ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال دوم ،شماره  ،7بهار 9831

بازسازی مناظره لیبرالها و جماعتگرایان بر مبنای انتقادات سندل
بر لیبرال دموکراسی
دکتر علیاصغر کاظمی  / دکتر حسن بوژمهرانی



چكیده

متفکرانی چون چارلز تيلور ،مايکل سندل ،السدير مکينتاير و مايکل والزر که «جماعتگرا»
ناميده میشوند بر اين اعتقادند که نگرش ليبرالی به فرد به مثابه سوژهاي خود بنياد و ماهيتاً
انتخابگر نمیتواند شأن ارتباطی و پيوندي فرد را با سنن و فرهنگ اجتماعی بدرستی فهم کند.
ارائه تصويري مغشوش از نسبت فرد و جامعه باعث ضعف و نارسايی در تعريف ارزشهاي انسانی
نظير عدالت ،آزادي ،برابري و فضيلتهاي اخلاقی شده است .همچنين متفکران جماعتگرا
ايدههايی نظير مفهوم خود غير زمينهمند ،بیطرفی دولت ،جهانشمول دانستن ارزشهاي ليبرال
را مورد نقد و ارزيابی قرار دادهاند؛ بهعنوان نمونه ،سندل ريشه زوال جمهوريتگرايی آمريکايی
را در ليبراليسم رويهمند بهعنوان نتيجه طبيعی چنين ايدهآلهايی جستجو میکند .در مقابل
ليبرالها هم تلاش کردهاند جواب شايستهاي ارائه کنند که منجر به بحث و نزاع آکادميک بين
اين دو گروه شده است .اين مباحثات ذيل مناظره جماعتگرايان و ليبرالها تداوم يافته است.
نوشتار حاضر به بازسازي انتقادات سندل بر ليبراليسم اختصاص يافته است.
کلید واژهها

ليبراليسم حق محور ،مناظره ليبرالها و جماعتگرايان ،ليبرال دموکراسی ،فرد غيرزمينهمند ،بیطرفی
دولت ،جمهوريتگرايی روالمند

 عضو هيات علمی و استاد علوم سياسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات
 دانشآموخته دکتري علوم سياسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات
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مقدمه
1

نقطة آغاز انتقادات جماعتگرايان از ليبرالها ،انتشار کتاب مهم «جان رولز» با عنوان «نظريه
عدالت» است .متفکران برجستهاي همچون «مايکل سندل»« ،2چارلز تيلور»« ،3السدير
مکينتاير» 4و «مايکل والزر» 5که غالباً تحت عنوان جماعتگرايان از آنها نام برده میشود مباحث
انتقادي فراوانی درباره مفروضات و ملزومات تئوري عدالت ارائه کردهاند .نکته جالب توجه
اينجاست که معمولاً خود اين نظريهپردازان به اينکه به چنين عنوانی متّصف شوند رغبت نداشته
و اين عنوان عمدتاً از سوي طيف مقابل براي توصيف دغدغههاي آنها بهکار میرود .البته عناوين
ديگري همچون نوفضيلتگرايی ،نوارسطويی ،زمينهگرايان معرفتی و نوهگلی نيز بر برخی يا همه
آنها نيز اطلاق میگردد.
علیرغم اشتراکات زياد بين متفکران جماعتگرا معمولاً روش مواجهه و نوع طرح مسأله آنها با
همديگر تفاوتهايی دارد .آنها نگرشهاي متفاوتی به مدرنيته دارند .از يکسو ،ما با کسانی همچون
مايکل سندل و السدير مکاينتاير -که عمدتاً از ارسطو الهام میگيرند -مواجهيم که تحت ايده
«سياست خير مشترک» 6تکثرگرايی ليبرال را رد میکنند و از سوي ديگر با کسانی همچون
چارلز تيلور و مايکل والزر که  -علیرغم نقد پيشفرضهاي معرفت شناختی ليبراليسم-
میکوشند دستاوردهاي سياسی ليبراليسم را در حوزه حقوق و تکثرگرايی با برخی ايدههاي
جماعتگرايی ادغام کنند.
در اين نوشتار ابتدا نگرشهاي اساسی جماعتگرايان ،نوع تلقیشان از فرد ،جامعه ،سياست
و نحوه تعامل بين اين سه واقعيت مورد اشاره قرار گرفته و سپس ،نگرشهاي اساسی ليبرالها
به مؤلفههاي فوق ،مورد واکاوي قرار خواهد گرفت .پس از اين مرحله نظريات سندل و رولز
بهعنوان دو نماينده برجسته جماعتگرايی و ليبراليسم ارائه خواهد شد .بدينصورت که پس از
معرفی ويژگی هاي مهم ليبراليسم رولزي انتقادات سندل در دو بعد نظري و عملی و بر مبناي
دو کتاب مهم «ليبراليسم و محدوديتهاي عدالت» 7و « ناخرسنديهاي دموکراسی» 8مورد
بحث قرار خواهد گرفت.

1- John Rawls
2- Michael Sandel
3- Charles Taylor
4- Alasdair Macintyre
5- Michael Walzer
6- Common Good Politics
7- Liberalism and Limits of Justice
8- Democracy's Discontent
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گفتار اول :ایدههای اساسي جماعتگرایان
براي جماعتگرايی تعاريف گوناگونی ارائه شده است؛ برخی اولويت بخشی به سياست
جماعتگرايی را معادل طرد بیطرفی دولتی و لزوم اتخاذ رويکردي تحت عنوان «سياست
عامّه» 1يا «سياست هويت» 2توسط سياستمداران می دانند .برخی با موضوعيت بخشی به تلقی
جماعتگرايان از سرشت جمعگراي انسان بر خصلت فرهنگی -اجتماعی فرد تأکيد میکنند.
برخی نيز نوع تلقی از فرد را مبناي شروع قرار میدهند و خود انسانی را بصورت «روايی» 3يا
«تفسيري» 4در نظر میگيرند .بر اين اساس از نظر سندل جماعتگرايی عبارت است از:
« برخلاف نگرش ليبرالی ،خود بر اهداف مقدم نيست بلکه از آنها تشکيل شده است و در
بسياري موارد نمیتوان بين «من» و «اهداف من» تمييز داد .لااقل بخش مهمی از خود ،از
اهدافی تشکيل شده است که ما انتخاب نمیکنيم بلکه به علت قرار گرفتن در بافتهاي
اجتماعی مشترک ،آنها را تفسير میکنيم و نمی توان خود را فارغ از اهداف و غاياتش تصور
کرد» (.)Sandel, 1882: 152-154
نحوۀ تعامل فرد با جامعه را میتوان نقطه آغاز منازعه دانست .براي جماعتگرايان سؤال در
مورد زندگی خوب مستلزم اين است که کشف کنيم واقعاً که هستيم؟ خودشناسی محصول
تفسير است و تفسير در جامعه و به صورت دسته جمعی و در خلاء و بهطور فردي شکل
نمیگيرد .در حالیکه از نظر ليبرالها خودشناسی محصول انتخابهاي آزادانه فرد میباشد .از
نظر جماعتگرايان ارزشها ي اجتماعی صرفاً مورد تاييد اعضاي جامعه قرار نمیگيرد بلکه
هويت آنان را نيز تعريف میکند .جماعتگرايان تاکيد زيادي بر وارد کردن وابستگیها و تعلقات
افراد در مقام تعريف خود هستند و تلقیشان از فرد انضمامیتر از ليبرالها میباشد« .تشکيل
يک جامعه چيزي بيش از گرد هم آمدن گروهی از انسان ها و حتی چيزي بيش از وجود يک
سلسله شرايط قانونی براي افراد و شهروندي آن ها در آن جامعه است ،بلکه اين که فرد بتواند
شهروند يک جامعه محسوب شود نيازمند يک سلسله عادات ،اخلاقيات و خصوصيات و بر عهده
گرفتن يک سلسله نقشها ،موقعيتها و جايگاههايی است که از ميان آنها میتوان به نگرانی
کل جامعه را داشتن و به فکر آن بودن و نيز توجه به خير عمومی اشاره کرد» (.)Ibid, 151
1- Public Politics
2- Identity Politics
3- Narrative
4- Interpretive
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گرچه آنها جبريت ساختارها و مناسبات اجتماعی بر رفتار و نگرش آدمی اعتقادي را رد کرده و
معتقدند که مرزهاي خود باز است و هويت وي همانگونه که از فرهنگ و مناسبات اجتماعی
شکل میپذيرد فاعليت فرد نيز توان تصرف و باز تفسير قواعد و هنجارهاي کلاسيک را دارد.
اگر جامعه از نظر ليبرال ها ميدان منافع مشترک است که درون آن بايد به تقسيم منافع و
بهرهمنديهاي اجتماعی پرداخت از نظر جماعتگرايان جامعه نقطه ارشميدوسی براي
شکلگيري مبنايیترين امر يعنی هويت مشترک میباشد و تعهد براي حفظ هويت اجتماعی
مشترک نقطه آغازنظريه پردازي محسوب میشود (براتعلیپور .)18:1384 ،ليبراليسم اصالت را
به اولويت حقوق و آزادي افراد براي سهيم شدن از امکانات و خيرهاي اجتماعی میدهد .در
انديشه ليبرال تجمع مردم در يک محدوده جغرافيايی براي تشکيل جامعه کفايت میکند؛ در
حالیکه مطابق انديشه جماعتگرايی استقرار خير و هويت مشترک شرط اصلی برخورداري از
يک اجتماع انسانی است و از اينرو جماعتگرايان را «امّت گرايان» نيز خواندهاند .از نظر آنان
احساس تعلق به کليت اجتماعی مهمتر از هر فعاليت اجتماعی میباشد (همان )18- 38 :و
معتقدند ليبراليسم بهخاطر ناديده گرفتن نهفتگی هويت انسان در درون سنتهاي تاريخی
واجتماعی نمیتواند پاسخ مناسبی براي سؤالات و دغدغههاي ذيل تدارک ببيند.
سؤالاتی نظير اينکه «آيا در حالیکه ساير شهروندان دچار فقر شده باشند ،فرد میتواند در
مدل مطلوب زندگی خود تجملات و ولخرجی را در اولويت قرار دهد؟»« ،اگر براي دفاع از کشور
در برابر تهاجم بيگانه فراخوانده شديم ،آيا میتوانيم از آن به بهانة اين که با مدل زندگی من
تناسبی ندارد ،سرپيچی کنيم؟»« ،آيا توسل به منفعت فردي براي توجيه دفاع از کشور مؤثر و
کارگشاست؟» « ،وظايف ما در قبال طبيعت و يا ساير موجوداتی که درزندگی زندگی میکنند
چيست؟»« ،آيا اگر در قبال طبيعت وظيفه اي داريم ،از آن جهت است که حفظ و بقاي آن به
نفع ماست؟»« ،در برابر نسلهاي آيندۀ بشر چه تکليفی داريم؟»« ،در قبال روند تصميمگيريها
و عملکردهاي سياسی تا کجا مسوول هستيم؛ آيا صرفاً تا جايیکه منافع و مصالح فردي ما را
تأمين کند؟»« ،آيا اصرار به پيگيري منافع فردي میتواند مخاطرات احتمالی سر راه «سرنوشت
جمعی» را رفع و جبران کند؟».
میتوان وجه اشتراک انتقادات فيلسوفان جماعتگرا را بهطور معين و مشخص در چهار
محور زير خلاصه کرد:
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الف) طرز تلقی لیبرالی از فرد

فرد مورد نظر نگرش ليبرال فارغ و منتزع از هر خصلت و تعهد تاريخی و اجتماعی هويتی
پيشينی دارد و «تفسيري غيرزمينهمند از فرد» ارائه میکند که از نظر جماعتگرايان منجر به
شکل گيري نگرش ابزاري به مناسبات و سنتهاي اجتماعی منتهی میشود؛ در حالیکه اين
امور بهعنوان افقهاي هويتی فراروي فرد عمل میکنند .ليبرالها فرديت فرد را امري ايستا و
«از پيش تعيين شده» در نظر میگيرند .ولی از نظر جماعتگرايان ،شکلگيري فرد يک پروسه
دائمی و بی پايان هست .فرديت امري سيال و متکی به زمينه تاريخی و اجتماعی است .تفکيک
فرد از جامعه و فرض تقابل دائمی و قطعی بين آن دو از حيث تجربة تاريخی و از لحاظ
معرفتشناختی قابل دفاع نمیباشد (.)Abbey, 2117: 116
در رابطه با تفاوت نگرش ليبرالی و جماعتگرا به فرد میتوان به تفاوت نگرش تفسيري يا نگرش
انتخابی اشاره کرد .تاکيد جماعتگرايان بر هويت تفسيري فرد را بايد نقطة مقابل تاکيد ليبرالها بر
هويت انتخابی ماهيت فرد بهشمار آورد .رابطة خود با اهدافش رابطهاي تفسيري است نه انتخابی .از
نظر جماعتگرايان ارزشهاي اجتماعی صرف ًا مورد تاييد اعضاي جامعه قرار نمیگيرد بلکه هويت
آنان را نيز تعريف میکند .جماعتگرايان تاکيد زيادي بر وارد کردن وابستگیها و تعلقات اجتماعی
در مقام تعريف خود دارند .آنان معتقدند که ما وابستگیها را نه انتخاب میکنيم و نه رد میکنيم
بلکه صرفاً خود را درگير آنها میيابيم» (.)Sandel, 1882: 161
ب) مخالفت با نگرش لیبرالی به جامعه

بهخاطر اهميت و گستردگی منازعه بر سر رابطه فرد و جامعه ضرورت دارد بهطور جداگانه
در مورد نگرش ليبرالها به جامعه صحبت شود .از نظر جماعتگرايان فقط با تلقی ارزشهاي
اجتماعی بهعنوان «افقهاي معتبر که هدفهاي ما را تعيين میکنند» میتوانيم اين برنامهها را
بهدست آوريم ( .)Taylor, 1885: 157-158اما ليبرالها تاکيد میکنند که ما توان آن را داريم
که خود را از هر عمل اجتماعی خاص رها کنيم .هيچ برنامهاي توسط جامعه براي ما تعيين
نمیشود و هيچ يک از کنشهاي اجتماعی ما انسانها ،اعتباري فراتر از قضاوت فردي احتمالی
ندارد و هيچچيز قبل از قضاوت ما اعتباري ندارد .اصطلاحاً چنين بينشی به رابطه فرد و جامعه
را بينش اتميستی مینامند.
جماعتگرايان با اولويت بخشيدن به زندگی و نقشهاي اجتماعی فرد ،قبل از ورود به حوزه
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حقوق فردي موضوع هويت را محل بحث قرار می دهند .از نظر اينها تقابل قطعی و مسلّم
موجود بين فرد و جامعه در انديشه ليبرال يکی از جزميتهاي نادرستی است که امکان ارائه
تصوير واقعی از فرد و حقوق فردي را از بين برده است .هويت فرد از آن جهت که وابسته به
فرد میباشد از حوزه دخالت و حضور ديگران بدور است .ولی ليبرالها در مقابل معتقدند که
حوزه عمومی چيزي جز افراد تفرّد يافته نمی باشد .چه در حوزه فردي و چه در حوزه عمومی
«حق» مبناي مواجهه با فرد دانسته میشود .افراد انسانی موجوداتیاند که حامل و دارنده
حقوق ذاتی میباشند .هويت فردي در چارچوب انتخابهاي متنوع و آزاد فرد شکل میگيرد و
لذا به يک معنا میتوان گفت که مقوله «هويت» 1دغدغه نظريهپردازان ليبرال نمیباشد و
تمرکز بر حقوق و آزاديهاي فردي را فرمول تدوين و تنظيم مناسبات اجتماعی میدانند؛ در
حالیکه از نظر جماعتگرايان «شکل گيري هويت خودمختار و خودشکوفاي فردي نيازمند
ماتريس اجتماعی میباشد» (.)Ibid, 218
يکی از اشکالات جماعتگرايان بر ليبراليسم معاصر اين است که اموري همچون جامعه،
سنت و حتی سياست را امور «بيرونی» و «ذيل» شخصيت و حقوق فرد قرار میدهند که باعث
میشود کشش و تعلق عاطفی براي جدي گرفتن و پرداختن بدانها در شهروندان به مرور زمان
تضعيف شود  .افراد بدون اصالت دادن به مناسبات و نظم جا افتاده جامعه نمیتوانند بهطور
پايدار از حقوق خود بهرهمند باشند .حقوق و آزاديهاي فردي زمانی بهطور کارامدتري تحقق
میيابند که خصلت اجتماعی داشته باشند .فرد در درون جامعه میتواند خودش را پيدا کند و
تقويت و تثبيت جامعه می تواند به تثبيت و تعميق موقعيت فرد کمک کند .محور زندگی ما
بهعنوان اشخاص ،حفظ جامعه است .هريک از ما بايد «ديگريت» ساير اشخاص را بپذيرد.
انسانها فقط در ارتباط با ديگرانی از نوع خود ،يعنی تنها در جامعه میتوانند شخص شوند.
بهخاطر تضعيف احساس تعلق به جامعه در تلقی اتميستی و اتخاذ نگرش ابزاري به روابط
اجتماعی زمينه تملک و سيطره بر ديگران فراهم میشود که از نظر جماعتگرايان نتيجه اين
وضعيت سرکوب غيريت میباشد که از ثبات و دوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد بود .از
اين رو در مناسبات لرزان نمی توان از حفظ حقوق افراد سخن گفت .مسير حقوق فردي از معبر
تعهدات مدنی میگذرد .تحقق آرمانه اي سياسی مدرن نظير دموکراسی ،رويههاي توزيع منابع
1- Identity
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و خيرهاي اجتماعی نيازمند شهروندانی است که احساس تعلق عميقی بهمديگر و سرنوشت هم
داشته باشند .اين امر به معناي جدي گرفتن مقولهاي به نام فرهنگ عمومی میباشد؛ چون
احساس گستردۀ وابستگی نمیتواند بدون حداقلی از همگرايی در داوريهاي ارزشی بهدست
آيد (.)Ibid, 111-111
در همين رابطه بايد اشاره کرد که بحث بر سر تعريف نقطه ارشميدوسی حوزه خصوصی و
حوزه عمومی از منازعات عمده ليبراليسم معاصر و جماعتگرايی میباشد .جماعتگرايان معتقدند
که بر هم خوردن توازن بين حريم خصوصی و حريم عمومی در ليبراليسم معاصر مشکلات خاصی
در سياستگذاريهاي عمومی ايجاد کرده است .جماعتگرايان بر اين نکته توافق نظر دارند که
راه دفاع از حقوق و آزادي فردي بسط مداوم و پيوسته محدوده حريم و حقوق فردي نمیباشد؛
اين رويه اتفاقاً میتواند زمينه نقض حقوق افراد را به گونهاي ديگر فراهم سازد و نبايد اموري نظير
رقابتهاي سياسی و اقتصادي را که ماهيتی آشکارا عمومی دارند به حوزه ترجيحات و سلائق
فردي ملحق کرد.
ج) مخالفت با رویكرد جهانشمول لیبرال

متفکران نهضت روشنگري قرن هجدهم بهعنوان منشأ و مبدأ شکلگيري انديشههاي
سياسی و اجتماعی معاصر در صدد ارائه معيارهاي مستحکم و باثبات هنجاري جهان شمول
بودند و معتقد بودند که با توسل به روشهاي تحليل علمی در هر حوزهاي «دانش ناب و
عينی» را میتوان بهدست آورد .چنين تصور میشد که فهم رايج متفکران نهضت روشنگري از
عقلانيت ،آزادي ،حقوق بشر و برابري افراد يگانه فهم حقيقی و يا حداقل بهترين فهمها میباشد
که میتواند مورد پذيرش فرهنگهاي غيرغربی نيز باشد .متفکران ليبرال معتقد بودند که قرائت
ليبرالی از انسان ،جامعه ،اخلاق و سعادت انسانی بهترين الگوي قابل اعتماد و اتّکاء میباشد ،امّا
تحولات نظري و پراتيک دويست سال گذشته به غلبه نگرش انضمامی و مقيد به ارزشها و
آرمانهاي ليبراليسم منجر شد .در طی دو دهه اخير فيلسوفان جماعتگرا متأثر از چرخشهاي
معرفتشناسی معاصر نظريات سياسی و اجتماعی نظير انديشههاي ليبرالی را محصول پراتيک
جمعی جوامع مدرن غربی و محدود و مقيد به تجربه خاص غرب میدانند که براحتی در
فرهنگهاي ديگر قابل تکرار و تقليد نيست.
اين دعوت به درک و فهم آن چه در جوامع خاص میگذرد و تکيه بر فهم و تفسير ما از
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واقعيات اجتماعی به جاي تکيه بر اصول و يافتههاي فلسفی و انتزاعی راجع به انسان ،عدالت،
خير ،جامعة مطلوب ،جوهرۀ را رويکرد هرمنوتيکی به سياست نيز ناميدهاند که در مقابل رويکرد
انتزاعی و تجريدي به سياست قرار میگيرد .رويکردي که میکوشد نظريهپردازي سياسی را
مبتنی بر استنتاجات عقلی يا اصول و پايههاي فلسفی و ارزشی عام و يا توافقات و قراردادهاي
يک وضعيت فرضی ،توجيه و مستدل سازد .برخلاف آن ،رويکرد هرمنوتيکی بر عنصر فهم و
تفسير و درک آدميان از مقولات سياسی و اجتماعی تکيه میکنند و نفس اين درکها و
تفسيرها را بی آنکه برخوردار از پشتوانة استدلالی و فلسفی و اصول انتزاعی باشد ،معتبر
میشمارند و مبناي نظريهپردازي سياسی قرار میدهند (.)Ibid, 1-2
د) مخالفت با بیطرفی دولت

جماعتگرايان با بی طرفی حکومت مخالفند .آنها معتقدند که «سياست خيرعامه» را بايد
جايگزين آن نمود .آئين زندگی جامعه به مبناي ردهبندي عمومی معانی خير تبديل میشود.
ميزان اهميت ترجيحات و پسندهاي فرد بستگی بهميزان انطباق و مشارکت او در خيرعامه
دارد .لذا تعقيب اهداف مشترکی که آئين زندگی جامعه را تعريف میکنند با شرط بیطرفی
حاصل نمیشود .حکومت جماعتگرا میتواند مردم را به اتخاذ مفاهيم خير منطبق با آيين
زندگی جامعه ترغيب و تشويق نموده و از اتخاذ مفاهيم مخالف با آن نهی نمايد .از اين جهت
حکومت مدنظر جماعتگرايان را میبايست «حکومت کمالگرا» 1دانست که يک ردهبندي
عمومی از ارزش آيينهاي مختلف زندگی ارائه میکند (.)Kymlicka, 1881: 221-222
الگوي سياسی ليبرالها اصطلاحاً «جمهوري رويهمند» 2خوانده میشود که در آن حکومت فارغ از
غايات و اهداف است و نقش داوري براي خود بين منازعات اخلاقی و فرهنگی قائل نيست و صرفاً
متعهد به يک سيري از روندها و روالهاي اصطلاحاً «عادلانه و بجا» ست .روندهايی که برمحور حفظ
حقوق افراد تعريف شدهاند .جماعتگرايان در برابر بیطرفی سياسی ليبرالها مدافع «کمالگرايی
سياسی» 3میباشند و به جاي بیطرفی بر تساهل تأکيد میورزند تا از خلال تعامل هويتهاي متکثر
فرايند ارزيابی درونمايههاي چارچوبهاي فرهنگی مفيدتر و نتيجه بخشتر پيش رود.
1- Perfectionist State
2- Procedural Republicanism
3- Political Perfectionism
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منازعه برسربی طرفی صورت ديگري نيز دارد .مطابق صورت اول ليبرالها مدعی بیطرفی و
جماعتگرايان مدعی کمالگرايی شناخته میشوند .در صورتبندي جديد اتفاقاً منازعه برسر اين
امر صورت میگيرد که بیطرفی ارزشی عملاً در هيچ سيستم مديريت کلان اجتماعی که دائماً
نيازمند برآورد ،تصميمسازي و داوري بين نگرشهاي متنوع سياسی ،اجتماعی و فرهنگی است
اتفاق نمیافتد .لذا ايده بیطرفی دولت عملاً افسانهاي بيشتر نيست و تأکيد بر بی طرفی دولت
بهصورت پوشش و نقابی بر جهتگيريهاي هنجاري گريز ناپذير دولتهاي ليبرال عمل میکند.
گفتار دوم :ویژگیهای لیبرالیسم معاصر (لیبرالیزم رولزی)

شايد بتوان مهم ترين عنصر انديشه ليبرال را تأکيد و اصرار بر آرمان خودمختاري فردي
دانست؛ آرمانی که در آن فرد ،اصلیترين و مبنايیترين واقعيت زيست جمعی و انسانی است و
بهطور مستقل از جامعه و مقدم بر آن واجد شخصيت و حقوق التزامآور براي ديگران است
( .)Kekes, 1887: 15همانطور که اشاره شد ،تلقی مرسوم از فرد در انديشه ليبرال ريشه در
جهانبينی مدرن دارد .مطابق اين نگرش ،ذهن فرد بهطور مستقل و غير زمينهمندي میتواند
در باب دعاوي اخلاقی و معرفتی ،داوري شايس ته کند .محوريت يافتن فرد در حوزه نظري به
مرجعيت وي در حوزه کنش سياسی و اجتماعی منجر شده است.
اگر بين متفکران درباره بنيانگذاران نخستين ليبراليسم اختلاف نظر باشد همگی بدون استثناء
توماس هابز و جان لاک را از پيشقراولان ليبراليسم محسوب میکنند (گري.)31-44 :1384 ،
ولی بهطورکلی دو قرائت از ليبراليسم ارائه شده است :ليبراليسم منفعتگرا و ليبراليسم وظيفهگرا.
مهمترين نمايندگان قرائت نخست ،هيوم ،بنتام و ميل و مهمترين نمايندۀ قرائت دوم کانت است.
از طريق دو رهيافت فوق تأثير بنيانگذاران به فيلسوفان سدۀ بيستم منتقل شد .هر چند هر دو
رهيافت به نوعی نظم ليبرال منتهی میشود ،ولی نگرش متفاوت آنها به جامعه و اخلاق ،سبب
تجويز شيوههاي کاملاً متمايزي در حوزههاي اجتماع شده است .در سالهاي اخير ،چنين بهنظر
میرسد متفکران برجسته ليبرال نظير رولز و نوزيک متأثر از نگرش کانتی هستند و جرح و
تعديلهايی در نحوۀ تقرير کانت از مقولاتی نظير فرد ،حقوق فردي ،و اجتماع ،بهمنظور انطباق با
اقتضائات سيـاست پيچيده و متکثر معـاصر انجام دادهاند .سه شاخصة اصلی ليـبـراليسم معاصر -
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يعنی «اولويت حق برخير»« ،1بیطرفی دولت» ،2و «تفسير جهانشمول از آرمانهاي ليبرال»-3
ريشه در چنين تلقی از مقولة فرد و حقوق فردي دارد.
نماينده مشهور ليبراليسم معاصر جان رولز می باشد که خود را وامدار سنت اخلاقی کانت
میداند .نقطه عزيمت انسانشناسانه ليراليسم معاصر را که توسط رولز نمايندگی میشود،
میتوان بهطور فشرده در چند بند ارائه کرد که عبارتند از:
 - 1هر فرد انسانی داراي «سيستم اميال و اهداف» 4خاص خود است و از حيث معرفتی
نمیتوان يکی از اين سيستمها را بر سايرين ترجيح داد چرا که هر فردي مطابق اميال و
خواسته هاي خودش ،يکی را بر ديگري بهطور دلبخواهی ،خود سرانه و محاسبهگرانه ترجيح
می دهد لذا از لحاظ معرفتی و اخلاقی نمیتوان يکی را بر ديگري ترجيح داد .آزادي انتخاب
فردي مهمترين ارزش است (.)Rawls,1888:382-384
 -2از آنجا که مطابق بند اول هيچ الگوي زندگی بر الگوي زندگی ديگري ترجيح ندارد لذا افراد از
لحاظ ميزان آزادي برابرند و (برابري يکسان آزادي تمام افراد آزاد) و آزادي هيچکس بر آزادي
سايرين ترجيحی ندارد چرا که در اين صورت ما شاهد سلب آزادي از عدهاي خواهيم بود .در
حالیکه بايد پذيرفت که هر فرد ميزانی نقضناپذير« ،تخلفناپذير» 5و غيرقابل اغماض از «حقوق
و آزاديهاي بنيادين» دارد که هيچ چيزي مانند رفاه ،کارآمدي نمیتواند و نبايد آن را ناديده
بگيرد (.)Ibid, 41،185
 - 3پس تمام افراد سواي از اينکه محتواي اميال و اهدافشان چيست بشرطی که حقوق و
آزادي هاي ديگران را رعايت کنند حق دارند که مدل مطلوب زندگیشان را پيگيري کنند و
تلاش براي ممانعت افراد از مدل زندگیشان در حقيقت نقض آزادي و حقوق بنيادين آنان
است .برخورد و مواجهه نهادهاي اجتماعی با افراد جامعه براساس مدل زندگی و اهدافی که
پيگيري می کنند در حقيقت به معناي نفی کرامت انسان است چرا که اين نگاه افراد را به مثابه
ابزار و وسيلهاي در خدمت اهداف آن نهاد میداند ()Sandel, 1882: 7-8؛ در حالیکه بهنظر
رولز اهميت فرد از اهدافی که برمیگزيند بيشتر و بالاتر است .البته نبايد از نظر دور داشت که
1- Priority of Rights over Goods
2- Neutrality of State
3- Universalistic Interpretation of Liberal Ideals
4- System of Desires and Ends
5- Unavoidable
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مراد متفکرين ليبرال مانند رولز از به رسميت شناخت تفاسير متنوع ازخير ،تفاسيري است که
مستلزم نفی ،نقض و يا تجاوز به حقوق و آزادي ساير افراد نمیباشد چون در غير اينصورت
پذيرفتن و به رسميت شناختن چنين مدلهايی از زندگی و تفاسيري از خير چيزي غير از
موافقت با نقض و تجاوز به آزادي و حقوق ديگران نيست.
 - 4مطلب اساسی و مهمی که در اين قسمت بايد درباره آن بحث کرد نوعی نگرش به جامعه
است .آنچه که در يک جامعه انسانی شاهد آن هستيم حضور تعداد زيادي از افراد انسانی با
اهداف و غايات مخصوص به خودشان است که هر فردي سعی دارد در بستر امکانات موجود در
جامعه مدل زندگی خودش را پيگيري کند .انسانها براي تحقق چنين امري ،يکسري هنجارها،
قوانين قواعد و نهادهايی را تدوين و طراحی میکنند تا بتوانند از مجراي آنها روابط انسانی را
سامان ببخشند .منظور از يک جامعه بسامان جامعهاي است که در آن ،هر فرد انسانی میتواند
آزادانه و در چارچوب يکسري حقوق مدل زندگی خودش را تا جايیکه به آزادي و حقوق
سايرين لطمهاي وارد نسازد ،پيگيري کند .اهميت تنظيم مناسبات و روابط انسانی زمانی
مضاعف می شود که توجه داشته باشيم يکی از جديترين واقعيتهاي هر جامعه انسانی کمبود
و محدوديت در فرصتها و موقعيتهاي اجتماعی ،منابع ،ثروت طبيعی و ....است که بهخاطر
وجود انگيزه هاي خودخواهانه در افراد منشا رقابت و تضاد براي تصاحب و يا دسترسی بيشتر به
خيرهاي فوق میباشد .لذا هر کس شديدا مراقب سهم خود (بهره خود) از امکانات موجود
اجتماعی است و بهخاطر اينکه افراد بشر سعی میکنند بهتر و بيشتر مدل مطلوب زندگیشان
را تحقق بخشند براي کسب بهره بيشتر از امکانات اجتماعی تلاش میکنند
(.)Rawls, 1888: 13
گفتار سوم :بازسازی ایدههای انتقادی سندل بر لیبرالیسم معاصر
االف) انتقادات مفهومی -نظری

در ابتدا بايد اشاره کرد که سندل انتقاداتش را بر نظريه عدالت جان رولز  -بهعنوان
مشهورترين نماينده و مرجع ليبراليسم -متمرکز کرده است .از نظر وي بينش بسياري از
متفکران ليبرال علیرغم تنوع ديدگاهها بهخاطر تعلق خاطر عميق به تلقی کانتی از
خودمختاري فردي شباهت هاي زيادي بهم دارند .در اين ميان جان رولز صراحتاً وفاداري خود
را به انسانشناسی کانتی اظهار داشته و صرفاً تلاش میکند به تعبير خودش چهرهاي انسانیتر
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و تجربیتر از آن ترسيم کند ).(Ibid, 11-13
سندل ذکر میکند که رولز انسان را با دو ويژگی توصيف میکند :ويژگی اول ،شان و
شخصيت مالکيتی فرد است؛ بدين صورت که ،رولز با اين ادعا که فرد در حقيقت وراي اميال و
اهدا فش مالک آنهاست؛ از اين ايده براي توجيه و جا انداختن جدايی فرد از اهدافش استفاده
می کند و ويژگی ديگر فرد از نظر رولز ،طبيعت انتخابکنندگی وي است؛ بدين معنا که فرد
اهدافش را انتخاب میکند که همچنين نمیتوان و نبايد از طريق اين انتخابها فرد را تعريف يا
مورد قضاوت قرار داد .وي مدعی است که اين نوع نگرش به فرد صرفاً ناظر به موضوع و اصل
علائق و اميال بشر است و چيزي در باب محتواي اهداف و اميال بشري بما نمیگويد.
سندل در نقد مفهوم  -انسان مالک  -اشاره میکند که اين مفهوم ،بر فرضيه بنيادين جدا
انگاري فرد از اهدافش مبتنی است تا بتواند مدعی «حفظ تماميت فرد» 1شود
()Sandel, 1882: 22؛ البته او اشاره میکند که اين مفهوم از مالکيت دچار ابهام و آشفتگی
است و «فرد را بصورت محدود نحيف و ناتوان» 2تصوير میکند .خلاصة نظر سندل به شرح زير
است:
لازمة نظر رولز اين است که انسان هر چيزي را در مجموعه اهداف ،اميال و حتی دارايیها از
دست بدهد باز هم خودش خواهد ماند .اين امر مستلزم نوعی «خودشناسی» 3است بدين معنی
که فرد مطلقا براساس اهداف و غاياتش قابل تعريف و تعيين نيست تا بين «من» و «مال من»
مرز و حائلی برقرار شود .در حالیکه بهنظر میرس د يکسان گرفتن فاصله تمام اميال و اهداف از
فرد بسياري از امور را نتواند توجيه کند چرا که يکسري اهداف و علائق در مقايسه با ساير
اهداف و علائق فاصله کمتري را با شخص دارند و حتی میتوان مدعی شد که در مواردي برخی
خواسته ها نقش مرکزي و محوري در مجموعه خواستهها پيدا میکنند بهطوريکه چنين
خواست و علاقهاي بهعنوان ملاحظهاي اساسی بر تمام اعمال و انديشههاي فرد سايه میافکند.
بر اين اساس میتوان گفت چنين امري که قبلاً بصورت يک علاقه مانند ساير علائق در من
وجود داشت الان به امري تبديل شده که نمیتوان براحتی گفت من مالک آن هستم بلکه
بهنظر میرسد که از جهاتی مملوک آن شدهام و میتوان هويت فرد را با اين تعلق مبنايیاش
1- Continuity of Self
2- Disempowerment of Self
3- Self Knowledge
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توضيح داد (.)Ibid, 56
از نظر سندل بیتوجهی رولز بهوجود نظام سلسله مراتبی بين اهداف و اميال به نوعی انتقاد
رولز به نفعگرايان را متوجه خود وي میسازد؛ چرا که بهنظر رولز نفعگرايان تمايز بين اشخاص را
جدي نمیگيرند .)Ibid, 61-61( .سندل رولز را هم در طيف نفعگرايان قرار میدهد و چنين
مینويسد :ناکامی فايدهگرايان در جدي گرفتن تفاوتهاي فردي نشانه ناکامی بزرگتر آنها در
جدي گرفتن تفاوتهاي کيفی ارزش (و اهميت) ميان مراتب مختلف اميال میباشد؛ و اين
ناکامی ريشه در تبيين نادرست از «خير» دارد .در اين زمينه هواداران عدالت به منزله بیطرفی
نيز دچار چنين تحليل نادرستیاند (سندل.)266-267 :1376 ،
از نظر رولز پاسخ به سوال «من کيستم؟» پيشاپيش داده شده است و از طريق نوع اهدافی که
فرد دنبال میکند نبايد بدين سوال پاسخ داد و علیالقاعده تنها سوالی که باقی میماند اين است
که من چه اهدافی را برگزيدهام؟ ( .)Ibid, 156اين نگرش بدين معناست که تداوم و يکپارچگی
فرد بدون هيچ مسالهاي و بهطور مطلق  -يعنی بصورت فرا زمانی و فرا مکانی -تضمين شده است
بهطوريکه هر گونه تغيير و تحول در سلسله مراتب اهداف و دلبستگیها هويت من را بهعنوان
يک شخص زير سوال نمیبرد ،چون هيچيک از اين دلبستگیها هر قدر هم که عميق باشند
هويت مرا درگير نمیکنند که بخواهم با آنها هويتم را شکل بدهم (.)Ibid, 158
از نظر سندل چنين تعريف و نگرشی درباره شخص عملاً وي را به يک حقيقت متافيزيکی
تبديل می کند که مطلقاً از امورات اين جهان ،متاثر نيست که با مبنا قرار دادن اهداف و علائق
فرد نمیتوان وي را شناخت .لذا نمی شود به هيچ عنوان در مورد خود شخص قضاوت کرد و اين
منجر به نوعی ايدهآليسم می شود که در عرصه عمل در دفاع از فرد ناتوان است (.)Ibid, 61
سندل ايدهاش را با چنين مثالی توضيح میدهد :از نظر ليبرالها آزادي بيان يکی از اقسام
ضروري آزادي است و معتقدند که بايد فرد را در بيان عقايد و نظراتش آزاد گذاشت .فرض
کنيم فردي در يک سخنرانی بهطرز آشکار و واضحی به مخالفانش حمله کرده و سلائق و
برنامههاي آنها را به باد دشنام و ناسزا میگيرد .بهطوري که افکار عمومی چنين عباراتی را
توهين به شخصيت مخالفين تلقی کرده و آنها نيز شکواييه اي را به دادگاه بهمنظور اعاده
حيثيت خودشان ارائه میکنند .در حالیکه از نظر سندل يک ليبرال مانند رولز نمیتواند معتقد
به اين باشد که شخصيت افراد مخالف مورد توهين و تجاوز واقع شده است چرا که صرفاً اهداف
و علائق فرد مورد هتاکی و توهين واقع شده است؛ آن هم اهداف و علائقی که بهطور خودسرانه
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و بیضابطه انتخاب شده و فاقد ارزش و اعتبار اخلاقی هستند (.)Ibid, xiv
انفکاک کامل و دائمی فرد از اهداف و علائقش در عمل باعث میشود که ما توهين و تجاوز
را به خود فرد وارد ندانيم و شخصيت فرد مصون از تمام اين موارد است و فرد عملا نتواند
2
بهطور موثري از شخصيت خودش دفاع کند 1.سندل فرد ليبرالی را تحت عنوان «فرد نامقيد»
نام می برد که عاري از هرگونه غايت و ميلی مدنظر است .از نظر ليبرالها فرد به مثابه «سوژه از
قبل تفرد يافته» 3شکل گرفته است و همواره فاصلهاي معين و ثابت را با اهداف و غاياتش حفظ
میکند .نتيجه مستقيم چنين فاصلهاي قرار دادن فرد فراتر از حيطه تجربه و نفوذناپذير ساختن
شخصيت وي میباشد بهطوريکه دلبستگیها و تعلّقات هر چقدر هم بهصورت قوي و
ريشه داري در اعمال و رفتار فرذ جلوه داشته باشد نمیتواند معرف شخصيت و هويت وي باشد
لذا قبول و طرد مجموعهاي از خيرها و اهداف علیالسويه و فاقد ارزش اخلاقی خواهد بود.
اين امر از نظر سندل باعث میشود که سوژه انسانی خلع يد شود ،تعريف فرد در وضعيتی
خلاء گونه باعث فقدان و ناديده گرفتن پيوندهاي مؤثر و محکم بين افراد در انديشه ليبرال شده
است به گونهاي که سندل فرد مدنظر ليبرالی را فاقد کاراکترهاي ضروري براي فرد بودن و
ناتوان از خودشناسی مؤثر و واقعی می داند .همين امر به نوبه خود باعث ضعف فرد در تدوين و
تدارک معيارهايی جهت ارزيابی اميال میشود.
مشابه چنين انتقادي را تيلور به بيان ديگري مطرح میکند .وي معتقد است که اعتقاد به
ارزش و اهميت ذاتی آزادي انتخاب -فارغ از اينکه چه چيزي انتخاب شود -بدين معناست که
ما هر چه بيشتر بر اساس قدرت انتخاب مان عمل کنيم آزادتر هستيم و لذا زندگی ما
ارزشمندتر میشود در حالیکه اين تفسير از آزادي غلط است .بهعنوان مثال از لوازم اين نگرش
اين است که فردي که بيست م رتبه دست به انتخاب در ازدواج میزند داراي زندگی
ارزشمندتري از فردي است که به هيچ عنوان حاضر نيست اولين انتخاب خود را در مورد سوال
قرار دهد (.)Taylor, 1882:121
مشکل اينجاست که ليبراليسم در تعريف انسان چيزي به نام خيرهاي اخلاقی را در نظر
 -1نمونه بارز چنين تعارضاتي را ميتوان در مورد نزاعهاي مذهبي و ديني ديد .مطابق نگرش ليبرالي فوق نبايد آزادي بيان
و عقيده را منطبق بر نگرشهاي مذهبي محدود و مقيد كرد.
2- Unencumbered Self
3- Antecedently Individuated Subject
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نمیگيرد و صرفاً سرشت انسان را منحصراً بر مبناي حقوق و انتخاب فرد تعريف میکند .خيرهاي
اخلاقی به خاطر اينکه قابل تعريف و استدلال نيستند طرد شده و در مقابل حقوق فردي بهعنوان
واقعيتی عينی و مستحکم مورد تأييد قرار میگيرند .بر اين اساس ليبراليسم نمیتواند الگويی
اخلاقی جهت تدوين و تنظيم کنشهاي فرد ارائه کند.
سندل حرف نهايی خود را در اينباره که منشا پارهاي ناسازگاري و عدم انسجام چيست
بدينصورت ذکر میکند که« :تنها در جهانی فاقد غايت ،آن گونه که علم و فلسفه قرن هفدهم
آنرا تاييد کردند میتوان سوژهاي را مقدم و مستقل از اهداف و غاياتش تصور کرد .تنها در
جهانی که براساس نظم هدفمند اداره نمیشود تدارک اصول عدالت به تلاش انسان و مفهوم
خير هم به انتخاب انسان مرتبط می گردد و اينجاست که عمق تضاد بين ليبراليسم وظيفهگرا و
نگرش غايت محور به جهان آشکار میگردد» (.)Sandel, 1882: 175
وي اضافه می کند در جايی که ديگر طبيعت و کيهان نظم معناداري را که براي انسان قابل
فهم و اتکاء باشد به وي عرضه نمیکنند؛ رسالت تعيين معنا به اراده انسان واگذار میگردد و از
اين روست که اراده انسان از لحاظ هستی شناختی ارزش و اعتبار فوقالعادهاي میيابد و همه
چيز ن ظير جامعه ،آداب ،رسوم و تاريخ آن در مقابل اراده بیارزش تلقی میشوند و قرارداد
انسانهاي داراي اراده آزاد بر همه امور سيطره میيابد .وي طرز تفکر رولز را نيز در چارچوب
اين نگرش تحليل کرده و به نقل از وي می نويسد :افراد در موقعيت نخستين بر سر اين موضوع
که حقايق اخلاقی کدامها هستند توافقی ندارند؛  ...اما اين طور نيست که چون آنها در موضع
بیطرفانه اي باشند ديدگاهی روشن و خالی از انحراف از نظم اخلاقی مستقل و متقدم خواهند
داشت .براي سازندهگرا يک چنان نظمی وجود ندارد ( )Ibid, 176و از اينرو حقايقی جدا از
روش عمل به منزله يک کل نيز در کار نيست .در جاي ديگر هم از رولز چنين نقل قول
میکند :ما خود سرچشمه دعاوي معتبر هستيم (سندل.)281 :1376 ،
سندل تحليل خود را در مورد ليبراليسم وظيفهگرا به کانت نيز سرايت داده و چنين
می نويسد :از نظر کانت نيز قانون اخلاقی همانا کشف عقل نظري نيست ،بلکه حکم عقل عملی
يعنی فرآورده اراده محض است .آنچه باعث شده است که اين اراده مرجعيت را عهدهدار شود
آن است که در جهانی به قانونگذاري مشغول است که هنوز معانی بدان وارد نشده است .مزيت
عقل عملی بر عقل نظري ....در ايجاد مستقيم مفاهيم عملی بدون توسل به معرفت و شناخت
است ....نيازي بدان نيست که اين مفهومها در انتظار کشف و شهود بمانند تا معنی کسب کنند.
علتش هم اين است که اينها خود توليدکننده واقعيتی هستند که بدان ارجاع میکنند
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(.)Ibid, 176
وي ادامه می دهد که در جهان فاقد معنا و هدف ،انسان بهعنوان عامل سازنده و انتخابگر
ظهور کرده است .سازنده حقوق و عدالت در موقعيت نخستين و انتخابکننده خيرها در زندگی
واقعی ،ليبراليسم وظيفهگرا به خاطر تاکيد برايده خود مستقل مروج و حامی نگرشهاي
آزاديخواه میباشد .فرد بهعنوان فاعل آزاد و رها از اوامر درون و نقشهاي اجتماعیاش مولف و
مقوم ارزش هاي اخلاقی و عدالت در جهانی است که فاقد اصول پيشين در باب اخلاق و عدالت
است .ضعف بنيادين و اساسی اين نگرش اين است که به ضعفها و محدوديتهاي نظري عملی
که بر سر تعريف انسان به ويژگی مهم سازندگی و انتخابی است توجه لازم را بدارند.
اکنون لازم بهنظر می رسد که نگرش سندل به فرد و نحوه تعامل فرد با جامعه مورد بررسی
قرار گيرد .بهطور فشرده میتوان تقابل ليبرالها و جماعت گرايان را تقابل دو تفسير از فرد
دانست ،تقابل فرد اتميزه شده و «فرد مستقر» 1.ليبرالها فرد را در برابر حوزه سياسی  -اجتماعی
نفوذ ناپذير می دانند و فرد را مقدم و وراي سياست میبينند در حالیکه جماعتگرايان سرشت
سياسی براي انسان قائل هستند .از نظر منتقدين ليبرال ريشه جدايی و گسست فرد از ديگري
در انديشه ليبرال به مستقل و مقدم دانستن فرد از جامعه و سياست برمیگردد- .امري که
سندل تحت عنوان سوژه غير زمينهمند از آن نام میبرد  -فرد ليبرال نمیتواند و حتی نبايد
براي تعيين هويت خود اولويت را به حوزه عمومی  -سياسی واگذار کند لذا با سوژهاي
«سياستزدايی شده» 2مواجه هستيم.
در همين زمينه سندل نگرش ليبرالی به فرد را که طی آن فرد مستقل و مقدم بر غايات و
علائقش در نظر گرفته میشود طرد میکند و در مقابل ذکر میکند که برخلاف نظر ليبرالها
نمیتواند خود را از بستر اجتماعی دور نگه داشته و فاصله بگيرد .نقشهاي اجتماعی فرد  -حداقل
برخی از آنها  -نقش سازنده و فعالی در شکلگيري هويت وي دارند .محتواي بسياري از غايات و
اميال در بستر تعاملات اجتماعی شکل میگيرد .لذا جامعه صرف ًا توصيفکننده اين نيست که اعضاي
آن داراي چه اميال و اهدافیاند بلکه به طرز پيچيده و عميقی چيستی و هويت ما انسانها را نيز
معين و مشخص میکند جامعه صرف ًا يک نسبت و زايدهاي بر برنامهها و اهداف فرد نيست بلکه

1- Settled Self
2- Depoliticized Subject
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سازنده هويت افراد و اهداف و اميالشان نيز هست .وي اصطلاحاً اين نگرش به جامعه را نگرش
سازنده 1میداند که در مقابل نگرش ابزاري 2قرار میگيرد (.)Ibid, 151-152
بنابراين خود مختاري به جاي آنکه در بيرون نقشهاي اجتماعی عينيت يابد در درون
نقشهاي اجتماعی به منصه ظهور میرسد ( .)Ibid, 153علیرغم آنکه غايات و اهداف مورد
پيگيري فرد هستند که هويت و مرزهاي شخصيتی وي را ترسيم میکنند ولی مرزهاي هويتی
فرد باز است و می تواند با قبول اهدافی نو و حذف اهدافی ديگر ،دوباره ترسيم شود.
(.)Ibid, 161
اين از نظر سندل بدان معنی است که علیرغم اينکه خود تشکيل شده از اهدافش است
ولی می تواند مورد بازسازي قرار گيرد .همچنين سندل معتقد است اين نگرش ليبرالها که
رابطه انسان با اهداف و علائق را صرفاً انتخابگري می دانند غير واقعی و نادرست است .براساس
اين نظر ما تعلقات و سلائقمان را انتخاب نمیکنيم بلکه خود را درگير آنها میيابيم و در فرايند
خود فهمی که مبتنی بر رابطه انعکاسی 3با نقشها و خيرهاي اجتماعی است .اين تعلقات و
حتی اهداف متحقق میگردند فرايند تصميمگيري و انتخابهاي ما مبتنی بر ارزشها و
بينشهايی است که در بستر اجتماعی حضور دارند و «من» بيرونی و مستقل از اهداف و
غاياتش وجود ندارد .بهعبارت بهتر سندل «خود» را موجودي موقعيتمند 4در درون زمينه
فرهنگی خاص میداند و فرايند شکلگيري و بازسازي هويتی فرد را فرايند تفسيري میداند نه
انتخابی .سندل اشاره میکند که اگر فايده گرايی در جدي گرفتن تمايزها ناکام است ،عدالت به
منزله بیطرفی در جدي گرفتن جماعتی بودن ما ناکام مانده است .چون مرزهاي جداکننده
«خود» را پديدهاي متقدم می داند که يک بار و براي هميشه تثبيت شده و بدين منوال
جماعتی بودن ما را جنبهاي از خير و خير را نيز پيشامدي صرف میداند که حاصل نيازها و
خواستهاي همطراز و بدون تفاوت است.
ب) ارزیابیهای سندل در حوزه کنش سیاسی -اجتماعی

سندل در مباحث عملی و انضمامی که عمدتاً در کتاب ناخرسنديهاي دموکراسی ارائه
کرده است بدنبال توجيه اين ايده است که سه مقوله مهم «اولويت حق بر خير»« ،5بیطرفی
1- Constituentive Sense
2- Instrumental Sense
3- Reflective
4- Situated
5- Priority of Right over Good
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دولت» 1و «تفسير فارغبال از فرد» 2به عنوان سه مولفه محوري جمهوري روالمند در خالی شدن
قانون اساسی از غايات و مملوّ کردن آن از حقوق مؤثر بوده است .همچنين در ادامه کتاب
مباحث زيادي را به تأثير قانون اساسی مملوّ از حقوق و خالی از غايات بر ايجاد و تقويت دو
معضل «از دست رفتن حکومت بر خويشتن» و نيز «زوال اجتماع» اختصاص داده است.
انتقادات سندل بر ليبراليسم ذيل جمهوريتگرايی بازسازي میشود .3بدينصورت که معتقد
است تاريخ سياسی -اجتماعی آمريکا را میتوان در چارچوب جمهوريتگرايی که مبتنی بر
سياست خير مشترک می باشد تفسير کرد که تا اواسط قرن بيستم طول کشيده است .بر همين
اساس «اخلاق شهروندي» 4در قرن اول تاريخ آمريکاي مدرن بسيار مورد توجه بوده ،امري که
از نظر سندل از به طور مستقيم بر قدرت و عظمت آمريکا تأثيرگذار بوده است .پس از جنگ
جهانی دوم و با روي کار آمدن دولتهاي رفاهی و پيشرفتهاي خيرهکننده تکنولوژيک فرهنگ
مصرفی و به تبع آن اقبال به بينش منفعتگرايانه و لذتخواهانه بسط و توسعه يافته که نتيجه
چنين وضعيتی تضعيف مناسبات جمهوريت گرايانه کلاسيک و جايگزين شدن آن با ليبراليسم
رويهمند بوده است .ليبراليسم معاصر با محوريت بخشی به آرمان بیطرفی ارزشی حفظ و
تقويت حقوق و آزاديهاي فردي را مد نظر دارد .از نظر سندل در وضعيت فعلی شاهد تخليه و
استحصال منابع اخلاقی و مدنیاي که شأن و منزلت شهروندي افراد را تقويت و تثبيت میکرد
هستيم و اشاره میکند که هر چقدر در قرن بيستم جلوتر آمدهايم تمرکز رويههاي حقوقی و
مدنی بر فربه تر ساختن حوزه خصوصی افراد قرار گرفته و به تبع آن تنوع بخشی و توسعه
1- Neutrality of State
2- Unencumbered Interpretation of Self
 -3جمهوريت گرايي مدنظر سندل و اساساً نوجمهوريتگرايي از دو جهت با جمهوريتگرايي مرسوم در تاريخ غرب تفاوت
دارد .دو مشکل جمهوريت گرايي عبارتند از :مشکل اول اين بود كه معمولاً در سنت جمهوريتگرايي كلاسيک غرب برخي
گروههاي اجتماعي از امتيازات و مزاياي ويژهاي برخوردار بودند و بدينوسيله خيرهاي يک طبقه برتر خيرهاي جمعي قلمداد مي
شد و زمينه رشد خيرهاي ساير شهروندان از بين مي رفت .در حاليكه شهروندي را نميشود بهعنوان يک امر پيشيني براي عدهاي
خاصّ از قبل مسلم گرفت و عده زيادي از منزلت شهروندي محروم شوند در حاليكه شهروندي به عنوان امري پسيني محصول
كنشهاي مستمر و دنبالهدار اجتماعي ست .بهعبارتي سندل قرائتي دموكراتيک از جمهوريتگرايي ارائه ميكند .معضل بعدي كه
در دوره معاصر نمود بيشتري يافته را بايد معضله ديکتاتوري اكثريت دانست كه تحت عنوان دموكراسي روسويي نام برده ميشود.
روسو اراده عمومي را براي همگان يکسان و غير قابل چالش مي دانست و نسخهاي واحد و فوق پرسش و انتقاد را براي تمام
مردم الزامي و در واقع اجباري ميكرد .تقدس بخشي اراده عمومي يا خير جمعي مورد تأييد سندل نميباشد و راه را براي تأمل و
ارزيابيهاي انتقادي خيرهاي جا افتاده اجتماعي باز ميگذارد ).(Sandel,1991:313-02

93

4- Citizen Ethic

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال دوم ،شماره  ،7بهار 9831

آزاديهاي گوناگون فردي مورد تأکيد بوده است .1سندل معتقد است که قانون اساسی آمريکا -
بهعنوان رفيعترين سند تدوين و تنظيم تمام مناسبات جامعه -مظهر اولويت دادن به حق بر
سعادت است و « آن گونه از ليبراليسم که حق را پيش از سعادت (خير) قرار میدهد به
واضح ترين شکل ممکن در قانون اساسی [ايالات متحده] ظهور و بروز يافته است.(Ibid, 26) ».
از نظر يک دولت ليبرال ،بهترين موضع در قبال انواع پيوندهاي اجتماعی مخصوصاً نهاد
خانواده  ،بی طرفی است .به اين معنا که دولت موظف است بهمنظور حفظ و تحقق آزاديهاي
فردي مقدمات و لوازم مقتضی هر انتخاب فردي را بهطور يکسان (يا عادلانه) فراهم سازد و لذا
از جهت قانونی تمام صورتهاي خانواده مورد تاييد يکسان دولت قرار میگيرد .گر چه لازم
بذکر است در مواردي دولت آمريکا ،اختياراتی را به ايالتها واگذار و در قبال نحوه تصميمگيري
ايالتها موضع غيرمداخله گرايانهاي را اتخاذ میکند .که باز در اصل موضوع تغييري حاصل
نمیشود.
سندل مشکل اين امر را بدين صورت تشريح میکند ( :)Ibid, 84-115در تلقی سنتی از
خانواده ،زن و مرد داراي تعهدات گستردهاي بودند (بهعنوان مثال يکی از تعهدات مادري بود
که به خانهداري میگراييد) انجام اين تعهدات  -مخصوصاً تعهدات مادري  -نيازمند حمايتهاي
اقتصادي و هويتی است بهطوري که در صورت فقدان اين پشتيبانیها رغبت و گرايش به سمت
اين نوع خانواده کاهش میيابد.
سندل اشاره میکند که امروزه بهطور گستردهاي گرايش به سوي ازدواجهاي غيررسمی زياد
شده است که متاثر از فردگرايی اتميستی است .بدين معنا که تحقق هر چه بيشتر رضايت
فردي از جهاتی مستعد تقليل تعهدات فردي است .بهطوريکه با تغيير موضوع و مصداق مورد
علاقه يکی از طرفين ،معمولاً پيوند و ارتباط موجود دچار دستخوش و تغيير میشود لذا داستان
مادري و يا خانه داري زنان و يا کارکرد مديريتی شوهر وضعيت کاملاً جديدي میيابد؛
بدينصورت که طرفين با توجه به فرهنگ فردگرا ،در میيابند میتوانند در عين تحقق رضايت
و اهداف فردي از حيث وظايف سنتی مادري و يا پدري فارغالبالتر عمل کنند .در اين بين
قانونی شدن سقط جنين هم کمک مهمی به فراگير شدن اين الگوي خانوادگی نموده است چرا
که مقتضاي آزادي فردي زنان اين است که بين آزادي روابط خصوصی طرفين و تعهدات دير پا
 -1در همين زمينه سندل در كتاب ناخرسنديهاي دموكراسي بحث مبسوط و مفصلي درباره تغيير مناسبات خانودگي و
اجتماعي ارائه كرده است .روند رو به كاهش محدوديتهاي روابط آزاد جنسي و همزمان توسعه سبکهاي مختلف تشکيل
خانواده به رويه حاكم بر قوانين مدني تبديل شده است.
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و طولانی ناشی از بارداري وبه تبع آن مادري ،تفکيک صورت گيرد.
يکی از جاذبههاي فوق العاده موثر بر اقبال عمومی به اين مدل زندگی تعهدات اندک
اقتصادي است .واضح است که زوال نقش مادري ،خانه داري ،تعهدات مرد در قبال نفقه و
مسووليت ساير اعضا امکان پسانداز بيشتري براي پيگيري مدلهاي متنوع زندگی فردي يا
مشترک بهوجود می آيد .ولی در مقابل اگر کسی به هر دليلی معتقد باشد که از حقوق فرزندان
که بايد مد نظر قرار گيرد برخورداري طولانی مدت آنها از توجه و محبت مادر و يا پدر در خانه
میباشد؛ در حقيقت به يک انتخاب هزي نه بر متوسل شده است .از نظر سندل ابعاد جدي و
عميق معضل در نحوه موضعگيري دولت میباشد که از دو حالت خارج نيست:
در حالت اول ،دولت بهطور متعارف متوسل به ايده بیطرفی در قبال انواع انتخابهاي فردي
میشود و مساله را به حال خودش رها میکند .چنين امري از نظر سندل در حقيقت غير از
تسهيل روند زوال مدل زندگی سنتی و تقويت حالت رايج امروزين چيز ديگري نيست .و از نظر
سندل اين بیطرفی در اين حالت اصطلاح بیمسمايی است چرا که فلسفه بیطرفی در حقيقت
به معنی يکسان بودن زمينه و امکانات انواع گوناگون انتخابهاي فردي است ولی در چنين
حالتی ما شاهد وضعيت متفاوت اين دو انتخاب عمده هستيم.
در مقابل در حالت دوم اگر در مقابل عدهاي به اين امر متوسل شوند که دولت بهمنظور
يکسان نمودن زمينه هر دو انتخاب بر اساس ملاحظات اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي خدمات و
تسهيلاتی را براي کسانیکه تمايل به تشکيل نهاد سنتی خانواده دارند ،در نظر بگيرد؛ واضح
است که دولت براي تدارک و تامين اين امکانات بايد متوسل به درآمدهاي عمومی نظير
درآمدهاي مالياتی شود؛ ولی حمايت اقتصادي دولت باعث اعتراض کسانی میشود که بهمنظور
افزايش درآمد و يا جلوگيري از تقليل سرمايهشان به الگوي دوم روي آوردهاند.
بدين علت که دولت درآمدهاي عمومی نظير ماليات را در جهت تقويت انتخاب يا الگويی
هزينه کرده است که مورد پسند عده زيادي نيست و اين خلاف منطق دموکراتيک حاکميت
براي جلب رضايت جمعی است .دولت با اين اقدام نيز در حقيقت صرفاً به تقويت حالت اول
پرداخته بلکه عملاً در جهت تضعيف و تحديد حالت دوم نيز اقدام کرده است.
از نظر سندل ،کارکرد دولت در مناسبات فردگرايانه اتميستی تقليل تعهداتش خواهد بود و
ايده دولت بیطرف در عمل به نفع کسانی است که پس از ازدواج با سبک کردن تعهدات
همسري ،شوهري و يا مادري ،پدري بهدنبال کار اقتصادي و رشد فردياند و کسانیکه به هر
علت متمايل به انجام علاقمندانه نقشهاي فوق می باشند .در اين ميان دچار محدوديت و تنگنا
21
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میشوند .آن چيزي که به زعم يک طرف ماجرا تحقق اصول بیطرفی است از نظر طرف ديگر
جانبداري و نقض بیطرفی و اذا ناديده گرفتن حقوق فردي و انسانی است.
از نظر سندل بیطرفی دولت در قبال خيرهاي مشترک و محصور ماندن شهروندان در
محدوده خيرهاي فردي و خصوصی در نهايت نه تنها باعث قدرتمند شدن افراد نمیگردد بلکه
جدايی و تنهايی افراد منجر به زوال قدرت شهروندان در برابر دولت میشود .تضعيف ارادههاي
مشترک و تجزيه آن به ارادههاي جدا جدا به معناي مشکلتر شدن نظارت بر نهادها ،روندها و
تصميمگيريهاي عمومی میباشد ).(Ibid, 322-23
وي چنين نتيجهگيري میکند که ليبراليسم روالمند بهصورت مانعی بر سر راه طرح و تقويت
خيرهاي متعالی فردي -اجتماعی عمل میکند .چرا که رويکرد بیطرفانه ليبراليسم اجازه ورود به
مباحث محتوايی درباره کيفيت و ارزش خيرها را به ما نمیدهد و تمام خيرها را صرفاً برآمده از
ترجيحات و منافع و خوشايندهاي بلاضابطه فردي میداند .سندل صراحتاً در مقدمه کتاب معروف
ليبراليسم و محدوديتهاي عدالت اشاره میکند که «نمیتوان در مورد حقوق ،عدالت و بهترين
قواعد حاکم بر مناسبات عمومی بدون پرسش از ماهيت بهترين سبک تحقق يک زندگی مطلوب
جواب مناسب و شايستهاي ارائه کرد» ( .)Ibid, xiدر حالیکه «جمهوري» ،نيازمند فضيلت و
فضايلی در شهروندان يک جامعه میباشد) (Ibid, 318به تعبير ديگر شهروند يک جمهوري
بودن ،نيازمند يک سلسله از شرايط و خصوصيات است .و از جمله اين خصوصيات به «نگرانی
براي کل جامعه و خير عمومی» اشاره میکند ).(Ibid, 117
اولويت يافتن يک عمل يا يک انتخاب را بر ساير اعمال و کنشها نه بر اساس حقّ انتخاب و آزادي
فردي بلکه بهخاطر نقش و تأثيري ست که بر ارتقاء و تقويت خيرها و فضيلتهاي اخلاقی نظير
صميميت ،صداقت و خودشکوفايی میگذارد .از نظر وي بينش بیطرفانه ليبرالی به فرد نمیتواند
مسووليتپذيري سياسی و ورود به عرصههايی که نيازمند قربانی کردن منافع و ترجيحات صرفاً فردي
است را توجيه کند و گرايش بدين امر دارد که دموکراسی را نه مشارکتی جمعی براي تحقق خيرهاي
مشترک بلکه معادل رقابت بر سر کسب شهرت و موقعيتهاي سياسی در نظر بگيرد.
وي مانند مکينتاير « زندگی خوب و مطلوب انسانی را زندگیاي میداند که مصروف پيگيريهاي دسته
جمعی بهمنظور تحقق خيرهاي مشترک شود» ()Sandel, 1886:221؛ که اين امر مستلزم اين است که
برخلاف ليبرالها تلقی مثبت از آزادي را بهمنظور وارد کردن تعاملات اجتماعی و سياسی براي
تعيين محتواي حقوق و آزاديهاي فردي مورد توجه قرار داده و از تمرکز بر آزادي منفی اجتناب
شود .چرا که ملاحظات و شرائط اجتماعی بهعنوان معيار و مميزي ترجيحات و
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عمل میکند؛ واقعيتی که تلقی منفی از آزادي نمیتواند آن را بهخوبی نشان دهد
(.)Sandel, 1886: 25-26
به عنوان مثال سندل ريشه ارزش و اصالت آزادي بيان را در تحقق منافع و خواستههاي فردي
نمی داند بلکه از اين جهت که آزادي بيان به تحقق خود فرمانی در عرصه عمومی کمک فراوانی
میکند داراي ارزش و احترام میباشد و مطابق همين ملاک میتوانيم استفاده مناسب و نامطلوب
از آزادي بيان را تميز داد .وي در اين زمينه انتشار تصاوير و مطالب مستهجن را ذيل عنوان آزادي
بيان و اعتقادات قابل توجيه نمیداند .اين بدان معناست که به جاي سياست بیطرفانه ليبرال
می بايست از سياست تعيّن بخش دفاع کرد تا بستر مناسبی براي رشد خيرهاي اخلاقی مخصوصاً
خيرهاي مربوط به سرنوشت مشترک فراهم گردد (.)Ibid, 5-6
در پايان بايد اشاره کرد که سندل معتقد است بين تضعيف و زوال خصايل و فضايل
جمهوري در ميان شهروندان و فقدان توان حکومت بر خويشتن رابطهاي مستقيم وجود دارد؛
چرا که آزادي به عنوان توان حکومت بر خود نيازمند وجود فضايلی در شهروندان است
) .(Ibid, 132از ميان رفتن و يا تضعيف اين فضايل ،میتواند به از ميان رفتن آزادي شهروندان
منجر گردد که به تعبير ديگر آنان توان حکومت بر خويشتن را در اثر از دست دادن فضايل و
ويژگیهاي مورد نياز آن ،از دست خواهند داد (Ibid, 323) .به اين ترتيب از ميان رفتن فضايل
جمهوري بهعنوان حاصل شاخصههاي اصلی جمهوري رويه مند ،منجر به فقدان توان حکومت
بر خويشتن خواهد گرديد .خطر مستقيم اين امر تضعيف و حتی بر هم خوردن قواعد بازي
جمعی مخصوصاٌ رويههاي دموکراتيک میباشد.
نتیجهگیری

در نوشتار حاضر ذيل مناظره ليبرالها و جماعتگرايان ،چکيدهاي از مهمترين ايدههاي
سندل در حوزه نقد نظري و عملی ارائه گرديد .با مطالعه آراء انتقادي هر کدام از فيلسوفان
مطرح جماعتگرا می توان درک روشنی از موضوعات و مسائل مورد بحث بهدست آورد .گرچه
محور انتقادات وارد شده بر ليبراليسم معاصر تلقی غير زمينهمند از انسان میباشد .در همين
زمينه سندل تأکيد میکند که تئوري عدالت رولز بهعنوان برجستهترين نمونه ليبراليسم معاصر
بر پيش فرض نادرستی در مورد فرد انسان قرار گرفته است .مطابق چنين پيش فرضی ما
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انسانها می توانيم خودمان را از زمينه اجتماعی و مخصوصاً از هر نوع برداشت از «زندگی خير و
سعادتمند» منتزع و مستقل در نظر بگيريم و کماکان شأنيت انسانی خود را از دست نداده و
افراد میتوانند رها و آزاد از پيوندها و مناسبات اجتماعی انتخابها و اهداف مورد نظرشان را
پيگيري کنند .در حالیکه مطابق نگرش سندل تعاملها و نقشهاي اجتماعی نه تنها امري
تفننی و تزيينی بلکه سازنده و مقوم هويت فردي انسانها میباشند.
به نظر سندل معضلاتی نظير تضعيف پيوندهاي اجتماعی هويتساز ،تشديد تعارض و رقابت
در حوزه مسائل عمومی و تمرکز يکجانبه بر حقوق فردي در قالب ترويج لذتگرايی و بسط
فزاينده حريم خصوصی در جوامع ليبرال ريشه در فلسفه ليبرالی دارد .جمهوريتگرايی روالمند
که بر سه محور مهم اولويت حق بر خير ،دولت بیطرف و انسان رها و آزاد از بستر جامعه و
تاريخ قرار گرفته تحقق پراتيک مباحث نظري رايج و مرسوم ليبراليسم معاصر میباشد .وي در
مقابل از سنت جمهوريتگرايی آمريکايی دفاع میکند که به خيرهاي مشترک و دفاع از ايده
فضائل و زندگی برتر معتقد بود.
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