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چکیده
ــر فلســفه سیاســی معاصــر از جملــه آثــار مطــرح در فلســفة سیاســی معاصــر  درآمــدی ب
ــوان  ــی« و به عن ــرداِز »چندفرهنگ گرای ــکا نظریه پ ــت. کیملی ــکا اس ــل کیملی ــتة وی نوش
یکــی از مطرح تریــن فالســفة سیاســی معاصــر، در ایــن اثــر بــه نظریــات اصلــی در حــوزة 
»فلســفة سیاســی تحلیلــی« پرداختــه و به طــور آگاهانــه از پرداختــن بــه »فلســفة سیاســی 
ــر  ــة حاضــر تــالش خواهــد شــد ضمــن معرفــی اث ــاره ای« اجتنــاب کرده اســت. در مقال ق
ــی در دســتور کار نویســنده  ــه دو صــورت شــکلی و محتوای ــی آن ب ــد و ارزیاب ــور، نق مذک
قــرار گیــرد. این کــه مســئله و کانــون تمرکــز اثــر چیســت؟ هــدف ایــن اثــر و جایــگاه آن 
ــا وضعیــت  ــر ب ــن اث ــاط ای ــی اســت؟ و ارتب ــه چــه صورت ــن حــوزه ب ــع موجــود ای در مناب
ــه  ــتند ک ــی هس ــن موضوعات ــت؟ مهم تری ــروز چیس ــران ام ــی در ای ــه ورزی سیاس اندیش

نویســنده کوشــیده در حــد قابــل قبولــی بــه آن هــا بپردازنــد.

کلیدواژه ها: 
فلسفة سیاسی، فلسفة تحلیلی، عدالت، لیبرال دموکراسی، چندفرهنگ گرایی.

مقدمه
ــنفکری  ــگاهی و روش ــای دانش ــی در نظام ه ــنت های پژوهش ــن ُس ــی از مهم تری یک
ــای  ــی در حوزه ه ــان اهمیت ــار از چن ــاب1 اســت. برخــی آث ــنت نقدکت ــف، ُس مختل
ــوان  ــه نمی ت ــه به هیچ وج ــد ک ــی« برخوردارن ــش سیاس ــه »دان ــی و از جمل دانش
مطالعــه و بررســی آن هــا را نادیــده انگاشــت. کتــاب درآمــدی بــر فلســفة سیاســی 

1. Book review

بازخوانی فلسفة سیاسی با کیملیکا

 دکتر مختار نوری
دانش آموختة دکترای اندیشة سیاسی

بررسی و نقد کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر
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ــوزة  ــر در ح ــال های اخی ــی س ــه ط ــت ک ــده اس ــار ارزن ــن آث ــة ای ــر از جمل معاص
ــان  ــر بی ــه مترجــم اث ــازار نشــر شده اســت. همان طــور ک ــة ب ــش سیاســی روان دان
ــر موضوعــات و  ــکا از حیــث شــمول ب ــر کیملی ــن اث ــر مذکــور جامع تری داشــته، اث
مکاتــب فلســفة سیاســی اســت. فلســفة سیاســی به عنــوان یکــی از زیرشــاخه های 
علــم فلســفه در قــرن بیســتم دچــار تغییــر و تحــوالت شــدیدی شده اســت؛ زیــرا 
ــفة  ــی، فلس ــرد اثبات گرای ــتیالی رویک ــة اس ــالدی و در نتیج ــة 1950 می در ده
ــه  ــا جایی ک ــود، ت ــده ب ــیده ش ــش کش ــاری به چال ــی هنج ــه داللت ــی به مثاب سیاس
متفکــری بــه نــام پیتــر الســلت در مقالــة »مــرگ فلســفة سیاســی«1 ایــن موضــوع 
را اعــالم کــرد. امــا در دهــة 1970 و بــا انتشــار کتــاب جــان راولــز یعنــی نظریــه ای 
ــم فلســفة سیاســی مــورد  ــار دیگــر »تفکــر هنجــاری« در پارادای ــت ب ــارة عدال درب
توجــه قــرار گرفــت. پــس از انتشــار نظریــة عدالــِت راولــز حجــم عظیمــی از آثــار 
ــت  ــه مســئلة عدال ــد آمــد کــه نه تنهــا معطــوف ب ــة فلســفة سیاســی پدی در زمین
ــد. در  ــی پرداخته ان ــفة سیاس ــة فلس ــی در زمین ــائل مختلف ــه مس ــه ب ــد بلک بودن
واقــع در حــدود پنــج دهــه ای کــه بعــد از نظریــة عدالــت راولــز ســپری شده اســت، 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــوان گف ــوده و می ت ــب ب ــات غال ــی از موضوع ــر دوره ای یک در ه
ــاب  ــه کت ــال 1971 ک ــد. در س ــز بوده ان ــت راول ــة عدال ــول نظری ــده و محص زایی
راولــز انتشــار یافــت موضــوع اصلــی ایــن دهــه  عدالــت و دیدگاه هــای مخالــف آن 
ــان  ــود، در دهــة 1980 مســئلة غالــب در فلســفة سیاســی، مناقشــة جماعت گرای ب
بــا لیبرالیســم معاصــر اســت؛ در دهــة 1990 بحــث شــهروندی از ســوی متفکرانــی 
ــت فمینیســتی  ــکا مطــرح می شــود؛ در دهــة بعــد بحــث عدال ــل کیملی ــد وی مانن
ــگ  ــون یان ــر و ماری ــوزان مول ــزر، س ــی فری ــد نانس ــت هایی مانن ــوی فمینیس از س

1. political philosophy is dead

■ کیملیــکا، ویــل  )1396(. درآمدی بر فلســفه 
سیاســی معاصر، ترجمة میثــم بادامچی، محمد 

مباشری. تهران: نگاه معاصر.
شابک:   978-964-7763-17-2
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ــاس  ــدران کوکات ــارخ و چان ــو پ ــور، بیک ــز تیل ــط چارل ــی توس و چندفرهنگ گرای
ــئله  ــن مس ــم مهم تری ــر می بری ــون در آن به س ــه اکن ــه ای ک ــد و ده ــرح گردی مط
ــر هــر محققــی  ــن رو ب ــی« اســت. از ای ــت جهان در فلســفة سیاســی معاصــر »عدال
در حــوزة »فلســفة سیاســی« کــه در خصــوص شــرایط امــکاِن »زندگــی نیــک1« 
تحقیــق و تفحــص می کنــد، چنان کــه لئــو اشــتراوس فلســفة سیاســی را »تالشــی 
ــی  ــاری سیاس ــو و درک هنج ــم نیک ــت نظ ــه ماهی ــردن ب ــی ب ــرای پ ــی ب عقالن
فرازمانــی و همیشــگی و مقولــه ای غیرتاریخــی معرفــی می کنــد«، ضــروری اســت 
تــا مختصــات فلســفة سیاســی معاصــر را درک نمایــد  )اشــتراوس، 1387، ص. 27(. 
اثــر برجســتة کیملیــکا نیــز در ایــن چارچــوب قابــل طــرح و بررســی اســت، زیــرا 
ــد کــه در طــی پنــج  ــه مســائلی پرداخته ان ــک ب ــاب هــر ی ــف کت فصل هــای مختل
دهــة اخیــر و پــس از انقــالب راولــز در فلســفة سیاســی مطــرح شــده اند. در ادامــه 
پــس از معرفــی نویســنده، مترجــم و فصل هــای اصلــی کتــاب، نقــد و بررســی آن 
ــرای  ــر ب ــن اث ــگاه ای ــی جای ــا ارزیاب ــت ب ــد شــد و در نهای به بحــث گذاشــته خواه
جامعــة روشــنفکری و سیاســی ایــران امــروز، مطالــب را به پایــان خواهیــم رســاند.

معرفی نویسنده و مترجم اثر
ــه در  ــت ک ــر اس ــای معاص ــرال دنی ــران لیب ــته ترین متفک ــکا از برجس ــل کیملی وی
زمــرة فیلســوفان سیاســی تحلیلــی شــناخته می شــود. او در ســال 1962 در کانــادا 
ــت. او در  ــوزش دیده اس ــفورد آم ــز و آکس ــگاه های کوئین ــد و در دانش ــد ش متول
ــا به تدریــس  ــادا و اروپ ــکا، کان دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی متعــددی در آمری
ــی  ــفة سیاس ــات فلس ــش تحقیق ــت بخ ــر ریاس ــال حاض ــت. وی در ح پرداخته اس
دپارتمــان فلســفة دانشــگاه کوئینــز در ایالــت کینِگســتون کانــادا را بــر عهــده دارد 
و از ســال 1998 در ایــن دپارتمــان مشــغول بــه تدریــس اســت. کیملیــکا همچنیــن 
ــع  ــزی واق ــای مرک ــگاه اروپ ــی در دانش ــی ملی گرای ــة تحقیقات ــو برنام ــتاد مدع اس
ــط  ــائل مرتب ــة وی مس ــورد عالق ــای م ــت. حوزه ه ــتان اس ــت مجارس در بوداپس
ــهروندی  ــای ش ــی و الگوه ــت اجتماع ــر عدال ــد ب ــا تأکی ــوع ب ــی و تن ــا دموکراس ب
در جوامــع به لحــاظ فرهنگــی تکثرگــرا می باشــد. کیملیــکا به همــراه کیــث 
بانتینــگ مدیــر پــروژة تحقیقاتــی »سیاســت چندفرهنــگ« اســت کــه بــه تفحــص 
ــی  ــد تکویــن تکثرگرایــی فرهنگــی در جوامــع دموکراتیــک غرب ــا رون در ارتبــاط ب
ــاظ ارزش  ــم به لح ــه ه ــت ک ــی شده اس ــه ای طراح ــروژه به گون ــن پ ــردازد. ای می پ
مطالعاتــی تحقیقــات مقایســه ای را ارتقــاء بخشــد و هــم فهمــی عمیق تــر از روابــط 
ــغولی های  ــن دلمش ــه مهم تری ــد. از جمل ــت بده ــا به دس ــت و اقلیت ه ــن دول بی

1. Good life
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ــن  ــت و در ای ــهروندی اس ــی و ش ــث تکثرگرای ــکا بح ــی کیملی ــری و پژوهش فک
زمینــه بحــث خــود را روی کانــادا پــی می گیــرد؛ جامعــه ای کــه در ســال های اخیــر 
ــر بی ســابقه ای داشته اســت و نژادهــا و گروه هــای  ــی تغیی به لحــاظ الگــوی مهاجرت
ــی  ــم اجرای ــمت های مه ــد. از ِس ــه آن مهاجــرت می کنن ــاله ب ــر س ــری ه متفاوت ت
ــن از او  ــرد. همچنی ــادا اشــاره ک ــت کان ــه مشــاور حکوم ــوان ب ــز می ت ــکا نی کیملی
تاکنــون آثــار مختلفــی منتشــر شده اســت کــه برخــی از آن هــا از مراکــز تحقیقاتــی 
ــددی  ــای متع ــه زبان ه ــد و ب ــزی گردیده ان ــب جوای ــه کس ــق ب ــا موف ــر دنی معتب
ــوالت  ــر محص ــی از دیگ ــة تحقیق ــر 200 مقال ــغ ب ــار بال ــده اند؛ انتش ــه ش ترجم
ــوی  ــددی از س ــع متع ــار و مناب ــت. آث ــنده اس ــن نویس ــی ای ــار پژوهش ــر پرب عم
ــه زبان هــای مختلــف  ــار او ب ــت. همچنیــن آث ــر به چــاپ رسیده اس ــن متفک ای
نیــز ترجمــه شــده اند. از جملــه مهم تریــن آثــار او می تــوان بــه شــهروندی 
ــت  ــا  )1995(، سیاس ــوق اقلیت ه ــاب حق ــی در ب ــه ای لیبرال ــی: نظری چندفرهنگ
در زبــان بومــی: ناسیونالیســم، چندفرهنگ گرایــی، شــهروندی  )2001(، یافتــن راه 
ــر فلســفه  ــادا  )1998(، درآمــدی ب مــا: بازاندیشــی روابــط قومــی فرهنگــی در کان
سیاســی معاصــر  )1990(، لیبرالیســم، اجتمــاع و فرهنــگ  )1989(، اشــاره نمــود. 
همــة آثــار کیملیــکا توســط انتشــارات معتبــر دانشــگاه آکســفورد منتشــر شــده اند. 
ــان ترجمــه  ــه بیــش از شــانزده زب ــر فلســفه سیاســی معاصــر ب کتــاب درآمــدی ب
شده اســت کــه از میــان آن هــا می تــوان بــه دو زبــان خاورمیانــه ای ترکــی و عربــی 
اشــاره کــرد. بــا ایــن همــه همان طــور کــه مترجمیــن کتــاب نیــز بیــان کرده انــد، 
کیملیــکا در ایــران هنــوز چنــدان شــناخته شــده نیســت  )کیملیــکا، 1396، ص. 
ــم  ــر هســتند. میث ــن اث ــان ای ــز مترجم ــم بادامچــی و محمدمباشــری نی 11(. میث
ــرای فلســفة سیاســی  ــر دارای دکت ــن اث ــوان یکــی از مترجمــان ای بادامچــی به عن
از دانشــگاه لوئیــس رم در ایتالیــا، فوق لیســانس فلســفة علــم از دانشــگاه صنعتــی 
ــه  ــاب نظری ــت. کت ــه اس ــران و ترکی ــت ای ــة سیاس ــر در زمین ــریف و صاحب نظ ش
ــی و لیبرالیســم سیاســی  ــوی روشــنفکران ایران سیاســی پسااســالم گرایی: گفت وگ
ــارات  ــرف انتش ــال 2017 از ط ــه در س ــود ک ــار او محســوب می ش ــن آث از مهم تری

ــت. ــر شده اس ــپرینگر منتش اس

معرفی اثر و جایگاه آن در حوزة دانش سیاسی
گام بعــدی بحــث حاضــر معطــوف بــه معرفی کتــاب، فصــول و ســرفصل های مختلف 
آن و جایــگاه ایــن اثــر در حــوزة علــوم انســانی و باالخــص دانــش فلســفة سیاســی 
اســت. کتــاب Contemporary Political Philosophy: an Introduction بــا ترجمة 
 درآمــدی بــر فلســفه سیاســی معاصــر در ســال 1396 بــا شــمارگان 1000 نســخه 
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بازخوانی فلسفة سیاسی با کیملیکا

توســط انتشــارات نــگاه معاصــر بــه بــازار کتــاب عرضــه شده اســت. محتــوای کتــاب 
ــی، 9  ــة فارس ــر ترجم ــنده ب ــگفتار نویس ــن، پیش ــة مترجمی ــگفتار و مقدم از پیش
فصــل مختلــف و کتاب شناســی، واژه نامــة انگلیســی بــه فارســی و برعکــس و نمایــه 

ــت. ــکیل شده اس تش
ــاب  ــن کت ــد: »ای ــی می نویس ــة فارس ــر ترجم ــود ب ــگفتار خ ــکا در پیش کیملی
گزارشــی از شــاخة غالــب فلســفة سیاســی انگلیســی ـ آمریکایــی و نـَـه مــروری بــر 
ــنت  ــای وســیع تر آن اســت. ُس ــی در معن ــنت های روشــنفکری غرب گرایشــات و ُس
لیبــرال ـ دموکراســی کــه مــورد بحــث مــن اســت هــم ســکوالر اســت  )یعنــی در 
یــک ُســنت دینــی خــاص ریشــه نــدارد( و هــم انســان گرا اســت  )یعنــی بــه ارزش 
اخالقــی ذاتــی نــوع بشــر بــاور دارد(. تمــام فالســفة سیاســی در ایــن دو باور شــریک 
نیســتند؛ زیــرا فالســفه ای هســتند کــه معتقدنــد عقــل ســکوالر انســانی به تنهایــی 
نمی توانــد بــه مــا در سیاســت راه نشــان دهــد و مــا محتــاج برگرفتــن حکمــت از 
وحــی الهــی و منابعــی همچــون کتــاب مقــدس هســتیم. همچنیــن طیــف متنوعــی 
ــی  ــر ارزش ذات ــه منک ــتند ک ــه ای هس ــگاران نیچ ــزی و پوچ ان ــان هاب از واقع گرای
انســان ها هســتند و بنابرایــن بــاور ندارنــد اســتدالل اخالقــی چنــدان جایگاهــی در 
سیاســت داشــته باشــد. کوتــاه ســخن این کــه نوعــی از ُســنت لیبــرالـ  دموکراتیــِک 
ــا بخشــی  ــن اســت تنه ــورد بحــث م ــاب حاضــر م ــه در کت ــی و انســان گرا ک عرف
ــی  ــی از گفتمان های ــط یک ــنت فق ــن ُس ــت. ای ــرب اس ــنفکری غ ــی روش از زندگ
اســت کــه در منازعــات سیاســی کشــورهای غربــی معاصــر صدایشــان بــه گــوش 
مــا می رســد«  )کیملیــکا، 1396، ص. 15(. بنابرایــن آن گونــه کــه نویســنده بیــان 
ــا بخشــی از فلســفة سیاســی معاصــر  ــاً ب ــر برجســته صرف مــی دارد، مــا در ایــن اث
مواجــه هســتیم کــه در کشــورهای انگلوساکســون گســترش یافته اســت. کیملیــکا 
در فصــل اول یعنــی مقدمــة اثــر و در تعریــف چارچــوب و محتــوای اصلــی کتــاب 
می نویســد ایــن کتــاب قــرار اســت یــک نــوع مقدمــه و ارزیابــی انتقــادی در مــورد 
مکاتــب فکــری مهــم و غالــب بــر فلســفة سیاســی معاصــر باشــد. مصالــح پوشــش 
ــفة  ــده در فلس ــر نگاشته ش ــار متأخ ــی از آث ــاً به تمام ــث، تقریب ــده در بح داده ش
ــورد  ــر در م ــای متأخ ــص نظریه ه ــد و باالخ ــکیل یافته ان ــاری تش ــی هنج سیاس

ــده بوده اســت. ــه، آزاد و خیــر موردنظــر نگارن مختصــات یــک جامعــة دادگران
ایــن کتــاب جــز بــه اقتضــاء بــه شــخصیت های اصلــی تاریــخ فلســفة سیاســی 
نمی پــردازد و چنــدان اثــری از مفاهیــم سیاســی ماننــد قــدرت، حاکمیــت و 
ــوق، دهه هــای  ــم ف ــرا مباحــث و مفاهی ــده نمی شــود؛ زی ــون در آن دی ماهیــت قان
ــی  ــد، ول ــی بوده ان ــج در فلســفة سیاســی انگلیســی ـ آمریکای گذشــته مباحــث رای
ــت، آزادی  ــر روی آرمان هــای عدال ــوع فلســفه در ســال های اخیــر ب تمرکــز ایــن ن
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نقد آزاد

و باهمســتان بوده اســت. مباحثــی کــه خصوصــاً هنــگام ارزیابــی نهادهــای سیاســی 
ــن  ــر ای ــکا، 1396، ص. 31(. اگ ــد«  )کیملی ــت می یابن ــت گذاری ها اهمی و سیاس
ــث  ــة مباح ــه کلی ــت ک ــوان گف ــم، آن گاه می ت ــکا را بپذیری ــتدالل های کیملی اس
ایــن اثــر در چارچــوب »فلســفة سیاســی پســاراولزی« قابــل بحــث و دســته بندی 
ــاق  ــد: »اتف ــی می نویس ــث از فایده گرای ــل دوم و در بح ــکا در فص ــتند. کیملی هس
نظــری وجــود دارد کــه زایــش دوبــاره فلســفه سیاســی هنجــاری در عالــم انگلیســی 
زبــان بــا انتشــار کتــاب نظریــه ای در بــاب عدالــت راولــز در ســال 1971 آغــاز شــد 
و بررســی نظریــه عدالــِت راولــز آغــازی طبیعــی بــرای بررســی نظریه هــای عدالــت 
معاصــر خواهــد بــود. نظریــات مطرح شــده پــس از راولــز غالبــا واکنشــی بــه نظریــه 
ــان  ــه مترجم ــور ک ــال همان ط ــکا، 1396، ص. 41(. به هرح ــد«  )کیملی او بوده ان
بیــان داشــته اند ایــن توضیــح در بــاب اثــر خــود کیملیــکا نیــز صــادق اســت، زیــرا 

عمــده فصــول ایــن اثــر را می تــوان واکنشــی انتقــادی بــر نظریــة راولــز خوانــد.
بدیــن ترتیــب در جمع بنــدی اولیــه از ایــن اثــر می تــوان بــه برخــی نــکات بــه 
شــرح ذیــل رســید؛ اول ایــن کتــاب گزارشــی از ُســنت فلســفة سیاســی انگلیســی ـ 
آمریکایــی اســت کــه ســکوالر و انســان گرا اســت؛ دوم ایــن اثــر بــه شــخصیت های 
اصلــی تاریــخ فلســفة سیاســی و مفاهیــم سیاســی اصلــی در فلســفة سیاســی ماننــد 
ــا و مفاهیمــی  ــه آرمان ه ــردازد؛ ســوم ب ــون نمی پ ــدرت، حاکمیــت و ماهیــت قان ق
ماننــد عدالــت، آزادی و جماعــت کــه در مباحــث سیاســت گذارانه اهمیــت می یابنــد 
ــاراولزی«  ــی پس ــفة سیاس ــوب »فلس ــر در چارچ ــن اث ــرانجام ای ــه دارد؛ و س توج
گنجانــده می شــود. بــا عنایــت بــه نــکات مذکــور در ادامــه می کوشــیم تــا شــرحی 

مختصــر از فصــول مختلــف کتــاب و مباحــث مطرح شــده در آن ارائــه نماییــم.
ــی و  ــکات مبنای ــت و ن ــث پرداخته اس ــة بح ــه مقدم ــکا ب ــل اول کیملی در فص
ــل  ــه برجســته و قاب ــن مقدم ــه در ای ــاب را شــرح داده اســت. ســه نکت اساســی کت
ــه فلســفة سیاســی هنجــاری  ــر ب ــن اث ــکا در ای تأمــل هســتند: اول این کــه کیملی
و آثــار مطــرح در ایــن حــوزه توجــه داشته اســت. نکتــة دوم این کــه به زعــم 
کیملیــکا، فلســفة سیاســی معاصــر دچــار تغییــر و تحــول شده اســت و از ایــن روی 
ــدی در  ــم اندازهای جدی ــر او چش ــود. از نظ ــری نم ــوالت را پیگی ــن تح ــد ای بای
ــاوت  ــابق متف ــم اندازهای س ــا چش ــه ب ــده ک ــرح ش ــر مط ــی معاص ــفة سیاس فلس
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــد هســتند ک ــاً جدی اســت. برخــی مباحــث واقع
ــکل  ــه ش ــز ب ــث نی ــی از مباح ــود و برخ ــاره نم ــتی اش ــی فمینیس ــفة سیاس فلس
ــه  ــوان ب ــاًل می ت ــن قدیمــی رخ داده اســت  )مث ــد از مضامی ــای جدی صورت بندی ه
ــة حقــوق طبیعــی جــان الک اشــاره  ــرت نوزیــک از نظری ــد راب صورت بنــدی جدی
ــزون  ــدن روزاف ــوالت، آشکارش ــن تح ــات ای ــی از تبع ــکا یک ــر کیملی ــود(. به نظ نم
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ــی  ــث و ارزیاب ــرای به بح ــی ب ــفة سیاس ــنتی فلس ــای ُس ــودن چارچوب ه ناکافی ب
گذاشــتن نظریــات جدیــد اســت  )کیملیــکا، 1396، ص. 32(. نکتــة ســوم در ایــن 
ــه  ــی دارد ک ــان م ــکا بی ــاب اســت. کیملی ــن کت ــی درخصــوص روش ای فصــل بحث
خالصــة بحــث مــن در مــورد روش شناســی آن کــه در فهــم مــن فلســفة سیاســی 
بســیار وابســته بــه »اســتدالل اخالقــی1« اســت و اســتدالل اخالقــی هــم تــا حــد 
زیــادی بــا تکیــه بــر باورهــای جــا افتــادة مــا شــکل می گیــرد  )کیملیــکا، 1396، 
ــن  ــه فلســفة سیاســی ممک ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــه ای ــکا اگرچ ــر کیملی ص. 32(. از نظ
ــه  ــت دارد این ک ــه اهمی ــا آن چ ــد، ام ــن باش ــا غیرممک ــر خیلی ه ــه نظ ــت ب اس
میــان فلســفة اخــالق و فلســفة سیاســی پیوســتگی وجــود دارد و فلســفة اخــالق 

ــت. ــی اس ــفة سیاس ــة فلس پیش زمین
ســوم   و  لیبــرال(  )برابری خواهــی  دوم   )فایده گرایــی(،  اول   فصل هــای 
)لیبرتاریانیســم( را نیــز می تــوان به مثابــه ســه دفاعیــة جــدی از لیبــرال دموکراســی 
دانســت. ایــن ســه مکتــب را بایــد »جریــان غالــب2« فلســفة سیاســی معاصــر دانســت. 
فایده گرایــی، برابری خواهــی لیبــرال و لیبرتاریانیســم ســه رهیافــت اصلــی بــرای دفــاع 
از لیبــرال دموکراســی هســتند. ایــن ســه مکتــب در کنــار هــم زبــان مباحــث سیاســی 
در لیبــرال دموکراســی های انگلیســی ـ آمریکایــی را ســاخته اند. مجموعــه مفاهیمــی 
کــه بــا هــر یــک از ایــن ســه مکتــب همــراه هســتند، یعنــی مفاهیــم حقــوق، آزادی، 
بیشــترین خیــر بــرای بیشــترین تعــداد، فرصــت برابــر و... بــر گفتمــان سیاســی لیبرال 
دموکراســی های انگلوساکســون چــه در ســطح نظــری و چــه در مرحلــة عملــی غلبــه 
ــا نوعــی ساده ســازی می تــوان  دارنــد  )کیملیــکا، 1396، ص. 34(. از نظــر کیملیــکا ب
فالســفة سیاســی انگلوساکســون را بــه دو دســتة بــزرگ تقســیم کــرد: در یــک دســته 
متفکــران مطــرح ایــن ســه مکتــب حضــور دارنــد کــه ارزش هــا و انگاره هــای اصلــی 
لیبرالــی را بــاور دارنــد و در پــی توجیــه و دفــاع قاطــع از آن هــا هســتند. جــان راولــز، 
ــه  ــتند ک ــی هس ــن لیبرال های ــه مهم تری ــن از جمل ــد دورکی ــک و رونال ــرت نوزی راب
ــع دورکیــن به همــراه  ــه آن هــا توجــه داشته اســت. در واق ــن فصــول ب کیملیــکا در ای
ــکا در دورة  ــرال آمری ــی لیب ــه گانة سیاس ــوفان س ــوع فیلس ــز در مجم ــک و راول نوزی

معاصــر را تشــکیل دادنــد.
ــه پنــج مکتــب مطــرح در فلســفة  ــز ب ــا نهــم نی ــکا در فصــول پنجــم ت کیملی
سیاســی معاصــر کــه منتقــد لیبــرال دموکراســی هســتند پرداخته اســت. متفکــران 
ــب دســتة دوم از فالســفة سیاســی معاصــر هســتند کــه همگــی دارای  ــن مکات ای
ــه لیبــرال دموکراســی هســتند. درون مایــة مشــترک  رویکــردی انتقــادی نســبت ب

1. moral argument

2. main stream

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 14

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-105-fa.html


35028

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

نقد آزاد

ــن  ــران ای ــت و صاحب نظ ــی اس ــرال دموکراس ــد لیب ــب نق ــن مکات ــران ای متفک
مکاتــب پنج گانــه لیبــرال دموکراســی را به طــور کلــی تمامــاً یــا تاحــدودی 
رد کرده انــد و مجموعــه مفاهیــم یــا اصــول دیگــری را بــرای جایگزین شــدن 
ــه  ــوان ب ــن مکاتــب می ت ــه ای ــد. از جمل ــی پیشــنهاد داده ان به جــای مفاهیــم لیبرال
ــا  ــی ی ــی مدن ــم، جمهوری خواه ــتان گرایی، فمینیس ــی، باهمس ــم تحلیل مارکسیس
ــه  ــوان به مثاب ــا را می ت ــن جریان ه ــرد. ای ــی اشــاره ک شــهروندی و چندفرهنگ گرای
ــی  ــل ابتدای ــه فص ــی در س ــی لیبرال ــان اصل ــل جری ــادی در مقاب ــای انتق جریان ه
کتــاب دانســت. جوشــا کوهــن  )مارکسیســم تحلیلــی(، الســدیر مک اینتایــر، چارلــز 
ــزر  )باهمســتان گرایان(، بیکــو پــارخ، چانــدران  تیلــور، مایــکل ســندل، مایــکل وال
ــر  ــوزان مول ــزر، س ــی فری ــن، نانس ــوزان اوکی ــی(، س ــاس  )چندفرهنگ گرای کوکات
ــای  ــران در رویکرده ــن متفک ــه مهم تری ــم( و... از جمل ــگ  )فمینیس ــون یان و ماری
ــران  ــن متفک ــا 9(. ای ــول 5 ت ــکا، فص ــتند  )ن.ک: کیملی ــور هس ــادی مذک انتق
همگــی مکاتــب و متفکــران جریــان غالــب را نقــد می کننــد؛ چــون معتقدنــد ایــن 
مکاتــب بــا محوریــت لیبــرال دموکراســی برخــی مشــکالت بنیادیــن را کــه جامعــه 
ــد.  ــرپوش می نهن ــا س ــر آن ه ــا ب ــد و ی ــه می کنن ــا توجی ــت ی ــا روبه روس ــا آن ه ب
ــوان بهره کشــی  ــرای مثــال از نظــر مارکسیســت ها ایــن مشــکل بنیادیــن را می ت ب
ــران  ــق و کارگ ــروم از ح ــاِن مح ــت. زن ــزدکار دانس ــران م ــی کارگ و از خودبیگانگ
ــال  ــد، ح ــج می برن ــی رن ــن بی عدالت ــی از ای ــا همگ ــة م ــتمزدبگیر در جامع دس

ــکا، 1396، ص. 259(. ــد  )کیملی ــود می برن ــرمایه داران از آن س ــه س آن ک
اجتماعــی  اتمیســم  را در  بنیادیــن  ایــن مشــکل  نیــز  باهمســتان گرایان 
ــاری  ــم پافش ــکل لیبرالیس ــتان گرایان، مش ــیاری از باهمس ــر بس ــه  نظ ــد. ب می دانن
ــت. از  ــی آنس ــه فردگرای ــت، بلک ــز نیس ــی آن نی ــت و جهان رواگرای ــر عدال آن ب
ــة  ــر پای ــی ب ــد سیاســت ورزی لیبرال ــن روی، باهمســتان گرایان اســتدالل می کنن ای
ــته  ــار گذاش ــترک کن ــر مش ــة خی ــر پای ــت ورزی ب ــود سیاس ــه س ــد ب ــوق بای حق
ــا آن تکمیــل شــود  )کیملیــکا، 1396، ص ص. 296-295(.  شــود، یــا دســت کم ب
نظریه هــای شــهروندی یــا جمهوری خواهــی مدنــی نیــز بی تفاوتــی سیاســی 
ــا به جــای  ــد. آن ه ــی می کنن ــن تلق ــی را مشــکل بنیادی موجــود در اندیشــة لیبرال
ــهروندان توجــه جــدی  ــِی مســئوالنة ش ــر مشــارکت سیاس ــی سیاســی، ب بی تفاوت
دارنــد. جمهوری خواهــان ارســطویی در نقــد لیبرال هــا تأکیــد می کننــد آن 
ــواده، پیشــه و حــوزة  شــهروندان بی کنشــی کــه در دلخوشــی های مربــوط بــه خان
ــا در سیاســت، به نوعــی دچــار  خصوصــی، خوشــی بیشــتری احســاس می کننــد ت
گمراهــی و رشــدنیافتگی اند  )کیملیــکا، 1396، ص. 400(. چندفرهنگ گرایــان 
ــی را  ــازی فرهنگ ــیه راندگی و همگون س ــت و به حاش ــت و اکثری ــدال اقلی ــز ج نی
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بازخوانی فلسفة سیاسی با کیملیکا

ــرض  ــن ف ــان در ای ــد. چندفرهنگ گرای ــی می کنن ــن تلق ــکالت بنیادی ــه مش به مثاب
شــریک هســتند کــه حکومــت لیبــرال در کنش هــای عــادی خویــش در مواجهــه 
ــد  ــود می جوی ــی آزار« س ــگاری ب ــل »نادیده ان ــی از اص ــی ـ فرهنگ ــر قوم ــا تکث ب
و براســاس آن حکومــت در مــورد هویت هــای فرهنگــی خویــش بی تفــاوت 
اســت  )کیملیــکا، 1396، ص. 456(. ســرانجام این کــه، فمینیســت ها مشــکل 
ــد.  ــان می دانن ــر آن ــلطه ب ــان و س ــتی زن ــرال را فرودس ــای لیب ــن حکومت ه بنیادی
ــوان  نظریه هــای سیاســی فمینیســتی معاصــر بســیار متنــوع هســتند؛ یعنــی می ت
از فمینیســم لیبــرال، فمینیســم مارکسیســتی، فمینیســم لیبرتاریــن و فمینیســم 
ــون فمینیســم  ــام شــاخه های گوناگ ــه تم ــا ریســمانی ک ــرد. ام ــام ب پســت مدرن ن
ــان برداشــتن فرودســتی  ــه از می ــد پایبنــدی تمــام آن هــا ب ــد می زن را به هــم پیون

ــکا، 1396، ص. 495(. ــت  )کیملی ــان اس زن
ــمند  ــاب ارزش ــف کت ــای مختل ــر از فصل ه ــرحی مختص ــده ش ــب ارائه ش مطال
کیملیــکا بوده اســت. ایــن مطالــب نشــانگر آن اســت کــه اثــر مذکــور روایت کننــدة 
دو روایــت غالــب و انتقــادی در فلســفة سیاســی انگلوساکســون و لیبــرال  دموکــرات 
ــد  ــت می کن ــل حمای ــور کام ــی به ط ــرال دموکراس ــب، از لیب ــت غال ــت. روای اس
و در مقابــل روایــت انتقــادی می کوشــد ایرادهــا و اشــکاالت اساســی لیبــرال 
ــم  ــتثمار، اتمیس ــد اس ــی مانن ــت موضوعات ــا محوری ــر را ب ــی های معاص دموکراس
اجتماعــی، بی تفاوتــی سیاســی و عــدم مســئولیت پذیری، پذیــرش تنوعــات 

ــد. ــان گوشــزد نمای ــف و فرودســتی زن ــی مختل هویت

بررسی و نقد اثر: ابعاد شکلی و محتوایی
ــر فلســفه سیاســی  ــدی ب ــاب درآم ــر تشــریح کت ــز بحــث ب ــون تمرک ــون کان تاکن
معاصــر اســتوار بوده اســت. اینــک ضــروری اســت نقــد و بررســی ایــن اثــر نیــز در 
دســتور کار قــرار گیــرد. نقــد و بررســی اثــر مذکــور در ابعــاد شــکلی و محتوایــی 
آن صــورت خواهــد گرفــت. بــدون  شــک بخش هایــی از ایــن انتقــادت معطــوف بــه 
اندیشــة کیملیــکا به عنــوان نویســندة اثــر اســت و بخش هایــی دیگــر نیــز معطــوف 

ــر می باشــد. ــه ترجمــة اث ب
نقــد را در یــک روایــت به معنــای شــناخت ســره از ناســره و زدودن ناخالصی هــا 
تعریــف کرده انــد. در این جــا نقــادی مــا از اثــر مذکــور معطــوف بــه مطرح نمــودن 
توأمــاِن امتیــازات و کاســتی های ایــن اثــر اســت. بحــث را بــا ویژگی هــای مثبــت و 
امتیــازات آن آغــاز می کنیــم. همان طــور کــه در معرفــی اثــر گفته شــد، کتــاب مورد 
نظــر از ســوی انتشــارات معتبــر دانشــگاه آکســفورد منتشــر شده اســت و منصفانــه 
بایــد اذعــان نمــود کــه اثــر حاضــر به طــور مبســوط و کامــاًل مفیــد توانسته اســت 
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بــه برخــی از مهم تریــن دســتورکارها و مباحــث مطــرح در حــوزة فلســفة سیاســی 
معاصــر در ســنت فلســفة تحلیلــی بپــردازد. کتــاب در تعــداد صفحــات گســترده ای 
توانسته اســت شــرحی مفیــد از برخــی از مهم تریــن مفاهیــم و موضوعــات مطــرح 
در فلســفة سیاســی معاصــر بپــردازد. از ایــن حیــث نویســندة ایــن ســطور کامــاًل 
ــئله مندبودن  ــه مس ــر ب ــة دیگ ــد. نکت ــد می کن ــکا را تأیی ــر کیملی ــودن اث ــد ب مفی
ــاط  ــف را در ارتب ــب مختل ــکا مکات ــه کیملی ــه ای ک ــردد؛ به گون ــاز می گ ــر ب ــن اث ای
بــا هــم و پیرامــون مســئلة مهمــی چــون عدالــت کــه راولــز آن را مطــرح نمــوده ، 
ــا  ــی ب ــران چندفرهنگ گرای ــرة متفک ــود در زم ــکا خ ــت. کیملی ــریح کرده اس تش
ــری  ــب فک ــه تعص ــدون هرگون ــا او ب ــت، ام ــناخته شده اس ــی ش ــردی لیبرال رویک
ــب  ــاب مکات ــکافانه ای در ب ــای موش ــت بحث ه ــی توانسته اس ــی علم ــا بی طرف و ب
ــی  ــیر منطق ــکا توانســته س ــر، کیملی ــد. به ســخن دیگ ــه نمای ــف ارائ ــری مختل فک
مباحــث مطرح شــده در فلســفة سیاســی معاصــر از اندیشــة راولــز تــا فمینیســت ها 
را به خوبــی تجزیــه و تحلیــل نمایــد. نــوع بررســی و مواجهــة کیملیــکا بــا مفاهیــم 
مطــرح در فلســفة سیاســی معاصــر در یــک ســیر تاریخــی، نشــانگر تســلط بــاالی 
ایــن نویســنده در حــوزة فلســفة سیاســی معاصــر اســت. او در ایــن اثــر و بــا تســلط 
باالیــی توانســته حجــم عظیمــی از مطالــب آموزنــدة فلســفة سیاســی را بگنجانــد و 

از ایــن حیــث شایســتة تقدیــر اســت.
ــت،  ــکال اس ــاری از اش ــاً ع ــد و تقریب ــر مفی ــوای اث ــب و محت ــه مطال ــر چ اگ
ــگاه معاصــر منتشــر شده اســت  ــاب کــه از ســوی نشــر ن ــا صــورت ظاهــری کت ام
دارای برخــی اشــکاالت اساســی اســت. بــا توجــه بــه حجــم تقریبــاً 650 صفحــه ای 
کتــاب و اهمیــت ایــن اثــر ضــروری بــود تــا جلــد آن به صــورت گالینگــور و ســخت 
تهیــه شــود تــا مقاومــت آن بیشــتر باشــد. در وضعیــت فعلــی، کتــاب دارای جلــد 
ــر از هــم پاشــیده شده اســت.  ــدن آن، شــیرازة اث ــار خوان ــا یک ب شــومیز اســت و ب
به هــر حــال ترجمــة ایــن اثــر توســط مترجمیــن کاری بســیار ارزشــمند و 
ــری ســاختارمند در حــوزة فلســفة  ــا توانســته اند اث ــرا آن ه ــل توجــه اســت. زی قاب
ــرار  ــی ق ــنفکران ایران ــگاهی و روش ــة دانش ــترس جامع ــر را در دس ــی معاص سیاس
ــک  ــم از نزدی ــه مترج ــد ک ــی می یاب ــی فزون ــه هنگام ــن ترجم ــت ای ــد. اهمی دهن
ــا او بــه  بــه نویســندة اصلــی کتــاب دسترســی داشته اســت و ترجمــه در ارتبــاط ب
ســرانجام رسیده اســت. بــا ایــن اوصــاف، ترجمــة ایــن اثــر خالــی از نقــد نیســت و از 
ایــن روی بخشــی دیگــر از نقدهــای وارده بــر ایــن کتــاب بــه مترجمیــن بازمی گردد. 
در این جــا ســعی خواهــد شــد بــه برخــی موضوعــات در ترجمــة اثــر اشــاره شــود.
 ”Community“ اولیــن موضوعــی کــه در ترجمــة اثر به چشــم می خــورد ترجمــة
بــه »باهمســتان« و ترجمــة “Communitarianism” بــه »باهمســتان گرایی« اســت. 
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بازخوانی فلسفة سیاسی با کیملیکا

ایــن اصطــالح در زبــان فارســی از اصطالحــات پرچالــش اســت و مناســب بــود کــه 
ــه  ــرد ک ــر می ک ــی را ذک ــادل های ــن مع ــاب چنی ــل انتخ ــی دلی ــم در پاورق مترج
ــان  ــه در زب ــه داشــت ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــول مانده اســت. بای ــر مغف ــن ام ای
ــی«  ــی« ،»باهمادگرای ــی«، »جامعه گرای ــون »جماعت گرای ــی چ ــی معادل های فارس
ــی  ــان ایران ــان و محقق ــوی مترجم ــوم از س ــن مفه ــرای ای ــی« ب و »اجتماع گرای
بــه کار رفته اســت. بــرای مثــال، خشــایار دیهیمــی در کتــاب فلســفه سیاســی اثــر 
ــت   ــه کار برده اس ــم ب ــل کامیونیتاریانیس ــی را در مقاب ــن، باهمادگرای ــن همپت جی
)ن.ک: همپتــن، 1385(. همچنیــن ســیدعلیرضا بهشــتی از دیگــر محققــان حــوزة 
فلســفة سیاســی معاصــر در ُســنت انگلوساکســون، از اصطــالح »جامعه گرایــی« در 
ــای  ــتی، 1395(. مدع ــت  )ن.ک: بهش ــره گرفته اس ــر Communitarianism به براب
نویســندة ایــن ســطور ایــن اســت کــه جماعت گرایــی یــا اجتماع گرایــی معادل هــای 
باهمادگرایــی و  بهتــری بــرای مفهــوم مذکــور هســتند و باهمســتان گرایی، 
جامعه گرایــی معادل هــای مناســبی بــرای ایــن اصطــالح نیســتند. زیــرا متفکرانــی 
چــون مک اینتایــر در مفهــوم مــدرِن »دولــت ـ ملــت« یــا جامعــه به دیــدة تردیــد 
ــرا  ــه چ ــد ک ــوان فهمی ــی می ت ــتین، 1390، ص. 130(. به راحت ــد  )وینس می نگرن
ــه دولــت ـ ملــت مقاومــت می کننــد. ملــت یــک جامعــة  ــر توســل ب آن هــا در براب
تصویــری اســت کــه اعضــای آن یکدیگــر را شــخصاً نمی شناســند. برخــی متفکــران 
ــد  ــت هســتند بتوانن ــک مل ــه از ی ــه کســانی ک ــد ک ــر شــک دارن ــد مک اینتای مانن
ــتن را  ــق داش ــی تعل ــاس واقع ــه احس ــند ک ــته باش ــی داش ــر پیوندهای ــا یکدیگ ب
ــنا و  ــت، ناآش ــی دوردس ــای سیاس ــرای نهاده ــا ب ــد. آن ه ــم کن ــا فراه ــرای آن ه ب
ــل نیســتند، اگــر چــه فضیلــت مشــارکت  ــادی قائ ــزرگ دولــت ـ ملــت ارزش زی ب
در نهادهــای عمومــی را می ســتایند تــا منفعــت عمومــی را تقویــت کننــد  )فابــر، 
1390، ص. 173(. راه حــل مک اینتایــر، انتقــال کانــون سیاســت از ســطح دولــت ـ 
ــر جماعــت اســت کــه هــر  ــر و محلی ت ــه ســطوح کوچک ت ــت و جامعــة کالن ب مل
کــدام ُســنت، روایــت و خیــر خاصــی را بــا توجــه بــه زمینــة فرهنگــی خــود دنبــال 
ــوع خاصــی از عقالنیــت اســتوارند و ممکــن نیســت آمــوزه ای  ــر ن می کننــد کــه ب
ــن را  ــد. ای ــر دیگــران کن ــری ب ــه عقالنیتــی جهانشــمول ادعــای برت ــا تمســک ب ب
ــمرد  )ن.ک:  ــز برش ــی نی ــا جماعت ــی های انجمنی«ی ــه »دموکراس ــوان به مثاب می ت

ــد، 1384(. هل
همچنیــن در صفحــة 292 در مقابــل School of thought کــه به درســتی »مکتــب 
ــن  ــت. ممک ــه شده اس ــره گرفت ــمان« به ــالح »اندیش ــت، از اصط ــری« آمده اس فک
ــی  ــن ترجمه های ــاب چنی ــوص انتخ ــی درخص ــات خاص ــن توجیه ــت مترجمی اس
ــذا  ــری نیســت. ل ــن توضیحــات و توجیهــات اث ــی از ای ــا در پاورق داشــته باشــند، ام
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می تــوان »مکتــب فکــری« را بهتــر از »اندیشــمان« دانســت و این گونــه بیــان نمــود 
ــه  ــت ک ــدار شده اس ــی پدی ــری کامل ــب فک ــر مکت ــی معاص ــفة سیاس ــه »در فلس ک
جماعت گرایــی نامیــده می شــود«  )کیملیــکا، 1396، ص. 292(. به طــور کلــی 
ــه  ــد ک ــره گرفته ان ــه به ــراق در ترجم ــده و پرطمط ــات پیچی ــن از اصطالح مترجمی
خواننــدة غیرتخصصــی را در درک و فهــم مطالــب بــا چالــش مواجــه خواهــد ســاخت. 
ــر شــده و از  ــه روان ت ــدی، ترجم ــای بع ــن روی پیشــنهاد می شــود در ویرایش ه از ای

ــود. ــه ش ــری بهره گرفت ــل فهم ت ــم قاب ــات و مفاهی اصطالح

ارتباط اثر با جامعة ایران
موضــوع پایانــی ایــن بحــث درخصــوص ارتبــاط اثــر مــورد بررســی بــا جامعــة ایــران 
اســت. در بــاِب اهمیــت، ضــرورت و ارتبــاط اثــر حاضــر با جامعة روشــنفکری و سیاســی 

ایــران، بــا ذکــر نکتــه ای قابــل اهمیــت از ســوی کمیلیــکا بحــث را ادامــه می دهیــم.
ــش  ــم را پی ــش های مه ــن پرس ــی، ای ــة فارس ــر ترجم ــود ب ــگفتار خ او در پیش
ــی از  ــا نوع ــت؟ و آی ــران چیس ــه ای ــرب ب ــی غ ــفة سیاس ــط فلس ــه: »رب ــد ک می کش
فلســفة سیاســی کــه در غــرب روئیــده اســت ربطــی بــه بافتارهایی بــا تاریــخ و واقعیات 
ــی و  ــا اصــول اخالق ــر آی ــان دیگ ــر؟ به بی ــا خی ــم دارد ی ــاوت ه ــِن بســیار متف امروزی
ــتر آن  ــه در بس ــی ک ــان و مکان ــرای زم ــط ب ــا فق ــد، ی ــی دارن ــار جهان ــی اعتب سیاس
روئیده انــد معتبرنــد؟«  )کیملیــکا، 1396، ص. 17(. در پاســخ کمیلیــکا بیــان مــی دارد: 
»همان طــور کــه در غــرب یــک ُســنت غربــی واحــد وجــود نــدارد، بلکــه ُســنت های 
غربــی بســیاری داریــم، ایــن ســخن را می تــوان در مــورد ایــران نیــز گفــت. چیــزی بــه 
نــام یــک ُســنِت یکدســت فکــری ایرانــی یــا یــک ُســنِت یکدســت فکــری اســالمی 
نداریــم، بلکــه ُســنت های فکــری ایرانــی ـ اســالمی بســیاری وجــود دارنــد کــه برخــی 
ــر نســل  ــد ه ــران بای ــد. در ای ــا انســان گراتر از بقیه ان ــرال، ســکوالرتر و ی ــا لیب از آن ه
جدیــدی از روشــنفکران خــود تصمیــم بگیرنــد کــه کدام یــک از ایــن شــاخه های فکری 
متفــاوت در مواجهــه بــا مســائل روز بیــش از بقیــه مفیدترنــد«  )کیملیــکا، 1396، ص. 
ــفة  ــان فلس ــاط می ــة ارتب ــوان حلق ــد به عن ــه بای ــی را ک ــر، موضوع ــن منظ 17(. از ای
ــی دانســت، گفت وگــوی »میان فرهنگــی« و  ــة ایران ــا جامع ــی ب سیاســی معاصــر غرب
»بینافرهنگــی« اســت. چنیــن گفت وگوهایــی در عصــر »جهانی شــدن« و گفت وگــوی 
ــت  ــة زیس ــان الزم ــری آن ــات فک ــا و ادبی ــا و تمدن ه ــر فرهنگ ه ــا دیگ ــا ب تمدن ه

انســان معاصــر ایرانــی اســت.
ــد  ــد نق ــده مانن ــات مطــرح ش ــم و موضوع ــه برخــی مفاهی ــر این ک ــة دیگ نکت
فضیلت گرایــی،  هویت محــوری،  مســئولیت پذیری،  اخالق گرایــی،  لیبرالیســم، 
جملــه  از  متفکــران  برخــی  ســوی  از  کــه  و...  تاریخ منــدی  زمینه منــدی، 
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و  فهــم  در  بتوانــد  شــاید  شده اســت،  مطــرح  اثــر  ایــن  در  جماعت گرایــان 
حل و فصــل برخــی مســائل و مشــکالت موجــود در جامعــة سیاســی ایــران راهگشــا 
باشــد. برخــی محققــان مطالعــات ایــران مدعی انــد کــه از چهــار رهیافــت »فرهنــگ 
سیاســی1«، »تحلیــل طبقاتــی2«، اقتصــاد سیاســی3« و »تحلیــل گفتمــان4« بــرای 
ــفی،  ــی یوس ــت  )حاج ــتفاده شده اس ــران اس ــی ای ــی سیاس ــة جامعه شناس مطالع
ــوان از  ــور می ت ــای مذک ــار روش ه ــد در کن ــر می رس ــه به نظ 1384، ص. 97(، ک
ــی  ــات سیاس ــن در مطالع ــی نوی ــوان روش و رهیافت ــی« به عن »روش جماعت گرای
ایــران بهــره گرفــت. جامعــة ایــران را کــه انــواع مختلفــی از فرهنگ هــا، ُهویت هــا، 
قومیت هــا، زبان هــا و ســبک های متفــاوت در آن ســکونت دارنــد، می تــوان 
ــاال دانســت. در جامعــة ایرانــی  ــا تنــوع فرهنگــی ب جامعــه ای »چندفرهنگــی5« و ب
کــه از کثــرت فرهنگــی برخــوردار اســت، رویکــرد چندفرهنگ گرایــی مطرح شــده 
در اثــر مذکــور و از جملــه »الگــوی سیاست شناســایی« کــه از ســوی چارلــز 
ــته  ــدن داش ــرای کاربردی ش ــادی ب ــات زی ــد امکان ــده می توان ــرح ش ــور مط تیل
ــه، ایــن نــوع تفکــر می توانــد جامعــة مــا را به ســمت پذیــرش و  باشــد. بــرای نمون
ــه تفاوت هــای  ــرام ب ــف و احت به رسمیت شــناختن اجتماعــات و جماعت هــای مختل
آن هــا ســوق دهــد. مدعــای مــا ایــن اســت کــه در پرتــو الگــوی سیاست شناســایی 
ــوان آن هــا را مــورد توجــه  ــه تنوعــات هویتــی و فرهنگــی می ت ــا اعتباربخشــی ب ی
ــذورات  ــر، مح ــات موردنظ ــت تنوع ــناختن هوی ــمیت ش ــن به رس ــرار داد و ضم ق
و محدودیت هــای ناشــی از آن هــا را بــه فرصــت ُمبــدل کــرد. می تــوان بــا 
به رسمیت شــناختن و بهــادادن بیشــتر بــه ایــن تنوعــات هویتــی، تکثــر نهفتــه در 
ــته  ــی برجس ــت گذاری های دولت ــوت در سیاس ــة ق ــه نقط ــات را به مثاب ــن تنوع ای
ــی،  ــداِن اندیشــة لیبرال ــب منتق ــران اغل ــة ای ــة آخــر این کــه در جامع ــم. نکت نمایی
انتقــادات خــود را در چارچــوب اندیشــة مارکسیســتی و رویکردهــای وابســته بــه آن 
مطــرح کرده انــد، اینــک به نظــر می رســد آشــنایی بــا نقدهــاِی دیگــر از لیبرالیســم 
ــتر  ــت ها بیش ــادات مارکسیس ــد. انتق ــته باش ــی داش ــودمندی خاص ــد س می توان
ــان،  ــان، جمهوری خواه ــه، نقدهــای جماعت گرای ــة اقتصــادی دارد، حــال آن ک جنب
چندفرهنگ گرایــان و فمینیســت ها بیشــتر جنبــة فرهنگــی دارد و ارتبــاط مکاتــب 

ــا جامعــة سیاســی معاصــر ایــران بســیار ارزشــمند اســت. مذکــور ب

1. Political culture

2. Class analysis

3. Political economy

4. Discourse analysis

5. Multicultural
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نقد آزاد

سخن آخر
مســئلة اصلــی نوشــتار حاضــر نقــد و بررســی کتــاب ارزشــمند درآمــدی بــر فلســفه 
ــة شــرحی  ــاب ارائ ــن کت ــده در ای ــی نگارن سیاســی معاصــر بوده اســت. هــدف اصل
ــنت  ــر در س ــی معاص ــفة سیاس ــود در فلس ــب موج ــن مکات ــجم از مهم تری منس
تحلیلــی اســت. او در ســه فصــل از کتــاب بــه جریــان اصلــی فلســفة سیاســی در 
ســنت لیبــرال ـ دموکــرات پرداخته اســت و در پنــج فصــل بعــدی نیــز جریان هــای 
ــة عدالت محــور  ــی و باالخــص نظری ــان اصل ــات جری ــا نظری انتقــادی در مواجهــه ب
ــن  ــرای پرداخت ــاب ب ــندة کت ــکل، نویس ــر ش ــت. به ه ــی کرده اس ــز را بررس راول
ــی  ــراغ برخ ــده و به س ــدارک دی ــده ت ــه ای ارزن ــود، مجموع ــی خ ــئلة اصل ــه مس ب
ــوزة فلســفة  ــرِی ح ــی فک ــای اصل ــن اندیشــمندان سیاســی در جریان ه از مهم تری
ــب  ــا ســاختاری کامــاًل حساب  شــده، مطال سیاســی معاصــر رفته اســت. نویســنده ب
ــی  ــم تمام ــت. علی رغ ــه نموده اس ــجم ارائ ــاًل منس ــی و کام ــل به خوب را در 9 فص
ــر  ــرای جامعــة علمــی مــا در پــی دارد، ایــن اث ــر مــورد بررســی ب اهمیتــی کــه اث
هم چــون بســیاری آثــار دیگــر دارای برخــی مشــکالت شــکلی و محتوایــی اســت. 
ــت  ــعی شده اس ــر س ــن اث ــی ای ــکلی و محتوای ــی ش ــن معرف ــتار ضم ــن نوش در ای
ــد  ــاره ش ــه اش ــور ک ــود. همان ط ــه ش ــون آن پرداخت ــادات پیرام ــی انتق به برخ
ــوع  ــن ن ــت و ای ــور اس ــر مذک ــر اث ــد وارده ب ــن نق ــه ای مهم تری ــکاالت ترجم اش
ــوان  ــوان به عن ــودن را می ت ــی و روان نب ــراه پیچیده گوی ــه ای به هم ــتی ترجم کاس

ــرد. ــان ک ــاب بی ــای کت ــن ضعف ه مهم تری
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