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چكیده
هقاله حاضز با هسئله "تقًیى گشارههای اخالقی در جغزافیای حق و تكلیف" و طزح ایى سؤاا كؤه
"چگىيه هیتىاو ارسشهای اخالقی را در جهاو حقهحىر هذرو هفصلبًذی و هسؤل يوؤىد" ازؤاس
تفاوتهای اجتوؤا ی فؤاحص بؤیى دو ًصؤز تكلیؤف هحؤىری و حقهحؤىری ،بحؤ تقًؤیى و
سیاستگذاری هبتًی بز گشارههای اخالقی یؤا قايىيیسؤاسی اخؤال را در چهؤار سؤاحت جاهعؤه
ايسايی ،جاهعه دیًی ،جاهعه اسالهی و جاهعه هلی پیگیزی كًذ .روش تحقیق تبییى لؤی و روش
گزداوری هطالب هطالعات كتابخايهای است .يتایج پژوهص هذخلی بز سیاستگذاری اجتوا ی
اخال بًیاد است .بهس ن هقاله حاضز اخالقیساسی جاهعه چه اس گؤذر قؤايىو و سیاسؤتگذاری
اجتوا ی یا زیزاو هستلشم در يظز گزفتى جاهعه به هثابؤه یؤك سؤاختار تا یزگؤذار اسؤت .يؤىاوری
پژوهص حاضز تالش هحققايه بؤزای تبؤذیل فكتهؤا و گشارههؤای اخالقؤی بؤه قؤايىو و سیاسؤت
اجتوا ی است.
واژگان كلیدی :قايىيگذاری ،اخال  ،سیاستگذاری اجتوا ی ،وجذاو اخالقی.
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مقدمه
قابٙه اؼالق و لاوىن ال ؾیكبال مىقؾ جىشه اوؿیٍمىؿان و فالوفه بىؾه اوث٠ .مدؿهجكیه وگداهی
ّ
كه ؾق اّ٠اق وىحی مٙكض میٌؿ ایه بدىؾ كده پایده اِدیل و اواودی لاوىوگدفاقی و ویاودثهای
اشحما٠ی چیىث .ایه پكوً پیً ال هكشدا ،مىدلهه ؾولدث ٌدهكهای یىودان باودحان ؼاِده جده
معىىب میٌؿ لیكا ؾق ایه شىام ٟلىاویه وه فكمان پاؾٌاه بهكه ال گفقی مكؾم واالقاوه بهجّدى یب
میقویؿ (

)٠ .هث ایه بىؾ كه ٌكل ؾولثهایی كه ؾق یىوان باوحان البحه

همممان با ّ٠ك فهىفهوقلی فالوفه مؤوىی چىن اقوٙى و افال٘ىن مىحمك بىؾ ٌكهی ؾمىككاجیه
ؾاٌث ی١ىی چهاقچىب و ٌكل ظكىمث ،قووؿ و پى یًهای مٙ١ىف به لاوىوگفاقی جاب١ی ال اقاؾه
و اوحؽاب مكؾم معىىب میٌؿ و مبحىی بك ٌالىؾهای اوحبؿاؾی وبىؾ .ؾقوال ٟاِل ایه پكودً كده
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پایه اِیل و مٍكو ٞلاوىن چیىث ،ؼىؾ مبیه لاؾی اوحؽاب و ج١یهبؽٍی ٠مالوث .ایه پكوً ال
واظیه شىام١ی واؾه و غیكپیچیؿه مٙكض ٌؿه< ی١ىی ؾق شىام١ی كه اؼالق فیوفىده كماكدان ؼدىؾ
ظمىق اوث و ٌؿت و ا٠حباق اقليهای اؼاللی بؿون جٕمیههای الدمام وق ٠مدل مدیكىدؿ ،ولدی
ّ٠ك ظأك ّ٠دك پیچیدؿگیهاودث ،چیدمی كده ال ن بدا٠ىىان جمىدیم فمایىدؿه كداق اشحمدا٠ی و
جؽّّیٌؿن امىق یاؾ میٌىؾ< ی١ىی قابٙه اؼدالق و لداوىن ؾق ّ٠دك ظأدك مىدحمل ال ٌدكایٗ
وىپیؿا و وىٜهىق ویىث .ؾق ٌكایٗ شؿیؿ ٌهكووؿ ایكاوی جصكبه لیىث ؾق شام١ده اوىداوی ،شام١ده
ؾیىی ،شام١ه اوالمی و شام١ه مهدی قا ؾاقؾ .ایده ممالده پژوهٍدی بدا جكیده بدك چهداقچىب وٝدكی
ؾوقكهیم و مفهىم وشؿان اؼاللی بىا ؾاقؾ كه چگىوگی جبؿیل گماقههای اؼاللی به لاوىن و ویاودث
اشحما٠ی قا ؾق ایه چهاق شام١ه جصكبه ٌؿه جبییه ومایؿ< بىابكایه و١ی مدیٌدىؾ ممالده ظأدك بدا
٠ىایث به به چهاقچىب وٝكی و مفكؤات اواوی اوؿیٍده شام١هٌدىاؼحی امیدل ؾوقكهدیم جىٝدیم
ٌىؾ.

 .1مباوی وظزی پژوهش
ؾق وگاه شام١هٌىاؼحی ؾوقكهیم قابٙه لاوىن و اؼالق اب١اؾ و مالظٝدات شؿیدؿجكی قا پىٌدً
میؾهؿ .وی ال ایه گفاق جلىقیهایی قا ؾق اؼحیاق میگفاقؾ كه میجىاوؿ ؾق بعد كاقبكؾ اؼدالق ؾق
چهاق واظث لاوىوگفاقی ؾق شام١ه ؾیىی ،شام١ه اوىاوی ،شام١ه اوالمی و شام١ه مهی مؤذك والدٟ

ٌىؾ .ؾوقكهیم كه به بكقوی الحؿاق اؼاللی ؾق ؤ١یث گفاق و وىٌىوؿگی شىام ٟمیپكؾالؾ بدك ایده
ا٠حماؾ اوث كه به مىالات پیچیؿهجكٌؿن اشحما٠ات ،جمىیم فمایىؿه كاق اشحما٠ی ،جؽّّیٌدؿن
امىق و ٜهىق ممحٕیات وىپؿیؿ و واٌىاؼحه ،شىام ٟؾق ِىقتبىؿیهای شؿیؿ بالجىلیدؿ مدیٌدىوؿ
(

) .ایه ؤ١یحی اوث كه وی ن قا گفاق ال شام١ده مكداویكی (شىامد ٟوداؾه

مبحىی بك قوابٗ اظىاوی و ٠ا٘فی) به اقگاویكی (شىام ٟپیچیؿه مبحىی بدك جمىدیم كداق اشحمدا٠ی)
جىِیف میكىؿّ٠ .اقه كالم وی ایه اوث كه ِى١حیٌؿن ودى ٞشؿیدؿی ال جمىدیم كداق بدهوشىؾ
وقؾه كه با٠د ؾقهم ٌكىحهٌؿن یه وهىهه اقليهدا و هىصاقهدای اؼاللدی ٌدؿه اودث و ایده
مىلهه میجىاوؿ مىصك بهظالث واهىصاقی فكهىگی و ال هم پاٌیؿگی وظؿت اشحمدا٠ی گدكؾؾ .ایده
امك ویم بهوىبه ؼىؾ وشىؾ ؾولث لؿقجمىؿ با اؼحیاقاجی گىحكؾه می٘هبؿ ؾقغیكایهِىقت شام١ه ودیك
) .ؾوقكهیم بك ایه باوق بىؾ ،ؾقِىقتبىؿیهای اشحما٠ی ّ
وىحی
لهمكایی ؼىاهؿ پیمىؾ (
ؾالهای اؼاللی یا همان چیمی كه وی ال ن با٠ىىان فٍاق هىصاقی ( )Normative Pressureیاؾ
میكىؿ چىان لابهیث ا٠حباق و وفىـ ؾاقؾ كه اشاله ٠مل ؼالف هىصاق قا ال اوىانها وهب میكىؿ .ؾق
ا٘ا٠دث مدیكىىدؿ امدا كىدی هدم فكمدان ومدیؾهدؿ (John Murray, 1861, pp. 45

 .)64بدا

جؽّّیٌؿن امىق و با گفاق اشحما٠ات و وقوؾ وها به چكؼه ِى١حی ٌؿن ،مؿقویماودیىن و جىلدؿ
اوىان مؿقن ،اؼالق یا همان فٍاق هىصاقی الحؿاق ؼىؾ قا به ؾولث جفى یٓ مدیكىدؿ ی١ىدی ؾولدث
ُ
اواوا شای اؼالق قا میگیكؾ ..به٠باقجی ؾقِىقجبىؿیهای ّ
وىحی اؼدالق همدان ؾولدث ،ظمدىق و
لاوىن اوث .ؾوقكهیم مىٍأ اؼالق یا بهلىل ؼىؾي مىٍأ "فٍاق هىصاقی" قا ؼىؾ شام١ه میؾاوىث،
اما ایىكه ؼىؾ شام١ه مىٍأ اؼالق اوث به چه م١ىاوث؟ وی ؾقباقه پیؿایً مفهىم فٍداق هىصداقی
میگى ی دؿ" :چى دیه بددهوٝك میقوددؿ اف دكاؾ جىهددا ٠ىاِددك وددالوؿه شام١هاوددؿ"< بىددابكایه ومىؾهددای
شام١هٌىاؼحی ؾقوال ٟهمان ومىؾهای قوانٌىاؼحی افكاؾ اوث ،اما ایه وؽه ِعیط ویىدث لیدكا
ؾق وهىلهای لوؿه ویم چیمی شم مهكىلهایی ال ایه ّ
ماؾه ؼدام ومیجدىان یافدث< پده مهكىلهدای

ً
غیكلوؿه هىگامی كه با هم جككیب میٌىوؿ ،ومىؾهای جاله لابل مٍاهؿه اوث كه لبال ؾق هیچیده ال
مىاؾ ؼام اولیه لابل مٍاهؿه وبىؾ .به ا٠حماؾ ؾوقكیهم ٠هث ایه اوث كه كدل ،همدان ظاِدل شمدٟ
اشماء ؼىؾ ویىث بهكه كل چیمی ؾیگكی اوث كه ؼىاَ ن بدا ؼدىاَ اشدماء محٍدكل محفداوت
اوث< ی١ىی شام١ه ظاِل شم ٟواؾهای ال افدكاؾ ویىدث بهكده ؾودحگاهی اودث جٍدكیل یافحده ال
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جككیب وها با هم كه م١كف وال١یحی و یژه و ؾاقای ؼىاَ مؽّىَ اودث .بده ا٠حمداؾ او قوانهدای
فكؾی با شمٌٟؿن ؾق هم محؿاؼل میٌىوؿ و با هم می میموؿ و ال ایه جدؿاؼل وشدىؾی جداله پؿیدؿ
می وقوؿ كه وشؿان شم١ی وام ؾاقؾ و ؼىاَ و ٠ىاقْ ایه وشؿان شم١ی ی١ىی همان چیدمی كده
مىٍأ اؼالق و فٍاق هىصاقی اوث كه با اظىان و اوؿیٍه و ٠مل إ٠اء جٍكیلؾهىؿه ن محفداوت
ّ
 .) 1387ؾق وگاه ؾوقكهیم شىام١ی كه ؾق شغكافیا و اّ٠اق وىحی مىدحمك بىؾودؿ
اوث (
پیً ال هك لماوی با اقليهای ؾیىی میؽحه ٌؿه بىؾوؿ .وی ؾق كحاب ؼىؾكٍی ولحی ال ؼىؾكٍدی
وىمیه 1وؽه میگى یؿ ،م١حمؿ اودث چیدمی كده مدیجىاودؿ مداو ٟقفحاقهدای واامیدؿ لىؾی چدىن
ؼىؾكٍی ٌىؾ پىاه وقؾن مكؾم به مىاوه ؾیىی ( )Ritualاوث لیكا ولحی قوض شم١ی فكیؿه ٌدىؾ
و ٠مل كىؿ اوىان ؾچاق بعكان م١ىا و هى یث ومیٌىؾ (

) .باجىشده بده اوؿیٍده

ؾوقكهیم ؾق شىام ٟؾیىی اقليهای اؼاللی بیٍحك مههم ال ؾیه و اقليهای الهی اودث .ؾق ّ٠دك
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مؿقن كه شىام ٟمصبىق به جمىیم كاق فمایىؿه اشحما٠ی ٌدؿه اودث ،ؤد١یحی كده اؼدالق وفدىـ و
ِالبث وابك قا وؿاقؾ ،اما بال هم ؾیه اوث كه میجىاوؿ ؾق لالب لاوىن همان اقليهای اؼاللی قا
اظیا كىؿ .ؾق یه شام١ه ؾیىی وشؿان ٠مىمی یا وشؿان اؼاللی پیً ال هكچیم محاذك ال ؾیه اودث.
ایه وشؿان ٠مىمی ایصاؾ ٌؿه ،شهث قماوی قفحاق اؼاللدی ؾق چهداق وداظث مؽحهدف قا ج١یدیه
میكىؿ.

 .2تبییه مفهىمی اخالق
اؼالق قا ؾق لغث شم ٟؼهك بك ولن لفل ج١كیف ككؾهاوؿ .بهم١ىای لىا ،وصایا و ِفات ؾقووی
(

) .البحه اؼالق واشؿ وشهی ؼاقشی ویم هىدث لدفا مدیجدىان ال ؾوگىوده

اؼالق وؽه گفث .اؼالق ِفاجی (ِفات ؾقووی اوىان) و اؼالق قفحاقی (قفحاق اوىدان) اودث.
اؼالق به ؼىؾی ؼىؾ بهم١ىای ؼىبی یا بؿی امىق ویىث بهكه بهم١ىای لٕاوت ؾق باب ؼدىبی یدا
بؿی امىق یا همان ظىه و لبط امىق اوث .ال همیه شا میجىان ٠هم اؼالق قا چىیه ج١كیدف كدكؾ:
"اؼالق ٠همی اوث كه ال مهكات و ِفات ؼىب و بؿ و قیٍهها و ذاق ن ودؽه مدیگى یدؿ" و بده
ج١بیك ؾیگك" ،وكچٍمههای اكحىاب ایه ِفات ویه و قاه مباقله با ِفات بؿ و ذاق هكیه قا ؾق فكؾ
 .1ؼىؾكٍيهایي كه ؼاَ ّ٠ك مؿقن و ظاِل جفكؾ و گىیؽحگي اشحما٠ي اوث.

و شام١ه مىقؾ بكقوی لكاق میؾهؿ" .قیٍهؾاقی ایه ٠هم ،لعا ٚن ـیل پكوًهای اواوی فهىدفه،
امحماز ن با اؾیان ،ؼاِه فمه اودالمی و ٘دكض ن بده٠ىىان واژهای كداوىوی ؾق اوؿیٍدههای ٠كفداوی
با٠د ٌؿه اوث كه م١كفث و وهىن اؼاللی اب١اؾ گىحكؾهای به ؼىؾ بگیكؾ .مفاؾ گماقههای اؼاللی
قا ؾق ممایىه با لاوىن میجىان به ؾو ِىقت وهبی و اذباجی مىقؾ مٙال١ه لدكاق ؾاؾ .بده لعدا ٚاذبداجی
مٙالب فكاواوی وشىؾ ؾاقؾ كه ؾق فكااؼالق یا فهىفه اؼالق مدىقؾ گفدثوگى والد ٟمدیٌدىؾ .مدرال
مفاهیم و گماقههای اؼاللی ؾاقای چه ماهیحی هىحىؿ ،ایه گماقهها ال چه واٌدی ٌدؿهاودؿ ،ا٠حبداقی
بىؾه یا ؾاقای ماهیثٌىاؼحی هىحىؿ ..و اما ؾق ممایىه اؼالق و ظمىق یه ظید وهبی هدم وشدىؾ
ؾاقؾ كه اؼحالفی ؾق ن ویىث و ن ایىكه مىٍأ گماقههای اؼاللی ؾق ٠ىالم ّ
وىحی چىاوچده ؾوقكهدیم
بؿان م١حمؿ بىؾ اقاؾه ؾولث و ظكىمث ویىث .ایه گماقهها بؿون اقاؾه ؾولث وشىؾ ؾاقوؿ( Anthony

 .)Clark Arend. , 1999, p.17افمون بك ایه ؾولث وىبث به المامبؽٍی به وها و الحدمام فكیىدی ؾق
وها ومٍی وؿاقؾ .به٠باقت ؾیگك اٌؽاَ ؾق لوؿگی فكؾی و اشحما٠ی وىبث به گماقههدای اؼاللدی
ؼىؾ قا مهحمم و مح١هؿ به ق٠ایث میؾاوىؿ و ؾق فكْ جؽهف به لعا ٚؾقووی اظىان ٌكم میكىىدؿ.
كىىؿ اما ا٘ا٠ثكىىؿگان ویم به ؼا٘ك جكن و لؿقت ؾولث ،جه به اشكا ومیؾهىؿ .وان ظحی با فمؿان
اشباق و المام بیكووی با ٘یب ؼا٘ك مفاؾ گماقهها قا ٠مل میكىىؿ (
) ،اما ؾق ؾویای شؿیؿ به وبب جٕ١یف پایههای اؼاللی اشحما ٞبا غهبه مؿقویىم و چیىً و یدژه
اشحما٠یای كه به باق مؿه اوث ،اؼاللیككؾن شام١ه بؽٍی ال ٌلىن و وٜایف ؾولحدی معىدىب
میٌىؾ ی١ىی ؾق ؤ١یث شؿیؿ ؾولث شای اؼالق میوٍیىؿ.
اقوٙى اؼالق قا ؾق كىاق جؿبیك مىمل و ویاوث مؿن ـیل ظكمث ٠مهی لكاق ؾاؾ .ظكمث ٠مهی
بكؼالف ظكمث وٝكی كه ال هىثها وؽه میگى یؿ ،ال بایدؿها مدیگى یدؿ لدفا واشدؿ شىبدههای
هىصاقی و قماوی اوث .اقوٙى اؼالق قا مىاوی فٕیهث و همٌان ٠ؿالث ـكك مدیكىدؿ ،ال وگداه
وی اؼالق همان اوث كه مبحىی بك ج١اؾل و جىاوب وفه باٌؿ ی١ىی اوىان مح١اؾل یدا همدان اوىدان
٠اؾل اوىاوی اؼاللی ویم معىىب میٌىؾ .ایه جلىقی اقوٙى ب١ؿها جىوٗ فالودفه اودالمی اؼدف
ٌؿ و با اوؿن جغییكی به مرابه وىؽهای بدكای ؾقمدان قـایدل اؼاللدی و جكفید ٟفٕدایل اؼاللدی بده
قومیث ٌىاؼحه ٌؿ (

) .ؾق جلدىقی اقودٙى یی اؼدالق شهحدی

ؾویایی ؾاٌث و غایث لیىث اؼاللی ،و١اؾت ؾق همیه ؾویا معىىب میٌؿ .ال ایه ظیدد البدال
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اگك چه ممكه اوث هیچگاه لىا٠ؿ اؼاللی قا اشكا وكىىؿ و به ؾیگك وؽه مفاؾ ایه لىا٠دؿ قا ومدٓ
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فالوفه اوالمی اؼالق به ایه وٝكیه اقوٙى یی كمی ج١صب بكاوگیم اوث.
ومؾ ٠كفا اؼالق لكیه و همؿاودحان بدا ٠كفدان و ٠اٌمیىدث .گفٌدث ،جىأد ،ٟظىده ٜده و
ؾوحگیكی ال كاوىویجكیه اقليهای ٠كفان معىىب میٌدىوؿّ٠ .داقه جهمدی ٠كفدان ال اؼدالق قا
ٌایؿ بحىان :ؾق وٝك گكفحه غیك ؾق اوؿی ٍه و قفحاق و جمؿم او وىبث به ؼىؾ و گفٌث ال ظمدىق ؼدىؾ
ؾاوىث .ؾق شغكافیای ٠كفانٍ٠ ،ك پیك و قاهبك اوىان اوث ،هكچه ٠اٌكجك ،اؼاللیجكٌ .ایؿ بحدىان
وشه جمایم اوؿیٍههایی چىن ٠كفان با فمه و امرال ن قا ؾق ایه ؾاوىث .ایٍدان بدك ؼدالف فمهدا كده
جّهب و ٠مل به ٜاهك ٌكی١ث قا وٝام وامه ؾیىی ؼىؾ م١كفی میكىىؿ و ٠باؾت قا اولیجدكیه مىدیك
بكای ظّىل به لكب ؼؿاووؿ میؾاوىؿ با٘ه ؾیه قا ؾق جىشه به ؼهك و هكگىوه ؼؿمحی بده ٠یدالالهده
ـكك میكىىؿ .بهلىل و١ؿی ٠باؾت بصم ؼؿمث ؼهك ویىث (

) .ؾق وگاه ٠كفا ایده

ٍ٠ك و مهكوقلی به ابىاء بٍك اوث كه مٙه ٟو معحىای اؼالق قا جٍكیل میؾهؿ .،ال همیه مىدیك
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اوث كه اوىان كمحك ال ـقه ویىث و بایؿ مهك بىقلؾ جا چكغلوان به مىملگه ؼىقٌیؿ قوحگاقی بكوؿ
) .مهكوقلی ؾق وگاه ٠كفا همان فّل جمیم اوىان ال ظیىان اوث (شدالل-

(
الؿ ن قوم ،

) .ال چٍماوؿال ٠مىم محؿیىیه اؼالق پیً ال هكچیم مبحىی بدك

;ٌكم :اوثٌ ،كم ظٕىق ؾق پیٍگاه الهی ،ؾق وگاهی فمهی ایه جكن و ٌكم ال ؼؿاوث كه اؼالق
و وهىن اشحما٠ی اوىان قا جىٙیم میكىؿ .ذاق و جىِیههای فمها قا بیٍحك بایىث ؼٍیثوامه ؼىاودؿ
جا ٍ٠كوامه .ؾق كیمیای و١اؾت ابىظامؿ معمؿ غمالی ایه جكن و ٌدكم ؾق ظٕدىق ؼؿاوودؿ قا بده
ؼىبی میجىان اوحىباٖ ومىؾ .اقوٙى ـیدل چٍدم اودؿالی فهىدفی ٠دؿالث قا همدان لاهدؿه ٘الیدی
"فٕیهث ظؿووٗ" كه ال ج١اؾل و جىٝدیم لدىای وفده ظاِدل مدیٌدىؾ ج١كیدف كدكؾ (
)< ؾق ظالی كه ٠ؿالث فمهی ٠باقت اوث ال اشحىاب ال م١اِی كبیدكه و ٠دؿم اِدكاق بدك
م١اِی ِغیكه .ایىصاوث كه ٠ؿم ومىٖ ؾق وق٘ه گىداه بىیدان فكالیدابی اؼاللدی اوىدان مدیٌدىؾ
(

) .وچه وىٌحه ٌؿ ماهیث اؼالق ؾق قهیافثهدای مؽحهدف

اوالمی بىؾ و اما اؼالق یه پایه اواوی ؾیگك ؾاقؾ و ن ماهیث و شایگاه اؼالق ؾق وگاه ٠مالوث.
ایه قهیافث مبحىی بك ؾو بكؾاٌث ال ٠مل اوث  1د ٠مهی كه ظىه و لبط ـاجی اٌیا و امىق و ا٠مدال
قا بؿون ویال به جٍدؽیُ وهدا ال واظیده ٌدك( ٞچىاوچده م١حملده و ٠مدؿه ظكمدای اودالمی بدؿان
م١حمؿوؿ) میٌىاوؿ (

) .مؿ٠ای م١حمله و ٌی١یان بك ؼدالف اٌدا٠كه

ایه اوث كه ٠مل مىحمل ال ٌك ٞواشؿ ایده لدؿقت و ِدالظیث اودث كده ظىده و لدبط امدىق قا

جٍؽیُ ؾهؿ .ؾق ممابل اٌا٠كه و اهل ظؿید م١حمؿ بىؾوؿ ظىه و لبط اف١دال ـاجدی ویىدث بهكده
ٌك٠ی اوث و اوىان بكای جٍؽیُ ن ویالمىؿ قاهىمایی ٌك ٞاوث و بایؿ ظىه و لبط اف١دال قا بده
٘ىق ج١بؿی بپفیكؾ (

) .ـیل ایه وگاه ممىله وىبیث به میان ومی یدؿ ،چده م١حملده و چده

اٌا٠كه لاهل به ـاجیات ؾق اؼالق و اظكام بىؾوؿ ولی ؾق وگاه گفحماوی چىاوچه جىٔدیط ؾاؾه ؼىاهدؿ
ٌؿ اؼالق جاب١ی ال گفحمان اوث .چه گفحمان ؾیىی چه غیكؾیىی 2 .د ٠مهی كده ظاِدل و ومایىدؿه
گفحمان اوث ،ایه همان چیمی اوث كه مؿض و ـم ٠مال وامیؿه میٌىؾ .البحه بدا وگداهی گفحمداوی.
ـیل ایه وگاه قوٌه میٌىؾ كه ؾق شىام ٟچه چیمی پىىؿیؿه اوث< ی١ىی چه چیمی یده فٕدیهث
اؼاللی اوث و چه چیمی واپىىؿ ،و قـیهه اؼاللی معىىب میٌىؾ .ؾق ایده ؼّدىَ ؾو مىدلهه
پیً می یؿ اوال< مىٝىق ال ٠مال كیىث ،ذاویا امك پىىؿیؿه یا واپىىؿ چه وىبحی با اؼالق ؾاقؾ.
٠مالویاوگاقی اقليهای اؼاللی قبٗ وذیمی با شام١هٌىاوی ؾوقكهیم پیؿا مدیكىدؿ .ال وگداه
ایٍان اؼالق جاب١ی ال گفحمانهای اشحما٠ی اوث< ی١ىی ایه ماهیث گفحمان اوث كه م١یه كىىدؿه
اقليهای اؼاللی اوث .گفحمانها ویم ـیل همیه "وٝكیه گفحمان" ( )Discourse Analysisفالؿ
لؿقت ٌكل میگیكوؿ و ماهیث ویالی ؾاقوؿ .به٠باقجی میجىان ال مباوی وىبی گفحمان وؽه گفث<
ی١ىی ومیجىان ال اقليهای اؼاللی یىویىقوال ؾق ٠ىالم و اّ٠اق مؽحهف وؽه گفث (
) .ال ایه وگاه ایهگىوه جهمی میٌىؾ چیمی كه ؾیكول یده اقلي معىدىب مدیٌدؿه
اوث امكول میجىاوؿ یه ٔؿاقلي باٌؿ .به٠ىىان مرال لماوی ؾق یه گفحمان شم ٟبدیه ؾو ؼدىاهك
امكی ٔؿاؼالق معىىب ومیٌؿ ایه ؾقظالی اوث كه ایده ٠مدل ؾق گفحمانهدای ب١دؿی امدكی
ٔؿاؼاللی معىىب میٌؿ .اكىىن اگك به وؤال اِهی قشىٌ ٞىؾ٠ ،مال همان ؼىؾ مكؾمىؿ ی١ىدی
ؼىؾ جه جه إ٠ای یه گفحماناوؿ كه جككیب وها ؾق اشحما ٞماهیحی غیكال ماهیث جه جده إ٠دا
فكیؿه اوث (

) .با ایه ظال ٠مال قا میجىان ومایىؿه و ؾق كدل مدیجدىان ایٍدان قا

"ٌؽّددیثهای جبهىقیافحدده" ( )Crystalized Charecterایدده گفحمانهددا ؼىاوددؿ .واژه اؼیددك
بؿیهم١ىاوث كه و یژگیها و مؽحّات یه گفحمان قا مدیجدىان ؾق ٌؽّدیث و ذداق پداقهای افدكاؾ
مٙكض اشحما٠ی كده جبهدىق و یژگیهدا و ماهیدث ن شام١ده معىدىب مدیٌدىوؿ پیدؿا ومدىؾ .ایده
ٌؽّیثها میجىاوىؿ وى یىىؿگان٠ ،هما١ٌ ،كا و ظحی ِاظبان لؿقت باٌىؿ .مىلهه ؾوم ایه اودث
كه امك ممؿوض یا امك مفمىم چه وىبحی با اؼالق ؾق گفحمانهدای ؾیىدی ؾاقؾ< ؾق شدىام١ی كده ؾیده
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بىیانهای معكم و اقكان وذیك م١كفث و اقلي جهمی میٌىوؿ .ؼىؾ گفحمانها ال گفق اوحكاجژیهای
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جاقو پىؾ ن قا جٍكیل میؾهؿ ومیجىان ال اؼالق مىهای الهامات وماوی (چه ؾق لالب ٠مدل و چده
ؾق لالب ٌك )ٞوؽه گفث .وكحه شالب ایىكه لدك ن ؾق مىأد١ی چىدؿ ال واژه م١دكوف یدا امدك بده
م١كوف وؽه میگى یؿ (

) .بهوٝك میقوؿ امدك

به م١كوف قا میجىان با وشؿان اشحما٠ی یا اؼاللی ؾوقكهیم یكی اوگاٌث .همان وشدؿان اؼاللدی
اشحما ٞكه ؼىؾ م١یاق اؼاللی یا وااؼاللیبىؾن امىق اوث.
ؾق ٠مهی كه ومایىؿه گفحمان اوث٠ ،مل ؾقوال ٟهمان مكؾم یا ;ككیىحاالیمؾ كككحك :اشحما٠دات
اوىاویاوؿ .ـیل ایه وگاه پىىؿ یا واپىىؿ امىق بده٠باقجی همدان ٠دكف اودث كده میدمان اقليهدای
اؼاللی اوث و مىهما ؾق شام١های مفهبی اقليهای ؾیىی با ٠كف و ٠مل ؾق هدم جىیدؿه ٌدؿهاوؿ.
اكىىن ایه وؤال مٙكض میٌىؾ یا ایه لكاهثها لابهیث شم ٟبا هم ؾاقودؿ؟ بده٠باقجی یدا مدیجدىان
لا٠ؿهای یا مؽكز مٍحككی ال میان ایه قهیافثهای محفاوت اوحؽكاز ككؾ كه بحدىان بدا ن م١یداقی
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بؿوث ؾاؾ كه قفحاق اوىانها قا ال ظید اؼالق بىىصؿ و ؾق ٠یه ظال بكای همده ابىداء بٍدك ؾق هدك
ؾیه ،مفهب و فكهىگی و ؾق هك لمان ِؿق كىؿ؟ پاوػ ایه اوث كه به لعا ٚذبىجی ومیجىان لاهدل
بهوشىؾ مؽكشی مٍحكن بكای بكؾاٌثهای محفاوت و محكرك ال مىٍأ و ماهیث اؼالق ٌدؿ .جفداوت
اواوی وشىؾ ؾاقؾ میان وگاهی كه ؼٍیث قا مبىای اؼالق میؾاوؿ بدا كىدی كده ٍ٠دك قا بده٠ىىان
مبىای ن ـكك میكىؿ .پاقهای جىاوب ؾق لىای وفه قا پایه ن م١كفی ككؾهاوؿ و پاقهای ٠ؿم اقجكداب
به م١اِی كبیكه و ِغیكه .با ایه ظال به لعا ٚاذباجی میجىان لاهل به چىیه مبىدا و مؽدكز مٍدحككی
ٌؿ .ؾق ایه باب ٠مؿه ٠همای اؼاللی لا٠ؿهای قا با٠ىىان " لا٠ؿه ٘الیی" اؼالق ـكك میكىىؿ.
ایه لا٠ؿه ؾو مٙهب قا بیان میكىؿ :یكم د ٌؽُ بایؿ بهگىوهای با ؾیگكان قفحاق كىؿ كه ؾووث
ؾاقؾ ؾیگكان ؾق ٌكایٗ مٍابه با او نگىوه قفحداق كىىدؿ (ٌدكل مربدث لا٠دؿه)< ؾوم د ٌدؽُ وبایدؿ
بهگىوهای با ؾیگكان قفحاق كىؿ كه ؾوودث ودؿاقؾ نگىوده بدا او قفحداق ٌدىؾ (ٌدكهی مى١دی لا٠دؿه)
( .)antony flow,1979, p.134ایه لا٠ؿه ال گفٌدحههای ؾوق ؾق فكهىگهدای مؽحهدف شهدان بده
ٌكلهای مؽحهف بیان ٌؿه ،و ؾق جمامی اؾیان ویم مىقؾ جأییؿ اوث< ایه وٍان میؾهؿ لاهؿه ٘الیی
به ٘ىق فٙكی و ـاجی ؾق ٘بی١ث اوىان و وٝام ؾقووی جّمیمگیكوؿه اؼاللی بٍك وشدىؾ ؾاقؾ .گفحده
میٌىؾ ؾق لك ن پىس یه 1مؤ یؿ ایه لاهؿه ٘الیی هىحىؿ كه یه یه ق٠ایث ٌكل مربث لا٠ؿه ٘الیدی
 .1واي بك كم فكوٌان ،وان كه ولحي بكاي ؼىؾ پیماوه ميكىىؿ ،ظك ؼىؾ قا به٘ىق كامدل ميگیكودؿ ،امدا هىگدامي كده
ميؼىاهىؿ بكاي ؾیگكان پیماوه یا ولن كىىؿ ،كم ميگفاقوؿ .یا وهدا گمدان وميكىىدؿ كده بكاوگیؽحده ميٌدىوؿ ،ؾق

قا جىِیه میكىؿ ،و یات ب١ؿی كىاوی قا كه ٌكل مىفی لا٠ؿه ٘الیی قا ق٠ایث ومیكىىدؿ جمبدیط و
مفمث میومایؿ .به غیكال مّكظات لك ن معحىای ایه لا٠ؿه به ككات ؾق وؽىان وبی مككم اوالم و
ؾیگك اهمه (

)

ـكك ٌؿه اوث٠ .الوه بك ایه معحىای ایه لا٠ؿه قا میجىان به كدكات ؾق جهمدىؾ (

و

اواشیل(اوس ل مث  )79:1 ،و (اوس ل لىلدا )97:۳ ،مٍداهؿه كدكؾ لاهدؿه ظأدك كدم و بدیً
م١یاقی بكای فٕایل و قـایل اؼاللی به ؾوث میؾهؿ .میجدىان ال ایده ومٙده مٍدحكن ویاودات و
لىاویىی جمهیؿ و ش١ل ومىؾ كه ؾق جىالٓ و جٕاؾ با اقليها و مىاف ٟؾیگدك ابىداء بٍدك ال هدك ؾیده،
مفهب ،مهث و فكهىگی لكاق وگیكؾ< ی١ىی ش١ل و ؤ ٟلىاویىی مبحىی بك ایه قكه وذیك اؼاللدی كده
الوى یی با مالظٝات ؾویای شؿیؿ ی١ىی ن چیمی كه الوى یی با٠ىىان اقليهای مدؿقن یدا ظمدىق
بٍك ٌىاؼحه میٌىؾ ظؿاكرك همپىٌاوی و ؾیالىگ ؾاٌحه باٌؿ و الوىیؾیگك ؾق قاوحای جعمدك ایده
هؿف (اؼاللیوالی لاوىن) ال وّىَ و مّكظات ؾیىی ٠بىق وكىؿ.
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جمىیه گماقههای اؼاللی و ویاوثگفاقی اشحما٠ی بك مبىای ن ال شمهه مىٔدى٠ات پكمىالٍده
معىىب میٌىؾ ،كاجىلیان جمىیه اؼالق ی١ىی بهل٠م وی لاوىویككؾن اقليهای اؼاللی قا امدكی
مهمل میؾاوؿ .به ج١بیك وی جّىق كىیؿ اقليهدایی اؼاللدی چدىن وككٍدی همىدایه٠ ،یداؾت ال
والمىؿان ...كه اقليهایی اؼاللی معىىب میٌىوؿ قا با لاوىن و ییه وامده المامدی كىدیم< ی١ىدی
همه مىٜف هىحىؿ ؾق لماوی ؼاَ ٘بك لاوىن به همىایه ؼىؾ وك بموىؿ و اگدك ایده كداق قا وكىىدؿ
مصكم جهمی ٌىوؿ و مىحىشب مصالات (

) .اوحؿالل كاجىلیدان بدیقاه

هم ویىث چىن لاوىویٌؿن ایه وىػ اقليهای اؼاللدی اوال بدهم١ىای ؼداقزككؾن ایده قفحداق ال
چهاقچىبهای اؼاللی اوث ،ؾوم ؼىؾ ایه ٠مل به وعىی جكو یس بیاؼاللی اوث لیكا بىیاقی به
هك ٠هث ایه كاق قا ومیپىىؿوؿ و جعمیل ایه كاق مىشبات قٌؿ قـایدل اؼاللدی چدىن قیاكداقی و
ؾقو ٢قا ؾق وشىؾٌان فكاهم میكىؿ .با ایه ظال ایه پژوهً پیگیك ایه پكوژه اوث و ؾو ؾلیدل قا ؾق
جاهیؿ پكووه جمىیه و ویاوثگفاقی اؼالق بىیاؾ یاؾ وق مدیگدكؾؾ :اول ایىكده ؾقودث اودث ٠مدل
قولي بمقگ كه مكؾم ؾق پیٍگاه پكوقؾگاق شهاویان ميایىحىؿ؟ (مٙففیه1 :د.)6
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اؼاللی لكیه لاؾی و اؼحیاق اوث ولی ایه امك ؾلیل لاو ٟكىىؿهای بكای لداوىوی وكدكؾن یده اقلي
اؼاللی ویىثٔ ،مه ایىكه ما میپفیكیم لاوىویككؾن پاقهای اقليهای اؼاللی چىن وككٍدی بده
همىایه وشه مٙهىبی وؿاقؾ اما پاقهای اقليهای اؼاللی ؾیگك ویم وشىؾ ؾاقؾ كه با لاوىویككؾن وها
٠مل غیكاؼاللی قغ وؿاؾه اوث .به٠باقجی اول بایىدث وگكیىدث كده چده مدىاقؾی ال اقليهدای
اؼاللی لابهیث لاوىنٌؿن قا ؾاقوؿ .ایه به ؼىؾ معحىای ن اقلي اؼاللی بال میگكؾؾ ی١ىی اگك ن
گماقه اؼاللی لابهیث ؾاٌحه باٌؿ كه به لاوىن جبؿیل ٌىؾ ولی الحٕاهات ویاوی یا اشحمدا٠ی اشداله
لاوىویٌؿن ن قا وؿاؾه اوث پده ٠مهدی وگدكؾؾ و اگدك لاوىوگدفاق هكشدا ؼدىؾ قا ؾق لیؿوبىدؿها و
معؿوؾیثها وؿیؿ ،ایه كاق قا اوصام ؾهؿ .به٠ىىان مرال ؾق ّ٠ك پیدامبك ،اودالم لاؾی بكؾگدان قا ال
م١الم اؼالق م١كفی ومىؾ .به جّكیط لك ن (فه قلبه) مصىل ٠بدىق ال گكؾودههای ودؽث و ِد١ب
اوث (
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) .ؾق ظؿیری ال پیامبك مؿه اوث ایٍان وه جىها مكدكق بده لاؾی بكؾگدان جىِدیه

میككؾ بهكه به مٍاقكث ؾق پكؾاؼث لیمث وها ویم اِكاق ؾاٌث (
) .ویكه امامان ٌی١ه ؼاِه ظٕكت وصاؾ ویم به ؼىبی مؤ یؿ ایه مٙهب اوث .با ایده ظدال
اوالم بكؾهؾاقی قا ؾق ظمىق مهغی ا٠الن وككؾ ،بهوٝك میقوؿ ٠مؿه ؾلیل پیامبك ال ٠ؿم لغدى بدكؾه-
ؾاقی ال وشه ظمىلی قیٍه ؾق پاقهای مالظٝات مىشه الحّاؾی و اشحما٠ی ؾاٌدث .اكىدىن جّدىق
كىیؿ ؾق ّ٠ك ظأك كه ّ٠دك فكاگیكٌدؿن مٙالبدات ظمدىق بٍدكی اودث ،بدكؾهؾاقی ؾق شام١ده
مح١اقف باٌؿ ؾق ایىصا جكهیف لاوىوگفاقی كه بىاوث لاوىوً مبحىی بك اؼالق باٌدؿ چیىدث؟ یدا
میجىان گفث لاوىن لغى بكؾهؾاقی به بیاؼاللی و جكو یس ن كمده مدیكىدؿ؟ مىدهما پاودػ مىفدی
اوث .ایىصا ال شمهه مىأ١ی معىىب میٌىؾ كه میجىان یه اقلي اؼاللی قا لاوىوی ا٠الم ككؾ.
مرال ؾیگك ؾق ایه ؼّىَ به مّىبات لاوىوی ؾق پاقهای كٍىقها اٌاقه ككؾ كه ـیدل ن كىٌدیؿهاوؿ
٠ىاقْ جفكؾ و گىیؽحگی بیه اوىانها قا با جّدى یب لدىاویه شبدكان كىىدؿ (patti , 2016, p.129

 .)waldmeirبمقگ واالن ؾق ّ٠ك جكهیفمؿاقی واشؿ ٌاوی اقشمىؿ و مىقؾ اظحكام ؾق ؼاوىاؾههدا
بىؾوؿ .به٠باقجی ؾق چىیه ِىقجبىؿی اشحمدا٠ی والدؿیه بؽٍدی ال مكاشد ٟالحدؿاقی شام١ده جهمدی
میٌؿوؿ .بهوٝك میقوؿ جعىالت اشحما٠ی اؼیك ـیل وهٙه وىگیه جكىىلىژی به ٌؿت ال ظكمدث
والمىؿان ؼاِه ال واظیه فكلوؿان ؼىؾ كاوحه اوث< لفا ایه مٕ١ل اشحما٠ی كه گداهی ؼىؾكٍدی
بمقگىاالن قا ؾق پی ؾاٌحه مىلىلیه امك قا ؾق بٕ١ی ال كٍىقها به ایه وحیصه قواوؿ كه المام وككٍدی
و مهكباوی با والدؿیه ال ٘دكف فكلودؿان قا ـیدل مّدىبهای لداوىوی اشبداقی ودالوؿ .ؾق شمهدىق

اوالم ا قان ویم چىیه لاوىوی واٜك بك اظىاالت ٌؽّیه مىیعیان پكوجىحان ایكان ؾق مىقؼه وىم
مهكماه  1387بهجّى یب قویؿ 1.لؿق مىهم اگك ممؿوق وباٌؿ همه اؼالق لاوىوی ٌدىؾ مدیجدىان جدا
شایی كه اقلٌی اؼاللی ال معحىای ؼىؾ ؼالی وٍىؾ و لاوىن قوگ و بىی بیلداوىوی وگیدكؾ پداقهای
اؼاللیات قا لاوىوی ومىؾ.
پكوژه جمىییه اؼالق و ویاوثگفاقی اشحما٠ی اؼالقبىیاؾ یه ویال اواودی ؾق ؾویدای م١اِدك
اوث .البحه ایه ممّىؾ فمٗ با اشباقیككؾن اقليهای اؼاللی ال گدفق لداوىویككؾن وهدا ظاِدل
ومیٌىؾ< گاهی اولات ال لىالم ایه امك جؿو یه لدىاویىی اودث كده مىدحمیم یدا غیكمىدحمیم قٌدؿ و
گىحكي اقليهای اؼاللی ؾق شام١ه قا جٍى یك میكىؿ٠ .الوه بك ایده جمىدیه اؼدالق واشدؿ قكده
ؾیگكی هم میباٌؿ و ن اؼاللیبىؾن لاوىنگفاق و ویاوثگفاق شام١ده اودث .ؾق ایده وگداه ـیدل
فهىفه اقوٙى اؼاللیبىؾن همان ٠اؾلبىؾن اوث .اقوٙى ؾق همیه مىٔ ٟاوث كه مكلهدای میدان
ظكىمث ؼىب و ظكىمث بؿ قا مٍؽُ میكىؿ .به ج١بیك وی اوىان یا اوىانهای وا٠داؾل لدىاویىی
غیكاؼاللی به وف ٟؼىؾ جّى یب میكىىؿ ،ولی اوىان یا اوىانهای ٠اؾل لىاویىی اؼاللدی و بده وفدٟ
الىام ؼىب ظكىمث ال الىام بؿ ظكىمث اوث مرال پدىلیحی ؾق ممابدل شمهدىقی و مىواقٌدی یدا
پاؾٌاهی ؼىب ؾق ممابل جیكاوی اوث (

) .اقودٙى ظكىمدث بدؿ قا فاودؿ و

غیكاؼاللی میؾاوؿ چىن ؾق ن فٕیهث كه ؾق لىان وی م١اؾل اؼالق اوث ؼهك ومیٌدىؾ (
).

 .4ساحات تقىیه اخالق و سیاستگذاری اجتماعی اخالقبىیاد
هىگامی كه ال جمىیه اؼالق یا ویاوثگفاقی اشحما٠ی مبحىی بك گماقههای اؼاللی وؽه گفحده
میٌىؾ ممّىؾ ج١میب چهاق هؿف ؾق چهاق واظث مؽحهف اوث .چهداق وداظث كده بده لعداٚ
مىٙمی وىبث وها ٠مىم و ؼّىَ مٙهك اوث.
 .1جبّكه د فكلوؿان مكهفاوؿ والؿیه ؼىؾ قا ال ِمیم لهب ؾووث ؾاٌحه ،مٙی ٟوها بىؾه ،و با اؾب و اظحكام بدا وهدا
ً
قفحاق ومىؾه ،مكجبا به ؾیؿاق وها قفحه و ماؾه ؼؿمث به وها باٌىؿ .وٜیفه فكلوؿی ایصاب میومایؿ كه ؾق لمان پیكی
یا بیماقی والؿیه ،فكلوؿان ال پؿق و یا ماؾق پیك و بیماق ؼىؾ مىاٜبث و وگهؿاقی ككؾه و ؾقِىقت ویال مالی ،همیىه
لوؿگی و ؾقمان وها قا پكؾاؼث ومایىؿ".
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جمىیه اؼالق ؾق شام١ه اوىاوی ی١ىی جىشه به اقليها و اؼاللیاجی كه مٍدحكن میدان ابىداء بٍدك
فاقق ال هك فكهىگ ،مفهب و وژاؾ اوث ماوىؿ اقلي بكابكی و لاؾی
جمىیه اؼالق ؾق شام١های اؾیاوی بهم١ىای ایمان به مٍحككات بیهاألؾیاوی ماوىؿ ایمدان بدهوشىؾ
ؼؿاووؿ كه وكچٍمه م١ىى یث و اؼالق الهی اوث
جمىیه اؼالق ؾق شام١های اوالمی ی١ىی جىشه بده مٍدحككات اؼاللدی میدان فدكق و وعهدههای
مؽحهف اوالمیىث .ـیل ایه جیحك به ؾو مىٔى ٞبیاؼاللی بكای اوالم و بیاؼاللی با وام اوالم كه
٠مؿه مٍكالت كىىوی ؾویای اوالم اوث پكؾاؼحه میٌىؾ.
جمىیه اؼالق ؾق شام١ه مهی ،ایه ب١ؿ به مٍحككاوی وٝدك ؾاقؾ كده میدكاخ اؼاللدی یده مهدث و
ممهكث ؼاَ اوث .مرال بكای ما ایكاویها مهمان وىالی یه اقلي اؼاللی لابل وحایً اوث كده
بهوٝك میقوؿ ؾق كٍىقهایی چىن ایكان و ٠كاق بیٍحك ال وایك كٍىقها ق٠ایث میٌىؾ .ممّىؾ ایده
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ویىث كه لاوىوگاق و اهل ویاوث اللم اوث اقليهای ؼاَ مهث ؼىؾٌان قا لاوىوی كىىؿ ،بهكده
مكاؾ ما ایه اوث مهیثها و مماله ؼاَ هككؿام ؾاقای وصایای اؼاللدی و یدژهای مدیباٌدىؿ كده
جىشه به وها ال واظیه محىلیان امك مىشب غىای اؼاللی شام١ه میٌىؾ.

 .4-1جامعه اوساوی
ج١میب ممّىؾ جمىیه اؼالق ؾق شام١ه اوىاوی شام١های قا ٌامل میٌدىؾ كده ؾق ن مدیجدىان
جكرك مفاهب و جكرك الىام و لبانها قا قا ؾیؿ .مرال امث اوالمی وؿه غدالیه اودالم كده ٠دالوه بدك
مىهمیه و لىم ٠كب ،مهثهای ؾیگك چىن ایكان ،قوم ،مّك ....ودیاه ،ودفیؿ ،مىدهمان ،لقجٍدحی،
مىیعی ،یهىؾی و مفاهبی ؾیگك قا ٌامل میٌدؿ .ایده ودىػ جىى٠دات قا ؾق شىامد ٟامدكولی ویدم
میجىان مٍاهؿه ككؾ .ؾقوال ٟكمحك شام١های ؾیؿه میٌىؾ كه واشؿ هى یثهای محكرك وباٌؿ .اكىىن
ایه پكوً پیً می یؿ یه ؾولث مىحمك ماوىؿ ؾولث شمهىقی اوالمی كده ؼدىؾ هى یدث و ؾا٠یده
ؾیىی ؾاقؾ چه وعى لىاویىی بایىث جّى یب كىؿ كه ـیل ن ظمىق و مىداف ٟالدىام و اؾیدان غیكمىدهٗ
ٔای ٟوٍىؾ< لیكا بهل٠م مماله ظأك لاوىوی كه به وف ٟمه به وبب ؾاٌحه مفهب مىهٗ و بده ٔدكق
;ؾیگكی :به وبب ؾاٌحه مفهب محفداوت باٌدؿ ٠دیه بدیاؼاللیىدث .ؾق اول بعدد مردال امدث
اوالمی ِؿق اوالم هم به وعىی هؿفمىؿ اوحؽاب ٌؿ .ـیل معحىای وامه ٠ل ( )ٞبه ماله اٌدحك
هىگامی كه به اماقت مّك مىّىب ٌؿ میجىان مالظٝه ومدىؾ ،امدام ؾق فدكالی ال وامده بده مالده

گىٌمؾ میكىؿ "مكؾم ؾو ؾوحهاوؿ یا بكاؾق ؾیىی جى هىحىؿ و یا وٝیك جى ؾق ؼهك" ی١ىی اگك چده ممكده
اوث هممفهب جى وباٌىؿ ولی وٝیك جى ؾق ؼهمحىؿ ،ؾق ممدام اوىداوی بدیه جدى و وهدا فكلدی ویىدث.
ؾقاؾامه بك همیه مبىا ال ماله میؼىاهؿ لهبً قا وكٌاق ال معبث وىبث به وها ومایؿ ،مبداؾا بدكای
وها ماوىؿ گكگی گكوىه باٌؿ كه ؼىقؾن و ؾقیؿوٍان قا مغحىم بٍماقؾ" .و البحه ایه وّایط اؾامه ؾاقؾ.
فكامىي وٍىؾ مّك ن قولگاق الهیحی مىهمان و اكركیحی لبٙی و مىدیعی ؾاٌدث (
ایه وّیعث اؼاللی ظٕكت امیك ـیل یه وامده قودمی بدكای
یه ٌؽّیث ظمىلی بؿیهم١ىاوث كه ایه شمالت ومیجىاوىؿ فمٗ ـیل گماقههای اؼاللی ِدكف
كه با میل و اؼحیاق اوىان جالهم ؾاقؾ شا بگیكوؿ بهكه گماقههای اؼاللیاوؿ كده بایىدث پایده لداوىن و
ویاوثگفاقی اشحما٠ی جهمی ٌىوؿ< ی١ىی لعا ٚظك و ظمىق ؾیگكان بك اوان یه پایده جىداوی-
گكایاوه ؾق لاوىن٠ .الوه بك ایه ومل اوث ٌؽّی ؾق معٕك ٠هی ابه ظىیه( )ٞؾ٠ا ككؾ ؼؿایا مده
قا ال ؼهك بیویال كه كه امام وصاؾ بالفاِهه فكمىؾ چىیه ؾ٠ایی وكه چكا كده لدىام مدكؾم بده مدكؾم
اوث (

) .ال ایه ظؿید میجىان ؾو وكحه قا فهمیؿ ،اول ایىكده ؾق اؾبیدات ظكمدی،

وّیك اوان مؿویث و جٍكیل شىام ٟقا ایه میل فٙكی میان اوىانها بكای اوه گدكفحه بدا هدم ـكدك
میكىؿ ،وال١یحی كه جؿاومً ال گفق مهكوقلی و قوابٗ ٠اؾالوه جٕمیه میٌدىؾ (
)< بىابكایه ومیجىان بؽٍی ال مكؾم قا ال بؽً ؾیگك شؿا ككؾ و قفحاقی غیك٠اؾالوه با
وها ؾاٌث.
بعد ج١اقٔات اؼاللی میان ظمىق اوىاوی (ظمىق ٌهكووؿی كه ؾودحاوقؾ اومدالب مٍدكو٘ه
بىؾ) با ظمىق اوالمی (اظكام فمهی مفهب ٌدی١ه) ؾق ِدؿق مٍدكو٘ه بده جىدى یك مىٔدى ٞكمده
میكىؿ .ؾق والهای پیكامىن اومالب مٍكو٘ه اوحؿالل ٌیػ فٕلالهه و هدم فكدكاوً كده ومایىدؿه
٘یف ّ
وىحی اوؿیً فمه ٌی١ه معىىب میٌىوؿ ایه بىؾ< اوالم بكای مىهم و غیكمىهم ظمىق بكابك
لكاق وؿاؾه اوث لفا اومالب مٍكو٘ه كه بهل٠م وی ؾوحىقی غكبی معىىب میٌىؾ وعىی اوعكاف
ال لىاویه ٌك٠ی اوث (

) ؾق ممابل ٘یف قوٌىفكك ٘كفؿاق مٍكو٘ه،

اوحؿالل ٌان ایه بىؾ ومیجىان المامات ؾویای شؿیؿ قا واؾیؿه گكفدث و ال ظمدىلی ودؽه قاودؿ كده
مكبىٖ به لمیىه و لماوه ؼاِی جهمی میٌىؾ .مٍكو٘هؼىاهان وابكابكی مدؿوی ٌدهكووؿان قا امدكی
غیكاؼاللی میؾاوىحىؿ (

)< بىابكایه اوىاویبىؾن یه شام١ه ال كفایث وٝكی
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و ٠مالوی معكمی بكای جمىیه و ویاوثگفاقی اشحما٠ی مبحىی بك اؼالق بكؼىقؾاق اوث.

2ـ .4جامعه ادیاوی
ؾومیه ممّؿ جمىیه اؼالق و ویاوثگفاقی اشحما٠ی ج١امالت بیهاألؾیاوی اوث .همه اؾیدان
ا٠م ال اوالم و غیكاوالم وىبث به اِىل اؼاللی همپىٌاوی گىحكؾهای ؾاقوؿ ،ال وصاكه همده اؾیدان
واشؿ اؼاللی الهیاوؿ بىابكا ن میجىاوىؿ ؾق كىاق هم ؾق جاویه یه ؾویای اؼاللی وهیم و ٌدكیه
باٌىؿ .لك ن فكمایؿ " :بگىای اهل كحاب! بیاییؿ به وىی وؽىی كه میان ما و ٌما یكىان اودث< كده
شم ؼؿاووؿ یگاوه قا وپكوحیم و چیمی قا همحای او لكاق وؿهیم< و بٕ١ی ال ما ،بٕ١ی ؾیگدك قا-غیدك
ال ؼؿای یگاوه-به ؼؿایی وپفیكؾ ،هكگاه (ال ایه ؾ٠ىت) وكبال لوىدؿ ،بگى ییدؿ گدىاه باٌدیؿ كده مدا
مىهماویم" (
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) .ایه یه با جأكیؿ بك مٍحككات بیهاألؾیاوی اقجباٖ والوؿه و مؤذك قا میدان

اؾیان گىٌمؾ میكىؿ٠ .الوه بك ایه لك ن مصیؿ ؾق یه  75همیه وىقه اقليهای اؼاللدی قا ؾق یده
ؾیه و مفهب ؼاَ معؿوؾ و مىعّك ومیؾاوؿ بهكه به جمصیؿ فٕایل اؼاللی ؾیگكان غیكمىهمان
میپكؾالؾ 1.ؾق میكاخ اوالمی ٠الوه بك مّكظات لك ن میجىان ال میراقوامه مؿیىهالىبی وام بدكؾ كده
ـیل ن< لبایل یهىؾی به همكاه مىهمیه به٠ىىان یه "امث" ؾق وٝك گكفحه ٌؿهاوؿ ایه لاوىن اواودی
2

یه لكاقؾاؾ اشحما٠ی بىؾ كه لبایل مؽحهف قا بك اوان پكوحً ؼؿای واظؿ گكؾ هم شم ٟمیكدكؾ،
ایه لاوىن اواوی همچىیه قويهای ِهط میمی بكای ظل اؼحالفات بدیه گدكوههدای مؽحهدف ال
اؾیان و فكهىگهای مؽحهف اقاهه میكىؿ ( .)Ramadan, Hisham M. ,2006, p.78ال شمهده مفداؾ
ایه میراقوامه مؽحّك ٠باقت بىؾ ال :امىیث ؼؿا بكای همده گكوههدا یكىدان اودث ،غیكمىدهماوان
ظمىق ویاوی و فكهىگی مىاوی با مىهمیه ؾاقوؿ .وها اوحمالل ؼىؾ قا ؾاٌحه و لاؾی مفهبی ؼىؾ
قا ؾاقوؿ ،غیكمىهماوان ؾق شىگ ٠هیه ؾٌمىان امث ٌككث كدكؾه و هم یىده شىدگ بدیه همده جمىدیم
میٌىؾ .هیچگىوه ؼیاوحی بیه ؾو گكوه وبایؿ باٌؿ (

) .ؾقز

چىیه معحىایی ؾق ایه وىؿ ویاوی ؾق غالیه والهای هصكت پیامبك ؼدىؾ گدىاه ق٠ایدث و لعداٚ
 .1بٕ١ي ال اهل كحاب (به ن ظؿ ؾقوحكاقوؿ كه) اگك مال بىیاق به وها بىپاقي ّقؾ اماوث كىىؿ ،و بكؼي ؾیگك ال اهل
كحاب (جا ن اوؿاله واؾقوحىؿ كه) اگك یه ؾیىاق به او اماوث ؾهي قؾ وكىىؿ شم وكه بك مٙالبه ن ودؽثگیكي كىدي،
الایهقو كه گىیىؿ :بكاي ما (پیكوان جىقات) به هك وویهه ؼىقؾن مال امیان (غیك اهل جىقات) گىداهي ودؿاقؾ ،و ایده
وؽه قا به ؾقو ٢به ؼؿا وىبث ؾهىؿ ؾقِىقجي كه ميؾاوىؿ (كه به ؼؿا وىبث ؾقو ٢ميؾهىؿ.
 .2لبایل یهىؾي یه امث با مؤمىیه هىحىؿ ولي وها مفهب ؼىؾٌان قا ؾاقوؿ و مىهماوان مفهب ؼىؾٌان.

لاهؿه ٘الیی اؼالق ؾق بكؼىقؾ با غیك همكیٍان اودث .ؾق بداب جمىدیه اؼدالق ؾق وداظث یده
شام١ه ؾیىی ـكك چىؿ وكحه ٔكوقی اوث< اول ایىكه اؾیان بك اودان وچده ؾق كحدب ممدؿن مدؿه
واشؿ اقليهای اؼاللی مٍحككی میباٌىؿٌ .،ایؿ بحىان به جىامط ایه مٍحككات اؼاللی قا همدان
ّ٠اقه "م١ىىی" اؾیان ؾاوىث كه فاق ٢ال هكگىوه جٍحث و جكرك به یمه اجّال و اقجباٖ با مبؿ هىدحی
واشؿ همان وظؿت مح١الی مفاهب ،اؾیان و فكق مؽهف قا محباؾق مدیكىدؿ .بدهوٝك مدیقودؿ ایده
مٍحككات بیهاألؾیاوی به بهحكیه وعى ؾق اؼالق ٠كفاوی اؾیان مؽحهف لابل محبهىقٌؿن باٌؿ .جفكدك
٠كفاوی پیً ال هك قهیافث ،اؼالق قا مبىای قفحاق لكاق میؾهؿ .ؾاوحان فیل مىلدىی و ابیداجی چدىن
شان گكگان و وگان ال هدم شؿاودث .محعدؿ شانهدای ٌدیكان ؼؿاودث (
) مؤ یؿ ایه مٙهب اوث .چىاوچه گفحه میٌىؾ اگك  124هدماق پیدامبك ؾق كىداق
هم بم یىؿ اؼحالفی ؾق وها وؽىاهؿ افحاؾ (

) ،جأكیؿ بك مٍدحككات

٠الوه بك شىثوشىی مباوی و مماِؿ مٍحكن بهگىوهای یاؾ وق لاهؿه ٘الیی اؼالق ویم هىث .اگدك
بىاوث افكاؾ شام١ه قوی اِىلی مٍحكن واقؾ یه پیمان و میرالی ظمىلی ٌىوؿ چده چیدمی بهحدك ال
ؾق م١اهؿات ظمىق بٍكؾووحاوه مالظٝه ومىؾ .مىلهه ؾوم به ماهیث ؾویای م١اِك بك مدیگدكؾؾ .ال
گفق مؿقویحه اِكاق بك ظمىق فكؾی و ِىقتبىؿی وعىی واؼحاق اشحما٠ی و یدژه ،وده جىهدا شام١ده
ٌاهؿ هكل قفحه اقليهای ؾیىی ٌؿ بهكه جٕ١یف جؿقیصی ایؿه لهای اؼاللی قا بهؾوبال ؾاٌث.
پؿیؿهای كه با٠د ٌؿ غیكیث والیهای ؾیىی ؾق ّ٠ك مؿقن قوگ ببالؾ .مرال اگدك ؾق گفٌدحههای
ّ
وىحی وافف بىؾن اقليهای ؾیىی ؼىاهواؼىاه ؼّىمثهای بیه اؾیان فاق ٢ال اٌدحكاكات اؼاللدی و
اوىاوی قا بهؾوبال ؾاٌث ؾق ّ٠ك ظأك به وؿقت جؽاِم بیه اؾیان بمقگ قا میجىان مٍداهؿه كدكؾ.
مرال اگك ؾق گفٌحه شىگهای شهانگىحكی چىن شىگهای ِهیبی هم یىده و جهفدات گىدحكؾهای ال
مؤمىیه میگكفث ،ؾق شهان شؿیؿ ایه ج١اقٔات ال یه لاهؿه شهاوٍمىل به یه اوحرىا جبدؿیل ٌدؿه
اوث .ایه مىلهه قا میجىان ـیل ؾو وگاه ؼىي بیىاوه و بؿبیىاوه جعهیل ومىؾ .ؼىي بیىاوه الایهشهث
كه باألؼكه یه جؽاِم پایؿاق لؿیمی به وك قویؿ و ؾیگك ومیجىان به وام اؾیان ،مدؤمىیه قا بده شدان
هم اوؿاؼث و وگاه بؿبیىاوه الایهشهث كه شكیان ؾیه بدكای گىدحكه ٝ٠یمدی ال مدكؾم شهدان ؾیگدك
مىلهه ویىث.
ومیجىان پىؿاٌث چىن جٕاؾها و شىگهای شهانگىحك ؾیىی ؼاجمه یافحه اوث پده شىگدی
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لىاویه و اقليهای اؼاللی میجىاوؿ جؿاوم ایه پیىوؿها قا جٕمیه كىؿ و ایه وىػ لىاویه قا میجدىان
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هم قغ وؽىاهؿ ؾاؾ .شىگ قغ ؾاؾه و بىیاق پكجهفاتجك ال شىگهای لؿیمی بىؾه اما ایه شىگها وه به
وام ؼؿا بهكه بیٍحك به وام اقليهدای مدؿقن ِدىقت پفیكفحده اودث .چىاوچده مٍداهؿه مدیٌدىؾ
لٍكككٍیهای بمقگ جىوٗ مكیكا ؾق ؾویای شؿیؿ وه به وام ؾیه بهكه ٠هیٜاهك به لّؿ هژمىویده
ومىؾن اقليهای ؾمىككاجیه غكب ِىقت پفیكفحه اوث ،اقليهایی كه ؾق معىق ن فكؾ و ظمدىق
ن مىحمك و معحكم اوث .ؾق شهان شؿیؿ ٌداهؿ غیكیثودالی بیهاألؾیدان ویىدحیم لیدكا مكلهدای
غیكیث بیه شهدان لؿودی و شهدان ودكىالق جكودیم ٌدؿه اودث .اظیدای جفكدك ؾیىدی ؾق اودالم
الایهشهث ؼىٌعالی كهیىا قا بدهؾوبال ؾاٌدث چدىن بدهلىل یكدی ال بمقگدان كهیىدای كاجىلیده،
اومالب ایكان مهاق مككبی كه چهاق و١ل به ومث وكىالقیىم میپیمىؾ قا كٍیؿ و ؾیده قا ؾوبداقه ؾق
مككم جىشهات بٍكی لكاق ؾاؾ .ؤ١یحی كه كهیىا قا ویم هم ال ظاٌیه به محه كٍاوؿ (
) .به ایه جكجیب اؼالق میجىاوؿ مبىایی بكای جمىیه و ویاودحگفاقی اشحمدا٠ی
971
حمىق اضالهي /علی ایمايی و ولیهحمد احمدويد

971

ؾق یه شام١ه ؾیىی باٌؿ.

3ـ .4جامعه اسالمی
ب١ؿ وىم جمىیه اؼالق و ویاوثگفاقی اشحما٠ی قا شام١ه اوالمی ٌامل میٌىؾ .مىلهه ایده
اوث ؾق شام١ه اوالمی كه با هى یث و ظكىمحی ؾیىی ٠صیه ٌؿه اوث< چگىوه میجىان اؼدالق قا
بك قفحاق و كىًهای اهل اشحما ٞظاكم ككؾ .اِال شىه كىًهای غیكاؼاللی ؾق چىدیه شدىام١ی
چیىث؟ جصكبه والهای اؼیك وٍان ؾاؾه اوث چگىوه لیىث اؼاللی كه غایث المّدىای شام١ده
اوالمی معىىب میٌىؾ جعث الٍ١ا ٞكىًهای غیكاؼاللدی گىدحكؾه و قو بده جمایدؿ لدكاق گكفحده
اوث .مىلهه ایه اوث چكاق بایؿ ككؾ .یا با ش١ل و جّى یب لىاویه میجىان اقليهدای اؼاللدی قا
ا٠اؾه ككؾ؟ هكگىوه پاوػ به ایه پكوً مىحهمم ؾق وٝك گدكفحه ِدفث "اودالمی" اودث .ؾق چىدیه
شام١های ؾق اقجباٖ با اوالم میجىان ال ؾو وىػ بیاؼاللی وؽه گفث :بیاؼاللی با ودام اودالم و
بیاؼاللی بكای اوالم.
الف) بیاخالقی با وام اسالم
ایه وىػ بیاؼاللیها ؼاَ شىام ٟؾیىی اوث< لیكا ؾق ایده شىامد ٟؾیده ؾق ؾودحكنجكیه و
م١حبكجكیه لىا٠ؿ قفحاقی قا ؾق پیٍؽىان لٕاوت اشحما٠ی لكاق میؾهؿ .به٠باقجی ؾیه باالجكیه مىبٟ

مٍكو ٞبایؿها و وبایؿهای اؼاللی اوث و البحه اؾیان ٠الوه بك ب١دؿ ؾقوودی و اوفىدی واشدؿ ب١دؿی
فالی ،بیكووی و ٜاهكی هم هىحىؿ .ؾقون اوىانها ؼىؾ قالی بمقگ بیه اوىان و ؼؿای ؼىؾ اودث،
اما ایه قفحاق بیكووی و ومىؾ ن اوث كه معل لٕاوت لكاق میگیكؾ و ال ؾوظالث ؼداقز ویىدث یدا
بالجاب و ج١ییه ب١ؿ ؾقووی و اوفىی اوىان اوث یا ایىكه پىًٌ یا ومابی اوث ٠هی الٝاهك مكجبٗ با
ایمان و اقليهای اؼاللی .ؾقظمیمث ایه وىػ قفحاق ،مىب١دد ال ؾاٌدحههای ؾقوودی ویىدث بهكده
اوحفاؾه ال ا٠حماؾ اوىانها به ؾقون ؾمیىث ،ایىصاودث كده قفحداق مىافماوده بدكای پیٍدبكؾ اهدؿاف
ِىقت میبىؿؾ .ؾق شام١های ؾیه معىق٠ ،مؿه بدیاؼاللیهدای فدكؾی و ویىدحماجیه بدا همدیه
پىًٌ ِىقت میگیكؾ< لیكا اكركیث اشحما ٞال ٜاهك مىشه و اؼاللی اوحٝداقی غیدكال ٠مدل ؼیدك
وؿاقوؿ و هیچ پىٌٍی بهحك ال ؾیه ومیجىاوؿ ایه ممّؿ قا ظاِدل كىدؿ .لٍكیٌدؿن ؾیده و جمهیدل
ً
م١یاقهای ٠مل ؾیىی ،به گىحكي چىیه ویبهایی ؾامه میلوؿ .م١مدىال ؾق چىدیه ٌدكایٙی یده
شام١ه ٌىان ایه پكوً قا مٙكض میكىؿ چه جغییكی ؾق ٌاكهه اشحما٠ی قغ ؾاؾه اوث كه شام١ده
ٌاهؿ فالن قفحاق اؼاللی یا غیكاؼاللی اوث .فكْ ؾوقكهیم ایه بىؾ شام١ه ؼىؾ یه كل ؼىؾبىیداؾ
اوث ول و یژگیای غیكال و یژگی افكاؾ جٍكیلؾهىؿه ن ؾاقؾ .به٠ىىان مرال ب قا ؾق وٝك بگیكیؿ ال
اكىیژن و هیؿقوژن جٍكیل ٌؿه اوث ولی ولحی پیىوؿی ٌیمیایی اجفاق افحاؾ ب ؾقوث مدیٌدىؾ
كه ؼاِیث و و یژگی غیكال ٠ىاِك جٍكیلؾهىؿه ن ؾاقؾ< بىابكایه هكگىوه جّعیط اشحما٠ی ال گدفق
لاوىن و امرال ن لبل ال ایىكه قوی اؼحیاق و اؼالق فكؾی ظىاب بال كىؿ بایؿ ؼىؾ شام١ه بده مرابده
یه و یژگی مىحمل قا وٍاوه بگیكؾ .ایىكه مكاویىم ایه ٠مل چگىوده اودث ؾق ظىِدهه و جؽّدُ
بعد ویىث ولی جصكبه وٍان ؾاؾه اوث ،جاویه والوكاقهایی كه به ٌدفافیث امدىق مدیاوصامدؿ و
ایصاؾ وهاؾهایی جكبیحی كه ال مىٝكی مح١الی مىلىل جغییك وگكي افكاؾ به امىق ٌىؾ ،میجىاوؿ به مرابه
واؼحاقهای مالىق ٠امهیث اوىان وحایس و جاذیكات اؼاللی ؾاٌحه باٌىؿ .ایه همان چیمی اودث كده
مهىؿوی اشحما٠ی وام ؾاقؾ .یه مرال واؾه ؾق ایه ؼّىَ مّاؾیك ظؿید ;ان الفمك كاؾ ان یكىن
كفكا و كاؾ العىؿ( :

) .ؾق ایه ظؿید كفك م١هىل اؼحیاق اوىان ؾاوىحه وٍدؿه

بهكه ٌكایٗ الحّاؾی ٔ١یف قا ٠امل ن میؾاوؿ< ی١ىی واؼحاق الحّاؾی اشحما٠ی اوث كه كفدك و
ظىؿ یا ؼیكؼىاهی و وپاوگفاقی قا بهؾوبال ؾاقؾ.
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و ج١ییه كىىؿه اوث .ال ایه وگاه ،ؾقوث اوث كه شام١ه ال جصمد٠ ٟدؿؾی اوىدانها جٍدكیل ٌدؿه
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ب) بیاخالقی بزای اسالم
بی اؼاللی بكای ؾیه ال ؾیگك مّاؾیك بیاؼاللی ؾق شام١های ؾیىی اودث .ممكده اودث ایده
وؤال مٙكض ٌىؾ مگك ٠مهی كه با ؾیه والواقی ؾاقؾ میجىاوؿ غیكاؼاللی باٌؿ .لبل ال ایىكه به ایه
پكوً پاوػ ؾهیم ایه وؤال قا مٙكض میكىیم :یا میجىان گفث ٠مل امرال ؾا٠دً مٙدابك اودالم
ویىث؟ پاوػ لؿقی مٍكل میٌىؾ چىن امرال ؾا ً٠لىاویه ٌدكی١ث قا اشدكا مدیكىىدؿ .ال لدموم
ماوؿن لوان ؾق ؼاوه و پىٌاوؿن وها با شهباب و بكل ٟگكفحه جا لٟٙككؾن ؾوث ؾلؾ و اشكای ظؿوؾ،..
ولی مٍكل كصاوث .چكا هك اوىان ِاظب وشؿان ایه ا٠مال ٌىی ٟقا میبیىؿ یا میٌدىىؾ مىمشدك
میٌىؾ .بهوٝك میقوؿ پاوػ به ایه پكوًها قا بایىث ؾق وى ٞمىاشهه ما بدا ممىلده ؾیده بده مرابده
وٝامی ال باوقهای محّهب ؾاوىث.
ک فكؾ لبل ال ایىكه جّمیم بگیكؾ جكهیفی ؾیىی قا اوصام ؾهؿ (جكهیفدی كده ممكده اودث ؾق
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لمان و مكان ؼاَ الحٕاهات ؼاَ ؼىؾ قا ؾاٌحه باٌؿ)" ،جّمیمی مالبدل ؾیىدی گكفحده اودث"<
ی١ىی ایه وفه اوىان اوث كه جّمیم میگیكؾ وشهی ال ؾیه قا گم یىً كىؿ كه مدىقؾ قٔدایث و
باٌؿ٘ .بی١حا قاوث گى یان ؾق مىاشهه با ؾیه مالظٝات ؾیىی معحىای " جّمیم پیٍداؾیىی ٌدان " قا
اجؽاـ میكىىؿ ،ولی ؾقو ٢گى یان ایىگىوه ویىحىؿ .مگك میٌىؾ كىؾكی قا ـبط ومىؾ ب١ؿ اؾ٠ای ایمان
ؾاٌث ،مگك میٌىؾ به بهاوه ؾیه ودك ظىدیه ابده٠هدی قا بكیدؿ و ؾقؾ ؾیده ؾاٌدث وده مهده قی<
فكاگیكٌؿن مىلهه بىیاؾگكایی اوالمی و ٜهىق قفحاقهای غیكاؼاللی ال واظیه گكوههایی چىن ؾا٠دً
و ٘البان و الماهؿه ...اوؿیٍمىؿان ،قواوٍىاوان و شام١هٌىاوان لیاؾی قا مٙ١ىف به ایه پاوػ كدكؾه
اوث كه قیٍه چىیه شىایات غیكاؼاللی چیىث والبحه مىلههای كده پدژوهً مىدحمهی قا بده میدان
می٘هبؿ ایه اوث كه ومً لاوىن ؾق ایه قابٙه چیىث .ایىصا لاوىن بایىث شاوٍیه اؼالق ٌىؾ یدا
با بیاؼاللی بصىگؿ...؟

4ـ .4جامعه ملی
اؼاللیوالی ؾقگىحكه مهی واٜك بك اقليهای اؼاللی اوث كه ظاِدل هدماقان ودال لیىدث
شم١ی مهث یا گكوهی ؼاَ ؾق كىاق یكؿیگك اودث كده با٠دد ٌدؿه اودث اقلي یدا اقليهدای
اؼاللی ؼاِی میان وها بكشىحه ٌىؾ .مرال ؾق ژاپه وفاؾاقی یه اقلي اؼاللی بىیاق بداال ؼاِده
ؾق اّ٠اق ّ
وىحی جهمی میٌؿه اوث یا ؾق میان لماویها وٝمی هىیه ؾق اوؿیٍه و قفحاقٌدان وشدىؾ

ؾاقؾ كه ایه ِفث اؼاللی پیً ال هك مهث ؾیگكی ؼاَ مكؾم لمان اوث .یدا مهمدان ودىالی ؾق
میان ایكاویان و مكؾم ٠كاق و یا اقلي اؼاللی لىا٠ث و جالي ؾق میدان مهثهدای لقؾپىودث ؼداوق
ّ
ؾوق ،..ولی ـكك ؾو وكحه اللم اوث ،اول ایىكه ایه اقليهای اؼاللی ٠مؿجا قیٍه ؾق وىثهای ایه
ّ
مهثها ؾاقؾ .و پكوً ایه اوث یا وىثها ال بىیاوی ؾیىی یا ٠مالوی بكؼىقؾاقوؿ ی١ىی مرال ؾق ژاپه
ّ
اوىان بایىث به هك لیمث وفاؾاق باٌؿ .پاودػ ایده اودث اگدك ؾق ودىثها بدهلىل اقودٙى ظد ٛو
)< بىدابكایه

ظّهای ال ظكمث وبىؾ ؾق گىحكه جاقیػ ٠مل ومیككؾوؿ (

اگك اوىان با اقلي و م١المی اؼاللی مىاشه میٌىؾ ی١ىی ن بؽٍی ال قفحاق كه ؼىٌایىؿ اوىدان ال
هك شىه و وژاؾ و مفهبی اوث به ایه شهدث اودث كده ایده اقلي اؼاللدی قیٍده ؾق ّ
ودىثهای
وددماوی ؾاقؾ .ؾوم ایىكدده اكىددىن ؾق ّ٠ددك غهبدده ود ّدىث و بدده وددبب جعك دیم و اوددحمكاق قوظی دات

"ؼىؾوحایً گكایاوه" مؿقویىم ؾق قوض و شان اوىان ایه اقليها ؾق پاقهای شىام ٟقو بده ٔد١ف و
أمعاللاوؿ .و اگك اقليهایی چىن وٝم و كاق شم١ی هىىل لؿقت قلابث ؾاقوؿ وه به ؼا٘ك وفده
٠مل اؼاللی بهكه بىاوٙه جىشیهات الحّاؾی ایه اقلي هاودث< بىدابكایه یده ویاودث ِدعیط
اؼاللیوالی لاوىن ؾق واظحی مهی وٜیفهای اوث كه بك ؾوي ویاوثگفاقان وهداؾه ٌدؿه اودث.
جعىالت یكی ؾو لكن اؼیك چىاوچه ؾق اوؿیٍه شام١هٌىاوان ّ٠دك گدفاق چدىن ؾوقكهدیم مّدكض
اوث وٍان میؾهؿ ،شىام ٟبٍكی هك قول بیٍحك ال ؾیكول ال مكاش ٟالحؿاق ّ
وىحی كه ٔدامه ظكمدث
اؼالق ؾق شىام ٟاوىاوی بىؾ فاِهه گكفحهاوؿ.
ؾق وگاهی كهی میجىان وه ؾوقه واٜك بك قوظیات اؼاللی بٍدك جكودیم ومدىؾ ،اول ؾوقه جلیىدم
ی١ىی ؼؿامعىقی ،كه قوض ؼؿاپكوحی ؾق لوؿگی بٍك شاقی بىؾ و اوىان بؿون ایىكده ؾم ال ظمدىق
ؼىؾ بموؿ ؼىؾ قا ؾق بكابك او مكهف و مىلىل میؾاوؿ و ؾوقه ایىث كه فاِههای بیه اوىان و ودمان
ویىث .ایه ؾوقه قا لموما ومیجىان یه ؾوقهای به لعدا ٚلمداوی مىمٕدی ٌدؿه پىؿاٌدث ،و ؾق ؾوقه
كىىوی ویم ؾق پاقهای شىام ٟؼؿاووؿ با اؼدالَ پكودحً مدیٌدىؾ (

).

اوماویىم بهم١ىای اوىان معىقی مكظهه ؾوم ایه فك یىؿ اوث كه با وفی ماوقاءالٙبی١ه بك ؼكؾگكایدی
و قوي ٠همی جكیه میلوؿ ،اوماویىثها بهشای ؼؿاووؿ با اقشا ٞبه اِل كىگیحىی ؾكاقت اوىان قا
بهشای ؼؿاووؿ وٍاوؿوؿ .بؿیهم١ىا كده ؼدىؾ اوىدان بدا ٠مدل ؼىؾبىیداؾي ومٙده وهدایی اقشدا ٞؾق
ٌدىاؼث و جّدكف ؾق امدىق اودث (Davies, 1997, pp.9-125

 .)Tonyبكؼدی ال اوىددانگكایی
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به٠ىىان ایمان به ؼؿای ظمیمی ی١ىی ایمان به ؼىؾ اوىان یاؾ میكىىؿ ،الوٝك نها با ایىكه یه وؿای
ؾقووی ؾق اوىان میگى یؿ كه ؼؿا هىث ولی چىن اوىان ن قا ومیبیىؿ په وبایؿ ؾق مىقؾ ن اٜهاق
ً
وٝك ككؾ و ف١ال چیمی كه هىث و اوىان میبیىؿ ؼىؾ اوىان اوث و ؾقوال ٟاوىان همان ؼؿاودث و
به اوؿاله جمام اوىانها ؼؿا وشىؾ ؾاقؾ (

) .ؾق هك ِىقت ویث باویان اوماویىم هكچده كده

بىؾ یه وحیصه بیٍحك وؿاٌث و ن ٘كض ظمىق فكؾی ال شاودب اوىداوی كده ومٙده وهدایی اقشدا ٞؾق
م١كفث و ٠مل اوث .ایىصا ومٙه جٍكیل وٙفه اؼاللیات شؿیؿ اوث ،چیمی كه ؾقوهایدث ـیدل ن
اوىان م١اِك ؾق گیك جىهایی< جفكؾ و گىیؽحگی ٌؿ چدىن ؾق لودؿگی ؼدىؾ م١ىدایی مح١دالی بدكای
"بىؾن" ؼىؾ وؿاٌث ( .)Arendt,Hanna,. 2011, p.58به ج١بیك بىیاقی ال شام١هٌىاوان ایه ودىػ
اوىان اوث كه ؾق وبىؾ م١ىا و گىیؽحگی شفب شىبًهای اوىانوحیمی چدىن فاٌیىدم و والیىدم
میٌىؾ ( .)Birnbaum, Pierre. , 1988, p.129ؾقوهایث اكىىن ؾق ّ٠ك ٜهىق مؿقویحده محداؼك یدا
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ّ٠ك پىثمؿقویىم ؾیگك معىقیدث اوىدان ؾق بكابدك هىدحی مٙدكض ویىدث (ای بىدا ایده اوىدان
اوماویىحی قا میجىاوىحیم با ؼهیفهالهه ؾق لمیه مماوه كىدیم) ،بهكده چیدىً اشحمدا٠ی و وٝامهدای
جكبیحی بكؼىاوحه ال نٜ ،هىق اوىاوی قا گماقي میؾهؿ كه ال اوماویىم ٠بىق ككؾه به اگى یىم قویؿه
اوث .ال اوىانمعىقی ٠بىق ككؾه به "ؼىؾمعىقی" قویؿه اوث .ایده همدان چیدمی اودث كده ؾق
ممابل لاهؿه ٘الیی اؼالق لكاق میگیكؾ .اگك ـیل ایه لاهؿه" لعا ٚؾیگكی" ؾق ویات مكىدىن و قفحداق
بىؾ ؾق ایىصا ؼىؾؼىاهی اوث كه بهشای ؾگكؼىاهی میوٍیىؿ.

وتیجه
بهوٝك میقوؿ میجىان جمىیه اؼالق ؾق شام١ه قا با ویاوثگفاقی مٙهىب اشحما٠ی ٠مهیداجی
ومىؾ< بىابكایه ویاوثگفاق اشحما٠ی و فكهىگی یا یه كاقٌىان ظمىلی لبل ال الدؿام بده جعمیدك،
ش١ل و جّى یب لىاویىی كه ـیل وها ٌكایٙی جمهیدؿ ٌدىؾ جدا اقليهدای اؼاللدی ؾق ظیدات بٍدك
بالجصؿیؿ ٌىوؿ میبایىث شام١ه قا به٠ىىان یه واؼحاق لابل جغییك بؿاوؿ كه مدیجدىان بدا مهىؿودی
اشحما٠ی قفحاقی اؼاللی جىلیؿ ومىؾ< الایهقو چاقچىب وٝكی امیل ؾوقكهیم و ایصاؾ قوض شم١دی
و وشؿان شم١ی با ابحىاء بك اؼالق اهمیث مییابؿ .جصكبه ٌاقل ؾوگل فكاوىىی ؾق والهای پایداوی
شىگ ؾوم بكای واؼحه فكاوىه شؿیؿ ال اهمیث بكؼىقؾاق اوث .او ال ٠اقفه فكاوىىی ؼاوم ودیمىن
وی ؼىاوث وعىی ویاوث م١ىىی بكای شام١ه جكویم كىؿ كه با اقشدا ٞبده ن شام١دهای اؼاللدی

جىلیؿ ٌىؾ .ویمىن وی شىان كحابی وىٌث كه ـیل ن یه ایؿه واؼحاقی اؼاللی م١كفدی كدكؾ .وی
با ایصاؾ جمایم بیه جؽیل (ؼىؾ قا بهشای ؾیگكی گفاٌحه و كمككؾن فاِهه بالف١ل مه با ؾیگدكی) و
جىهم (معبىنٌؿن ؾق ؼىؾ و جعمیل ؼىؾ بك وال١یث) پیٍدىهاؾ كدكؾ وداماوه ویاودی ؾقِدىقجی
میجىاوؿ مىلؿ اؼالق باٌؿ كه بحىاوؿ با كمه هىك ،اؾبیات ،فیهم ،جلاجك و مىویمی وى٠ی وٝام ج١هیم و
جكبیث جمهیؿ كىؿ كه بحىاوؿ اوىانها ؼاِه فكلودؿان و وىوهداالن ال جدىهم و ؾق ؼدىؾ بدىؾن فاِدهه
بگیكوؿ و جمكیه جؽیل و ؾگكؼىاهی كىىؿ .بهوٝك میقوؿ ج١میب ایده ویاودث بدا اقشدا ٞبده جدكاخ
ظكمی و الهی اوالمی میجىاوؿ ؾق جمهیؿ شام١های اؼاللی مؤذك باٌؿ (

).

بىابكایه میجىان ال معاوه اؼاللی چىن وٝم٠ ،ىایث بده كداق و جدالي ،ولثٌىاودی و اقلي
لىا٠ث و ظحی اقلي اؼاللی ج١اون و كاق شم١ی كه ؼاَ مماله پیٍكفحه اوث ودام بدكؾ كده ویدال
ٔكوقی شام١ه امكول ایكان اوث .ممّىؾ ایه ویىث كه لاوىوگدفاق یدا ویاودثگدفاق ظكمدا ایده
اقليها قا ؾق لاوىن بگىصاوؿ و جؽهف ال وها قا بیلاوىوی بؿاوؿ بهكه ممّىؾ ایه اوث كه ویاوث-
گفاق بهحك اوث ال هك قاه ممكه ایه معاوه اؼاللی قا به بؽٍی ؾقووی و بىمی ال فكهىدگ شام١ده
اؼالق به هىصاق مىهٗ اشحما ٞجبؿ ل گكؾؾ .بكا مرال ِؿا و ویما و یا شام١ه هىدكی ایدكان
ـیل یه مّىبه لاوىوی مهمم ٌىؾ كه ؾق ک وال مٍؽُ ج١ؿاؾ فیهم با معحىای لموم اظحكام بده
والؿیه جىلیؿ كىؿ یا ایىكه ٌهكؾاقی بیهبىقؾهای بمقگ با همیه معحىا ؾق لىمثهای مؽحهدف ٌدهك
وّب كىؿ.
به ا ن جكت ب اوحفاؾه ال جیمهای جبهیغاجی ،كاجالىگ ....میجىاوىؿ ال گفق مّىبات لاوىوی به
وعىی واؼىؾ گاه اوىان (ٌهكووؿان) قا محاذك كىىؿ كه به فالن اقلي اؼاللی قاغب باٌىؿ.
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