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ظرفیت نظری رهیافت قابلیت آمارتیا سن
برای مقوله شهروندی
عباس منوچهری  ،سعید نریمان

دریافت2931/60/12 :؛

پذیرش2931/26/60 :

چکیده

رهیافت قابلیت آمارتیا سن ،هرچند بحث اولیه خود را از حوزه رفااه و اقصاااد وارور هارده اسات ،ولا
بهسرعت به دیگر حوزههای دانشگاه (حوزههای اجصماع و انسان ) گساصر یافات .ایان رهیافات در
بسیاری از حوزههای تخاا بههار رفصه و هاربردی وده است .باا وجاود بساه رهیافات «قابلیات» در
حوزههای علوم اجصماع و دانش سیاس  ،ورود آن به حاوزه واوروندی و بساه ن اری آن در ایان ف اا،
موجور واقع وده است.هدف اصل این مقاله پاسخ باه ایان پرساش اسات هاه آیاا رهیافات قابلیات ،از
مؤلفههای الزم برای تدوین یک ن ریه ووروندی برخوردار است؟ ازآنجاهه همه سانتهاای واوروندی
دارای دو مقوله حق و مسئولیت هسصند ،در صورت وجود این دو مفووم در رهیافت قابلیات بهگوناهای هاه
نسبت بین آنها بصواند رابطه فرد با جامعه و دولت را توصیف هند ،م توان ادعا هارد هاه رهیافات قابلیات
آمارتیا سن بهصورت بالقوه ،مقوله ووروندی را نیز دربر م گیرد .در این مقاله مشخص وده است هه ایان
رهیافت با تأهید بر مؤلفههای مانند «حق اخالق » و «مسئولیت مصعودانه» ،از ظرفیت الزم برای تادوین
مقوله «ووروندی قابلیص » برخوردار است.
کلیدواژهها:ووروندی ،رهیافت قابلیت ،آمارتیا سن ،حق اخالق  ،مسئولیت
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 .اسصاد علوم سیاس  ،دانشکده علوم انسان دانشگاه تربیت مدرس ،توران ،ایران.
 .دهصری علوم سیاس  ،دانشکده علوم سیاس دانشگاه تربیت مدرس ،توران ،ایران (نویسنده مسئول).
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آمارتیا سن  ،رهیافت جدیدی را پایهگذاری هرده است هه مدع فراهم هردن راهبردی تحلیل  ،هااربردی و
نیز اصول ان ری برای درک ،اندازهگیری ،و توسعۀ آزادی نور بشر اسات .رهیافات «قابلیات » ،بار آزادی
فرد در انصخاب ارز های زندگ تأهید دارد .گرچه فرد در مرهز ایان رو یکارد قارار دارد ،اماا ایان
رهیافت از عناصر سیاس نیز بوره م برد .ن ر به هاربردی بودن رهیافت قابلیت و با درن ار گارفصن
بنیانهای اصول آن بهعنوان «ن ریه اخالق قراردادهای اجصمااع » م تاوان ادعاا هارد هاه ایان
رهیافت ،ابزاری قدرتمند اسات هاه از ریاق آن م تاوان وارایه افاراد را در بافتهاای وسایعتر
سیاس  ،اقصاادی ،و اجصماع بررس هرد (پفیسصر .)240 ،2102 ،
مفووم «قابلیت» ،در ابصدا بهمن ور ارزیاب توسعه و رفاه ،مطرح واد ،اماا اول نکشاید هاه
رفداران رهیافت قابلیت آن را به حوزههای دیگری چون اقصااد توسعه ،ن ریههای فمینیسم ،حوزۀ
اقصاادی _ اجصماع  ،و مطالعات هیفیت زندگ وارد هردند و بهاینترتیب ،این رهیافات از حاوزۀ
آغازین خود فراتر رفصه اسات (قزلباا  .)464-464 ،2112 ،روبیناز نیاز رهیافات قابلیات را
رهیافص «بینروصهای» توصیف هارده اسات ،زیارا در بسایاری از رو یکردهاا بهصاورت هااربردی
درآمده و در بسیاری از روصههای درس نیز اسصفاده وده است (روبینز .)2116 ،اما ایان رهیافات
در حوزه «ووروندی» و بسه ن ری آن موجور واقع وده است .درواقع هادف مقالاه حا ار ایان
ً
است هه بین رهیافت قابلیت هه عمدتا در حوزه اقصااد توسعه و رفاه ،رود هرده اسات ،باا مفواوم
ووروندی از حوزه اندیشه سیاس ارتباط برقرار هند و نشان دهد هه رهیافت قابلیت ،از مؤلفاههای
تدوین یک ن ریه ووروندی برخوردار است .ن ر باه اینکاه در عاار جدیاد ،واوروندی یکا از
مومترین جایگاه های انساان در عرصاه اجصمااع و سیاسا اسات ،برقاراری رابطاه باین مفواوم
ووروندی و رهیافت قابلیت م تواند چشماندازهای جدیدی در هر دو حوزه مطرح هند .ازآنجاهه
رهیافت قابلیت از دید برخا منصقادان دارای ساویههای فردگرایا رو واناخص افرا ا اسات
(اساصوارت و دنااولین  ،)64-64 ،2112 ،مقولااه وااوروندی هااه مفوااوم تعااامل  ،ارتبااا  ،و
اجصماع از انسان ارائه م دهد ،م تواناد ظرفیات مناساب باه رهیافات قابلیات بارای توجاه باه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تعامالت انسان  ،من حفظ جایگاه فرد بدهد .از سوی دیگر ،با توجه به اهمیت افاراد همتاوان و
حاویهای و همچنین برجسصه باودن اناوار آزادیهاا در رهیافات قابلیات (پفیساصر)252 ،2102 ،
امکان ایجاد ظرفیتهای جدیدی برای توجه به این مسائل در ن ریههای ووروندی فراهم م وود.
 .1رهیافت قابلیت
دو مفووم هلیدی و بههمپیوسصه رهیافت قابلیت آمارتیا سن «هارهرد» و «قابلیت » هساصند .مفواوم
هارهرد هه به ور مشخص ریشهای ارسطو ی دارد ،نشاندهنده چیزهای است هه انجاام آنهاا یاا
رسیدن به آنها برای فرد ارزومند است (سن0932 ،ب .)030 ،سن« ،زندگ بهدستآمده » فارد
را محاول «اقدامات و بودگ های » او تعریف م هناد (سان0932 ،ب .)030 ،ماراد از زنادگ
ً
بهدستآمده« ،مجموعه هارهردهای است هه فارد واقعاا بهدسات ما آورد» (سان009 ،0331 ،؛
0344ب )034 ،؛ درنصیجاه زناادگ را م تاوان برآمااده از مجموعاه «هارهردهااای» بااههممرتبه،
مصشکل از اقدامات و بودگ ها دانست.
هارهردها م توانند از چیزهای ابصدای مانند سایر وادن ،ساالم باودن ،پرهیاز از بیماریهاای
واگیردار و مرگومیر زودرس ورور واوند و تاا دساصاوردهای پیچیادهتری مانناد خووانود باودن،
عزتنفس داوصن ،مشارهت در زندگ اجصماع  ،و ...ادامه یابند (سن .)53 ،0943 ،هاارهرد هار
فردی ،با و عیت جسم (بهعنوان مثاال ،آیاا وی غاذای هااف دراخصیاار دارد) و اعیت روانا
(بهعنوان مثال ،آیا وی از انجام هارهای هه دوست دارد ،لذت م برد) و یا و عیت اجصمااع وی
(بهعنوان مثال ،آیا وی برای انجام هارهای مشخا مانند ح اور در گردهمای هاای اجصمااع ،
آزاد است یا خیر) مرتبه است (گور )294 ،0334 ،؛ بنابراین ،هارهردها امور مصفاوت هسصند هاه
یک فرد در ول زندگ خو یش تمایل دارد به آنها دسات یاباد و انجاام آنهاا را ارزوامند تلقا
م هند (سن)4 ،2112 ،؛ بهعنوان مثال ،یک دانشجو ممکن است هارهردهای فراوان را در اول
هالس نشان دهد .0 :انصخاب اینکه آیا به درس توجه داوصه باود و یا به چیز دیگاری فکار هناد.2 ،
عامدانه به درس توجه هند و یادداوت بردارد .9 ،از مطلب ارائهوده لذت ببرد و یا خسصه واود.4 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .این مطلب در «آزادی و برابری» صفحههای  53-62و «توسعه یعن آزادی» ،صفحههای  031-032و  255-254بهخوب
تبیین وده است.
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به ور غیرعمد به رؤیا فرورود ،ب اراده ناهار را ه م هند و .5 ،...به نکصۀ جدیدی برسد و یا دچار
اوصباه وود .6 ،درگیر فعالیت تخاا ای م وود هاه بهاقص اای واحاد درسا ری م دهاد .در
اندیشه سن ،همه این موارد هارهرد محسوب م ووند (هراهر .)065 ،2114 ،
گزار توسعه انسان  ،قابلیات را «توانای زندگ هردن به ویوهای هه برای فرد ارزوامند اسات»
تعریف م هند (گزار توسعه انسان  .)43 ،0336 ،بهعبارت دیگر ،قابلیت به ایان امار م پاردازد
هه چه اموری سبب م وود فرد چه هارهای را انجام دهد .به بیان سادهتر ،قابلیت باه آزادی دساصیاب
به «ترهیب از اقدامات و بودگ های مصفاوت» معطوف است .از دیدگاه سن «هارهرد ،دسصاورد اسات،
درحال هه قابلیت ،توانای بهدست آوردن است» (سن .)96 ،0344 ،گاسارر نیاز باه هماین تماایز
ً
اواره م هند و م گوید :از دیدگاه سان ،هارهردهاا باه آنچاه فارد واقعاا انجاام م دهاد اوااره دارد،
درحال هه مراد از قابلیتها ،توانای دسصیاب به امور مشخص است (گاسرر .)454 ،2112 ،باهبیان
دیگر ،هارهردها نشان م دهند فرد چه نور زندگ ای دارد .از سوی دیگر ،قابلیت به توانای یاا قادرت
فرد برای دسصیاب به هارهردهای مشخص معطوف است .در این معنا ،قابلیات ،باا آزادیهاای فاردی
مرتبه خواهد بود؛ بنابراین ،در ن ریه سن ،قابلیت« ،آزادی فرد را نشان م دهاد ،یعنا فرصاتهای
واقع برای برخورداری از رفاه» (سن41 ،0332 ،؛ .)96 ،0344
در رهیافت قابلیت اگر هارهرد بهدستآمده یک فرد تنواا امکاان بارای او باوده باواد ،باه ایان
معناست هه در بسصه قابلیص وی ،امکان دیگری برای انصخاب و عمل هردن (هارهرد) وجود نادارد،
زیرا توانای فرد یا قابلیت او به این است هه بصواند به هارهردهای مخصلف دست پیادا هناد .در ایان
تعبیر ،قابلیتها بهمثابه مجموعهای از گزینههای قابلانصخاب هسصند هه فرد ،تنوا م تواند یکا از
این گز ینهها را انصخاب هند و گز ینه انصخابواده باهعنوان هاارهرد یاا عملکارد فارد درن ار گرفصاه
م وود .همینجا م توان از امکانهای مصفاوت زندگ صحبت هرد هاه فارد از میاان امکانهاای
موجود ،دست به انصخاب ی ك امکاان خواهاد زد؛ بناابراین ،قابلیات عباارت اسات از امکانهاای
مخصلف برای چه بودن و چه هردن ،یا امکان دست یافصن به چه بودنها و چه هردنهای مخصلاف و
هارهرد عبارت است از تحقق یک از این امکانها.
سن این دو مفووم را بهعنوان مفاهیم هلیدی رهیافت خود درن ر گرفصه اسات و دیگار مفااهیم
موم اقصاادی ،اخالق  ،و سیاس را حول آنها مفالبندی هرده اسات .مفااهیم مانناد آزادی،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

رفاه ،عاملیت ،برابری و نابرابری ،عدالت ،فقر و محرومیت ،مشارهت ،دموهراسا و اساصحقا ها
ازجمله مفاهیم هسصند هه مبصن بر دو مفووم هارهرد و قابلیت تا حدودی بازتعریف وادهاند و در
دسصگاه ن ری سن بههار رفصهاند .اما وی در بحثهاای خاود ،مفواوم واوروندی را باههار نگرفصاه
است .ازآنجای هه یک ن ریه ووروندی هلنگر بر پایه حقو و مسئولیتهای توأم بنا واده اسات
(براتعل پور ،)261 ،0944 ،در صورت اثبات وجود این دو ّ
مقوم واوروندی در مفااهیم هلیادی
رهیافت قابلیت م توان از تعبیر «ووروندی قابلیص » سخن گفت.
 .2شهروندی
ووروندی یک از مفاهیم اصل اندیشه و عمل دموهراتیک است .ووروندان ،اع اای هامال و
برابر اجصماع سیاس و دموهراتیک هسصند هه هویت آن هاا براسااس حقاو و وظاایف واکل
م گیرد هه آن اجصمار را تعیین و تعریف م هنند (لیرست )351 ،0949 ،؛ بنابراین ،ع او یت
افراد در جوامع دموهراتیك مدرن ،با موقعیت واوروندی آنها نشان داده م وود .افرادی هه باه
یك «دولتاملت» خااص تعلق دارناد ،دارای اسناد و ماداره هسصند هه ع و یت آن ها را در
آن دولت ا ملت تأیید م هند .مسئله موم تر ای نکاه واوروندان ،دارای مجموعاه گساصرده ای از
حقو مدن  ،سیاس و اجصمااع هساصند (هاساصلز و دیو یدساون  .)20 ،0942 ،باا وجاود
تحوالت ووروندی در اول تاار یخ و پیادایش مفااهیم و نگر هاای مخصلاف درباااره آن،
م توان از من ری هالن ،تمام دیدگاه های ووروندی را باه مسائله جای گااه فارد در یا ك ن اام
سیاس ارجار داد (بوروز لک )003 ،0946 ،؛ بنابراین ،م توان گفت ،براساس این در یافات
از ووروندی ،افراد به واقع در نصیجه مشارهت در یك زندگ مشصرك ،حقاو و وظاایف پیادا
م هنند (مک لین .)63 ،0339 ،
ووروندی ،رابطه فرد و جامعاه را در قالاب حقاو و مسائولیتها بازنماای م هناد .مفواوم
ووروندی هر دو عنار فردگرایانه و جمعگرایانه را در خود دارد ،بهاینترتیب هه ازیکسو با اعطای
حقو  ،ف ای الزم را به فرد م دهد هه فارغ از هرگونه دخالت ،منافع خود را دنبال هند و همچنین
فرد را قادر م ساازد هاه نقش در واکل دادن به نوادهاای حکاومص عماوم داواصه باواد ،و از
سوی دیگر ،بر مسائولیتهاای هاه بایااد باارای پایاداری جواماع سیاسا و محایه بیع ماان
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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برذیریم ،تأهید م هند؛ بنابراین ،تنواا در این بساصر اجصماع است هه روابه انسان پایدار باوده و
حقو  ،قابالتحقق اساات (فاالکس  .)01-00 ،0940 ،واوروندی باههمک مجمااور حقااو ،
وظاااایف ،و تعوااداتش ،راهاا باارای توزیااع و اداره عادالنااه منااابع از ریااق تقساایم منااافع و
مسئولیتهای زنادگ اجصماع ارائه م هند (فالکس.)05 ،0940 ،
معنا و مفووم ووروندی را م توان در سنتهای فکری مخصلف هه به ایان مفواوم ،توجاه داواصهاند،
جستوجو هرد .در یک سیر تاریخ م توان سه سنت ووروندی را از یکدیگر مصمایز هارد :واوروندی
لیبرال ،ووروندی جماعتگرایانه و ووروندی جمووریخواه مدن (هارتال .)019 ،2112 ،
در تفکر لیبرال  ،ووروندی و عیص است هه در آن مجموعۀ مشخا از حقو جواان هاه
مورد تأیید دولت است ،به افراد اعطا م وود .در این تفکار ،هریاک از واوروندان ،بارای پیشابرد
منافع خود «عاقالنه» اقدام م هند و حکومات ،از افاراد در باههارگیریحقو فردیواان ،حمایات
م هند (اولفیلد  .)2 ،0331 ،در حمایت از نقش حقو  ،آزادی بهصاورت منفا معناا م واود
(آزادی از) و تاور بر آن است هه اعطای آزادی رسم ِ مشابه به هریک از افراد ،براباری را تارو یج
خواهد هرد و این امر با تکیه بر قطع ارتباط قدرت سیاس و اقصاادی فرد با حقو بهدست م آید.
بر این اساس ،با این فرض هه ووروندان ،منابع و فرصتهای الزم را در اخصیار دارناد ،باههارگیری
حقو  ،یک امر انصخاب برای آنها محسوب م وود (آیزین و وود  .)4 ،0333 ،با توجاه باه ایان
نکصه م توان گفت ،سنت لیبرال ووروندی تا حدود زیادی فردمحور اسات و دال مرهازی مفواوم
ووروندی این سنت ،حق فردی در قالب آزادی و مشارهت م باود و به همین دلیل سنت لیبرالا
در حوزه ووروندی را سنت حقمحور م نامند.
در مقابل ووروندی لیبرال هه بر فرد اتکا دارد،جماعتگرایان از مفووم فرد «مساصقل» و «مصمرهاز
بر منافع خو یش» هه اندیشمندان لیبرال مدن ر دارند ،انصقااد م هنناد و معصقدناد ،احسااس هو یات
فرد،تنوا از ریق ارتباط با دیگران در اجصماع هه وی ع وی از آن اسات ،واکل م گیارد .بار ایان
اساس ،تفکر جماعتگرایانه به ووروندی براساس هویت اجصماع و نیز تعلقخا ر فرد به اجصماار،
توجه دارد (اسمیت  .)004 ،0334 ،بر مبنای این اسصدالل ،فرد،تنوا با تأمل در «خیر جمع » اسات
هه م تواند از منافع و هو یت خو یش آگاه وود ،و همچنین «آزادی فردی از ریق خدمات عموم و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

برتری دادن «خیر جمع » بر منافع فاردی بهدسات م آیاد» (اسامیت .)004 ،0334 ،اندیشامندان
جماعتگرا ،ووروندی را براساس توسعۀ «ف یلتهای مدن » خاص مانند احصرام به دیگران و موام
دانسصن خدمات عموم تعریف م هنناد؛ بناابراین ،بارخالف بسایاری از اندیشاههای لیبرالا  ،هاه
«نسبت دادن معنای سیاس و حقوق را به حقو گروههاا ،منصفا م دانناد ،جماعتگراهاا بار ایان
باورند هه گروه ،عنار اصل در تعریف هو یت است و همۀ افراد خاود را تنواا در ارتبااط باا اجصماار
بزرگتر تاور م هنند» (آیزین و وود.)2 ،0333 ،
سنت سوم و موم در حوزه ووروندی ،ووروندی جمووریخواه اسات .مومتارین مؤلفاه ایان
نور ووروندی ،مفووم «ف یلت مدن » اسات .از ن ار ارساطو ،ف ایلت مادن  ،وارط اساسا
ووروندی است؛ به این معنا هاه ف ایلت (تحقاق اساصعدادهای تاتا انساان در درون جامعاه)،
ووروندی را ممکن م هند .البصه ف یلت نیز تنوا در درون اجصمار معنا م یاباد .درواقاع ،عباارت
مشوور ارسطو یعن «انسان موجودی اجصماع است» ناظر بر هماین مو اور اسات هاه ف اایل
ً
مدن صرفا در درون جامعه تحقق م یابند .به بیان دیگر ،انسان تنوا در وور (پولیس) باه غایات
مفووم لیبرالیسص ِ افاراد مصمرهاز
خویش دست م یابد .تفکر جمووریخواه مدن تال م هند ِ
بر منافع خو یش را در چارچوب جماعتگرایانه از تساویخواه و تعلقخا ر باه اجصماار جاای
دهد (آیزین و وود .)4 ،0333 ،بهدلیل همین تفاوت اندیشاه اسات هاه در بسایاری از نوواصههای
جمووریخواهان مادن  ،واکلهای از دموهراسا واورای تارو یج م واود ،درحال هاه تفکار
لیبرال  ،بر سیسصم سیاس نیابص تأهید دارد .رویهمرفصاه ،واوروندی جمواوریگرای مادن بار
تکالیف و الصزام اخالق ووروندان در برابر جامعه و حکومت تأهید م هند و مشارهت ووروندان
در امور مخصلف را بخش از وظایف آنان م داند .در ووروندی جمووریگرای مدن  ،تعوادات و
تکالیف و وظایف ووروندان ،بیشصر از حقو آنها است .این نور سنت ووروندی بیش از هر چیز
بر هویت و تعلق اجصماع ووروندان و جاوهرۀ اخالقا واوروندی تأهیاد دارد .در ایان سانت،
ووروندی هویص اجصماع است هه از ریق ع اویت در جامعاۀ سیاسا و مشاارهت فعاالناه،
ممکن م وود (اوبراین .)92 ،2119 ،
هرچند اینسنتها تفاوتهای با یکدیگر دارند ،ول همه آنها وجوه مشاصره دارناد هاه ایان
وجوه را م توان همصرین ّ
مقومهای موردنیاز بارای یاک ن ریاه واوروندی دانسات .در اداماه ایان
ّ
مقومها بررس ودهاند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

231
ظرفیت نظری رهیافت
قابلیت آمارتیا سن ...

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

230

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

 .3مقومهای شهروندی
با توجه به سنتهای هه تو یح داده ودند ،م توان گفات« ،اهثار ن ریاهپردازان واوروندی اعصقااد
دارند هه ووروندی را باید اقدام فعال و نیاز و اعیص دانسات هاه دامناهای از حقاو و مسائولیت
همزمان را دربر دارد» (لیسصر  ،)09 ،0334 ،زیرا حقو و مسئولیتهای ووروندی بهلحاظ منطق ،
ارتباط نزدیک با هم دارند ،و در عالم واقاع ،رواباه میاان واوروندان ،روابطا مصقابال و وابساصه باه
یکدیگر است .این به آن معناست هه با توجه به اینکه حقو در خا واکل نم گیارد ،بناابراین ،بار
مسئولیتها داللت دارد .برای اینکه حقو مؤثر باوند ،دیگران باید حقو ما را بهرسمیت بشناسند و
محصرم بشمارند و ما نیز مسئول هسصیم هه به حقو آنها احصرام بگذاریم (فالکس.)040 ،0940 ،
تا زمان هه حقو  ،مص من مسئولی ِت پاسخگو ی است ،صحه گذاوصن بر حقو واوروندی،
مسصلزم احساس مسئولیت مصقابل بین ووروندان است .درنصیجه تحقق یک حق ،تا اندازۀ زیادی به
این مسئله بسصگ دارد هه ووروندان دیگر به این حق ،احصرام بگذارند .این مسئله رورت مسئول
بودن در برابار دیگار واوروندان را دوچنادان م هناد .باا توجاه باه بازتااب بحثهاای حقاو و
مسئولیتها در حوزه ووروندی ،بهن ر م رسد هه مفووم واوروندی ،تعاادل را میاان حقااو و
مسئولیت ایجاد م هند؛ بنابراین ،برای ارائه یک ن ریه منسجم ووروندی باید تقابل میان حقو و
مسئولیتها از بین برود (فالکس )44 ،0940 ،و این دو مؤلفه در هنار هم دیده ووند .ازاینرو هار
ن ریه ووروندی باید بر هر دو مؤلفه حق و مسئولیت (به ور همزمان) تأهید داوصه باود.
در همین زمینه صاحبن ران مانند تم ،مکلین ،دامین ،ترنر برآنناد هاه «ووروندی جدید»
ناااظر بااه برخااورداری از حقااو  ،وظاااایف ،تکاااالیف ،مساائولیتها و تعوااادات اخالقاا
سیاس ااجصماع برابر و همگان اع ای جامعاه باههمراه احسااس تعلاق ،ع او یت ،و هویات
اجصماع فراگیر برای مشارهت جدی در جامعه سیاس  ،بهعالوه با بورهمندی یکساان و عادالناه از
امصیازها ،مزایا و منابع جامعه ،فارغ از تعلقاات قاوم  ،نژادی ،بقااات  ،اقصاااادی ،فرهنگا  ،و
مذهب است (به نقل از :ترهمان و بومنپور.)05 ،0943 ،
با توجه به آنچه مطارح واد ،واوروندی یکا از مومتارین مفااهیم اجصمااع اسات هاه در
بازخوان رابطه فرد و جامعه هارای دارد .تعریفهای مصفاوت از ووروندی ارائه وده اسات ،ولا
تعبیاار مشااصره از آن وجااود دارد هااه عناصاار اساساا آن« ،حقااو » و «مساائولیت» هسااصند.
بهاینترتیب ،مفووم «ووروندی» از دو وااخص اصال حاق و مسائولیت تشاکیل واده اسات و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مبصن بر آن تعریف م وود .هرچند ووروندی از مؤلفههای دیگری نیز تشاکیل واده اسات ،ولا
داوصن دو ّ
مقوم حق و مسئولیت برای بنای مفووم ووروندی ،ورط الزم اسات و بادون آن ،امکاان
تحقق ن ریه ووروندی وجود ندارد.درنصیجه با جمع مفوومهای مانند حاق و مسائولیت مصعوداناه
م توان مفووم از ووروندی را بهدست آورد هه در میان همه سنتهای رایج ووروندی ،جاری و
ساری است و آنچه باعث تفاوت این سنتها م وود ،مبان فلسفه سیاس آنها است .در بخاش
بعدی مقاله مؤلفههای باال ،در اندیشه آمارتیا سن بررس وده است.
 .4حق

مفووم حق در یونان باسصان با انسان رابطه اسنادی داوت ،یعن تعبیر حق به انسان ا ال م واد.
درنصیجه مقوله حق به انسان وابسصه نبود .در دوران آغازین عار جدید ،مفووم حق به تبع نور فوم و
تعبیری هه از انسان ارائه وده بود ،تغییر هرد .در این تغییر پارادایم ،مفووم حق از رابطه اسانادی باه
ً
رابطه تملیک تحول یافت ،یعن انسان بهعنوان موجودی هه ماهیصا تیحق است تعریاف واد .در
ادامه این سیر تاریخ در قرن بیسصم ،تعبیرهای مصفااوت از دوره پایش از مفواوم حاق ارائاه واد؛
بهعنوان مثال ،هابرماس مفووم حق را مبصن بر رابطه بین «سوژههای» و نه «ساوژه» فاردی تعریاف
هرد .از ن ر هابرماس ،سوژه محوری و فردگرای مادرن ،خطاای بنیاادین در هسص وناسا باوده
است ،درنصیجه ن ریههای حق مبصن بر آن ،هفایت ن اری و اخالقا نداواصهاند .در ایان اندیشاه،
ارتباط و مفاهمه از ریق گفتوگو در عرصه مدن است هاه مص امن حقاو انساان اسات ،ناه
اقص ای بیعت انسان (منوچوری.)093-050 ،0935 ،
همانگونه هه در بخش پیشین مقاله مطرح ود ،اهمیت حقو در ووروندی به این سابب اسات باه
فرد ،عاملیات سیاسا اعطاا م هناد و فارد را باهعنوان موجاودی وایساصه احصارام و توجاه بهرسامیت
م وناسد .همچنین حقو  ،نقش موم در ثبات اجصماع ایفا م هند (فالکس.)011 ،0940 ،
در ن ریههای اجصماع و سیاس پس از جنگ جوان دوم ،ووروندی برمبناای حقاو تعریاف
م ود .سنت لیبرال مومترین سانص اسات هاه توجاه زیاادی باه مسائله حقاو دارد .ایان تفکار،
ووروندی را و عیص رسم م داند هه حقو جوانومول را هه در قانون محصرم وامرده م واود،
به افراد اعطا م هند (آیزین و وود .)4 ،0333 ،بانفوتترین هس هه در سانت لیبرالا  ،واوروندی را
براساس حقو تعریف م هرد ،ت .اچ .ماروال بود .براساس دیادگاه مارواال ،واوروندی باهمعنای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ت مین این است هه هرهس بهعنوان ع و هامل و برابار جامعاه انگاواصه واود .وایوه ت امین ایان
برداوت ایان اسات هاه افاراد از برخاا از حقاو واوروندی برخاوردار باواند .مارواال ،حقاو
ووروندی را به سه دسصه تقسیمبندی م هند هه در انگلااسصان در ساه قارن مصاوال ظواور یافصهاناد؛
نخست ،حقو مدن هه در قارن هجادهم ظواور هارد .دوم ،حقاو سیاسا هاه در قارن ناوزدهم
ظوور هرد و سوم ،حقو اجصماع هه در قرن بیسصم مطرح ود (ماروال.)04 ،0351 ،
مفووم حق در اندیشه سن نیز در امصداد مکصب لیبرالیسم ،توسعه و تکامل یافصاه اسات .حقاو از
انصخااب
فرصت
ن ر سن ،در وهلۀ نخست ،مطالبات اخالق ای هسصند هه «برای بسه و حفاظت از
ِ
ِ
آزاد معنادار» ،دلیل مناسب ارائه م دهند (سن .)903 ،2114 ،وی رابطۀ میان حقاو و قابلیتهاا را
مسلم و قطع م داناد و حقاو انساان را باه اساصحقا های بنیاادین بارای هارهردهاای مناساب و
ً
ارزومند تعبیر م هند .در اندیشه سن با درن ر گرفصن هرامت انسان  ،حقو اصل  ،تاتا ارزوامند ،و
فراهمآورندۀ قابلیتهای اصل و هارهردها هسصند .از ن ر هراهار ،در اندیشاه سان «حقاو مبصن بار
قابلیتها هه بهمنزلۀ اسصحقا های بنیادین هسصند ،تعیین م هند هه فارد دارنادۀ حقاو  ،بارای باودن
بهوکل خاص هه برای وی ارزومند است ،باید چه فرصتهای را در اخصیار داوصه باود .ایان امار،
با ایجاد یک آسصانه و توانمندسازی فرد دارندۀ حقو انجام م وود؛ این فرایناد در ساطح بااالتری از
آسصانه و از رهگذر فرصتهای اصیل هارهرد به ویوههای هاه بارای فارد ارزوامند اسات ،صاورت
م گیرد» (هراهر .)044 ،0335 ،مردم باید آزاد باوند هه براساس قابلیتهای خود عمال هنناد؛ ایان
امر به آنها اجازه م دهد در این فرصتها ،خواسصههای اخالق داوصه باوند.
سن برای بررس حقو قابلیتمحور از مفووم «حق اخالق » اسصفاده م هند ،زیرا بسایاری
از حوزههای هه مو ور حقو در آنها اا تا حد زیادی اا بههار ما رود ،باههیچروی ارتباا باا
حقو قانون ندارند ،بلکه به حوزهای مربوط م ووند هه به ورهل م توان آن را حقو اخالقا
نامید .واژۀ «اخال »در عبارت «حقو اخالق » ،دامناۀ ایان حقاو را تنواا باه اماور وخاا
محدود نم هند .حقو اخالق  ،به ورهل بهمعنای آندسصه از مطالبات ،قدرتها ،و ماونیتها
(و نیز دیگر الزامات مرتبه با مفووم حقو ) اسات هاه ق ااوتهای اخالقا از آنهاا حمایات
م هند و به آنها اهمیت تات م بخشد .حقو اخالق  ،همواره با مسائل و مو وعات سیاسا و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اجصماع مرتبه است (سن .)054 ،0336 ،در مقابل ،م توان حقو قانون را باه حقاوق تعبیار
هرد هه دولتها،رویهها و روالهای ق اییحمایص «برای احقاا آنهاا» و همچناین ساازوهارهای
جزای «در صورت تعدی به آنها» ایجاد م هنند.
بهن ر سن ،دفار از حقو اخالق به این صورت است هه باید به ور حقیق و نهتنوا بهسابب
ن م قانون مسصقروده  ،به آنها احصرام بگذاریم .این به آن معناا اسات هاه بارای پیگیاری برخا
حقو  ،لزوم بر قانون هردن آنها نیست و در برخ مواقع در عرصاههای سیاسا و اجصمااع ،
قانون هردن این حقو  ،تحقق بخشیدن به آنها را دووارتر م هند .سن اعصقااد دارد« ،تأهیاد بار
ً
اهمیت اخالق حقو  ،حص اگر این حقو قانونا بهرسمیت وناخصه نشاده باواند ،باهخودیخود
دارای اهمیت است» (سن.)055 ،0336 ،
در اندیشه سن ،درست نیست هاه حقاو اخالقا را حقاو قاانون باالقوه بادانیم ،هرچناد در
بسیاری از مواقع م توانند مبنای قانونگذاری قرار گیرند (سن0932 ،الف .)944 ،یک حق اخالق
م تواند در بسیاری از زمینهها مطرح وود ،حص اگر اجرای قانون آن بسیار نامناساب باهن ر برساد.
بسیاری بر حق اخالق یک زن برای مشارهت هامل در تامیمگیریهای جدی خانواده اا صارفن ر
از میزان تعاب همسر وی اا صحه م گذارند ،بااینحال ،همین افراد چندان نم پسندند هاه ایان
الزام اخالق  ،صورت قانون به خود بگیرد و توسه پلیس ،اجرایا واود .بهعقیاده سان ،قاانون
ً
هردن این حق (مثال اگر ووهری با همسر مشاورت نکناد ،بایاد مجاازات واود) هاار درساص
نیست ،بلکاه تغییارات اروری را بایاد از راههاای دیگار مانناد آموز هاای رساانهای ،نقاادی،
گفتوگوهای جمع و تبلیغات انجام داد (سن0932 ،الف.)945 ،
نکصه موم هه باعث م وود سن به جای تأهید بر حقو قاانون  ،بار حقاو اخالقا تأهیاد
هند ،تأثیر سازوهارهای این نور حقو بر تغییر جوان واقع است .وی درباره تأثیر ایان حقاو بار
دنیای واقع م گوید« :حقو اخالق م تواناد وسایلهای بارای گفتوگوهاای عماوم باواد و
م تواند به وکلگیری اقدامات سیاس و اجصماع برای دفار از این حقاو منجار واود .در ایان
بسصر ،باید بهدنبال فوم و سنجش حقو اخالق باویم و این مسئلهای اساس است هاه ناهتنوا در
حوزۀ ن ر دارای اهمیت است ،بلکه وجه هاربردی نیز دارد» (سان .)054 ،0336 ،وی باه نقال از
اسکانلن م گوید« :فرد م تواند اعمال خود را برای دیگران بهنحوی توجیه هند هاه آنهاا نصوانناد
ً
منطقا آن را رد هنند» (سن .)054 ،0336 ،این تحلیل نشان م دهد هه نیاز به فوم و سانجش ،تاا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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چه انادازه باه بنیانهاای اخاال نزدیاک اسات .همانگوناه هاه سان نشاان م دهاد ،ساویههای
گفت وگوی و مشارهص حقو اخالق بسیار بیشصر از حقو قانون است و به همین دلیل ،تمرهاز
بر این نور از حق م تواند زمینه بیشاصری بارای مشاارهت واوروندان پدیاد آورد .ازآنجاهاه ن اام
ارزو ای هه سبب بهوجود آمدن حقو اخالق م وود ،مصأثر از حاوزه عماوم و فوام آنهاا از
اخال است ،بدیو است هه حوزه وسیعتری از حقو را دربر م گیرد هه برخ از آنها م توانند
با سازوهارهای نرم وارد حوزه قانون جامعه ووند و تحقق این حقو  ،منوط باه درک واوروندان و
فوم مشصرک آنها از مسائل اخالق است .به همین دلیل ،مفووم حق اخالق م تواناد باا مفواوم
ووروندی ارتباط معناداری برقرار هند.
 .5حقوق ناظر به هدف
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در اندیشه سن ،تمام ن ریهها درباره حقو  ،باید تحقق حقو را هدف خود قارار دهناد (سان.)0345 ،
از دید وی ،اهداف ،دربرگیرنده و عیتهای هسصند هه بارای ایجااد آنهاا دالیال خاصاخود را داریام.
تعبیر حقو به اهداف ،مسصلزم بهچالش هشیدن هرگونه تمایز ن ری میان احصارام باه حقاو ازیکساو و
ً
محقق هردن آنها از سوی دیگر است .اگر حقو  ،واقعا تجسم و نمونهای از ارز های بنیادین اخالقا
هسصند و نه اینکه از این ارز ها مشصق وده باوند ،بهن ر م رسد اهداف تحقاق حقاو در هار ن ریاۀ
حقو بنیان  ،مطرح وده است .وی نقطه تمرهز ن ریۀ حقو را از پرهیز از تجاوز به حقاو دیگاران ،باه
تقو یت واقع ورایه تحقق حقو  ،تغییر م دهد .احصرام به ارز تات حقاو پایاه  ،مص امن تحقاق
این حقو و مسئولیت انجام آنها است .این حساسیت در مورد نصیجۀ هار ،با توجاه باه ارز و جایگااه
حقو مخصلف و معنای تحقق حقو  ،اهمیت پیدا م هند .سن ادعا م هند« :هرگوناه تلقا از حقاو
ً
بدون توجه به نصایج آن ،اساسا ناقص و معیوب است» (سن 0344 ،الف.)900 ،
بهاینترتیب ،سن از ن ام هه در آن ،حقو  ،مورداحصرام اسات ،ولا تعوادی بارای افازایش
تحقق آنها و یا هاهش تجاوز به آنها وجود ندارد ،انصقاد م هند .اگر حقو را به اهداف هاه بایاد
تأمین ووند ،تفسیر نکنیم و آنها را محدودیتهای بدانیم هه باید از آنها ا اعت هرد و احصرام باه
آنها نیز تنوا بهمعنای عدم تعرض مسصقیم به آنها باود ،هرگونه اقدام برای تحقاق ایان حقاو باا
چنین ن ریهای در تعارض است .سن ادعا م هند با چنین برداوص از حقو  ،دیگر تعودی نداریم
هه بهعنوان مثال ،تلفن فردی را به زور از وی گرفصه تا فارد دیگاری را از وقاور یاک خطار فاوری و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نزدیک آگاه هنیم .بااینحال ،موظفیم به حقو فردی هه صاحب تلفن است ،با نگارفصن تلفان وی
احصرام بگذاریم .م توان نصیجه گرفت هه هیچ تعودی نداریم هه فردی را هه در آسصانۀ خطر اسات،
هوویار هنیم ،حص اگر این هار را بصوان بهآسان انجام داد ،زیرا احصرام به حقو  ،تنوا باه ایان معناا
است هه به ور مسصقیم از محدوده آن تجاوز نکنیم .
با توجه به مثال باال ،م توان گفت مسئولیت ما این نیست هه از ن ام از حقو  ،تنوا بهخا ر
خود آن حقو پیروی هنیم ،بلکه نباید برای حقو فرد در تملک یک تلفن مزاحمت ایجاد هنایم و
درعینحال فعاالنه حقو مومتری را با حساسیت نشان دادن به نصایج مزاحمت برای نجاات جاان
یک فرد ،محقق هنیم .با همین اسصدالل است هه سن م گوید« ،منطق تر این اسات هاه بگاو ییم
اگر حقو  ،بنیادین هسصند ،ارزومند نیز هسصند ،و اگر ارز آنها تات است و نه ابزاری ،بناابراین
باید آنها را در زمرۀ اهداف قرار داد» (سن)05 ،0345 ،؛ ازاینرو ارزومند ومردن حقو بنیادین
ِ
فردی هه بقای وی در آسصانۀ خطر است ،مسصلزم آن است هه بهدلیل نگران مسصقیم برای رفاه آنا
وی ،به تحقق این حقو بهعنوان هدف نگاه هنیم.
سن تأهید م هند هه احصرام به حقو  ،به امری بیش از عادم تجااوز مساصقیم باه حقاو  ،توجاه
م هند .به اعصقاد وی م تاوان ن اام از محادودیتهای مبصن بار آساصانه را تااور هارد هاه در آن،
مطلقگرای در عدم مداخله از بین رفصه است و بهجای آن ،بر توجه به نصاایج ،تأهیاد م واود (سان،
 .)6-4 ،0342هلید دسصیاب به چنین سیسصم  ،برقراری و تأسیس مجموعهای درسات از قابلیتهاا
و حقو است هه تأمین آنها فارغ از اهداف هه بهدنبال آن هسصیم ،رورت دارد.
بنابراین ،م توان گفت یک از مؤلفههای جدید مقوله ووروندی ،یعن حاق ،در اندیشاه سان
نقش و جایگاه پررنگ دارد .در ادامه مفووم مسئولیت هه رهن دوم و ّ
مقوم دیگر مفواوم واوروندی
است ،بررس م وود.
 .6مسئولیت و تعهد

ووروندی بهمثاباه مسائولیت ،در تفکار جمووریخاواه مادن ریشاه دارد هاه در آن مشاارهت
سیاس  ،وظیفۀ مدن همۀ ووروندان و نمود ووروندی و ع و یت اجصماع آناان اسات (هیصار ،
ً
 .)54 ،0333به این معناا هاه در واوروندی جمووریخاواه مادن  ،تکاالیف معماوال بار عوادۀ
ووروندان است ،نه حکومت و ووروندان در برابر هام (جامعاه) مسائول هساصند .در ایان تفکار،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .سن در مورد این مو ور در هصاب «اندیشه عدالت» صفحه  930-935با عنوان «تکالیف هامل و غیرهامل» بحث م هند.
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ووروندان ،تعودات بسیاری در قباال جامعاه خواهناد داوات .در مقابال ،در واوروندی لیبارال،
ً
تکالیف معموال بر عودۀ حکومت است .بهعبارت دیگر ،این حکومت است هه در برابر ووروندان
ً
مسئول است .تکالیف حکومت هم معموال به حفظ ن م و امنیت منحار م وود و ووروندان نیز
وظایف و تعودات انده در برابر یکدیگر و حکومت دارند (دالنصا )3-01 ،2111 ،؛ بناابراین،
در سنت جمووری خواه مدن  ،ووروندان بیشصر از ن ر اخالق و نه قانون پایبند به تعودات در
برابر جامعه و دیگر ووروندان هسصند .همچنین در ووروندی لیبرال معاصر (نولیبرال) ،واوروندان
تعودات بیشصری در قباال جامعاه و واوروندان دیگار بهعواده م گیرناد (هیاوود.)009 ،0944 ،
درواقع آنان در ازای حقوق هه دریافت م هنند ،وظایف و تکالیف و تعودات را م پذیرند ،به این
معنا هه باید تکالیف و تعودات در برابر جامعه (سایر ووروندان) یا حکومت بر عوده بگیرند.
فالکس میان دو نور مسئولیت ،تمایز قائل م وود و یک را وظیفه و دیگری را تعواد م ناماد.
وی وظایف را آندسصه از مسئولیتهای م داند هه بهوسیله قانون مقارر م واوند و بارای احصارام
نگذاوصن فرد به آنها مجازاتهای تعیین م وود .در مقابال ،تعوادات را دارای ساویه داو لباناه
م داند و معصقد است ،این جنس مسئولیت ،تجل همبسصگ و پیوند تهن فرد باا دیگاران اسات
(فالکس .)013 ،0940 ،سن نیز چنین برداواص از تفااوت میاان مسائولیت و تعواد دارد و باا نقاد
ن ریههای انصخاب عقالی  ،سویههای تعودی هه ناو از همبسصگ میاان افاراد و اجصماار اسات را
پررنگ م هند.
یک دیگر از پصانسیلهای فلسف «رویکرد قابلیت» این است هه مرجع برای واکل دادن باه
ً
مفووم مسئولیت پدید م آید .مسئولیت و بهویژه مسائولیت اخالقا  ،معماوال در برخا از ماوارد
بهمعنای آزادی عمل عامل اسات (گاریفصس  .)4 ،2105 ،درواقاع فاردی هاه از آزادی و قابلیات
انصخاب و عمل براساس ارز های هه به هر دلیل برایش موم هسصند ،برخوردار است ،باید فردی
مسئول و مصعود به خود و جامعها باود.
سن مسئولیت پذیری را در ارتباط مسصقیم با مفووم قابلیت و آزادی قرار م دهد .به عقیاده وی،
بدون آزادیهای اساس و قابلیت انجام هار ،یک فارد نم تواناد مسائول انجاام آن عمال واناخصه
وود .اما در عمل ،بورهمندی از آزادی و قابلیت انجام یاک هاار ،وظیفاهای را بارای آن فارد ایجااد
م هن د هه آیا آن هار را انجام دهد یا خیر ،و این نکصه است هه دربرگیرنده مسئولیت فردی است .به
همین دلیل سن ،آزادی را ورط «الزم» و «هاف » برای مسئولیت م داند (سن .)492 ،0932 ،باه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عقیده وی از انسان هه از آزادی برخوردار نیست نم توان توقع برعوده گرفصن مسئولیص را داوت،
در مقابل ،در ورایه بورهمندی از قابلیت و آزادیهای اساس  ،افاراد بایاد مسائولیتهای فاردی و
اجصماع را برذیرند و به وظایفشان و دنیای ا رافشان مصعود باوند (سن .)492 ،0932 ،درنصیجاه
رابطه بین آزادی و مسئولیت ،دوجانبه است .ازآنجاهه نقطه تمرهز این رهیافت بار آزادیهاا اسات،
مسئولیتهای برآمده از این آزادیها نیز به همان اندازه اهمیت دارد .درواقع ،در این اندیشه بادون
آزادی بنیادین و قابلیات انجاام دادن هارهاا ،یاک فارد نم تواناد در انجاام دادن هارهاا احسااس
مسئولیت هند ،اما برخورداری از آزادی و قابلیت انجام هار ،وخص را وادار م هند هاه باه انجاام
دادن یا انجام ندادن آن توجه هند و این امر ،نیازمند برخورداری از مسئولیت فردی است.
به ورهل در اندیشه سن از مفواوم مسائولیت دو معناا باه تهان مصباادر م واود .یاک معناا از
مسئولیت آنجا به تهن م رسد هه فردی را مسئول عمل قلمداد م هنیم .این همان معنای مسائولیت
است هه براساس آن ،سازوهار ق اوت در مورد درسص یا بدی عمل فرد ،خاود را نشاان م دهاد .بار
ً
مبنای این تعریف م توان گفت ،مسئولیت به این معنا ،صرفا نصیجۀ فرع تحقق قابلیت است (سان،
صااحب
 .)244 ،0333اگر هس قدرت خود را با عمل خو یش نشان دهد ،وی را بهعنوان عامال یاا
ِ
قدرت هه بروز پیدا هرده است ،مسئول آن عمال م دانناد .ایان معناای مسائولیت ،وجاه اخالقا و
قانون دارد هه م توان آن را به فرد عامل یک عمال نسابت داد .ایان وجاه را م تاوان هماان وجوا
دانست هه فالکس ،مسئولیت قانون یا وظیفه م نامد (فالکس.)013 ،0940 ،
معنای دوم مسئولیت اینگونه است هه فرد زمان «مسئوالنه» عمل م هند هه از اهمیت عمال
هردن در یک بسصر خاص آگاه باود و همچنین بداند هاه رفصاار او ،پیامادهای را باهدنبال خواهاد
داوت ،حص اگر هرگز نداند این پیامدها چه خواهند بود .فرد تنوا زمان مسئوالنه عمل م هند هه
به این واقعیتها توجه هند و اجازه دهد واقعیتهای یادوده بر وی تأثیر بگذارند و تنواا زماان باا
ب پروای و عاری از هرگونه مسئولیت عمل م هند هه پیچیادگ و عادم قطعیات عمال را نادیاده
بگیرد« .این مسئولیت بهمعنای «حساس بودن» در مورد جوان ،و قدرت فرد بارای تأثیرگاذاری در
آن و نیز محدودیتهای این قدرت است .در این معنا ،م توان مسئولیت را «توانای پاساخ دادن »
به یک موقعیت و نهتنوا واهنش نشان دادن به آن تعریف هرد .این معنای مسئولیت ،آنچه را ارز
ً
مسئولیت نامیده م وود ،به تهن مصبادر م هند و احصماال به ارز فرونیسس ارسطوی یا هماان
عقل عمل وبیه است» (گریفصس.)3 ،2105 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جنس مسئولیت موردن ر سن با تعود همراه است ،به این معنا هه مسائولیت انساانها تنواا تاا
جای هه به نفع آنها باود ،محدود نم وود .سن با برجسصه هردن مفواوم باهنام «تعواد» ساع
م هند دامنه مسئولیت انسانها را تا جای هه ممکن اسات اولویتهاای انصفااع خاود را رعایات
نکنند یا حص به زیان منافع خود دست به اقدام بزنند ،گسصر دهد .وی در یک از مقالههای خود
با عنوان «احمقهای خردمند » ،تعود را اینگونه تعریف م هند« :تعود مشصمل بر انصخاب اسات
هه با اولو یتهای فرد در ت اد است (سن .)924 ،0344 ،البصه این احصمال وجود دارد هه عمال
برآمده از تعود ،برحسب تاادف ،رفاه وخا را نیز افزایش دهد ،اما سن بر این نکصه تأهیاد دارد
هه تعود« ،بین انصخاب وخا و رفاه وخا وکاف ایجاد م هند» (سان .)923 ،0344 ،وی
معصقد است ،اخالقیات در هنار فرهنگ یک از عوامل بسصرساز تعودات است هه افراد خاود را باه
آنها ملزم م هنند (سن.)204 ،2112 ،
تعود به این معنا ،بهنحو بارزی با ن ریه انصخاب عقالی (ن ریهای هه تا حدودی یک از مبان
انسانوناخص اقصااد مادرن اسات) در تعاارض اسات .دانیال لیصال در هصااب «تبیاین در علاوم
اجصماع  ،بیان م هند« :سن هه خود اقصاااددان درجاه یاک اسات ،از نفع لاب باودن صارف
انسانها ،هه در مفووم اسصاندارد عقالنیت نوفصه است ،انصقاد هرده است؛ انسان اقصاادی خاالص،
هالوی اجصماع بیش نیست .سن بر آن است هه بهجای عقل سودجو و بیشینه لب ،باید مفواوم
گسصرده تری از عقل عمل را قرار داد هه تعودات را نیز در هنگام تامیمگیری درن ر م گیرد .ایان
مفووم از عقل ،دالیل غیرسودجویانه را نیز فرام گیرد هه اصول اخالق (انااف و حقوناسا ) و
غمخواری برای دیگران از مومترین آنها هسصند» (لیصل.)34 ،0944 ،
ازآنجاهه سن همواره بر رفصارهای واقع انسانها تأهید هرده است و بر این ن ر است هه همین
رفصار واقع است هه از مالح ات اخالق تأثیر م پذیرد ،باید باه وجاود نوردوساص و همچناین
سودجوی در رفصارهای انسان اتعان داوت .به همان اندازه هه احسااس ساودجوی در انساانها
وجود دارد ،ممکن است احساس نور دوسص نیاز در آدمیاان وجاود داواصه باواد« .درواقاع ،اگار
مالح ات اخالق  ،هیچگاه رفصار واقع انسانها را مصأثر نم هرد ،توجه هردن به مبحاث اخاال ،
هار بیوودهای بود» (سن0932 ،ج.)54 ،
آمارتیا سن معصقد است ،انسانها در زمان انصخاب نه بر مبناای محاسابات خاالص عقالنا و
انصخاب خردمندانه ،بلکه براساس اصل عمل م هنند هه وی آن را «ترجیحات اخالق » م نامد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

(ساان .)994 ،0344 ،براساااس ایاان اصاال ،منااافع مبصن باار محاساابات عقالن ا  ،تنوااا عواماال
تعیینهننده تامیم افراد برای پذیرفصن یا نرذیرفصن اولویت نیسصند .سیسصم باورهای اخالق فرد نیز
دراینمیان نقش موم ایفاا م هنناد .البصاه ایان سیساصمهای اخالقا  ،جوانوامول نیساصند و از
فرهنگ به فرهنگ دیگر تغییر م هنند ،ول آنچه اهمیت دارد ،این است هه باورهاای اخالقا در
ً
یک و عیت تامیمگیری ،واقعا ح ور دارند و نقش موم ایفا م هنناد .باهاینترتیب ،م تاوان
گفت ،آمارتیا سن ووری را هه در آن تمام ووروندان در معنای مدن ر ن ریاه «انصخااب عقالنا »
به ور خالص و صد درصد خردمند باوند ،ووری پر از احمقها م داند.
بهن ر سن ،گروههای میان ای مانند بقه ،انجمن ،یا گروههای اجصمااع و واغل باین خاود
ً
وخص و دیگران وجود دارند .در این ف اها لزوما بحث نفع وخا  ،نوردوسص  ،یا دیگرخواه
مطرح نیست ،بلکه این ف اها بیشصر ،هانون هنشهای هسصند هه مسصلزم داواصن رفصاار مصعوداناه
است .افراد م توانند ع و گروههای ووند و منافع همسو با دیگران یا مخالف آنها داوصه باود.
این نور از هنشها هه مبصن بر رفصار مصعودانه و وفادارانه هسصند ،م توانند از برخ جوتها ،باعث
برآورده ودن بوصر منافع وخا ووند .درعینحال بسیاری از این افراد ممکن است مایال باواند
برخ از امصیازهای بهدستآمده ،وخا ووند .در مقابل ،بسیاری از این افراد ممکن است مایال
باوند برخ امصیازهای بهدستآمده وخا وان را نیز برای گاروه فادا هنناد و از مناافع وخاا
خااویش بگذرنااد .اف اراد ممکاان اساات در موقعیتهااای مخصلااف ،رفصارهااای خودخواهانااه و یااا
نوردوسصانه ای از خود نشان دهند ،اما در دنیای مدرن و با پیچیدگ های روزافازون آن ،ایان رفصاار
مصعودانه است هه بیشصر با آن روبهرو هسصیم (سن.)205-204 ،2112 ،
در مجمور بحث اصل سن این است هه در مفرو ات رفصاری ،نوع اعصادال داواصه باوایم.
اصطالح هه سن بههار م برد این است هه ما نباید گرفصار «احساسات گری بزرگمنشانه» واویم
و فرض هنیم هه همه مردم بهودت اخالق هسصند و براساس ارز هاا عمال م هنناد .همچناین
نباید فرض مخالف آن را هه به همان اندازه غیرواقعا اسات ،جانشاین آن هنایم ،و مبناا و انگیازه
اصل رفصار انسانها را نفع وخا قارار دهایم .انساانها موجاودات انصخاابگر هساصند هاه در
ف اهای مخصلف اجصماع و اقصاادی رفصارهای مصفاوت را از خود بروز م دهند .افاراد براسااس
مسئولیت و تعودی هه به نزدیکان و همچنین جامعه خود دارند ،م توانند رفصاری مصعوداناه هماراه
با ازخودگذوصگ و نوردوسص بروز دهند.
بنابراینّ ،
مقوم دوم ووروندی ،یعن مسئولیت نیز در اندیشه سن بهصاورت برجساصهای وجاود
دارد؛ تفاوت مسئولیت موردن ر سن با مسئولیت موجود در سنت لیبرال (هه خود سن نیز باه ایان
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سنت در حوزه اقصااد تعلق دارد) در مسئولیت مصعودانه است هه در مواردی باا مفواوم عقالنیات
نحیف ،تعارض دارد؛ بنابراین ،جنس مسئولیت موردن ر سن ،اخالق تر و نوردوسصانهتر است.
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بحث و نتیجهگیری
با بررس مفووم ووروندی ،این نصیجه بهدست م آید هه هار ن ریاه واوروندیای دساتهم بایاد
دارای دو مقوله حق و مسئولیت بهصورت همزمان باواد .هرچناد در برخا از سانتها ،ممکان
است تأهید بر یک از این دو مقوله بیشصر از دیگری باود ،اما وجود هر دوی آنها برای یک ن ریه
ووروندی روری است.
در این مقاله نشان داده ود هه هر دو مفووم حق و مسائولیت در اندیشاه سان ،ریشاه عمیقا
دارند .سن از مفووم قانون حق فراتر م رود و با تأهید بر حق اخالق  ،مفواوم گساصرده از حاق
ارائه م دهد هه گفتوگو و نقد از الزامات اساس تحقق آن است .از سوی دیگار ،سان حقاو را
ً
بهمثابه هدفهای م بیند هه باید به نصیجه برسند و نه صرفا قواعد و قوانین محدودهننده هه نباید از
آنها تجاوز هرد .بهاینترتیب م توان از مفووم حقوق صحبت هرد هه برای تحقاق ایان حقاو و
نهتنوا رعایت آنها تال م هنند.
اهمیت مسئله حق در اندیشه آمارتیا سن بهانادازهای اسات هاه اثار آن را م تاوان در گازار
توسعه انسان سازمان ملل دید (آمارتیا سن در گزار های اولیه توسعه انسان  ،جاز نویساندگان
آن بوده است) .براسااس ایان گازار  ،تقو یات حقاو اجصمااع  ،سیاسا  ،اقصااادی ،و مادن
«ف ای را پدید م آورد هه در آن فقرا م توانند از حقو خود دفار هنند ،قابلیتهاای خاو یش را
افزایش دهند و از فقر نجات یابند» .این گزار نصیجه م گیارد هاه وجاود سیاسات دموهراتیاک،
بههمراه رساانههای آزاد و جامعاۀ فعاال مادن هاه در آن گروههاای آسایبپذیر حاق اظواارن ر و
درخواست حقو خود را دارند ،اهرم است هاه «دولتهاا و دیگاران را وادار م هناد بهسارعت
دست به اقدام بزنند» (گزار توسعه انسان .)49-45 ،2111 ،
آمارتیا سن ،عالوهبر مفووم حقو  ،بر مسئولیت افراد برای افزایش قابلیتهاا نیاز تأهیاد م هناد.
گفصه ود هه به ورهل در اندیشه سن از مفووم مسئولیت دو معنا به تهن مصبادر م وود .یک معناا از
مسئولیت آنجا به تهن م رسد هه فردی را مسئول عمل قلمداد م هنیم .این همان معنای مسائولیت
است هه در قالب آن ،سازوهار ق اوت در مورد درسص یا بدی عمل فرد ،خود را نشان م دهاد .اگار
هس قدرت خود را با عمل خو یش نشان دهد ،وی مسئول آن عمل دانسصه م وود؛ مسئولیت به ایان
معنا ،وجه اخالق و قانون دارد هه م تاوان آن را باه فارد عامال یاک عمال نسابت داد .معناای دوم

مسئولیت اینگونه است هه فرد زمان «مسئوالنه» عمل م هند هاه از اهمیات عمال هاردن در یاک
بسصر خاص آگاه باود و همچنین بداند هه رفصار او ،پیامدهای را بهدنبال خواهاد داوات ،حصا اگار
هرگز نداند این پیامدها چه خواهند بود .این مسئولیت بهمعنای «حسااس باودن» در ماورد جواان ،و
قدرت فرد برای تأثیرگذاری در آن و نیاز محادودیتهای ایان قادرت اسات .در ایان معناا ،م تاوان
مسئولیت را «توانای پاسخ دادن» به یک موقعیت و نهتنوا «واهنش نشان دادن» به آن ،تعریف هرد.
با توجه به بحثهای مطرحوده در این مقاله م توان گفت ،رهیافت قابلیت با تأهیدی هاه بار
حق اخالقا و مسائولیت مصعوداناه دارد ،از مؤلفاههای الزم بارای ارح یاک ن ریاه واوروندی
برخوردار است .ازآنجاهه حق اخالق بر ق اوتهای عرف اجصمااع مبصنا اسات و مسائولیت
مصعودانه مصأثر از ع ویت افراد در گروههای اجصماع و نوع همادل باا دیگار انساانها اسات،
ووروندی قابلیص مبصن بر چنین مفاهیم م تواند سویههای اخالق و گفتوگوی ووروندان در
حوزه عموم را برجسصه هند.
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