
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پيشگان كه ی عدالتخواهان و عدالت به همه

  سعى كردند

ی رقم بزنند   دنيای بهرى#

  ....و اميدشان فقط به او بود 

  

  

  



 وروديه

رسشاخ ! از رسشاخ اقتصادی گذشتيم و حاال وقت وارد شدن به دنيای رسشاخى جديدی است

  .عدالت و قانون

كم و بيش شايد از عدالت شنيده باشيد؛ به عادالنه بودن بعىص/ وقايع و تصميمات فكر كرده 

باشيد؛ يا موقعى كه درس حق و حقوق رو ميخونديم و قرار بود منشا حقوق طبيعى رو پيدا 

اCD شبيه عادالنه بودن به ذهنتون رسيده باشه؛ يا هر سوال ديگه / Cای راجع به عدالت كنيم، يه چرى .

/هوش از بقيه و آموزش دادن اونها توی مدرسه سمپاد و جدا كردن بچه:  مثال Cهای  های احتماال ترى

ی ثروتمندتری به دنيا بياييد، احتمال مهندس شدنتان  خاص، عادالنه است؟ اينكه اگر توی خانواده

 خوUD برای ارزشگذاری آدم
V

يا  هاست افزايش پيدا ميكند، عادالنه است؟ اصال مهندس بودن، ويژىك

به عبارت بهر̀ى كىس رصفا به خاطر مهندس بودن ممكن است از ديگری كه مهندس نيست، ارزشمند 

/ مدرسه، عادالنه است؟ اصال هر  تر باشد؟ معلم Cهای مدرسه، با شما رفتار عادالنه دارند؟ قوانںى

ی مدل  ای قانون است؟ ممكن است افرادی سعى كنند با ارائه قانوD/ عادالنه است يا هر عادالنه

/هاCD كه توی بخىسf از درس اقتصاد خاىص از عدالت، نژادپرسى̀ى را عادالنه بدانند؟  Cاون چرى

/ يا نه؟ اصال عدالت چيه؟ چه ) مثال همون دست نامرhD و اينا(خونديم،  / ميكںى/ Cعدالت رو تامںى

كارهاCD عادالنه است؟ چه جوری بايد بفهميم چى عادالنه است و چى نيست؟ نسبت عدالت با 

  .نون چيه؟ اصال عدالت مهمه؟ و حداقل هزارتا سوال ديگهقا

ها جواب بديم و شما هم بشينيد  ی اين سوال قرار نيست توی اين جزوه به همه! نگران نباشيد

/ كارنامه (ی بيست و از فرم نيفتادن توصيفات كارنامه های ما رو برای نمره جواب Cاصال همںى

توی اين جزوه يه . حفظ كنيد) ارنامه دادن عادالنه است؟توصيفى، عادالنه است؟ از اون مهم تر، ك

های مختلف كه فقط سعى كردن بگن چى عادالنه است و چى نيست؟ و  رسی حرف ميشنويد از آدم

يه جاهاCD هم با هم دعواشون شده؛ مثل هميشه توی كالس اجتماعى، ته تهش قرار نيست بگيم 



يد؛ شماييد كه بايد شماييد كه بايد انتخاب ك! اين درسته و تموم Cنيد؛ شماييد كه بايد تصميم بگرى

اگر هم از خرىC اين سه فعل آخر گذشتيد و به نظرتون زياد به درد نميخورن، خيىل آروم  .فكر كنيد

  ....رسشاخ رو ببنديد و به يک عرص زيبای بهاری فكر كنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

سيم كه  قبل از ورود به بحث عدالت و مثال xكه برای آن در نظر داريم بايد برى CDاصال دانسں̀ى/ : ها

در مورد عدالت چه فايده ای دارد؟ واقعيت اينه كه نوشں̀ى/ در باب اهميت عدالت، كمى سخت تر 

ى ه؛ اگر از تفصيل دوری كنيم بايد اول سع-از نوشں̀ى/ درباره ی اهميت حق و وظيفه يا اقتصاد

كنيم كه عدالت رو خيىل ساده و راحت تعريف كنيم؛ فعال از ما قبول كنيد كه عدالت يعىى/ 

ی را كه بايد دريافت كند، دريافت ميكند) مهم(وضعيى̀ى  / Cتقريبا . (كه در آن مشخص هر كس چرى

ای  مثال اگر در جامعه!) پرداز عدالت قبولش دارند تعريفى است خنىىf كه اكرىf بزن بهادرهای نظريه

ای عدالت حقوى̀ڡ  دالت حقوى̀ڡ برقرار باشد، هر كىس حقى را كه بايد داشته باشد، دارد؛ در مدرسهع

آموز در آن رعايت بشود چون حقوق ذكر شده در آن،  برقرار است كه منشور مىل حقوق دانش

ی كه حقشان  آموز بايد داشته باشد و اگر هر كدام از دانش حقى است كه دانش / Cآموزان به چرى

در اصل عدالت به دو . نتوانند دست پيدا كنند، مدرسه از عدالت حقوى̀ڡ ساقط ميشوداست، 

ها  كه بعىص/ (ی اصىل عدالت قضاCD و عدالت اجتماعى تقسيم ميشود؛ در عدالت قضاCD  حوزه

ی اعمال خود،  هر كىس به هر كيفر يا پاداىسf كه در نتيجه.) معتقدند همان عدالت حقوى̀ڡ است

س Cهای بسيار زيادی دارد، تعريفى كه  در عدالت اجتماعى هم كه زيرشاخه. دمستحق آن است، مرى

هاCD مثل درآمد، ثروت،  امكانات و داشته!) بعدا ميفهميد يعىى/ چى(ارائه ميكنيم، توزيع موجه

لت، سواد و  /   . است... احر̀ىام و مرى/

خورد؟ به  رد مىحاال دانسں̀ى/ عدالت و اينكه چه وضعيى̀ى عادالنه است و چه وضعيى̀ى نه، به چه د 

اين درد كه بتوانيد رفتارهای خود و ديگران، وضعيت خود و ديگران را از لحاظ اخالى̀ڡ بودن، 

يد كه چه رفتار و وضعيى̀ى، پسنديده است و چه وضعيى̀ى نه؛  Cمقايسه كنيد و در نهايت تصميم بگرى

كنيد و چه انتظاری در موقعيى̀ى ميتوانيد چه كاری كنيد و چه كاری نه؛ شما حق داريد چه رفتاری 

داشته باشيد و همينطور ديگران حق دارند چه رفتاری كنند و چه انتظاری داشته باشند؛ شما 

يد چون آن وقت به ديگران هم  توانيد بر اساس ميل و خواست لحظه نمى Cای خود تصميم بگرى



ند  ی مشخىص رصفا بر اساس تمايالت لحظه ای خود تصميم دهيد بدون هيچ ضابطه اجازه مى Cبگرى

و در اين صورت هيچ نظام اجتماعى پايدار نخواهد ماند و هر  كىس هر لحظه بايد تنها به بقای 

های عدالت  رفں̀ى/ به ريشه. ماند خود فكر كند و از پرداخں̀ى/ به نيازهای سطح باالتر خود، محروم مى

شوند كه  متفاوت مىرفتار افراد تنها از آنجاCD . كند كه خود و ديگران را بسنجيد به شما كمک مى

ی  تعاريف اخالق و عدالت در نظر آن ها تفاوت پيدا مى كند؛ اگر بتوان اثبات كرد كه جامعه

ای است كه در آن نژاپرسى̀ى رواج نداشته باشد، احتماال توجه بسياری از افراد را كه  عادالنه، جامعه

ه آن هستند، جلب خواهد امل باند و رصفا از روی عادت، ع به نژادپرست بودن خود نينديشيده

اند كه  هاCD برخى فكر مى كرده كرد؛ حتما برايتان چندان قابل پذيرش نيست كه بگويم واقعا در زمان

  ! ها حق دارند نژاد خود را برتر و نژاد بقيه را پست بدانند هاست و آن نژادپرسى̀ى، حق آن

يد مگر آنكه به اصوىل برا  شما نمى Cی رفتار درست دست پيدا كرده توانيد به درسى̀ى تصميم بگرى

باشيد؛ ممكن است خيىل از ما بدون انديشيدن به اين اصول، اتفاقا راه درست را پيدا كنيم وىل از 

كند؛ ديد شما نبايد تنها ناظر به خودتان باشد؛ شما بايد جوری فكر كنيد  اين به بعد ماجرا فرق مى

كند، قانع كنيد كه رفتار شما به  مثل شما رفتار نمىای را كه  و جوری رفتار كنيد كه بتوانيد هر ديگری

راه  nشما بايد هر لحظه به اين فكر كنيد كه قرار است از ميان . تر از اوست فالن داليل، درست

موجود برای رفتار كردن، تنها يک راه را انتخاب كنيد و اين انتخاب چون انسان ِ متفكر و انديشمند 

باشد و بايد بتوانيد برای رفتارهای !) اگر وجود داشته باشد(يا شانس هستيد نميتواند از روی اتفاق

وی كنند تا به  Cخود ريشه و اساس پيدا كنيد و سعى كنيد بقيه را هم مجاب كنيد كه از روش شما پرى

و چه كاری ) اخالى̀ڡ (اگر بتوانيم بفهميم كه چه كاری درست. وضعيت بهر̀ىی دست يابيم

اخالى̀ڡ (نادرست Cی عادالنه يعىى/ جامعه ای كه هر كىس  توانيم بگوييم جامعه قت مىاست آن و) غرى

تنها با فكر كردن  .كند در هر وضعيى̀ى، رفتار درست را انجام مى دهد و از رفتار نادرست اجتناب مى

د افراد بايد چگونه با هم رفتار كنند؟ قانون بايد شامل  در اين باره است كه مى Cتوانيد تصميم بگرى

ی باشد؟ / Cمثال اگر بتوانيد اثبات كنيد كه پيچاندن گوش  و جامعه چگونه بايد نظم پيدا كند؟  چه چرى



اخالى̀ڡ (آموز، نادرست دانش Cها كه مثال  صدها سال معلم! اين كار خيىل هم راحت نيست(است ) غرى

آموز را حق خود و كامال اخالى̀ڡ  نماد كوچىك از رفتار نمادين هستند،پيچاندن گوش دانش

چون حق (شود عادالنه است آموز پيچانده نمى ای كه در آن گوش دانش آن وقت مدرسه .)دانستند مى

  !بگذريم...... كنيد كه چرا  واقعا فكر مى .و بالعكس) آموز به او رسيده دانش

كار اصىل ما در اين رسشاخ آن است كه شما را آشنا كنيم با تعدادی نظر كه در آن افرادی سعى 

توان رسيد كه  ی درست و چه كاری نادرست است؛ از اين راه هم به اين مىاند بفهمند چه كار  كرده

  .تر بدانيد حاال خود دانيد كه كدام را دقيق. چه وضعيى̀ى عادالنه و چه وضعيى̀ى ناعادالنه است

! ی عمل اخالى̀ڡ و عادالنه دارن بزن بريم كه ببينيم همكاران من توی رسشاخ چه نظری درباره

    ....يوهو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



/  بنتينيو: نظر اول    :كند ، تقديم مى!با آزادی بيان كاملعدالت،  !!های برزيىل از تئوريسںى0

ای به دردنخوری درباره يادتونه كه معلم اجتماعى! آقا: بنتينيو  / Cحقوق طبيعى«ی  تون يه چرى «

اCD درباره ميگفت؟ توی كتاب / Cش حرف ش نوشته بود؛ به نظر من اينا همه تون هم يه چرى  UD های

ی به عنوان حقوق طبيعى وجود داشته باشه؛ . حساب و كتاب هستند / Cاصال من قبول ندارم كه چرى

ی وجود نداره كه انسان. تون ياوه است ها با اجازه ی اين همه / Cها به  ميدونيد چرا؟ چون هيچ چرى

ی خاطر انسان بودنشون حق برخورداری از اون رو داشته باشن؛ به نظر من حق هر كىس اينه كه كار 

رو انجام بده كه بيشر̀ىين سود رو برای خودش داشته باشه؛ حاال اگر خيىل گرىC داديد ميتونم قبول 

گرفتيد . ی مردم رو داشته باشه كنم كه به جای بيشر̀ىين سود برای خودش، بيشر̀ىين سود برای همه

ی نميفهميد؛ منم اگر چهار پنج ماه اون  / Cعلم ها رو از م....چى گفتم؟ هان؟ ميدونم كه چرى

ها رو ميخوندم؛ كاش خودم معلمتون  ها داشتم اين جمله م شنيده بودم اال�ن مثل گيج اجتماعى

  .اونوقت حاليتون ميكردم كه چى درسته و چى غلط. بودم

پرسيد كه بيشر̀ىين سود يعىى/ چى؟ جواب من اينه كه يعىى/ بيشر̀ىين لذت؛ يعىى/ بيشر̀ىين  خب اگر مى

 اخالى̀ڡ، به حداكرىf رساندن شادی و به حداقل باالتري! شادی؛ يعىى/ بيشر̀ىين حال
V

ن اصل يک زندىك

حاال شما ميتونيد به اين فكر كنيد كه توی . تموم شد رفت. رساندن غم و درد است

ی تصميم Cهاتون اون راهى رو انتخاب كنيد كه بيشر̀ىين حال رو براتون فراهم كنه و يا ميتونيد  گرى

/ برای همهاون راهى رو انتخاب كنيد كه بيشر̀ىين حا  Cی مردم جامعه ايجاد  ل رو در حالت ميانگںى

، وظيفهها كالس با مسخره كردن يک نفر  ی بچه كنه؛ مثال اگر همه / ی اخالى̀ڡ معلم اينه  حال ميكںى/

/ ! كه اون رو مسخره كنه Cسيد كه خب اون كىس كه مسخره ميشه ممكنه ناراحت و غمگںى xشايد ميرى

/  ی بچه شادی بقيهبشه؛ آره درسته وىل خب حتما مجموع  هاCD كه با مسخره شدن اون حال ميكںى/

ان غمى / Cه كه اون يه نفر در ازای مسخره شدن بهش دست ميده؛ پس لطفا - خيىل بيشر̀ى از مرى

  !مسخره كنيد



سيد كه خب عدالت چيه؟ من هم به شما ميگم؛ عدالت يعىى/ وضعيى̀ى كه در آن  xممكنه ازم برى

ی دولت هم اين  وظيفه. جمعى را به حداكرىf برساند؛ تمامهميشه تصميماD̀ گرفته شود كه شادی 

/ و سياست Cاعمال كنه كه شادی اجتماع رو در نهايت افزايش بده وسط اينه كه قوانںى CDالبته . ها

يم كه توی كوتاه مدت،  Cمن قبول كنم كه بايد يه تصميمى بگرى CDحواستون باشه؛ ممكنه يه جاها

اD/ كه در كوتاه غم رو افزايش بده وىل در بلندمدت  / Cباعث افزايش شادی بشه بيشر̀ى از اون مرى

صبح بيدار شدن و  ۶مثل درس خوندن؛ نگيد كه از امتحان دادن و ساعت ! مدت، غم داشته

يد كه هيچ رقمه قبول نميكنم؛ وىل واقعيتش اينه كه  Uمعلم اجتماعى رو تحمل كردن، لذت ميرى

ای براتون داره كه نگو  فايده! ها مدت اين زجر و فالكت ای ميكنيد چون در بلند شما داريد كار اخالى̀ڡ 

س xاحتماال اگر درس نخونيد در كوتاه مدت حال بيشر̀ىی كنيد وىل خب حتما در بلند مدت ! و نرى

ی اساىس باشيد Cپس لطفا درس بخونيد. بايد منتظر يه حالگرى!  

ها  يشر̀ىی از حاصل بيگاری اونها بيگاری بكشيد كه در نهايت سود ب اگر شما بتونيد يه جوری از برده

تون بياد به نسبت غمى كه اونها متحمل ميشن، كارتون كامال اخالقيه؛ وىل خب كار سختيه ديگه؛  Cگرى

ی كه خيىل حال بده  / Cچون اونا معموال خيىل ناراحت ميشن و اين كار شما رو برای توليد يه چرى

دالر حقوق برای درست كردن  ۱روزی سخت ميكنه؛ پيشنهاد ميكنم كه از كارگرای بدبخت چيىى/ با 

كارگری كه دارن دچار  ۱۰۰۰بوک و اينا استفاده كنيد كه مثال در ازای هر  پاد و مک پد و آی آيفون و آی

ی ميشن بتونيم  قاعده Cهى ۵۰۰۰۰ی حالگرى / . تا آيفون درست كنيم كه خيليا باهاش خييييىل حال كںى/

  !پس آيفون بساز اونم با كارگر چيىى/ 

ی اين رسشاخ(ن خرزوخا  Cمسئول حالگرى : (! UD ؟ فكر كردی اينجا
V

بگو ببينم بنتينيو؛ چى چى ميىك

؟ هان؟ تو كه اينطوری داری حقوق فردی رو  /  بچه ها قبول ميكںى/
V

صاحبه؟ فكر كردی هر چى بىك

ی Uزير سوال ميرى.  



م؛ من كه اولش گفتم: بنتينيو Uم كه ميرى Uخب ميرى . CDرو هوا / Cه؛ تنها  -به نظر من حقوق طبيعى چرى

ی كه اهميت داره اينه كه ببينيم در نهايت از انجام دادن هر كاری، در مجموع چقدر سود برده  / Cچرى

ر هاCD هم وجود نداره؛ در هر زمان و مكاD/  هيچ هنجار بنيادين و از اين حرف. ميشه و چقدر رص/

ی سود بيشر̀ىی ممكنه يه كاری درست و اخالى̀ڡ باشه؛ چون ممكنه توی هر زمان و مكاD/ يک كار 

ر بيشر̀ىی داشته باشه و يه كار ديگه   حله؟. ای رص/

 اگر همه. خب خنديديم: خرزوخان 
V

ی  ها يه جا جمع بشن و از صحنه ی داعىسf  يعىى/ تو ميىك

سوزانده شدن خلبان اردD/ به وجد بيان، هيچ دليىل برای محكوم كردن و وحشيانه دونسں̀ى/ اون 

ن از اين كارعمل وجود نداره چون اونا دارن خيىل  Uلذت ميرى.  

ی؛ مگر اينكه بتوD/ بهم ثابت كىى/ كه در كل ممكنه اين جور كارها اثرات : بنتينيو  / Cچرى / Cيه همچںى

/ اين كار  ناپسندی روی مردم جهان داشته باشه و مثال اونها رو خشن تر كنه و پيامدهای غم Cانگرى

  .ول كنم كه كار درسى̀ى نيستها باشه؛ اونوقت ممكنه قب ای داعىسf  خيىل بيشر̀ى از شادی لحظه

يعىى/ تو قبول نداری كه سوزاندن يک آدم UD گناه به خودی خود كار وحشيانه و : خرزوخان

  نادرستيه؟

/ حسابم رو بيارم و سود و : بنتينيو  Cنه؛ هيچ به خودی خودی وجود نداره من بايد چرتكه و ماشںى

ر و غم و شادی رو محاسبه كنم تا بتونم در مورد درست و   .غلط بودن حرف بزنم رص/

فرض كن !! خب يه سوال ديگه؛ ميخوام قشنگ زير و روی افكارت رو بريزم رو صفحه: خرزوخان 

آيا شكنجه كردن . ايد فردی كه متهم به عمليات بمبگذاری در قسمى̀ى از شهر است را بازداشت كرده

  گذاری برای لو دادن جای بمب، كار درسى̀ى است؟  اين مظنون به بمب



خب ميدونم كه با شكنجه درد زيادی به اون مظنون وارد ميشه وىل بايد بگم كه چون : بنتينيو

ی كشته شدن تعداد زيادی از مردم ايجاد ميكنه، بايد  انفجار بمب، درد بسيار بيشر̀ىی رو در نتيجه

  .اون مظنون رو شكنجه كنيم

  ونيم شكنجه كنيم؟تا رو ميت ۱۰۰نفر مظنون بوديم چى؟ هر  ۱۰۰اگر به : خرزوخان 

/ حسابم رو بيارم و حساب كنم: بنتينيو  Cبذار ماشںى.  

تا شما مجموع غم و شادی رو حساب ميكىى/ بگم كه خب از كجا معلوم اصال با : خرزوخان 

، اونوقت هر اتفاى̀ڡ  شكنجه اون فرد اعر̀ىاف كنه؟ از طرىڡ/ اگر شما مجوز شكنجه كردن رو صادر كىى/

/ و عمال شما شكنجه رو وارد سيستم بازجوCD بيفته، هر مظنوD/ رو به عل ت هر اتهامى شكنجه ميكںى/

/ مجوز شما الىك الىك شكنجه  Cكرديد و از اون دفاع ميكنيد و ممكن است ساالنه هزاران نفر با همںى

  .در ضمن به نظر من حى̀ى اون مظنون هم همچنان يه حقوى̀ڡ داره. بشن

ن؟ : بنتينيو  Cبذاريم مردم بمرى 
V

يک جرم محسوب ميشه يعىى/ شما ميىك fخب شما خودت رس

  !كش آدم! اينجوری؛ قاتل

  . بازی درنيار م شلوغ-من خودم اينكاره: خرزوخان

/ ما يه رسی هم عقيده هم داريم كه ميگن نبايد توی اون موقعيت شكنجه كرد؛ اونا : بنتينو Cببںى

رش بيشر̀ى از های تو رو ميارن و ميگن كه شكنجه كردن اون در نهايت  دقيقا همون استدالل رص/

رشه يا نه . نظر نيستيم هممون هم. شه فايده وىل همچنان داريم رس اينكه سود اين كار بيشر̀ى از رص/

  .فكر ميكنيم نه حقوق طبيعى و اين حرفا

م رساغ يه موضوع ديگه؛ اگر اون متهم حرف نزد يا : خرزوخان  Cسم و مرى xخب يه سوال ديگه ميرى

 UD هاش رو جلوی چشمش شكنجه بديم كه اعر̀ىاف كنه؟ بريم بچهگناهم ما ميتونيم  فقط گفت من  



؛ من ديگه حرىڡ/ ندارم! مغلطه نكن آقا: بنتينيو    . اصال تو داری بحث رو منحرف ميكىى/

سه؛ فعال وايسا!! خب: خرزوخان  Cمرى UDها تا اينجای  بذار ببينيم نظر بچه. بحث داره به جاهای خو

ن و كار چيه؟  Cنامردی كردم، مچخودشون بايد تصميم بگرى CDن؛ اگر تو -اگر من يه جاها Cم رو بگرى

ن Cهای خرزو رو پيدا  معلم اجتماعى هم گفته هر ىك بتونه مغلطه! در رفى̀ى كه حالت رو بگرى

  .كنه، مثبت داره

  !ها از نظر من دفاع كردن؛ له و لورده ديدی ضايع شدی؛ ديدی بچه: بنتينيو 

 : خرزوخان 
V

ی من تو اين رسشاخ سوال  هنوز سوال دارما؛ كال وظيفهوىل من . باشه تو درست ميىك

  .ه-پرسيدن

  .خب بفرماييد: بنتينيو 

  يه نظرم خيىل داغونيد؛ ميدوD/ چرا؟ : خرزوخان 

  چرا؟: بنتينيو

چون تو مثال قبل يه جاCD خودتونو لو داديد؛ گفتيد بعضيا ميگن درسته و بعضيا ميگن : خرزوخان 

  .غلطه

دكر̀ىا هم با هم ديگه اختالف نظر دارن؛ اختالف نظر كه خوبه؛ باعث رشد  خب بگن؛ آقا: بنتينيو

  .فكری ميشه

مشكل اينه كه اصال معلوم نيست شما با چه معيار و مالىك ميخوايد سود و زيان رو : خرزوخان

يد كه يه فرد چقدر  Cمحاسبه كنيد؛ انگار همينجور روی هواست؛ شما اصال نميتونيد اندازه بگرى

/ ميش Cی نيست ه از يه اتفاق يا بقيه چقدر خوشحال ميشن؛ اينا كه با خط كش قابل اندازهغمگںى Cگرى .

رها رو اندازه. همينجوری روی هوا يه چى ميگيد ی كرد؟ اگر  مگه ميشه اصال مجموع سودها و رص/ Cگرى



ی نيست؛ آدم تكليفش با  حرف شما درست هم باشه، الاقل مشكلش اينه كه دقيقا قابل اندازه Cگرى

بعد در ضمن حاال ما هر كاری بخوايم كنيم بايد ببينيم كه . ى̀ى و غلطى كارش معلوم نيستدرس

ی ميذاره و اينا؛ شب ميشه تا چرتكه بندازيم كارمون روی همه Cی مردم دنيا چه تاثرى.  

؛ : بنتينيو خوشحالم از اينكه باالخره نظر ما رو قبول كردی و داری باهام بحث درون گفتماD/ ميكىى/

/ كه درسى̀ى اصل حرفام رو قبول كردی باالخر  Cداشته باشه وىل همںى D̀ه هر نظری ممكنه يه اشكاال

  . برام كافيه

كت: خرزوخان  fها خوندم كه انگار رس Uچه  توی خرى / ن تا ببيںى/ Cهای زيادی از رفقای تو همفكری ميگرى

  .كاری سودش بيشر̀ىه و برن انجامش بدن

  !ما اينيم ديگه خرزو دو زاری: بنتينيو

كت فورد كه ماشيىى/ درست ميكنه به نام پينتو: وخان خرز  fرس /Dيه زما.  / Cيه مشكىل كه اين ماشںى

به ، منفجر ميشد داشت اين بود كه با يه رص/ / Cوقى̀ى اين ماجرا به ! ی نه چندان شديد به باک ماشںى

ن معلوم شد كه مسئوال !) ی شكايت يىك از افرادی كه خيىل سوخته بود در نتيجه(دادگاه كشيده شد 

ميليون پينتوCD كه  ۱۲.۵دالری،  ۱۱ی  اونها ميتونستند با يک قطعه.  فورد از اين ايراد مطلع بودند

از طرىڡ/ . ميليون دالر ۱۳۷.۵= ميليون ۱۲.۵* دالر  ۱۱فروخته شده بود را از اين خطر حفظ كنند وىل 

ند و نفر بم ۱۸۰ی تركيدن باک پينتو حدودا ساىل  بيىى/ شده بود كه در نتيجه پيش Cنفر هم خيىل  ۱۸۰رى

 بشن و اگر در ازای هر مرگ، 
V

هزاردالر، از طرف كمپاD/ فورد پرداخت بشه و ۲۰۰شديد دچار سوختىك

 هم 
V

بيشر̀ى از  ۱۳۷.۵ميليون دالر و چون  ۴۹.۵هزار دالر، مجموعا ميشه ۶۷در ازای هر سوختىك

۴۹.۵- / بته اين كمپاD/ توی دادگاه محكوم ال. ه اونا تصميم گرفته بودن كه تغيرىC تو پينتو ايجاد نكںى/

  .وىل احتماال تو ايرادی تو اين كار نميبيىى/ . شد و خيىل هم جريمه مجبور شد پرداخت كنه



/ اين فوردی: بنتينيو  C؛ ميفهمى چى ميگم؟ نه ميفهمى چى  ها يه شاخه ببںى ی خاىص از ما هسں̀ى/

 / ر رو فقط تو پول ميبيںى/ ی جز پول  يىك از ايرادهای. ميگم؟ اونا سود و رص/ / Cاينا اينه كه براشون چرى

/ و اينا. مطرح نيست / كه تعداد زيادی خانواده رو دچار ناراحى̀ى ميكںى/   . مثال درک نميكںى/

ميليون دالر ارزش  ۸۸ی  يعىى/ اين ناراحى̀ى ها رو ميتوD/ حساب كىى/ و ببيىى/ به اندازه: خرزوخان 

هسں̀ى/ رو ميخوای به واحد دالر تبديل ها كه يه حس دروD/  دارن يا نه؟ اصال چجوری اون ناراحى̀ى 

؟   كىى/

/ رو نميشه با پول سنجيد. يه كاريش ميكنم ديگه؛ وقت ميخوام: بنتينيو  Cوىل فكر نكن كه همه چرى.  

  يعىى/ ميشه؟: خرزوخان

سيم معلومه كه ميشه؛ بيا از بچه: بنتينيو xها برى.  

  .بفرماييد اين شما و اين بچه ها: خرزوخان

های من جواب بده و تحويل معلم اجتماعى بده تا من  كاغذ برداره و به سوالخب هر ىك يه : بنتينيو

م Cحال اين خرزو رو بگرى.  

ان پول به شما پرداخت شود تا حارص/ باشيد كه يک َچک درست و حساUD در ناحيه -۱ / Cی ُلپ  چه مرى

  . مباركتان زده شود؟ هر چقدر بگيد قبوله

يد يه كر  -۲   م نيم مر̀ىی بخوريد؟در ازای دريافت چه مبلغى حارص/

چقدر پول ميخواهيد تا حارص/ باشيد اون دندون ته ته رو به ما تحويل بديد؟ و ديگه پس  -۳

يدش طبعا Cنگرى.  

يد بقيه - ۴  كنيد؟ به درد  ی عمر را بدون انگشت كوچيكه در ازای پرداخت چه مبلغى حارص/
V

ی پا زندىك

  !نميخوره چندان



ی يه قيمى̀ى : بنتينيو / Cداره ديدی خرزو؛ هر چرى.  

ی  ها نظرش رو درباره آقا ظاهرا ما بايد بريم و يه نفر ديگه بياد برای بچه. بعيد ميدونم: خرزوخان

  موافقيد؟. عدالت ابراز كنه

  .به نظرم وقتتون رو تلف ميكنيد؛ همه نظر من رو قبول دارن: بنتينيو

  .خيىل خب؛ ميشينيم و تماشا ميكنيم: خرزوخان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



زا تقد: نظر دوم    : يم ميكند ميله مرى0

 / Cهم داريم و به خاطر همںى CDمن كال خيىل با بنتينيو هم نظرم وىل طبعا با هم يه اختالف نظرها

اختالفات هم به من وقت دادن كه بيام اينجا و از نظراتم براتون بگم؛ حرف زيادی هم ندارم 

اCD به حرف / Cفقط اميدوارم خرزوخا . های بنتينيو اضافه كنم چون فقط بايد يه چرى UDن، اينجاها آفتا

  !شو ندارم نشه كه حوصله

ط اينكه بفهميم يه كاری درسته يا نه، اينه كه هر فردی در انجام هر چه  fآقا به نظر من تنها رس

طى كه به ديگران آسيب نرساند مى fيت ديگه . خواهد، آزاد باشد به رس fچندان سود و شادی اكرى

ه كه در ازای انجام هيچ كاری، حق نداريم به اهميى̀ى نداره برای من وىل خب بايد حواسمون باش

كىس آسيب برسونيم چون در اين صورت آزادی اون رو محدود كرديد و يه بالCD رسش آورديد كه 

/ و اگر همه در انجام آنچه ميخوان،  آدم. خودش نميخواسته ها حق دارن كاری كه ميخوان رو بكںى/

  .ی اخالى̀ڡ و عادالنه داريم جامعهآزاد باشن، اونوقت ما ميتونيم ادعا كنيم كه يه 

ی شما بخواين كه معلمتون يک نفر رو مسخره كنه، من برخالف بنتينيو نميتونم اين كار رو  اگر همه

ی كه ميخوايد، عمل بشه اونوقت  / Cيت هستيد وىل اگر به چرى fتاييد كنم چون شما هر چند كه در اكرى

وط به آسي fسه و من آزادی رو مرس Cب نرسيدن كردم؛ پس اخالقا حق نداريد از به يه نفر آسيب مرى

حله؟ شايد ادعای من در مورد هم نظر بودن با بنتينيو رو رد كنيد وىل خب من اين رو . اين كارا كنيد

قبول ندارم؛ من فكر ميكنم احر̀ىام به آزادی افراد در بلندمدت منجر به بيشر̀ىين سود و بيشر̀ىين 

ی كه آزادی رو زي / Cرش بيشر̀ى باشه، لذت خواهد شد و هر چرى ه، اگر هم سودش از رص/ Uر سوال برى

ی مثل احر̀ىام به آزادی، سود و  اين اتفاق در كوتاه / Cمدت ميفته و مطمئنا در بلندمدت هيچ چرى

سيد ی مثال زدن ندارم، از معلم اجتماعى حوصله. فايده نداره xخالصه بگم اگر آزادی رو ! تون برى

فت حذف كنيد، همه شبيه هم ميشن؛ به نظر من  fو احتمال پيرس CDاگر همه شبيه هم بشن، پويا



/ تا هر ىك يه راهى به ذهنش برسه و جوشش و انرژی اجتماعى  ؛ خب بايد با هم فرق كںى/ / Cمياد پايںى

  .اينم از سود بلندمدت آزادی در نظر من. حفظ بشه

سه كه بتونيد ادعای هم نظر بودن با بنتينيو رو رد كنيد : سوال *  C؟ مثال يه مثاىل راهى به ذهنتون مرى

ر باشه برای كل  بزنيد از حالى̀ى كه توش آزادی محدود ميشه وىل در بلندمدت هم سود بيشر̀ى از رص/

  .جمعيت

  !ما اومديم: خرزوخان

زا  ميله Cآقا ولمون كن ديگه: مرى.  

  .من صالحت رو ميخوام؛ بيا با هم بحث منطقى كنيم! نه پرسم: خروزخان

زا  Cچيه؟ همش مغلطه و سفسطه و گمراهتو بحث منطقى : ميله مرى /Dكردن و خاىل بندی و  ميدو....  

/ كه ىك درست ميگه و  مون به قضاوت بچه ما همه: خرزوخان  ها گذاشته ميشيم و اونا معلوم ميكںى/

  .ىك غلط؛ البته من ادعاCD ندارم

زا Cمعلومه: ميله مرى!  

اCD درباره ميخوای اول بچه: خرزوخان  / Cكه تو ی عدالت اقت ها يه چرى CDا / Cصادی و بازارآزاد و چرى

/ بعدش من و شما يه بحث كوچيک در مورد نظرتون داشته  ۱رسشاخ خونده بودن، مطالعه كںى/

  باشيم؟

زا  Cی عدالت اقتصادی حتما موافقم؛ بريم كه بخونن درباره: ميله مرى!  

------  



BOXعدالت اقتصادی  

اد مبتىى/ بر دست نامرhD و آزادی عرضه و خب شايد بدونيد كه توی آمريكا به عنوان نماد بازار آز 

ی كه تو اقتصاد (تقاضا / Cدرصد باالی ثروتمند جامعه مالک حدود  ۱) ياد گرفتيم! احتماالهمون چرى

،  يک سوم از ثروت كل جامعه يا به عبارت ديگر، يک درصد باالCD به اندازه ی نود درصد پاييىى/

 كنيم كه واقعا بايد چه كرد؟ آيا ميتوان اين حاال ميخوايم توی رسشاخ عدالت بررىس! ثروت دارند

ايط را ناعادالنه دانست يا اينكه تفاوت استعداد و هوش افراد، آن fها را ثروتمندتر از ديگران كرده  رس

/ ناعادالنه Cبرداری يا زور و اجبار  ی اين ثروت بدون هيچ كاله ای وجود ندارد و همه و هيچ چرى

  .مشهودی به دست آمده است

؟ خب معلومهبنتيني زا يک اختالف بنيادين در جا دارند؛ چه اختالىڡ/ Cو و ميله مرى . CDبنتينيو ميگه تا جا

/ تعداد زيادی از  كه ميتونيد از ثروتمندان جامعه، به عنوان ماليات، ثروت Cيد و بںى Cهاشون رو بگرى

عه وارد ميكند وىل درصد باالی جام ۱۰اين كار با اينكه يک مقدار ناراحى̀ى به مثال . فقرا تقسيم كنيد

ی و شادی  Cكه ميشه ماليات بگرى CDرو خوشحال ميكنه؛ پس بايد تا جا / Cخييييىل اون نود درصد پايںى

البته يه رسی از دوستای بنتينيو هسں̀ى/ كه با تفكرات خودش يه حرف ديگه . (كل رو افزايش بدی

نن راجع به اين موضوع؛ ميتوD/ پيش / Cكه م مرى 
V

؟ يعىى/ بتوD/ بىك مكنه اين تقسيم ثروت كه بيىى/ كىى/

رش برای كل جامعه بيشر̀ى از سودش بشه   !)سخته ميدونيم. بنتينيو ميگه، يه جوری در نهايت رص/

ه يا  Cزا اما با همان استدالل آزادی، ميگويد ما حق نداريم آزادی افراد در مرصف، ذخرى Cميله مرى

يم؛ حى̀ى يک  هايشان را نقض كنيم و اصال حق نداريم از كىس انداز كردن ثروت پس Cماليات بگرى

هيچ اجباری برای توزيع درآمد به صورت ماليات و هر صورت ديگری ممنوع است؛ وضع ! قرون

. فقرا هم به ثروتمندان ربطى ندارد؛ به خودشان مربوط است؛ ميخواستند كار كنند و پول دربياورند

/ كار و حى̀ى در نظر ميله. مشكل ما نيست Cزا، دولت حق ندارد قوانںى Cی  حداقل دستمزد و بيمه مرى

ها را  پوست اجباری و منع استخدام بر اساس نژاد را تصويب كند؛ اگر يک كارفرما ميخواهد سياه



د؛ اگر كىس ميخواهد با روزی  Cسنت كارگر  ۱۰استخدام نكند، كىس نميتواند جلوی آزادی او را بگرى

/ كند؛  Cاگر كارفرما ميخواهد توی رس كارگر استخدام كند، كىس نميتواند بيايد و حداقل دستمزد تعيںى

هم بزند و كارگر هم به خاطر حفظ كارش مجبور است قبول كند، خب به من و شما چه؟ هر 

حى̀ى داشں̀ى/ استاندارد و مجوز وزارت بهداشت و مدرک شغىل . دوشون به اين كار، راىص/ هستند

بزنم و با آشغال، كالباس ی كالباس  آقا من دوست دارم يک كارخونه. تواند اجباری باشد هم نمى

همه هم بيايند بخرند؛ به شما چه؟ ! درصد آشغال۱۰۰درست كنم و بفروشم؛ روش هم بنويسم 

حى̀ى دكر̀ىها هم الزم نيست . من آزاد هستم كه توليد كنم اونها هم آزاد هستند كه بخرند

كنه، به كىس مون برام جراحى كليه  خوانده باشند؛ آقا من دوست دارم بدم بقال رس كوچه درس

  .بگذريم. چه؟ خودم خواستم

دعوا رس اينه كه باالخره بايد چى كار كنيم؟ احتماال توی كالس اجتماعى، برای دعوا كردن رس اين 

  .وقت خواهيم گذاشت و نميخوايم رسشاخ بيشر̀ى از اين طوالD/ بشه

 -----  

  .خب دفاع كن: خرزوخان 

زا  Cاز چى؟: ميله مرى  

عتقدی كه كه اگر ما بخوايم ميتونيم بريم پيش هر كىس و برامون عمل خب يعىى/ تو م: خرزوخان 

  جراحى انجام بده؟

زا  Cاگر خودمون بخوايم آره؛ آزاديم: ميله مرى.  



اگر يه كىس از . خب مشكلت همينجاست؛ ما اونقدرها هم كه فكر ميكنيد آزاد نيستيم: خرزوخان 

ى و مجبور باشه اين كار رو كنه، به نظرت واقعا روی ناچاری و فقر، بره رساغ يه UD سواد برای جراح

  با آزادی و اختيار بوده اين انتخابش؟

زا Cه؛ ميخواست نباشه: ميله مرى Cدر ضمن من هنوز معتقدم كه اون با اختيار اين . به ما چه كه فقرى

  .كار رو كرده و كارش هم كامال اخالى̀ڡ و در نتيجه، عادالنه است

/ اگر توی باز : خرزوخان  Cارها هيچ محدوديى̀ى وجود نداشته باشه، سنگ روی سنگ بند نميشه؛ ببںى

/  اونهاCD كه رسمايه ن برای پول هر كاری كںى/ حيف كه . دار ميشن هيچ محدوديى̀ى نميشناسن و حارص/

هاCD دارم وگرنه يه فيلم سينماCD بهت معرىڡ/ ميكردم كه بری ببيىى/ و بفهمى كه چجوری  معذوريت

ی سودجو به وجود ميان كه بازار رو به گند ميكشن و رس همه رو كاله توی قلب بازار آزاد يه رس 

/ و كاالهای به درد نخور و حى̀ى موادغذاCD و داروی  ميذارن و قيمت ارز و سكه رو اينور اونور ميكںى/

آشغاىل به مردم ميندازن برای سود بيشر̀ى؛ اگر دولت نباشه كه اينها رو محدود كنه و نذاره هر كىس 

ت جلو بره، اونوقت ما عمال يه عده خواهيم داشت كه هى ثروتمندتر و ثروتمندتر بدون محدودي

تر و فقرىC ميشن و تجربه هم نشون داده كه اتفاقا اون عده Cی ثروتمند  ميشن و يه عده كه هى فقرى

/ اينكه ثروتمندتر ميشن، كوچيک Cها هم عالوه بر اينكه  به مرور زمان در عںى Cتر هم ميشن و اون فقرى

چون تعداد كساCD كه موفق ميشن توی . تر ميشن اتفاقا جمعيتشون مدام بيشر̀ى ميشه چارههى بي

دارتر شدن همچنان برنده باشن خيىل كمر̀ى از كساCD خواهد بود كه از دام  آور پول رقابت رسسام

 / اونوقت كار به جاCD ميكشه كه يهو در نهايت ميبيىى/ چند صد نفر، ميشن . فقر نجات پيدا ميكںى/

  ! ی مردم صاحب بقيه عمال

زا  ميله Cاين كش و . اين كه معلومه. هر ىك لياقت بيشر̀ىی داشته باشه؛ بايد درآمدش بيشر̀ى باشه: مرى

  .قوس دادن نميخواد

  . خب بذار يه مثال بزنم: خرزوخان 



زا Cبفرما: ميله مرى!  

و جرم ه -ميدوD/ كه توی اكرىf كشورهای دنيا، خريد و فروش اعضای بدن، ممنوع: خرزوخان 

  درست؟.) خريد و فروش با اهدا فرق داره.(محسوب ميشه

زا  Cبله: ميله مرى.  

  ميدوD/ چرا؟ : خرزوخان

زا  Cی خودم هستم و دوست دارم  ه؛ من صاحاب كليه-نه؛ به نظر ممنوعيت احمقانه ای: ميله مرى

م -با اون يىك كليهكامال آزادانه توی يه بازار رقابى̀ى، وقى̀ى قيمت كليه رفت باال، بيام و بفروشمش و 

 كنم
V

  .زندىك

ی كشورها خريد و فروش اعضای بدن رو  نذاشى̀ى مثال بزنما؛ فرض كن كه ما توی همه: خرزوخان 

ی اعضای بدن به وجود ميان كه  آزاد كرديم؛ بعد از اين اتفاق بالفاصله يه رسی بنگاه معامله

ی  ه خريداره يا اينكه حداقل واسطهكارشون خريد عضو از فروشنده و انتقال اون با قيمى̀ى باالتر ب

شون مياد؛ مثل همه Cو كار و  ی بازارهای آزاد ديگه اين كار ميشن و پول گرى / Cای شبيه مسكن و ماشںى

حاال فرض كن كه يک بنگاه فروش كليه تو آلمان مياد توی روستاهای فقرىC هندوستان، تبليغ . اينها

ها هم كه  يىك از روستاCD . شون رو بفروشن ان و كليهميكنه كه در ازای گرفں̀ى/ ده هزار يورو، مردم بي

ه -ده هزار يورو براش پول خيىل زيادی Cه برای اينكه بتونه خرج درمان بيماری دخر̀ىش رو دربياره، مرى

خب به نظرت اون آزادانه اين كار رو . ش رو به اون كارتل خريد و فروش اعضای بدن ميفروشه و كليه

  كرده؟

زا  ميله Cحتما: مرى.  

  و برای ما هيچ اهميى̀ى نداره كه اون راهى جز اين نداشته؟: خرزوخان 



زا  ميله Cنه: مرى.  

خب اگر همون كشاورز چند سال ديگه صاحب يک دخر̀ى ديگه بشه و از قضا اون : خرزوخان 

دخر̀ىش هم مريض باشه و به پول برای درمان نياز داشته باشه، به نظرت كشاورز ميتونه در ازای 

  ش را هم بفروشد؟ گری، آن يىك كليهگرفں̀ى/ پول دي

زا  ميله Cفهميدم كه داری مغلطه ميكىى/ . مغلطه نكن؛ مغلطه نكن: مرى .  

؟ جواب بده: خروزخان 
V

  .ها نر̀ىس؛ بگو از بچه. چى ميىك

زا  ميله Cم: مرى Cمعلومه كه نميتونه چون اون موظف . اگر اين بحث رو همينجا تموم نكىى/ پا ميشم مرى

 كند و 
V

 كىس رو با پول معاوضه كنيماست كه زندىك
V

  .ما نميتونيم زندىك

؛ وىل به نظرم اگر بخوای به نظر اصىل خودت پايبند باىسf : خرزوخان 
V

خب؛ شايد تو اين رو ميىك

 /Dمشكل چيه؟ به نظرم تئوری تو ته تهش هم اگر اخالى̀ڡ باشه . بايد يه حرف ديگه بز /Dميدو

  !تو يه عدالت گريز كثيفى. يدحداقل اخالى̀ڡ نيست كه بشه باهاش به عدالت رس

زا  ميله Cلعنى̀ى : مرى D̀هفت . خود........  

، ادامه[ / Cی بحث را كامال دموكراتيک،  متاسفانه به دليل تخطى از آداب بحث منطقى توسط طرفںى

ی را به خودتان و كالس اجتماعى سانسور كرده و نتيجه Cيم رساغ نفر سوم؛ بر . تان واگذار ميكنيم گرى

  !]اعظم جناب ايماريوس

  

  

  



  :پردازند ی نظر مى به ارائه آقابزرگ، ايماريوس: نظر سوم 

زا شنيديد، به درد نخور و رو هوا بود؛ براتون يه نظر جديد دارم  هرچى تا حاال از بنتينيو و ميله Cمرى

ها در هر  ی انسان اگر قبول داريد كه حقوق طبيعى انساD/ برای همه. كه حساUD باهاش كيف كنيد

/ باشيد كه نظرات قبىل مكاD/ وجود دارد كه پا گذاشں̀ى/ روی آنزمان و  hها رو  ها ممكن نيست، مطمںى

البته ممكن است بعىص/ از حقوق  .قبول نداريد و حتما از طرفداران نظرات خودم خواهيد شد

يعىى/ نظر (ها را الزم االجرا بدانيد به خاطر اينكه در بلندمدت به سود همه خواهد بود انسان

  .نه به خاطر اينكه اون حق، در طبيعت و ذات انسان بودن نهفته است) زامرىC  ميله

مشكل من با نظر بنتينيو اينه كه اون به نظرم نميتونه به ما يه رسی اصول اخالى̀ڡ برای اجرای 

وط به خواسته fای و  های لحظه عدالت بده كه هميشه قابل اجرا باشه چون اون داره اخالق رو مرس

های قديم است كه توی  اين دقيقا توجيه رفتار برخى از حّكام ظالم در زمان .آD/ افراد ميكنه

ممكن بود يه روزی، پادشاه از خواب بيدار بشه و همينجوری، . های تاريخ هم خونديم كتاب

حالش خوب نباشه و دنبال يک بهونه باشه كه گردن چند نفر رو خرد كنه و يه روز ديگه از خواب 

/ درباربيدار بشه و همينجور  Cات كنه بںى Cاين فقط يه مثال بودا؛ . (ی از جيب مبارک، سكه و طال خرى

اگر كار درست و غلط بخواد روی اصوىل استوار باشه كه هر ) هان؟؟. توی مثال هم مناقشه نيست

لحظه ممكنه تغيرىC كنه كه نميشه؛ يه كاری يا درسته يا غلط؛ ربطى هم به عوامل ديگه نداره به 

  .نظرم

ش - های زيادی در رد نظرات بنتينيو كرد و شما بايد مچ با اينكه به نظرم خرزوخان مغلطهدر ضمن 

يد وىل يه نكته Cی كه شادی و سودای از قلم افتاد  رو بگرى / Cآوره، مفيد و درست هم  ه؛ ىك گفته چرى

بت خوردن، فراری هست؟ اال�ن بچه fوىل -ها از آمپول زدن و رس ، / ن و خيىل هم گريه و زاری ميكںى/

ها  ه و خودشون نميتونن اين رو بفهمن؛ و اين فقط برای بچه-واقعيت اينه كه اون براشون خرىC  خب

ای خودشه،  هر كىس ممكنه به خاطر اينكه هر لحظه، تحت تاثرىC اميال و آرزوهای لحظه. نيست



/ استدالل ميخو . نميتونه دقيقا بفهمه كه چى براش بهر̀ىه و چه كاری واقعا درسته Cام حى̀ى من با همںى

زا رو هم نفى كنم آزادی ميله Cيه رسی محدوديت. مرى Cهستيم  به نظر ما خيىل مواقع تحت تاثرى CDها

ن كه واقعا اجازه Cها اگر روی رفتار خودشون فكر  خيىل مواقع، انسان. ی عمل آزادانه رو از ما ميگرى

؛ وقى̀ى شما خيىل تشنه هستيد يا خيىل گرسن / ، دقيقا مثل حيوانات عمل ميكںى/ / ه، انتخاب راهى نكںى/

د و رّد تمامى انتخاب Uی شما نيست چون  های ديگر، واقعا عمل آزادانه كه شما را به سمت آب ميرى

 هستيد كه خودتون اون نياز رو انتخاب نكرديد و داريد رصفا به 
V

شما تحت تاثرىC نياز به رفع تشنىك

، عمل ميكنيد UDانتخا Cنوی يک رستوران دو منظورهحى̀ى وقى̀ى انتخاب ميكنيد كه از م. اون نياز غرى! ،

ا بخوريد يا چلوكباب باز هم  تون خواست خودش  بگذريم؛ اين رو اگر معلم اجتماعى..... پير̀ى/

خالصه اينكه به نظرم ما برای اينكه واقعا انسان بشيم و در عمل كردن از حيوانات . توضيح ميده

يم نياز به انجام يک رسی اعمال و دوری از يک رسی  Cوقى̀ى من . اعمال ديگه داريمفاصله بگرى

 UDه كه -آتيش رو به پوست دست شما نزديک كنم، شما دستتون رو كنار ميكشيد؛ اين يک عمل بازتا

چندان نميشه از انتخاب و آزادی توش حرف زد؛ به نظرم بسياری از اعمال ما هم همينطوری 

يعىى/ از . نات رو بارز كنيمی ما به عنوان انسان اونه كه تفاوت خودمون با حيوا هسں̀ى/ وىل وظيفه

ی خودمون استفاده كنيم تا بهر̀ىين راه رو تشخيص بديم نه اينكه به اسم آزادانه  عقل و انديشه

تنها راه رسيدن به آزادی در نظر من، به . عمل كردن، هر رفتاری رو كامال انساD/ و اخالى̀ڡ بدونيم

تعطيل كنه، مجبور ترين موجود  حداكرىf رسوندن تواناCD عقالD/ است و هر كىس كه عقلش رو

انساD/ قرار داره-عالم Cوجوه غرى Cه كه تحت تاثرى .  

ها به صورت مشر̀ىک، همشون تنها ظرفيت عاقل و آزاد شدن رو  مخلص كالم اونكه به نظرم انسان

ما بايد با عقل خودمون، احساسات و اميال رو . دارن و نميشه هر انساD/ رو عاقل و آزاد دونست

م و در مسرىC عقالD/ شدن قرارشون بديم تا بعدش بتونيم ادعا كنيم كه من اين رفتار رو كنر̀ىل كني

اگر من . های خودم، دور شدم آزادانه انجام ميدم؛ چون از هر نوع اجباری از سوی ميل و هوس

ی اميال  رصفا مثل يک بچه كه در قبال خوردن شرىC مادر، هيچ اختياری از خود ندارد، بخواهم بنده



ى̀ى خودم و يا اوامر اجتماعى و گروهى ديگران باشم، عمال نميتوانم ادعا كنم كه انسان هستم زيس

حاال اينكه . چون دقيقا مثل يک پر در باد، معلق هستم و هيچ انديشه و فكری از خودم ندارم

وی از عقل. چجوری ميشود عاقل بود و فكر كرد، ماجرای ديگری است Cوی عاقالنه، پرى Cه و -تنها پرى

وی از آنكه عاقل Cنه؛ حاال اينكه عقل چيست و -پرى / Cه و جز عمل عاقالنه، از او رفتار يا حرىڡ/ رس نمرى

  .عاقالنه چگونه است و عاقل كيست؛ ماجراها دارد

سند كه چرا درس ميخوانيد؟ در نهايت به اين جواب خواهند رسيد كه  به نظر من اگر از خيىل xها برى

/هاCD كه برای آنكه فقرىC نباشيم و برای آ Cنكه پول درآوريم؛ خب پول برای چه؟ برای خوردن آن چرى

/  مى Cكه باهاش حال ميكنيم؛ خريد اون خونه خواهيم؛ خريدن آن چرى CDها- / Cه؛ اون -هه، اون ماشںى

فهميدی چى شد؟ درس خوندن برای همون ميل و ! ی اينها ه؛ رفں̀ى/ به اين جا و اون جا و همه-لباس

ها برای عقل نيست، اصال از روی فكر  درىس هم كه ميخوانند بعىص/  آرزوی غرىC آزادانه؛ حى̀ى اين

 و 
V

نيست، حساب شده نيست، بلكه به خاطر همان اميال زيسى̀ى و جمعى است كه او را از گرسنىك

 و UD خانه
V

/ بودن مير̀ىساند و در اين حالت به نظر من نميتوان درس خواندن  تشنىك Cماشںى UD بودن و

نميتوان آن را اخالى̀ڡ دانست چون برآمده از انديشه نيست و رصفا او را عادالنه دانست چون 

  .های زيسى̀ى  پاسخى به محرک

ه است كه  ای به وجود مى به نظر من مهم نيست كه كارهای ما چه نتيجه / Cآورند، برای من نيت و انگرى

/ كننده Cبا ما بايد وظايف خودمان را بشناسيم و در هر ص. ی عدالت باشد بايد اخالى̀ڡ و تامںى ،D̀ور

ی ما راستگوCD باشد، هيچ اهميى̀ى ندارد كه  اگر وظيفه. ای، مطابق وظايفمان عمل كنيم هر نتيجه

ر دارد يا سود؟ فقط و فقط وظيفه نتيجه ی ما اين است كه در هر  ی راستگوCD ما چيست؟ رص/

يم / Cهرى xايطى راست بگوييم و از دروغ برى fايطى ب. رس fه وظايف اين يعىى/ اخالق و اگر همه در هر رس

ه / Cخود عمل كنند، عدالت حاكم ميشود؛ تنها انگرى  ، CDی اخالى̀ڡ هم عمل به وظايف است؛ در راستگو

ی جز آنكه راستگوCD وظيفه / Cای به اين  ی اخالى̀ڡ من است بينديشم و اگر لحظه من نبايد به هيچ چرى

ئنا عمل راستگوCD دهم، مطم فكر كنم كه راستگوCD برای من يا ديگری سود دارد پس آن را انجام مى



/ه هم تنها در صورD̀ اخالى̀ڡ است كه  Cه مهم است؛ انگرى / Cمن هم دچار ضعف اخالى̀ڡ است؛ پس انگرى

 /Dمثال شما ممكن است به مشاور خود راست بگوييد كه واقعا . مساوی باشد با عمل به وظايف انسا

بوده و نميتونستيد بازی  Cashمثال حال نداشتيد يا روز كشيک شما تو (چرا ديروز مدرسه نيامديد 

ی خود را راستگوCD ميدانيد، بلكه فقط به خاطر اينكه  وىل نه به خاطر اينكه وظيفه!) رو كنار بذاريد

، راست  مير̀ىسيد مشاورتان بفهمد كه دروغ گفته ايد و براتون خييييىل بد بشه؛ اگر از ترس لو رفں̀ى/

 CDكنندهتان هيچ ارزش اخالى̀ڡ ندارد و تا  گفتيد كه راستگو / Cهم نيست وىل اگر  مںى / Cی عدالت راستںى

تون درسته و -ايد چون در مقام يک انسان، موظف به راست گفں̀ى/ هستيد اونوقت كار راست گفته

/ كننده Cمحسوب ميشود عملتون اخالى̀ڡ و تامںى / Cی امتحان  ه رس جلسه-مثال ممكن. ی عدالت راستںى

د و كال امتحانتون بره رو هوا وىل قابل توجه تقلب نكنيد به خاطر اينكه احتمال داره ا ضايع بشي

عمل اخالى̀ڡ اون . ايد شما كه اين هيچ ربطى به عمل اخالى̀ڡ نداره؛ شما از ترس مراقب، تقلب نكرده

ی نيست باز هم وظيفه-عمىل Uباشيد از مراقب امتحان، خرى / hی خود بدانيد كه  ه كه اگر مطمںى

هاشون در  برداری از تالش حق ديگران كه همون بهرهعدالت رو در امتحان رعايت كنيد و از خوردن 

يد و وظيفه خوندن درس / Cهرى xی خودتون بدونيد كه با اتكا به دانش خودتون به سواالت پاسخ  ه، برى

  .بديد

ی  ميشه حاال بگيد كه از كجا بايد بفهميم چى وظيفه! ی خوUD بود انصافا خب خطابه: خرزوخان 

  انساD/ ما هست و چى نيست؟

اCD خوندن و  ها توی ترم اول درباره خب بچهبله حتما؛ : يوسايمار  / Cی حقوق و وظايف يه چرى

/ها و امتحان Cها مينوشں̀ى/ كه وظيفه و حق رو با عقل ميشه  هاشون بعىص/  همونجا هم توی كوئرى

به يه رسی به نظر من هم انسان ميتونه با عقل ! بايد بگم كه من با اونا هم نظرم. تشخيص داد

 /Dايطىوظايف انسا fو اخالى̀ڡ دست پيدا كنه و برای خودش اونها رو الزم االجرا بدونه در هر رس .  

  .دور نزن. به طور واضح و مشخص به من بگو چجوری با عقل اين وظايف رو بفهمم: خرزوخان 



ايط، افراد : ايماريوس  fبه نظر من ما تنها حق داريم جوری عمل كنيم كه اگر بخواهيم در همان رس

/ ب Cدون آنكه تناقض و مشكىل به وجود بيايد، دقيقا همانند ما عمل كنند؛ به عبارت ديگر ديگر نرى

يعىى/ چى؟ مثال تنها در صورD̀ . جوری عمل كن كه بتواD/ اراده كىى/ بقيه هم همانجور عمل كنند

) و ديگران(ی مردم در استخر در قبال تو  حق داری كىس را در استخر آب بدهى كه قبول كىى/ همه

ی هر لحظه يىك  صحنه! دادن مشغول شوندبه آب  Cای را فرض كن كه وقى̀ى داری توی استخر راه مرى

اگر به نظرت . ای هم نگه ميداره آد و رست رو زير آب ميكنه و مثل خودت يه ده ثانيه از يه جاCD مى

شمول شدن عمل آب دادن تو اصال نميتوD/ استخر بری چون هر لحظه  اينطوری در صورت جهان

ه زير آبرست م Cسخت تر و بدتری خواهيم داشت! رى 
V

البته اين برای شوخى . (و در نهايت زندىك

ی و نميتوD/ !!) بود Cيه مثال بهر̀ى برای اين نظر من اينه كه فكر كن تو از كىس ميخوای پول قرض بگرى

اين . حاالحاالها بهش پس بدی وىل به دروغ، وعده ميدی كه به زودی پولت رو پس خواهم داد

ند،  ی دروغ دادن، اخالقيه؟ حتما نه؛ چون اگر همه وعدهعمل  Cكه ميخواهند پول قرض بگرى /Dی كسا

ها  ی دروغ برای زمان برگشت پول بدهند، اونوقت ديگر هيچ كس به اين وعده قرار باشد وعده

ی به نام وعده وجود نخواهد داشت و عمال ديگه كىس به  / Cاطمينان نخواهد داشت اصال ديگر چرى

/ باشه كه اصال پولش برخواهد گشت يا نه؟ كس ديگ hه، پوىل نميده چون به هيچ وجه نميتونه مطمںى

ی دروغ رو جهاD/ كنيد و انتظار داشته باشيد همه بر طبق اون عمل  اين يعىى/ شما اگر بخوايد وعده

ه زير  Cبه يه تناقض ميخوريد؛ اون هم اين تناقض كه كال با اين اتفاق اساس وعده دادن مرى / كںى/

ه؛ پس چون نميشه اين كار رو جهاD/ كرد و به  Cسوال و بنياد قرض دادن مورد تهاجم قرار ميگرى

محض جهاD/ شدن اون، ما در وضعيت بسيار بدتری از قبل قرار خواهيم گرفت، اين كار اخالى̀ڡ 

  !ه پس انجامش نده حى̀ى برای يک بار-نيست و با عدالت در تضاد

/ بود؟ فقط كاری كنيم كه اگر همه ی خب؛ راه تشخيص وظيفه: خرزوخان  Cهمںى /Dی افراد در  انسا

  تمام؟. جهان در همان وضعيت، آن كار را تكرار كنند، وضعيت جهان، بدتر نشود



ی پاياD/  نميكنم و فقط يه نكته) ؟(!ها رو اذيت آره من تقريبا ديگه بيشر̀ى از اين بچه: ايماريوس 

س xما عالوه بر مورد اوىل كه اشاره كردم بايد حاوی يک وظايف . ميگم و شما اگر سواىل داشى̀ى برى

ه / Cه انگرى / Cی اساىس از نظر من اينه كه ما حق نداريم در اعماىل  ی مهم و اساىس هم باشند؛ آن انگرى

ابزار ) كه موجوداD̀ هستند عاقل(ها ديگر را  دهيم، طبق نيت شخىص خودمان، انسان كه انجام مى

ها  انسان. ان و حقوق طبيعى او بايد برای ما اهميت داشته باشدرسيدن به اهداىڡ/ كنيم و خود انس

های  ها را برای ما ارزشمند و محر̀ىم ميكند؛ انسان به خودی خود، يک شان و ارزش ذاD̀ دارند كه آن

، موجودی باارزش و محر̀ىم هستند و ما حق نداريم از آن CDها به عنوان  ديگر هر كدام به تنها

نيازهايمان استفاده كنيم؛ اگر شما به وظايف خودتان در قبال بقيه عمل ی  وسايل بر طرف كننده

ايد و يک انسان را مثل اهرم و چوب و  ها را زير سوال برده نكنيد در واقع انسانيت و شان ذاD̀ آن

مثال . ايد كه فقط به وجود آمده كه نياز شما را بر طرف كند پالستيک و اشياء ديگر به حساب آورده

است، در واقع   ی زمان برگشت پوىل كه به شما قرض داده ی دروغ بدهيد درباره ىس وعدهاگر به ك

ايد كه نياز ماىل شما  ايد بلكه به او مانند ابزاری نگاه كرده شما او را انساD/ محر̀ىم و دارای شان نديده

راستگوCD ی خود كه  ايد وظيفه را بر طرف ميكند و در راه بر طرف كردن آن نياز هم حارص/ بوده

/ نظر، مثال خرزوخان درباره. است را زير پا بگذاريد Cی كشاورز را هم رد  ی فروش كليه من با همںى

ميكنم؛ چرا كه كشاورز حى̀ى حق ندارد خودش را و اعضای بدنش را ابزار بر طرف كردن نياز ماىل 

ر̀ىام نگذاشته خودش بداند چرا كه او در مقام يک انسان به انسانيت خودش و شان ذاD̀ خودش اح

/ آورده است و انسان حق ندارد خود  Cاخالى̀ڡ است چرا كه خود را تا سطح يک ابزار پايںى Cو عملش خرى

در زير پا گذاشں̀ى/ احر̀ىام و شان انسانيت هم هيچ . را ابزار ببينيد چرا كه او ابزار، خلق نشده است

اخالى̀ڡ بودن، زير پا گذاشں̀ى/ انسانيت خود و ديگران  Cغرى / Cبںى D̀ما ملزم به رعايت حقوق .  نيستتفاو

ی  همه / Cی افراد هستيم چون بايد به انسانيت آنها احر̀ىام بگذاريم و حقوق طبيعى افراد آن چرى

/ ميكند؛ برای ما نبايد فرى̀ڡ داشته  Cاست كه انسانيت و شان آنها را در مقام يک موجود عاقل تامںى



 
V

 است؟ چه شكىل است؟ اهل كجا است؟ باشد كه انساD/ كه ما در حال رفتار با او هستيم، چه رنىك

/ وظايف ما در قبال او كاىڡ/ است Cچقدر پول دارد؟ تنها دانسں̀ى/ اينكه او انسان است برای تعيںى .  

سه كليت حرفت قابل قبول: خرزوخان  Cوىل يه اشكال بزرگ به . تر از اون دو نفر قبىل به نظر مرى

سه كه بايد بهش جواب بدی Cنظرم مرى.  

  .ابفرم: ايماريوس 

ممكن . ی متفاوD̀ برسه خب به نظر من ممكنه با قواعدی كه تو گفى̀ى هر كىس به نتيجه: خرزوخان 

است واقعا من فكر كنم كه اگر با عينک شنا روی بقيه كه عينک ندارن توی استخر، آب بريزم اين 

ند اتفاقا خيىل خيىل كار خوبيه؛ اگر بقيه هم با من اين كار رو كنند و كال همه با هم اين كار رو كن

جهان بهر̀ىی خواهيم داشت و خيىل هم حال ميده و هيچ جوره هم قانع نشم كه اين كار در 

؟ مثال رو ول كن وىل كال فكر ميكنم تو كار خوب  نهايت جهان رو بدتر ميكنه؛ تو ميخوای چيكار كىى/

وط به عقل تک تک افراد ميكىى/ كه در نهايت ممكنه اين اشكال  fرو داشته باشه كه و بد رو داری مرس

ی متفاوD̀ برسه و به همون هم به عنوان يک امر  هر كدوم از اين افراد با فكر خودش به يه نتيجه

 . اخالى̀ڡ، عمل كنه
V

/ كىى/ چون نميتوD/ به همه بىك Cيه رسی كارهای اخالى̀ڡ برای همه تعيںى /Dتو نميتو

 /   .كه مثل تو فكر كںى/

/ من معتقدم كه  وىل! مثالت كه خيىل رو هوا بود: ايماريوس  Cاصل ايرادی كه گرفى̀ى بدک نبود؛ ببںى

ای برسن كه من رسيدم به نظرم اگر ما به دور از  ی عقالD/  ميتونم يه كاری كنم كه همه به نتيجه

مون با عقل خودمون  ها رو دور بزنيم و رو راست باشيم، همه خطا، فكر كنيم و نخوايم واقعيت

برد  هد رسيد و تفاوD̀ ميان وظايفى كه عقل من به آنها xD مىبه يه رسی نتايج يكسان و مطلقى خوا 

  . برد نيست و وظايفى كه عقل تو به آن xD مى

؛ شايد من واقعا خودم رو گول نزنم و به منافع شخىص : خرزوخان  خب بايد اين رو اثبات كىى/

ی خودم هم فكر نكنم و به دنبال ايفای وظايفم در قبال انسانيت باشم وىل عقلم به  / Cيه چرى



ی كه عقل تو دستور ميده، دستور بده / Cچجوری ميخوای جمع كىى/ جهان رو؟ هر . خالف اون چرى

ه و ادعا هم ميكنه كه داره اخالى̀ڡ و عدالت Cمحور عمل ميكنه كىس به يک وری مرى.  

نظر من اينه كه ميشه ديگه؛ در ضمن حواست باشه كه ما هيچوقت نميتونيم با : ايماريوس 

ه و چه كاری نه؛ اينجا علم هيچ حرىڡ/ نميتونه بزنه و -بفهميم كه چه كاری اخالى̀ڡ ) Science(علم

برای اينكه علم فقط تو . فقط بايد بشينه و نگاه بكنه كه عقل چى ميگه تا مطابق اون عمل كنه

ای مشخص از جهان محسوس قرار داره و با ديدن  جهان محسوسات عمل ميكنه و اخالق در فاصله

بايد در جهاD/ باالتر . ه-كردن و بو كردن و مزه كردن نميشه فهميد چه كاری عقالD/  و شنيدن و لمس

  .تر از اونه كه به جهان عقل برسه از علم قدم برداريم؛ دست علم خيىل كوتاه

  

سم؛ . اين اهميت ندادن به نتايج اعمال برای من خيىل قابل قبول نيست: خرزوخان  xيه سواىل ميرى

آد و ازت  ی شما مى ی شما مخفى شده و قاتىل برای كشں̀ى/ او به خانه خانهاگر اال�ن دوستت توی 

سه كه فالD/ توی خانه xی شماست يا نه؟ آيا اخالقيه كه ما برای حفظ جان دوست  سوال ميرى

 UD ور، دروغ بگيم يا نه؟ fگناهمون به اون قاتل رس  

ی  دوست شما هم در نتيجهشما موظف هستيد كه راست بگيد و اگر . نه؛ اخالى̀ڡ نيست: ايماريوس 

ه؛ شما كار درسى̀ى كرديد و قاتل -ی قاتل به عهده) قتل(راست گفں̀ى/ كشته بشه، اين عمل نادرست

كار درست در نظر من، ربطى به . هم كاری نادرست و هيچكدام هم به همديگر ربطى ندارند

  .پيامدها نداره، اصل عمل مهمه

وره؛ چون به نظرم تو با راست گفں̀ى/ به اون قاتل خب نظرت در اينجاها به مشكل ميخ: خرزوخان 

 شنيدن 
V

ور، شايستىك fدر واقع به اون برای كشں̀ى/ دوستت كمک كردی؛ به نظر من اصال اون فرد رس

ی وگرنه اينجور  حقيقت رو نداره و تو بايد مصلحت Cهای ديگری رو هم برای كار اخالى̀ڡ در نظر بگرى

  .جاها حتما به مشكل ميخوری



اصول عدالت، نبايد و نميتوانند بر . پذيرد ی راست گفں̀ى/ هيچ محدوديى̀ى را نمى ظيفهو : ايماريوس 

ای هم  ها و منافع افراد بنا شوند كه هر لحظه تغيرىC ميكند؛ موافقت عده اميال و لذات و خواسته

/ بايد بر مبنای عقل و مطابقت با آن ها را عادالنه مى با اصوىل، نه آن Cكند و نه اخالى̀ڡ؛ همه چرى 

/ شود خواه عده Cی ديگری نه؛ خواه برای برخى مفيد باشد و برای ديگران جز  ای بخواهند و عده تعيںى

ی نداشته باشد / Cر چرى   .رص/

يک ايراد ديگر هم به نظر وجود داره؛ اون هم در جاCD كه وظايف ما با هم ديگر : خرزوخان 

ای او را به كىس نگويم از طرف ام كه ج تو فكر كن كه من با دوستم پيمان بسته. تعارض پيدا كنند

ايط اگر قاتل از جای دوستم سوال  fدروغ نگويم در اين رس /Dديگر هم موظف هستم به هيچ انسا

سد بايد چه بگويم؟ دو وظيفه xی مشخىص با هم در تعارض قرار  االجرای من به شيوه ی الزم برى

  .اند و بايد يک جوری از اين مخمصه نجات پيدا كرد گرفته

ها جواب بدن من ديگه بايد برم؛ حى̀ى بچه: س ايماريو  Cها هم ميتونن به اين گرى.  

  .ها جواب بدن خب ما كه بخيل نيستيم؛ بچه: خرزوخان 

ی عدالت بيان  خب تا شما به ايراد خرزوخان جواب ميديد، جناب جان الدوله بياناD̀ درباره[

  .]فرمايند

  

  

  

  

  

  



  :شود ی نظر مشغول مى الدوله به ارائه جان: نظر چهارم 

زا و ايماريوس  من زياد در مورد كار درست و غلط نظری ندارم و زماD/ هم كه بنتينيو و ميله Cمرى

دادم و اتفاقا يه جاهاCD فكر كردم كه شايد دارند خيىل  نظراتشان را بيان ميكردند من تنها گوش مى

ند؛ هر چند از اصل عدالت فاصله مى Uند و ماجرا را رصفا به سمت اخالق ميرى Cكه كار درست و  گرى

ی عدالت است وىل باز به نظرم به خود مفهوم عدالت كم لطفى شده است و من  غلط، ريشه

  .سعى ميكنم آن را دوباره به رسشاخ آورم

ای عادالنه مبتىى/ بر يک فرض و آزمايش ذهىى/ است كه برايتان  بيشر̀ى نظر من برای رسيدن به جامعه

/ بنشينيم و با هم ديگر قرارداد  ی ما در جامعه دهم؛ اگر همه توضيح مى Cای بتوانيم پای يک مرى

 اجتماعى خودمان انتخاب ميكنيم و در نهايت بتوانيم به اصول كنيم 
V

كه چه اصوىل را برای زندىك

سد اگر بر اساس اين توافق و قرارداد همه Cبرسيم؛ به نظر مرى 
V

گرىC عمل شود،  مشر̀ىىك برای زندىك

مان،  فرض من آن است كه ما با وضعيت كنوD/ . آيد، عادالنه باشدی آن به وجود  حالى̀ى كه در نتيجه

 اجتماعى
V

مان انتخاب كنيم؛ مشخص است كه رسيدن به  كنار هم جمع شويم و اصوىل برای زندىك

چرا كه هر كىس طرفدار اصوىل ) ۱+تر از توافق با پنج  حى̀ى سخت(توافق جامع سخت خواهد بود

 است كه بيشر̀ىين فايده را برای موق
V

پوست به دنبال  های خودش داشته باشد؛ سياه عيت و ويژىك

وضع قوانيىى/ است كه بيشر̀ىين فايده را برای نژاد خودش داشته باشد و حى̀ى شايد سعى كند سفيد 

  .پوستان را در سخى̀ى و فشار بگذارد؛ و همينطور همه به دنبال منافع خودشان خواهند بود

ايط به عدالت واقعى نزديکوىل من يک فرض ديگر به اين حالت اضافه  fفرض . تر شود ميكنم تا رس

 /Dهمه به طور موقت با جهل و نادا ،
V

/ مذاكره برای رسيدن به اصول مشر̀ىک زندىك Cكنيد پای اين مرى

وع كنند fيعىى/ چى؟ يعىى/ هيچ كس ! كامل نسبت به وضعيت خاص خود در جهان، مذاكرات را رس

رد؟ چه قدر ثروت دارد؟ اهل كدام كشور است؟ به نداند كه واقعا در جهان واقعى، چه نژادی دا 

گويد؟ به چه ديىى/ اعتقاد دارد؟ مرد است يا زن؟ به كدام حزب سياىس تعلق  چه زباD/ سخن مى



 
V

ی از ويژىك / Cآن وقت . های خودش در جهان واقعى نداند خاطر دارد؟ و كال هيچ كىس، هيچ چرى

ايط را  fميكند؟ من اسم اين رس Cايط مذاكرات تغيرى fنامم كه در آن همه با  مى» موقعيت اصيل«رس

 
V

 انتخاب كنند هايشان آمده جهل كامل از ويژىك
V

حال سوال آنجاست كه در . اند تا اصوىل برای زندىك

ايط چه اصوىل را انتخاب خواهيم كرد؟ احتماال ما انتخاب نخواهيم كرد كه سياه fپوستان به  اين رس

 كنند چرا كه ممكن است در واقعيت شما تر از سفيدپوستان باش دليل سياه بودن، پست
V

ند و بردىك

عاقالنه يک سياه Cاصىل كنيد؛  پوست باشيد و اين تصميم غرى / Cای است كه تصميم به برگزيدن چنںى

پوست  همانقدر كه ممكن است در واقعيت سفيد پوست باشيد، همانقدر هم احتمال دارد سياه

ّ اين خطر در امان باشيد ی ديگری نباشد باشيد؛ پس بهر̀ى است هيچكدام برده
fاحتماال ! تا از رس

ايط بازار رسمايه fاندازه  داری كامال آزاد بدون حمايت دولى̀ى را هم انتخاب نكنيد چرا كه به همان رس

ی فقرىC  كه ممكن است در دنيای واقعى يک بيليونر از آب درآيييد احتمال هم دارد كه يک بيچاره

/ مىكارتن خواب باشيد پس تن دادن به حال Cآورد ى̀ى كه كمى برابرتر باشد، ريسک اين انتخاب را پايںى .

 / Cو برابری اجتماعى و اقتصادی، از دستاوردهای نخستںى /Dاحتمال مقدار قابل قبوىل از آزادی همگا

  !دور اول اين مذاكرات باشد

ايط قرار دهيم خيىل راحت تر ميتواني fم به به نظر من اگر در مورد هر عمىل خودمان را در اين رس

به ما كمک ميكند كه نظر كىس بر »  موقعيت اصيل«جهل مشر̀ىک ما در . نظری مشر̀ىک برسيم

مندی مثل جهان واقعى، با دالر و ريال، رای فقری را تصاحب نكند؛ آن جا نه   ديگری نچربد يا ثروت

و همه يک شان  تنها همه برابراند كه همه نادانند؛ يعىى/ همه به يک اندازه دانش دارند از موقعيت

 / Cاندازه قدرت دارند پای مرى.  

نظرىC قدرت و (از نظر من تنها سيستمى عادالنه است كه مبتىى/ بر دادن پاداش و امكانات و امتيازات 

نباشد؛ هيچ كىس نبايد به خاطر شانس !) هان؟(بر مبنای تصادف مبتىى/ بر تولد...) ثروت و 

 پوست به سفيدپوست به دنيا آمدن از يک بدشانس سياه
V

هاCD كه خارج از اختيار افراد  ر̀ى باشد؛ ويژىك

، رنگ پوست، قدرت جسمى، هوش، حافظه و (ها داده شده است  به آن CDزيبا Cو ...) نظرى



ها داده شود، نبايد معيار و مالک توزيع امكانات و  ميتوانست به همان احتمال به كىس جز آن

ای فقرىC به دنيا آمده  ر خودش در خانوادهها شود؛ كىس نبايد به خاطر آنكه خارج از اختيا  پاداش

 UDاش به كار يا مدرک دانشگاهى، خيىل كمر̀ى از كس ديگری باشد كه باز هم خارج  است، امكان دستيا

ی را برای او فراهم كرده از اختيار در خانواده fايط . اند ای به دنيا آمده است كه امكانات حداكرى fرس

ی كه تولد افراد به خودشان ربطى ندارد بنا / Cبه چرى 
V

براين وابسته كردن امكانات قابل دسر̀ىىس در زندىك

  .در اختيار افراد نيست، نميتواند عادالنه باشد

توان كاری كرد كه همه يكسان به دنيا بيايند؟ همه در يک كشور؟ همه با يک رنگ پوست؟  خب مى

  همه از يک پدر و مادر؟ حتما كه نه؛ پس بايد چه كرد؟

/ راه آن است  Cرسيده است در اولںى UDهای خو/ Cعادالنه را قبول كنيم و چون به ما چرى Cكه وضعيت غرى

، بگوييم پس به ما چه؟ اين قرعه /Dجها fكىس  

 های خارج از اختيار؛
V

  يا آنكه بگرديم به دنبال راه حىل برای كمر̀ى كردن اين ويژىك

، صاحب /Dانم خودم را نظر هستم نميتو  خب مِن جان الدوله به عنوان كىس كه در علوم انسا

ين خودم ادامه دهم؛ پس به دنبال  Cشرى 
V

ها ربطى به من ندارد و به زندىك / Cراىص/ كنم كه اين چرى

  .گردم؛ اگر خواستيد همراه من بياييد تا بفهميم بايد چه كنيم در اين وضعيت راهكار مى

/ اتفاى̀ڡ كه بايد بيفتد اين است كه سلسله مراتب خاىص برای دست Cبه برخى مو اولںى UDهای  قعيتيا

اقتصادی يا اجتماعى وجود نداشته باشد؛ بازار آزاد در بخىسf اقتصادی ماجرا تا حدود زيادی اين 

/ ميكند؛ يعىى/ ديگر لزوما كشاورز Cرا تامںى 
V

زاده، كشاورز نيست و كساD/ كه استعدادهای الزم را -ِويژىك

/ مى Cبرس داشته باشند حداقل روی كاغذ و طبق قوانںى Uند و بازارآزاد هيچ منعى توانند به هر منصىى

ها در عمل همچنان  خب اين خوبه؛ وىل فرصت. فراهم نميكند! بر رس اين راه در حالت تئوريک

  .برابر نيست هر چند كه كىس از تالش و كوشش منع نميشود



 اجتماعى همانند يک مسابقه
V

 بازار آزاد يعىى/ همه اجازه  اگر زندىك
V

ی دو و ميداD/ باشد اين ويژىك

ارد مسابقه شوند و رقابت كنند؛ خب اين تنها يىك از اصول اوليه است وىل سوال آنجاست دارند و 

/  كه ممكن است همه اجازه Cاز زمںى /Dكت در مسابقه را داشته باشند وىل همه از نقاط يكسا fی رس

ای برخى بر حسب تصادف مبتىى/ بر تولد، در  مسابقه، دويدن را آغاز نكنند و به طرز ناعادالنه

وع، چند صد كيلومر̀ى جلوتر از برخى ديگر باشند؛ مشكل آنجاست كه توزيع  لحظه fی رس

وع مسابقه نقطه(امكانات fكه در ) ی رس CDتصادف مبتىى/ بر تولد است؛ آنها Cبه شدت تحت تاثرى

آيند، مزيى̀ى آشكار بر آنهاCD دارند كه از اين موهبت  های حامى تحصيالت به دنيا مى خانواده

/ راه آن بود كه بگذاريم همه تالش كنند و وارد . برخوردار نيستند Cخب راه حل اين چيست؟ اولںى

فت شوند fآزادی(بازی پيرس / Cتامںى CDوىل راه حل من برای اين مشكل، اعطای يک رسی ) يعىى/ يكجورها

های آموزىسf برابر، دستياUD به امكانات بهداشى̀ى در  های برابر است؛ مثال فرصت امتيازات و فرصت

،  مطلوب، دسر̀ىىس به تغذيه سطح مناسب و
V

ی مناسب در دوران كودىك، رفع نيازهای اساىس زندىك

های تصادىڡ/ را فراهم ميكند و  هاCD است كه امكان رقابت برابر افراد با موهبت همه و همه فرصت

وع به ما كمک خواهد كرد تا حدی در رفع نقطه fای داريم كه  حاال فرض كنيد كه ما مسابقه. ی رس

كت كنند  همه در آن fميتوانند رس) CDفرصت برابر برای رشد و شكوفا ( /Dو همه از از نقاط نسبتا يكسا

وع مى fندارد كنند يا تفاوت رس fوزشدنشان در مسابقه، نقىس Cدارند كه در پرى CDمثال ممكن است . (ها

وع كنند وىل يىك از دوندگان يک دستبند طال هم  همه در مسابقه fرس /Dی دو از جای نسبتا يكسا

خب اين چندان مهم نيست؛ چون احتماال تاثرىC قابل توجهى در پيش ! داشته باشد كه ديگران ندارند

  .) ی دو نخواهد گذاشت افتادن او از ساير رقبا در مسابقه

 UD همه در مسابقه هستند؛ ! ی ديگر وجود دارد عدالى̀ى گنده اما هنوز حى̀ى در فرض مسئله هم يک

وع ميكنند؛ وىل fدر تصادف مبتىى/ بر تولد برخى  همه از يكجا رس ،D̀خب، بدون برتری ذا

كت fی برتری  بودن مگر به واسطه رسيع! برند كنندگان از برخى ديگر رسيعر̀ى هستند و مسابقه را مى رس

ذاD̀ خاىص به برخى داده شده و به برخى ديگر نه؟ حتما كه اينطور نيست؛ دقيقا مانند وضعيت 



وند توی تصادف  تر بودن و باهوش ویتر بودن و ق ماىل خانواده، رسيع Cتر بودن و اينها همه مرى

خب شايد فكر كنيد كه ديگر اين عادالنه است و بخواهيم و نخواهيم برخى از بقيه ! مبتىى/ بر تولد

خب چه كنيم؟ ديگه بيخيالش بشيم، نه؟ وىل . وىل بايد قبول كنيم كه اين هم تصادىڡ/ است. بهر̀ىند

  .م راه حل دارممن بيخيال نميشم؛ هنوز ه

... تر و  تر و باهوش دو راه برای حل اين تصادف وجود دارد؛ اين تصادف كه برخى تصادفا رسيع

هاCD وصل كنيم كه نگذارد خيىل تند بدوند و توی رس  ترها وزنه هستند؛ يىك اينكه به پای رسيع

ی بهشان ياد ندهيم كه وضعيت برابر شود؛ كه به ن باهوش / Cظرم اين راهكار اول تر ها بزنيم و چرى

د  خيىل احمقانه و جاهالنه است و عمال فرصت Uميرى / Cاز بںى Uهای موجود در جامعه را به طرز عجيىى

  .و اين هيچ كمىك هم به آنهاCD كه در هنگام تولد، كندتر و كم هوش تر بودند نميكند

ی كه به ذهن خود ِ خود ِ جان الدوله / Cراهكار من اين است كه . ام رسيده است-راهكار دوم اما چرى

د Cچجوری؟ بايد به . اين توزيع نابرابر بدون كرس هيچگونه امتيازی از مستعدها بايد صورت بگرى

ن تمام را اوال با فراهم كرد...) در رسعت و هوش و قدرت و زيباCD و (آنهاCD كه مستعدتر هستند 

/ حال  Cو تحقق برسانند وىل در عںى CDايط، تشويق كنيم كه استعدادهای خود را به نهايت شكوفا fرس

ها در قبال اين تصادف مبتىى/ بر تولد، به اجتماع و  شده به آن ها و امكانات داده بدانند كه پاداش

های خود را  كه تواناCD ترها كمک كنيد  ی انساD/ در معنای عام و كىل آن تعلق دارد؛ به باهوش جامعه

/ حال بدانند كه دستاوردهای حاصل از هوش آن Cحالت ممكن برسانند وىل در عںى fكه (ها به حداكرى

فقط به خودشان تعلق ندارد بلكه بايد با آنهاCD كه بر ) هزار بار گفتيم حاصل يک تصادف است

ين ساختار به عدالت حسب تصادف از هوش كمر̀ىی برخوردارند، تقسيم شود و همه در نهايت در ا

فكر كنيد در جهان تنها دو نفر وجود دارند؛ يىك باهوش شده است بر . برسند؛ چى شد؟ اال�ن ميگم

هوش؛ خب به اون كىس كه با هوش است بدون گرفں̀ى/ امتياز و پوىل،  حسب تفاوت و ديگری كم

های  پاداش اند؛ حاال او بعد از تحقق هوش خود، موظف است دستاوردها و هوش بيشر̀ىی داده

هوش است قرار دهد تا عادالنه  حاصل از آن مزيت رايگان را، رايگان در اختيار نفر دوم كه كم



اگر اسم اين تقسيم پاداش را، . باشد؛ اين يعىى/ جامعه به معنای كل و دستاورد در معنای عام

ی كه م / Cميذاريد، بايد بگم اشكاىل نداره چون داريد نتايج چرى /Dرا تقسيم مفت و مجا /Dفت و مجا

ها كه در حقشان لطف شده است نبايد رصفا از مزايا و  آن! مفت و مجاD/ تقسيم ميكنيد؛ ِير به ِير

ها شده است و بايد ديگران را در  نتايج آن لطف برخوردار شوند، اين لطفى بوده است كه در حق آن

و حذف كردن اين  ها را حذف كنم من در xD آن نيستم كه اين تفاوت. اين لطف سهيم كنند

را جوری شكل داد   توان ساختار جامعه ترين كار ممكن ميدانم فقط معتقدم مى ها را احمقانه تفاوت

ترين پيامد  ترين افراد جامعه به حركت در آيد؛ خطرناک كه اين مواهب تصادىڡ/ به نفع كم نصيب

/ مى Cگريزی نجات  ری جامعهدانم؛ اميدوارم همه از بيما  فردی ديدن و حذف كردن جامعه را همںى

  ....پيدا كنند؛ خصوصا معلمان

ه: خرزوخان  / Cی افراد برای درآمد بيشر̀ى و درس خواندن و اينها را كمر̀ى نميكند؟ خب اين انگرى  

تواند بيشر̀ى از كارگر دستمزد داشته باشد وىل فقط به  من معتقدم كه مثال مديرعامل مى: الدوله  جان

ه / Cدرآمدهای بيشر̀ى و در نتيجه رشد اقتصادی حفظ شود برای اينكه اش برای كسب  خاطر آنكه انگرى

/ هستند را بهر̀ى مى Cكه در سطوح پايںى CDكند؛ پس نابرابری  رشد اقتصادی بيشر̀ى، وضعيت آنها

ه درآمدی فقط به اندازه / Cها حفظ شوند نه آنكه كىس خيىل پروار شود و كس ديگری نه ای كه انگرى.  

تصادف مبتىى/ بر تولد به برخى استعدادهاCD ميدهد و به برخى ديگر  از طرىڡ/ حتما يادتونه كه گفتم

وع كردن مسابقه از نقاط مختلف؟ خب يه نكته fی ديگه هم در  نه؟ و اين تقريبا مساوی است با رس

اين باره وجود داره كه بهتون كمک ميكنه بفهميد كه چرا بايد پاداش اين استعدادها به نسبت قابل 

ها، شما ممكن است خيىل هم  رای اينكه عالوه بر تصادف در دستياUD به آنتوجهى توزيع شود؛ ب

ايد؛ شايد  خوش شانس باشيد كه يک استعداد خوب را در يک زمان و مكان مناسب به دست آورده

، در جامعه قدرت حافظه ، از  ی باال و يا حى̀ى حل مسائل منطقى رياىص/ /Dی امروزی و در جهان كنو

و امكانات فراواD/ روبرو شود وىل اگر بر حسب همان تصادف، آن فردی كه سوی جامعه با پاداش 



د، در يىك از قبايل سودان  ی امروزی پاداش مى به خاطر حافظه يا هوش رياىص/ باال در جامعه Cگرى

سال پيش به دنيا آمده بود، احتماال از به دردنخورترين افراد قبيله بود چون نه  ۲۰۰جنوUD حدود 

 / Cمرى Cو پلنگ مبارزه خوب شمشرى Uد؛ نه خوب كشاورزی ميكرد؛ و نه خوب با حيوانات درنده چون برى

اينكه جامعه در هر مكان و زماD/ به برخى استعدادها بيشر̀ى از برخى ديگر پاداش ميدهد، . ميكرد

های فوق العاده هيچ جاCD در حكومت هخامنشيان   نويس واقعيى̀ى اجتناب ناپذير است؛ برنامه

پس بايد بدانيم كه لطف، دوبله شامل حال برخى شده . را از من به خاطر داشته باشيداين ! ندارند

قانوD/ را عادالنه بدانند كه خيىل وابسته به » موقعيت اصيل« اند طبق همان  است و موظف

 
V

  .های تصادىڡ/ نباشد ويژىك

ه نميتوان های طبيعى هستند كه در واقع به هيچ وج های فردی، واقعيت به نظر من اين تفاوت

ها را عادالنه يا ناعادالنه  هاست كه آن ی برخورد ما با آن تفاوت گفت ناعادالنه است؛ اين شيوه

احتماال بيشر̀ى از اينكه خرزوخان مخالفت كنه، خود شما با من مخالف . ميكند؛ حرف ِ من، تمام

  .بفرماييد. باشيد؛ به هر حال هر چى بگيد، ميشنوم

سه ها كه  خب بچه: خرزوخان  Cن وىل من يک سوال به ذهنم مرى Cسن و حالت رو ميگرى Cحسابت رو مرى

م Cسم و مرى xكه فرض كردی يه عيب بزرگ داره از جنس همون » موقعيت اصيل«ماجرای . كه ميرى

ی واقعا  / Cدقيقا مشخص كىى/ كه در اون حالت چه چرى /Dكه به ايماريوس هم گفتم؛ تو نميتو Uعيىى

هاCD پيدا شوند كه حارص/ باشند ريسک  كه خب ممكنه واقعا آدمی مذاكرات خواهد بود و اين نتيجه

ای پادشاهى و نابرابر مثل عربستان سعودی امروز را انتخاب  كنند؛ شايد يىك حارص/ باشد كه جامعه

های عبدالعزيز سعودی از آب دربياد و  كند به اميد اينكه همينطوری بر حسب تصادف، از فاميل

 و برتری خ
V

های حكومت و درآمدهای نفى̀ى را به  اىص نسبت به ديگران، پستبدون هيچ شايستىك

/ ريسک. جيب بزند Cكىس اهل همچںى fباىس / hمطمںى /Dنيست تو كه نميتو CDاشكال بر نظر تو . ها / Cهمںى

ه-به نظرم كاىڡ/  Uه كه اطمينان و درسى̀ى كامل نظرت رو زير سوال برى.  



شون به خودم  ظر نقدهای كوبندهها ميذاريم و منت ی بچه قضاوت رو به عهده: جان الدوله 

  ....َدم همتون گرم! تون كه برسونه به دستم هستم؛ برسونيد به دست معلم اجتماعى

دش؛ ببينيم [ xظاهرا جان الدوله، پايان بهر̀ىی از بقيه داشت چون خرزوخان ولش كرد و به شما سرى

ف بزنه؛ جناب آريس خب نفر پنجم و آخرين كىس كه دعوت شده تا براتون حر ... چيكار ميكنيدا

  .]الممالک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :كند  راZ/ مى آريس الممالک، به عنوان آخرين نفر، سخن: نظر پنجم 

نم چون بهم گفں̀ى/ كه زياد وقت ندارم؛ اصول كليه نظريه / Cی من خيىل  من خيىل كم حرف مرى

 مشخصه و تفاوت اصليش با چهار نفر قبىل اينه كه به نظرم عدالت و اخالق هيچ ربطى به قرارداد

يا تفكر افراد نداره و تمام تالش ما بايد برای رسيدن به فضليت و سعادت نهاCD باشه كه برای 

های مشخىص وجود داره فارغ از اونكه من و شما و هر كس ديگری به  ها و رفتار رسيدن به اون راه

و واحد  ای برسه؛ خرزوخان از همه ايراد گرفت كه شما در نهايت نميتونيد يک راه مشخص چه نتيجه

رو برای كار درست و غلط پيشنهاد كنيد و من اومدم تا اين مشكل رو حل كنم؛ من ديگه پای تفكر 

/ كه اونا رو به فضيلت نزديک تر كنه؛  و تصميم افراد مختلف رو به ميون نميارم؛ همه بايد كاری كںى/

/ مدت كم سعى ميكنم يه خرده بيشر̀ى ت Cنم؟ خب توی همںى / Cوضيح بدمخيىل دارم مبهم حرف مرى.  

از نظر من در جهان، فضليى̀ى وجود دارد كه همه بايد به آن برسند و يک رسی اعمال مشخىص در 

/  راستای رسيدن به آن است و يک رسی اعمال ديگر نه؛ اهداف در اعمال اخالى̀ڡ مهم Cترين چرى

هستند و تنها هدف اخالى̀ڡ كه ما را به عدالت خواهد رساند هم رسيدن به فضيلت و سعادت 

توانيد با فهميدن اهداف، اعمال شايسته را بفهميد و مطابق با  ر هر حال مىشما د . است

 
V

ی به  شايستىك / Cی نيست جز رسيدن هر چرى / Cها، امكانات را توزيع كنيد و چون از نظر من، عدالت چرى

ی آن است، پس خيىل راحت عمل عادالنه را شناساCD كرديم؛ مثال فرض كنيد  هر  كىس كه شايسته

نفر هم در انتظار  ۵خواهيم كامال عادالنه آن را به كىس بدهيم؛  ىى/ داريم و مىكه ما يک سازده

گرفں̀ى/ سازدهىى/ اهداCD هستند؛ هدف نهاCD سازدهىى/ چيست؟ ديده شدن؟ خورده شدن؟ نه؛ 

 داشں̀ى/ . نواخته شدن، هدف نهاCD موجود در سازدهىى/ است
V

حاال به نظر من تنها كىس شايستىك

دهم كه بلد  ند هدف نهاCD آن را محقق كند؛ يعىى/ سازدهىى/ را به كىس مىسازدهىى/ را دارد كه بتوا

نفر بتوانند سازدهىى/ بنوازند بايد چه  ۵حاال اگر چند نفر از اين . باشد آن را بنوازد؛ تموم شد، رفت

 نوازد؛ نه آنكه موسيقى بهر̀ى برای ما بهر̀ى  كار كرد؟ بايد ساز را به كىس داد كه آن را بهر̀ى از همه مى



د؛ فقط   ی تالش بيشر̀ى آن فرد است پس حقش است كه آن است؛ نه آنكه موسيقى بهر̀ى، نتيجه Cرا بگرى

. به اين خاطر كه نواخته شدن در بهر̀ىين فرم، هدىڡ/ است كه سازدهىى/ برای آن ساخته شده است

، حارص/ باشد  ، يک ثروتمند UD هرى/ رای ميليون دالر هم بنوازد ب ۱۰۰اگر برای تصاحب آن سازدهىى/

آنكه آن را در وير̀ىين خود بگذارد، من حق ندارم آن را به او بدهم چون از هدف اصىل سازدهىى/ 

  افتاد؟. ام دور شده

 هم همينطور است
V

آموزان را شناساCD كنيم و به  توانيم بهر̀ىين دانش تنها در صورD̀ مى. در زندىك

بفهميم هدف از درست كردن ها بيشر̀ىين امكانات را با رصف كمر̀ىين هزينه اعطا كنيم كه  آن

، خوب تست زدن را نتيجه  مدرسه چه بوده است؟ ما مى خواستيم از دوازده سال مدرسه رفں̀ى/

يم يا اينكه افرادی آماده كنيم كه با جامعه Cسازگاری با آن را  بگرى CDی خود آشناتر هستند و توانا

نيم روی هدف مدرسه به نقطه دارند و در كنار آن از فالن مطالب هم آگاهى دارند؛ خب اگر بتوا

آموز به  آموز خوب داريم و چقدر دانش نظر مشر̀ىىك برسيم آنوقت ميفهميم كه چقدر دانش

/ چقدر معلم كه اصال به هدف آشنا نيستند و اين تخلف از  Cارتباط با هدف؛ و همچنںى UD دردنخور

اخالى̀ڡ مى هدف مدرسه، تمام رفتارهای آموزىسf و تربيى̀ى آن Cد چون شايد فكر ميكنند كه كن ها را غرى

هدف از مدرسه آمدن خوب حفظ كردن يا شبيه خودشان شدن است در حاىل كه اگر اينطور باشد 

به طور كىل بايد در قبال هر نهادی، هدف آن را ! كه هيچ اگر نباشد هم كه گفتيم چه ميشود

ان اخالى̀ڡ بودن عمل و در نتيجه عادال  / Cپرسيد و نسبت به تحقق آن هدف، مرى / Cنه بودن آن را تامںى

ی مدرسه، ايجاد كردن تواناCD عمل كردن از روی اختيار و عقل به اعماىل  از نظر من كه وظيفه. كرد

  )چى؟؟ هان؟. (است كه در راستای پرورش فضيلت فردی هستند

مثال به نظر من، هدف سياست، كاله گذاشں̀ى/ رس اين و آن نيست، هدف سياست در نظرم، پرورش 

مدار است و هركاری كه دولت را در اين كار، ياری كند، اخالى̀ڡ  داD/ با فضيلت و اخالقدادن شهرون

/ غلط و غرىC اخالى̀ڡ  Cتر است و هر نظری كه دولت را از دخالت در اين امور، منع كند به قطع و يقںى

زا و حى̀ى بنتينيو را بپذيرم است و در اين موارد اصال نميتوانم نظرات افرادی چون ميله Cرای من ب. مرى



ها را آزادانه انتخاب  برند و آن های خشن لذت مى هيچ اهميى̀ى ندارد كه مردم از ديدن فيلم

ی كند و  ها در راستای افزايش فضيلت نباشد، دولت بايد از نرسf آن كنند، اگر اين فيلم مى Cها جلوگرى

به زدن به عدالت است و عمىل نادرست محسوب مى ديدن آن   .شود ها هم رص/

و نه از (به آزادی و اختيار در عمل اخالى̀ڡ معتقدم و فكر ميكنم تا كىس از روی اختيار من عميقا 

وی Cشود واقعا آن عمل را اخالى̀ڡ دانست وىل  دست به عمىل نزند، نمى) روی اجبار يا حى̀ى عادت يا پرى

ت؛ اين طرف ديگر قضيه را قبول ندارم كه هر كىس از روی اختيار، كاری كرد، آن كار حتما اخالى̀ڡ اس

به طرز مشهودی، غلط است چون ممكن است آن فرد از روی اختيار، كاری كند كه مشخصا با 

در نظر من قانون، نقش بسيار مهمى دارد؛  .رسيدن به فضيلت برای او در تعارض باشد

، مردم را از انجام اعماىل كه آن / Cها را از فضيلت، دور ميكند،  سياستمداران وظيفه دارند با قوانںى

ات دهند و قانون درست، عادات خوب را به افراد جامعه ميفهماند پس از مدD̀ كه افراد برای نج

فهم درسى̀ى و غلط عمل، اماده شدند وقت آن است كه با هدايت و مشورت، به درسى̀ى اعماىل كه 

وی از قانون مى Cفضيلت و سعادت باى̀ڡ  كرده تا كنون به دليل پرى Cند و همچنان در مسرى Uبرى xD اند

ی  كند كه تمام استعدادهای خود را شكوفا سازيد و در همه سعادت به شما كمک مى. مانندب

  .ها بنا بر استعدادی كه در وجودتان نهفته شده است رشد كنيد جنبه

رو  ۲خب وقت شما ديگه تموم شد؛ حاال بيايد كه به چندتا سوال جواب بديد و رسشاخ: خرزوخان 

  . باالخره تموم كنيم

  .بفرماييد: الممالک آريس 

» فضيلت«ما كه در نهايت نفهميديم باالخره از كجا بايد فهميد كه چه عمىل ما را به آن : خرزوخان 

نيد نزديک ميكند و مالک تشخيص آن چيست وىل سوال ديگری » سعادت«و  / Cكه شما ازش حرف مرى

 
V

غم ادعايتان شما هاCD دارد؟ به نظر من اتف داشتم، اصال از كجا بفهميم فضيلت چه ويژىك Cاقا علرى

  .ايد يک چارچوب مسنجم و واحدی برای عمل اخالى̀ڡ به ما نشان دهيد هنوز هم نتوانسته



 : آريس الممالک 
V

 و  به نظر من ويژىك
V

، حيا، شجاعت، انصاف، بخشندىك /Dهای مشخىص چون مهربا

  .دهند ای هستند كه در نهايت سعادت و فضيلت را شكل مى از خصوصيات اصىل... 

البته كه در اين ادعا، مهم نشان دادن راه رسيده به آنهاست كه به حرف خاىص اشاره : خرزوخان 

آيند را چون هدف به وجود  هاCD كه برده به دنيا مى ام كه شما، آن نكردی وىل در جاCD شنيده

 است، دارای طبيعى̀ى كه شايسته
V

كه ی رسيدن به فضيلت باشد نميدانيد و معتقديد  آمدنشان بردىك

 است درست ترين كار برای آن
V

 است چون هدف از به وجود آمدنشان همان بردىك
V

. ها همان بردىك

  درست است؟

  .باالخره ممكنه هر كىس اشتباه كنه.... بايد بگم كه .... خب : آريس الممالک 

ايد  دقيقا؛ من اصال نميخواستم بگم كه چون شما در تشخيص يک هدف اشتباه كرده: خرزوخان 

وع ميشود كه هر كىس ممكن است پس نظ fرس CDرتان هم غلط است نه؛ به نظر من مشكل از اينجا

/ شده Cكند و خود به خود، هر كاری كه از آن هدف تعيںى / Cی تعيںى / Cی خودش،  يک هدىڡ/ برای چرى

 در تشخيص اهداف 
V

/ اشتباه بزرىك Cاخالى̀ڡ بداند؛ وقى̀ى خود شما ممكن است چنںى Cتخطى كند را غرى

عادالنهكنيد، آنوقت به  Cاشتباهى كنند و اعمال غرى / Cی ديگری را  نظرتان ممكن نيست بقيه چنںى

/ تدوين مى Cشود،  عادالنه بدانند؟ احتماال وقى̀ى شما اين نظر را مى دهيد، قانون هم مطابق همںى

/ هم عادت مى Cوی از همںى Cخب آن وقت . شود و بقيه هم هدايت ميشوند كه اين را رعايت كنند پرى

  چه؟

شما داريد يک اشتباه كوچک در يک تشخيص را خيىل بزرگ ميكنيد؛ حداقل حرف : ک آريس الممال

  فكر كنم وقت تموم شده؛ نه؟. تر از چهار نفر ديگه است من اينه كه نظر من خيىل اخالى̀ڡ 

  .بندی ارائه بشه ه وقت تمام شده و حاال توی چند خط قراره يه جمعبل: خرزوخان 

  



  جمع بندی 

 رسيدن به عدالت و تشخيص اعمال درست و غلط از  خب، شما چند نظر را درباره
V

ی چگونىك

ی كه  ی آن ايد و حساUD هم در كالس درس، درباره يكديگر خوانده / Cها دعوا و بحث كرده ايد؛ تنها چرى

ی جوانب  در آخر الزم است بگوييم آن است كه در نهايت برخى از اين نظرات نميتوانستند همه

ند و يا برخى ناتوان بودند از انكه يک رسی موارد مشخص و يكسان برای كار  Cها را در نظر بگرى

دانيم كه كدام حرف از نظر شما  تشخيص واضح و روشِن عمل در راستای عدالت ارائه كنند، نمى

ده درست xايم وىل از طرىڡ/ ديگر برای رسيدن به وضعيت  تر و قابل اجراتر بود و اين را به شما سرى

يت تا امروز ظاهرا چندان موفق نبوده ع fينكه اند؛ ا و خيىل از نظرات هم به كارش نيامدهادالنه، برس

 
V

نسبت به استعداد و تمام موجودات جهان آشنا بود و   چگونه بايد به تمام جزئيات اعمال و ويژىك

ارد، در فهميد كه هر عمىل چه پيامدهاCD د توان و طبعيت موجودات جهان علم كامل پيدا كرد و 

ی خواهد گذاشت، طبيعت انسان چگونه است، انسان از كجا آمده و به كجا  Cبلند مدت چه تاثرى

گر فكر ميكنيد يک يا چند نظر ا  رود و اصال هدف آمدنش چه بوده است را بايد شما پيدا كنيد؛ مى

شما و اين هم  هاCD كه خوانديد، ميتواند معيار محكمى برای يافں̀ى/ وضع عادالنه باشد كه اين از اين

ون از آن Cنظرات يا شايد برى / Cها بايد به دنبال  آن نظرات؛ اگر هم فكر ميكنيد كه بايد از دل همںى

،  اين شما و كه عيب و نقص نداشته باشد و درست را از غلط به روشىى/ تفكيک كند راهى جديد بود

  ..... اين گوی و اين ميدان

  

  

  

  



  

  منابع 

شاخ عدالت از پرفسور مايكل ی طرح درس و رس  در لحظه لحظه بسيار بهره گرفته شده است -۱

 Justice : What’s: كتاب ايشان با عنوان  های ايشان و خصوصا های ويدئوCD كالس سندل، فايل

the Right things to do  بايد بسيار از د در رسشاخ، ارجاع به منبع داشته باشيم كه اگر قرار بو ،

  .اميدواريم اين معذوريت را بر ما ببخشيد. كرديم ايشان استفاده مى

 The Spirit Level : why equality is better forهای كىل رسشاخ از كتاب  ايم در ايده بهره گرفته -۲

everyone به فارىس ترجمه شده » ابرابریتاوان ن«ی آقای ريچارد ويلكينسون كه با عنوان  نوشته

  .است

/ در بخش نوشته Key Concepts in Politicsكتاب   -۳ Cی آقای اندرو ِهيوود نرى  CDبه ما كمک كرد ها.  

/ كم و بيش » مفهوم قانون«فصىل از كتاب  - ۴ Cكه به قانون هربرت هارت نرى CDخصوصا در آنجاها

  .گريزی زديم، راهنمايمان بود

، كتاب و درسگفتارهای فلسفه هاCD  در قسمت -۵ / Cی اخالق آيت هلِلَا مصباح يزدی،  از اين رسشاخ نرى

االسالم محسن غرويان، به ما كمک كرد هر چند كه اگر وقت  ی اخالق حجت و كتاب فلسفه

يم Cداشتيم بر آن بوديم كه از اين دو منبع كمک بيشر̀ىی بگرى.  

/ است  -۶ Cهم داشت و  ۱ول از همه كمبودی كه رسشاخا : حتما منبعى كه اين رسشاخ كم دارد دو چرى

مند شما اميدواريم اسيون است كه به دستان هرى/ / Cی  دوم هم نظرات شماست درباره! آن خوشگلرى

  !آنچه خوانديد برای آيندگان

  !باشيد) خوان و نه فقط عدالت(خواه موفق و عدالت



  

  

  

  

  

  

  

  بود، دو تا شد به اشارت يىك ،رسشاخ

  به كجا برد شكايت؟ باليابايد ز 

  من گر بزنم گند در اين ترم مبارک

  ! های عدالت UD شک بود از ظلم و ستم

  

  

  

  

 


