کند.تعلقاتســازندهموردنظرســندلموجدشهروندی،دوســتیوایثاراست.فرد
وظیفهگرافارغازوابســتگیهایســازندهفقطاهدافخودرامیبیند؛ازاینروازایثار
ودوستیچیزینمیداند.نتیجهاستقاللماازتعلقاتمانوسیرتمانماراازاجتماع
وســایرهمنوعانمســتقلمیکند(ســندل.)a263،1393ایثارگرینیزازاینمنظر
با برداشــتهمگانی از خیــر عمومی حاصل میشــود .در جامعــه باید فضیلتها
شدادهشود.جامعهبایدبداندکهکاردرســتکداماست؛تادرآن
مشــخصوآموز 
ایثارکند،ایثارعملیاستکهباماهیتونفسسوژهموردنظرعملفضیلتمندانه
محسوبمیشود.
مرزهایاخالقیبازار:ســندل در ســه اثر «آنچه با پول نمیتوان خرید»« ،اخالق
در سیاســت» و «نابســامانیهای دموکراســی امریــکا» بــه تفصیــل ایــن موضــوع
پرداخته اســت.مســألهمحوری درگزارهمرزهــای اخالقی بازار این اســتکه«همه
چیــزرانمیتــوانونبایدباپولخریــد ».ارزشهــای اخالقیوهنجارهــایجامعه،
شایستگیها،هویتمدنی،تصمیماتحیاتیدرسرنوشتملتهااززمرهمسائلی
استکهنمیتوانبهآنبازارینگریست.احیایفضیلتمدنیدرتشخیصجایگاه
اصلیبازاردرزندگیمدنیاســت.دراینراســتابایدپاســخیبهاینسؤاالتداشت:
چهکسیسزاوارچهچیزیاست؟ارزشهاوچگونگیتبیینآنباچهمعیاریاست؟
آیااساســاًمیتوانهمهامورراارزشگذاریکرد؟آیازمانآنفرانرســیدهکهبهدوره
فخرفروشــیبازارخاتمهدهیم؟ومنطقخریدوفروشراکهبرکلزندگیماحاکم
شدهبهچالشبکشیم.
وقتــیارزشهــایبــازاربــهمیــانمیآیــد،ممکناســتکــهمفهوماصلــیآن
فعالیتهــاراتغییردهندوبررویکردهاوهنجارهاییتأثیــربگذارندکهارزشتأمل
دارند.ازاینمنظررقابت،استحقاق،غایتها،تغییرماهیتدادهوفقطدرچارچوب
روابطبازارتعریفمیشــوند.اومعتقداســتنبایدبگذاریمبازارهنجارهایحاکم
برنهادهایاجتماعیماراتغییربدهد.بایدبحثیهمگانیدرموردمرزهایاخالقی
بازارداشــتهباشــیم.بایداقتصادشــهروندیراکهبراســاسفضیلتوخیرعمومی
است،جایگزیناقتصادبازارکنیم.
()1998.Michael J. Sandel.www.hup.harvard.edu
نابرابری،همبســتگی،فضیلت :تأثیر نابرابری روی احســاس همبستگی میان
اعضــاییکجامعهمهماســت.اجتماعوارزشهایآنمقدمبرفرداســت.افراد
یکجامعهب اوجودناهمگونیوتکثربراینیلبهسعادتوخیرجمعیباهممتحد
هستند.مشارکتمدنی،ایثارجمعیوعدالتبراساسهمبستگیوروحجمعیدر
جامعهبــ هوجودمیآید.ازاینروبایدایننابرابــریراتاحدممکنتقلیلداد.برای
نمونههمانگونهکهمطلعهســتیمدرکشورمامدارسغیرانتفاعیودانشگاههای
خصوصیچندینبرابرمراکزآموزشــیدولتیوجوددارنــد.اینموضوعنابرابریو
درنظرنگرفتناستعدادهاوشایستگیهارادربرخواهدداشت.احساستبعیض،
محرومیت و نادیدهانگاشته شدن موجب از همگسیختگی جامعه و رشد خشونت
خواهدشد.نمونهدیگر،وجودباشگاههایورزشیخصوصیوبسیارمجهزدرمقابل
مکانهایورزشــیمحدودوباامکاناتضعیف.چنینمواردینهتنهاجامعهرابه
دوطبقــهاجتماعیفقیروغنیتبدیلمیکند،بلکهایــندوطبقهمقابلومعارض
همنیزخواهندشد.متأسفانهدرجامعهایرانایننابرابریهابهصورمختلفروبه
افزایشاســت.ب هنظرســندلایننابرابریفرسایشفضیلتمدنیوخیرجمعی
راب هدنبالخواهدداشــتازاینرودولتبایدبرایجلوگیریازفرسایشوآشفتگی
جامعهخدماتعمومیورایگانراافزایشدهد.برایمثالوسایلنقلیهعمومیرا
بهنحویتقویتکندکهحتیقشرمرفههمبهاستفادهازآنهاتشویقشوند.مدارس
دولتیخوبیبســازدکهفقیروغنیبهیکاندازهراغبشوندفرزندانخودرابهآنجا
بفرســتند.مردمازمحلههایدربســتهخودشــانبهفضاهایمشترکدموکراتیک
شهروندیبروند(.سندل)a266:1393،
سیاســتدرگیریاخالقی(خردعمومی):صــرف اینکه فــرد از دخالت دیگران
درزندگــیخــودآزادباشــدمنجــربــهوجــودآزادیفــردینمیشــود.تبلــورقدرت
تصمیمگیریآزادبدونمشارکتمدنیممکننیست.فردانسانیدرفرآیندحضور
دراجتماعآشــناییباشــیوهزندگیمردموســاختارهایجامعهاســتکهمیتواند
بهتکاملوســعادتبرســد.نمودآزادیفــرددرفضایلجمهوریاســتکهمتبلور
میشود.
جمهورینیازمندفضیلتهاییدرشــهروندانخوداســت.یعنیفردبهعنوان
شــهروندجمهوریبایدتعلقینســبتبهجامعهوارزشهایآنداشــتهباشــد.از
سوییفردآزادبایددراجتماعحضورفعالداشتهباشد،بیطرفوفراغبالنباشد،
مشارکتمدنیداشتهباشدوازسویدیگرحضورساختارهایاجتماعبایدفردرابه

سمت فضیلتمند شدن و سعادت سوق دهند ( .)168-1996:125.sandelبهنظر
سندل باید به چشمان هم با احترام و عشق نگاه کنیم وحرفهایمان را با صراحت
بزنیم.بایدبهعقایدمذهبیواخالقیدیگرانگوشبسپاریم.بیاموزیم،انتقادکنیم
ناستتوافقیهمحاصلنشودولی
ودرگیرشویم.درایننوعگفتمانجمعیممک 
دردرازمدتموجبب هوجودآمدنجامعهایعادلمیشود.سندلبرایاینمنظور
اســتفادهواژه«درکمبتنیبرتبادلنظر»راپیشــنهادمیدهد.بابرقــراریارتباطبا
توجهبهباورهایاخالقیودینیشهروندانمان،گاهیبهچالشکشیدنوبهپرسش
کشــیدناینباورهاوزمانیهمبــاگوشدادنوآموختنازآنها،بویــژهاگراینباورها
بامســائلسیاسیمهمارتباطداشتهباشــندبهآنهااحترامبگذاریم.احتراممبتنی
بــرتبــادلنظروتوجهبهباورهایدیگــران،فضاییرابرایخردعمومیومشــارکت
فراهممیســازدکهبســیاروســیعترازآنچیزیاستکهلیبرالیســماجازهمیدهد.
ایــن آرمان بهتــری برای جامعــه تکثرگرا
اســت؛ زیرا اگر اختالف نظرهــای اخالقی
و دینی ما نمایانگر تکثر خیرهای انســانی
یافتن راهکارهای زندگی
باشد ،احترام مبتنی بر تبادل نظر بهتر به
فضیلتمنددرعصرسکوالر
ما امکان میدهد تأخیرهــای متمایزی را
درک کنیم که شــیوههای مختلف زندگی
منجربهشهروندیفضیلتمند
نشــانههای آن هســتند( .ســندل ،1397
و حکمرانی خوب میشود.
 .)306-307تعامــل و گفتمــان عمومی
مبانی
مؤلفههایمشترکدر
یکــیازشــروطالزمبــرایزیســتمدنــی
معرفتیاسالموجماعتگرایی
در عرصــه شــهروندی اســت .در چنیــن
اجتماعــی فضیلتهــای شــهروندی
معاصر ،چشماندازی واقعی را برای
هویــدا میشــود .از آنجــا کــه بیتفاوتــی
برپاییجامعهسیاسیمطلوب
سیاســی ریشــه در عوامل متعــددی دارد
و نه آرمانی براساس سیاست
راهکارهایدیگرینیزپیشــنهادمیشود.
فضیلتمندترسیممیکند.ازآنجا
از جملــه سیاســت معطــوف بــه تعهــد
که محور این سیاست براساس
اخالقی ،تأمــل در غایات بــه مثابه روایت
فربــهازهویــتوتاریــخ،احیــایگفتمــان
اخالق ،گفتمان ،تأمل و تعقل،
عمومی و دموکراتیک توســط نهاد دولت
خیرمشترک،سیاستشناخت
بهمثابهتبلوروحدتدرعینکثرت،آمدن
در مقابل سیاست تفاوت است،
محذوفیــنجامعــهبــهعرصــهعمومی،
عمومی،
موجبافزایشاعتماد
به حداکثــر رســاندن تواناییهای نســبی،
رضایتمندیسیاسیونهایت
گفتوگو بر سر دریافتی مشــترک از خیر و
شیوه زیســت مطلوب ،احترام به هویت و
مشارکت مدنی مثبت در جامعه
کرامتفرد.
میشود
ëëنتیجهگیری
در ایــن مقالــه باهــدف بــه حداقــل
رســاندن آســیبهای ناشــی از بحــران
بیتفاوتــی سیاســی در جامعــه ایــران،
مهمترینعناصرسازندههویتهایجمعی،شهروندیفعالوملزوماتمشارکت
مدنیبهشکلاجمالیمطرحشد.البتهچگونگیتبیینهریکازاینعواملوغلبه
برموانعومقاومتهایرایج،مستلزمبررسیوواکاویموقعیتوزمینهمناسبدر
روندحیاتسیاسیکشوراست.بیتفاوتیسیاسیآسیبیاستکهازعدماعتمادبه
کارآییســاختارقدرتدرفرآیندایجادسازوکارهایمناســببرایبهزیستنفرددر
جامعهناشــیمیشــود.اینســازوکارهایناقصوناکارآمدزیستسیاسیوحیات
اجتماعیشادابوفعالفردرادچاربحرانمیکند.بیعدالتی،تبعیض،سرکوب،
فردگرایی،بیتوجهیبههویتوفرهنگدرجامعهچندفرهنگی،سلطهتبلیغات
وبــازاربرامرسیاســی،نادیدهگرفتنصداهایمخالفومانندآنطیفگســتردهای
ازعللبروزبحرانبیتفاوتیدرجامعههستند.براساسایننوشتارریشهاصلیاین
عوامــلرابایــددرفقدانفضیلتوارزشهایمعنویودینیدرتبیینامرسیاســی
جســتوجوکرد.ازاینمنظریافتنراهکارهایزندگیفضیلتمنددرعصرسکوالر
منجربهشهروندیفضیلتمندوحکمرانیخوبمیشود.مؤلفههایمشترکدر
مبانیمعرفتیاسالموجماعتگراییمعاصر،چشماندازیواقعیرابرایبرپایی
جامعهسیاسیمطلوبونهآرمانیبراساسسیاستفضیلتمندترسیممیکند.
ازآنجاکهمحوراینسیاستبراساساخالق،گفتمان،تأملوتعقل،خیرمشترک،
سیاستشناختدرمقابلسیاستتفاوتاست،موجبافزایشاعتمادعمومی،
رضایتمندیسیاسیونهایتمشارکتمدنیمثبتدرجامعهمیشود.
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