرا را یاصول دارد یسع راولز

 میتوانیم و است یاخالق اصول، نیا او نظر از. کند يریجلوگ آنها دیشد» ينابرابر« از ،»يآزاد«
 موجود عنوان به انسان و است عقل مطالبات از عدالت چون ؛میکن کشف عقل قیطر از را آنها

 .دهدیم انجام عادالنه عمل ،یعقالن
 
 زراول نظر در هیاولي رهایخ. 5.  1

 به توجه با. است نینخست وضع در حل هرا کی همثاب به ه،یاول يرهایخ به راولز نگاه نیاول
 در است، یعقالن نظرشان به که را آنچه هر توانندینم ندگانینما ن،ینخست وضعي هایژگیو

 آنها اما. داشت نخواهد معنا نینخست وضع صورت نیا در رایز ،بگنجانند عدالت اصول نیتدو
 که آنجا از. کنند نیتدو را عدالت اصول نینخست وضع در توانندینم زین یخال دست با

 دنبال به دیبا نیبنابرا ش،یخو منفعت و ریخ در پی الجرم و حسابگرند کنندگان مشارکت
 انصاف یول ،کند حل جهل هپرد پس در را کنندگان مشارکت مشکل که گشت ریخ از یمفهوم

 خاصي رهایخ جزو ،گرید عبارت به. نکند نقض نینخست وضع در را یطرف یب و
. ندازدین خطر به را حق مفهوم يبرتر اریمع تر مهم همه از و نشود محسوب کنندگان مشارکت

 از یفهرست هینظر نیا راولز، فیتعر طبق. دهدیم ارائه را ریخ محدود نظریه راولز رو نیازا
 موجود يرهایخ. شودیم يضرور يرهایخ شامل محدود صورت به که دارد را هیاول يرهایخ
 را عدالت اصول نیتدو هم و کنندیم نیتضم را ریخ بر حق مفهوم يبرتر هم فهرست نیا در
 جهت یراه ه،یاولي رهایخ از استفاده با کنندگان مشارکت بیترت نیبد. رسانندیم انجام به

 و شیپاال موجب هیاولي رهایخ که است معتقد راولز. کنندیم دایپ جهل پس از رفت برون
 حیترج روند، نیا در راولز اریمع. شودیم شهروندان توقعات و انتظارات کردن نیچ دست
یم انتخاب شهروندان انتظارات از ریمقاد و موارد آن یعنی ؛است حق میمفاه بر حق میمفاه
 ولا: کندیم اشاره هیاول ریخ نوع دو به راولز. باشد حق مفهومي ارهایمع بر منطبق که شود

 و یبدن قدرت و ابتکار هوش، مانند ،ستین انسان دست در کنترلشان که یعیطب هیاولي رهایخ
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 اعتماد و رفاه ،یاجتماع تیموقع شغل، ،یاساسي هايآزاد شامل یاجتماع هیاولي رهایخ دوم
 ،کندیم اشاره آثارش سراسر در راولز آنچه. است شهروندان دست در آنها اریاخت که نفس به
 یعقالني هاطرح زیآم تیموفق ياجرا در يضرور نقش که است یاجتماع هیاول يرهایخ

ي هاطرح يبرا يساختار و مبنا که زین انصاف همثاب به عدالت نظریه رو نیازا دارد؛ شهروندان
 يمبنا بر که شهروندان یعقالني ها طرح موفق ياجرا ضمانت جهت ،شودیم محسوب یعقالن

 و نیترمهم. باشد یاجتماع هیاولي رهایخ شامل دیبا الجرم شود،یم نیتدو اي هینظر نیچن
 رگذاریتأث آن دری اجتماع هیاول يرهایخ که است نینخست وضع زین تیموقع نیتريدیکل

ي هايآزاد. 1: از ندا عبارت کندیم مطرح راولز که یاجتماعي رهایخ ستفهر. بود خواهند
 یاخالق هقو دو هتوسع يبرا که هايآزاد رگید و شناخت يآزاد تفکر، يآزاد مثل یاساس

 مختلفي هافرصت نیب از شغل انتخاب يآزاد و آمد و رفت و تحرك يآزاد. 2 ؛انديضرور
 و مناصب داشتن حق و ییتوانا. 3 ؛دهدیم را آن اصالح و رییتغ اهداف، کردن دنبال هاجاز که

 به دنیرس راه در شدن صرف و شدن لیتبد قابل که يدرآمد و ثروت. 4 ؛یاجتماع تیمسئول
 جامعه، یاصل ينهادها که معنا نیبد شتن،یخو به احترام یاجتماع يمبنا. 5 ؛باشد ازهاین ریسا

 و بفهمند یانسان ارزش کی عنوان به شیخو اهداف به دنیرس يبرا را شهروندان نفس اعتمادبه
 ).26: 1395 ر،یجهانگ( بگذارند احترام

 

 راولز جان هیاولي رهایخ هب واردشده انتقادات .1 جدول
 تلمنیتا کلیما گل ین توماس

 هجانبداران وجه کی يحاو مدل نیا. 1
 نفع عدم فرض با که است انهیفردگرا يقو

یم زین تريقو اریبس حسادت فقدان و متقابل
 .شود

 ستفهر به کل ین انتقاد نیدوم. 2
 بر است یمبتن که گردد یبرم هیاولي رهایخ

 ستفهر از یرخ میهمفا از ياریبس حذف
 نظریه بر منطبق که یمیمفاه جز به مذکور

 به گل ین نظر از خود نیا و است برالیل
 خواهد منجر برالیل هانیفردگرا مدل کی جیترو
 هانیگرا کجانبهی مذکور وضع او نظر به. شد

 ،کندیم جیترو را برالیل يهنجار میمفاه
 ..باشد منصفانه دیبا مذکور وضع که یدرحال

یی هاتیمحدود جادیا با هیاولي رهایخ. 1
 نیا شوند،یم ییفردگرا جیترو موجب
ي رهایخ نکهیا اول: از ندا عبارت هاتیمحدود

 با و هستند قح میمفاه بر یمبتن هیاول
 بر حق مفهوم يبرتر دادن قرار فرض شیپ

 هک کرد خواهند جیترو راي اهینظر ر،یخ مفهوم
 .باشد حق میمفاه بر یمبتن

 ههم يبرا نینخست وضع در ها هزیانگ. 2
. است کسانی و يمساو کنندگان مشارکت

 انتخاب درکنندگان  مشارکت گرید عبارت به
تیمحدود نیا که اندمواجه تیمحدود با خود

 انهیفردگرا اصول انتخاب يسو به ار آنها ها
 .داد خواهد سوق

 (Teitelman, 1972: 548): منبع
 
 



 

  1400، بهار 1 ه، شمار51 هدور ،فصلنامه سیاست                                                                   30

 راولز ظرن در ریخ و حق هرابط. 5.  2
 و حق يدیکل مفهوم دو انیم از که است آن یپژوه عدالت خیتار در دارسابقه منازعات از یکی

 ای ندا فیتعر قابل گریکدی از مستقل دو نیا ایآ. رندیگ قرار عدالت محور دیبا کی کدام ریخ
 و ریخ براساس حق ایآ است، نیچن اگر و کرد فیتعر دیبا يگرید برحسب را یکی آنکه
 حق ر،یخ از یخاص یتلق به توجه بدون و است حق آن از تقدم آنکه ای شودیم فیتعر یخوب

 محل آنی اخالق يمعنا به هم حق اصطالح که است ذکر انیشا. است صیتشخ قابل عدالت و
 و ازیامت که آن یحقوق يمعنا به هم و شودیم معنا یاخالق حیصح و درست به که است بحث

 مورد و شود شمرده محترم دیبا که کندیم فیتعر افراد از یروهگ ای فرد يبرا را یمیحر
 مربوط یاجتماع عدالت بحث با حق یحقوق و یاخالق مضمون دو هر. ردینگ قرار تجاوز

 عدالت و اخالق فلسفۀ حوزة دو هر در ریخ با سهیمقا در آن تأخر و مدتق بحث و شودیم
 از د،ینبا و دیبا مانند یمیمفاه کنار ر،یخ و حق مفهوم اخالق، قلمرو در. است مطرح یعیتوز
 از دسته آن یاخالق مکاتب انیم. شوندیم شمرده یاخالق يایقضا يدیکل محموالت و میمفاه
 بر و دارند اعتقاد درست و حق بر ریخ تقدم و استقالل به هستند، 1» گراتیغا« که ییهاهینظر

 شود؛ قیتصد و فیتعر شود،یم ارائه ریخ از که یفیتعر برحسب دیبا حق و یدرست که ندا ن آ
فهیوظ به معتقدان مقابل، در، ندارد یربط افعال دانستن حق و یدرست به ریخ از ما درك اما

 يتصور ارائۀ بر اي زمینه گونهچیه است، فهیوظ و حق آنچه صیتشخ که ندا آن بر 2ییگرا
 که است کانت امانوئل یاخالق لمتأ خ،یتار در ییگرافهیوظ بارز نمونۀ. ندارد ریخ از خاص

 فعل بر مترتب یمنف و مثبت اتیغا به یتوجهیب در را فعل بودن یاخالق اریمع و شاخص
 یاخالق فعل هدف دینبا یخوب و سعادت و ریخ از يروتص چیه که بود معتقد و دانستیم

 انجام جز یتین که یاخالق فرد خرد لۀیوس به ،است یاخالق و درست و فهیوظ آنچه و باشد
 نیا انعکاس ،یاجتماع عدالت حوزة در .)Kant, 1976: 14( است صیتشخ قابل ندارد، فهیوظ
 ،راولز جان. ابدییم نُمود راولز جان و کانت عدالت ۀینظر در) ییگرافهیوظ( یاخالق يمبنا
 که است آن بر و کندیم يبندطبقه ییگرافهیوظ زمرة در را شیخو یاجتماع عدالت ۀینظر

 ریخ از يتصور چیه وامدار را شیخو یاخالق یدرست و تحص او يشنهادیپ عدالت اصول
 از فارغ که اندشده نشیگز يافراد توسط نینخست وضع در رایز ،ستندین یاجتماع و یاخالق

 حق تقدم). Rawls, 2000: 26. (اند کرده توافق اصول آن دربارة ر،یخ از خاص يتصور هرگونه
 عدالت يهاهینظر و است بوده برالیل متفکران دیتأک مورد ربازید از ریخ بر آن یحقوق يمعنا به

 که اندبوده مشترك نکته نیا در نظرها اختالف یبرخ رغم به یبرالیل سنت درون و گرفته شکل

1. teleological 
2. deontologism 
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 مدمق شود،یم عرضه یاجتماع و يفرد سعادت و ریخ از که یتصورات و یارزش مقوالت دینبا
 یارزش تصورات نیا براساس يفرد يهايآزاد و حقوق طۀیح و تصور، افراد یاساس حقوق بر

 را ییهاتیمحدود ،یاجتماع عدالت از یلیتحل هر گمانیب. شود محدود يموارد در و م،یترس
 و فیوظا و کندیم جادیا آنان یاجتماع يها تیفعال قلمرو در جامعه افراد آحاد يبرا
 يها هینظر. کندیم لیتحم آنان بر را ییمرزها و حد تیرعا و طلبدیم آنان از را ییهاتیولئمس

 کیدئولوژیا يتصور دینبا هرگز هاتیمحدود اعمال نیا يمبنا که دارند اصرار یبرالیل عدالت
 ای یمذهب جامع نیدکتر هر ای يبشر سعادت و ریخ از خاص يریتفس ای خوب یزندگ از

 يها يآزادي انحا در عمده طور به که افراد یاساس حقوق تیرعا بلکه باشد؛ یاخالق و یفلسف
 نکهیا نییتب در ارهوهم هابرالیل البته است؛ یاصل يمبنا ابد،ییم تبلور تیمالک حق و يفرد

 1یارزش نگاه هر از فارغ و ریخ از يروتص هرگونه از مستقل را انیآدم حقوق توانیم چگونه
 تقدم اثبات ژهیو به و حقوق شأمن لۀئمس و اندبوده روروبه يجد مناقشات با د،یکش ریتصو به

 بوده آنان يدج يهاچالش از یاخالق اتیغا و هاارزش ریسا بر يفرد يهايآزاد و حقوق
 یاسیس سمیبرالیل کتاب از پنجم یسخنران در ژهیو به شیخو يهانوشته در راولز جان. است

 جامع نیدکتر هرگونه ریتأث عمالا از ر،یخ و حق انیم یلیتکم رابطۀ دییتأ ضمن کوشدیم
 مورد بتواند تا کند عرضه یاسیس یعدالت و کند يریجلوگ عدالت اصول يمحتوا در ریخ دربارة
 نیترمهم ده،یفا ای» ریخ« راولز نظر به. ردیگ قرار سعادت و ریخ از گوناگون يهاهینظر قیتصد

. بردیم نیب از جامعه در را استحقاق و انصاف اصل آن، گسترش و تداوم که است یمفهوم
 او نظر به چون. کندیم نیگزیجا حق با را ریخ» انصاف« عییتض از يریجلوگ يبرا يو نیبنابرا
 که داندیم یمفهوم را» حق« راولز. ستین ابزارگونه و دارد لتیفض نفسه یف عادالنه عمل
 يبرا را مطلق صیخصا یبرخ او منظور نیبد و دارد را جامعه همنصفان یده سامان تیقابل

 حیترج و صیخصا آن به ییاعتنا یب صورت در و ستین یرفتن نیازب که کندیم ذکر تعدال
 نه راولز شۀیاند در عادالنه عمل زةیانگ .رفت خواهد نیب از زین انصاف جامعه، در سود و دهیفا

 که است واقف معنا نیا به راولز) 116: 1376 ه،یریبش( است طرف یب و اخالق بلکه ده،یفا و سود
 مواجه مسئله نیا با گرید طرف از و باشد داریپا تواندینم صرف، ییگرا دهیفا بر یبتنم جامعۀ
 نیبنابرا. شودیم دیتول یلیتعط و حق عییتض موجب جامعه، امکانات یتمام در يبرابر که است

 همثاب به عدالت« ۀینظر و کرده برقرار سازش» يبرابر« و» يآزاد« انیم راولز یتیوضع نیچن در
 روسو و کانت الك، جان مثل یشمندانیاند آثار از الهام با راولز جان .ندکیم طرح را» انصاف
 شتریب يمند بهره يبرا افراد انیم» یعیطب نزاع« چگونه که بود یاجتماع معضل نیا حل در پی

 یآشت ،است جامعه يبقا متضمن که» یاجتماع عدالت« با را جامعه کی يدیتول يوردهاادست از

1. value free 
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 ثروت و قدرت آن در که است یتیوضع میترس در پی راولز یعنی ؛)44: 1378 ،یشرهبا( دهد
 انهیگرا جهینت يهاهینظر مشکالت از یکی راولز .شود عیتوز جامعه افراد نیب متناسب صورت به
یم فیتعر يریخ براساس حق واقع در است معتقد و داندیم حق از ریخ مستقل فیتعر را

 کی از حق و يآزاد اقتضائات انیم يو نگاه از آنکه حال است؛ شده نییتع شیپ از که شود
 هرچند خاص، یتقدم و دارد وجود زیتما گرید يسو از یانباشت رفاه شیافزا تیمطلوب و سو
 که است نیا انصاف مثابۀ به عدالت ۀینظر کوشش .است قائل یاول يبرا مطلق یتیاهم نه

 اصول جینتا اعتقادات نیا که دهد شانن و کند نییتب حق خصوص در را یعرف اعتقادات
 عدالت، اصول میترس در راولز نگرش. )62-65: 1393 راولز،( است نینخست تیوضع در دهیبرگز
 يبرا .چرخدیم اتیغا و سعادت از يتصور هرگونه از شیرایپ مدار بر که است یکانت ینگرش

 که شودیم ریتصو یجهل دةپر کرد، استخراج نیچن نیا یطیشرا از را اصول نیا بتوان نکهیا
 سر بر) قرارداد از پس( هیثانو تیوضع در خود منافع و گاهیجا از یناآگاه با آن، پس در افراد

 که است نیا داشت نظر در تیوضع نیا در دیبا که یمهم نکتۀ .کنندیم توافق عدالت اصول
 خود سعادت ریتصو و منافع از افراد شیرایپ واقع در افتد، یم اتفاق نینخست تیوضع در آنچه
یم انتزاع را یاصول ستند،ین باخبر هیثانو وضع در خود گاهیجا از نکهیا واسطۀ به افراد .است
 در که( آنها: «سدینویم راولز .نباشند متضرری گاهیجا هر در گرفتن قرار صورت در که کنند
 شانیا خاص تیضعو بر يریتأث چه گوناگوني هانهیگز که دانندینم) انديخبر یب هپرد پس

 راولز،( کنند یابیارز یکل مالحظات براساس تنها را يشنهادیپ اصول ناچارند و داشت خواهد
) راولز خود ریتعب به( هیاول يرهایخ هرچند ریخ به نسبت يتصور از افراد ذهن اما ،)162 :1393

 سعادت، و رهایخ از یصورت داشتن درنظر با واقع در و ستین راستهیپ یکل طور به سعادت و
 .پردازندیم عدالت سر بر توافق و گوو گفت به شیخو گاهیجا از مختلف احتماالت کنار در

 توانینم ،1 استي اهیرو عدالت نظریه نیا از برخاسته عدالت که شودیم ادعا اگرچه نیبنابرا
 سمیالبریل دري و .میمواجه سعادت و ریخ تصور از راستهیپ کامالً ياهینظر با که کرد ادعا

 از تواندینم گز هر عدالت از برالیل یاسیس برداشت« که را نگرش نیا کندیم تالش یاسیس
یم سخن حق و ریخ متقابل یلیتکم هرابط از و کند حیتصح» ردیگ بهره ریخ ازیی هاانگاره

 انصاف مثابۀ به عدالت ۀینظر با او نگاه از که دهدیم ارائه را رهایخ از یفهرست سپس و دیگو
 زین خود که یاساس حقوق و يآزاد و شده ارائه گانۀ پنج يهايبند دسته در رهایخ نیا. سازگارند

 ).273-297: 1392 راولز،( است شده يبند طبقه هیاول يرهایخ لیذ دارد، یفهرست

 procedural justice .شودیم منجر عدالت اصول استخراج به که ياهیو. ر1
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 و داندیم ياهیرو یعدالت را خود ۀینظر در موجود عدالت راولز اگرچه که است روشن
 .ستین یعیطب حقوق از راولز ییجدا يمعنا به نیا است، قراردادمحور يو اصول زین اساساً
 است یتیثیح و شأن با ارتباط در واقع در، بردیم نام آن از هیاول يرهایخ عنوان به راولز آنچه

: سدینویم يو .است عدالت قواعد و اصول يریگ شکل يمبنا یعیطب حقوق نگرش در که
ي هاتیقابل یعنی رد؛یگ ینم دهیناد را آنها و دارد توجه یساسا يهاتیقابل به هیاول يرهایخ«

 آنها به که قواست نیهم. شان یاخالق قوة دو لطف به برابر و آزاد اشخاص مقام در شهروندان
 گاهیجا و باشند جامعه کنندة يهمکار کامالً و بهنجار ياعضا خود عمر طول در دهدیم اجازه
ی اساس يازهاین و  تیقابل از یبرداشت به ما .کنند حفظ رابرب و آزاد شهروندان مقام در را خود

ی اخالق قوة دو نیهم به توجه با را برابر يهايآزاد و حقوق و میکنیم هیتک شهروندان
 در قوا نیا کامل کاربست و پرورش يضرور طیشرا ها يآزاد و حقوق نیا. میکنیم مشخص

 تریجزئ یصورت به ادامه در راولز). 272-273: 1383 ولز،را( هستند مهم اریبس نیادیبن موارد یبرخ
 و ریخ میترس را آن توانیم که کندیم انیب را هیاول يرهایخ از يموارد ،شد اشاره آنچه از

 ).273: 1383 راولز،( کرد قلمداد یبرالیل یگفتمان در سعادت
 

 حق و ریخ مفهوم دو خصوص در راولز جان و یفاراب هاينظر یقیتطبی بررس .2 جدول
 راولز بوردن جان یفاراب محمد ابونصر

 کانت :يریاثرپذ افالطون و ارسطو: يریاثرپذ
 در ترکستان يشهرها از( فاراب) م 950( ق 339 متولد

 )خراساني ریتعب به و ماوارءنهر نیسرزم
 کایآمر موریبالت در يالدیم 1921 متولد

 پچ برالیل: ملقب  یثان معلم. نیالمسلم لسوفیف: ملقب
 و باشد لذت و سود و صالح آن، در که آنچه هر: ریخ مفهوم

 .ستین اتیخصوص نیا واجد که شودیم مطرح شر مقابل در
 یمفهوم نیترمهم ده،یفا ای» ریخ« راولز نظر به: ریخ مفهوم 

 را استحقاق و انصاف اصل آن، گسترش و تداوم که است
 از يریجلوگ يبرا يو نیبنابرا. بردیم نیب از جامعه در
 .کندیم نیگزیجا حق با را ریخ» انصاف« عییتض

 و است یانسان عالم به متعلق که یعیطب ریخ. 1: ریخ اقسام
 و مند لتیفض اعمال شکل در ریخ یک: یاست گونه دو خود

 عالم در ریخ.2. یزندگ تیغا و هدف عنوان به ریخ يگرید
 أمنش و ناب عقل محض، کمال و جمال مظهر مطلق، ریخ که

 در نظم و عدل صورت به ریخ. 3 .است یهستي هایکین تمام
 است، دهیآفر عالم خداوند آنچه هر یفاراب نظر به که جهان

 .است ریخ

 اول: کندیم اشاره هیاول ریخ نوع دو به راولز: ریخ اقسام 
 ،ستین هاانسان دست در کنترلشان که یعیطب هیاولي رهایخ

 هیاولي رهایخ دوم و یبدن قدرت و ابتکار هوش، مانند
 تیموقع شغل، ،یاساسي هايآزاد شامل یاجتماع
 دست در آنها اریاخت که نفس اعتمادبه و رفاه ،یاجتماع

 راولز که یاجتماعي رهایخ ستفهر. است شهروندان
 مثل یاساسي هايآزاد. 1: از ندا عبارت کندیم مطرح

 يبرا که هايآزاد گرید و شناخت يآزاد تفکر، يآزاد
 و تحرك يآزاد. 2. انديضرور یاخالق هقو دو هتوسع
ي هافرصت نیب از شغل انتخاب يآزاد و آمد و رفت

 را آن اصالح و رییتغ اهداف، کردن دنبال هاجاز که مختلف
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 راولز بوردن جان یفاراب محمد ابونصر
 تیمسئول و مناصب داشتن حق و ییتوانا. 3 .دهدیم

 و شدن لیتبد قابل که يدرآمد و ثروت. 4 ی.اجتماع
 يمبنا. 5 .باشد ازهاین ریسا به دنیرس راه در شدن صرف
 یاصل ينهادها که معنا نیبد شتن،یخو به احترام یاجتماع
 اهداف به دنیرس يبرا را شهروندان نفس اعتمادبه جامعه،

 احترام و بفهمند یانسان ارزش کعنوان ی به شیخو
 .بگذارند

 اهل انیم کهیی هایخوب و راتیخ عیتوز و میتقس: عدالت
 .است همگان به قمتعل و مشترك نه،یمد

 زمرة در را شیخو یاجتماع عدالت ۀینظر راولز، جان
 .کندیم يبندطبقه ییگرافهیوظ

 است معتقد و داندیم مطلق ریخ را سعادت ،یفاراب: سعادت
 ریخ است، سودمند یخوشبخت به دنیرس راه در آنچه هر

 يسود سبب به آن بودن ریخ بلکه لذاته، و ذاتهالب نه است
 آنچه هر برعکس، و دارد؛ سعادت به دنیرس راه رد که است

 طور به ،شود سعادت به دنیرس از مانع وجوه از یوجه به
 سعادت به را ریخ و ر،یخ به را سعادت او. است شر اطالق،

 باز سعادت به لین از را انسان هرچه مقابل در و کرده فیتعر
 ود به را سعادتی فاراب. داندیم» االطالقی علشر « دارد،
 .ي)پندار( مظنون سعادت وی قیحق سعادت قسم

- 

 حرمت،( مراتب کرامت، سالمت، ت،یامن: مشترك راتیخ
 .)ژیپرست و آبرو

- 

 راتیخ نیا از دیبا يمساو طور به نهیمد اهل: نهیمد اهل
 يبرا که است نیا تیاهم حائز هنکت اما ،شوند مند بهره
 تیاهل ببرحس راتیخ از يمساو سهم نه،یمد اهل از کیهر
 .دارد وجود او یستگیشا و

 از باشند داشته حق يمساو طور هب دیبا اشخاص ههم
 حق یعنی ند،شو برخوردار یاساس يآزاد زانیم نیشتریب

 يبرا مشابه یحق با دیبا ،يآزاد نیچن به نسبت فرد هر
  دوم اصل. باشد سازگار گران،ید

 که باشدي اگونه به دیبا ياقتصاد و یاجتماعي هاينابرابر -
 ها ينابرابر نیا) الف. ابدیب تحقق آنها در ریز شرط دو

 نیا یعاقل انسان هر( باشد همه نفع به معقول یصورت هب
  .)بداند همگان سود به را ها ينابرابر

 ردیبگ تأنش یمناصب و ها تیموقع از ها ينابرابر نیا) ب
 يبرخوردار در برابري هافرصت( باشد باز همه يرو به که
 .)شتریب نافعم از

 يمعنا دو کار برده است: به معنا سه به را حق یفاراب: حق
 وجود يمعنا به حق. شناسانهمعرفت يمعنا کی و يوجود
 ای قول. صدق يمعنا به حق و بالفعل وجود و) دائم( مطلق
 و صادق است واقع مطابِق که یهنگام را) حکم( اعتقاد
 نامندیم حق است آن با مطابق واقع که یهنگام

 یده سامان تیقابل که داندیم یمفهوم را» حق« راولز
 صیخصا یبرخ او منظور نیبد و دارد را جامعه همنصفان
 و ستین یرفتن نیازب که کندیم ذکر عدالت يبرا را مطلق

 و دهیفا حیترج و صیخصا آن به ییاعتنا یب صورت در
 زةیانگ .رفت خواهد نیب از زین انصاف جامعه، در سود
 اخالق بلکه ده،یفا و سود نه راولز شۀیاند در عادالنه عمل

 . است طرف یب و
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 يریگ جهینت. 6
 ریخ و حق از کی کدام که است آن ،است مطرح عدالت بحث در کهي اعمده مباحث ازی کی

 که یدرحال است، مقدم ریخ بر حق که ندا برآن هابرالیل باره نیا در. دانست مقدم دیبا را
 ریتقر در که است آن سخن نیاي معنا. دانندیم مقدم را ریخ عدالت، به ربوطمی سنت اتینظر

 فیوظا و حقوق کهي اگونه به شود،یم دانسته مقدمی مفهوم ریخ عدالت، هدربار اسالم نظریه
 در ریخ تقدم بر دیکأت. شد خواهند هیتوج ،دارند ریخ تحقق در کهی سهم برحسب مختلف

 هیتوج در هم وی اخالق مقوالت به دنیبخش وحدت در هم ریخ که معناست بدانی اخالق نظریه
 و جوامع افراد، وضع که است آنی اخالق مختلفي هامؤلفهی تمام کارکرد رایز ،دارد نقش آنها

 خصوص به و ونانی هفلسف در هرچند که است یمیمفاه جمله از حق .بخشند بهبود را جهان
 عنوان به یاسالم هفلسف در خداوند، يبرا حق نام بر نقرآ دیتأک لیدل به یول بوده مطرح ارسطو
 کرده ذکر حق آن يبرا معنا سه یفاراب. است گرفته قرار توجه مورد نیادیبن و يدیکل یمفهوم
 در مسلمان شمندانیاند ربیشت انیم در. يوجود يمعنا دو و) صدق( یمعرفت يمعنا کی :است

 یاسالم هفلسف مؤسس و مسلمان لسوفیف نیتربزرگ یفاراب که دارد وجود توافق باره نیا
 بزرگ لسوفانیف جمله از زین راولز جان شک بی گرید يسو از ).65: 1383 ،يمحمد رزایم( است

 آن به مربوطي هاشاخص و عدالت هدربار م فارابی و هم راولزه که است غرب در معاصر
 که است معتقد حق و ریخ انیم نسبت مورد در راولز. اندکرده بحث حق و ریخ مفهوم دو یعنی

 جهل پرده پشت در کهي اموازنه جامعه، در دهیفا افتنی اصالت و حق به ییاعتنا یب صورت در
 یکل طور هب و سود لذت، ت،یرضا ،يشاد مانند یعوامل و شودیم مخدوش ،بود گرفته صورت

 است تیغا نفسه یف انسان که است معتقد راولز. برد خواهد نیب از را انصاف و حق ،یکم تنعم
 مملکت در. است اتیغا مملکت هاانسان هجامع و گرانید اهداف تحقق يبراي ا لهیوس نه
د گزن از افراد میحر هم و شودیم حفظ) هاانسان توسط شده وضع( نیقوان حرمت هم ات،یغا

 رفاه یحت که است یمیحر يدارا فرد هر راولز اعتقاد به. ماند یم محفوظ فرادست، یقدرت
 و تفاوت به توجه ضرورت بر دیکأت با راولز. کند نقض را آن تواندینم هم جامعه یعموم

 ءیش و لهیوس انسان به مند تیغا انسان تقدم ،یاجتماع ریخ بر يفرد حق تقدم افراد، نیب زیتما
 انصاف بر یمبتن عدالت نظام و اتیغا و اهداف به نسبت فرد هکنند انتخاب خود تقدم گشته،

 ترموجه فرد کی نودر در هاخواسته قیتلف که است وارد انتقاد نیا راولز به. است کرده هیتعب
 و شخص کی درون در چه هاخواسته قیتلف به لیتما. یستن مختلف افراد انیم در آن قیتلف از

 زیتما وجود به اعتراف ای آنها دادن سامان در شکست انگرینما مختلف اشخاص انیم در چه
 .هاستآن انیم یفیک
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 مآخذ و منابع
 ی و عربیفارس) الف

 ش ،)ع( صادق امام دانشگاه یپژوهش هفصلنام »،یاسیس هفلسف در یخودکامگ و عدالت« )1378( .بهرام ،یکاظم اخوان .1
 .10-23 ص، ص9

 ،4 چ تهران، ،الصادقمکتبۀ بحرالعلوم، آل یمحمدتق قۀیتعل و شرح با ه،یالفقبلغۀ )ق1403( .محمد دیس بحرالعلوم، آل .2
 .8-10 صص

 .تهران دانشگاه . تهران:یقاض ابوالفضل ترجمه ،یحقوق یشناسجامعه )1353( .يلو برول، .3
 .ین نشر . تهران:8 چ ،يکار محافظه و سمیبرالیل: ستمیب قرن در یاسیس يهاشهیاند خیتار )1387( .نیحس ه،یریبش .4
 .ین شرن . تهران:2 ج ،ستمیب قرن در یاسیس شهیاند خیتار )1376( .——— .5
 یتخصص - یعلم هدوفصلنام »،سمیبرالیل يایاح در نافرجام یتالش راولز عدالت نظریه« )1395( .امرثیک ر،یجهانگ .6

 .10-15 صص، 6 ش ،4 سال ،یانسان علوم در تحول مطالعات
 صص ، 2، ش 10 سال ،پرتال جامعه علوم انسانی »،یفاراب دگاهید از سعادت يمعنا لیتحل« )1381( .اله نیع ،یخادم .7

26-23. 
 هفصلنام »،ریخ و حق منازعه زاویه از عدالت هدربار غرب شمندانیاند يآرا« )1395( .يفخار یمرتض جالل؛ درخشه، .8

 .613-632 صص ،3 ش ،46 هدور ،یاسیس علوم و حقوق هدانشکد همجل استیس
 .42 صص، 48 ش ،انیک »،راولز جان سمیبرالیل بر ينقد« )1378( .دیحم ،یدهباش .9

 .ثالث . تهران:یثابت عرفان ترجمه ،انصاف همثاب به عدالت )1383( .جان ،راولز .10
 .هیالعرب دارالنهضۀ: قاهره ،القانون اصول یف دروس لیجم )1966( .يالشرقاد .11
 .هیاسالم دارالکتب . تهران:2 ج ،رالقرانیتفس یف زانیالم )تا یب( .نیمحمدحس ،یطباطبائ .12
 .نیاسی آل جعفر الدکتور هیعل علّق و له قدم و حققه ،السعادة لیبس یعل هیالتنب )1371( .ابونصر ،یفاراب .13
 .حکمت . تهران:نیاسی آل جعفر قیتحق ،قاتیتعل )1371( .——— .14
 .هیالعثمان المعارف رهیدا مجلس مطبعه: دکن آباد دریح ،السعاده لیسب یعل هیالتنب )ق 1346( .——— .15
 .دارالمشرق :روتیب .ينجار يمتر يفوزه: یعل علق و له قدم و حققه ه،یالمدن اسهیالس )1986( .——— .16
 .ثالث . تهران:یاکرم یموس ترجمه ،یاسیس سمیبرالیل )1392( .______ .17
 .مرکز . تهران:ينور یمرتض ترجمه ،عدالت نظریه )1393( . ______ .18
 هسیمقا يوردم یبررس( غرب و اسالم در یاجتماع عدالت هینظر یقیتطب یبررس )1395( .يمراد اهللاروح ؛ییحی ،يفوز .19

 همؤسس به وابسته ،یاسالم انقالب و ینیخم امام هپژوهشکد ،)راولز جان و ینیخم امام يهاشهیاند در عدالت هینظر
 .)ره( ینیخم امام آثار نشر و میتنظ

 .تهران دانشگاه . تهران:4 چ ،حقوق علم همقدم )1355( .ناصر ان،یکاتوز .20
 .5 ص، 6ش  ،يساالر مردم هینشر »،لتعدا لسوفیف راولز جان« )1382( .رضا ،یکاظم .21
 .یماه . تهران:2 چ ،یمیهید اریخشا هترجم ،ستمیب قرن یاسیس لسوفانیف )1387. (کلیما لسناف، .22
 سال ،یاسیس دانش یپژوهش یعلم هدوفصلنام »،ناسیآکو توماس و یفاراب هشیاند در سعادت «)1392( .حسن ،يدیمج .23

 114-95 صص ،2 ش ،9
 صص ،29 ش ،10 سال ،یاسیس علوم هفصلنام »،هاافتهی و هاسرچشمه: راولز جان ياشهیاند نظام« )1393( .دیسع ،یمیمق .24

74-55. 
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