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جايگاه انديشه جماعتگرايي
در فلسفه سياسي امروز

مختار نوري ـ دانشجوي دكتري انديشه سياسي ـ دانشگاه علوم و تحقيقات تهران و پژوهشگر مهمان در
مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه
چكيده:

برخي از پژوهشگران در سپهر انديشه سياسي برآنند كه در فلسفه سياسي امروز سه مكتب فكري بنيادگرا،

پستمدرنيست و جماعتگرا بهچشم ميخورد .بنيادگرايان همان تجدّ دگرايان يا ليبرالهايي هستند كه همچنان بر

جهانشمول بودن و عام بودن اصول خود پافشاري ميكنند .از برجستهترين انديشمندان در اين مكتب ،ميتوان بر
يورگن هابرماس و جان رالز انگشت گذاشت كه مباحث مهمي در زمينه «وضع ايدئال گفتگو» و «عدالت مطلوب»

مطرح كردهاند .در برابر ،پستمدرنيستها هستند كه دست يافتن به چنين اصول جهانگيري را همچون سراب

ميدانند زيرا به باور آنان هرگونه استدالل عقالني براي اثبات ارزشها ،منتفي است .ژان فرانسوا ليوتار نامدارترين
انديشمند پستمدرنيست است كه پستمدرنيسم را بهمعناي «بياعتمادي به فراروايتها» و اصول جهانشمول

ميگيرد .اما در كنار دو مكتب يادشده ،امروزه با مكتب ديگري هم روبهرو هستيم كه ميتوان آنرا جماعتگرا
ناميد .اين مكتب در جامعه سياسي ايران كمتر مطرح شده است و لزوم طرح آن نيز اين است كه نشان ميدهد بشر

ميتواند بهدنبال گزينههاي ديگري هم باشد و ناگزير نيست تنها از ميان اصول جهانگير مدرنيسم و پستمدرنيسم

يكي را برگزيند .جماعتگرايي ،يك مكتب فكري در فلسفه سياسي امروز است كه ميكوشد در ميانة اصول
جهانشمول ليبرالها و تجددگرايان و نسبيگرايي پستمدرنيستها و بر پايه چندوچون زماني و مكاني هر فرهنگ و
سنت ،راهي بگشايد .السدير مك اينتاير ،چارلز تيلور ،مايكل ساندل و مايكل والزر از برجستهترين انديشمندان

جماعتگرا شمرده ميشوند .گفتارها و نوشتههاي اين انديشمندان ،زمينهساز چالشي جدي با انديشه ليبرال امروز
شده و برآيند كشمكش «ليبراليسم و جماعتگرايان» ،مسائلي را دربر ميگيرد كه بخش بزرگي از درونمايه فلسفه
سياسي امروز در پي تبيين و از ميان برداشتن آنهاست .اين نوشتار كه از پژوهشي گسترده در زمينه جايگاه انديشه

جماعتگرايي در فلسفه سياسي امروز برگرفته شده ،بر آن است كه گذشته از معرفي اين مكتب در فلسفه سياسي
امروز ،هسته مركزي و اصول و مباني فكري آنرا در پرتو انديشه چهار انديشمند برجسته اين مكتب نشاندهد.

شماره  / 308پاييز و زمستان 1396
 -1چارچوب نظري؛
كشمكشهاي تئوريك در فلسفه سياسي كنوني

فلسفه سياسي يكي از شاخههاي فلسفه عام و
تأكيد اصلي آن بر بايدها و نبايدهايي است كه در سپهر
سياسي وجود دارد .به باور جين همپتن ،فلسفه سياسي
به جوامع سياسي و چيستي آنها ميپردازد؛ يعني
اينكه جوامع سياسي چه هستند ،كدام صورتهايشان
توجيهپذير است و بايد چه باشند .از اينرو ميتوان
گفت كه فلسفه سياسي داراي خصلتي هنجاري است،
زيرا وظيفه فلسفه سياسي توصيف سطحي جوامع
سياسي نيست؛ فلسفه سياسي ميخواهد در ژرفترين
اليهها ،شالودههاي دولتها و توجيه اخالقي آنها را
دريابد (همپتن .)12:1385 ،از اين ديدگاه است كه لئو
اشتراوس فلسفه سياسي را «نشاندن معرفت به جاي
گمان در امور سياسي» ميداند (اشتراوس .)4:1391 ،از
ديد اشتراوس فلسفه سياسي تالشي است براي دانستن
سرشت نظم درست و نيك .فلسفي انديشيدن درباره
سياست ،در گرو فراتر رفتن از نگرش تاريخ فلسفه
سياسي است .نگراني اخالقي دربارة چگونگي زندگي
كل جامعه سياسي ،ويژگي اصلي فلسفه سياسي است.
اما فلسفه سياسي مانند بسياري ديگر از موضوعها،
تبيينهاي گوناگون داشته و دارد .رويكردهاي نسبيگرا
و مبناگرا ،از رويكردهايي است كه در سراسر تاريخ
فلسفه سياسي بهچشم ميخورد .رويكرد نسبيگرا
بيشتر از سوي انديشمنداني مطرح و پيگيري ميشود
كه به لحاظ معرفتشناسي نسبيگراي مطلق هستند،
يا اينكه عرصه فلسفه سياسي را عرصهاي غيرشناختي
ميدانند .رويكرد مبناگرا كه هواداران بسيار دارد ،در
جاي خود به دو دسته ك ّلي جهانشمول و جماعتگرا
تقسيم ميشود .اينكه ماهيت فلسفه سياسي و پاسخهاي
داده شده به موضوعات آنرا ،عام و جهانشمول بدانيم
يا اينكه فلسفه سياسي را امري معطوف به زمينهاي
اجتماعي و متنهاي معنادار فرهنگ هر جامعه بدانيم،
روشنكنندة علت بسياري از كشمكشهاي كنوني در
زمينه فلسفه سياسي خواهد بود (توسلي ركنآبادي و
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● فلسفه سياسي يكي از شاخههاي فلسفه عام و
تأكيد اصلي آن بر بايدها و نبايدهايي است كه
در سپهر سياسي وجود دارد .به باور جين همپتن،
فلسفه سياسي به جوامع سياسي و چيستي آنها
ميپردازد؛ يعني اينكه جوامع سياسي چه هستند،
كدام صورتهايشان توجيهپذير است و بايد چه
باشند .از اينرو ميتوان گفت كه فلسفه سياسي
داراي خصلتي هنجاري است ،زيرا وظيفه فلسفه
سياسي توصيف سطحي جوامع سياسي نيست؛
فلسفه سياسي ميخواهد در ژرفترين اليهها،
شالودههاي دولتها و توجيه اخالقي آنها را
دريابد.
شجاعيان66:1391 ،ـ .)65به هر روي ،در چارچوب
فلسفه سياسي ميتوان دست به تقسيمبنديها و
دستهبنديهاي گوناگون زد ،اما برخي پژوهشگران از
جمله سيمون تامسونـ كه وجه نظري اين نوشتار
بيشتر بر مباحث او استوار است ـ بر اين باورند كه
امروزه سه مكتب فكري اصلي در سپهر فلسفه سياسي
وجود دارد :مكتب بنيادگرا و جهانشمول مدرن؛ مكتب
پستمدرنيست و نسبيگرا؛ مكتب جماعتگرا و
زمينهمند (حسيني بهشتي .)15:1383 ،بنيادگرايان ،همان
مدرنيستها يا ليبرالهايي هستند كه هنوز بر جهانشمول
و عام بودن اصول خود پافشاري ميكنند .ليبراليسم
از هنگام سربرآوردن در آغاز پيدايش اروپاي مدرن،
همواره بعنوان رشتهاي معين از انديشه و عمل ،پيگير
يافتن بنيادهاي ويژه خود بوده است و بعنوان جنبشي
كه بسياري از سنتهاي جوامع زادگاه خود را به چالش
گرفته بود ،نميتوانست به اين تصوير از خود كه تنها
بخشي از ماجراي مدرنيته باشد ،بسنده كند .از اينرو،
همه نظريههاي ليبرال در پي يافتن بنيادي براي تعهد
نسبت به آزادي فردي بودند كه چشمانداز آن نه صرف ًا
مح ّلي ،كه بالقوه جهانگير باشد .از ديدگاه انديشمندان
اين مكتب ،انسان براي رسيدن به ارزشها و بويژه
نيروي شناخت ارزشهاي برتر و دستيابي به برهانهايي
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كه بر تصميمگيريهاي سياسي او حاكم است ،ميتواند
به اصول عام و جهانشمول رو كند .براي نمونه ،اين
مكتب درباره عدالت اجتماعي براين باور است كه
نظرات جانرالز در كتاب نظريهاي درباره عدالت ميتواند
براي همة جوامع در زمينه استقرار عدالت اجتماعي
راهگشا باشد (حسيني بهشتي .)15:1383 ،رالز با اين
كتاب نيرويي دوباره به فلسفه سياسي بخشيد و نظريه
بحثانگيزي مطرح كرد كه «عدالت انصافي» ناميده
شده است .رالز با انتشار اين كتاب نه تنها زمينه را براي
بازنگري كالن در ماهيت عدالت آماده كرد ،بلكه روح
تازهاي در خود فلسفه سياسي دميد كه در نيمه نخست
سده بيستم در جهان انگليسي ـ آمريكايي زار و نزار
شده بود و رو به مرگ بود (همپتن .)232:1385 ،در
واقع ،آثار رالز دفاعيهاي بيمانند از انديشه ليبرال است
كه نقطه عطفي در فلسفه سياسي امروز شمرده ميشود.
اما گذشته از جان رالز ،شايد بتوان يورگن هابرماس
را نيز در ميان فيلسوفان معاصر ،نزديكترين نمونه به
مكتب بنيادگرايي دانست .او با وجود تالش براي دور
شدن از نوع ناپخته بنيادگرايي ،همچنان ايمان راسخ
خود به توانايي «عقل» را حفظ كرده است .هابرماس
ميخواهد به نوعي ،فراروايت عقل مدرن و سويههاي
ارتباطي و تازه آنرا بار ديگر وارد بحث كند و براي
نمونه ،از دنبال كردن مسير تقدير تاريخي عقل سخن
ميراند (تامپسون .)96:1376،برپايه ايمان به چنين

● لئو اشتراوس فلسفه سياسي را «نشاندن معرفت
به جاي گمان در امور سياسي» ميداند .از ديد
اشتراوس فلسفه سياسي تالشي است براي دانستن
سرشت نظم درست و نيك .فلسفي انديشيدن
درباره سياست ،در گرو فراتر رفتن از نگرش
تاريخ فلسفه سياسي است .نگراني اخالقي دربارة
چگونگي زندگي كل جامعه سياسي ،ويژگي
اصلي فلسفه سياسي است .اما فلسفه سياسي مانند
بسياري ديگر از موضوعها ،تبيينهاي گوناگون
داشته و دارد.
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مفهومي از تعقل اجتماعي است كه ميگويد فيلسوف
موظف است ديدگاه اخالقي را تبيين كند ،تا آنجا كه
ممكن است جهانشمول بودن اين تبيين را به اثبات
برساند و نشان دهد كه اين ،تنها بازتاب دهندة وجدان
اخالقي مردمان عادي طبقه متوسط در جامعه جديد
غربي نيست .ميتوان گفت كه هابرماس ميكوشد
ارزشهاي سياسي خود را از اين راه كه چگونه ميتواند
از مقدمات عقلي و عام استنتاج شود ،توجيه كند.
برسرهم ،نيرومندترين گونة بنيادگرايي بر آن است كه
ارزشهاي اثباتشدني ،بايد براي همه انسانهاي خردمند
در همه زمانها و همه مكانها پذيرفتني باشد و باور
دارد كه تنها ارزشهاي مطرح شده از سوي اين مكتب،
داراي اين ويژگي است (تامپسون .)98:1376،اما
سيمون تامپسون ميگويد كه در برابر بنيادگرايي بايد از
پستمدرنيسم نام برد كه در ميان پيروان آن ،انديشه ژان
فرانسوا ليوتار در بحث ما بسيار در توجه است ،زيرا او
از اندك انديشمنداني است كه برخالف ميشل فوكو و
ژاك دريدا ،پستمدرن بودن خود را ميپذيرد و آشكارا

اصطالح پسامدرنيسم را در كتاب مطرح خويش ،وضع

پستمدرن ،بهكار ميبرد .ليوتار در تعريف پرآوازه
خود ،پستمدرنيسم را باور نداشتن به «فراروايتها»
توصيف ميكند و ميگويد اين بياعتقادي ،بيگمان
برآيند پيشرفت در علوم است (ليوتار .)54:1384،اما
منظور ليوتار از فراروايت چيست؟ او هر كوشش نظري
براي يافتن اصل يا اصول كلي حاكم بر همة فعاليتهاي
بشري و همة روابط اجتماعي (به گفته خودش ،همه
انواع بازيهاي زباني) را فراروايت بزرگ ميشمارد .از
ديد ليوتار ،فلسفه اخالق ،سياست و دانش مدرن كه
با دكارت آغاز شده و از راه كانت و هگل به ماركس
رسيده ،مبناي شكلگيري نسخههاي مدرن روايت
بزرگ است .بهگمان او ،اين فلسفه بيانگر تجربههاي
بشر امروز نيست و در جهان امروز ديگر كارايي ندارد
(حقيقي .)33:1383،ليوتار بر اين باور است كه روايتهاي
بزرگ كه در تمدن غرب حقيقت متعالي و جهانگير
را مطرح ميكردند ،در دوران پسامدرن جاي خود را
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به «بازيهاي زباني» دادهاند .هدف ليوتار مخالفت با
اتوريته روايتهاي بزرگ است و در برابر آنها ،روايتهاي
كوچك را قرار ميدهد (جهانبگلو .)77-78:1384 ،از
اينرو پستمدرنيسم را ميتوان مكتب ضدبنيادگرايي
دانست؛ زيرا پستمدرنيستها برآنند كه دست يافتن
به اصول جهانشمول مورد نظر انديشمندان ليبرال و
مدرن ،سرابي است كه بايد از رسيدن به آن قطع اميد
كرد ،چون هرگونه استدالل عقالني براي اثبات ارزشها،
منتفي و مطرود است .نكته درخور توجه اينكه ،به
باور پستمدرنيستها ،بنيادگرايان ،نظريهپردازان سنتي
اخالق و سياست و توجيهكنندگان نظامهاي ستمگرند.
در برابر ،بنيادگرايان خود را مدافعان شجاع ارزشها و
دستاوردهاي جنبش روشنگري ميدانند و برآنند كه
پستمدرنيستها ،پرستشگران بيمسئوليت زيبايي و
زيباييشناسي هستند كه از هرگونه مسئوليت سياسي
شانه خالي ميكنند (حسيني بهشتي .)16:1383 ،تا اينجا
اين تصوير كلي به دست داده شد كه پستمدرنيستها،
بنيادگرايان را به خرابكاري به هنگام بهكارگيري ِ
صرف
عقل براي مشروعيت بخشيدن به ارزشها متهم ميكند.
در برابر ،بنيادگرايان ميگويند كه پستمدرنيستها با
دست شستن از هرگونه اميد به اثبات عقلي ،زمينه
توتاز قدرت باز گذاشتهاند .اما در كنار
را براي تاخ 
دو مكتب بنيادگرا و پستمدرنيسم ،امروزه با مكتب
سومي روبهرو هستيم كه ميتوان آنرا مكتب زمينهگرا
يا جماعتگرا ناميد كه در ايران كمتر مطرح شده و
لزوم مطرح شدنش نيز از آن روست كه نشان ميدهد
بشر ميتواند بهدنبال گزينههاي ديگري هم باشد و
ناگزير نيست تنها از ميان مدرنيسم و پستمدرنيسم
يكي را برگزيند .برپاية مكتب زمينهگرا ،همه
استداللهاي انسانها براي حمايت از ارزشهاي اخالقي،
بر «زمينه»هاي خاص از جمله كاربرد زبان در جوامع
و روابط اجتماعي ويژه استوار است (حسيني بهشتي،
 .)18:1383بدينسان ،جماعتگرايي يك مكتب فكري
در فلسفه سياسي امروز شمرده ميشود كه ميكوشد
در ميان اصول جهانشمول ليبرالها و تجددگرايان و
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● ليوتار در تعريف پرآوازه خود ،پستمدرنيسم
را باور نداشتن به «فراروايتها» توصيف ميكند و
ميگويد اين بياعتقادي ،بيگمان برآيند پيشرفت
در علوم است .اما منظور ليوتار از فراروايت
چيست؟ او هر كوشش نظري براي يافتن اصل
يا اصول كلي حاكم بر همة فعاليتهاي بشري و
همة روابط اجتماعي (به گفته خودش ،همه انواع
بازيهاي زباني) را فراروايت بزرگ ميشمارد .از
ديد ليوتار ،فلسفه اخالق ،سياست و دانش مدرن
كه با دكارت آغاز شده و از راه كانت و هگل به
ماركس رسيده ،مبناي شكلگيري نسخههاي مدرن
روايت بزرگ است .بهگمان او ،اين فلسفه بيانگر
تجربههاي بشر امروز نيست و در جهان امروز
ديگر كارايي ندارد .ليوتار بر اين باور است كه
روايتهاي بزرگ كه در تمدن غرب حقيقت متعالي
و جهانگير را مطرح ميكردند ،در دوران پسامدرن
جاي خود را به «بازيهاي زباني» دادهاند.
نسبيگرايي پستمدرنيستها و برپايه اوضاع زماني و
مكاني هر فرهنگ و سنت ،راهي بگشايد.
2ـ جايگاه رويكرد جماعتگرايي
در فلسفه سياسي امروز

رهيافت جماعتگرايي از جمله رهيافتهاي سنتي
در علوم اجتماعي و يكي از رهيافتهاي برجسته در
مناظرات دهه هفتاد ميالدي در زمينه نظريه سياسي
هنجاري بوده است (مارس و استوكر53:1384 ،ـ.)52
اين نظريه در بيش از چند دهه بر آن بوده است كه
با بازگشت به سنت فلسفي كالسيك ،به برخي از
مهمترين پرسشهاي نظري و روششناختي كنوني
پاسخ دهد .جماعتگرايي ،بعنوان يكي از تازهترين
مكاتب فكري در فلسفه غرب ،از مدرنيته ،فردگرايي
ليبرال ،اخالق مدرنيست و سودمنديگرا و نظريات
ليبرال معاصر 1انتقاد ميكند .در تعريف جماعتگرايي،
بحث خود را با مفهوم «جماعت» آغاز ميكنيم ،زيرا
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جماعت يك مفهوم متعالي و هويتبخش در اين
مكتب است .در اين مكتب ،مفهوم جماعت ناظر
به گروهي از افراد با هدفها و هويت مشترك است
كه دو ويژگي مهم دارند :به رسميت شناختن يك
آموزه غايتگراي مشترك و فراگير ديني ،اخالقي
يا فلسفي ،و وجود همبستگيهاي جمعي و اجتماعي
هويتبخش كه بيشتر با ساختهاي هويتي اندامواره و
كوچك تناسب دارد و از الگوي رابطهاي خاص پيروي
ميكند (براتعليپور)14:1384 ،؛ مانند اجتماعگرايي در
احزاب كارگر و محافظهكار انگليس ،انجمنهاي محيط
زيست ،سبزها در اياالت متحده آمريكا ،انجمنهاي
مذهبي ـ سياسي مانند انجمن اسالمي دانشجويان،
انجمن حجتيه و جمعيت فداييان اسالم در ايران .با
وجود ريشههاي تاريخي جماعتگرايي در انديشههاي
كساني چون اميل دوركهايم (بهعلت تأكيد بر جامعه)
و روسو (بهعلت تأكيد بر اراده عمومي) ،اين الگو
در دوران معاصر رفتهرفته در دو گرايش سياسي و
فلسفي رونق يافت .وجه مشترك جماعتگرايان،
ضديت با ليبراليسم است .آنان اين مسئله را بر پايه
دو محور اخالقي و روششناختي ارزيابي ميكنند .در

● پستمدرنيسم را ميتوان مكتب ضدبنيادگرايي
دانست؛ زيرا پستمدرنيستها برآنند كه دست
يافتن به اصول جهانشمول مورد نظر انديشمندان
ليبرال و مدرن ،سرابي است كه بايد از رسيدن به
آن قطع اميد كرد ،چون هرگونه استدالل عقالني
براي اثبات ارزشها ،منتفي و مطرود است .نكته
درخور توجه اينكه ،به باور پستمدرنيستها،
بنيادگرايان ،نظريهپردازان سنتي اخالق و سياست
و توجيهكنندگان نظامهاي ستمگرند .در برابر،
بنيادگرايان خود را مدافعان شجاع ارزشها و
دستاوردهاي جنبش روشنگري ميدانند و برآنند
كه پستمدرنيستها ،پرستشگران بيمسئوليت
زيبايي و زيباييشناسي هستند كه از هرگونه
مسئوليت سياسي شانه خالي ميكنند.
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بُعد اخالقي اين نكته مطرح است كه خاستگاه ارزشها
اجتماعي است و ارزشها از جامعهاي كه فرد در آن
زندگي ميكند ريشه ميگيرند .در بُعد روششناختي
نيز اين نكته مطرح ميشود كه ارزشهاي اخالقي و
سياسي ،نه بهگونة جهانشمول ،بلكه با توجه به سنت و
زندگي گروه و اجتماعي كه افراد در آن عضويت دارند،
بايد استنباط شود و مبناي عمل قرار گيرد (آل غفور،
 .)2:1388به هرروي ،در سالهاي پاياني سدة بيستم،
گروهي از فيلسوفان و برجستگان در زمينه اخالق و
علوم اجتماعي مجمعي برپا كردند كه در آن بيشتر
درباره جامعه بحث ميشد و جماعتگرا  /جامعهگرا
نامي است كه اين گروه براي مجمع خود برگزيدهاند.
السدير مك اينتاير ،مايكل سندل ،چارلز تيلور و مايكل
والزر از برجستهترين انديشمندان جماعتگرا شمرده
ميشوند .بيگمان همة كساني كه جماعتگرا خوانده
ميشوند ،ديدگاههايي يكسان ندارند ،اما ميتوان گفت
كه تمركز همة آنان بر نقد مدرنيته و بويژه ليبراليسم
است .به سخن ديگر ،جماعتگرايي ،به گرايش
فكري خاصي در فلسفه امروز گفته ميشود كه هدفش
نقد مدرنيته و بويژه مدرنيته ليبرال به منزله نظريهاي
سياسي است .در اين نوشتار ،به اصول و مباني رويكرد
جماعتگرايي از ديدگاه چهار انديشمند برجسته
پرداخته ميشود.
 -1روايت انتقادي السدير مك اينتاير؛
در پي فضيلت
السدير مك اينتاير يكي از انديشهورزان انگليسي
است كه در چند دهه به بررسي مسئله اخالق در
جوامع امروزي پرداخته است .مك اينتاير در 1929
در گالسكوي اسكاتلند ديده به جهان گشود و در
دانشگاههاي انگليس مدارج دانشگاهي خود را پيمود.
آثار پرشمار اين فيلسوف ،بويژه كتابهاي پايان فضيلت،
عدالت كه؟ كدامين عقالنيت ،سه تقرير رقيب در
پژوهش اخالقي و تاريخچه فلسفه اخالق ،او را يكي از
معتبرترين شخصيتهاي اخالقگراي معاصر كرده است.
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زندگي فكري مك اينتاير به دو دوره تقسيم ميشود:
پيش از  1981و پس از آن .او در آثار متاخرش به
ماهيت انديشهورزي اخالقي بر پاية عقل و ساختار
نظريات اخالقي و در نخستين آثارش بيشتر به ماهيت
ايمان و نيز درگيري ميان جهانبينيهاي ديني و سكوالر
پرداخته است (وينستين51:1390،ـ .)33مك اينتاير بر
آن است كه نظامهاي سياسي در دوران مدرن دچار يك
فاجعه اخالقي گشتهاند .از نگاه او ،افت اخالقي از
دوران روشنگري به اين سو ادامه داشته و مفهوم «فرد»
يا «خود» در سنت ليبرال دچار آفت «عاطفهگرايي»
دوران مدرن شده است و علت اين بيماري ،چيزي
نيست جز برداشت نادرست از انسان بعنوان موجودي
كه بيچونوچرا مقيد و محدود به اوضاع اجتماعي،
فرهنگي و تاريخي است ) .(Macintyre,2007:31هيچ
كس نميتواند چالشي را كه آثار السدير مك اينتاير
و بويژه كتاب در پي فضيلت او در برابر بنيادهاي
ليبراليسم و مدرنيته در چند دهه گذشته آفريده
است ،انكار كند .مك اينتاير كتاب در پي فضيلت را
با فراخواني انديشمندان به تصور يك جهان خيالي
آغاز ميكند و ميگويد بياييد آثار زيانباري را كه علم و
تكنولوژي و سرمايهداري بر جهان امروز گذاشته (مانند
آلودگيهاي پديد آمده در محيط زيست ،فجايعي كه
در سايه كاربرد علم ژنتيك در كشاورزي به بار آمده،
زيانهاي برخاسته از نيروگاههاي هستهاي و )...در نظر
بگيريد .از ديد مك اينتاير مصيبتي كه پس از طرح
نهضت روشنگري دامنگير فلسفه اخالق شده است،
شبيه همين وضع است .مك اينتاير ضعف اصلي دولت
بورژوايي مدرن را رسيدن به وضعي اخالقي ميداند
كه با اصطالحات ارسطويي «حرص و آز» ناميده
ميشود .ميل به داشتن هر چه بيشتر كاال ،پايه اصلي
اقتصاد مصرفي و سرمايهداري كنوني است و دولت
مدرن خادم نيروهاي مسلط در چنين اقتصادي است.
از ديد مك اينتاير بازار آزاد و سرمايهداري ،ساختار
جوامع را در توانايي براي عقالني كردن روند رسيدن
به يك زندگي فضيلتمندانه با آسيب جدي روبهرو
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● جماعتگرايي ،بعنوان يكي از تازهترين مكاتب
فكري در فلسفه غرب ،از مدرنيته ،فردگرايي
ليبرال ،اخالق مدرنيست و سودمنديگرا و نظريات
ليبرال معاصر انتقاد ميكند .در اين مكتب ،مفهوم
جماعت ناظر به گروهي از افراد با هدفها و هويت
مشترك است كه دو ويژگي مهم دارند :به رسميت
شناختن يك آموزه غايتگراي مشترك و فراگير
ديني ،اخالقي يا فلسفي ،و وجود همبستگيهاي
جمعي و اجتماعي هويتبخش كه بيشتر با
ساختهاي هويتي اندامواره و كوچك تناسب دارد
و از الگوي رابطهاي خاص پيروي ميكند.
كرده است .مك اينتاير بدبين است و ميكوشد راهحلي
براي مسائل و معضالت مدرنيته بهدست دهد (نگاه
كنيد به :حسيني بهشتي1383 ،؛ لگنهاوزن .)1392 ،به
هر روي ،مدعاي اصلي مك اينتاير در كتاب در پي
فضيلت اين است كه اخالق مدرن در وضعي نابسامان
و بحراني قرار دارد .تشخيص اين بيماري و بحران،
هدف اصلي او در اين كتاب است .او مدرنيته را
گونهاي از صورتبندي اجتماعي ـ فرهنگي اروپا معرفي
ميكند كه از پايان سده هفدهم و آغاز سده هجدهم
پديد آمده و تا پايان سده نوزدهم به درازا كشيده است.
در اين دوران دگرگونيهاي بسيار رخ داده ،اخالق
از الهيات دور شده و اصل استنتاج اصول اخالقي از
پايهاي غير از احكام شريعت و كتابهاي مقدس رواج
يافته است .قوانين اجتماعي و مدني ،قانون اساسي و
سياسي و قوانين اخالقي ،با توجه به مناسبات اجتماعي
موجود ،و منافع گروههاي اجتماعي جانشين سرچشمه
غيرزميني قانون شده است .از نظر او ،مدرنيته برپايه
برداشت تازهاي از خرد كه آنرا «ضد فرجامشناسي»
ميخواند ،كوشيده به اخالق تازهاي برسد ،ولي نرسيده
است .اين جدايي از نگرش فرجامشناسانه ،آنرا بهسوي
برداشتي تازه از خرد يعني «خرد ابزاري» پيش برده
است (احمدي172:1393 ،ـ .)171چنانكه گفته شد،
مك اينتاير در مهمترين كتابش ،در پي فضيلت ،بحث
خود را با يك فرض نگرانكننده كه نشان از بحراني
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بودن اوضاع دارد آغاز ميكند .از ديد او «زبا ِن اخالق ،در
جهان واقعي ما ،درست به همان اندازه دچار نابساماني
جدي است كه زبان علوم طبيعي در آن جهان خيالي».
اگر اين نظر درست باشد ،آنچه ما داريم ،بخشهاي
پراكندهاي است از يك شاكله مفهومي ،بينشانهها
و زمينههاي الزم براي دريافت معاني .در واقع تنها
شبحي از اخالق در اختيار داريم و درك نظري و عملي
خود را در مورد اخالق از دست دادهايم (مك اينتاير،
24:1393ـ .)23مك اينتاير تصويري از جهاني سرشار
از آشفتگي فكري بهدست ميدهد؛ جهاني كه در آن
افراد ،در جامعهاي از همگسيخته و پارهپاره زندگي
ميكنند ،اما از حال و روز آشوب زده خود بيخبرند.
او در تشريح بيشتر بحران ميگويد جهان مدرن واقعي
گرفتار چنين آشفتگي و آشوبي است ،ولي نهتنها در
زمينه علوم اجتماعي ،بلكه در زمينه اخالق هم با بحران
روبهروست .اما دست كم يك مكتب مهم در فلسفه
اخالق وجود دارد كه اين تناقضنما را تصديق ميكند
و ميپذيرد و آن مكتب «عاطفهگرايي» است .بهنظر
مك اينتاير ما در چنين فرهنگ عاطفهگرايي زندگي
ميكنيم .اگر عاطفهگرايي را نظريهاي در باب معناي
گزارههاي اخالقي بدانيم نظريهاي نادرست است ،زيرا
اكنون از گزارههاي اخالقي همچون شيوهاي براي ابراز
احساسات و نگرشهاي سخت دلخواهانه و سليقهاي

● وجه مشترك جماعتگرايان ،ضديت با ليبراليسم
است .آنان اين مسئله را بر پايه دو محور اخالقي
و روششناختي ارزيابي ميكنند .در بُعد اخالقي
اين نكته مطرح است كه خاستگاه ارزشها اجتماعي
است و ارزشها از جامعهاي كه فرد در آن زندگي
ميكند ريشه ميگيرند .در بُعد روششناختي نيز
اين نكته مطرح ميشود كه ارزشهاي اخالقي و
سياسي ،نه بهگونة جهانشمول ،بلكه با توجه به
سنت و زندگي گروه و اجتماعي كه افراد در آن
عضويت دارند ،بايد استنباط شود و مبناي عمل
قرار گيرد.
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بهره ميگيريم (حسيني بهشتي61:1380 ،ـ.)59
خردمندترين مدافعان عاطفهگرايي ،آنرا نظريهاي
درباب معناي گزارههاي اخالقي مطرح ساختهاند كه
مدعي تبيين همة احكام ارزشي است .از نظر مك
اينتاير ،عاطفهگرايي يك نظريه اخالقي است كه برپايه
آن همه ارزش ـ داوريها ،و بويژه داوريهاي اخالقي ،از
آنرو كه در ذات خود اخالقي يا ارزشگذارانهاند ،تنها
بازتاب پسندها و ناپسندها ،نگرشها و احساساتند (مك
اينتاير .)38-42:1393 ،بر اين پايه ،در جهان كنوني،
گزارههاي اخالقي چيزي جز ابراز احساسات ،عواطف
و سليقههاي فردي شمرده نميشوند .وي عاطفهگرايي،
گرايشها و ترجيحات فردي را جدا از پيوندهاي انسان
با اجتماع در كانون توجه خود قرار ميدهد .در سنت
اخالقي ليبرال ،يك گزاره اخالقي نه تنها براي ابراز
عواطف فردي بهكار ميرود ،بلكه فرد با اين ابراز نظر،
در صدد اثرگذاري بر ديگران نيز هست؛ به اين معنا كه
هر كس براي دستيابي به هدفهاي شخصي ،ميكوشد
سليقهها و احساسات ديگران را به ميل خود درآورد
و آنان را با خود همراه سازد .از ديد مك اينتاير ،اين
شيوه از مباحث اخالقي چيزي جز بهرهگيري ابزاري از
ديگران براي رسيدن به هدفهاي فردي نيست (مالهال
و سوئيفت .)86:1386 ،از اينرو ،تجربه زندگي
اخالقي امروز در غرب سرشتي تناقضنما دارد ،زيرا
هر يك از ما ياد گرفته است كه خود را كنشگر اخالقي
خودمختار بداند ،اما در همان حال درگير شيوههايي از
ديوانساالري يا تجملپرستي ميشويم كه ما را دچار
روابط «استثمارگرانه» با ديگران ميكند .براي حفظ
خودمختاري خود ،ياد گرفتهايم آنرا با ارزش بدانيم
و آرزو ميكنيم ديگران ما را استثمار نكنند ولي در
عمل براي محقق ساختن اصول و ديدگاه خويش،
راهي جز استثمار ديگران نميبينيم .ناسازگاري موجود
در رويكردها و تجربه ما ،برآمده از شاكله مفهومي
ناسازگاري است كه وارث آن بودهايم (مك اينتاير،
 .)129:1393با اين همه ،بايد به اين نكته نيز توجه
داشت كه تحليل مك اينتاير از فرهنگ و نظام اخالقي
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مدرن با تحليلها و نقدهايي كه از ليبراليسم دارد
همگراست .او ليبراليسم را بخشي از پروژهاي ميداند
كه از دوران روشنگري آغاز شده است ،و از نگاه او
زوال مباحث اخالقي به دوران روشنگري و ليبراليسم و
برداشت دلخواه و سوبژكتيو از اخالق باز ميگردد .او به
ليبرالها خرده ميگيرد كه بر برداشت احساسگرايانه از
فرد انساني پافشاري ميكنند و از اينرو رويكردي غير
عيني و ذهني از اخالق را رواج ميدهند كه زمينهساز
بحران شده است (واعظي5:1387 ،ـ .)4بدينسان مك
اينتاير قائل به بحران اخالقي در دوران مدرن است
و بنماية بحران در انديشه انسان مدرن را «نارسايي
اخالقي» ميداند .آثار و پيامدهاي اين نارسايي ،در
پهنههاي گوناگون از جمله «سياست» نمود يافته
است.
2ـ روايت انتقادي چارلز تيلور؛ اتميسم
چارلز تيلور فيلسوف كانادايي در زمينههاي گوناگون
از جمله فلسفه ،دين ،فلسفه سياسي ،معرفتشناسي
و ...صاحبنظر است و آوازه او بيش از هر چيز برآمده
از فعاليتهاي او در حوزههاي معرفتي است .تيلور
انديشمندي برجسته در حوزههايي همچون نزاع ليبرالها
و جماعتگرايان در فلسفه سياسي شمرده ميشود و نيز
كارشناسي شناخته شده در مباحثات چند فرهنگگرايي
و سكوالريزاسيون است .تيلور در تشخيص آسيبهاي
مدرنيته و ابعاد آن نيز انديشمندي پيشرو بوده و از
كساني است كه در كنار مك اينتاير ،سندل و والزر در
منظومه فكري جماعتگرايي و در چارچوب فلسفه
سياسي «پسا رالزي» ميگنجد (قزلسفلي.)226:1393،
با مبنا قرار گرفتن مدرنيته ،دوگونه فلسفه سياسي رخ
مينمايد :روايت نخست كه انسان را مبنا و گرانيگاه
قرار ميدهد ،با عنوان «ليبراليسم فردگرا» شناخته
ميشود و روايت دوم كه در كنار ارج نهادن به فرد،
عواملي هويتساز چون جامعه ،فرهنگ و ديگر عناصر
غيرارادي و ناملموس را مهم ميداند« ،ليبراليسم
جمعگرا» نام گرفته است .از چهرههاي برجسته در

31
● مك اينتاير بر آن است كه نظامهاي سياسي در
دوران مدرن دچار يك فاجعه اخالقي گشتهاند .از
نگاه او ،افت اخالقي از دوران روشنگري به اين
سو ادامه داشته و مفهوم «فرد» يا «خود» در سنت
ليبرال دچار آفت «عاطفهگرايي» دوران مدرن
شده است و علت اين بيماري ،چيزي نيست جز
برداشت نادرست از انسان بعنوان موجودي كه
بيچونوچرا مقيد و محدود به اوضاع اجتماعي،
فرهنگي و تاريخي است.
دستة نخست ،ميتوان از هابز و الك و در دسته دوم
از روسو و دوركهايم ياد كرد .با توجه به موضوع اين
رساله ،انديشمنداني همچون جان رالز و نوزيك از
ليبرالهاي فردگرا شمرده ميشوند و كساني چون تيلور
و مك اينتاير در گروه ليبرالهاي جمعگرا جاي ميگيرند
(تيلور و رجايي ،)34:1393 ،كه وجه مشترك دستگاه
معرفتي آنان ،تأكيد بر اهميت نقش جامعه و سنتها و نيز
توجه به مشاركت همگاني در امور عمومي ،همكاري
بخشهاي دولتي و خصوصي ،آموزههاي اخالقي و
ايجاد توازن ميان حق و مسئوليت است (قزلسفلي،
 .)226:1393در چارچوبي ديگر ميتوان گفت كه در
تاريخ انديشه مدرن غرب دو نقطه عطف وجود دارد:
نخست انقالب فلسفي ـ معرفتي دكارت كه به زوال
جهانبيني سدههاي ميانه ،تولد سوژه انساني و پيدايش
دگرگونيهاي بنيادي در مباحث و موضوعات شاخههاي
گوناگون دانش انجاميد .فلسفه دكارت زمينهساز
ليبراليسم ،دموكراسي ،حقوق بشر ،قانونگرايي و روابط
و نهادهاي اجتماعي تازه شد؛ دوم ،تحولي بزرگ كه
در ميانه سده بيستم رخ داد و بسياري از انديشههاي
دوران روشنگري را به افسانه و سراب بدل كرد.
چارلز تيلور يكي از نمايندگان چرخش فلسفي كنوني
است كه برسرهم ،معرفتشناسي دكارتي را سبب
غلبه تفسيرهاي نسبيگرايانه ،لذتگرايانه ،اتميستي و
پوچگرايانه از كنش اخالقي و انحراف از آرمان اصالت
اخالقي مدرن ميداند .تيلور كه انديشمندي نوهگلي
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است ،ريشه بحران نظريه اخالق مدرن را مـعرفتـي
ـ فـلسفـي و سيطره معرفتشناسي طبيعتگرا را
علت اصلي همه نارساييهاي اخالق مدرن ميداند
(Taylor, 1989:22-26).از ديد تيلور ،بزرگترين مشكل
شناختشناسي مدرن اين است كه امكان درك كنشهاي
انساني در چارچوب خيرهاي اخالقي از ميان ميرود.
وي مهمترين علت نارسايي بينش اخالقي مدرن را
سربرآوردن «اتميسم معرفتي» پسادكارتي ميداند كه
فيلسوفاني چون هيوم ،الك ،كانت و بويژه انديشمندان
دوران روشنگري ،رفتهرفته آنرا پروردند .از ديدگاه
دكارت ،فرايند معرفت در درون ذهن هر فرد پديد
ميآيد و با ديگر افراد ،تاريخ ،سنت و زبان ارتباطي
ندارد .بهسخن ديگر ،معرفت بشر اتميستي است ،نه
بيناالذهاني .اين داوري درباره شناخت ،به اخالق نيز
رسيده است و هنجارهاي اخالقي هم برآمده از ذهن فرد
مستقل و بريده از سنتهاي گوناگون اخالقي ،تاريخي و
ديني دانسته ميشود (بوژ مهراني.)137-138:1394 ،
تيلور ميگويد بحث ميان مدافعان و مخالفان مدرنيته،
تاكنون درست پيش نرفته است ،زيرا مباني منطقي آن
روشن نبوده است؛ مدرنيته ،مسائل اخالقي بنياديني به
بار آورده است كه بينش اينجهانياش (استوار بر خرد
ابزاري) توان پاسخگويي به آنها را ندارد .به گفته تيلور،
درست همين جاست كه «سه بيماري اساسي مدرنيته»
يعني فردگرايي افراطي ،سايهافكني خرد ابزاري بر
مناسبات اجتماعي و سستي گرفتن معنا و اخالق رخ

● مك اينتاير ضعف اصلي دولت بورژوايي
مدرن را رسيدن به وضعي اخالقي ميداند كه
با اصطالحات ارسطويي «حرص و آز» ناميده
ميشود .ميل به داشتن هر چه بيشتر كاال ،پايه
اصلي اقتصاد مصرفي و سرمايهداري كنوني
است و دولت مدرن خادم نيروهاي مسلط در
چنين اقتصادي است .از ديد مك اينتاير بازار
آزاد و سرمايهداري ،ساختار جوامع را در توانايي
براي عقالني كردن روند رسيدن به يك زندگي
فضيلتمندانه با آسيب جدي روبهرو كرده است.
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مينمايد ) .(See. Taylor,1991تيلور در سه سخنراني
كه در  1991در دانشگاه تورنتو داشت و متن آنها زير
عنوان بيماريهاي مدرنيته منتشر شد ،به ناخوشيها و
دشواريهاي كلي و اخالقي مدرنيته پرداخت .نخستين
بيماري يا ناخوشي مدرنيته از فردگرايي برخاسته
است .تأكيد بر آزادي فردي در زمينههاي گوناگون
زندگي بشر ،از مهمترين پيشفرضهاي مدرنيته بود؛ اما
امروز نه با جنبة مثبت اين تأكيد بر «فرديت» بلكه با
جنبه بيمارگونه آن روبهروييم كه از سده پيش مورد
توجه انديشمنداني چون كركيگارد بود .اكنون فرديت
به تنهايي و گوشهگيري تبديل شده است .با از ميان
رفتن ارزشها و اعتبارهاي اجتماعي مربوط به زندگي
جمعي و حل شدن منافع فرد در منافع جمع ،امكان
سربرآوردن فرد بعنوان قهرمان از ميان رفته است .ديگر
امري اجتماعي وجود ندارد كه بهخاطر آن بتوان از
جان گذشتن قهرمانانه را توجيه كرد .تيلور از الكسي
دو توكويل نقل ميكند كه «مردمان به لذتهاي حقير و
مبتذل دل بستهاند» (احمدي .)169:1393 ،اما دومين
بيماري مدرنيته از ديد تيلور ،ناشي از اقتدار كامل خرد
ابزاري است .در جهان افسون زده «وبري» همه چيز
در خدمت انسان خردمند قرار گرفته است .روشنترين
نمونه برتري خرد ابزاري ،در پيشرفت تكنولوژي آشكار
ميشود .تيلور ميگويد راست است كه ما به چيزها،
كاالها و ماشين وابسته شدهايم ،اما اين وابستگي از
آنرو پديد آمده است كه هيچ نقشي در توليد مواد و
كاالهاي مصرفي نداريم .اعضاي خانواده با چيزهايي
زندگي ميكنند كه سهمي مستقيم در توليد آنها ندارند
و در بيشتر موارد از كاركردشان بيخبرند؛ يعني چيزها
نظارتناپذير شدهاند (احمدي .)170:1393،اين همه
هنوز ربطي مستقيم با بحث اخالق ندارد .اما بيماري
سوم مدرنيته با ميانجي سياست به اخالق مرتبط ميشود.
اين بيماري از سرشت ناروشنِ دموكراسي نو و نسبت
آن با گسترش آشكار ـ و در بيشتر موارد مهارناشدني
ـ بوروكراسي مايه ميگيرد .شكل عقالني زندگي
بوروكراتيك از الگوي ماكس وبر دور شده است و
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با «استبداد ماليم» روبهروييم .گرچه در دموكراسيهاي
ِ
خشونت آشكار كمتر ديده
غربي سركوب ،ترور و
ميشود ،اما آنچه توكويل «استبداد ماليم» ناميده بود
اكنون پا گرفته است :پيدايش گونهاي اليگارشي در
دل نهادهاي دموكراتيك حكومتي .تيلور مينويسد كه
جنبه اخالقي اين بيماري چنان آشكار است كه امكان
ميدهد بتوانيم دشواريهاي اخالقي دو بيماري ديگر را
نيز بهتر بشناسيم (احمدي .)170:1393 ،از اينرو و با
توجه به بيماريهايي كه مدرنيته بر سر راه بشر گذاشته
است ،به باور تيلور ،عالقه انسان مدرن به هنر ،رجوع
افراد به دين در رويدادهاي مهم زندگي مانند تولد،
ازدواج و مرگ و بسياري ديگر از تنشها و عطشهاي
جامعه سكوالر نشان ميدهد كه بشر به راهكاري
براي فراتر رفتن از قالبهاي مدرنيته و دستيابي به معنا
نياز دارد ) .(Abbey,2000:211او در زمينة اخالق،
فلسفه و سياست ،درصدد دفاع از اصالت خيرها و
فضيلتهاي اخالقي است .نظريه تيلور قرار است با
داشتن طنيني مدرنيست ،التيام ِ
بخش زخمهاي مدرنيته
نيز باشد و فقط نوستالژيك نباشد .تيلور ،اصالت
مورد نظر خود را آشكارا در سايه خوانش «روسويي»
تعريف ميكند و بازگشت به اصالت روسويي را راه
پيرايش مدرنيته از معضالت كنوني ميداند .اخالق
اصالتمحور ،با رد تفسير اتميستي از فرد و تعامالت
اجتماعي ،از شخصيت اجتماعي ـ فرهنگي انسان در
برابر اتميسم دفاع ميكند .اخالق اصالتمحور ،اخالقي
جامعهگراست و از اينرو در برابر فردگرايي ليبرال
قرار ميگيرد .او برداشت فردگرايانه از هويت آدمي
را كه برپاية آن ،هويت فرد بيتوجه به نقش جامعه
در تكوين فرد تحليل ميشود برنميتابد و همچنين با
برداشت وظيفهگرايانه از اخالق و عدالت كه در آثار
ليبرالهايي چون كانت و رالز نمودار است ،همداستان
نيست؛ زيرا تيلور چه در مقوله تحليل اخالق و داوري
اخالقي و چه در مقوله هويت فرد و عناصر دخيل در
آن ،نقشي ويژه براي جامعه و ارتباطات افراد با يكديگر
و تعلق و تعهد فرد به جامعه زباني خاص قائل است
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● از ديد مك اينتاير ،مدرنيته برپايه برداشت تازهاي
از خرد كه آنرا «ضد فرجامشناسي» ميخواند،
كوشيده به اخالق تازهاي برسد ،ولي نرسيده است.
اين جدايي از نگرش فرجامشناسانه ،آنرا بهسوي
برداشتي تازه از خرد يعني «خرد ابزاري» پيش
برده است .مك اينتاير تصويري از جهاني آكنده
از آشفتگي فكري بهدست ميدهد؛ جهاني كه در
آن افراد ،در جامعهاي از همگسيخته و پارهپاره
زندگي ميكنند ،اما از حال و روز آشوب زده
خود بيخبرند .او در تشريح بيشتر بحران ميگويد
جهان مدرن واقعي گرفتار چنين آشفتگي و
آشوبي است ،ولي نهتنها در زمينه علوم اجتماعي،
بلكه در زمينه اخالق هم با بحران روبهروست .او
بنماية بحران در انديشه انسان مدرن را «نارسايي
اخالقي» ميداند .آثار و پيامدهاي اين نارسايي،
در پهنههاي گوناگون از جمله «سياست» نمود
يافته است.
و از اينرو انديشمندي جماعتگرا شناخته ميشود
(واعظي .)11:1387 ،به هر روي ،از ديد فرهنگ
رجايي ،چارلز تيلور از آن گروه از انديشمندان انتقادي
شمرده ميشود كه در طرح مباحث جدي در فلسفه
اخالق و فلسفه سياسي انديشه ،نميتوان او را ناديده
انگاشت .همچنين ،نگرانيها و استداللهاي فلسفي تيلور،
هم مهم است ،هم مناسب و نزديك به وضع ما ايرانيان.
اينكه ميخواهد بداند چگونه ميتوان در جهان امروز
هم سكوالر زيست و هم زندگي آميخته با اخالقيات و
قداست داشت ،بيشباهت به دغدغة اصلي ايرانيان پس
از انقالب  1357نيست .بسياري از انديشمندان علوم
انساني در ايرا ِن امروز گرفتار ناهمخوانيهاي دين و
مدرنيتهاند و نظريهپردازي تيلور در اين زمينه ميتواند
ما را از حيث نظري ،در رويارويي با زندگي مدرن
توانمندتر سازد .آرمان و هدف نهايي او اين است كه
ببيند چگونه ميتوان هم يك كاتوليك معتقد و مقيّد به
ادب و دين خود بود و هم در جهان امروز بازيگري و
نقشآفريني كرد (تيلور و رجايي14:1393 ،ـ.)13
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3ـ روايت انتقادي مايكل سندل؛
آنچه با پول نميتوان خريد
مايكل جي .سندل استاد دانشگاه هاروارد در رشتة
دولت و فلسفه سياسي ،از برجستهترين صاحبنظران
در زمينه فلسفه سياسي معاصر غرب و از چهرههاي
مطرح در مكتب جماعتگرايي است .او در بخشي از
دوران دانشجويي خود ،شاگرد چارلز تيلور ديگر
انديشمند جماعتگرا بودِ .سندل داراي آثار فلسفي
بسيار است ،اما شهرت و اهميت او بيش از هر چيز
برخاسته از كتاب اثرگذارش ليبراليسم و محدوديتهاي
عدالت است كه در  1982در نقد انديشه و آراي جان
رالز نوشته شد و از همان هنگام ،سربرآوردن يك
منتقد مهم ليبراليسم را نويد داد (Fleming and Mc
) .Clain,1997:509سندل انديشمندي پر كار و
پوياست و آثاري مانند ليبراليسم و محدوديتهاي عدالت،
آنچه با پول نميتوان خريد :مرزهاي اخالقي بازار،
عدالت :كار درست كدام است ،ليبراليسم و منتقدان آن،
نابسامانيهاي دموكراسي؛ آمريكا به دنبال فلسفه اجتماعي
جديد ،فلسفه عمومي :رساالتي در باب اخالق در
سياست و ...از او منتشر شده است .واپسين كتاب
سندل با عنوان پروندهاي بر ضد كمال :اخالق در دوران
مهندسي ژنتيك در  2007به چاپ رسيده است .سندل
در كنار تدريس فلسفه سياسي در دانشگاه هاروارد،

● تيلور ميگويد بحث ميان مدافعان و مخالفان
مدرنيته ،تاكنون درست پيش نرفته است ،زيرا
مباني منطقي آن روشن نبوده است؛ مدرنيته،
مسائل اخالقي بنياديني به بار آورده است كه
بينش اينجهانياش (استوار بر خرد ابزاري) توان
پاسخگويي به آنها را ندارد .به گفته تيلور ،درست
همين جاست كه «سه بيماري اساسي مدرنيته»
يعني فردگرايي افراطي ،سايهافكني خرد ابزاري بر
مناسبات اجتماعي و سستي گرفتن معنا و اخالق
رخ مينمايد.
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سلسله سخنرانيهاي پر مخاطبي با موضوع «شهروندي
نوين» و «درس گفتارهاي عدالت» در انگليس و
اياالت متحده داشته است .بيشتر آثار سندل پيرامون
چند موضوع مهم مانند نقد ليبراليسم ،مسئله عدالت و
اخالقي زيستن و ...نگاشته شده است .او آوازه فراواني
در محافل فلسفي و سياسي اياالت متحده و انگلستان
پيدا كرده و با سخنرانيهاي پرمخاطب درباره مسايل
عيني زندگي عمومي ،در ميان مردمان عادي نيز شهرت
زيادي بهدست آورده است .يكي از داليل پرمخاطب
بودن سخنرانيهاي سندل ،بهرهگيري وي از نمونههاي
عيني ساده و ملموس است كه عمق و پيچيدگي
مسايل اخالقي و فلسفه سياسي را نشان ميدهد .از
نظر فكري ،مايكل سندل را وابسته به مكتب
جماعتگرايي ميدانند (گرچه خودش از اين برچسب
راضي نيست)؛ شايد از آنرو كه به نقد نظريه عدالت
جان رالز پرداخته است .نظريه عدالت جان رالز كه بر
ِ
فرض «حجاب جهل» استوار است ،به ما اجازه ميدهد

به افرادي فارغالبال تبديل شويم .ولي سندل استدالل
ميكند كه ما انسانها وابستگيهايي داريم كه بيخيال
بودن و وجود اين حجاب را ناممكن ميسازد .براي
نمونه ،او از پيوندهاي خويشاوندي ياد ميكند كه
نقشي در انتخاب آنها نداريم ،بلكه از همان آغاز
زندگي با ماست .از آنجا كه گزينش اين پيوندها
اختياري نيست ،نميتوان آنها را از افراد جدا كرد.
شايد بتوان جماعتگرايي كساني چون سندل را هم
زير مجموعهاي از «سازهگرايي اجتماعي» دانست كه
همچون يك متاتئوري ،چارچوبي كالن پديد آورده
است كه برپايه آن همه امور و ساختارها در روندي
تاريخي ساخته شده و پديد ميآيد .برخالف مك
اينتاير كه يكسره منتقد ليبراليسم است ،انتقادهاي
سندل معطوف به برداشت وظيفهگرايانه از ليبراليسم
است كه در انديشه كساني چون كانت و بويژه جان
رالز در دوران معاصر تجلي يافته است .سندل
ميكوشد در پرتو مقوالتي چون «فرد يا اجتماع»« ،حق
يا خير»« ،بي طرفي دولت» و «جهانشمولي يا
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زمينهمندي» نشان دهد كه طرح فكري رالز در كتاب
نظريه عدالت با مشكالت جدي و حلنشدني
روبهروست .سندل مدعي است كه انسان جدا از
جامعه و بيتعهد و تكليف نسبت به آن پديد نميآيد.
از اين ديدگاه ،انسان در برابر ديگران و خير و شر و
نيكبختي و سيهروزي آنان مسئول و متعهد است.
بدينسان ،در برابر انسان فارغالبال در ليبراليسم سياسيِ
رالزي ،سندل از انسان متعهد يا جاي گرفته در اجتماع
سخن ميگويد .سندل تحليل رالز از جامعه سياسي را
ضعيف و ناقص و سخت فردگرايانه ميداند و
ميگويد در نگاه ابزاري رالز ،افراد تنها خودخواهانه و
براي برآوردن خواستهاي شخصي به اجتماع روي
ميآورند .وجه ديگري از انديشه سندل كه براي بحث
ما در اينجا اهميت دارد ،بازاري و پولي و خريدني
شدن همه چيز است :عشق ،هديه ،تبريكگويي،
افتخار و ...كه سندل با زباني شيوا در ديگر اثر مهمش
«آنچه با پول نميتوان خريد» به آن پرداخته است .از
ديد سندل دستاندازي بازار و انديشه بازاري به
جنبههايي از زندگي كه از قديم هنجارهاي غيربازاري
بر آنها حاكم بوده ،يكي از مهمترين دگرگونيهاي زمانه
ماست .اين روشهاي بازاري در تخصيص هزينه براي
بهداشت ،آموزش ،ايمني عمومي ،امنيت ملي ،دادرسي،
حفظ محيط زيست ،تفريحات ،فرزندآوري ،و ديگر
امور اجتماعي كه تا سي سال پيش ،بيشتر آنها ناشناخته
بود ،امروز تا اندازه زيادي براي ما عادي شده است.
سندل اين دوران را «دوران فخر فروشي بازار» مينامد؛
دوراني كه از سالهاي آغازين دهه  1980آغاز شد و
رونالد ريگان و مارگارت تاچر اعالم كردند نه به
دولت كه به بازار باور دارند و بازار را كليد آباداني و
آزادي ميدانند و راه بهروزي مردمان از بازار ميگذرد.
مهلكترين دگرگوني در سه دهه گذشته ،زياد شدن
طمع نبوده ،بلكه گسترش بازارها و سرايت ارزشهاي
بازاري به حوزههايي از زندگي بوده كه سنخيتي با آنها
نداشته است .بايد از خود بپرسيم آيا چيزهايي هست
كه نشود با پول خريد؟! (سندل5:1393 ،ـ .)4سندل
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● از ديد سندل دستاندازي بازار و انديشه بازاري
به جنبههايي از زندگي كه از قديم هنجارهاي
غيربازاري بر آنها حاكم بوده ،يكي از مهمترين
دگرگونيهاي زمانه ماست .مهلكترين دگرگوني
در سه دهه گذشته ،زياد شدن طمع نبوده ،بلكه
گسترش بازارها و سرايت ارزشهاي بازاري به
حوزههايي از زندگي بوده كه سنخيتي با آنها
نداشته است .بايد از خود بپرسيم آيا چيزهايي
هست كه نشود با پول خريد؟! .سندل اين پديده
را در پهنه سياسي نيز دنبال ميكند و قائل به
بياخالقي سياست كنوني است .او ميگويد
كساني علت تلخكامي سياست ما را تعهد اخالقي
بيش از اندازهاش ميدانند ،ولي من فكر نميكنم
درد ما اين باشد .مشكل سياست ما زياد بودن
بحث اخالقي نيست؛ كمبود آن است .بيشتر
سياست ما طبل تو خالي است و بيبهره از اخالق
و معنويت.
اين پديده را در پهنه سياسي نيز دنبال ميكند و قائل
به بياخالقي سياست كنوني است .او ميگويد كساني
علت تلخكامي سياست ما را تعهد اخالقي بيش از
اندازهاش ميدانند ،ولي من فكر نميكنم درد ما اين
باشد .مشكل سياست ما زياد بودن بحث اخالقي
نيست؛ كمبود آن است .بيشتر سياست ما طبل تو
خالي است و بيبهره از اخالق و معنويت .از ديد
سندل ،بياخالقي سياست كنوني چند علت دارد كه
مهمترين آنها ،كوشش براي زدودن مفهوم زندگي
خوب از گفتمان عمومي است .ما براي اينكه گرفتار
كشمكشهاي فرقهاي نشويم ،تأكيد ميكنيم كه شهروند
وقتي وارد حوزه همگاني ميشود بايد باورهاي
اخالقي و معنوياش را پشت در بگذارد .ولي
جلوگيري از ورود مقوله زندگي خوب به سياست ،با
همه نيت خيري كه ممكن است در پس آن باشد ،راه
را براي فخرفروشي بازار و تداوم سلطة انديشة بازاري
هموار كرده است .انديشة بازاري ،به سهم خود،
زندگي سياسي و اجتماعي را از بحث اخالقي خالي
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ميكند (سندل .)10:1393 ،سندل پس از تشريح اين
وضع نابسامان بازاري ميپرسد حركت بهسوي
جامعهاي كه همه چيزش خريدني است ،چرا بايد ما
را نگران كند؟ و پاسخ ميدهد كه به دو دليل ،يعني
گسترش «نابرابري» و «فساد» بايد سخت نگران بود.
به نابرابري بينديشيد .در جامعهاي كه همه چيزش
خريدني باشد ،زندگي براي تهيدستان سخت ميشود.
اگر با پول ،تنها بتوان قايق شخصي خريد و به
تعطيالت آنچناني رفت« ،نابرابري» چندان اهميت پيدا
نميكند .اما اگر با پول بشود مراقبتهاي پزشكي بهتر،
خانهاي در محلهاي امن ،امكان تحصيل در مدارس
نخبهپرور بهجاي مدارس ورشكسته را خريد ،وقتي
كه همه چيزهاي خوب خريدني و فروشي باشند،
زمين تا آسمان فرق ميكند كه پول داشته باشي يا
نداشته باشي .اما سندل در ادامه ميگويد قيمت
گذاشتن روي همه چيزهاي خوب زندگي مايه «فساد»
نيز خواهد بود ،به اينصورت كه بازار تنها پخشكنندة

● از ديد سندل ،انديشة بازاري ،به سهم خود،
زندگي سياسي و اجتماعي را از بحث اخالقي
تهي ميكند .سندل ميپرسد حركت بهسوي
جامعهاي كه همه چيزش خريدني است ،چرا بايد
ما را نگران كند؟ و پاسخ ميدهد كه به دو دليل،
يعني گسترش «نابرابري» و «فساد» بايد سخت
نگران بود .به نابرابري بينديشيد .در جامعهاي
كه همه چيزش خريدني باشد ،زندگي براي
تهيدستان سخت ميشود .اگر با پول ،تنها بتوان
قايق شخصي خريد و به تعطيالت آنچناني رفت،
«نابرابري» چندان اهميت پيدا نميكند .اما اگر
با پول بشود مراقبتهاي پزشكي بهتر ،خانهاي در
محلهاي امن ،امكان تحصيل در مدارس نخبهپرور
بهجاي مدارس ورشكسته را خريد ،وقتي كه همه
چيزهاي خوب خريدني و فروشي باشند ،زمين تا
آسمان فرق ميكند كه پول داشته باشي يا نداشته
باشي.
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كاال نيست ،نوع نگاه به كاال را هم نشان ميدهد و
تبليغ ميكند .براي نمونه ،به مزايده گذاشتن صندليهاي
سال اول دانشگاه ممكن است به بودجه دانشگاه كمك
كند ،اما شرافت دانشگاه و ارزش مدركش را به
پرسش ميكشد؛ يا به كار گرفتن مزدوران بيگانه براي
جنگيدن به جاي خودمان ،ممكن است جان شهروندان
ما را حفظ كند ،ولي بهمعناي شهروندي آسيب ميزند.
چون معتقديم كه تكاليف مدني را نبايد ملك
خصوصي بهشمار آورد ،بايد مسئوليت اجتماعي شمرد
(سندل7:1393 ،ـ .)5به هر روي ،مايكل سندل ،ليبرال
دموكراسي كنوني غرب را «جمهوري روشمند» مينامد
و به نقد آن ميپردازد .منظور از جمهوري روشمند،
گونهاي از حكومت است كه در آن روالها و روشها بر
درونمايهها ،آرمانها و هدفهاي انسان برتري يافته
است .از ديد سندل« ،اولويت حقوق فردي و بازاري
شدن همه چيز» ،برسرهم فلسفه اجتماعي جمهوريهاي
روشمند را ميسازد .او اين ويژگيها را عناصر اصلي
شكلدهنده به ليبراليسم كنوني ميداند كه زمينهساز دو
مشكل بنيادي شده است :نخست ،اين هراس كه چه
از ديدگاه فردي و چه اجتماعي درحال از دست دادن
كنترل خود بر نيروهايي هستيم كه زندگي ما را اداره
ميكنند؛ ديگر ،اين احساس كه ساختار اخالقي اجتماع
ما از خانواده گرفته تا همسايه و ملت ،رو به فروپاشي
و نابودي است ) .(Sandel,1996:3به سخن ديگر ،در
ساية فرهنگ مصرفي و در پي آن اقبال به بينش
سودجويانه ،مناسبات جمهوريخواهانه كالسيك
سستي گرفته و ليبراليسم روشمند جاي آنرا گرفته
است .به باور سندل ،در وضع كنوني ،شاهد ته كشيدن
منابع اخالقي و مدني هستيم كه شأن و منزلت
شهروندي افراد را تقويت و تثبيت ميكرده است .به
گفته او ،هرچه در سده بيستم جلوتر آمدهايم ،تمركز
آيينهاي حقوقي و مدني بر دامنهدارتر ساختن حوزه
خصوصي افراد قرار گرفته است .سندل به اين نتيجه
ميرسد كه ليبراليسم روشمند كه روشنترين چهره آن
در قانون اساسي آمريكا نمود يافته ،همچون مانعي بر
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سر راه طرح و تقويت خيرهاي متعالي فردي و
اجتماعي عمل كرده است .اما سندل هوادار
جمهوريخواهي مدني كالسيك است و زندگي خوب
را زندگييي ميداند كه مصروف پيگيريهاي جمعي
براي تحقق بخشيدن به خيرهاي مشترك شود
) .(Sandel,1996:221آنچه گفته شد ،چكيدهاي از
انديشههاي مايكل سندل بود كه در آثار اصلي او
مطرح شده است .با توجه به طرح و بررسي و نقد
مقولههايي چون فردگرايي اتميستي ،نگاه بازاري ،و
دنبال كردن موضوعاتي مانند فضيلت و بهروزي و...
از سوي سندل ،او را ميتوان يكي از نقادان برجسته
مدرنيته و بويژه ليبراليسم معاصر دانست .از اينرو،
راهكارهاي سندل براي دوباره اخالقي كردن زبان
سياست ،در ميان انديشمندان و توده مردمان هواداران
بسيار يافته است .در واقع آثار سندل بهخوبي آنچه را
كه ديدگاه ليبراليستي سياست از انسان امروز گرفته
است نشان ميدهد ،زيرا برپايه اين نگرش ،سياست
چيزي بيش از پيگيري رشد اقتصادي و پاسداري از
انتخاب فردي نيست .سندل با درنظر گرفتن اوضاع
موجود و نقاط ضعف زندگي عمومي در جوامع ليبرال
اعالم ميكند كه تنها با بازگشت به اخالقيات است كه
ميتوان خأل سياست مدرن را پر كرد.
4ـ روايت انتقادي والزر؛ حوزههاي عدالت
مايكل والزر يكي از برجستهترين نظريهپردازان
سياسي پس از جنگ جهاني دوم است كه در 1935
در شهرك صنعتي كوچك «جانزوتاون» در ايالت
پنسيلوانيا چشم به جهان گشود و نخستين نوشته خود
را در  12سالگي درباره اعتصابات اتحاديه كارگري و
مبارزات سياسي منتشر كرد .او از سردبيران نشريه
«دگرانديش» است ،كه يكي از مجالت شناخته شدة
چپ در آمريكاست .او همچنين از دبيران و نويسندگان
نشريه «جمهوري جديد» و عضو هيأت مديره دانشگاه
عبري و هيأت امناي دانشگاه «برانديس» است .در
دانشگاه كيمبريج از پژوهشگران كرسي فولبرايت بوده
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● سندل ميگويد قيمت گذاشتن روي همه
چيزهاي خوب زندگي مايه «فساد» نيز خواهد
بود ،به اينصورت كه بازار تنها پخشكنندة
كاال نيست ،نوع نگاه به كاال را هم نشان ميدهد
و تبليغ ميكند .براي نمونه ،به مزايده گذاشتن
صندليهاي سال اول دانشگاه ممكن است به بودجه
دانشگاه كمك كند ،اما شرافت دانشگاه و ارزش
مدركش را به پرسش ميكشد؛ يا به كار گرفتن
مزدوران بيگانه براي جنگيدن به جاي خودمان،
ممكن است جان شهروندان ما را حفظ كند ،ولي
بهمعناي شهروندي آسيب ميزند.
و در دانشگاه هاروارد كه مدرك دكتراي خود را از
آنجا گرفته تدريس كرده است .والزر از  1980يكي از
اعضاي برجسته هيأت علمي مؤسسه مطالعات عالي
در پرينستون نيوجرسي بوده است (گريفيتس و
ديگران501:1393 ،ـ .)500نخستين كتاب والزر درباره
تاريخ انديشة سياسي ،انقالب انگليس و راديكاليسم
پاكدينان بود .او پس از آن مقاالتي درباره موضوعات
گوناگون در پيوند با سياست آمريكا در دهه 1960
مانند تعهد سياسي ،نافرماني مدني و فرمانشكني
وجداني در جنگ ويتنام نوشت .پرداختن به جنگهاي
عادالنه و ناعادالنه را ميتوان تالشي براي ميانداري
ميان واقعگرايي و صلحباوري در ارزيابي شيوه جنگ
در دوران نو دانست .والزر بحث خود را با اين نكته
آغاز ميكند كه دولتمردان همواره براي دست زدن يا
نزدن به جنگ و شيوه جنگيدن ،اختيار نسبي دارند و
سپس ميگويد بايد آموزه «جنگ عادالنه» سدههاي
ميانه را زنده كرد (گريفيتس و ديگران.)501:1393 ،
پيش كشيدن ايده جنگ عادالنه ،نمونهاي از درگيري
والزر با فرهنگ سياسي است .دخالت آمريكا در كره
و بعدها در ويتنام ،براي بسياري كسان ،تفاوت دخالت
عادالنه و دخالت ناعادالنه در جنگ را پررنگتر كرد.
به هر روي ،آثار آكادميك والزر طيفي از موضوعات
مرتبط به هم ـاز دين و جنگ گرفته تا نظريه سياسي
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و اجتماعيـ را دربرميگيرد .گرچه موضوع جنگ
عادالنه و رعايت اصول اخالقي در جنگ از مهمترين
موضوعات مطرح شده از سوي مايكل والزر است و
در جهان جنگزده و خشونتبار امروز (در منطقه
خاورميانه) بسيار كارايي دارد ،اما در چارچوب
موضوع اين پژوهش ميكوشيم به ديگر ابعاد تئوريك
و روششناختي دستگاه فكري اين انديشمند
جماعتگرا بپردازيم .از مهمترين آثار والزر ميتوان از
حوزههاي عدالت و فربه و نحيف ياد كرد كه به فارسي
نيز برگردانده شده است .والزر در بهكارگيري ايدههاي
جماعتگرايان چپ بر ضد سنت بيطرفي ليبرال در
نظريه سياسي امروز آمريكا ،چهرهاي برجسته شمرده
ميشود و آثارش همچون يك صداي مخالف نيرومند
در گفتمان متعارف دانشگاهي مطرح است .عالئق
فلسفي مايكل والزر بسيار گسترده است ،اما همه آنها
را ميتوان بر محور عدالت جمع كرد .اگر تحليل
«ويليام گالستون» را بپذيريم كه ميگويد «نقد معاصر
از ليبراليسم بر چهار محور جامعه ،دموكراسي ،فضيلت
و برابري ميگردد» ،بايد بگوييم كه نقد والزر از

● مايكل سندل ،ليبرال دموكراسي كنوني غرب را
«جمهوري روشمند» مينامد و به نقد آن ميپردازد.
منظور از جمهوري روشمند ،گونهاي از حكومت
است كه در آن روالها و روشها بر درونمايهها،
آرمانها و هدفهاي انسان برتري يافته است .از
ديد سندل« ،اولويت حقوق فردي و بازاري شدن
همه چيز» ،برسرهم فلسفه اجتماعي جمهوريهاي
روشمند را ميسازد .او اين ويژگيها را عناصر
اصلي شكلدهنده به ليبراليسم كنوني ميداند كه
زمينهساز دو مشكل بنيادي شده است :نخست،
اين هراس كه چه از ديدگاه فردي و چه اجتماعي
درحال از دست دادن كنترل خود بر نيروهايي
هستيم كه زندگي ما را اداره ميكنند؛ ديگر ،اين
احساس كه ساختار اخالقي اجتماع ما از خانواده
گرفته تا همسايه و ملت ،رو به فروپاشي و نابودي
است.
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ليبراليسم كنوني معطوف به مقوله برابري و عدالت
توزيعي است و در برابر از مفهوم «برابري پيچيده»
دفاع ميكند (رجوع شود به :واعظي1387 ،؛ كينگ
ول .)223:1386 ،والزر در كتاب حوزههاي عدالت
ميگويد كه دو نحله فكري ،يكي برگرفته از «بليس
پاسكال» و دومي از «كارل ماركس» در زمينه ويژگيهاي
واقعي حكومت استبدادي داريم كه روشنگر مفهوم
برابري پيچيده بوده؛ مفهومي كه او در اثر خويش از
آن دفاع فلسفي كرده است .پاسكال در كتاب «افكار»
نوشت« :ماهيت حكومت استبدادي چنان است كه
ميخواهد قدرتش بر كل جهان و فراتر از حوزه
خودش جاري و ساري باشد .خصوصيات جمعي
متفاوتي وجود دارد از جمله قدرت ،زيبايي ،هوش و
دينداري و ...هر انساني بر قلمرو ويژگي خويش حاكم
است نه بر جايي ديگر ...اما حاكم استبدادي ميخواهد
به هر طريقي ،آنچه را منحصرا ً در اختيار ديگري
است ،بدست آورد ».همچنين ،برداشت ماركس از
همين ديدگاه در نخستين نوشتههايش با اين فراز آغاز
ميشود« :بگذار فرض كنيم كه انسان ،انسان باشد و
روابطش با جهان انساني باشد .آنگاه عشق فقط
ميتواند در برابر عشق مبادله شود ،اعتماد در برابر
اعتماد و( »...كينگ ول .)232:1386 ،بهعلت اهميت
اين يادداشتهاي كليدي است كه والزر متواضعانه
ميگويد «اين گفتارها ،استدالالت سادهاي نيستند و
اغلب قسمتهاي كتاب من صرف ًا در جهت شرح معاني
آنها بوده است» (ن.ك :والزر 1389 ،الف) .اما براستي
مراد والزر از طرح اين ايدهها چيست و چه هدفي را
دنبال ميكند؟ در پاسخ ميتوان گفت كه والزر
ميكوشد نشان دهد كه چيزها تا آنجا مطلوبند كه در
شبكه روابط اجتماعي جاي گيرند .همچنين ،والزر
ضمن اينكه ميگويد عدالت مرتبط با معاني اجتماعي
است ،ميكوشد نشان دهد كه برخالف سنت رايج در
فلسفه سياسي غرب از دوران افالطون تا امروز ،تنها
يك نظام درست عدالت توزيعي وجود ندارد كه راه را
بر تكثرگرايي و خاصگرايي فرهنگي در حوزههاي
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گوناگون از جمله حوزه عدالت بگشايد .بنابراين ،نكته
كليدي در زمينة عدالت اجتماعي ،وجود اصل بيبديل
توزيع يا حتا مجموعهاي يگانه از اصول نيست ،بلكه
وجود گفتگوي تاويلي و پيچيده اجتماعي است كه
برپايه آن ،خيرها و مطلوبهاي هر حوزة اجتماعي
كمابيش مستقل ،بهگونهاي توزيع ميشود كه در آن
هيچ اصل توزيعي در يك حوزه ،بر شيوه توزيع در
حوزه ديگر برتري ندارد .اين ديدگاه بر دريافتي از
عدالت تأكيد ميكند كه ميتواند براي بيشتر
نظريهپردازان دموكراتيك راديكال شگفتانگيز باشد،
زيرا آنجا كه ايدههاي اصلي تصميمگيري دموكراتيك
و گفتمان سياسي تكثرگرا ،به ايدههاي عدالت
اجتماعي والزر ميرسند بسيار بيدفاع ميشوند (كينگ
ول .)224-225:1386 ،به هر روي ،مايكل والزر
بعنوان انديشمندي جماعتگرا نقدهاي روششناختي
مهمي بر ليبراليسم و رالزي وارد ميكند و نشان
ميدهد كه ما اصول جهاني عدالت نداريم بلكه داراي
حوزههاي عدالت هستيم؛ يعني هر جامعه داراي اصول
عدالت مربوط به خود است و اصل جهاني عدالت
آنگونه كه رالز ميگويد ،وجود ندارد .والزر از سپهر و
حوزههاي عدالت ياد ميكند و اينكه هر حوزه از
اقتصاد و سياست گرفته تا فرهنگ و اجتماع داراي
اصول و قواعد خاص خويش است .براي نمونه ،آنكه
ثروتمند است اگر با پول وارد حوزه سياست شود و
به خريد راي بپردازد ،برآيند آن چيزي جز سلطه
نخواهد بود .والزر پس از بحث درباره برابري پيچيده،
به نسبي بودن موضوع عدالت ميرسد( .والزر1389 ،
الف) .در واقع مايكل والزر در برابر اصطالحاتي مانند
«عقل» و «الزام جهانشمول اخالقي» محتاط است .از
اين رو چكيده اثر ديگر وي يعني فربه و نحيف اين
مدّ عاست كه بايد آن شهود و جهانشمولي را كه
ايمانوئل كانت محوريت بخشيده ،رد كنيم؛ شهودي
كه برپاية آن ،مردان و زنان در هر جا با يك ديدگاه
مشترك يا اصل يا مجموعهاي از ديدگاهها و اصول
آغاز ميكنند و سپس آنرا توسعه ميدهند .از ديد
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● با توجه به طرح و بررسي و نقد مقولههايي
چون فردگرايي اتميستي ،نگاه بازاري ،و دنبال
كردن موضوعاتي مانند فضيلت و بهروزي و ...از
سوي سندل ،او را ميتوان يكي از نقادان برجسته
مدرنيته و بويژه ليبراليسم معاصر دانست .آثار سندل
بهخوبي آنچه را كه ديدگاه ليبراليستي سياست از
انسان امروز گرفته است نشان ميدهد ،زيرا برپايه
اين نگرش ،سياست چيزي بيش از پيگيري رشد
اقتصادي و پاسداري از انتخاب فردي نيست.
سندل با درنظر گرفتن اوضاع موجود و نقاط
ضعف زندگي عمومي در جوامع ليبرال اعالم
ميكند كه تنها با بازگشت به اخالقيات است كه
ميتوان خأل سياست مدرن را پر كرد.
والزر ،اين دريافت از اخالقي بودن كه بهصورت
نحيف آغاز ميشود و با رشد فخيم ميشود ،بايد
وارونه شود .او قائل به اين است كه اخالقي بودن از
آغاز فخيم و فربه است ،تركيب فرهنگي است ،يكسره
وفاقي است ،و خودش را تنها در مواقعي ويژه
بهصورت نحيف آشكار ميكند ،يعني زماني كه زبان
اخالق روي به هدفهايي خاص دارد .اين نگاه غير
كانتي والزر به اخالقي بودن ،بدان معناست كه هويت
اخالقي فرد در گروه يا گروههايي كه فرد خود با آنها
همذاتپنداري دارد ،نمود مييابد (رجوع شود به:
والزر( 1389،ب)؛ رورتي .)173:1390 ،به سخن
ديگر ،والزر دو ديدگاه اخالقي را از هم جدا ميكند:
ديدگاه اخالقي تنكمايه و الغر كه در آن جهانشمولي
نهفته است و براي همگان در همه زمانها و مكانها در
هر زمينه ،تنها يك نسخه تجويز ميكند؛ و ديگري
اخالق فربه و گسترده كه در آن از نسخهپيچيهاي
يكسان پرهيز ميشود و بيشتر متكي بر سنت ،تجربه و
شيوه زيست مردمان در زمانها و مكانهاي متفاوت
است .از اينرو ميتوان گفت كه در چشمانداز
روششناختي والزر ،نهتنها كانت بلكه ليبرالهاي امروز
چون جان رالز و رابرت نوزيك نيز كه بر اصول
ويژهاي بعنوان اصول عدالت تأكيد ميكنند ،با وجود
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اختالف مشرب ،همگي به خطا رفتهاند .برخالف رالز،
مايكل والزر بر اين باور است كه براي تكوين جامعه
الزم نيست همگان بر سر خيرها و هدفها همنظر باشند
و به همانسان الزم نيست كه براي تعريف عدالت و
ساختار اجتماعي عادالنه ،بر اصول مشترك و عام در
سطح جهاني و بيناالذهاني ،توافق وجود داشته باشد
(بعنوان اصول عام عدالت) .او آشكارا از پلوراليسم و
گونهاي نسبيگرايي در دريافت جوامع از خيرها دفاع
ميكند و در نتيجه ،اصول حاكم بر توزيع عادالنه
خيرهاي اجتماعي را بسته به درك و برداشت هر
جامعه از خيرها ،گوناگون و متكثر ميداند .پس از
آنجا كه خيرهاي اجتماعي گوناگون است و حوزههاي
گوناگون دارد ،هيچ اصل و معيار مشترك و فراگيري
نميتواند شاخص و مبناي توزيع عادالنه انواع
خيرهاي اجتماعي باشد (واعظي13:1387 ،ـ .)12نكته
پاياني اينكه ،به گفته مايكل والزر ،يك جامعه عادل
جامعهاي نيست كه با اعضاي خود برپايه اصولي
جهانگير رفتار كند؛ بلكه يك جامعه معيّن تنها
درصورتي عادل است كه زندگي واقعياش در مسير
معين پيش رود ،يعني در مسيري وفادار به دريافت
مشترك اعضاي خود .عدالت ،ريشه در دريافتهاي
متفاوت از مكانها ،افتخارات ،كارها و همة چيزهايي
دارد كه راهي مشترك براي زندگي ميسازد .ناديده
گرفتن تفاوتها و آن دريافتها ،عين بيعدالتي است.
دريافت والزر از عدالت ،خاصگرايانه است ،چون با
برداشتهاي ويژه تكتك افراد در يك جامعه معين از
كارها ،كاالها و ...گره ميخورد؛ و اما دليل والزر براي
اين خاصگرايي اين است كه ما بعنوان سازندگان

● اگر تحليل «ويليام گالستون» را بپذيريم كه
ميگويد «نقد معاصر از ليبراليسم بر چهار محور
جامعه ،دموكراسي ،فضيلت و برابري ميگردد»،
بايد بگوييم كه نقد والزر از ليبراليسم كنوني
معطوف به مقوله برابري و عدالت توزيعي است و
در برابر از مفهوم «برابري پيچيده» دفاع ميكند.
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مضامين اجتماعي با يكديگر برابريم .احترام گذاشتن
به يكديگر بعنوان سازندگان برابر اين مضامين ،همانا
احترام گذاشتن به ديدگاههاي ديگر مردمان است ،و
نبايد دريافتي از شيوه زندگي را كه با آن احساس
يگانگي نميكنند ،به آنان تحميل كرد .براي نمونه،
والزر ميگويد كه آتنيها در سدههاي چهارم و پنجم
پيش از ميالد سرمايههاي عمومي را براي پرداخت
يارانه به ورزشگاهها و حمامهاي عمومي بهكار
ميگرفتند ،نه براي كمك به نيازمندان .ولي ما كه
هستيم كه بگوييم آتنيها اشتباه ميكردهاند؟ برچه
اساسي خود را مجاز ميدانيم ارزشهايي را كه قبول
نداشتهاند بر آنان تحميل كنيم؟ (فابر.)49-50:1390 ،
والزر بعنوان چكيده ديدگاههايش ،اين ايده را مطرح
ميكند كه ريشة بيعدالتي اجتماعي ،سلطه است ،يعني
آنگاه كه خيرها و چيزهاي مطلوب در يك حوزه
اجتماعي ،الگوهاي توزيعي در حوزه ديگر را آلوده
ميسازد :براي نمونه ،زماني كه پول راي ميخرد يا
شأن اجتماعي ،شغلي سطح باال براي فرد فراهم
ميكند .والزر ،همانگونه است كه خود را زماني در
عنوان فرعي يكي از كتابهايش معرفي كرده
بود«:دموكراتي دست نخورده».
برسرهم ،مايكل والزر ،بيشتر خود را مخالف
ِ
ظريف» ليبرالها ميداند
اين ايده اخالقي «تنك مايه و
كه همه افراد داراي حقوقاند و بنابراين ادعاي برابر
بر منابع دارند .از ديد والزر ،اين رهيافت ،پيچيدگي
«پرمايه» جوامع واقعي را به بهاي سادهگرايي نظري
از ميان ميبرد و برعكس ،گونههاي واقعي استبداد را
كم اهميت جلوه ميدهد (كينگ ول226:1386 ،ـ.)224
نقد والزر از ليبراليسم رالزي ،متفاوت از ديگر
جماعتگرايان طرح شده است .برخالف سندل ،مايكل
والزر به انتقاد از برداشت رالزي از فرد نميپردازد.
او همچنين برخالف مك اينتاير و تيلور ،نميخواهد
گزارش تاريخي جامعي از فرهنگ غربي به دست دهد؛
گزارشي كه از آن بتوان انتقادها از ليبراليسم و بويژه از
رالز را دريافت .ايستار او در برابر مقوله عدالت بيشتر
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بر اين پرسش متمركز است كه روششناسي متناسب
با موضوع نظريه سياسي چيست؟ در واقع والزر
ميخواهد بداند كه چگونه ميتوان به ساخت نظريه
عدالت و دفاع از آن پرداخت .برسرهم مايكل والزر
را ميتوان از برجستهترين انديشمندان جماعتگرا
دانست كه از ديدگاه روششناسي نقدهايي چشمگير
بر انديشه ليبراليسم و نماينده معاصر آن جان رالز دارد.
او با ديدگاهي انتقادي و با روش تفكيكي خود كوشيده
است جهانشمولي اصول عدالت رالز را به چالش بكشد
و بويژه براي برقراري عدالت در جوامع گوناگون از
جمله جوامع ليبرال دموكرات غربي ،راهكاري بهدست
دهد.
سخن پاياني

در اين نوشتار بر آن بودهايم كه هر چند كوتاه ،به
مكتب جماعتگرايي و اصول و مباني فكري آن در
سنجش با ديگر مكتبهاي فكري معاصر مانند بنيادگرايي
و پسامدرنيسم بپردازيم .در اين زمينه ،انديشه و دستگاه
فكري چهار انديشمند برجسته جماعتگرا يعني
مك اينتاير ،تيلور ،سندل و والزر كاويده شده است.
يافتهها گوياي آن است كه اين انديشمندان گرچه
تفاوتهايي با هم دارند ،اما همگي در نقد ليبراليسم و
بويژه ليبراليسم معاصر و رالزي همداستانند .برخورد
اين انديشمندان با ليبراليسم امروزي به كشمكشي
انجاميده است كه در فلسفه سياسي معاصر« ،منازعه
جماعتگرايان و ليبرالها» ناميده شده است .برسرهم،
ميتوان گفت كه رويارويي اين دو طيف فكري ،بر سر
چهار موضوع است :فردگرايي /جماعتگرايي؛ حق/
خير؛ عدم مداخله دولت /مداخلة دولت؛ جهانشمولي/
زمينهمندي .ليبرالهايي مانند رالز با تمركز بر فردگرايي،
هدف اصلي خود را احقاق حقوق فردي ميدانند .از
ديد آنان ،فرد داراي عقالنيت خودبنياد است و توانايي
برآوردن خواستها و هدفهاي خود را دارد و در اين راه،
نيازي به مداخله دولت در زندگي او نيست .همچنين،
ليبرالها اصول و ارزشهاي ليبرال را اصولي عام و
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● والزر دو ديدگاه اخالقي را از هم جدا ميكند:
ك مايه و الغر كه در آن
ديدگاه اخالقي تن 
جهانشمولي نهفته است و براي همگان در همه
زمانها و مكانها در هر زمينه ،تنها يك نسخه تجويز
ميكند؛ و ديگري اخالق فربه و گسترده كه در آن
از نسخهپيچيهاي يكسان پرهيز ميشود و بيشتر
متكي بر سنت ،تجربه و شيوه زيست مردمان در
زمانها و مكانهاي متفاوت است .از اينرو ميتوان
گفت كه در چشمانداز روششناختي والزر،
نهتنها كانت بلكه ليبرالهاي امروز چون جان رالز
و رابرت نوزيك نيز كه بر اصول ويژهاي بعنوان
اصول عدالت تأكيد ميكنند ،با وجود اختالف
مشرب ،همگي به خطا رفتهاند.
جهانشمول ميدانند كه ميتواند در همه جوامع سياسي
كاربرد يابد .در برابر ،انديشمندان جماعتگرا برآنند كه
فرد ،پا بستة اوضاع اجتماعي و هويت فردي ،برآمده از
ويژگيهاي زماني و مكاني است .آنان ،خواهان رسيدن
به خير جمعي هستند و برآورده شدن حقوق فردي را
تنها زمينهساز دستيابي به سعادت و رهايي نميدانند.
همچنين ،مداخله محدود دولت براي اخالقيتر كردن
شهروندان را ميپذيرد .جماعتگرايان ايده بيطرفي
دولت ليبرال را به چالش كشيده و زمينههاي مداخله
دولت در زندگي فردي را تا اندازهاي فراهم آوردهاند.
سرانجام اينكه جماعتگرايان نه تنها به جهانشمول
بودن ارزشها باور ندارند ،بلكه بر آنند كه هر جامعه
ارزشها و اصول متكي به خود را دارد .از ديد آنان،
ارزشهاي هر جامعه فرآوردهاي فرهنگي است كه ريشه
در سنتهاي آن جامعه دارد .جماعتگرايان يكي از
مهمترين نقاط ضعف ليبراليسم را ،نگرش جهانشمول
آن و بيتوجهي به زمينهمندي و وجود سنتهاي رقيب
ميدانند .براين پايه ،به هنگام طرح سياست مطلوب،
فرهنگ يا فرهنگهايي خاص را برتر از ديگر فرهنگها
نميشمارند .به هر روي يافتههاي تئوريك اين
پژوهش نشانگر آن است كه مفاهيم و موضوعات
مطرح شده از سوي جماعتگرايان مانند نقد مدرنيته
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و ليبراليسم ،اخالق ،هويت ،فضيلت ،عدالت،
سنتمندي ،زمينهمندي ،تاريخمندي و ...ميتواند در
زمينه شناخت بهتر پارهاي از مسائل و نارساييهاي
موجود در جامعه سياسي ايران و از ميان برداشتن آنها
سودمند باشد .برخي از پژوهشگران برآنند كه تاكنون
چهار روش و رهيافت فرهنگ سياسي و نخبهگرايي،
تحليل طبقاتي ،اقتصاد سياسي و تحليل گفتماني در
جامعهشناسي سياسي ايران بهكار رفته است (حاجي
يوسفي .)97:1384 ،بهنظر ميرسد كه در كنار اينها،
بتوان از روششناسي جماعتگرايي بعنوان يك روش
كيفي و رهيافتي كمابيش تازه در مطالعات سياسي ايران
بهره گرفت.
يادداشتها
 .1آماج اصلي بيشتر آثار جماعتگرايان ،نوشتههاي جان رالز،

بويژه كتاب نظريهاي درباب عدالت است كه مهمترين تحليل
از ليبراليسم معاصر شناخته ميشود.
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● مفاهيم و موضوعات مطرح شده از سوي
جماعتگرايان مانند نقد مدرنيته و ليبراليسم،
اخالق ،هويت ،فضيلت ،عدالت ،سنتمندي،
زمينهمندي ،تاريخمندي و ...ميتواند در زمينه
شناخت بهتر پارهاي از مسائل و نارساييهاي
موجود در جامعه سياسي ايران و از ميان برداشتن
آنها سودمند باشد .برخي از پژوهشگران برآنند
كه تاكنون چهار روش و رهيافت فرهنگ سياسي
و نخبهگرايي ،تحليل طبقاتي ،اقتصاد سياسي و
تحليل گفتماني در جامعهشناسي سياسي ايران
بهكار رفته است .بهنظر ميرسد كه در كنار اينها،
بتوان از روششناسي جماعتگرايي بعنوان يك
روش كيفي و رهيافتي كمابيش تازه در مطالعات
سياسي ايران بهره گرفت.
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