
 

 

 

 

 
 

 

  هاي مؤيد حق: نظريه

 گراي کانتی نظريه برابري
 زهره رحمانی

 چكيده
ه آنهاست. در اين  مااهنه   هاي مؤيد و ارزيابي مباني موج يههاي دفاع از حق، طرح و بررسي نظر يكي از راه

خاذ ين   شود که با ات گراي کانتي  پرداخته و سعي مي ها، يعني نظريه  برابري به معرفي يكي از اي  نظريه
شنده و   و نهاد حق به عنوان ادعاي تضمي  موضع نظري محكم و موجه، مبنايي قابل قبول براي طرح ايده

در  حاکم در برابر ديگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتي بشر و  فاعليت اخالقني او  اراهنه گنردد.   
گنرفت    نظنر  بدون در هر انسان، وجودبراي  هاي بي قيدوشرط، ها همان ارزش حق ها، تئوري اي  دسته از
بدون توجنه   فرد، اهميت زندگي هر مبتني بر نسبت به يكديگر است. فرض ارزش غيرمشروط، ارزش افراد
رو باشنند،   ههايي نيز روبن  هاي مؤيد ممك  است با ضعف موقعيت اجتماعي اوست. نظريه قدرت يا به ثروت،

 دهد.      وجه غاهب آنها را تشكيل مي ،ه حقاما قطعاً جهات مثبت آنها در توجيه ي  نظري

  کليدي واژگان
 فاعليت اخالقي کرامت انساني، نظريه حق، گرا، هاي کانتي، نظريه برابري نظريه هاي مؤيد، نظريه

                                      
 واحد بندر انزهي  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي                                Email: rahmani_8257@yahoo.com  
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 مقدمه
هناي   هاي مؤيد حق، نظريه يكي از نظريه

 1ايمانوهننل کانننت" اخننال   متننرثر از فلسنن ه

ا که بنا ننا    ه فيلسوف آهماني است. اي  نظريه

2هاي کانتي نظريه
انند، ترکيند    شنناخته شنده   

بسيار زياد براصل ممنوعينت ابنزار قنراردادن    

انسان و به عبارتي اصل غاينت بنودن انسنان    

دارننند کننه مبننناي محتننوايي اينن  نظريننه را  

هنا،    نظرينه دهد. در اين  دسنته از    تشكيل مي

وشنرط بنراي   قيد هاي بني  ها همان ارزش حق

ون در نظر گنرفت  ارزش  وجود هر شخص، بد

 افننننراد نسننننبت بننننه يكننننديگر اسننننت  

Waldron,2007,p.725)) . از نظننر کانننت هننر

انساني في ن سه ارزشمند اسنت، بندي  معننا    

اعتبننار او وابسننته بننه هنني  امننر  کننه ارزش و

نبايد ابزار و وسيله اهنداف   پيشيني  نيست و

وي در دسننته   ديگننران قننرار گيننرد. نظريننه 

حكنم   گينرد و  ر مني گنرا قنرا   نظريات تكلينف 

ثمنرات عمنل    نظر او به نتايج و اخالقي مورد

 گونه توجهي ندارد. آدمي هي 

هاي برگرفته از نظريه کانت  نينز   تئوري 

خواستار آن است که فرد خود طنراح زنندگي   

زنننندگي خنننود را براسنننا   خنننود باشننند و

 نظرات خود شكل دهد.   ها و خواست

                                      
1. Immanuel Kant 
2. Kantianism Theory 

 ها همان راهبري زندگي مبنايي حق  ايده

فردي براسا  نظرات خود فرد است که اين   

بلكنه بنه    ،امر نه فاط به معنناي زننده بنودن   

مسنئوهيت فنردي    معناي فاعلينت، انتخناو و  

. م هومي (Waldron, 2007, p.725) باشد مي

 هنناي منندرن از اصننول و کننه امننروزه، نظريننه

دهند نينز همنان اصنل     م اهيم کانت اراهه مي

ل غاينت  انسنانيت افنراد، اصن    ح ظ کرامنت و 

ها و ممنوعيت ابزار قرار دادن آنها  بودن انسان

 هاسننت نيننز اصننل فاعليننت اخالقنني انسننان و

 .(28ص ،1384 )راسخ،

رابرت نوزين  همني  ديندگاه را اتخناذ     

(Nozick, 1974, p.32 نمننوده
و راهننز هننم  ( 

  تمايل افراد جامعه اصول عداهت خود را مبيّ

بلكه به  به رفتار با ديگران، نه به عنوان وسيله

 ,Rawls)دانند   اهن سنه مني   عنوان غايات فني 

1999, p.156) .هم فاعلينت را کليند    3گووِرث

کسني کنه بنراي     معتاد اسنت  داند و حق مي

ل اسنت، بايند بنه اين      خود ارزش فاعليت قاه

حننق ديگننران نيننز احتننرا  بگننذارد. وي اينن  

 4 «اصل سازگاري عمومي» قاهب مسئله را در

 .(Waldron, 2007, p.752) نمايد مطرح مي

بننا اينن  وصننف، فلسنن ه حاننو  بشننر را  

توان به شدت مترثر از تعاهيم اي  فيلسوف  مي

 شهير آهماني دانست که بنه خنود مختناري و   

                                      
3. Gewirth 
4. The Principle of Generic Consistency  
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آدمي بنه عننوان ين       آزادي اراده استاالل و

غايت ترکيد فراوان دارد و معتاند بنه برابنري    

افراد به ماتضاي همنان قاعنده عنا  اخالقني     

 است. 

احث سياسني اغلنب بنراي  نكتنه     در مب

پني اشناعه و    شنود کنه حانو  در    ترکيد مني 

ترويج آزادي و نيز برابري اسنت  بندي  معننا    

 کننه مننا باينند از آزادي برخننوردار باشننيم و   

همزمان به توزيع برابر مننابع نينز دسترسني    

در  .(28، ص 1384 )راسننخ، داشننته باشننيم 

 هناي  نظرينه دار در  واقع يكي از مباحث ريشه

ي مدرن، مربوط به همني  رابطنه بني     سياس

اينكه آيا آنها در واقنع   برابري است و آزادي و

 بنننننا هنننننم سنننننازگارند ينننننا خينننننر   

Simmonds,1986,p.53)).   در پاسننخ بننه اينن

هاي متنوعي  لپردازان به استدال سؤال، نظريه

اي در خصوص اوهويت  اند. عده متوسل گرديده

ديگر اي  عده اند و آزادي بر برابري سخ  رانده

آزادي  رجحنان برابنري بنر    قاهل بنه برتنري و  

 باشند.     مي

هاي کنانتي نينز بنا وجنود      پيروان نظريه

يعنني اصنل    ،توافق برسرمحتواي نظريه کانت

هناي   ممنوعيت ابزار قراردادن انسنان، قراهنت  

ارزش اند. گروهي بنر  مت اوتي از آن اراهه کرده

. گروه دو ، در عي  اي دارند آزادي ترکيد ويژه

برابنري را ارزش محنوري    بنودن،  5خواهزاديآ

6گرااند و برابري خود شمرده
در مااهه  .هستند 

خنواهيم   دو حاضر به بررسي ديدگاه دسنته  

  پرداخت.

 گرا برابري هاي نظريهـ 1 
 بنا  احياکنندگان نظريه کانتي، گروهي از

هنا و   همان اصل کرامت ذاتي انسنان  بر کيدتر

ا، اين  بنار ننه بنا     ممنوعيت ابزار قراردادن آنه

بلكه با ترکيد بنر برابنري بنه     ،محوريت آزادي

اي  عنوان ارزشي بنينادي ، بنه تبيني  نظرينه    

 اند. گرا پرداخته برابري

 نظريه عدالت جان رالز -1-1

يكي از فيلسنوفان سياسني    7«جان راهز»

توان در شمار همي  گروه جناي   مريكا را ميا

ادي  داد که برابري را بنه عننوان ارزشني بنين    

ها بنه   معنا که همه انسان کند، بدي  مطرح مي

حكم انسانيت خود برابرند و بر يكديگر ت نو   

و برتري ندارند. شرح نظرينه حنق از ديندگاه    

 راهز بدون بيان نظريه عداهت او ممك  نيست. 

راهز عداهت را نخستي  فضيلت نهادهناي  

تري  آرمان ت كر  اجتماعي و حايات را بزرگ

داند. از نظر او عنداهت نينز    ي ميو انديشه آدم

معننا   ناپذير است، بدي   همانند حايات آشتي

                                      
5. Liberal 

6. Egalitarian 
7. John Bordley Rawls 
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کننه قننواني  و نهادهنناي اجتمنناعي هر ننند   

يافته باشند، اگنر بنا عنداهت     کارآمد و سازمان

و اصننالح  ، باينند تيييننر يابننندسننازگار نباشنند

 ,Rawls) گردنند و يننا کنننار گذاشننته شننوند 

1999, p.3). 

ت مبتننني بننر وي در بنناو عننداه  نظريننه

هنناي قننرارداد  فلسن ه اخننال  کانننت و نظرينه  

اجتماعي درباره مشروعيت سياسي است. ناد 

هاي سودانگار در باو اخال   او از نظريه شديد

 فلسن ه اخنال  کاننت    ثيرنشنانه تنر   و عداهت 

 .دست  اپ( در )بيكس،است 

  وضعيت نخستين -1-2

را بنه تصنوير     8راهنز وضنعيت نخسنتيني   

هاي با شعور و عاقل  آن انسانکشد که در  مي

ي  از موقعيت  هي  9«خبريپرده بي»در پس 

موقعيت و جايگاهي کنه در آن قنرار خواهند    

گرفت و شرايطي که براي آنها پيش خواهنند  

-Rawls, 1999, pp.118) آمد، آگاهي ندارنند 

کس از هويت خود اطالعي ندارد و  هي . (123

اينكه از  ه استعداد و هوشي برخوردار است، 

تر از همنه اينكنه    هايي دارد و مهم ه توانايي 

دانند ي  م هو  عيني از  هر ند اشخاص مي

دانند که آن  زندگي خوو وجود دارد، اما نمي

 .(Simmonds, 1986, p.41)م هو  کدا  است

                                      
8. Original Position 
9. Veil of Ignorance 

داننند   اشخاص در وضعيت نخستي  نمي

که به کدا  نسل تعلنق دارنند، بننابراي  آنهنا     

نظر از آنكنه   ه صرفبايد اصوهي را برگزينند ک

به  نه نسنلي تعلنق دارنند، بتواننند نتنايج و       

 تبعات آن را در زندگي بپذيرند
Rawls,1999, 

pp.118-119) .) به همي  دهيل  ون افراد در

خبري وضعيت مشابهي دارنند و  پس پرده بي

بننا  ،کسنني را بننر ديگننري امتيننازي نيسننت  

شنوند   استدالالتي مشابه و يكسان متااعد مي

بننه تاسننيم يكسنان و برابننر تمننامي  و تماينل  

امكانات و امنور خينر در بني  خنود خواهنند      

 .((Rawls, 1999, p.120 داشت

داند پنس   در  ني  شرايطي که فرد نمي

خبري در  نه منوقعيتي   از فروافتادن پرده بي

قرار خواهد گرفت، سياه خواهد بود يا سن يد،  

دي ، زن خواهد بنود   دار خواهد بود يا بي دي 

، برده خواهد بود يا آزاد، فاينر خواهند   يا مرد

بود يا غني، به ماتضاي عال، خواهان برابنري  

شنده خواهند بنود.    هناي ياد  حاو  ميان گروه

بنابراي  محدوديت در داشت  اطالعات خاص 

در وضننعيت نخسننتي  از اهميننت اساسنني    

هنا،   برخوردار است که بدون اين  محندوديت  

موجنه در  قادر به اراهه ي  نظريه قابل دفاع و 

 ,Rawls,1999) بنناو عننداهت نخننواهيم بننود

p.121). 
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راهز برداشت خود از عداهت را بنا عننوان   

اما  کند، مطرح مي 10«عداهت به مثابه انصاف»

منظور او از عداهت همنان انصناف ينا برابنري     

نيست، بلكه بدي  معناسنت کنه در وضنعيت    

نخسنننتي  افنننراد بنننر يكنننديگر امتيننناز     

 اي ندارند. غيرمنص انه

اصول بنيادين نظريه عدالت  -3- 1

 رالز

عداهت خود دو اصنل   نظريهراهز در طرح 

 کند:   اساسي را مطرح مي

اصننل آزادي کننه براسننا  آن هننر   ،اول

تري  نظنا    شخصي بايد حاي برابر بر گسترده

هاي اساسي برابر داشنته باشند کنه بنا      آزادي

 آزادي بنراي همنه سنازگار باشند      نظا  مشابه

 ,Rawls, 1999 ناپ و  در دسنت   )بنيكس، 

p.53.)  به عبارتي ديگر، شخص عاقل در وراي

خبري خواهان آن است که همه افراد پرده بي

هناي   از حاي برابر براي برخنورداري از آزادي 

مند باشند. در غير اين  صنورت،    بنيادي  بهره

بسا اي  امر منجنر بنه اعمنال تبعني  در       ه

حننق او گننردد. دوهننت نيننز حننق تحدينند     

مگنر اينكنه    ،اي اساسي افراد را ندارده آزادي

هاي بنيادي   ها، مخلّ آزادي اعمال اي  آزادي

 ديگران گردد.  

                                      
10. Justice as Fairness 

ند از: ا هاي اساسي عبارت تري  آزادي مهم

آزادي سياسي )حنق ريي و تصندي مناصنب    

آزادي   عمننومي(، آزادي بيننان و اجتماعننات،  

وجدان و آزادي انديشه، آزادي فنردي شنامل   

ارهاي روانني و آزارهناي   ممنوعيت اعمال فش

جسمي و نيز حق داشنت  ماهكينت فنردي و    

آزادي از بازداشت خودسرانه براسا  م هنو   

اصل حاکميت قانون، کنه براسنا  اصنل اول    

ها بايند بنه    تئوري عداهت راهز همه اي  آزادي

 نحو برابر در اختيار همه شهروندان قرار گيرد
 

(Rawls,1999, p.53). 

راهز براسا  اصل  اصل اول نظريه عداهت

غايت بودن انسان، به تعبينر کاننت و برابنري    

افراد در کرامت ذاتي و ممنوعينت ابنراز قنرار    

 گرفت  آنها، بنا نهاده شده است.

هاي اجتمناعي و اقتصنادي    نابرابري ،دو 

اي سازمان داده شود که داراي هر  گونه بايد به

تنري    دو ويژگي زير باشد: اهف( به ن ع محرو 

هننا و  باشنند و و( منضننم بننه ماننا     افننراد

هايي باشد کنه، در شنرايط برابنري و     موقعيت

فرصت منصن انه، بنراي همگنان در دسنتر      

 ,Rawlsدر دسننت  نناپ و  بننيكس، ) اسننت

1999,  p.53  .) 

براي  اسا ، اصل دو  عداهت راهز ننارر  

بر توزيع عادالنه امكانات و مننافع موجنود در   

امعه است. از هاي ج تري  جامعه به ن ع ضعيف
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تنري  و   ها بايند بنزرگ   اي  نابرابري»نظر راهز 

تري  اعضناي   بيشتري  من عت را براي محرو 

 ,Rawls, 2001) «جامعنه دربرداشنته باشند   

pp.42-43). 

تنوان گ نت کنه اصنل دو       در واقع مني 

عداهت راهنز خنود از دو اصنل تشنكيل شنده      

اصل »ها و  است: اصل برابري منص انه فرصت

هنا   اصل برابنري منصن انه فرصنت    11 «ت اوت

بيانگر آن است که هرگونه نابرابري اجتمناعي  

يننا اقتصننادي در مناصننب و مشنناغل تنهننا در 

شنرايط   صورتي مجاز است که بناو آن تحنت  

 برابر، به روي همگان م توح باشد.

راهز بر اي  باور اسنت کنه ن نس وجنود     

هنناي گوننناگون بننا مزاينناي مت نناوت  موقعيننت

ندارد. در اصل وجود ت ناوت   منافاتي با عداهت

بلكننه اخننتالف در  ،اختالفنني در کننار نيسننت

اعطناي امتينازاتي اسنت کنه موجنب تمرکننز      

گردد.  ثروت و دسترسي به منافع نامشروع مي

وجود ت اوت انگيزه رقابنت اسنت. آن نه کنه     

داراي اهميننت اسننت آن اسننت کننه فرصننت  

دستيابي به مشاغل براي همگان مهيا باشد و 

ن هياقنت و شايسنتگي خنود    هرکس به مينزا 

 ,Rawls, 2001) بتواند از آن برخوردار گنردد 

pp.61-74). 

                                      
11. The Difference Principle  

، هـا  مندي از فرصت بهره برابري در 

سازد که صرف نظر از هرگونه  افراد را قادر مي

منذهب، رننو و   تمايزي از حيث جنس، نژاد، 

حق به مزاينا و امكاننات    غيره برمبناي برابري

رابننري هبتننه با الز  دسننتيابي داشننته باشننند.

صرف  ستيزي ها  يزي بيش از تبعي  فرصت

است. اي  برابري به طور مثال فراهم سناخت   

شنود   امكانات تعليم و تربيت را هم شامل مني 

تننا همننه مننرد  مجننال پينندا کنننند کننه      

 )واربرتنون،  استعدادهاي خود را پرورش دهند

 .(313ص ،1382

نيز بيانگر آن اسنت کنه    "اصل تفاوت"

هناي اجتمناعي و    بنه ننابرابري   به شرطي بايد

اقتصادي قاهل بود که اي  امر بيشتري  سنود  

تري  افراد جامعه در پي داشته  را براي محرو 

به عنوان مثال اگر بخواهيم بنا تاسنيم    باشد.

غننذايي  هننار فننرد گرسنننه را سننير کنننيم،   

دهنيم کنه    تري  قسمت را به کسي مني  بزرگ

بننيش از ديگننران گرسنننه اسننت، تننا در اينن  

صورت ميزان گرسنگي اي   هار ن ر )اگنر بنا   

مادار غنذاي يناد شنده سنير نشنده باشنند(       

 باشد.  يكسان و يا نزدي  به هم

  12«کمينـه بيشـينه »راهز از اصنطالح  

کند که به  براي موارد اي   نيني است اده مي

اسنت  « حداقل را به حداکثر رساندن»معناي 

                                      
12. Maximin 
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و منظور از آن است اده از راهكاري اسنت کنه   

 رسناند   بيشتري  سود را به بدتري  مورد مني 

.(Rawls, 1999, pp .132-139)  بسننياري از

 نويسندگان نيز کاربرد اصطالح بيشينه کمينه

 دهنند  اصل ت اوت ترجيح مي  را به جاي واژه

Rawls, 2001 ,p.43)). 

عداهت راهز ماند  بنر     اصل اول در نظريه

اصنل دو  اسننت. يعنني اينكننه در اسننت اده و   

کننارگيري از ينن  اصننل فننرض را بننر اينن   هبنن

گذاريم که اصل ماد  حتماً برآورده شنده   مي

اي  اصل در پي تضمي  آن است کنه  »است. 

همننه اعضنناي جامعننه، بننه عنننوان دارننندگان 

هاي اساسني مثنل آزادي بينان، آزادي     آزادي

ريي دادن، آزادي انجنننا  اعمنننال منننذهبي،  

 آزادي از بازداشت خودسرانه  ماهكيت شخصي،

 «اننند و غيننره، بننه رسننميت شننناخته شننده  

(Martin,2007 ,p.287). 

هنا   هم ني  در اصل دو ، برابري فرصت

ماد  بنر اصنل ت ناوت اسنت و طنرح بحنث       

عداهت توزيعي مستلز  برخورداري شهروندان 

هاي بنيادي  برابر و تضنمي  برابنري    از آزادي

 هاست منص انه فرصت
(Rawls, 2001, p.43); 

(Simmonds, 1986, p.42).   راهننز خننود در

ابتداي کتاو نظريه عداهت بر اي  نكته ترکيد 

کند که هر فرد برمبناي عنداهت از حانو     مي

اساسي و غيرقابل ناضي برخوردار اسنت کنه   

حتي رفاه و سعادت جامعه به عنوان ي  کنل  

 اهشننعاع قننرار دهنند  تواننند آن را تحننت نمنني

(Rawls,1999, p.30).     به ديگر سنخ  نان

هاي بنيادي  افراد حتي اگر به  آزادي حاو  و

بهتر شدن وضنعيت افنراد محنرو  و ضنعيف     

بنه همني    »مجناز نخواهند بنود.     ،منجر شود

کنند کنه    دهيل عداهت اين  مسنئله را رد مني   

تنر بنراي ديگنران،     دستيابي بنه خينر بنزرگ   

امحاي آزادي برخي ديگنر از افنراد را در پني    

 .( (Rawls, 1999, p.30«داشته باشد

ه راهز شايد در بهتنري  م هنو ، بنه    نظري

عنوان تالشي جهت کاربرد معيناري عاالنني،   

در حاهت تمايز افراد از يكديگر و اوهويت حنق  

 ,Simmonds) بر خير، در نظنر گرفتنه شنود   

1986, p.41). 

وي براسننا  همنني  دو مبنننا نظريننه    

کنند   کند. او استدالل مي سودانگاري را رد مي

هنا از يكنديگر    نسنان که سودانگاران از تمايز ا

ند و هم ني  آنان حق را در قاهب خينر  ا غافل

 کنند بيان مي
Simmonds, 1986, p.39)). 

ــد    -2 ــيري رونال ــه تفس نظري

 دورکين
از ديگنننننر  13«روناهننننند دورکننننني »

گراسننت و اعتانناد بننه  پننردازان برابننري نظريننه

                                      
13. Ronald Dworkin 
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برابننري افننراد در انسننانيت دارد. از نظننر او    

ه هحنا  رننو،   بن ها بنا همنه تمنايزاتي     انسان

امنا   ،جنس، نژاد، مليت، مذهب و غيره دارنند  

به هحا  انسنانيت امتينازي بنر هنم ندارنند و      

کسي برتر از ديگري نيسنت. بننابراي  او نينز    

مانند کانت معتاد بنه غاينت بنودن انسنان و     

دادن اوست. دورکني  در   ممنوعيت ابراز قرار

بحث از برابنري پناي آزادي را نينز بنه مينان      

و وري ه دوهت را قاهنل شندن آزادي   کشد  مي

داند. اما در تاابل  افراد جامعه مي  برابر به همه

دهند.   آزادي با برابري اوهويت را به برابري مي

افننراد در برابننر دوهننت مسننتحق  »از نظننر او 

برخورداري از حق و حرمت و رعايتي يكسان 

برابننري  .((Finnis, 1980, p.227 «هسننتند

عنصننر اساسنني در م هننو  عننداهت اسننت.    

برخورداري همه اعضاي جامعه به طور برابر از 

حق احترا  برابر همان اصنل شنكلي عنداهت    

 است
Finnis, 1980, pp.173-174)). 

 حق چون برگ برنده -2-1

اي  هناي برننده   هنا را بنرگ   دورکي  حنق 

شنمرد کنه بنر همنه اهنداف اجتمناعي و        مي

يمات سياسني اوهوينت   توجيهات مبنايي تصم

دارد و مالحظننات آن بننر همننه مالحظننات    

جملننه مالحظننات مربننوط بننه    جانشنني  از

سياست عمومي و ينا مننافع عمنومي برتنري     

حنق اقلينت    .(57، ص 1380 دورکي ، ) دارد

آمينز از سنوي اکثرينت     در برابر رفتار تبعي 

اي باشد بر تمنا  مننافعي کنه     بايد برگ برنده

ين  تبعني  کسنب    اکثريت ممك  اسنت از ا 

 کنند.  

براي دورکي ، حنق  نون بنرگ برننده،     

آل برابري است کنه     اصل بنيادي  و ايدهمبيّ

دکتري  معاصر حاو  بشر بر آن نهاده شده و 

به عنوان ابزاري براي تضمي  رفتار به عننوان  

هاي اساسي آنهنا   برابر با افراد و احترا  به حق

 در نظر گرفته شده است.

حاو  بنينادي     ر به انديشهبا ايمان و باو

انسنان موجنودي   »توان گ ت که  ها مي انسان

توان او را ابزار قرار  ذاتاً ارزشمند است که نمي

ها با هم  داد و در اي  ويژگي اهبته همه انسان

برابرند، اما در مواردي ممك  اسنت بنه بهاننه    

مصلحت و ن ع جمعني حانو  فنردي زيرپنا     

ها ابنزار مننافع    گذاشته شده و برخي از انسان

"برخي ديگر قرار گيرند
 ص ،1380 )دورکي ، 

هنا بنراي حماينت از همني  آزادي      حق. (56

فننردي در برابننر ادعاهنناي جمعنني مطننرح    

اند و انكار آنها به بهانه اهداف جمعني   گرديده

قابل پذيرش نبوده و تحميل هرگونه کاسنتي  

هنا   و ناص و ورود هر نوع آسيبي بر اي  حنق 

 ,Dworkin, 1978) جيهي استفاقد مباني تو

p.xi). 
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استثنائات وارده بـر اعمـال    -2-2

 هاي فردي حق

دورکنني  معتانند اسننت کننه در مننوارد   

هناي فنردي قابنل     بسيار نادر و استثناهي حق

 پوشي هستند:  شم

هنا کنه    در حاهت تنزاحم حنق   -2-2-1

اعمال حق ي  فنرد، منانع اعمنال حنق فنرد      

و حنق  ديگري شود، با اي  شنرايط کنه هنر د   

باينند از ينن  درجننه ارزش و قننوت برخننوردار 

باشند، که در اي  حاهت بايد ضرري را کنه از  

شنود بنا    نا  احتماهي آن دو حق حاصل مي

 هم سنجيد و آنكه ضرر کمتري دارد، برگزيد. 

پوشني از   در حاهتي که  شنم  -2-2-2

ي  حق به ن ع حق ديگر ينا در جهنت خينر    

آن حنق  عمومي باشد، به شرط آنكه به اصنل  

آسيبي وارد نشنود  اگنر منت  حنق مح نو       

بماننند و آسننيب متوجننه حاشننيه آن باشنند،   

 استثنا قابل توجيه خواهد بود. 

در حاهتي که اعمال آن حنق   -2-2-3

  14«خطنر آشنكار و حتمني   »مستلز  ايجناد  

براي شنهروندان باشند کنه در صنورت عند       

رعايننت آن ضننرري فنناحش بننر جننان و مننال 

 ص 1381)موحند،  ديگران وارد خواهند آمند  

 .  Dworkin,1978, p.204)به نال از284

                                      
14. A clear and substantial risk 

اهبته دورکي  در پاسنخ کسناني کنه بنر     

 ،گيرننند ترکينند فننراوان او بننر حننق ايننراد منني

اندازه و متور  ساخت   گويد اهبته ترکيد بي مي

اعتننايي بنه آن    حق نيز مانند نا  حق و بي

، ص 1381 )موحنند، غلننط و نادرسننت اسننت

ن متور  ساخت  حنق از  اما به نظر زيا .(284

زيان نا  آن خيلي کمتر اسنت،  نه تنور     

هناي اجتمناعي    حق اگر  ه اندکي بر هزيننه 

، 1381 )موحد، آفريند خطر نمي اماافزايد،  مي

 .(284 ص

اگر حكومت حاي را متور  سازد، در اي  

اي منننافع عمننومي  صننورت جامعننه را از پنناره

محرو  نموده است که دهيلي براي محروميت 

آنها وجود ندارد. بنابراي  خطا در هر طرف  از

به اندازه خطا در طنرف ديگنر جندي و مهنم     

انتخناو    اي ميانه باشد. حكومت بايد شيوه مي

کند، مينان خينر عمنومي و حانو  شخصني      

 توازن برقرار نموده و حق هرکندا  را ادا کنند  

 .(56، ص 1380 )دورکي ،

نقد نظريـات سـودانراري و    -2-3

 ز نظر دورکينگرايی ا اثبات

تنوان از منتاندان نظرينه     دورکي  را مي

گرايننني دانسنننت. وي  سنننودانگاري و اثبنننات

برمبناي اصل عداهت کنه معتاند بنه برابنري     

افراد در برخورداري از احترا  و توجنه اسنت،   
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تنر از آزادي   تر و مهم برابري را ارزشي بنيادي

 داند. مي

 سودانراري هنظري -2-3-1

نسبت به نا   دورکي  بر همي  اسا  

گننرفت  حاننو  اقليننت حساسننيت    و ناديننده

دهنند و خواسننتار رعايننت  خاصنني نشننان منني

حاو  اقليت توسط دوهتي اسنت کنه داعينه    

ح ظ و حمايت از حانو  شنهروندان را دارد.   

تواننند بننه نظريننه    بنننابراي ، مسننلماً نمنني  

سودانگاري که معتاد به بيشتري  ميزان سود 

دون توجنه بنه   ب –براي بيشتري  تعداد مرد  

 روي خوش نشان دهد.   ،است -حاو  اقليت

وي قراهتي از سنودانگاري را کنه معتاند    

است در محاسبه بهتري  روش عملي ساخت  

طننور کلنني، باينند   هبيشننتري  ترجيحننات بنن 

تر از  اي از مرد  را کم اهميت هاي پاره ترجيح

اي ديگر به حسناو آورد، بنه    هاي پاره ترجيح

تننر يننا  ارزش دي کننمكننه آنننان افننرادهيننل اين

داشتني هسنتند و   تر يا کمتر دوست جاذبه کم

يا به اي  دهيل کنه تنرجيح آننان بنا هنم بنه       

آمينزي از زنندگي    گيري سب  حانارت  شكل

وجنه قابنل پنذيرش     گردد، بنه هني    منجر مي

داند،  را که قراهت ياد شده، حال به هنر   نمي

دهيلي ادعاي برخنورد برابنر را کننار گذاشنته     

 .(242-243ص ص، 1381 ي ،)دورک است

 گرايی حقوقی اثبات -2-3-2

به وجنود   او هم ني  با  ايمان و اعتااد 

و رعايت حاو  افراد در ماابل هرگونه تجناوز  

و سوء است اده،  ه از جانب افراد ديگر و  نه  

گرايني هنم    از جانب حكومت، با نظريه اثبنات 

سر سازش ندارد و معتاد است کنه حكومنت   

وضع قواني  و مارراتي اي  حاو  تواند با  نمي

 را ناديده گرفته و يا نا  کند.  

دورکنني  بننه مخاه ننت بننا اينن  دينندگاه  

به اي  منظنور بنه طنرح دعنواي     پردازد و  مي

پنردازد.   مريكا مني در ا 15«عليه پاهمر ريگس»

در اي  پروننده پناهمر، قاتنل پندربزرگ خنود      

مدعي است مسنتحق دريافنت ارث از قربناني    

دادگناه بنا اين  اسنتدالل کنه       اما ،خود است

 ،کس نبايند از جنر  خنود منت نع گنردد      هي 

 ,Simmonds) سازد قاتل را از ارث محرو  مي

1986, p.98; Dworkin,1978, p.23). 

پرونده ريگنس علينه    ،طبق نظر دورکي 

دهند کنه قنانون فانط      پاهمر به ما نشنان مني  

مبتني بر قواعد نيست، بلكه دربردارنده اصول 

طنرح اين  دعنوا، در پني      شد. وي بابا نيز مي

گراياننه   هناي اثبنات   حنل  هاي راه يبيان نارساي

 است.

دورکي  معتاد است کنه قواعند ممكن     

کنار   هاست به کار گرفته شوند يا نشوند. اگر بن 

                                      
15. Riggs v. Palmer 
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معتبرنند امنا اصنول، اختالفني      ،گرفته شنوند 

 هسننتند و بايسنننتي در منننوارد مختلنننف در 

. بنه  خصوص کاربرد آنها ارزيابي صورت گيرد

عبارتي اصول در عي  حال که ممكن  اسنت   

امنا هم ننان    ،با هنم تعنارض داشنته باشنند    

اما قواعد يا معتبرند يا نامعتبر.  ،آور باشند اهزا 

اي  مسنئله کنه ين  قاعنده از قاعنده ديگنر       

تر است و ينا داراي وزن بيشنتري اسنت،     مهم

تنوان بنه    امنا اصنول را مني    ،جاي طرح ندارد

منورد ماايسنه قنرار داد و    هنگا  کاربرد آنهنا  

 ارجننح دانسننت ،تننر اسننت اصننلي را کننه مهننم

(Simmonds,1986, p.98; Dworkin, 1978, 

p.23). 

در حاو   يزي »او بر اي  باور است که 

بيننند و باينند  اي از قواعنند نمنني جننز مجموعننه

عنوان اصنول بنر اين      معيارهاي ديگري تحت

 .(544ص ،1383 )ماهوري، «قواعد اضافه شود

  هم نننني  بننني  اصنننول و  دورکننني

ها هنم ت ناوت قاهنل اسنت و معتاند       سياست

هناي سنخت و    هنا در پروننده   است که دادگاه

نننه  ،پي يننده باينند اصننول را بننه کننار گيرننند 

سياست. ي  اصل، در پي تبيي  حق فردي و 

حمايت از آن است، در حاهي که سياسنت بنه   

 جمعني  دنبال دستيابي بنه مااصند و اهنداف   

اينن  . (Simmonds, 1986, p.105) اسننت

اهداف آنهايي هستند که تعايب آنهنا توسنط   

ازجملنه داشنت     ،شود جوامع ترجيح داده مي

ونانل   زيست پنا  ينا سيسنتم حمنل      محيط

ها، ادعاهاي فردي هستند کنه   کارآمد، اما حق

بنرگ  »در ماايسه با اهداف جمعي به عننوان  

 ,Simmonds, 1986) شنوند  هحا  مي« برنده

p.105). 

دورکي  هنگنامي کنه بنه عننوان     از نظر 

 ،کننيم  نمونه از حق آزادي بيان صنحبت مني  

معناسننت کننه نباينند در آزادي بيننان    بنندي 

شخص، حتي به بهانه منافع عمومي و يا رفناه  

هنا   اي صورت گيرد. حنق  کلي جامعه، مداخله

در واقع براي حمايت از اشخاص بنه خندمت   

بسنيار  « نهناد حنق  »از نظر او  اند. گرفته شده

و حياتي است، زيرا نمايانگر قول اکثريت  مهم

هنا کنه کرامنت و برابنري آنهنا       است به اقليت

 ،1381 )دورکننني ، محتنننر  خواهننند بنننود 

 .(252ص

اهبته الز  به توضنيح اسنت کنه منظنور     

دورکي  از اصطالح حنق  نون بنرگ برننده،     

ها مانند  مطلق بودن آنها نيست. از نظر او حق

اهميننت هسننتند و اينن  « وزن»اصننول داراي 

هننا را  ننون بننرگ  هاسننت کننه حننقبنناالي آن

اي بننر مالحظننات سياسنني برتننري     برنننده

اگر ه حق  ،بخشد. بنابراي  به عنوان مثال مي

آزادي بيننان بننه منظننور افننزايش توهينندات   

اما  ه بسا به دهينل   ،شود صنعتي قرباني نمي
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امنيت ملي نادينده گنرفت  آن، قابنل توجينه     

 و نننادرمبننناي همننان سننه مننورد  بننر ) باشنند

 .استثنايي(

دورکي  در اي  زميننه خنود را بنا راهنز     

دانند تنا بنا نوزين ، وي      بسيار هم كرتنر مني  

درخصوص تعارض بي  آزادي و برابري معتاد 

افراط اسنت.   موضع نوزي  در حد»است که: 

گويد آزادي يعني همنه  ينز و برابنري     او مي

يعني هي ، مگر آنكه برابري محصنول فرعني   

اهعناده   ه باشند کنه اهبتنه فنو     دادوستد آزادان

نامحتمل است. اما وقتي راهز دو اصل عنداهت  

کند، دست کم بنه رناهر بنه نظنر      را اراهه مي

خواهد نوعي سازش بني  اين     رسد که مي مي

دو آرمننان برقننرار کننند. هر ننند او بننراي     

هنناي اساسنني  نان ننه بننا برابننري در   آزادي

تعارض باشند، اوهوينت قاهنل اسنت، امنا اين        

ها را جزهي از آزادي منورد نظنر منرد      آزادي

اي  فرض است که  داند و اما هدف م  ردّ مي

هاي اساسي متعارفي که ما نامشان  اي  آزادي

از بنياد با برابري تعارض  ،ايم را حاو  گذاشته

دارند. به نظر من  حانو  فنردي بنه شنرطي      

کنند کنه وجودشنان    باالتري  معنا را پيدا مي

دفناعي دربناره برابنري     قابنل   براي هر نظرينه 

خواهم  ار وو  ضروري دانسته شود. م  مي

هميشگي بحنث را تييينر بندهم و هنر وقنت      

کسي مدعي حق آزادي فردي شد، بنه جناي   

اينكه سؤال کنم: براي احترا  کنافي بنه اين     

حق، تا  ه حند بايند از برابنري صنرف نظنر      

آيا وجود اي  حق براي ح ظ »کنيم؟ بپرسم: 

از نظر من  برابنري و   « ت؟برابري ضروري اس

هنناي فننردي متعننارف هننر دو از تصننور  آزادي

بنيادي برابري به معناي اسنتاالل سر شنمه   

 .(399-400، صص 1374 )مگي، گيرند مي

بنابراي ، برابنري در ديندگاه دورکني  از    

گرايي محوريت برخوردار است و هسته آزادي

دهد، از نظر او اصنل سناختاري    را تشكيل مي

ي، م هو  خاصي اسنت از برابنري،   گرايآزادي

ويژه آنكه برابري با  گونگي رفتار حكومنت   به

با شهروندان به عنوان کساني که از احتنرا  و  

 شننود توجننه برابننر برخوردارننند، مربننوط منني 

(Freeden, 1996, p.241). 

دورکنني  آزادي را ارزشنني مسننتال از   

دانند، بلكنه آن را نتيجنه برابنري      برابري نمي

هي  برتنري و ت نوقي بنر برابنري     داند که  مي

ننندارد و بننه هحننا  اهميننت همننواره در ذيننل 

 ,Dworkin, 1996) گيننرد برابنري قننرار مني  

p.39) . ننون  ،آزاديننم از نظننر دورکنني   مننا 

 برابريم.

 فرجام

 کيند بنر اين  نكتنه تر    گرا برابري نظريه  

 انسناني فني ن سنه ارزشنمند     که هنر  کند مي

هنني   مشننروط بننه اعتبننار او ارزش و اسننت و
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فننرض ارزش " باشنند. تواننند شننرطي نمنني 

 فنرد  اهميت زندگي هر مبتني بر غيرمشروط،

قندرت ينا موقعيننت    بندون توجنه بنه ثنروت،    

 .((Waldron, 2007, p.752 "اجتماعي اوست

گرا با ترکيد بنر ممنوعينت    برابري  نظريه

ها با محوريت برابنري بنه    ابزار قراردادن انسان

ديگنننر عنننوان ارزشنني بنيننادي ، همانننند     

هاي مؤيد حق، خاهي از اينراد و اشنكال    نظريه

گراها توجهي به مننافع جمعني    نيست. برابري

نداشته ن اهبته به جز راهز ن وهم ني  ويژگي   

انند.   ها را نادينده گرفتنه   ابزاري و حداقلي حق

شماري داشته است  نظريه راهز هم ناقدان بي»

انند از: رابنرت    هناي بنارز آن عبنارت    که نمونه

 16ندلگننرا و مايكننل جنني. سنن   آزادينوزينن

 .در دست  اپ( )بيكس، 17گرا جامعه

کنند کنه اساسناً     نوزي  اسنتدالل مني    

طلبي راهز، عداهت نيسنت، بلكنه اين      مساوات

کناري اسنت    اي از فريب ديدگاه بخش پي يده

که در صندد توجينه مداخلنه فنراوان دوهتني      

نامشروع براي توزينع دوبناره دارايني مشنروع     

انند   دست آورده ههاي قانوني ب از راهمرد  ن که  

ن براي کسناني اسنت کنه هني  حاني در آن      

 .بننه بعنند( 325، ص 1381 )موحنند، ندارننند

پننردازان اقتصننادي معتادننند،   برخنني نظريننه

نظر راهز، مبتني است  وضعيت نخستي  مورد

                                      
16. Michael,J.Sandle 

17  . Communitarian 

بننر فروضنني نامناسننب در بنناو موضننعي کننه 

کنننندگان نسننبت بننه ريسنن  اتخنناذ  مننذاکره

)يا بايند بكننند(. افنزون بنراي ،     خواهند کرد 

انند کنه نظرينه     گنرا گ تنه   برخي منتادان زن

عننداهت راهننز بننه بحننث عننداهت در خننانواده و 

اهميت خنانواده در عنداهت اجتمناعي توجنه     

 .در دست  اپ( )بيكس، کافي نكرده است
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