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 چكيده

وبهگرايي اجتماع درةترين مضامين فلسف يكي از مهم منتقد ليبراليسم، عنوان گفتمان رقيب  سياست

و مدارس، افزايش ساختارهاي ضعف.ي اخير بوده استاه دهه سنتي اجتماع مانند خانواده، كليسا

و  و تولدهاي نامشروع، گسترش اديان نامتعارف، افزايش استعمال مواد مخدر چشمگير طالق

گيري هاي اجتماعي شكل ترين زمينه سوادي در كشورهاي غربي، از مهم افزايش ناگهاني بي

تا كمكبگرايي اجتماع.ه است بودگرايي اجتماع ثيرگذاريأ مباني فلسفي ويتگنشتاين دوم انتقادات

ترينن است كه مهمايمقاله اين پرسش اصلي. انديشمندان ليبرال معاصر وارد كرده استير آراد

ترينن است كه نقد تلقي ليبرال از فرد، مهمايگرايان بر ليبراليسم چيست؟ فرضيه نقد اجتماع

و نقد ليبراليسم كردهازگرايان است كه اجتماعانتقادي  بهدر ديگر هاياند رسيده ين انتقادهمنهايت

بي گرايي، ذهني مند، فردگرايي غيراجتماعي، جهانشمول انسان غيرموقعيت. است و طرفي گرايي

كه مهم راانگراي اجتماعترين مواضع ليبراليسم است ند فرد را گرايان معتقد اجتماع.ندادهكرنقد آن

و اجتماعي نمي و متن فرهنگي از خود كه فرد تصور كرداي توان بدون در نظر گرفتن زمينه  بخشي

و فلسفه زمينه همان. آن است هاي بسيار متفاوت فرهنگي محوراست، فرد نيز در زمينه گونه كه زبان

و تعريف اهاي آن ويژگيتوان براي نمي بنابراين،.شودمي تبيين  اجتماعي بودن. رائه كرد جهانشمول

مي» خود« بي را از ويژگيآنشود نتوان موجب و قواعدي با هايش جدا كرد و غيرمرتبط طرف

و سعادت از نظر اجتماع. برداشتي از خير براي بنا نهادن اجتماعات سياسي ارائه كرد گريان سياست

.ندناپذير تفكيكها، بر خالف ليبرال
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 مقدمه
 كـه است استيسو اخالقةفلسفةنيزمدر معاصريها گفتماننيتر مهمازيكي1ييگرا اجتماع

يآراازياريبـس مكتـبنيـا شمندانيـ اندو اسـت شـده مطرح ستميب قرنيانيپايها دهه در

ي هـاهيـ نظر گفـت تـوانيمـي كلـ ديدگاهدر.انددهكر نقد را2عدالتةنيزمدرژهيوهبها براليل

ةفالسـف.كننـديمـنيـيتبرا اجتمـاعايـ،يبرابـر،يآزاد ارزشيسـنت طوربهي اجتماع عدالت

از امـا،انـد كـردهديكأتهاآنازيبيتركاي اول ارزشدوبر شتريب ستميب قرندرژهيوبه،ياسيس

ي پـردازهيـ نظردر اجتمـاع ارزشاز غفلـت.استشده غفلتة هشتاددهلياواتا سوم ارزش

 است بوده ستميب قرنيانيپايها دههدرياسيسةفلسفنيمضامنيتر مهمازيكي عدالتةدربار

نيـا بـر.)1386:186كـوبز،يج( اسـت شدهداقتناآنبهيتوجهيبازوتيتقو اجتماعبه عالقه كه

 بـودهياسيسةفلسفي براي محور موضوع هشتادةدهازسميبراليلاز انهيگرا اجتماع نقد،اساس

باو است  ر،تينتـايمك سـندل، معروف، متفكر چهاريها دگاهيدبه»ييگرا اجتماع«عنوان بيشتر

 كـه استناي مقالهي اصل پرسش.(Mulhall and Swift, 1992: VII) شوديم اطالق،والزرو،لوري

 فـرد،از بـراليلي تلق نقدكه استنايهيفرض ست؟يچسميبراليلبرانيگرا اجتماع نقدنيتر مهم

نيـابه پاسخ منظوربه.گردند رميب انتقادنيابهتينهادرگريد انتقاداتو است انتقادنيتر مهم

 بـا سـپس،شوديمي بررسيي گرا اجتماعيريگشكلي فلسفوي اجتماعيهانهيزم ابتدا پرسش،

.شـوديمـ ارائه گرايي اجتماعي نقدها مكتب،نياةبرجست شمندانياند مواضعنيتر مهمي بررس

،يبهـشتينيحـس؛1380 همپـتن،نيجـ( انـد كرده مطرح پژوهشگرانازي برخرا انتقاداتنياازي بخش

نيـاازي تـر كامـل فهرسـتةارائـ بـراي تـالش پژوهشاينعيبدةجنب اما،)1386 كوبز،يج؛1380

 نـشان نيزو را تبيين كند برالسميلةانيگرا اجتماعقدن ثقل مركزهاآنليتحلباكه است انتقادات

ةجنبـ.گردديم بازها براليلوانيگرا اجتماع اختالفي مركزةنقطبه چگونهگريد انتقادات دهد

يآرا طـرحدر گرايـي اجتمـاعكه استي خاصي نظروي فلسفيهانهيزمنييتبه مقالاينگريد

 گرفتـه صـورتياسيسةفلسفةحوزدر پژوهشنياكه ازآنجا.است گرفتهكمكهاآناز خود

.بررسي شونديليتحل-يفيتوصي كرديروباموضوعاتايم تالش كرده،است

ييگرا اجتماعي فلسفوي اجتماعيهانهيزم
از گرايي اجتماعيهانهيزم ازجمله  خـانواده، ماننـد اجتمـاعي سـنت ساختارهاي انتقادهاي بسيار

شيافـزالهئمـسنيـاةنـشان. اسـتي غربـي كشورهاريساو متحدهالتايادر مدارسوسايكل

انيـاد گـسترش نامـشروع،ي تولـدهاشيافـزا هـا، خـانوادهيدگيپاشـ ازهـمو طالقريچشمگ

1. communitarianism .
2. justice .
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 بوده جواناني سواديبي ناگهانشيافزاو مخدر مواد استعمالشيافزا نده،يفزاميجرا نامتعارف،

 لسوفانيف.اند كرده توجه شكالتمنيابهي فلسفوياسيس در هر دو زمينةانيگرا اجتماع.است

 هـا دولـتي اسـيس اقـداماتازي ناشـ فقـطرا اجتمـاعةگـستردديتهدنيا،گرا اجتماعياسيس

 بيشتركهـ معاصر غرببر حاكمياسيسةفلسفدرنياديبنصينقا بازتابراآن بلكه،دانندينم

وي اخالقـةبرنامـنيتـريضـرور« كنـديمديتأك سندل مثال، رايب.داننديمـ است بوده براليل

دري ضـمن طـور بـهكه استي شهروندةخواهانيجمهور امكاناتاز دستهآنياياحماياسيس

ر،ينتايمك.)Sandel, 2005 :155(»اند شده محوجيتدربه معاصر دوراندر اما،دارد وجودما سنت

 جـاديا،اسـت مهـمخيتـاراز مرحلهنيادر آنچه« كنديمديتأكزين گرا اجتماعياسيس لسوفيف

و نزاكـتديجدكيتار اعصار خاللازهاآنقيطراز بتوانتا است اجتماعي محل ساختارهاي

 رفعي برا تالشوي اخالق زوالنيا گر،يديسواز.»ديبخش تداومراي اخالقوي عقالني زندگ

ي برخـ بـهراي اخالقـ زوال،شيگرانيا.است بودهزين گرايي اجتماعياسيسشيگرا توجه آن

آن حـذفا يـ اصـالح،جـهينتدر.دهـديمـ نـسبتي اسـيسوي اجتماعي نهادهاوها استيس

.دانديمنيشيپ قبول قابل وضعبه بازگشت واقعدرو اوضاع بهبود دليلرا نهادهاايها استيس

ي رفـاه اصـالحات كنديمديأكت» رفته ازدستةنيزم« عنوانباي كتابدري مار چارلز براي مثال،

 چـون،اسـتي سـنتي هـا خـانوادهي فروپاشي اصل علت،اند شده آغاز شصتةدهلياواازكه

ي گـاه.)1386:193 كـوبز،يج(دنـكنيمـ سسترا اخالقيهاانيبنوقيتشورا دولتبهي وابستگ

مي كارانه محافظهي كرديرو گرايي اجتماع  بـهانيـ گرا اجتمـاع كـهبه اين دليـلديشا آيد،به نظر

.اند كرده اعتراض براليليها استيس اعمالةجينتدري سنت اجتماعاتوها سنتي فروپاش

زيمتمـاي مكـاتبازراآن كـه شـود شامل مـيزينراياژهيوي فلسفيهانهيزم گرايي اجتماع

ي ناختشـ معرفـت اسـاس.انـد كـردهديكأت فرد مقابلدر اجتماعتياهمبر گذشتهدركهكنديم

ي برخـ.كـرد مالحظه دوم ويتگنشتاينةفلسفدر وجهنيبهتربه بتوانديشارا گرا اجتماع تفكر

 امـا،)Sandel, 198: 7( انـد كـردهي معرف ارسطوو هگل وامدار خاصيشكلبهرا گرايي اجتماع

 رد،دا جامعـهي شناخت معرفت نقشبرديجد گرايي اجتماعكهيديتأكبه توجهبا رسديم نظر به

.ميبـدان گرايـي اجتمـاعي فلـسف سـازنهيزمرا دوم ويتگنشتاينةفلسفكه استآنترحيصح نظر

يآرادرياديـزحدتاراياسيسةفلسفةگران اجتماع كرديروي شناخت معرفتيها جنبه توانيم

 كـه كـرد فـراهم مـدرن تفكـردررايانهيزم زبانةفلسفةنيزمدراو دگاهيد. افتي ويتگنشتاين

مي»يفلسف قاتيتحق« كتابدرژهيوهب ويتگنشتاين.شدانيگرا اجتماع بخش الهام ي بـرا كند بيان

ميي زبانيانهيزمدرهيقضآنكه كرد مراجعهيي معنابهديباهيقضكي فهم منظـوربه.دارد بيان

وينزبـايبازهـا عمـل،ي هـاوهيش ها، سنتبهديبا استيسو مذهب زبانةدرباري فلسفملأت

از اسـتيس زبـانةدربـاري فلسف تأمالت.دارنديجاهاآندرها واژهكهميكن توجهييهانهيزم
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ي صورميمفاهقيطر  توسـل مانند،شونديمهبرد كاربهي رسمعيصناو متوندركهي انتزاعاي

ي منطقي همساز به يقاخالميمفاهي معاندرديبا بلكه،رديگينم صورت تناقض عموم قانوناي

ديـباي فلـسف تأمـل بنابراين،.ميكنجوو جست خاصي اخالقيها سنتوهانهيزمدرياسيسو

از فلـسفه،نيبنـابرا.بسياري كند تالشي اجتماعاينهيزمدرهادهياي درون ارتباطات فهمي برا

و واضـحي دگاهيـد آوردن دسـت بـهي بـراديباو استيانهيزم در اصل ويتگنشتاين دگاهيد

يـي گرا ذاترد ويتگنـشتاينةفلـسفدر گـريد مهم موضوع. كند تالشنهيزمةدربار شده اصالح

كي يـ كاربردهـاةهمـي برا مشتركيعنصرآن اساسبركه استي دگاهيديي گرا ذات.است

ك يـ اربردكـ بـر كـه دارد وجـود مندتيكفاوي ضرورطيشراازقيدقيا مجموعهو اصطالح

ي معنـاةدربار واضحي دگاهيدبهليني براكهدهيانيا«:كنديمديتأكاو.است حاكم اصطالح

 كرده متزلزلراي فلسفقيتحق افت،يرا كاربردهاةهمدر مشترك عناصرديبا عام، اصطالحكي

يمشخصوي واقع موارد است شده موجب بلكه رسيده،نجهينتبه تنهانه دگاهيدنيارايز،است

 عنـوان بـهاو،كننـد كمـك عـام اصطالح كاربرد فهمدر لسوفيفبه توانستنديمييتنهابهكه را

 عناصـر افتنيـي بـراشيگـرا ويتگنـشتاين.)Plant, 1991: 330-332(»كنـدرد رمـرتبطيغ موارد

 فلـسفه كـردن آلودهاو نظربهكه سازديم مرتبط»تيكل«بهليني آرزوبهراي عمومو مشترك

و بافـت زبـانرايـز،دهديم ارائه زبانازي واقعرغيو نادرستيريتصوتيكلبهليتما.است

يادهيـچيپيكيزيمتـافيهاهينظر طرحبهراماتيكلبهليتما.داردي چندوجهو بازيساختار

ي اجتماع عمليهاوهيشو كردارهابا ارتباطشو زباني چندوجهتيماهباكه شوديم رهنمون

 ده،يچيپيكيزيمتافيهاهينظر درون،گنشتاينويت نظربه.است تعارضدر» خاص«ناخواه خواه

رايـز،كـرد لحاظيكيزيمتافي اساس توانينمتينيعهب.شوديمي استفادهبو جدانهيزماز زبان

 كـه نـدارد وجـودنهيزماز جدايگاهيجاو موضعو داردي ذاتوي درون ارتباطنهيزمباتينيع

 توانندينميكيزيمتافيهاهينظر.كرديابيارزرا جهانوي اجتماعي كردارهاآنةواسطبه بتوان

ي اساس اديـبنهاهينظرنيانيهمچن.آورند فراهممنياي زندگةويشي برا بخش نانياطموينيقي

شهيـرهاآندر زبانكهي زندگيهاوهيشو زبانيانمع. دهندينم دستبه زباني براي اساسو

 زبـانبه نادرست،و درستاريمع عكس،بر بلكه،ستنديني مبتنينيشيپيكيزيمتافاديبنبر دارد،

 مفهـوم.كـردنييتعي مستقلشكلبهراهاآن توانينمو است وابستهيخاصي اجتماع كردارو

 گـاهيجا بتوانـد كـه نـدارد وجودي فرافرهنگيموضعو داردشهير كردارو عملةويشدر عقل

 شـطرنجدر بـراي مثـال،.كندفيتعر،يماعاجتي كردارهااز مستقلهمآن،عقلي براي مطلق

ي بـاز خـود امـا،باشـد رموجهيغاي موجه بد،اي خوب غلط،اي درست توانديم خاصيحركت

.هـستند مطلـقوي رونـيب نـهوي درونـي مسائلهانيا.است رمعقوليغنهو معقولنه شطرنج

 خـاصاز مـستقل بتواننـد كـهي عملـ عقـلي بـراينيشيـپ اصـولو عملي براينيشيپليدال
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 اين،وجودبا.)plant, 1991: 333-335( ندارد وجود ابند،يتيهوونيقي عمل،ونهيزميها بودن

 هـاتيفعاليابيارزو معيارهاتيمعقول عنوانبه علمةدرباريي ارهايمع جاديان،ياتنشگتيو نظر به

.است شدهليتبد الگوبهي غرب فرهنگدر ارهايمعآن اساس بر

 ارائـهينـييتب عقـلةدربار (contextless)نهيزماز فارغميتوانينمما است معتقد اينويتگنشت

ةهمـي بـرا الگـوييراآنوميدهـ قـرار نـهيزماز خـارجرا عقـلميتـوانينمنيهمچن.ميده

ي ذاتـفيتعـارا يـ عـامو مـشترك عناصر كلماتو واژگانكهدهيانيا.بدانيمگريديهانييتب

ةفلـسف بازتـاب اسـتلزامنيـاو شـوديمـ رهنمـوني اسـيسةيـ نظري بـرايزاماسـتلبه ندارند

تيـ ماهاز انـهيگرا اجتمـاعينـييتبةارائـي براياديز حدتاانيگرا اجتماعكه است ويتگنشتاين

 واضـح،فيتعـار كـه اسـتنيـا استلزامآن.اند برده بهرهآناز عدالتةينظروياسيسةفلسف

 توانـديمـ خـودي اسـيسميمفـاهاز خاصيفيتعر بلكه،ستينياسيسةينظري برا الزم شرط

 مختلـفي هـاهيـ نظر،مثـال رايبـ. باشـد خاصياسيس سنتاي خاصياسيس موضوع تجسم

تيـعتبآنازديباما عقلو ذهنكهستنديني نظماي جهانتيواقعةكنند منعكس عدالتةدربار

 وابستهوماتريعموم اهدافو،تعلقات زها،اين بازتاب مواضعنيا،ويتگنشتاين دگاهيداز.كند

فيتعررا اجتماعبه روابستهيغوي عمومياهدافو،تعلقات،ازهاين توانيمايآ.هستندنهيزم به

 وجـودي اجتماعةنيزمو خودانيمي رمشروطيغو معنادار ارتباط است معتقد ويتگنشتاين كرد؟

ياوهيشـ بـه توانـدينمياسيسةفلسفو فلسفهوا نظربه. استآنازي بخش خود،نياكهدارد

 :Plant, 1991( كندنييتبرا بشرتيماهو انسان تعلقاتو،اهدافنه،يزماز جداوي راجتماعيغ

كمك گرا اجتماعياسيسةفلسفبهكه است ويتگنشتاينةفلسفدر اساسيةنكتنيهم.)337-339

ةنـيزم،ويتگنـشتاينةفلـسف جـهينتدر.كنـددايپورمحنهيزميي الگو،آنبه اتكاباتا است كرده

 كمـك بـا گـرا اجتماعياسيسةفالسفتا كرد فراهم گرا اجتماعياسيسةفلسفي برا مهميي نظر

ي اسـيسةفلسف مختلف موضوعاتدر معاصرسميبراليلي اساس مواضعردو نقدبهآناز گرفتن

.بپردازند

مسيبراليل نقددرانيگرا اجتماع مواضع
ازياريبس سم،يبراليلبا مكتبنيا معروفةمنازعو گرايي اجتماع ستم،يب قرنيانيپاةدهدو در

ديـجد قـرن بـه منازعهنياةدامنو داد اختصاص خودبهراياسيسةفلسفةعرصدرهاتيفعال

»لتيفـضي جـستجودر«:افتي ظهور چهاركتاب انتشارباديجد گرايي اجتماع.شددهيكش هم

 والزر» عدالتيها حوزه«،)1982( سندل» عدالتيهاتيومحدودسميبراليل«،)1981(رينتايمك

ي هـا آرمانو اهداف ها، كتابنياازكيهر.)1985( لوريت چارلز»يفلسف مقاالت«و)1983(

،هـا كتـابنيـا نقـدهايي اصـل هدف.نداهكرد نقدرا حقوقو عدالت بارةدرژهيوبهسميبراليل
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كيـ نوز رابـرتيآرا اما،بود شده منتشر1971 سالدركه بود رولز» عدالتةدربارياهينظر«

» حقـوق گـرفتني جـد«درنيدورك رونالد)1974(»آرمانشهرو دولت ومرج، هرج« كتاب در

شــدند نقــدزيــن)1980(»بــراليل دولــتدري اجتمــاع عــدالت«در آكــرمن بــروسو) 1977(

)Christian, 2009: 304 .(چـوني شمندانيـ اندي عنـيسم،يبراليلتريميقد منتقدانباانيگرااعاجتم 

 بـراليرليغ شمندانيـ اند كـهي انتقاداتازياريبسژهيوهب،دارندي تشابهات ماركسو،هگل روسو،

 انـدهداشـت معاصـري كـانتميبرالـسيلاز هـمانيگرا اجتماع كردندوارد كانتبه نوزدهم قرن در

(Kukathas and Pettit, 1990: 95)،ي بـرا كـه اسـتآن مـدرن گرايـي اجتمـاعةمشخص وجه اما

ــاع ــم اجتم ــش ه ــاري نق ــلي هنج ــتقائ ــمو اس ــش ه ــتي نق ــناخت معرف ــه.يش ــه توج  ب

 معاصـرميبرالـسيل بـرانيـ گرا اجتمـاع نقـد مهـماريبـسةجنبـ اجتماع،ةشناسان معرفت خصلت

يآراي بررسـاز.هـستند گنـشتاين ويتيآراازثرأمتـ به همين دليـلو  (Plant, 1991: 325)است

 بخشميتقوكه برشمرد مكتبنيا شمندانياندي براي اساس موضع چند توانيمانيگرا اجتماع

.دارندنياديبن اختالفاتهاآنسربرها براليلبا گرا اجتماعةفالسفو است گرايي اجتماع

 فرد مفهوم
ي دعـو. اسـت براليخـودلو فـردممفهـو نقـد بـه معطـوف گرا اجتماع تفكرازيا عمده بخش

و هـا ارزشازاي(اهدافشانازرا مردم برال،يلياسيسةينظركه استآننهيزمدرانيگرا اجتماع

 عمـلدرو واقـعدر مردمكهياوهيش تواندينمكه كنديم جدايا گونهبه)ريخاز شانيهايتلق

 عنـوان بـه فـرد،از بـراليلريتـصوانيـاگر اجتمـاعي برا. كند دركرا هستند مرتبط اهدافشان با

از شده موجبر،يخةدربارشيهايتلقاز شده جدا شخص  خـود كـهي حـدودو زانيـماست

و سـندل ان،يـمنيـادر.شـده اسـت غفلـت ابنـد،ييمميتقو شانيهايتلقنياةواسطهب افراد

.)Mulhall and Swift, 1992: 10( انـد كـردهرا انتقاداتنيشتريب فرداز براليلي تلقازرارينتايمك

ازي برداشـتي اصـلةديـ نمان رولـز جان است معتقد،سميبراليل منتقداننيتر مهمازيكي،سندل

 بـوده مـسلط هفتـادةدهلياواازژهيوهب معاصري اخالقوياسيسةفلسفدركه استسميبراليل

 كنـديمـديـكأت رولـز.استي شناس انسانبه معطوف رولزسميبراليلبر سندل نقد تمركز.است

.(Rawls, 1971: 560)»اسـت مقدم است گرفته قرارقيتصد موردآن توسطكهي اهدافبر خود«

 مـن كـه معناسـتنيبـد اهـدافشبر فردتياولو« كنديمانيب رولزةديانياحيتوضدر سندل

 بـه تجربـهةسطوابهكهستمينياتيغاو،اتيخصوص اهداف،ةاراد بدونو منفعلةرنديپذ فقط

 كـه هـستم ارادهبـاو فعـالي عـامل بلكه،ستمين متنوعطيشرا محصولفقطمن.اند آمده وجود

واتيغاكهنيهم،اساسنيابر. دارم انتخابتيقابلو روميم فراترمطيمحطيشراازشهيهم

 انتخـاب توانـديمـ كـه دارد وجـودي خـود كـه معناسـتنيبـد،شـوند انتخـابديبا اهداف
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ي مبتنـ فـردةدربـاري خاصةينظربركه استآن رولزسميبراليل هدف.(Sandel, 1982: 19)»دكن

 تـالشدر رولـز اسـت معتقـد سندل.ندهد نسبت فردبهراي خاصةشدنييتعتيماهو نباشد

 دگاهيـد.(Sandel, 1982: 62) دارد فـرداز»ياالذهاننيب«يبرداشتاشهينظرو است ناموفق خود

ي هـا قـضاوتآن خـاللدر كـه اسـت»قيعميي فردگرا«ي نوعي حاوش،يادعا رغميعل رولز

.دهديم نسبت فردبهراي خاصاتيغاو اهدافورديگيم صورت فردتيهوةدرباريي محتوا

 برداشـت نكـهيا نـهو كنـدي بانيپـشترا عـدالتةدرباراشهينظر توانديمنه فرداز رولزي تلق

. (Sandel, 1982: 65)دهد ارائهي خودفهموتيعامليرابماييتواناازي مقبول

 مطلـوبكه-فرداز داوطلبانهي برداشتيجابه»لتيفضي جستجودر«كتابدرزينرينتايمك

يتيمـاه هـا انـسان،او نظـربه.دهديم ارائه فرداز گونهتيرواي برداشت-است براليليهايتلق

 كـه داردي بـستگالؤسـنيابه؟كنم مي كارچهمنكه پرسشنيابه پاسخ«:دارند گونه داستان

يها داستانواتيرواةهمر،ينتايمك نظربه.»دانميمها داستاناي داستان كدام جزءرا خودم من

رينتـايمك هـمو سـندل هـم.(MacIntyre, 1981: 216) دارنـد انهيتگرايغايخصلت فعال،و زنده

ي اعـضا عنـوان بـه كـه اسـت معطوفو مربوطي تماعاجيها نقشبه ما،تيهو چون معتقدند

 بـه مربوطيالهئمس استريخ شخصيي برا آنچهجهينتدر،ميا گرفته عهدهبه خاصياجتماع

ورديبگ فاصله خود اهدافاز بتواند معتقدندها براليلكه گونهآناوكهستيناوي فرد انتخاب

 نظـرش مـوردي رهـايخ انتخـاب بـه آزادانـه بگر،انتخايفاعل عنوانبه بعدو باشد مقدمها برآن

.دارد تعلـق هـاآن بـه فـردكه استي اجتماعات كاركردبه مربوطو معطوفي امرريخ.بپردازد

نيـا كـه باشـدريخي فردي براديبا استريخمني برا آنچه« است معتقد بارهنيادررينتايمك

.)1386:198 كوبز،يج(»داردراها نقش

يراجتماعيغيي فردگرا
 دركي درسـت بـهرا جامعـهو فـردانيـم ارتبـاطسميبراليلكه استنياانيگرا اجتماع دوم نقد

 كـه هـستند اجتماعـاتنيـا كـهرديگيمدهينادراتيواقعنياسميبراليل آنكهژهيوهب،كندينم

 ولـز،رياولـ وضـع كـه استآنانيگرا اجتماع نقد.دهنديمشكلرا افراديها ارزشويستيك

از مستقل صورتبه افراد اهدافآن اساسبرو داردياسيسةينظربه انهيقراردادگراي كرديرو

 است عبارتآنو كندينم لحاظرا مهم موضوعيتلقنيا.رديگيم شكلآنبر مقدماي جامعه

تيهـداةويشـو خودشـاناز هـاآن فهـمرد كننـديمي زندگآندر افرادكهيا جامعهنكهيا از

،فـردي اجتمـاعي هـا جنبهبهها براليلي توجهيبانيگرا اجتماع نظربه.گذارديرميتأث شانيزندگ

را خودمانما اگر است معتقد سندل براي مثال،.شوديمسميبراليلةينظرتيمطلوب عدم موجب

 انتخـاب خودمـان كـهميكنـ تـصوري اخالقـي ونـدهايپاز دسـتهآناز مستقلو آزادي وجود
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ميكنـيمـ افتخـار هـاآن بـهيحتودييأتكهياسيسوي اخالقفيتكالازيا مجموعهم،يا نكرده

،يوفـادار،يهمبـستگبه مربوطفيتكالبه توانيم براي مثال،.داشت نخواهنديي معناماي برا

 اجتماعاتازكه هستندي اخالقي دعاوميمفاههانيا.كرد اشارهي مذهب مانياويخيتارةحافظ

 مـاتيـهوازي بخش اما،ميا نداشتهي نقشهاآني بند صورتدرماكه اند برخاستهيياه سنتو

 كـهميباشـ داشـته خودمـاني اسـيسوي اخالقـي هـا جنبهنياازي دركميتوانيمي وقت.هستند

ميمفـاهنيـا.ميـا نكـرده انتخـابراهاآن خودكهميبداني اخالقي دعاواز انباشتهرا خودمان

 كـردي زنـدگ هـاآن بـدون تـوانيمـي سـخت بـهكه هستندييهايوابستگو علقاتتةدهند نشان

(Sandel, 2009: 120).نيـاازينـييتب توانديمي سختبه براليليي فردگرا زبان است معتقد سندل

.(Sandel, 2009: 241) دهد دستهب تعلقات

ازيكـي اسـت افرادانيمي توافق داد برون آن،ياسيس ماتيتنظژهيوهب،جامعهكهدهيانيا

بهرا سنتنيازين،رولزژهيوهب،معاصريها براليلو است براليل تفكرخيتارنيمضامنيتر مهم

دو بـرانيـ گرا اجتماع سم،يبراليلي راجتماعيغيي فردگراةدربار.اند كردهدييأتي مختلفيهاوهيش

از شـانيتلقـو خودشـانةدربـارانفهمشبه ناچار افرادسوكياز:كننديمديتأكي اساسةنكت

. اسـتيمهمـي فلـسفوي اجتماع موضوعنياو كننديم استنتاجي اجتماعيها قالبازراريخ

 وجـود امكـان عدمبه معطوفآني فلسفةجنبويريپذ جامعهي ندهايفرابهآني اجتماعةجنب

. گــردديبــازمي اجتمــاع مــاتيتنظازيا مجموعــهاز خــارجي اخالقــاتيــحايــ تفكــر زبــان

 ويتگنـشتايني فلسفي مباناز نجايادرهاآن.اند داشته توجه شتريبي فلسفةجنببهانيگرا اجتماع

 شـود غافل مـييمختلفيهاوهيشازسميبراليلكه استآنانيگرا اجتماع انتقاد.اند كرده استفاده

تيرسـم بـهبر گراييعاجتما،نظرنيااز.شوديم محسوب جامعهليطفهاآنقيطراز فرد كه

نردكـتيهداگيچگونةدربار شانيتلقو خودشاناز افراد فهمي اجتماع»يهاشهير«شناختن

در خودشـاناز افـراديهايتلق منابعبه ان،يگرا اجتماع نقد دومةجنب.كنديمديتأك شانيزندگ

.اسـت مربـوط هـايقـتلنياي محتواازياژهيو انواعبه بلكه ست،ينمربوط مطلوبشاني زندگ

و خطررا جامعه ها، براليل.كننديم غفلتها ازآنها براليلو توجه محتواهانيابهانيگرا اجتماع

تـصوري شخـصيي گردهمـارا جامعـه،داننـديمـي فـرديايمزابهليني برا مشترك تهديدي

راي افرادكهكنند مي  بـر مقـدمو مـستقل صـورت بـه شـانيذاتـ منافعكه كنندميفيتعرآن

 لحـاظ بـهو نـد داري جمعـيي محتواكهريخبه مربوطيهايتلق. هستندآن عضوكهي اجتماع

 كـسبي بـراي ابـزارنكهيابه توجه بدون خودشان دارند،ديتأكي اجتماعي مرزهابر تشانيماه

 داده تنـزل رهـايخنيا برال،يل تفكردر. شونديم محسوب ارزشمندنه،اي هستندگريدي رهايخ

. شـونديمـ لحـاظ كنندي فردي رهايخبه تواننديمكهي خدمتوي فرد لحاظبه فقطو شوديم
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.(Mulhall and Swift, 1992: 13-14) ها براليلكه استآنانيگرا اجتماع انتقاد دومةجنبجهينتدر

.كننديميريگ موضعهاآن ضرربهنكهياايرنديگيمدهينادراي جمعي رهايخ

يجهانشمول
ايـآ.اسـتتيـ جزئاييجهانشموللهئمسانيگرا اجتماعوها براليلانيم منازعه موضوعنيسوم

و مـاتيتنظ نكـهياا يـ روديمـ كـارهبـي فرهنگـنيبـو جهانشمول صورتبهسميبراليلجينتا

از.دارد كـاربرد خـاصي هـا فرهنگو خاص اجتماعاتدرفقط براليلياسيسيها چارچوب

 رولـز.اسـت جهانشمولهاآني دعاوكه افتيدر توانيم رولزيآراژهيوهبو معاصرسميبراليل

 توجـه بدون اشخاصةهمكه دادصيراتشخهياولي رهايخازيا مجموعه توانيم است معتقد

 رهـايخنيـا.(Swift, 2001: 154) باشـند هـاآن خواهـان دارند،ريخازي خاصي تلقچهنكهيا به

 احـساسو ثـروتو درآمد ها،يتوانمندوها فرصت ها،يآزادو حقوق:است مواردنيا شامل

وريفراگ موضوعزين رولزنينخست وضع بحثدر (Rawls, 1971: 54) خودش ارزشةدربار فرد

 خـود خاصيتلقبه توجه بدون افراد،ةهم است معتقد رولز.است مشهوداوةينظر بودن عام

 كـه هستندي اصول اصول،نيا«:كرد خواهند انتخابرا عدالت اصلدو انسان،تيماهوريخ از

 رنـديپذيمـ،يبرابـرةيـ اول وضـعدررا هـاآن هستند، خود منافع شبرديپيپدركهي عاقل افراد

يحلراه عدالت، اصلدوكه داد نشانديبا،نيبنابرا.كنندميتنظرا اجتماعشاننياديبنطيشرا تا

ي هـا طـرفطيشـرا بـه توجـهبا... شوديم مطرحهياولعوضدركه است انتخابلهئمسي برا

ــرارداد ــو ق ــت،نيهمچن ــاور معرف ــافعو ب ــا،آن من ــق ه ــر تواف ــر ب ــا س ــر اصــولني نيبهت

» كنـدنيتـضمرا اهـدافش موجـود،ي هـاليبـدبه توجهباتا است»يشخصهر«ي براحلراه
(Rawls, 1971: 80).

 نظـردرراي فرهنگـ بـودنژهيـووتيـ جزئ سم،يـالبريل معتقدنـدانيـ گرا اجتماع مقابل، در

 جـادياراي مختلفي اجتماع اشكالو نهادهاها ارزش مختلف،يها فرهنگكهيدرحال،رديگينم

 معتقـد زمينهنيادر والزر.داردياسيسةينظري براراي خاصي امدهايپوها تفاوتكه كننديم

ي اسـيس لحـاظ بـهرا خـودشديبا چگونهعاجتماكيكهنياازي درست فهمنكهياي برا است

) (Mulhall and Swift, 1992; 19كنـيم توجهي فرهنگتيجزئبهديباميباش داشته كند،ي سازمانده

 افـرادةهمـ كـهيعـدالت همچـون عدالت،كيبه توسلي براييجا«:كنديمديتأكهمرينتايمك

.نـدارد وجـود باشند، وفادارآنبه سبتن باشند مجبور،يعقل از نظر شان تنوع وجودبا معقول،

كهعدالت تنها درعوض، به دارد وجودي .) MacIntyre, 1988: 346(» اسـت سـنتآناينيااعتقاد

ديـكأت عـدالتةيـ نظرژهيـوهبـوي اسـيسةفلـسفيانهيزموي فرهنگتيخصوصبرزين سندل

و بحثگريكديبا سعادتمندانهي زندگي معناةدربارديبا عادل،ةجامعبهدنيرسي برا«:كنديم
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 كـهميكنـ جـادياي توافقـات عدمةنيزمدريمطلوبي عموم فرهنگديبانيهمچن.ميكنگوو گفت

عيـ توز نـوع هـر بتوانـدكهاست جذابياهيرواياصل افتني. ... آمد خواهد وجودبه ناچار به

 قـادررا مـاميكنـدايـپراآنميبتـوان اگـري اصلنيچن. كندهيتوجرا فرصتاي،قدرت درآمد،

 وجـودهبـ همـواره سعادتمندانه،ي زندگدر بحثسربركهييها رقابتوها جنجالاز سازديم

نيـا بـر.(Sandel, 1982: 172)»اسـت رممكنيـغها بحثنيااززيپره اما،ميكنيريجلوگ آمده

تيحما عدالت،تيماهةنيزمدرژهيوهب محور،هنيزمو متكثري دعاواز گرا اجتماع تفكر،اساس

 ,Thiele( كنـديمـردرا» همـهي برا عدالت« ماننديريفراگوي وطن جهانيها آرمانو كنديم

2002: 210(.

ييگرايذهن

وي بـازنگرن،يـيتب خودشـانراريخةدربار شانيتلق تواننديم مردم ادعا دارد معاصرسميبراليل

انيـبييها انتخابنيچن برال،يل تفكر طبقكهستيننيايادهيانيچن استلزامايآ.كننديريگيپ

 اسـت ممكـنايـآ هـستند؟ي ذهنـي اخالقـيهايداوروها ارزشو است حاتيترجقاعدة بي

 هـا انتخـابنياكه بود معتقد حالنيدرعو كردي بندتياولورا شانيها انتخابدر افرادي آزاد

تـشخيصدر مردمبه توانديم عقل بود معتقدنيهمچن بهترند،گريديها انتخابازطورقطع به

ةدهنـد شـكل سـؤاالتنيـا بـه پاسخ كند؟ كمك ارزشيبيهايزندگاز ارزشمنديهايزندگ

ايـ يـي گرايذهنـوسميـ براليل ارتباط.هاست براليلوانيگرا اجتماع درمعارضات چهارم موضوع

 بهتـر گـريدي هـاوهيشـازيدگزنـةويشـچيه اگر.است فهم قابلو واضحي اخالقيي گرا شك

هيـ توجي بـراي معقـولاديـبنو هاسـتآن حاتيترجانيب مردمي اخالقيها انتخاب اگر ست،ين

ي اخالقـيي گراينسبازي كابوسبا وقتآن ست،ينارياختدر شانيها ارزشةدربارهاآني دعاو

يـي گرا شـكي امـدهايپةدربـارانيـ گرا اجتمـاع.رديگيمتئنشسميبراليلازكهميشويم مواجه

 مختلـف اجتماعـاتدر مردماتيحي اجتماعوي فرهنگيها جنبهي برا براليل تفكردر موجود

 اسـت نظـر مورديي گرا عاطفهةنيزمدررينتايمكيآراژهيوهبنهيزمنيادر.اند كردهي نگران ابراز

 ,Mulhall and Swift)اسـت مـدرن اجتماعاتي برا براليل تفكر مخربيها جنبهبه معطوف كه

 حـاتيترج برابـريارضـا(ريـخازسميـ براليل نادرسـتي تلقزين سندل نظربه. 21-22 :1992)

الؤسريزوريخي اخالق گاهيجا تنزل موجب)هاآن ارزشبه توجه بدونو قاعدهيب صورتهب

.(Sandel, 1982: 168) است شده عدالت گاهيجا رفتن

 است شدهي خصوصي زندگدر افراد شدن غرق موجب رالبيل تفكر معتقدندانيگرا اجتماع

 بـر اصـرار.كنديمديتهدرا مدرن جوامع،گرانيد مقابلدري فرد حقوقبر سرسختانهديتأكو

ي انـدكاريبسي فضا است شده موجبي اخالقيي گراشكويي گراينسببا همراهي فرد حقوق
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ي عمومريخي برا  كننـد مالقاتراگريكدي آنجادر انندبتو شهروندانكهي عمومطيمحيحتاي

 حـالنيعـدروتيـ حما مـوردي اخالق مواضعانيم منازعهر،ينتايمك قولبه. وجود داشته باشد

ليتبدي داخل جنگبه استيس اكنونكه است رساندهييجابهرا مدرن جوامع اس،يق قابلريغ

قيـطراز تـا اسـت جتمـاعاي محل اشكالتيتقويطيشرانيچندر حل راهنيبهتر. است شده

.)Christian, 2009: 305( بماند محفوظديجديكيتار دوراندريفكروي اخالقاتيح ها، آن

ييگرا ضدكمال
ةنـيزمدررا مـردم بخواهـد آنكـهي جـا بـه دولـت كـه اسـتآن»ييگرا ضدكمال«ياصلةديا

 كننـديميريگيپوابانتخ شهروندانكهريخازيميمفاهنيهمچنو كنديي راهنما شانيزندگ

و سويي بخشد را ي هـايتلقـةنـيزمدرديـبا دولـت. كندزيپره موضوعاتنياازديبا،سمت

ـ در ذهن دارند، شهروندانكهريخاز مختلف ي چـارچوب كنـد تـالش فقـطو باشـد طـرفيب

 محقـقراي زنـدگةويشنهيزمدر خوديها انتخابآن درون بتوانند مردمتا كند فراهم طرفيب

 برال،يلياسيس پردازانهينظر.)Mullhal and Swift, 1992: 26( كنند تالشآنبهليني براو سازند

ونياديبن زاتيتماكه دهند بسطرا استيسةدربارياهينظر اند كرده تالش گذشته قرندوطي

را هـا انـسانيي نهـاتيـ ماهيستيـچنيهمچنوها انساني براريخيستيچسربر رفع رقابليغ

ةديـا كـه اسـتآن بـراليلياسيس تفكر خصلت،اساسنيابر.رديپذيمتيواقعكي عنوان به

يكريپ ازياريبـس.كنـديم رهارا است مشتركيي رهايخايريخي داراكهياسيس اجتماعكي

 :Plant, 1991( كننـديمـ اشـاره نكتهنيابهبا صراحت امروزه برال،يلةبرجست پردازانهينظر آثار

 ساختنبهديباياسيسةينظر معتقدندو رنديپذينمرادهيانياانيگرا اجتماع مقابل، در.)74-75

 انـساني عمـومريـخةدهنـدليتـشككهينياديبنيها ارزشكه باشدمعطوفياسيسياجتماع

 فـرد ها، براليلكهياوهيش معتقدندانيگرا اجتماع. شود شكوفاي اجتماعنيچندر بتوانند هستند،

اريـ اختدارايي زنـدگو مختار فرد. دارديجد مشكل دهند،يم قرار تفهم موردرا وآزاد مختار

ي تلقـ تحقـق هـدفشو اسـتي شخـص نفعبه معطوفو فردگراستي طورذاتبه ها، براليل نزد

.كنـديمـ نگـاه منظـرنيهمـاز جامعهو گرانيدبهو است مندانه سعادتي زندگازي خصوص

ي روانـشناساز نادرسـتيريتـصو هـمرايـز اسـت نادرسـت فهمنيا قدندمعتانيگرا اجتماع

ي زنــدگازي خاصــي تلقــ حالــت،نيبهتــردر هــمو دهــديمــ ارائــه عاقــل عــامالني اخالقــ

 خـاصي تلقـنيااز،يطرفيبةدربار خودييادعا تعهد نقصباها براليلو است مندانه سعادت

 كـه هـا بـراليل توسـط سـعادتمندانهي زندگازي تلقاين ان،يگرا اجتماع نظربه.كننديمتيحما

.اسـت سعادتوريخاز مختلفيهايتلقانيمدري تلقكي فقط استآني ضرورجزارياخت

نيـا. اسـت برآمـدهي روشـنفكر جنبشازكه استي غربيانيجر محصول،ييفردگرابرديتأك
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ازي تلقـنيـا هـا بـراليل معتقدنـدانيگرا اجتماع.استيستياتمو انهيگرا اراده سكوالر، ان،يجر

نيـا درك بـه قـادرها براليل.اند گرفته اشتباه سعادتمندانهي زندگ خودبارا سعادتمندانهي زندگ

ي زنـدگازي اشـتراكوي مراتبـ سلـسلهايـ،يقـوم،يا لـهيقب،ينـيدي هـايتلقكه ستندين مطلب

 باشـند معتقـد توانندينمها براليل.است گانهيب انهيارگراياختي تلقباكه دارد وجود سعادتمندانه

 قبـالدر آنانرايز،باشد طرفيب سعادتمندانهي زندگاز مختلفيهايتلقبه نسبتديبا دولت

 بـهسميـ براليل تظـاهر اسـاس،نيـا بـر.)Kekes, 1997: 14( ستندين طرفيبي براليضدليهايتلق

 كنـد، عمـل طرفيبيداور همچون آنكهيجابه براليل دولترايز،است كننده گمراهي طرفيب

ي حـاويذاتطـور بـهسميـ براليل. كنـديمتيحما سعادتمندانهي زندگةدربار خود خاص فهم از

و مـستقلو آزادانـه فـرد كـه اسـتياتيـح سعادتمندانه،اتيحكه است بارهنيادريي ادعاها

را خودمختار ي زنـدگي هـاوهيشي برخاز براليل دولت،دهيانيهم طبق.باشددهكر انتخابآن

ي اعـا بـهزيـني گـريد انتقـادانيـ گرا اجتماع.)Plant, 1991: 32( كنديم طردراي برخوتيحما

از عـدالت،ازشدركةواسطهب رولز.دارند رولزي ادعا موردي طرفيبژهيوهبسميبراليلي طرفيب

 نـوعچيهبه برداشتنيا است معتقدو كنديم دفاعي اجتماعي رهايخبري فرد حقوقتياولو

 رولـز دگاهيـد معتقدنـدانيگرا اجتماع،مقابلدر.ستيني متكيريفراگو جامعي اخالق دگاهيد

هيـ اول وضـعدر فـردكه معنانيبد،دارداشاره»خوداتكا«ازيستياتمي تلقبههياول وضعةدربار

 منفـردو جـدا هاسـتآنازي بخـشكهي اجتماعات آمالو تعلقاتو اهدافازرا خود توانديم

،يفرضـنيچنـ.دريـگبميتصمريفراگ توافقي برا عدالتبه مربوط اصولةدربار گاهآنو سازد

سميـ براليلاز رولز دفاع،جهينتدر.است دادهيجا خود درونرا بشرتيماهاز خاصي برداشت

ةدرباريستياتمي وجودشناسي نوعي حاو ست،ينيريفراگي اخالق دگاهيد مستلزم ادعا دارد كه

ديباو توانديم دولتكهرا براليل دگاهيدنيا ان،يگرا اجتماع،ر اين اساسب.است انسانتيماه

 باشـد طـرفيبـريخةدرباربيرقيها برداشتةنيزمدر مدرنةجامعدر موجود تكثر در برابر

.)Oneill, 1997: 24-25( كننديم نقد

جهينت
 عبـارت بـها يـ بشرتيماهازي نادرست تصورهاآنكه استنايها براليلازانيگرا اجتماع انتقاد

و مختارو آزاد انسانازها براليلي تلقدركه نادرست تصورنيا.دهنديم ارائه فرد مفهومگريد

و اجتمـاعاز نامتناسـبي برداشـت شده است موجب شوديمي متجل اتشيغاو اهدافبر مقدم

كه استآن دولتيي گرا ضدكمالوي طرفيب ضرورتبرها براليلديكأتأمنش.شود ارائه دولت

ي برداشـت سـعادت،وريخبه مربوط موضوعات كنارگذاشتنبا توانيم كننديم تصور اشتباه به

 نباشـد بشرتيماهةباردري اخالق قضاوتايهينظرچيهبري مبتنكه كرد ارائه» خود«اي فرد از
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انيـ گرا اجتمـاع.كـردزيـ پرهريخو اخالقةعرصدر موجود ختالفاتااز بتوانقيطرنياازو

ازي بخش فردكهي اجتماعوي فرهنگ متنونهيزم گرفتن نظردر بدون توانينمرا فرد معتقدند

درزيـن خـودو فـرد مفهوم است، محورنهيزم فلسفهو زبانكه گونه همان.كرد تصور است آن

در كـه مهـمةديـانيـاانيگر اجتماع.شوديمفيتعرونييتبيفرهنگ متفاوتاريبسيهانهيزم

 ويتگنـشتايني فلسفوي نظري مبانازرا استآني كانت نوعازژهيوبه براليل گفتمانبا تعارض
 ارائـه جهانـشمول هاي ويژگياوي برا توانينم،است محورنهيزم فردكه ازآنجا.اند برگرفته دوم

وي فرهنگــي هــايژگــيوازرااو نتــوان كــه شـوديمــ وجــبم» خــود« بــودني اجتمــاع.كـرد

 بنـاي بـرا سـعادتوريخازي برداشتبا رمرتبطيغو طرفيبي قواعدو كرد جداشاياجتماع

معطـوفي اسـيسي اجتمـاع سـاختن بـهديباياسيسةينظر.كرد ارائهياسيس اجتماعات نهادن

نيچنـدر بتواننـد هـستند، انـساني عمـومريـخةدهنـدليتشككهينياديبنيها ارزشكه باشد

 هــا، بــراليل خــالف بــرانيــگر اجتمــاع نظــراز ســعادتو اســتيس.شــوند شــكوفاي اجتمــاع

 هـركه استي برداشتدرها براليلباانيگرا اجتماع اختالفي اصلعوموض.هستند ناپذيركيتفك

بررا خود تمركزنيشتريب سندل،كليماانيگرا اجتماعانيماز.دهنديم ارائه فردازها ازآنكي

انيـ گرا اجتمـاعانيمدراوي برا توانيمرونيازاو است داده قرار» خود«از براليل برداشت نقد

ميبـدان كـه شـوديم آشكارتر زمانيانياگر اجتماع انتقاداتتياهم.شد قائلي محوري گاهيجا

ازي برخرشيپذ برايي توجهبلقا زانيمبه براليل شمندانيانديآرا انتقادات،نيا طرحاز پس

ةيـ نظر بـودن جهانـشمولي ادعـااز رولز انتقاداتنيا اثررب.كردرييتغانيگر اجتماع انتقادات

نيهمچنـ رولـز.دانـستي غربـ مـدرن اجتماعـاتبه معطوفراآنوتشبردا دست عدالتش

.(Rawls, 1993) كنـد عمـل انـهيگرا كمـالياوهيشـ بـه مواردي برخدر توانديم دولت رفتيپذ

ي اسـيسةيـ نظرةانـيگرا اجتمـاع نقد راتيثأتاز توانيمرا انهيكمالگراسميبراليل جاديا،نيهمچن

 سندگانيـنوازياريبـس كـه آنجاسـت تـاانيـگر اجتمـاعتيـ اهم(Swift, 2001) دانست براليل

 التعـدةيـ نظرژهيـوهبـوي اسـيسةفلـسفدر كردهـايرونيدتريـجدازيكيرا گرايي اجتماع

.)1382،يدالكامپان؛1386،زيكويج؛1380 همپتن،؛(Plant, 1991; Sterba, 1999; Swift, 2001 اند دانسته

و مĤخذمنابع
 فارسي) الف

. بقعه انتشارات: تهران اول، چاپيچندفرهنگ جوامعدر استيسي نظراديبن،)1380( رضايدعليس،يبهشتينيحس.1

 چـاپ،ييايريجي مرتض ترجمه است،يسبهكيدموكراتي نگرش:نينوياسيس فلسفهبري درآمد،)1386(ياي لزل كوبز،يج.2

.ينشرن: تهران اول،

. هرمس انتشارات:تهران اول، چاپ نادرزاده، بزرگ ترجمه معاصر، جهاندر استيس فلسفه،)1382(انيستيكر،يدالكامپان.3

.نو طرح:تهران، اول چاپ،يميهيداريخشا ترجمه،ياسيس فلسفه،)1380(نيج همپتن،.4
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