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  سياسي مايكل سندل ةبازشناسي انتقادي فلسف
  در مناسبات اخالق و سياست

  *محمدرضا احمدي طباطبايي

  چكيده
و » ياناگر جماعتيا  گرايان جامعه « ةاز نحل ،فيلسوف سياسي مشهور معاصر ،مايكل سندل

شود. سندل  محسوب مي غرب جهان در» عدالت«مشهور  پرداز نظريه ،از منتقدان جان رالز
» اخـالق در سياسـت  «هاي او درباب  حاوي مقاالتي از نوشتهكه  ،عمومي فلسفةدر كتاب 

كـرده  تشـريح  با رويكردي آشـكار و مصـداقي   را سياسي خود  ـ هاي فلسفي آموزه ،است
 ةدادن مباحث انتزاعي فلسف بيان و سوق دليل قوت در كه شهرت اصلي او به ،است. سندل

كند تا  تالش ميدر اين كتاب  ،و اقتصادي است ،سياسي به مسائل عيني اجتماعي، سياسي
هاي  به مصاديق عيني و نمونه و باتوجه آمريكا ةويژه در جامع به ،مناسبات اخالق و سياست

انتقـادي   ةفهم براي عموم مردم را موردمداقه و ارزيابي قرار دهد. در مطالع ملموس و قابل
دربـاب   شهـاي  هبا آموز اوسياسي  ةضمن بازشناسي فرازهاي مهم فلسف ،سندل ةاين رسال

واكـاوي  را عدالت رالز در ليبراليسم  ةديدگاه وي در نقد نظري ،مناسبات اخالق و سياست
  تحليلي است. ـ . روش تحليل در اين پژوهش نيز توصيفييم كردخواه

  سياسي، سندل، اخالق، سياست، ليبراليسم، رالز، عدالت. ةفلسف ها: كليدواژه
  

  مقدمه .1
هـاي   هاي آن در حـوزه  سياسي در غرب كه آموزه ـ يكي از مكاتب فلسفي مثابة ليبراليسم به

از بـدو پيـدايش   است، كار بسته شده  و سياسي جهان عرب به ،مختلف اقتصادي، اجتماعي
ويژه پس از مواجهه با مشكالت و  با فرازوفرودهاي گوناگون و با تفاسير مختلف به ،تاكنون
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عدالت اجتمـاعي و نسـبت ميـان آزادي و     ةمقول  وط بهكه ازقضا عمدتاً مرب ،موانع گوناگون
اي از اصـول   مواجه بوده است. ليبراليسم كالسيك ازلحاظ نظري بـر شـالوده   ،عدالت است
هـاي سياسـي    عمـل در نظـام   ةاصـولي كـه هريـك در عرصـ     ،تأمل استوار بود مهم و قابل

ف براساس اقتضـائات  هاي مختل تدريج و با جرح و تعديل دموكراتيك در دو قرن گذشته به
كـه   ،آمريكا ةويژه اياالت متحد به ،كار بسته شده و تاكنون در جوامع غربي زماني و مكاني به

حيات خود ادامه   به ،گرايان است موضوع و موضع بحث و گفتمان رالز و سندل و جماعت
آزادي در ويـژه   اصل آزادي به ،اصالت فرد يا فردگرايي. )Bellamy 1999: 31-47( داده است

 ،)constitutionalism and law( حق انتخاب، اصل رضايت و قرارداد، اصل مشروطه و قانون
اصـل   ،)toleration( هاي موجود، اصل تساهل و مدارا گيري از فرصت اصل برابري در بهره

تـر اصـل عـدالت     تـر و بنيـادي   و از همـه مهـم   ،تفكيك ميان حوزة خصوصي و عمـومي 
شايستگي افراد از اصول بنيادين در مكتب ليبراليسم كالسيك محسـوب  اجتماعي براساس 

خصوصي و عمومي و اصالت حفظ حدود و ثغـور   ةد. براساس تفكيك ميان حوزونش مي
 است مبسوط به آن پرداخته حكومت دربارة رساله دومالكيت خصوصي كه جان الك در 

)Lock 2005: Book II, Chap IV(،  امـور  در دولـت  دخالـت  فمخـال  كالسـيك  ليبراليسـم 
صادي و مدافع دولت حداقل بود. با انقالب صنعتي و پيدايش واحدهاي بزرگ توليدي و اقت

كـه متـولي نيـروي كـار بـراي      در غرب شـكل گرفـت   اي  گسترده ةهاي عظيم طبق كارخانه
دخالت  باوجود ،عظيمة توليد انبوه و صنعتي بود. اين طبق ةگسترد ةدرآوردن چرخ حركت به

كوچـك   ةطبقـ  ةهـاي سـودجويان   دليـل انگيـزه   مستقيم در توليد و ايجاد ارزش افـزوده بـه  
كـه   ،دولـت  نكـردن  دليل دخالـت  چنين به دار و تصاحب سود حاصل از توليد و هم سرمايه

. ليبراليسـم  شدعدالتي وافري مواجه  با رنج و سختي و بي ،ليبراليسم كالسيك مدافع آن بود
عمل باعث ايجاد نابرابري  ةدر عرص ،جذابيت و زيبايي نظري اصول خود باوجود ،كالسيك

كش كارگر از حداقل امكانات براي يـك معيشـت    عظيم و زحمت ةمضاعف و حرمان طبق
طبقاتي باعث  ةشدن جامعه و افزايش روزافزون فاصل مندانه شد. پوالريزه منصفانه و شرافت

پـردازان ماننـد مـاركس بـا      . برخي نظريهشد كارگر از شرايط كار و معيشت ةنارضايتي طبق
اي محدود و محروميت اكثريـت از حـداقل    در دست عده  تحليل چگونگي انباشت سرمايه
 . مـاركس در كتـاب  كردنـد تحليـل  را داري  نظـام سـرمايه   ةامكانات زندگي كاركرد ناعادالن

كه البتـه آن را از   ،)Surplus- Value( »ارزش اضافي« ةكردن نظري با مطرح )Capital( سرمايه
شـدن از   دوردليل  داري به به فرجام خطرناك نظام سرمايه ،اقتصاددانان ديگري وام گرفته بود

ـ . )Marx 1999: Part VIIمسير عدالت پرداخت ( هنجـار اقتصـادي و اجتمـاعي     هوضعيت ناب
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 ،بيسـتم دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن  ةويژه در نيم به ،غرب ةمحور گفتمان متفكران برجست
هاي سياسي دست بـه   قرار داشت. سرانجام متفكران ليبرال براي جلوگيري از فروپاشي نظام

پذير جامعه  ايجاد رفاه نسبي براي طبقات كارگر و اقشار آسيب منظور بهاي  اصالحات عمده
ليبراليسم كالسيك مجبور به مداخله در امور اقتصادي و  ةزدند و دولت برخالف اصول اولي

و  ،مزد و حداكثر ساعات كار، بيمه، بازنشسـتگي  انين و مقرراتي مانند حداقل دستوضع قو
تعبيـر   هاي اقتصادي و سياسـي جوامـع ليبـرال يـا بـه      نفع ايجاد تعادل در نظام بهها  مانند آن

اي  هاي عمـده  به بحران باتوجه ،داري شد. از آن زمان به بعد در نظام سرمايه پايدئولوژي چ
كه با دو جنگ بزرگ جهاني و بحران  ،اول قرن بيستم ةويژه در نيم زمين به كه جوامع مغرب

اصالحات اقتصادي و اجتماعي  برايهايي  گام ،مواجه شدند 1930ة بزرگ اقتصادي در ده
  طبقاتي و ايجاد عدالت نسبي در جامعه برداشتند. ةكردن فاصل و كم تعميم رفاه عمومي براي

در كانون » عدالت« ةداري، همواره مقول هاي سرمايه نظامشده در  اصالحات انجام باوجود
سياسي قرار داشته است. يكـي از فيلسـوفان    ةهاي متفكران و فالسف اصلي مناقشات انديشه

 ،)2002- 1921مريكا در قرن بيستم جـان رالـز (  آ ةغرب و جامع ةسياسي برجسته و پرآواز
ـ  دربـارة است كه نظريـات مهـم و مبسـوطي     ،ييآمريكافيلسوف سياسي  عـدالت و  « ةمقول

  است. كردهبيان » انصاف
  

  هاي رالز نقد آموزه .2
كـه سـندل نيـز در كتـاب      ،هاي اخالقي كانـت  تأثير آموزه خويش تحت عدالت ةنظريرالز در 
هاي مهـم عـدالت نـزد     قرار دارد. يكي از ويژگي ،است به آن اشاره كرده بارها عمومي فلسفة

 ،نخسـت  :بودن آن است. عدالت كانتي سه ويژگي اساسـي دارد  بودن و صوري كانت اجتماعي
دوم عدالت به اميال يا آمال افراد مربوط نيست،  ؛شود كار بسته مي فقط بر روابط بيروني افراد به

عدالت با صورت  ،سوم ؛شود فرد ديگر مربوط مي ةيك فرد با اراد ةاراد ةبلكه منحصراً به رابط
كه آزاد تلقي شود. با تركيب ايـن سـه ويژگـي كانـت      ماداميها سروكار دارد،  ابط ميان ارادهرو

توانـد براسـاس    يك فرد مي ةپرتو آن اراد در: مجموع شرايطي كه كند عدالت را چنين تبيين مي
  .)Rosen 1993: 7فرد ديگر بپيوندد ( ةاصل عام آزادي با اراد

تبـع   بودن اصول اخالقي و به يكي از نتايج مهم صوريدارد،  كه روزن بيان مي گونه همان
ويـژه نيازهـا،    افراد، به ةآن اصول عدالت نزد كانت آن است كه مستقل از محتواي متغير اراد

اصول اخالقي نزد كانت به اقتضائات اميال،  ،ديگر بيان هاست. به و آمال متغير آن ،ات، اميالني
  ).ibid.: 8( دشو ميبلكه اوامر مطلق تلقي  ،وابسته نيستو نيازهاي انسان  ،ها، نيات خواسته
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عـدالت   ةنظري دراين استقالل اصول عدالت از اقتضائات اجتماعي و فردي تأثير مهمي 
يابـد. ايـن    قرابـت مـي   مثـل  بـه  معاملهانصاف و  ةويژه با ايد رالز داشته است. اين موضوع به

اي دربـاب عـدالت آن    نظريـه  ةز از ارائرويكرد موردانتقاد سندل واقع شده است. هدف رال
). نقد اصلي رالز Rawls 1991: 22گرايي كالسيك باشد ( نفع ةگزيني براي نظري است كه جاي

رالز عدالت ). ibid.: 26-27( گيرد ي نميدگرايي آن است كه تمايز ميان اشخاص را ج به نفع
آن اسـت كـه چگونـه    اش  هعمد ةكند و دغدغ انصاف را از مبناي فردگرايانه آغاز مي ةمثاب به

هاي ديني،  آموزه ةواسط اي باثبات و منصفانه متشكل از شهرونداني كه به ممكن است جامعه
رالز  .)Rawls 2005: xxxviiوجود داشته باشد ( ندديگر متمايز و اخالقي عميقاً از يك ،فلسفي

كه ممكن است  جايي اتدارد: كه عدالت بايد  براساس تأثير خود از اخالق كانتي اشعار مي
 بندنـد  هاي ديني و فلسـفي متعـارفي باشـد كـه شـهروندان بـه آن پـاي        مستقل از آموزه

)Rawls 2005.(  
گرايان بر ماهيت انسان و  گرايان يا جامعه جماعت او، يدرمقابل ديدگاه رالز و در نقد آرا

. پاسـخ بـه   دكننـ  ميويژه در فهم معناي اجتماعي خيرهاي اخالقي تأكيد  نيازها و اميال او به
كه ما چه نيازهايي داريـم   و اين ،ها در جامعه ماهيت انسان، حقوق انسان دربارةهايي  پرسش
و در شرايط آرماني چـه چيـزي را    ،استحقاق چه چيزي داريم ،چه چيزي هستيم ةو شايست

يم عدالت در جامعه خـواهد انجاميد كه قرار است خواهيم پذيرفت به چگونگي بسط و تعم
در بحـث از بنيـان    ،رالـز . )Walzer 1983: 6( ها را تعييــن كنــد   رونــد خيـرها و مطلـوب

ها به اين دليـل كـه    ها برابر نيستند، معتقد است انسان كه چرا حيوانات با انسان برابري و اين
اشخاص ازمنظر اخالقي  او،باور  بها دارند. استحقاق عدالت برابر ر اند هاي اخالقي شخصيت

 ،و دوم ؛اي از خير را دارنـد  آنان ظرفيت داشتن تلقي ،شوند: نخست با دو ويژگي متمايز مي
  .)Rawls 1991: 505( آنان ظرفيت داشتن حس عدالت را دارند

  
  سياسي سندل ةفلسف .3

و  آمريكاستدر  1953 ةزاد ،حيات معاصر فيلسوف سياسي مشهور و در قيد ،مايكل سندل
عدالت جـان رالـز در نظـام     ةدليل نقد نظري اكنون نيز استاد دانشگاه هاروارد است. سندل به

هـاي   اشتهار يافت. البته از ويژگـي  آمريكا ةبه فضا و پارادايم حاكم بر جامع ليبراليسم باتوجه
سياسـي   ــ  لفيفس ةدادن مباحث انتزاعي و پيچيد مهم سندل توانايي و مهارت وي در سوق

به گفتمان مرتبط با زندگي عادي شهروندي است. سندل با ورود به مسائل و مباحث عينـي  
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و بـر   اسـت  كـرده  همـوار را نيـز   دانشـگاهي غيرو ملموس اجتماعي راه ارتباط با مخاطب 
به اين رويكـرد، سـندل در     ورزد. باتوجه هاي شهروندي فيلسوف سياسي تأكيد مي مسئوليت
هـاي خـود را    هـا و آمـوزه   كند كه ديـدگاه  ها و مقاالت خود تالش مي نوشته ها و سخنراني

عمومي بكشاند. سندل يكي از فيلسوفان سياسي  ةفهم به حوز شكلي روشن و گويا و قابل به
در » گرايـي  گرايـي يـا اجتمـاع    گرايي يا جامعه جماعت«گراست. عنوان  گرا يا جماعت جامعه

گرايـي نـوعي    شـود. جامعـه   تلقـي مـي   »communitarianism« ةزبان پارسي معادلي براي واژ
سياسي مهم و اثرگـذار   ةعنوان يك فلسف درون سيستمي به نظام ليبراليسم به ةرويكرد نقادان

، راينتـاي  مكگرايي ازسوي متفكراني مانند  شود. گفتمان جامعه در دوران معاصر محسوب مي
جسته شده است. كانون مناقشـات در ايـن   و نيگل بر ،سندل، تيلور، نوزيك، دوركين، والزر

عـدالت   ةويـژه در حـوز   بـه  ،شناسي نظـام ليبراليسـم   هاي رالز و آسيب گفتمان بر نقد آموزه
و ارزيابي اخالقي نقش ايجابي يا سلبي حكومت در  ،هاي فردي در انتخاب اجتماعي، آزادي

بختـي در   خـوش سـعادت و   ؛و سـعادت قـرار دارد   ،كمال ،سوي خير هدايت شهروندان به
هـاي متفكـران    چنـين آمـوزه   سياسي اسـالمي و هـم   ةويژه فلسف به ،سياسي كالسيك ةفلسف

هـاي متفكـران    فهـم انديشـه   شناسـانة  روشكليـد   ،مسيحي مانند آگوستين قـديس  ةبرجست
  ).134 - 111 :1386ي يطباطبا  شود (احمدي محسوب مي

كنيم  گرايان توصيه مي هاي جامعه آموزهتر  فهم بهتر و كامل براي ،منظور پرهيز از اطاله به
گـرا و   هـاي ليبراليسـم نفـع    گرايان آموزه ديگر، جامعه عبارت . بهاو رجوع كنيد به اثر مكتوب

هاي ليبراليسم كالسيك درجهت بسـط عـدالت اجتمـاعي را     چنين اصالح رالز در آموزه هم
 و ليبراليســمنــام  خــويش بــهگــذار اثرداننــد. ســندل در كتــاب مهــم و  ناكــافي و ابتــر مــي

كند كه ليبراليسم فقط يك بخش مجـزا از زنـدگي فـرد را     عنوان مي عدالت هاي محدوديت
و  ،هـا  ها، آرمان كه ارزشگيرد  در نظر ميرا شهرونداني آزاد  افراددهد و  موردتوجه قرار مي

كند كـه   اصولي را براي ليبراليسم ديكته مي ،و بر همين اساس ،كنند اهداف خود را دنبال مي
 بـه  كنـد تـا   كند. سندل در اين كتاب تالش مـي  وجوه مختلف زندگي افراد را مالحظه نمي

وارد كنـد  نقد جدي  ،ازلحاظ اخالقي و سياسي ،نگري ليبراليسم سويه نتايج منفي چنين يك
)Sandal 1998: 5-24ف زندگي انسان را حذف ) و به اين پرسش بپردازد كه اگر وجوه مختل

  عدالت چه معنايي خواهد داشت؟ ،كنيم
 مناقشـات  كـانون  در دقيقـاً  كه مباحثي از يكي كه است ضروري مطلب اين ذكر اجماالً

ارزيابي اخالقي نسبت ميـان فردگرايـي    ةگرايان در نقد نظام ليبراليسم قرار دارد مسئل جامعه
يكي از اصول اساسي ليبراليسم و نقش ايجابي يا سلبي حكومت در هدايت اتبـاع و   منزلة به
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گرايان درمورد نقش حكومت در  جامعه بختي است. و خوش ،كمال ،سوي خير شهروندان به
كه آيـا حكومـت اخالقـاً خـوانش و      هاي مقبول نظام سياسي و اين ترويج فرهنگ و ارزش

بختي و سـعادت را در جامعـه تـرويج     خوش نيل بهمفهوم خاصي از خير و خوبي را جهت 
  اند. پرداخته ،حاكم بر نظام ليبراليسم  البته در پارادايم ،برانگيزي كند به مباحث انديشه

 رعايـت اختصـار در نوشـتار از    بـراي كـه   داردمايكل سندل آثار و مقاالت گونـاگوني  
» عدالت ةنظري«بر نقد  سياسي سندل عمدتاً مبتني ةشود. فلسف ها خودداري مي پرداختن به آن

بـه مسـائل عينـي و مبتالبـه نظـام       بر نظام ليبراليسم باتوجـه  رالز و نقد اخالقي فضاي حاكم
  ست.آمريكا ةيژه جامعو   اجتماعي ليبرال به

» سياست در اخالق نقش«با رويكرد  عمومي فلسفةيكي از آثار مهم و متأخر سندل كتاب 
  .)Public Philosophy: Essays on Morality in Politics(انتشار يافت  2005است كه در سال 

مقـاالتي از   مجموعـه بـر   اين رساله مشتمل است، كه در عنوان كتاب قيد شده گونه همان
جايگاه و نقش اخالق در سياست و امر سياسي اسـت. سـندل در ايـن     ةمايكل سندل دربار

هاي بنيادي، سقط جنين، كمك به  راه سلول ازمسائل مختلفي مانند تولد  ةپروا دربار كتاب بي
گفتـه و بـا تشـريح      گرايـي سـخن   جـنس  هم و  ،بخشيدن به زندگي پايان برايبيمار العالج 

را ها رويكرد خـود   يك از گفتمان هرهاي موافق و مخالف و منطق اخالقي حاكم بر  ديدگاه
  است. كردهتشريح 

عـدالت و ناكـافي دانسـتن     ةدربـار  عمومي فلسفة ةرسالاي از  عمده اما سندل در بخش
  .دكن بحث مي  هاي رالز در اين حوزه آموزه

وري چـون بـرك يـا مـاركس      سندل بر اين باور است كه هرچند رالز فيلسـوف سـخن  
مسائلي مانند عدالت و برابري فرصـت، توزيـع   ه است، ، ولي به مسائل مهمي پرداختنيست

و نافرماني مدني. سندل در بخشـي از ديـدگاه    ،تعهد سياسي ةو ثروت، مسئلمتناسب اموال 
رالز بر فرض حجاب جهل مبتنـي اسـت    ةدارد كه نظري خود در نقد نظريات رالز اشعار مي

هـا    كند كه ما انسان البال تبديل شويم. سندل استدالل مي  دهد به افراد فارغ كه به ما اجازه مي
توانيم از آن فاصله بگيريم. پيوندهاي خويشاوندي يكـي   اريم كه نميهايي د طبيعتاً وابستگي

اسـت.   راه هـم ، بلكه از همان بدو تولد با ما كنيمتوانيم آن را انتخاب  هاست كه ما نمي از آن
ها  انسانكرد، ها را از افراد جدا  توان آن و نمي اند جاكه اين پيوندها قهري و غيراختياري ازآن

اي كـه در آن تولـد    و اجتمـاعي در جامعـه   ،ادگي، جغرافيـايي، مـذهبي  با پيوندهاي خـانو 
توجـه   ها بـي  توان در جامعه به آن كه نمي اند ها و اميالي ها و خواسته اند داراي گرايش يافته

انسان موجودي اسـت   ؛داند سندل ديدگاه رالز را متأثر از سنت كانتي مي ،ديگر بود. ازسوي
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اي كه خـود انتخـاب نكـرده اسـت. در ايـن رويكـرد        وظيفهو  ،فارغ از هر غايت، تكليف
 هايي كـه خـود انتخـاب نكـرده     ارزش آدمي و جايگاه او فارغ از اهداف و غايات و آرمان

آزاد  اســت شــود و انســان از هــر تعهــدي كــه خــود انتخــاب نكــرده مــي ســنجيده اســت
  ).Sandal 1996: 17شود ( مي  شمرده

هاي كانـت بـر    دهد و بر تأثير آموزه سنت كانتي قرار ميسندل سنت ليبراليسم مدرن را در 
ــ عــدالت تأكيــد مــي ةجــان رالــز در نظريــ عــدالت رالــز را در ســاحت  ةورزد و نقــد نظري

دهـد. سـندل در كتـاب     فرد و فردگرايي موردمداقه قـرار مـي   ةهاي ليبراليسم دربار محدوديت
، )Liberalism and the limits of Justice( عدالت هاي محدوديت و ليبراليسممعروف خود به نام 

رالـز و رونالـد دوركـين را      جـان  ،شـد ترجمه هاي مختلفي نيز  منتشر و به زبان 1982كه در 
هاي رالز و دوركـين   كند و بر اين باور است كه آموزه دموكرات قلمداد مي هاي سوسيال ليبرال

سـندل   ةعقيـد  خواني ندارد. به هم ،كه از اصول اصلي ليبراليسم است ،هاي فردگرايي با مؤلفه
بـاور   گيرد. بـه  ت ميئنش )collectivism(گرايي  عدالت از مباني جمع ةهاي رالز در حوز آموزه

 سياسي خود را درباب عدالت بر سنت متافيزيكي در فلسفة كانـت اسـتوار   ةسندل رالز فلسف
عاليي از نـوع كـانتي   است ةنوعي صبغ كه از موازين تجربي و عيني فراتر رفته و بهاست ه كرد

دارد كه اگر در درون جامعه به اجتماع توجـه و بـه    كتاب اشعار مياين يافته است. سندل در 
  .شود ميبابت عدالت برطرف  ازنگراني  ،آن اعتبار و منزلت كافي داده شود

  
  و عدالت ،مناسبات ميان اخالق، سياست .4

 آمريكـا  ةارزيابي اخالقي مكتـب ليبراليسـم و وضـعيت آن در جامعـ     ةمباحث سندل دربار
هاي رالز مبسوط و گسترده است و در آثار و مقاالت وي با تعـابير و   به آموزه ويژه باتوجه به

و » عـدالت  ةنظريـ «كـه رالـز    شود يادآورياست  الزمتفسيرهاي گوناگون بيان شده است. 
هـاي ليبراليسـم    دانسـتن آمـوزه   دليـل ناكـافي   را به صافان مثابة عدالت به نظريةويژه كتاب  به

ضـمن   ،گرايان تحرير درآورد، اما جامعه  ةرشت استقرار عدالت اجتماعي به ةكالسيك در حوز
هـاي   عـدالت را بـا اسـتدالل    ةتمجيد از گام مهم رالز در اين حوزه، گفتمان او درباب نظري

  كنند. قلمداد مي ،اما ناكافي ،گوناگون مفيد
سندل جايگاه حكومت ازمنظر اخالقي در گفتمـان مربـوط بـه عـدالت و      ،ديگر سوي از

ها و  نگرش ةتوزيع متناسب منابع و امكانات و تمركز صرف بر اين موضوع را بدون مالحظ
كشـد. در تحليـل سـندل حكـومتي كـه سـنت        چالش مي هاي شهروندان به اهداف و آرمان
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كند حكـومتي اسـت كـه خـود را      ال رالز معرفي ميهاي امث ليبراليسم حتي با جرح و تعديل
 داند و براي خود چنـين وظيفـه و تكليفـي در    ها و اهداف مشخص مي آرمان ةفارغ از مسئل

خاصي سوق دهد، بلكه   سوي هدف يا غايت يا آرمان گيرد كه شهروندان خود را به نظر نمي
 ،اي يابد. در چنين جامعه ثروت ميان شهروندان موضوعيت مي ةصرفاً توزيع چگونگي عادالن

پندارنـد كـه بايـد جايگـاه      حاكمان مي ،ستآمريكا ةكه البته روي سخن سندل عمدتاً جامع
اهداف و غاياتي كه شهروندان براي زندگي و معيشت  ةگذاري و داوري خود را دربار ارزش

ت متمركز چگونگي توزيع ثرو ةمقولر رها كنند و صرفاً ب اند خود در اين جهان اختيار كرده
گزيننـد   در اين رويكرد، فرجام و غاياتي كه مردم در جامعه براي خود برمي بنابراين،شوند. 

  گيرد. مالحظه و توجه قرار نمي در جايي مورد
را در دو مـورد   ،ها و اميال شـهروندان  سندل استدالل مخالفان، توجه دولت به خواست

غايـات و تلقـي    در مواجهه بـا ايد كه حكومت و دولت ب كند: نخست اين عمده خالصه مي
با اين توجيه كه به انتخاب و ظرفيت شهروندان  ،طرف باشد شهروندان از خير و خوبي بي

گـذارد و ايـن امـر    ببراي انتخاب مفاهيم موردنظر خود از خير و غايـت زنـدگي احتـرام    
جامعـه  كه شهروندان و مردم  دوم اين ؛مقتضاي فردگرايي مندرج در اصول ليبراليسم است

سان ندارنـد   ها رأي واحد و نگرش يك هاي ناشي از آن اخالق و مذهب و خوانش ةدربار
منظور توافق سياسـي و تعامـل اجتمـاعي شـهروندان      ها را به اين اختالفبايد و حكومت 

 خير و امور اخالقي) در محاق قرار دهد و به آن توجه نكنـد  ةنوع تلقي آنان دربار (فارغ از
)Sandal 2005: 123( .هايشـان بايـد آزاد    ها بر اين باورند كه مـردم در انتخـاب ارزش   ليبرال

 ،ها و اصول مهم مكتـب ليبراليسـم   يكي از مؤلفه ةپاي برباشند و حكومت بايد اين آزادي را 
احترام حكومت و دولـت ايـن بعـد از     بنابراينرسميت بشناسد.  به ،يعني آزادي در انتخاب

  ).ibid.: 39( دشو ميناپذير تلقي  حقوق فردي امري اجتناب
درمورد  آمريكادهد كه در  توضيح مي ،سپس ،آمريكا ةبه تمركز روي جامع سندل باتوجه

كه چه حقوقي حقوق اساسي فردي تلقـي   طرفي دولت در امور شخصي و اين چگونگي بي
چنين در اين مورد كه براي  هم .نظر وجود دارد ها اختالف ان و ليبرالكار بين محافظه شود مي
نظـر وجـود دارد.    بايـد انديشـيده شـود اخـتالف    چـه تـدابيري   سـوي دولـت    طرفـي از  بي

اقتصاد و دفاع از حقوق مربوط به مالكيت و تعامل بـازار آزاد تأكيـد    ةكاران بر حوز محافظه
هاي اجتماعي و اقتصادي اين امر تأكيد  شرط پيش ربان ها در پاسخ آن كه ليبرال دارد، درحالي

هـا در   و ماننـد آن  ،بهداشـت  ،گفتمان رفاه، تعليم و تربيت، شغل، مسكن بنابراينورزند.  مي
  .).ibid(ادبيات آنان برجسته است 
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انسان و تمايالت  ،نويسد ميكه سندل در آثار مختلف خود در نقد عدالت رالز  گونه همان
نظر و مفروض در  عدالت رالز مضمر و مستتر است. انسان مورد ةاو در نظري هاي و خواست

تحليـل سـندل از خـود ليبرالـي      .هايش مستقل است رالز فارغ از تمايالت و خواسته ةنظري
گونه بيان كرد كه خود صرفاً يكي از فاعالن متكثري اسـت كـه    توان اين نظر رالز را مي مورد

اين  بنابراينشود.  مالكيت تعريف مي ةو تعلقاتش براساس رابطوجود دارند. خود با اهداف 
گيـرد.   هـا را ناديـده مـي    شـدن ميـان آن   قائل تمايزهاي دروني خود و  نظريه آمال و خواست

شـدن ميـان    توانـد در تمايزقائـل   گرايي نمـي  جاكه فايده ازآن ،ديدگاه سندل از ،ديگر عبارت به
توانـد   نمـي  ،ها موفـق باشـد   لف از آمال و خواستههاي مخت هاي كيفي و ارزش نظام تفاوت

عدالت دربـاب   ةشود كه نظري تفاوت و تمايز فردي را لحاظ كند. اين نوع نگرش باعث مي
انسان و تعامالت انساني در اجتماع با مشكل مواجه شود و اين امر جايگاه اخالقي نظريه را 

بـودن   هاي ما از خير و خوب زيرا وقتي ما بپذيريم تلقي ؛دكن ميهم با پرسش جدي مواجه 
كـه بـاالترين فضـيلت     دشـو  با مشـكل مواجـه مـي    بدون ضابطه است، پذيرفتن اين مسئله

 گيـري  هاي بدون ضـابطه را پـي   سازد اين تلقي اجتماعي آن فضيلتي است كه ما را قادر مي
الت رالز نه ممكـن اسـت و نـه    عد ةو تحقق ببخشيم. سندل بر اين باور است كه نظري كنيم

عـدالت   ةشناسي موجود و مستتر در نظري مطلوب. ممكن نيست به اين دليل كه مباني انسان
درسـت و كـافي از    يتوانـد تبيينـ   مطلوب هم نيسـت، زيـرا نمـي    ؛انصاف خطاست ةمثاب به

را  سندل اگر ما خودمـان  ةعقيد و دوستي ارائه كند. به ،مفاهيمي مانند شخصيت، خودآگاهي
ايـم (در   موجودي آزاد و مستقل از آن دسته از پيوندهاي اخالقي كه خودمان انتخاب نكرده

در آن  ،اسـت) تصـور كنـيم    راه هـم كنيم قهراً بـا مـا    و زندگي مي متولد شديماي كه  جامعه
هـا   ها را تأييد و حتـي بـه آن   اي از تكاليف اخالقي و سياسي كه عموماً آن صورت مجموعه

  نيم نيز براي ما معنايي نخواهند داشت.ك افتخار مي
توانـد   سختي مـي  بر رضايت او به ازمنظر سندل زبان فردگرايي اخالقي رالز و اخالق مبتني

هـاي   تبييني از اين مفاهيم و تعلقات ارائه كند. چنين رويكردي فضاي اندكي بـراي مسـئوليت  
گذارد و به ايـن دليـل    باقي ميهاست  و مجامعي كه عضو آن ،جامعه، خانواده درقباليك فرد 

) انـد  گرايان ازجمله سندل مـدافع آن  محور (كه جامعه مطلوب نيست. درمقابل رويكرد اجتماع
و  ،عضويتش در يك خانواده، شـهر، ملـت، تـاريخ    ةتعلقات او درزمينبه  باتوجههويت فرد را 

  .)ibid.: Part 22( دهد فرهنگ خاص موردمداقه قرار مي
تـر   توجه بيش ةلت رالز گامي به جلو در اصالح نظام ليبراليسم از زاويعدا ةنظرياگرچه 

آن را ورزان ديگـر نيـز    نظـران و انديشـه   صـاحب  ،به عدالت اجتماعي و ضرورت آن است
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 ةكه ضعف رالز را در نظري سياسي ليبراليسم. ازجمله المور در كتاب اند كردهانتقادي  ةمطالع
 كند و بر اين باور است كه وي قلمداد مي ةشناسان عدالت ناشي از رويكرد يك ضلعي هستي

شناسـي   ديدگاه رالز در اصالح نظـام عـدالت تـوزيعي در نظـام ليبراليسـم متـأثر از هسـتي       
و طبيعت صرفاً انسـان (آن   ،عدالت است. رالز از اضالع خدا، انسان ةدر نظرياو ضلعي  يك

خود قلمـداد   ةت فردي و پيوندهاي اجتماعي و اخالقي) را موضوع نظريتمايال هم فارغ از
رفتاري  ةالزماو باور  بهداند كه  كند. وي موجودات ديگر را هم فاقد ظرفيت و حسي مي مي

داند  گرايانه مي هاست. اين نگرش به عالم هستي را چارلز المور نگرشي طبيعت عادالنه با آن
اي درحـال رشـد اسـت.     ب علمي آغاز شده و با اعتبار فزاينـده از زمان انقالاو  ةعقيد كه به
شـعور عـالم    كه ما جهان را عاري از شعور فرض كنيم و انسان را صـرفاً موجـود ذي   زماني

اي كه ما بايد بينديشيم و عمل  شويم كه گونه مي نمون رهالجرم به اين نگرش  ،هستي بدانيم
ها منحصراً از خود ما اخـذ شـده اسـت     جعيت آننهايتاً برگرفته از اصولي است كه مر كنيم

)Lamoure 1990: 339-360(.  

درباب عدالت نيز  او ةوضع اولي ةتوان در ايد خوبي مي رالز را به ةشناسي فردگرايان هستي
كه قرار اسـت اصـول عـدالت را     اند وضع اوليه اهميت دارد افرادي درچه  مشاهده كرد. آن

و  ،افراد آزاد، برابر ،ديگر عبارت . بهاند تعيين كنند. اين افراد فارغ و منتزع از اقتضائات اجتماع
هاي اجتماعي  گيرند و ارزش عدالت قرار مي ةرالز در تبيين نظري ةعاقل در كانون وضع اولي

اهميت وافر سـاختارهاي   باوجود. گيرند جهل قرار مي ةدر پشت پردي ياقتضاعنوان امور  به
دادن  كه اصول حاكم بر تعيين و سامان ندعدالت رالز، درنهايت اين افراد ةاجتماعي در نظري

قواعدي اسـت   ةپاي بركنند. ساختار بنيادين يك نظام عمومي  به اين ساختارها را انتخاب مي
دهد تا  ديگر سوق مي يكعمل دركنار  كند و افراد را به ارچوب فعاليت را مشخص ميهكه چ

معـين و متعـارفي از عوايـد     تري از مزايـا توليـد شـود و بـه هـر فـرد سـهم        مجموع بيش
  ).Rawls 1991: 84( يابد  اختصاص
تر  بخش ديگر و عيني ،عمومي فلسفةسندل در كتاب ازسوي رالز  ةنظر از نقد نظري صرف

گـذاري در   مومي و سياسـت عحوزة مباحث عيني و ملموس   مربوط به پرداختن بهاو كتاب 
ها سنجش اخالقـي   كردن آن عمومي است كه سندل با مطرح ةروزمره در عرص ةمسائل عمد

  د.كن مي  ارزيابي آمريكا ةرا نيز ازمنظر فضاي حاكم بر اخالق ليبرال در جامع
براي كشاندن  اوفرد مايكل سندل تالش  هاي مهم و شايد تاحدودي منحصربه از ويژگي

و عيني جامعـه   مبتالبهعمومي و اخالق به امور عمومي و  ةانتزاعي مربوط به فلسفمباحث 
حتي افرادي كه فاقد مطالبات جـدي فلسـفي و    ،كه براي مخاطبان مختلف اي گونه به ،است



 25   ...مناسبات در  سياسي مايكل سندل ةبازشناسي انتقادي فلسف

 ةو با رويكرد سـنجش اخـالق در حـوز    عمومي فلسفةفهم باشد. در كتاب  قابل ،اند سياسي
كند  پردازد و سعي مي عمومي مي ةحوز مبتالبهعمومي سندل به چند پرسش مهم در مسائل 

هـاي گونـاگون    سـنجي  هـاي اخالقـي يـا مصـلحت     هاي مختلف و داوري به ديدگاه باتوجه
به اهميـت ايـن بخـش از     توجه . باكند را بيان ميو مواضع خود  تشريح را اجتماعي موضوع

تـرين   مهـم  كنـيم:  مطـرح مـي  تـر   با تمركز بيش را موارد ذيل، در بخش پاياني ،سندل يآرا
 ؛كنـد  مطـرح مـي   آمريكـا تكثرگـراي ليبـرال    ةعمومي در جامع ةدر حوز اوهايي كه  پرسش
  .اونظر مختار و  ؛دهد هايي كه موردمداقه قرار مي ديدگاه
  

  آيا بايد قربانيان تأثيري در محاكمه داشته باشند؟ .5
آن و نقـد  دربارة هاي مختلف  عمومي و بيان ديدگاه ةمربوط به حوزهاي مهم  يكي از پرسش

سـندل   كه آيا بايد قربانيان تـأثيري در محاكمـه داشـته باشـند؟     استپرسش اين  اخالقي آن
گذاري  بمب ةت داوري در پروندئگذار معروف اوكالهما هي قبل از محكوميت بمب گويد: مي

هاي قربانيان گوش فرادادنـد.   زماندگان و خانوادهخراش با اوكالهما به اظهارات و شهادت دل
مـتهم را بايـد براسـاس     .برخي معتقد بودند كه چنين اظهاراتي هيچ نقشي در دادگـاه نـدارد  

هاي قربانيان.  غضب خانوادهدليل  ه، نه ببه مرگ محكوم كردبررسي مستدل واقعيات و قوانين 
دارد نقـش داشـته    كه مجـرم دريافـت مـي   برخي ديگر معتقدند كه قربانيان بايد در مجازاتي 

بايـد  داوران ت ئـ ها اگر قرار است كه مجازات متناسب بـا جـرم باشـد، هي    اعتقاد آن بهد. نباش
  .)Sandel 2005: 105( دنطور كامل از رنج و خسارت قربانيان آگاهي داشته باش به

 تكيه مجزا استدالل دو بر ،اند جنايي محاكمات فرايند در قربانيان نقش موافق كه كساني
 اسـتدالل ). ibid.: 105-106) (سـزاگرايانه (يـا   كيفـري  اسـتدالل  و درمـاني  استدالل: كنند مي

 اسـت،  قرباني نفع به مجازات اگر كند؛ مي تلقي قرباني تسلي براي منبعي را مجازات درماني
قربـاني   شهادتنفع  . اما استدالل درماني بهباشد داشته تأثير آن در بايد قرباني صورت دراين

 ةهايشان از ثمـر   كه قربانيان و خانواده ناقص است. اين استدالل تأثير مجازات كيفري را (اين
گيرد كـه عبـارت اسـت از اعطـاي      شوند) با توجيه اصلي مجازات اشتباه مي آن خرسند مي

  .)ibid.: 106( مجـازاتي به مجرم كه استحقـاق آن را دارد
قربـاني اسـتدالل كيفـري اسـت. در نگـرش كيفـري، تـأثير         نفع تأثير مؤثرترين دليل به
اجازه داده شـود احساسـاتش را تخليـه كنـد،     او دليل نيست كه به   اين  اظهارات قرباني به

حقيقت اخالقـي مسـئله اسـت. بـه ميزانـي كـه         عدالت و رسيدن به  بلكه براي وصول به
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قاضي بايد مانع نقش آن  كردن ماهيت جرم آن را دگرگون سازد، جاي روشن احساسات به
  .).ibid( در محاكمه شود

اگرچه استدالل كيفري بهترين دليل براي شهادت قرباني است، امـا درمعـرض دو نقـد    
ها براي  شخصيت قربانيان خاص و اهميت آن ةكارگيري شواهدي دربار هكه ب است: اول اين

مندتر از برخي  ي افراد ارزشهايشان يا جامعه بر اين امر داللت دارد كه زندگي برخ خانواده
چه تفاوت اخالقي وجود خواهد داشت كه قاتلي پدر و مادر  ،صورت ديگر است. درغيراين

الخمـر را بكشـد يـا مـارتين      يك دائـم  ،هدف را چهار كودك را بكشد يا يك فرد مجرد بي
زندگي به  باتوجهدشوار است كه بتوان ربط اخالقي شهادت قربانيان را . ).ibidرا ( كينگ لوتر

 .)ibid.: 107يا شخصيـت قـربـانيان خاصـي تبييـن كـرد (

تر از برخي ديگر  لحاظ اخالقي مذموم هاي خاصي به كه حتي اگر قتلاست   نقد دوم اين
دليل ابعادي از جرم كه مجرم به آن ناآگـاه بـوده    ها باشد، آيا غيرمنصفانه نيست كه به از قتل

بايـد بـر    اوشود؟ اگر مهاجمي يك غريبه را بكشد، آيا مجازات است مجازات اضافي داده 
  كار؟ اين اساس تعيين شود كه معلوم شود قرباني يك قديس بوده است يا يك گناه

» تصـميم بـه قتـل   «دليـل   مـا قـاتالن را فقـط بـه     ؛تر از نقـد اول اسـت   نقد دوم ضعيف
 كنيم مياند نيز مجازات  د آوردهوجو هاي كه ب صدمه دليل  چنين به كنيم، بلكه هم نمي  مجازات

)ibid..(  
به قربـاني ايـن    آمريكاتأثير جنبش حقوق قربانيان، اكثر اياالت  تحت ،هاي اخير در سال
دهند كه اظهاراتش را بيان كند. كلينتون قـانوني را امضـا كـرد كـه اگـر قربانيـان        حق را مي

گذاري اوكالهما براي شهادت فراخوانده شوند، اجازه داشـته باشـند كـه در محاكمـه      بمب
وقتي فـردي قـرباني است، بايـد در مــركز فـــرايند عــدالــت   «وي  ةگفت حاضر شوند: به

  ).ibid.: 107-108» (كه از خـارج به آن نگـاه كـنـد ـزايي باشد، نـه اينج

دادن قرباني در مركز فرايند عـدالت جزايـي ايـن خطـر را دارد كـه       قراراعتقاد سندل  به
شـناختي قربـاني بـر ايـن امـر اخالقـي كـه         چون اقدام قديمي انتقام شخصي، نياز روان هم

 ،كند با اين توضيحات سندل تالش مي ).ibid.: 108ند (مجازات متناسب با جرم باشد غلبه ك
عمـومي، ديـدگاه    ةتوجه در حـوز  هاي قابل ضمن ارزيابي اخالقي و منطقي يكي از پرسش

  .كندمختار خود را بيان 
  وجود دارد؟» خودكشي به كمك ديگري«آيا حقي براي 

كه سندل آن را ازمنظـر اخـالق    ،افكار عمومي ةيكي ديگر از مسائل مبتالبه و موردعالق
پزشك به بيمـار    كمك ةمسئل ،دهد موردمداقه قرار مي آمريكا ةحاكم بر نظام ليبرال در جامع
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اسـت كـه ايـن مسـئله      گفتنيبخشيدن به زندگي زجرآور بيماران العالج است.  پايانبراي 
ري را بـه بيمـار   به اين معني كه زهـ  است، ازلحاظ تاريخي در يونان باستان نيز ريشه داشته

دائمي نجات دهند و به  ةخوراندند تا او را از شكنج ناپذير مي به دردي كشنده و درمان  مبتال
). البته اين رويكرد ازمنظر اديـان  158 :1377(عنايت  گفتند مي )euthanasiaمرگي ( آن خوب

هاي ديني تحمل رنج و مصيبت در شرايط موصـوف   آسماني و الهي مذموم است. در آموزه
براساس رويكردهاي سندل شود. اما  درجات معنوي شمرده مي ياز اسباب آموزش و ارتقا

پـردازد.   مـي  و نوع گرايش و استدالل افكار عمومي به اين مسئله آمريكا ةمختلف در جامع
  گويد: مي  او

گيرد كه آيا بيمـاران العـالج داراي حـق     زودي تصميم مي ديوان عالي اياالت متحده به
هـا   قانوني براي خودكشي به كمك پزشك هستند يا خير. در اغلب موارد حكم دادگـاه 

تنها حكم دو ديوان فـدرال را كـه    نه ،منفي است. اگر ديوان عالي نيز چنين حكمي دهد
شش فيلسوف  ةي را حق قانوني اعالم كرده بود، نقض كرده است، بلكه توصيخودكش

اخالق برجسته را نيز رد كرده است: رونالد دووركين، تامس نيگـل، روبـرت نوزيـك،    
  ).Sandal 2005: 113( و جوديث تامسون ،جان رالز، تامس اسكنلون

ارد كـه حكومـت بايـد    در كانون استدالل اين فالسفه اين اصل جذاب اما اشتباه قرار د
كه چـه   اين ةكه افراد دربار جا آن طرف باشد. از آميز ديني يا اخالقي بي مسائل مناقشه دربرابر

دهد اختالف دارند، حكومت نبايـد ازطريـق قـانون هـيچ      شان ارزش مي چيزي به زندگي
(و حـق فـرد بـراي زيسـتن      ، بلكه بايد بـه كندها تحميل  پاسخي براي اين مسائل را بر آن

 دهـد احتـرام بگـذارد    چه به زنـدگي ارزش مـي   آن ةبر عقايد خود فرد دربار مردن) منطبق
)ibid.: 113-114(. اين فيلسوفان ديوان عالي بايد اين حق را به افراد بدهد كـه ايـن    ةعقيد به

كيشي مذهبي يا فلسـفي   ساز را براي خودشان رها از تحميل هرگونه راست حكم سرنوشت
  .)ibid.: 114( كنندا قانون اتخاذ دادگاه ي ازسوي

  كه:  دارد  سندل اشعار مي
آن چيـزي   دربـارة طرفي، حاكي از نگـرش خاصـي    باوجود ادعاي بي ،استدالل فالسفه

زندگي و مرگ آن  وةسازد. طبق اين نگرش، بهترين شي مند مي است كه زندگي را ارزش
 ةمـان را سـاخت   سازد كه زنـدگي  كه ما را قادر طوري به .مختارانه باشد و است كه عامدانه

خودمان ببينيم. تأكيد فالسفه بر اختيار و انتخاب بـر ايـن امـر داللـت دارد كـه زنـدگي       
اي  كند. اين اخالق در تعارض با طيف گسـترده  مايملك فردي است كه آن را زيست مي
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ايف داند كه ما دربرابر آن وظـ  ها قرار دارد كه زندگي را يك موهبت و هديه مي از بينش
اي از زندگي فرد  كند كه هرگونه استفاده هايي اين ايده را رد مي . چنين بينشداريممعيني 

  ).ibid.: 114-115( فردي كه زندگي به وي تعلق داردازسوي مجاز است، حتي 

 ةكه اصول اخالق خودمختاري كه در نوشت نظر از آن كند كه صرف سندل خود اذعان مي
اسـت، بـا نگـرش     هـاي دينـي در تعـارض    با بسياري از سنتاست شده  اين فيلسوفان بيان

سياسي ليبرال نيز فاصله دارد. هم الك و هم كانـت بـا حـق خودكشـي      ةگذاران فلسف بنيان
كـه مخـالف خودكشـي     ،درسـتي قـوانين موجـود را    فالسفه به .)ibid.: 115مخالف بودند (

كـه   زمانيدانند، اما اين امر  ميمعناي زندگي  كمك ديگران است، بازتاب نگرش خاصي به به
نيـز صـادق    درسميت بشناسـ  كمك ديگران را به نام خودمختاري حق خودكشي به دادگاه به

  ).ibid.: 116(است 
معنـاي مخالفـت بـا حـق      سندل معتقد است كه رد استدالل خودمختـاري ضـرورتاً بـه   

بـر دعـاوي    موارد نيست. گاهي دعاوي شفقت و تـرحم  ةكمك ديگران در هم خودكشي به
جاست كه راهي پيدا كنيم كه هم اين دعاوي  شود. چالش اصلي اين حفظ زندگي غالب مي

و هم بار اخالقي تسريع مرگ را پاس بدارد و حرمت زندگي را چيزي بداند كـه مـا آن را   
سندل اظهارنظر قطعي در اين  ،درواقع .)ibid.( كه آن را انتخاب كنيم نه اين ،داريم گرامي مي
هـاي مختلـف    در ارزيابي اخالقي خـويش از ديـدگاه   ،ها به شرايط و موقعيت بسته ،مورد را

تأمـل   دارد و تسريع مرگ را در شرايط حاد و زجرآور بيماري قابل تفسير مي متفاوت و قابل
يماران العالج بـا  كند تسريع مرگ درمورد ب كه سندل خود اذعان مي گونه همانداند. البته  مي

  هاي ديني مسيحيت نيز ناسازگار است. آموزه
  

  هاي بنيادي هاي سلول اصول اخالقي مربوط به جنين؛ منطق اخالقي پژوهش .6
پرسش ديگـري را   اوهاي عيني اجتماعي،  مقوله پرداختن به  سندل به ةبه تبحر و عالق باتوجه
هـاي   و بـا ذكـر ديـدگاه    كند مي مطرح هاي بنيادي جنيني سلول تأسيس تازهمهم و  ةدر حوز

منظـر   ويـژه از  مدهاي نامطلوب آن را بهآ رفت از پي مخالفان پژوهش در اين حوزه، راه برون
  دهد. مند توضيح مي طريق وضع قوانين مناسب و هدف اخالقي و انساني از

  گويد: سندل مي
دفـاع   جنيني قابـل هاي بنيادي  سلول ةفدرال براي تحقيقات دربار ةدر نگاه نخست بودج

ها را مداوا كرد. مخالفان دو  كمك آن بسياري از بيماري توان به كه مي چرا ،رسد نظر مي به
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، بـاوجود اهـداف   هـاي بنيـادي   تحقيقـات در سـلول   نقد عمده دارند: برخـي معتقدنـد  
زيرا متضمن نابودي جنين است؛ برخـي ديگـر معتقدنـد كـه      ،اشتباه استمند آن،  ارزش

نفسه نادرست نباشد، راه را براي لغـزش بـه اعمـال     روي جنين في بريقات حتي اگر تحق
كردن زنـدگي انسـان همـوار     و كااليي ،سازي نوزادان غيرانساني مثل كاشت جنين، شبيه

  .)ibid.: 118( كند مي

كننده نيستند. معدودي در مخالفت با چنين  يك از اين دو نقد قانع اعتقاد سندل هيچ اما به
هايي را بر تحقيقات پزشكي ايجاد  بر اين باورند كه كرامت انساني محدوديت هايي پژوهش

هـا در رونـد پـژوهش قتـل نفـس       كه نابودي جنـين تابد  برنمي را كند. سندل اين مسئله مي
  گويد: شود و مي محسوب مي

كند كه  كند ثابت نمي عنوان يك جنين زندگي را آغاز مي اين واقعيت كه هر شخصي به
د. مثالً هر درخت بلوطي زماني يك بلوط بوده است، اما اين امر دليل ان خصها ش جنين
  )..ibid( ها را درخت بلوط بدانيم ط شود كه بلو نمي

 يهـا  تنهـا تحقيقـات سـلول    نـه  ،سندل بر اين باور است كه اگر جنين را شخص بدانيم
هاي اضافي و  جنينهاي باروري كه متضمن ايجاد  درمان ة، بلكه همدكن ميبنيادي را ممنوع 
  ).ibid.: 119( شود هاست نيز ممنوع مي دور انداختن آن

زدن بشر به اعمـال غيراخالقـي در ايـن     دست رفت از سندل در پردازش نهايي راه برون
درمـورد نقـد لغـزش بـه     «گويـد:   داند و مي حوزه را وضع قوانين مناسب ازسوي دولت مي

سـازي   براي ممنوعيت چنـين اقـداماتي مثـل شـبيه    اعمال غيرانساني نيز بايد قوانين مناسب 
  .)ibid.: 121( »انساني وضع شود

  

  گرايي جنس سقط جنين و هم .7
 عمـومي  فلسـفة مناسـبات اخـالق و سياسـت در كتـاب      ةسندل در مقاالت خود دربار

كه دقيقاً در كـانون   كند ميبررسي را  مهم اجتماعي ةدو مسئل ةهاي مختلف دربار ديدگاه
 گرايـي. البتـه   جـنس  سقط جنـين و هـم   است: شده  گيري قانوني و حقوقي واقع تصميم

 بررسـي ايـن عمـل    بلكـه  ،نيسـت  سقط جنين در وضعيت اضطراري پزشكي منظور او
بـاره   . سـندل درايـن  سـت آمريكا ةشخصي در نظام ليبرال در جامعـ   عنوان يك تصميم به

  دارد: اشعار مي
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لحاظ اخالقي مذموم و  گرايي به جنس كنند كه سقط جنين و هم استدالل مي برخي چنين
جايگـاه   ةكنند تا از قضـاوت دربـار   ؛ برخي ديگر سعي مياند سزاوار ممنوعيت بنابراين

كننـد كـه در    اخالقي چنين اعمـالي خـودداري كننـد و درمقابـل چنـين اسـتدالل مـي       
  را در قانون تجسـم ببخشـد. بـه     قيدموكراسي اكثريت سياسي حق دارد تا عقايد اخال

گرايـي دو شـكل    جـنس  هـم سان استدالل عليه قوانين ضد سقط جنـين و ضـد     همين
 كند ميمختلف دارد: برخي معتقدند كه اين قوانين ناعادالنه است، زيرا اعمالي را ممنوع 

لحاظ اخالقي مجاز است؛ و برخي ديگر بدون ارجـاع بـه جايگـاه اخالقـي ايـن       كه به
كنند كه افراد حق دارند تا خودشان انتخاب كنند كـه مرتكـب    اعمال چنين استدالل مي
  ).ibid.: 122( چنين اعمالي بشوند يا نه

توان استدالل ساده و استدالل پيچيده ناميـد. نگـرش سـاده     استدالل را مي ةاين دو شيو
ـ بودن قوانين  معتقد است كه عادالنه ممنـوع يـا از آن   ارزش اخالقـي رفتـاري كـه آن را     هب

بودن چنين قـوانيني بـه    كند بستگي دارد. نگرش پيچيده معتقد است كه عادالنه محافظت مي
 ةبـر نظريـ   رفتارهاي موردبحث وابسته نيست، بلكه مبتنـي  ةقضاوت محتوايي اخالقي دربار

سـو و آزادي   يـك  حق حكومت اكثريت و حقوق افراد، دموكراسـي از  ةتري است دربار عام
 ةشناختن حوز رسميت به به  استدالل برخي به داوري افراد معطوف ،ديگر بيان گر. بهدي ازسوي

  گردد. خصوصي و فردگرايي در مكتب ليبراليسم بازمي
به ايـن  او استداللش را  .خواهد درستي ديدگاه ساده را نشان دهد سندل در اين مقاله مي

بـودن) قـوانين عليـه سـقط جنـين و       بودن (يـا ناعادالنـه   كند: عادالنه بندي مي شكل صورت
بودن ايـن رفتارهـا وابسـته     بودن يا غيراخالقي گرايي، حداقل تا بخشي، به اخالقي جنس هم

گراي آن [دموكراسـي] و   است. اين ديدگاهي است كه نگرش پيچيده، چه در شكل اكثريت
  .)ibid.: 122( كند رد مي ،چه در شكل ليبرال آن [حقوق افراد]

لــه تصــريحي در مخالفــت يــا موافقــت ســندل بــا ســقط جنــين يــا  البتــه ايــن مقا
گرايي ندارد و هدف آن است كه براي توجيه موافقت يا مخالفت با سقط جنين  جنس هم

بودن آن را  قي يا غيراخالقيگرايي به ديدگاه ساده نياز داريم، يعني بايد اخال جنس يا هم
  دهيم. نشان

هـاي رقيـب از زنـدگي     تلقـي  دربرابـر يـد  كنند كـه حكومـت با   كساني كه استدالل مي
هـا   تـرين آن  كنند كه مهم طرف باشد، داليل مختلفي براي اين ادعا ارائه مي مندانه بي سعادت

هـاي رقيـب از    گرايانه كه معتقد است حكومت بايد ميان تلقـي  نگرش اراده .1اين دوست: 
عنوان شهروندان  اشخاص بهمنظور احترام به ظرفيت  طرف بماند، به مندانه بي زندگي سعادت
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نگرش حداقلي  .2شان را انتخاب كنند؛  كه خودشان تلقي آزاد يا عامالن خودمختار براي اين
اخالق و ديـن   ةناپذيري دربار شكل اجتناب جاكه افراد به گرايانه كه معتقد است ازآن يا عمل

ايـن مناقشـات را   كاري اجتماعي  منظور توافق سياسي و هم اختالف دارند، حكومت بايد به
  ).ibid.: 123( ناديده بگيرد
شده ميان قضات  واقع هاي كه درستي ديدگاه ساده را نشان دهد، استدالل براي اين ،سندل
 ةبه سير تطـور ايـد   زمينه  اين د. وي دركن ميطور مبسوطي بيان  بهرا هاي مختلف  در پرونده

كـه حـق    درحـالي  ،وي ةگفت . بهپردازد معناي جديد مي حق حريم شخصي از معناي سنتي به
حريم شخصي كنوني حق انجام رفتارهاي معيني بدون منع حكومتي است، تقرير سـنتي آن  

  دارد. حقي است كه واقعيات خاصي از زندگي شخصي را از ديد عموم پنهان مي
بـار   براي نخستين شخصي حريم حق آمريكا ةمتحد اياالت در كه دهد مي توضيح سندل
در قانون مدني و نه قانون اساسي رسميت پيدا كرد و ربطي نيـز بـه مسـائل     1890در سال 

بدون اجازه از عكس افراد در نشريات بـود   ةبلكه متوجه اموري مثل استفاد ،جنسي نداشت
)ibid.: 126(. كـار بـرد    هكه ديوان عالي حق حريم شخصي را در امور جنسي ب باري نخستين

هل ايالـت كنتيكـت قـانون ايـالتي ممنوعيـت وسـايل       بود كه يك داروساز ا 1961در سال 
  .كشيدچالش  بهگيري از بارداري را  پيش

در جريان اين دعواي حقوقي، دو قاضي پرونده معتقد بودند كه اين قانون نـاقض حـق   
حريم شخصي است و به آن رأي مخالف دادند. البته حق حريم شخصي را در معناي سنتي 

گيري از بارداري مستلزم ورود  قانون منع استفاده از وسايل پيش بردند، يعني اجراي كار مي هب
  مجاز نيست. سببريم شخصي زوجين است و به اين ح   پليس به

مخالفت با قانون مزبور گسترش يافت و ديوان عـالي قـانون ايالـت     ،چهار سال بعد
ايـن حـق   ري از بارداري را لغو كرد. امـا توجيـه   يگ استفاده از وسايل پيش منعكنتيكت 

بر قضاوت اخالقي محتوايي بود؛ حريم شخصي كه ديـوان   گرايانه نبود، بلكه مبتني اراده
كرد به اين منظور نبود كه به افراد اجازه داده شود به هر شكل كه  عالي از آن حمايت مي

دليـل تأييـد و حمايـت از نهـاد      شان را جهت دهند، بلكـه بـه   خواهند زندگي جنسي مي
  .)ibid.: 128( بوداجتماعي ازدواج 

ـ   ةتر هفت سال بعد در پروند تغيير بنيادي وجـود آمـد. در ايـن     هآيزنشتات عليه بـايرد ب
گيري از بارداري و نه استفاده از آن مطرح بـود.   ممنوعيت توزيع وسايل پيش ةپرونده مسئل

قـانون  لغو ايـن   .)ibid.: 128-129(حريم شخصي نبود  اجراي قانون مستلزم ورود به بنابراين
نوآوري مصرح آن بود كـه واجـدان حـق حـريم      ؛متضمن دو نوآوري مصرح و مضمر بود
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مقـام   دركنندگان در نهاد اجتماعي ازدواج به اشخاص  مقام مشاركت درشخصي از اشخاص 
تر آن بود كه تغييري از مفهوم سـنتي حـريم شخصـي بـه      افراد تغيير كرد و نوآوري ظريف
معنـاي آزادي از نظـارت و    كه حريم شخصي به جاي آن همفهوم جديد آن صورت گرفت. ب

افظـت از آزادي بـراي   حمعنـاي م  بهافشاي مسائل خصوصي گرفته شود، ديوان عالي آن را 
  هاي خاصي بدون منع حكومتي فهم كرد. انجام فعاليت

يك سال بعد ديوان عالي اين معناي جديد از حريم شخصي را در لغو قانوني عليه سقط 
مه دهـد يـا نـه    اش خات داد كه شامل تصميم زن در اين خصوص كه به بارداريجنين بسط 

  شد. مي  نيز
بار در لغـو قـانوني    گرايانه براي اين مفهوم جديد از حريم شخصي نخستين مبناي اراده

گيري از بارداري را به افراد زير شـانزده سـال ممنـوع     در نيويورك كه فروش وسايل پيش
بـار ديـوان عـالي از     بـراي نخسـتين  «گويـد:   يافت. سـندل مـي   كرد بيان صريح خود را مي

كنــد،  صــي از آن محافظــت مــيچــه حــريم شخ اصــطالح خودمختــاري در توصــيف آن
  ).ibid.: 130» (كرد  استفاده

و معتقد اسـت كـه   د كن بررسي مي را نفع سقط جنين  گرايانه به سندل سپس دليل حداقل
گرفتن يـا در   نفع ناديده گرا آن است كه استدالل به يكي از نقدهاي وارده به ليبراليسم حداقل

بر پاسخ تلويحي به  تواند تاحدودي مبتني دادن برخي مناقشات ديني يا اخالقي مي پرانتز قرار
تر يقين حاصل كنيم كه جنين، درمعناي مناسب اخالقي،  هرقدر ما بيش آن مناقشه باشد. مثالً

جايگاه اخالقـي جنـين را    ةتوان مسئل شويم كه مي تر مطمئن مي نوزاد است، بيش بامتفاوت 
  براي اهداف سياسي ناديده گرفت.

كـه   طرفـي بـا مشـكل ديگـري نيـز مواجـه اسـت؛ ايـن         نفـع بـي   گرا به استدالل حداقل
آميز است. براي حل اين مناقشه بايـد منـافع    متضمن چه چيزي است مناقشه» گرفتن ناديده«

يا بايد به تلقي خودمختار از عامليت متوسـل شـد كـه    ، كردارزيابي محتوايي  را موردبحث 
  كند. گرا از آن پرهيز مي ليبراليسم حداقل

و معتقـد اسـت   كند  را بررسي ميگرايي  جنس نفع هم گرايانه به سندل سپس استدالل اراده
نخورده باقي  گرايي را تماماً دست جنس هاي مغاير و ناسازگار با هم كه چنين استداللي نگرش

پـي   گرايـي در  جـنس  اي جز يك تساهل شكننده و نحيف براي هـم  ارد و اين امر ثمرهگذ مي
گرفتن مسائل اخالقي در موارد  طور خالصه معتقد است كه تالش براي ناديده ندارد. سندل به

درسـتي   ةدهند روست و اين امر نشان هگرايي با معضالت خودش روب جنس سقط جنين و هم
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گرايـي   جـنس  بودن قوانين عليه سـقط جنـين و هـم    ه يا ناعادالنهديدگاه ساده است كه عادالن
  ).ibid.: 141( بودن چنين اعمالي مرتبط باشد تواند به اخالقي و غيراخالقي مي

گرايي را  جنس يعني سقط جنين و هم آمريكا ةپرمناقشه در اياالت متحد ةسندل دو مسئل
كنـد نقـد اخالقـي     و تالش مـي  دهد عمومي قرار مي ةدر كانون مباحث عيني خود در حوز

مدهاي مهم آ عمومي و پي ةظاهر خصوصي اما كامالً مرتبط با حوز به ةمخالفان اين دو مسئل
  .كنديژه بر سالمت و استواري نظام خانواده را تشريح و    هاجتماعي ب

  
  گيري نتيجه .8

آميـز و گـاه    وي در ورود به مباحث مناقشـه  ،كه در معرفي مايكل سندل گفته شد گونه همان
كـه از آن   عمومي فلسفةدر بخشي از كتاب  ،سندل عمومي تبحر دارد. ةبرانگيز حوز انديشه
چالش  به ،هم ازمنظر سودگرايي و هم ازمنظر رالز را، ديدگاه حاكم بر فضاي ليبرال ،ياد شد

عـدالت رالـز    ةامعـه را در نظريـ  و تمايالت آحاد ج ها گرايشدن كر ويژه منتزع كشد و به مي
و نقـد   آمريكـا  ةبـه مسـائل عينـي و ملمـوس جامعـ      باتوجـه  ،تابد. در بخش ديگري برنمي
هـا، ديـدگاه خـود را صـريحاً يـا       ها و مخالفت ها و موافقت بندي هاي حاكم در دسته ديدگاه

برخـي از   بـه  و( اسـت  هايي كه سندل طرح كـرده  در پرسش مهم ةكند. نكت تلويحاً بيان مي
از اخالق و اگرچه او اين است كه  )ها در بخش پاياني اين نوشتار پرداخته شد ترين آن مهم
امـا اخـالق مقصـود و     ،گويـد  هاي مختلف سخن مي اخالقي در تبيين و نقد ديدگاه ةسنج

ويـژه فردگرايـي و ضـرورت احتـرام بـه       موردپسند وي اخالق ناشي از اصول ليبراليسم به
كـه گـرايش بـه     ،آمريكا ةايالت فردي است. البته مكتب ليبراليسم در جامعها و تم خواست

در موافقــت بــا رفتارهــاي مغــاير بــا مــذهب بــا  ،از اروپــا اســت اســتوارتر مــذهب در آن
اخالقي مطلوب سندل عمدتاً معطـوف   ةروست، اما اخالق و سنج ههاي جدي روب دشواري

و  آمريكاكري مختلف در درون نظام ليبرال هاي ف هاي اجتماعي و نحله به نظريات و ديدگاه
هاي افراد در جامعه در نظام فردگرا و پارادايم  گرايش و منوياتخصوصي و  ةدفاع از حوز

يعنـي سـقط جنـين و     ،پرچـالش اخيـر   ةحاكم بر آن استوار شده است. در بررسي دو مقول
كه ريشـه در باورهـاي دينـي و سـني      ،كند اهرم اخالق را سندل تالش مي ،گرايي جنس هم

به جايگاهي كه سـندل   باتوجه ،در مخالفت با اين دو موضوع برجسته كند. البته ،دارد آمريكا
نگـاه   ،شـود  عدالت رالز قائل مي ةهاي فردي در نقد نظري ها و گرايش براي اميال و خواست

يادآوري ايـن نكتـه    ،ايانرسد. درپ نظر نمي وي به دو موضوع مذكور چندان بعيد به ةدالن هم
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 ةكـه حـاوي مقـاالت وي دربـار     ،سـندل  عمـومي  فلسـفة ضروري است كه ارزيابي كتاب 
هـاي   ازمنظر آموزه ،تعبير خود وي اخالق در سياست است بهمناسبات اخالق و سياست يا 

هاي مختلف اخالقي و ديني و پارادايم حاكم بر فضاي گفتمـاني حـاكم بـر     ليبرال و گرايش
كـه كشـيدن مباحـث نظـري      ،موردتوجه قرار گيرد، اما هنر اصلي سـندل بايد  مريكاآ ةجامع

نبايـد معقـول واقـع شـود. نقـد       ،عمومي و امر سياسي است ةسياسي به حوز ةانتزاعي فلسف
هاي عدالت در ليبراليسم براي تكميل و بهبود شرايط عدالت  ها و محدوديت سندل بر كاستي

 ةعمـومي در جامعـ   ةاخالقي او در ارزيابي مسائل عيني در حـوز   ةتوجه است، اما سنج قابل
  گرايي و سقط جنين محل تأمل است. جنس مانند تحليل وي از مسائلي مانند هم آمريكا
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