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بررسی مفهوم جماعت بر اساس نظریه کمونیتاریانیسم
حسن صادقیان

کمارعلیا1

چکیده
تأکید همزمان بر ارد  -جامعه ،جمرع ˚ اررد و سرنت ˚ عقالدیرت رویکررد کمودیتاریادیسرم را
متفاوت از رویکرد لیبرالیسم و سوسیالیسم کرده است.رویکرد لیبرالیسرم برر ارد رایری تمرکرز
دارد و رویکرد سوسیالیستی برجمع رایی ،اما رویکرد کمودیتاریادیسرم بره عنروان راه سروم بره
ددبال راع ااراط و تفریط دو رویکرد م کور است .با توجه به این که جامعه ما در یرر مسرائل و
بحرانهایی از جمله دقصان در همبستگی اجتماعی و بحران هویت ،بروز شرکافهرای برالقوه و
بالفعل متعدد ،در معرچ تهدید بودن ارد ،خادواده ،ااول سررمایه اجتمراعی و  ...اسرت ،رویکررد
کمودیتاریادیسم با تأکید بر عملکرد متوازن و متعادل در مسائل اجتماعی و سراختاری جامعره از
ظرایت و توادایی الزم جهت بهبود مسائل ذکر شده و بازتعریف مفهوم جماعرت برخروردار مری
باشد .ل ا در این مقاله دظریات لیبرالیسم و سوسیالیسم معرای و دقد ردیده و در دهایت دظریره
کمودیتاریادیسم و دقش آن در جامعه ایران مورد بررسی قرار می یرد.
واژگان کلیدی :نظریه ،لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،کمونیتاریانیسم ،فرد ،جمرع ،مسرا ل
اجتماعی.

 .1داد جوی دکتری جامعه شناسی سیاسی داد کده حقوق و علوم سیاسی داد گاه عالمه طباطبائی
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مقدمه:
جماعت 1از مفاهیم سنتی جامعه شناسی است که مفهوم آن بره سررعت تغییرر کررده و
این ارایند تغییر همچنان ادامه دارد .مفهوم جماعرت اکنرون دیرز بره مثابرهی دتیجرهی
تحوالت مهم اجتماعی ،سیاسی و ارهنگی در حال تغییر است .داد وران و پژوهنرد ان
سیاسی و اجتماعی ،مورخان و ایلسواان بر حسب استفادهای کره از اصرطالح جماعرت
می کنند ،تقسیمبندی شده ادد .عمالً هر اصطالحی در علوم اجتماعی بح برادگیز اسرت
و ا ر کلمهی جماعرت را کنرار بگر اریم مجبرور خرواهیم برود کره اصرطالح دیگرری را
جایگزین آن کنیم .جامعه شناسان ،عموماً جماعت سرنتی را شرکل ویرژه ای از سرازمان
اجتماعی می دادند که مبتنی بر روههای کوچش ،مادند محله ،شهر کوچش ،و دواحیای
که به لحاظ اضا محدود شده ادد ،شکل راتهادرد .ادسرانشناسران آن را در مرورد رروه
های به کار برده ادد که از دظر ارهنگی تعریف شده ادد .در دیگرر کاربردهرا ،جماعرت بره
جماعت سیاسی ،در جایی که تأکید بر شهروددی ،خود ردادی ،جامعهی مرددی و هویرت
جمعی است ،اشاره دارد .مطالبات السفی و تاریخی بی تر به عنروان یرش ایردئولوژی یرا
اتوپیا بر مفهوم یا دظریهی جماعت متمرکز شدهادد.
رویکرد اتخاذ شده در این مقاله دگاهی وسیع و میانرشتهای به مفهوم جماعت است؛
دگاهی که مستلزم چ ماددازی در السفهی سیاسری ،جامعره شناسری ،ادسرانشناسری و
تاریخ دارد .دگاهی که دوستی و راراه ،م رارکت محروری ،و خرود در یرر شرده ،برترری
تجربهی اخالقی در کارها ،اقتدار به مثابهی ابزاری برای جلب رضایت ،ر ار از حکومرت
به مدیریت ،ادسجام ،پاسخگویی ،مسئولیتپ یری دهادی و شهروددی را به ذهرن متبرادر
میسازد.
جماعت آن وده که جامعه شناسان کالسیش می پنداشرتند ،دره تنهرا از برین دراتره
است بلکه در شرایط اجتماعی و سیاسی کنودی طنینی امروزی دارد .دظریه جماعرت بره
جستجوی تعل در شرایط داامن مدردیته مربوط است .مددی قهفرخی ) 35-1390،34
در این چارچوب باید بر این دکته تأکید داشت که همه کوشرشهرای معاصرر بررای
تلقی حیات ارد ب ری به مثابه یش کل و به مثابه وحدتی که ویژ ریاش ارراهم کرردن
 1منظررور از جماعررت  Communitasو درره  Societasاسررت .مفهرروم  Communitasدربر یردررده
مفاهیمی مادند جامعه ،شهرودد و غیره می باشد.
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غایتی کاای برای مفهوم جماعت باشد ،با دو مادع مختلرف مواجره مری شرود -1 :مرادع
اجتماعی  -2مادع السفی.
موادع اجتماعی داشی از آنادد که مدردیته ،زدد ی ادسادی را به بخش های ودرا ودی
تقسیم کرده است که هر بخش ،هنجارها و شیوه های راتاری خاص خود را دارد .از ایرن
روست که کار از اراغت ،زدد ی خصوصی از حیات اجتماعی ،و اعالیت صنفی از اعالیرت
شخصی جدا شده است .کودکی و پیری از دیگر دوره های زدرد ی ادسرادی جردا شرده و
قلمروهای متمایزی را ت کیل داده ادد ،ل ا مفهوم جماعت در سایه قرار راته است.
موادع السفی از دو رایش متمایز داشی می شود؛ رایش اول عمدتاً ا ر ده منحصرراً،
در السررفه تحلیلرری مقرریم اسررت ،و رررایش دیگررر در دظریررهی جامعرره شررناختی و
ا زیستادسیالیسم خاده کرده است.
رایش اول میخواهد دربارهی راتار ادسان بینش ذرهباوراده اتمیستی) داشته باشرد
و به تحلیل ااعال و مراودات پیچیده بر حسب اجزا بسیط بپردازد .این که اعمال جزئری
ویژ یِ خود را به مثابه اجزا از کلهای بزر تری بهدست می آوردد ،دید اهی بیگادره برا
شیوه های غالب تفکر ماست .اما ا ر در صدد اهم این دکتره باشریم کره زدرد ی چگودره
می توادد چیزی بیش از توالی اعمال و مقاطع منفرد باشد ،دیاز به رویکرد دیگرری وجرود
دارد .بر همین قیاس وحدت زدد ی ب ری آن راه از دیرد ان مرا غایرب مری شرود کره
تفکیش قاطعی میان ارد و دق یهایی که بازی می کند ،یا بین دقشهای متفاوت و شبه
دقش هایی که در زدد ی یش ارد به اجرا در میآید قائل شویم ،به ودهای که هیچ چیرز
جز مجموعهای از مقاطع دامرتبط به دظر دیاید و این به معنای ادحالل «خود» است؛ زیرا
خودِ جدا شده از دقشهایش به شیوهی سارتری ااقد عرصهای از روابط اجتمراعی اسرت
که در آن اضایل ارسطویی {مجال} عمل داشته باشرد ا رر بررای ایرن اضرایل اصروالً
کارکردی وجود داشرته باشرد) .کِهرون ،1387 ،صرر ).548-549 :بنرابراین وجرود دیرد اه
اتمیستی در سطح جامعه ،امکان وحدت و همگرایی در قالب مفهروم جماعرت را از برین
برده است.
ایران جامعهای با ساختارهای اجتماعی بسیار متنوع است که یش ترکیرب اجتمراعی
پیچیده و پویا در قالب مفهوم جماعت را به وجود آورده است .اما این جامعه در روددی از
د ر ودی در سطوح خرد و کالن اجتماعی قرار دارد که این د ر ودیها ،عالوه بر اینکره
به تنوع و پیچیرد ی سراختار اجتمراعی مرا منجرر شرده اسرت ،موجرب اارول و ظهرور
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مجموعهای از ساختارها ،هنجارها ،دهادها ،الگوهای راتراری و ادتظرارات ردیرده کره در
دهایت پیامد خود را در قالب مجموعهای از مسائل و معضالت اجتماعی د ان مری دهرد.
در این ارآیند د ر رودی اسرت کره بیتعادلیهرا ،داکارآمردی برخری دهادهرای سرنتی،
تضادهای آشکار و پنهان ارزشهای سنتی و دو ،دابهنجاریها و مؤلفههای ذهنی درو پدیردار
میشود ،شکافها از قوه به اعل در میآیند ،ستیزه های اجتماعی رشد می یابند ،ارزشها
اعتبار خود را از دست می دهند ،وااق های اجتماعی خدشهدار می شودد و قطببندیهای
اجتماعی آشکار میشود .عالوه بر این جامعه ایران به لحاظ ساخت هنجارهای حراکم برر
آن ،جامعهای با یش خاطره دیرومند تاریخی مت کل از مؤلفه های ملری ،اسرالمی و دیرز
ارزشهای دوین است که در برخی سطوح با یکدیگر همگرایی داردرد و در برخری سرطوح
عدم همگرایی میان آدها م اهده میشود که ایرن مسرئله چرارچوب جماعرت را متزلرزل
کرده است .برای حل مسائل چنین جامعهای ،هریچ کردام از رویکردهرا بره خصروص دو
رویکرد لیبرالی و سوسیالیستی تا به امروز کارساز دبوده است.
ادعای مقاله بر این است :با توجه به این که جامعه ما در یر مسائل و بحررانهرایی از
جمله دقصان در همبستگی اجتماعی ،بروز شکافهای بالقوه و بالفعل متعدد ،در معرچ
تهدید بودن خادواده ،ااول سرمایه اجتماعی و  ...است ،رویکرد کمودیتاریادیسم برا تأکیرد
بر عملکرد متوازن و متعادل در مسائل اجتماعی و ساختاری جامعه از ظرایرت و توادرایی
الزم جهت بهبود مسائل ذکر شده و بازتعریف مفهوم جماعت برخوردار می باشد.
تأکید همزمان بر ارد  -جامعه ،جمع ˚ ارد و سنت ˚ عقالدیت از موارد مهمی اسرت
که در رویکرد کمودیتاریادیسم به چ م می خورد .بنرابراین ،ایرن رویکررد از یرش طررف
برخالف رویکرد لیبرالیسم که تنهرا برر ارد رایری تمرکرز دارد ،رویکرردی اررد -جمرع
راست و از طرف دیگر ،برخالف رویکرد سوسیالیستی که جمع را و مدااع دخالت تمام
عیاردولت در حوزه اجتماعی اسرت ،برر دقرش همزمران اررد و جامعره در جهرت ایجراد
جامعهای همبسته و همگرا به معنای تقویت روههای و ادجمنهای مردمری و مرددی در
حل مسائل اجتماعی تأکید میکند .بدین معنرا ،رویکررد کمودیتاریادیسرم بره عنروان راه
سومی در مقابل ااراط و تفریطهای شته قلمداد میشود.
اما قبل از ورود به دظریه کمودیتاریادیسم ،ضروری است دظریههای مررتبط و دزدیرش
به آن را مورد بررسی قرار دهیم .چرا که دظریه کمودیتاریادیسم ،به دروعی دیرد اههرای
دظریه های دیگر از جمله لیبرالیسم و سوسیالیسم را در خود جمرع کررده اسرت .لر ا در
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ذیل دظریه لیبرالیسم ،راه حل دموکراتیش برای تفاوت ،مدردیسم دموکراتیرش جدیرد و
در دهایت کمودیتاریادیسم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نظریه لیبرالیسم
لیبرالیسم به عنوان یکی از بزرگ تررین دحلره هرای پدیدآمرده از دل مدردیتره ،اساسراً
ارد را است و ارد را پایهای ترین مبنای تحلیل خود قرار می دهد .از این رو ،لیبرالیسم
با باور به ارد و دیز عقالدیت جهان شمول معتقد است که ادسانها دارای حقوق برابرری
هستند که هیچ چیز دمی توادد آن را محدود و مقید کند .به باور لیبرالیستها جامعه به
وسیله اخالقی بودن منااع شخصی و حمایت و احترام متقابل تقویت مری شرود .دیرروی
محرک جامعه لیبرال ،منااع شخصی روشنفکراده است که این منجر بره تروازن تعرادل)
منااع ،شکل یری دهادها و دهایتاً قدرت سیاسری در جامعره مری شرود .بنرابراین هرم از
بیدظمی و هم از استبداد جلو یری میشود.
ارد در بطن لیبرالیسم قرار دارد .هر ادسادی منحصر به ارد است .به هر اردی حقروق
و ارزشهای طبیعی اعطا شده است .هر شخصی اهلیت ت خیر آدچره بررای او بهتررین
است را دارد .این توجیه ایده لیبرالیستی «برابری به عنوان مبنای عدالت برای همگران»
است .بعضی ها بر اساس ای باور ادعا می کنند که در حقیقت ،ااراد بره صرورت ،منطقری عمرل
می کنند و آدچه را برای خوشبخت شدن بر طبر منرااع خودشران دیراز داردرد ،ادتخراب مری
کنند .لیبرالیست های کالسیش ،این آزادی عمل را به دفع کل جامعه می دادند.
در بسیاری از جهات لیبرالیسم ده تنها یش ایدئولوژی غالب در جامعره غربری اسرت،
بلکه یش ایدئولوژی برای تمامی ابنرای ب رری اسرت .یرش حقیقرت بنیرادی کره از دظرر
ارهنگی ویژه غرب دیست ،بلکه دارای ارزش جهادی است .هریسرون ،بویرد )278 ،1392 ،برا
این همه ،از اواسط قرن بیستم به این سو ،برخی از دظریه پرردازان لیبررال مادنرد جران
راولز ،کیملیکا تالش کرده ادد تا دوعی ساز اری بین لیبرالیسم جهان شمول را و عالئ
خاص رایاده اراهم کنند.
جان راولز
رالز معتقد است ااراد کامالً منصف و متعقل به دلیل استفاده آزاد از قوه عقل بره طرور
اجتنابداپ یر بر سر آموزههای بنیادی با هم اختالف پیدا خواهند کرد .رالرز درام چنرین
چیزی را «واقعیت پلورالی» یا «کثرت رایی عقالیی» می ارد .رالز دمی وید کره چرون
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یش آموزه جامع و ارا یر ،یا ایدئولوژی ،غیر عقالئی است منجر بره اخرتالف میشرود .او
می وید هر جامعهای که بنیان اش بر آموزهای واحد ،حتی خود لیبرالیسم ،باشرد بررای
حفق خود به قدرت سرکوبگر دولت دیاز خواهد داشت .رالز ،در کتاب لیبرالیسم سیاسری
جمله درخ ادی دارد به این عبارت که می وید« :من همی ره دلم رغول ایرن مسراله
زجرآور در جهان معاصر بودهام که آیا دموکراسی با آموزههای جامع و ارا یرر دینری یرا
غیردینی ساز ار است و ا ر هست ،چگوده؟».
رالز ،برخالف الک ،ده در «دظریهای در باب عدالت» و ده در «لیبرالیسرم سیاسری» و
ده در هیچ یش از دیگر آیارش ،شرروع بره برشرمردن محاسرن دموکراسری لیبررال و رد
مخالفان دمیکند ،بلکه میخواهد ببیند مفهوم دموکراسی لیبرال به کجا میادجامرد .بره
دوشته او در «لیبرالیسرم سیاسری» ،شرهروددان مریدادنرد کره ممکرن دیسرت دربراره
آموزههای ارا یر آشتی داپ یر یا ایدئولوژیها به موااقت یا حتی تفاهم برسرند .بنرابراین
باید توجه بکنند که در موقرع بحر برسرر مسرائل بنیرادی سیاسری چره قسرم دالیرل
عاقالدهای ممکن است برای یکدیگر بیاوردد .مقصود رالز این است که «ا ر میخواهید به
تصوری منسجم و خالی از تناق از دموکراسی لیبرال برسرید ،در مرورد بی رتر مسرائل
اساسی سیاسی باید مفهوم حقیقت یا ح را کنار بگ اریرد و مفهروم ادصراف یرا عقالیری
بودن را جاد ین آن کنید .در غیراین صورت بیهوده است که منتظرر باشرید قرائالن بره
آموزههای ارا یر یا ایدئولوژیهای متعارچ به تواا برسند .چرا؟ زیرا در ذات هر یش از
آن آموزهها مفهوم متفاوتی از حقیقت دهفته است و معیار واحدی وجود دردارد .بنرابراین
کسی که بخواهد به دموکراسی لیبرال برسد باید این پندار قدیمی را کنار بگ ار که همه
بتوادند در مورد ماهیت ح و حقیقت و حقادیت به موااقت برسند.
رالز دمی وید که باید از اعتقادات خود دست بک ید .می وید تنها امیرد بره اسرتقرار
دموکراسی لیبرال این است که میان حوزه خصوصی و قلمروی عمومی و سیاسری اررق
روشنی بگ ارید .آدچه به عقیده رالز اهمیت دارد این است که لیبرالیسم سیاسری دسربت
به همهی دظرهای ارا یر ،یا ایدئولوژیها ر اعم از دینی و سکوالر ر ،بیطرف باشد .تنهرا
آموزه ارا یری که لیبرالیسرم سیاسری دسربت بره آن بیطررف دیسرت ،آمروزهای اسرت
دامنصفاده یا غیرعقالیی .لیبرالیسم بنا به دظر رالز مستلزم احترام متقابل بین شرهروددان
آزاد و برابر و تحمل عقاید عقالیی دینی و السفی و اخالقی یکدیگر است .رالرز در کتراب
«لیبرالیسم سیاسی» میخواهد د ان دهد که ااراد منصف و متعقلی که خود را آزاد و با
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یکدیگر برابر میدادند چگوده ممکن است در عمل به صورت واقعی جامعهای عدالت پرور
و با یبات به وجود بیاوردد .دخستین شرط چنین جامعهای این است که مفهروم سیاسری
عدالت بر آن حکمفرما باشد .مفهوم سیاسی عدالت قبل از همه چیز به این ویژ ی ممتاز
میشود که به اصطالح رالز «به خود ایستاده» است ،یعنی از هر وده ارچ متراایزیکی و
معرات شناختی یا اخالق عمومی مسرتقل اسرت و از بح هرای السرفی دربراره من را
اصول اخالقی و دحوه شرناخت مرا از آدهرا و حتری مسرأله حقیقرت آن اصرول اجتنراب
میکند و از این حی بیطرف است .این در واقع به معنای بازسرازی مفهروم عردالت بره
مثابه ادصاف است که رالز سالها پیش در کتاب دظریهای در براب عردالت مطررح کررده
بود .برای این منظور ااراد باید اارغ از اعتقادات اخالقی یا م هبی یا مسلکی به خرود بره
عنوان شهروددان یش دموکراسی بنگردد .چنین چیزی به عقیده رالز شرددی اسرت زیررا
مردم به هر حال و صرف دظر از برخی اعتقادات ان در برخی باورهای عمیر و ری رهدار
درباره اصول عدالت اشتراک دظر داردد .رالز می وید مفهروم سیاسری عردالت دارای سره
ویژ ی است:
 )1در مورد دهادهای سیاسی و اجتماعی اساسی ،یعنی ساختار اساسی جامعه کراربرد
دارد.
 )2مستقل از دظریههای ارا یر ،قابل طرح است .هرچند البته اجماعی از آن دظریهها
ممکن است آن را تأیید ،یا به اصطالح رالز اجماعی متداخل ،بکند.
 )3رژیمهای لیبرال از ایدههای اساسی دهفتره در ارهنرگ سیاسری بدسرت میآیرد،
ایدههائی همچون تلقی شهروددان به عنوان اارادی آزاد و برابر که جامعه را دظامی بررای
همکاری عاقالده میدادند.
اصول سیاسی در چنین چارچوبی در صورتی خصرلت لیبررال داردرد و میتوادنرد در
مورد ساختار اساسی جامعه اعمال شودد که:
 )1حاوی اهرستی از بعضی حقوق و آزادیها و امکادات اساسی باشند.
 )2حقروق و آزادیهرا و امکادرات مزبرور را برر مردعیات کسرادی اولویرت دهنرد کرره
میخواهند جمیع مردم را برر مبنرای آموزههرای جرامع و ارا یرر بره سرعادت و کمرال
برسادند.
 )3ضامن اقداماتی باشند که وسایل استفاده مویر از آزادی را در اختیرار شرهروددان
بگ اردد .این یعنی لیبرالیسم سیاسی رالز .اوالدودد ،1385/05/18 ،روزدامه اعتماد ملی)
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ویل کیملیکا
ویل کیملیکا در کتاب «شهروددی چند ارهنگی» تالش می کنرد ترا از زاویره سیاسرت
لیبرالی به دااع از سیاست چند ارهنگی بپرردازد .بره دظرر کیملیکرا ،آزادی در مفهروم
لیبرالیستی به معنای آزادی در ح ادتخاب سبش زدد ی است و دو پیش شرط اساسی
دارد :آزادی درودی یعنی زدد ی بر اساس ارزش های مورد پ یرش ارد بی آدکه از تنبیه
یا مجازات هراسان شود و آزادی برای بره زیرر سرؤال برردن آن اعتقرادات و ارزشهرا و
بررسی آدها در پرتو اطالعات جدید .(Kymlicka, 1995: 24-30) .در جامعه لیبرال هر دو
این آزادی ها محترم هستند ،ولی سؤال مهم این است که این ودره آزادی ارد رایادره
لیبرالیستی چگوده با عضویت در ارهنگ های اجتماعی پیودد مری یابرد؟ کیملیکرا مری
وید« :آزادی شامل ادتخاب میان شقوق زینه های مختلف است و ارهنگ جامعره دره
تنها این شقوق را اراهم می آورد ،بلکه آدها را برای ااراد معنادار می کند» ).(Ibid: 83
کیملیکا معتقد است که ا ر واقعاً لیبرالیسم «آزادی ادسادی» را شعار خرود قررار داده
است -خواه منظور از آن آزادی از اجبار باشد خواه آزادی در ح تعیین سردوشرت و یرا
ح ّ برخورداری از ل ای اردی -مدارا و احترام به حقوق دیگران بخ ی از آن خواهد بود
و به همین جهت تکثر رایی بخ ی تفکیرش داپر یر از جوامرع لیبررال خواهرد شرد .در
مقابل ،منتقدان لیبرالی دااع از حقوق شهروددی معتقدادد که ایرن لیبرالیسرم بره دلیرل
تکیه بیش از اددازه بر حقوق اردی دمیتوادد ااراد را به عنوان موجوادت ارهنگی کره برا
جمع و روه وابستگی داردد و با آن هویت پیدا می کنند در دظر آورد .به دظر ایرن عرده،
تناق اساسی که در بطن شهروددی لیبرال وجود دارد این است کره در عرین اینکره از
حقوق ااراد دااع می کند ،از پرداختن به تعلقات روهی آن ها داتوان است .ادسان هرا از
یش طرف آزادی خود را در رو تعلقات روهی خود می یابند ولی از طرف دیگر برخری
سنن روهی وجود دارد که آزادی را از ادسان سلب مری کنرد .امرا بره اعتقراد کیملیکرا
لیبرالیسم حوزه وسیعتری از روابط میان ارد و جامعه را دیرز پوشرش مری هرد -حقروق
جمعی دیز میتوادد وارد السرفه لیبررال ردیرده و دقصرادی را کره در رابطره برا آزادی و
برابری وجود دارد پوشش دهد؛ به عنروان دمودره ،ایرن منتقردان مری وینرد مطالبرات
امنیستی از حقوق زدان در ساختار اجتماعی بومیان دااع می کند در حرالی کره زمرادی
که به سراغ این زدان می رویم می بینیم که آن ها از طری ارهنگ بومی خود احسراس
هویت می کنند و در آن راحتترادد.
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با مالحظه این تناق وی کماکان بر این باور است که می تروان برا در دظرر رراتن
موارد استثنایی که با لیبرالیسم منااات دارد و ارائه مفاهیم دربر یردده که از موضع ااراد
در برابر ا ار روهی کم می کند ،از دریچه لیبرالیسم به چال های اوق پاسخ داد.
در همین رابطه و برای تقویت بنیادهای جمع رایاده لیبرالیسم وی معتقد است کره
باید به صورت جزئی و با تکیه بر شواهد تجربی حقوق شهروددی را در هر یرش از رروه
ها به بح بگ اریم و ل ا از همان ابتدا بین اقلیت هرای ملری و قومیرت هرا و مهراجران
تمایز روشنی برقرار می کند و حقوق شهروددی دیز بر همین اساس تعریف و اعطا شرود.
برای مثال ،در رابطه با حقوق اقلیتهای ملی که به اعتقاد او « روههایی هسرتند کره از
برخی جهات دارای تاریخ ،اجتماع ،قلمرو ،زبران و ارهنرگ خراص خرود هسرتند» ،ا رر
بخواهیم برای اینها جایگاهی قائل شویم باید آدها را به عنوان یش کل مجزا بره رسرمیت
ب ناسیم» .) Ibid:118
به اعتقاد وی توجه به حقوق اقلیت های قومی باید شکل دهادینه بگیرد و ا ر روهی
در درون جامعه بزر تر مظلوم واقع شده است باید اجازه داشرته باشرد تمرایالت خرود را
دهادینه کند .به همین جهت وی این مسائل را به طری سیاسی قابل حل مری دادرد .بره
اعتقاد او «زمادی می توان روهها را به صورت منصرفاده وارد اجتمراع سیاسری کررد کره
منزلت ،قدرت و حقوق و ضمادت های متمایز را در کنار حقوق مرسوم شرهروددی بررای
هر روه به رسمیت ب ناسیم».)206 Ibid: .
اما این دظریات لیبرابیست ها مورد دقد قرار راته است .به عنوان مثال از دظر یودگ،
شیوه ای که لیبرالیسم بین عمومی و خصوصی تمایز ایجاد مری کنرد ،داشری از تأکیرد
لیبرالی بر تمامیت و کلیت به عنوان شرط ضروری شهروددی اسرت .وی معتقرد اسرت،
توسل لیبرالی به عمومیت دهایتاً توهمی بیش دیست؛ زیرا در تحلیل دهرایی هریچ کرس
دمی توادد از ویژه بود یاش اراتر رود .از این رو ،تالش لیبرالی بررای خلر یرش عمروم
همگون و متحد مستلزم بیرون راددن همه روه هایی است که دمی خواهند دقطه دظرر
عمومی را بپ یردد .از آدجا که روه های اجتماعی مختلف دارای تجربه ها ،تراریخ هرا و
دید اه های مختلفی درباره زدد ی اجتماعی هستند ،هریچ روهری دمری توادرد تمامراً
تجارب روههای دیگر را بفهمد .یودگ با ارچ شیوع تفاوت و ویژه بود ی ،استدالل می
کند که شهروددی مبتنی بر برابری رسمی و بیطرای دیز ماالً به دفع روه مسلط تمرام
خواهد شد .یودگ در مقابل ،شهروددی تفکیش شدهای را پی نهاد می کند که م ارکت
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و دربر یری همه اعضا جامعه را از طری توازن قدرت بین روههرای صراحب امتیراز و
روه های محروم اراهم می کند .وی تالش می کند ترا از طریر دماینرد ی خراص ˚
روهی در سطوح مختلف حکومت از وضعیت این روه ها حمایت کند .مدل دمایند ی
روهی یودگ برای بسیاری از اقلیت های در یر کنودی که در مبرارزه بررای شناسرایی
هستند ،ج اب است ) Baumeister, (1999:87-96 ).

راه حل دموکراتیک برای تفاوت
راه حل دموکراتیش تفاوت ،وابسته به دو شرط اساسری اسرت :دخسرت ایرن اررچ کره
آدمیان می توادند تغییر کنند تا مردم اولویت ها و ااکرار خرود را در مواجره برا ااکرار و
اولویت های دیگران مورد بازدگری قرار دهند .این زاره دزدیش بره سرنت دموکراسری
رایزداده است که بر ایرات د ر ودی مباحثه عمومی تأکید می کنند و بر این باور دیستند
که اولویتهای مردم یابت و از پیش تعیین شده ادد.(Phillips, 1999: 134).
دومین ارچ این است که هویت های ما دیز بدین سان د ر ون می شودد .این ااکار
و عقاید ما هستند که به هویتهایمان شکل میدهند و با تغییر آدها هویت های ما دیرز
د ر ون می شودد .هویت ،امری اساساً اجتماعی است و می توان دو دلیل برای این ادعا
اقامه کرد :دخست اینکه ما در رابطه با دیگران هویت مییابیم .به تعبیر دیگر ،ما چگوده
خودمان را در رابطه با دیگران می بینیم و چگوده از سوی دیگران دیده می شویم .دوم،
آدچه برای هویت ما مهم است ،معموال به لحاظ اجتماعی تعریف می شود(Jones, 1999: .
)65

بنابراین «هویت ب ری به صورت دیالو ی ساخته و خل می شرود ،پرس شناسرایی
عمومی هویت های ما مستلزم سیاستی است که اضایی بر ما ایجاد کنرد ترا دربراره آن
بخش هایی از هویتهایمان که با دیگران م ترک و سهیم هستیم وارد رایزدری عمرومی
شویم»).(Ibid

مدرنیسم دموکراتیک جدید
یکی از ارزش های دموکراسی ،تساهل دسبت به باورها و کردارهای روه هرای مختلرف
است .این تساهل دمیتوادد تا حدی سترده باشد که باع اضمحالل خود دموکراسری
شود .ارزش و بهای باورها و کردارها کمکی است که آدها به ایجاد و ترداوم یرش جامعره
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خوب می کند .از این رو ،آدها دیز مقدس دیستند .از دظر راترا ،تعهرد دوبراره بره جهران
شمولی رایی مدردیته می توادد ارصت های زیادی بررای عردالت اجتمراعی وارهنگری
دربر یردده اراهم کند.(Ibid: 277).
شناسایی این امر مبتنی بر اصولی است که برای دموکراسی بسیار حیاتی و اساسری
هستند :ارد رایی ،خردورزی ادتقادی و حوزه عمومی فتمادی که در آن روههرای ذی
دفع ودا ون می توادند بدون خ ودت و بدون تحریش مردم بررای رسریدن بره اجمراع
غیرعقالدی دبرد کنند.

کمونیتاریانیسم
سنت اکری کمودیتاریادیسم در یوتوپیادیسرم سوسیالیسرتی سردهی دروزدهم متفکرادری
چون رابرت اوئن و پیتر کروپوتکین ری ه دارد .اما کمودیتاریادیسم مکتب اکرری بیرادگر
السفهی سیاسی خاص ،اقط در دههی  1980و دههی  1990ظهور کررد .هیروود ،عرالم،
 ،1383صر )611-610:در اواخر  1990روهی از ایلسرواان اجتمراعی ،علمرای اخرالق و
داد مندان علوم اجتماعی واشینگتن مجمعی ت کیل داددرد کره در ایرن مجمرع عمردتاً
درباره عالقه به جامعه بح می شد .کمودیتاریادیسم درامی اسرت کره ایرن رروه بررای
مجمعشان ادتخاب کرده ادد ،اما این اصطالح خود در سال  1841توسرط برارمبی ابرداع
شد ،که مؤسس ادجمن کمودیتاریادیسم جهادی بود .استفادهی عمرومیترر و معاصررتر از
این اصطالح -که «وابسته یا مختر به جماعت است» -اولین بار در سال  1909در کرارِ
ما کس وبر دیده شد .تاکید اعضای این روه بر این مطلب بود که ،اآلن زمادی اسرت کره
باید توجه اساسی به مسئولیت م ترک ااراد برای اصالح جامعه معطوف شود .هدف این
روه عمدتاً کمش به ایجاد تعادل بین حقروق ارردی و مسرئولیت جمعری برود و آمروزه
اساسی آدان ،آموزش میراث ارهنگی و ارزشهای م ترک ااراد بود .ایرن آمروزش شرامل
سه مولفه اصلی بود که عبارتند از -1 :احترام به شران و منزلرت همره اارراد جامعره -2
اری.
تلقی مدارا به عنوان یش اضیلت و  - 3قبیح تلقی کردن هر وده تبعی
ا ر چه رویکرد جماعت را در چند سال اخیر به صورت رسمی شکل راتره اسرت،
ولی ر ههای این تفکر را میتوان در اددی ههای ارسطو و هگل یاات .به عقیرده ارسرطو،
ادسان ماهیت اجتماعی دارد و زدد ی اجتماعی شکلی از حالت طبیعی ادسران اسرت .بره
دظر او دولت صرااً به منظور حمایت از ااراد موجود دیست ،بلکه دولت مسرئولیت کمرش
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به ااراد ،برای تبدیل شدن به شهروددادی با اضریلت را ،برر عهرده دارد .بره دظرر ارسرطو
دولت این کار را می توادد از طری تعلیم و تربیرت ادجرام دهرد .مرش اینترایر ،سرندل و
دوسبام از دظریهپردازان معاصر این مفهوم هستند .مرش اینترایر معتقرد اسرت ،براسراس
عقالدیت ،عضویت در جامعه ضروری است؛ چرا که اارراد جامعره در واقرع دراقالن اصرلی
هویت اجتماعیشان هستند .وی جامعه را پدیدهای می دادد که می توادد ادسان را از یش
حیوان وح ی به یش موجود ادسادی تبدیل کند .مش اینتایر ارهنگ ارد رایاده و تاکیرد
بر منااع و حقوق اردی را مورد ادتقاد قرار داده و معتقد است این شیوه اهمیت جامعه و
ارزشهایی م ترک را مورد غفلت قرار می دهد .مددی قهفرخی ) 103-1390،102
به طور کلی ،مهمترین ادعای دظریهپردازان جماعت رایی ایجاد یرش دظرم سیاسری
جدید است .آدها معتقددد با توجه به وقایع قرن بیستم کرارایی دو دظریره سوسیالیسرم و
لیبرالیسم زیر سوال راته است .از اینرو ،رویکرد جماعت را در مقابل دو رویکررد غالرب
در علوم اجتماعی یعنی رویکرد لیبرالیستی و رویکرد سوسیالیسرتی قررار مری یررد .در
حالی که دقطه آغاز سوسیالیستها و کادون محوری دظریات آدهرا ،جامعره اسرت و بررای
لیبرالها این کادون ارد است ،جماعت رایی می کوشد تا تلفیقی کارآمد از ارد و جامعره
ارائه دهد .همچنان که لیبرالها با تاکید بر ارد ،از جامعه و مقولههرای اصرلی آن غفلرت
می کنند و سوسیالیستها دیز با تاکید بر جامعه از ارد و توادایی منحصر به ارد او غاارل
می شودد ،جماعت رایان هر دو رویکرد را ااراط و تفریطی دادسته و اردِ بدون جمع یرا
جامعه و جامعه بدون ارد را داقر می دادند .آدها به ارد رایی لیبرالیسم و دولت مقتردر
سوسیالیسم ادتقاد داردد و در مقابل ،جماعت رایی را به عنوان یرش راه میادره پی رنهاد
میکنند .در مجموع جماعت رایان در اددی ه ایجاد تعرادل برین دیروهرای اجتمراعی و
ارد ،بین جماعت و خرود مختراری ،برین خیرر عمرومی و آزادی ،برین حقروق ارردی و
مسؤلیت اجتماعی هستند.
جماعت رایان بح خود را برا ادتقراد از مفهروم لیبرالری اررد شرروع مری دماینرد.
همادطور که مایکل سندل می وید « :ارد از دید اه لیبرال « سخیته از اجتماع» است،
بدین معنی که قادر است بدون مراجعه به سنت های به ارث رسیده یا اهرداف م رترک،
یش دقطه شروع خارع از اجتماعی که خود جزیی از آن است ،اتخاذ دماید و اهداف و تعهردات
خود را تعریف و باز تعریف کند .ارد لیبرال دارای حقروق و وظرایفی مروهبتی اسرت کره بره
ودهای جهان شمول و ادتزاعی م خر شده ادد و از این رو ادعا ها و وظایفی که دتیجره
پیوددهای شخصی و اجتماعی ما هستند ،بدون اهمیت تلقی می شودد».
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جماعت رایان معتقددد که «خودِ» اردی شده لیبرالیسم اقط در جایی مسلط است
که پیودد های اجتماعی از بین راتهادد و ااراد خود را منزوی و سر ردان و بردون هردف
می یابند ،هر چند حتی در اینجا دیز زدد ی یا سنت اجتماعی یش مرجع ضرروری بررای
دارضایتی اردی است .جماعت رایان به وده ای هنجاری چنرین اررد رایریای را غیرر
مطلوب می دادند .آدان ترجیح می دهند از « ارد وضعیتمند » صرحبت دماینرد ،ارردی
که در دل یش اجتماع قرار دارد و به وسیله تعلقرات و اهرم م رترک خرود کره زدرد ی
اجتماعی خود را شکل می دهد ،تعریف می شود .ما برخی حقوق و وظرایف ویرژه را کره
«خصوصیت اخالقی» ما را می سازدد از اجتماعی که در آن زدد ی می کنیم اتخراذ مری
دماید و همزمان ضرورتاً « در اهداف و مقاصد جامعه خود در یر می شویم».
این مفهوم سازی از حقوق و وظایف ،به عنوان امروری ویرژهی اجتماعرات ،و مفهروم
سازی از اهداف به عنوان اموری که در اجتماعات م ترک ادد ،در تعارچ با تعهد لیبررال
وظیفه شناس دسبت به حقوق جهان شمول و اهداف ویژهی ارردی قررار دارد .جماعرت
رایان دسبت به روشی که طراداران اخالق معطوف به وظیفه اصرار می ورزدد کره از آن
طری ح اصول جهان شمول عدالت) باید پیگیرری خیرر و منفعرت دسرت جمعری را
محدود سازد یا مرزهای برای آن قررار دهرد ،تردیرد روا مری دارد .لیبررال هرای وظیفره
شناس استدالل می کنند که از آدجا که ما دمی توادیم به طور کامرل اهرداف دیگرران را
بفهمیم ،هر وده پیگیری جمعی یش هدف اجتماعی برتر ،خود را بر اهرم اارراد از خرود
تحمیل خواهد کرد .از سوی دیگر ،سندل بر این دکتره پاا راری مری کنرد کره زدرد ی
م ترک یش اجتماع می توادد این ابهام را کاهش دهد و اجازه دهد که برخی اهم هرای
م ترک از خود ،میان مردم ظهور یابد و با اینهرا اهرداای کره ذاتراً م رترک دیسرتند و
تحمیل هم د ددد ،ظهور یابند .در دظر سندل ،لیبرال امر خود را کم ارزش مری دماینرد
زیرا تعریف آن را به محاسبه های اارادی که در راستای دفع شخصی خود کار می کنند،
وا می اردد .در مقابل در یش اجتماع ،چنین چ م اددازی وجرود دارد کره همره مری
توادند به سوی یش خیر م ترک که از لحاظ اخالقی ارزشمند است تالش دمایند.
جماعت رایی به ما د ان می دهد چگوده برخی وظایف و مسولیت های اخالقی کره
بر دوش داریم در ارتباط با مردمی است که در اطراف ما قرار داردد؛ حال چه اامیرل مرا
باشند ،چه دوست ما باشند یا کل اجتماع .این دید اه همچنین به ما د ان می دهد کره
زبان اخالقی ادتزاعی در زدد ی عمومی بهتر از زدد ی غیر رسمیتر و با احساس متقابرل
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مادند یش روه از آشنایان کار می کند .در چنین روهی از آشرنایان اغلرب مناسرب ترر
این است که عمل به سبب ع و وااداری شخصی یا پدرساالری حمایتی یرا بره شریوه
هایی که بر اساس دادش خودمادی قرار داردد ،صورت یرد ده مطاب اصول غیر شخصری
و بی تمییز که مورد دظرر طراردران اخالقری معطروف بره وظیفره مری باشرد .براالخره،
همبستگی اجتماعی مورد دظر و ایده ال جماعت رایان به یرش دقرر ذاتری در زدرد ی
مدرن اتمیزه شده اشاره دارد .این ایده ال جماعت رایان احتماالً با آرمان کسادی کره از
حقوق اردی دااع می کنند دارای اشتراک می باشند .مارش و استوکر ،1388 ،ص)62-59 :
در کل کمودیتاریادیست ها بر خصلت ارد رایاده و منفعتطلبادره مفهروم شرهروددی
مدرن و لیبرالی ایراداتی وارد کرددد ،زیرا به دظر آدهرا چنرین مفهرومی بره دفری اددی ره
مصلحت عمومی و اضیلت مددی به معنای رایج در اددی ه اولیه دموکراسی مثالً روسرو)
بیادجامد .از دید اه لیبرال ها ،شهروددی عبارت است از توادایی ااراد در ت کیل و تعقیب
برداشت خودشان از مفهوم خیر و مصلحت با رعایت احترام برای برداشت دیگرران از آن
مفهوم .پس مفهوم خیر عمومی به معنرای کالسریش از بحر خرارع اسرت .امرا از دظرر
طراداران اصالت جماعت ،مفهوم خیر عمومی به طور اساسی مقدم برر برداشرت اارراد از
منااع و امیال خودشان است و شهروددی دیز اساساً به معنری توادرایی بررای ت رخیر و
رعایت خیر همگادی است .از سوی دیگر لیبرال ها برآدند که تصور خیر و صالح عمرومی،
دارای مضامین و عناصر توتالیتری است و دموکراسی به معنای کثرت رایی ،برا چنرین
تصوری سازش ددارد .ب یریه ،1382 ،صر )268-267 :اما کمودیتاریادیست ها تأکید داردرد
که خود در اجتماع پرورش مییابد ،بدین معنا که هر اردی به دوعی دمایرادگر جامعرهای
است که تمایالت ،ارزشها و هدف های او را شکل می دهد .این دکته ده تنها توجه را بره
رودد جامعهپ یری جلب می کند ،بلکه به داممکن برودنِ مفهرومیِ جردایی تجربره هرا و
عقاید اردی از متن اجتماعی که معنای آن را تعیین می کنرد ،دظرر دارد .بررای درک و
اهم ما از عدالت ،ایستایش کمودیتاریادیستی دتایج خاص دارد .کمودیتاریادها مری وینرد
دظریه لیبرالی عدالت بر ارضیههایی دربارهی زینش شخصی و راتار اردی مبتنی است
که هیچ معنایی دداردد ،چرا که در مورد موضوعی ادتزاع شرده از آن بره کرار مری رودرد.
بنابراین دظریه های ارا یر عدالت باید جای خود را بره دظریره هرایی دهنرد کره دقیقراً
موردی و خاص هستند .وضعی همادند با آدچه که دظریه های پست مردرن ارائره داددرد.
هیوود ،عالم ،1383 ،صر)611-610
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مبانی انسان شناسی رویکرد جماعت گرایی
 -1نسبت فرد -جمع
جماعت رایان بر این باوردد که ارد تنها در متن جامعره قابرل تصرور اسرت و اارراد
همچون اتمهای مستقل و شناور در اضا دیستند .از دید اه آدها وجود ارد به زمینه هرای
تاریخی و اجتماعی جامعهاش بستگی دارد و دمیتوان او را مستقل از آن ارچ دمود .برر
این اساس ،جامعه بر ارد تأییر همه جادبه و ارا یر دارد و هویت ااراد را در خود احاطره
کرده است .در دتیجه ارد هویتش را از جامعه بدست می آورد .در ایرن خصروص سرندل
معتقد است غایاتی که ااراد در پی آن هستند ،توسط آدها ادتخراب دمری شرود ،بلکره در
دظام معین اجتماعی موجود و مفروضند.
همچنین او معتقد است بح حقوق اردی ،آزادی ادتخاب و استقالل ،تصوراتی داشی
از درک دادرست ادسادها به عنوان اارادی بی قید و بند است .به عقیده سرندل ایرن دگراه
به ادسان از این جهت دادرست است که اهمیت اخالقی تعهدات و الزاماتی را که داشری از
قیود اجتماعی و تاریخی م ترک می شود ،دادیده مری ادگرارد .بنرابراین بررای شرناخت
ادسان باید ماهیت اجتماعی وی را شناسایی کرد .چرا کره خلقیرات ،اهرداف و اسرتدالل
های ااراد همه موضوعاتی هستند که به اجتمراع و ارهنرگ و بره رروههرایی از معرادی،
تجارب و مالحظات و درمهای اجتماعی وابسته می باشند .به طور کلی هر اردی ،خودی
در میان خودهای دیگر است که هر ز دمی توان بدون اهم مجموعرهای کره او را احاطره
کرده است ،او را توصیف کرد .براساس رویکرد جماعت رایی ،از آدجاییکه جامعه هویت
ادسان ها را ت کیل می دهد ،آدچه برای جامعه بهترین آرمان محسروب مری شرود بررای
ااراد دیز بهترین ایده آل تلقی می ردد و در مسیر تعیین آرمادها ،سنت و مرجعیت دقش
اساسی ایفا می کنند .به طور کلی ،از دقطه دظر جماعت رایان ،اشخاص در واقع دراقالن
هویت اجتماعیند و بدون وجود جامعه ،ااراد هویت ران را از دسرت مری دهنرد هرچنرد
جامعه دیز از معنایی که ااراد به کارها و اعمال خود می دهند هویت پیدا می کند.
 -2نسبت جامعه -فرد
جماعت رایان بر این عقیده ادد که جامعره ،روهری از اارراد اسرت کره بره وسریله
بندهای م ترک زبادی ،ارهنگی و تاریخی بصورت درودی به همردیگر تنیرده شرده ادرد.
ارتباط ااراد در جامعه ارتباطی منسجم ،قادودی ،قراردادی و رسرمی و مبتنری برر حقروق
است .بنابراین جامعه آن چیزی است که هویت ااراد را ت رکیل مری دهرد و پدیرده ای
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است که می توادد ادسان را از یش حیوان وح ی به یش ادسان تبدیل کند .بر این اساس،
سندل به جامعه ای اشاره می کند که اعضای آن در مفهومی از جامعه به همردیگر رره
خورده ادد ،به وده ای که آن ااراد صرااً احساسات جامعه را بیران مری کننرد و اهرداف
جامعه را ددبال می کنند و بدون این که هویت اردی ان را درک کنند و بدون ایرن کره
احساسات و آرزوهای خودشان را مهم تلقی کنند ،از جامعهای که خودشان بخ ی از آن
را ت کیل می دهند ،دااع میکنند.
جماعت رایان بر این باوردد که مجموعهای از اصول عقالدری ،براسراس زمینره هرای
اجتماعی و تاریخی جامعه قابل تدوین است .به دظرر آدران ،ایرن اصرول چرارچوب کلری
اهداف و التزامات اخالقی جامعه را ت رکیل مری دهرد و محروری جهرت ایجراد دظرم و
بازسازی جامعه و ادجام اصالحات اجتماعی ،محسوب می شود .همچنین بره عقیرده بیرر
تعهد برای ایجاد برابری ،به عنوان ویژ ی محوری ،سیاست های عمومی جامعه جماعرت
را محسوب میشود .به دظر او ،از جمله تعهدات به منظور ایجاد برابری ،م ارکت کامرل
شررهروددان در اعالیتهررای اقتصررادی ،اجتمرراعی و سیاسرری اسررت .جعفرآبررادی و مهررر
محمدی ،1385،صر )64-9

 -3نسبت سنت -عقالنیت
جماعت رایان بر این عقیدهادد که ادسان حیوادی است داستان سررا؛ لر ا مبتنری برر
عقالدیت و اضیلت است .اما لیبرالیسم با ادکار م روعیت برای روایت های سنتی مبتنری
بر عقالدیت به هیچ رایی و پایان فتار عقالدی درباره راترار ک ریده شرده اسرت .درک
مناسب و منطقی از سنت که مبتنری برر عقالدیرت مری باشرد از ویژ ری هرای رویکررد
جماعت را قلمداد می شود .جماعت رایان معتقددد یش رابطه اسرتلزام متقابرل میران
مفاهیم روایی ،معقولیت و پاسخگویی وجود دارد؛ ل ا همه تالش ها برای مفهروم هویرت
شخصی به طور مستقل و جردا از مفراهیم روایری ،معقولیرت و پاسرخگویی محکروم بره
شکست است .کهون ،پی ین صر ).548-571

مفاهیم اصلی رویکرد جماعت گرایی
اساس تفکر رویکرد جماعت را را جامعه رایی ت کیل مریدهرد .برر طبر ایرن ایرده،
مفاهیمی مثل دولت ،اجتماع ،ادسرجام روهری و یکپرارچگی ،مسرلش مریهن -پرسرتی،
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ملی رایی ،احترام برای صاحبان قدرت مثل خدا ،م ارکت ،برابری ،عردالت ،مسرئولیت
پ یری ،اضایل اخالقی و تخیل حکایی از جایگاه خاصری برخروردار هسرتند .تعردادی از
مفاهیم ذکر شرده ،در دیرد اه جماعرت رایرری از تعبیررر خاصرری برررخوردار اسرت.
بنابرایرن ضرروری است آن مفاهیم با دظر به برداشت جماعت رایی توضیح داده شود:
 -1اجتماع یا جماعت
جماعت رایان ،اجتماع یا جماعت را محوری برای تعیین و تأیید ارزشرهای اساسری
جامعه و مسئولیت های ااراد محسوب می کنند و اجتماع را عامل سرازدده هویرت اارراد
می دادند .از این رو قیود اجتماعی ،مسلمات زدد ی اارراد را ت رکیل مری دهنرد و ایرن
قیود ،ضمیمه هایی هستند که از یش سو دظم اجتماعی مترتب برر آن اسرت و از سروی
دیگر منبعی به منظور تدوین قوادین مورد دیاز جامعه تلقی می رددد.
 -2دولت
جماعت رایان بر این باوردد که دولت دظامی است که ده تنها وظیفه حمایت از ااراد
جامعه را بر عهده دارد ،بلکه موظف است برا ارراهم آوردن وسرایل الزم ،شرهروددادش را
خوب و با اضیلت تربیت کند .به عبرارت دیگرر ،توسرعه ادراک اخالقری و درسرتکاری از
وظایف اولیه دولت محسوب می شود .به عقیده آدان ،دولت دقش اعال و مداخلره کننرده
ای جهت دااع از جامعه و ارزش هایش بر عهده دارد.
 -3انسجام و یکپارچگی
بر اساس دظر جماعت رایان ،همنوایی ااراد با هم و با هنجارها و الگوهای اجتمراعی
موجود در جامعه ادسجام و یکپارچگی روهی محسوب می شود .برای این منظور حفرق
میراث ارهنگی و ارزشهای م ترک ااراد جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است
و التزام به قیود اجتماعی و تاریخی دیز ا همیت اخالقری دارد .بره عقیرده جماعرت
رایان ،تقویت روح جمعی ،مهار کردن خود محوری و توسعه قلمرو عمومی زمینه
های الزم جهت ایجاد ادسجام و یکپارچگی روهری بره حسراب مری آینرد .مرددی
قهفرخی ) 59- 1390،55
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 -4برابری
جماعت رایان بر این باوردد که برقراری عدالت اجتماعی در جهران و توزیرع دوبراره
یروت و درآمد ،معنای واقعی برابری محسوب می شود .از این رو تعهد برای ایجاد عدالت
اجتماعی در جامعه ،ویژ ی محوری سیاست عمومی جماعت رایان در دظر راتره مری
شود .از جمله تعهدات برای ایجاد برابری ،اراهم آوردن زمینه هرای مناسرب بره منظرور
م ارکت در اعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است.
 -5آزادی
جماعت رایان بر این باوردد دگرادی از آزادی و خور مختاری اردی به ما دمری ویرد
که چه دوع آزادی در یش زمینهی خاص مناسب اسرت .و دیرز دمری پر یرد کره آزادی و
خودمختاری مترادف است با ارصت و ادتخاب بدون قیرد و شررط .امرا مری پر یرد کره
ارزش جماعت در کمکی است که به طرور منحصرر بره شرکواایی اارراد مریکنرد .خرود
مختاری و آزادی به عنوان م خصهای از اردیت و خودباوری مستلزم تعهرد و بره همران
میزان ادتخاب است.
 -6فضایل اخالقی
جماعت رایان ،رهایی از خود محوری ،پ یرش دیگران و همدردی و همنوایی کردن
با آدان ،سترش ادسجام و یکپارچگی روهی ،اعتمراد بره یکردیگر ،شرجاعت و برقرراری
عدالت در جامعه را مهمترین اضایل اخالقی محسوب می کنند.
به طور کلی از دظر جماعرت رایران ،اجتمراع اوالً یرش موجودیرت میباشرد؛ یعنری
روهی از مردم یا یش دهاد یا رشتهای از دهادها مادند شرکت ،داد گاه ،خادواده و  ....یادیاً
اجتماع به معنای وجود روابط خاصی میران اارراد اسرت .بسریاری از چیزهرای م رترک
مادند اصول م ترک ،معنای م ترک ،اهداف ،خیر م ترک و زدد ی م ترک را میتوان
دام برد .روابط در میان اجتماع هم عینی و هم ذهنی است و در دهایت اجتماعات تمایرل
به تاکید بر تداوم موقت ایرن اجتماعرات داردرد .همچنرین عامرل دیگرری کره م رترک
میباشد یش شته و یش آینده است .دسرلهای شرته و اعقراب آینرده .دکترهای کره
همواره باید مددظر قرار داد این است که روابط در اجتماع اراتر از روابط مادی قررار دارد
و روابط ادسادی محدود به دق های اجتماعی محدود دیست ،بلکه روابط ادسادی است و مرا
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دمیتوادیم دسبت به ادسادیت دیگران وجود خالر و شخصی آدهرا ،بیتفراوت باشریم لر ا
اجتماع یش مفهوم متعالی است .مددی قهفرخی ) 84-1390،77
مک اینتایر
یکی از م هورترین جماعت رایانِ معتقد به سیاست شناسایی ،مشاینتایر است .مدعای
اکثر آیار مشاینتایر و در واقع مفهوم رابط میان آدها ،دابسرامادی هرای اخرالق و السرفه
پساروشنگری است .وی معتقد است که اخالق متجدد ،ما را از زمینه هرای اجتمراعی و
ارهنگی باورهایمان غاال کرده و در عوچ دوعی ارهنگ عاطفه را را جایگزین دمروده
است .این ارهنگ ،تمامی داوری های ارهنگی را دوعی اظهار موضع شخصری مری دادرد
که سیخته از زمینه های ارهنگی تنها بره روحیرات و اهرداف ارردی مربروط در ایرن
ارهنگ ااقد هر دوع «خود» می شود و این بدان علت است که هویت اجتماعی پنداشته
می شود .معیارهای ارهنگی به مادند غایات اجتماعی دیگر ،مقبول دادسته دمی شودد و
هر ارد معیار خودش شناخته می شود .ل ا مفهومی از خیر که خصلت جمعی و روهی
داشته باشد و بتوادد اجزا پراکنده جامعه را به هم پیودد دهد وجود ددارد .مش اینتایر به
دقد این وضع می پردازد و مفهوم سنت های پژوهش اخالقری را پریش مری ک رد .وی
معتقد است که سنت های پژوهش اخالقی متفاوت و بعضاً رقیبی وجود دارد که مفاهیم
خاص خود را از خیر عرضه می داردد و در عین حال قیاس داپ یر و ترجمه داپ یردد؛ این
در مقابل ادعای اصلی تجدد که جهان شمول رایی است قرار می یرد.
به دظر مکینتایر ،لیبرالیست دسبیت رایری اخالقری را موعظره مری کنرد و بنرابراین
دمی توادد پایهای اخالقی برای دظم اجتمراعی برقررار کنرد .او تأکیرد دارد کره عردالت و
اضیلت به سنتهای اکری خاص اختصاص داردد ،و او الگویی از زدد ی خوب ارائه کرده
است که ری ه در ارسطو و سنت مسیحی سنت آ وستین و آکوئیناس دارد .هیوود ،عرالم،
 ،1383ص)612:

چارلز تیلور
تیلور دیز همادند سایر جماعت رایان بررسی ارزش های اخالقی را جدا از زمینره هرای
اخالقی و اجتماعی دمیدادد و معتقد است در سنت پژوهش اخالقی تجدد ،تنها روابرط
ما با دیگران مورد توجه قرار راته و رابطه ادسان با خودش کره بره زدرد ی معنرا مری
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بخ د دادیده راته شده است .مهم ترین پرس ی که بر رابطه ادسان با خرودش ترأییر
می ارد ،مسئله چیستی «خیر برترین» است .تیلور عنوان می دارد که ما با خیرهرای
بسیاری زدد ی می کنیم و دسته ای را بر دستهای دیگرر تررجیح مری دهریم .در ایرن
میان ،می توادیم به شناخت خیرهای برین دیز دست یابیم .این خیرهای برین به لحراظ
ارهنگی وابسته هستند ،بنابراین می توادند متفاوت باشرند .از ایرن رو ،تیلرور در کتراب
م هور خود با عنوان چند «ارهنگ رایی :بررسی سیاست شناسایی» ،تالش می کند تا
تمایز خود با دو دحله لیبرالیسم و سیاست تفراوت پسرتمردرن را م رخر و سیاسرت
شناسایی خود را دظریه پردازی کند .به دظر تیلور ،اهمیرت شناسرایی برا اهرم جدیرد از
هویت اردی و ح ف سلسله مراتب اجتماعی ،در پایان قرن هجدهم شرکل رارت .بره
دظر وی ،روسو یکی از بنیان اران مفهوم شناسایی است .روسو سره چیرز را غیرقابرل
اجتناب می دادست :آزادی ،دقش های متفاوت و مقصود کامالً م رترک کره همره ایرن
موارد به اراده عام و یا حداقل شرکل هرایی از روابرط دو جادبره بسرتگی دارد.(Taylor, .
)1994: 43

روسو معتقد بود دمی توان شرایط برابر ایجاد کرد و بایرد هویرت هرای درابرابر را در
قالب اراده عام قرار داد .روسو مدردیته را بیگرادگی اررد و از دسرت رارتن خودمختراری
سیاسی می دادست؛ روسو به عنوان ستایش ر جمهروری کالسریش دولرتشرهر ،عمیقراً
دسبت به توادایی دهادی مدردیته در به تحق رساددن جماعت م کوک بود .خاصره ایرن
که او عدالت را به مثابهی دابودکنندهی آزادی ادسان و امکادات سیاسی می دید .بره یرش
معنا ،اعتقاد او به قرارداد اجتماعی حاکی از ایده آلی بود که از جماعت داشرت .بره براور
روسو ،کسی که همگان او را به عنوان یکی از پایه اران جمهوریخرواهی مرددی مردرن
می شناسند ،قرارداد اجتماعی تنها شکل داب سازمان سیاسی است .در السفه سیاسی او
میل ادسان به آزادی تنها می توادد خود را در جماعت د ان دهد .حرس درابودی در ایرن
سنت السفهی سیاسی بسیار م هود است .دزد او بنیان جماعت در پایرهریرزی سیاسرت
است .اما مدردیته که هر ز دمی توادد یرش دروع خرالر از سیاسرت را کره بره دهادهرای
اجتماعیاش آلوده د ده باشد ایجاد کند ،آن را تحلیل برده است .درک روسو از جماعت
مبتنی بر دگاه او به طبیعت ادسان است که از دظر او اساساً خوب برود و در ک رمکش برا
دهادها و ساختارهای اجتماعیای مادند دولت است .این یرش دگراه ادرداموار بره جماعرت
است که ادتقاد به مدردیته دیز هست .مددی قهفرخی ) 1390،43
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به دظر تیلور ،روسو هزینه زیادی برای سیاست شناسایی پرداختره اسرت .تیلرور دو
حوزه شناسایی را از هم متمایز می کند؛ حوزه خصوصی که در آن شکل هویت و خرود
به عنوان جایگاه مهم با دیگران مطرح می شود و حوزه عمومی کره سیاسرت شناسرایی
مبتنی بر برابری است و دقش بی تری را ایفا می کند).(Ibid: 37
از این رو تیلور برای سیاست شناسایی دو راه حل پی نهاد می کند:
 .1حمایت از حقوق اساسی ااراد به مثابه موجودات ادسادی.
 .2پ یرش دیازهای خاص ااراد ،به عنوان اعضای روه های ارهنگی خاص.
تیلور در دظریه شناسایی خود بر این اعتقاد است که ا رچه دظریه شناسایی از مبادی
لیبرال د ئت می یرد ،اما منحصر به آن دیست و می توادد دگاهی جهان شمول داشته
باشد .به همین دلیل ،او شناسایی را صرااً سیاسی می دادد و خواهان این اسرت کره در
این حوزه ،دولت بی طرف باشد و روابط بین ااراد ،بر اساس رهیاات اارغ از ارزش شکل
یرد .او معتقد است ادسان ها زمادی که و ارد عرصه های اجتماعی و سیاسی می شودد،
تنها باید به ارزش های مورد تواا و رویه ها توجه کنند ده ارزش های بنیادین.
در کل تیلور اشخاص را «ااراد مجسمی» توصریف و تصرویر مری کنرد کره تراریخ و
زمینه اجتماعی و زبان شناختی که در آن زدد ی می کنند هویت ان را بره طرور عمرده
شکل می دهد ،بنابراین «آزادی راستین» باید «واقع در محل» باشد .هیوود ،عرالم،1383 ،
ص)612:

مایکل والتزر
یکی دیگر از دظریه پردازان جماعت را که به دظر برخی به دحله لیبرالیسم دزدیرش ترر
است ،مایکل والتزر است .والتزر در کتابش تحت عنروان «حروزههرای عردالت» اسرتدالل
می دماید که معیار توزیعی مناسب ده تنها میان ارهنگها و اجتماعرات متفراوت اسرت،
بلکه میان حوزه های مختلف عدالت مادند امنیت و رااه ،پول و کاالها ،مقرام ،کرار زیراد،
وقت آزاد ،تحصیل ،ع و لطرف الهری دیرز متفراوت اسرت .وی بره حمایرت از مفهروم
«مساوات پیچیده» می پردازد .مساوات پیچیده به ودهای طراحی شده که معیار توزیعی
مناسب برای یش حوزه به دیگر حوزه که در آن ها معیارهای متفاوتی مناسرب هسرتند،
تجاوز دنماید .این امر در یش جامعه بازاری ممکن است به معنای جلرو یری از مرواردی
همچون خرید مردم یا خریدن مقام یرا خریردن ااتخرار یرا خریردن معاایرت از خردمت
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وظیفه دظامی توسط یروتمندان باشد .این ها کاالهای هستند که دباید اجرازه داد کره برا
پول بتوان آدها را خرید .در حوزه امنیت و رااه باید دظام حمایتی اجتمراعی کرم و بریش
ستردهای وجود داشه باشد ،اما از آدجرا کره تعراریف دیراز و کاالهرای اساسری متفراوت
هستند ،هیچ ح اردی و جهانشمول دسبت به هیچ مجموعهای خاص از کاالهرا ،اراترر
از ح دسبت به زدد ی و معی ت اساسی دمی توادد وجود داشته باشرد .خرارع از اینهرا،
سیاست های مناسب بازتوزیع ،از اهم م ترک اجتماعی و تعیرین کننرد ی سیاسری در
حال تغییر ،منتج می شودد .تمام این دید اه ها ،م روعیت بازتوزیع از لحراظ اخالقری را
می پ یردد .اما ارد رایان ااراطی یا همان لیبرتاریادیسمها آن را دق اساسری آزادی هرا
قلمداد می کنند و معتقددد این امر در دهایت منجر به توتالیتاریسم مری شرود .مرارش و
استوکر ،1388 ،ص)74 :

والتزر در بح خود در ارتباط با رابطه خود و اخالق سه رهیاات را از هم متمایز می
کند« :رهیاات ابداع»« ،رهیاات ک ف» که ایلسوف در آن خود بره ابرداع اخرالق مری
پردازد؛ زیرا اخالق و طرح از پیش آمادهای وجود ددارد و «رهیاات تفسیر» ،کره دروعی
اخالق اجتماعی است .در رهیاات سوم مورد دظر والترز ،پرسش اخالق این دیسرت کره
چه کاری درست است ،بلکه این است که ادجام چه عملی برای ما درست اسرت .قرادون
چارچوبی را برای این اعمال به دست میدهد ،اما آدچه که این چارچوب هرا ر ا بره یرش
ارهنگ اخالقی تبدیل می کند ،فتگوهای مستمری است که به اهمی اربه منتهی می
شود .ادتقادی که معموالً به رهیاات فتمان اخالقی به مثابه تفسریر وارد مریشرود ،آن
است که تفسیر «آدچه هست» رهیااتی محااظهکار و ااقد توان ادتقادی است و سرادجام
به حفق وضع موجود می ادجامد؛ چرا که مفسر باید در متن حضور داشته باشرد و ایرن
وجود ااصله دقاداده را داممکن می سازد .چنین ااصله و ادفکاکی ،به ایجاد وضعیتی کره
به لحاظ عاطفی مستقل و به دور از احساسات و جادبداری رأی مریدهریم ،کمرش مری
کند .اما والتزر چنین ادفکاکی را الزم دمی دادد و معتقد اسرت کره ادفکراک و اسرتقالل
کامل با حاشیه د ینی خلط شده است .به دظر وی« :حاشیه د ینی در بی تر مواقرع از
جمله شرایطی بوده که باع برادگیختن ادتقاد ته و در تعیین لحرن و ظراهر خراص
منتقد دقش داشته است .اما این شرطی دیست که باعر عردم جادبرداری و احساسرات،
آزاداددی ی یا عینیت رایی شده باشد») .به تی 147 ، 1381،و(148
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به دظر والتزر ،منتقد اجتماعی تنها زمادی می توادد به دقد بپردازد که یا بومی باشرد
یا بتوادد خود را بومی کند و به درک کردارها و دهادهای محلی دایل آید .آدچه برای دقد
راستین الزم است ،برکناری و ادفکاک از روابط قدرت ،اقتدار و سلطه حاکم است .البتره
این بدان معنا دیست که والتزر در سیاست دسبی را به پست مدرن ها دزدیش می شود.
او هرچند که ودا ودی ارهنگ ها را مادعی برای بنیان هر وده اخالق اربه با مقبولیتی
عام می دادد ،اما معتقد است به منظور دستیابی به اخالق اقلی که مرورد قبرول جوامرع
ودا ون ارهنگی باشد ،یااتن اصلی جهان شمول ضروری است .والتزر این اصل را اصل
خود ردادی می دادد .این ح به دظر وی حقی اساسی است که باید بر روابرط اعضرای
جوامع چند ارهنگی با جوامع شان اسرتوار باشرد و هرر جامعره ارهنگری بایرد بتوادرد
راتاری های محلی خود را اداره کند.
در اصل والتزر شکلی از لیبرالیسم کمودالیسرتی و پلورالیسرتی ارائره کررده اسرت .او
تالش در راه دظریه عام عدالت را به دام اینکه در راستایی قرار راته است دمریپر یرد و
می وید به جای آن باید در راه اصل « برابری درهم تااته» کوشید که طب آن بایرد در
توزیع خیرات اجتماعی مختلف مقررات متفاوتی به کار رود ،و از ایرن راه «عرصرههرای»
جدا ادهی عدالت را ایجاد کرد .هیوود ،عالم ،1383 ،صر)613-612:
مایکل سندل
مایکل سندل دظریه پرداز سیاسی آمریکایی بیرحمادره از ارد رایری ،از عقیردهی «اررد
بیقید» ادتقاد کرده است .او از مفراهیم اخالقری و زدرد ی اجتمراعی کره در اجتماعرات
متمایزی به طور استوار دمایان شده است جادبداری می کند و تأکید دارد که رزینش و
هویت اردی را « بستگیهای اخالقیِ» اجتماع ساختاربندی کرده است .سندل همچنرین
دظر داده است که اقدان محاطشد ی به معنای آن است کره دموکراسری ممکرن اسرت
چندان دپاید ،و از «جمهوری خواهی مددی» که با سنت سیاسی ایراالت متحرده امریکرا
همراه میدادد ،حمایت می کند .هیوود ،همان ،ص)613 :
نتیجه گیری
رویکرد کمودیتاریادیسم به عنوان دوعی دگرش در السفه سیاسی ،از جهتری خراص ،یرش
واکنش اکری در برابر لیبرالیسم و سوسیالیسم بره عنروان السرفههرای سیاسری اسرت.
شته از اختالف دظرهایی که میان کمودیتاریادیستها و لیبرالیستها و سوسیالیستها
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در مورد مبادی ادسانشناسی و جهانشناسری و مسرائلی چرون وظیفره حکومرت ،آزادی،
خیر عمومی و رابطه ارد و جامعه وجود دارد ،باید اذعان کرد رویکرد کمودیتاریادیسرم در
غرب کنودی به خصوص در ک ور آمریکا جریان توادا و هوشمندی است که به عنوان یش
دید اه منسجم و سازمانیااتة اکری در یکی از محورهای اعالیتش تحت عنوان جماعت
و هویت شهروددی به دقادی دید اههای لیبرالیسم و سوسیالیسم میپرردازد؛ البتره ایرن
توادایی و هوشمندی لزوماً به معنی صحت و درسرتی تمرامی دیرد اههرای ایرن السرفه
سیاسی و یا صحت تمامی دقدهای این رویکرد از لیبرالیسم و سوسیالیسم دیست.
عبور از دید اه اتمیستی ارد رایاده لیبرالیسم و توجه بر دید اههای م ارکتجویادره
متضمن اواید بی ماری برای جماعت است:
 اازایش آ اهی و درک و شناخت در باب کن گران و روههای اصلی در سطح ملی و محلی تقویت اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی بهبود کمی و کیفی تسهیالت رااهی برای تمام سطوح جامعه.بر اساس رویکرد کمودیتاریادیسم ،جماعت معاصر ممکرن اسرت بره عنروان جماعرت
ارتباطی که مبتنی بر شکل جدیدی از تعل است ،درک شود .ایرن بره معنرای احسراس
تعلقی است که خاص شرایط زدد ی مدرن بوده که در روههای داپایردار ،سریال ،خیلری
باز و کامال اردی شده ،م اهده می شود .پیوددهای ارتباطی و سراختارهای ارهنگری در
جماعتهای معاصر ،امکانهای بی شمار تعل  ،بر حسب م هب ،ملیرت ،قومیرت ،سربش
زدد ی و جنسیت ایجاد کردهادد .در چنین جهان متکثری است که ادرواع جدیرد ارتبراط
ظهور می کند .دوام جماعت منوط به توادایی جستوجوی راه هرای تعلر  ،بره ویرژه در
زمینهی جهادی با داامنی ازاینده است.
کمودیتاریانها می ویند هدا ان از بین بردن عدم تعادل در جامعه دو و در اددی ره
سیاسی است که در آن ااراد بدون احساس اجبار در وظیفه اجتماعی و مسؤلیت اخالقی
اجازه داردد یا ترغیب شدهادرد اقرط منرااع و حقروق خراص را در دظرر بگیردرد .در ایرن
تهیگان اخالقی ،جامعه ،کامالً به طور واقعری از هرم مری پاشرد .بردین ترتیرب پرروژهی
کمودیتاریادی میکوشد صدای اخالقی جامعه را به آن باز ردادد و به سنتی که ری ره در
ارسطو دارد« ،سیاست خیر عمومی» ایجاد کند.
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