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جون طورها ز، و توماس هوبصورهتا املعاصرة  وقد أحياها يفأبيقور، إىل األقل على  االجتماعيتعود فكرة العقد 
على  مستهجنةبعد كانط ي ماعوأميانيول كانط بطرق خمتلفة، ظلت فكرة العقد االجت ،وجان جاك روسو، لوك

 ..والسياسة خالقأعمال عدد من فالسفة األ جوهرومن مث ابتت  ،عاد بعثها جون راولزأحىت  نطاق واسع

أبن تلك  ااجتماعية مفروضة مجاعي   تيبةاخلاضعني لت  فرادمجيع األ قبول: يوحي تبدو الفكرة األساسية بسيطة
تلك الفكرة األساسية ميكن حىت  واإللزام إخل. ولكن شرعنةهلا بعض اخلصائص املعيارية مثل العدل وال تيباتالت 

 .هذا االختزال حمل اعتاض بطرق عدة شيء إال أن تكون بسيطة، وحىت يأن تكون أ

ي ( دور العقد االجتماع1مخسة عناصر: إىل قوم بتحليل املقارابت التعاقدية ني لتوضيح فكرة العقد االجتماع
 .جيب أن يظهره االتفاق ي( ما الذ5( موضوع االتفاق )4( االتفاق )3) ي( أطراف العقد االجتماع2)
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 دور العقد االجتماعي .1

 يالعقد االجتماع منهجمتييز  1.1

القواعد اجلوهرية جمتمع ما لديهم أسبااب  لتأييد أعضاء  يف إظهار أني العقد االجتماع ةيتمثل هدف نظري
ما اذا كان  أي" ةالعام شرعنةابل بشكل مرتبط . ببساطةهبا وااللتزام واملؤسسات القائمة هبذا اجملتمعوالقوانني 

لنظرايت ي يتمثل اهلدف النهائ  .(D’Agostino 1996, 23" )ا ومن مث  يستحق الوالءنظاما ما مشروع  
وضعها  النظام االجتماعي املعايري اليت ن يليبأمن املمكن أنه  يف إظهار الدولةعلى  تركز االجتماعي اليتالعقد 

 التفكري طريق عن حكومة أتسيسعلى  قادرين البشر كان  إذا ما وهوايل الفدر عمله ألكسندر هاميلتون يف 
 Hamilton).ة دساتريهم السياسي الصدفة والقوة يفعلى  األبد ابالعتمادإىل  نحمكومو  أم أهنم ختيارواال

يطبقها. ملن ستسويغها ية جيب أخالقمنظومة ي ن أأبيذهب ديفيد جوتيه أبعد من ذلك حيث يقول  (1788
 كانت كل الواجبات اليت  إنإال ية إحراز أي هدف جوهري، أخالق: هل ميكن ألي نظرية يتساءل  جوتييه

 (.1, 1986) عليها مقبولة يف ضمري كل فرد؟ تنص

ية خالقن القواعد االجتماعية والسياسية واألآ ظهارإجتماعي يف ائي لنظرايت العقد االيتمثل اهلدف النه
عن غريها  يذلك اختالف نظرايت العقد االجتماع عقالنيا بشكل عام وال يعين تسويغهاوالقانونية إخل ميكن 

عىن ية مربرة مبخالقن تكون القواعد السياسية واألأية، كل ما هنالك خالقسياسية واألطروحات الفلسفة الأمن 
عترب نتيجة لالتفاق تحيث .ي ستند إىل حقيقة أو سبب خارجتال  شرعنةالن يف أز احلقيقي ما. يكمن التماي

ي تؤد وليس بسبب األسباب اليت . TM Scanlon( )أو غياب االعتاض كما عند سكانلون العقالين
مبدأ هو مربر القاعدة وليس أو  معينةن كل فرد لديه أسبااب  فردية جتعله يقبل قاعدة أاالتفاق. حقيقة إىل 

 .وجتعلهم يتقبلون ابلقاعدة فرادسيقدرها األ اليتو كذلك  أنه   ما يبدوأو  أسباب صحة القاعدة ـ
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موضوعية سردايت البعض لدى القاعدة االجتماعية،  لقبول فرادتدفع األ خيتلف التعاقديون حول األسباب اليت
 .فراداألقل متعلقة ابألأو على  ليةذاتية ودوافع داخأسبااب  اعتبار األسباب كانت الغالبية تتبع هوبز يف يف   نوإ

 Gauthier 1986, Binmore) ية بصفة عامة خالقسباب األك بشأن األيالتشكإىل رمبا يعود ذلك 
 ,Hobbes 1651ي )النظام االجتماع صاحل الذاتية يفللم ىالقناعة ابألولوية القصو أو  (1998

Buchanan 2000 Brennan and Buchanan 1985)  أن أنخذ جبدية  الرغبة يفأو
 ;Gaus 2016, 2011a) ذلك االختالفات حول اجملتمع احلديث مبا يف الفردية يفي الرؤ  االختالفات يف

Muldoon 2017; Moehler 2014, 2015, forthcoming ) أو ألن هذه االطروحات
 ,Binmore 2005)العلوم االجتماعية  يف العقالين ختيارضوء نظرايت متطورة لال تشكلت يف

Buchanan 2000 [1975]) ، سباهبم أي مبدأ هأو  قاعدة فراديتقبل ألجلها األ اليت فاألسبابوطبعا
مبا ابلطبع  فرادهؤالء األقد يهتم موضوعية. سباب الصحيحة من وجهة النظر اخلاصة وليست ابلضرورة األ

سباهبم وأبشكل جيعلهم غري أاننيون ولكن ما يعنيهم ي غرض غري فردي أأو  احملايدأو  العاميعتربونه الصاحل 
 .سوف ختتلف فيما بينهمو  اخلاصة

أعضاء  جمتمع متعدد حيث يف ةالسياسي شرعنةالن هذه النقطة حامسة لفهم أب خريعمله األ يؤكد راولز يف 
 أكثري وتعول النظرايت املعاصرة يف العقد االجتماع ،مفاهيم اخلرياجملتمع ال ميكن توقع اتفاقهم عقالني ا حول 

 Southwood 2010, Gaus 2016, Muldoon 2017, Moehler) ذلك التمييزعلى 
forthcoming, Thrasher 2014b, Thrasher and Vallier 2015, Thrasher 

2015.) 
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 العقد االجتماعي كنموذج 1.2

عبارة عن ي هلا منوذج عام. فهي ن نظرايت العقد االجتماعأب لتصورنا ار ميكنأبخذ تلك املعطيات يف االعتبا
عن ي ختتلف تبعا لكل نظرية. ما مييز نظرايت العقد االجتماع " هلا عدد من املتغريات اليتشرعنة" مناذج لل

 املربرات اليتالكيفية اليت تصف هبا هذه املتغريات العامة. والغاية من النموذج هو متثيل ي بعضها البعض ه
ن يعيد النموذج متثيل املؤسسات االجتماعية ويكون ذلك أبأو  تدفعنا للقبول وااللتزام مبنظومة للقواعد واملبادئ
 فرادلدينا جمموعتني من األي معني. بشكل أساس اختيارظرف  هؤالء الذين سيختارون قبول هذه القواعد يف

)أ( أولئك الذين اختاروا النموذج املشكل يف "أداة متثيل" مثل وىل اجملموعة أ واجملموعة أ*.  األ، الصلةي ذو 
ذلك العقد.. فلو كانت مداوالت  وفقحلقيقيون الذين يسريون ا فرادواجملموعة الثانية هم األ "صلي"الوضع األ
. يوجد متغري يتشاركون مع األوائل أسباهبم بطريقة ما ذات صلة ابملشاركني الفعليني فالبد أهنموىل اجملموعة األ

اختار فيه املتعاقدون اخلضوع للقواعد واملبادئ واملؤسسات ي " نرمز له ابلرمز )م( الذآخر هو "النظام التداويل
 .جتماعي) نرمز هلا ابلرمز ر(. ابلنظر لتلك املعطيات ميكننا أن نصف نسق عام لنموذج العقد اال

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 جتماعيمنوذج عام للعقد اال

اجملموعة الثانية )أ*( سببا ي )أ( جمموعة القواعد واملبادئ املؤسسات )ر( وذلك يعطوىل اجملموعة األختتار  
 ختيار( ال)أوىل اجملموعة األلدى كنت   ن األسباب اليتأحيث ي لقبول االلتزام هبذه القواعد )ر( يف العامل الواقع

 .)أ*( )اجملموعة الثانية( املمكن أن يشتك فيهاأو  املؤسسات والقواعد )ر( يشتك فيها

إىل ( فراداأل لدى ) ما األسباب اليت شرعنةاليتجم مشكلة  ةيالعقالن شرعنةمنوذج لل اإذ  ي العقد االجتماع
 :راولز ( وحبسبسيوافقون عليها؟ ما القواعد اليت. )مشكلة التداول

ن نفحص املبادئ أمشكلة التداول، جيب على  عن طريق العمل شرعنةالانطالقا من ذلك الفهم يتم حل سؤال 
 العقالين ختيار، يربط ذلك بني نظرية العدالة ونظرية االيتبنيها يف املوقف التعاقد سيكون من العقالين اليت

(Rawls 1999, 16). 

ي هذا النحو، قارن كل من االقتصادعلى  أكثر بساطة. عقداملشيء الأكثر بساطة، جتعل النماذج مستوى يف 
فاألساطري قصص تتناول دروس مهمة يف شكل . كاترايت النماذج ابألساطريي  آريل روبنشتني والفيلسوفة اننس

أسهل وأكثر قابلية للفهم. األساطري تشبه النماذج من حيث أهنا تربط قواعد عامة هامة عن طريق حاالت 
هنا تساعدان يف كو  تفعل أكثر من ذلكة ولكنها مثاليالتجريد وتقدمي رؤية على  النماذجي تنطو  .خاصة وخيالية

يتفق مايكل .  (Gaus 2016, xv-xvii)ةنراها ذات صل افتاضاتنا املفتاحية وحتديد العوامل اليتنرى  أن
 ،للعناصر مبثابة جتريدي اجلدول الدور فإّن  ،وفق ا لوايزبرج. وايزبرج أن آلية النموذج تقدم أكثر من جمرد التجريد

عملية التمثيل ي للعناصر والنماذج هي ن نقطة الفصل بني التجريدات مثل اجلدول الدور إ. لكنه ال يعترب منوذج
ن أتهدفة مما يسمح ملن يضع النموذج املباشر. ان اهلدف من النموذج هو إبراز املالمح اهلامة للظواهر املس

ليس جمرد جتريد ي للوضع الطبيعاولز ر ن إعادة متثيل إهيئة حماكاة. على  يفهم ويطوع العناصر اهلامة للظاهرة
، تلك اجلوانب ذات صلة شخاصجوانب حمددة من األ زة تعزل وترب مثاليصيغة  بلاحلقيقني.  شخاصلأل

ة قيمهم خصوص ا وما ميكن اعتباره نظريتهم العقالنية يف شكل من السلع األولي اختيارك  شرعنةالبعملية 
.(Primary goods)  لنمذجة االتفاق يف نظرية راولز عملية عزل املالمح تلك مهمةو. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 منوذج ألسبابنا للقبول وااللتزام مبجموعة القواعد االجتماعية واملؤسسات.ي تقدم نظرايت العقد االجتماع
 .االفتاضات وخصائص املتغرياتعلى  ن ذلك يعتمدإكيف ميكن للنظرية أن تفعل ذلك، 

 األطراف ةذجمن2. 

 ختزايلامقابل الالايل االختز   2.1

طراف التعاقد، أل نين التعاقديياملنظر  ةمنذج يةالفعلية اخلاصة بنا وما يتعلق حبلها كيف شرعنةالحتدد مشكلة 
ب ا بني . ويتم التمييز غالشرعنةالن هو تعريف مشكلة ياملعاصر ي العقد االجتماع يالعامل املميز بني منظر 

ملشكلة  (contactaralists)  كانطينيوتعاقديني (contractarian)تفسريات  عقديني  هوبزيني
يوجد ي . ولكن هذا التصنيف غري دقيق إذ يوجد اختالفات داخل  كل من هذين املنهجني ابلقدر الذشرعنةال

 -ن هؤالء العقديو  لدىاملعاصرة في نظرية العقد االجتماع بينهما ولكنه مفيد يف إبراز اخلالفات املفتاحية يف
، كما خالقحل "األزمة التأسيسية" لألتوضيحية رئيسية، وهي مهمة ، تباع هوبزأهم جتاوز ا الذين ميكن تسميت

 أمساها جوتييه.

رغباته وأهدافه واهتماماته على  ية نفسها ابعتبارها قيداخالقمن منظور الفاعل تقدم االعتبارات األ"
نبتة الصلة برغباته واهتماماته ، سيناله الفرد حال اعتافه بقيود مي لذلك جيدر بنا التساؤل ما الذ /

 (.Gauthier 1991, 16" )بدال من اعتبارها معتقدات ابلية؟ خالقيربر االهتمام ابألي ما الذ

 خالقاألكان جيب أخذ   مبا إذاتتعلق ولكن  خالقال تتعلق بفهم ما تتطلبه األ شرعنةالن مشكلتنا ألو اعتربان 
جليا  صبح افيزيقية عفا عليها الزمن، سينظرايت ميتإىل اعتبارها جمرد خرافات تستند م يف االعتبار من األصل أ

هلذا التحفظ جندها يف أخرى صيغة  .أصال ايف اتفاقهي خالقاحلكم األ تستخدمأن األطراف ال جيب أن 
اهلدف من العقد االلتزام فإّن  هلاتني الرؤيتنيوفقا . والتعقل خالقكافكا يف مشروع املقاربة بني األوصف  

 من. هنا تك "خالقال عالقة هلا ابألأو اليت يةـ/أخالقهداف والرغبات" الال طريقة فعالة لتعزيز األب خالقابأل
هنا إ بسيط:ختتزل املشكلة بشكل  العقدية، هذه ي ا؟أخالقسؤال ملاذا تصبح على ابة جاإليف  شرعنةالمشكلة 

توليد ما هو معقول مما "بتعبري راولز أو  أخالقية/ ال عالقة هلا ابألخالق ية من أسبااب  الأخالقسبااب أتستخرج 
 .عقالين"هو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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حمفزة أو  صيلهأية خالقسباب األاأليف كون : ابعتبار أن لدينا شكوك ا هذه الرؤية جذابة ألسباب عدة. أوال
املتطلبات وفق  ،قل نسخة بسيطة منهااألأو على ، خالقتعدان بتأسيس األ هذهاستاتيجية اختزالية كفإّن  ،حقا

إىل ي ا ؟" أخالقمن "ملاذا جيب أن أكون  شرعنةالسيتحول سؤال . املعقدة للعقالنية العملية واملتعلقة ابملمارسة
 خالقسباب وراء األن األأدركنا ألو  سؤال أقل إاثرة للمشكالت "ملاذا جيب أن أكون عقالني ا؟". اثنيا :حيت

العقالء  الذين ال يتصرفون  شخاصاألحىت أنه  مثل كافكا يريد أن يوضح اي  هوبز  ايقدّ عفإّن  أصيلة بشكل ما،
ذلك، لو  كان  ابإلضافة إىل. عقالينبشكل  خالقابأل خالق فقط سيصبح لديهم أسبااب للقبولبدافع األ

االستقرار لبناء املؤسسات على  سيكون لدينا دفاع جيد مؤسسف ئيةغوغامن السكان  فئلةن  أبلدينا خماوف 
  شخاصن غالبية األأبلدينا شكوك  كان  لوحىت  استيعاب الذين يتصرفون بدافع التعقلايل ابلتو  ،خالقواأل

برينان وجيمس بوكاانن أبن صورة من قانون جراشام تنطبق يف املؤسسات ي ليست كذلك. جيادل جوفر 
وجود عدد ب يتأثرون سوف  شخاصوأن مجيع األ ،ية "السلوك السيء يطرد السلوك اجليدالسياسية واالجتماع

عن  تبحثن غالبية الناس أبال حنتاج لالعتقاد ذواهتم املتبنني لسلوك نفعي ذايت. قليل من الباحثني عن 
 .قيد هؤالءوتتتقّوم  جيب أن واألخالقية املؤسسات االجتماعية لنعترب أبنالذاتية  امصاحله

وتوماس سكانلون وستيفني داووول ي ، تعاقديون ]كانطيون[ مثل راولز وجون هارسانيأخرى من انحية 
 Rawls, John Harsanyi (1977), Thomas) ونيكوالس ساوثوود وجريالد جوس

Scanlon (1998), Stephen Darwall (2006), Nicholas Southwood (2010) 
and Gerald Gaus (2011))إىل األطراف التداولية. كذلك إىل والقيم السياسية  خالق، يعزون األ

الدوام يف على  سياسية حاضرةالو  يةخالقاالعتبارات األف .صورة أكثر جوهرية وموضوعية من العقالنية العملية
املنظرون طراف كما يقول . ال تظهر مداوالت األشرعنةالتنمذج مشكلة  طراف يف كل البدائل اليتاوالت األتد

 .ألشياء جوهرية أخرىأو  عملية نقية ولكنها ختضع لنوع من " حجاب اجلهل"أو  اهلوبزيون يف صور تعقلية

نوع ي أيف مدى كون ولكن  ،مغزىية ذات خالقذا كانت القيود األإ، ليس فيما شرعنةالهنا يكمن لب قضية 
أحرار  أشخاصساسية مثل معاملة اجلميع كية األخالقاملتطلبات األ ية والسياسية يليبخالقمن املبادئ األ

 .Reiman 1990, chap) حكم شخص آخرأو  شخص إلرادةي وعدم خضوع أ، ي اأخالقن يومتساو 
 .خالقما هو منبت الصلة ابألي إىل أخالقهذه الرؤية غري اختزالية إذ ترفض رد ما هو  (.1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  10

( يتشاركون (أ)يف النموذج وىل جراءات التعاقدية )اجملموعة األن يف اإليما مييز الرؤية غري االختزالية أن املتعاقد
يضمن ذلك ايل ابلتيرمز هلا ابلرمز أ*( و  العديد من املخاوف املعيارية مع نظرائهم الفعليني )اجملموعة الثانية اليت

اجملموعة دى  لوموضوعية وأقرب لتلك اليت أكثر غىن أخالقصالت معيارية بني الطرفني مما يسمح للعقد بتوليد 
 فرادمن أسباب األايل ختز النموذج اال اقتابمدى على  حال يتوقف ذلكي أي الثانية ابلفعل أاي كانت، وعل

 .الواقعيني

موقع املتانة وموقع احلساسية. ابلنسبة ألنصار  دل حول موقعني من املمكن تسميتهمعند تلك النقطة يتكز اجل
هنم سيلتزمون أبن نفتض بطمأنينة أيون اآلخرون فمن املمكن خالقالقوة، أاي كان ما سريفضه الفاعلون األ

 . (Moelher 2017, 2013) ة مبعايري أساسية للعقالني

إذا فشل الناس يف حىت  ية والفاعليةمن العقالني العقد ذلك املفهوم املشتك واألساس لذا جيب أن نفتض يف
ق ا هلذه الرؤية، من األفضل لنا ن ا. وفسيكون العقد متيف. وظائفهي ية يظل العقد يؤدأخالقالتصرف وفقا ملثل 

 يف الواقع. يعارض املوقف املبيني لو كان ذلك غري حقيقحىت  ن نتبع هيوم يف افتاض أن كل شخص انفعأ
مشاكل فإّن  فقط )أ*( ال يتبنون مصاحلهم الذاتية ذا كان املتعاقدون احلقيقيونإأنه  اعتبار هذااحلساسية على 

التعاقدية ستصبح غري مالئمة هلم. رمبا بينما يعول  االذاتيةــ  وحلوهل امبصاحلهاملهتمة اجملموعة األوىل)أ( ــ 
هم الذاتية سيجدون ذلك غري مصاحلعلى  عولونن الذين يياملتعاقدفإّن  الثقة املتبادلة،على  املتعاقدون الفعليون

ن الثقة ابلعوام سخافة وغري جمدية. ابلطبع ميكن أن يصر أب ، القائلفضلاأل وسيلجئون للبديل الثاين ا/ممكن  
هنم إفي أخالقحنو على  لو تصرف الفاعلون املهتمون مبصاحلهم الذاتيةحىت أنه  أساس احلساسيةعلى  املنظرون

 .باب اخلاطئةيفعلون ذلك لألس
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 التماثلة مقابل ثاليامل  2.2

 شرعنةالمنوذج ملشكلة داوالت األطراف ت ميتقديف دان عليها أكاليت ي يتمثل جوهر نظرايت العقد االجتماع
اجتاهني متعارضني. فمن انحية لو كانت ي إىل ذلك نظرايت العقد االجتماع سماملتعلقة ب"أان وأنت". يق

 ،االفتاضية لنمذجة مشاكلنا واستنتاجاهتم ذات صلة بنا فستكون تلك األطراف شبيهة لنامداوالت األطراف 
تقدمي منوذج لنا وأكثر على  األطراف االفتاضية من "أان وأنت" كلما كانت مداوالهتم أكثر قدرة توكلما اقتب

عن طريق إنشاء  شرعنةالهو حل مشكلتنا ي صلة بنا. ومن انحية أخرى، هدف نظرايت العقد االجتماع
ال جيب أن يدفعنا  .ومفيدي ة ضرور ثاليمما جيعل بعض ا من امل"،  ة من " أان وأنتمثاليأطراف مبثابة مناذج 

أن كل فرد جيب أن يضع ي الشعبوية أ شرعنةالبقبول ما أمساه جوس  يلاة إشكثاليالتسليم أبن بعض صور امل
على  القدمية القائمةي نظرايت العقد االجتماعلاملؤسسات واملبادئ االجتماعية حمل تساؤل ألن ذلك مبثابة رد 

العقل إىل الحتكام اباملعاصرة ي كما سبق يف الفقرة الثالثة هتتم نظرايت العقد االجتماعو  هاالتفاق املباشر. ألن
 .لقبولاعلى  أكثر من قدرتنا الذاتية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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داول "أان وأنت" رمبا حنن أطراف الت .الرغم من مشاكلها ىعلة أطراف التداول" مثاليهناك عامالن حمفزان ل "
 ،. فنحن لدينا احنيازات ومعتقدات خاطئةشرعنةالن بشأن االعتبارات ذات الصلة مبشكلتنا انكون مرتبك

الصحيح املشكلة من املكان إىل قدر االمكان أن ننظر  نتمىن شرعنةالحنقق تقدم يف حل مشكلة ي ولك
ة مثل ثاليكما نتمىن. وهناك منظرون للمداوالت امل  مثايل . لذلك نشكل األطراف االفتاضية بشكلواملرتبط

ـــ لديهم شكوك عميقة حول هذا السبب وراء امل ، ال . ظةثالييورجن هابرماس  وساوثوود ـــ كل بطريقته  اهراي 
وطاملا نرغب أن تسري ، يتربيرهتم يما على  ينصبي ة حبد ذاهتا مزعجة، طاملا كان اهتمامنا األساساليثتبدو امل

ا عما هم مثاليلكن لو وضعنا تصور ا . و حنو جيدعلى  املداوالت عليه يف احلاضر )مثال ا لألطراف بعيد جد 
تقف وراء  طلوبة وواعون للعوامل اليتهنم عقالنيون ابلكامل ولديهم إحاطة كاملة ابملعلومات املأكأن نفتض 
ي عل .ألننا لن ندرك حلوهلم شرعنةالهذه احلال رمبا لن تكون مداوالهتم مفيدة يف حل مشكلتنا  معتقداهتم( يف
 ابلكامل واحمليطني علما بكل املعلومات املطلوبة نيهؤالء األطراف العقالني وعلى افتاض أنسبيل املثال، 

. ولكن ياملؤثرات الدينية يف القرار السياسأو  وا ابحلرايت الدينيةؤ هنم لن يعبإف ،لديهم معتقدات دينية تليس
 تعددية املعتقدات الدينية ال مفر منهافإّن   ولكن ليس بشكل كاملنيلو كانت املشكلة بني مواطنني عقالني

طراف ن تعكس األألذا جيب  .حمدودة عقالنيةي بني مواطنني ذو  شرعنةالتصور أفضل ملشكلة على  للحصول
اإلحاطة العقالنية و  ةسبيل املثال، لنفتض أن تلك األطراف االفتاضية ـ  الفائقي علة. عقالنيتنا غري الكامل

املؤثرات الدينية أو  ابال  للحرايت الدينية فلن تلقي حينئذمعتقدات دينية،  الديهت ملعلومات املطلوبة ــ  ليساب
ولذلك تعددية  ، ولكن ليس بشكل كاملنيبني أطراف عقالني شرعنةاللتنا ولكن مشك ،يالقرار السياسيف 
عقالنية ي بني مواطنني ذو  شرعنةالألجل تصور أفضل ملشكلة ف ، وابلتايلعتقدات الدينية أمر ال مفر منهامل

 .حمدودة جيب أن تقدم األطراف منوذج لعقالنيتنا غري احملدودة تلك

 

 تجانس مقابل التنوعال  2.3
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" قابل للتحديد. ختياربتمثيل أطراف العقد بغية جعل "وضع االي ، تنشغل نظرايت العقد االجتماعأخرىمرة 
يف للتعاقد. خيربان راولز ي كانت احملرك األساس  هناء تعددية األطراف واليتإورمبا يكون لذلك التحديد أثر يف 

صاحل األطراف شائع يف مل  normalizationي التوحيد املعيار أن حماضراته يف اتريخ الفلسفة السياسة 
 .لتوحيد وجهات نظر األطراف ألجل أتسيس منظور مشتكي أن ذلك ضرور  ىوير  ،جتماعينظرايت العقد اال

ي وتلك ه .جراءات التعاقدإوجهات نظر األطراف ألجل حتديد توحيد معايري نه جيب أببدو أن راولز يقتح وي
سس متعددة للمداوالت أ اسيكون لديهايل ابلتمنا "أان وأنت" و  ةن مثال األطراف قريبأض املشكلة. لنفت 

 العقد االجتماعي احلصول ير منظّ على  دينية وعلمانية وكمالية النزعة وهكذا. يف هذه احلالة سيكون من العسري
يرى  نت( .أاملمكن أن نعتض )أان، و نتيجة حمددة. ميكن لألطراف يف منوذج العقد ان تعتض مثلما من على 

لكي نتمكن من حتديد نتيجة. حيث خبالف احلاالت ي يلزم معلومات حمددة عن الوضع الطبيعأنه  ولزار 
ن يف العقالنية ويف نفس الوضعية سيقتنعون يجتعل الناس يف حالة نزاع، طاملا كان الناس متساو  االستثنائية اليت

حيث  ،غري ممكن من التجريدمستوى إىل نتيجة حمددة حيتاج  إىل لوصول بنفس احلجج. جيادل جوس أبن  ا
 .شرعنةالتعددية املعايري وهي لب مشكلة على  التجريدي سيقض

على  منذجة أطراف العقد بشكل قريب منا حنن " أان وأنت " يف الواقع سيكون قادر ا فقطفإّن  جلوس،وفق ا 
ا ي ة. رمبا تر توليد جمموعة متعددة من العقود االجتماعي أفضل من العقود الباقية ولكنهم ما األطراف أن عقد 

( ,Gaus 2011a) اجلزء الثاين توصل إليها جوس  لن يتقبلوا فكرة توحيد العقد. تربط تلك النتيجة اليت
نظرية األلعاب " يف ختياربني تقاليد مشكلة التحديد يف اإلجراءات التعاقدية وبني املشكلة التقنية "للتوازن يف اال

 .القادمة سوف نتناوهلا يف الفقرة الثالثة واليت
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بشكل مل يتوقعه  نظر األطراف املتداولة وجهات أية حال، من املمكن أن يتطلب التحديد فعال  تعددية يفي عل
ا بشكل ماحىت  . السبب يف ذلك بسيطكل من راولز  وهارساين التوحيد يتطلب  .لو كان الربهان معقد 

أفق للنظر حييط علما ابملعلومات املطلوبة أو  طراف ابلضرورة منظوروجهات نظر األلي القياسي أو املعيار 
ن مثة منظور مثل ذلك أبوال يوجد سبب لالعتقاد  ،لوضع جمموعة مستقرة وحمددة من القواعد االجتماعية

 فرمبا نفضل التعددية ،دراكيةلتعددية اإلموجود حق ا. بدال من ذلك لو اعتفنا ابلفوائد االبستمولوجية اجلمة ل
 see: Weisberg and Muldoon 2009, Gaus) لمثل العليا لألطرافلي التوحيد املعيار على 

2016, Muldoon 2017, Muldoon forthcoming .) نه أب للقولي لذلك هناك سبب قو
كة من املعايري مثل )احلرية واملساواة حتقق جمموعة متماس أفضل العقود االجتماعية اليتعلى  إذا أردان احلصول

تطبيع على  تلك القائمةعلى  تفوقتطيف متعدد من وجهات النظر على  ةداوالت القائمتالفإّن  والرفاه إخل(
  (Gaus 2011b, 2016) .ة وجهات النظر املتعدد
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 مقابل تقييمىي اعتقاد  2.4

 العنصران هذان يشكل. يتقييم عنصر( ٢ي اعتقاد عنصر( ١األطراف وصف عنصرين  شرعنةيتطلب متثيل 
 القواعد من منظومةي التعاقد النموذج يف املمثلون خيتار وملاذا كيف  سيصفي الذ النموذج معا دجمهما عند
 جمموعة من القواعد واليت ختيارطراف يف العقد الاألي سع مبعناه الواسع يعين ختيارواال يها.عل يوافقونأو 

( Hobbes 1651 ز )يظنون أهنا أفضل من الظرف السائد قبل العقد مثل حالة األاننية الشاملة عند هوب
 ,Binmore ل )لديهم ابلفع القواعد اليتأو  ،(Rawls 1999:27)احلالة الطبيعية عند راولزأو 

2005; Buchanan 2000 [1976]) . وحالة العامل حتت  األساسيةألجل ذلك حيتاجون متثيل احلالة
ستصبح غري قابلة  ختيارمشكلة االفإّن  من تلك التمثيالت العقائديةي جمموعة منتقاة من القواعد وبدون أ

عرب افتاض حجاب مسيك ي أطراف منوذجه للعقد االجتماععلى  للتحديد. يفتض راولز قيودا عقائدية عدة
يعيش فيه. يفتض جيمس بوكاانن قيد مشابه ي جب املعلومات التفصيلية لكل فرد عن العامل الذمن اجلهل حي

 Buchanan and Tullock 1965  " )مساه "حجاب عدم اليقنيأولكنة أقل وطأة وهو ما 
[1962]; Buchanan 1975; see also Rawls, 1958 .) معتقدات األطراف إىل اإلضافة

البد وأن هناك معايري يقيم هبا األطراف امكاانت االتفاق املختلفة، البد  اتفاقهم،حول العامل وحول نتيجة 
لقيمهم أاي كانت هذه القيم. يف منوذج راولز، هناك فقط وفقا منح تقييم هلذه اخليارات على  وأن يكونوا قادرين

 primary goodsاألقل عند البدء هو السلع األوليةعلى  ،ياقداألطراف يف املوقف التعلدى معيار وحيد 
هذا ، عظم السلع األولية هلم ولذرايهتمحتقيق معلى  قادرأنه  أفضل مفهوم للعدل يعتقدون فرادخيتار األ، و 

كما لوكان بواسطة شخص واحد،   ختياراألطراف فيصبح منوذج االلدى املفهوم الوحيد يوحد متغريا ت التقييم 
اخلصائص فإّن  ختيارلو استعملنا مصطلحات ومفاهيم نظرية اال م.عد الوضع كلما تعددت متغريات التقييويتق

بينما متنح اخلصائص التقييمية كل طرف مقياس ي العقائدية تفردن احلالة البدئية للتعاقد ونتائج النموذج التعاقد
وصفنا هذين العنصرين ابت لدينا منوذج ألطراف مىت  القواعد،جمموعة من ي أ ختيارلتقييم النتائج املتوقعة ال

نعترب ي االتفاق ابلفعل لفهم االسباب النهائية لدينا لك لكيفية إمكانيةمنوذج إىل العقد ولكن ال زلنا حنتاج 
 .مقنع ا من الناحية املعياريةي النموذج التعاقد
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 منذجة االتفاق.  3

أطراف العقد خمتلفة أم  تربيرات مدى كونف ا جوهراي  فيما بينها حول اختالي ختتلف نظرايت العقد االجتماع
 اختياري إىل اجلمع ختيارمشكلة اال أسباب األطراف متشاهبة حيث ختتزلفإّن  كما رأينا عند راولز.  متشاهبة

شخص آخر، يف العقود االجتماعية من هذا النوع مبجرد ي فرد واحد صاحل أل اختيارشخص واحد ويكون 
طرف من توضيح ا ألسباب ا يصبح لدينا هخيتارون في ف األطراف من حيث دوافعهم والظروف اليتوص

 .األطراف ويكون العقد قد مت حتديده

بعد وصف األطراف مبا يف ذلك عقالنيتهم وقيمهم ومعلوماهتم، حىت نه القائلة أب خرىلوجهة النظر األوفقا 
ال ميكن حتديد العقد  هذه فإنه لوجهة النظروفقا فسيظلون خمتلفني يف أراءهم حول العقود االجتماعية احملتملة. 

 أربعة مة التقييمات املختلفة لتحديد حصيلة العقد، وميكننا التمييز بنيءذا متكنا بطريقة ما من مواإفعال إال 
 .آليات إتفاق خمتلفة

 

 القبول  3.1

فبالنسبة  القبول،فكرة على  التقليدية  عند هوبز ولوك وروسو  بشكل واضحي العقد االجتماع ىارتكزت رؤ 
وابلنسبة هلؤالء املفكرين يف اخلطاب . يف احلكومةأعضاء  جيعلهم هو ما فقطللوك "قبول الرجال األحرار" 

واع معينة إبرام أنعلى  فعندما يبلغ املرء سن الرشد يكون قادرا. أهلية إلزام الذاتعلى  يعتمد قبول، اليالتقليد
هؤالء املنظرين املبكرين أوال: افتضوا فإّن  بوضعهم القبول يف القلب من نظرايهتم. من  العقود واالتفاقات

واثنيا: ي ل الدخول يف العقد االجتماعقب "الذاتعلى  السلطة"ذواهتم على  قوة معيارية فراداأللدى بوضوح أن 
يربمه رجال لديهم األهلية ي االلتزام هو حمصلة العقد الذايل ابلتيف املقدمة. و ي وضعوا مسألة االلتزام السياس

قيدا "ذلك مانسمية  رابطة اتفاقية:( chap xiv,¶7] 81 ,1651) هوبز . وهذه حبسبإللزام أنفسهم
 (.chap. xxi, ¶5] 138 ,1651" )صناعي ا
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 فإن لبوكااننوفقا ، خصوص ا الثاين ،يكال االعتبارين ابات حمل هجوم يف النظرايت احلديثة للعقد االجتماع
؟" ييؤسس االلتزام السياسي املعاصرة هو التمييز بني سؤال "ما الذي مفتاح تطوير نظرايت العقد االجتماع

من النظم الدستورية ي والسؤال "أي أفكار العقد االجتماعيف ي ابعتباره اهلم الشاغل للقبول مبعناه التقليد
؟ فواجب الفرد يف االلتزام ابلقوانني والقواعد مشتك وقابل لالستدامة انفعة بشكلواملؤسسات االجتماعية 

املؤسسات االجتماعية  وتشريعينما تصميم (، ب (Rawls 1965ية ابلنسبة للفردأخالقاالجتماعية مسألة 
 خالقاألعلى  تكيزلإعادة الفلسفة السياسية لتعد االجتماعية فعند بوكاانن أو  العامة خالقألمسألة تتعلق اب

 .مؤخراي لنظرايت العقد االجتماعي أساس املمح  ي العامة واالجتماعية بدال من االلتزام الفرد

ن لب النظرايت املعاصرة إف قبولصرين ال زالوا يوظفون لغة الاملعاي العقد االجتماع يالرغم من أن منظر  ىعل
اآلن (. Freeman 2007a, 17ق" )العقد االجتماعي من بديهة االتفارؤى  تنطلق"هو فكرة االتفاق. 

لعقد االجتماعي من اقة املرء ابخلضوع. منظرو ن تلزم تلك املوافأمبدأ دون على  يوافقأو  ن يؤيدأميكن للمرء 
لدينا. يعد  سباب اليتن فعل االتفاق يعكس األأيسون  يرون ويل فرميان وكان انرفخمتلف االجتاهات مثل صام

ظهار ما لدينا من أسباب لنفعل إيف ي االمجاعي يتمثل دور االتفاق التوفيق. كاشفأو   االتفاق مبثابة اختبار
 .(Freeman 2007, 19)ة ما نفعله يف عالقاتنا االجتماعية والسياسي

 فراداأل كان  فلو .السبب عن كاشفة  ولكنها، التزام خيلق فعل ليستي ه ،لزامكإم االتفاقية  لذلك ال تفه 
 النظرايت يف الصدارة مكان شرعنةال مشكلة حتتل. لديهم اليت سباباأل يعكس عليه يوافقون مافإّن  عقالنيني
نه مل إف للعدالةنظرية يف كتابه ي راولز العقد االجتماع اأحي عندما. راولز عندي، كما االجتماع للعقد املعاصرة

ن أدير ابلذكر من اجلو  ،صليالرغم من استمرار وجود فكرة االتفاق األعلى  ،القبولعلى  يؤسس االلتزامات
 .التداوليةعلى  من خالل العمل شرعنةالهدف راولز هو حل سؤال 
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صرة املعاي االجتماعلنظرايت العقد  اجلانب الثاينفإّن  ،احتلت مكان الصدارة شرعنةالن مشكلة أاعتبار  ىعل
مناذج االتفاقات االفتاضية. اهلدف هو وضع منوذج ألسباب املواطنني على  ابدت يف مكاهنا الصحيح استناد

 قائمة ااملعاصرة إذ  ي . فنظرايت العقد االجتماعااعتمدوه يتال سوغاتامليف ظرف من املفتض أن يستوعب 
ي حله عرب استقصاء فعلي جير  شرعنةالن سؤال أبقد تابرز يع رافتاضية مضاعفة. ابلتأكيد ال يوجد منظّ على 

هل التاتبيات " ااستقصاء. السؤال إذ  ي جير حىت  واقف من التتيبات االجتماعية املوجودة، وال يتم تسويتهمل
 ،ذلك هو السؤال فاإلجابة قطعا اللو كان ، "؟بني املواطننيي االجتماعية القائمة كانت نتيجة اتفاق فعل

"، بشكل ما ؟املواطننيآراء "هل هذه التاتبيات ستكون نتيجة اتفاق لو مت استطالع  ايل:ون السؤال كالتسيك
 العقدما يكون . دائما ليةيف النظرية احلا ةفقط له مكان خريولكن األ ،كال السؤالني عرضة للقراءة التجريبية

 .األويلعىن االقل ابملعلى  افتاضيا

لو .........."  اتفاقهذا "هل تلك التتيبات ستكون موضع ي االفتاضوىل األ هناك قراءة لسؤال الدرجة
ي مر من املنظر حماولة حتديد ما الذحني يتطلب األما. عىن جتريبيا بشكل واضح مب مازالي وهو السؤال الذ

االجتماعية . وذلك اندرا ما سينتجه استقصاء  فعليا ملواطنني واقعني حول اجتاهاهتم حيال نظام التاتبيات 
 (.Klosko 2000)يف خياله ه ر ابلطبع يفعلاملنظّ أن  رغم ذلك، حيدث

 ،حيث مل يعد السؤال افتاضيا عن مواقف فعلية ،قبول كبري يف السياق املعاصري ولكن يوجد أتويل آخر يلق 
ول األي العنصر االفتاض ."بقولنا "االفتاضية املضاعفة نعنيهوهو ما ، عن مواقف افتاضية افتاضيولكن سؤال 
 الثايني التاتبية االجتماعية نتيجة الستقصاء املواطنني؟" والعنصر االفتاضأو  هل ستكون القاعدةهو السؤال "

من ولكن ابعتبارهم افتاضيني  هم املواطنني يف السؤال األول حيث مل يعد يتم التعامل معهم من منطلق جترييب
 .إخل معرفة ..وأكثر  ،ث كوهنم أكثر نزاهةحي

للمواطنني  ثايلاملعاصرين "لو استقصينا البديل املي العقد االجتماعي يصبح السؤال ابلنسبة ملعظم منظر  
 "ستنتج عن اتفاقهم؟ التاتبيات االجتماعية اليتي ما ه الفعليني،
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هنا ال ميكن أن تلزم شخص ا أملضاعفة ويعترب تلك االفتاضية اعلى يعتض روانلد دوركن اعتاض معروف 
االفتاضيني يف العقد من  شخاصن األأبظهر فالبد له  ي   ،مغزىذا ي يصبح التحليل االفتاضي حقيقي ا. فلك

ي االلتزام ببعض املبادىء املنظمة للتاتبيات االجتماعية . لنفتض أن بديلك االفتاضعلى  وان يوافقأاملمكن 
لك هذا؟ ما نتيجة  سيعنيهي قاعدة معينة. ما الذعلى  أكثر معلومات وحيادية منك" يوافق نسخة"وهو 

ن يمربم بواسطة آخر  ابتفاقسيصبح األمر أنك ستكون ملزم ؟ ذلكي اخلطوة الثانية من التحليل االفتاض
ون ه من اجلنإنف ،بنفسك لو أعطيت الفرصة إبجرائهن تلتزم ابتفاق قمت أإذا كان من املمكن  . عنكنيخمتلف

إال إذا كان العقد  حاسم،سؤالك. هذا النقد ي لو جر حىت  نيبرم بواسطة آخر أاالعتقاد ابنك ستلتزم ابتفاق 
لسلطته يف إلزام  ثايلن استخدام بديلك املقبول. أللسلطتك املعيارية يف إلزام الذات عرب اإىل يستند ي االفتاض
املعيارية إللزام ذاتك ليست مستند النظرايت املعاصرة  أخرى، القوةاستخدمت سلطتك. مرة  أنك عينيذاته ال 

ل نظرايت العقد اؤ سف .شرعنةالم يف مشكلة حراز تقد  إفرمبا تساعدان مشكلة التداول يف  ،ياالجتماعيف العقد 
 ،أهدافك لقبول تراتبيات اجتماعية يليب ثايلاالفتاضية املعاصرة هو ما إذا كان اتفاق مربم بواسطة بديلك امل

 . يعد مسألة خمتلفة

فتاضية وليست فعلية. اتفاقات اإىل املعاصرة تستند ي رمبا ابت من املعروف اليوم، أن نظرايت العقد االجتماع
، فاهلدف من العقود االفتاضية هو تقدمي ي" مصطنعة فعل /يفتاضافثنائية " ية،القضي ن تلك ه، إكما رأينا

املعاصرة بشكل أفضل عن طريق فهم تفاعالت ي فهم نظرايت العقد االجتماع للعقود الفعلية. سيتسىن أساس
 .التمييز بني العقود االفتاضية والواقعيةعلى  صراروليس اإلي والواقعي االفتاض

 : ( بني منظورات كل من1996,28املفتاح هنا هو متييز راولز ) 

 أان وأنت

 تداويلأطراف النموذج ال

 يف جمتمع جيد التنظيم شخاصاأل
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بني ي وضحناه: اتفاق افتاضي املزدوج الذعىن ابمل افتاضيابلتأكيد  ن اتفاق األطراف يف النموذج التباديلإ
ــ ما  شرعنةاليستهدف مساعدتنا )أان وأنت( حلل مشكلة  تداويلهنا أن النموذج ال غزىأطراف افتاضيني. امل

ر شخص آخعلى  أحرار ليس لدينا سلطة أشخاصنستطيع قبوهلا بوصفنا  التاتبيات االجتماعية اليت
.(Rawls 1958, 33) 

. شرعنةاللة و فيها عملية التداول منوذج لقناعاتنا حول العداي جتر  والظروف اليت تداويلأطراف العقد اللنا  تقدم
تلك ي املتجسدة يف وصف املوقف ه ف"الظرو  ألنطراف االفتاضني هتمنا سباب األأكما يقول راولز أن 

. جتماعي" العقد االختبار ملفاهيماوصف قريب من ذلك ابعتباره "أيضا جوس  لدى  .نقبلها يف الواقع" اليت
ي اعنستخدم األداة التداولية االفتاضية الختبار مؤسساتنا االجتماعية هبذه الطريقة إن العقد االجتم حنن

. وحتتاج الطبيعة االفتاضية واجملردة للعقد فرادواجهه كل األت يتال شرعنةال وقفبتقدمي منوذج ملمعىن املعاصر 
 .لديهم لقبول العقد طراف ذات الصلة وذلك إلبراز األسباب اليتمالمح األعلى  لتسليط الضوء

منظور طرف اثلث ــ منظور مواطنني يف جمتمع على  نركز فيها الطريقة اليتعلى  شدد صامويل فرميان مؤخر ا 
ن القعد فإ، لتأويل فرميانوفقا . جتماعييف نظرية راولز للعقد االي جيد التنظيم ــ تظهر أمهية االتفاق الواقع

 :حيث كتب قائال (2007b:15).ة شروط العلني ن يليبأالبد ي االجتماع

ستوى امل ،عالنية مبادئ العدالةمستوى األول: ستوى العالنية: املميز راولز بني ثالثة مستوايت من "
نظرية الطبيعة ي )"تلك ه العدالة مبادئميكن قبوهلا يف ضوء  : عالنية املعتقدات العامة اليتالثاين

للمفاهيم  ةالكامل شرعنةالالثالث عالنية ستوى وامل ،البشرية واملؤسسات االجتماعية بشكل عام"(
الشروط الثالثة وفقا لراولز يف جمتمع جيد تتجسد وفقا لشروطها اخلاصة. ي كما ه  لةالعلنية للعدا

 ".شروط العالنية الكاملةي التنظيم. تلك ه

أعضاء  شرط العالنية الكاملة ـ والبد وان يكون مقبوال من مربر ا فالبد وان يليبي يكون القعد االجتماعي لك
 أو شرعنة (،pro tanto)أفضل ما ميكن   مساه راولزأفقط ما ي االفتاضجمتمع جيد التنظيم؟ يقدم االتفاق 

 والذين يقبلون نيالفعلي شخاصفقط عندما يؤيد األ ةالكامل شرعنةالدث حتالعدالة.  ملبادئحد كبري إىل  ةجيد
غالب ا ما تكون متعارضة ــ واملضمرة يف مذاهبهم العقالنية  احملددة ـ واليت ألسباهبمويريدون العدالة الليربالية 

 (Freeman 2007b, 19) .ة الشامل
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السياسية  الليرباليةاهلمت حركة  خماوف راولز حول استقرار العدالة كإنصاف اليتفإّن  مفهوم،ذلك  ويعترب .
 .(Weithman, 2010) شرعنةكان هو نفسه سؤال 

هنا تصبح مربرة. وخماوف راولز حول استقرار العالنية إستقرة هبذه الطريقة فمفقط إذا كانت مبادئ العدالة  
املعاصر. من الالفت أن يشارك  منظرون ي العقد االجتماع يولكن يشتك فيها كل منظر  ،ليست خاصة به

ا عن راولز  .االستقرارالقلق حول ، مثل بوكاانن وجوتيه وبنمور ،خرىاأليف اجلوانب  آخرون خمتلفون جد 

 املساومة  3.2

استعمال أدوات  بدأ فيهي لذحدث يف نفس الوقت اي نظرايت العقد االجتماع ازدهاررمبا ليس مفاجئا أن 
جون انش  الفلسفية. نظرية املساومة  كما طورها كل من كالتوخاصة نظرية املساومة يف املش ،نظرية األلعاب
يصف  بعض البضائع والفوائض. نيعقالني أفرادتقاسم  لنمذجةأطروحة صارمة عبارة عن ي يوجون هارسان

 امللكة النفعية الفردية اليتي من ذو  فراديف صيغته األكثر عمومية جمموعة من األ منوذج املساومة التفاق ما
م يتم عرض بضاعة ما للتقاس. مباشرة فراداحلاجة ملقارنة املنافع بني األ دون تداخلةمتثيلها يف عالقات مميكن 
وإال يتحملون نتائج عدم التوصل  ،نصيبهعلى  توصلوا التفاق لتقامسها سيحصل كل منهم ذا، وإفرادبني األ

 لعبة الطلب حيث يطلب ، وهناك مثال بسيط يفخمتلف شيءأو  من املمكن أن يكون املعروض أصال التفاق.
 املبلغنييده ولو كان جمموع ير ي ، يسجل كل العب املبلغ الذاملال تقاسم مبلغ منعلى  االتفاق من العبني

ما سجله وإال ال حيصل أاي على  حيصل كل منهم صليأقل من املبلغ األأو ي يساو  ن سجلهما الالعبنييالذ
 .شيءعلى منهم 
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 اختالفاهتم مع للتعامل األطراف وسائل أن أحد ١٩٥٨سنة الصادرة  نصافكإ  العدالةدرك راولز يف مقالته أ
يف العقد  حلول املساومة فض راولز نفسه (. ر Braithwaite 1955 ة )املساوم حل استخدام هو

حسب ميزته  طاملا كان لكل  ميزة هتديدية  "على  قائمة حبسب وصفه هكذا حلولت طاملا كاني االجتماع
حل على  االتفاق أخالقطروحته يف أجوتييه  بىنكل حال،   على التهديدية من الصعب ختيله كإنصاف".

لبنيمور اطروحة متطورة و  .(see also Gaus 1990, Ch. IX) و مسورودينسكى.ي ة  لكاالاملساوم
مويلر يستند بينما  ،راين مولدووناحلال ابلنسبة لوكذلك ، حل انش للمساومةإىل تستند ي يف العقد االجتماع

قل شكلية وأقرب أن تكون منوذجه اخلاص أ. اعتمد جوتيه مقاربة للمساومة حل انش"املستقر" للمساومةإىل 
 ،رمبا حيوزها أحد األطراف ة اليتحتفظ راولز حول املزااي التهديديإىل حل انش. ابإلضافة على  من كوهنا معتمدة

 ى. وعلتصنع فارقا بشكل الفت واليت، ات تتمثل يف تعدد حلول املساومةهناك ثغرة يف كل تلك االطروح
حياجج ، ذلك ابإلضافة إىلت تصادم البديهة . هلا تبعافإّن  األكثر تفضيال اليومي الرغم من أن نظرية انش ه

غري واقعية  الفتاضاتلذلك ال جمال إال  ،يغري قابلة للتحديد بشكل جذر حلول املساومة ن أبالعديد 
 see) املتوازن يف األلعاب ختيارابلنسبة لال الشيءونفس   (Sugden, 1990, 1991).وخالفية

Vanderschraaf 2005 and Harsanyi and Selten 1988.) 
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 Muldoonي )مفهوم ا ديناميك تتبىني العقد االجتماعأو  معظم التطورات احلديثة يف نظرية املساومة
2017, Vanderschraaf forthcoming .)تطوراي  يف مناذج املساومة مثلحىت  أو 

(Alexander and Skyrms 1999, Skyrms 2014.) تصنيف على  إن ذلك يسلط الضوء
ة األطروحة التقليديتعود عليه  مناذج بديهية وما يطلق عليه مناذج إجرائية.  قما يطلعام يف مناذج املساومة بني 

 John) يهارسانيقننها جون  واليت(، john nashش )جون انإىل هية" ملشكلة املساومة يالبد"
Harsanyi .)ونشرها دونكان لوس وهاوارد رايفا (R. Duncan Luce and Howard 

Raiffa (1957).)  مساومة. كل منها ينطلق لطروحة التقليدية عدة حلول أساسية لعن تلك األ عقد تفر و
كاسب يشمل ذلك ابألخص نتاج طريقة مميزة وقابلة للتطبيق لتقاسم املعة خمتلفة قليال  من البديهيات إلمن جممو 

 ،منوذج انش املستقر املعد بواسطة مويلر ،(1950ظرية انش )، ن(Raiffa 1953)األطروحة املساواتية 
ومنوذج جوتييه (، Moehler 2010) (Kalai-Smordinsky 1975ي )مسوردينسكي ومنوذج كاال

بديهة على  مدى اعتمادها(. ما مييز هذه النظرايت عن بعضها البعض هو 1986) النسيب ىمليزة احلد األقص
ومثل بديهة امتياز ي أو مسوردنسكي مثل املساواتية يف نظرية كاالأخرى تستخدم بديهة كوهنا   أوانش املستقلة 

 موضع جدل.كل تلك البديهيات فإّن   آبخرأو  ، وبشكلىاحلد األقص

يهة التماثل. تفتض بدي تستخدمها نظرايت املساومة ه البديهيات املفتاحية اليت إحدى فإنّ  سبيل املثال لىفع
أخذ ي أو أان لن أريد أن أعطف العقالنية،سيفكرون بذات ي ن املتفاوضني يف املوقف التفاوضأبهذه البديهة 

نكار التماثل هو إن أبهذه البديهة تبدو معقولة ولكنها ال تعتف . ثر منك عندما نكون يف نفس املوقفأك
نقدا مبكرا لفرضية التماثل يف  (Thomas schelling 1959) وجه شيلنج .لعقل بشكل مال نكارإ

والنموذج ي أبن فرضية التماثل ال تتماش (John Trasher 2014) وجادل جون تراشر ملساومةنظرية ا
فرضية التماثل ضرورية للوصول حلل مميز ملشكلة املساومة. فإّن  أية حالعلى  .يجتماعللعقد االي التقليد

 البدهية.األقل يف نظرية املساومة  ىعل ،سيكون رفض التماثل مبثابة رفض للتميز
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على  ما ميكن تسميته " النموذج االجرائى" فبدال  من االعتمادي لنماذج املساومة لالتفاق ه النوع الثاين
هؤالء املنظرين فإّن  ، حل عقالينإىل جل الوصول البديهيات أل على بديهيات متعددة مثل النوع األول املبين

جرائية طروحات اإلن مل تكن مميزة. تستخدم األإستنتج نتيجة حمددة و  بعض االجراءات اليتعلى  يعتمدون
ومنوذج  ،يهولند جنليزى،)إمن املزادات  اتفاق كاملزاد مثال. هناك أنواع عدةعنها ج ينتس بعض اآلليات اليت

سلعة ما ومن مث حتديد سعر. البيع بسعر معلن مثل على  للمزايدة منها طريقةلكل ، و ( Vickrey ييكر ف
 ،لو كان نوع متطرف من التماثليةحىت  نوع ما من املساومة ، هواالستهالكيةسواق جنده يف األي ذلك الذ

. النوع املزدوج من املزادات أكثر متاثلية وذو صلة واضحة بنموذج دع"أو  حيث يعرض البائع عرض "خذ
 هناك عدة أمثلة من التقاسم،الرغم من أن املزادات ال تستخدم عادة حلل مشاكل على  املساومة البسيط.

مجاع. استخدم دوركن السلع العامة بطرق مدهشة تضمن اإلتستخدم حلل مشاكل توزيع  املزايدة اليت آليات
 Dworkinم )طروحته للتطبيق العاألو مل يطور حىت  ا نوع من آليات املزايدة يف عمله حول املساواةأيض

1981, Heath 2004 واعدة إال أهنا مل تستغل  املمكنة تعدنظرية املزايدة وتطبيقاهتا أن الرغم من على (، و
 .بعد

عملية تنتج ن أمن املمكن نه أب وإثباته ،نلروبنشتاي املؤثّرجرائية الرئيسية مستمدة من العمل طروحة اإلاأل 
يف حاالت حمددة. منحت تلك النتيجة استكشافات انش ي حل انش البدهمع تتفق  نتائج مساومة إجرائية

على  تعاونية،للعبة غري  ن تكون نتيجةـن املساومة وقواعدها البد وأبوكانت تقول  ،مزيدا من احلياةاملبكرة 
 ىتدع طروحة اليتلعاب. انصر بنمور بشكل كبري هذه األتوحيد نظرية املساومة ونظرية األ ميكنأنه  اعتبار

"لعبة احلياة"  يالبيولوجالتطور لى عستند يي يف العقد االجتماعي واستخدم بنمور هنج تطور ، "برانمج انش"
هنما ألعاب أعلى  هماي". ميكن تصنيف كلخالق" لعبة األأو  املساومةوراء تقف  الظروف اليتإىل للوصول 

عرب قادر أنه  وذج ملشكلة املساومة. يزعم بنمورمنأكثر قابلية العتباره  خرياألأن يكون ميكن و  ،غري تعاونية
شبيهة  تلك ستكونأن نتيجة عملية املساومة التطورية  إظهارعلى  ومبنهجية صارمة الطريقة هذه استخدامه

ا لنظرية راولز يف    .العدالة كإنصافجد 
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إىل لعاب عرب النظر كر حول نظرية املساومة ونظرية األاملب شيلنغيف عمل  هناك طريقة أقرب للمنهج التجرييب
يف عمله املبكر طريقة أكثر ميال للتجريبية حول نظرية  شيلنغلدى  . للوصول التفاقنيمساومات الناس احلقيقي

التفاق. يستخدم رواد  توّصلهم و ينيالناس احلقيق ةساومم يةكيفإىل  عرب النظر  ،املساومة ونظرية األلعاب
 .Hoffman etم )الناس يف مشاكل التقاس تصرف يةالتجارب املعملية للنظر حول كيف االقتصاد التجرييب

al. 2000, Smith 2003 لعاب املساومة ايت غري متاثلية ألمن نظر  أتتمفاجأة  عض أكثر النتائج ( ب
كم معترب من جناز  إمنذ هذه التجارب املبكرة، مت . (Smith 1982)مسيث  ي لدى نذار النهائلعبة اإل مثل

فلسفية ذات عمال النت غالبية  األيف االقتصاد، ضم مشاكل املساومة واالتفاق التعاوين على جترييبالعمل 
 Bicchieri 2016, Vanderschraafج )يف حتديد النتائت االجتماعية الصلة أمهية املعايري واالتفاقيا

forthcoming.) 

خالفية ة آلي ضمن كوهناليات املساومة يف حتديد العقد االجتماعي ولكن يظل ذلك آمن املمكن ان تنجح 
ن تستند يف هناية أالبد و  جرائية اليتاألطروحات اإلأو  بديهةلى عتستند  األطروحات اليت بشكل كبري سواء يف

والبيولوجى. تراجعت أمهية حلول املساومة يف العقد ي للتطور االجتماع ةالتجريبياملخرجات لى عاملطاف 
 ,see Alexander 2007, Thrasher 2014aن )تغري اآل الاحل ، لكنلبعض الوقتي االجتماع

Thoma 2015, Muldoon 2017, Moehler forthcoming, Vanderschraaf 
forthcoming.) 
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  التجميع  3.3

بينما نبحث يف املساومة عن حل يفاضل بني  .املساومةإىل تستند  حلول التجميع عن احللول اليتميكننا متييز 
ات الفردية املختلفة ختيار جلمع اال ىيف التجميع نسع، (يمسوردنسكي ادعاءات خمتلفة )مثلما يف منوذج كاال

ظالال ي االجتماع ختيارواملشكالت املتعلقة بقواعد اال Arrowنظرية آرو ي شامل. تلقي اجتماع اختياريف 
 Gausر )التجميعية عقالنية بشكل مميزـ كل منها لديه أوجه قصو  ن أي الطرقعند االّدعاء أبمن الشك 

2008, chap. 5 .)يطور هارساني (Harsanyi 1977, chaps. 1 and 2; 1982)  نظرية
سيعتقد  أوضاعهم  ما بعد العقد.الناس  ال يعلمتشبه كثريا نظرية راولز. التفكري فيما وراء حجاب اجلهل حيث 

ن ين املتعاقدأبضا . وهو يناقش أيفرد بعد التعاقدي حمتمل بذات القدر أن يكونوا أأنه  املتعاقدون العقالنيون
ارون عقد جيمع املنفعة يف سوف خيتايل ابلت، و شخصية-مقارانت املنفعة البنيعلى  من املمكن أن يوافقوا

ن هناك مقياس أعلى ابلطبع  كيعتمد ذل (.see also Mueller 2003, chap. 26) األعلى توسطامل
 وأمارتيا سن هارساين ىخطلى ع (2005) سار بنمورف. طرانا من مجع منافع األميكنّ  ال خاليف

(Harsanyi and Amartya Sen 2009, Chap. 13 ) ن املقارانت البني شخصية أبيف القول
 يف أنه تمثلي مشكالت هذه األطروحةاألقل لبعض الوقت. أحد على  ن تعقد لغرض التجميعأمن املمكن 

 ،وذلكمكتمل. ي نتاج نظام اجتماعإعلى  ستصبح غري قادرة اهنإكانت تلك املقارانت غري مكتملة فحال  
ولكن أيضا فقط حيث ال يهيمن بديل واحد يف اجملموعة  ،من البدائل ىجمموعة قصو إىل سيقود  ،حبسب سن

تقليل على  التجميع ستصبح املقارانت بني الشخصية قادرة فقطليس مثة بديل أمثل. بدل من حل مشكلة 
 .إكمال تنظيم البدائلعلى  عدد البدائل دون أن تكون قادرة

 التوازن  3.4

االجتاه هو اعتبار فإّن  نوع من التوازن. من داخل هذا التقليدي هناك تقليد طويل من اعتبار العقد االجتماع
 see Gauthier, 1986 and  )صورة من معضلة السجنيكن  من التواز  نوع اي العقد االجتماع

Buchanan, 2000 [1975].)  يقتح براين سكريمز(Skyrms 1996, 2004 )ف، ر خمتلأم
 "عقود اجتماعية" حمتملة سيكون كالتايل:  أربع ، ترتيبيف مفاوضات تعاقدية هبا طرفنيأنه  ضات على اف

 يصطادون األي كل من ألف وبييت
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 كالمها يصطاد األرنب

 يصيد األرنب لف يصطاد األيل وبييتأ

 يصيد األيل ألف يصطاد األرنب وبييت

 األول هو ألف تقييم) شخص،ال تقييم يف أسوأهم أحدها يكون ، ودعخيار أفضل من هذه تكونثالث  دع
 :هذا الشكلعلى  سنحصل(. زوج كل  يف

 ألف

 األرنب يصطاد األيل يصطاد

 2,1 3,3 األيل يصطاد بييت

 2,2 1,2 األرنب يصطاد         

 : صيد األيل(1)الشكل                                                                     
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(. املسألة هنا يف 4, 2004) جتماعية احملورية يف العقد االطن صيد األيل سيكون النقأبسكاميرز  ناقشي
كل يف طريقه. يوجد هنا   ييمضسولكن لو كنا سنتعاون أم  ،كنا سنتحارب أم ال  ما إن صيد األيل ليس يف

 ، الذين سيجدون أنفسهماألرنب. الف وبييت يصطاداأليل وكالمها  يصطادحالتني  لتوازن انش ـ كالمها 
ي الدى حال اهتم كل منهم مبصلحته الشخصية فقط ، يف توازن انش ليس يف  حد هذه التوازانتأب ملتزمني

منوذج ألفضلية ابريتو  (هو األفضل يه كالمها األيلف يصطادطرف سبب خلرق التوازن. ابلطبع العقد الذي 
pareto superior، حال،أية على  فيه األرنب. يصطاداني العقد الذعلى  يتفوق بشكل واضحنه إ 
ة "األلعاب املتكررة" تظهر ن نظريأسكايرمز يرى  صيده أكثر أماان  بشكل كبري. كونتوازن األرنب يتمثل يف  

ذو منفعة مشتكة.  ولكن كيف ميكن التوصل لعقد تعاوين ،يسيتوصلون ببساطة لعقد اجتماعطراف أن األ
شكلة " ظالل املستقبل" ن نتعلم خبصوص مأكننا أبنه مي يقول سكايرمز .لدينا الفرصة لتكرار اللعبة تكان  إال لو

اخلدمة  ن يرد يلأتوقع أ ألين رغبة خريية جتاهه، يلدن يكون أن اقدم خدمة آلخر دون أتعلم أمن هيوم "
 (Skyrms 2004, 5) .ي ومع غري ي مع من نفس النوع نفس التعامالتعلى  سيحافظ أنه ابعتبار

يسميها اخلربة ضرورية لتحديد  ن التفاعالت املتكررة واليتأ ،بطريقة خمتلفة نت رؤيةن كاإو  حبسب ساجدن،
 (. Sugden 1986 ت )سيستقر مبرور الوق هو الذي من صور التفاعالت االجتماعيةي أ

ن ألعاب كثرية هلا توازانت كثرية. ستصبح املشكلة أالتوازن كما يف مثال صيد األيل على  مشكلة احلل القائم
توازن من بني عدة توازانت. وتصبح أكثر تعقيدا بسبب اخلالفات حول حتسني مفاهيم  اختيارإذن هو 

حت ولكن مثلما كان غم ان حتسينات عدة قد اقت ر ر   (see Harsanyi and Selten 1988).التوازن
ي أبخرى. أحد الطرق الشيقة لتطوير عقد اجتماعأو  احلال مع حلول املساومة  فكلها حمل خالف بدرجة

" حلل مشاكل التوازن نظرية األلعاب مثل بن مور وسكايرمز هو استعمال "اللعبة التطوريةي بواسطة منظر 
العقل بسبب عدم وجود حل حمدد من املمكن حله عن طريق التفاعالت إىل ماال ميكن حله استنادا  ب.والتناس

حيث تسلط  ،والتفسري شرعنةالمنظرين مثل بنمور وسكايرمز  بني  مييز عملاملكررة بني أطراف عقالنية. 
يختاره الناس حبرية؟(  سي الذ التعاويني )ما هو النظام االجتماع ،شرعنةالمشكالت على  حتليالهتم الضوء

 ..كيفية نشأة النظم  كما تفّسر يف الوقت ذاته
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واحد من بني  ،العقد جمال نظرايت ميثل استعمال نظرية اللعبة التطورية وآليات التطور جزء شيق ومزدهر يف
ا يكون ذلك ظروفي وحتت أ، ليات التطوريةجيب علينا القبول بنتائج اآل ملاذاهو األسئلة املطروحة  . حتديد 

ي سبااب مستقلة عن التاريخ لكأبع حنن نريد لية تطورية؟ ابلط" أفضل من غريه ألنه نتيجة آلتوازن ماهل يعترب "
العقود االجتماعية لكون  املتضمن توازن ما. تسلط تلك املشكلة الضوء حول التحفظي نقبل بشكل أتمل

 التحققعلى  عصياشرط العالنية  بداابلطريقة الصحيحة. فإذا  نيةشرط العال ليات التطورية لن تليبوليدة اآل
توازن االستقرار كنرى ن أميكننا ث، مينارد مسيوحبسب االطروحة التطورية تقدم طريقة قوية لفهم االستقرار. فإّن 

 ESS"/ (Evolution stability strategy ) (1982.)" تج عن استاتيجية استقرار تطوريةان
لو كان  ىاالستاتيجيات الناجحة مبعدالت أعلتتكرر ن التوازن يستقر يف لعبة تطورية حيث أ، ببساطةالفكرة 

استاتيجية تعد حولة. تعل االستاتيجيات غري قابلة لالحالل ابستاتيجيات مجيالتوازنية للسكان  لتكوينا
ن أيث حبن تطوراي و ن السكان مستقر أث السكان. حبيعلى  ملفهوم توازن انش اتطبيق   تطوريةالستقرار اال

فضل من خليط االستاتيجيات السائد. يفسر ذلك بشكل أ استجابةمن السكان  ىلقتاستاتيجية جديدة لن ت
ن تصمد أمام ختريب أن العقود االجتماعية جيب أب" عند راولز ومفهوم بوكاانن مفهوم "االستقرار املتأصلي رمس

لعبة التطورية طرق للي . يقدم هذا املفهوم اجلديد لالستقرار مع مفهوم حيو املعنينيجمموعة منشقة من السكان 
 .لنمذجة نتائج العقدي العقد االجتماعي ر جديدة مثرية ملنظّ 

 موضوع االتفاق .4

اتفاق ظرين التقليدين مثل هوبز ولوك  املنخيتلف منظرو العقد حول موضوع العقد. كان موضوع العقد عند 
املبكرة راولز وجدت يف أعمال حول الرابطة السياسية. وخصوص ا حدود وأسس التزام املواطن ابخلضوع للدولة. 

عنصر االّتفاق كمبدأ  حنو اعتبار املتأخرةجته يف رؤيته  ، مث(1958طراف حول املمارسات العامة )األ تداوالت
 ".لبنية األساسيةلتنظيم "امبادئ العدالة  من

 ،مع ا يف نظام واحد ى فيهاتتوافق املؤسسات االجتماعية الكرب  ساسية تلك الطريقة اليتميكن اعتبار البنية األ
. جتماعياالتنشأ خالل التعاون  تقسيم املزااي اليتل يلهاوتشك ،لواجبات واحلقوق األساسيةل هاديحتد يةوكيف

كل ذلك يعترب من البنية   ،وطبيعة العائلة ،تصادقوتنظيم اال ،، وأشكال امللكية القانونيةيفالدستور السياس
 .(Rawls 1996, 258)  األساسية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  30

 من مبادئ هولكني أسس االلتزام السياسمن ، موضوع العقد ليس بقية املنظرين املعاصرينما لك فبالنسبة لراولز،
ي تماعالدور االجعلى  ،التلميذ البارز لراولز ،فرميان تشكل املؤسسات األساسية للمجتمع. ركز العدالة اليت

جتماعية والسياسية. النظم الدستورية للمؤسسات اال شرعنةمهتما ب بوكاانن . وكانللمعايري يف احلياة العامة
 (, و جوس2010(, ساوثوود)2006(, داروول )1998سكانلون ) ,( 1986جوتيه )كلٌّ من استخدم  

(2011a) واجتماعيةية أخالقادعاءات  شرعنةالعقد ل . 

 ن امللمح البارز يفإىل أالعقد مع نتائج االتفاق. يشري راسل هاردن  يصله موضوع الذيستوى يتناسب امل
نظام للحكومة مقابل العيش يف ي  العيش حتت أاملقارنة بني ،حلالة كلية ا تقييم نسيبهو كوهنالرؤية اهلوبزية 
شخص سيقبل ابلعقد ألن العيش حتت ي ن أأبهوبز  ناقش(. ي43, 2003اإلطالق )على  غياب السلطة

لو حاول اهلوبزيون تقسيم  ،انركية )حالة الطبيعة(ضل من العيش حتت األأفشخص ي حكومة من وجهة نظر أ
ن العقد قاصر ابلنسبة للعديد من أبمن الواضح أنه  العقد التفاقات أكثر تفصيال لوظائف احلكومة فسيجدون

ن العقد أوظائف احلكومة سيظهر  يفي بشكل تفصيل (Lister, 2010) الوظائف. وكلما دققنا النظر
حكومة تدعم الفنون )  حكومةي فستختارون أ ىوضالفأو  راف خيتارون بني احلكومةطحمدود. لو كان األ

اخليار السابق. بنفس  نال خيتارو ال تدعم فرمبا أخرى بني حكومة تدعم الفنون و  ختياركان االولكن لو  (. مثال  
اتفاق واسع ابعتبار  ىن نلقأ املرجحمن عدمه فمن ي أخالقطراف تتداول حول نظام نت األلو كا الطريقة،

حقوق وواجبات حمددة فمن  يفولكن لو دققنا النظر  ،من مصلحة الكل بشكل عام ي أخالقنظام ي ن أأ
 .جاابت خمتلفةإن جند أ املرجح
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فإّن  ،و مايكل مويلر [1975]2000 متعدد املستوايت" مثلما عند بوكاانني "العقد االجتماع يف نظرايت
 موضوع املرحلة الدستورية هو نظام من القيود اليتفإّن  بوكاانن،كل مرحله هلا موضوعها املميز. يف نظرية 

[(. حيث تتسم 1975] 2000مية" )ابلتعايش يف سالم وهو ما أمساه بوكاانن " الدولة احلا فرادتسمح لأل
نتاجية إالخنراط يف مشاريع على ااملرء تاس والدفاع. تنخفض قدرة الة الطبيعة" وفق ا لرؤيته بكل من االفح"

نتاج. وفقا اإل لىلئك الذين يفضلون السلب عؤ الدفاع عن مثار تلك املشاريع يف مواجهة أإىل بسبب احلاجة 
لتقليل احلاجة للدفاع عرب تقييد القابلية لالخنراط  لإلنتاجللعقد هبدف زايدة القابلية  بلبوكاانن، لدينا مجيعا سب

لو  هنأبتمع اجملأعضاء  ، يدركيرد ما يتم حل صراع اإلنتاج السلب عن طريق التجريد الدستور يف السلب. مبج
املرحلة  القدرة االنتاجية للمجتمع ستزيد ابملثل. املرحلة الثانية ــ فإّن  العامة املتعددة عاجلميع من السلاستفاد 

اإلنتاجية"، كل مرحلة متمايزة منطقيا ويوجد روابط بني مساه بوكاانن "املرحلة أبعد الدستورية ــ تتضمن ما  ما
ي فاعلية واستقرار احللول يف املراحل التالية. التمييز بني املرحلتني شبيه ابلتمييز التقليدو  ة،التغريات يف كل مرحل

املعاصرة ي تماعنظرايت العقد االجيف ن تلك املرحلتني مرتبطتني أبني العدالة التبادلية والعدالة التوزيعية. ورغم 
 .تنتج عن التمييز بني هذين املوضوعني املتمايزين إال أن أحد اسهامات نظرية بوكاانن هو املزااي اليت

عن قواعد  فراديبحث األ، اجلانب األول ب.تعدد املستوايت عدة جوان( يف العقد امل2017)نظرية مويلر ل 
. موضوع هذا ةالتزاماهتم األخالقية التعددي إىلاستنادا  ،عامةية أخالقية واجتماعية ميكنهم االلتزام هبا كأخالق

تصبح التعددية  مناسب للظروف اليت الثاينستوى االتفاق األول مشابه ملا عند داروول وجوس وساوثوود. مث امل
 ،ينيأخالقاألطراف كفاعلني إىل . بدال من النظر ية عامةأخالقعلى  يتعذر االتفاق عميقة وواسعة حبيثفيها 

تعزز مصاحل  لتعاون اليتاقواعد  الثاينستوى حيث يكون موضوع امل ،بارهم فاعلني يتمتعون ابلعقالنيةيتم اعت
 .عميقي أخالقاجلميع عندما يتعذر الكشف عن أساس 
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 يظهره العقد؟ي ا الذ. م5

نرمز هلا  خمرجاتيكون له س املبدئية، شرعنةالمشكلة إىل استنادا  ،اجتماعيعقد إىل لنفتض أننا توصلنا 
 ،خالقواأل ،مثل العدالة: ننرمز هلا ابلرمز ، فسيكون هلا خصائص معيارية إخل... ، قواعدمبادئ: رابلرمز 

قاعدة  أو  نتج مبدأأن هذا العقد أابفتاض وهكذا. ولكن  ،واملصلحة املشتكة ،شرعنةوال ،وااللتزام ،والسلطة
اماذا نستنتج ف ،املرتبطةإخل مع اخلصائص املعيارية   القاعدة  تلك أو ن ذلك املبدأأبمن احلقيقة القائلة  حتديد 

 نتيجة لألداة التعاقدية؟

ن كل ما نستطيع ادعاءه ألجل حجة . اآلتداويلوالنموذج ال شرعنةالبني مشكلة طوال الوقت التمييز  ىجر 
هلا  ر"ن أبلة التداولية والنتيجة القائلة مبثابة مؤسس لكل من املشك تداويلأن خمرجات النموذج ال هو تعاقدية

ال  تداويلتتمتع خبصائص معيارية. يف هذه القراءة البنيوية ملخرجات النموذج ال القواعد االجتماعية أن أو "ن
التعاقدية تقدمي  األداةكان هدف   . واليتمعيارية تتمتع خبصائصمستقل لكون القواعد  ةيخارج شرعنةيوجد 

صانع احلقيقة العتبار ية الناجتة عن األداة التعاقدية ابتت القواعد االجتماع بدال من ذلك ولكنمقاربة هلا 
رؤية لبعض الوقت. ال هذهإىل جانب جوتيه وبوكاانن إىل القواعد االجتماعية هلا خصائص معيارية. مال راولز 

 ــ" نقية ةجرائيإ عدالة"ي يستدع ابنه صلياأل املوقف عن الناشئ االتفاق( 104, 1999) يصف راولز
 ولكن. جيلهم حلقائق وفقا العدالةفهي  نتجهاأ اليت املبادئ كانت  مهما هنعلى أ تداويلال املوقف ويؤسس

 مؤسس للحل الصحيح ملشكلة التربي إرشادي أكثر منها بة دليلمبثا تداويلال النموذج نتائج نأ املعلن موقفه
(1999, 16). 

. ومع ذلك ال زال شرعنةالصحة اإلجابة عن سؤال على  مبثابة دليل تداويلمن املمكن ان نعترب أن النموذج ال
لذلك من . نلـ رمكونة من امتالك ال زالت  شرعنةال"بنيوية" راولز ألن اإلجابة عن سؤال مع ذلك يتناقض 

( 2، ولك ة يلمع االحكام املعترب ي عن توازن أتمل تعرّب  (1ببساطة ألهنا ، زراول القول بعدالة مبادئاملمكن 
 .لذلكي رشادإمبثابة دليل  صلييف املوقف األ اهاختيار ألن 
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 واليت ،شرعنةاللإلجابة الصحيحة ملشكلة ي ن النتيجة التعاقدية ببساطة دليل إرشادأبالتأويل األضعف للعقد 
من املمكن للمرء أن يكون . مبثابة دليل للحقيقة القائلة أن القواعد االجتماعية تتمتع خبصائص معياريةي ه

، وبشكل مستقل ة األداة التعاقدية أم النتيجلقواعد هلا معايري سواء كانت تلك ا فكرة أنواقعيا فيتمسك ب
 لبعضنا البعض". شرعنةميكننا ي مالذ"أو  شرعنةالؤال عن اإلجابة الصحيحة لس

ن خمرجات أ، ولكن التعاقدية الداللية اليت تعترب ابلنسبة هلذا النوع من التعاقديةال زالت هناك فجوة منطقية 
نظرية  نسبيل املثال أعلى يفتض البعض  لن تكون "بنيوية" يف احلالة تلك،ي األداة التعاقدية دليل إرشاد

(. Mack 2007سابقة للعقد ) نوع من نظرية احلقوق الطبيعية، حيث أن احلقوقعلى  سكانلون مؤسسة
تعددية االطروحات تثبت ، يالعقد االجتماعي يظل سكانلون منظرا من منظر فسلو كان ذلك صحيح ا  ىتح

 .ي ماعتعددية األغراض اليت تتوافق مع نظرايت العقد االجتي املمكنة للعقد االجتماع

 ةالعام شرعنةالو ي امتة: العقد االجتماع. خ6

ن كل شخص بشكل ما أبظهر تالدولة  شرعنةأن على منظرو العقد االجتماعي مثل هوبز ولوك وروسو  أّكد
تفتض مفهوم ا تطوعي ا للعدالة وااللتزام ي ن نظرية العقد االجتماعأ، يبدو قبولعنصر الإىل هبا استناد ا  ىسريض

 قبولال  يعدما سيقبله الناس مهما كان. فقط عند كانط العلى  فقما ميكن اعتباره التزام عادل يتو : يالسياس
". أعاد راولز إحياء يمجيعا واجب االلتزام لفكرة "العقد األصلعلينا ، وينبغي يأساسيا ابلنسبة للعقد االجتماع

كطريقة   صليلذا استمر االتفاق األ ،قبولالعلى  ومل يؤسس االلتزام نظرية العدالةيف كتابه ي العقد االجتماع
ن تناوهلا أمركز الصدارة يصبح من الواضح  شرعنةال. فعندما حتتل مشكلة شرعنةالملساعدتنا حلل مشكلة 

 تشريعهامبادىء ميكن ي أ :شرعنةتفاوضية أمر كاشف تصبح املشكلة احلقيقية مشكلة أو  ابعتبارها تداولية
 العقالنيني شخاصاألأو  املواطنني لكل
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