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 چكزره:م

رالز طيلسوف آمريکايي اده بيستم با نظريه عدالت توزيعي خود تفاوت 

 گير  با ااير متفکريح ليبراليسم ايجاد كرد كه يکي از آنها تفاوت ديدگاهچشم

و  در بحث آزاد  با ااير انديشمندان اات. هدف ااااي مقاله تبييح و تحليل 

به اامان و نظريه عدالت و  مي هطلسفي مفهوم آزاد  در پرتو نظريه جامع

تحليلي در مقاله در مقام تبييح و تحليل -باشد. پژوهش با رويکرد  توصيفي

ايح مساله اات كه چگونه رالز در نظريه عدالت و در پرتو اصل دوم عدالت يعني 

كند؟ نتايج حاصل از اصل برابر ، رلمرو و محدوده آزاد  را تعريف و ترايم مي

دهد كه و  در نظريه عدالت خود با طردگرايي بي حد و حصر پژوهش نشان مي

بيشتر  گرايان كه به دنبال منفعتليبراليسم طاصله گرطته، در عيح اينکه به طايده

جمعي هستند نيز نپيواته اات. از نظر رالز همه حق برابر در برخوردار  از 

مجاز اات و  آزاد  دارند، كااتح از آزاد  در صورت ااتحکام كل نظام آزاد 

شود تر از آزاد  در ايح جريان ايجاد مينقصي كه در آزاد  اطراد كم بهره

 بيان، آزاد  شامل رالز، ااااي ها آزاد  بايست به نحو ديگر  جبران شود.مي

 و توريف منع شخصي، مالکيت آزاد  عقيده، وجدان، آزاد  ايااي، آزاد 

 .شودمي خودارانه بازداشت

ها  ااااي، اصل جان رالز، نظريه عدالت، اصل آزاد ، آزاد  يلزرممتژه:مم

 برابر 
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 يقريه

بند  دو اصل عدالت جان رالز طيلسوف آمريکايي اده بيستم به صورت

ا  در باب عدالت شناخته شده اات. نظريه عدالت در اثر مشهور خود بنام نظريه

اصل اول به اصل آزاد  و اصل دوم به اصل برابر   ،شودبا دو اصل مطرح مي

شناخته شده اات. هر يک از انديشمندان با مبنا  طکر  خاص خود، تعريف و 

اند. برخي آن را بسيار گسترده و   خود را نسبت به آزاد  داشتهنگاه ويژه

 اند. رالز با ايده عدالت خودحصر و برخي نيز آن را بسيار مقيد داشتهوحدبي

ا  مابيح دو نظريه ماركسسيت و ليبراليست ارائه داده اات . مقاله در پي نظريه

تبييح و تحليل مفهوم و رلمرو آزاد  در پرتو نظريه عدالت اات و با رويکرد  

تحليلي در تالش اات تا هدف رالز بيان اصل آزاد  در تئور  عدالت -توصيفي

حليل شود. ايح موضوع از در گفتمان طلسفه ايااي و طلسفه حقوق درك و ت

آن جهت حائز اهميت اات كه عليرغم تقدس و تقدمي كه و  به اصل اول در 

نظريه عدالت داده اات، ايح اصل آنچنان كه بايد مورد توجه نويسندگان ررار 

نگرطته و بيشتر ادبيات موجود درباره نظريات رالز به مفهوم عدالت و انصاف 

لمرو رلسفي و ه در مقام تبييح و تحليل مباني طپرداخته اات. لذا در ايح مقال

 اصل آزاد  اات. 

اواالت ااااي مورد برراي ايح اات كه منظور رالز از اصل آزاد  به 

عنوان اصل اول نظريه عدالت چيست؟ چگونه رالز در نظريه عدالت و در پرتو 

 يماصل دوم عدالت يعني اصل برابر ، رلمرو و محدوده آزاد  را تعريف و ترا

ها  طکر  اصل ها  طوق، بنياندهي به پراشو پااخ كند؟ در مقام بررايمي

آزاد  در پرتو نظريه عدالت، مفهوم و ابعاد آزاد  در بستر طلسفه ايااي، 

 شود.ها  توصيف و تحليل ميمصاديق آزاد 

مرلوفهمآوتدو -1

رالز با انتشار كتاب نظريه عدالت خود مدعي شد كه ايح دو مؤلفه مهم 

يکديگر ندارند بلکه  ( نه تنها تعارضي باو آزاد انديشه ايااي )يعني عدالت 

توان ا  موجه و اازگار اات كه ميظريهتنها با لحاظ كردن هر دو  آنها در ن
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 ٢اميدوار به تأميح آنها در جامعه بود

يک يرح كاماًل  الف( هر شخص از حق برابر در»اند: نيحدو اصل عدالت چ

ها  برابر ها  ااااي برابر، همساز با يرح همانند  از آزاد درخور از آزاد 

ها  اجتماعي و ارتصاد  بايد دو شرط برا  همگان، برخوردار اات. ب( نابرابر 

د كه هايي باشناهها و جايگرا برآورده كنند: نخست ايح كه، بايد در پيوند با مقام

 ها داتراي داشتهها همگان بتوانند بدان  طرصتدر شرايط برابر  منصفانه

تريح اعضا  جامعه بهرهتريح اود برا  كمباشند ؛ و دوم ايح كه بايد از بيش

 3«برخوردار باشند. 

اصل اول به اصل آزاد  و اصل دوم به اصل برابر  شناخته شده اات. در 

اصل در دو جهت لت با اصل اول يعني آزاد  بايد گفت ايح دو توجيه رابطه عدا

 4كنند.مخالف هم حركت مي

يک معنا، اعمال محدوديت موجه بر آزاد  ديگر  اات، از  چون حق به

   يکها  اطراد و محتوا  آنها، جز با ارائهايح رو تعييح انواع حقوق و آزاد 

ار    چنيح معيالت در بردارنده  عد. نظريهمعيار و داتگاه توزيع ممکح نيست

 اات . با ايح حال گفتني اات حق، بخش محدود  از ارزميح عدالت را اشغال

ار   ايااي و حقوق شمكند و عدالت به مثابه ااااي تريح مفهوم در طلسفهمي

ها  زندگي جمعي را نيز ها  انساني و ضرورتها و آرمانديگر  از ارزش

 5ميان آنها تعادل ايجاد كند. گيرد و تالش دارددربرمي

كند ليبرال ها  ااااي طرد  دطاع ميز آزاد نظريه عدالت تا آنجا كه ا

شود كه همه اطراد از نظر اخالري برابرند و اات و تا آنجا كه در آن طرض مي
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حکم به توزيع گسترده منابع ماد  )درآمد و ثروت( به امت كساني كه از چنيح 

 6نمايد، برابر  يلب اات.ند ميمنابعي كمتر برخوردار

پيرامون نقش عدالت در رابطه با اخالق و آزاد  دو نظريه عمده وجود 

 دارد: 

نظريه نخست مربوط به ااالم و انديشمندان ااالمي اات كه بر مبنا  

دخالت عدالت در رابطه اخالق و آزاد  طرد  به عنوان اصل حاكم شکل گرطته 

كند. بنابرايح نظريه آزاد  و اخالق را تنظيم ميو حکومت آن به نحو  اات كه 

عدالت در عيح حال كه صفتي از صفات اخالري اات، به عنوان اصل حاكم بر 

كند. تأثير حکومت عدالت آن اات كه صفات ديگر اخالري نيز ايفا  نقش مي

كند. از ايح رو باعث تنظيم آزاد  ، آن چه را ازاوار آن اات عطا ميبه هر روه

مام رواات. آزاد  در محدوده تنظيم شده از او  عدالت، آزاد  اخالري در ت

و مورد تاييد ديح، عقل و ططرت اات و اخالق معتدل كه اثر عدالت در اخالق 

اات، بر اااس رشد و نمو همه ااتعدادها  انسان در تمامي ابعاد وجوديش 

به دور از  گيرد زيرا چنيح اخالري بر مبنا  نيازها  وارعي انسانشکل مي

 ٧ياطته و محور ااااي آن توحيد اات.هرگونه غرض ديگر  روام

اخالق و آزاد  نقش  گير  و تنظيماما در نظريه دوم، عدالت در شکل

دار  اات و انسان تا هنگامي كه ها معتقدند كه عدالت ضد ارمايهندارد . غربي

شود . ايح خواه ميآزاد واه اات و ورتي كه اير شد، خگرانه باشد، عدالت

ر گيرد كه بر محوها  اومانيستي و اکوالريستي ارچشمه مياطکار از انديشه

م نه برا  همه، بلکه برا  چرخد و حيات ماد  انسان را آن هدنياگرايي مي

 ٨دهد . دار وجهه همت خود ررار ميارمايه

دار آزاد  در اواياليسم، عدالت بر آزاد  تقدم دارد و در غرب ارمايه
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 ٢9، چاپ اول، ص 139٠

، 13٨3، بهار 3٠، شننماره ياببمنقر، «اخالق و آزاد  در پرتو عدالت اخالري»بهار ، محمدرضننا،  ٧

 ٧٨ص 

 ٧9همان، ص  ٨
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شود ولي همان گونه كه ذكر شد ااالم رابطه طرد  مقدم بر عدالت شمرده مي

آن داند. در ااالم آزاد  محصول عدالت اات و عدالت و آزاد  را ايح گونه نمي

ن معتقدند، مردود ميداران به آها و ارمايهتقدم و تأخر  را كه اواياليست

داند. در دوحالت نخست، اخالق تابعي از اهداف اردمداران ردرت و ارمايه 

دار  اات ولي در حالت اوم به اخالق و در پي آن عدالت به عنوان نياز انسان 

ها  برا  ااتکمال در همه ابعاد وجود  نگريسته شده اات. در انديشه

ايگاهي ندارد و اخالق، نسبي شمرده اومانيستي و ليبراليستي غرب، عدالت ج

آيد و آزاد  همه چيز اات و مقدس رلمداد اات و محصول آزاد  به حساب مي

شود تا جايي كه هيچ چيز نبايد آن را محدود كند؛ زيرا آزاد  باعث پيشرطت مي

كند و در شود و هر عامل محدودكننده، آن را از مسير يبيعي خارج ميمي

 9كند.لذت بيشتر  نصيب انسان مينهايت ايح كه چون 

و آن را عامل اعتال  انسان ها ميدانيم ما آزاد  را كمال مقدماتي مي

شماريم . آزاد  به پشتوانه ديح، اخالق و عدالت كمال مقدماتي برا  تربيت 

شود از عدالت، اخالق و آزاد  اخالق و معنويت اات؛ چنان كه معنويت را نمي

 طرمايد: شهيد مطهر  در ايح باره مي .يکديگرند جدا كرد ايح اه مکمل

خواهد آزاد  اجتماعي را تاميح كند ايح درد جامعه بشر  اات كه مي» 

 .1٠«رودولي به دنبال آزاد  معنو  نمي

داند با جان رالز در آن رسمت كه عدالت را در تنظيم آزاد  اهيم مي

صل آزاد  از ميان دو اصل متفکران ااالمي همسو اات اما با اولويت دادن بر ا

عدالت و مقدس رلمداد كردن بي حد و حصر آزاد  همچون ااير انديشمندان 

ليبراليستي غرب و نپرداختح به آزاد  معنو  مورد انتقاد تفکر ااالمي ررار 

 گرطته اات .

، مورد شدا  كه به عقيده برخي چنانچه رالز با انت ااالم آشنا ميگونهبه

                                                                                                     
 ٨1همان، ص  9
 ٨1ص  پيشيح، بهار ، محمدرضا، 1٠
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 11گرطت.ار ميپذيرش بيشتر  رر

در وارع به عنوان يک تئور  ايااي، عدالت به مثابه انصاف رالز، اخالق 

را خارج از حيطه يک كاركرد ايااي، اجتماعي و ارتصاد  نهادها  دموكرااي 

 1٢هدف گرطته اات.

دهد. رالز نظريه عدالت خود را بر اااس انديشه ررارداد اجتماعي شکل مي

ي شکل پذيرش اصول مفيد دويرطه عدالت وايله از نظر رالز ررارداد اجتماع

 13دهند اات.همه شهروندان كه اعضا  عارل جامعه را تشکيل مي

به اعتقاد او در مورعيت وضعيت آغازيح اگر آزاد  و برابر  و امکان چانه 

زني مساو  و انتخاب آگاهانه و غيراجبار  برررار باشد، هر آنچه اطراد برار آن 

شود. اگر روند تواطق، منصفانه باشد، خود بخود، نه تلقي ميتواطق كردند عادال

نتيجه حاصله عادالنه خواهد بود . زيرا چيز  بدون خواات خود طرد بر او 

شود . آنچه مهم اات منصفانه بودن روند تواطق اات. رالز برا  تحميل نمي

صي شخ ايمينان از ايح كه اطراد به هنگام تنظيم اصول در وضعيت اوليه، مناطع

ر مطلق، دهند و با مد نظر رراردادن داتورالعمل امو گروهي خود را دخالت نمي

گذارد كه ايح اطراد از حقايق ويژه طرض را بر ايح مي كنند،انصاف را رعايت مي

يا كمبودهايي كه دارند  مربوط به مورعيت اجتماعي خودشان و ااتعدادها

 14ها نامعلوم اات.خبرند حتي ويژگيها  خاص روانشناختي آنبي

ع نخستيح به ايح دليل انتخاب مياز منظر رالز حق آزاد  برابر در وض

ا  ببيند يچ كس مايل نيست خود را در جامعهشود كه در زير حجاب جهل ه

هرااند كه در ات . اطراد بيش از همه از ايح ميكه در آن از آزاد  محروم ا

                                                                                                     
11 Magnini, Michele; " From Transcultural Rights to Transcultural Virtues: 

Between Western and Islamic Ethics"; European Journal of Legal Studies; 

Vol. 9; No. 1; 2016; p. 254 
1٢ Sandu , Antonio; "From Distributive to Procedural Justice, Justiceas a 

Constitutive Value of public Administration"; Philosophy, Social and 

Human Disciplines; Vol. 1; 2016; p. 47 
13 Ibd; p. 47 

سيح،  14 الي، ح ستان نقرمممنظم، «مبنا  عدالت در نظريه جان رالز»تو شماره 13٧6، بهار و تاب  ،

 134-133، ص 11و  1٠
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كوشند ايح حقوق را هميح رو ابتدا ميجهان وارعي، محروم از آزاد  باشند، از 

  15ا  برابر تثبيت كنند.ها به گونهبرا  همه انسان

ها  درگير پس از انتخاب اصول عدالت در انگارد كه يرفاو چنيح مي

دارند. گام بر مي« پيماني برا  انتخاب رانون ااااي»وضعيت آغازيح، به او  

ااي را به رضاوت بنشينند و رانوني در ايح جا آن ها بايد عدالت ااختارها  اي

ا  ايح رانون ااااي برا  اينکه عادالنه باشد بايد از رويه 16ااااي برگزينند.

 ا  عادالنه شود. النه پيرو  كرده و منجر به نتيجهعاد

ها كه مربوط به مقام شهروند  برابر برا  انجام ايح كار آن داته از آزاد 

  آن حمايت شود . ايح آزاد يلهنده و به وااات بايد در رانون ااااي گنجا

ها  شخصي ها عبارت اند از آزاد  وجدان، آزاد  عقيده، آزاد  انديشه، آزاد 

 1٧و حقوق ايااي برابر.

رالز برا  رايدن به ايح نتيجه نظام ايااي دموكرااي رانون ااالر را 

 كند.يراحي مي

داند موكرات ميخواه د ها  آزاد  خواه را همان كشورها  آزاد و  ملت

ا  ااتوار شده كه آزاد  برابر را   رانون اااايها بر پايهكه نظام ايااي آن

يک رأ  رايج و كند. در ايح نظام ها، اصل يک شهروند برا  همگان تضميح مي

حاكم اات. در مقابل كشورها  رانون شکح به اصول رانون ملل پا  بند نيستند 

يا به مرزها  ديگر ملت ها تجاوز دمان خود را نقض كرده و گاه آشکارا حقوق مر

 1٨كنند. مي

دهد . اولويت رالز اصل آزاد  برابر را نسبت به اصل دوم عدالت اولويت مي

توان محدود كرد آزاد  بديح معناات كه آزاد  را تنها به خاير خود آزاد  مي

 ها  ااااي كاات.  آزاد يا از گستره

                                                                                                     
، 13٨9، پاييز نبيهمتخالقپژمهش، «جان رالز و ابتنا  اخالق بر رراردادگرايي»عباانني، ولي ا ،  15

 1٨٢، ص  9شماره 

 ٢٢٠، ص تومدرمبببمعرتلتنظم هرالز، جان،  16

 ٢٢1همان، ص  1٧
 134ص  پيشيح، نيکوئي، مجيد، 1٨
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ل دوم عدالت اولويت دارد به ايح معني كه آزاد  تضميح اصل آزاد  بر اص

توان طدا  مناطع ارتصاد  و اجتماعي كرد . اصل طرصت شده در اصل اول را نمي

تريح ايح اصل به عنوان يکي از ااااي19برابر نيز بر اصل تفاوت اولويت دارد .

 ٢٠اازد.گرايان متمايز ميوجوه، نظريه رالز را از نظريه طايده

ز معتقد اات كه بر اااس باورها  رااخ شهود  آدميان، حقوق و رال

شوند و نسبت به ها  ااااي آنها همواره بر صدر نشانده و ردر نهاده ميآزاد 

اطزايش ار جمع رطاه اجتماعي از ارزش بيشتر  برخوردارند. او به هميح دليل، 

رابل نقض انسان معتقد اات كه باورها  جا اطتاده و رااخ ما درباره حقوق غير

ها  تابد. رالز احترام به حقوق و آزاد و كرامت و آزاد  او، طايده گرايي را برنمي

يک  ها ااااي اطراد را، حتي به بها  كم شدن آاايش كلي جامعه، از ويژگي

ها  ااااي اطراد يک جامعه عادالنه آزاد  بنابرايح، در»داند: جامعه عادالنه مي

شوند و حقوق مبتني بر عدالت، دات خوش چانه ته ميبديهي و مسلم انگاش

 ٢1«شوند.يا محاابات مبتني بر مناطع اجتماعي نمي ها  اياايزني

گرايان كه به دنبال اود و منفعت طايدهاينجاات كه نظرات رالز با نظرات 

كند. البته اهميت بيش از حد به طرد و بيشتر اجتماعي هستند تعارض پيدا مي

تواند ايراد  بر نظريه رالز تلقي ن مناطع جمعي در مقابل آن ميحتي طدا كرد

توان بيح از اطراد اات و در موارعي كه نميا  شود. در هرحال جامعه مجموعه

دو منفعت جمعي و طرد  هماهنگي ايجاد كرد، وارعًا حکم عقل چه خواهد بود. 

لي كه ارائه كرده حتوجه نبوده و در ايح خصوص راهرالز البته به ايح نکته بي

 جبران آزاد  الب شده از طرد بدليل تضاد با آزاد  و مناطع اجتماعي اات.

همه، اگرچه رالز به دليل ارجحيت دادن به طرد محکوم شده اات، با ايح

                                                                                                     
شهال،  19 االمي،  صل عدالت»ا انت ررارداد اجتماعي تا دو ا وفي، «جان رالز: از  وابرهبومرل ، ج

 3٠، ص 13٨6، پاييز و زمستان 1٢اال چهارم، شماره 

٢٠Davenport,John; "A Critique of Rawls's Argument for the Lexical Priority 

of Liberties"; University of Notre Dame Department of Philosophy; 1996; 

p. 1 
شيرزاد،  ٢1 ااز  خير در اخالق »پيک حرطه،  شينه  صل بي خطرها  خيرخواهي: تبييح و تحليل ا

 135، ص139٢، بهار و تابستان 1ماره ، اال چهل و يکم، شرلوفه، «هنجار  و نقد جان رالز بر آن
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كند كه وضعيت اوليه رالز به گروه و جمعيت بيشتر از اطراد ااتدالل مي ٢٢نوزيک

ت داند برا  اينستمركز دارد و اگر رالز اصل تفاوت را برا  نفع هر طرد ااااي مي

كند كه رالز و ااتدالل مي ٢3اازد. كيمليکاكه مناطع همکار  اجتماعي را مهيا 

و هر دو موضعي بر خالف  هايي در اصل انتزاعي برابر نوزيک پيواتگي

گرايان به اطراد به عنوان وايله گرايان دارند. چرا كه طايدهكاربردگرايان و طايده

نگرند. و تمايالت و حقوق طرد  برا  مناطع بزرگتر ديگران ررباني و نه هدف مي

يور برابر، شود. رالز و نوزيک هر دو مواطقند كه رطتاركردن با مردم بهمي

تواند برا  مناطع اجتماع مورد ي بر روشهايي كه يک طرد ميهايمحدوديت

ا  وجود دارد كه كند. بطور خالصه حقوق طرد ااتفاده ررار گيرد، ايجاد مي

ه گرايانتواند موضوع محاابات منفعتجامعه بايد به آن احترام گذاشته و نمي

 ٢4ررار دهد.

  زير مشخص گونهاز نظر رالز نخستيح اصل عدالت با يک طهرات به

ها  ايااي و آزاد  انجمح و شوند: آزاد  انديشه، آزاد  وجدان، آزاد مي

ها  مشخص شده با آزاد  و تماميت شخص و ارانجام حقوق همچنيح آزاد 

 ٢5اند.هايي كه در پوشش حکومت رانونو آزاد 

داند كه شرايط اجتماعي ها ميها  ااااي را آن داته از آزاد رالز آزاد 

 اازد.الزم را برا  رايدن به هدف عدالت چونان انصاف طراهم مي

ها  ااااي به معنا  ايح اات كه نخستيح اصل عدالت به تقدم آزاد 

ا  شوند، جايگاه ويژهها  ااااي، كه برپايه يک طهرات به دات داده ميآزاد 

مال ها  كها بر اااس داليل خير عمومي و داليل ارزشدهد. آنرا نسبت مي

ها  ايااي برابر را مطلقي برخوردارند. برا  نمونه آزاد  ارزش زگرايانه ا

ا  بر ايح اااس نفي كرد كه ها  اجتماعي ويژهتوان در مورد گروهنمي
                                                                                                     
٢٢ Nozick 
٢3 Kymlicka 

٢4Tesfamarian, Zemenfes; " A Critical Examination on Some Selected 

Topics of John Rawls' Theory of Justice"; Addis Ababa University; 2016; 

p. 66 
 41٠، ص لزبمتلزوممسزبسيرالز، جان،  ٢5
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ها را چنان ردرتي ببخشد كه مانع ها شايد آن گروهبرخوردار  از ايح آزاد 

وند و از آن جا كه ها  الزم برا  بازدهي و بالندگي ارتصاد  شاياات

ها  ااااي گوناگون بناگزير با يکديگر ناهمساز  دارند رواعد نهاديني آزاد 

ا  اامان يابند كه يرح همساز  دهند بايد به گونهها را شرح ميكه ايح آزاد 

ها پديد آيد. تقدم آزاد  در عمل متضمح ايح نکته اات كه يک آزاد  از آزاد 

توان محدود كرد نه، نه ا چند آزاد  ااااي ديگر ميااااي را تنها برا  يک ي

گرايانه ايح محدوديت حتي در زماني ها  كمالبه داليل خير عمومي با ارزش

پذيرطتني اات كه اشخاص، اشخاصي كه ايح محدوديت متوجه آنان اات، از 

شوند مند ميتر  بهرهبرند، يا از مجموعه امتيازها  بيشكارآيي بيشتر اود مي

ها  ااااي در هنگام برخورد با يکديگر محدود شوند، ز آن جا كه شايد آزاد ا

 ٢6ها مطلق نيست.هيچ يک از ايح آزاد 

تواند بر مبنا  تفاوتها  بنابرايح رالز اعتقاد دارد كه عزت نفس طرد نمي

ها  اجتماعي و ارتصاد  باشد. تضميح آزاد  برابر و برابر  ناشي از مورعيت

رامي مشاركت ايااي برابر( نقش ااااي در تضميح عزت حقوق )تضميح 

 ٢٧نفس برا  همه دارد . ايح اات دليل اينکه آزاد  برابر بر اصل دوم تقدم دارد.

پذيرد: در مرحله آغازيح رشد يک ااتثنا را مي رالز در تقدم بر آزاد ، تنها

ي زمان و تواعه اجتماعي، هنگامي كه مردم بسيار طقيرند، ممکح اات آزاد  تا

ها  يا تعطيل گردد تا همه به مورع از آزاد  كه كيفيت تمدن باال رود، محدود

 ٢٨برابر بهره برند. 

بايست برا  اجرا  يکي از انتقادات وارده اينست كه جوامع و اطراد مي

نظريات رالز به مرز  از رطاه ارتصاد  رايده باشند كه البته خود ايح مساله باز 

مند  ارتصاد  نبال خواهد داشت كه مرز رطاه و بهرهاؤال ديگر  را به د

                                                                                                     
 414و  413صص  همان، ٢6

٢٧  Fukuma, Satoshi; "Meaningful Work, Worthwhile Life and Self-

Respect: Reexamination of Rawlsian Perspective on Basic Income in 

Property-Owning Democracy-"; session 24; New Concepts of Labor and 

Basic Income ;p. 380 
 1٨٢ص  پيشيح، عبااي، ولي ا ، ٢٨
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 ٢9توان ااتاندارد معيني برا  آن در نظر گرطت.كجاات و چگونه مي

يک نظام اجتماعي باز را در نظر دارد، حال چگونه  نقد ديگر اينست كه رالز

ممکح اات در نظام بازار اطراد  كه دارا  ثروت و ردرت و نفوذ بيشتر  هستند 

ها  ديگران از امکانات خود ااتفاده نکنند. حدود ااختح آزاد در جهت م

ها در نظام كنوني بازار خود بهتريح گواه بر چنيح چيز  عملکرد اطراد و شركت

  3٠اات.

شهيد مطهر  نيز آزاد  را يکي از اصول اوليه زندگي انسان دانسته مبنا  

ز لوازم حيات و يکي ا آزاد »داند و معتقد اات كه آن را حقوق يبيعي مي

ايشان با تکيه بر « ها  موجود زنده اات.يکي از نيازمند  يعني تکامل اات

يکي از مقاصد انبيا به يور كلي و »گويند: آيات ررآني در تأييد ايح مطلب مي

 ها به يور رطع ايح اات كه آزاد  اجتماعي را تأميح كنند و با انواع بندگي

 31« ر اجتماع هست مبارزه كنندهايي كه داجتماعي و الب آزاد 

ها  اجتماعي به نظر شهيد مطهر  انبيا عالوه بر آنچه مربوط به آزاد 

شود نوع ديگر  از آزاد  را نيز برا  بشر به ارمغان آوردند كه عبارت باشد مي

از آزاد  معنو  و ايح عمده تفاوت ميان مکاتب بشر  با مکتب الهي اات. ايح 

آزاد  اجتماعي »حائز اهميت اات كه به اعتقاد و :  نوع از آزاد  به ردر 

بدون آزاد  معنو  ميسر و عملي نيست و ايح درد اات، درد امروز جامعه 

خواهد آزاد  اجتماعي را تأميح كند ولي به دنبال آزاد  بشر  كه بشر امروز مي

 3٢«رود.معنو  نمي

يا همان شهيد مطهر  درباره اينکه منشأ آزاد  و دموكرااي چيست، آ

چيز  اات كه طالافه و متفکريح غربي در ررن هيجدهم، نوزدهم و بيستم آن 

ينکه مباني ايح دو با هم يا ا را مبنا و منشأ آزاد  و دموكرااي در ااالم اات

                                                                                                     
هبومتجامبعيمپژمهش، «مسننأله عدالت در آراج جان رالز و شننهيد مطهر »اصننغر ، محمود،  ٢9

 1٢3، ص 13٨1، آذر و د  3٧، شماره تساليي

 1٢4همان، ص  3٠

 1٢٨، ص «مسأله عدالت در آراج جان رالز و شهيد مطهر »اصغر ، محمود،   31

 1٢9همان، ص  3٢
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ازديدگاه ااالم، آزاد  و دموكرااي بر اااس آن چيز  » گويد:كند، ميطرق مي

يعني آزاد ، حق انسان بما هو د، كناات كه تکامل انساني انسان ايجاب مي

حق ناشي از ااتعدادها  انساني انسان اات، نه حق ناشي از ميل انسان اات، 

يعني انسانيت رها شده، حال آنکه  دموكرااي در ااالم»، «اطراد و تمايالت آنها.

 33«ايح واژه در راموس غرب معنا  حيوانيت رها شده را متضمح اات.

داند . گونه نخست در محدود ااز  آزاد  موجه ميرالز دو گونه شرايط را 

ها  ها  يبيعي زندگي بشر، محدوديتايي اات كه از محدوديتااز محدود

باشد . شوند ميتاريخي، اجتماعي كه از شرايط كمابيش پايدار حيات ناشي مي

  به اامان و تحت شرايط مطلوب نيز آزاد  انديشه برا  مثال حتي در جامعه

ا  محدود اات. تابع مقررات معقول و اصل مشاركت تا اندازه و عقيده

عي وضعيت بشر اند مانند ها  يبيها  ديگر محصول انطباق با جنبهمحدوديت

تر كودكان . در ايح گونه موارد مسأله ما كشف روش عادالنه برا  آزاد  كم

 34ها  معيح اات.برخورد با محدوديت

انگيزد اما در ا  برنميها منارشهديتدر گونه نخست عادالنه بودن محدو

عدالتي از نظر رالز اهميت دارد. توضيح گونه دوم روش عادالنه در واكنش به بي

 كند.آن كه رالز نظريه عدالت را به دو بخش تقسيم مي

گيرد و اصولي را بخش نخست يا بخش ايده آل تبعيت كامل را طرض مي

اند. ايح بخش شرح ن در شرايط مطلوبااما  بهكند كه وصف جامعهتدويح مي

يک ااختار كامالً عادالنه با وظايف و تکاليفي كه اشخاص   دهد كه رابطهمي

ها  ثابت زندگي بشر بر عهده دارند چيست. بعبارتي بخش با توجه به محدوديت

نهد كه در صورت توان بايد بدان   عادل پيش ميآل برداشتي از جامعهايده

نهادها  حاكم را بايد در پرتو ايح برداشت ارزيابي كرد و به ميزاني  يازيم . دات

. گيرند بايد آن ها را ناعادالنه شمردكه بدون دليل كاطي از ايح برداشت طاصله مي

ها  درگير نظريه غير ايده آل، بخش دوم نظريه عدالت، آن جاات كه يرف

                                                                                                     
 13٠همان، ص  33

 ٢65، ص عرتلتتومدرمبببمنظم هرالز، جان،  34
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 ا بايد برگزيد. ايح بخشتر از حد مطلوب چه اصولي رپراند در شرايط پاييحمي

 دو زير بخش نسبتاً متفاوت دارد: زيرا بخش نخست از اصول حاكم بر انطباق

شود و زير ها  يبيعي و پيشايندها  تاريخي تشکيل ميياطتح با محدوديت

 35عدالتي.بخش دوم از اصولي برا  برخورد با بي

ا  اازگار هدر بخش غير ايده آل آزاد  عقيده و آزاد  انديشه به شيوه

با نظم عمومي و محدود ااز  حوزه راعده اكثريت دو مورد  هستند كه در 

ها ريشه در شرايط پايدار حيات انساني گنجند . ايح محدوديتايح مقوله مي

  غير ايده آل تعلق دارند و بنابرايح موارد  از ايح دات به آن بخشي از نظريه

ها  ي اات . اما كااتح از آزاد ها  يبيعدارند كه ار و كارش با محدوديت

جا كه مستلزم ها  متخاصم، از آننامداراگران و جلوگير  از خشونت طرره

آل تعلق دارد كه تبعيت نارص و عدالتي اات به آن بخشي از نظريه غيرايدهبي

هايي اات كه نه تبعيت كامل در آن حکمفرماات. موارد متعلق به نوع دوم آن

ها ناديده گرطته  انجامند. چه بسا الزم آيد كه بخشي از آزاد يبه آزاد  نابرابر م

ا  كه ا  نه چندان مطلوب به جامعهشود اگر ايح كار برا  گذار از جامعه

دهد، ضرور  باشد . اگر ها  برابر را نويد مي  آزاد برخوردار  كامل از همه

شايد راهي برا  شرايطي حاكم باشد كه در حال حاضر نتوان آن را تغيير داد 

ها وجود نداشته باشد؛ اما در صورت   موثر از ايح آزاد زمينه ااز  ااتفاده

 36ها را تحقق بخشيد.تريح آنامکان نخست بايد مهم

 مفهوم آزاد  -٢

اند و گاه ايح تعاريف انديشمندان تعاريف مختلفي از آزاد  ارائه كرده

درباره مفهوم آزاد  به جهت راد علت اروال مختلف متنارض هستند. به نظر مي

ها  آزاد ، معاني مختلفي را به هايي اات كه در رالب مضاف اليهپيش طرض

يک لفظ تاب ايح همه معنا را ندارد. آزاد  طقط به  آورند؛ از ايح رووجود مي

اند، بر اااس معنا  رهايي اات و معاني مختلفي كه برا  آزاد  ذكر كرده

                                                                                                     
 ٢66، ص همان 35

 ٢66، ص تومدرمبببمعرتلتنظم هرالز، جان،  36
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 3٧گيرند. ت كه برا  آزاد  در نظر ميهايي اامباني مضاف اليه

منظور مح از آزاد  آن اات كه در برابر هر كار  كه »گويد:مي« هابز»

 خواهد انجام دهد ممانعتي وجود نداشته باشد؛انسان يبق رانون يبيعي مي

يعني مانع و رادعي ار راه آزاد  يبيعي نباشد، اال آن چه برا  خير جامعه و 

 3٨«دولت ضرورت دارد.

آزاد  يبيعي انسان عبارت »گويد: برا  توضيح آزاد  يبيعي مي« الك»

اات از آزاد بودن از هرگونه ردرت برتر بر رو  زميح و ررار نداشتح تحت اداره 

و الطه )روه( رانونگذار بشر ، بلکه طقط در اختيار داشتح رانون يبيعي برا  

 39«اداره خود.

پردازد. و ده دانسته و به آن نميرالز بحث پيرامون معنا  آزاد  را بيهو

 البته ايح مورد ابب ورود نقدها  اخالري به رالز در ايح خصوص شده اات.

ا  ارزشي و اخالري خواهد در مقولهيک طيلسوف مي زماني كه

يک نظريه جامع اخالري باشد، به ناچار  ويژه اگر آن نظريهپرداز  كند بهنظريه

ها  ااااي كه از مسائل محور  طلسفه اخالق ا  پراشابتدا بايد برا  پاره

دانيم بخشي از يور كه ميشود، پااخ روشني داشته باشد. همانمحسوب مي

 ها  كليد  اخالريمباحث طلسفه اخالق )طرا اخالق( نياز به تحليل مفهومي واژه

 4٠و ارزشي اختصاص دارد.

مثبت وارد رالز در مورد اصل آزاد  به مباحث مربوط به آزاد  منفي و 

جايي كه رالز آزاد  در اصل اول را به معنا  طقدان موانع شود . البته از آننمي

كند، در انت گير  تعريف ميو اجبار بيروني و ااتقالل طرد در تصميم

مح در بيشتر »گويد: ليبراليسم و تلقي منفي از آزاد  اات. آنچنان كه مي

ا  بحث خواهم ها  رانوني و اااانامهها، آزاد  را در ارتباط با محدوديتبخش

                                                                                                     
 ٨1بهار ، محمدرضا، ص   3٧
 ٨3همان، ص   3٨

 همان 39
لت جان رالز»مهر ،  ،هژير و واعظي، احمد 4٠ عدا ، هبومتخالقيپژمهش، «چالش اخالري نظريه 

 116، ص 13٨9، زمستان ٢شماره 
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 41«كرد.

يکديگر اات  ها  متعدد در مقايسه بااز نظر رالز مسأله بر ار ارزش آزاد 

( ٢گر  كه آزاد اات ( كنش1كند: و هر آزاد  را بر اااس اه مؤلفه بيان مي

( آنچه كه و  آزاد 3ها با ريد و بندهايي كه او از آن ها آزاد اات محدوديت

 4٢يا ندهد.انجام دهد اات 

گيرد و ها و جمعيت ها را دربرمييا اشخاص يا گروهگر آزاد شخص كنش

د كه در رانون ااااي گنجانده شدهگيرها نيز ييف متنوعي را دربرميمحدوديت

 اند.

آزاد  ااختار خاصي از نهادهاات، نظام خاصي از رواعد »عبارتي ه ب

ها هنگامي آزاد به كند. انسانيح ميعمومي اات كه حقوق و تکاليف را تعي

ها  مشخصي خواه برا  انجام آن كار خواه انجام كار  هستند كه محدوديت

برا  عدم انجام آن از ايشان برداشته شده باشد و آزاد  ايشان برا  انجام يا 

 .«ام آن مصون از دخالت ديگران باشدعدم انج

عدم انجام كار  را كاطي ندانسته يا  رالز اعطا  حق آزاد  به اطراد در انجام

ها مکلف بلکه معتقد اات بايد حکومت و اطراد را به عدم دخالت در ايح آزاد 

دهي آنها تواط ها و اامانكرد. و از ايح حيث بيح اعمال محدوديت در آزاد 

ها  معقول و به ا  كه بر مبنا  رويهشود و ااماندهيحکومت تمايز رايل مي

يک آزاد  ااااي  و گاه ابک و انگيح كردن م صورت گيردبرررار  نظ جهت

در كنار آزاد  ااااي ديگر اات . ايح ااماندهي از آن جهت ضرور  اات كه 

 رود. ها زير اؤال ميگاه ارزش آزاد در صورت طقدان آن

شود: آزاد  آن گاه يح اصل عدالت به دو شيوه نقض ميبنابرايح نخست

ته   ديگر داشتر  نسبت به يبقهز مردم آزاد  بيشا  انابرابر اات كه يبقه

گستردگي  43بايست داشته باشد.تر  از آنچه مييا آزاد  گستردگي كم باشند

                                                                                                     
 ٢٨ص پيشيح، ااالمي، شهال،  41

 ٢٢5، ص تومدرمبببمعرتلتنظم هرالز، جان،  4٢
 ٢٢6، ص همان 43
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 گذارندها  گوناگون را برحسب ايح كه چه تأثير  بر رو  يکديگر ميآزاد 

ه دربايست گستتر از آنچه كه مينظر كميا زياد كرد اما اگر آزاد  مد توان كممي

 .باشد نقض آزاد  صورت گرطته اات

كند تمايز بيح اهم اطراد مسأله ديگر  كه رالز در بحث آزاد  مطرح مي

. اهم همه در برخوردار  از آزاد  اد  و ارزش آزاد  برا  اطراد ااتاز آز

 تر  ببرد تا با مسألهها اهم كميکسان اات پس ررار نيست كسي از ايح آزاد 

 در ايح زمينه رو به رو باشيم. اما ارزش آزاد  برا  همه هاجبران محروميت

يکسان نيست. برخي كسان از ردرت و ثروت بيشتر  برخوردارند و از ايح رو 

 يش دارند. با ايح وجود در نظريهتر  برا  رايدن به اهداف خوامکانات اطزون

يريقي  تريح اعضا  جامعه بهتر آزاد  محرومعدالت به مثابه انصاف ارزش كم

 ها  ضرور بخشي از مشخصه»عبارتي با اينکه طقر و جهل ه ب 44شود.جبران مي

ا ي« مؤثر بر ارزش آزاد »مع ذلک آنها را بايد به مثابه عوامل « آزاد  نيستند

 45ارزش آزاد  اطراد بر ايشان تفسير كرد.

رالز تحت تأثير يبيعت كانتي، عقالنيت را برا  بازيگراني كه با موضع 

كنند، مفروض داشته اات. ر  و ااتقالل در تصميمات اخالري شركت ميبراب

ايح جامعه ررارداد  بر مبنا  عدالت اات. معيار اخالري و معنو  حداكثر  

تواند به آن براد توزيع منصفانه عدالت اات. برابر  داللت دارد كه جامعه مي

ات. به عبارتي نظريه ها، هم در مفهوم كاالها و هم در خدمبر توزيع برابر ارزش

 46عدالت به مثابه انصاف منتج به تساو  ارزش آزاد  با برابر  اات.

بنابرايح به دنبال آن اات با دو اصل عدالت ااختار بنياديح جامعه را به 

ها  گير  از آزاد ا  اامان دهد كه همه اطراد جامعه ردرت و امکان بهرهگونه

ها تريحها  ااااي برا  محرومآزاد  ااااي برابر را داشته باشند و ارزش
                                                                                                     

 ٢٢٧همان، ص   44

، 13٨٧، ترجمه محمود انننيفي، پژوهشنننکده مطالعات طرهنگي و اجتماعي، آوتدوگر ، تيم،  45

 ٧٠ص
46 Sandu , Antonio; "From Distributive to Procedural Justice, Justiceas a 

Constitutive Value of public Administration"; Philosophy, Social and 

Human Disciplines; p. 47 
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 يابد. بيشينه شود و عدالت اجتماعي به غايت خود دات 

گيرد . نظام حقوري با و در ايح رااتا از حاكميت رانون كمک مي

ااز  چارچوبي برا  همکار  اجتماعي و ايجاد ااماندهي كردار اطراد و طراهم

كند. بنابرايح ها  اشخاص را تعييح ميآزاد مبنايي برا  انتظارات مشروع، مرز 

 ا  باشدكنند بايد بگونهيا از آن منع نمي عملي كه رواعد رانون ما را به آن ملزم

جايي نباشد. دوم آنکه كساني كه يا اجتناب از آن انتظار بي كه انتظار انجام

 د و ايحارگرم وضع رانون و صدور طرمان اند ايح كار را با حسح نيت انجام دهن

اند رابل تشخيص باشد. گذار  ايشانساني كه مشمول رانونحسح نيت برا  ك

 واردبا م»حاكميت رانون اطزون بر ايح مستلزم داتور  اات بديح مضمون كه

دارد ايح داتور رضات و مسؤوالن را وامي« يکسان بايد داشت يکسان برخورد 

عد عمومي مربوط ميان اشخاص هايي كه با ااتناد به اصول و رواتا برا  تبعيض

 4٧.اند داليل موجهي ارائه دهندكردهاعمال 

ها  گوناگون آزاد  گويد،خصوص نقش رانون بر آزاد  ميرالز در 

توانيم به كنند كه ما، چنانچه خوش داشته باشيم، ميكارهايي را مشخص مي

ارتضا  ها را انجام دهيم و در ايح خصوص چنان كه ارشت آزاد اختيار خود آن

جا كه آن»كند، ديگران موظف به عدم دخالت در آن هستند و اما اگر داتور مي

نقض شود، مثالً اگر مقررات مبهم « رانوني در كار نباشد جرمي هم در كار نيست

چه ما آزاد به انجامش هستيم نيز مبهم و نادريق و مرزها  و نادريق باشند، آن

ايي كه چنيح باشد، آزاد  به خاير ترس مان نامشخص خواهد بود و تا جآزاد 

 4٨شود.معقولي كه در به كارگير  آن هست محدود مي

چه را كه در باب مفهوم آزاد  به صورت مطالبي انتزاعي مطرح رالز آن

كند را در ارتباط با آزاد  عقيده، آزاد  انديشه، آزاد  ايااي و آزاد  مي

 گذارد .ها  ااااي به بحث ميشخصي به عنوان آزاد 

تر بودن ايح داته از ها  ااااي تا حدود  مهمدر آزاد « ااااي»واژه 

                                                                                                     
 ٢59و  ٢5٨صص  پيشيح،گر ، تيم،  4٧
 ٢6٠همان، ص  4٨
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يکي از ايراداتي كه به  كند.ها  ديگر منعکس ميها را نسبت به داتهآزاد 

ها  غير ااااي را بيان شود ايح اات كه ايح اصل آزاد اصل اول عدالت مي

ها  ااااي رالز طهراتي د گويد آزاكند. البته همان گونه كه لسناف مينمي

وارع  ها  ايااي دردهد. آزاد آشنا از حقوق ايااي و مدني را نشان مي

آورند كه رالز آن را حقوري هستند كه بر رو  هم چيز  را به وجود مي

ها  ااااي حقوق كه ااير آزاد نامد، حال آنمي« ااالردموكرااي رانون»

 49از ديرباز گرامي داشته اات.  ا  هستند كه ليبراليسم اياايطرد 

ايراد ديگر  كه به نظريه جان رالز در ارتباط با آزاد  گرطته شده اات 

حکايت از ايح دارد كه نظريه عدالت رالز آزاد  اطراد در ارتباط با حق مالکيت 

هر كس حق مالکيت بر »گويد: اازد. نوزيک در ايح خصوص ميرا محدود مي

تملک آن شخص برآن چيز دارد نه بنا به ايح كه تملک  چيز  را بنا به تاريخچه

يا نه؟ ايح روايت تاريخي از اصل عدالت، نظريه  او مطابق الگويي خاص هست

ااتحقاري عدالت نام دارد كه بنا بر آن اوالً شخصي كه مطابق اصل عدالت در 

ه آورد ااتحقاق داشتح آن را دارد . ثانياً شخصي كاكتساب، چيز  را بدات مي

آورد مستحق داشتح مطابق اصل عدالت در انتقال، چيز  را از كسي بدات مي

كس مستحق داشتح چيز  نيست مگر يبق اصول اول آن چيز اات و ثالثاً هيچ

 5٠«و دوم.

دار  ايح درك و طهم از عدالت متضمح دطاع از بازار آزاد و نظام ارمايه

د داشت. در انديشه اات، پس مالکيت خصوصي بر واايل توليد وجود خواه

نوزيک ايح مسأله مهم اات كه هر طرد  معيح حقوري و خصوصاً حقوق مالکيت 

تواند مطلق هستند به ايح معنا كه هيچ مقدار خير  نمي» معيني دارد كه 

 51«محدود ااختح ايح حقوق را موجه اازد.

رد آويبق نظر نوزيک ورتي شخصي حق مالکيت بر چيز  را بدات مي

                                                                                                     
 ٢9ص  پيشيح، ااالمي، شهال، 49
شي نظريه عدالت جان رالز»توحيد طام، محمد،  5٠ سيممم، «باز اندي سزب صيمعل مم ص صلنبيهمرخ ر

 3٢ص  ،13٨5، زمستان 1، شماره تلمللرمتبطمبزن

 همان  51
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تواند آن را در يا نهاد  نمي ل اوات. بر خالف نظر رالز هيچ شخصآن چيز ما

 5٢راه هدف ارزشمند  از او بگيرد.

دهد كه درك و طهم رالز  نوزيک رالز را به ايح جهت مورد انتقاد ررار مي

دارد از عدالت در نظر او نه تنها اطراد را از ردرت مداخله جو  دولت مصون نمي

يور وانند ايح آزاد  را داشته باشند كه با آنچه دارند آنتبلکه حتي انسانها نمي

 53خواهند عمل كنند.كه مي

گويد، مفهوم آزاد  يا آزاد  ليبرال رالز در كل، غيروارعي اات مي 54والزر

. كشيدن ااتو مثالً مفهوم آزاد  رامي كارگر تنها يک نقاب برا  به بردگي

فهوم ليبرال رالز از تئور  عدالت ها جديد اات اما محتوا رديمي اات. مرالب

 55شود.ا  هدايت ميكنندهاگرچه جد  اات اما وايله تئوريها  منحرف

 رلمرو آزاد  -3

ها  ااااي از نظر رالز شامل آزاد  وجدان، همانطور كه گفته شد آزاد 

ها  ايااي، آزاد  بيان و ها  شخصي، آزاد آزاد  انديشه و عقيده، آزاد 

ا  در باب عدالت خود، دو آزاد  ود. و  در كتاب نظريهشآزاد  انجمح مي

دهد. شايد علت عقيده و آزاد  ايااي را گزينش و به يور مفصل توضيح مي

ل ها  ديگر  از دايح گزينش اهميت بيشتر ايح دو مورد باشد و يا اينکه آزاد 

 ها بيرون خواهد آمد.ايح آزاد 

 آزاد  عقيده -1-3

 ياطته اات كه خود ا  مسلم و طيصلهعقيده مسئلهآزاد  برابر در زمينه 

 دهد.ها  انجيده ما در باب عدالت را تشکيل مييک از نقاط ثابت رضاوت

دطاع رالز از حريم خصوصي و آزاد  طرد  يا برابر  آحاد جامعه مانند 

ااالف ليبرالش بر معنا  معرطت شناختي خاصي مبتني اات. از نظر اينان 

                                                                                                     
 همان 5٢

 همان 53
54 Michael  Walzer 

55  Tesfamarian, Zemenfes; " A Critical Examination on Some Selected 

Topics of John Rawls' Theory of Justice"; p. 65 
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يااي و اخالري به خصوص بر ديگران جايز نيست، چون يک نظام ا تحميل

ها و ترجيح آن وجوه ديگر وجود ندارد. راهي منطقي برا  توجيه ايح ارزش

ها و اخالريات ورا  اميال محسوس ما و آنچه ما در عمل اااااً در واد  ارزش

 هكنيم حقيقتي نيست. اگر معيارها و غايات و نظام اخالري مورد پسندانتخاب مي

ما دلبخواهي و خودارانه و شخصي اات و دارا  اعتبار مطلق نيست، چه حقي 

داريم كه آن را به عنوان ااتانداردها  از پيش تعييح شده در جامعه اعمال 

كرده و ديگران را وادار به پذيرش آنان كنيم. مشکل عمده ايح تلقي ايح اات 

. زيرا داور  منطقي ميان دهديک مرتبه ررار مي كه عقايد شريف و اخيف را در

ا  ها  متعالي انسان دواتانهها و ارزشداند. آرمانحق و بايل را ممکح نمي

ايد، طي حد نفسه به همان اندازه خودارانه و غيررابل كه شما به آنها دل بسته

آيد كه دطاع اات كه جرم و جنايات جنايتکاران، در اينجا يک اؤال پيش مي

اند، اصول پذيرطته شده شخصي و ذهني و دلبخواهي ها هماهنگياگر ارزش

ليبرالي چگونه رابل توجيه اات و چگونه آنها نسبت به عقايد رريب رابل دطاع 

 56اات.

 دولت حق ندارد ديح خاصي را از ديگر اديان عزيزتر بشمارد، و وابستگي

ا  نبايد مجازات با محروميتي به دنبال يا عدم وابستگي به جماعت مذهبي

ند توانها  خاص ميداشته باشد و جايي برا  دولت اعتراف گير نيست و جماعت

يابند، و مقررات و حيات دروني خاص  آزادانه به دلخواه اعضا  خود اازمان

كند، بديح معنا كه خود را داشته باشند. رانون از حق پناهندگي حمايت مي

راد به ايح كه آن را رابل داند، چه ديني را جرمي رانوني نميارتداد و نيز بي

ها پشتيبان آزاد  اخالري و ديني خواهد بود. مجازات بشمارد. دولت بديح شيوه

اازد. پذيرش منفعت همگاني امنيت و نظم عمومي آزاد  عقيده را محدود مي

يک معنا  ها  عمومي بهايح محدوديت لزوماً به معنا  ايح نيست كه دغدغه

اند؛ نيز مستلزم آن نيست كه دولت مسائل و دينيها  اخالري برتر از دغدغه

يا مدعي حق اركوب باورها  طلسفي  اهميت بنگردمذهبي را به چشم امور  بي
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ها  شود هرگاه كه با امور دولت در تعارض اطتند. حکومت حق ندارد جماعت

يا غيرمجاز اعالم كند. به حکم رانون ااااي عادالنه، چنيح گوناگون را مجاز 

  صالحيت دولت نيست. با در نظر گرطتح اصول عدالت، لي اصالً در حوزهمسائ

دولت خود چيز  نخواهد بود مگر جماعتي برااخته از شهروندان برابر. دولت 

كوشد جست و جو  كند، بلکه ميها  طلسفي و ديني نميخود را درگير آموزه

اامان دهد كه اطراد در پي عالئق اخالري و معنو  شان را مطابق با اصولي 

 . 5٧بردنديک وضع ابتدايي برابر به ار مي مورد تواطق خود ايشان اات اگر كه در

نيز نيست، زيرا از اصول « دولت الئيک همه كاره»جايي برا  مفهوم 

آيد كه حکومت نه حق انجام كار  را دارد كه خودش يا عدالت چنيح برمي

اكثريت )يا هركس ديگر ( خواهان انجامش در مسائل اخالري و ديني ات، و 

 زاد   او محدود به تضميح آ  اوات. وظيفه  چنيح كار  بر عهدهنه وظيفه

  ديح و اخالق اات. آزاد  عقيده تنها هنگامي بايد محدود شود برابر در زمينه

كه بنا به داليلي احتمال رود كه محدود نکردن آن نظم عمومي را، كه 

  حکومت اات، مخدوش خواهد ااخت. ايح احتمال بايد اش برعهدهبرررار 

 5٨اند. ذيرطتنيهايي باشد كه برا  همگان پمبتني بر شواهد و ااتدالل

  اصل آزاد  برابر اات؛ و با پذيرش ايح آزاد  اخالري و ديني نتيجه

ها  برابر جلوگير  از وروع بياصل تنها دليل برا  دريغ نمودن آزاد 

 ترها  به مراتب بيشتر، يا از دات رطتح آزاد ها  به مراتب بيشعدالتي

 59اات.

جه اات كه برا  صيانت از محدودااز  آزاد  تنها و تنها هنگامي مو

خود آزاد ، برا  ممانعت از تجاوز  به آزاد  كه پيامدهايش برا  آزاد  به 

ها  درگير در پيمان رانون ااااي مراتب زيان بارتر اات، الزم باشد. پس يرف

د،   عقيده باشا  را برگزينند كه ضامح آزاد  برابر در زمينهاااايبايد رانون
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  عموم در تعديلش نقش ورز  پذيرطتهها  ااتداللشيوها  كه تنها آزاد 

داشته باشند و تنها هنگامي محدود شود كه بر پايه ااتداللي از آن دات تقريبا 

 6٠يقيح بتوان ثابت كرد كه مخل ضروريات نظم عمومي اات. به

عنوان شرط آزاد  انتخاب طرض مي كنندگان را بهرالز عقالنيت مشاركت

آزاد  انتخاب، امر  مطلق نيست. آزاد ، رهايي از هرگونه  كند. از نظر و 

تحقق بخشيدن به خود نيست. شهروندان حدوديت نيست. آزاد  ابراز خوديا م

ورتي آزاد هستند كه رادر باشند برا  خود عقايد  را از آنچه خوب اات، شکل 

شي زدهند. به بيان ديگر آزاد  زماني اات كه شهروندان بتوانند ايستمها  ار

جامعه، مبتني بر بينش وجود حمايت در روابط –خود را تغيير دهند. رابطه طرد

 61با نهادها و روانيح عمومي اات.

انسان هماره آزاد اات كه ايمان خود را تغيير دهد و برخوردار  از ايح 

يا هوشمندانه  حق منوط بدان نيست كه و  اختيارات انتخابي خود را به راعده

كنيم كه نيم توجه خود را بديح نکته معطوف توا. ميباشدبه كار گرطته 

ها از آزاد  برابر در زمينه عقيده در تعارض نيست با نظر برخوردار  انسان

گويند همه انسانها بايد طرمان خدا را گردن نهند و حقيقت را كساني كه مي

 بهبپذيرند. مسأله آزاد  در وارع مسأله انتخاب اصلي اات برا  ااماندهي 

كنند. حتي يکديگر مطرح مي مطالباتي كه انسانها به نام مذهب خود در ربال

اگر بپذيريم كه به خواات خدا بايد گردن نهاد و حقيقت را بايد پذيرطت هنوز 

ايم و از ايح وارعيت كه به خواات خدا بايد گردن اصلي برا  داور  تعييح نکرده

خالت در تفسير  را دارد كه يا نهاد  حق د شود كه شخصنهاد نتيجه نمي

دهد. ايح اصل مذهبي به هيچ وجه هركس از وظايف ديني خود به دات مي

تر  در متح رانون يا را كه برا  خود خواهان آزاد  بيشكساني   مطالبه

كند. طقط اصول برگزيده شده در وضعيت آغازيح اند، توجيه نمياياات
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 6٢اند.ما از نهادها كدام توانند تعييح كنند كه مطالبات مشروعمي

 نامداراگران اركوب حق مداراگرها  طرره كه بگوييم توانيمنمي بنابرايح

 يكس از كاطي دليل بدون برابر آزاد  هرگاه شودمي پايمال عدالت زيرا. دارند را

 تواندمي ديگر  حق در نامداراگر  آيا كه اات ايح پراش پس. شود دريغ

ررهط كه كنيد طرض. باشد نامداراگران آزاد  ااختح محدود برا  كاطي دليلي

 پيشه نامداراگر  نامداراگران با شرايطي در كم دات دارند حق مداراگرها  

 اندرايده باور ايح به كاطي داليل  برپايه و صادرانه كه شرايطي در عنيي، كنند

 حقي ايح. ات ضرور  شانامنيت حفظ برا  نامدارگران با نکردن مدارا كه

 زا كه تعريفي برحسب زيرا كرد، ااتنتاج توانمي تمام اادگيبه كه اات

. دكر خواهد مواطقت نفس صيانت حق با هركس داديم دات به آغازيح وضعيت

 يانبن ديگران تا بنشينند بايل و عايل هاانسان كه نيست آن عدالت  الزمه

 انسان اود به هرگز عام اندازچشم از چون. بركنند جا  از را شانهستي

 ما پراش بپوشد، چشم نفس صيانت  زمينه در خود حق از كه بود تواندنمي

 برا  درنگبي خطر  نامداراگران كه هنگامي: بود خواهد ررار ايح از تنها

 محدود را ها آن دارند حق مدارگران آيا ندارند درپي ديگران برابر ها آزاد 

 63 اازند؟

 خطر در ايشان آزاد  و آزاد  خود كه مادام بکوشند بايد عادل شهروندان

( نامداراگران برا  حتي) را آن برابر ها آزاد  تمامي و ااااي رانون نيست،

 ديگران آزاد  نهادن حرمت به را نامداراگران توانندمي حق به ها آن. بدارند پاس

 برخااته حقوق به نهادن احترام به ملزم هركس گفت توانمي زيرا كنند، وادار

 صحه هاآن بر بردارمي به آغازيح وضعيت در و  اگر كه اتاصولي از

 ندارد دليلي، دارد محکمي پا  جا  خود ااااي رانون ورتي اما. گذاشتمي

 64.كنيم دريغ نامدارگران از را آزاد  كه
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اامان، با اعتماد به نفس، آزاد  نامدارگران را تنها در   بهاعضا  جامعه

يعني در موارعي كه انجام ايح كار برا   اازند،خاص محدود ميموارد  

  نامداراگر خود حق ندارد پاادار  از خود آزاد  برابر الزم باشد. هرچند طرره

به نامداراگر  اعتراض كند، مدارگران تنها هنگامي مجازاند آزاد  او را محدود 

شان و ه باشند كه امنيت  داليلي به ايح باور رايداازند كه صادرانه و بر پايه

امنيت نهادها  آزاد  در خطر اات. تنها در ايح صورت اات كه مداراگر بايد 

ر  تكنيم تا آزاد  بيشنامداراگر را محدود اازد. ما آزاد  برخي را اركوب نمي

ورز  را در خصوص آزاد  را بر ديگران طراهم اازيم. عدالت ايح نوع ااتدالل

 65اند كه در خصوص ارجمع مناطع.دهمان ردر نامجاز مي

 آزاد  ايااي -3-٢

عدالت ايااي دارا  دو جنبه اات. نخست رانون ااااي بايد رويه 

كند؛ دوم، ايح اازماندهي بايد ا  باشد كه لوازم آزاد  برابر را رعايت ميعادالنه

ر، پذيها  عادالنه تحققبند  شود كه در مقايسه با همه اازماندهيچنان صورت

گذار  عادالنه و مؤثر داشته يک نظام رانون تر  برا  به دات دادنشبخت بي

 شده از  ايااي تعريفگاه كه در مورد رويهباشد. رالز اصل آزاد  برابر را، آن

نامم. ايح اصل ارتضا رود، اصل مشاركت برابر ميكار مياو  رانون ااااي به 

مشاركت در طرايند رانون ااااي   شهروندان حقي برابر برا  كند كه همهمي

  آن داشته باشند، چه ايح طرايند ررار اات پايه گذار روانيني و تعييح نتيجه

 66باشد كه برا  همه الزم االجراات.

ها  اجتماعي ااااي در دات هيات نماينده ايست اختيار تعييح اياات

هايت هم شود و در نكه برا  مدتي محدود از او  رأ  دهندگان انتخاب مي

  عارل و بالغ، به ااتثنا  موارد ها  انسانگو باشد. همهها پااخبايد به همان

  عموم اات، از حق مشاركت در امور ايااي برخوردارند و خاصي كه پذيرطته

شود بايد پاس داشت. را تا جايي كه مي« هر رأ  دهنده، يک رأ »  راعده
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 6٧شود.ر منظم برگزار ميانتخابات منصفانه و آزاد اات و به يو

باشد و اصل يک رأ  مي از آنجا كه دموكرااي مبتني بر اصل يک شهروند

گرا رابليت پذيرش ندارد. از يا انجمح گرامذكور نيز طردگراات، در جوامع هم

ديد رالز حفظ حقوق بنياديح بشر  مهم اات نه يريق رايدن به آن. پس 

روش حکومت اات، به ايح دليل كه  تريحدموكرااي در عيح ايح كه مطلوب

 خبر  بر ار آن تواطق  بيباشد، در پس پردهگر اصول طرهنگ طردگرا ميبيان

شود. در عوض حق همه مردم بر داشتح نقش طعال و معنادار در تصميم نمي

شود. بايد توجه داشت كه ها  ايااي، جانشيح حق بر دموكرااي ميگير 

  طردگرايي غربي ت اند كه اولي لزومًا مبتني بر ايدهايح دو از ايح جهت متفاو

 6٨گرا نيز اعمال شود. تواند در جوامع همنيست و مي

كند كه جامعه ايااي، يک پيوند اجتماعي رالز به ايح نکته اشاره مي

نيست و برخورد با ديگران به عنوان اطراد  آزاد و برابر ويژگي غالب شهروندان 

 كند و نبايد هم تالش كند تا جامعه ايااي را بهنمي اات و ليبراليسم تالش

يک ايده  يک نوع پيوند اجتماعي تبديل اازد و چنيح تالشي به معنا  تحميل

واحد از خير اات كه با توجه به ارشت اجبار  عضويت در جامعه، باعث 

 ششود و الزاماً به تنشکست دربرخورد با ديگران به عنوان اطراد  آزاد و برابر مي

 69انجامد.گر  ميو الطه

درباره آزاد  برابر در اصل مشاركت اه نکته نيازمند برراي اات: معنا  

 دهد.  آن و تدابير  كه ارزش آن را ارتقا ميآن، دامنه

همه شهروندان بايد، دات كم به معنا  صور  داتراي برابر  به 

ي احزاب اياامناصب عمومي داشته باشند. هركس شايستگي آن را دارد كه به 

ها  برخوردار ردرت بپيوندد، برا  تصد  مناصب انتخاباتي نامزد شود، و مقام

توان شرايط الزمي از ربيل اح، اکونت، و جز آن دات آورد. بي شک ميرا به
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را دركار آورد. اما ايح شرايط بايد ربط معقولي به وظايف منصب مورد نظر داشته 

  دوم در باب آزاد  ايااي مگان اات نکتهها به اود هباشند؛ ايح محدوديت

  آزاد  ايااي برابر ها  عمده در دامنه  آن اات. دگرگونيبرابر دامنه

بستگي به آن دارد كه رانون ااااي تا چه ميزان اكثريت ااالرانه اات. گسترده 

  شود كه برا  همهريز  ميا  پيتريح آزاد  ايااي به مدد رانون ااااي

ها  ايااي مهم، بدون مزاحمت هيچ محدوديت گنجانده شده در  گيرتصميم

 ٧٠گيرد.كارميرا به«   اكثريت مطلقراعده»رانون ااااي، رويه مواوم به 

ها  ايااي رانون ااااي بايد اردامات برا  ارتقا  در مورد ارزش آزاد 

   اعضا  جامعه انجامارزش حقوق برابر در زمينه مشاركت ايااي برا  همه

دهد؛ بايد تضميح كند كه همگان از طرصتي منصفانه برا  مشاركت در طرآيند 

 ا ايااي و اثرگذار  بر رو  آن برخورداراند. كساني كه ااتعداد و انگيزه

   ارتصاد  و اجتماعي خود، بايد كمابيش بختيکسان دارند، رطع نظر از يبقه

ذ ايااي داشته باشند. ها  برخوردار از نفويکساني برا  رايدن به مورعيت

  شهروندان بايد از امکانات الزم برا  ايالع از مسائل ايااي برخوردار همه

نهاد  ها  پيشها بايد امکان ارزيابي ايح نکته را داشته باشند كه يرحباشند. آن

تواند برداشت ايشان از خير ها ميچه تاثير  بر رطاه ايشان دارد و كدام اياات

 ٧1برد. عمومي را پيش ب

ها  ايااي برابر بايد   همه آزاد پس برا  حفظ ارزش منصفانه

ا  كه مالکيت خصوصي ارداماتي جبراني صورت گيرد. برا  مثال در جامعه

ابزارها  توليد مجاز اات، دارايي و ثروت را بايد در اطح وايع پراكنده نگاه 

ظم در نظر گرطت. ا  ثابت و منداشت و برا  حمايت از بحث عمومي آزاد بودجه

ا از ها ربه عالوه، با تخصيص درآمدها  مالياتي كاطي به احزاب ايااي، بايد آن

مناطع ارتصاد  خصوصي مستقل نمود تا نقش خود را در ااختار  كه مبتني 

بر رانون ااااي اات ايفا كنند. مهم آن اات كه احزاب ايااي از نيازها  
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ها  اازماندهي احزاب را برعهده ينهخصوصي خود آزاد باشند. اگر جامعه هز

هايي دريوزه كنند كه ها  خود را از گروهنگيرد، و احزاب ناگزير باشند هزينه

اهم بيش تر  از مناطع اجتماعي و ارتصاد  را در اختيار دارند، در آن صورت 

 ٧٢. وجه بيش از حد  معطوف خواهد داشتها تمطالبات ايح گروه

هايي كه دارد تا درربال خوااتهرا وامي اصل مشاركت صاحبان ردرت

دهندگان شان دارند، پااخ گو باشند. بي شک نمايندگان كنند رأ احساس مي

صرطاً كارگزاران موكالن خود نيستند، زيرا از اختيارات خاصي برخوردارند و از 

رند. با كارگي  تشخيص خود را بهرود كه در تصويب روانيح روهايشان انتظار مي

اامان ايشان بايد موكالن خود را به معنايي بنياديح   بهيح همه، در جامعها

ها نخست بايد بکوشند روانيني عادالنه و مؤثر به تصويب نمايندگي كنند. آن

براانند، زيرا ايح نخستيح منفعت هر شهروند در حکومت اات؛ اپس بايد 

ت اازگار اات، پيش بکوشند ديگر مناطع موكالن خود را، تا جايي كه با عدال

 ٧3ببرند.

شود. رانون ااااي حوزه ايالق اصل مشاركت به اه يريق محدود مي

تر  را برا  آزاد  در زمينه مشاركت ايااي يا بيش تر  كمممکح اات گستره

ها  ايااي مجاز بشمارد؛ و هايي را در آزاد تعييح كند؛ ممکح اات نابرابر 

ع بسا مناط  مقام شهروند  چهها برا  نمايندهمنظور تضميح ارزش ايح آزاد به

  اصل مشاركت يابد. گستردگي دامنه تر  اختصاصيا بيش تراجتماعي كم

   اكثريتااالر  تا چه حد روال راعدهبسته به آن اات كه ااز و كارها  رانون

  ها را از راعدهاازد. منشور حقوق ممکح اات برخي آزاد مطلق را محدود مي

يکسره حذف كند و تفکيک روا به همراه بازنگر  رضايي در كارها  دو كثريت ا

گذار  را كاهش دهد .طرض بسا شتاب تغييرات رانون  مجريه و مقننه، چهروه

يکسان برا  همه وجود آزاد  مشاركت به ها  دامنهما بر اينست كه محدوديت

يکسان بر  كثريت تأثير   اها  وضع شده بر راعدهدارد. بنابرايح محدوديت

                                                                                                     
 ٢4٨همان، ص  ٧٢
 ٢49همان، ص  ٧3



 1395پاييز و زمستان / ايزدهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 
 

 

               ٢٨ 

 

ها  ديگر را رو  همه شهروندان دارد و ايح تدابير از ررار معلوم مصونيت آزاد 

 ٧4كند. تأميح مي

  مقام شهروند  حاضر در پيمان رانون ااااي، انداز نمايندهاز چشم

ها  ديگر به آزاد  كم ارزد كه به بها  اطزايش دامنه و امنيت آزاد مي

  اصل مشاركت   مشاركت ايااي تح در دهيم. بايد دامنهمينهتر  در زدامنه

  متوازني برايم كه در آن ميزان مصونيت يا گسترده كنيم تا به نقطه را تنگ

  آزاد  ميزان خطر اطسار گسيختگي صاحبان ردرت ايااي راكه تهديدكننده

ر يكارگير  هرچه بيشتر  تدابآزاد  اات، تعديل كند، مصونيتي كه با به

 ٧5آيد.دات ميگنجانده شده در رانون ااااي به
 

 نتيجه 

ها  رالز در مفهوم آزاد  به دنبال بيان مفاهيم رايج در بحث آزاد  )آزاد 

مثبت و منفي( نبوده و ارزش آزاد  برا  او اهميت داشته اات. اصل اول آزاد ، 

آزاد  را حقي برابر برا  همه اطراد دانسته و روت نظريه عدالت به مثابه انصاف 

ا  را نبايد روا داشت عدالتيبيتوان ياطت نخست آنکه هيچ را در دو چيز مي

ها توجيهي داشته باشد و دوم تقدم آزاد . منظور تريحكه برا  محروممگر ايح

ها  ااااي بر اصل دوم نظريه عدالت از تقدم آزاد ، برتر  و اهميت آزاد 

توان محدود يعني اصل برابر  اات. بعبارتي آزاد  را تنها به خاير آزاد  مي

بخشي كلي به نظام آزاد  برا  آزاد  در صورت ااتحکامكرد. كااتح از 

پذير اات و در صورتي كه در ايح طرآيند برخي شهروندان از همگان، توجيه

كه بايد از او  آن داته از شهروندان تر  برخوردار شوند، ضمح ايحآزاد  كم

 بايست به نحو  ديگر جبران شود. پذيرطتني باشد مي

ها  شخصي ااااي، آزاد  احزاب و بيان، آزاد عقيده، آزاد   آزاد 

ها  ااااي شناخته شده از او  ها  ايااي از جمله آزاد ها و آزاد گروه

ها پرداخته رالز هستند كه در دو ارطصل آزاد  عقيده و آزاد  ايااي بدان
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The Concept and Sphere of Liberty from 
John Rawls’s Point of view 

Hassan KHOSRAVI 

Fatemeh NIAVARANI 
Abstract  

With his Distributive Justice Theory, Rawls, the 

American philosopher of the 20th century, made a 

remarkable distinction with other liberalism thinkers that 

one of those is the difference between his views in liberty 

issue with other scholars. The main purpose of this article 

is to explore and to analyze the philosophical concept of 

liberty in the light of well-organized society of the and the 

theory of justice. With descriptive-analytical approach at 

this article, the research is to explain and analyze how 

Rawls define and demonstrate the scope and territory of 

liberty in the theory of Justice, and in light of the second 

principle of justice; “the principle of equality”? The results 

of the study show that his justice theory has taken away 

with limitless individualism of liberalism, while it is not 

joined to the utilitarianism seeking collective benefit. 

According to Rawls, everyone has the right of equal 

freedom, allowed to reduce the freedom in case stability of 

the entire liberty system and then defect which occurs the 

low-interest individuals in liberty must be compensated 

otherwise. Fundamental liberties of Rawls is including; 

freedom of speech, political freedom, freedom of 

conscience, belief, freedom, private property, prohibition 

of arbitrary arrest and detention. 

Keywords: John Rawls, Justice Theory, Liberty Principle, 

Priority of Liberty, Fundamental Liberties, Principle of 

Equality 

 


