گفتمان
یعنــیعدالــتراداشــتهباشــد.درواقعآنچــهفضیلتشــهرراتأمینکــردهومعنا
میبخشد،مفهومعدالتاست.وظایفوفضیلتشهروندوسازمانسیاسیشهر
ازمباحثبنیادیکتابسیاســتارسطواست.ارسطودررابطهبااینمقولهتاحدی
پیشمیرودکهمیگوید«:فضیلتشهرخوبالزاماًفضیلتیکآدمخوبنیست
و برای آنکه کشوری به صورت کمال مطلوب پدید بیاید همه افراد آن باید فضیلت
یکشــهروندخوبراداشتهباشــند،ولیمحالاستهمهآنهافضیلتیکانسان
خوبراداشــتهباشــند(».ارســطو.)107-109،1390ارســطونیزدادگریرافضیلتی
اجتماعیوزایندهفضائلدیگرمیداند(.همان)135،ازاینمنظرفضیلتسیاسی
یــکخیراخالقیاســتکهدرفضــایاجتماعیباثباتوعدالتمحوربامشــارکت
نهادینهشدهومؤثرشهروندانتعریفمیشود.فضیلتسیاسیدراینچارچوببا
توگویاخالقی،مشارکتمؤثروشهروندیفعال
آموزههاییچونخیرعمومی،گف 
تعریفمیشود.
جماعتگرایــی :مفهــوم جماعتگرایــی از لحــاظ تاریخــی ریشــه در علــم
جامعهشناســی دارد .اصطــاح جماعتگرایــی را اولیــن بــار امیــل دورکهایــم
جامعهشــناسفرانســویدربرابرلیبرالیســمبــهکاربــرد.اودرمقالهایکهدرســال
 1887نگاشــتبهروسوتوجهخاصمیکندومیگوید:روســودرفردگراییاخالقی
خویــش،لیبرالیســمراباجامعهگرایــیپیونددادهاســت(.واعظــی.)385،1388
اصطالح جماعتگرایی (کمونیتاریانیســم) در سال 1841توســط گودوین بارمبی،
مؤســسانجمــن«جماعتگرایــیجهانی»ابداعشــد.اســتفادهمعاصرتــرازاین
اصطالحدرسال1909اولینباردرآثارماکسوبردیدهشد.ایناندیشهدرنوشتههای
افالطــونوارســطو،درعهــدعتیــقوعهــد
جدیــد ،در اندیشــههای کاتولیــک و در بین
سوسیالیســتهای اولیــه ماننــد فردینانــد
جماعتگرایی:مفهوم
تونیــس ،در آرای هــگل و مارکس متفکران
جماعتگراییازلحاظتاریخی
متأخــرازجملهامیــلدورکهایــم،تالکوت
پارسونز و رابرت ای پارک دیده میشود ،اما
ریشه در علم جامعهشناسی دارد.
ایناصطالحدردهه1990بهرویکردنقادانه
اصطالح جماعتگرایی را اولین
گروهی از فیلسوفان سیاسی از جمله چارلز
بارامیلدورکهایمجامعهشناس
تیلور ،مــک اینتایر ،مایکل ســندل و مایکل
فرانسوی در برابر لیبرالیسم به
والزر بر لیبرالیسم معاصر اطالق میشود.
کار برد .او در مقالهای که در سال
(مدنی قهفرخی .)166-1396،167،لیکن
این مفهوم مانند بســیاری از مفاهیم دیگر
 1887نگاشت به روسو توجه
در حــوزه علــوم انســانی متحــول شــد و در
خاص میکند و میگوید :روسو
موضوعاتسیاســی،فرهنگــیواقتصادی
در فردگرایی اخالقی خویش،
نیــزبــهعنــوانیــکنظریــهویــکاندیشــه
لیبرالیسمراباجامعهگراییپیوند
مطرح شد .خأل اصول اخالقی در مناسبات
سیاســیواقتصادیوبروزپیامدهاییچون
داده است
ناامنی جهانی ،بحرانهای هویتی و قومی،
ســردرگمی نــوع بشــر در انتخــاب زیســت
تازجملهعواملیبودندکه
ســالموفضیل 
موجبظهوروگسترشتفکرجماعتگراییبهشکلمعاصرشد.جماعتگرایان
معاصربانقدآرمانها،اهدافوبررســیعلتناکارآمدیلیبرالیســم،چارچوبها
وعناصــرمعرفتینظریهخودرامطرحکردند.جماعتگرایانمعتقدندنهادهای
جامعهلیبرالیموجبرشدخشونت،زوالاخالقوفرهنگ،بیهویتیوبیتفاوتی
فردشــدهاســت.توجهبهفرهنگوســنتوصیانتازکرامتفردیموجبنجات
جوامعدرعصرحاضراست.آنهاخودرا«جماعتپاسخگو»مینامند.ایناصطالح
جامعهایرادرنظرداردکهازاســتحکامکافیبرخورداراست،بهاعضایخودتوجه
داشتهودموکراتیکاست.هرچندمیانمتفکراناصلیاینجریانفکریاختالفات
نظــریدیدهمیشــود.لیکــنداراییکمبانینظریمنســجمبــاعناصرمعرفتی
مشــترک اســت .ازجمله تأکید برمنافعمشــترک ،تالش برای یافتن تعادلیقابل
توگوهای
قبولبینحقوقفردیومسئولیتهایاجتماعیونیازبهمشارکتدرگف 
اخالقیاساســی،انتقادازنسبیتگراییفرهنگیدرجوامعمختلف،جداییافراداز
ویژگیهایخاصخودوقرارگرفتنآناندرپشتحجاب،بدونتوجهبهویژگیهای
خــاصافراد،تقدمحقبرخیرودرنظرنگرفتنخیــراتعمومیجامعهEtzioni(.
)263-2014,241
ëëچارچوب نظری
مســألهاصلیاینپژوهشدرراســتایبررســیبحــرانوآســیبهایپیشروی
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جامعهایرانوارائهراهکارمناسباست،توماساسپرینگزدرچهارمرحلهبینظمی
وبحراندرجوامعراموردواکاویقرارمیدهد،اوباعبورازمراحلمشاهدهبینظمی،
شناســاییبحران،ترسیمآرمانشهرجدیدیاهمانجامعهاحیاشــدهوارائهراهحل
چارچوبیارائهمیدهدتانظمسیاسیراجانشینهرجومرجکند(.اسپرینگز،1387
 .)40-41بــه نظر میرســد بیتفاوتــی سیاســی از مهمترین چالشهــای پیشروی
جامعهایراناســت،زیرامشارکتمدنیاســاسثبات،اقتدار،وحدتومشروعیت
درتداومبسامانیکجامعهسیاسیمحسوبمیشود،درایننوشتارعللوعوامل
زیربناییاینبحرانوچگونگیگذرازآنموردبررسیقرارگرفتهاست.
ëëجماعتگرایی و مناسبات فضیلت و مشارکت سیاسی
آنچهمســلماستنظامهایسیاسیازلحاظساختاریدرزیستسیاسیخود،
برایمشــارکتمؤثروفعالبایدحساعتماد،عدالتومؤثربودنرادرشــهروندان
خود نهادینه کنند .در صورت عدم موفقیت سیاســتگذاران در این فرآیند ما شــاهد
گســترش فرهنگ تابعیت در مقابل مشــارکت ،خشــونت ،خودخواهــی در مقابل
دگرخواهی،فرصتطلبی،کنارهگیریوافزایشگرایشهایمنفینسبتبهکارویژه
قدرتسیاســیهســتیم.نظریههایاخالقفضیلتباســؤاالتمهموگســتردهای
روبــهروهســتند«:چگونــهبایدزندگــیکنــم؟»و«زندگیخوبچیســت؟»هرچند
مناسباتفضیلتواخالقدرسیاســتدرتاریخاندیشهسیاسیازابتدامطرحبود،
ولیالهامبخشتئوریهایکاربردیاخالقفضیلتدرجامعهسیاســیازارســطو
آغازمیشــود.ازنظرارسطوهدفحکومتخیربریناســتومهمترینموردبرای
هستییککشــورترتیبوسیلهایاســتکهبتوانبهدســتیاریآن،صالحمردمان
رابازشــناخت(ارســطو.)1390،300دراینراســتاقانونگذاروظیفــهداردمردمرابه
فضیلتدعوتوآنهارابهسویخیرتحریضکند(.ارسطو)241،1391
درســال 1958الیزابــتانســکومدرمقالــهایباعنوان«فلســفهاخــاقمدرن»
موجــبتغییــردرنظریههــایهنجاریشــد.اوبرداشــتقانونــیازاخــاقرامورد
انتقادقرارداد.بهبیانویبرداشــتقانونازاخالقمنحصراًبهوظیفهمیپردازد.او
سودمندگراییجاناستوارتمیلوجداییارزشهایمعنوی ودینیکانترامحور
نظریههای اخالقی لیبرالیســم مدرن میدانــد .به عقیده انســکوم این نظریهها به
قوانیناخالقیمتکیهســتندکهادعامیشــودبرایهرموقعیتاخالقیقابلاجرا
است.قوانینیکهبرخیرمقدمهستند(ViruteEthics,InternetEncyclopediaof
.)2014 Philosophy
اندیشــهکانــتدررابطهبــاعدالتاســاسلیبرالیســموظیفهگراقرنبیســتو
نظریهپردازمشــهورآنیعنیجــانرالزرابنیاننهاد.عدالــتبهمثابهانصافجان
رالــزرویکــردیبودکهمفهــومعدالترادربســترفلســفهاخــاقدردورانمعاصر
تبییــنکردوبهفردگراییلیبرالیســمحیاتیدوبارهبخشــید.درطــرحایننظریهبه
صــورتمختصرمیتوانگفت،ویعدالــترابرترینفضیلتدرجامعهمیداند.
درآمــوزهرالزعدالتمفهومیقائمبهخوداســتوبرهیــچارزشاخالقییاخیری
اســتوارنیســت.افراددرنظریهعدالترالزدروضعیتیفرضیبهســرمیبرندکهاز
جایگاهومنزلتاجتماعی،اهداف،ارزشهاوباورهایمذهبی،اخالقیوفلســفیو
خیراتاولیهخویشبیاطالعهســتند(پردهجهل).افراددراینوضعیتبهمثابه
موجوداتــیعقالنیبراســاسدواصلبرابــریدرآزادیهایاساســیواصلتمایز،
جامعهعادالنهایباهدفرسیدنبهخیراتاجتماعیچونثروت،آزادیبرابریرا
برمبنایقرارداداجتماعیترسیممیکنند(اقتباسیآزاداز.)1993,Rawls
دراواخــرقــرنبیســتمنوجماعتگرایانبهنقدلیبرالیســموظیفهگــراونظریه
عدالــتجــانرالــزپرداختنــد.جماعتگرایــانمعتقدنــداگــررومبنــایاخالقــی
جماعتهاخوبباشــد،افــرادنیزفضیلتمدارخواهندبــود.چنینجامعهمدنی
رامیتــوان«راهســوم»نامید(.حقیقت)15،1398مفاهیمفضیلت،خود،ســنت،
فرهنــگ،خیــرهمگانی،شــهروندیفعــال،تعامــلوگفتمــاناخالقی،بــاردیگر
شــهروندفضیلتمندارسطوییرابهمتنگفتمانسیاســیغایتمحوربازگرداند.
نوارســطوییانمعاصرفضیلتشــهروندرادرنقشپذیــریاودرجامعهمیدانند.
متفکــرانجماعتگــرا،فردگراییوانســاناتمیســتیلیبــرالرابهعنوانشــاخص
نقدهایخودقراردادند.مفهومانسانذرهگونحاصلفردگراییافراطیلیبرالیسم
اســت.انســانیکهبهسببجداییازاجتماعوعدمهمزیستیباســایرافرادوبهتبع
آنعدمشناختخیرهایمشترکجامعهزیستیخود،دچاربحرانمعناوهویت
میشــود.فردازمفاهیمیچونهمدلی،همبســتگی،اعتماد،نقشآفرینیودرک
مشترکدوراست.ازنظرجماعتگرایانفرد،انتخابهاوفعالیتهایشوابستهبه
اجتماعبودهوبایدبهگونهایاجتماعیفهمیدهشود.چارلزتیلوربهنقلازپیتربرگر
وهمکارانمیگوید«:مفهومانســانعریان،یعنیاصالتفــردورایهرگونهنهادو

