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چکیده

یکی از محوری ترین مباحث موجود در میان مکاتب و ادیان موضوع صلح وچگونگی دستیابی به
آن است .در واقع باید گفت مفاهیمی چون عدالت ،دوستی ،گفتماان ،تاااد  ،تسااه و مادارا و ...در
ارتباط با صلح به منصه ظهور می رسند .ادیان همواره وجود صلح را از غایاات زنادگی بشار و راهای
برای رسیدن به کما و به زیستنِ فردِ انسانی ضروری می دانند .دین اسالم نیز به عنوان یاک دیان
بزرگالهی صلح را مفهومی جدا از عدالت و امنیت نمیداند .از ساوی دیگار در بساتر تااریخ اندیشاه
ورزیِ مکاتب بشری و در آراء فالسافه بزرگای چاون افالواون ،ارساوو ،ک  ،کانات ،رولاز و ...باا
مضامینی چون صلح به مثابه عدالت ،صلح پایدار ،صلح دموکراتیک روبرو میشویم .در جهان مااصر با
رشد وگسترشِ خشونت ،افراوی گری ،اسالم هراسی ،غیریتسازی نیاز به گفتمانِ صلح میان مکاتب
مااصر و ادیان امری ضروری محسوب می شود .یکی از مهمترین جریان های فکری مااصر اندیشه
جماعت گرایی است .چارچوب تئوریک جماعت گرایای باه علات برخاورداری از آماوزه هاایی چاون
سیاست به مثابه فضیلت ،تقدم خیر برحق ،احترام به تکثر فرهنگی و ارزشی جوامع ،نفای ساودگرایی
تااریف جدیدی از صلح و عدالت مورح می نماید .به نظر میرسد مباانی نظاری جماعاتگرایاان تاا
حدودی با مبانی نظری اسالم بتواند گفتمانی برمبنای تاام و یافتن نقاط اشاترا داشاته باشاد .در
این مقاله برای بررسی و واکاوی و تجزیاه و تحلیا اوالعاات پاهوها از روش توصایفی تحلیلای
استفاده می شود .همچنین تحلی وتوصیف براساس هرمونتیک کوینتن اسکینر (متن – مولف محور)
است.
کلیدواژهها :اسالم ،جماعت گرایی ،تقدم خیر برحق ،صلح.
 نویسنده مسئو  ،ایمی nchinichian@yahoo.com :
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مقدمه:
گفتمان صلح و مناسبات آن در تاریخ اندیشه ورزی از مهم تاریم چاالا هاای نظاری در میاان
اندیشمندان فلسفه اخالق و فلسفه سیاسی است .این پهوها به بررسی توبیقای دو گفتماان اساالم
وجماعت گرایی می پردازد .فرض این پهوها بر این اساس استوار است که در نهایت مکاتبِ بشری
دوران فرامدرن برای ح مشکالت و بحرانهای بیشمار بشر در عصر حاضر باید آموزه های مارفتی
مکاتب دینی و الهی را پشتوانه نظری خود قرار بدهند .نو آوری در این پهوها بر اساس یک موالاه
توبیقی در بستر فلسفه غرب و اسالم با هدف ایجاد صلح و گفتمان ،تاام و یافتن نکاات مشاتر
شک گرفته است .اسالم بهعنوان یک دین الهی در نظام مارفتی خود ،دیان و سیاسات را دو مقولاه
جدا از هم نمی داند .در تاریف جاماه سیاسی اسالمی تاام انساانهاا و دوری از جنا و خشاونت
همواره یک دا ِ مرکزی بوده است .از سوی دیگر با توجه به بحران های فزاینده عصر حاضر و رشاد
وتوساه خشونت ،افراوی گری و عدم ثبات و امنیت درجهان ،مکاتبِ مااصر باه خصاو لیبرالیسام
مدرن از سوی بسیاری از متفکران با چالشی جدی مواجه شدند .یکی از بنیادیترین نقادها از ساوی
فالسفه جماعت گرا مورح شده است .جماعت گرایان توجه و بازگشت مجدد به اخالق فضیلت مادار
را را در روابط بین انسان ها کزمه صلح و عدالت می دانند.
 -1مبانی صلح دراندیشه لیبرالیسم
در ترسیم جاماه بشری مولوب اندیشمندان همواره توجه خاصی به مفاهیم صلح ،عدالت ،امنیات
و امثالهم داشتند .در دوره کالسیک تاریخ اندیشه با فلسفه انتقادی سقراط ،افالواون و ارساوو وارد
مرحله جدیدی میشود .پیوند مفاهیم فلسفی با اخالق و بنیادهاای شاناخت موجاب تحاو در ایان
عرصه گردید .از این منظراز لحاظ مارفت شناسی مناسبات صلح و عادالت هماواره در ارتبااط بااهم
تبیین می گردد .در فلسفه سیاسی افالوون سیاست ورزی و فضیلت اخالقی را نمی توان از هم جادا
تصور نمود .افالوون عدالت را در بستر جاماه و دولت جستجو میکند .چون وی عدالت را حسان در
مجموع می داند ،صلح و دوستی را نیز پیامد منوقی برقراری عدالت میداند .ارسوو با نگرشی منوقی
و عملی به باز تاریف مفاهیم می پردازد .مقوله صلح از نظر ارسوو فضیلتی فوری است .فارد شاجاع
قوع نظر از این که چه میزان تسلط برخود را به نمایا میگذارد نمیتواند کامال از عم شاجاعانهاش
راضی باشد ،زیرا او صلح دوست است (ریچارد کروت .)89:1394 ،درعصر روشنگری اعتماد به نفاِِ
خرد بنیادیترین مفهوم است .خرد همه امور واقع و همه یافتههای بسیط تجربی و نیز همه اعتقاداتی
را که بر پایه وحی و سنت یا مرجایت پذیرفته شده اند را می شکافد (ارنست کاسایرر .)714:1389،در
سنت هابزی انسان موجودی شریر ،خودخواه و منفات ولب است .و چون هر کِ در اندیشاه مناافع
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خود است ،نزاع و کشمکا قاب پیا بینی است ،چرا که منابع کمیاب اسات و هار کسای تنهاا باه
منفات خود می اندیشد (تا  .)101:1376 ،هابز تنها راه رسیدن به امنیت ،صلح و آراماا را ایجااد
دولتی با حاکمیت مولق بر اساس قرار داد اجتماعی میداند .جان ک برخالف هابز به ناوع انساان،
خوشبین است و افراد انسانی را وبااً صلحجو و نیک نقا و صاحب حسن نیات و مایا باه کماک
متقاب به یکدیگر میداند (جانک  .)85 :1387 ،در نظر وی هیچ امری نمیتواند برای حقاوق فارد
محدودیت اجرا کند جز قوانینی که بر پایه عقالنیت استوار است .زیرا آزادی که بوسیله قانون مشروط
نشود صلح را به چالا میکشد .به عقیده وی تساه ضامن صلح است .زیرا اگر مردم عقاید مختلف
را تحم کنند و در امورر یکد یگر دخالت ننمایند ،امکان تصادم در جاماه کاها مییابد (محماودی،
 .)36:1377مورحترین نظریه در رابوه با صلح در عصر روشنگری نظریهصالح دموکراتیاک امانوئا
کانت است .او در رساله (صلح پایدار) به مبانی بنیاادینصالح مایپاردازد .شاهروند کاانتی موجاودی
عقالنی است که در قلمرو قضایای اخالقی و قوانین قانونگذار به وظایف خود عم میکند .کانت نیز
از منظر گفتمان عدالت به بیان مبانی فلسفی صلح می پردازد .اخالق کانت مبتنی بر انسان خود آیین
است .انسانی که خودش غایت است .کانت در ورح نظریه صلح خود نیز دولتها را به مثابه اشخا
اخالقی تلقی میکند که مانند فردِانسانی تاهداتی در دولت شهر نسبت باه یکادیگر دارناد .در بساتر
چنین مارفتی انسان اخالقی جای خود را به انسان حقوقی میدهد و فلساف حاق ،جاایگزین فلساف
اخالق میشود .برای حفظ حقوق همگان ،دولت نیز به عنوان عام نظامبخا بیرونی قاانون وضاع
میکند و از تاارض وخشونت مبتنی بر اختالف آراء ومنافع جلو گیری میکند .آزادی ،برابری و تبایت
از قانون پیا شرط ورود به حوزه صلح دموکراتیک و پایدار است .در این لحظه ناب عادالت ،صالح،
نوعدوستی و رعایت حقوق و کرامت بشر در جاماه ایجاد می شود .کانات در نهایات بارای برقاراری
صلح در ابااد بین المللی و در سوح کالن اصو بنیادینی را مورح می سازد .مواردی از ایان اصاو
عبارتند از :برای صیانت از صلح واقای ،هیچ پیمان صلحی که در آن ،بهوور ضمنی دستاویزی بارای
جن در آینده باشد ،ماتبر نخواهد بود؛ هیچ کشوری نباید از راه وراثات و مانناد آن ،تحات مالکیات
کشور دیگری درآمده و استقال و حاکمیت هیچ دولتی نباید نابود شود؛ هایچ کشاوری حاق دخالات
خشونتآمیز در امور سایرکشورها را ندارد .هنگام جن  ،دست زدن به اقداماتی همانند شکستن پیمان
که صلح را دشوار و ناممکن میسازد ،ممنوع است (ایمانوئ کانت  .)1380-96-90اصو صلح کانت
ریشه در مباحث اخالقی دارد و در پیوند مستقیم با مفهوم عدالت است .در قرن بیستم از چهارههاای
شاخصی که به موضوع عدالت و ارتباط آن با مفهوم صلح پرداختهاند جان رولز می باشد .رولاز بارای
اولین بار به عنوان شارح لیبرالیسم قرن بیستم به فرد گرایی لیبرالیسم دو اص اضاافه میکناد .اصا
او در مورد حقوق اساسی و عمدتا آزادیها است .یانی انسانها از مجموعه ای از آزادی ها برخوردار
هستند ،به شرط آنکه همه بپندارند دیگران هم از آن برخوردار هستند .اص دوم ،اص تفااوت اسات
◊ 149

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره چهلم ،پاییز1396

که شما بپذیرید نابرابری است ولی نابرابری ها که در واقع مشروعیت آن را می پاذیریم بایاد اوک در
چارچوب فرصت برابر برای همگان باشد و دوما به گونه ای سامان پیدا کند که بیشترین ساود را باه
افرادی که کمترین بهره را دارند در جاماه برساند .بر این اساس عدالتی که ضاامن صالح در جامااه
است مهیا می شود .وی در کتاب (قانون و مردمان) با تکیه بار عادالتسیاسای و احتارام مادنی باه
موضوع صلح میپردازد .به عقیده رولز مل  ،آزاد و مستق هستند و کزم است آزادی و استقال آنها
توسط دیگر مل محترم شناخته شود .مل با ید پیمان ها و تاهدات خود را پاس دارناد و در براباری
کام در امور یکدیگر مداخله ننمایند .مل دارای حق دفاع از خود هستند اما حق بپاکردن جنا باه
خاور دکیلی جز دفاع از خود را ندارند .همچنین کزم است که مل حقوق بشر را پااس دارناد (جاان
رولز .)1389:23،از منظر رولز میتوان با تکیه بر خرد همگانی بر تاارضاات ناشای از تکثار فرهنگای
غلبه نمود .بر مبنای تقدم حق بر خیر ،آزادی ،عدالت و صلح دموکراتیک میتوان فارغ از تشتت آراء و
چند گونگی فرهنگی صلح بر جاماه حاکم شود .به عقیده رولز چون جاماه در حاوزه دیان ،اخاالق و
ارزش متکثر است و ما نمیتوانیم آنها را وارد مبنای سیاساتگذاری و اندیشاه سیاسای نمااییم ،پاِ
بیاییم روی حداق های ممکن پراگماتیستیِ سیاست به توافق برسیم .به عقیده وی در جامااه ای آزاد
و مبتنی بر اصو دموکراتیک عدالت با تکیه بر خرد همگانی و مشتر می تواند موجب رسایدن باه
اجماع همپوشان سیاسی شود .در این اجماع شهروندان توافق می کنند بار اسااس اصاو عادالت در
شرایط آزادی و برابری از منازعت فرهنگی ومذهبی عبور نموده و روابوی بار پایاه صالح و دوساتی
داشته باشند (اقتباسی آزاد از .)R awls, John1993به نظر رولز به دلی وجود واقایت تادد گرایای،
مردم ساکری قانون مدار ،باید دارای نهادهای سیاسی و اجتماعی باشد که شهروندان را در حین رشد
و ورود به اجتماع به وور موثر به سمت دستیابی به مفهاومی متناساب رهنماون نمایاد .از آنجاا کاه
یگانگیدینی ،فلسفی یا اخالقی برای وحدتاجتماعی نه ممکن و نه مولوب است ،اگر ثبات اجتماعی
بخواهد صرفاً یک مصالحه موقت نباشد ،باید ریشه در یک مفهوم ماقو سیاسای از حاق و عادالت
ریشه داشته باشد که در یک اجماع همپوش مورد توافق مکاتب فراگیر قرار گرفته باشد .ایان مفهاوم
سیاسی باید شام یک ایده ماقو از تساه و مدارا باشد که تماما از ایده های مشتق از مقولاه امار
سیاسی ناشی شده باشد (علیرضا بهشتی .)1395:261،تشکی نهادهای اجتماعی و سیاسی متناسب با
نیاز جوامع ،داشتن ایده های ماقوکنه برای رسیدن به جاماه ای دور از تنا و مبتنای بار تسااه و
مدارا و همچنین باز تاریف مفاهیم سیاسی و اجتماعی بر اساس عقالنیت و توافق همگانی از مواردی
است که رولز مورح می نماید.
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-2مبانی نظری جماعت گرایان:
چارچوب کلی تفکر جماعت گرایی بر اساس پیوند میان فلسفه اخالق و فلسفه سیاسای اسات .در
این مبحث با تاکید بر روی آثار و آراء السیدرمک اینتایر ،چارلرز تیلور ،مایک والزر و مایک سند به
بررسی و تحلی دیدگاه ها و بیان عناصر مشتر وکلیدی این نحله فکری می پردازیم.
 2-1نقد فرد گرایی افراطی لیبرالیسم:
مفهوم فردگرایی ماووف به مفهوم اصالت انسان یا اومانیسم زاییده دوران رنسانِ است .در واقع
فردگرایی مبنای بسیار مهمی در مدرنیته به شمار میآید .مبنایی که از دوران رنسانِ به باد هماواره
درباره اهمیت فلسفی آن بحث شد و سرانجام اقتصاد سیاسی کالسایک اعتباارش را قواای سااخت
(بابک احمدی .)42 : 1377 ،جماعت گرایان از این منظر فلسفه سیاسای و اخالقای لیبرالیسام را باه
چالا میکشند .در مارفت شناختی لیبرالیسم فرد فراتر و مقدم بر نهادهای اجتماعی چاون سانت و
فرهن است .به نظر صاحبنظرانِ جماعت گرا بحران های عصر حاضار ناشای از ناواق و ماایاب
چنین تفکری است .از منظر فلسفه اخالق ،تقدم خود بر هر غایت وخیری موجب سقوط افراد جامااه
می شود .آنها ماتقد هستند که مکتب لیبرا با تفکر فرد گرایانه ،خودِ فرد را از پشتوانه های سانتی و
اخالقی تهی کرده و زندگی بیمحتوایی را برای وی رقم زده است (لنگهاوزن .)425: 1384 ،از لحاظ
اخالقی انسان منزوی دوران مدرن خودخواه و دنباله رو اهداف و منافع شخصی خود است .به خووط
قرمز ناشی از هنجارهای جاماه بی توجه می باشد .زیرا خودرا مقدم بر آنهاا مای داناد .ماک اینتاایر
متفکر جماعت گرا در کتاب "در پی فضیلت" لیبرالها را متهم میکند که بر تلقی احساس گرایاناه از
فرد انسانی اصرار می ورزند و در نتیجه نگرشی سوبهکتیو و غیرعینی گرایانه به اخالق را تارویج مای
کنند (احمد واعظی.)389:1388 ،
به نظر سند خودی که تا این حد مستق است که هر تصوری از خیر و شر را حاذف مایکناد،
امکان زندگی عمومی و جمای سازنده که در آن پای هویت و منافع جمع در میان باشاد از باین مای
برد (مایک سند .)80:1394،
 2-2تقدم خیر برحق:
جماعتگرایان ماتقدند مقدم دانستن حقوق فردی بر خیر همگانی موجب تنز شان خیار و فضایلت
در جاماه می شود .فضیلت مصنوع و حاص اراده انسان می شاود .در ایان راساتا نهااد سانت وجاه
سازندگی و آگاهی بخشی خود را از دست می دهد .چنانکه بیان شد کانت ورولز بهعنوان مورح ترین
نظریهپردازان لیبرالیسم وظیفهگرا ماتقدند که اخالق توسط فرد ساخته مایشاود ،کشاف نمایشاود.
چنین تفکری مهم ترین مفاهیم سیاسی چون عدالت ،مشارکت ،آزادی ،شاهروندی را بادون در نظار
گرفتن خیر جمای و ارزشهای واکی انسانی باز تاریف می نماید .متفکران جماعت گرا ماتقدند کاه
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تقدم حق بر خیر موجب فساد در جاماه و حکومت می شود .جاماه ای که افراد آن دلبخواهانه زندگی
می کنند و حکومتی که دلبخواهانه حکمرانی می کند .جامااهای کاه ار عادالت دور اسات وفضایلت
اخالقی در آن الویت نیست .چنین جاماه به سمت خشونت خواهد رفت.
نظریه های که بر تقدم حق تاکید می کنند نظریه های هستندکه بنیااد یاا جنباه هاایی از بنیااد
نظریه سیاسی خود را به حقوق خا افراد اختصا می دهند ،و در مقاب شان مقام مشابهی بارای
اص تالق و تکلیف قائ نیستند (چارلرزتیلور.)113:1393،
 2-3شهروندی فعال:
در تفکر جماعت گرایی هویت فرد در جاماه مانا می یابد .در این راستا جماعت گرایان با ارساوو
همصدا هستندکه فضیلت فردوشهر و خیر فردی و جمای از هم جدا نیساتند .از نظار ارساوو انساان
موجودی سیاسی است .فردِ انسانی ارسوو برای رسیدن به ساادت و کما باید در دولت شهر زنادگی
فاا داشته باشد .در نظر ارسوو می توان یک شهروند خوب بود بی آنکه الزاماً فضیلت ویهه یک آدم
خوب را داشت (ارسوو .)108:1390،متفکران جماعات گارا ماتقدناد شاهروندی هویات فارد اسات.
مفاهیمی مانند خیر عمومی ،همدلی ،مشارکت ،سنت ،تاام  ،عدالت و صلح در درون اجتماعسیاسی و
بر اساس نهادهای اگاهی بخا مانند سنت و فرهن وتوسط شهروند فاا تاریف می شوند .انساان
مااصر دنیای فرا مدرن نظارهگر است .او در هیچ کنا و واکنشی شرکت نمی کند .نسبت به وقاایع
جاماه خود بی تفاوت است و اگر مشارکتی دارد سوحی و برای ارضاء امیا خاود اسات .نسابت باه
منشا ظلم و ستم جاری در جاماه اعتراضی ندارد .غالباً به سمت جریان های فکری پوپولیستی کشا
بیشتری دارد .برای او در این نوع جوامع مشارکت در فاالیتهای سیاسی و حزبی به حداق مای رساد.
این عدم تحر سیاسی زمینه را برای رشد توتالیتاریسم ،پوپولیسم و بنیاد گرایی مهیا می سازد.
مایک والزر می گوید :اعضاء جاماه لیبرا  ،هیچ سنت مذهبی یا سیاسی مشاترکی ندارناد؛ آنهاا
فقط یک داستان در مورد خودشان می توانند بگویند .آنها خود را مولقا فارغ و بادون تاهاد و واگاذار
شده به خود تصور می کنند (مایک والزر.)69:1990
 2-4تعهدبه باورهای اخالقی و ارزشی:
جریان فکری جماعت گرایی خاستگاه و ساادت فرد را در اجتماع می داند .اجتماعی که بارارزش
های هنجاری و اخالقی استوار است .فرد در پیوند با چنین اجتماعی به کما و ساادت می رساد .باه
نظر مک اینتایر زوا فضائ اخالقی ریشه در عصر روشنگری دارد .در این عصر اخالق ارسوویی که
برمبنای غایتمندی فرد استوار شده بود به اخالقی عاوفه گرا و دلبخواهاناه ت ییرماهیات داد .انساان
بایداخالقیِ برهنه و رها ،که به اندیش غربی سرایت کرده و فیلسوفانا از هیوم باه بااد را ساردرگم
کرده است ،را در مقاب ِ بایدهای دورانِ هومری و قرون وسوی میگذارد.
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در آن روزگار هرکِ می دانست چه باید انجام دهد ،چون آنچه باید انجام میداد این بود که خاود
را چونان یک جنگاور یا یک شهروند یا یک شوهر یا همسر یا یک یونانی یاا یاک راهاب یاا یاک
مسیحی یا کسی که جایگاهی اجتماعی مانندِ اینها دارد کامیاب کناد (. ..اگارسایا .)2003،جماعات
گرایان فضیلت گرا هستند .آنها ماتقدند مفاهیم سیاسی باید باز تاریف شود و در این روند بایاد زباان
سیاسی اخالقی شود .تفکرلیبرالیسم از همان آغازبراین باور بود حضوردین و ارزش هاای اخالقای در
موضوعاتی چون سیاست و اقتصاد موجب از هم گسیختگی و خشونت در جاماه سیاسی می شود .از
این رو مفاهیم ارزشی و اخالقی را مرتبط به حوزه خصوصی دانستند .برای نمونه جاان ک و وارح
قانون وبیای ،مقاله کشیشا ولتر ،کتاب تاٌمالت فلسفی دیادرو ،گفتماان آزادی انساان و قاراردادن
مفاهیم اخالقی در زمره مقوکت عقلی پیشینی توسط کانات تاکیادی بار هماین مفهاوم اسات .اماا
متفکرین جماعت گرا ماتقدند جوامع امروزی با کناار گذاشاتن مباحاث ارزشای باا صادمات جباران
ناپذیری روبرو شدند .تاریف هویت سیاسی جاماه بر پایه ارزشهای دینی ،اخالقی و اجتماعی منجر به
انسجام ،خیرجمای ،اعتماد ،مقبولیت ،مشارکت سیاسی و مدارا خواهد شاد .مایکا ساند در کتااب
"عدالت" چنین مورح می کند :خواستند از شهروندن باورهای اخالقی و مذهبی خودشان را پشتسر
بگذارند شاید راهی برای تضمین مدارا و احترام متقاب به نظار برساد .ولای در عما ممکان اسات
واقایتعکِ این یاشد .تصمیم گیری در باره مسائ اجتماعی مهم با تظاهر به بی ورفای ،درحاالی
که امکان آن وجود ندارد ،بستری برای واکنا خشم آلود ایجاد می کند .سیاستی که خاالی از تاهاد
اخالقی باشد فقر مدنی به بار می آورد .از ورفی هم دعوت آشکار به اخاالق گرایای تاصاب آلاود و
تن نظرانه می شود .هر صحنه ای که لیبرا ها از ورود به آن بهراساند عرصاه تاخات وتااز بنیااد
گرایان می شود (مایک سند  .)a242:1393،سند در مقالاه ای تحات عناوان (دادخواساتی علیاه
کما ) موضوع شبیه سازی را درقلمرو عدالت و اخالق مورح می کند .به نظر وی در چهار زمینه باید
سئواکت اساسی در مورد وضایت اخالقی وبیات از دست داده و موضع مناسابِ انساان نسابت باه
جهان داده شده مورح شود .این چهار زمینه عبارتند از افزایا عضله ،تقویت حافظه ،درماان رشاد و
هورمون و باروی .در واقع در این موارد علم تالش می کند ابزاری برای بهبود وضع وانتخاب مصرف
کننده ارائه دهد .باروری مصنوعی و تایین جنسیت و تایین نوعیت ومیازان عالقاه منادی بوسایله
مهندسی زیستی وبهبود ژنتیکی کودکان مارا تبدی به اشیاءو محصوکت وراحای شاده و ابازار جااه
ولبی خواهد نمود (.)sandell: avrill:2004
 2-4نقد بر بی طرفیِ دولت
جماعت گرایان با دولت بی ورف هم مخالف هستند .دولت مظهر وفااق وهادایت کنناده افاراد
جاماه به سمت خیر همگانی و سااد است .دولت بر مبنای منظوماه فکاری ارساوویی بایاد موجاب
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پرورش فضیلت در انسان و به ساادت رساندن وی شود .دولت یک انجمن داوولبانه نیست .در سنت
لیبرالیسم بی ورفی دولت موجب گسترش تساه و مدارا در جاماه می شاود .اماا جماعات گرایاان
ماتقد هستند این بی ورفی موجب هر .و مر .می شود .تساه و مدارا در جاماه متشنج جای خاود
را به جزمیت وخشونت می دهد .وبق مفهوم پردازی مایک والزر دولت باید در راستای بقا و پیشرفت
یک ملت ،فرهن و دین خا و یا بقا و پیشرفت مجموعه ای مشخ از ملت ها ،فرهن و ادیان
مداخله نماید (هابرماس ،تیلور  .)141:1392از باد لیبرالیسم اقتصادی مااصر دولت بایوارف کاه در
مناظره دوم لیبرالیسم آزادیخواه توسط فریدریا ها یاک و رابارت نوزیاک موارح شاد ،حتای رفااه
عمومی را به نفع حقوق فردی پایما نمود (.)Michael j .Sandel211:2005
 2-5نقد برگفتمان جهان شمولِ ارزش های لیبرا لیسم
مبل ان این نظام فکری ارزش های لیبرالی را یک فرم و مایار عام زندگی مولوب بارای عماوم بشار
مورح می کنند .کسانی چون والزر و تیلور با تاکید بر نقا زمینه فرهنگی در شک گیری این ارزش
ها و فهم پذیرشدن آنها و با اذعان به خا بودن فرهن در جوامع مختلف ،ادعای جهاان شامولی
نظریههای لیبرا و امکان کاربرد آنها برای همه فرهن ها و جوامع را زیر سائوا بردناد (جماای از
مترجمان  .)21: 1386غالب نظریه پردازان لیبرالیسم ماتقدند بر مبنای اص تقدم حق بر خیر ،جوامع
نباید از یک نظم اخالقی واحد برای رسیدن به غایت وکماا انساان ساخن بگویناد؛ زیارا خاود بار
غایاتا مقدم است .به نظر می رسد جماعت گرایان درنقد بر این موضوع ماتقدند که جواماع ازتکثار
در نظام های ارزشی واخالقی به وحدت در جاماه سیاسی می رسند .به نظر تیلور«خود» دارای هویت
گفتگویی است و اهمیت روابط آن را با دیگران نشان می دهد .نظریه اخالقی بهترین راه تبیین افق
های مشتر اخالقی به مثابه ارزیاب های نیرومند است .والزر نیز بی ورفی را درسیاستگذاری کافی
نمی شناسد ،چون سیاست را از آرمان های زندگیِ مبتنی بر خیر جدا می کند .او از لیبرالیسامی دفااع
می کند که به حکومت اجازه می دهد نسبت به بقاء وشکوفایی فرهن متاهد باشد (علیرضا بهشتی،
 .) 38:1395در این راستا جماعت گرایان ماتقدند عدالت به عنوان بنیاادیتارین مفهاوم و یگاناه راه
رسیدن به صلح ،امری برخاسته از ارزش های اخالقی و زمینه های فرهنگی اجتماع است .همچناین
گریز از نظام وگفتمان های ارزشی جاماه را به سمت خشونت وبنیاد گرایی سوق می دهد.
2-7عدالت:
در بررسی آراء جماعت گرایان مفهوم عدالت از محوری ترین مباحثی است که بایاد ماورد توجاه
قرار بگیرد .مفهوم عدالت همواره بر مفاهیم دیگری چون فضیلت ،خیر ،سااادت ،اخاالق و امثاالهم
استوار است .این مفاهیم غالباً بین اکذهانی هستند و در عرصاه مصاادیق ،اماوری نسابی و ارزشای
قلمداد میشوند .به همین سبب است که تمامی نظام های سیاسی و حتی نظام سیاسی توتالیتر خاود
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را در چارچوب یک نظام عادکنه باز تاریف مای نمایناد .در تفکار سیاسای مفااهیمی چاون صالح و
دوستی ،همزیستی مسالمت آمیز ،گفتمان ،تااد  ،تساه و مدارا ،براباری انساانها ،ضارورت رعایات
حقوق بشر ،آزادی و امثالهم در ارتباط و همخوانی با عدالت مانا پیادا مای کناد و باه منصاه ظهاور
میرسند .در رویکرد والزر اصو عدالت با مفهوم خیر اجتماعی مانا می شود ،و چون تحلیا و تفسایر
از خیر عمومی در هر جاماه ای بر اساس ارزشهای همان جاماه تاریف می شود اصاو عادالت نیاز
ثابت نیست .او عدالت را با هویتی سیا و متکثر در بون اجتماع مانا می کند .از همین منظر مخالف
دولت بی ورف است .زیرا وظیفه دولت است که توزیع و هماهنگی خیار را بار اسااس شایساتگی در
جوامع متکثر عهده دار شود .به اعتقاد وی وقتی یک جاماه مفروض ،عادکنه است که حیات ذاتی آن
به یک شیوه ،یانی به شیوه ایی که به در های مشتر اعضای آن وفادار باشد ،تداوم یابد (جمای
از مترجمان .)189:1386،سند به عنوان مهمترین جماعت گرایی که باه موضاوع عادالت پرداختاه
است ،لیبرالیسم وظیفه گرا کانت و رالز را دارای محدود یت می داند .زیرا مقتضیات اصو عدالت جدا
ازتمایالت فردی و اجتماعی و ارزش های اخالقی و انسانی امکان پذیر نیست .نگاه جماعات گرایاان
به موضوع عدالت ارسوویی است .ارسوو جور دیگری درباره عدالت فکر می کند .او ماتقد نیست کاه
اصو عدالت می توانند وباید نسبت به مفهوم زندگی خوب ،بی ورف باشاد.برعکِ اعتقاادداردیکی
ازاهداف قانون اساسی عادکنه این است که شهروندان خوب بسازد و منا های خوب بپرورد (مایک
سند .)a241:1393،
صلح فضیلتی اخالقی است که بر پایه عدالت شک می گیرد .عداالتی کاه خاود غایات نیسات.
بلکه خیری است مقدم بر حق و بر اساس ارزشهای فرهنگی و مذهبی جوامع و با فهم دیگاری باه
وقوع می پیوندد .در این راستاجماعت گرایان نگاهی ویهه نسبت به کرامت و شرافت انسان در حاوزه
خصوصی و عمومی دارند .حفظ کرامت انسانی در عرصاه سیاسای ،اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای
شرط کزم برای برقراری جاماه ای بر اساس وفاق و همدلی است .در واقع در نظار نگارفتن منزلات
انسان به عنوان شهروند جاماه سیاسی موجب می شود جاماه به سادگی عدالت را بر اساس مناافع و
گرایا های فکری خود تاریف نماید .این تک گویی موجب سرکوب فرد و نهایتا جامااه مای شاود.
صلح در چنین جاماهای با خور جدی مواجه می شود .ظهور فرقه ها و اندیشه های خشاونت ولاب،
بی هویتی ،بی تفاوتی ،حکومت های ناکیق ،عدم تساه و مدارا ،جن های منوقه ای و فرقاه ای،
سرکوب گفتمان اقلیت جاماه ،رشد تروریسم از عواقب نادیده گرفتن فضیلت و کرامت انسانی خواهاد
بود.
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 -5نگاهی برمبانی نظری مشترک اسالم وجماعت گرایان:
اسالم به عنوان جهان بینیالهی و مجموعه ماارف موجود در قرآن ،سنت ،فقه ،فلسافه ،عرفاان،
کالم و اخالق اسالمی دارای مبانی مارفتی و هستی شناسی بر گرفته از مکتب وحی الهی اسات .در
اسالم مفاهیم سیاسی ،حقوقی و اخالقی بر پایه تفکرو مصالح بشری نیست بلکه بار اسااس مصاالح
حقیقی انسان است تا هیچ امر مفسده ای واقع نشود .بدیهی است آموزه های مارفتای چناین جهاان
بینی با آموزه های مکاتب بشری تفاوت های بنیادینی دارد .در جاماه مبتنی بر اندیشه اسالمی حدود
آزادی ها ،شرایط تساه و مدارا ،زمینه و مکانیسم عم و رسیدن به غایات بر پایه آموزههاای دیان
مشخ شده است .دو مفهوم حق و خیر مفاهیمی مستق از هم و نهایت چیازی جادا از ذات الهای
نیست .این دو مفهوم تاخر و تقدم ماهوی نسبت به هم ندارند .زیرا در اسالم اساس حق قوانینالهای
است نه قرار دادهای اجتماعی و مفهوم خیر بر اساس فورت انساان و غایاات وی از ساوی خداوناد
مشخ شده است .قوانین الهی در مسیر رسیدن انسان به خیر ساادت تبیین شده است .حق بر پایه
قرارداد اجتماعی رولزی که مورد انتقاد جماعت گرایان گرفته است ساخته دست بشر و امکان م ایرت
با خیر در آن وجود دارد .خیر در روایت جاماه گرایی نیز بر حق تقادم دارد .ایان آماوزه نیاز در خاود
م ایرت خیر و حق را آشکار می سازد و در حالیکه در دین اسالم خداوند و قوانیین جملگی عین حاق
است .لذا قوانین باید بر اساس ذات حقیقی خود ،حو محور نیکی در حرکت باوده و آفات را از باین
ببرند (ریچارد سولین برن.)1396:
از همین منظر می توان تفاوت بینشی این دو رویکرد را نسبت به موضوع چالا برانگیز تسااه
تبیین نمود .تسامح و تساه در اسالم مانایی شبیه وفق ،مدارا ،بردبااری و ساازگاری دارد .یانای در
عین این که اعتقاد برآن است که حقیقت قاب کشف برای انسان وجود دارد و میتوان بین فرهنا
های مختلف داوری نمود ،اما به این دلی توصیه به تحم دیگران می شود کاه ظرفیات و اساتاداد
افراد متفاوت است و از همگان نمیتوان انتظار یکسان داشت .چه بسا به کارگیری تسامح و بردبااری
در مواردی میتواند آثار سازندهای در گروه های مخالف داشته باشد ولی هیچگاه ساخن از مادارا باا
مبانی لیبرالی و غربی آن مورح نیست (عباس نیکزاد .)109:1385 ،زیرا هدف و غایت کما انسان و
راه رسیدن به آن در اسالم واضح و مشخ است .به نظر چارلز تیلور  ،آنچه مورد نیاز است بایا از
هر چیز پذیرش این است که ما از افق نهایی که ممکن اسات از آنجاا ارزش نسابی فرهنا هاای
گوناگون قاب رویت باشد بسیار دور هستیم (علیرضا بهشتی .)110:1395افق نهایی در مبانی اسالمی
در تفاوت ها و نسبی گرایی نیست ،بلکه رویت افقی است که خداوناد بارای بشار در نظار گرفتاه
است .در چار چوب تئوریک نظام اسالمی گفتگوو پذیرش دو مقوله کامال جادا هساتند .اماام موسای
صدر در این راستا ایده خیلی مهمی را مورح کارد و آن ایان اسات کاه باه جاای اینکاه ماذاهب از
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اعتقادات خود کوتاه بیایند و دست بردارند یا به جای این که به عرصه رد و قبو اعتقاادات یکادیگر
بیفتند بهتر است وارد یک مسابقه مثبت شوند که ببینیم کدام مذهب چه قدر به انسان ،آزادی ،رفااه،
رفع بیماری و کاها آکم و دردهایا پاسخ می دهاد و کماک مای کناد (گفتگاو باا داود فیرحای
 .)1394:در واقع چون ایشان اومینان به بر حق و کام بودن دین اسالم دارند و در نظار دارناد ایان
حقانیت را در عرصه مباحثه و گفتمان نیز به اثبات برساانند .قابا ذکار اسات در نگارش اساالمی
گفتگو ،احترام به فرهن ها و ارزش های گوناگون ،تساه و مدارا مفاهیمی مولق نیست .حتای در
مواردی بر فرد واجب شده است که قاوع باشد .برای مثا قاوایت در برابر دشمنان اسالم و مسلمین
که فتنه انگیزی میکنند .در سورهفتح آیه 29و سوره توبه آیه  73آورده شده است .قاوایت در نفی و
ورد وکیت کفار بر مسلمین در سوره نساءآیات 139،141و بیان شده است .واضح است مکتب اسالم
به عنوان یک مکتب الهی و آخرین دین آسمانی برای زندگی بشر و مفااهیم مارتبط باه آن اصاو
مشخ و کاملی دارد .لذا بحث از تفاوت ها و برتری های چنین نظام مارفتی از حیوه این پهوها
خار .است .از اینرو در ادامه به توضیح و تبیین نقاط اشترا و یا حداق موضاوعاتی کاه بتاوان بار
اساس آن به تاام منوقی رسید ،می پردازیم.
در مبانی هستی شناسی مکتب اسالم انسان فورتا به سمت صلح گارایا دارد .صالح فضایلتی
است که از عدالت بر می خیزد .در جهان بینی توحیدی خداوناد قاادر ویکتاا اسات .شاریکی نادارد.
همگان در مقاب او برابرند .او بر همه اعما انسان آگاه است .اعما انسان عقوبت و جزا و پاداشای
دارد؛ واین عین عد است .شهید موهری اص توحید را اساسیترین اص برای ایجاد صلح و آراما
می داند .زیرا اعتقاد به خدای عاد موجب تقوا ،ایثار دوری از خصاومت ،صالخ و عادالت مای شاود
(مرتضی موهری .)40-1374:35 ،فرد الهی با اعتقاد به آموزه اناهلل و انا الیه راجاون اعما و رواباط
خود را سامان میدهد .این فرد تالش میکند خیر را در خود و جاماه اش پرورش دهد .در تفکر الهی
سخن حق فص الخواب است .تکثر آراء و تفاوت ابناء بشار در آفارینا و تفکار جلاوه ای از ذات و
گفتمان حق است .از اینرو جوامع در کما دوستی و وفاق به تاام و گفتمان می پردازند.
خداوند می فرماید :اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملات ملات و قبیلاه قبیلاه
گردانیدیم تا باا یکادیگر شناساایى متقابا حاصا کنیاد در حقیقات ارجمنادترین شاما نازد خادا
پرهیزگارترین شماست بى تردید خداوند داناى آگاه است (ساوره حجارات ،آیاه .)13در تفکراساالمی
انسان ها با هم برابر هستند برتری های فردی ،قومی ،نهادی و حتی سیاسی ،جایی در جاماه اسالمی
ندارد .انسانها بواسوه تقوا ،که از فضائ اخالقی است برتری مییابند «انّ أَکرمَکم عندَ اللّه أَتقکُم»
بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین مردمند (سوره حجرات آیه .)13امام علی (ع) می فرمایند «تقاوا
در راس همه ارزش های اخالقی است» (نهج البالغه حکمت .)410در راستای چنین تفکاری رابواه
عمیقی بین دو مقوله سیاست واخالق است .در متون اسالمی مفاهیم سیاسای چاون عادالت ،آزادی،
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صلح ،برابری ،مشروعیت ،فرمانروایی و فرمانبرداری بر مبنای اخالق تاریف شده است .از نظراسالم و
بسیاری از فالسفه اسالمی نیز عدالت کما فضیلت است و صلح در ساایه عادالت میسار مایشاود.
مسکویه ،غزالی و خواجه نصیر الدین ووسی از فالسفه مسلمانی هستند که به صورت مبسوط به این
موضوع پرداخته اند.
همچادر کالم اسالمی هویت افراد منفک از هویت جاماه نیست .قارآن بارای جواماع سرنوشات
مشتر  ،نامه عم مشتر  ،فهم و شاور ،عم واعت و عصیان قائ است .بدیهی اسات کاه امات
اگر وجود عینی نداشته باشد سرنوشت و فهم و شاور و واعت مانی ندارد .حیات جمای یک حقیقات
است (مرتضی موهری .)30:1374 ،اسالم بر نقا جاماه در تکوین هویت فردِ انساانی تاکیاد بسایار
دارد «.وَ لِکُ ِّ أُمَّ ٍ أَجَ ٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ کیَسْتَأْخِرُونَ ساعَ ً وَ ک یَسْتَقْدِمُونَ« (ساوره اعاراف آیاه .)31
قرآن برای اجتماع بیماری وسالمت قائ است،برای اجتماع سااادت وشاقاوت قائا اسات (مرتضای
موهری .)199:1394 ،از منظر اسالم فرد وجاماه بر هم تاثیر متقاب دارند .علی (ع) فرمودند«إِذَا تَ َیَّرَ
السُّلْوَانُ تَ َیَّرَ الزَّمَانُ» وقتی سلونت ،سیاست ،حکومت عوض شد ،زمان عوض میشود (نهج البالغه،
نامه .)31در چنین منظومه فکری حکومت اسالمی نمی تواند بی ورف باشد .صالح و سرنوشت فارد
و جاماه توسط حکومت تاریف می شود .در بررسی و تحلی نظریه سیاسی می توان سیاست از منظر
امام خمینی(ره) ،یانی اداره جاماه های انسانی و هدایت آن به ساوی تااالی (محمادی.)185:1391 ،
امام خمینی(ره) سیاست را اجرای قوانین بر مایار قسط و عد و جلوگیری از ساتمگاری و حکومات
جائرانه ،بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجرویها و تأمین آزادی بر مایار
عق و عد و استقال و خودکفایی بر میزان عد برای جلوگیری از فساد و تباهی یک جامااه و راه
بردن جاماه به موازین عق و عد و انصاف مانا می کنند (صحیفه امام .)405 :21 . ،سیاست ایان
است که جاماه را هدایت کند و راه ببرد و تمام مصالح جاماه را در نظر بگیرد و تماام اباااد انساان و
جاماه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به ورف آن چیزی که صالحشان هست ،صاالح ملات
هست ،صالح افراد هست (صحیفه امام .)432 :13 . ،بنابراین در اسالم نیز مفاهیم سیاسی و اخالقی
از هم جدا نیستند .از مباحث مشتر دیگر بین این دو مکتب فکری موضوع تکثرگرایی و جوامع چند
فرهنگی است .در قرآن خداوند فرموده اند«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْ ِ اللَّهِ جَمِیاًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْکُارُوا نِاْمَاتَ اللَّاهِ
عَلَیْکُمْ إِ ذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِاْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ
مِنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَاَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ» و همگی به ریسمان خداچن زنید ،و پراکنده نشوید!
و نامت خدا را بر خود ،به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید ،و او میان دلهای شما ،الفت ایجاد
کرد ،و به برکتِ نامتِ او ،برادر شدید! و( ...آ عمران آیه .)103 ،خداوند متاا وقتی سخن از اجتماع
میفرماید ،همه را به اجتماع در حو محوری که به خودش متص است فرا میخواند .خداوند وحدت
و محبت را عنوان دو فضیلتی که در اجتماع حاص می شود بیان می نماید .در جای دیگر میفرمایناد
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«زَیَّنَّا لِکُ ِّ أُمَّ ٍ عَمَلَهُمْ» (عم هر امتی را برای خود آنها زیبا قرار دادیم سوره اناام آیه  .)108این آیه
دکلت می کند که یک امت شاور واحد ،مایارهای خا  ،ورز تفکر خا پیادا مای کناد .و فهام و
شاور ادرا هر امتی مخصو خود آن است .بسا کارها که در دیده امتی زیبا و در دیده امت دیگار
نا زیباست (موهری .)31:1374 ،به نظر دکتر فیرحی تکثرگرایی سیاسی موجاب وحادت میشاود .بار
مبنای اص وحدت است که حداق اجماع کزم برای شک گیری زندگی سیاسی و همچنین گسترش
مفاهمه و زبان مشتر به عنوان دو شرط بنیادین تحقق مشارکت سیاسی ،شک می گیرند .آگااهی
به عالئق مشتر موجب گسترش حِ اعتماد متقاب وبه وور کلی هویتی متکی بر اخاوت وتاالیف
قلوب متقاب می گردد (فیرحی.)80:1390،
امیرالمؤمنین ،امام علی (ع) ،در نامه به مالک اشتر ،میفرماید :مردم دو گروهند :یا هام دیان تاو
هستند ،یا هم نوع تو ،که از همه آنها خواهاى سر مىزند ،و به آنان حاکت گوناگون رو ماى آورد ،و
به عمد یا خوا دچار ل زشهاى مى گردند ،پِ از گذشت و بخشا خویا بهرهشاان ده ،همانگوناه
که دوست دارى تا خدا نیز از گذشت و بخشا خود ،تو را بهره دهد(نهج البالغه ،نامه  .)53ایشان در
نامه خود به دو محور اشاره مینمایند ،یکی هم دینی است و دیگری همناوعی یانای ساقف و کاف،
یانی حداکثری و حداقلی را تایین مینمایند .چون ل زش عام افتراق و جدایی از اجتماع مایگاردد،
میفرمایند اینجا گذشت و بخشا از ل زش ها کارساز است ،که آن هم به الفت و عووفات و محبات
قلبی مربوط می شود .همچنین ایشان فرمودند :هماهنگی در اخالق و رسوم ماردم ،ایمان مانادن از
دشمنی و کینه های آنان است (نهج البالغه حکمت  .)401بدیهی است مفهاوم همااهنگی ریشاه در
تساه و مدارا و گفتمان و حذف ریشه در سرکوب ،خشونت و استبداد دارد .در حدیثی از اماام زماان
(ع) آورده شده است که ایشان نیز ابتدا محور اجتماع را اواعت از خداوند متاا بیان می کنند؛ و بااد
به دو اص وحدت در وفای به عهد یا همان وحدت عملی به وظایف و تاهادات و نیاز وحادت قلاب
تصریح دارند .یانی اهداف ،امیا  ،محبتها ،کشاها باید یکی باشد تا اجتماع محقق گردد.
اگر شیایان ما ،که خداوند توفیق واعتشان دهد ،در راه ایفاى پیمانى که بر دوش دارناد ،هماد
مى شدند ،میمنت مالقات ما از ایشان به تأخیر نمىافتااد ،و سااادت دیادار ماا زودتار نصایب آناان
مىگشت ،دیدارى بر مبناى شناختى راساتین و صاداقتى از آناان نسابت باه ماا (بحااراانوار،53. ،
 .»)177با استناد به متون اسالمی و مباحثی که علماء ،فالسفه و روشنفکران دینی مورح نمودناد
در مبانی تفکر سیاسی و اجنماعی اسالم هیچگاه از حذف گفتمان رقیب و یا تسالط فرهنا وسانت
قومی بر قوم دیگر سخنی گفته نشده است .در این راستا دکتر فیرحی می گویند :مان دریافات اماام
موسی صدر را بیشتر میپسندم که میگوید :مایار دین واقای خدمت به انساان و انساانیت اسات .او
انسانگرایی و دینگرایی را مقاب هم قرار نمیدهد و به همین دلی هم ،به درساتی از تقابا هاایی
مث دین یا حقوق بشر فراتر میرود .فلسفهی عمومی دین حفظ جان و ما و کرامت انسانها اسات
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و اسالم به مانای وسیع کلمه ،جز این نیست .صدر در جایی دیگر میگوید :وقتی میگاوییم اساالم،
منظور اسالم قرآنی است .اسالم قرآنی ،هم مسلمانها را در بر میگیرد و هم مسیحیان ،به یاد داریاد
که قرآن ،رسالت ابراهیم ،موسی ،عیسی و محمّد( ) را ،جملگی اسالم مینامد (دفیرحی ،شاماره ،4
.)1394
مفهوم عدالت در تفکر اسالمی جایگاه ویهه ای دارد .عد از اصو دین می باشد .ریشاه در قارآن و
سنت دارد .خداوند می فرمایند از اهداف رسالت و نزو قرآن برپایی عدالت است «لَقَدْ أَرْسَالْنَا رُسُالَنَا
بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَاَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »(سوره حدید ،آیه .)25ما رسوکن خاود را
با دکی روشن فرستادیم ،و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حق از باو و قوانین عادکناه)
ناز کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند .در منابع اسالمی مفهوم عدالت با سیاست و اجتماع در پیوند
است .حکومت جاماه اسالمی به موضوع عدالت نباید بی ورف باشاند .اماام علای (ع) مای فرمایناد
«مِال ُ السِّیاسَ ِ الاَد ُ» مال واساس سیاست عد است .در متون فقهی عدالت در اخالق فردی و
روابط انسانی در جاماه باید رعایت شود .هدف از عدالت ایجاد تحو در فرد وجاماه است .باه تابیار
امام خمینی (ره) هدف از اقامه عد درست کردن انسانهاست ،اقامه عد متحو کاردن ظاالم باه
عاد است (شریات .)24:1389 ،در گفتمان اساالمی مفااهیم اقتصاادی ،سیاسای ،حقاوق فاردی و
اجتماعی ،ارزشهای اخالقی براساس برقراری عد تاریف می شوند .دکتر شهید بهشتی ماتقد بودند
هیچگاه نباید عدالت اخالقی را فدای دیگر حوزه های عدالت نمود .اص عد اخالق ومانویت اسات
(بهشتی .)24:1361 ،به نظرمقام ماظم رهبری ارزش عدالت نباید به عنوان یک ارزش درجاه دوکام
کم در مقاب ارزش های دیگربه فراموشی سپرده شود (دیدار با رئیِ جمهور و هیئت وزیران.)1384،
در واقع این جمله حکایت از آن دارد که عدالت یک غایت است که تمامی شائون فارد و جامااه بار
اساس آن تاریف می شود .زیرا عدالت ضامن برقراری و تداوم صلح است .به وور کلای آماوزههاای
ادیان الهی همواره بر صلح و وفاق تاکید دارند .خداوند در قرآن نیز به صراحت از مردم می خواهد که
از تفرق و نزاع دوری کنند.
«او قادر است که از باک یا از زیر پای شما ،عذابی بر شما بفرستد یا بصورت دسته هاای پراکناده
شما را با هم بیامیزد و وام جن را به هر یک از شما بوسیله دیگری بچشااند .بباین چگوناه آیاات
گوناگون را برای آنها بازگو می کنیم! شاید بفهمند (سوره اناام آیه.)65 ،
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نتیجه گیری:
در این پهوها با توجه به چارچوب ارائه یک مقاله پهوهشی ابتدا گفتمان صالح و دوساتی را در
مکاتب بشری از دوران کالسیک تا به امروز از منظر مارفت شناسی باز تاریاف نماودیم .ساپِ باه
بررسی عناصر کلیدی مهم ترین جریان فکری مااصرو منتقد جریان لیبرالیسم مدرن (جماعت گرایی)
پرداختیم .صاحبنظران جماعت گرا بر این موضوع تاکید دارند کاه بحاران انساان و جامااه در عصار
حاضر ناشی از حذف فضیلت های اخالقی ،ارزش های مبتنی برفرهن و مذهب از حوژه خصوصای
وعمومی فردِ انسانی است .تقدم خیر برحق ،توجه به خیر وساادت عمومی ،غایتمندی فرد باه سامت
کما  ،مشارکت همدکنه در امور مدنی و سیاسی ،تاام گفتمانی و درگیری نظری اخالقی از موجاب
برقراری عدالت و صلح و دوستی می شود .بر همگان واضح است چنین مبانی مارفتی ریشه در تاالیم
دینی و الهی دارد .در پرتو آموزه های دینی انسان بیهوده آفریده نشده است .وی دارای کرامت است.
هدف او رسیدن به ساادت غایی است .این ساادت و کما حاص نمی شود ،مگر با پرورش فضایلت
های اخالقی در فرد و جاماه.
در این راستا تاالیم اسالمی حفظ کرامت انسانی را اولویت قرار داده است .کرامت انسانی مفهاومی
است که موجب تقدم خیر بر حق می شود .هدف آفرینا آدمی را رسیدن به حداکثر سود یا خشنودی
(مکتب فایده گرایان) نمی داند .بر اساس چنین انسان شناسی و هستی شناسی در دین اساالم ایثاار،
فداکاری ،تاام  ،تساه  ،توجه به خرد جمای و خیر مشتر  ،برابری در مقاب خداوند نفی واغوت و
برتری ولبی ،موجب برقراری عدالت وصلح می شود .بدیهی است جاماه ایی کاه در آن ظلام وساتم
نباشد جن ونزاع هم نخواهد بود .در تاالیم اسالمی نگاه توحیدی و پیروی از ارزشهای دینی جامااه
را به سمت صلح هدایت می کند .زیرا انسان بهوور فوری ،خواهان عدالت ،صلح و امنیات اسات .در
این جمع بندی می توان نکات زیررا به صورت اجمالی بیان نمود:
 -1جریان فکری در دوران مدرن با نگاه فرد گرایی افراوی به انسان موجب جدایی انسان از جاماه و
خیر جمای گردید.
 -2تقدم حق بر خیر ،فاصله خودِ انسانی از غایت واهدافا انسان را به سمت خودخاواهی و منفاات
ولبی و دیکتاتوری سوق داد.
 -3حذف و سرکوب وابستگی های عاوفی ،هنجاری و دینی اززندگی انسان مدرن موجاب گساترش
بی هویتی می به انزوا و خشونت ولبی گردید .شخصی که از این گونه وابستگیهای سازنده محروم
است عام خردمندی با آزادی آرمانی نیست؛ بلکه شخصی است کامال بدون سیرت وعماق اخالقای
(مایک سند .)208:1394،
-4جدایی سوژه از ابهه ،حاشیه از متن ،خیر از حق ،فرد از جاماه ،شهر از شهروند به ظهور و گسترش
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فرقه ها و گفتمان های خشونت ولبی چون داعا و والبان انجامید.
 -5جماعت گرایان با نقد برمبانی مارفتی لیبرالیسم مااصرو جاماه وسیاست مدرن این جریان فکری
مسلط را به چالشی جدی فرا خواندند.
 -6با نگاهی دقیق ببر موارد فوق باید چنین نتیجه گیری نمود؛ که مباحث موروحه از سوی شارحان
جماعت گرا در عصر حاضر ریشه در تاالیم الهی و دین اسالم دارد .از اهم این نکات مای تاوان باه
مفاهیم زیر به صورت کلید واژه اشاره نمود.
 -7با توجه به کالم خدا ،احادیث و مباحث موروحه از سوی اندیشمندان اسالمی بدیهی است اساالم
دینی است صلح ولب ،خشونت و نزاع و ظلم در نزد خداوند گناهی عظایم اسات .برپاایی عادالت از
اصلیترین اهداف حکومت اسالمی است .توجه به کرامت انسان ،تقدم خیر بر حق ،غایتمندی انساان
به سمت کما و فضیلت ،تاریف عدالت برمبنای ارزش های اخالقی ،لزوم پیوناد حاوزه خصوصای و
حوزه عمومی در جاماه ،توجه به آرمان ها اخالقی ،فرهنگی و مذهبی جوامع ،سیاستگذاری و سیاست
مداری با در نظرگرفتن تکثر فرهنگی و چند گونگی جوامع ،دوری از منفاتولبی ناشی انسان مداری
افراوی ،تاکید برنقا حکومت و زمامدار دررسیدن افراد و اجتماع به عدالت ،صلح و امنیت و نهایتا باز
تاریف مفاهیم سیاسی بر اساس مفاهیم اخالقی و ارزشی فرد و جاماه را به سمت صلح ،نوعدوستی و
عدالت هدایت می کند.
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