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  نسبت انديشه جان رالز و پراگماتيسم
  سيد سعيد موسوي ثمرين

  

فالسفه سياسي قرن بيستم است. يكي از نقاط كانوني  ترينبزرگجان رالز از 
منازعه مفسران و شارحان رالز نسبت بين او و پراگماتيسم است. رالز به گواه 

در  رفتهرفتهاست. پراگماتيسم  متأخراكثريت شارحانش داراي دو دوره متقدم و 
را يك پراگماتيست  متأخررالز  توانميتا جايي كه  نمايدميآراء رالز رسوخ 

است و اين رمز  متأثرنيز » ديويي«دانست. رالز عالوه بر متاثر شدن از كانت، از 
گرايش او به پراگماتيسم است. رالز براي رسيدن به اجماعي كه بتواند همه 

ن عدالت و ليبراليسم جامع اخالقي، فلسفي و ديني را پوشش دهد ارتباط بي هايآموزه
. رالز براي رسيدن به اين هدف دست از كندميرا با مباني فلسفي و اخالقي خود قطع 

  .  نمودميكه در دوره اول فكري خود روي آن پافشاري  داردميداعيه جهان روايي بر 
  

 ترينمهم) از 2002- 1921( 1رالزجان 
فالسفه سياسي سده بيستم است كه نسلي از 

 .اندگرفتهانديشمندان سياسي از او الهام 
) انديشه رالز به راستي 115، ص 1384(بشيريه، 

داراي وجوه فراواني است. فلسفه اخالق، فلسفه 
سياسي، نظريه سياسي، انديشه سياسي، نظريه 

تند. اما به راستي اقتصادي از اين جمله هس
اهميت اصلي رالز در حوزه فلسفه سياسي است. 
                                                            
1. John Rawls   

از فلسفه است كه به  ايحوزهفلسفه سياسي 
. پردازدميبنيادين در حوزه سياست  سؤاالت

تجمع سياسي يا مدني موضوع مورد مطالعه در 
حوزه فلسفه سياسي است. پديده عضويت در 
تجمع سياسي كه امروزه همه جا فراگير است 

حوزه فلسفه سياسي  سؤاالتچشمه اصلي سر
از قبيل اين كه آيا انسان در  سؤاالتياست. 

شكل دادن به تجمع سياسي نقش دارد؟ چه 
صورتي از تجمع سياسي بهتر است؟ از زندگي 
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در تجمع سياسي چه انتظاراتي بايد داشت؟ 
از وضع (بالفرض) نامطلوب فعلي  توانميچگونه 

و حد حاكميت  به حوزه مطلوب رسيد؟ سيطره
حاكمان تجمع سياسي چه قدر است؟ و.. 

  )6-3، ص1380(الريجاني، محمدجواد، 
برخي از فيلسوفان معاصر جان رالز را در 

البته ايشان با  2.انددادهقرار  1زمره نحله تحليلي
ارائه يك قاعده و تطبيق مكتوبات رالز دست به 

كه از  گويدمي. اما رالز، خود اندزدهاين اقدام 
(ژان الكوست،  روش تحليلي عدول نموده است.

، 1387و داوري اردكاني، رضا،  171، ص1375
) اگرچه نظريه عدالت رالز در واقع حاكي 2ص

از گسيختگي در فلسفه تحليلي است، با اين 
وجود برخي آثار و بقاياي فلسفه تحليلي در آن 

 كوشدميهنوز باقي است. چنانكه رالز پيوسته 
ق استدالل و دقت در تميز معاني و كه طري

مفاهيم را رها نكند تا بتواند به تعريفي مستقل 
(از مباني و مقدمات فلسفي و ايدئولوژيك) و 
واقعي از عدالت برسد كه صرف الفاظ نبوده و 
بتواند بعضي مسايل سياسي و اجتماعي را روشن 

، 1375(ژان الكوست، حل نمايد. نهايتاًو 
چنان چه نظر اكثر ) البته اگر 171ص

فلسفه و انديشه معاصر را كه  نگارانتاريخ
براي رالز دو دوره فكري متفاوت را به رسميت 

 4مصاب بدانيم، حكايت اين عدول 3شناسندمي
                                                            
3. Analytic Philosophy 

)، 1383. نگاه كنيد به فلسفه تحليلي، علي پايا، ( 2
  انتشارات طرح نو، فصل اول

. رورتي به طور ضمني اين دوره هاي متفاوت را 3
تاييد مي كند آنجا كه مي گويد رالز در آثار 

. شارحان رالز فعاليت شودميبيشتر درك 
. دوره اندكردهفكري وي را به دو دوره تقسيم 

يه است كه در آن به نوشتن نظر ايدورهاول 
عدالت مشغول بوده است. دوره بعدي رالز 

است كه در ضمن گفتگو با منتقدان  ايدوره
نظريه عدالت، دست به اصالحاتي در ساختمان 
فكري خود زده و آثار جديدي از جمله 
ليبراليسم سياسي و قانون مردمان را منتشر 

خود بيش از  متأخرساخته است. رالز در دوره 
يك شد و از اين رو از نزد 5پيش به پراگماتيسم

فلسفه تحليلي دورتر و دورتر شد. يكي از 
اين دو دوره اين است كه  هايتفاوت ترينمهم

رالز متقدم هم چنان به تبعيت از كانت در 
فراگير در مورد عدالت و ساير  اينظريهسوداي 
اساسي فلسفه سياسي است. اما در دوره  سؤاالت
لندپروازانه ب هايآرماناز  كندميسعي  متأخر

خود دست كشيده و به فكر حل عملي 

                                                                       
متاخرش به پراگماتيستيي ديويي نزديك تر مي 

) البته رورتي از آن 174، ص1384شود. (رورتي، 
است كه اثر اوليه رالز را نيز داراي  دسته محققاني

جان مايه هاي پراگماتيستي مي داند. هم چنين 
واعظي در ميان محققان ايراني طرفدار دوره هاي 

  )1384مختلف فكري رالز است. (واعظي،
. الزم به ذكر است عدول رالز از فلسفه تحليلي  4

جزو مولفه هاي اساسي استنتاج نگارنده نيست. 
وان با ترفندهايي به اين نتيجه رسيد يعني شايد بت

كه پراگماتيستها هم مي توانند در ذيل فلسفه 
تحليلي قرار گيرند. بنابراين ابطال احتمالي ادعاي 

آسيبي به كليت » عدول رالز از فلسفه تحليلي«
  استنتاج نگارنده وارد نمي سازد.

٥. Pragmatism 
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و هم چنين جامعه  آمريكاييمشكالت جامعه 
  جهاني باشد.

اما پراگماتيسم چيست و چه منابع و 
از آراء رالز دال بر  توانميشواهدي را 

  پراگماتيستي بودن طرحش ارائه كرد؟ 
در فرازهاي آتي ابتدا طرحي از پراگماتيسم 

به مدد شواهدي از آراء رالز . سپس شودميارائه 
 كامالًكه آراء او اگرچه  شودمينشان داده 

پراگماتيستي نيست ولي پيوند وثيقي با 
 رفتهرفتهپراگماتيسم آمريكايي دارد. اين پيوند 

 توانميرا  متأخرتا اين كه رالز  يابدميافزايش 
  يك پراگماتيست ناميد.

  
  پراگماتيسم

در اين قسمت ابتدا تاريخ مختصري از سير 
. سپس طرحي شودميتطور پراگماتيسم ارائه 

  نهايتاًو  شودميكلي از پراگماتيسم ارائه 
به جهت اهميت » پراگماتيسم در روايت ديويي«

  .شودميآن تشريح 
  

  تاريخچه پراگماتيسم
پراگماتيسم در پايان قرن نوزدهم براي 

دكارت گرايي به وجود مقابله با پوزيتيويسم و 
آمد و در ربع اول قرن بيستم در آمريكا نفوذ 

) 161،ص1386شديدي يافت. (مهدوي و پاداش،
پراگماتيسم در ابتدا راهي بود تا رشد علم 

 –علم فيزيك و علوم زيستي  مخصوصاًتجربي، 
متافيزيك و مذهب  وسيله به شدميكه گمان 

ن هموار گردد. اما در قر - محدود شده است 
و  شناختيمعرفتبيستم با سرايت تبعات 

اين نوع نگاه به حيطه علوم  شناختيروش
انساني و اجتماعي، پراگماتيسم مبدل به يك 

   1شد. خواهتماميت كامالًنگاه 
اصطالح پراگماتيسم از واژه پراگما به 

گرفته شده است. براي اولين بار  2معناي عمل
واژه اين  1878) در سال 1914-1839( 3پيرس

-41، ص 1375(ويليام جيمز،   4را ابداع نمود.
) البته روايت پيرس از پراگماتيسم به عنوان 42

اين مكتب از جانب دانشمندان هم  مؤسس
عصرش آن چنان مورد توجه واقع نشد و اين 

- 1842( 5»ويليام جيمز«مهجوري تا ظهور 
) به طول انجاميد. بيست سال بعد، يعني 1910

يام جيمز در دانشگاه ويل 1898در سال 
به  6»جنبش پراگماتيستي«از  مجدداًكاليفرنيا 

عنوان يك انديشه شايع نام برد و از اين به بعد 

                                                            
ي . منظور از نگاه تماميت خواه نگاهي است كه م 1

خواهد مباني نگاه خود را بر تمام عرصه هاي 
معرفتي و روشي بشر حاكم سازد. شايد بتوان اين 

) رالز Comprehensive» (آموزه جامع«واژه را بر 
كه در سرتاسر نوشته هاي متاخرش موج مي زند، 

  منطبق دانست.
٢.Action 
٣. Charles Sanders Pierce  

قبال نه به . الزم به ذكر است كه اين اصطالح 4
عنوان يك روش يا مكتب بلكه به عنوان قواعد 
مبتني بر تجربه در حوزه اخالق عملي توسط كانت 
به كار برده شده بود. توجه به غايت فعل كه در اين 
گونه قواعد مراعات مي شود، باعث شده بود كانت 

، 1386آنها را پراگماتيك بنامد. (خاتمي، محمود، 
  )682ص 

٥.William James 
٦.Pragmatical Movement 
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 هايحوزهبود كه دانشمندان علوم اجتماعي در 
مختلف از پراگماتيسم استقبال كردند. (مهدوي 

) از جمله عوامل دخيل 161، ص1386 و پاداش،
كتب، انتقال فلسفه اين م يدوبارهدر پاگيري 

تحليلي به آمريكاست. اين انتقال به علل 
به  توانميمختلفي انجام شد كه از آن جمله 

وقوع جنگ و مهاجرت فالسفه تحليلي به 
در امريكا در  1مور گفتارهاي درسامريكا، 

 2ويتگنشتاين آمريكاييخالل جنگ و شاگرد 
(خاتمي، محمود،  اشاره كرد. 3به نام مالكوم

  )681ص، 1386
در ادامه اين سنت فكري، جان ديويي، 

نيز روايات  6و ديويدسون 5، كواين4شيلر
جديدتري از پراگماتيسم ارائه نمودند. اين سنت 

وارد  7در اواخر قرن بيستم با ظهور رورتي
لقب  8مرحله جديدي شده و نوپراگماتيسم

  گرفت.
  

  مباني پراگماتيسم
 هايهنظرو  هاايدهپراگماتيسم، نتايج عملي 
 هاآن 10و صدق 9را به عنوان معيار تعيين ارزش

 ايفلسفهپراگماتيسم در واقع  11.بردميبه كار 
                                                            
٧.Moore Gorge Edward  
١.Wittgenstein Ludwig  
٢.Malcolm Norman 
٣.Ferdinand Canning Scott Schiller  
٤.Quine W.V Orman   
٥.Davidson Donald 
٦.Rorty Richard 
٧.Neo - Pragmatism  
٨.Value  
٩.Truth 

 . جيمز در رساله مشهور خود يعني اراده معطوف11
به اعتقاد مي گويد كه در مواردي كه ما دليل عقلي 

(در معنايي وسيع كه  13و تجربي 12است طبيعي
نيست) كه ريشه آن  14محدود به تجربه حسي

در افكار فيلسوفان يوناني و متفكران  توانميرا 
جديد مثل كانت، هگل و استوارت ميل پيدا 

و  683و  682، ص 1386(خاتمي، محمود،  نمود.
  )329، ص1383شريعتمداري، علي، 

 شناختيمعرفتيك پراگماتيست در سطح 
» حقيقت بيروني«به نام شناخت  ايدغدغه

اين ندارد. از نظر او دعواي تاريخي بشر بر روي 
و  دقيقاًبيرون را  15واقعيت توانميكه چگونه 

كرد بسيار بيهوده  16بدون كم و كاست بازنمايي
بوده است. پس به جاي حركت در جهت 
شناختن دنياي بيرون بهتر است ببينيم چگونه 

آن را بهبود بخشيد. هم چنين اين مكتب  توانمي
فارغ از  18و حقيقت مطلقِ 17داعيه جهان روايي

ان را ندارد. در اين معنا پراگماتيسم زمان و مك
به هگل توجه دارد. چرا كه براي اولين بار 
هگل بود كه توانست به طور منسجمي نشان 

                                                                       
معتبري براي انتخاب ميان قضاياي متعارض نداريم 
حق داريم به آن بديلي معتقد شويم كه در درازمدت 
و تا جايي كه مي توانيم نتايج را پيش بيني كنيم، 
رضايت بخش ترين نتايج را به بار خواهد آورد. 

از حقيقت اظهار مي جيمز در جمع بندي نهايي خود 
دارد كه به طور خالصه حقيقي همان مصلحتي 

)Expedient ،12- 9، ص1375) است. (جوزف بال   (  
١١.Naturalism  
١٢.Experiencial  
١٣.Sense - Experience  
١٤.Reality 
١٥.Representation 
١٦.Universalism  
١٧.Absoluted  
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 1فلسفه همان تاريخ فلسفه است. اصوالًدهد كه 
حركت به «كانتيِ  –از اين رو دغدغه افالطوني 

زماني و هر  -سمت ايده هاي جهان شمول و هر 
  است.  معنيبيدر اين پارادايم » مكاني -

يكي از تبعات نگاه پراگماتيستي اين است 
كه اگر يك نظريه فقط وقتي حقيقي است كه 

توصيف «و يا » پيش بيني هاي سودمند« صرفاً
ارائه كند » مسئله حل كن«و » هاي راهگشا

ابايي نداريم بگوييم آنچه اآلن حقيقت ديگر 
مسئله «و » توصيف هاي راهگشا«و يا » سودمند
ارائه كند ديگر ابايي نداريم بگوييم » حل كن

بسا چند  شودميآنچه اآلن حقيقت پنداشته 
تلقي شود. پس حقيقت  2حقيقت –سال بعد نا 

امري نسبي و قائم به ذات انسان است.(خاتمي، 
  ) 689، ص 1386محمود، 

ديويدسون يكي از پراگماتيست هاست كه 
مباني اين نگاه را در فلسفه زبان نيز بسط داده 

مختلف از عالم  هايروايتاست. از منظر او 
طبايع مختلف  دادوستدبيرون، در واقع حاصل 

انساني با محيط اطراف هستند. بنابراين در 
مختلف از هستي، بايستي  هايروايتبرخورد با 

با شعر و شعرا رفتار كنيم.  مانجههموابه سان 
آيا در مواجهه با شعر به دنبال مطابقت محتواي 

طبع دروني مان  صرفاًشعر با واقعيت هستيم يا 
؟ گرددمي مندبهرهاز تركيب هنرمندانه واژگان 

بنابراين پراگماتيسم به جاي تبيين از توصيف 
كه  شودمي. تبيين وقتي مطرح گيردميبهره 

                                                            
فلسفه، . البته هگل هم چنان قصد داشت در فقدان 1

   روح را عامل پيوستگي زمان ها و مكان ها بداند.
٢.Non-truth  

روشي براي رسيدن به درك كامل  قبول كنيم
واقعيت بيروني در نهاد انساني توسط قادر 
متعال يا طبيعت نهاده شده است. در فقدان اين 
سازوكار مشخص انساني براي دستيابي به درك 
كامل واقعيت بيروني، همان بهتر كه به توصيف 

چون به جاي تبيين از  ضمناًروي آوريم. 
رونوشت  ايريهنظتوصيف استفاده كرديم هيچ 

كاملي از واقعيت نخواهد بود و هر يك از 
از جهتي ممكن است سودمند باشند. فايده  هاآن

و علوم  هاتئوري» از رده خارج نكردن«بزرگ 
مختلف در اين است كه حقايق قبلي را تلخيص 
نموده و ما را به حقايق جديدتري رهنمون 

است  3ايابزارگرايانه. اين همان ديدگاه شوندمي
. شودميآموزش داده  4كه در مكتب شيكاگو

 حقيقتي كه در  –عيني  مطلقاًحقيقت
استقرارش منويات انساني در تزويج اجزاء قبلي 

نقشي ايفا  گونههيچتجربه با اجزاء جديدتر، 
 .شودنميهيچ جا يافت  -نكرده باشد 

  )58- 45،ص1375(جيمز،
از تبعات ديدگاه پراگماتيستي اين است كه 

 هايارزشخردباوريِ روشنگري عليرغم 
روشنگري از قبيل آزادي مطلق، عدالت و.. 

. خردباوري بايد طرد شود چون شودميمنسوخ 
ممكن است از رهگذر بند كردن ليبراليسم، 

روشنگري به مباني  هايارزشآزادي و ساير 
عدم مطابقت « ،»غير حقيقي بودن«متافيزيكي، 

                                                            
3.Instrumental  

. اصوال جايگاه اين نگاه در شيكاگو بسيار  4
مستحكم است. ميلتون فريدمن اقتصاددانان نام 

  آشناي مكتب شيكاگو نيز ابزارگراست.
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عدم تجانس با نفس انساني «، »با واقع داشتن
خرد انساني  اساساًاثبات شود.  هاآنو.. » داشتن

مسجل  هايارزشحق ورود را به عرصه مباني 
انساني مثل آزادي و عدالت ندارد. چرا كه در 
اين صورت اگرچه ممكن است مباني 

فراهم آيد ولي از  هاآنبراي  ايتأييدكننده
در صورت داشتن  – هاآني ديگر حق انكار سوي

نيز مسلم  -يك طرح سازگار و معقول 
انگاشته مي شود. براي مثال اتخاذ رويكرد 
فلسفي براي خوانش اعالميه حقوق بشر ما را 
وادار مي سازد تا قضاوت در باب سياست 
دموكراتيك را موضوعي در حيطه اختيارات 

دانشي  محاكم فلسفي بدانيم. گويي فلسفه به
يا دست كم بايد تمام تالشش  -دسترسي داشته 

كه آن را به  -را براي كسب آن به كار ببندد 
شناخت چيزي ترديدناپذيرتر و يقيني تر از 
ارزش آزادي هاي دموكراتيك و برابري 
اجتماعي مي رساند اما چنين محكمه اي نمي 
تواند وجود داشته باشد. در افق عمومي ما هيچ 

دارد كه ارزش آن از آزادي ها چيزي وجود ن
، 1385(رورتي، تشكيك ناپذير تر باشد.

) بر اين مبنا اگرچه مي توان پراگماتيسم 385ص
را ادامه راه روشنگري دانست لكن فالسفه اي 
مثل دكارت و كانت و حتي هگل به دليل 

و » خرد جهان شمول«داشتن اهداف رسيدن به 
شوند. از و.. كنار گذاشته مي » نيل به واقعيت«

طرفي دانشمنداني نظير داروين، نيوتن، اينشتن 
و.. به دليل آشنا نمودن بشريت با امكانات بي 

كه به دليل مواجهه غير  –بديل هستي 
 –با طبيعت حاصل شده  هاآنمتافيزيكي 

  . شوندميتحسين 
پراگماتيسم در امر پژوهش هيچ الزام و 

مربوط به گفتگو  هايمحدوديتمحدوديتي جز 
. هيچ محدوديت شناسدنميرا به رسميت 

وجود ندارد كه از ماهيت يا ذهن  ايجانبههمه
يا زبان ناشي شده باشد، بلكه فقط 

جزيي وجود دارد كه آن هم از  هايمحدوديت
ديگر محققان ناشي شده  هايگفته

) پراگماتيسم به جاي 69، ص1386است.(رورتي،
براي مثال  –متعارف  هايروشپيروي از 

واقعيت، تئوري پردازي ماقبل تجربي  سازيساده
وارد  كندميسعي  پردازينظريهدر   -و.. 

درگير وارد  هايطرفموقعيت مسئله شده با 
از پسِ آن مسئله  رفتهرفتهديالوگ شود و 

بدين ترتيب  فرآيند حاصل شدن  1برآيد.
                                                            

. يك پراگماتيست به تجريد و عدم كفايت، به ١
ي، به داليل سقيم پيشيني، به اصول راه حل هاي لفظ

ثابت، به نظام هاي بسته، و به اصطالح مطلقها و 
سرمنشاء ها پشت مي كند. پراگماتيسم به امور 
انضمامي، به امور واقع، به عمل و به قدرت روي مي 
آورد. اين يعني هواي تازه و امكانات طبيعت در 
 برابر جزميات، تصنع و ادعاي غاييت در حقيقت. در

عين حال اين رويكرد در انتظار هيچ نتيجه خاصي 
نيست و فقط يك روش است. در اين رويكرد 
نظريه ها به ابزار تبديل مي شوند و نه پاسخي به 
سواالت ما كه آراممان سازند. اين رويكرد نظريه 
هاي ما را انعطاف پذير مي سازد.(ويليام 

) روش هاي فردي نظير شهود 75، ص 1375جيمز،
ني، تفوق روح و تقدم امور ماوراء طبيعي زدوده عرفا

مي شود؛ فوق طبيعت به كلي موهوم است. به همين 
دليل است كه پراگماتيسم اصل پيوستگي روح و 
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جامعه «ميان اعضاي يك  2و اقناع 1اجماع
» جامعه مدني«ك و هم چنين اعضاي ي» علمي

  3.يابدميبسيار اهميت 
از نظر پراگماتيسم هيچ تفاوت 

اي بين حقيقت مربوط به آنچه  شناختيمعرفت
بايد باشد و حقيقت مربوط به آنچه هست 
وجود ندارد؛ هيچ تفاوت متافيزيكي بين 
                                                                       
بدن را مطرح مي كند و لذا فرآيندهاي زيستي و 
فيزيكي را يكي مي داند. (تاثير داروين بر ايشان) 

  )689، ص1386(خاتمي، محمود، 
٢.Consensus  
3.Persuasion  

. پراگماتيسم چون هيچ مبنايي را داراي ارزش 4
قطعي نمي داند به راحتي مي تواند با آراء مكاتب و 
انديشمندان مختلف ممزوج شود. بر اين مبنا با 
مطالعه آثار پراگماتيستها مي بينيم كه گويي ايشان 
همه انديشمندان قبلي را نيز پراگماتيست مي دانند. 

شمندان را به قطعات ايشان به راحتي مكتوبات دان
زيادي تقسيم نموده و آن قسمتي را كه براي مكتب 
خود سودمند مي دانند به راحتي اخذ مي كنند. از 
اين رو بيش از آن كه به دفع انديشه هاي ناخالص 
بپردازند سعي مي كنند تا حد ممكن  با ارائه 
تفاسير بديع انديشه هاي ديگران را با انديشه خود 

. بر اين مبنا پراگماتيسم با سازگار نمايند
كلي نه وجود  - (Nominalism)نوميناليسم 

خارجي دارد و نه وجود ذهني و تنها وجود لفظي 
داشته و صرفا اصطالحي براي اشاره به مصاديق 

به دليل توجه هميشگي اش به  3-متعدد است 
به  (Utilitarianism) جوانب خاص، منفعت گرايي 

ملي و با پوزيتيويسم به دليل تاكيدش بر جوانب ع
دليل تحقير راه حل هاي لفظي، سواالت بي فايده و 

 (جيمز، هاي مابعدالطبيعي سازگار است.انتزاع
  ) 45-43، ص1375

 شناختيروشو هيچ تفاوت  هاارزشواقعيات و 
يت بين اخالق و علم وجود ندارد. جستجوي ماه

تقليل عقالنيت به «علم و تالش در جهت 
اشتباه  شناختيمعرفتاز سوي سنت  4»قاعده

بوده است. از اين رو اين پارادايم عمده مسايل 
. براي مثال كندميتلقي  معنابيسنتي فلسفه را 

كليه مسايلي كه فيلسوفان سنتي از رهگذر به 
ذهن «متعارف مثل  هايدوگانهرسميت شناختن 

، »بدن –روح «، »كذب - صدق «، »عين –
 –جوهر «، »ارزش –دانش «، »عقل –احساس «

و » عمل –نظر «، »ماهيت –وجود «، »عرض
 هاآنو.. با » تقدم نظر بر عمل يا بالعكس«

. بر يابدنميمواجه هستند در اين پارادايم معنا 
 هايبنديدستهاين مبنا پراگماتيسم اگرچه با 

صوري مشكلي ندارد ولي ارزش هر يك را 
. داندمي هاآنمعطوف به سودمندي عملي 

 ايفايدهچه  واقعاًكه  كندمي سؤالپراگماتيست 
در تقسيم معرفت بشري به عقلي و احساسي 

نيازي نيست دست به  اصالًوجود دارد؟ 
بزنيم. آنچه مشخص  معنيبياعتبارات بيهوده و 

نياي بيرون خويش است آدمي در مواجهه با د
. اما فالسفه دهدميرا از خود بروز  5رفتارهايي

از اين رفتار مشخص،  اندكردهبه اشتباه سعي 
اعم از  وجه علمي،  -چندين وجه مستقل را 

اعتبار نمايند. از اين منظر  –وجه احساسي و.. 
 الهياتيمتافيزيكي و  هايبحثهم چنين همه 

                                                            
١.Rule  
٢.Behaviour  
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  1هستند. معنابي
  ديوئيپراگماتيسم 

ديويي يكي از پركارترين و موثرترين 
فالسفه تاريخ امريكاست. كافي است كه به 

صورت گرفته از  هايپژوهشليست كتب و 
تا ببينيم كه در  بيفكنيمجانب وي نظري 

مختلفي اعم از فلسفه، انديشه  هايحوزه
سياسي، تعليم و تربيت و.. آثار زيادي از وي 
منتشر شده است. او در طول مدت حيات خود 

                                                            
 Pragmatism and) »پراگماتيسم«. جيمز در ٣

Other Essays,1907)   خاطره اي را از يك مشاجره
متافيزيكي نقل مي كند كه بين دو دسته از افراد در 
مكاني كه او هم حضور داشته صورت گرفته است. 
حالتي را فرض كنيد كه يك سنجاب روي درختي 
ايستاده و به دور آن مي چرخد. از سويي انساني نيز 
مدام به دور درخت مي دود تا سنجاب را مشاهده 

ي نمي تواند، چون سنجاب خيلي سريع به نمايد ول
دور درخت مي چرخد. حال سوال اين است كه آيا 
مرد به واقع به دور سنجاب مي دود؟ جيمز مي گويد 
كه طرفين مشاجره به سختي ساعتها بحث مي 
كردند كه جواب مناسبي به اين سوال بدهند ولي 
هرگز اين مهم حاصل نمي آيد. با توجه به اين 

مز مي گويد: روش پراگماتيستي قبل از خاطره، جي
هر چيز روشي است براي حل نزاعهاي متافيزيكي 
كه در غير اين صورت مي تواند پايان ناپذير باشد. 
اين روش در اين وضعيت عبارت است از كوشش 
براي تفسير هر موضوعي به كمك ردگيري 
پيامدهاي عملي مربوط به آن....، در مواجهه با هر 

يد سوال كنيم كه با صحت هر يك از مسئله اي با
بديل ها چه تغييري در جهان اتفاق خواهد افتاد؟ 

  )42-41، ص 1375(جيمز، 

  2مقاله نوشته است. وايتهد 1000كتاب و  35
در مورد او گفته است كه  اظهارنظرنيز ضمن 

ما در وسط دوره اي زندگي مي كنيم كه تحت «
، 1383تمداري،(شريع »نفوذ جان ديويي است.

  ) 337ص
را به اصالت تجربه  اشفلسفه غالباًديويي 

. اصالت طبيعت درصدد كردميطبيعي توصيف 
يا  منشأهااست عالم را بدون توسل به انواع 

 كندميعوامل ناطبيعي توجيه كند. يعني سعي 
عالم طبيعت را به مثابه يك ارگانيسم پويا 

به  تصور كند و همه تغييرات آن را با توسل
توجيه نمايد. هم چنين او يك  زادرونعوامل 
يعني انديشه و نظر را برآمده از  گراستتجربه

 .داندميتجربه و بازگردنده به آن 
) هم چنين ديويي به 390،ص1382(كاپلستون،

كه امري ثابت (Experience) جاي تجربه 
و از موضوع  يا شخص تجربه  رسدميبه نظر 

تشكيل شده است،  شدهتجربهكننده و شيء 
) را كه از Experiencingجريان تجربه (

متقابل ذهن و محيط روي هم تشكيل  تأثير
  .كندميجايگزين  شودمي

جان ديويي  وسيله به 3»حل مسئله«روش  
براي اولين بار به طور منسجم مطرح شده است. 
ديويي اين روش را به عنوان يك روش تحقيق 

ديويي عبارت  مطرح نموده است. تحقيق از نظر
 شدههدايتاست از انتقال يا تغيير كنترل و 

به  5يا غير معين غيرثابت 4يك موقعيت
                                                            
١.Alfred North Whitehead  
٢.Problem-Solving Method  
٣.Situation  
4.Indeterminate  
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 كامالًموقعيتي كه از لحاظ مشخصات و روابط 
 صرفاًمعين و ثابت باشد. اما موقعيت از نظر او 

از وقايع نيست. هر  ايدستهيك يا چند و يا 
 شودميواقعه جزئي از كل يك زمينه محسوب 

 وجود بهو در واقع كل زمينه موقعيت را 
  )    59- 56،ص1383(شريعتمداري،  .آوردمي

انديشه از نظر ديويي يك امر غايي و مطلق 
يعني روندي كه در معناي متافيزيكي حقيقت 
عيني بيافريند نيست. هم چنين چيزي نيست 

غير  –كه در انسان به مثابه يك عنصر ناطبيعي 
انديشه  رفتههمروييابد.  ظهور -يا فوق طبيعي 

يك شكل بسيار پيشرفته از رابطه فعال بين 
يك ارگانيسم زنده و محيط آن است. هم چنان 

 ترپيچيده يابدميكه ارگانيسم طبيعت تطور 
كه در قبال جانداران  شودميشده و بيشتر مردد 

ارگانيسم چه كنش و واكنشي بهينه است. در 
 آيدميپديد  اييهموقعيتاين ارگانيسم طبيعي 

 1»توام با مسئله«را وضعيتي  هاآنكه انديشه، 
. در اين وضعيت سلسله روابط معيني كه يابدمي

 غيربين عناصر اين ارگانيسم وجود داشت 
و ارگانيسم از بازتوليد كاركردهاي  شدهمعين

. در اين وضعيت هدف ايستدبازميمتعارف خود 
انديشه ايجاد نوعي تغيير است. انديشه بايستي 

، مابينفيبا توسعه و جابجايي عناصر و روابط 
را متعين ساخته و ارگانيسم را به  هاآندوباره 

حالت متعارف خود بازگرداند. بر اين مبنا هر 
پژوهش واقعي مستلزم ايجاد نوعي تغيير در 
                                                            
مهدوي و پاداش اين واژه را مسئله دار ترجمه نموده 

  ا ترجيح داده ام.اند كه بنده توام با مسئله ر
٥.Problematic 

صل از روند شرايط محيطي است. نتيجه حا
شده  ريزيطرحپژوهش، عمل يا سلسله اعمال 

را كه » توام با مسئله«ممكن است كه موقعيت 
با آن مواجه هستيم تغيير دهد. منظور از تغيير 
محيط هم تغيير محيط فيزيكي و هم محيط 

) در شرايط مذكور هاارزشفرهنگي (مانند 
و  167 ص ،1386(مهدوي و پاداش،  است.

 ،1382 و كاپلستون، 819-27ص  ،1945راسل، 
) اين برداشت در واقع از اين مبنا حاصل 388 ص

شده است كه انسان در ارگانيسم طبيعت 
هميشه به دنبال امنيت است. بنابراين طبيعي 
است كه اگر امنيت فلسفه وجودي انديشه 

اهميت » عمل و نتيجه آن در ارگانيسم«باشد 
ه اهميتي وگرنه انديشه به خودي خود چ يابدمي

دارد؟ پس معيار اعتبار يك انديشه درجه 
موفقيت آن در حل مسئله است.  بر اين مبنا 

نه به معناي  بخشرضايتحقيقت امري است 
 كاراييشخصي، بلكه تا آنجا كه اين رضايت از 
، 1938آن در حل مسئله حاصل شود.(ديويي، 

-166، ص 1386و مهدوي و پاداش، 130-5ص 
 ايمسئلهبا  توأمضعيت ) اما چون هر و167

نسبت به موقعيت ديگرْ خاص است يعني يگانه 
و تكرارناپذير است، بايد تا جاي امكان از ارائه 

  بود.  حذر برنظريات كلي 
 غيرمستقيم هارئاليستمعرفت عليرغم نظر 
در ذهن آدمي منعكس  2است. آنچه از واقعيت

امور مختلف و ساير  تأثيرتحت  شودمي
تجربيات فرد است. پس معرفت نه محصول 

                                                            
١.Fact 
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انعكاس واقعيت در ذهن آدمي، بلكه بيشتر 
محصول ذهن و طبايع دروني و محيطي انسان 

) 406 –401، ص1383(شريعتمداري، است.
، »احساس–عقل« هايدوگانه اوالًبنابراين 

اعتباري  هايدوگانهو ساير » ارزش–واقعيت«
معرفت  ثانياً 1هستند.» د نخوربه در«فالسفه 

امري احتمالي و غيريقيني است. دامنه اين عدم 
قطعيت تا جايي است كه حتي در علوم رياضي 

به خاطر داشتن اصول موضوعه معين و  صرفاًنيز 
تعاريف خاص، قضاياي قطعي داريم، اما آن چنان 
كه ديويي معتقد است اصول موضوعه و تعاريف 

  تحول هستند. نيز در معرض تغيير و
با دست و پا كردن يك  ابتداًاما ديويي 

را نيز به حوزه  هاارزشهمگن  شناسيمعرفت
اين  كندميو سپس سعي  كندميواقعيات وارد 

دو را در يك راستا به هم پيوند دهد. ديويي 
علمي در  هايپيشرفتمعتقد است بايستي از 

ارزشي استفاده كرد و  هايقضاوتجهت اصالح 
امن تر و  هاارزشل را چنان تنظيم نمود تا اَعما

در عالم هستي  شانريشهسالم تر شده و 
پايدارتر گردد. بدين گونه نقش انديشه و 

                                                            
. از نظر او اشياء متكثر عالم را نمي توان به چند 2

جوهر تقليل داد آنگونه فالسفه بدان مبادرت مي 
ورزند. هدف جهان در خود جهان و نه در جايي فوق 
آن تعريف مي شود. از طرفي انسان نه فعال مايشاء 

به سان است كه هر چه خواست انجام دهد و نه 
يك ماشين مكانيكي است كه بتوان به طور كامل 

، ص 1383رفتار او را پيش بيني نمود.(شريعتمداري،
338- 344(  

  

فلسفه، هم انتقادي و هم سازنده است. پس 
عملي است. بايستي در بررسي  اساساًفلسفه 

وجوه متنوع ارگانيسم طبيعي از وحدت 
برخوردار بود.  شناختيمعرفتو  شناختيروش

دين، اخالق،  هايحوزهنبايد اجازه داد 
و .. از دخالت تجربه در امان  شناسيزيبايي

باشند. همگي بايد در خدمت حل مسايل 
ارگانيسم طبيعي باشند. وظيفه فلسفه در آينده 

انساني در باب  هايانديشههمانا روشن سازي 
تعارضات اجتماعي و اخالقي روزگار خويش 

 سازمسئلهاگر فيلسوف بايد موقعيت است. پس 
كند الجرم بايستي  انديشيچارهخاصي را 

نظرات كلي را دست كم گرفت. با آنكه فلسفه 
» فرد و دولت به طور كلي«در گذشته بر روي 

بحث مي كرده بايستي تغيير رويه داده و بر 
اين فرد «و » اين گروه يا آن گروه انساني«مبناي 

حث كند.  ديويي با كالمي ب» يا آن فرد انساني
كه طنين تعريف هگل از فلسفه را داراست 

كه فلسفه  كنيمميهنگامي كه تصديق  گويدمي
در پوشش پرداختن به واقعيت غايي يا 

اجتماعي شكل  هايسنتمجسم در  هايارزش
كه فلسفه از  كنيممي، تصديق كندميپيدا 

تضارب اهداف اجتماعي و نهادهاي موروثي با 
، گرفتهنشأتناهمساز معاصر  هايشگراي

فلسفه در آينده تنوير  يوظيفهخواهيم ديد كه 
در خصوص منازعات اجتماعي و  هاانسانافكار 

،ص 1948. (ديويي،هاستآناخالقي روزگار 
26(  

  نسبت انديشه جان رالز با پراگماتيسم
كه در مقدمه ذكر گرديد رالز  طورهمان
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رالز در دوره ت. داراي دو دوره فكري متمايز اس
اول فكري خود به دنبال آن بود كه بر مبناي 
ايده جامع ليبراليسم صورتي از عدالت 

كند. رالز در درس  بازسازيرا  شمولجهان
عدالت به مثابه «گفتارهايش كه با عنوان 

و در اواخر عمرش  1»انصاف: يك بازگويي
كه اگرچه  كندميمنتشر گرديد به خوبي اذعان 

 دهدنميبه روشني نشان  »ه عدالتنظري«كتاب 
كه عدالت به مثابه انصاف يك آموزه اخالقي 

به طرز  تواندميولي خواننده جامع است، 
معقولي نتيجه بگيرد كه عدالت به مثابه انصاف 
به عنوان بخشي از آموزه اخالقي جامعي مطرح 

و در صورت موفقيت  بعداً تواندميشده كه 
) بنابراين 17،ص1385شرح و بسط يابد. (رالز،

 توانميكه از طرح ابتدايي او  پذيردمياو خود 
عدالت به مثابه انصاف را به عنوان بخشي از 

الزم به ذكر است كه  يك آموزه جامع فهميد.
جامع اخالقي، فلسفي و ديني  هايآموزه
زندگي  هستند كه براي صدر تا ذيل هاييآموزه

برنامه دارند.  -فردي و اجتماعي  –آدمي 
چه ديني و چه  – ايآموزهبنابراين هر نوع 

يك آموزه اخالقي جامع  تواندمي – غيرديني
  باشد. 
به زعم  – اما رالز قصد داشت اين اشتباه 

خود اصالح كند.  متأخررا در آثار  -خودش 
نشان  كندميسعي  دوم فكري خودرالز در دوره 

جامعي اخالقي  هايآموزه رب تكيهكه با دهد 

                                                            
١. Justice as Fairness: A Restatement. John 
Rawls, The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2001  

 و تفاسير حداكثري از مكاتب مثل ليبراليسم
به حل مسايل  تواننميدر عرصه عمومي 

جامع اگر قصد ورود به  هايآموزه  پرداخت.
عرصه عمومي را دارند الجرم بايستي مباني 
نظري خود را به كناري گذارده و با ماهيتي 

 ترسادهبارتي سياسي وارد شوند و يا به ع
جامعيت خود را كنار گذارند. ماهيت سياسي 
يعني ماهيتي مستقل از مباني و معطوف به 
اجماع نظر حول مسايل خاص اجتماعي. رالز در 

كه برداشت او  گويدمي 1985به سال  ايمقاله
از عدالت به مثابه انصاف يك طرح و برداشت 

» سياسي است و نه مابعدالطبيعي.«
عدالت به مثابه «). رالز در 225ص،1985(رالز،

اين ايده » انصاف: سياسي است نه مابعدالطبيعي
را بسط داد كه بهترين روايت از عدالت ليبرال 
اين است كه آن را برداشتي سياسي بدانيم. 
برداشت سياسي از عدالت با ارجاع به 

و نبايد آن را  شودميسياسي توجيه  هايارزش
يني يا فلسفي جامع قسمتي از آموزه اخالقي، د
 2»ليبراليسم سياسي«تري بدانيم كه ايده اصلي 

) رالز 11،ص1385(ارين كلي،  نيز همين است.
 گويدميهم چنين در ضمن درس گفتارهاي خود 

كه عدالت به مثابه انصاف مبتني بر يك فهم 
است و فلسفه اخالق كاربردي  3بدون تكيه گاه

 هايارزشنيست. از اين منظر اصول، موازين و 
نتيجه كاربست آموزه ديني، فلسفي يا  آن

 ايآموزه - اخالقي مشروح و مستقلي نيستند 
 - عمومي دارد  ايدامنهكه چارچوبي جامع و 

                                                            
٢. Political Liberalism, John Rawls, 1993 
٣.Free-standing 
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(اخالقي) بسيار  هايارزشاز  ايخانوادهبلكه 
كه به درستي با  كندمي بنديصورتمهمي را 

ساختار اساسي جامعه ارتباط دارند. اين 
به  هاآنسياسي هستند:  هاييزشار هاارزش

خاص رابطه سياسي، به  هايويژگيلطف برخي 
 .آيندميصورتي متمايز از ديگر روابط به وجود 

 داردمي) رالز در ادامه اذعان 301،ص1385(رالز،
به طور عملي و  توانميكه فقط با اين برداشت 

گرايانه جامعه را به سمت به  شهرآرمانغير 
برد. از نظر رالز جامعه سامان شدن پيش 

دموكراتيك آزاد و به سامانِ حاصل از هرگونه 
به همان  قطعاًآموزه جامع ديني يا سكوالر، 

است.  شهريآرمانمعناي تحقيرآميز، 
  ) 310،ص1385(رالز،

 او در جايي ديگر يك گفتگوي طوالني با
هابرماس داشته است. هابرماس گرچه در 

موافق است اما نتيجه با رالز در جهات زيادي 
. يكي از سازدمياشكاالت متعددي بر آن وارد 

اشكاالت اصلي كه از نظر هابرماس بر رالز 
وارد است اين است كه رالز تفكيك روشني 

ليبراليسم سياسي و مقوله پذيرش  1ميان توجيه
از نظر هابرماس، رالز  2آن برقرار نكرده است.

از عدالت را  3طرفبيامتياز ارائه تلقي خنثي و 
به قيمت دست كشيدن از اعتبار و وجاهت 

 ،1384 (واعظي، معرفتي آن پي گرفته است.
عدالت « گويدمي) اما رالز در پاسخ بدان 245ص

                                                            
١. Justification 

-P 109     . نگاه كنيد به مقاله هابرماس در2
131،١٩٩٥،Journal Of Philosophy   

٣.Neutural 

است، به اين معنا كه  4به مثابه انصاف خودبنياد
از سنت تفكر آزاد و جامعه بزرگ تر فرهنگ 

و به  گيردمي نشأتسياسي جوامع دموكراتيك 
(آن طور كه  تواندنميتعلق دارد. بنابراين  آن

) به درستي، صوري و به گويدميهابرماس 
راستي كلي باشد، و از اين رو جزيي از 

شبه استعاليي به شمار آيد، كه  هايفرضپيش
در نظريه كنش ارتباطي اثبات شده است. 

  ) 179،ص1995(رالز،
رالز به خوبي همراه با پراگماتيسم ديويي 

امثال رورتي دوباره  وسيله بهمانه او كه در ز
احيا شده بود عدالت را نه بر بنياد اصول شبه 
استعاليي هابرماس و كانت كه بر سنت ليبرالي 

. بنابراين به خوبي كندميآمريكا بازسازي 
رالز با ديويي موافق است چرا كه  بينيممي

نخستين پرسش از سياست و  خواستميديويي 
يا » مشروع چيست؟«ه فلسفه اين نباشد ك

بلكه اين باشد كه چه چيزي » موثق چيست؟«
گرد هم آورده و حول آن به توافق  توانيمميرا 

است  ايرشتهبرسيم. اين انديشه ديويي، همان 
پي گرفت و  متأخرشكه رالز به ويژه در آثار 
) بر اين 174،ص1384توسعه بخشيد. (رورتي،

رداد مبنا رالز اگرچه هم چنان از سنت قرا
كه آشكارا يك طرح فلسفي است  –اجتماعي 

، اما قرارداد اجتماعي رالز كندمياستفاده  –
(استعاليي)  عليرغم نزديكي به ترانساندانتال

كانت، بيشتر به فضاي پراگماتيسم آمريكايي 
آن را  توانمينزديك است و به نوعي 

                                                            
٤.Substantive  
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 (داوري، راه جان ديويي پنداشت. دهندهادامه
) هم چنين رالز در درس گفتارهاي 6ص ،1386

: آنچه برداشتي گويدميديويي در مورد عدالت 
درست بودن آن براي  كندمياز عدالت را توجيه 

ساماني مقدم و محول به ما نيست بلكه 
سازگاري آن با درك عميق تر ما از خويشتن و 

خود و رسيدن به اين درك است  هايخواهش
مجسم در  هايسنتكه با توجه به تاريخ ما و 

آموزه براي ما  ترينموجهحيات عمومي ما، اين 
به نقل از  519،ص1980باشد. (رالز، تواندمي

) در قالب نظريه رالز 124، ص 1384رورتي ، 
به تبع  پذيريتوجيهارتباط ميان حقيقت و 

 ،1384 (واعظي،. شودميپراگماتيستها قطع 
ر كه گفته شد پراگماتيسم د طورهمان) 236ص

روشنگري درصدد  هايارزشعين احترام به 
را از هرگونه مباني فلسفي و ديني  هاآناست تا 

و عقلي محض برهاند. جان ديويي و جان رالز 
وجود مفاهيمي «هر دو به سست كردن ايده 

كه به عنوان مباني » فراتاريخي و مطلقا معتبر
. اما اندكردهفلسفي ليبراليسم عمل كند كمك 

با امثال هايدگر در اين است كه فرق ايشان 
روند سست سازي مذكور را راهي براي 

. انددانستهاستحكام بخشيدن به نهادهاي ليبرالي 
بهتر است نهادهاي ليبرالي از  هاآناز نظر 

 نيازبي هابنيانتوجيه خود با توجه به اين 
بماند كه  پاسخبيباشند. بهتر است اين پرسش 

چه روست؟ جيمز و جايگاه ممتاز آزادي از 
در «كه توجيه  پذيرندميديويي با كمال ميل 

كه يك  -» خود توجيهي« هايرويه» خود بسته
وجه از فرهنگ ليبرال را با توجه به وجه 

يا توجيهي كه  دهدميديگري از آن مثبت جلوه 
 ايمقايسه هاليبرالمعيارهاي خود  بهبا اتكا 

ديگر  هايفرهنگطرفدارانه ميان فرهنگ ما و 
تنها نوعِ توجيه مقبول است.  - دهدميصورت 

خالف خردباوري  هاآنپراگماتيستيي 
اسلوب «روشنگري است، گو اين كه از منظر 

خود نيز توسط روشنگري حاصل » ديالكتيكي
به منزله  تواندمي گراييمصلحت. اين اندشده

واژگان ليبراليسمِ يك روشنگري 
ده از علم و فلسفه) عمل بالغ(روشنگري زدوده ش

  )111،ص1384كند. (رورتي،
تالش رالز در جهت قطع رابطه نهادهاي 
اصلي ليبراليسم با توجيه فلسفي به سان تالش 
روشنگري در جهت قطع ارتباط مذهب با 

كه  كندميعنوان  ايمقالهسياست است. رالز در 
به دنبال تطبيق اصول تسامح و تساهل بر ارتباط 

و سياست است. ميان فلسفه 
كه  طورهمان) البته 225،ص1985(رالز،

مشكلي  يخصشدين در محافل  اسكوالريسم ب
فلسفي درباره  هايبحثندارد رالز نيز با لزوم 

جوامع ليبرال دموكرات مخالفتي  هايارزش
ندارد. بلكه براي هدف خاص سياسي خود كه 

تشخيص يك نظام اجتماعي مطلوب و مقبول «
د و برابر و صاحب دكترين هاي براي افراد آزا
است، درگير شدن در اين مباحث » جامع متكثر

) رالز در 241ص ،1384 (واعظي، .داندميرا مانع 
كه برداشت سياسي اين امر را  گويدميادامه 
ديگري وجود دارد  هايارزشكه  كندنمينفي 

كه به امر گروهي، خانوادگي، شخصي و.. 
سياسي  هايارزشكه  گويدنمي؛ شودميمربوط 
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هستند و يا هيچ  هاارزشبه كلي جدا از اين 
-302،ص1385(رالز، ندارند. هاآنارتباطي با 

كه طرح پراگماتيستي او  طورهمان) بلكه 303
در جامعه  1مسئله ثبات« كندميايجاب 

كه آن  سازدميما را مجاب  »دموكراتيك
برداشتي از عدالت به مثابه انصاف را ترجيح 

و  هاديدگاه 2دهيم كه بتواند اجماع هم پوشان
جامع معقول را فراهم آورد. (رالز،  هايآموزه
) بنابراين الزم است كه فرق 303، ص1385

اساسي او با ساير پراگماتيستيان روشن شود. 
رالز عليرغم پراگماتيستهاي آمريكايي منكر 

منديِ هرگونه بحث مابعدالطبيعي نيست، ارزش
بلكه با اتخاذ يك رويكرد هگلي دغدغه اجماع 

و در  دهدميهم پوشان را سرلوحه خود قرار 
مباحث مابعدالطبيعي را در  كندميواقع سعي 

عرصه عمومي بايكوت كند. از اين منظر در 
خالل فضاهاي علمي و دانشگاهي و.. امكان 

ن است و از قضا مباحث مابعدالطبيعي ممك
  شايد خود رالز نيز بدان اقدام ورزد.  

 توانمياما از منظر ديگري نيز طرح رالز را 
كه  طورهمانيك طرح پراگماتيستي دانست. 

هدف انديشه را  ترينبزرگگفته شد ديويي 
. اگر به خوبي به دانستميحل مسئله 

موجود در بطن جامعه آمريكا  هايزمينه
كه در اين دوره فايده باوران  بينيمميبنگريم 

 هايمحيطداراي هژموني خاصي در  تقريباً
هستند.  گذاريسياست هايمحيطآكادميك و 

ليبراليسم مبتني بر فايده باوري در اين دوره 
                                                            
١.Stability 
٢.Overlaping Consensus 

مثل  –بيش از گذشته با تكيه بر قدرت سياسي 
و بيش از  آوردميسر بر  –تاچر و ريگان 
. گويدمي» مهمل بودن عدالت«گذشته سخن از 

انديشمندان  گيرياوجهم چنين از سويي با 
و كلي  شمولجهان هايطرحارائه  مدرنپست
رفته است. رالز كه در اين شرايط به  سؤالزير 

خود آگاه  بومزيستخوبي از بحران موجود در 
فارغ از مباني «با اجماعي  كندمياست سعي 

اين مسئله را چاره » فلسفي در ميان شهروندان
كند. رالز از يك سو ليبراليسم را از اصل سود 

. او با تكيه بر كانت نشان رهاندميو لذت 
در ذات و ماهيت خود  هاانسانكه  دهدمي
بدون اين كه به نفع و غايتي بنگرند و  توانندمي

النه بگيرند. رالز نقص تصميماتي عقاليي و عاد
ليبرال دموكراسي به روايت فايده باوران را از 
طريق رجوع به كانت و نحوي هم نوايي با 

. بر اساس كندميپراگماتيسم زمان خود حل 
اين روايت سود و لذت از جامعه خارج 

ولي ديگر نه اصل و مبنا بلكه نتيجه  شوندنمي
و كه ناظر به هيچ غايت  شوندميقراردادي 

  ) 7ص ،1386 (داوري، غرضي نبوده است.
 ،3از سويي ديگر رالز عليرغم تساوي گرايان

كه تعريف او را  كندميبرابري را چنان تعريف 
بر روابط و مناسبات اقتصادي و  توانمي

اجتماعي امريكا ناظر دانست. او اختالف 
. داندنميدرآمدها را منافي عدالت و برابري 

) ولي سعي دارد تا حد 6ص ،1386 (داوري،
ممكن روند پيشرفت طوري نباشد كه طبقات 

                                                            
١.Egalitarianists  
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پايين اجتماع بيشتر متضرر شوند. طرح 
كه چون عدالت  گويدميپراگماتيستي عدالت ن

در مĤل سودمند است بايد آن را رعايت نمود. 
در زبان پراگماتيسم عدالت نه سودمند است و 

يده نه بنياد كارهاست. پراگماتيسم بر خالف فا
باوري عدالت و آزادي را براي دوام سود و لذت 

را مقتضاي گردش طبيعي  هاآنبلكه  خواهدنمي
  )6ص ،1386(داوري، .داندميامور 

  نتيجه
در انديشه رالز اگرچه از ابتدا  مپراگماتيس

به طور  رفتهرفتهوجود نداشته است ولي 
. پراگماتيسم صدق كندميوسيعي در آن نفوذ 

و از اين  بيندمي هاآنعملي  تأثيردر را  هاگزاره

رو دعاوي مبتني بر مباني نظري خاص را رد 
خود به تبعيت از  متأخر. رالز در آثار كندمي

تا تسامح فلسفي را بر اصول  كندميديويي سعي 
فلسفي  هايبحثعدالت خود تطبيق دهد تا 

نتوانند در مواجهه با اصول مضمر در سنت چند 
معتدل توزيعي  هايسياستقرن اخير غرب و 

قرار بگيرند. رالز پس از انتشار نظريه  هادولت
گفتگو با ناقدان متوجه شد  گيرودار درعدالت 

كه دستيابي به اجماع هم پوشان بين همه آحاد 
مگر با  شودنميجامعه آمريكايي محقق 

برداشتي سياسي و غيرمابعدالطبيعي از نظريه 
  .عدالت به مثابه انصاف
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