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 فلسفه سیاسی در عصر جهانی
 *محمدتقی قزلسفلی

 چکیده
شرایط سیاسی و اجتماعی و رخدادهای عصر خود  تأثیر  تحتهمواره  ها و نظریه ها یشهاند  دانیم نیک می

گرایی در این مورد اعتقاد دارد  . برای مثال مکتب زمینهاند بوده و چه بسا در واکنش به آنها تدوین شده
مگر آگاهی از موقعیت و شرایط زمانی که متفکران در آن  ،ی متفکران ممکن نیستها یشهاند  شناخت
عصر »در مواجهه با واقعیت عینی چون  نیزرسد فلسفه سیاسی معاصر  می . بر این اساس به نظراند زیسته
حاضر، نویسنده این پرسش اصلی را  . بر این اساس در مقالهگون آن قرار گرفته باشدو آثار گونا« جهانی

ناپذیری ناشی از به هم پیوستگی رو به تزاید جهانی از یکسو و در  مطرح کرده است که با توجه به اجتناب
تری دارد؟ به عبارت  ابل تداوم مشکالت جهانی، کدام فلسفه سیاسی قابلیت عملی و کاربردی مناسبمق

 سؤالدر پاسخ به  عیت کنونی کمک کنیم؟قسیاسی در مو توانیم به عملی شدن فلسفه میدیگر چگونه 
لیبرالیسم  رقیب، وجهی ازسه نظریه ی پژوهش نشان داده است که در میان ها اصلی، نویسنده طبق یافته

بهترین پاسخ به چالش مذکور است. به این  ،برماس و جان راولز آمدهها  یها یشهاند  در اخالقی که عموماً
چرا نگره سوم  شود که مشخص میشدن  گونه تلقی از جهانی  منظور با ترسیم سه وضعیت یا سه

ضمن  ،ای اثبات فرضیه اصلی)لیبرالیسم اخالقی( از بعد تحلیلی و کارآمدی اهمیت پیدا کرده است. بر
ده شعنوان چارچوب تحقیق استفاده  هنجاری انتقادی به از نظریه ،برماس و روالزها  گیری از آرای بهره

 به نگارش درآمده است.ای  است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه

 واژگان کلیدی
 برماس، جان راولزها  گرایی فرهنگی، یسیاسی معاصر، جهانی شدن، نسب فلسفه
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  آرمانشهر باورانه است گرایانه طور واقع  به فلسفه سیاسی هنگامی 

 آنچه را معموالً حدود و امکان سیاست عملی که 

 شود، گسترش دهد. نامیده می

 مردمانجان راولز، قانون 

 جستارگشایی
بود.  المللی بینکشور سوئیس میزبان دو نشست مهم  ،1392در روزهای آغازین بهمن 

ی معتبر و ها مدران، صاحبان شرکت متشکل از سیاست ،«داوس»گردهمایی مجمع جهانی 

مسائل مهم و مبتالبه اقتصاد  ی خبرساز هنری و اجتماعی که دربارهها بزرگ و برخی چهره

تراژدی  ترین مهم بود که درباره« 2 نشست ژنو»پردازند. دیگری  میحث و اظهارنظر جهانی به ب

و  ها فارغ از کاستی ،سوریه تشکیل شد. این دو رویداد ساله انسانی در خاورمیانه یعنی نزاع سه

ی بزرگ، گواه روشنی از تحول بنیادین در ساختار اخالقی و سیاسی ها شیطنت برخی قدرت

و دیپلماسی در سطح کالن را برای  مستقیموگوهای  که اهمیت گفت سیاست جهانی است

 یریاست جمهور ،گذارد. چنان که حسن روحانی میی بزرگ به نمایش ها مواجهه با بحران

ما باید تالش کنیم شرایط بهتری برای صلح بیشتر » ایران در اشاره به این مهم تصریح داشت: 

 (4/11/1392)جراید،« جاد کنیمای ها تر ملت در جهان و ارتباط نزدیک

ی ها د دکترینمعتقدن، اند المللی بینمل پیرامون نظریه سیاسی و أآنها که در کار تدوین و ت

ی زنده برخیزد. و به عنایت آنچه رخ داده و ها بایست از دل رویدادها و جریان میمد آخوب و کار

متفکر  ،نا آرنتها  دهند.آنچه در آینده نزدیک محتمل است، راهکاری نظری و کاربردی 

یشه همیشه دغدغه آینده اند  کید دارد کهأتمیان گذشته و آینده  برجسته سده بیستم، در کتاب

 آرنت،« )از آن رو که تفکر همواره در شکاف گذشته و آینده رخ داده است»را داشته است 

در  ها رخداد خود از بطن ها یشهاند  گیرد که میدر عین حال فرض  وی .(13-29، صص 1388

آیند و بهتر است با آنها مرتبط بمانند تا بتوانند با ماندن در  میتجربه زنده جامعه بشری پدید 

ویژه هنگام بروز اختالفات و  مساعدتی نیز در حال و روز ایشان به"ها جهان مشترك انسان"

که  (84ص ، 1392 )شایگان،« تورم هویت»مصائبی چون بحران اقتصادی یا مخاطرات ناشی از 

 داشته باشند.  ،زند میای دامن  به منازعات قبیله

باره دغدغه دگر  "ها دنش عصر جهانی"رسد با توجه به این دو رویداد مهم در  میبه نظر 

زیستن و حفظ ماهیت اخالقی بشر و در مقابل، وظیفه فلسفه سیاسی یا آن صورت  نیک
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این  بشتابد، اهمیت دو چندان یافته است.هنجارین از فلسفه سیاسی که به کمک چنین امری 

انگارانه یا  ی عملها دغدغه» سخن از ی اخیر نویسندگانی چون فرد دالمایرها در سال که

، اند وردهآسیاسی معاصر به میان  در فلسفه (11، ص 1386)دالمایر، « چرخش پراگماتیستی

 (1)سیاسی است. نظریه نشان از اهمیت این مسئله و تالش برای نشان دادن خصلت کارکردی

تر  درباره جهانِ مدرن یا دقیق ها پردازی ی گذشته بخشی عمده از نظریهها در طول دهه

 اخالق صغیر آمیز و تخیلی داشته یا به تعبیر آدورنو در کتاب ای اغراق جهان مدرن آینده، سویه

ی سیاسی ها خواهی دست شسته بر آن است حال امیدی به فلسفه و فلسفه آرمان از عرصه

چنین که  کند میاخالقی در عصر جنگ و خشونت چنان پیشرفت  بیی ها مایه بنچون  ،نیست

 .(Adorno, 1978, pp.96-97) شود میبه دانش مالیخولیایی بدل خواستی 

بر این اساس مفروض اصلی نگارنده در مقاله حاضر ذیل این بحث هنجاری و انتقادی 

یشه که اکنون همه در جهانی واحد اند  نوع برخورد اخالقی ما با این شود که اصوالً میمطرح 

را  ها شدن تواند کیفیت ورود و بهترین وضعیت قرار گرفتن در عصر جهانی میکنیم،  میزندگی 

رقم بزند. بدیهی است نوشتار حاضر در پی واکاوی و پاسخ به این پرسش است که با توجه به 

و مشکالت اقتصادی و اجتماعی،  ها یوستگی جهانی و بروز نارساییم په  ناپذیربودن به اجتناب

قابلیت عملی و کاربردی بهتری دارد؟ از این رو در بخش بعدی  ،کدام فلسفه سیاسی هنجاری

طرح نگرانی فلسفه سیاسی در طول  ،ل عصر جهانی و همسو با آنئای از مسا پس از بیان پاره

تر  به عبارت دقیق .دشن دفاع خواهد آی ها ر و ویژگیمورد نظنظریه یا  الگوحیات خود، از 

فلسفه سیاسی با ادعای  ، بهتر استوجهی از نوسازی فلسفی و اخالقی ضرورت داردکه اکنون 

پیش . Bird, 2006, p.27)) آماده کند و موقعیتی خود را برای چنان ضرورت 1«رحمانه نقد بی»

 رسد. میی فلسفه سیاسی ضروری به نظر ها مل بر مبانی و بنیانأاز آن، ت

 . ماهیت هنجارین فلسفه سیاسی؛چارچوب نظری1
ای هنجارین است، بدان معنا که هنجارهای اجتماعی مانند قوانین و  فلسفه سیاسی رشته»

آیزایا برلین  .(10، ص 1391 )ولف،« بخشد میمعیارهای آرمانی زندگی اجتماعی را سامان 

فلسفه سیاسی عبارت است از »  نویسد: میت هنجارین فلسفه سیاسی شهیر در اشاره به ماهی

معرفت  .(Berlin, 1984, p.120)« ی اخالقی در عرصه سیاسیها یشهاند  کشف یا کاربرد»

 برای« امر سیاسی»گاهی در خصوص سرشت نظم صحیح است. از این رو آهنجاری همانا 

                                                                                                                                        
1. Ruthless Criticism 
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ورزی هنجاری  یشهاند بلکه امر مطلوب است. وجه مشخصه  ؛ی هنجاری امر واقع نیستها یشهاند 

اندیشه » ،به عبارت دیگر. ه در راستای زندگی خوب قرار داردست کاتفحص در باب امری 

، 1387)منوچهری،  «دهد مییافته از سیاست را ارائه  نظام یهنجاری تصویرهای نمادین کلیت

 .(44ص 

ماهیت هنجاری دارند، تنواره فلسفه سیاسی را ی زندگی اغلب ها از آنجا که پرسش اصوالً

سخن از مرگ  1960و  1950ی ها دههساخته است. هرچند در طول « پژوهش هنجاری»

جدا از  .(2)تقویت شد بار دیگراین حوزه  1970فلسفه سیاسی به میان آمد؛ اما از آغاز دهه 

در عین حال بروز مسائل  ،روالز انصاف عدالت به مثابهثیرگذار از جمله کتاب أانتشار برخی آثار ت

ی حقوق مدنی و تعریف مجدد اصول ها گسترش جنبش بغرنج جهانی همچون جنگ ویتنام،

 (.Parikh,1998, pp.505-508ثیرگذار بود )أعدالت و آزادی نیز در این امر ت

حیات جمعی یا  یشود که چگونه قلمرو میدر چارچوب این رهیافت گفته و پرسیده 

دمیان از امر مطلوب فاصله گرفته و هنجارهایی چون همبستگی، گفتگو و وفاق جهان زندگی آ

در آن تضعیف شده است. طبق این مالحظه انتقادی بود که در دو سه دهه گذشته، چند 

رایی کردند که در این بین مجادالت لیبرالی و آ گرایش رقیب در حوزه فلسفه سیاسی صف

یی چون الکالئو و موفه اهمیت بیشتر ها آنتاگونیست راًگرایان و اخی کامونتاریانیستی/جماعت

 شده از سوی جان راولز و چنان مبانی مطرح یافته است. در حوزه تفکر هنجاری انتقادی هم

. چنان که متفکرانی چون اریک ووگلین، کالینگوود، بیکو اند برماس اهمیت خود را حفظ کردهها 

ی آن دو را ها فرد دالمایر و اسولیوان هم دغدغه کین،پارخ، مایکل ساندل، جان گری، رونالد دور

خورد؛ مک اینتایر، والزر،  میچشم ه گرایان تنوعی از متفکران ب . اما در بین جماعتاند پی گرفته

ها  مدرن چارلز تیلور و چند تن دیگر. البته شق ثالث دیگر هم با نزدیک شدن به آرای پست

ضد فلسفی و پراگماتیستی و رئالیستی  ۀورد که دو نگروجود آ هجهتی دیگر در فلسفه سیاسی ب

لویت وی ریچارد رورتی است که از اها یشهاند ، را شکل داده است. نگره پست مدرن اول

یی چون الکالئو و موفه است ها از آن اشمیتی ،دموکراسی بر فلسفه سخن رانده است. نگره دوم

. مباحثه بین اند زنده کرده ،یاست معاصرکه اهمیت منازعه و شناسایی دشمن و رقیب را در س

جغد " شد ادعا کرد واقعاً میای است که به قول بیکو پارخ  گونه ی رقیب بهها این افراد و جناح

 (.(Parikh, 1998, p.207پرواز خود را آغاز کرده است  "مینروا

های هنجاریِ فلسفه سیاسی بر  مایه ی رقیب با استناد به بنها این مجموعه مکاتب و جریان

آن شدند که به ما بگویند کجا هستیم و چه راه یا عواملی ما را به مقصد مورد نظر، یعنی همان 
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ما در  شود که برای همه میفلسفه سیاسی با موضوعاتی درگیر » بنابراینرساند.  می "امر نیک"

دامنه مناقشات فراتر از  ،ظرناز این (. 18، ص 1387)میلر،  «سطح جهانی اهمیت حیاتی دارد.

ی نظری بر این نکته اجماع دارند ها رسد همه جریان میمباحث آکادمیک صرف است. به نظر 

« خوردار نیستراز وضع سالمت خوبی ب» مثبت وجوهرغم  هبایم که  جهانی مواجه یعصرکه با 

 .(2و1، صص 1382)کامپانی، 

ی ها رو است که با افول ایده هروب متناقضیی سیاسی با وضع ها اینک عرصه نظریه

و در عین حال عرصه زندگی  (3)سوسیالیسم و لیبرالیسم مصادف شده مانندشمول  جهان

استوکر، همچنان با خطرات جنگ، تفرق ملی، مذهبی و سرزمینی مواجه است )مارش و 

ی چون با افزایش منازعات و تردید در عملی کردن خیرهای بنیادین، متفکران .(58، ص 1378

که  اند آثار خود را متوجه این مهم کرده ،فرد دالمایر، اسولیوان و رونالد دورکین و ترنس بال

کنند  ها  شدن  فلسفه سیاسی را بیش از پیش درگیر مسائل اساسی زندگی بشری در عصر جهانی

(Ball, 1995, pp.394 -395 به زعم نگارنده، فلسفه سیاسی ب .)ی به طورکلی و فلسفه هنجار  ه

ماند، مگر آنکه خود را با شرایط جدید ناشی از  میپوچ و اتوپیایی باقی  ،طور اخص به نوبه خود

ها همسو کند. به این ترتیب، باید ضمن التزام به مبانی هنجاری، بر طرحی  شدن چالش جهانی

را به عینی و تجربی استوار باشد تا بتواند روابط دیالکتیک جهان زیست را فهم کند یا اصالت 

گرایی کالسیک فاصله بگیرد. امروزه زندگی  ی تولید هنجاری معتبر دهد و از ذاتها تحلیل رویه

طور مستقیم با  فرهنگ، اقتصاد و سیاست دیگر جوامع تلفیق شده است؛ از این رو  هما ب

تواند بدون فهم مناسب موارد ذکرشده قابل اتکا باشد؛ چرا که در غیر این صورت تنها به  مین

 (.Bird, 2008, p.251امری نظری فرو خواهد کاست )

به این معنی که »د و پیوسته هشدار دهد. وآگاه ش ها فلسفه سیاسی باید نسبت به بحران

ی عصر و نسبت به منابع شناختی فلسفه سیاسی ها نظیر و بحران به شدت در مورد امکانات بی

(. به همین ترتیب نسبت 397 ، ص1388)اسولیوان، « هشدار دهد و با جهان بیشتر درگیر شود

آگاه و از بعد اخالقی و هنجاری متعهد به ترسیم  ها، به واقعیت فراگیر سرکوب و بدبختی انسان

پرداز در این چارچوب دیگر  تر باشد. نظریه وطنی گیری خود جهان علل آن باشد. باید در جهت

کند. تجربه فلسفه  میئوالنه عمل ایدئولوگ نیست. او از نظر فکری جدی و از حیث اخالقی مس

انگار و از آن سو تکثرگرایی  ناپذیری یگانه گرایی، نرمش سیاسی گذشته نشان داده است التقاط

ی زندگی وجو جستی غیرمنسجم برای ها ناپخته، پاسخ نظم و افسارگسیخته یا انسداد بی

 عادالنه و دستیابی به امر نیک خواهند بود.
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عصر مجازی باید گفت هر  دری فراروی زندگی ها گذشته و چالشبه تجربه سده  توجهبا 

کردن سه خاصیت یا ویژگی  شدن خود نیازمند لحاظ فلسفه سیاسی برای موفقیت در کاربردی

دوم  .های مطلوب در نهاد یا سازمانی سیاسی را تعریف کند است: اینکه بتواند اصول و آرمان

های اخالقی و سیاسی  د اجتماعی و پیشبرد آرمانکانتی در خدمت نق -آنکه به معنای سقراطی

گوی مستمر پیش و ای از آینده مطلوب را در چارچوب ضرورت گفت و سرانجام، انگاره .باشد

 چشم داشته باشد.

از سه منظر یا سه نظم « عصر جهانی»در ادامه با تلفیق تئوری و عمل، پدیده 

فنی است  –اقتصادی  اساساً ،ل نظم جهانیشود. منظر یا سویه او میشونده توضیح داده  جهانی

 ،و توضیح دهد. سویه دوم کندتواند آن را پشتیبانی  میگرا  و مبانی معرفتی فلسفه سیاسی فایده

ی متکثر فرهنگی و سیاسی ها شده جهانی است که درگیر قرائت وضعیت متکثر و نسبی

دهد. نظم  میی پست مدرن آن را مورد حمایت قرار ها و مبانی معرفتی نظریهر . از اینباشد می

سوم جهانی در مقابل دو رویکرد فوق مدعی هماهنگی با خیرهای بنیادین است که مورد 

حمایت رویکرد لیبرالیسم اخالقی یا کانتی است. بر این اساس، نویسنده این فرض را اثبات 

سیاسی را در عصر جهانی شدن  تواند نقش کارآمد فلسفه میاین نظم سوم کند که چگونه  می

برماس نیز ها ادعا از آرای جان راولز و یورگناین به منظور تقویت  .مدی بهتر ایفا کندآبا کار

 .شدخواهد  استفاده

 و سه نگره فلسفی (4)سه تلقی از عصر جهانی .2
 Lechner)گردد  میشدن و عصر جهانی به چند دهه گذشته بر کارگیری واژه جهانی ابداع و به

and Boli,2008, p.7). مدرن  جامعه":گوید میدرست است که  یسن تعبیر اما این تعبیر آمارتیا

و انقالب  روشنگری فلسفه گیر و جهانی مثل رنسانس، ی همهها ثیر جریانأت تحت امروزی اساساً

صنعتی بوده است که توانسته در طول این چند سده هریک به نوبه خود تلقی از جهانی واحد را 

(. یا به قول توماس فریدمن توانست در فاصله طوالنی Sen, 2008, pp.18-25)"سروسامان دهند

این اساس بر (. 40، ص 1381 )فریدمن، سطح شدن جهان کمک کندمبه  2000تا  1492

ی متفکران مختلف مورد توجه قرار ها یشهاند  رای مربوط به عصر جهانی درآو  ها یشهاند  هرچند

توان اجماعی از آنها را در تعریف رولند رابرتسون یافت که این پدیده را به  میاما  ،گرفته

ی ها ؛ چنانکه جنبهاست چون درهم فشردگی فزاینده زمان و فضا توصیف کرده اختصار، هم
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 2فشردگی معتقد است این درهم یگیرد. و می، سیاسی و فرهنگی را در بر اقتصادیمختلف 

 و نیز( 30، ص 1380کرده است )رابرتسون، میرا انضما 3تلقی آگاهی از جهان همچون یک کل

(Robertson, 2008, V)در اثری اند . هلد و مک گرو  همین تلقی از عصر جهانی را پی گرفته .

ازه، سرعت یافتن و اند  شدن گسترش مقیاس، رشد و جهانی»است:آمده  مشترك از این دو

 .(1-2، صص 1382 )هلدو مک گرو، اجتماعی استتعمیق جریانات گوناگون و الگوهای تعامل 

از حالت بسته بودن، جغرافیا داشتن و  کالن است که اساساًای  به جامعه عصر جهانی ورود

تصمیماتی که در  ی مردمان را دیگر عمدتاًزندگ»و محلی خود خارج شده است.  می شکل بو

 (150، ص 1390 )فرای و اوهیگن، «زند. میرقم ن ،شود میداخل مجموعه مرزهای ملی گرفته 

م شده و أنوعی تعامل عوامل ملی و فراملی به وجود آمده که اینک با جهانی شدن ارتباطات تو

جهان  رو از این .6و پیوستگی 5فراگیری ؛ 4بودنچند خصلت مشخص پیدا کرده است: فراملی 

 (. Held, 2000, pp.10-12شده و عصر جدید هم عصر اتصال است ) جدید، جهانی وصل

توماس فریدمن با تعریف جهانی شدن، همچون فرآیند مسطح شدن جهان از سه دوره 

گیرد که  میدر بر  را 1800سال تا حدود  1492سال از گوید. نخستین دوره  میبزرگ سخن 

سازی مرحله اول خاص کشورها و  جهان از حالت بزرگ به متوسط تبدیل شد. جهانیطی آن 

بود. در این مرحله، عامل کلیدی تحول و نیروی پویای فرآیند یکپارچگی جهانی در  ها قدرت

عضالنی، چقدر ماهیچه، چند قوه اسب بخار، یا نیروی باد یا  ۀاین است که کشوری چقدر قو

اقه آن در چه حدی است. دوره بزرگ جهانی خلّ وانرگیری این نیرو، تکا هبخار دارد و برای ب

ی حاصل از بحران ها رخ داد. با وجود وقفه 2000تا  1800های  شدن یا مرحله دوم در سال

ی اول و دوم جهانی، اما تحوالت شگرف فنی، جهان را از ابعاد میانه ها بزرگ اقتصادی یا جنگ

عامل کلیه تحول و قوه محرك  ها ، شرکتدومن مرحله شد به کوچک کاهش داد. در جهانی

 ،از سپیده دمان هزاره جدید آغاز شده که سوممرحله ی جهان بودند. جهانی شدن گیکپارچ

قواره  جهان از کوچک به ریز کاهش یافته است. نیروی محرکه این مرحله توان نوظهور فرد 

متفکرانی چون نند. در عین حال ک میاست. افرادی که در عرصه همکاری و رقابت فعالیت 

ناپذیری عصر  نتینگتون در اشاره به عینیت و اجتنابها  رولند رابرتسون، پیتر برگر و ساموئل

                                                                                                                                        
2. Incompression 
3. World as a Hole 

4. Transnationalization  

5. Prevasiveness 
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 )برگر و اند شمار یاد کرده ی بیها شدن شدن یا جهانی جهانی از تکثر روندهای جهانی

 .(29-61، صص 1384 نتینگتون،ها 

شناختی از  در جهت اثبات فرضیه خود، در معنی هستیگیری از این نظریه  نگارنده با وام

گیری  پی ها خود را در یکی از این نظم یشهاند  عصر جهانی به سه نظم جهانی اعتقاد دارد که

نظم دوم جهانی )تکثر ارزشی  ب( ؛نظم اول جهانی) با زیر ساخت اقتصادی ( الف( خواهد کرد.

 .ی اخالقی از جهان واحد )یا نظم سوم جهانی(جهانی شدن به مثابه تلق پ( ؛گرایی ( و نسبی

 نظم اول جهانی الف(

ی اقتصادی ها کید و تمرکز بر جنبهأپردازان علوم اجتماعی، جهانی شدن را با ت بسیاری از نظریه

را عرصه اقتصادی  می ترین عرصه فعالیت آد . به این معنا گستردهاند بازار تعریف کرده و اصوالً

ای از فرایندهایی  این نظم مجموعه معتقدند کهگراهام با همین تلقی  – . گیبسوناند دانسته

شدن  المللی المللی، بین واسطه آنها جهان به سرعت از طریق افزایش تجارت بین است که به

شود  میشدن فرهنگ کاال در فضایی اقتصادی ادغام  المللی تولید و بازار و بازارهای مالی و بین

ثیر نظام اقتصادی أت طبیعی است این نظم سخت تحت .(192-209، صص 1388 )مارتینز،

اقتصادی  -ی گذشته به شکل نظام اجتماعیها داری باشد که در طول دهه غالب یعنی سرمایه

شدن عبارت  جهانی»گوید:  میمسلط درآمده است. به همین دلیل، جان استوری به درستی 

حاصل  .(301، ص 1388وری، )است «در مقیاس جهانیداری  است از استقرار اقتصاد سرمایه

؛ بلکه اند داری جهانی کشانده شده آنکه نه فقط همه مردم بیش از پیش به مدار اقتصاد سرمایه

 ها شدن فرهنگ را تغییر داده و فرایند رو به افزایش یکدست ها فرهنگ غربی دائم سایر فرهنگ

ی ها دیگر این نظم، مشکالت و بحران ۀست. اما سویدر پارادایم اقتصادی غربی را در پی داشته ا

ی اقتصادی و اجتماعی بروز کرده است. گمان برآن بود ها است که در شکل نابرابری ای عدیده

گرا و در این اواخر لیبرتریانیسم  ی سیاسی فایدهها که همپای رشد صنعت و حمایتی که نظریه

همه خواهد بود.  ؛ خوشبختی و عدالت از آنِدان برای تسهیل رقابت کامل از آن به عمل آورده

جویی جان استوارت میل و در نیمه دوم قرن  در فلسفه سیاسی آدام اسمیت و فایده برای مثال

آزادی  و یک و نوزیک تصریح شده است اگر حضور دولت به حداقل کاهش یابدها  بیستم آرای

روی در کتاب ها  اما چنانکه دیوید مین شود، دیگر مشکلی در جهان نخواهد بود.أکامل رقابت ت

سازی خالق زیادی  ویران»سفانه مستلزم أاین ایدئولوژی مت ،( فاش کرده2005)نئولیبرالیسم 

جویانه سده نوزدهم به  چنانکه در همسویی با نهج فایده .(10، ص 1386 روی،ها ) «بوده است
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شغلی، احساسی، جنسی، ی ها زمینه هدلیل حمایت و استقبال از قراردادهای موقت در هم

گران اقتصادی، ریشه  فرهنگی و خانوادگی اثراتی نامطلوب به جای گذاشته است. برخی تحلیل

 اند. اصلی بحران اقتصادی اخیر را در همین چارچوب ارزیابی کرده

ترین منتقدان فلسفه سیاسی  درست براساس همین نتایج بوده است که حتی سرسخت

فراهم  ثر بازارهاؤه در برخی موارد شرایط یکسان برای کارکرد مند کهست بازار آزاد معترف

پول، المللی  بینای قوی از نخبگان اقتصادی مثل صندوق  نبوده است. در شرایطی که شبکه

وری مناسب و  هامکان بهر مدیریت اقتصادی را زیر سلطه دارند، ،بانک جهانی و گروه هفت

  1993تا 1960های  سال طیدر »برای مثال شود. می معنا عدالت منصفانه به تعبیر راولزی بی

دالر افزایش  15400به  5700المللی صنعتی و ملل در حال توسعه از  د سرانه بینآمشکاف در

از این قرار است که مستضعفان را  ،ای خاطرنشان کرده طور که نویسنده یافته است. مسئله همان

 . به عنوان شاهدی دیگر(193-209، صص 1388 )مارتینز، «زمین نیست نشانی از میراث بر

میلیون کودك مجبور  200بیش از  ،2012درخصوص وضعیت کودکان باید گفت در پایان سال 

 .اند بازار جهانی برای گذران زندگی بوده« گتوهای»فرسا در  به کار سخت و طاقت

وضعیتی که دهنده این است که درست در  از جمله مسائل همچنان الینحل و تکان

در جوامع در حال توسعه،  ،گوید میوری برای همگان سخن  هنئولیبرالیسم اقتصادی از بهر

میرند که در غرب  میهای قابل پیشگیری  کودك زیر پنج سال در اثر بیماری 300روزانه 

ی بهداشتی اولیه برای همه کسانی که در حال ها مین مراقبتأی تها . هزینهاند کن شده ریشه

لیارد دالر یهار مچلیارد دالر است که حدود یم13ساالنه حدود  ،از آن محروم هستندحاضر 

سال صرف غذای  کنندگان اروپایی و ژاپنی در طول یک ست که مصرفایی ها کمتر از هزینه

تا حدی  ،آنچه پیش آمده .(87، ص 1382 )هلدومک گرو، کنند میحیوانات خانگی خود 

شدن رشد  گرایی است که ذیل نظم اول جهانی سیاسی فایدهتوجه محصول حمایت فلسفه  قابل

وریک به پدیداری نوعی لیبرتاریانیسم در اخالق ـای تئـون در معنـو توسعه پیدا کرد و اکن

سخن از حمایت از انتخاب فرد است. لیبرتاریانیسم در مقام یک  یافته که در آن اساساً  تقلیل

زیرا در آن همه امور »ای ناموفق بوده است.  جویانه نظریه شیوه زندگی مبتنی بر اخالق فایده

یک موجود  عنوان شود. در این نظریه به فرد به میتثبیت جامعه برمبنای قرارداد تعیین و 

شود که با دیگران در قراردادهای اقتصادی مختلف  نه یک هویت دارای تاریخ نظر می و 7انتزاعی

از منظر کانتی،  باید گفت. (110، ص 1381 ،)پایا «ندک میسپس آنها را فسخ  شود و میوارد 

                                                                                                                                        
7. Abstract Individual 
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پذیر  نه تنها این حقوق را آسیب ؛زادی و حقوقآگرایی یک دفاع سراسر ابزارگرایانه از  فایده

ی ها گرا در محاسبه ماند. فایده میسازد، بلکه در حفظ حرمت و کرامت ذاتی افراد نیز ناتوان  می

نفسه و شایسته احترام  منزله اهدافی فی نه به ،داند میخویش مردم را ابزار سعادت دیگران 

  .(9، ص 1374 )ساندل،

رسد لحظه تاریخی تفکر لیبرتارین در نظم اول جهانی در حیات سیاسی رونالد  میبه نظر 

ریگان در امریکا و انگلستان زمان زمامداری مارگارت تاچر پدیدار شد؛ چنانکه از آن دوره به 

نتیجه این رویکرد و هژمونی حاصل از نیروهای اقتصادی، پیوند میان عمل  شود. در میبدی یاد 

داری گسست و به جای وظیفه  و نتیجه، فضیلت و پاداش، تالش و دستاورد، بازده و خویشتن

نهایت اخالق نیز به در المصالحه روابط اجتماعی شد و  اخالقی است، قرارداد وجه می که مفهو

نظم دوم که  نگارهای دیگر از مسائل مربوط به عصر جهانی، ا ویهخصوصی بدل شد. در سزبانی 

پسامدرنی توام شده نیز آثار و پیامدهایی ایجاد کرده که خود  موقعیتو  8گرایی با نظریه نسبیت

از مبانی فلسفه سیاسی همین نحله سود جسته است. این مهم در بخش دوم مورد بررسی قرار 

 گیرد.  می

 نظم دوم جهانی ب(

خورد. آنچه که در تلقی  مییشه پست مدرنیته پیوند اند  شدن در معنای نظم دوم، با انیجه

ها و اعتقادات شده است.  فرهنگی، مشوق تکثیر گفتارهای اقلیت، نیز متکثر شدن ارزش

 ،شود میای که هنگام تشخیص بروز وضعیت پست مدرن اعالم  مشهورترین اصل یا همان کلیشه

های  و اینکه ما اکنون در متن روایت اند روایات اعظم به پایان رسیدهچیزی نیست جز اینکه 

بریم. از این منظر در عصر جهانی به معنای دوم، هیچ نوع  میتکثیرشونده و اغلب رقیب به سر 

شناسی متفکران  توصیف پایدار از شکل مسلط ِتغییر جهان وجود ندارد. براساس مبانی معرفت

به سوی وضعیتی  تسرعبه جهت بودن زمان جهانی، ما  حس تکاین حوزه، همپای محو شدن 

ها و  فضایی نامحدود از تاریخ ،ماند میکنیم که در آن تنها چیزی که باقی  میزده حرکت  آشوب

ای است برای  پسامدرن برنامه»تفسیرهای عجیب و غریب خصوصی است. به قول میلز و براویت 

تمایز بین نفس و جهان خارجی، بین زن و مرد، سوژه  برداشتن تمام مرزها، برای زدودن هر نوع

 .(247، ص 1385میلز و براویت، « )و ابژه، ذهن و جسم

                                                                                                                                        
8. Relativism Theory 



 63      1393شماره هفتاد و دوم / سال بیست و سوم / پاییز 

متنابه   مینظمی، حج بیای  یا در حقیقت گونه پشتوانه نظری این نظم ،چنان که گفته شد

ی فلسفی تامس کوهن و آنارشیسم نظری ها گراست که از نظریه شناسی نسبی از آثار معرفت

پاول فیرابند شروع شده و به نویسندگان پسامدرن مشهوری مانند ریچارد رورتی، ژاك الکان، 

فلسفه، سیاست، اخالق، نقد ادبی و مقاالت فرهنگی رسیده  یژاك دریدا و ژان بودریار در قلمرو

گرایی مبنا باشد، دیگر جایی برای  اگر در قلمرو معرفتی، نسبی ،دانیم میاست. چنانکه 

ی کلی و عام برای نقد و قضاوت در میان دعاوی ناسازگار معرفتی و ارزشی باقی ها مالك

شناسی هیچ امر یا استداللی برتر نباشد، دیگر  معرفت نظرماند. به عبارت دیگر، وقتی از  مین

ای متناظر  گرایی اخالقی و ارزشی به شیوه اصول اخالقی یا نظم اخالقی باقی نخواهد ماند. نسبی

ی ها ها تصریح دارد که اخالقیات عام و کلی وجود ندارد و شیوه عینی جهانِ فرهنگبا واقعیت 

های اخالقی متفاوت از حیث ارزشی با یکدیگر قابل قیاس  اخالقی مختلف متعلق به نظام

ی عام اخالقی هستیم و چون به شیوه نظام ها نیستند. السدیر مکینتایر معتقد بود ما فاقد ارزش

ها( در جهان  شدن در عصر کنونی )عصر جهانی»کنیم، از این رو  میحرکت نگرا  اخالقی غایت

کند  میکنیم و هر فضیلتی تنها درون سنت خاص معنا پیدا  میمابعد اخالق و فضیلت زیست 

(MacIntyre, 1981, pp.20-35). 

ایم که با  باوری جدید قرار گرفته گوید در وضعیتی از ذهن مینظم دوم جهانی شدن به ما 

انفجار معنا و پایان امر اجتماعی و زوال امر سیاسی و انتقادی، امکانی برای تمایز و تفاوت و 

، 1386 )بنت، "ی شناور استها فقط بازنمودهای ناپایدار و دال"تعهد نیست. آنچه وجود دارد 

دنیایی بیش از »:ها که کیملیکا برآن تصریح داشته است همچون جهانی از کثرت زبان .(53ص 

، در دو دهه اخیر ها (. جهان قبیلهKymlicka, 1997, p.2« )صدها گروه قومی زبان و 600

فرای و کشی شده است ) از ناامنی قومی، خشونت و نسلای  دهنده ی تکانها گرفتار فوران»

توجهی دولت  در صورت بی اند طلبان چچنی تهدید کرده یی( جدا270، ص 1390،آوهیگن

( را برهم 2014) «المپیک زمستانی سوشی»شان  نی و سیاسیی قانوها پوتین به خواسته

نیویورك را همسایه کابل کرده است.  ،شدن خواهند ریخت. امر گریزناپذیر این است که جهانی

ویژگی عصر جهانی این است که به جای کاالی جدید، گوید:  میاولریش بک به زبانی گزنده 

غ مبلّ تواند میشدن از یک سو  پس جهانی همواره خطرات جدید را ارزانی ما کرده است.

اما اسباب تنوع، واگرایی و رستاخیز فرهنگی را به شکل گسترش  ،همگونی و ادغام ارزشی باشد

 ، اعمال وها ایجاد کند. وضعیتی که در آن جامعه یا فرهنگی بر همتایی شیوه ها خشونت

توان در هر لحظه  می ،گراییِ ذهنی گذارد. در این شرایط التقاط میکید أی گروه خود تها یشهاند 
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ثیرهای أرا یافت که در آن، اهداف و مقاصد و تعاریف و تای  وضعیت، گرفتاری و یا مخمصه

و نیروهای اجتماعی و فکری گوناگون همگرایی و تصادم پیدا  ها معارض و رقیب، گرایش

 کنند. می

اصل و » فته بود : آن عبارت معروف ییتس است که گ ،دوم پیشگویی وحشتناكپس نظم 

 زدگی افسونداریوش شایگان در کتاب  .(19، ص 1381 )یتمن، «مرکزی باقی نخواهد ماند

همزمانی همه سطوح »این وضعیت ناشی از آشفتگی چندگانگی فرهنگی را با عنوان  جدید

گاهی فرصت خودنمایی آچنانکه همه نوع  ؛( معادل گرفته است14، ص 1380)شایگان، یآگاه

. از آنجا که حقایق شدن عصر جهانی گاهی عصر اطالعات وآگاهی عصر نوسنگی تا آاز  ؛ندا یافته

اعتبار شده است؛ اکنون  بی اند، شناسی پیشین بوده عظیم متافیزیک که بیشتر بنیادِ هستی

شود. از این  میپایان از تفسیرهای گوناگون تبدیل  هستی در هم شکسته، به فرآیندهایی بی

های  ی مختلف وجود را بر مبنای ارزشها کند تا جنبه میهر فرهنگی صالحیت این را پیدا  ،پس

شرور »ویل و بازسازی کند. امروزه شاهدیم چگونه أقوم و زبان و جامعه و البته ذهنیت خویش ت

( از شاخ افریقا )جییوتی، اتیوپی، سومالی( تا شرق 15، ص 1390 )راولز،« اعظم تاریخ بشری

ند، پاکستان( از قلب خاورمیانه )مصر، عراق و سوریه( تا شبه جزیره بالکان و آسیا )ه

گرای افراطی فرصت عمل  ی قومها یافته شوروی سابق جنبش ی تازه استقاللها جمهوری

 .اند یافته

کنند.  میدر حقیقت متناظر با آن تغییرها، از طریق اعمال خشونت تصورات خود را ثابت 

ر این وضعیت ما در هر لحظه شاهد خشونت پست مدرن ناشی از برخورد د» نویسد: میشایگان 

گیرد و چنان ناآرام و  میخواهی شکل  گفتارهای فرهنگی خواهیم بود که بر محور هویت

(. 57، ص 1380)شایگان،  تبدیل شوند «طلبانه ند که ممکن است به نوعی شانتاژ هویتا تاب بی

. (36، ص 1386 )هال، شود میای متحرك بدل  جشنوارهل، هویت به ها  یا به تعبیر استوارت

ها و  خصوص در عرصه ارزش به« پایان روایت اعظم»مدرنی  یشه پستاند  ایان باربر با استناد به

کند. از دید او این دو  میگرایی توصیف  گرایی و جهان هنجارها، عصر جهانی را درگیری قبیله

ساز، در برابر  ک دونالدی همگونجهان م»یکدیگرند: ناپذیر در تنش با  اصل به نحوی اجتناب

این وضعیت به  در .(231، ص 1388)رابرتسون، « ساز گرایی لبنانی جهان جهادیِ فرایند خاص

فراهم « ایدئولوژی خانه»های سیاسی  گیری فلسفه قول رابرتسون شرایط و بستر برای شکل

زسازی هویت گذشته، چه بسا جهان را های اومانیستیِ با یی جریانأر شود که گاه با هم می

گرایی  دهد که چگونه تناسبی خاص میان نسبی سازد. بحث این بخش نشان می میترسناك 
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نظری پساساختارگرایانه و پسامدرن با تکثرگراییِ اجتماعی فرهنگی نظم دوم جهانی وجود دارد 

ز جمله خشونت هموار گیری از هر روش و وسیله غیرعقلی ا که در نهایت بستر را برای بهره

کند. اینها همان خطرات و پیامدهای دو تلقی از عصر جهانی به معنای نظم اول و نظم دوم  می

دنیای »آل آینده است:  چالشی جدی در مقابل نظم ایده ،هستند که به قول جان گری

صل از گرایی یا بنیادگرایی حا م با قومأجویی اقتصادی، تو های متوالی ناشی از فایده کشمکش

 (.165 ، ص1381 )گری،« )نظم دوم(  ها تکثیر هویت

 نظم سوم جهانی پ(

کننده زندگی نیک و اخالقی در عصر  درك این واقعیت که آن وجه از فلسفه سیاسی تبیین

ی بنیادین یا خیرهای اصلی باشد، نقطه عزیمت این ها تواند فارق از ارزش می، نها شدن جهانی

تلقی از عصر جهانی  های دو بخش پیشین نشان دادند، دو و استداللکه بحث  نوشتار بود. چنان

فنی( و دیگری نظم دوم  –یکی به معنای نظم اول )جهانی شدن با تعریف اقتصادی 

ی سیاسی مدافع خود بنا به ها گرایی موقعیت پسامدرن( با نظریه شدن با تعریف کثرت )جهانی

های  در برابر چالش عادالنه و اخالقی بوده و اساساً دالیلی ناتوان از ارائه تصویری از یک زندگی

ی اخیر ها کوشند. در سال میتفاوت هستند یا در تشدید مصائب و مشکالت موجود  فراروی یا بی

ی عدالت ها غهدبرماس، اولریش بک و آنتونی گیدنز ذیل دغها فرانسیس فوکویاما و یورگن

شناختی نیز بر پیامدهای نظم اول و نظم دوم  یی انسانها راولزی، جدا از نقد اقتصادی، نقد

-)انسان اقتصادی یا محصول فناوری ژنتیک( و انسان سیار : انسان نظم اولاند مطرح کرده

طلبی و سترون است که  جهش یافته نظم دوم. انسان نظم اول موجودی در کالبد صرف فایده

دن به برتری اقتصادی است. به ی آزادی منفی در پی دفع و رفع موانع و رسیها تنها با دغدغه

داری موجب آن  قول لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی، سازوکارهای اقتصادی سرمایه

واسطه بازار  شوند که ماهیت روابط میان افراد به روابط میان اشیایی فروکاسته شود که به می

ت عقل ابزاری قرار عقل نیز در تنگنای مقتضیا .(163 ، ص1382،شوند )کالینیکوس میتنظیم 

برماس، انسان نظم اول تنها به عمل ابزاری و ها  ماند. به کالم میو از کنش ارتباطی در  دریگ می

راهبردی که در آن فرد شناسنده در روابط با محیط مادی یا اجتماعی که به مثابه عینیتی 

جهش  -ترتیب، انسان سیارکند. به همین  میجویانه را دنبال  شود؛ اهداف فایده میبیگانه تصور 

هویت "و افکار متکثر رها کرده و یا تنها به سنگرگاه ها یافته نظم دوم خود را در خالء جهان

 چسبد. خود می "خاص
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یشه در هم فشردگی جهان و تعامل اقتصادی و سیاسی و اند  نظم سوم جهانی ریشه در

شدن است. به  اخالق جهانی نظم تالش برای تمرین این همچنین اخالق مسئولیت جهانی دارد

شدن نامید که در نوعی  وطنی را باید نظم دیگر جهانی تعبیر کارل اتو آپل این مفهوم از جهان

(. نیروی مخالف در نظم اول Apel, 2000, pp.137-155جامعه مدنی جهانی تجلی یافته است )

یروی عمده در برابر نظم ی اقتصادی و تکنولوژیک دانست؛ حال آنکه نها شدن را باید نیرو جهانی

)لیبرالیسم  یشه نظم سوم جهانیاند  دهد. میها تشکیل  دوم را تکثرگرایی و نسبی شدن ارزش

 ای که از فلسفه سیاسی هنجاری امثال گرایی با پشتوانه مبتنی بر اخالق( در قالب جهان وطن

قالب فرهنگ، درحال تبدیل شدن به نیروی مهم در جهان در  ،گیرد راولز می –برماس ها 

به قول دیوید  .(298 ، ص1388)دالنتی،  ستها یفناورپیوندهای مدنی، جوامع فراملی و 

م شده است، نیز مسلّ  میرسد تغییرات جهانی آب و هوا که امروزه از نظر عل مینظر ر به سینگ

واحد زندگی ی جوّدر  ها همه انسان»سرنوشت همه ساکنان زمین را به هم مربوط کرده است: 

پیچیده و   میم مرتبط است و اکوسیستم کره زمین به مثابه سیسته به ها کنند، آب اقیانوس می

که بشریت در حال عبور از ای  گونه به سابقه در حال تغییر است. درهم تنیده با سرعتی بی

، 1388)سینگر، « ی گوناگون به مرحله جدید زندگی در جهان واحد استها زندگی در جهان

  .(10 ص

نوعی رویکرد  ،گوید میکه سینگر  فهم و نهادینه ساختن چنین نظم جهانی چنان مهالز

جدید به اخالق سیاسی است که در این نوشتار در چارچوب تصویری از فلسفه هنجاری مدعی 

ها و نه یک گروه خاص حمایت کرد.  توان از اصول مورد حمایت منافع تمام انسان میاست که 

 وجو جستیشه جان راولز، در چارچوب اند  نظریه سیاسی در ردازشبرای مثال این وجه از پ

یا عدالت مبتنی « قدرت استدالل بهتر»برماس در قالب ها  و یا در آرای« وجدان مشترك»برای 

ی نظری در حمایت از این رویکرد که از سوی ها بر قانون، رهگیری شده است. جدا از بحث

آنچه که  ،، اسولیوان و برخی دیگر مطرح شده استگودوین، سینگر، جوزف رز، ویل کیملیکا

المللی و  ی نهادهای بینها بخشد، همانا تالش میبرماس را قوت ها  ی امثال راولز وها بحث

یی چون مجمع جهانی ها مداران در نشست های غیرانتفاعی و تالش برخی سیاست سازمان

جدید، جنگ داخلی و تروریسم را های  است که نگرانی از خطرات جهانی مثل بیماری« داوس»

آن فلسفه سیاسی هنجاری که  ،. چنانکه گفته شداند ی تازه قرار دادهها مبنایی برای نظرورزی

شده از  صورتی اصالح ،ی نظم سوم جهانی را به خوبی نمایندگی کندها یشهاند  تواند می
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 ورت بارز درهای لیبرالیسم کالسیک است که با رهیافت هنجاری انتقادی به ص بنیان

 برماس بروز یافته است.ها  ی راولز وها یشهاند 

آگاهی  ،نظم سوم جهانی دارای دو وجه یا مرحله است: نخست به طور کلی نظریه سیاسی

کسب معرفت از وضعیت یا بستر اجتماعی به طور کل. به این منظور در دو بخش پیشین این 

 ین اول و دوم نشان دادیم که چگونه قلمروشد با ارائه دو قرائت از دو صورت جهانی ،مقاله

سلطه "برماس تحت کنترل نظام ها  ، به تعبیرها حیات جمعی یا جهان زندگی مشترك انسان

 -شدن اقتصادی نظم اول جهانی که گستره جهانی ،قرار گرفته است. برای مثال "سیستم

برماس در ها  (. 84، ص 1388، نسو)فرگ «(5)بزرگ بهتر است» گوید: میبه ما  ،تکنولوژیک بود

نویسد:  میدر اشاره به خطرات پیوند دو حوزه اقتصاد و تکنیک آینده سرشت انسان کتاب 

آنچه امروز در برابر بستری از نئولیبرالیسم در حال بازگشت است، پیوند خطرناك داروینیسم »

یستم در نظم س ،تر تعبیر دقیق به .(37 ، ص1384)هابرماس، « و ایدئولوژی تجارت آزاد است

موضوعات و مسائل را  ،سان پول و قدرت اول جهانی، جهان را مستعمره خود کرده است. بدین

کنند و در مقابل برای عرصه کنش و ارتباط،  میجویانه خود تعریف  براساس شرایط فایده

 کنند. میمحدودیت ایجاد 

پسامدرن مدام  گرای ی نسبیها از سوی دیگر، در نظم دوم جهانی شدن هم که با خصلت

سفه سیاسی لای متناظر با مبانی ف گرایی اخالقی و ارزشی به شیوه نوعی نسبی ،شود میبازتولید 

شمول  هیچ بنیان یا اخالقیات جهان شود که اساساً میو اجتماعی متفکران این پارادایم گفته 

برد؛ بر آن است  میم کاران جوان نا برماس که از این گروه با عنوان محافظهها  قابل اتکاء نیست.

کند؛ بلکه همچنین هرگونه  میده خودآگاه را رد ش  گرای پسامدرن نه تنها نفسِ عینی تفکر نسبی

همان  شونده( از )نظم دوم جهانی سان این نحله کند. بدین میتصوری از ذهنیت اخالقی را نفی 

که فراتجدد شاید به تواند حالل مسائلی باشد  میآغاز هرگونه پراکسیس خودآگاهانه را که 

برماس ها  .(212، ص 1375 )هوالب، ندک میپیشاپیش حذف  صورت شهودی باز شناخته است،

از پیامدهای افسارگسیخته نظم دوم جهانی شونده در واکنش به پدیداری انواع خود را نگرانی 

رهنگی و ی فها ابتدا قاطعانه از چالش این جنبش که چنان دارد. میی اجتماعی ابراز ها جنبش

اما ؛ کند میاستقبال  "ادعاهای اعتبار"ارزشی در برابر عقالنیت ابزاری با توسل به نظم گفتاری 

ممکن است  ها به درستی این نگرانی را دارد که کنار زدن عقالنیت ابزاری از سوی این جنبش

 درنم این همان خطری است که گفتمان پست .پیش رودبه طور کلی تا سر حد انصراف از خرد 

جایی ت. در اسوجود آورده  گرایانه در برابر تجدد به با تشویق مقاومت نسبی فوکو و دلوز( )دریدا،
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تمرکز باریک  گوید: میگرایی پسامدرن  برماس بر نسبیها  تری ایگلتون در همرایی با نقد

پست  و این امر، دهد میچیزی را به گفتمان تقلیل  هر شناختی پسامدرن روی زبان، معرفت

از سوی دیگر  .(259 ، ص1381 )روسنائو، دهد میسیاسی جلوه  مدرنیسم را احمقانه و ضد

از آن بگویی، به تریج قبای تکه ای  دیگ درهم جوشی است که هر چیزی درباره تکه»پسامدرن 

 .(18، ص 1391، )ایگلتون« خورد میدیگر بر

سیدن به اصول و ارائه اما مرحله دوم رهیافت هنجاری انتقادی متناظر با نظم سوم ، ر

شود با  میقواعدی برای عمل انسانی یا آدمیان در ارتباط با یکدیگر است. در این دیدگاه گفته 

بلکه با مخاطرات و  ها «دشمن»و جامعه بشری دیگر نه با  ها گذار از عصر دو قطبی، دولت

نگاهی « زندگی به عالم»( این رهیافت 65، ص 1391 )موفه،اند  ی هر دم فزون مواجهها بیم

و اخالقی دارد و به تعبیر راولز از تشریک مساعی برخی خیرهای بنیادین مثل   میتفاه -زبانی 

واقعیت آن است که اگر جامعه جهانی  .(6)کند میآزادی، عدالت و حقوق طبیعی انسان حمایت 

باشد، به س وجود نداشته وو مجمع جهانی دا 2ی ژنو ها ی امروزی چون نشستها مشغولی و دل

دبیرکل سازمان ملل در حاشیه نشست ژنو  ،وجود اخالق جهانی نیز نیازی نبود. بانکی مون

برای دستیابی به صلح و آرامش   میاما مه ،کید درستی داشت که این گردهمایی گام کوچکأت

تمام کسانی که  زیرا ،( جهان یک جامعه است4/11/1392 در سوریه جنگ زده است. )جراید،

 مانند ،کم به طور طبیعی در خطرات باهم شریک هستند دست ،کنند میندگی در آن ز

هم  هشدن جرم و جنایت و ب مخاطراتی که از سالح کشتار جمعی، فشار محیطی، جهانی

برماس به نوبه خود ها  آید. در اینجاست که میوجود  هدوختگی روابط و امکانات اقتصادی ب

کند. به عبارت دیگر او با آگاهی  میگرایانه مطرح  ائتی عملعنوان قر هخود را ب نظریهمرحله دوم 

از این مهم که در عصر جهانی ناگزیر از تداوم عمل معطوف به موفقیت یا همان عمل ابزاری و 

از توسعه عمل ارتباطی یعنی عملی که عامالن آنها نه از طریق محاسبات  ،راهبردی است

بلکه به واسطه اعمال نیل به تفاهم هماهنگ  ،اول()نظم  جویانه موفقیت فایده - خودمحورانه

کند که ممکن است در  میهنجاربودگی اعتراف  -برماس با رویکرد واقعیت بودگیها  شوند. می

ی زندگی افراد چنان متفاوت شود که ما ها عصر جهانی که امروز و آینده فراروی ماست، شیوه

هر چند اجماع ارزشی »با این همه اما ترین سطح درك مشترك تقلیل پیدا کنیم.  به پایین

و عقاید  ها فراگیر در باب هنجارهای اخالقی از بین رفته است، ما همچنان در باره داوری

 .(137 ، ص1386کارتر و استوکس، توانیم به بحث بپردازیم ) میعقالیی  -اخالقی
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شراکت در خطرات کند که عصر جهانی جامعه غیرداوطلبانه بر پایه  میوری آبرماس یادها 

حسی دیگر »است و به هم تنیدگی اجباری تنها دلیل ما برای نیاز به اخالق جهانی نیست. اما 

ی دموکراتیک است ها نیز وجود دارد که در آن ارزش اخالقی برای هر فرد محور امروزی فضیلت

ظر پیدا کند که بر سر پیامدهای اخالقی این حس از جامعه جهانی اتفاق ن میملزم  و ما را

 .(16-17، صص 1384برماس، ها « )کنیم

یی از مسائل جامعه بشری وجود دارند که اجتماع و ها پس در این مرحله، جنبه

تواند از طریق گفتگو حل شود. گفتگوی پراگماتیستی در  میتابد و این  میبودن را بر یأر هم

دستیابی به اهداف از  ترین وسیله برای برماس و حتی راولز در پی مناسبها  فلسفه سیاسی

گرایانه معرفی  دو متفکر در مرحله دوم، خود را مدافع طرحی رویهاین شده است.  پیش تعیین

گرایی که  دهند و نه ذات میی تولید هنجارهای معتبر ها کنند که اصالت را به تحلیل رویه می

کند. اما در  میاع عنوان ضرورت دف ی عدالت بهها ی فیلسوفان اخالق و فلسفهها بیشتر از طرح

گفتگوی اخالقی مستلزم تعیین آن »اخالق جهانی مبتنی بر چارچوب سوسیال دموکراسی

 .(150، ص1386استوکس، )کارتر و « مین کندأچیزهایی است که منافعِ برابر همه بشریت را ت

رود، تصریح  میاین لیبرالیسم اخالقی که بازگشتی به اخالق وظیفه کانتی نیز به شمار 

دارد افراد باید در تعیین، تعریف و تعقیب اهداف خود آزاد باشند، نه اینکه اهداف دیگران بر آنها 

تحمیل شود. هر چند متفکران این حوزه از یک بینش متکثر از اهداف انسانی در جامعه بزرگ 

ارزشی( هم اما در عین حال با تعابیر نظم دوم جهانی )نسبی گرایی  ،کنند میبشری حمایت 

بر رفتار انسانی اعمال شود و  ها محدودیت»کنند باید برخی  میکه تصریح  موافق نیستند؛ چنان

را به خود بگیرد که جزئی از ذات  ها باید شکل حقوق، وظایف یا شایستگی ها این محدودیت

اید در نقض نب اماناپذیر است. گرچه افراد موجوداتی آزاد و مستقل هستند،  ابطال افراد و اصوالً

های  این محدودیت .(57 ، ص1378استوکر، )مارش و « آزادی و استقالل دیگران آزاد باشند

شاید  دهد. میفلسفه عصر جهانی را شکل هنجاری  -ای، اخالقی مورد نیاز، مبانی بنیادین و پایه

دالت یاد آزادی و ع برماسی بتوان از آن با عنوان زندگی مبتنی بر عقالنیت،ها  در قالب نظریه

انسان در مقام موجودی اجتماعی نیازمند کنش متقابل  .1 کرد که چند مرحله منطقی دارد:

 ؛ارتباطی است

تفاهم مورد نظر منوط به تفهم . 3 ؛مستلزم تفاهم است کنش متقابل ارتباطی از این دست .2

توافق  .5؛ تفهم زبانی مقید به گذراندن فرایند توافق حقیقی و اصیل است .4؛ زبانی است

این  .6؛ آمیز از دل ادعاهای حاکی از اعتبار است حقیقی و اصیل مستلزم بیرون آمدن موفقیت



 فلسفه سیاسی در عصر جهانی  70

این وضعیت گفتاری ناب و  .7؛ شود ادعاها نیز از دل وضعیت گفتار آرمانی ناب حاصل می

)خیرهای  عناصر کلیدی این هنجارها .8؛ سازد میآرمانی راه را برای توافق هنجاری فراهم 

زندگی  با این عناصر کلیدی هنجاری، .9 ؛عدالت نیستو  آزادی بنیادین( چیزی جز خیر

 (.113-132، صص 1386 حسینی، )نجاتی شود میانسانی و مبتنی بر مسئولیت اخالقی 

برماس دارد. اهمیتی که نظریه عدالت ها  راولز نیز در مرحله دوم، اشتراك نظر زیادی با

برماس را ها تواند برخی مشکالت نظریه  میاست که  نظراز آن  ،داردراولز برای راقم این سطور 

با مفاهیم شبه تجربی طبیعت انسانی و  ،شود میآنجا که به فرا اخالقیات فرمالیستی نزدیک 

جامعه برطرف کند. کالینیکوس با بیان شباهت بنیان هنجارین فلسفه سیاسی این دو تصریح 

کند و همواره  میعمل "آل تنظیمی ایده"ح کانت، همچونکند که لیبرالیسم مبتنی بر شب می

آورد که در هر صورت و هر تجدید نظر  میهمچون شمشیر داموکلس بر باالی سر را به یادمان 

در خود نظریه روالز، پرسش مهم  اما. (189 ، ص1382 کالینیکوس،به قیودی پایبند باشیم )

ین از حیات نیکو و بدون برتر دانستن توان بدون داشتن تصوری مع میاین است که چگونه 

و حقوق را بنیادین قلمداد کرد؟ راه  ها نسبت به برخی دیگر، یک رشته آزادی ها برخی از غایت

حل پیشنهادی او مبتنی بر باورهای کانتی تمایز میان حق و خیر بین چارچوبی از حقوق و 

گیری  تا در این محدوده آن را پیگزینند  میی اساسی و مفاهیم خیر است که مردم بر ها آزادی

 کنند. 

سیاسی و در عین حال هنجارین از   میدانیم که راولز با این پشتوانه معرفتی، مفهو مینیک 

عدالت براساس رعایت انصاف ابداع کرده و سازوکاری را شرح داده بود که به اشخاص دارای 

وی همکاری ر تار اصلی بریک ساخ ردداد  میمتفاوت امکان  ی اخالقی کامالًها برداشت

به نظر راقم این سطور او بر آن است  .(7-39، صص 1387)راولز،  اجتماعی به توافق برسند

گرایی  را حل کند: مدعاهای حقوق جهانی یکسو و نسبی "دهکده مک لوهان"پارادوکس

 -1533) میشل مونتنیکه ی پیش ها ن سدههمچوفرهنگی آزادی انتخاب در سوی دیگر. 

شمول با پارادوکس تضادهای عصر خود میان ادعاهای  ی جهانها برای آرمان فضیلت( 1592

فلسفه سیاسی راولز نیز نگران عدالت  ؛ها و حتی مسلمانان رویاروی بود ها، کاتولیک پروتستان

گرایی فرهنگی در تضاد با  نسبی»لوحانه  آن بود که گسترش ساده است. مونتنی در زمانه خود بر

می (. مونتنی در عصر خود، با خوشبینی و البته ک 371 ، ص1388)ترنر،  است]اصل[ عدالت 

جای ه پذیری، بخشایش، اعتدال و گفتگو ب تزریق اخالق لیبرالی از اصولی بنیادین چون انعطاف 

ازگرایی در عصر اند گرایی و خطرات چشم جنگ سخن گفت. بالطبع فلسفه راولز نیز با کثرت
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گرایی خصوصیت حاکم بر اجتماعات  کثرت تصریح دارد که اساساًرو است. او  هجهانی روب

کند سنت  میاما راولز ادعا  ،امروزین یا به زبان نویسنده این مقاله دهکده مک لوهان است

تلطیف  می تواند این پارادوکس را ک می ها شدن خواهی لیبرالیسم حتی در عصر جهانی برابری

اما با دیدگاهی  ،مند از عدالت م اخالقی عملی و نظامکند. پس هدف نظریه او مبنای یک مفهو

گرایی  ی کثرتها گرا از یک سو و همچنین نظریه ی فایدهها لیبرالی است که در مقابل نظریه

کند. برای این کار به قول جان  میآرایی  گرایی پست مدرن از سوی دیگر صف منتج به نسبی

 کند که ریشه در ای می لسفه تاریخ مدرنیته، او خود را متکی به فلیبرالیسم گری در کتاب

)گری،  گرای جان دیویی دارد یشه امثال هگل، کانت و از بعد پراگماتیستی فلسفه طبیعتاند 

 .(154-155، صص 1381

طبق سنت فلسفه تاریخ روشنگری، مدرنیت به دلیل اتکای به عقل، خرد جمعی و اخالق 

حمایت  ها ده برابری و احترام یکسان به همه انسانمدنی رو به پیشرفت است. در عین حال از ای

توان معرفت انباشته شده در  میکند. از آن زمان روشنگری این امید را به وجود آورد که  می

تر زندگی روزمره به کار  تر، پربارتر و عقالنی بخش را برای سازماندهی رضایت ها هریک از حوزه

زندگی وجود دارد. این سنت فلسفه تاریخ برای  گرفت. پس براین اساس امکان بهبود اشکال

گرای جان دیویی در طول تاریخ  آمیز در کنار فلسفه طبیعت امکان شرایط همزیستی مسالمت

خیرهای اولیه یا کاالهای اولیه را طالب هستند:  ها حیات مدنی نشان داده است همه انسان

کند  میراولز با تلفیق این دو نحله تالش «. عزت نفس ، درآمد وها ، قدرتها ، فرصتها آزادی»

ی عصر پسالیبرالی هم ها ی لیبرالی کانتی، از چالشها ضمن نشان دادن پایبندی خود به ارزش

رها شود. لیبرالیسم مبتنی بر اخالق مسئولیت متناظر با نظم سوم جهانی شدن که در این 

مطلوب است؛ در عین « خیر»تعدد مفاهیم دهد که  مینوشتار از آن سخن به میان آمد نشان 

ای در  گونه تواند این تعدد را به می ها از آزادی  میتوان در عمل نشان داد که چگونه نظا میحال 

 Young)ها در جهان امروز دسترسی داشته باشد  خود جای دهد که به فواید گوناگونی انسان

1998, p. 481)ست با ارائه فلسفه سیاسی مبتنی بر امر مقبول تر، راولز امیدوار ا . به تعبیر دقیق

برماس به ما ها  چون می از عینیت و عقالنیت عمو  میحقیقی، به همراه مفهو و نه امر کامالً

نظرهایمان  رغم اختالف هرغم گوناگونی عقالنیت، متحد شویم و ب هچگونه ب» نشان دهد که 

 .(212 ، ص1380بهشتی، « )همراه یکدیگر به تفکر بپردازیم
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 فرجام
ناشی از طرح این موضوع بود که  ،ای که در این مقاله مورد واکاوی و پرسش قرار گرفت مسئله

« زندگی در جهانی واحد»ای که حال از اصل و آینده« عصرجهانی» ناپذیری با توجه به اجتناب

عادالنه در تواند کاربردی بهتر برای زندگی نیک و  میگیرد، کدام فلسفه سیاسی  میسرچشمه 

شونده را متناظر با  سطح جهانی داشته باشد. به این منظور بر آن شدیم هر نظم جهانی

آن مورد بررسی قرار دهیم. نظم اول جهانی یا جهانی شدن با اولویت  می ی حاها دکترین

گراییِ موقعیت پسامدرن بود، هر یک به  اقتصادی و دیگری نظم دوم جهانی که همسو با کثرت

اقتصادی،  جهان بودند. نظم نخست با سویه -ناتوان از ارائه تصویری مطلوب از زیست دالیلی

گرایی با  جویی بود. فایده تر مبتنی بر اخالق فایده رویکردی غیراخالقی داشت یا دقیق اساساً

را در برابر هم قرار  ها بزی رقابت بر سر منابع کمیاب، ملتها شناختی  امعان نظر به اصل انسان

کمتر راغب  ها رسد در این وضعیت ملت میعد اخالقیِ هنجاری  نظم سوم، به نظر دهد. از بُ می

 ی دیگر را اصلی بنیادین برای هم تلقی کنند.ها باشند تا منافع ملت

از سوی دیگر، نظم دوم جهانی نیز محیط فرهنگی را فضای قطعه قطعه به تصور در 

ی رقیب ها ه نسبتی به هم داشته باشند در پارادایمآنک و عقاید بی ها آورد که در آن ارزش می

گرایی معرفتی است. این رویکرد به  گیرند. فلسفه سیاسی ِمتناظر این موقعیت، نسبی میقرار 

شود که فراگرد گذار از  میها از یکدیگر، مانع از آن  ها و ملت دلیل جداسازی افراد، گروه

به نحو مناسب به انجام برسد. این امر نه  10یربه جوامع بزرگ و فراگ 9های در خود بسته جمع

ی ها بلکه به تشدید نابرابری ،کند میتر را تضعیف  تنها اسباب تفاهم میان اجتماعات بزرگ

ویژه پس از سقوط کمونیسم، نشان داده  ی اخیر بهها ی دههها رساند. تجربه میاجتماعی مدد 

در سطح خرد و کالن تأثیری به سزا داشته  ها و افراد است این عامل در بروز خشونت میان گروه

 است.

تر در برابر  توانست موقعیتی مناسب میانتقادی که  –الجرم آن فلسفه سیاسی هنجاری 

یشه نظم سوم جهانی است که در چارچوب اند  ی کنونی و آینده داشته باشد؛ متناظر باها چالش

  کند. این میهای بنیادی حمایت لیبرالیسم مبتنی بر مسئولیت اخالقی از دفاع بر سر خیر

هدف  ،که دیدیم برماس تقویت شد. چنانها  با آرای جان راولز و ،یشه تا آنجا که ممکن بوداند

هر دو متفکر آن بود که در این زمانه عسرت و معضالت ناشی از نظم اول و دوم، مبنایی از 

                                                                                                                                        
9. Gemeinschaft  
10. Gesellschaft 
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تر تدوین کنند که ضمن  خفرا  میمند، عدالت را در عرصه عمو عملی و نظام -مفهوم اخالقی

 –نیز باشد. رویکرد هنجاری ها "پسا"گوی اجتماعات عصر ِ التزام به اصول بنیادی مدرنیته، پاسخ

کند که امکان هر نوع وفاق برآمده از ارتباط در سطح جهانی باید در  میانتقادی ایشان یادآوری 

یت کنند که زیست جهان به مثابه نهایت بر پایه دالیلی استوار شود که قوانین نیز آنها را حما

 چارچوب جمعی یا مشترك بیناذهنی تلقی شود. -زیست

، مشکالت جامعه ها شدن آگاهی بر این مهم دشوار نیست که بدانیم امروزه در عصر جهانی

گرای  تر از آن است که بتوان آنها را تسلیم قواعد نظم اول جهانی یا نظم نسبی بشری پیچیده

تر بدانند تا  ای بزرگ خواهد که کشورها خود را عضوی از جامعه میهانی دوم کرد. اخالق ج

گرای فرهنگی فراتر رود. به  گرایی مادی یا نسبی ی فایدهها دامنه تعهداتشان از حصار وفاداری

ید این حقیقت است که ما ؤرسد روند حوادث و تحوالت پس از یازده سپتامبر تاکنون م مینظر 

احترام بگذاریم و اعتبار  آنها  مه افراد بشر فارغ از نژاد و مذهب یا ملیتی هها باید به خواسته

دوسویه میان سیاست در ای  تردید این رابطه بیش از گذشته برایشان قائل شویم. بی می مه

مدی رآوگو در داخل یک سامان سیاسی ناکا است. اگر در آداب گفت المللی بینداخل و محیط 

، 1392 )تاجیک، واحدهای ملی متفاوت و گاه متضاد امری محال است وگو با باشد، انتظار گفت

ها دفاع کرده است؛  یش از تکثر ارزشها یشهاند  سر آیزایا برلین شهیر که خود در آثار و .(99ص 

بتوانیم بر چند ارزش بنیادی تفاهم  ها بر آن بود تا به واسطه نگرانی از خشونت جهانی، ما انسان

مانند احترام به منزلت زندگی، نیکوکاری، عشق و دوست  ها ای از ارزش پارهکنیم. اگر بدانیم 

ی سیاسی و ها های اعتقادی و فلسفه داشتن آزادی و صداقت در طیفی گسترده از نظام

توانیم در دل این مالحظات عمیق فرهنگی برای وصول به اجماع و  میاجتماعی مقبولیت دارد؛ 

 ها نظری یم. چنین دنیایی با جهان سرشار از مخاصمه و تنگتوافق عقالنی عام، امیدوار باش

آن را یک « قانون مردمان»لز در کتاب وخیلی متفاوت است. این همان دنیایی است که جان را

( که با رویکرد و نگاه هنجاری انتقادی در 23، ص 1390لز،و)را نامید« گرایانه شهر واقع آرمان»

 تر است. ی ملموسها گیری از نظریه یپلماتیک با بهرهپی گسترش محدوده ممکنات سیاسی و د

 ها پانوشت

را با بحثی مستوفاً در باب نسبت نظریه و عمل در فلسفه  (2006ای بر فلسفه سیاسی ) بیرد کتاب مقدمه کالین .1

سیاسی آغاز کرده بر آن است با تمرکز بر کلید واژگانی چون عدالت، آزادی، اقتدار و دولت از مدعای خود 

مبنی بر اهمیت داشتن عمل و کاربردی بودن آن دفاع کند. او معتقد است در دوران جدید نظریه سیاسی 

 .(Bird , 2006, pp. 2 -11)توجه بیشتر به محیط خود است  نیازمند مشارکت و
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اند، از  در چند دهه اخیر آثار زیادی در حوزه فلسفه سیاسی موضوع مرگ یا پایان این دانش را مطرح کرده .2

ینتن این مهم از سوی چند جمله در یکی از آثار مهم فارسی با عنوان فلسفه سیاسی ویراسته آنتونی کوئ

ته فلسفه سیاسی به بحث گذاشته شده است. دیگر منبع کالسیک و مهم در زمینه مرگ متفکر برجس

 .(Laslett, 1956, Nelson,1983)اند از:  فلسفه سیاسی عبارت

زوال کمونیسم نویسندگانی چون تری ایکلتون و فردریک جیمسون از ناتوانی نظریه سیاسی مارکسیسم بعد از  .3

اند. در مقابل چپ پست مدرن در دهه اخیر با تفسیر مجدد آرای  هسخن به میان آورد 1990در دهه 

شدن در پی احیای نظریه مذکور و به نوعی ارائه پاسخ به منتقدین چپ برآمده  مارکس در وضعیت جهانی

 .(1384هارت،  نگری وك: )است. برای مثال ر

را به منزله ورود بشریت به فضای جدید ام. او عصر جهانی  را از مارتین آلبرو وام گرفته  Global Ageعبارت .4

 کند. تجاری، عصر انفجار اطالعات و تعامالت نوین در عرصه قدرت و سیاست قلمداد می

شناسی جهانی شدن این عبارت را در نقد خوشبینی نسبت به آثار و  سن در مقاله اسطورهومارجری فرگ .5

به منزله  "بزرگ بهتر است"نویسد اسطوره  شدن اقتصادی به کار گرفته است. او می های جهانی پیامد

 .(77-103 ، صص1388ایدئولوژی سیاسی در خدمت مشی تجارت آزاد به کار گرفته شده است )فرگوسن، 

هابرماس را به عنوان برداشت پساسیاسی یا ضد  های امثال  دیدگاه« درباره امر سیاسی»شانتا لموفه در کتاب  .6

گرا بیش از حد  ا به دلیل در نظر نگرفتن بعد آنتاگونیستی یا مخاصمهه سیاسی محکوم کرده، این نگرش

 (1391بینانه است )موفه،  خوش
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