همبستگي؛ پيوند صلح و دوستي
سيدمحسن علويپور
عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

مرتضي بحراني
عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

چكيده
«دوستي» از جمله فضيلتهاي بنيادين در انديشه سياسي كلاسيك بوده است كه حتي فضيلتهاي مهمي چون عدالت را نيز
تحتالشعاع قرار ميداد .با ظهور انديشه مدرن و بروز گسست معرفتشناختي ،دوستي به محاق رفت و مقولاتي چون امنيت
و صلح محوريت يافتند .بر اين اساس ،انسانها به مثابه «گرگ» يكديگر ،فضيلتهاي كلاسيك را به فراموشي سپردند .اما
نقدهاي معاصر بر انديشه مدرن ،ضرورت احيا و بازخواني انتقادي مقولات سياسي كلاسيك را نشان ميدهد .در اين ميان،
يورگن هابرماس ،با بازگشت به اهميت مقوله «دوستي» در انديشه كلاسيك ،آنرا با مقوله مدرنِ «صلح» پيوند ميدهد و با
محوريت بخشيدن به مقوله «همبستگي» در پي تحقق همزمان آنها در جامعه است .بر اين اساس« ،همبستگي» منبع
هنجارگذاري مشروع در اجتماع است.
واژگان كليدي :دوستي؛ امنيت؛ صلح؛ همبستگي.

مقدمه
مدرنيته ـ و آموزه سياسي آن ليبراليسم ـ به مثابه برنامهاي تدوينشده و خود تحميلگر براي
زندگي انسان ،با نقدهاي متعددي روبهرو شده است .از منظر سامان نيك سياسي ،مدرنيته هم يك
سامان و بلكه مدعي بهترين سامان است و هم تهديدي براي سامانهاي رقيبي است كه از پيش
وجود داشتهاند و يا در تقابل يا واكنش به مدرنيته اعلام حضور كردهاند.
يكي از مؤلفههاي اساسي مدرنيته «صلح و امنيت» است كه اگر نگوييم در مقابل فضيلتِ
«دوستي» سر بر كرده ،حداقل آنرا تقليل داده است و به طور مشخص در اين دو سده مدرن ،به
ميزاني كه صلح و امنيت توانسته خود را محقق سازد ،ناامني و تهديدِ صلح نيز شايع و دامنگير
بوده است .اشاعه و تبليغ طرحهاي چون امنيت انساني ،سرمايه اجتماعي ،توسعه پايدار و  ...در
واقع انديشههاي مدرني بودهاند كه با وقوف به شرور مدرنيته ،در پي تزييل كاستيها و تقييم
ناراستيهاي زندگي انساني بوده است .اما در مقابل ،از منظري ديگر ميتوان چهار بستر اساسي نقد
حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 2پاييز و زمستان .44 -28 ،)8811

نامه مفيد /4شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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مدرنيته را در انديشههاي سنتگرايان ،پستمدرنها ،جماعتگرايان و نهايتاً ليبرالمسلكاني چون
هابرماس ديد كه از آبشخور تفكر انتقادي بهره ميبرند .گروه اخير ،با توجه به اين امر كه بشر هنوز
هشتم  /مهر
شماره سي و
معرفتمفيد /
دستگاه نامه
نافذتر واز مدرنيته مطرح نكرده است ،مدرنيته را ـ در وضع
كاراتر و
شناختي اي
آبان 2831

كنونياش ـ در واقع دچار نوعي انحراف و خدشه ميداند ،پروژهاي كه هنوز به اتمام خود نرسيده
است و همه قابليتهاي خود را بروز نداده است .آنچه ميتواند اين پروژه را به سرانجامي شايسته
بشر برساند ،روي آوردن به تفكر انتقادي است .در اين ميان ،نقد هابرماس بر مدرنيته را به ويژه
ميتوان از اين زاويه مورد توجه قرار داد كه مدرنيته با طرح «حق» صلح و امنيت« ،خير» دوستي را
به گوشه اي وانهاد .در مقابل ،طرح مفهوم همبستگي از سوي هابرماس موجب آن شد كه بار ديگر
تم
فضيلت دوستي در لوايي جديد و با كاركردي مهم به جمع مقولات هنجارين انديشه سياسي
بازگردانده شود .نكته مهم در اينجاست كه روايت هابرماس از همبستگي ،در پرتو اذعان به دين و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
حضور دين در عرصه عمومي ميتواند به منصه ظهور برسد .بر اين اساس ،پژوهش حاضر به جاي
تعقيب حقوق بشر از طريق مفهوم مدرن صلح ،به تبيين نحوه تحقق دوستي /همبستگي در انديشه
هابرماس ميپردازد؛ ايدهاي كه با آن مش كل [نقض] حقوق بشر به نحو بنياديني قابل حل خواهد
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
بود .براي چنين منظوري ابتدا به نحو گذارا به روايتهاي دوستي در تاريخ انديشه سياسي اشاره
 /مهر و آبان 2831
مي شود و سپس جايگزيني و رقابت ارزش مدرن صلح و امنيت با دوستي به بحث گذاشته ميشود
و در نهايت طرح مجدد دوستي در قالب مفهوم همبستگي در انديشه هابرماس توضيح داده ميشود.
دوستي در تاريخ انديشه سياسي
دوستي در انديشه سياسي به عنوان هنجاري شناخته ميشود كه ميتواند ما را به جامعه سالم
رهنمون شود .تم
دوستي مقولهاي است كه افراد يك جامعه را به يكديگر چنان نزديك ميسازد كه در
عين توجه جدي به منافع شخصي خود ،از لزوم در نظر گرفتن منافع ديگران غافل نباشند و رعايت
اصل «اشتراک» را در جامعه چنان گسترش ميدهد كه همه افراد جامعه خود را يك كل واحد
بازارهاي آن تلاش كنند.
جامعه و سلامت
ببينند و در نتيجه
منفعت و نظم
برايمالكيت
حقوق
كارآمدكلاسيك ،نه قدرت و نه حتي آزادي جايگاهي به اهميت دوستي ندارد .در انديشه سقراط،
در انديشه
دوستي در محور قرار داشته است و براي ارسطو نيز دوستي با اهميتتر از عدالت است .در واقع ،دوستي تنها
 831در ميان متفكران كلاسيك «جهانشمول» شناخته ميشده است (.)King, 1999: 12
مقولهاي بوده است كه

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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البته نظرات فيلس وفان سياسي درباره اهميت دوستي ،لزوماً يكسان نيست و آنها هر يك بنا
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمددهند .درحاليكه ارسطو
قرار مي
به مباني فلسفي انديشه خود ،آن را در معاني متنوعي مورد توجه
بازارهاي
دوستي را پايه و اساس هر جامعه مي داند ،سنت آگوستين ،در سرتاسر كتاب مشهور خود،
حقووووق مات يوووم و نظوووم

«اعترافات» ( ،)2692دوستا ن را عامل بدبختي و شقاوت مي نامد و پرهيز از آنها را بهترين
بازارهاي كارآمد

كاري مي داند كه يك بنده خدا ،براي رهايي از شهر زميني و رسيدن به شهر خدا ،بايد انجام دهد
ت و نظم بازارهاي كارآمد

( ….)cf. Augustine; 1961: Book I, 13, 20; Book II, 2, 5, 9; Book III, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10
حقووووق مات يوووم و نظوووم

فيلسوفان سياسي معاصر
نيست.
اين مسئله تنها مربوط به متفكران سياسي كلاسيك نبوده و
كارآمد
بازارهاي
نيز اين مقوله را در معاني مختلفي در نسبت با سامان سياسي نيكِ مورد نظر خويش استفاده
كرده اند .متفكراني چون فردريش نيچه ،هانا آرنت ،يورگن هابرماس و ديگران ،از جمله متفكران
معاصر هستند كه در انديشهورزي خود« ،دوستي» را كه در انديشه پس از دوره ميانه به حاشيه
رفته بود ،دوباره به عرصه انديشه بازگرداندند و معاني مطلوب خود را از آن مستفاد نمودهاند.
دوستي در انديشه سياسي كلاسيك
در انديشه سياسي كلاسيك« ،دوستي» از جمله مقولاتي است كه به عنوان يك «هنجار»
اجتماعي شناخته ميشود و اهميت آن به حدي است كه ارسطو آن را بهترين حسن دولتها و حافظ
آنها در مقابل انقلاب معرفي ميكند ]...[« :به گمان ما دوستي ،برترين مصلحت هر كشور است،
چون بهترين نگهبان آن در مقابل آشوبها و انقلابهاست و وحدت جامعه سياسي [ ]...پديدآورنده
مهر و دوستي است (.)Aristotle, 1885: 1262b
دوستي مقولهاي است كه افراد جامعه را چنان به يكديگر نزديك ميسازد كه در عين توجه
جدي به منافع شخصي خود ،از لزوم در نظر گرفتن منافع ديگران (كه همانا دوستان هستند) نيز
غافل نميمانند و اصل «اشتراک» را كه در نظر ارسطو «همه چيز دوستان را در بر ميگيرد»
( )Ibid, 1263aـ چنان گسترش ميدهد كه همه افراد جامعه خود را يك كل واحد ميبينند و در
نتيجه براي منفعت و سلامت آن تلاش ميكنند.
دوستي ،چنانكه ارسطو از آن بحث ميكند ،خصوصيات منحصر به فردي دارد .دوستي فضيلتي
است كه به ايجاد و گسترش عدالت در جامعه كمك ميكند؛ با ابتنا بر لياقتها و استعدادهاي طرفين،
نوعي برابري ميان آنها پديد ميآورد؛ مشوق رويكرد اشتراكي به داراييها در ميان اعضاي جامعه
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است و در نهايت با انطباق انواع آن بر انواع مختلف نظامهاي سياسي (مانند مونارشي،
آريستوكراسي ،دموكراسي ،جباريت و غيره) همچون مانعي در برابر استقرار جباريت در جامعه عمل
اعضايو هشتم
شماره سي
مفيد /
ميكند .در نامه
جامعه/رامهربا ويكديگر بر مبناي جايگاه مختلف آنها چون پدر و فرزند
روابط
نهايت
آبان 2831

و يا زن و شوهر و يا روابط برادري ـ تنظيم ميكند (.)Aristotle, 1893: 1158b-1162b
«دوستي» نزد ارسطو بيشتر مقولهاي اخلاقي است تا سياسي و او به جز چند مورد معدود در
كتاب سياست خود بدان اشاره نميكند .با اين حال ،ميزان توجه ارسطو به دوستي تا حدي است كه
اين مقوله تنها مقولهاي است كه دو كتاب از مجموع ده كتاب «اخلاق نيكوماخوس» را به خود
اختصاص داده است و البته مطرح شدن بحث انواع مختلف حكومتها در دل بحث از دوستي
تم
( ،) Ibid: 1160a-1161bنشان از اولويت دوستي بر سياست در جامعه نزد وي دارد .در واقع،
هشتم اجتماعي است و نه دولت و نه فرد نميتواند بدون آن
همزمان
فردي و
دوستي نزد ارسطو
سي و
مقوله/ايشماره
نامه مفيد
به حيات خود ادامه دهد (.)Swanson, 1992: 165

ارسطو ،عدالت را «پيوند دهنده مردم جامعه» ( )Aristotle, 1885: 1253aو فضيلتي اجتماعي
ميداند كه «دربردارنده تمام ديگر فضايل است» ( .)Ibid: 1283aاما در اخلاق نيكوماخوس دوستي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
را مستثنا ميكند و آنرا در مقامي بالاتر از عدالت قرار ميدهد و معتقد است با وجود آنكه عدالت
 /مهر و آبان 2831
بدون دوستي معنايي ندارد ،آنجا كه دوستي موجود باشد ،ديگر نيازي به برقراري عدالت نيست؛
چرا كه عدالت چنان است كه با افزايش دوستي افزايش مييابد و [گويا] هر دو در زمينه مشتركي
ميرويند و پابهپاي يكديگر نمو ميكنند ( .)Aristotle, 1893: 1160aارسطو دوستي را از عدالت
هم واجبتر ميداند و معتقد است بدون عدالت ميتوان دوستي داشت ،اما بدون دوستي نميتوان
به عدالت كامل دست يافت« :اگر شهروندان با يكديگر دوست باشند ،نيازي به عدالت ندارند ،اما
تم
حتي اگر عادل باشند باز هم نيازمند دوستي يا عشق هستند .در واقع به نظر ميرسد كه كاملترين
تحقق عدالت ،همانا تحقق همزمان دوستي يا عشق نيز هست (.)Aristotle, 1885: 1252b
دوستي بالطبع مقداري از عدالت را در خود دارد .چرا كه برقراري هر نوع رابطه با يك دوست،
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
همانا يافتن نوع خاصي از عدالت است ( .)Price, 1999: 538تمام سازمانهاي جامعه؛ خانواده ،گروههاي
كارآمد
هاي اخوت و امثال آنها در جامعه وجود دارند و البته حضورشان در جامعه امري ضروري
ديني ،انجمن
است ،اما تنها يك چيز شرط كافي براي تشكيل جامعه است و آن «دوستي» است ((Aristotle, 1885:

831
 .1280b, 1281aدر واقع دوستي كه همانا با هم بودن و همبستگي است ()Aristotle, 1893: 1159b

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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حتي مبناي تشكيل خانواده ـ كه خود مبناي تشكيل پوليس ميباشد ـ نيز هست .علاوه بر اينها بايد
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمد» امكانپذير است و از
دوستيها
توجه داشت كه تعريف انواع حكومتها ،از نظر ارسطو در دل انواع «
بازارهاي
همينرو بخش خاصي از مبحث دوستي در كتاب اخلاق نيكوماخوس ( )1160به بيان رابطه دوستي با
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمدبر عدالت كه منفعت
دوستي
انواع حكومتها ميپردازد .اين مسئله و همچنين توجه به اولويت
بازارهاي
مشتركي است كه تمام اجتماعات به دنبال آن هستند ـ در روايت ارسطو نشان ميدهد كه دوستي در
ت و نظم بازارهاي كارآمد

نگاه او محوريترين نقطه براي تشكيل جامعه است.

حقووووق مات يوووم و نظوووم

مشابهي به مقوله دوستي
انداز
ماركوس توليوس سيسرو ،خطيب نامدار رومي ،نيز از چشم
كارآمد
بازارهاي
توجه ميكند .وي كه در انديشههاي خود از فيلسوفان يوناني ،و به خصوص افلاطون و ارسطو،
متأثر است ،دوستي را امري ميداند كه از طبيعت انسان سرچشمه ميگيرد و ناشي از تمايل طبيعي
ما به فضايلي چون پاكدامني ،سخاوت و احسان است و همين تمايل است كه ما را مجذوب
صاحبان اين فضايل مي كند و ما را ناخودآگاه به سمت عشق و محبت به اين افراد سوق ميدهد
( .)Cicero, 1887: 24; Cicero, 1971: 136-7در واقع ،از نظر وي ،فضيلت شرط اصلي براي
دوستي است .با اين حال ،او دوستي را لزوماً يك فضيلت نميداند و اتفاقاً معتقد است كه در موارد
تعارض ميان دوستي و فضيلتها (مثلاً در محاكمه يك دوست و در انتخاب ميان دوستي و
عدالت) هرگز نبايد تن به زير پا نهادن فضيلت داد .او ميگويد« :اجازه بدهيد اين را نخستين قانون
دوستي بدانيم كه ما از دوستانمان تنها چيزهاي خوب را خواهيم خواست و براي آنها نيز تنها كار
درست را انجام ميدهيم» (.)Cicero, 1887: 35
دوستي واقعي در نظر سيسرو ،همانند ارسطو ،تنها ميان انسانهاي نيك وجود دارد
( .)Cicero; 1887: 15, 49; see also: Cicero; 1999: 117او در تعريف انسان نيك ،با ذكر اين
نكته كه از ديدگاه فيلسوفان ،انسان نيك همان انسان خردمند است ،به طعنه ،تعريف آنها از
خردمندي را رويايي و غيرقابل دسترسي ميانگارد و خود به ارائه تعريفي از انسان خردمند
ميپردازد .از نظر او ،انسانهاي خردمند كساني هستند كه چنان حيات خود را به پيش ميبرند و
چنان ميزيند كه عقايد درست ،كمال ،انصاف و مهرباني آنها در زندگي دستبالا را دارد؛ [يعني]
كساني كه كاملاً از حرص ،شهوت و  ...رها و به درستي داراي ثبات شخصيتي هستند .به طور
خلاصه ،مرداني كه [ ]...به معناي كامل كلمه از طبيعت پيروي ميكنند (.)Cicero; 1877: 15-6
سيسرو« ،عشق» 2را معنابخش «دوستي» 1در زبان ميداند ( )Ibid: 23و با بيان ريشه واژه
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دوستي ( ،)amicitaآنرا برگرفته از محبت و مهرباني ( )Verbum amorisمعرفي ميكند و نتيجه
ميگيرد كه آ نچه در دوستي اصالت دارد ،محبت به ديگري و متقابل بودن اين محبت است و نه
هشتم /
شماره سي و
مفيد /
سود خود (نامه
مهر ودوستي را در نياز شخصي ميدانند در اشتباه هستند .چرا
محور
آنهايي كه
در واقع
.)Ibid
آبان 2831

كه بسياري از بزرگان را ميتوان نام برد كه هيچ نيازي به دوستي با ديگران نداشتهاند ،اما همواره
به دنبال دوستي و عشق بودهاند ( ،)Ibid: 24چرا كه اين جزئي از طبيعت آنهاست .البته نميتوان
منكر اين شد كه دوستي منافع بسياري را براي فرد به ارمغان ميآورد .تأكيد سيسرو تنها بر اين
نكته است كه در نظر گرفتن اين نيازها و برآورده شدن آنها به عنوان علت دوستي ميان انسانها
نادرست است و علتي «مقدستر» براي دوستي وجود دارد كه همانا «طبيعت» انسان است كه او را
تم
به سمت دوستي با افرادي كه شخصيتي مشابه وي دارند سوق ميدهد .در واقع خدمات در پي
دوستي ميآيند و نه دوستي در پي خدمات (.)Ibid: 40
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
اما سنت ارسطويي ،با ظهور مسيحيت و مطرح شدن مقوله عشق به خدا در مقابل عشق به ديگري

خدشهدار ميشود .سنتآگوستين ،حكيم بزرگ مسيحي ،از جمله اولين افرادي بود كه در كتاب «شهر
خدا» ،عشق زميني را از عشق الهي متمايز ساخت و بدين شكل دوستي ميان انسانها را تحتالشعاع
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
عشق الهي قرار داد .آگوستين قديس بر خلاف ارسطو نظر مثبتي به دوستي ندارد و در سرتاسر كتاب
 /مهر و آبان 2831
«اعترافات» ( ،)2692دوستان را به عنوان عاملان شقاوت و بدبختي نام ميبرد و پرهيز از آنان را براي
رهايي از شهر زميني و رسيدن به شهر خدا توصيه ميكند .بر اساس روايت آگوستين ،تنها كساني كه تصميم
به عشق ورزيدن به خدا بگيرند ،ميتوانند همسايگان خود را دوست داشته باشند و اين ويژگي نيز ناشي از
قابليتهاي بشري آنها نيست ،بلكه بر اساس تعاليم خداوند است (.)Augustine, City of God: XIV, 7
بر اين اساس ،شهر زميني ،كه روابط افراد در آن بر پايه عطش قدرت است ،هرگز نميتواند عشق واقعي
تم
را تجربه كند و تنها در شهر خدا است كه رابطه ميان حاكم و اهالي شهر مبتني بر عشق است و همين
عشق است كه آنها را به خدمت به يكديگر تشويق ميكند (.)Ibid: XIV, 28
متقدم
حقوقسياسي
دوستي در انديشه
بازارهاي
مدرننظم
مالكيت و
نزولي جايگاه دوستي در انديشه سياسي ،در دوران رنسانس به شكلي ديگر ادامه مييابد.
سيركارآمد
اومانيستها كه پيشقراولان رنسانس به شمار ميروند ،بيش از هر چيز به دنبال احياي سنت
فراموششده اي831
بودند كه به روح كلاسيك غرب تعلق داشت و در دوران تاريك قرون مياني مورد

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
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غفلت واقع شده بود .در واقع رنسانس را ميتوان «آنتيتز قرون وسطي» در نظر گرفت كه در آن
حقووووق مات يوووم و نظوووم

گونه سخن گفتن از علوم
عليه دوراني كه در آن طبيعت و علم تحريم و ممنوع شده بودند و
هركارآمد
بازارهاي
طبيعي و فيزيكي مغاير با تعاليم كليسا و مضر به حال جامعه تلقي ميشد (نوذري)29 :2816 ،
حقووووق مات يوووم و نظوووم

طغيان شد .اراسموس كه به «پرنس اومانيستها» مشهور است (همان ،)21 :در كنار دوست
بازارهاي كارآمد

نزديكش توماس مور ،از جمله پيشگامان رنسانس در كشورهاي غيرايتاليايي بودند .اراسموس ،وجه
ت و نظم بازارهاي كارآمد

احيايي رنسانس را با حمله به فلسفه اسكولاستيك و همچنين زمينهسازي براي اصلاح ديني پيوند زد.
حقووووق مات يوووم و نظوووم

جانبداري از كاتوليكها
لوتري به
اگر چه در نهايت در ماجراهاي اصلاح دين و ظهور پروتستانيسم
كارآمد
بازارهاي
پرداخت و در نهايت با پيروزي لوتريسم تا آخر عمر حاشيهنشين شد (.)Russell; 1946: 476
اصلاحات مورد نظر اومانيستها ،محدود به اصلاح ديني نبود و تمام ابعاد زندگي اجتماعي و فردي را در
بر ميگرفت و به مسائلي چون بازگشت به سادگي و بيپيرايي اوليه مسيحي ،از بين بردن فاصله فقير و
غني و همچنين اصلاح سياست خارجي دولتهاي اروپايي نيز توجه داشت ( .)Ibid: 457-464اما آنچه
در روايت آنها از سياست و اجتماع مشخصاً مغفول مانده است ،ابعاد مختلف فلسفي مسئله دوستي
است .توجه به دوستي در نظريات آنها عموماً در چارچوب اشتياق آنها براي صلح ،برابري ،عدالت
و ايستادگي در برابر جباريت 8صورت ميگيرد.
اراسموس كه رابطه دوستانه وي با سر توماس مور بسيار مشهور است ،در آثار خود با وجود
آنكه براي دوستي اهميت زيادي قائل ميشود و دوست را «دارويي شيرين» معرفي ميكند كه
هميشه لذتبخش و مفيد است ( ،)Erasmus, 1978: 144اين مقوله را نه مرتبط با «فضيلت» كه
بيشتر مربوط به «وفاداري» ميداند و بدين شكل فرض محوريِ انديشه كلاسيك مبني بر اينكه
دوستي كامل تنها در ميان افراد بافضيلت ممكن است را كنار ميگذارد (.)Gentrup, 1987: 71
وي معتقد است كه عشق به آموختن و كسب دانش ،مؤثرترين عامل در ايجاد دوستي است و نه
پيوندهاي خانوادگي و نه پيوندهاي خوني ،نميتواند همانند شوق مشترک براي آموختن ،روح
انسانها را در دوستي واقعي و عميق به يكديگر پيوند دهد.)Cited in: Gentrup, 1987: 98( .
توماس مور نيز در اتوپياي خويش ،در هيچ جا به دوستي به طور مستقيم اشاره نميكند .يعني در
حاليكه سيستم كمونيستي اتوپياي مور ـ كه در مقايسه با جمهور افلاطون از مقررات اجتماعي كمتري
بهرهمند است و بيشتر بر پايه قواعد غير رسمي اداره ميشود ـ با سنت كلاسيك دوستي همخواني بيشتري
دارد ( )Gentrup; 1987: 129و علاوه بر اين ،كمونيسم حاكم در اتوپيا و دوستي در سنت انديشهاي
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كلاسيك ،با توجه به تأكيد مشتركي كه بر عدالت ،برابري و نظم اجتماعي و همچنين نبود خودخواهي و
خودپرستي و در كل «خير عمومي» دارند ،با يكديگر مربوط ميشوند ( ،)Ibidنقش محوري «دوستي» در
لاتمهر و
هشتم /
مي سي
شماره
مفيد /
انديشه نامه
ديگر چون عدالت و برابري و صلح جاي آن را ميگيرند.
رود وو مقو
حاشيه
كلاسيك به
آبان 2831

اين روند در روايت مدرن انديشه سياسي ،شتاب فزآيندهاي به خود ميگيرد .دوستي در
انديشه سياسي مدرن تا حدود زيادي به حاشيه ميرود و نه تنها موقعيت محوري خود به عنوان يك
فضيلت را از دست ميدهد ،بلكه حتي مقولهاي تحسينشده نيز به شمار نميرود.
در اين دوران ،فرانسيس بيكن ،عشق را به عنوان امري كه انسانها را از غاياتشان جدا و
منحرف ميسازد ،مذموم ميداند ( .)Bacon, 1985: 33او دوستي را از دو جنبه مورد توجه قرار
تم
ميدهد )2 :در رابطه با تنهايي و جامعه؛  )1در رابطه با نتايج و تبعات دوستي .بر اين اساس ،او با
هشتم را نتيجه عدم خودكفايي افراد ميداند ـ نظر خود را به
تشكيلوجامعه
ارسطويي /كه
شماره سي
تكميل ديدگاه نامه مفيد

نتايج دوستي معطوف ميكند .اين نتايج كه بيكن از آنها به عنوان منافع نام ميبرد ،سه دستهاند:
منفعتي كه براي عواطف 1حاصل ميشود ،منفعت معطوف به فهم 5و منفعت مربوط به كار و بار

9

( .)Ibid: 83-86در نتيجه دوستي نزد بيكن به امري تبديل ميشود كه بيش از هر چيز ،امري فردي
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
است كه منافع شخصي را تأمين ميكند و از ثمرات آن براي اجتماع انساني سخني به ميان نميآيد.
 /مهر و آبان 2831
تقريباً همزمان با بيكن ،در فرانسه نيز ميشل دو مونتني ،به تأمل درباره دوستي ميپردازد .مونتني
در رساله خود درباره دوستي ،بيش از هر چيز بر غيرعقلاني و شهودي بودنِ پيوند دوستي تأكيد ميكند.
وي به ارسطو به خاطر اينكه بيش از آنكه از منظر دوستي به دوستي بپردازد ،آنرا از منظر سياست مورد
توجه قرار ميدهد ،حمله ميكند و معتقد است دوستيِ واقعي هيچ هدفي جز خودش ندارد و از اينرو
محوريت انگيزه بيروني و يا تبعات و نتايج را نميپذيرد .هر عملي با اين انگيزهها ،چه از سوي قانونگذاران
تم
باشد و چه از جانب دوستان ،به تقليل «زيبايي و اصالت» دوستي ميانجامد ( .)Montaigne, 1957: 136در
واقع ،دوستي در روايت مونتني ،مقولهاي فردي و غيرعقلاني است كه پرداختن به آن از منظر انديشه
سياسي كاري ناصواب است و خلوص آنرا از بين ميبرد.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
اين رويكردها به دوستي در نهايت باعث شد كه اين مقوله تا مدتها از ديد متفكران سياسي پنهان
كارآمد
بماند و براي مدت زماني دراز حدود چهار قرن ـ به محاق برود .اين امر حاصل گسستي معرفتشناختي
ورزي سياسي بود كه در آن ،با تأسيس «علم سياست» ،امنيت و صلح بر فضيلتهاي
در عرصه انديشه831
كلاسيك و بهويژه دوستي اولويت يافتند؛ وضعيتي كه تا اواخر قرن نوزدهم تداوم يافت.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
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حقووووق مات يوووم و نظوووم

جمعيت دچار تحول شد و
بازارهاي و
در دوران مدرن مناسبات كشورها با نظر به اهميت ثروت ،فناوري
كارآمد
قدرت به كانون اصلي و قواعد بازي در روابط كشورها مبدل شد .ملت؛ چارچوب پذيرفته شده جديد
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمددولتها مسئوليت خطير
بازارهايبود و
زندگي سياسي بود كه حفظ ،صيانت و وحدت و يكپارچگي آن بسيار مهم
و بزرگي در مراقبت از ملت خويش بر عهده گرفتند .در اين ميان ،لازمه سياستگذاري و
ت و نظم بازارهاي كارآمد

برنامهريزيهاي كلان و واقعي و ترسيم اهداف دستيافتني ،شناسايي مشكلات واحدهاي سياسي در
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمددر مرزها به محافظت و
بازارهايمدرن
عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي ،مدني ،بهداشتي و آموزشي بود .ارتشهاي
دفاع از تماميت سرزميني دولتها مشغول شدند .توسعه فناوري ،توان و قابليت و جنگافزارهاي نويني
در اختيار قدرتهاي بزرگ قرار داد كه چهره جنگ ،دفاع و سياست خارجي تغيير اساسي يافت .پيوند
جنگ و سياست كه همواره در حكم معادلهاي از قدت در تاريخ جريان داشت ،ابعاد ملي و فراملي به
خود گرفت .استراتژي به عنوان دانش نوين جنگ ابتدا در مسائل نظامي (ارتشهاي مدرن) مطرح و
سپس به روابط بينالملل كشيده شد و دست آخر به عرصه سياستهاي داخلي دولتها هم تسري يافت
و امنيت محور دغدغههاي فيلسوفانه قرار گرفت .براي تأمين امنيت ملي به قدرت نياز بود و بدينسان
قدرت و امنيت در حكم دو روي يك سكه واحد در همه كشورها اصالت يافت.
علم قدرت و بايستگي توجه به امنيت
آنچه اين فرآيند را سرعت بخشيد ،علم جديد بود .تأسيس علم سياست جديد و تعبير آن به «علم
قدرت» به مصادره مفهوم امنيت و انحصار آن به مراقبت و حفظ قدرت حكومت انجاميد و باعث شد
امنيت در درون خود توليد ناامني و تهديد كند .در اين فضاي فكري اخلاق ،فضيلت ،سعادت و عدالت
كه ستون خيمه تفكر و فلسفه سياسي قديم بود از دايره مباحث اصيل و اصلي خارج شدند و جاي آنها را
امنيت و قدرت گرفت .جنگ ـ كه در حكومتها و نظامهاي سياسي ماقبل مدرن ،صرف ًا پديدهاي بيروني
و حاصل منازعات طبيعي قدرتها بود ـ در انديشه سياسي مدرن يك وضع طبيعي انساني و در نتيجه
سرمنشأ ناامني تلقي شد( .هابز2831 ،؛ ماكياولي .)12815 ،در اين منظومه ،گويي فضاي نامتناهي جهان
محدود شده و اصل كمبود منابع ،ترس از آينده دولتها را به كوشش براي برداشت و تصرف بيشتر
منابع سوق ميداد .قواعد و بازي و زندگي ملتها بسيار پيچيده و پر تنش شده و امنيت مسئله بشر شد.
البته ذكر اين نكته لازم است كه در انديشه سياسي ،امنيت مفهوم و پديدهاي غيرمسبوق به
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سابقه نيست .ريشههاي اين مفهوم به روزگار اوليه حيات آدمي برميگردد .البته در منظومه فكري
آتنيان نيز امنيت داراي جايگاه خاص خود بود ،اما نوع نگاه به آن متفاوت بود .در پي بحران آتن و
هشتم  /مهر
شمارهكهسي و
نامه مفيد /
تفكريو جدي و عميق را در دستور كار خويش قرار داد .وي
سقراط
شهري بود
نظام دولت ـ
آبان 2831

ريشه اصلي بلاي بزرگ و بحران را در حاكميت جهل ميديد .اگر انسان به جهل خود آگاه شود،
زندگي وي بر پايه معرفت شكل خواهد گرفت و از جنگ و تباهي دور خواهد شد .به تعبير گلن
تيندر تنها پس از آسيب و ويراني انساني است كه ما ناگزير به پرسيدن از معيارهاي اصلي حاكم بر
اين روابط ميشويم .اولين و شگرفترين دستاوردهاي تفكر سياسي واكنشهايي در برابر پريشانيهاي
اجتماعي بوده است .براي مثال جمهور افلاطون را ميتوان تأملاتي درباره جنگ پلوپونزي و شهر خداي
تم
آگوستين را گزارشي درباره سقوط امپراطوري روم دانست (تيندر .)26 :2811 ،اين منطق به نحوي
در همه ادوار تاريخ غرب قابل مشاهده است و همواره اين متفكران بودهاند كه پيشگام نقد اوضاع
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
مسلط و انديشيدن مجدد بنيادها و اصول حاكم بر زندگي سياسي و اجتماعي خويش بودند .از
درون اين تفكرات و نظرورزيهاي انديشمندان سياسي بود كه در دوران مدرن سنت انديشه
سياسي جديد غرب با مباحث اصلي آن در باب امنيت تدوين شد.
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
شناختي2831
معرفتو آبان
تحول  /مهر
گذر از دوستي به امنيت در دوران مدرن ،بيشتر محصول تحول معرفتشناختي بود .در
دوران مدرن سنت انديشه سياسي غرب از بيخ و بن دگرگون شد .چون غايات و اهداف بشر از
زندگي دستخوش تغيير شد ،خواه ناخواه نظامهاي اجتماعي لازم هم براي اين غايات فرق داشت.
اصولاً جنس مدرنيته از جنس تأسيس است .شناخت جاي خود را به اكتساب قدرت داد .معرفت براي
توليد قدرت و تمنه دستيابي به حقيقت مورد توجه قرار گرفت .مطابق با اين گسست و تغيير جدي،
چارچوب جديدي از زندگي سياسي پديدار شد كه بالطبع مباحث خاص خود را نيز در پي آورد .در
سنت انديشه سياسي مدينه فاضله جهان به درون انسان آمد ،اما سهم جهان پيرامون ،طبيعت و حتي
بازارهايرا تقدير مينامد (اشتراوس ،)211 :2818 ،به رسميت
اشتراوس آنها
حقوقناشناخته
بخشي از نيروهاي
مالكيتكهو نظم
كارآمدانسان ميكوشيد خويش را در نسبت يا نسبتهايي كه با طبيعت ،اساطير و جهان
شناخته ميشد.
هستي و خدا برقرار ميكرد ،تعريف كند .مدينه فاضله نيز در حكم نظام خاص زندگي سياسي چنين
831در آن ارزش و اصالت جهان پيرامون انكار نشده بود.
ساختاري داشت و

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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اما در تفكر مدرن نسبت متقابل طبيعت و جهان پيرامون و هستي يكسويه و در اين ميان
حقووووق مات يوووم و نظوووم

شناخت كه از يونان به ارث
اصالت به انسان داده شد .از سوي ديگر ،اصل جستوجوي معرفت و
بازارهاي كارآمد
رسيده بود ،حفظ شد ولي تغيير جوهري يافت و شناخت در جهت تحكيم همان رابطه يكسويه
حقووووق مات يوووم و نظوووم

انسان با غير خود به كار بسته شد .در انديشه سياسي قديم غرب (شامل يونان و قرون وسطا)،
بازارهاي كارآمد

مباحث اصلي اين سنت را فضيلت ،نيكي ،سعادت و اصول اخلاقي رقم ميزنند و اگر هم گاه از
ت و نظم بازارهاي كارآمد

آرامش و ثبات و صلح و زندگي مسالمتآميز سخن رفته است ،از منظر انسجام دروني مدينه
حقووووق مات يوووم و نظوووم

دورههاي باستان و قرون
سياسي
فاضله و زندگي سياسي بوده است .به اين صورت كه متفكران
كارآمد
بازارهاي
ميانه همواره نگران بودهاند كه حيات سياسي و اساس مدينه تهديد شود و از ناحيه آسيبها و
خطرات و عوارض احتمالي به خطر افتد .اتفاقاً در اين گونه انديشه سياسي همواره بايستي نسبت به
خطرات و آسيبها هشياري بيشتري داشت ،چون نقش عامل انساني دخالت مؤثري دارد.
متفكر سياسي چون به فضيلت مي انديشد و تضمين فضايل مدينه نيازمند مراقبت و هشياري
است ،پيوسته به خطرات و تهديدها توجه دارد .از اين منظر است كه تهديد و عارضه براي فيلسوف
سياسي مصداق ناامني به شمار ميرفت؛ وي آسيبها را از جنس ايجابي و وجودي نميديد ،بلكه
آنها را نارساييهاي حاصل عمل سياسي ميدانست .اين نوع تحليل و پردازش را نميتوان «امنيت
محور» ناميد .اينجا انسجام مدينه يا به تعبير شخصيتر عدالت ،فضيلت و اخلاق محوريت دارد نه
امنيت و حتي ميتوان مدعي شد كه اين ناامني است كه به دليل آسيبزا بودن مورد توجه فيلسوف
سياسي قرار ميگيرد .براي همين است كه در اينگونه مسائل فيلسوف به دنبال راهحلها و
پيشنهادهايي براي رفع عوامل ناامني يا موانع فضايل و عدالت است.
اما در انديشه سياسي مدرن يك جابهجايي اساسي صورت ميگيرد .فضيلت ،اخلاق ،سعادت
و عدالت به مباحث عارضي و حاشيهاي تبديل ميشوند .چون شناخت و تعريف ديگري از انسان،
جهان و فلسفه زندگي آدمي ملاک و مدار قرار گرفته است؛ ارزشهاي زندگي سياسي هم تغيير
كرده اند .امنيت كه به معناي برخورداري ،صيانت ذات و محافظت از داشتهها و ثروتهاي مختلف
آدمي است ،اصالت و محوريت پيدا ميكند .انسان به دليل غريزه خودپرستي كه يك ارزش است،
در زندگي جمعي ،تبديل به منبع ناامني ميشود .او فينفسه مولد ناامني ،خشونت ،جنگ و ستيز
است .زيرا خواهشهايي دارد كه محور آنها دستيابي به هر چيزي است كه بدان حرص ميورزند،
دست و پا ميزنند و همه عالم را مالك خواهند شد ،چنانچه بتوانند [ديگران] را به ترس و اطاعت
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از خود وادارند (مكاينتاير .)199 :2816 ،در واقع برخورد تمايلات آدميان در عرصه جمعي،
مرگ خشونتبار هابزي را رقم ميزند .بنابراين امنيت ،اصالت و محوريت پيدا ميكند.
جديدمهر و
هشتم /
شناسيسي و
انسان شماره
در مفيد /
وقتينامه
غرب ويژگيهاي خودخواهي ،لذت و تمتع ،بهره و انتفاع،
فلسفه
آبان 2831

قدرت و مالكيت و در مجموع صيانت ذات فردي (نه ذات كلي انساني) ارزش مييابند .عليرغم
فلسفه سياسي كلاسيك ديگر اميد بستن به انسان براي مهار خواهشها و خواستهها ،غيرمنطقي و
غيرطبيعي مينمايد و در نتيجه نميتوان با موعظه اخلاقي و تمهيد مقرراتي كه آدمي را به دست
كشيدن از حقوق خود و مهار خواهشها و لذات دستور دهد ،سامان سياسي را تضمين كرد .فلسفه
سياسي جديد با اين انسانشناسي به توليد و تأسيس «نظريه سياسي» خود رسيد كه علاوه بر اينكه
تم
يك قدرت ذهني و عقلي است ،يك تكنيك و فناوري حاصل از دانش و استراتژي است .در واقع
نظريه سياسي مدرن لازمه ادامه كار تفكر مدرن در قلمرو سياست است .تأسيس دولت مدرن،
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
سازمان حكومت ،پيدايش يوتوپيا ،ايدئولوژي ،فناوري و تكنولوژي فرهنگ هم شعبههايي از همان
ساز و كارهاست كه براي تأمين امنيت ابداع شدهاند.
بنابراين ما مشاهده ميكنيم كه چگونه با محور شدن امنيت ،همه مباحث اعم از ساختارهاي نظم
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
جديد سياسي ،راهبردها و سياستگذاريها روابط بينالملل ،توسعه ،استعمار ،امپرياليسم ،قدرت ،ثروت
 /مهر و آبان 2831
و  ...همگي در جهت تأمين امنيت و رفاه انساني است كه سرشار از لذتها و خواهشهاست كه نه تنها
نبايد محدود و مهار شوند ،بلكه بايد در چارچوب قوانين و مقررات هرچه بيشتر تأمين و برآورده شوند.
تقليل حيات انساني به جستوجوي امنيت و صرفِ زندهماندن ،اعتراضاتي را در ميان متفكران به دنبال
داشت .آنها معتقد بودند ارزش زندگي انساني نه به ادامه حيات ،كه به تلاش براي زندگي اصيل و مواجهه
واقعي با مسائل وجودي وابسته است .بر اين اساس ،لازم بود بازبيني مجددي بر روندي كه روابط انساني
تم
را تحت تأثير و تغيير قرار داده است ،صورت پذيرد .اين بازبيني ،بازگشت مقوله «دوستي» را به عرصه
مقولات محوري در انديشه سياسي و برقراري پيوند ميان اين مقوله و مقولات محوريِ ديگر كه در
انديشه مدرن اولويت يافتند ،يعني «امنيت» و «صلح» ميسر ساخت.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
دوستي» و نقد آن
احياي «كارآمد
طغيان انديشمنداني چون كيركگور ،نيچه و اخلاف ايشان عليه ارزشهاي جهانشمول
831به ارزشهاي كلاسيك و باز ارزيابي آنها را به دنبال داشت .در واقع در اين
مدرنيته ،بازگشت

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831
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دوران ،اين سؤال دوباره مطرح ميشود كه آيا دوستي امري مطلوب است يا نه؟ و اگر چنين است،
حقووووق مات يوووم و نظوووم

چيست؟ آيا ميتوان از
سياسي
چگونه و چرا؟ همچنين ،ثمرات آن براي انديشه اجتماعي و
كارآمد
بازارهاي
ظرفيتهاي آن براي ايجاد جامعه سياسي مطلوب و همچنين بازسازي «انسان» استفاده نمود؟
حقووووق مات يوووم و نظوووم

سؤ الاتي از اين دست ،در نگاه متفكران منتقد مدرنيته ،زمينه را براي بازگشت مقوله دوستي به
بازارهاي كارآمد

مجموعه مقولات انديشه اجتماعي و سياسي فراهم ساخت.

ت و نظم بازارهاي كارآمد

نيچه فيلسوفي است كه در روايت خود از دوستي ،آنرا از عشق به همسايه كه در تفكر
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمددر «دوست»« ،ابرانسان
بازارهايكند
مسيحي جايگزين آن شده بود ـ متمايز ميسازد و به انسان توصيه مي
را چون انگيزه غلبه بر خود» دوست بدارد ( .)Nietzsche, 2006: 45نيچه به نقل از زاهد
خلوتنشين معتقد است گفتوگوي من 3با من 6ـ كه براي رسيدن به «ابرانسان» ضروري است ـ
را نميتوان بدون پادرمياني دوست تاب آورد ( .)Ibid: 40نيچه بيانصافي ديوانهوار عشق جنسي را
مورد سرزنش قرار ميدهد و در مقابل از عشق ديگري سخن ميگويد كه در آن اشتياق و تملكي كه دو
موجود نسبت به هم احساس ميكنند جاي خود را به خواستي جديد ،اشتياقي جديد ،عطشي والا و
مشترک ،عطشي براي كمال و آرماني فراتر از هر دوي آنها داده است (نيچه ،حكمت شادان .)21 :اين
اشتياق و آرمان فراتر همانا «ابرانسان» است كه نيچه به دنبال آموزش آن است و اسم واقعي اين
تجربه [عطش براي كمال و آرماني فراتر] را «دوستي» ميداند (همان) .در نظر نيچه ،ماهيت سيال
و پوياي انسان ،اين زمينه را همواره فراهم ميسازد كه دوست ،چون آينهاي كه افشاكننده ماست،
به ما در فراروي از خود و رسيدن به ابرانسان ياري نمايد .بهرهمندي از اين ياري ،آشكارا نيازمند
پاي گذاشتن در درون مرزهاي ديگري است و اين تنها در دوستي و دشمني نهفته در آن [دوستي]
قابل دستيابي است .نيچه خود را در برابر خود ميستايد و در اينجا دوست هميشه «سوم ـ كس»
است و سوم ـ كس آن كمربند نجاتي است كه نميگذارد گفتوگوي آن دو ديگر به ژرفنا فرو
رود ( .)Nietzsche, 2006: 40از اينرو ،براي دوستداشتن لازم است توان دشمني داشته باشيم.
آنچه ما در دوست ميخواهيم افشا كننده خود ماست و هميشه اين امكان وجود دارد كه ما صرفاً از
روي رشك به ديگري او را دوست بداريم و دشمني با او نيز تنها ناشي از ضعفهاي خودمان باشد.
نيچه هشدار ميدهد كه با وجود آنكه طنين «حرص» و «عشق» در قلبهاي ما متفاوت است ،هر
دوي آنها ميتوانند بيانكننده يك غريزه واحد باشند :اولي به صورت منفي و ناپسند از نظر كساني
كه مال و منالي اندوختهاند و غريزه مالكيت آنها كمي ارضا شده و اكنون نگران داراييهاي خود
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هستند؛ دومي به صورت ستايشآميز از نظر ناراضيان و تشنگان كه اين غريزه را خوب ميدانند
(حكمت شادان .)21 ،پس براي رهايي از اين فريب ،لازم است در خواستن دوست« ،جنگ برپا
هشتم /
شماره سي و
علاوهمهربرو اين بايد دشمنياي كه در دوست هست را نيز پاس
بخواهيم.
مفيدرا /نيز
نامه او»
كردن در راه
آبان 2831

داشت .دوست هرگز دوست را چنانكه هست نميخواهد« :ميخواهي چيزي از خود را در پيش
دوستت نپوشاني؟ به احترام دوستِ خويش است كه خود را چنانكه هستي مينمايي؟ اما او تو را
بدين سبب سر به نيست ميخواهد!» (.)Nietzsche, 2006: 41
اما بايد اين نكته را نيز همواره به خاطر داشت كه لازمه فراروي و چيره شدن بر انسان ،آزادي
و پرهيز از خودكامگي است .بردگي و يا خودكامگي ،پويايي و رواني انسان را از وي ميستانند و
تم
او را در ژرفناهايي كه در كمين خلوتنشينان است رها ميسازند و بدين شكل امكان فراروي را
از بين ميبرند .از همين روست كه نيچه معتقد است« :بردهاي؟ پس دوست نتواني بود.
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
خودكامهاي؟ پس دوستي نتواني داشت» (.)Nietzsche, 2006: 41
مارتين هايدگر نيز به روابط انسانها در جامعه توجه خاصي داشت و در بحث خود از دازاين،
او را با «ديگران» 21در اين جهان در نظر ميگرفت (هايدگر :2832 ،يازده ،يادداشت مترجم) .از
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
22
2831و انزوا قابل فهم نيست و با ديگران بودن را تحت نام «دغدغه» جزء
آبانتنهايي
هرگز در
فرد مهر و
نظر او /

ويژگيهاي اساسي دازاين ميداند" .عشق" نزد هايدگر ،تنها وجهي مصداقي 21از دغدغه است و از
اينرو به طور مستقيم به آن نميپردازد .او خود در پاسخ بينسوانگر ،روانشناس سوئيسي كه مدعي
بود هايدگر با فراموشي «عشق» به «دغدغهاي سرد» 28رسيده است ،ميگويد« :لودويك بينسوانگر
سالها پيش پذيرفت كه دازاينكاوي[ 21مرا] درک نكرده است ،اما اشتباه خود را سازنده
تم
ميدانست .از اينرو در كتاب معظم او درباره اشكال اساسي دازاين« ،تكملههايي» 25بر «دغدغه سرد»
هايدگري ،تحت نام عشق ميبينيد ،چيزي كه از ديد بينسوانگر ،هايدگر فراموش كرده بود [.»]...
اشتباه بينسوانگر در آن نيست كه به دنبال تكميل دغدغه با عشق است ،بلكه ناشي از آن
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
است كه او متوجه نيست كه معناي دغدغه وجودي ،29هستيشناختي 21است و «دازاينكاوي» به
كارآمد
كاوش در مباني هستيشناسي (وجودي) آن [دغدغه] مشغول است و به دنبال توصيف پديدههاي
831عشق] نيست (.)cited in: Cohn, 2002: 34-5
مصداقي آن [يعني

دغدغههاي هستي شناسانه هايدگر ،از سوي پيروان او بيشتر مورد تدقيق قرار گرفته است و

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
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پديدههايي كه هايدگر از آنها به نام «مصداقي» ياد ميكند را نيز در بر ميگيرد .از جمله آنها
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمددر كتاب معروف خود
است و
ميتوان به ژاک دريدا اشاره كرد كه اساساً متفكري هايدگري
بازارهاي
«سياستِ دوستي» )2661( 23به بررسي مقوله دوستي در سياست ميپردازد.

حقووووق مات يوووم و نظوووم

دوستي ،پرسش از كيستي
از نظر دريدا ،در تاريخ انديشه سياسي و از روايت ارسطو از
بازارهاي كارآمد
مشابهت در
«دوست» در برابر پرسش از «چيستي» دوستي به حاشيه ميرود .وي به تأكيد بر
ت و نظم بازارهاي كارآمد
دوستي در تاريخ انديشه سياسي اشاره ميكند و از آن به عنوان نماد خودشيفتگي در بحث از
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمد
بازارهاي
براي ايثار و بخشندگي به
آمادگي
دوستي ياد ميكند .در مقابل ،دريدا ،بر لزوم پذيرش تفاوتها و

عنوان شاخصهايي كه دوستي واقعي را ممكن ميسازند تأكيد ميكند و دوستي را در ارتباط با
مقولاتي چون آزادي و مسئوليت ميداند ( .)Derrida, 1997: 8دريدا ،با الهام از سنت فكري نيچه،
به نقد شالودههاي روايت دوستي در تاريخ انديشه سياسي ميپردازد و با نشان دادن ضعفها و
اشكالات مبنايي آن ،ويژگيهاي دوستي واقعي را برميشمارد .او با برقراري پيوند ميان دوستي و
مقولاتي چون آزادي و مسئوليت در مقابل پيوندهايي كه در روايتهاي انديشه سياسي از
دوستي ،ميان اين مقوله و مقولاتي چون فضيلت و برابري و برادري برقرار ميشود ـ نشان ميدهد
كه چگونه تفاسير گوناگون موجود درباره مسئله اشتراک (يكتايي/عموميت) ،دوستي را در قلب
مباحث فيلسوفان و متفكران بزرگ سياسي قرار ميدهد .در نظر دريدا ،دوستي در تاريخ انديشه
سياسي ،بر محور ستايش شباهتها و نوعي خودشيفتگي روايت شده است كه روايتي مخدوش و
متزلزل است .وي در مقابل مدعي است دوستي واقعي تنها ميتواند بر پذيرش تفاوت و آمادگي
براي ايثار و گذشت و هديهدادن ،نه تنها به دوست بلكه به دشمن ،بنا شود (.)Derrida, 1988: 634
هابرماس :دوستي چونان همبستگي
 )2همبستگي :فصل مشترك سياست و اجتماع

در كنار تأملات دريدا درباره دوستي و بيان تقريباً نااميدانه او از آن ،رويكردهاي ديگري نيز
در دنياي معاصر يافت ميشوند كه در نقد مؤلفههاي مدرن و يافتن بديلهايي از همان جنس ،به
مقوله دوستي از نظرگاهي ديگر و به شكلي مثبتتر مينگرند .يورگن هابرماس از جمله اين
متفكران است كه دوستي را در غالب مقوله «همبستگي» در انديشه سياسي خود مورد توجه قرار
ميدهد .همبستگي ،فصل مشترک فلسفه سياسي و اجتماعي هابرماس است و در نظام ارتباطي
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مطلوب او ،در كنار قدرت و اقتصاد ،به عنوان منشأ سوم مشروعيت و هنجارگذاري عمل ميكند.
به نظر وي ،در نظامهاي اجتماعي غيرارتباطي ،پول و قدرت اجرايي (مديريت) مكانيزمهاي
اجتماعيو هشتم
همگراييشماره سي
سيستماتيكنامه مفيد /
مهر وكنشها را نه از طريق مقاصد مشاركتجويان ،بلكه به
هستند /كه
آبان 2831

شكلي پنهاني و مخفي از آنها و از طريق نهادهاي قانوني هدايت ميكنند .در حاليكه همبستگي
چونان اشتراک بنياني ارزشها و ديدگاهها و «يك فهم و تعبير مشابه در باب اينكه چه چيزي مهم
است و چه كاري ارزش انجام دادن دارد» است ( )Habermas, 1992: 29و از طريق آن است كه
قدرت ارتباطي از مسير قانونگذاري به قدرت اجرايي تبديل ميشود (.)Ibid: 299
 )1مفهوم همبستگي و توأماني حقوق عمومي و خصوصي

تم
نكته مهم در اين نگرش نسبت همبستگي با مفهوم حق است .همبستگي محور فلسفه بيناذهني

هشتم و جمهوريتي از شهروندي مطرح ميكنند .اين دو نظريه
هايوليبرال
مقابل ق
است كه هابرماس
رائتسي
شماره
نامهدرمفيد /
از حل نزاع خودبنياديِ خصوصي و عمومي ناتوان بودهاند و يا اولويت را به حقوق فردي اعطا كردهاند
(ليبراليسم كانتي) و يا به اراده عمومي (جمهوري روسو) .در نظريه ليبرالي آزادي« ،حق منفي» مبنا
فردي ،كارايي دارد .در مقابل در نظريه جمهوري ،حقوق
در /حمايت
حقوقهشتم
شمارهازسي و
ميباشد و دولتنامهتنهامفيد

2831حقوق مثبت» هستند .آنها ضامن مشاركت در يك عمل مشترک هستند
مشاركت« ،
حقوق
مهر و آبان
مدني و /

كه از طريق آن شهروندان ميتوانند «باشند آنچه ميخواهند» (منوچهري .)268 :2838 ،اما در انديشه
مبتني بر مقوله بيناذهنيت و همبستگي اجتماعي ،اولويت همزمان حقوق خصوصي و عمومي معنا
مييابد .در چنين وضعيتي معناي بيناذهنيت ،نظامي از حقوقي است كه شهروندان متقابلاً براي
يكديگر قائلند .از نقطه نظر گفتوگويي ،پذيرش متقابل حقوق و وظايف ،مبتني است بر روابط
اذعان 26متقارنتم( ،Ibid: 271نقلشده در منوچهري ،همان.)261 :
از نظر هابرماس ،مفروضهاي ارتباطي گفتوگو ،دربردارنده اصل بنيادي «دغدغه و اهتمام»

11

هستند كه در آن به رفاه همنوع توجه ميشود .بدين معنا همبستگي از نظر او همانا عدالت است؛ چرا كه
ديگري ،كه با او چونان موجودات برابر در شكل ارتباطي
نظم به رفاه
طور ومتقابل
جامعه ،به
بازارهاي
مالكيت
در آن همه افرادحقوق
كارآمدهستند ،توجه ميكنند .بنابراين ،همبستگي به عنوان برخورد يكسان با همه ،هم عام است
زندگي شريك
و هم خاص .نهادهاي قانوني مدرن ،مثل حقوق بنيادي و قانون اساسي ،وسيلههايي هستند كه از طريق
831
توانند به شكل جديد ،يك تعبير جمعي از «اعتبار» و «همبستگي» را ـ كه با نهادهاي
آنها بازيگران مي

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

هميستگي؛ پيوند صلح و دوستي

سنتي قابل تحصيل نبودند حفظ كنند (منوچهري.)211 :2831 ،
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حقووووق مات يوووم و نظوووم

همبستگي» ارائه ميكند ،اين
بر اين اساس ميتوان مدعي شد تعريف تازهاي كه هابرماس از «
بازارهاي كارآمد
مفهوم را به عنوان تلفيقي از محتواي دو مقوله هنجارين «دوستي» و «صلح» در دورانهاي مختلف
حقووووق مات يوووم و نظوووم

آرامش اجتماعي مطلوب
انديشه سياسي برجسته ميسازد؛ يعني مفهومي كه علاوه بر برقراري نظام و
بازارهاي كارآمد
براي حيات انسانها ،زمينههاي زندگي نيك و حركت در مسير تعالي و دستيابي به غايت زندگي
ت و نظم بازارهاي كارآمد

مطلوب ،كه همانا خير «سعادت» است را فراهم ميآورد .مفهوم «همبستگي» در انديشه سياسي
حقووووق مات يوووم و نظوووم

انساني در دوران مدرن به
حيات
هابرماس ،مفهومي انتقادي است كه با تأمل در خدشههاي وارد شده بر
كارآمد
بازارهاي
دنبال اصلاح جامعه معاصر بر اساس هنجارهاي مورد قبول بشر در طول تاريخ زندگي اجتماعي خويش
است و ما را به جامعه مطلوبي رهنمون ميشود كه با پرهيز از انحرافات حاصله در انديشه مدرن،
امتيازات و برتريهاي آنرا نيز در دل خويش نگاه ميدارد و در نتيجه ميتوان آنرا به عنوان مفهوم
مطلوب هم براي انديشه كلاسيك و هم براي سياستورزي هنجارين مدرن در نظر گرفت.
جمعبندي و بحث نهايي
روابط انسان ها با يكديگر از جمله مقولات بنياديني است كه هر انساني در زندگي سياسي و
اجتماعي خود با آن روبهرو است .اينكه وضعيت مناسب روابط انسانها با يكديگر در يك جامعه
سياسي به چه صورتي است و اين روابط چگونه سامان سياسي نيك را متأثر ميسازد ،همواره به
گونهاي دغدغه خاطر انديشمندان سياسي در طول تاريخ انديشه سياسي بوده است .از اين رو،
انديشه سياسي معرفتي هنجاري است كه مسئله اصلي آن ترسيم سامان نيك سياسي است.
مفهوم هنجاري ،چنانكه اسپريگنز از آن نام ميبرد ،به معني «مفهومي است كه مستقيماً و يا به
صورت استعارهاي نماد اوضاع مناسب و كليتي است كه نقطه مقابل بينظمي و نقص است»
(اسپريگنز؛  .)211 :2831اين نوع از مدل هنجاري ،نوعي داستان براي نمايش زندگي انساني
است كه در آن صحنهها و نقشها مشخص شدهاند (همان) .فلسفه سياسي يا چنانكه پلامناتز آنرا
«فلسفه زندگي» مينامد ( ،)Plamenatz, 1963: xivنوعي از فلسفه است كه با زندگي سياسي،
يعني زندگي غيرفلسفي و زندگي بشري ،بيشترين نزديكي را دارد (اشتراوس؛  .)1 :2818هدف
اين فلسفه ،نشاندن معرفت به امور سياسي به جاي گمان درباره آنهاست .نتيجه اين كار نيز رسيدن
به نظم مطلوب جامعه و برقراري نظام سياسي نيك خواهد بود (همان) .پس فيلسوف سياسي
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ناگزير از آن است كه در ارائه نظم سياسي مطلوب خود ،روابط اعضاي جامعه را نيز مورد تدقيق
قرار دهد و از آنها در جامعه مطلوب ترسيمي خويش استفاده نمايد .از اين رو ،مقوله دوستي را نيز،
هشتم  /مهر
شماره سي و
نامهمقمفيد /
زندگي وانساني و سلامت جامعه ،مورد توجه جدي قرار ميدهد.
ثيرگذار در
ولات تأ
چون بسياري
آبان 2831

بر همين اساس ،در طول تاريخ انديشه سياسي شاهد آن هستيم كه فيلسوفان سياسي آنرا در معاني
مختلفي مورد استفاده قرار ميدهند.
چنان كه ديده شد ،محوريت دوستي در انديشه سياسي ،با ظهور مدرنيته و اقتضائات
معرفت شناختي آن ،مورد تشكيك واقع شد و اين امر تا آنجا پيش رفت كه ارزش دوستي ،در برابر
ارزش مقولاتي چون صلح و امنيت به حاشيه رفت .تقليل يافتن دوستي به امري شخصي و
تم
غيرسياسي ،تبعاتي را نيز با خود به همراه داشت .در اين راستا ،انسان نزد متفكري چون هابز به
«گرگي» تبديل شد كه به دنبال حمله و تسلط بر همنوعان خود است .در نتيجه ،هدف عمده
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
انسانها ،به صرفِ زنده ماندن تقليل يافت.
ارزشهاي انديشهاي مدرن ،در دوران معاصر مورد تشكيك جدي قرار گرفته است .زير سؤال
بردن اين ارزشها همراه بوده است با بازگشت تأملي و انتقادي به ارزشهاي كلاسيك .بر همين اساس،
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
دوباره متفكراني چون نيچه و هايدگر و در پي آنها دريدا و هابرماس ،به مقوله «دوستي» بازگشتهاند و
 /مهر و آبان 2831
اهميت آنرا در برقراري سامان نيك اجتماعي ـ سياسي مورد تأكيد قرار ميدهند .در اين روند ،ابتدا
نيچه ضرورت وجود دوست و تأثير وي بر پيشبرد فرآيند غلبه بر خويشتن كه محور زندگي ابرانسان
است ـ را مورد توجه قرار داد .پس از او ،هايدگر بر تأكيد بر ناگزير بودن انسان از تعامل با ديگران ،به
همپيوندي وجودي بشر با همنوعان ميپردازد و در نهايت دريدا ،بهطور خاص بر بازخواني انتقادي
روايتهاي «دوستي» در تاريخ انديشه سياسي متمركز ميشود.
تم
يورگن هابرماس ،متفكر انتقادي معاصر نيز از منظر خاص خود به احياي مقوله دوستي
پرداخته است .در نگاه هابرماس البته مدرنيته فينفسه بد نيست و به عنوان پروژه ناتمامي است كه
بايد در مسير صحيح خود هدايت شود .بر اين اساس ،هابرماس نه لزوماً به نفي مدرنيته و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
ارزشهاي آن ميپردازد و نه آنرا بيكموكاست مورد تأييد قرار ميدهد .تأمل انتقادي هابرماس بر
كارآمد او را به مقوله «همبستگي» رهنمون ميشود« .همبستگي» مقولهاي است كه همزمان
مسائل مدرنيته،
با احياي ارزشهاي كلاسيك ،چون «دوستي» ،در جامعه معاصر ،اهميت ارزشهاي مدرن چون
831
«صلح» را نيز مورد توجه قرار ميدهد و با تأكيد بر لزوم توجه همزمان به حقوق عمومي و

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
كارآمد
831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
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خصوصي ،به مثابه منبع مشروع هنجارگذاري در اجتماع عمل ميكند« .دغدغه» و «اهتمام» به
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمدمعنايي اعضاي جامعه
بازارهايهمدلي
ديگري در همبستگي ،محوريت دارد و بر اين اساس ،همراهي و
ضرورت مييابد« .اذعان» به تفاوتها و پذيرش ديدگاههاي متنوع در ميان اعضاي جامعه ،آنرا به
حقووووق مات يوووم و نظوووم

فضاي امن و سالمي رهنمون ميشود كه در آن ،علاوه بر اينكه دوستي و اشتراک ميان افراد محور
بازارهاي كارآمد

است ،تلاش مش ترک براي رسيدن به غايتِ شكوفايي و تعالي اجتماعي ،افراد جامعه را به عنوان
ت و نظم بازارهاي كارآمد

كساني كه در يك سامان نيك سياسي در كنار يكديگر به سر ميبرند ،در مسير گفتوگو و تعامل
حقووووق مات يوووم و نظوووم

كارآمدعرصههاي خصوصي و
بازارهايسوم،
بيناذهني هدايت ميكند« .همبستگي» مقولهاي است كه چونان دنياي
عمومي را به يكديگر ميپيوندد و تعارض مفروش ميان آنها را در هم ميشكند.
يادداشتها
1. amor.
2. amicita.
3. tyranny .
4. Affection.
5. Understanding.
6. Business.
 .1براي توضيح مبسوط درباره اين تحول مراجعه كنيد به :مكاينتاير ،2816 ،فصل  6و 21؛. Habermas, 1973, ch. 1
8. I.
9. Me.
10. Mitsein.
11. Care.
12. Ontic.
13. bleak care.
14. Daseinsanalytik.
15. Supplement.
16. Existential.
17. Ontological.
18. The Politics of Friendship.
19. Recognition.
20. Care.
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