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 مقدمه
و نيز جماعتـ ميالدي را بايد مناظره بين ليبراليسم 1980 دهه واكنش انتقادي تني گرايي

و والزر با برچسب جماعت گرايي به فلسفه چند از فيلسوفاني چون سندل، مك اينتاير، تيلور

به معناي خاص دانست و نظريه عدالت جان رالز به معناي عام . سياسي ليبراليسم كالسيك

ي اجتماعي است كه بر اهميت اجتماع در پيدايش حيات سياسـگرايي فلسفه سياسيجماعت

 انديشمنداني چون آميتاي يلهوسب 1990 از سوي ديگر، موج دوم انتقاد در دهه. تاكيد دارند

به راه انداخته شد و غيره فريز از اين دو موج تحت عنوان دو نحله. اتيزوني، ويليام گالستون

ميدر جماعت و ديگري فلسفي است«:كندگرايي ياد  در بعد نظرية سياسي.يكي نظريه سياسي

و ايدهاكيد بر برنامهت و سياسي است سياستعرصه ها در ها و نيز مباحث اخالقي ولي. گذاري

ترين مهم.)Frazer, 1999: 11(»گرايي ليبرال تاكيد داردنحله فلسفي اساساً بر نقد آموزةهاي فرد

يا متافيزيك همان ماهيت هستي شناسانه مدعاي بارهدريي فلسفمدعاي اصلي اين نحله

: ليبرالي فرد عبارتند از∗بنابراين، سه نقد بر اونتولوژي.)Bell, 2005: 216(جتماعي خود استا

و اخالقي فرد(تقدم فرد بر جامعه نقد-1 اخالق(تقدم حق بر خير نقد-2؛)ماهيت متافيزيك

ي از آنجا كه مبان). واالترين ارزش(هاي ديگرتقدم عدالت بر ارزش نقد-3؛)گرايانهوظيفه

شناختي نظريه هاي ليبرالي بر ذره باوري نهاده شده است حال دو موضوع ديگر اصلي هستي

و عدالت تالي منطقي چنين امري تلقي مي .شوندحق

 بخش تنظيم شده كه در بخش اول2 در نهايت، بايد خاطر نشان ساخت كه اين جستار در

به» خودانتولوژي«گرايان در باب به بررسي مدعاهاي اصلي جماعت و سپس در بخش بعدي

. پرداخته خواهد شدخوداي در مورد انتولوژي تالي منطقي چنين انگاره

»خود«انتولوژي
 يكي، مفهوم قرارداد؛در نظريه ليبرالي دو مفهوم در ارتباط با اتميسم داراي اهميت است

و ديگري ماهيت اخالقي يا متافيزيك فرد است وم قرارداد بايد گفت در ارتباط با مفه. اجتماعي

و راستين بن مايه«گرايي اين است كه ترين عامل مشترك در آموزه قرارداد مهم ي حقيقي

كه بوسيله همه ي افراد كه آن را بوجودقدرت سياسي بر اساس قرارداد يا توافقي است

ميانددهورآ بر وجه نظريه رال،در همين ارتباط). Forsyth, 2005: 37(» شوند، ساخته ز مبتني

بهرا» عدالت به مثابه انصاف«قرارداد است، زيرا او درصدد است تا تلقي اش از با رجوع

م كه برداشتي از عدالت ارائه دهم كه سطح«:ور ارائه دهدزبسنت ازيهدفم اين است  باالتر

 :Bowker, 1997(بوده است) science of being(» علم هستي« يعني ontologiaاصطالح اونتولوژي از واژه التيني∗

424(



 131 در انديشة جماعت گرايي» خود«بررسي انتولوژي مفهوم

و و كانت را تعميم انتزاع تئوري مشابه قرارداد اجتماعي همچون افرادي چون الك، روسو

تاحدي كه ايده راهنما اين است اصول عدالت براي ساختار اساسي جامعه، هدف... انجام دهم 

.)Rawls, 1971: 10(» توافق اوليه است

ايكه آن توجيهمتُد قرارداد اجتماعي براي رالز داراي اهميت است چون«به عبارت ديگر،

فرفراهم مي به عنوان و برابر استكند كه منطبق با برداشت از افراد ).kelly, 2005: 228(»د آزاد

اوالً، آن مكانيسمي براي انتخاب دو اصل«: كندحال، چنين متدي دو هدف را ايفا دنبال مي

كند؛ در ثاني، آن قصد دارد تا به ما نشان دهد كه چرا ما بايد شرايط تداعي عدالت فراهم مي

به وسيله اين دو اصل را بپذيريم توان چنين گفت روش قراردادگراييميپس ). Ibid(»خاص

.است» عدالت به مثابه انصاف«رالز ملهم از برداشت او در مورد 

 موضوع بر اين اصرار خستينن. گرايي متافيزيك به دو موضوع سوا از هم تاكيد دارداما فرد

و نيروهاي اجتماعي تشكيل نمي به وسيلة قواعد كه فعاليت افراد  يعني، آنها؛شوددارد

بيعروسك و هاي خيمه شب بازي روندهاي تاريخي يا هر واقعيت اجتماعي نشان نيستند

). Kukath and Pettit, 1990: 11(دومين موضوع بر استقالل فاعالن فردي از يكديگر تاكيد دارد 

از: استناشيد از دو واقعيتافرابه تعبيري ديگر، اهميت متافيزيك  يكي، همان استقالل آنان

به عنوان موجوديگديگر  يعني؛ مهم در ترتيبات نهادي دارندي اخالقي نقشيو ديگر، آنان

و قضاوت شودـنهادهاي اجتماعي رو، از همين. سياسي بايد بر حسب ارتقاء خير افراد بررسي

ش هستگرايان بر اين نظرجماعت كه فردگرايي متافيزيك رالز بر اين فرض استوار ه استدند

به هويتكه روابط افراد و نيز ديدگاه اتميستي نسبت هاي با يكديگر كمابيش محتمل است

به لحاظ سياسي بايد بر اساس اصل عدالت تنظيم. شودافراد اتخاذ مي در نتيجه، اجتماعات

و تمام اشكال همكاري اجتماعي بر شوند چون و تقدم است كه اصل عدالت داراي اولويت

مياساس اصول متقدم عدالت است كه مور . گيرندد قضاوت قرار

به باور سندل چنين تقدمي قائل شدن براي عدالت به منزله  ارزش« در مقابل،

نه تنها ارزش« يعني؛»هاستارزش كه به است هاي ديگر مهم در ميان انبوهي از ارزشيعدالت

و مداقه است بلكه آن تا حدي ابزاري است،عنوان استلزام  كه به وسيله موقعيتي براي بررسي

و بررسي قرار مي حال، اين ). Sandel, 1982: 15-6(» گيردآن ارزش هاي ديگر مورد ارزيابي

آنمسئله مطرح است كه اين ارزش ارزش به چه معناست كه بر اساس » بايد« حكم ارزش،ها

به آنها مقدم باشد؟ در جواب اين مسئله سندل خاطر نشان مي كه معناي اين با توجه سازد

كه چنين معناي نتيجه نقد رالز از اخالق غايتاخالقي» بايد«تقدم  گرايانه فايده باوران است

كه آن بر اين ارزش» بايد«اما معناي ديگري نيز وجود دارد كه طبق آن عدالت. است هاي

از آنجا كه معناي دوم بيشتر جنبه معرفت شناختي دارد تا استلزام. كند مقدم استارزيابي مي
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مياخال شئ ارزيابي شده است قي، چنين امري تواند منتج از مسئله تمايز معيار ارزيابي از

)Ibid: 16(.

به تعبير سندل بنابراين، دومين تقدمي كه رالز قائل است همانا تقدم حق بر خير است كه

به عنوان يك مدعاي اخالقي مرتبه واال« همانند تقدم عدالت، در بادي امر تقدم حق بر خير

را.)Ibid: 17(» شودتلقي مي و خير به نظر او، رالز نظريات وظيفه شناسي اخالق رابطه بين حق

به كند چونخلط مي كه و اهدافش استوار است كه آن بر برداشت نادرست از رابطه بين خود

مي« يعني،؛شودميمنجر تقدم حق بر خير  :Ibid(» كندخود مقدم بر اهدافي است كه تاييدشان

مي.)19 به وسيله برداشت حق فراهم ؛شودبه نظر رالز، وحدت ماهوي خود پيش از اين

كه خود را همواره مقدم بر ارزش و اهدافوحدت پيشيني ميها آناش تلقي  اين،كند كه نتيجه

در:است و گر در نظر ثاني، او به عنوان موجودي انتخاب اوالً، اين خود مقدم بر وضعيت است

و توان كامل مدعاي رالزي بر الويت عدالت.دشوگرفته مي به همين خاطر براي سندل، توش

. قابل درك است» خود«هم در وجه اخالقي هم معرفت شناختي، اساساً در پرتو بحث او از 

كه خود. افزون بر اين، سومين تقدم در انديشه رالز تقدم خود بر اهداف است بدين معنا

و آن هيچ نگرشور ظرفي منفعل از اهداف،زبم و مقاصد است و شرايط ها گاه نتيجة وضعيت

ميمسئله. اجتماع نبوده است چه اي كه در اينجا مطرح كه اين تقدم داراي شود اين است

كه بر اساس آن يك فاعل اخالقي مقدم بر اهداف انتخاب شده و داللت هاي است اش معناي

مي. است يك«سازد سندل در جواب خاطر نشان  است اخالقي» بايد«معناي اين تقدم يك كه

كه اين امر ضروري را با توجه به خود بسندگي فردي، با تلقي شخص انساني به عنوان حامل

م... دهد ارزشي فراتر از نقش ها بازتاب مي بر» بايد«ورزبعالوه بر اين، معناي دوم خود

ماهدافي كه آن تاييد مي به يك استلزام معرفت شناختي ... عناي كند، مقدم باشد يعني اين تقدم

كه» هستمzو x,yمن«اي در باب خود به شكل رو، هر نظريهاز اين.)Ibid: 20(» است تا اين

,xكه(» را دارمzوx,yمن«به صورت  yوzو غيره هستند )Ibid: 19(، اميال، اهداف، مقاصد

 يا اهدافش مورد مبناي خصايصكه وجه تملكي اين خود بدين معناست كه آن اساساً بر

.گيردارزيابي قرار نمي

مي» مربوط به يك خود«از طرفي ديگر، سندل معتقد است نظريه رالز منافع گيرد را فرض

نه ضرورتاً منافع  بر» در خود«و و مقدم كه از قبل براي آنها معين بوده را، يعني آدميان منافعي

كه بر مي دااهدافي خود« مقيد بودن به يك مفهوم).270: 1374سندل،(ردگزينند هويتي خاص

حتي اين. بايد در آن اقامت گزيند» خود«، تصويري در جهان اخالقي است كه اين»مستقل

از. خود مستقل در وضع نخستين مقدم بر اهدافش است حال چنين برداشتي غيراجتماعي

ميا« چون طبق اين ديدگاه؛وضع نخستين مورد انتقاد سندل است تواند كامالً نسان منفرد
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و استعدادهايش را به مثابه اتم و گسترش دهندتوانايي و خارج از اجتماع بسط » هاي مستقل

)Charvet, 2005: 189(.كه ما نمي توانيم حالت » وضع نخستين«مايكل سندل بر اين نظر است

و بنابراين ما هيچ دليلي براي پذيريش دو اصل رالزي يا  هر اصل ليبرالي ديگر را برگزينيم

مي شوند كه در چنين قرارداد فرضي انتخاب هم متد قراردادگرايي«رو، او ناقد از همين. نداريم

 مدعاي سندل اين است كه سوژه هاي).kelly, 2005: 229(»و هم برداشت ليبرالي از فر است

«پرده جهل«منتخب رالزي در پس و متراكم نشده» بها» خودهاي كامالً منفك ست بلكه آنان

ميعنوان خود موقعيت و اعمال اجتماعي خاص تعين شوند، يعني خود مند بر اساس روابط

كه ديگر مقدم بر اهدافش با مرزهاي ثابت نيستبوسيله اهداف تقويم مي . شود، خودي

م» موقعيت مندي«توانند ماهيت هاي ليبرالي از فرد نميبنابراين، نظريه ، ور را در زمانزبخود

و فرهنگ معين درك كنند اقعيت است، بلكه واقعيتيومندي نه تنها اين موقعيت«حال،. مكان،

و اعمالي را رواج است كه اگر نظريه سياسي مي خواهد قانون وضع كند، نهادهاي بوجود آورد،

مي.)320: 1385همپتن،(» بايد آن را به حساب آورد... بخشد  شودپس از نقد سندل چنين مستفاد

و كه بر آن استوار است، نامنسجم و برداشت او از شخص كه نظريه قرارداد اجتماعي رالز

.اش غير قابل توجيه استنظريه عدالت

كه از سوي ديگر، مك چارچوب«اينتاير معتقد است از ابتدا مدعاي ليبراليسم اين بود

و موجه آنها را قادر سازد اصول مورد قبو... سياسي، حقوقي، اقتصادي را فراهم كند تا در آن  ل

و ناسازگار از زندگي مبتني بر خير براي انسان ها تا به طور گسترده از برداشت هاي متفاوت

به طور صلح آميز در درون جامعه واحد زندگي كنند  ,MacIntyre(» حمايت كند تا افراد بتوانند

به نظر او مفهوم خود در سنت ليبرالي از اين.)336 :1988 دچار عارضة شده است، يعني رو،

و سويفت،(سنتي كه دچار بيماري عاطفةگرايي دوران مدرن شده است  علت اين ).89: 1385مالهال

و محدود به  بيماري به خاطر برداشت نادرست آنها از انسان به عنوان موجودي ضرورتاً مقيد

و تاريخي خاصي است به نظر او، اين. شرايط اجتماعي، فرهنگي تواند صرفاً نمي» خود«ولي

و شرط  بي قيد كه. نگرش اخالقي خاص يا ديدگاهي تعريف شودهريا درست به اين دليل

ميحال، چنين خودي عاطفه. هايش فاقد معيار غايي استقضاوت » شودگرايي ناميده

)MacIntyre, 2007: 31.(و  بنابراين، چنين خود دموكراتيزه شده هيچ محتواي اجتماعي ضروري

مي. هويت اجتماعي الزم ندارد به خود بگيريد يا هر پس آن تواند هر چيزي باشد، هر نقشي

و براي خودش هست گرايي اما ويژگي ديگر، اين خود عاطفه. ديدگاهي را اخذ كند كه آن در

كه آن فاقد معيار استااين  كه او خود زمينه. ست و مقدم بر تبعيت از معيار، بدين معنا ساز

و فاقد تاريخ حال، چنين خودي كامالً متمايز از تجسد اجتماعي. ارزش هستنداصول يا اش

رو، وي درصدد است تا با وارد كردن از همين. عقالني يا حتي هويت اجتماعي الزم است
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به دست دهد به اخالق، تعريف كاركردي از ماهيت انسان به تعبيري اگر. مفهوم غايت

پي بب چه نقشي است، يعني شناخت ما از بخواهيم به رفتار فردي كه وي داراي ريم بايد ببينيم

هاي او در يك ساختار اجتماعي كامالً يك فرد خاص در موقعيت خاص ناشي از شناخت نقش

و معين ايفا مي و هويت چنين فردي با نقشمشخص اش گره هاي ايفاشده در حياتكند

سا. خورده است هاي خته است، چون افراد حاوي هويتدر اين انگاره هويت فردي امري بر

و مكان خاص، نه بيرون از آن شكل گرفته است كه  كه در ظرف زمان اجتماعي خاصي هستند

پس، چنين برداشتي از خود داللت بر خود.ند هستبه لحاظ تاريخي يا اجتماعي بر هم منطبق

و اجتماعي داردموقعيت .مند

و مك و فلسفه سياسي ر، ناقد وجه معرفتاينتاي چارلز تيلور، همچون سندل شناختي

و در انديشه حاكم بر مفهوم خود است؛ در وجه معرفت شناختي مخالف ديدگاه امپريسيتي

به ويژه اتميسم است به تعبير وي براساس ديدگاه ليبرالي فرد. وجه سياسي منتقد فلسفه ليبرالي

و خودبسنده تلقي مي كه وي با استناد درحالي؛ قرار داردشود كه بيرون از جامعهداراي حقوق

و خير آن درونـبه حكم ارسطويي معتقد است انسان يا خود موجودي اجتماعي سياسي است

او. جامعه قرار دارد نه بيرون از آن و خود«به نظر ] ليبرالي[تعيين بخش هويت فرد خودبسنده

ا).Kerr,2004: 89(» مستلزم زمينه اجتماعي است جتماعي از خود نافي اين برداشت چنين تلقي

كه؛قراردادگرايان از مفهوم خود است و حقوق« برداشتي  بر جامعهشدرصدد دفاع از تقدم فرد

،اما براي اوTaylor, 1985, vol II: 187(.(»و نيز ارائه ديدگاهي كامالً مكانيكي از جامعه است

چيانسان حيوان اجتماعي، يا در واقع حيوان نه تنها خود مستقل نيستون سياسي است ؛كه او

نييبلكه بيرون از دولت شهر، فرد مي توان دو پيش).Ibid: 189(»ست خودبسنده  با اين وصف

و ديگري تقدم حق بر خير:دكرفرض مهم ذره باوري را چنين بيان . يكي خودبسندگي انسان

حال افراد طبق. باشندتوانند خود بسندهبه نظر وي افراد بيرون از جامعه يا اجتماع نمي

اعمال توانايي شان براي خودگرداني  و به بستر اجتماعي براي توسعه نظريات ذره باوري نيازي

مي. ندارند ميدر مقابل، تيلور استدالل ازيتواند در نوعكند كه اين توانايي ها فقط  خاص

. خاص از محيط اجتماعي محقق شوديجامعه با نوع

كهيكي از انتقادات تي هيچ فضايي براي معاني مشترك«لور بر نظريات اتميستي اين است

و نهادهايباقي نمي كه در آن اعمال اتميسم درصدد است تا دركي.»مان گنجانده شوندگذارد

به طرزي متافيزيك مستقل از جامعه ارائه دهد«از  كه از نظر اين ديدگاه. فرد عيناً اما آنچه

مياماند اين شيوهمخفي مي و فرهنگ تقويم شودي است كه بر اساس آن فردي بوسيله زبان

و باز احياءكه فقط مي  تواند در اجتماعاتي كه او جزئي از آن است كه در آن هم حفظ

مي نتيجة.)Ibid: 8(»شودمي كه فلسفه اخالق معاصر بيشترين تاكيد بر حق دارد تا خير، اين شود
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و كار دارد تا با ماهيت زندگي مبتني بر خيراليچنين تاكيدي با محتوا به اين دليل. زام آور سر

كه فضاي اخالقي جهت داده.د هستننظرانة از اخالق معتقد تنگيكه آنان به ديدگاه ديدگاهي

و قبح مطرح نميشده را به نسيان مي و در آن مسائل حسن رو، تيلور براي از اين. شودسپارد

و نقد اخالق دو مي كند ميان دو واژه افتخارهرواكاوي و هويت فرد سعي و Honor/ مدرن

مي؛ تمايز قائل شودdignity/كرامت به كسي عرضه ؛شد چون مفهوم افتخار در يونان باستان

و امردرحالي  ذاتي در فرد است كه هر فردي در آن سهيميكه كرامت با معناي برابر خواهانه

د و اين بيشتر با جامعه معاصر و سازگار است است در ). Taylor, 1994: 28(موكراتيك همخوان

و دو monological/ كند بين دو مفهوم تك گوييهمين راستا، تمايز ديگري كه مطرح مي

برهبدين معنا كه، جريان اصلي فلسفه دور. استdialogical/گويي  با خود تك گويي مدرن

؛استدو گويي اساساً مبتني بر ويژگي كه، ويژگي اصلي زندگي انسانياستوار است در حالي

كه صحبت«:زيرا چنين برداشتي ناشي از تلقي زبان است نه تنها شامل واژگاني است  زبان

ميمي به موجب آن خودمان را تعريف كنيم، بلكه متضمن ديگر حالت هاي بيان كه  شود

باما اين حالت... هاي هنر، اشاره،» زبان«كنيم مانند مي ياني را ما از طريق مبادله با ديگري هاي

مي پس، همواره هويت هاي.)Ibid: 32(» آموزيممي  يعني؛شودما در گفتگو با ديگري تعريف

بر اين اساس هويت فرد اساساً. به روابط با ديگري نياز داريم تا خودمان را تحقق ببخشيم

به رابطه .هاي دوگويي با ديگران استوابسته

تاز اين به عنوان رو، مي» خودها«و از افراد به مثابه» خود«يلور از انسان به همين. كندياد

و جامعهدليل وي درصدد است تا خود را از معناي روان از طرف.اش تميز دهدشناختيشناختي

به تعبير وي چيزي شبيه فهم،ديگر و هويت رابطة برقرار كرد چون هويت  بايد ميان شناسايي

چه كسي هستند را تعيين مي كي هستم. كندانسان از اينكه :گويدمي او در جواب سوال من

مي خود اين سوال معني اصلي« را. يابدرا در مبادله با گويندگان در كي هستم كه من بدان معنا

ميبا اين تع كنيم كه در شجره خانوادگي، در فضاي اجتماعي، در ژئوگرافي وضعيت ريف

و روابط دوستانه با كسي كه دوستش داريماجتماعي، نقش به طور اساسي. ها تر در همچنين

كه در آن مهم و تمايل رواني مي ترين روابط مشخص فضاي اخالقي ميرا طي - كنم، صحبت
ميچنين.)Taylor, 1989: 35(» كنيم و اخالق از اين امر ناشي كه پيوند زدن هويت به زبان شود

و روحي از طريق زبان با وارد شدن به گفتگوي جاري با ما در وهله« ي اول، تميز اخالقي

كه ما را پرورش داده ميآنهايي ن. آموزيماند،  لغات اصلي براي خستيناين امر بدين معناست

و طرفمن اين معنا را دارد يعني، معاني .)Ibid: 35(هاي گفتگوام با يكديگر دارد كه براي من

در. هاي خاص يك خود هستمبنابراين، من فقط در ارتباط با همسخني به عبارتي، فرد

مياي از همسخنيشبكه كه وارد گفتگو با ديگري  چنين ارتباطي،شود از طرفي ديگر است
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كه در باال اشاره شد اين گونه. براي فهم مدام از زبان خودفهمي الزم هستند  همان طور

و رابطهنقش كه. هاستدادن به زبان در تعريف خود در واقع، اين وضعيت آغازين است

مي» هويت«برداشت ما از  كه من چه كسي هستم از طريق.دهدرا معنا به اين سوال  پاسخ

ميتعريف اين درشود ارائه چهكه من و با ميكجا دارم از چه چيزي . زنم كسي حرف

به اجتماع تعريف كننده است حال،. بنابراين، تعريف كامل هويت فرد وابسته به ارجاع او

ميهچنين برداشتي از هويت فرد در مقابل برداشت فردگرايي دور كه مدرن از انسان قرار گيرد

و شبكةهاي همسخني تلقي مي تي. كندانسان را مستقل از وضعيت اجتماعي لور اين ولي براي

و چارچوبخود نمي ها موجود باشد چون درون چنين چارچوبي تواند بدون اين شبكةها

و نه حق شكل مي كه تمايالت فردي به سوي خير مي. گيرداست آيد كه از اين چنين بر

پس« مچارچوب ميزبزمينه توانيم از آن فرار كنيم، تواند صريح يا ضمني باشد، اما هرگز نميور

شك بدون چنينبي. توان از آن بيرون بايستيم يا بيرون از آن پرتاب شويمنمييا هرگز 

.)Elshtain, 2004: 128(» رويمچارچوبي به درون مغاك فرو مي

كه مفهوم حق وجه اصلي در توجيه«بنابراين، اصل آموزة اتميستي بر اين قرار دارد

و عمل ايفا مي ميساختارهاي سياسي ركند كه  ,Taylor(»ا تقدم حقوق يا حق بناميمتوانيم آن

1985, vol I: 187-88(.به نتيجة چنين برداشتي از تقدم حق بر خير اين است كه آنها اين اصل

و انكار جايگاه  خاصيعنوان اصول نظريه سياسي شان اطالق حقوق خاصي به افراد است

تقدم حق، از اين برداشت وجود در نظريه هاي قرارداد اجتماعي. براي اصل تعلق يا الزام است

به تعلق نيستيم«دارد  به.كه ما طبيعتاً تحت هيچ الزام چون كه خود ما بيش از همه ناگزيريم

به ماهو انسان ملزم به  به تعلق در انسان چنين الزامي متعهد شويم در حالي كه، در نظر الزام

ن.)Ibid: 191(»تعلق به حفظ جامعه دارد برظريةهاي جماعتدر مقابل، تاكيد ماهيت گرايان

و استعداد يا توانايي از زيرا استعداد؛هاي اوستاجتماعي انسان هاي بالقوه انساني در بيرون

 بلكه در عوض آن فقط در اجتماع؛دشوتواند شكوفا جامعه يا در حالت خود بسندگي نمي

كه مي تا.تواند از قوه به فعل درآيداست و در نتيجه آزادي افراد  حدي وابسته به فرهنگ

ميجامعه . كننداي است كه در آن زندگي

و اجتماعيموقعيت» خود«  مند، تفسيرگر
شد» خود«بر اساس تفاسيري كه از مفهوم و برداشت رالز از ذات؛در باال ارائه  ديگر درك

و جوهر انسان، ديگر آن مفهوم خنثاي خويش كامي فردي نيست كه در فرض اصلي او

به خويشتن يكي از مهم.)345: 1385لسناف،(ي شده باشد طراح  چون به نظر او تحقق بخشيدن

كه فرد مي در. تواند از آن برخوردار شودترين خيرهاي است به همين دليل، شهروندان
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در، دموكراتيك مدرنايجامعه و برابر ميعرصه خودشان را افراد آزاد كنند سياسي درك

)Freeman, 2007: 331(.و برابري از توانايي هاي رواني خاص اخذ شده است  اما؛اين آزادي

مي«توانايي براي برداشتي از خير، توانايي است كه مي؛آيندبوجود به دچار بازبيني و شوند

و مزاياي عقالني آن را دنبال مي به.)Rawls, 1993: 30(كنند صورت عقالني برداشتي از خير

ايي، شهروندان جوامع دموكراتيك سعي دارند تا يكديگر را بر حسب خاطر وجود اين توان

و يا آن را مورد حمايت قرار اينكه هر شخصي مي تواند عدالت را به مثابه انصاف تاييد كند

آن. دهد به عنوان كارگزار در معناي اراده گرايانه  حال، سندل چنين توانايي براي انتخاب

جامي و آزاديداند، به اين دليل كه به عنوان چارچوبي براي تحقق حقوق هاي فردي تلقي معه

ميمي كه هر كس آن را به طور جداگانه تعقيب .كندشود

و عدالت همان گون كه در باال شرحش رفت، عصاره انديشة رالز در مورد خود، جامعه

خو. گرايان بر انگيختاز سوي جماعتراي مهميانتقادها كه مثالً، اين برداشت از بر«د مقدم

كه بوسيله آن تاييد مي شود، حتي حيطه اين اهداف بايد از ميان امكان هاي متعدد اهدافي است

خود« برداشتي كه خود ناشي از اين تلقي كانتي است كه).Rawls, 1971: 491(» انتخاب شود

و فقط در صورتي آزاد است كه آن مستعد حفظمقدم بر نقش و روابط اجتماعي است  اين ها

كه آنها را بر اساس قوه حكم مورد بررسي قرار ويژگي هاي وضع اجتماعي اش با فاصله باشد

كه اين ديدگاه در مورد اما در مقابل، جماعت.)Kymlicka, 2002: 221(» دهدمي گرايان معتقدند

و كاذب است مي؛خود نادرست كه آن اين واقعيت را ناديده كه خود در اعمال زيرا گيرد

از به هيمن خاطر نمي؛است» مندموقعيت«و» مندرج«تماعي اج و توانيم از آنها كنار بايستيم

به انتخاب آنها بزنيم  در درونگر به عبارتي ديگر، آنان معتقدند اين خود تعيين. بيرون دست

مينقش .آناز شود نه بيرون ها اجتماعي اعمال

ميمند رو، تيلور در ارتباط با موقعيتاز همين مي«:گويدبودگي خود تواند تهي آزادي كامل

كه در آن هيچ كاري با ارزش نيست، هيچ چيزي نمي تواند براي چيزي شايسته باشد چون

كه به آزادي با نقض همه. محسوب شود مياين خودي و سدهاي بيروني محقق شودي موانع

و بدين سان بي عي بايد موقعيت مند حال، آزادي واق. هدف تعريف شده استفاقد ويژگي

به.)Ibid: 221-222(» باشد نه تنها مقدم نيست بلكه خود كه خود همچنين، سندل مدعي است

به اين توانيم خود را از اهدافيعني ما نمي«:شودوسيله اين موقعيت تقويم مي اش تميز دهيم

كه آن  از» خودـاندراج«و» ادراكيـخود«دليل با» خود نامقيد«است، يعني ديدگاه رالز متناظر

بر. ترمان نيستادركي عميقاز حيث خودـ» فهميـعميق ترين خود« پس، اگر اين خود مقدم

مان به اهدافش است پس ما بايد هنگام عطف به ماسبق قادر باشيم تا از طريق اهداف خاص

بر.)Ibid: 225(» فهم خود نامقيد نائل شويم  سر اينكه تفاوتي كه در اينجا وجود دارد
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درجماعت كه براي رالز زندگي مبتني بر اند، درحاليپي كشف خود در تاريخ گذشته گرايان

مياست خير حاصل قضاوت افراد  به. خواهند چگونه باشنداز اينكه نتيجه چنين تلقي از خود

»يوضع طبيع«عنوان موجود اجتماعي همانا ملغي كردن اين فرض ليبرالي است كه ديگر ايده 

و ماهيت آنان باشدنمي بنابراين، پذيريش. تواند توجيةكننده اعمال افراد در مسئله انتخاب

ازفرض جماعت مي تواند مفهوم خود اين است كه توانايي گرايان هاي افراد براي انتخاب فقط

و اعمال  .دشودر نوع خاصي از جامعه محقق

دياما از طرف ديگر، از ديد جماعت و اجتماع در ارتباط با گرايان سويه گر اين خود

كه ارزش«: گرايي است كه آن از دو جنبه حائز اهميت استتفسير و اعمال، ويژگي اول، اين ها

و شيوه و استدالل در مورد ارزشهاي زندگياجتماعات و شان هستند از اين رو تفسير ها

و منوط به شيوه زيست آنان باشد كه به ديگر، هماندوم. اعمال بايد در يك اجتماع گونه

به عنوان اعضاي اجتماع مي» حيوانات تفسيرگر«ما و معناياشاره شان را قبل از كنيم كه اعمال

كه چگونه عمل كنيم، تفسير مي بر اين.)Frazer, 1999: 88(» كنيماين كه تصميم گرفته شود

و گرايان حالت بين االذهانتوان گفت كه معنا براي جماعتاساس، مي ي دارد تا جنبه سوژگي

و اساس جماعت تلقي مي و برداشت مشترك مبنا معناي مشترك مبناي جماعت«.دشواين معنا

مي. است به افراد زبان مشترك و فهم معناي بين االذهاني دهد تا در مورد واقعيت اجتماعي

 معناي بين بنابراين،). Taylor, 1985, vol II: 39(» مشترك از هنجارهاي خاص صحبت كند

مياالذهاني شيوه و توصيفات سازنده نهادها اي از اعمال عمل در جامعه تلقي كه در زبان شود

و جامعه دچار شالوده.و اعمال مندرج هستند كه فرض ليبرالي در مورد خود نتيجه اين است

به مثابه ميز بيلياردي نيست كه افراد در مقام توپشكني مي كه ديگر جهان منفرد با هاي شود

و چنين ارتباطي مي . تواند بر اساس مفاهيم مكانيكي تبيين شوديكديگر تصادم داشته باشند

كه براي آنا وجود داردكه در عوض، جماعتلب كه؛ها مبتني بر معناي مشترك است  مباني

و برداشت مياعمال و حق و خود اين معناي مشترك مباني تفاسير هاي افراد را از خير سازد

شد. است آنهاهايراد در جماعتاف و معناي مشترك پذيرفته كه اين مبنا  آنگاه فرد؛وقتي

به موجودي تفسيرگر درون جماعت ميليبرلي كه؛شودهاي خويش تبديل  موجوداتي

كه از بستر اجتماعي آنان بر و حتي آزادي مبتني بر برداشتي است برداشتشان از مفهوم خير

خيرها در اين جهان، معناي مشترك«، والزر بر اين نظر است كه عرصهدر همين. خيزدمي

و ايجاد روند به همين دليل است كه خيرها در جوامع. اجتماعي استيدارند چون تلقي

مييمثالً، فرد. گوناگون داراي معناي متفاوت هستند يا در انزوا به سختي معني خير را فهمد

به عنوان امر دو ميداليلي براي تلقي آن  ,Walzer(» كندست داشتني يا دوست نداشتني درك
كه.)6-8 :1983 .)Ibid: 9(» معاني اجتماعي در ماهيت، تاريخي هستند«در نهايت بايد گفت
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به معناي تلقي برساختةگرايي از مفهوم چنين برداشتي از مفهوم خود در نزد جماعت گرايان

يا روابط مان با ديگرانر اجتماعي، سنت، فرهنگكه ما وابسته به بست«به اين دليل. ور استزبم

كه اين مدعاي  وبه نظر آنان ارزش....دهد را شكل ميگرايي اجتماعيبرساختههستيم ها

ميقضاوت و برساخته  :Frazer, 1999(» شوندهاي اخالقي به يك معنا از لحاظ اجتماعي تعبير
دي دارد كه از طريق آن خود در بستر رو، بر ساختةگرايي هم داللت بر رون از اين).111

و هم بر خود اين مفهوم برساخته اشاره دارداجتماعي ساخته مي سه برداشت. شود در كل، آنان

و«: از برساختة شدن دارند كه عبارت است در وهله اول بر برساخت اجتماعي نظريه اخالقي

و دوم، بر برساخت اجتماعي ارزش و نهادهاي ها، نقشسياسي تاكيد دارند؛ هاي اجتماعي

اجتماعي را مورد تاكيد قرار مي دهد؛ سوم جماعت گرايان برساخت اجتماعي را از سوژه 

ميدهد گسترش مي در اين ارتباط.)Ibid: 127(»شوديا در اغلب موارد به عنوان خود مطرح

بسوژه» خود«. تاكيد دارد» خود«سندل بر برساخته اجتماعي يا جماعت از  ه طور تامل اي كه

ها، هويت، روابط آميز قادر است تا در مورد ويژگي هاي خودش يعني ترجيحات، ارزش

و كدام  و است كه ترجيحات، ارزشسوژهاجتماعي به يكديگر، شناخت از جهان فكر كند ها

ميغيره كه وجودي مستقل از ترجيحات، ارزشها را حمل و غيره ندارد هايكند  به).Ibid(شان

و اعضاي جامعه خاصمكتعبير اينتاير افراد تا حدي يك تاريخ، ميراثي خاص از گذشته،

به آنها نقش و اين جماعت است كه ميهستند ميهاي را و بخشد كه آنها توانند ايفا كنند

ميارزش -در نهايت، چنين تلقي از مفهوم خود همانا خط بطان. توانند انتقال دهندهاي كه
بخشي مقدم بر هاي چنين تعيينچون براي ليبرال. بخشي است تعيينكشيدن بر مفهوم خود

كه زماني مي به اين دليل توان آنان را موجودات كامالً اخالقي تلقي بسترهاي اجتماعي است

كه خود بتوانند تعيين از اين رو، خود تعيين بخشي مستلزم. باشند خودهايكنندة ارزشكرد

چه چي كه گرايان حال، براي جماعت. زي با زندگي مان در ارتباط استتصميم گيري اين است

و در جماعت هاي چنين تعيين بخشي به صورت پيشني نيست بلكه بيشتر پسيني است

.شودتفسيري محقق مي

 نتيجه
و جماعتاين مناظره بين ليبرال  ها در مورد گرايان اساساً مبتني بر اختالف ديدگاهها

هاي اصلي انگاره فرضبدين معنا، از يك سو، پيش. ناسي فلسفي استشهاي انسانفرضپيش

و بستر اجتماع مي كه اوالً، فرد خارج از جماعت تواند هستي ليبرالي بر اين اصول استوار است

بر داشته باشد؛ در به صورت پيشيني مقدم و خودمختار به صورت خودبسنده ثاني، اين خود

و اجتماع و امر مكانيكي هر امر اجتماعي است  چيزي جزء تجميع افراد در كنار يكديگر
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و اراده نيست؛ در نهايت حيات نهادها، ارزش به انتخاب و هنجارها حاكم بر آنها را منوط ها

 در مقابل،.كه اين فرد بيشتر حالت طبيعي دارد تا حالت برساختهفرد است، چون

كه اوالً، اين خود» خود« با مفهوم گرايان در ارتباطهاي جماعتپيش فرض بر اين اساس است

مييستربدر  و هويت و اجتماعي هستي، معنا و. يابد تاريخي به يك معنا اين خود تاريخي

و اجتماع مقدم بر اجتماعي در برابر خود غير تاريخي ليبرالي قرار مي گيرد؛ در ثاني، جماعت

مي.ني است پسيي امر،خود است، زيرا اين خود برساخته توان گفت كه اين خود در نهايت

مي باشدفضيلت در: مند داراي دو وجه يكي اينكه خود داراي فضيلتي خاص است، بدين معنا

و هنجارها است، حال اينكه خود ارزش ها ليبرالي انگاره ليبرالي كه خود مقدم بر ارزش ها

و در برابر، جماعت و بر جنبه خاص بودگي ارزشگرايانداراي وجه جهان شمولي هستند ها

با.هاي جماعت تاكيد دارندفضيلت كه  ديگر اينكه اين خود داراي غايت يا تلوس است

. خيرهاي موجود در جماعت منطبق است
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