بررسی مفهوم جماعت بر اساس نظریه کمونیتاریانیسم
حسن صادقیان

کمارعلیا1

چکیده
تأکید همزمان بر فرد  -جامعه ،جمع – فرد و سننن – عقالنی رویکرد کمونیتاریانیسننن را
متفاوت از رویکرد لیبرالی س و سو سیالی س کرده ا س .رویکرد لیبرالی س بر فردگرایی تمرکز
دارد و رویکرد سننوسننیالیسننتی برجمعگرایی ،اما رویکرد کمونیتاریانیس ن به ع وان راه سننو به
دنبال رفع افراط و تفریط دو رویکرد مذکور اس ن  .با توجه به این که جامعه ما درگیر مسننا و و
بحرانهایی از جمله نقصننان در همبسننتای اجتماعی و بحران هوی  ،بروز شننکا های بالقوه و
بالفعو متعدد ،در معرض تهدید بودن فرد ،خانواده ،افول سننرمایه اجتماعی و  ...اسنن  ،رویکرد
کمونیتاریانی س با تأکید بر عملکرد متوازن و متعادل در م سا و اجتماعی و ساختاری جامعه از
ظرفی و توانایی الز جه بهبود مسننا و رکر شننده و بازتعریف مفهو جماع برخوردار می
باشد .لذا در این مقاله نظریات لیبرالیس و سوسیالیس معرفی و نقد گردیده و در نهای نظریه
کمونیتاریانیس و نقش آن در جامعه ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی :نظریه ،لیبرالی سم ،سو سیالی سم ،کمونیتاریانی سم ،فرد ،جمع ،م سائل
اجتماعی.

 .1دانشجوی دکتری جامعه ش اسی سیاسی دانشکده حقوق و علو سیاسی دانشااه عالمه طباطبا ی

مقدمه:
جماع 1از مفاهی س تی جامعه ش اسی اس که مفهو آن به سرع تغییر کرده و این
فرای د تغییر همچ ان ادامه دارد .مفهو جماع اک ون نیز به مثابهی نتیجهی تحوالت
مه اجتماعی ،سیاسی و فره ای در حال تغییر اس  .دانشوران و پژوه دگان سیاسی و
اجتماعی ،مورخان و فیل سوفان بر ح سب ا ستفادهای که از ا صطالح جماع می ک د،
تقسننی ب دی شننده اند .عماله هر اصننطالحی در علو اجتماعی بح برانایز اسنن و اگر
کلمهی جماع را ک ار باذاری مجبور خواهی بود که اصنننطالح دیاری را جایازین آن
ک ی  .جامعه ش ا سان ،عموم ها جماع س تی را شکو ویژه ای از سازمان اجتماعی می
دان د که مبت ی بر گروههای کوچک ،مان د محله ،شننهر کوچک ،و نواحیای که به لحاظ
ف ضا محدود شده اند ،شکو گرفتهاند .ان سان ش ا سان آن را در مورد گروه های به کار
برده ا ند که از نظر فره ای تعریف شنننده ا ند .در دیار کاربرد ها ،ج ماع به ج ماع
سننیاسننی ،در جایی که تأکید بر شننهروندی ،خودگردانی ،جامعهی مدنی و هوی جمعی
ا س  ،ا شاره دارد .مطالبات فل سفی و تاریخی بی شتر به ع وان یک اید ولوژی یا اتوپیا بر
مفهو یا نظریهی جماع متمرکز شدهاند.
رویکرد اتخار شده در این مقاله نااهی وسیع و میانرشتهای به مفهو جماع اس ؛
نااهی که م ستلز چ ش اندازی در فل سفهی سیا سی ،جامعه ش ا سی ،ان سان ش ا سی و
تاریخ دارد .نااهی که دوسنننتی و رفاه ،مشنننارک محوری ،و خود درگیر شنننده ،برتری
تجربهی اخالقی در کارها ،اقتدار به مثابهی ابزاری برای جلب رضنننای  ،گذار از حکوم
به مدیری  ،ان سجا  ،پا سخاویی ،م سئولی پذیری نهادی و شهروندی را به رهن متبادر
میسازد.
جماع آنگونه که جامعه ش ن اسننان کالسننیک می پ داشننت د ،نه ت ها از بین نرفته
ا س بلکه در شرایط اجتماعی و سیا سی ک ونی ط ی ی امروزی دارد .نظریه جماع به
جستجوی تعلق در شرایط ناامن مدرنیته مربوط اس ( .مدنی قهفرخی ) 35-1390،34
در این چارچوب باید بر این نکته تأکید داشنن که همه کوشننشهای معاصننر برای
تلقی حیات فرد بشنننری به مثابه یک کو و به مثابه وحدتی که ویژگیاش فراه کردن
 1م ظور از ج ما ع  Communitasو نه  Societasاسننن  .مفهو  Communitasدربرگیر نده
مفاهیمی مان د جامعه ،شهروند و غیره می باشد.

باشننند ،با دو مانع مختلف مواجه می شنننود  -1مانع

غایتی کافی برای مفهو جماع
اجتماعی  -2مانع فلسفی.
موانع اجتماعی نا شی از آناند که مدرنیته ،زندگی ان سانی را به بخش های گوناگونی
تقسی کرده اس که هر بخش ،ه جارها و شیوه های رفتاری خاص خود را دارد .از این
روس که کار از فراغ  ،زندگی خصوصی از حیات اجتماعی ،و فعالی ص فی از فعالی
شخ صی جدا شده ا س  .کودکی و پیری از دیار دوره های زندگی ان سانی جدا شده و
قلمروهای متمایزی را تشکیو داده اند ،لذا مفهو جماع در سایه قرار گرفته اس .
موانع فلسفی از دو گرایش متمایز ناشی می شود؛ گرایش اول عمدتاه اگر نه م حصراه،
در فلسننن فه تحلیلی مقی اسننن  ،و گرایش دیار در نظر یهی جام عه شننن اختی و
اگزیستانسیالیس خانه کرده اس .
گرایش اول میخواهد دربارهی رفتار ان سان بی ش ررهباورانه (اتمی ستی) دا شته با شد
و به تحلیو اَفعال و مراودات پیچیده بر ح سب اجزاء ب سیط بپردازد .این که اعمال جز ی
ویژگیِ خود را به مثابه اجزاء از کوهای بزرگتری بهدسن ن می آورند ،دیدگاهی بیاانه با
شننیوه های غالب تفکر ماس ن  .اما اگر در صنندد فه این نکته باشننی که زندگی چاونه
میتواند چیزی بیش از توالی اعمال و مقاطع م فرد باشننند ،نیاز به رویکرد دیاری وجود
دارد .بر همین قیاس وحدت زندگی بشری آنگاه از دیدگان ما غایب می شود که تفکیک
قاطعی میان فرد و نقشننیهایی که بازی می ک د ،یا بین نقشهای متفاوت و شننبه نقش
هایی که در زندگی یک فرد به اجرا در میآید قا و شنننوی  ،به گونهای که هیچ چیز جز
مجموعه ای از مقاطع نامرتبط به نظر نیاید و این به مع ای انحالل «خود» اسننن ؛ زیرا
خودِ جدا شده از نقشهایش به شیوهی سارتری فاقد عر صهای از روابط اجتماعی ا س
که در آن فضننایو ارسننطویی لمجالل عمو داشننته باشنند (اگر برای این فضننایو اصننواله
کارکردی وجود داشنننته باشننند)( .کِهون ،1387 ،صننن  ).548-549ب ابراین وجود دیدگاه
اتمیسننتی در سننطم جامعه ،امکان وحدت و همارایی در قالب مفهو جماع را از بین
برده اس .
ایران جامعهای با ساختارهای اجتماعی ب سیار مت وع ا س که یک ترکیب اجتماعی
پیچیده و پویا در قالب مفهو جماع را به وجود آورده اس ن  .اما این جامعه در روندی
از دگرگونی در سننطوح خرد و کالن اجتماعی قرار دارد که این دگرگونیها ،عالوه بر
ای که به ت وع و پیچیدگی ساختار اجتماعی ما م جر شده ا س  ،موجب افول و ظهور

مجموعهای از سنناختارها ،ه جارها ،نهادها ،الاوهای رفتاری و انتظارات گردیده که در
نهای پیامد خود را در قالب مجموعهای از م سا و و مع ضالت اجتماعی ن شان می دهد.
در این فرآی د دگرگونی اسننن که بیتعادلیها ،ناکارآمدی برخی نهادهای سننن تی،
ت ضادهای آ شکار و پ هان ارز شهای س تی و نو ،نابه جاریها و مؤلفههای ره ی نو پدیدار
میشود ،شکا ها از قوه به فعو در میآی د ،ستیزه های اجتماعی رشد می یاب د ،ارزشها
اعتبار خود را از دسننن می ده د ،وفاق های اجتماعی خدشنننهدار می شنننوند و
قطبب دیهای اجتماعی آشننکار میشننود .عالوه بر این جامعه ایران به لحاظ سنناخ
ه جارهای حاک بر آن ،جامعهای با یک خاطره نیروم د تاریخی مت شکو از مؤلفه های
ملی ،اسالمی و نیز ارزشهای نوین اس که در برخی سطوح با یکدیار همارایی دارند و
در برخی سننطوح عد همارایی میان آنها مشنناهده میشننود که این مسننئله چارچوب
جماع را متزلزل کرده ا س  .برای حو م سا و چ ین جامعهای ،هیچ کدا از رویکردها
به خصوص دو رویکرد لیبرالی و سوسیالیستی تا به امروز کارساز نبوده اس .
ادعای مقاله بر این ا س با توجه به این که جامعه ما درگیر م سا و و بحرانهایی از
جمله نقصان در همبستای اجتماعی ،بروز شکا های بالقوه و بالفعو متعدد ،در معرض
تهدید بودن خانواده ،افول سرمایه اجتماعی و  ...ا س  ،رویکرد کمونیتاریانی س با تأکید
بر عملکرد متوازن و متعادل در م سا و اجتماعی و ساختاری جامعه از ظرفی و توانایی
الز جه بهبود مسا و رکر شده و بازتعریف مفهو جماع برخوردار می باشد.
تأکید همزمان بر فرد  -جامعه ،جمع – فرد و س – عقالنی از موارد مهمی ا س
که در رویکرد کمونیتاریانیسننن به چشننن می خورد .ب ابراین ،این رویکرد از یک طر
برخال رویکرد لیبرالیس که ت ها بر فردگرایی تمرکز دارد ،رویکردی فرد -جمع گراس
و از طر دیار ،برخال رویکرد سنننوسنننیالیسنننتی که جمعگرا و مدافع دخال تما
ع یاردو ل در حوزه اجت ماعی اسننن  ،بر نقش همز مان فرد و جام عه در ج ه ای جاد
جامعهای همبسنننته و همارا به مع ای تقوی گروههای و انجمنهای مردمی و مدنی در
حو مسنننا و اجتماعی تأکید میک د .بدین مع ا ،رویکرد کمونیتاریانیسننن به ع وان راه
سومی در مقابو افراط و تفریطهای گذشته قلمداد میشود.
اما قبو از ورود به نظریه کمونیتاریانی س  ،ضروری ا س نظریههای مرتبط و نزدیک
به آن را مورد بررسننی قرار دهی  .چرا که نظریه کمونیتاریانیسنن  ،به نوعی دیدگاههای
نظریه های دیار از جمله لیبرالی س و سو سیالی س را در خود جمع کرده ا س  .لذا در

ریو نظریه لیبرالی س  ،راه حو دموکراتیک برای تفاوت ،مدرنی س دموکراتیک جدید و
در نهای کمونیتاریانیس را مورد بررسی قرار خواهی داد.
نظریه لیبرالیسم
لیبرالیس ن به ع وان یکی از بزرگ ترین نحله های پدیدآمده از دل مدرنیته ،اسنناس ناه
فردگرا اسننن و فرد را پایهای ترین مب ای تحلیو خود قرار می دهد .از این رو،
لیبرالی س با باور به فرد و نیز عقالنی جهان شمول معتقد ا س که ان سانها دارای
حقوق برابری هسنننت د که هیچ چیز نمی تواند آن را محدود و مقید ک د .به باور
لیبرالیسن ها جامعه به وسنیله اخالقی بودن م افع شنخصنی و حمای و احترا متقابو
تقوی می شود .نیروی محرک جامعه لیبرال ،م افع شخ صی رو ش فکرانه ا س که این
م جر به توازن (تعادل) م افع ،شکوگیری نهادها و نهایتاه قدرت سیا سی در جامعه می
شود .ب ابراین ه از بینظمی و ه از استبداد جلوگیری میشود.
فرد در بطن لیبرالیس قرار دارد .هر انسانی م حصر به فرد اس  .به هر فردی حقوق
و ارزش های طبیعی اعطا شده ا س  .هر شخ صی اهلی ت شخی آنچه برای او بهترین
ا س را دارد .این توجیه ایده لیبرالی ستی «برابری به ع وان مب ای عدال برای هماان»
ا س  .بع ضی ها بر ا ساس ای باور ادعا می ک د که در حقیق  ،افراد به صورت ،م طقی عمو
می ک د و آنچه را برای خوشننبخ شنندن بر طبق م افع خودشننان نیاز دارند ،انتخاب می
ک د .لیبرالیس های کالسیک ،این آزادی عمو را به نفع کو جامعه می دان د.
در بسننیاری از جهات لیبرالیس ن نه ت ها یک اید ولوژی غالب در جامعه غربی اس ن ،
بلکه یک اید ولوژی برای تمامی اب ای بشنننری اسننن  .یک حقیق ب یانی که از نظر
فره ای ویژه غرب نی س  ،بلکه دارای ارزش جهانی ا س (.هری سون ،بوید )278 ،1392 ،با
این همه ،از اوا سط قرن بی ست به این سو ،برخی از نظریه پردازان لیبرال مان د جان
راولز ،کیملیکا تالش کرده اند تا نوعی سازگاری بین لیبرالیس جهان شمولگرا و عال ق
خاص گرایانه فراه ک د.
جان راولز
رالز معتقد ا س افراد کاماله م صف و متعقو به دلیو ا ستفادهء آزاد از قوهء عقو به طور
اجت اب ناپذیر بر سنننر آموزههای ب یادی با ه اختال پیدا خواه د کرد .رالز نا چ ین
چیزی را «واقعی پلورالی» یا «کثرتگرایی عقالیی» می گذارد .رالز نمیگوید که چون

یک آموزه جامع و فراگیر ،یا اید ولوژی ،غیر عقال ی اسنن م جر به اختال میشننود .او
میگوید هر جامعهای که ب یان اش بر آموزهای واحد ،حتی خود لیبرالیسنن  ،باشنند برای
حفظ خود به قدرت سرکوبار دول نیاز خواهد داش  .رالز ،در کتاب لیبرالیس سیاسی
جملهء درخ شانی دارد به این عبارت که میگوید «من همی شه دلم شغول این م سالهء
زجرآور در جهان معاصننر بودها که آیا دموکراسننی با آموزههای جامع و فراگیر دی ی یا
غیردی ی سازگار اس و اگر هس  ،چاونه؟».
رالز ،برخال الک ،نه در «نظریهای در باب عدال » و نه در «لیبرالی س سیا سی» و
نه در هیچ یک از دیار آثارش ،شننروع به برشننمردن محاسننن دموکراسننی لیبرال و رد
مخالفان نمیک د ،بلکه میخواهد ببی د مفهو دموکراسنننی لیبرال به کجا میانجامد .به
نوشننتهء او در «لیبرالیسنن سننیاسننی» ،شننهروندان میدان د که ممکن نیسنن دربارهء
آموزههای فراگیر آشننتی ناپذیر یا اید ولوژیها به موافق یا حتی تفاه برسن د .ب ابراین
باید توجه بک د که در موقع بح برسننر مسننا و ب یادی سننیاسننی چه قسنن دالیو
عاقالنهای ممکن اس برای یکدیار بیاورند .مقصود رالز این اس که «اگر میخواهید به
ت صوری م سج و خالی از ت اقض از دموکرا سی لیبرال بر سید ،در مورد بی شتر م سا و
ا سا سی سیا سی باید مفهو حقیق یا حق را ک ار باذارید و مفهو ان صا یا عقالیی
بودن را جانشننین آن ک ید .در غیراین صننورت بیهوده اس ن که م تظر باشننید قا الن به
آموزههای فراگیر یا اید ولوژیهای متعارض به توافق بر س د .چرا؟ زیرا در رات هر یک از
آن آموزهها مفهو متفاوتی از حقیق نهفته اسن ن و معیار واحدی وجود ندارد .ب ابراین
کسی که بخواهد به دموکراسی لیبرال برسد باید این پ دار قدیمی را ک ار باذار که همه
بتوان د در مورد ماهی حق و حقیق و حقانی به موافق برس د.
رالز نمیگوید که باید از اعتقادات خود د س بک شید .میگوید ت ها امید به ا ستقرار
دموکراسی لیبرال این اس که میان حوزهء خصوصی و قلمروی عمومی و سیا سی فرق
روش ی باذارید .آنچه به عقیده رالز اهمی دارد این اس که لیبرالیس سیاسی نسب
به همهی نظرهای فراگیر ،یا اید ولوژیها ن اع از دی ی و سکوالر ن ،بیطر باشد .ت ها
آموزه فراگیری که لیبرالیس ن سننیاسننی نسننب به آن بیطر نیس ن  ،آموزهای اس ن
نام صفانه یا غیرعقالیی .لیبرالی س ب ا به نظر رالز م ستلز احترا متقابو بین شهروندان
آزاد و برابر و تحمو عقاید عقالیی دی ی و فل سفی و اخالقی یکدیار ا س  .رالز در کتاب
«لیبرالیس سیاسی» میخواهد نشان دهد که افراد م صف و متعقلی که خود را آزاد و با

یکدیار برابر میدان د چاونه ممکن اس در عمو به صورت واقعی جامعهای عدال پرور
و با ثبات به وجود بیاورند .نخ ستین شرط چ ین جامعهای این ا س که مفهو سیا سی
عدال بر آن حکمفرما باشد .مفهو سیاسی عدال قبو از همه چیز به این ویژگی ممتاز
می شود که به اصطالح رالز «به خود ایستاده» اس  ،یع ی از هرگونه فرض متافیزیکی و
معرف ش اختی یا اخالق عمومی مستقو اس و از بح های فلسفی دربارهء م شا اصول
اخالقی و نحوهء ش اخ ما از آنها و حتی م سأله حقیق آن ا صول اجت اب میک د و از
این حی بیطر اس ن  .این در واقع به مع ای بازسننازی مفهو عدال به مثابه انصننا
اسنن که رالز سننالها پیش در کتاب نظریهای در باب عدال مطرح کرده بود .برای این
م ظور افراد با ید فارغ از اعت قادات اخالقی یا مذهبی یا مسنننلکی به خود به ع وان
شهروندان یک دموکراسی ب ارند .چ ین چیزی به عقیدهء رالز شدنی اس زیرا مرد به
هر حال و صننر نظر از برخی اعتقاداتشننان در برخی باورهای عمیق و ریشننهدار درباره
ا صول عدال ا شتراک نظر دارند .رالز میگوید مفهو سیا سی عدال دارای سه ویژگی
اس
 )1در مورد نهادهای سیاسی و اجتماعی اساسی ،یع ی ساختار اساسی جامعه کاربرد
دارد.
 )2مستقو از نظریههای فراگیر ،قابو طرح اس  .هرچ د البته اجماعی از آن نظریهها
ممکن اس آن را تأیید ،یا به اصطالح رالز اجماعی متداخو ،بک د.
 )3رژی های لیبرال از ایدههای اسنناسننی نهفته در فره گ سننیاسننی بدسن میآید،
ایدهها ی همچون تلقی شننهروندان به ع وان افرادی آزاد و برابر که جامعه را نظامی برای
همکاری عاقالنه میدان د.
ا صول سیا سی در چ ین چارچوبی در صورتی خ صل لیبرال دارند و میتوان د در
مورد ساختار اساسی جامعه اعمال شوند که
 )1حاوی فهرستی از بعضی حقوق و آزادیها و امکانات اساسی باش د.
 )2حقوق و آزادی ها و ام کا نات مزبور را بر مدع یات کسنننانی اولو ی ده د که
میخواه د جمیع مرد را بر مب ای آموزههای جامع و فراگیر به سعادت و کمال برسان د.
 )3ضامن اقداماتی با ش د که و سایو ا ستفادهء موثر از آزادی را در اختیار شهروندان
باذارند .این یع ی لیبرالیس سیاسی رالز( .فوالدوند ،1385/05/18 ،روزنامه اعتماد ملی)
ویل کیملیکا

ویو کیملیکا در کتاب « شهروندی چ د فره ای» تالش می ک د تا از زاویه سیا س
لیبرالی به دفاع از سننیاس ن چ د فره ای بپردازد .به نظر کیملیکا ،آزادی در مفهو
لیبرالیستی به مع ای آزادی در حق انتخاب سبک زندگی اس و دو پیش شرط اساسی
دارد آزادی درونی یع ی زندگی بر اسنناس ارزش های مورد پذیرش فرد بی آنکه از
ت بیه یا مجازات هراسان شود و آزادی برای به زیر سؤال بردن آن اعتقادات و ارزشها و
بررسی آنها در پرتو اطالعات جدید .(Kymlicka, 1995: 24-30) .در جامعه لیبرال هر دو
این آزادی ها محتر ه ست د ،ولی سؤال مه این ا س که این گونه آزادی فردگرایانه
لیبرالی ستی چاونه با ع ضوی در فره گ های اجتماعی پیوند می یابد؟ کیملیکا می
گوید «آزادی شامو انتخاب میان شقوق گزی ه های مختلف ا س و فره گ جامعه نه
ت ها این شقوق را فراه می آورد ،بلکه آنها را برای افراد مع ادار می ک د» ).(Ibid: 83
کیملیکا معتقد ا س که اگر واقعاه لیبرالی س «آزادی ان سانی» را شعار خود قرار داده
ا س  -خواه م ظور از آن آزادی از اجبار با شد خواه آزادی در حق تعیین سرنو ش و یا
حقّ برخورداری از لذایذ فردی -مدارا و احترا به حقوق دیاران بخ شی از آن خواهد بود
و به همین جه تکثر گرایی بخشنننی تفکیک ناپذیر از جوامع لیبرال خواهد شننند .در
مقابو ،م تقدان لیبرالی دفاع از حقوق شننهروندی معتقداند که این لیبرالیسنن به دلیو
تکیه بیش از اندازه بر حقوق فردی نمیتواند افراد را به ع وان موجوادت فره ای که با
جمع و گروه وابسننتای دارند و با آن هوی پیدا می ک د در نظر آورد .به نظر این عده،
ت اقض ا سا سی که در بطن شهروندی لیبرال وجود دارد این ا س که در عین ای که از
حقوق افراد دفاع می ک د ،از پرداختن به تعلقات گروهی آن ها ناتوان ا س  .ان سان ها از
یک طر آزادی خود را در گرو تعلقات گروهی خود می یاب د ولی از طر دیار برخی
سن ن ن گروهی وجود دارد که آزادی را از انسنننان سنننلب می ک د .اما به اعتقاد کیملیکا
لیبرالیسنن حوزه وسننیعتری از روابط میان فرد و جامعه را نیز پوشننش می هد -حقوق
جمعی نیز میتواند وارد فلسفه لیبرال گردیده و نقصانی را که در رابطه با آزادی و برابری
وجود دارد پو شش دهد؛ به ع وان نمونه ،این م تقدان می گوی د مطالبات فم ی ستی از
حقوق زنان در ساختار اجتماعی بومیان دفاع می ک د در حالی که زمانی که به سراغ این
زنان می روی می بی ی که آن ها از طریق فره گ بومی خود احسنناس هوی می ک د
و در آن راح تراند.

با مالحظه این ت اقض وی کماکان بر این باور اسننن که می توان با در نظر گرفتن
موارد استث ایی که با لیبرالیس م افات دارد و ارا ه مفاهی دربرگیرنده که از موضع افراد
در برابر فشار گروهی ک می ک د ،از دریچه لیبرالیس به چالشهای فوق پاسخ داد.
در همین رابطه و برای تقوی ب یادهای جمع گرایانه لیبرالی س وی معتقد ا س که
باید به صورت جز ی و با تکیه بر شواهد تجربی حقوق شهروندی را در هر یک از گروه
ها به بح باذاری و لذا از همان ابتدا بین اقلی های ملی و قومی ها و مهاجران تمایز
رو ش ی برقرار می ک د و حقوق شهروندی نیز بر همین ا ساس تعریف و اعطا شود .برای
مثال ،در رابطه با حقوق اقلی های ملی که به اعتقاد او «گروههایی هسننت د که از برخی
جهات دارای تاریخ ،اجتماع ،قلمرو ،زبان و فره گ خاص خود هسنننت د» ،اگر بخواهی
برای ای ها جای ااهی قا و شنننوی با ید آن ها را به ع وان یک کو مجزا به رسنننم ی
بش اسی »(.) Ibid:118
به اعتقاد وی توجه به حقوق اقلی های قومی باید شکو نهادی ه بایرد و اگر گروهی
در درون جامعه بزرگتر مظلو واقع شده ا س باید اجازه دا شته با شد تمایالت خود را
نهادی ه ک د .به همین جه وی این م سا و را به طریق سیا سی قابو حو می داند .به
اعتقاد او «زمانی می توان گروهها را به صننورت م صننفانه وارد اجتماع سننیاسننی کرد که
م زل  ،قدرت و حقوق و ضمان های متمایز را در ک ار حقوق مر سو شهروندی برای
هر گروه به رسمی بش اسی ».)206 Ibid:(.
اما این نظریات لیبرابیسننن ها مورد نقد قرار گرفته اسننن  .به ع وان مثال از نظر
یونگ ،شیوه ای که لیبرالی س بین عمومی و خ صو صی تمایز ایجاد می ک د ،نا شی از
تأکید لیبرالی بر تمامی و کلی به ع وان شرط ضروری شهروندی ا س  .وی معتقد
ا س  ،تو سو لیبرالی به عمومی نهایتاه توهمی بیش نی س ؛ زیرا در تحلیو نهایی هیچ
کس نمی تواند از ویژه بودگیاش فراتر رود .از این رو ،تالش لیبرالی برای خلق یک
عمو هماون و متحد مسننتلز بیرون راندن همه گروه هایی اسنن که نمی خواه د
نقطه نظر عمومی را بپذیرند .از آنجا که گروه های اجتماعی مختلف دارای تجربه ها،
تاریخ ها و دیدگاه های مختلفی درباره زندگی اجتماعی هست د ،هیچ گروهی نمی تواند
تماماه تجارب گروههای دیار را بفهمد .یونگ با فرض شنننیوع تفاوت و ویژه بودگی،
استدالل می ک د که شهروندی مبت ی بر برابری رسمی و بیطرفی نیز مااله به نفع گروه
مسلط تما خواهد شد .یونگ در مقابو ،شهروندی تفکیک شدهای را پیش هاد می ک د

که مشننارک و دربرگیری همه اعضننا جامعه را از طریق توازن قدرت بین گروههای
صننناحب امتیاز و گروه های محرو فراه می ک د .وی تالش می ک د تا از طریق
نمای دگی خاص – گروهی در سطوح مختلف حکوم از و ضعی این گروه ها حمای
ک د .مدل نمای دگی گروهی یونگ برای بسننیاری از اقلی های درگیر ک ونی که در
مبارزه برای ش اسایی هست د ،جذاب اس ) Baumeister, (1999:87-96 ).

راه حل دموکراتیك برای تفاوت
راه حو دموکراتیک تفاوت ،واب سته به دو شرط ا سا سی ا س نخ س این فرض که
آدمیان می توان د تغییر ک د تا مرد اولوی ها و افکار خود را در مواجه با افکار و
اولوی های دیاران مورد بازناری قرار ده د .این گزاره نزدیک به س دموکرا سی
رایزنانه اسننن که بر اثرات دگرگونی مباحثه عمومی تأکید می ک د و بر این باور
نیست د که اولوی های مرد ثاب و از پیش تعیین شده اند.(Phillips, 1999: 134).
دومین فرض این ا س که هوی های ما نیز بدین سان دگرگون می شوند .این
افکار و عقاید ما ه ست د که به هوی هایمان شکو میده د و با تغییر آنها هوی های
ما نیز دگرگون می شوند .هوی  ،امری اساساه اجتماعی ا س و می توان دو دلیو برای
این ادعا اقامه کرد نخ س ای که ما در رابطه با دیاران هوی مییابی  .به تعبیر دیار،
ما چاونه خودمان را در رابطه با دیاران می بی ی و چاونه از سوی دیاران دیده می
شوی  .دو  ،آنچه برای هوی ما مه ا س  ،معموال به لحاظ اجتماعی تعریف می شود.
)(Jones, 1999: 65

ب ابراین «هوی ب شری به صورت دیالوگی ساخته و خلق می شود ،پس ش ا سایی
عمومی هوی های ما م ستلز سیا ستی ا س که ف ضایی بر ما ایجاد ک د تا درباره آن
بخش هایی از هوی هایمان که با دیاران م شترک و سهی ه ستی وارد رایزنی عمومی
شوی »).(Ibid

مدرنیسم دموکراتیك جدید
یکی از ارزش های دموکرا سی ،ت ساهو ن سب به باورها و کردارهای گروه های مختلف
اس  .این تساهو نمیتواند تا حدی گسترده باشد که باع اضمحالل خود دموکراسی
شود .ارزش و بهای باورها و کردارها کمکی ا س که آنها به ایجاد و تداو یک جامعه

خوب می ک د .از این رو ،آنها نیز مقدس نیسننت د .از نظر راتا ،تعهد دوباره به جهان
شننمولیگرایی مدرنیته می تواند فرصنن های زیادی برای عدال اجتماعی وفره ای
دربرگیرنده فراه ک د.(Ibid: 277).
ش اسایی این امر مبت ی بر اصولی اس که برای دموکراسی بسیار حیاتی و اساسی
هست د فردگرایی ،خردورزی انتقادی و حوزه عمومی گفتمانی که در آن گروههای ری
نفع گوناگون می توان د بدون خشننون و بدون تحریک مرد برای رسننیدن به اجماع
غیرعقالنی نبرد ک د.

کمونیتاریانیسم
س فکری کمونیتاریانی س در یوتوپیانی س سو سیالی ستی سدهی نوزده متفکرانی
چون رابرت او ن و پیتر کروپوتکین ریشننه دارد .اما کمونیتاریانیس ن مکتب فکری بیانار
فل سفهی سیا سی خاص ،فقط در دههی  1980و دههی  1990ظهور کرد( .هیوود ،عال ،
 ،1383صن ن  )611-610در اواخر  1990گروهی از فیلسنننوفان اجتماعی ،علمای اخالق و
دانشننم دان علو اجتماعی واشننی اتن مجمعی تشننکیو دادند که در این مجمع عمدتاه
درباره عالقه به جامعه بح می شننند .کمونیتاریانیسنن نامی اسنن که این گروه برای
مجمع شان انتخاب کرده اند ،اما این ا صطالح خود در سال  1841تو سط بارمبی ابداع
شد ،که مؤ سس انجمن کمونیتاریانی س جهانی بود .ا ستفادهی عمومیتر و معا صرتر از
این اصطالح -که «وابسته یا مخت به جماع اس » -اولین بار در سال  1909در کارِ
ماکس وبر دیده شد .تاکید اع ضای این گروه بر این مطلب بود که ،اآلن زمانی ا س که
باید توجه اساسی به مسئولی مشترک افراد برای اصالح جامعه معطو شود .هد این
گروه عمدت ها کمک به ایجاد تعادل بین حقوق فردی و مسنننئولی جمعی بود و آموزه
ا سا سی آنان ،آموزش میراث فره ای و ارز شهای م شترک افراد بود .این آموزش شامو
سه مولفه اصلی بود که عبارت د از  -1احترا به شان و م زل همه افراد جامعه  -2تلقی
مدارا به ع وان یک فضیل و  - 3قبیم تلقی کردن هر گونه تبعیض گذاری.
اگر چه رویکرد جماع گرا در چ د سال اخیر به صورت ر سمی شکو گرفته ا س ،
ولی رگههای این تفکر را میتوان در اندی شههای ار سطو و هاو یاف  .به عقیده ار سطو،
ان سان ماهی اجتماعی دارد و زندگی اجتماعی شکلی از حال طبیعی ان سان ا س  .به
نظر او دول صرفاه به م ظور حمای از افراد موجود نی س  ،بلکه دول م سئولی کمک

به افراد ،برای تبدیو شدن به شهروندانی با فضیل را ،بر عهده دارد .به نظر ارسطو دول
این کار را می تواند از طریق تعلی و تربی انجا دهد .مک ای تایر ،س ن دل و نوسننبا از
نظریهپردازان معاصننر این مفهو هسننت د .مک ای تایر معتقد اسنن  ،براسنناس عقالنی ،
عضننوی در جامعه ضننروری اسنن ؛ چرا که افراد جامعه در واقع ناقالن اصننلی هوی
اجتماعیشان هست د .وی جامعه را پدیدهای می داند که می تواند انسان را از یک حیوان
وحشنننی به یک موجود انسنننانی تبدیو ک د .مک ای تایر فره گ فردگرایانه و تاکید بر
م افع و حقوق فردی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد اسنن این شننیوه اهمی جامعه و
ارزشهایی مشترک را مورد غفل قرار می دهد( .مدنی قهفرخی ) 103-1390،102
به طور کلی ،مه ترین ادعای نظریهپردازان جماع گرایی ایجاد یک نظ سننیاسننی
جدید ا س  .آنها معتقدند با توجه به وقایع قرن بی ست کارایی دو نظریه سو سیالی س و
لیبرالی س زیر سوال رفته ا س  .از ای رو ،رویکرد جماع گرا در مقابو دو رویکرد غالب
در علو اجتماعی یع ی رویکرد لیبرالی ستی و رویکرد سو سیالی ستی قرار می گیرد .در
حالی که نقطه آغاز سنوسنیالیسن ها و کانون محوری نظریات آنها ،جامعه اسن و برای
لیبرالها این کانون فرد ا س  ،جماع گرایی می کو شد تا تلفیقی کارآمد از فرد و جامعه
ارا ه دهد .همچ ان که لیبرال ها با تاکید بر فرد ،از جامعه و مقولههای اصنننلی آن غفل
می ک د و سوسیالیس ها نیز با تاکید بر جامعه از فرد و توانایی م حصر به فرد او غافو
می شوند ،جماع گرایان هر دو رویکرد را افراط و تفریطی دان سته و فردِ بدون جمع یا
جامعه و جامعه بدون فرد را ناق می دان د .آنها به فردگرایی لیبرالیسنن و دول مقتدر
سو سیالی س انتقاد دارند و در مقابو ،جماع گرایی را به ع وان یک راه میانه پی ش هاد
می ک د .در مجموع جماع گرایان در اندیشنننه ایجاد تعادل بین نیروهای اجتماعی و
فرد ،بین جماع و خود مختاری ،بین خیر عمومی و آزادی ،بین حقوق فردی و مسؤلی
اجتماعی هست د.
جماع گرایان بح خود را با انتقاد از مفهو لیبرالی فرد شروع می نمای د .همانطور
که مایکو س ن دل میگوید «فرد از دیدگاه لیبرال «گسننخیته از اجتماع» اس ن  ،بدین
مع ی که قادر ا س بدون مراجعه به س های به ارث ر سیده یا اهدا م شترک ،یک
نقطه شنننروع خارز از اجتماعی که خود جزیی از آن اسن ن  ،اتخار نماید و اهدا و تعهدات
خود را تعریف و باز تعریف ک د .فرد لیبرال دارای حقوق و وظایفی موهبتی اسننن که به
گونهای جهان شمول و انتزاعی مشخ شده اند و از این رو ادعا ها و وظایفی که نتیجه
پیوندهای شخصی و اجتماعی ما هست د ،بدون اهمی تلقی می شوند».

جماع گرایان معتقدند که «خودِ» فردی شده لیبرالیس فقط در جایی مسلط اس
که پیوند های اجتماعی از بین رفتهاند و افراد خود را م زوی و سنننرگردان و بدون هد
می یاب د ،هر چ د حتی در ای جا نیز زندگی یا س اجتماعی یک مرجع ضروری برای
نارضنننایتی فردی اسن ن  .جماع گرایان به گونه ای ه جاری چ ین فردگراییای را غیر
مطلوب می دان د .آنان ترجیم می ده د از « فرد وضننعی م د » صننحب نمای د ،فردی
که در دل یک اجتماع قرار دارد و به وسنننیله تعلقات و فه مشنننترک خود که زندگی
اجتماعی خود را شننکو می دهد ،تعریف می شننود .ما برخی حقوق و وظایف ویژه را که
«خ صو صی اخالقی» ما را می سازند از اجتماعی که در آن زندگی می ک ی اتخار می
نماید و همزمان ضرورتاه « در اهدا و مقاصد جامعه خود درگیر می شوی ».
این مفهو سنننازی از حقوق و وظایف ،به ع وان اموری ویژهی اجتماعات ،و مفهو
سازی از اهدا به ع وان اموری که در اجتماعات م شترک اند ،در تعارض با تعهد لیبرال
وظیفه ش ن اس نسننب به حقوق جهان شننمول و اهدا ویژهی فردی قرار دارد .جماع
گرایان ن سب به رو شی که طرفداران اخالق معطو به وظیفه ا صرار می ورزند که از آن
طریق حق (اصننول جهان شننمول عدال ) باید پیایری خیر و م فع دسنن جمعی را
محدود سازد یا مرزهای برای آن قرار دهد ،تردید روا می دارد .لیبرال های وظیفه ش اس
اسنننتدالل می ک د که از آنجا که ما نمی توانی به طور کامو اهدا دیاران را بفهمی ،
هر گو نه پیایری جمعی یک هد اجت ماعی برتر ،خود را بر فه افراد از خود تحم یو
خواهد کرد .از سوی دیار ،س دل بر این نکته پافشاری می ک د که زندگی مشترک یک
اجتماع می تواند این ابها را کاهش دهد و اجازه دهد که برخی فه های مشنننترک از
خود ،میان مرد ظهور یابد و با ای ها اهدافی که رات ها مشنننترک نیسنننت د و تحمیو ه
نشنندند ،ظهور یاب د .در نظر سنن دل ،لیبرال امر خود را ک ارزش می نمای د زیرا تعریف
آن را به محاسننبه های افرادی که در راسننتای نفع شننخصننی خود کار می ک د ،وا می
گذارند .در مقابو در یک اجتماع ،چ ین چشنن اندازی وجود دارد که همه می توان د به
سوی یک خیر مشترک که از لحاظ اخالقی ارزشم د اس تالش نمای د.
جماع گر ایی به ما ن شان می دهد چاونه برخی وظایف و م سولی های اخالقی که
بر دوش داری در ارتباط با مردمی اسنن که در اطرا ما قرار دارند؛ حال چه فامیو ما
باش د ،چه دوس ما باش د یا کو اجتماع .این دیدگاه همچ ین به ما نشان می دهد که
زبان اخالقی انتزاعی در زندگی عمومی بهتر از زندگی غیر ر سمیتر و با اح ساس متقابو

مان د یک گروه از آش ن ایان کار می ک د .در چ ین گروهی از آش ن ایان اغلب م اسننب تر
این ا س که عمو به سبب ع شق و وفاداری شخ صی یا پدر ساالری حمایتی یا به شیوه
هایی که بر اساس دانش خودمانی قرار دارند ،صورت گیرد نه مطابق اصول غیر شخصی
و بی تمییز که مورد نظر طر فدران اخالقی معطو به وظی فه می باشننند .باالخره،
همبسنننتای اجتماعی مورد نظر و ایده ال جماع گرایان به یک نق راتی در زندگی
مدرن اتمیزه شده ا شاره دارد .این ایده ال جماع گرایان احتمااله با آرمان ک سانی که از
حقوق فردی دفاع می ک د دارای اشتراک می باش د( .مارش و استوکر ،1388 ،ص )62-59
در کو کمونیتاریانیس ن ها بر خصننل فردگرایانه و م فع طلبانه مفهو شننهروندی
مدرن و لیبرالی ایراداتی وارد کردند ،زیرا به نظر آنها چ ین مفهومی به نفی اندیشنننه
مصلح عمومی و فضیل مدنی به مع ای رایج در اندیشه اولیه دموکراسی (مثاله روسو)
بیانجامد .از دیدگاه لیبرال ها ،شهروندی عبارت اس از توانایی افراد در تشکیو و تعقیب
بردا ش خود شان از مفهو خیر و م صلح با رعای احترا برای بردا ش دیاران از آن
مفهو  .پس مفهو خیر عمومی به مع ای کالسنننیک از بح خارز اسننن  .اما از نظر
طرفداران ا صال جماع  ،مفهو خیر عمومی به طور ا سا سی مقد بر بردا ش افراد از
م افع و امیال خود شان ا س و شهروندی نیز ا سا س ها به مع ی توانایی برای ت شخی و
رعای خیر هماانی اس  .از سوی دیار لیبرال ها برآن د که تصور خیر و صالح عمومی،
دارای م ضامین و ع ا صر توتالیتری ا س و دموکرا سی به مع ای کثرتگرایی ،با چ ین
ت صوری سازش ندارد( .ب شیریه ،1382 ،ص  )268-267اما کمونیتاریانی س ها تأکید دارند
که خود در اجتماع پرورش می یابد ،بدین مع ا که هر فردی به نوعی نمایانار جامعهای
ا س که تمایالت ،ارزشها و هد های او را شکو می دهد .این نکته نه ت ها توجه را به
ی جدایی تجر به ها و
ن مفهوم ِ
رو ند جام عه پذیری ج لب می ک د ،بل که به ناممکن بود ِ
عقاید فردی از متن اجتماعی که مع ای آن را تعیین می ک د ،نظر دارد .برای درک و
فه ما از عدال  ،ایسننتایش کمونیتاریانیسننتی نتایج خاص دارد .کمونیتاریانها می گوی د
نظریه لیبرالی عدال بر فرضیههایی دربارهی گزی ش شخصی و رفتار فردی مبت ی اس
که هیچ مع ایی ندارند ،چرا که در مورد موضنننوعی انتزاع شنننده از آن به کار می روند.
ب ابراین نظر یه های فراگیر عدا ل با ید جای خود را به نظر یه هایی ده د که دقی ق ها
موردی و خاص هسننت د .وضننعی همان د با آنچه که نظریه های پس ن مدرن ارا ه دادند.
(هیوود ،عال  ،1383 ،ص )611-610

مبانی انسان شناسی رویکرد جماعت گرایی
 -1نسبت فرد -جمع
جماع گرایان بر این باورند که فرد ت ها در متن جامعه قابو تصنننور اسننن و افراد
همچون ات های مستقو و ش اور در فضا نیست د .از دیدگاه آنها وجود فرد به زمی ه های
تاریخی و اجتماعی جامعهاش ب ستای دارد و نمیتوان او را م ستقو از آن فرض نمود .بر
این اسنناس ،جامعه بر فرد تأثیر همه جانبه و فراگیر دارد و هوی افراد را در خود احاطه
کرده ا س  .در نتیجه فرد هویتش را از جامعه بد س می آورد .در این خ صوص س دل
معتقد اسن غایاتی که افراد در پی آن هسنت د ،توسنط آنها انتخاب نمی شنود ،بلکه در
نظا معین اجتماعی موجود و مفروض د.
همچ ین او معتقد اس بح حقوق فردی ،آزادی انتخاب و استقالل ،تصوراتی ناشی
از درک نادرس انسانها به ع وان افرادی بی قید و ب د اس  .به عقیده س دل این نااه به
ان سان از این جه نادر س ا س که اهمی اخالقی تعهدات و الزاماتی را که نا شی از
قیود اجتماعی و تاریخی مشننترک می شننود ،نادیده می اناارد .ب ابراین برای شنن اخ
انسننان باید ماهی اجتماعی وی را ش ن اسننایی کرد .چرا که خلقیات ،اهدا و اسننتدالل
های افراد همه موضنننوعاتی هسنننت د که به اجتماع و فره گ و به گروههایی از معانی،
تجارب و مالحظات و نر های اجتماعی وابسته می باش د .به طور کلی هر فردی ،خودی
در میان خودهای دیار اسننن که هرگز نمی توان بدون فه مجموعهای که او را احاطه
کرده اس  ،او را توصیف کرد .براساس رویکرد جماع گرایی ،از آنجاییکه جامعه هوی
ان سان ها را ت شکیو می دهد ،آنچه برای جامعه بهترین آرمان مح سوب می شود برای
افراد نیز بهترین ایده آل تلقی میگردد و در مسیر تعیین آرمانها ،س و مرجعی نقش
ا سا سی ایفا می ک د .به طور کلی ،از نقطه نظر جماع گرایان ،ا شخاص در واقع ناقالن
هوی اجتماعی د و بدون وجود جامعه ،افراد هویتشنننان را از دسننن می ده د هرچ د
جامعه نیز از مع ایی که افراد به کارها و اعمال خود می ده د هوی پیدا می ک د.
 -2نسبت جامعه -فرد
جماع گرایان بر این عقیده اند که جامعه ،گروهی از افراد اسننن که به وسنننیله
ب دهای مشننترک زبانی ،فره ای و تاریخی بصننورت درونی به همدیار ت یده شننده اند.
ارتباط افراد در جامعه ارتباطی م سننج  ،قانونی ،قراردادی و رسننمی و مبت ی بر حقوق
اسنن  .ب ابراین جامعه آن چیزی اسنن که هوی افراد را تشننکیو می دهد و پدیده ای

اس که می تواند انسان را از یک حیوان وحشی به یک انسان تبدیو ک د .بر این اساس،
س دل به جامعه ای ا شاره می ک د که اع ضای آن در مفهومی از جامعه به همدیار گره
خورده اند ،به گونه ای که آن افراد صننرفاه احسنناسننات جامعه را بیان می ک د و اهدا
جامعه را دنبال می ک د و بدون این که هوی فردیشنننان را درک ک د و بدون این که
احساسات و آرزوهای خودشان را مه تلقی ک د ،از جامعهای که خودشان بخشی از آن
را تشکیو می ده د ،دفاع میک د.
جماع گرایان بر این باورند که مجموعهای از اصنننول عقالنی ،براسننناس زمی ه های
اجتماعی و تاریخی جامعه قابو تدوین اسننن  .به نظر آنان ،این اصنننول چارچوب کلی
ا هدا و التزا مات اخالقی جام عه را تشنننک یو می د هد و محوری ج ه ای جاد نظ و
باز سازی جامعه و انجا ا صالحات اجتماعی ،مح سوب می شود .همچ ین به عقیده بیر
تعهد برای ایجاد برابری ،به ع وان ویژگی محوری ،سیا س های عمومی جامعه جماع
گرا محسوب می شود .به نظر او ،از جمله تعهدات به م ظور ایجاد برابری ،مشارک کامو
شنننهروندان در فعالیتهای اقتصنننادی ،اجتماعی و سنننیاسنننی اسننن ( .جعفرآبادی و مهر
محمدی ،1385،ص

)64-9

 -3نسبت سنت -عقالنیت
جماع گرایان بر این عقیدهاند که انسننان حیوانی اس ن داسننتان سننرا؛ لذا مبت ی بر
عقالنی و فضیل اس  .اما لیبرالیس با انکار مشروعی برای روای های س تی مبت ی
بر عقالنی به هیچ گرایی و پایان گفتار عقالنی درباره رفتار کشننیده شننده اسنن  .درک
م اسب و م طقی از س که مبت ی بر عقالنی می باشد از ویژگی های رویکرد جماع
گرا قلمداد می شننود .جماع گرایان معتقدند یک رابطه اسننتلزا متقابو میان مفاهی
روایی ،معقولی و پا سخاویی وجود دارد؛ لذا همه تالش ها برای مفهو هوی شخ صی
به طور مستقو و جدا از مفاهی روایی ،معقولی و پاسخاویی محکو به شکس اس .
(کهون ،پیشین ص

).548-571

مفاهیم اصلی رویکرد جماعت گرایی
اسننناس تفکر رویکرد جماع گرا را جامعه گرایی تشنننکیو میدهد .بر طبق این ایده،
مفاهیمی مثو دول  ،اجتماع ،انسننجا گروهی و یکپارچای ،مسننلک میهن -پرسننتی،

ملی گرایی ،احترا برای صاحبان قدرت مثو خدا ،م شارک  ،برابری ،عدال  ،م سئولی
پذیری ،فضننایو اخالقی و تخیو حکایی از جایااه خاصننی برخوردار هسننت د .تعدادی از
مفاهی رکر شده ،در دیدگاه جماع گراینی از تعبینر خاصنی بنرخوردار اس  .ب ابراینن
ضنروری اس آن مفاهی با نظر به برداش جماع گرایی توضیم داده شود
 -1اجتماع یا جماعت
جماع گرایان ،اجتماع یا جماع را محوری برای تعیین و تأیید ارز شهای ا سا سی
جامعه و م سئولی های افراد مح سوب می ک د و اجتماع را عامو سازنده هوی افراد
می دان د .از این رو قیود اجتماعی ،مسنننلمات زندگی افراد را تشنننکیو می ده د و این
قیود ،ضمیمه هایی ه ست د که از یک سو نظ اجتماعی مترتب بر آن ا س و از سوی
دیار م بعی به م ظور تدوین قوانین مورد نیاز جامعه تلقی میگردند.
 -2دولت
جماع گرایان بر این باورند که دول نظامی اس که نه ت ها وظیفه حمای از افراد
جامعه را بر عهده دارد ،بلکه موظف اسنن با فراه آوردن وسننایو الز  ،شننهروندانش را
خوب و با فضننیل تربی ک د .به عبارت دیار ،توسننعه ادراک اخالقی و درسننتکاری از
وظایف اولیه دول مح سوب می شود .به عقیده آنان ،دول نقش فعال و مداخله ک ده
ای جه دفاع از جامعه و ارزش هایش بر عهده دارد.
 -3انسجام و یکپارچگی
بر اسنناس نظر جماع گرایان ،هم وایی افراد با ه و با ه جارها و الاوهای اجتماعی
موجود در جامعه انسجا و یکپارچای گروهی محسوب می شود .برای این م ظور حفظ
میراث فره ای و ارز شهای م شترک افراد جامعه از اهمی ویژه ای برخوردار ا س
و التزا به قیود اجت ماعی و تاریخی نیز ا هم ی اخالقی دارد .به عق یده ج ما ع
گرایان ،تقوی روح جمعی ،مهار کردن خود محوری و توسننعه قلمرو عمومی زمی ه
های الز جه ایجاد انسنننجا و یکپارچای گروهی به حسننناب می آی د( .مدنی
قهفرخی ) 59 -1390،55

 -4برابری
جماع گرایان بر این باورند که برقراری عدال اجتماعی در جهان و توزیع دوباره
ثروت و درآمد ،مع ای واقعی برابری محسوب می شود .از این رو تعهد برای ایجاد عدال
اجتماعی در جامعه ،ویژگی محوری سننیاس ن عمومی جماع گرایان در نظر گرفته می
شنننود .از جمله تعهدات برای ایجاد برابری ،فراه آوردن زمی ه های م اسنننب به م ظور
مشارک در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی اس .
 -5آزادی
جماع گرایان بر این باورند نارانی از آزادی و خور مختاری فردی به ما نمی گوید
که چه نوع آزادی در یک زمی هی خاص م اسنننب اسننن  .و نیز نمی پذیرد که آزادی و
خودمختاری متراد اس با فرص و انتخاب بدون قید و شرط .اما می پذیرد که ارزش
جماع در کمکی اس ن که به طور م حصننر به شننکوفایی افراد میک د .خود مختاری و
آزادی به ع وان مشنننخصنننهای از فردی و خودباوری مسنننتلز تعهد و به همان میزان
انتخاب اس .
 -6فضایل اخالقی
جماع گرایان ،رهایی از خود محوری ،پذیرش دیاران و همدردی و هم وایی کردن
با آنان ،گسننترش انسننجا و یکپارچای گروهی ،اعتماد به یکدیار ،شننجاع و برقراری
عدال در جامعه را مهمترین فضایو اخالقی محسوب می ک د.
به طور کلی از نظر جماع گرایان ،اجتماع اواله یک موجودی میباشد؛ یع ی گروهی
از مرد یا یک نهاد یا رشتهای از نهادها مان د شرک  ،دانشااه ،خانواده و  ....ثانیاه اجتماع
به مع ای وجود روابط خاصی میان افراد اس  .بسیاری از چیزهای مشترک مان د اصول
مشننترک ،مع ای مشننترک ،اهدا  ،خیر مشننترک و زندگی مشننترک را میتوان نا برد.
روابط در میان اجتماع ه عی ی و ه ره ی اس و در نهای اجتماعات تمایو به تاکید
بر تداو موق این اجتماعات دارند .همچ ین عامو دیاری که مشننترک میباشنند یک
گذشته و یک آی ده اس  .نسلهای گذشته و اعقاب آی ده .نکتهای که همواره باید مدنظر
قرار داد این اسننن که روابط در اجتماع فراتر از روابط مادی قرار دارد و روابط انسنننانی
محدود به نقشننهای اجتماعی محدود نیسنن  ،بلکه روابط انسننانی اسنن و ما نمیتوانی

و شخ صی آنها ،بیتفاوت با شی لذا اجتماع یک

ن سب به ان سانی دیاران وجود خال
مفهو متعالی اس ( .مدنی قهفرخی ) 84-1390،77
مك اینتایر

یکی از م شهورترین جماع گرایانِ معتقد به سیا س ش ا سایی ،مکای تایر ا س .
مدعای اکثر آثار مکای تایر و در واقع مفهو رابط میان آنها ،نابسننامانی های اخالق و
فل سفه پ سارو ش اری ا س  .وی معتقد ا س که اخالق متجدد ،ما را از زمی ه های
اجتماعی و فره ای باورهایمان غافو کرده و در عوض نوعی فره گ عاطفه گرا را
جایازین نموده ا س  .این فره گ ،تمامی داوری های فره ای را نوعی اظهار مو ضع
شخ صی می داند که گ سیخته از زمی ه های فره ای ت ها به روحیات و اهدا فردی
مربوط در این فره گ فاقد هر نوع «خود» می شود و این بدان عل ا س که هوی
اجتماعی پ دا شته می شود .معیارهای فره ای به مان د غایات اجتماعی دیار ،مقبول
دان سته نمی شوند و هر فرد معیار خودش ش اخته می شود .لذا مفهومی از خیر که
خصل جمعی و گروهی داشته باشد و بتواند اجزاء پراک ده جامعه را به ه پیوند دهد
وجود ندارد .مک ای تایر به نقد این وضننع می پردازد و مفهو سنن های پژوهش
اخالقی را پیش می ک شد .وی معتقد ا س که س های پژوهش اخالقی متفاوت و
بعضاه رقیبی وجود دارد که مفاهی خاص خود را از خیر عرضه می دارند و در عین حال
قیاس ناپذیر و ترجمه ناپذیرند؛ این در مقابو ادعای اصننلی تجدد که جهان شننمول
گرایی اس قرار می گیرد.
به نظر مکی تایر ،لیبرالیسننن نسنننبی گرایی اخالقی را موعظه می ک د و ب ابراین
نمی توا ند پا یه ای اخالقی برای نظ اجت ماعی برقرار ک د .او تأک ید دارد که عدا ل و
فضیل به س های فکری خاص اختصاص دارند ،و او الاویی از زندگی خوب ارا ه کرده
آگوستین و آکو ی اس دارد( .هیوود ،عال ،
اس که ریشه در ارسطو و س مسیحی س
 ،1383ص )612

چارلز تیلور
تیلور نیز همان د سایر جماع گرایان برر سی ارزش های اخالقی را جدا از زمی ه های
اخالقی و اجتماعی نمیداند و معتقد ا س در س پژوهش اخالقی تجدد ،ت ها روابط

ما با دیاران مورد توجه قرار گرفته و رابطه انسننان با خودش که به زندگی مع ا می
بخشد نادیده گرفته شده ا س  .مه ترین پر سشی که بر رابطه انسان با خودش تأثیر
می گذارد ،مسئله چیستی «خیر برترین» اس  .تیلور ع وان می دارد که ما با خیرهای
بسننیاری زندگی می ک ی و دسننته ای را بر دسننتهای دیار ترجیم می دهی  .در این
میان ،می توانی به ش اخ خیرهای برین نیز دس یابی  .این خیرهای برین به لحاظ
فره ای واب سته ه ست د ،ب ابراین می توان د متفاوت با ش د .از این رو ،تیلور در کتاب
مشهور خود با ع وان چ د «فره گ گرایی بررسی سیاس ش اسایی» ،تالش می ک د
تا تمایز خود با دو نحله لیبرالیس و سیاس تفاوت پس مدرن را مشخ و سیاس
ش ا سایی خود را نظریه پردازی ک د .به نظر تیلور ،اهمی ش ا سایی با فه جدید از
هوی فردی و حذ سل سله مراتب اجتماعی ،در پایان قرن هجده شکو گرف  .به
نظر وی ،رو سو یکی از ب یان گذاران مفهو ش ا سایی ا س  .رو سو سه چیز را غیرقابو
اجت اب می دان س آزادی ،نقش های متفاوت و مق صود کاماله م شترک که همه این
موارد به اراده عا و یا حداقو شننکو هایی از روابط دو جانبه بسننتای دارد.(Taylor, .
)1994: 43

رو سو معتقد بود نمی توان شرایط برابر ایجاد کرد و باید هوی های نابرابر را در
قالب اراده عا قرار داد .روسنننو مدرنیته را بیاانای فرد و از دسن ن رفتن خودمختاری
سیا سی می دان س ؛ رو سو به ع وان ستایشگر جمهوری کال سیک دول شهر ،عمیقاه
ن سب به توانایی نهادی مدرنیته در به تحقق ر ساندن جماع م شکوک بود .خا صه این
که او عدال را به مثابهی نابودک دهی آزادی ان سان و امکانات سیا سی می دید .به یک
مع ا ،اعتقاد او به قرارداد اجتماعی حاکی از ایده آلی بود که از جماع داشننن  .به باور
روسننو ،کسننی که هماان او را به ع وان یکی از پایهگذاران جمهوریخواهی مدنی مدرن
می ش اس د ،قرارداد اجتماعی ت ها شکو ناب سازمان سیاسی اس  .در فلسفه سیاسی او
میو انسننان به آزادی ت ها می تواند خود را در جماع نشننان دهد .حس نابودی در این
س فل سفهی سیا سی ب سیار م شهود ا س  .نزد او ب یان جماع در پایهریزی سیا س
اسن ن  .اما مدرنیته که هرگز نمی تواند یک نوع خال از سنننیاسن ن را که به نهادهای
اجتماعیاش آلوده نشده باشد ایجاد ک د ،آن را تحلیو برده اس  .درک روسو از جماع
مبت ی بر نااه او به طبیع ان سان ا س که از نظر او ا سا س ها خوب بود و در ک شمکش با

نهادها و سننناختارهای اجتماعیای مان د دول اسننن  .این یک نااه اندا وار به جماع
اس که انتقاد به مدرنیته نیز هس ( .مدنی قهفرخی ) 1390،43
به نظر تیلور ،رو سو هزی ه زیادی برای سیا س ش ا سایی پرداخته ا س  .تیلور دو
حوزه ش اسایی را از ه متمایز می ک د؛ حوزه خصوصی که در آن شکو هوی و خود
به ع وان جایااه مه با دیاران مطرح می شود و حوزه عمومی که سیا س ش ا سایی
مبت ی بر برابری اس و نقش بیشتری را ایفا می ک د).(Ibid: 37
از این رو تیلور برای سیاس ش اسایی دو راه حو پیش هاد می ک د:
 .1حمای از حقوق اساسی افراد به مثابه موجودات انسانی.
 .2پذیرش نیازهای خاص افراد ،به ع وان اعضای گروه های فره ای خاص.
تیلور در نظریه ش ا سایی خود بر این اعتقاد ا س که اگرچه نظریه ش ا سایی از
مبانی لیبرال نشئ می گیرد ،اما م حصر به آن نیس و می تواند نااهی جهان شمول
داشته باشد .به همین دلیو ،او ش اسایی را صرفاه سیاسی می داند و خواهان این اس
که در این حوزه ،دول بی طر باشنند و روابط بین افراد ،بر اسنناس رهیاف فارغ از
ارزش شننکو گیرد .او معتقد اسن انسننان ها زمانی که و ارد عرصننه های اجتماعی و
سیا سی می شوند ،ت ها باید به ارزش های مورد توافق و رویه ها توجه ک د نه ارزش
های ب یادین.
در کو تیلور اشخاص را «افراد مجسمی» توصیف و تصویر می ک د که تاریخ و زمی ه
اجتماعی و زبان ش اختی که در آن زندگی می ک د هویتشان را به طور عمده شکو می
دهد ،ب ابراین «آزادی راستین» باید «واقع در محو» باشد( .هیوود ،عال  ،1383 ،ص )612
مایکل والتزر
یکی دیار از نظریه پردازان جماع گرا که به نظر برخی به نحله لیبرالی س نزدیک تر
اسنن  ،مایکو والتزر اسنن  .والتزر در کتابش تح ع وان «حوزههای عدالت» اسننتدالل
می نماید که معیار توزیعی م اسننب نه ت ها میان فره گها و اجتماعات متفاوت اسنن ،
بلکه میان حوزه های مختلف عدال مان د ام ی و رفاه ،پول و کاالها ،مقا  ،کار زیاد،
وق آزاد ،تحصنننیو ،عشنننق و لطف الهی نیز متفاوت اسننن  .وی به حمای از مفهو
«مساوات پیچیده» می پردازد .مساوات پیچیده به گونهای طراحی شده که معیار توزیعی
م ا سب برای یک حوزه به دیار حوزه که در آن ها معیارهای متفاوتی م ا سب ه ست د،

تجاوز ن ماید .این امر در یک جامعه بازاری ممکن اسننن به مع ای جلوگیری از مواردی
همچون خرید مرد یا خریدن مقا یا خریدن افتخار یا خریدن معافی از خدم وظیفه
نظامی توسننط ثروتم دان باشنند .این ها کاالهای هسننت د که نباید اجازه داد که با پول
بتوان آن ها را خر ید .در حوزه ام ی و ر فاه با ید ن ظا ح مایتی اجت ماعی ک و بیش
گسننتردهای وجود داشننه باشنند ،اما از آنجا که تعاریف نیاز و کاالهای اسنناسننی متفاوت
ه ست د ،هیچ حق فردی و جهان شمول ن سب به هیچ مجموعهای خاص از کاالها ،فراتر
از حق ن سب به زندگی و معی ش ا سا سی نمی تواند وجود دا شته با شد .خارز از ای ها،
سیا س های م ا سب بازتوزیع ،از فه م شترک اجتماعی و تعیین ک دگی سیا سی در
حال تغییر ،م تج می شوند .تما این دیدگاه ها ،م شروعی بازتوزیع از لحاظ اخالقی را
می پذیرند .اما فردگرایان افراطی یا همان لیبرتاریانی س ها آن را نقض ا سا سی آزادی ها
قلمداد می ک د و معتقدند این امر در نهای م جر به توتالیتاریسنن می شننود( .مارش و
استوکر ،1388 ،ص )74

والتزر در بح خود در ارتباط با رابطه خود و اخالق سه رهیاف را از ه متمایز
می ک د «رهیاف ابداع»« ،رهیاف کشف» که فیلسو در آن خود به ابداع اخالق می
پردازد؛ زیرا اخالق و طرح از پیش آمادهای وجود ندارد و «رهیاف تف سیر» ،که نوعی
اخالق اجتماعی ا س  .در رهیاف سو مورد نظر والترز ،پر سش اخالق این نی س که
چه کاری در س ا س  ،بلکه این ا س که انجا چه عملی برای ما در س ا س  .قانون
چارچوبی را برای این اعمال به د س میدهد ،اما آنچه که این چارچوب ها ر ا به یک
فره گ اخالقی تبدیو می ک د ،گفتاوهای م ستمری ا س که به فهمی فربه م تهی
می شود .انتقادی که معمواله به رهیاف گفتمان اخالقی به مثابه تف سیر وارد می شود،
آن ا س که تف سیر «آنچه ه س » رهیافتی محافظهکار و فاقد توان انتقادی ا س و
سرانجا به حفظ و ضع موجود می انجامد؛ چرا که مف سر باید در متن ح ضور دا شته
با شد و این وجود فا صله نقادانه را ناممکن می سازد .چ ین فا صله و انفکاکی ،به ایجاد
وضعیتی که به لحاظ عاطفی مستقو و به دور از احساسات و جانبداری رأی میدهی ،
کمک می ک د .اما والتزر چ ین انفکاکی را الز نمی داند و معتقد ا س که انفکاک و
استقالل کامو با حاشیه نشی ی خلط شده اس  .به نظر وی «حاشیه نشی ی در بیشتر
مواقع از جمله شرایطی بوده که باع برانایختن انتقاد گشته و در تعیین لحن و ظاهر

که باع

عد جانبداری و

خاص م تقد نقش داشننته اسنن  .اما این شننرطی نیسنن
احساسات ،آزاداندیشی یا عی ی گرایی شده باشد») .بهشتی 147 ، 1381،و(148
به نظر والتزر ،م تقد اجتماعی ت ها زمانی می تواند به نقد بپردازد که یا بومی با شد
یا بتواند خود را بومی ک د و به درک کردارها و نهادهای محلی نایو آید .آنچه برای نقد
راستین الز اس  ،برک اری و انفکاک از روابط قدرت ،اقتدار و سلطه حاک اس  .البته
این بدان مع ا نی س که والتزر در سیا س ن سبی گرا به پ س مدرن ها نزدیک می
شننود .او هرچ د که گوناگونی فره گ ها را مانعی برای ب یان هر گونه اخالق فربه با
مقبولیتی عا می داند ،اما معتقد اس به م ظور دستیابی به اخالق اقلی که مورد قبول
جوامع گوناگون فره ای باشد ،یافتن اصلی جهان شمول ضروری اس  .والتزر این اصو
را اصو خودگردانی می داند .این حق به نظر وی حقی اسا سی ا س که باید بر روابط
اعضای جوامع چ د فره ای با جوامع شان استوار باشد و هر جامعه فره ای باید بتواند
گرفتاری های محلی خود را اداره ک د.
در ا صو والتزر شکلی از لیبرالی س کمونالی ستی و پلورالی ستی ارا ه کرده ا س  .او
تالش در راه نظریه عا عدال را به نا ای که در راسننتایی قرار گرفته اس ن نمیپذیرد و
می گوید به جای آن باید در راه اصو « برابری دره تافته» کوشید که طبق آن باید در
توزیع خیرات اجتماعی مختلف مقررات متفاوتی به کار رود ،و از این راه «عرصنننههای»
جداگانهی عدال را ایجاد کرد( .هیوود ،عال  ،1383 ،ص )613-612
مایکل سندل
مایکو سنن دل نظریه پرداز سننیاسننی آمریکایی بیرحمانه از فردگرایی ،از عقیدهی «فرد
بیقید» انتقاد کرده اسننن  .او از مفاهی اخالقی و زندگی اجتماعی که در اجتماعات
متمایزی به طور ا ستوار نمایان شده ا س جانبداری می ک د و تأکید دارد که گزی ش و
هوی فردی را « بستایهای اخالقیِ» اجتماع ساختارب دی کرده اس  .س دل همچ ین
نظر داده ا س که فقدان محاط شدگی به مع ای آن ا س که دموکرا سی ممکن ا س
چ دان نپاید ،و از «جمهوری خواهی مدنی» که با س ن سننیاسننی ایاالت متحده امریکا
همراه میداند ،حمای می ک د( .هیوود ،همان ،ص )613
نتیجه گیری

رویکرد کمونیتاریانی س به ع وان نوعی نارش در فل سفه سیا سی ،از جهتی خاص ،یک
واک ش فکری در برابر لیبرالی س و سو سیالی س به ع وان فل سفههای سیا سی ا س .
گذشته از اختال نظرهایی که میان کمونیتاریانیس ها و لیبرالیس ها و سوسیالیس ها
در مورد مبانی انسانش اسی و جهانش اسی و مسا لی چون وظیفه حکوم  ،آزادی ،خیر
عمومی و رابطه فرد و جامعه وجود دارد ،باید ارعان کرد رویکرد کمونیتاریانیس در غرب
ک ونی به خصننوص در کشننور آمریکا جریان توانا و هوشننم دی اسنن که به ع وان یک
دیدگاه م سج و سازمانیافتة فکری در یکی از محورهای فعالیتش تح ع وان جماع
و هوی شهروندی به نقادی دیدگاههای لیبرالی س و سو سیالی س میپردازد؛ البته این
توانایی و هوشننم دی لزوماه به مع ی صننح و درسننتی تمامی دیدگاههای این فلسننفه
سیاسی و یا صح تمامی نقدهای این رویکرد از لیبرالیس و سوسیالیس نیس .
عبور از دیدگاه اتمیستی فردگرایانه لیبرالیس و توجه بر دیدگاههای مشارک جویانه
متضمن فواید بیشماری برای جماع اس
 افزایش آگاهی و درک و ش اخ در باب ک شاران و گروههای اصلی در سطم ملی و محلی تقوی اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی بهبود کمی و کیفی تسهیالت رفاهی برای تما سطوح جامعه.بر اسنناس رویکرد کمونیتاریانیسنن  ،جماع معاصننر ممکن اسنن به ع وان جماع
ارتباطی که مبت ی بر شنکو جدیدی از تعلق اسن  ،درک شنود .این به مع ای احسناس
تعلقی ا س که خاص شرایط زندگی مدرن بوده که در گروههای ناپایدار ،سیال ،خیلی
باز و کامال فردی شده ،م شاهده می شود .پیوندهای ارتباطی و ساختارهای فره ای در
جماع های معا صر ،امکانهای بی شمار تعلق ،بر ح سب مذهب ،ملی  ،قومی  ،سبک
زندگی و ج سننی ایجاد کردهاند .در چ ین جهان متکثری اسنن که انواع جدید ارتباط
ظهور می ک د .دوا جماع م وط به توانایی جسننن وجوی راه های تعلق ،به ویژه در
زمی هی جهانی با ناام ی فزای ده اس .
کمونیتاریانها می گوی د هدف شان از بین بردن عد تعادل در جامعه نو و در اندی شه
سیاسی اس که در آن افراد بدون احساس اجبار در وظیفه اجتماعی و مسؤلی اخالقی
اجازه دارند یا ترغیب شدهاند فقط م افع و حقوق خاص را در نظر بایرند .در این تهیاان
اخالقی ،جامعه ،کاماله به طور واقعی از ه می پاشنند .بدین ترتیب پروژهی کمونیتاریانی
می کو شد صدای اخالقی جامعه را به آن بازگرداند و به س تی که ری شه در ار سطو دارد،
«سیاس خیر عمومی» ایجاد ک د.
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