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  1گروی امت

 

تواند نقش بارزی در  می عدالت کههای  یکی دیگر از نظریه یبارهدر این جلسه در

های برتر قرن  ایدئولوژی. کنیمگذاری سالمت عادالنه داشته باشد صحبت میتسسیا

یک مفهوم  هر -یتگرایی و جمهور ، ملیلیبرالیسم، سوسیالیسم- نوزدهم هجدهم و 

بر مبتنیی  هبرابری و امت ارائه کردند و عقید، های ٓازادیٓارمان خاص خود را از

گرفته تا یک  را در اشکال متفاوتی از یکپارچگی طبقاتی و شهروندی مشترك گروی امت

ا خواهیم دید که تمامی این نظریهام. شکل دادند، تبار مشترك و هویت فرهنگی واحد

 . با مشکالتی مواجه بودند، از امت ی و ایجاد مفهومی ثابتدهها در شکل

- سیاسیمباحثات  یامت از صحنه، باید عرض کنم که پس از جنگ جهانی دوم مقدمتاً 

کند که وی  می بیان" 2عدالت ینظریه"برای مثال راولز در کتاب . خارج شد اجتماعی

به تثبیت ای  ولی هیچ اشاره قصد ایجاد تفسیری صحیح از مفاهیم ٓازادی و برابری دارد

خواهان در کنار ٓازادی و برابری  ٓازادیهای  در عصر روشنگری یکی از ٓارمان مفهوم امت که

را در کنار ٓازادی و برابری  امت البته این بدان معنا نیست که وی صریحاً . نمی کند، بود

شاید او . ه استرسد توجه کمتری به این مفهوم داشت می بلکه به نظر، ارزش بداندبی

های روز نیست یا حداقل پس از سو  درگیر موضوع ایدئولوژی گروی امتکرد که  می فکر

پرداختن ، مفهوم امت خواه از های تمامیت و رژیمها  پرستان یا فاشیستنژاد ی استفاده

نحوی که سایر ، بهتنها نیست وضوعالبته راولز در این م. به ٓان موضوعیت ندارد

براساس این . اند هسکوت اختیار کرد گروی امتنیز در خصوص ٓارمان  متفکرین لیبرال

متعلق به ٓان به عنوان افراد ٓازاد و برابر  ییابد که با اعضا می امت زمانی معنا، تفکر

در کنار ٓازادی  گروی امتاصل مستقلی را به نام ، های سیاسی لیبرالدیدگاه. برخورد شود

، زندگی مشترك تاریخچه یا شیوه، مذهب، فرهنگ، یتهو، زبان، نظیر ملیت، و برابری

گروی در سی سال اخیر  امتبا این حال مباحث مربوط به . شناسند رسمیت نمی به

سیاسی به یجامعی در فلسفه تفکر مکتبی و سیستماتیک. شده است مجددًا احیا

امت در ضرورت توجه به ، ظهور پیدا کرده است که ادعای اصلی ٓان گروی امتعنوان 

  . است کنار ٓازادی و برابری
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گرایان معتقدند که ارزش امت امت

عدالت های  طور کامل در نظریه به

لیبرال و یا در فرهنگ عمومی جوامع 

این گونه . لیبرال ناشناخته مانده است

تاکید بر امت در ایدئولوژی مارکسیسم 

شود و باید گفت که این  می نیز دیده

اص ٓارمان های خامر یکی از ویژگی

با این حال نوعی از . هاستکمونیست

اکنون توسط افرادی گروی که هم امت

والزر و تیلور مورد ، بل، نظیر سندل

 کامًال با، حمایت قرار گرفته است

مفهوم سنتی مارکسیستی ٓان متفاوت 

معتقدند فقط با ها  مارکسیست. است

یک انقالب صنعتی علیه کاپیتالیسم و 

رات بنیادین  توان به  می جامعه درتغ

، در حالی که امت مطلوب رسید

دید بر این باورند که گرایان ج امت

حاضر در اشکال مختلفی   امت در حال

، اجتماعی مشترك نظیر اعمال

فرهنگی و مفاهیم اجتماعی های  سنت

بر این اساس امت . مشترك وجود دارد

 بلکه فقط، به بازسازی نداردنیازی 

در . افظت استنیازمند احترام و مح

سنتی بر اساس  گرایانامت حالی که

مارکس به دنبال بازسازی های  ٓاموزه

نوین با نگاه  گرایان، امتجهان بودند

دنبال انطباق های هگل به به ٓاموزه

 . مردم با جهان پیرامونی خودند

ها  برخی مشابهت، در همین راستا

گرایان از لیبرالیسم میان انتقادات امت

کالسیک  یتقاد هگل از نظریهنوین و ان

های کالسیک لیبرال. لیبرال وجود دارد

دنبال معرفی  نظیر الک و کانت به

مفهومی جهانی از نیازهای بشر یا عقل 

چنین  یبشر بودند تا بتوانند با ارائه

 یصرف نظر از پیشینه، مفهومی

سیاسی های  چارچوب، تاریخی انسان

. و اجتماعی موجود را ارزیابی کنند

 چنین رویکردی، هگل یاساس نظریهبر

گرایانه است و از انتزاعی و فرد کامالً 

تاریخی او  یروابط انسانی و پیشینه

، هگل یبه عقیده. غفلت نموده است

ارتباطات  سعادت انسان صرف نظر از

، وی با امتی که به ٓان تعلق دارد

باید نقش . شناسایی نیست قابل

جامعه را سیاسی و اجتماعی افراد در 

بشر مد نظر قرار  برای ارزیابی سعادت

، همانند هگلگرایان  امت. داد

های نوین را به اقتباس یک  لیبرال

 انتزاعی متهم یگرایانهرویکرد فرد

کنند  می پیشنهاد کنند و به جای ٓان می

که از یک رویکرد حساس به متن 

 این حالبا . کننداجتماعی حمایت 

گرچه خطوط کلی در مباحث 

حدی شفاف و  لیبرال تاگرایان  امت

لیکن دورنما و ، روشن بیان شده است

ا ت ٓان کامًال جدید و تا حدی جز

   .است مبهم



 

گرایان جدید گرچه در این نکته  امت

سیاسی باید  یاند که فلسفهالقولمتفق

توجه بیشتری به اعمال و فهم مشترك 

تعدیل اصول  در جامعه مبذول دارد و

یبرال باید در دستور کار عدالت سنتی ل

ر این  ؛قرار گیرد ولی در چگونگی تغ

با یکدیگر اختالف نظر  اصول عمیقاً 

که  استاندارد متمایز اساسی سه. دارند

، در اندگاهی اوقات با یکدیگر متعارض

شناسایی گرایی نوین قابلتفکر امت

معتقدند  گرایانای از امت عده. است

نیاز به  که مفهوم امت باید جایگزین

دیگر اصول ای  عده. اصول عدالت گردد

 عدالت و امت را کامًال هماهنگ

کنند که اعتقاد  می ، اما تصوردانند می

باید ما را ملزم ، صحیح به ارزش امت

این . به اصالح مفاهیم عدالت کند

به دو گروه گرایان  امتدسته از 

گروه اول امت را . شوندمنشعب می

، بدین ننددا می منبع اصول عدالت

عدالت باید براساس فهم معنا که 

مشترك جامعه و نه اصول جهانی و 

دوم معتقدند  گروه. گیرد شکل انتزاعی

شتری در محتوای ، امت باید نقش 

اصول عدالت ایفا کند و این بدین 

 معناست که عدالت باید به مصلحت

و نه به حقوق شخصی بار  3عمومی

بررسی   در این بخش. بیشتری دهد
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مختصری در خصوص این سه 

  .استاندارد خواهیم داشت

 

  عدالتهای  امت و محدودیت

 

در امت گرایان  امتاز نظر برخی از 

حقیقی نیازی به اصول عدالت وجود 

این باور به این ٓارمان . ندارد

فقط  گردد که عدالت می مارکسیسم بر

 حالی در، است" 4یفضیلت جبران"یک 

ل یفضاکه ما باید به دنبال حاکمیت 

خواهی و همبستگی مهمتری چون خیر

طور خودانگیخته به اگر مردم به. باشیم

دیگر ، نیازهای دیگران پاسخ دهند

نیازی به تاکید بر ادعای حقوق فردی 

در این صورت . باقی نخواهد ماند

در بعضی ، حد به عدالتاز توجه بیش

اخالقی  ایجای ارتقتواند بهمی، شرایط

عیت اخالقی جامعه سبب تضعیف موق

نهاد  برای مثال خانواده یک. ٓان شود

اجتماعی است که در ٓان به مباحث 

عدالت نیازی نیست و زمانی که نگران 

با ، بحث عدالت در خانواده شویم

تعارضات ، محبت کاهش حس عشق و

 . داخل خانواده را بیشتر خواهیم کرد

این نظریه بر این  از طرفی منتقدین

جایگزین ، عدالت نکته تاکید دارند که

عشق و همبستگی و مانعی براي ِاعمال 
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به دیگران  حق خود به منظور کمک

 یکننده، بلکه عدالت تضمیننیست

این امر است که تصمیمات متخذه در 

کمک به دیگران نه به علت موقعیت 

صورت کامًال به بلکه، پست اجتماعی

عدالت با . پذیرد می اختیاري انجام

محبت یدوستانهوعتقویت ارتباطات ن

، از سو استفاده از ارتباطات ٓامیز

 ٓامیز نیز جلوگیریرتحقی ٓامیز وتبعیض

 . کند می

 

  عدالت و مفاهیم مشترك

 

با راولز در گرایان  امتولی بسیاری از 

با . خصوص اهمیت عدالت موافق اند

این حال ادعای ٓانان این است که 

عنوان یک ها در تفسیر عدالت بهلیبرال

وابسته به شاخص بیرونی و غیر

برای تحلیل ، تاریخی انسان ی پیشینه

 ، دچار سوزندگی جوامعهای  شیوه

، مساواتگرایانفایده. اند هتعبیر شد

ممکن است در ، طلبان و ٓازادانگاران

خصوص محتوای عدالت با یکدیگر 

اما ٓانها تمامًا بر ، اختالف داشته باشند

ی ٓانان ترجیح یباورند که نظریه این

استانداردهای تمام  یکنندهتامین

جوامعی است که حیات بشری در ٓانها 

 ٓانان به این نکته توجه. جریان دارد

ندارند که ممکن است باورهای محلی 

. با استانداردهای ٓانان در تعارض باشد

عدالت لیبرال با تامین های  نظریه

باورهای ما ، دیدگاهی ثابت از عدالت

نحوی که کشند به می را به چالش

گاهی اوقات این دیدگاه سنگ محکی 

 . شود می برای باورهای محلی محسوب

به اعتقاد حامیان این نظریه از 

 یجستجو برای یک نظریهگروی،  امت

شمول نادرست است و در عدالت جهان

نمی واقع هیچ عاملی خارج از امت

. تواند پاسخگوی نیازهای عدالت باشد

دورنمای ، تاریخی یفرهنگ و پیشینه

 عدالت در یک امت را مشخص

بدون پشتوانه کنند و عامل بیرونی می

. فرهنگی راهی از پیش نخواهد برد ی

فهم امت از مصلحت   رو ایناز 

 اجتماعی است که به ٓان ارزش

 عدالت پیشه بخشد و جامعه زمانی می

کند که فهم مشترك اعضای ٓان  می

، با این وصف. مالك عمل قرار گیرد

شناخت اصول عدالت بیشتر موضوع 

است تا مباحثات  تفسیر فرهنگی

 . فلسفی

ن بیشتر این نظریه باید گفت  در تب

که فهم مشترك در جوامع لیبرال 

و پیچیده  "5برابری مرکب"نیازمند یک 

توزیع  باید سیستمی از است و عمالً 

انتخاب شود که سعی در برابر نمودن 

بلکه به ، تمام مصالح را نداشته باشد
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دنبال تضمین این نکته باشد که 

، حوزه مانند ثروت در یکها  نابرابری

نظیر مراقبت سالمتی و ها  دیگر حوزه

. قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار ندهد

با این حال درك این مطلب مهم است 

تمام جوامع چنین فهم  لزوماً  که

مشترکی از عدالت ندارند و برخی از 

اتی ممکن جوامع نظیر جوامع طبق

 است در مباحث عدالت درگیر

های نامحدود در حقوق و  نابرابری

این فهم از . مصالح بنیادین باشند

گرایی فرهنگی  شکلی از نسبی، عدالت

 . است

ن دو اش کال عمده در خصوص تب

اساس فهم مشترك امت عدالت بر

گرایی اول ٓانکه نسبی. وجود دارد

 ترینتواند ناقض مهم می فرهنگی

اساس بر. اهیم مشترك ما باشدمف

داری حتی اگر به ، بردهاصول عدالت

د امت برسد کامًال نادرست است . تا

د برده داری به در حقیقت عدم تا

دلیل غیراخالقی بودن ٓان است و باید 

اساس فهم  اخالقی بودن ٓان پایه وغیر

 دوم ٓان. عکسمشترک ما باشد و نه بر

ص فهم مشترك در خصو که شناخت

ویژه ای نیست به کار ساده، عدالت

ی اهتنها به گروه ما نه توجه زمانی که

 ها نشینقدرتمند محلی بلکه به حاشیه

مردم . و افراد ضعیف نیز معطوف باشد

نقش صحیح دولت در تامین  ی درباره

موضوعاتی نظیر مراقبت سالمتی 

چنین  برای حل. اختالف دارند

م ، نیازمند ارزیابی مفاهیاختالفاتی

منظور دسترسی به مفهوم رقیب به

حتی اگر با . تری از عدالتیمعمومی

، شروع به کار کنیم مفاهیم رایج محلی

عدم توافقات و تفکرات انتقادی 

، تر، ما را به دیدگاهی عمومیموجود

ورای مشترکات امت هدایت خواهد 

 . کرد

 

  حقوق فردی و مصلحت عمومی

 

مشکل ، گرایانبرای بسیاری از امت

یبرالیسم در تاکید ٓان بر عدالت و ل

بلکه مشکل ، شمولی ٓان نیستجهان

براساس این . در فردگرایی ٓان است

خود را بر  یها نظریهلیبرال، تفکر

های مفاهیم حقوق فردی و ٓازادی

از  در حالی کهاند،  هنهادشخصی بنا 

های که ٓازادی اند هاین نکته غفلت کرد

گذر زیستی فقط از رهفردی و نیک

وابستگی نوع . پذیر استامت امکان

 بشر در زندگی اجتماعی ما را مکلف

بخشی به کند که درکنار ارزش می

مصلحت عمومی ، فردیهای  ٓازادی

از . جامعه را نیز مد نظر قرار دهیم

 چنین استداللگرایان  امت  رو این

که باید خط مشی سیاسی  کنند می



 

با خط مشی ، بر حقوقمبتنیلیبراِل 

اسی مصلحت عمومی جایگزین و یا سی

 . حداقل تکمیل گردد

این یک چالش جدی برای هر چهار 

، گرویقبل یعنی فایده ینظریه

طلبی بخت و ، مساواتطلبیواتمسا

نظریه گرچه  این چهار. ٓازادانگاری است

پیشنهادی خود درخصوص  یدر بسته

، ولی حقوق فردی اختالف نظر دارند

ٓازاد از  یاراده اند که نفیهمگی متفق

برابرانگاری افراد را زیر سوال ، فرد

در حقیقت این گروه از . خواهد برد

مبانی فلسفی گرایان  امت

خودفرمانروایی و استقالل فردی را 

بنابر دیدگاه . اند همناقشه قرار داد مورد

ن ظرفیت ما برای داشتگرایان  امت

استقالل بدون در نظر گرفتن پیش

نخواهد  شکل، اجتماعیهای  شرط

 . گرفت

 این گونه فکرها  بسیاري از لیبرال

کنند که ارزش استقالل چنان بارز  می

اجازه . است که نیاز به دفاع ندارد

، بودن  دادن به مردم جهت مستقل

تنها راه احترام به ٓانها به عنوان 

. شود می موجودات کامًال اخالقی تلقی

نها مثابه رفتار با آ فراد بهنفی استقالل ا

یا حیوان است  یک کودك و یمنزلهبه

ولی به. تا عضو کاملی از یک امت

ه به این ئل، مسگرایانامت یعقیده

راحتی نیست چرا که بسیاری از افراد 

غلط خود سبب ٓاسیب و  با تصمیمات

 در حالی، شوند می یا حتی تحقیر خود

فرجام ناخوشایندی که از این  که

 یدهزا، شود می تصمیمات حاصل

ٓازاد ٓانان در جامعه  یبه اراده احترام

زمانی که افراد در اثر توزیع . است

، شوند می نابرابر و ناعادالنه متضرر

 قطعًا اصول عدالت رعایت نشده

ولی زمانی که برخی حتی پس ، است

قادر به ایجاد ، از توزیع عادالنه

، مقدمات یک زندگی ارزشمند نیستند

هم یک  ل ٓانان بازٓایا احترام به استقال

شود؟  می تکلیف انسانی محسوب

اهداف مشترك و ، تعهد به رفاه عمومی

ٓاموزش شهروندان در جامعه در حیات 

از . دارندای  جایگاه ویژه ارزشمند بشری

تعهدات ، در بسیاری از موارد  رو این

و وفاداری به ٓارمان ها سنت، اجتماعی

ارجحیت  های امت بر استقالل فردی

  .دارد

گرچه در ها  شایان ذکر است که لیبرال

مواردی اعمال پدرساالرانه را به رسمیت 

ولی بر این نکته تاکید اند،  هشناخت

، بزرگسال با صالحیت دارند که هر فرد

حق استفاده از استقالل خود را دارد و 

این حق باید توسط دیگران به رسمیت 

حد  افراد بزرگسال که به. شناخته شود

شوند  می دارای حقی، رسند یم ٓاستانه

این حد ٓاستانه . نقض استقابلکه غیر



 

 را اکثر جوامع لیبرال به سن عقل تعبیر

افراد بر اساس صالح، در ٓان کنند که می

. بخشند می زندگی خود را سامان، دید

ولی در عمل بسیاری از مردم حتی پس 

های  انتخاب، از گذشتن از حد ٓاستانه

و ٓاینده خود  خصوص زندگیضعیفی در

بزرگسال ، گرایانبه باور امت. دارند

فقط به این معنا که ، باصالحیت بودن

هیچ ، مشکل ذهنی و عقلی ندارد فرد

تضمینی برای اینکه فرد به صالح خود 

 نخواهد بود و اصوالً ، تصمیم گیری کند

افراد در  فرمانرواییاستقالل و خود

غیاب نهادها و ساختارهای اجتماعی 

مواره سبب تنظیم انواده هنظیر خ

  .شود منافع ٓانها نمی

  

ن بیشتر موضوع فرض کنید جهت تب

میم تصای  گذاران در جامعهکه سیاست

هنر  یبگیرند که جهت توسعه و ارتقا

، مشمول یارانه کنند این هنر را، تئاتر

ای بر خالف  حرفه کشتی در حالی که

از طرف دولت  تنها مستقیماً تئاتر نه

ود بلکه مشمول مقررات حمایت نش

حامیان چنین . نیز شود مالیات

گذاری قطعًا چنین استدالل سیاست

نخواهند کرد که هنر تئاتر تنها و 

ٓانان . ترین مصلحت زندگی است مهم

ادعا خواهند کرد که از میان این  صرفاً 

تئاتر ارزشمندتر است و ، دو انتخاب

برای این ادعا نیز چندین استدالل 

ممکن  مطالعات. اقامه خواهند نمود

است نشان دهد که تئاتر سبب به 

شود در  می فعالیت واداشتن دیگران

ی که ورزش کشتی سبب کسالت و حال

 بودن افراد زیری و مطیعسربه

گونه استدالل شود که  یا این. گردد می

خود  یاز گذشته گیراناغلب کشتی

ولی اکثر کسانی که ، خوشنود نیستند

همیشه از ٓان به خوبی  روند می به تئاتر

و یا نهایتًا استدالل شود . کنند می یاد

دو حوزه  که اکثریت کسانی که در هر

 تئاتر را به کشتیاند،  هفعالیت داشت

 یاساس نظریهبر. اند هترجیح داد

اگر این استدالالت صحیح  گروی امت

مردم را به ، چرا نباید حکومت، باشد

 تئاتر ترغیب و از کشتی بازدارد؟

گذاری را گرچه ها چنین سیاستلیبرال

استدالالت معقولی از مصلحت به 

، دانند می مشروع، نادنبال داشته باشد

 یکنندهمحدود زیرا معتقدند این امر

، در مقابل. استقالل انسان است

ان با این گرایگرایان همانند کمال امت

استدالل که افراد ممکن است با عدم 

اشتباه ، بهمصلحت خود تشخیص

اقدام به اموری کنند که جانشان را به 

از ، ازنداند  ههر نحوی به مخاطر

 یدر استقالل و ارادهها  دخالت دولت

باز ممکن . کنند می انسان دفاع ٓازاد

ز با این مدافعین استقالل نی است



 

بر ارزش بتنیاستدالل که دالیل م

 بیانگر خالف دالیل واقعی صرفاً بر

را گرایان  امت ینتیجه، تمایالت افرادند

 نظر به در حالی که. ندانندمنطقی 

رسد تمام این استدالالت از ارزش  می

برابری برخوردارند وحکومت هیچ 

ارجحیتی برای انتخاب یکی از ٓانان 

گرایان  امتندارد ولی بسیاری از 

 گرایی درن نوع از شکمعتقدند که ای

 ارزشی ماهای  قضاوت خصوص

تواند موید امکان اشتباه از سوی  می

موظف  ومتحک  رو اینباشد و از افراد 

صحیح  هایاست که مردم را به شیوه

غلط باز های  زندگی تشویق و از شیوه

اساس گرایان اگر بر امتبه باور . دارد

های مردم در انتخابها  ادعای لیبرال

 هانمی کنند و تمام انتخاب تباهخود اش

ها  پس دولت، تواند صحیح باشد می

نیز در انتخاب خود اشتباه نخواهند 

 زندگی ارزشهای  اگر تمام شیوه. کرد

پس هیچکس نمی ، یکسانی دارند

ها یکی از این تواند زمانی که حکومت

گیرد  می را برای جامعه در نظرها  شیوه

  . به ٓان اعتراض کند

 

  و مصلحت عمومی گروی امت

 

اند 6طرف، مخالف دولت بیگرایانامت
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و به باور ٓانان دولت باید مجری 

اساس مصلحت گذاری برسیاست

که  باید توجه داشت. عمومی باشد

نوعی از مصلحت عمومی در تفکر 

زمانی که . لیبرال نیز وجود دارد

های یک دولت لیبرال با هدف  سیاست

 طراحی جامعه یمنافع اعضا یارتقا

در حقیقت مصلحت عمومی ، شود می

آن جامعه مد نظر قرار گرفته شده 

اقتصادی و های  در واقع فرایند. است

ترجیحات شخصی را با  سیاسی که

، کنند می اجتماعی تلفیقهای  عملکرد

ن مصلحت عمومی های  شیوه تع

لذا . شوند می دولت لیبرال محسوب

، طرف و خنثیتثبیت دولت بی برای

نار گذاشتن مصلحت نیازی به ک

دنبال ، بلکه باید بهعمومی نیست

ن مصلحت بود در یک . تفسیر و تب

مصلحت عمومی ، لیبرالی جامعه

فرایند تلفیق ترجیحات مردم  ینتیجه

ات نیز از ارزش است و تمام ترجیح

 مالك برابری. ندبرابری برخوردار

انطباق ٓانها ، ترجیحات عمومی افراد نیز

تمام ترجیحات . ستبا اصول عدالت ا

وزن برابری دارند و این امر بدین علت 

ذاتی برابر ٓانها توسط  نیست که ارزش

ن شده استدولت ، ها بررسی و تع

بلکه علت ٓان عدم ارزیابی ٓانها از منظر 

گرایی که این عدم کمال. عمومی است

بر این ، طرف پافشاری دارددولت بی بر



 

ز ٓامیگاه تبعیضباور است که دید

مردم در های  جامعه در قبال انتخاب

غیرقابل، زندگی خود یخصوص شیوه

عمومی  مصلحت  رو ایناز . قبول است

در جامعه لیبرال با الگوی ترجیحات و 

مفهوم مصلحتی که توسط مردم اتخاذ 

 . خوانی دارد، کامًال همشده است

، گرا، در یک جامعه امتدر مقابل

ز مصلحت عمومی مفهومی بنیادین ا

 ییک زندگی مطلوب است که شیوه

ن گونه  این. کند می حیات امت را تع

جای اینکه خود را مصلحت عمومی به

، با ترجیحات مردم هماهنگ کند

استانداردی است که  یکنندهتامین

 ارزیابین آ  یترجیحات مردم به وسیله

، شکلحیات امت یشیوه. شوند می

ن آ  یوسیلهدهنده بنیانی است که به

 شده مصلحت شکلبندیمفاهیم رتبه

ترجیحات مردم به  گیرد و ارزش می

این پارامتر وابسته است که تا چه حد 

با مصلحت عمومی منطبق و در 

بر این اساس اهداف . راستای ٓان است

حیات  یشیوه یکنندهکه بیان مشترك

یک دولت  یوسیله، بهیک امت است

این اهداف . طرف حاکم نمی شودبی

 باید بر خواست افراد در خصوص منابع

هایی که برای پیشبرد مفهوم و ٓازادی

پیشی ، خود از خیر و صالح نیاز دارند

گرا باید مردم را یک دولت امت. گیرد

مصلحتی را  تشویق کند که مفاهیم

 یانتخاب کنند که انطباق با شیوه

حیات امت دارد و باید از مفاهیم 

داف و مصلحتی که در تعارض با اه

بنابراین . نهی کند، مصلحت امت است

گرا ، دولتی کمالگرایک دولت امت

بندی عمومی از است و شامل یک رتبه

حیات  یهای مختلف شیوهارزش

گرایان برخالف کمال. است

گرا این گرایان امت، کمالمارکسیست

اساس انطباق با وضعیت بندی را بررتبه

 . دهند می فعلی امت شکل

 

  7اجتماعیی ها نهاد

 

، لیبرالیسم را به غفلت از گرایانامت

ط اجتماعی در خصوص برٓاورده یشرا

. کنند می نمودن کامل منافع مردم متهم

های  بسیاری از نظریه گویند که می آنها

یتجزیه"لیبرال براساس  شکل " 8گرو

بدین معنا که در این ، گرفته است

، هر فرد خارج از جامعه، نظریه

افراد . فته شده استخودکفا درنظر گر

گروی نیازی های تجزیه اساس نظریهبر

به بستر اجتماعی به منظور توسعه و 

خودفرمانروایانه های  ِاعمال ظرفیت

اساس  بر در حالی که، ندارندخود 

ظرفیت ، توجه به نهادهای اجتماعی

تواند کامًال به  می انسانی فقط زمانی
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8Atomism 



 

رسد که در نوع  ظهور یمنصه

ه و محیط اجتماعی مشخصی از جامع

، گرایانامت حالی کهدر . قرار گیرد

انسانی خارج از اجتماع را های  ظرفیت

هایی نظیر ، لیبرالبرند می سوال زیر

راولز و دورکین با پذیرش نقش 

اجتماعی بر این باورند که های  نهاد

 توسعه و، نقش محیط اجتماعی

ها و  فرمانروایی انسانحمایت از خود

 انسانی در راستایظرفیت  یارتقا

های ٓانان گیری صحیح انتخاب شکل

نهادهای  ٓانان در خصوص نقش. است

مدارس و ، اجتماعی نظیر خانواده

های فرهنگی دیگر در پرورش  محیط

. اندالقولخودفرمانروایی افراد متفق

اساس اختالف در اینجاست که بر

نهادهای اجتماعی ، گرایانامت ینظریه

دولت " ید که نظریهکنن می ما را ملزم

 اگر حیات. را کنار بگذاریم" طرفیب

بشر در گرو  یمندانهسعادت

پس ، اجتماعی استهای  مشارکت

باید اقدامات اجتماعی در خصوص 

 صحیح زندگی به ینشان دادن شیوه

هایشان به اشتباه افرادی که در انتخاب

در . امری مشروع باشداند،  هرفت

" طرفدولت بی" یحقیقت نظریه

 یالزمه تواند از محیط اجتماعی که نمی

، فرمانروایی انسان هاستتقویت خود

پس نهادهای اجتماعی . حمایت نماید

گویند که ظرفیت انسان برای  می به ما

، فقط مفهوم سعادتی انتخاب بهینه

تحقق توسط نوع خاصی از امت قابل

 یواسطهاست و امت یادشده فقط به

خنثی که ریک دولت غی

های مصلحت عمومی  گذاری یاستس

حفظ و نگهداری ، به دست اوست

های  حتی اگر به ٓاموزه. خواهد شد

های ٓازادی یدولت لیبرال در ارتقا

ها بدون این ٓازادی، باشیم فردی معتقد

اجتماعی و یا های  حمایت از سنت

حاکم بر زندگی افراد  یشیوه

به عبارت . دسترسی نخواهند بود قابل

ها در  محدودیت دیگر برخی

ای حفظ فرمانروایی افراد که برخود

ط اجتماعی خودفرمانروایی را یشرا

 . الزم و ضروری است، کند می تقویت

با انتقاد گرایان  امتگرچه این تفکر 

، مواجه بوده استها  لیبرال یگسترده

ی باید پذیرفت که ایجاد برخی ول

ظرفیت ی ط اجتماعی برای توسعهیشرا

برای . ی ضروری استفرمانروایخود

مثال ٓاموزش و پرورش کودکان یکی از 

مباحث اصلی است که نقش 

صورت و مدارس را بهها  خانواده

 آیا. دهد می تری در خود جای پررنگ

توان بدون در نظر گرفتن مصلحت  می

گذاری صحیحی سیاست ،امت

جامعه داشته  آموزش و پرورش  در

توان نقش خانواده و  می باشیم؟ آیا

یگر نهادهای اجتماعی را در خصوص د



 

جوانان انکار نو آموزش کودکان و

کامال پذیرفته ، لحاظ نظری نمود؟ از

سیاسی  یشده است که یک نظریه

مادامی که به سواالتی از این قبیل 

 نقش. کامل نخواهد بود، پاسخ ندهد

عمومی حیات افراد های  فرهنگ و جنبه

ن تب سیاسی کامالً های  باید در نظریه

لیبرال گرچه از لحاظ های  نظریه. شوند

اجتماعی در های  نهاد نظری به نقش

لیکن اند،  هپرورش انسان اذعان داشت

شده در جوامع لیبرال نهادهای یاد عمالً 

ی جامعه، مدارس، اعم از خانواده

حتی دولت به مرور زمان در مدنی و یا 

 . باشند می تر شدنرنگحال کم

 

  هنگیحمایت از ساختار فر

 

اساس های معنادار افراد بر انتخاب

ناشی از ، توجه به نهادهای اجتماعی

پس برای حفظ و ، فرهنگ ٓانان است

باید از  افرادهای  تقویت انتخاب

به . گرایی فرهنگی حمایت کرد کثرت

فرمانروایی خود یعبارت دیگر الزمه

تکثر فرهنگی و تقویت ، افراد

و این  مختلف زندگی استهای  شیوه

سنتی های  امر بدون حمایت از ساختار

و رایج فرهنگی جامعه میسر نخواهد 

لیبرال حمایت های  اساس ٓاموزهبر. شد

نقض اصول عدالت ، ساختاری از چنین

حکومت فقط تا جایی . لیبرال است

های  مجاز به دخالت در ساختار

 ن شودئفرهنگی بازار کار است که مطم

 عمل افراد در ِاعمال حق خود ٓازادانه

لذا دخالت در تقویت و یا . کنند می

تضعیف مفاهیم خاصی از مصلحت و 

های  تشکل یا تقویت و یا تضعیف

 . ف دولت لیبرال نیستیخاص از وظا

گرچه حمایت از اشکال خاصی از 

گرایان کمال یزندگی در نظریه ی شیوه

در باور  ولی، امری عادی است

محکوم  گراییلیبرالیسم این نوع کمال

معتقدند که دولتی که ها  لیبرال. تاس

چه در ، در ساختار فرهنگی بازار کار

، جهت تشویق و چه در جهت تضعیف

زندگی  یشیوه در نوع خاصی از

فرمانروایی افراد را ، خوددخالت کند

با این حال بدون . محدود کرده است

شک اگر ساختار فرهنگی بازار کار مسیر 

های  ارساخت نهایتاً ، ادامه دهد خود را

 گرایی حمایتفرهنگی که از کثرت

از بین خواهند رفت و این امر ، کنند می

های نهایتًا سبب تخریب انتخاب

به عبارت . دار افراد خواهد شدمعنا

طرف ، بیاساس این استداللدیگر بر

سبب تخریب  بودن دولت لیبرال نهایتاً 

اگر . نیز خواهد شد خود دولت لیبرال

انه و متنوع از بپذیریم ٓازادی خالق

مواهب طبیعی است پس باید 

پذیرفت که این نوع ٓازادی بدون 



 

های فرهنگی امکانحمایت از چارچوب

  . پذیر نخواهد بود

این یک اشکال جدی به  ظاهراً 

لیبرالیسم است و به همین  ی نظریه

 یعلت حامیان لیبرالیسم در دو دهه

 پاسخی مناسب به اند هاخیر سعی کرد

برخی از ٓانان در . دهنداین اشکال ب

بهینه های  که شیوه اند هپاسخ گفت

فرهنگی بازار کار های  زندگی در ساختار

خود را حفظ ، بدون مساعدت دولت

مردم ، زیرا در شرایط ٓازاد، خواهند کرد

های  قادر خواهند بود که ارزش شیوه

بهینه زندگی را تشخیص دهند و از 

 این پاسخ به نظر. کنند ٓانان حمایت

زیرا ، کننده نیستگرایان قانع امت

مصالحی که مردم در طی زندگی خود 

 کنند و همچنین َاشکال می دنبال

دنبال طور داوطلبانه بهحمایتی که به

شامل حفظ وضعیت موجود  ٓانند لزوماً 

بهترین . ٓاینده نیستهای  برای نسل

از صنایع  مثال در این مورد حفاظت

ناطق های تاریخی و مدستی و مکان

ترس و . طبیعی دست نخورده است

روزانه از  یرویهبی ی نگرانی از استفاده

نتیجه تخریب و عدم این موارد و در

ٓاینده به ٓانها سبب های  دسترسی نسل

ها برای حفظ این شده است که دولت

اگر ساختار فرهنگی. منابع تالش کنند

بازار کار بتواند بر این نکته تکیه کند که 

های  توانند شیوه می هر زمانافراد در 

ارزشمند خود را تشخیص دهند و 

از منابع جایز  رویه مردمبی یاستفاده

هیچ تضمینی برای حفظ ، است

های  ارزشمند افراد در نسلهای  انتخاب

  .بعد باقی نخواهد ماند

  

ها  ولی این اشکال نیز از سوی لیبرال

دو مورد . پاسخ نمانده استبی

ی احتمالی را در گذاری فرهنگسیاست

نظر بگیرید که در مورد اول برخالف 

حکومت به حساب افرادی ، مورد دوم

حمایتی از فرهنگ های  که مشارکت

مبالغی را که از مالیات تامین ، دارند

د و فرض کنید شده است واریز میکن

ن اساس شده نیز برمقدار مالیات تع

. گرایانه افراد باشدهای کمال ٓارمان

تواند تضمین  می این کارحکومت با 

دامنه مناسبی از ، در جامعه کند که

اما ارزیابی ، انتخاب افراد وجود دارد

در خارج از تشکیالت ها  این انتخاب

صورت ، یعنی در جامعه مدنی، دولت

اما در مورد سیاست. خواهد گرفت

گذاری دوم فرض بر این است که 

ارزیابی هایی که در ، خالف مورد اولبر

گیرد  می صورت صلحتخصوص م

در داخل تشکیالت دولت به  صرفاً 

سیاسی باقی بماند  یهئلمسعنوان یک 

خاطر ری حکومت نه بهگیو تصمیم



 

، هامناسبی از انتخابی تضمین دامنه

برخی از  قایخاطر ارتبلکه به

معین توسط کارگزاران  یها انتخاب

شکی نیست که این . حکومتی باشد

عکسقرار است من انتخاب که

مصلحت جامعه باشد خود   ی کننده

نیازمند معیارهایی عینی است که 

   . ها فاقد آننددولت

تکلیف در ، با پذیرش این استدالل

 ، خصوص حفاظت از ساختار فرهنگی

طرف بودن گونه ناسازگاری با بی هیچ

باید  در عوض. نداردها  دولت

های مناسبی برای حفظ کثرت جایگزین

فت که بتوان با آن به گرایی فرهنگی یا

های  کسانی که قصد دنبال کردن شیوه

 در حال حاضرگذشتگان را  زندگی

نحوی که نقش ، بهکمک کرد، دارند

های  نیز در تحمیل شیوهها  دولت

. خاص زندگی در ٓان به حداقل برسد

گرچه راولز از حمایت دولت در فرهنگ 

عدالت خود سخنی نگفته  یدر نظریه

ر این باور بود که لیکن او ب، است

تواند از اجرای اصول عدالت وی می

یک فرهنگ متنوع های  شرطپیش

توان  می پس بدین نحو. حمایت کند

رال نیز که امید یک دولت لیب  گفت که

 مردم دارد هایبه بهبود انتخاب

ا با تشویق به تواند این کار ر می

های  تر شیوهارزشجایگزینی موارد کم

تر انجام رد باارزشزندگی امت با موا

ها این بیان به تمام گروه ٓازادی. دهد

زندگی های  دهد که شیوه می امکان را

هایی و قاعدتًا شیوهخود را تبلیغ کنند 

 که ارزش کمتری دارند از جذب

از ٓانجایی . مخاطب باز خواهند ماند

 یهای بهینهکه افراد در انتخاب دیدگاه

خلق  ولت لیبرال باد، زندگی ٓازادند

 یتبلیغ ٓازادانه و عقاید و تجمعی از ٓارا

ٓانها این امکان را فراهم خواهد کرد که 

زندگی باقی مانده و های  بهترین شیوه

باید  نهایتاً . تر از بین بروندموارد نازل

 صورت نظریبا اینکه به گفت که

این  توان پذیرفت که دولت لیبرال می

ه هایی کامکان را خواهد داد که شیوه

 کنند قدرت می در عمل خود را تثبیت

، ولی باید بقای بیشتری داشته باشند

طرف با بی  اذعان نمود که در عمل

ها احتمال تخریب برخی از بودن دولت

وجود  ساختارهای فرهنگی اصیل

 .خواهد داشت

 


