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Abstract: 
There are different patterns in the management of ethnically diverse communities. 

One of these patterns is ethnic pluralism. According to the principles of this 

model, all ethnicities, with their cultural assets, including "norms, values, 

traditions, and customs", benefit from the truth. Therefore, steps must be taken to 

preserve, and even promote them. According to the ideology of all kinds of 

governments and nation-states, this model can be defined as a constructive and 

destructive model. The main question of this research is: is this model in conflict 

with or compatible with the ideological foundations of the national security of the 

Islamic Republic of Iran? The results of the study are as follows: The principle of 

diversity in societies, including ethnic diversity, is accepted by reason and 

religion, and Islam, at this level, does not oppose ethnic pluralism. And, except in 

some special cases, there is no contrasting approach to many ethnic traditions. But 

a pluralistic view can lead to the formation, or strengthening, of ethnic prejudices, 

whereas ethnic prejudice has no rational or religious significance. "Non-valuation 

of ethnic culture", "Vicious regrets of pluralism", "Negation of ethnic superiority 

in pluralism with Islam", and "Difference of Islamic idealistic society with ethnic 

pluralistic idealism" are other opposing views of this view with rational and It is 

religious. 
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 چكيده
الگوهای مختلفی در مدیریت جوامع دارای تنوع قومی وجود دارد. یکیی ا  اییا الگوهیا 

هیای ررهنگیی یلیی  اقیوام ازیم ا  پلورالیسم قومی است. بنابر اصول ایا الگیو داتیت 
بایید در  روا  حقانیت داتت ؛ ا ایاای بهره ورسومها و آدابها، سنتهنجارها، ار ش

هیای ها گام برداتت. ا آنجای  بسترها و  مین راستای آ ادی، حفظ و حتی ترویج آن
هیا و الگوهیای زلمیی در حیو ه رکری، اجتمازی و سیاسی در خلق بسیاری ا  نظریی 

 هیا نیا منید نقید و ار ییابی در بسیتر م یانیسا ی آنزلوم انسانی دخیل بوده بومی
تیود یی  گون  بیان مییای جوامع است. بر ایا اساس سؤال اصلی پژوهش ایااندیش 

ایا الگو با توج  ب  م انی رکری نظام ج.ا.ا ی  بر پای  زقالنیت و اسالمیت استوار است 
و محصیول  تود؟ نتایج بررسی صورت گررت  یی  بیا روش ییفییچگون  ار یابی می

ای برهانی و منابع اسالمی انجام پذیررت  چنییا اسیت یی  هانتقادی و استفاده ا  داده
تییناختی بیی  لحییات هسییتی «تنییوع قییومی»ی آن ا جملیی و « تنییوع در جوامییع»اصییل 

بیوده و بی  رییر ا  میواردی خیا   «های اسالمیآمو ه»و « ادل  زقلی»موردپذیرش 
لفتی بیا اییا بنیابرایا مخیا؛ های قومی رویکرد تقابلی ندارندنس ت ب  بسیاری ا  سنت

امیا دییدگاه پلورالیسیتی  مینی  ایجیاد و ؛ سطحِ الگوی پلورالیسم قیومی وجیود نیدارد
سا د ی  ایا امر با م یانی میذیور در های قومی در جوامع را رراهم میتشدید تعصب

باطیل اصیالت تک،یر، تفیاوت نفیی  تسلسل گذاری ررهنگ اقوام،تقابل است. زدم ار ش
و تفیاوت جامعی  آرمیانی اسیالمی بیا جامعی   پلورالیسم با اسالمیی قومی در جویبرتر

هیای آرمانی پلورالیستی قومی ا  دیگر قضایای تخالفی ایا دیدگاه با ادل  زقلی و آمیو ه
 اسالمی است.

 
 ی.مل تیامن ،یقوم سمیپلورال ،سمیپلورال یی،گرایمل ،ملت ،قوم :هاواژهكليد

                                                      
 (.نویسنده مسئولی )وراو فن قاتیوزارت علوم، تحق یعلمتیئو عضو ه اریفلسفه، استاد یتخصص یدکترا *
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 مسئله طرحو  هقدمم
هوا وجوود دارد از ثیوی سیاسوی، جوامعی که تنوو  ووومی و فرهن وی در  نمدیریت 

هوای مختلفوی در ایو  هایی روبروست. ال وها و سیاسوتاجتماعی و فرهن ی با چالش
 شودهنهینهادفضای داخلی خوود و اصوول بوومی  تناسببهزمینه وجود دارد که کشورها 

ایو   ی تفواوتاده نماینود. نقهوههوا اسوتفممک  است از یکی از ای  ال وها و سیاست
ی بواتتر امنیوت ها در تقابل ثفظ وثدت و انسجام ملوی و در درجوهال وها و سیاست

ملی با ثفظ و رعایت ثقوق فردی و وومی اسوت. همانندسوازی، تکگرارایوی، ال ووی 
هوا و و بوارزتری  ایو  سیاسوت  یتورمهمی ازجملوهمدرنیستی و ال وی مارکسیسوتی 

یک سوی وثدت و انسجام ملی و یوا رعایوت ثقووق  برهیتککه هر یک با  ال وهاست
اند. پلورالیسم یوا تکگرارایوی یکوی از ایو  وومی، اصول تئوریک خود را شکل بخشیده

خاص خود را دارد. پلورالیسم نوعی ن رش و اسولو  فکوری  طرفدارانال وهاست که 
ی، سیاست، روانشناسوی و شناسعهجامهای علوم مختلف مانند فلسفه، است که در ثوزه

 بنانهوادهبخشی تکگر در مقابل وثودت ی ای  ن رش بر اصالتدی  مهرح است. شالوده
. ای  ن رش خود ثاوی طیف متنوعی از  راء و نظریات بوده کوه از ثقیقوت شده است

 نیده شده است.ها استرادانست  امور متکگر ارفته تا صرفاً اثترام و پذیرش متکگر
ی نظوری ثوزه مسائل وومی نیز ای  طرز تلقی وجود دارد. در ای  ن رش بوا اسوترهدر 

های مختلف ذیول ثکوموت را ها و وومیتخود با چنی  اثکامی مواجه هستیم: باید فرهنگ
انود، بایود را پروراند و استرش داد، شایسوته اثتورام ها ن، باید اندبرثق ها ناصیل دانست، 

پوذیرش ال وهوا و نظریوه کوهییاز نجا طریق رفق و مدارا را پیشه ساخت و... ها ننسبت با 
بوا مبوانی  هوا نسوازی و ارزیوابی های علمی در ثوزه علوم و اجتما  انسانی پس از بوومی

بر جوامع بودون  ها نای میسر است و ارائه پوزیتیویستی و تحمیل متصلب فکری هر جامعه
بررسوی نسوبت  نتایج و  ثار سوءای مواجه خواهود شود؛ لوذا با در نظر ارفت  بستر و زمینه

یابود. ایو  پوشوهش اوامی اسوت در پلورالیسم وومی با مبانی عقالنی و شرعی ضرورت می
ی عقلوی های اسالمی و ادلوه موزه برهیتکبا  ارایی وومیراستای نقد و ارزیابی ال وی کگرت
 ی ورار خواهد ارفت.موردبررسا مبانی مذکور ب ال وکه سازااری، تضاد و یا تقابل ای  

 
 مبادی نظری و پيشينه
 پلوراليسم )تكثرگرایی(

به معناى وجود نشادهاى اونااون یا عقاید دینى و سیاسوى اونوااون « پلورالیسم»کلمه 
ی پلورالیسوم عبوارت اسوت از اصوالت طورکلبه. (953: م 2002 )ادونس،در جامعه است 
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ها از سوی جریانوات فکوری ها و ارایشنسبی و متقابل ان ارهتکگر و تحمل و تصدیق 
های فکری اونااونی بوه نوام دیو  یوا مشور  سیاسوی و یوا سیاسی. به عبارتی جریان

تفکر معرفتی و فلسفی، اثساس کنند کوه بایود همودی ر را تحمول کننود و توا  عنوانبه
صاری نیست و سوهمی و ثدی دی ری را تصدیق کنند. به ای  معنی که ب ویند ثق انح

ثظی از ثقیقت و ثقانیت نیز نزد ثریف و رویب وجود دارد. البته نباید بی  پلورالیسم 
اند و ای  به معنوی ایو  خلط اردد. پلورالیسم را به تکگرارایی ترجمه کرده 1و تولرانس

 های فکوری، دینوی واست که اصالت تنو  پذیرفته شود. به عبارتی انوا  اونااون بینش
که وجود دارند و واوعیتی هستند که باید در کنار هم ورار ایرند و  جهتاز نسیاسی نه 

ی از ثقانیوت را ثظکه دارای ثقیقتی هستند و  جهتاز نهمدی ر را تحمل کنند بلکه 
 واجدند باید به وجودشان و وداستشان اعتراف کنیم.
ا باید دانسوت کوه پلورالیسوم دانند امااهی پلورالیسم را به معنای مدارا و تساهل می

با مدارا و تساهل تفاوت دارد. در مدارا ممک  است یک دی  یا ثز  و یا تفکری، ثق 
را متعلق به خود بداند و مماشات را تنها بر ای  اساس بپوذیرد کوه سوبب اوردش امور 

ه اتمر یا اعتقاد بوجامعه بشود. ممک  است از دیدااه برخی مبنای پلورالیسم انکار نفس
ی از ثقانیوت دسترسوی نوعبهو نسبی باشد که در ای  صورت چون همه  الیسثقانیت 

پلورالیسم به مفهووم کگورت هرثالبهبر دی ری تقدم و ارجحیت ندارند.  کیچیهدارند 
های اونااون بوه ها و مسلکاصل تنو  است و به دی ر سخ ، مشر  رشیپذارایی و 

ظی از ثقیقت را دارا هستند و ای  مسئله با تساهل نحو متفاوت یا متداخل، سهمی و ث
هوای مختلوف ماننود . ای  تفکر در ثوزه(14: 1375 )رشاد و دی ران،و مدارا تفاوت دارد 

شوود. در مبحوی شناسی، سیاست، روانشناسی و دی  مهرح و ساری مویفلسفه، جامعه
 ن و هوم از جهوت ها نیز پلورالیسم هوم از جهوت مودیریت سیاسوی مربوط به وومیت

 اجتماعی و بعد فرهن ی  ن وارد شده است.
 قومی و مذهبی هایگروهها در قبال های كلی دولتالگوها و سياست
و  (42: 1385 )صوالحی امیوری،بوه بعود  1960های وومی از سال ی هویتبا طرح مسئله

بودند در اوصی نقاط جهان توجوه  ارفتهشکلرشد تعارضاتی که بیشتر بر مبنای وومیت 
ای  تجدیود ثیوات ووومی دانشومندان را  درواوعدانشمندان به ای  ثوزه جلب اردید. 

و متوجه ای  نکته ساخت که به جستجوی ال وها و نظریاتی برای تنظویم رابهوه دولوت 

                                                      
1. Tolerance 
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وام و ال ویی در خصوص او که یک نظام سیاسی از چه نظریهبپردازند. بسته به ای  اووام
ی خود پیروی کند ثقوق اساسی خود را متناسوب نیسرزمهای موجود در ثیهه و اولیت

ای بوه های ووومی در هور جامعوه. از طرف دی ر تعدد اروهدهدیمبا  ن سیاست شکل 
ای برای تضوعیف وفواق و انسوجام علت تفاوت در نظام ارزشی و هنجاری، منشأ بالقوه

هوای ووومی مشوخص و مودونی م سیاسی باید سیاسوتاجتماعی است؛ بنابرای  هر نظا
ایو  امور بوه تنظویم ثقووق و  تبعو بوهها با ثکوموت داشته باشد تا بتواند به رابهه  ن

 .(121: 1394 شکیبا،)ورزد های اووام مبادرت محدودیت
توانود یوک جمعیوت ی سیاسوت اجتمواعی مویطورکلبوهال وهای سیاست وومی یا 

هوای متفواوت هم رایی اروه -1دو مسیر سوق دهد:   یاز ای یکی سوبهنامتجانس را 
ثفظ اختالفوات اروهوی در چوارچو   -2تر، یا در والب یک واثد اجتماعی متجانس

هوای همانندسوازی و کوه بوه تعبیور دی ور ال وو (228: 1375 )راجور،شهروندی مشترک 
ال وی تکگرارایوی در بسوتر  شوند. در ای  نوشتار به بررسی و نقدتکگرارایی نامیده می

 های دینی مبادرت خواهد شد.عقل و  موزه
 الگوی تكثرگرایی قومی

دهی پیکر سیاسی یک کشور را بوه نحووی دیدااه تکگرارایی دیدااهی است که سازمان
های ی وومی هم امکان و وسایل ثراست از ارزشداند که در  ن هر خانوادهمهلو  می

ی تزم که به اثقاق ثقوق خوود نائول  یود و زمینوهاشد و هم  نخاص خود را داشته ب
های سیاسی را بوه دسوت  ورد. تحقوق چنوی  نظوامی جهت مشارکت فعاتنه در صحنه

هوای طرفی از جانب ودرت ثاکم و مشارکت نهادهوا و اوروهمتضم  پذیرش نوعی بی
اورا تموامی تی کگرموجود در جهت اعتالی مصالح عمومی است. به عبارتی در جامعه

و از طریق مشارکت و همزیستی در عی  ثفوظ  شدهرفتهیپذهای فرهن ی و فکری اروه
 .(130: 1394 ،بایشک ر.ک:)اند های خود به یک نظام اجتماعی و سیاسی ملحق شدهویشای

ی مقابل همانندسازی است. تکگرارایوی دارای از دیدااه کلی، تکگرارایی وومی نقهه
هوای ابعاد و اشکال متفاوتی است اما در همه موارد  ن، ثفظ و یا ثتی تشودید تفواوت

هایی که به جهت بنابرای  سیاست؛ شودهای وومی مفروض دانسته میموجود میان اروه
ی اوروهاند، تنو  اروهی و ثفظ مرزهای جداکنندهثمایت از تکگرارایی طراثی شده

کننود. بورخالف سیاسوت همانندسوازانه، تشویق و ترغیب مویهای وومی از یکدی ر را 
ثقووق »عوالوه بور « ثقوق جمعوی و اروهوی»ارایانه براساس اصل های تکگرسیاست

میوزان »شوود: اونوه کوه ونودنبرت متوذکر مویاند؛ بنابرای   نبنا شده« شخصی و فردی
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توری  عامول هومنهادینه شدن ثقوق اروهی، مجزا و مضاف بر ثقوق فوردی، بیوان ر م
 .(848: 1987 ون دن برج،)« های وومی استسیاست دهنده زییتم

شود.  ابودا  1توسط جی.اس فرنیووال بار  یاولی وومیت مفهوم تکگرارایی در ثوزه
وی برای نشان دادن جوامع چنداانه، از جوامع برمه و اندونزی استفاده کرد. افورادی بوا 

دیدند م ر در بازار، یعنی جوایی کوه بایود یکدی ر را نمیی بسیار متفاوت وومی پیشینه
هوای مختلوف دادند. بازار چسبی بود که اروههای دی ر ارائه میکات و خدمات به اروه
 .(275: 2004 )کاشمور،داشت های موزاییک کنار یکدی ر ن ه میرا همچون تکه سنگ

 
 ی پژوهشپيشينه

 هرچنودبنا بر تتبع صورت ارفته پشوهشی با عنوان نوشتار ثاضر صورت ن رفته است. 
 یمدرسوزبوانی و هویوت ملوی نوشوته یحیوی -برخی مقاتت همچون پلورالیسم وومی

 هیوتکشناسی که بیشتر بر بعود زبوانی وومیوت در مجله نامه انسان (129: 1384 مدرسی،)
ها نپرداخته و صرفاً تالش ون فرهنگ و سنتوومیت همچ ترمهمسایر وجوه  داشته و به

و یوا  ی هویوت ملوی ارتبواطی ایجواد نمایودی زبان اووام و مسئلهاوناونهنموده تا بی  
)رشواد و میزاردی مکتو  تحت عنوان پلورالیسوم و فرهنوگ در نشوریه ناموه فرهنوگ 

سوت وجوود پلورالیسم را در عنوان کلی فرهن ی بررسی نمووده ا که( 14: 1375 دی ران،
پلورالیسم ووومی را بررسوی و نسوبت  ن را بوا  انتقادی صورتبهاما پشوهشی که ؛ دارد

شر  مقدس اسالم و نیز عقل تحلیل کرده باشد وجود نودارد. از ایو  جهوات پوشوهش 
ال وی پلورالیسم وومی،  ها و بررسی انتقادیسازی علوم و نظریهثاضر با رویکرد بومی

 شود.محسو  میپشوهشی نو ورانه 
 

 سؤاالت پژوهش
های اسوالمی و  موزه سؤال اصلی پشوهش ای  است که ال وی پلورالیسم وومی براساس

 شود؟ی عقلی چ ونه ارزیابی میادله
انود؟ ال ووی از ال وهوای مودیریت تنوو  ووومی کودام اندعبارتسؤاتت فرعی نیز 

ی هوای اسوالمی و ادلوهبیق  موزهپلورالیسم وومی یا همان تکگرارایی وومی چیست؟ ته
 عقلی با ای  ال و چ ونه است؟

 ای وجود ندارد.با عنایت به اکتشافی بودن پشوهش فرضیه

                                                      
1. J. S. Furnivall 
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 روش پژوهش
و بوه لحواظ  شوودثاضر به لحاظ ماهیت از انوا  تحقیقات کیفی محسو  مویپشوهش 

نیوز بوراهی   هوای اسوالمی ونو  مهالعه و محصول انتقادی است که بوا تحلیول  مووزه
عقالنی صورت ارفته است. راهبرد اتخاذی نیز برای نیول بوه اهوداف پوشوهش از نوو  
تحلیل محتوای منابع اسالمی و  ثوار برخوی از اندیشومندان مسولمان و نیوز اسوتدتتت 

 ای است.ها نیز منابع و اسناد کتابخانهعقالنی است. ابزار ارد وری داده
 

 های اسالمیی عقلی و آموزهبا ادله نسبت الگوی تكثرگرایی قومی
هایی تشریح خواهود شود کوه بوا ارزیابی و نقد ال وی تکگرارایی وومی، ازاره منظوربه

 زیر است: ورار بهمبانی ال وی تکگرارایی ارتباط دارد که 
 پذیرش تنوع اقوام

می از در بدو ورود به بحی نقد و بررسی دیدااه تکگرارایی ضورورت دارد کوه تنوو  ووو
شود.  یا هویت وومی، ذاتی و طبیعی بوده و به نحوی در نهاد شناختی تحلیل ثیی هستی

اوتصادی، سیاسوی،  ها به ودیعه اذاشته شده است و یا ساخت ی بوده و بنا به شرایطانسان
 ارفتهشکلزمان و مکان توسط نخب ان و یا عوامل دی ر  اتیمقتضاجتماعی و فرهن ی و 

ر.ک: )اراها ارایوان و سواختاست. ای  دو طیف نظریه در والب دو رهیافوت کلوی ازلوی
تفکیک شده است. هر دو رهیافت مذکور در شکل مهلقشوان وابول  (95و119 :1394 شکیبا،

تواند ورار ایورد ایو  اسوت کوه هویوت ووومی اموری موردپذیرش می  نچهنقد است؛ اما 
اتی )با لحاظ معنای ذات( در علم منهوق هوم نیسوت، صرفاً ساخت ی نیست ارچه امری ذ

 هاست.الهبع بودن انسانی  ن در مدنیبلکه امری طبیعی بوده و ریشه
 تنوع قومی در قرآن

داند که یکسری مصالح و  ثواری مهلوو  در  ن ور ن تنو  وومی و ملی را جعل خداوند می
شود که اجتماعى بودن انسان در موت  خلقوت و از  یات کریمه ور ن استفاده مى نهفته است.

اى موردم  شوما »فرماید: مى 13ریزى شده است. در سوره مبارکه ثجرات  یه  فرینش او پى
یکودی ر را  ها ورار دادیم تا به ای  وسویلهها و وبیلهرا از مردى و زنى  فریدیم و شما را ملّت

توری  شوما نوزد ینکه به ای  وسیله بر یکودی ر تفواخر کنیود(. همانوا اراموىبازشناسید )نه ا
، نفی تفواخر و تعصوب در ای   یه کریمه ضم  دستور اخالوى «.شماست  یتریخداوند متق

کوه  شودهدهی فر یااونوهانسوان به .کنودخاص انسان اشواره موى به فلسفه اجتماعى  فرینشِ
هوا و وبیلوه هواتیاى در مده است، با انتسا  بوه مللهمختلف ملّى و وبی یهاصورت اروهبه
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ایرد، یعنى ااور ایو  بازشناسى یکدی ر که شرط تینفک زنداى اجتماعى است صورت مى
ها که از جهتى وجه اشتراک افراد و از جهتى وجه افتراق افراد است نبود، بازشناسوى انتسا 

ها بوا یکودی ر اسوت روابوط انسوانزنداى اجتماعى کوه بور اسواس  جهیناممک  بود و درنت
 از وبیل اختالف در شکل و رنگ و انودازه بوه هور فوردىاموری پذیر نبود. ای  امور و امکان
و یوک  کرنوگیو  شوکلکیهمه افوراد  کند. اار فرضاًخود او اعها مىمختص  هایویشای

د، افوراد در برابور فرموا نبووها ثکمهاى مختلف میان  نها و انتسا والب بودند و اار رابهه
و درنتیجوه هوم هوا از الشّکل یک کارخانه بودند که بازشناسى  نیکدی ر نظیر کاتهاى متّحد

مبادله اندیشه و کار و کات غیورممک  بوود. پوس ، ها ن میان روابطو در زنداى اجتماعى در 
 ها ثکمت و غایتى طبیعى دارد.ها و وبیلهعبانتسا  به شَ

اوسوت کوه از   ، بشورى  فریود و  ن بشور را » فرمایود:مى 54 یه در سوره فروان 
«. هاى سببى( ورار دادهاى نسبى( و خویشاوندى دامادى )رابههها )رابههصورت نسببه

ای   یه کریمه نیز روابوط نسوبى و سوببى را کوه مایوه پیونود افوراد بوا یکودی ر و پایوه 
که در موت  خلقوت بوراى ثکموت و  عنوان طرثىها از یکدی ر است، بهبازشناسى  ن

 ورار داده شده عنوان نموده است. یغایتى کل
ها رثمت پرورداوارت را تقسویم  یا  ن» فرماید:مى 32در سوره مبارکه زخرف  یه 

ها وااذارشده که هر چه را به هر که بخواهند بدهند و از کنند؟ ) یا کار خلقت به  نمى
هاى معیشت و وسائل زنداى )امکانات و اسوتعدادها( هر که نخواهند بازایرند؟( ما مایه

برخى دی ور ازنظور امکانوات و بر ها در زنداى دنیا تقسیم کردیم و برخى را را میان  ن
صوورت متقابول، برخوى برخوى استعدادها به درجاتى برترى دادیم تا به ای  وسیله و به

ى مسخّر همه واوع شوند( و طور طبیعدی ر را مسخّر خود ورار دهند )و درنتیجه همه به
 «. ورند بهتر استارد مى ها یهمانا رثمت پرورداارت )موهبت نبوّت( از نچه ا

ها ازنظور امکانوات و اسوتعدادها طور خالصه مفاد  یه کریمه ای  است کوه انسوانبه
بودنود هور کوس هموان را  شودهدهیاند، که اار چنوی   فریکسان و همانند  فریده نشده

نیواز رفوع  داشت که دی رى دارد و همان را فاود بود کوه دی ورى فاوود اسوت و طبعواً
هموه را بوالهبع خداونود متقابلى و پیوند و خدمت متبادلى در کار نبود. به ایو  وسویله 

نیازمند به هم و مایل بوه پیوسوت  بوه هوم وورار داده و بوه ایو  وسویله زمینوه زنوداى 
اجتماعى را فراهم نموده است. ای   یوه کریموه نیوز دتلوت دارد بور اینکوه  تهوسیپهمبه

و انتخابى و نه اضهرارى و  یزنداى اجتماعى انسان امرى طبیعى است نه صرفاً ورارداد
 .(333، 2ج : 1382 )مههری، تحمیلى
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 تنوع قومی در نظام عقالنی
کوه ایو   شودهارائهجواموع ووومی نظریوات مختلفوی  ازجملهایری اجتماعات در شکل

ی فورد و اجتموا  اسوت. در تر یعنی تبیی  نحوه رابهوهنظریات مبتنی بر بحگی زیربنایی
 ی ای  رابهه نظریاتی چند وجود دارد:تبیی  نحوه

اعتبارى اسوت، ترکیوب واوعوى  ن واه صوورت  یجامعه ترکیبافراد در ترکیب  (الف
نمایند و از یکدی ر متأثّر اردنود و در اثور  له امور در یکدی ر تأثیرایرد که یک سلسمى

هوا و پیودایش زمینوه، یوک پدیوده جدیود بوا خوواص وانفعال ن تأثیر و تأثّرهوا و فعل
بینویم، موگالً از توأثیر و هاى شیمیایى مىاونه که در ترکیبمخصوص خود پدید  ید  ن

یشن و هیدروژن در یکودی ر و از یکودی ر، پدیوده وانفعال دو ااز به نام اکستأثّر و فعل
ها انسواناما  ید؛ پدید مى«   »اى به نام جدید و خواص و  ثار ویشه تیجدیدى با ماه

عنوان شوند و در جامعه بوهدر یکدی ر ادغام نمى اونه یدر زنداى اجتماعى هراز به ا
 هیونظر ای اردند. پس جامعه وجود اصیل و عینى و ثقیقى ندارد. ثل نمى« انسان کل»

 .اصالت فردى محض است
 سوت.اامّوا مرکّوب صوناعى  ؛جامعه مرکّب ثقیقى همانند مرکبات طبیعى نیست ( 

اتجزاء است. در مرکّب صوناعى  مرکّب صناعى مانند یک ماشی  که یک دست اه مرتبط
دهند، مگالً دهند ولى استقالل اثر خود را از دست مىخود را از دست نمى تیاجزاء، هو

ولوى محوو  ؛در ترکیب ماشی  همکارى و ارتباط و پیوست ى جبرى میان اجوزاء هسوت
کل در کار نیست بلکه کل، وجودى مستقل از اجزاء ندارد، کول  تیاجزاء در هو تیهو
 ها.عالوه ارتباط مخصوص میان  نرت است از مجمو  اجزاء بهعبا

 شودهلیجامعه نیز چنی  است. جامعوه از نهادهوا و تأسیسوات اصولى و فرعوى تشک
 ها وابسته است همه به یکدی ر وابسته واست. ای  نهادها و افرادى که ای  نهادها به  ن

مذهبى، اوتصادى، سیاسى، وضوائى،  اعم از نهاد فرهن ى، -اند. تغییر در هر نهادىپیوسته
عنوان یوک اثور موجب تغییراتى در نهادهاى دی ر است و زنداى اجتمواعى بوه -تربیتى
 ید بدون  نکه افوراد در کول جامعوه و یوا نهادهوا در کل ماشی  اجتما  پدید مىوائم به

اصوالت فوردى اسوت،  نظریه هوم  یخود را از دست بدهند. ا تیجامعه هو یشکل کل
عنوان یک ترکیب واوعى، اصوالت و عنوان یک کل و براى ترکیب افراد بهى جامعه بهبرا
رابهه افراد را نوعى رابهه اصیل و عینى شوبیه رابهوه  هیوائل نیست ولى ای  نظر تینیع

 .داندفیزیکى مى
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هوا و جامعه مرکّب ثقیقوى اسوت از نوو  مرکبوات طبیعوى ولوى ترکیوب روح (ج
هوا نه ترکیب ت  ،ها و باألخره ترکیب فرهن ىها و ارادهو خواست هاها و عاطفهاندیشه
ها. همچنان که عناصر مادّى در اثر تأثیر و تأثّر بوا یکودی ر زمینوه پیودایش یوک و اندام

اى اى فهرى و سورمایهنمایند، افراد انسان که هرکدام با سرمایهپدیده جدید را فراهم مى
شووند و در یکدی ر ادغوام موى شوند روثاًاجتماعى مىاکتسابى از طبیعت وارد زنداى 

شوود. ایو  ترکیوب تعبیر موى« روح جمعى»یابند که از  ن به هویت روثى جدیدى مى
جهت که اجزاء در یکدی ر تأثیر و تأثّر عینى دارند و موجب تغییور عینوى یکودی ر از ن
جهوت است، امّا از نیابند، ترکیب طبیعى و عینى اردند و اجزاء، هویت جدیدى مىمى
وجود ندارد، بوا سوایر مرکبوات طبیعوى « واثد واوعى»عنوان یک به« مرکّب»و « کل»که 

شده باشد وجوود ها در او ثلعنوان یک واثد واوعى که کگرتبه« انسان کل» ،فرق دارد
در ایو  ندارد، انسان کل همان مجمو  افوراد اسوت و وجوود اعتبوارى و انتزاعوى دارد. 

 .جامعهاز جهتی و هم  هم فرد اصالت دارد، نظریه
جامعه مرکّب ثقیقى است باتتر از مرکبات طبیعوى. افوراد انسوان در مرثلوه وبول از  (د

که فقط استعداد پوذیرش روح است وجود اجتماعى هیچ هویت انسانى ندارند، ظرف خالى 
ه تنهوا اسوتعداد کوهستند نظر از وجود اجتماعى، ثیوان محض ها وهعجمعى را دارند. انسان

 و تفکورات، اتشوی، تمایالت، اراساتیعنى  نچه از اثسا -انسان تیدارند و انسان تیانسان
شوود و ایو  روح در پرتوو روح جمعوى پیودا موى -شوودمربوط مى تیعواطف که به انسان

یدرمو تیصوورت شخصوکند و ای  شخص را بهجمعى است که ای  ظرف خالى را پر مى
 .(339تا  336: 1382 )ر.ک: مههری، اصالت اتجتماعى محض است ای  نظریه.  ورد

ها( سرنوشت ها )جامعه« امّت». ور ن براى مورد تأیید استسوّم  هی، نظراز منظر اسالم
بوه  )ر.ک:مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعوت و عصویان وائول اسوت 

اار وجود عینى نداشته باشود، سرنوشوت « امّت»بدیهى است که  ؛(102 /4: 1362 طباطبایی،
 ینوعاسوت کوه وور ن بوه ن دلیول  هوا یو فهم و شعور و طاعت و عصیان معنى ندارد. ا

یک تشبیه و تمگیل نیست، یوک  ثیات جمعى صرفاً ثیات جمعى و اجتماعى وائل است.
یات وور ن در ایو  برخی   ثقیقت است، همچنان که مرت جمعى نیز یک ثقیقت است.

کوه اى( مودّت و پایوانى دارد، مراوى دارد، پوس  ن اههر امّتى )هر جامعه»اند: زمینه چنی 
هور امّوت و » ؛(34 :اعوراف) «افتنود.تر یوا جلووتر نموىپایان کارشان فرا رسد، ساعتى عقب

؛ (28 :جاثیوه)« شوودو نوشته خودش براى رسیداى خوانوده موى« کتا » یسواى بهجامعه
و هر امّتوى  هنوگ پیوامبر » .(108 :انعام)« ها زیبا ورار دادیمعمل هر امّتى را براى خود  ن»
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خویش کردند که او را ب یرند و به باطل با او جدل کردند تا ثق را به ای  وسیله بشوکنند 
 .(5 :غافر)« ها را ارفتم، پس چ ونه بود عقا  م ؟و چون چنی  کردند م   ن

شود که کار یک فرد از افراد یک اجتما  به هموه  ن مواردى دیده مىدر ور ن کریم 
شوود اى بعودى نسوبت داده موىهشود و یا کار یک نسل به نسلاجتما  نسبت داده مى

؛ و ایو  در موواردى (عمراناز سوره  ل 112 یه  ،از سوره بقره و همچنی  79مانند  یه )
یک  ایاصهالح داراراده اجتماعى و به است که مردمى داراى یک تفکّر اجتماعى و یک

در داستان وووم ثموود عمول پوى  . مگالً(4/112: 1362 ر.ک: طباطبایی،)روح جمعى باشند 
 ؛14 :)شومسدهود کردن شتر صالح را که ناشى از یک فرد بود به همه  ن ووم نسبت مى

 شودهلیاز مرداان بیشتر تشک تیبشر»اویند اینکه مى. (199خهبه  :البالغهنهج ؛157: شعرا
یعنووى در بشووریت  ،(117: 1396 ، رون از )ااوسووت کنووت فرانسوووى، نقوول« تووا از زنووداان

انود توا زنوداان، یوا عناصور  ن بیشوتر سوهیم مرداان و اذشت ان در تشوکیل یهرزمان
 .ناظر به همی  معنى است« کنندثکومت مى بر زنداان شیازپشیمرداان ب»اویند: مى

الم( در یکووى از خهبووعلووى  البالغووه در توضوویح ایوو  مهلووب نهج هووایه)علیووه السووّ
 ورد و وثودت اى مردم  همانا  ن چیزى کوه عمووم را در خوود اورد موى» فرماید:مى
. )هرااه مردموى «دهد خشنودى و خشم استها مىبخشد و سرنوشت مشترک به  نمى
خشونود یوا  -یله فورد واثودوسوو لوو به -شوودصورت جمعى به کارى که واوع موىبه

 .کنند(ناخشنود باشند همه یک ثکم و یک سرنوشت پیدا مى
ایوری ایو  اموا شوکل؛ های جمعی منشأ اثرند و از جهتی اصالت دارنودپس هویت

ایرد چ ونه اسوت. یکوی هویت )وومی( که از نوعی زندای اجتماعی خاص نشئت می
و صحرانشینى است، کوه زنوداى  ایری وومیت، بدویتعوامل اصلى در مسئله شکلاز 

اى است و یا عاملش اخوتالف منهقوه زنوداى و وطو  ارضوى اى و طایفهدر  نجا وبیله
وهوا، یعنوى از جهت    «اختالف مناطق زمی »و  «بدویت»است و ای  دو عامل، یعنى 

د تا نو  بشر را به انثرارت و برودت و فراوانى نعمت و نایابى  ن، دو عامل اصلى بوده
ها و ... مختلوف ها و رنگ پوست بدنشعو  و وبایل منشعب اردانند، که درنتیجه زبان

اى از وهعات کره زمی  را برثسب تالشى کوه شد. سپس باعی شده که هر وومى وهعه
اند به خود اختصاص دهند، ااور زورشوان بیشوتر و سلحشوورتر بووده در زنداى داشته

و نام وطو  بور  ترى را خاص خود کننداار کمتر بوده، وهعه کوچک و تریوهعه بزرت
و بوا تموام نیورو از  ن دفوا  نمودنود  و به  ن سرزمی  عشوق بورزنود  ن وهعه ب ذارند

اى کوه یوک ی نسبی و خویشاوندی یعنى همان رابههرابهه .(4/197ج : 1374 )طباطبایی،
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سازد نیز مویبه فرد دی ر مرتبط مى فرد از انسان را از جهت وتدت و اشتراک در رثم
تواند یکی از عوامل پیدایش شعو  و وبائل باشد و همی  است کوه صوفات و خصوال 

ای  رابهه است که ووتى با  برد،ها را با خون به هر جا که او برود مىشده در خوننوشته
)ر.ک:   وردورسووم را پدیود موىشوود،  ن  دا سایر عوامل و اسبا  مؤثر مخلوط موى

 .(4/490ج : 1374 طباطبایی،

ی  ن تنوو  ووومی بنابر  نچه در ای  بخش اذشت اصول تنوو  در جواموع و ازجملوه
وومیوات مختلوف در ذیول یوک  بواوجودموردپذیرش عقل و دی  است و اسالم بالوذات 

هوا را روا نمویثکومت واثد هیچ مخالفتی ندارد و تالش برای محو و همانندسوازی  ن
هوای هوای دینوی و تحلیولبه تعبیر دی ر تکگرارایی در ای  ثد مغایرتی بوا  مووزهدارد و 

عقالنی ندارد. ای  ثد از تکگرارایی طبیعی بوده و از سنخ اختالف اسوتعدادی اسوت کوه 
خداوند برای جریان کلی زندای بشر در نهواد  ن جوای داده اسوت.  نچوه موذموم اسوت 

وومی است که کارکرد منفوی در جامعوه داشوته و  ییجویبرترتعصّب جاهالنه، تبعیض و 
 ان ارد.وثدت و انسجام داخلی را از بی  برده و سیئات اخالوی را هنجار و ارزش می

 
 بطالن تعصب و تبعيض جاهالنه قومی

که مهابق بوا جهوان مواده و سویر طبیعوی  ایعنوان پدیدهچنانچه افته شد تنو  وومی به
ورزی و تبعویض جاهالنوه در جوامع است پذیرفتنی است؛ ولی ای  بوه معنوای تعصوب

تفکیک وومی نیست. در تعصب و تبعیض جاهالنه هر ویشای که در ووم خاصی وجود 
شود و دلیل درست بودن  ن، صورف انتسوا  بوه وووم خواص دارد درست پنداشته می

هوای جاهالنوه تواند منجور بوه تعصوبداند مییسم هم که ثق را متکگر میاست. پلورال
معیاری واثد برای تشخیص ثق وجود نداشته باشود و هور کوس و  کهیووتزیرا ؛ شود

ای از ثقانیت برده باشد به نحوی برتعصب جاهالنوه صوحه اذاشوته هر امر متکگر بهره
توانود ویشاوی را وبول دارد که هر کوس موی شود. ارچه پلورالیسم، صرفاً تا ای  ثدمی

یبرتروومی خود را درست تلقی نماید و به  ن تعهد و تعلق داشته باشد ولی تبعیض و 
داند. بدیهی است کوه منحصر در یک ووم خاص نمی داند زیرا ثق رایی را روا نمیجو

سوایر  ری بورای  ثکم، عقالنی نیست زیرا دلیلی عقالنی بر صحت  ن ویشای و یا برتو
اووام وجود ندارد. ای  صحیح نیست که هر  نچه به م  یا ووم م  منتسب است خوو  

شود باطل است بهوالن ایو  ثکوم است و هر  نچه به دی ری یا ووم دی ر منسو  می
 بداهت دارد.
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هایی کوه و روایات نیز به انحای مختلف تعصبات و تبعیض (2/3، 128اعراف: )ور ن 
عمومیوت دیو  اسوالم و تعلوق کنود. منشأ عقالیی و انسانی ندارد را نفی مویاونه هیچ

ی تمامبوهن وری نداشت  به یک سرزمی  و یک نشاد خاص  شکارتری  دلیل بور یکسوان
اسالم بی  تمام افوراد از هور رنوگ و نوشادی  .(16/206: 1362 طباطبایی،)است افراد بشر 

هوا و چنی  هم ان در اسالم در برابر پواداشم. ه(10ثجرات: ) پیوند برادری برورار کرد
 )مکوارم شویرازی،کیفرهای الهی برابرند و تبعیض میان هیچ طبقه و وشر خاصوی نیسوت 

مواهب  سمانی و زمینی )خشوکی و دریوا( را  ها وی نعمتهمه خداوند .(4/141 :1379
اونه امتیاز و هیچ طور یکسان ورار داده است وها و افراد بشر بهتحت اختیار تمام انسان

ن ردیوده  وائولهوای ثیواتی ی نعمتمندی از همهها در راستای بهرهتبعیض میان انسان
ها بووده  ید ثق تمام انساندست میدر زمی  به از نچه؛ لذا برخورداری (78ثج: )است 

ای تحت هر عنوان زیور پوا اذاشوت  ووانون طبیعوی و الهوی اسوت و محروم کردن عده
 .(1/340: 1366تهرانی، )صادوی 

بینی تنو  و تکامل هاست که به جهانهست و ای  تفاوت در نظام تکوی  جهان تفاوت
تبعیض نیست. مدینه فاضله اسالمی ضد تبعیض است اما ضد تفاوت  بخشیده است،

 .(110-2/113 :1382 )مههری،نیست 
یعنی چه؟ نوشاد ای اروه وریش  خون  » در ثدیگی از رسول اعظم چنی   مده است:

هر کس دیو  اوسوت. مردان وی هورکس عبوارت اسوت از  زیافتخار میعنی چه؟ نسب 
 وی هر کس عبارت است از عقل شهیر وبیشتر او، اصل  کار و تیشخص وی وخوخلق
 .(277: 1381 )کلینی،« از عقل است ؟ باتتراو، چه ریشه واصل نشادی  ادراک و فهم

کسی که در زیر پرچمی کور کوه خشوم »در روایتی ثضرت علی ) ( فرموده است: 
 «او و دعوت و نصرت او در جهت عصبیت است، کشته شود، وتل او وتل جاهلی اسوت

 .(57با   /15 :ق 1409 ی،ثرعامل)
 

 گذاری فرهنگ اقوامبطالن عدم ارزش
هوای ی داشوتهاوووام بووده و کلیوهپلورالیسم وومی اعتقاد بر ای  دارد که اصل بر تکگور 

هوا، اعتقادهوا، هنجارهوا، ای از بینشاووام مجموعه از ثقانیت دارد. ایها بهرهدرونی  ن
اوذاری نوام «فرهنگ»ها است که هم ی تحت عنوان عام ورسوم و سنت دا  ها،ارزش

چ فرهن وی بور شود. در ای  دیدااه هیچ وومی بر ووم دی ر برتری نودارد چوون هویمی
ها صحیح نیست چون هر ووومی در اذاری بی  فرهنگفرهنگ دی ر تفوق ندارد. ارزش
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کنود کوه اذاری اووام دی ر مبادرت میهای وومی خود به ارزشمیزان هنجارها و ارزش
؛ بنابرای  فرهنوگ هور به بعود( 36: 1392 )ر.ک: طالئی و دی ران،ای  مالک صحیح نیست 

ای از یک فر یند تاریخی اسوت و پوذیرش و تعلوق و تعهود مجموعوهوومی که ثاصل 
اذاری نیست. بر همی  اسواس و مبنوا ال ووی سیاسوتها را داراست وابل ارزشانسان

اذاری در جوامع دارای تنو  وومی بر ثفظ، تگبیت و ایجاد زمینه برای پرورش فرهنگ
 مذموم است.سازی فرهن ی های وومی باید باشد. هراونه یکسان

های دینوی بوا  ن مخالفوت دارد و  موزه هم است. موردانتقادای  سهح از پلورالیسم 
زای پوذیرش تنوو  ووومی کوه کنود لووازم  سویبهای عقالنی. عقل ثکم میهم تحلیل

بنابرای  باید فرهنگ؛ برد اصالح ارددوثدت و انسجام داخلی یک جامعه را از بی  می
های غلوط و ی به سه وسم تقسیم نموود: سونتفراووممعیاری  بر اساسها را ها و سنت

 بر اسواسهای خنگی. های ثسنه و سنترسان به سعادت عمومی اجتما  و سنت سیب
زا های غلوط و  سویبی با سونتی تنها باید به مقابلهفراوومای  تقسیم و با همان معیار 

های خنگی در ثالت عوادی  زاد د و سنتهای ثسنه وبول و تقویت اردپرداخت. سنت
 دهی شود.جهت دئالیااذاشته و در ثالت 

کنود. بور اسواس  یوات ور نوی و سویره های اسالمی همی  ن رش را تأیید می موزه
که در اداموه  وومی وجود داردهای ( چند رویکرد در وبال سنتالسالمهمی)عل  یمعصوم
 .شوندبیان می

 رویكرد پذیرش
هوا را ی اوووام را پذیرفتوه، ترغیوب نمووده و ثتوی بعضواً همانهای ثسنهاسالم سنت

؛ 43079، ثدیی 15/780: 1419 یهند)ر.ک: متقی عنوان اثکام خود تشریع نموده است به
 .(1/192: 1377و نیز ر.ک: مکارم شیرازی،

 رویكرد پذیرش پس از اصالحات

ا اصالثات موردپذیرش است. نحوه مواجوه بوا دهی و یهای وومی با جهتبرخی از سنت
اخوذ و   ن رای مگبوت ها و انقها  از ریشه نیست بلکه باید جنبوهها نفی کلی  نای  سنت

هایی هماننود جشو  نووروز . برخورد اسالم با چنی  سنتفرواذاشت  ن رای باطل جنبه
 .(8/173: ق 1409ی،عاملثر ؛ 2/326: ق 1385)ر.ک: اب  ثیون، اونه بوده است همی 

 انگاریرویكرد سكوت و مباح

ورسووم اجتمواعی کوه نوه سازی ووومی از  دا ، پاکهاها و اویشسازی زبانیکسان
خالف سعادت انسانی است و نه با اثکام الهی تصادم دارد مورد تأیید عقول و شور  
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ایو  نکتوه را توجوه »نیست. شهید مههری کالمی دارند که ناظر به هموی  معناسوت: 
کنند که چون دیو  اسوالم دهند، خیال مىها جمود به خرج مىداشته باشید که بعضى

دی  جامعى است، پس باید در جزئیوات هوم تکلیوف معینوى روشو  کورده باشود... 
از امور دسوتور نداشوته باشود؛ نوه  کند که اساساً در بسیارىجامعیت اسالم ایجا  مى

اینکه هیچ دستور نداشته باشد، بلکوه دسوتورش ایو  اسوت کوه موردم  زاد باشوند و 
تکلیفى در  ن امور نداشته باشند. ازجمله ثدیگى اسوت بوه ایو  مضومون:  اصهالحبه

دارد در مسائلى کوه موردم را  زاد اذاشوته  خدادوست)خیلى مضمون عجیبى است ( 
 زاد باشوند؛ یعنوى مسوائل  زاد را  زاد تلقوى کننود، از خوود چیوزى  است، مردم هوم

 «.،  ن را که رخصت است  زاد بداننداورندیدرن
انَّ اللَّهَ ثَدَّدَ ثُدوداً فَالتَعْتَدوها وَ فَرَضَ فَرائِضَ فَالتَتْرُکوهوا »فرماید: امیرالمؤمنی  مى

. خودا (105ثکموت  :البالغوه)نهج «نِسْیاناً فَالتَتَکَلَّفوهاوَ سَکَتَ لَکُمْ عَ ْ اشْیاءَ وَ لَمْ یَدَعْها 
ها را ترک نکنید، یوک چیزهوایى را هوم ممنوو  یک چیزهایى را واجب کرده است،  ن

ها تجاوز نکنید. خدا درباره بعضى از مسائل سکوت کرده است. اعالم کرده است، به  ن
و بنداانش در  ن مسوائل  زاد  البته فراموش نکرده، )بلکه خواسته است که سکوت کند

 خدا مردم را  زاد اذاشته است( شما دی ر تکلیف معی  نکنید.  نچهو مختار باشند. در 
هوا را از طریوق مگبوت ورسوم در میان مردم هست که ااور انسوان  نیک سلسله  دا 

طوور، شود و نه جایى  بواد و ااور تورک هوم بکنود هموی انجام بدهد نه جایى خرا  مى
 وووتچیهی دارد کوه ثالتکئلى است که خدا در  ن مسائل سکوت کرده است. بشر یمسا

اى به بعضى از تشوریفات دارد. یوک رازى در شود و  ن ای  است که عالوهاز او جدا نمى
 .(21/194: 1382 )مههری،ای  مسائل است. دی ر نباید افت ثتماً باید ای  کار را بکند 

 و تقابلرویكرد عدم پذیرش 
به لحاظ فردی یا اجتمواعی  سن  اجتماعی که در تضاد با مسیر سعادت و مصالح بشری
ایری فرهن ی ممک  است بوه است نباید از ناثیه ثاکمیت پذیرفته شود. در مسیر جای

ورسوومی و انحراف از مسیر انسانیت اروه، ووم و یا ملتی مبتال بوه  دا  تیجاهلدلیل 
اردد که انحهاط جامعه را چه از بعد مادی و چه از بعد معنوی روم بزند. مگالً در سنت 

ارایی کوه هوم در زموان جنسو یا هم کردن دختران در عصر جاهلیت عر  اوربهزنده
هوا درن عصور ثاضور، اداموه و صویرورت  ناذشته وجود داشته و هم در جاهلیت مو

ی ی پایانی خود به همراه دارد کوه خوالف فلسوفهاضمحالل جمعیت انسانی را در نقهه
هاست. لوذا تأییود، یوا یابی و تکگر نسل فرینش و در تضاد با وانون کلی طبیعت در ادامه
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)ر.ک: هوا پرداخوت ی بوا  نها صحیح نبوده و باید به مقابلوهسکوت و  زاد اذاشت   ن
 .(227: 1384 نقل فاضلی، به ؛540و  5/533: م 1970 جواد،

ان واری کوه تووبم بوا اخص در رویکرد سکوت و اباثوه طوربهدر سه وسم نخست و 
ها و سن  نودارد اذاری است، ثکومت اسالمی کاری با ای  نو  فرهنگنوعی عدم ارزش

ی در نظوام طورکلبوهاموا ؛ باشوند بنودیپاهوا بوه  نتوانند بدون دغدغه ی میراثتبهو اووام 
هوای انسوانی شوند  نجا که ارزشها فاود بار ارزشی فرض نمیها و فرهنگاسالمی سنت

 شود.و  نجا که در مسیر مصالح انسانی است تأیید و تقویت می شود با  ن مقابلهنقض می
 

 .به تسلسل باطل استاصالت تكثر منجر
ی پایانی را برای تووف و رسیدن به یک ثد مشترک نمیتکگرارایی اصیل باشد نقههاار 

ای از ثقانیت نیز بوه  ن توان تصور کرد. اار ورار باشد هراونه اختالف دیده شود و جنبه
متویق  و ثود  وودر نای چه در سهح کالن و چه در سوهح خورد استناد یابد هیچ جامعه

فرض که فرهنگ هر وومی ثوق باشود و در یوک کشوور، بوه  مشترک نخواهند داشت. بر
ها ثکم شود و هموههای وومی بدون لحاظ نقاط ضعف و ووت  نی فرهنگتساویِ همه

ها دارای اعتبار باشند و مناسبات و موراودات و کلیوه اعموال سیاسوی و اجتمواعی و ی  ن
اوردد و ایو  مقودار  فرهن ی و اوتصادی براساس هر فرهنگ وومی خاص و مجزا، تنظیم

 شودههیتجزهای وومی خاص و ی بعدی به سراغ هر یک از فرهنگپذیرفته شود در مرثله
منودی از مشوترکاتی در دل خوود دارای شک هور ووومی علیورغم بهورهخواهیم رفت. بی

اختالفات فرهن ی درونوی بسویاری اسوت ثوال براسواس دیودااه پلورالیسوم بایود ایو  
ای از ثقانیت داده شود کوه ااور ها نیز جنبهاز  ن هرکدامباشند و به  موردتوجهاختالفات 

دار رویم که ای  رونود اداموهمی تریجزئهای چنی  ثکمی داده شود باز به سراغ مجموعه
بنابرای  عقول ؛ انجامدنیست و به تسلسل باطل می تصوروابلنهایتی برای  ن  خواهد بود و

ای ای  روند منقهع شود که ای  ثالت با اصول پلورالیسم هومهکند در نقهسلیم ثکم می
 فرینوی بنابرای  تکگر اصالت ندارد بلکه بایود در عوی  تکگور عامول وثودت؛ خوانی ندارد

 ی نشود.خت یاسازهممستحکم وجود داشته باشد تا جامعه دچار تشتت و 
 

 یی قومی در اسالمجویبرتریی قومی در پلوراليسم با نفی جویبرترتفاوت نفی 
یی جوویبرترشود اسالم هم تبعیض و جویی وومی نفی میدر پلورالیسم هراونه برتری

 نزدیوکرسد که دیدااه پلورالیسم با اسوالم در اینجوا کند. به نظر میجاهالنه را نفی می
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 ییجوویبرترجهت الفراق دو دیدااه در اینجاست که در پلورالیسم از ناما منهقه؛ است
ها و ایجاد تفاوت و طبقه بی  اذاری فرهنگشود که اساساً در ای  دیدااه ارزشنفی می

های الهی و انسوانی ی و مالکفراوومها وجود ندارد ولی در اسالم براساس معیارهای  ن
شود.  نچه در برتری وومی در اسالم مورد نکوهش اذاری میها ارزشنسبت به فرهنگ

هوا و معیارهوای الهوی و دوراز موالکاز روی تعصب جاهالنوه و بوه جوییاست برتری
اونوه مالکوی و های خوود را بودون هیچانسانی است در اسالم اینکه یک ووم کل داشته

های ووم دی ر بپندارد رد مویصرفاً براساس اینکه منسو  به خود اوست برتر از داشته
هوای تالش دارد کلیه اووام را بوا روش شود. در اسالم برخالف دیدااه همانندسازی که

نرم و یا سخت در یک ووم دی ر منحل نماید و یکسانی فرهن وی براسواس معیوار وووم 
معیارهای وومی کنوار رفتوه و در ایجواد  (30: 1985ین ور، ) دینماغالب و فرادست ایجاد 

 رد.ایهای انسانی و الهی مالک و معیار ورار میها و سنتوثدت صرفاً ارزش
 

 تفاوت جامعه آرمانی اسالم با جامعه آرمانی پلوراليستی قومی
هوای ای متکگر است. در ای  جامعه، به عقاید و فرهنوگپلورالیسم وومی خواهان جامعه

داننود اموا شود و ای  امر را انسانی و نوعی بلوغ اجتماعی میمختلف اثترام اذاشته می
شود تالشی بورای ثرکوت و ها تعریف نمیورای  ناند اساساً کمالی در چون همه ثق
ایرد ثتی ااور پلورالیسوم را در معنوای ی کماتت الهی صورت نمیسوبهتعالی جوامع 

به ثق بودن همه نشویم  وائلب یریم یعنی   ن راثقیقی خود اتخاذ نکنیم و سهح پایی  
باز نقد و بررسی و  فرض شود رشیپذوابلها محترم و ولی همه افکار و سن  و فرهنگ

چنودانی بورای بوروز نخواهود  برطرف نمودن نقاط ضعف و تقویت نقاط وووت مجوال
اموا در ؛ ارا نخواهود بوودزیست جوامع پلورال زیستی واثد و کمال جهت یازاداشت. 

جامعه  رمانی اسالمی چنی  نیست. اسالم ضم  اثترام اذاشت  و بهواء دادن بوه  راء و 
ی کمواتت اسوت و سووبههای مختلف به دنبال سوق جواموع بوا اختیوار خوود اندیشه
ی پایوانی و یی که کمواتت انسوانی و الهوی دارای ویشاوی وثودت اسوت نقهوهاز نجا

ی عالی مهلو  جوامع در اسالم جامعه یکپارچه خواهد بود نه منقهع و متکگر که نمونه
 عج( محقق خواهد شد.) یمهدو ن در ثکومت 

شناختی در ای  راستا ممک  است ایجاد شوود و  ن ایو  ی فلسفی و جامعهامسئله
 مشترکی است که  یا جوامع با لحاظ ماهیت متفاوتی که دارند امکان رسیدن به نقهه

توانند تابع و پیورو یوک هاى انسانى مى یا همه جامعه را دارند یا نه؟ به تعبیری دی ر
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متنوّ  و متعدّد باشود،  هایدئولوژیها باید اد و تنو  جامعهایدئولوژى باشند، یا به تعدّ
هر وومى و هر ملّتى و هر تمدّن و فرهن ى بایود ایودئولوژى خواص خوود را داشوته 

)نوو  در معنوای منهقوی و فلسوفی  ن موراد « نووعى»دانیم که هور از طرفى مى .باشد
عادتى خواص خوود او اى دارد و کمال و سخواص و  ثار و استعدادهاى ویشه است(،

در انتظار اوست. هراز کمال و سعادت اسب عی  کمال و سعادت اوسفند یوا انسوان 
هموه داراى یوک  -هاسوت ن تینیکه فرض بر اصالت و ع -هانیست. پس اار جامعه

باشند، امکان اینکه ایدئولوژى واثود داشوته باشوند  تیذات و یک طبیعت و یک ماه
ختالفات فردى یک نو  است و هر ایدئولوژى زنوده هست و اختالفاتشان در ثدود ا

انهبواق داشوته باشود، امّوا ااور  تیوتواند در ثدود اختالفات فردى انعهاف و وابلمى
ها ها و برنامهطرح مختلفى باشند، طبعاً یهاو ذات هاتیو ماه هاعتیداراى طب جامعه
توانود یک ایدئولوژى نمىخواهند داشت و  یمتنوّع یهاها و سعادتها و کمالو ایده

 همه را در برایرد.
یک امر مسلّم در مورد انسان ای  است که انسان نوو  اوییم که در جوا  چنی  می

شناسى، انسان از  غازى که پدید  مده هیچ تحوّل زیستى پیودا واثد است. ازنظر زیست
جانداران را بوه  از نکه سیر تکاملىاند طبیعت پسنکرده است. برخى از دانشمندان افته

مرثله انسان رساند، مسیر را عوض کرد، تکامل را از زیستى به اجتماعى منتقول کورد و 
 مکان نمود.سیر تکاملى از مسیر بدنى و جسمى به مسیر روثى و معنوى نقل

ثکم فهورت و طبیعوت به -که نو  واثد است نه انوا  -انسانافته شد که  ترشیپ
صورت جامعه در مودن او و داراى ماعى بودن انسان و بهخود اجتماعى است، یعنى اجت
از  تیایورد و یوک خاصوذاتى نوعى او سرچشمه موى تیروح جمعى شدنش از خاص

 خواص فهرى نو  انسان است.
نو  انسان براى اینکه به کمال تیق خود که استعداد رسیدن به  ن را دارد برسد، اورایش 

اى منزلوه وسویلهکنود. روح جمعوى خوود بهاهم مىاجتماعى دارد و زمینه روح جمعى را فر
انسان اسوت کوه مسویر  ای  نوعیتپس رساند. است که نو  انسان را به کمال نهایى خود مى

نوبوه خوود در خودمت ، روح جمعوى نیوز به ریدعبارتکنود و بوهروح جمعى را تعیی  مى
دهود. الیت خود ادامه موىفهرت انسانى است. فهرت انسانى تا انسان باوى است به کار و فع

دی ر فهرت انسانى انسوان اسوت و چوون عبارتااه روح جمعى، روح فردى و بهپس تکیه
 انسانى نیز ذات و طبیعت و ماهیت ی انه دارند. وامعانسان، نو  واثد است، ج
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شوود و اثیانواً مسوخ طور که یک فرد ااه از مسویر فهورت منحورف موىالبتّه همان
از وبیل تنو  اخالوى افوراد اسوت کوه  وامعطور است. تنو  جیز همی اردد، جامعه نمى
هوا و ها و فرهنگو تمودّنواموع هرثال از کادر نوعیت انسان بیورون نیسوت. پوس جبه

بواألخره  ،هاها و رنگشکلدر با همه اختالف  وامعهاى جمعى ثاکم بر جباألخره روح
 دارند.ن یرانسانیغ یتیرنگ نوعیت انسانى دارند و ماه

هایى پوذیرا و چهارم را در ترکیب جامعه بپذیریم و افراد را جز مادّه هی رى، اار نظر
توانیم فرضیّه محتوا ندانیم و باألخره منکر اصل فهرت بشویم، مىخالى و بى ییهاظرف

بوه شوکل دورکهیموى  هیوها را طرح کنیم، ولى ایو  نظراختالف نوعى و ماهوى جامعه
ماند ای  است که اار پرسشى که بدون پاسخ مى  یبول نیست، زیرا اولووابل وجهچیهبه

ها سرچشومه و جنبوه طبیعوى و زیسوتى انسوان تیوهاى اوّلى روح جمعوى از فردمایه
ایرد، پس از کجا پدید  مده اسوت؟  یوا روح جمعوى از عودم محوض پدیود  موده نمى

عالوه خوود است؟  یا اینکه ب وییم تا انسان بوده، جامعه بووده اسوت کوافى اسوت؟ بوه
 دورکهیم معتقد است که امور اجتماعى، یعنى امورى کوه بوه جامعوه تعلّوق دارد و روح

واموع ها را  فریده است، از وبیل مذهب و اخالق و هنور و غیوره، در هموه ججمعى  ن
دارنود و « انتشوار مکوانى»و « دوام زمانى»بوده و هست و خواهد بود و به تعبیر خود او 

ای  خود دلیل است که دورکهیم نیز براى روح جمعى ماهیت واثد و نو  واثود وائول 
 .(2/357: 1382 )ر.ک: مههری، است

تعلیمات اسالمى که براى دی  مهلقاً نوعیت واثد وائل است و اخوتالف شورایع را از 
دانویم کوه دیو  جوز داند نه اختالفات ماهوى و از طرف دی ر مىنو  اختالفات فرعى مى

رساند که اساس ای  تعلیمات بر وثدت نوعى برنامه تکاملى فردى و اجتماعى نیست، مى
انوا  متعدّد بودند مقصد کمالى و راه وصوول بوه  ن مقصود،  هاهاست و اار جامعهجامعه

 بوا اصورار و ابورام ماهیت ادیان مختلف و متعدّد بود. ور ن کریم متعدّد و متکگر بود و وهراً
هوا هوا و زماندر هموه دوره امع ووطق و جاکند که دی  در همه منای  مهلب تأکید مى بر

ی ِ ما وَصَّى بِهِ نُوثاً وَ الَّذِی بَوْثَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ شَرَ َ لَکُمْ مِ َ الدِّ)یکى بیش نیست 
 .(358: 1382 )مههری،( بَنْ بَوِیمُوا الدِّی َ وَ ت تَتَفَرَّوُوا فِیهِ ... وَ عِیسى إِبْراهِیمَ وَ مُوسى

 ها وبا ذکر مباثی وبل ممک  اسوت در اینجوا افتوه شوود فرضواً جواموع و تمودّن
مختلوف الکیفیّو ،  اموا دانیم،هاى امروزی  را مختلف النّو  و مختلف الماهیه نمیفرهنگ

توان انکار کرد.  ینوده جواموع بشورى ها را نمىمختلف الشّکل و مختلف اللّون بودن  ن
بوراى همیشوه بوه  هواتیملها و و ای  جامعه هاتمدّنو  هافرهنگچ ونه است؟  یا ای  
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ی تمدّن و فرهنگ ی انه و جامعوه سوبه تیانساندهند، یا ثرکت وضع موجود ادامه مى
کوه  -کرنگخود را خواهند باخت و به ی خاصدر  ینده رنگ  ها یای انه است و همه 

  مد؟ درخواهند -است تیانسانرنگ اصلى است و رنگ 

روح جمعوى و ای  مسئله نیز وابسته است به مسئله ماهیت جامعوه و نوو  وابسوت ى 
اصالت فهرت و اینکوه وجوود اجتمواعى  هینظرروح فردى به یکدی ر. بدیهى است بنا بر 

اى است که فهرت نوعى انسان و زنداى اجتماعى او و باألخره روح جمعى جامعه وسیله
 هاتمودّنها و انسان براى وصول به کمال نهایى خود انتخا  کرده است، باید افت جامعه

امر در یکدی ر ادغام شودن  تیدرنهاالشّکل شدن و ی ی انه شدن، متّحدسوبه هافرهنگو 
 هموه ناسوت کوه در  افتهیتکاملکنند و  ینده جوامع انسانى، جامعه جهانى واثد سیر مى
به کمال ثقیقوى و سوعادت واوعوى رسد و انسان مى تیفعلبه  تیانسانی امکانى هاارزش

 .(358: 1382 مههری،)اصیل خود خواهد رسید  تیانسانخود و باألخره به 
ور ن ای  مهلب مسلّم است که ثکومت نهایى ثکومت ثوق و نوابود شودن  ازنظر
عالمه طباطبایی در ایو  زمینوه  ت.ی باطل است و عاوبت از  ن تقوا و متّقیان اسیکسره

جزئوى از عنوان دهد که انسان نیز بهافته است: کاوش عمیق در اثوال کائنات نشان مى
و کمال خود خواهود رسوید.  نچوه در وور ن  موده اسوت کوه  تیغابهکائنات در  ینده 

اسوت، تعبیور دی ورى اسوت از ایو  « ت بدّ منوه»استقرار اسالم در جهان امرى شدنى و 
مَ ْ یَرْتَدَّ مِونْکُمْ » اوید:خود خواهد رسید. ور ن  نجا که مى تاممهلب که انسان به کمال 

فرضاً شما از ای  دی  براردید، خوداى  :فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ عَ ْ دِینِهِ
ی شما براى ابالغ ای  دی  به بشریت و مسوتقر سواخت  ایو  جابهمتعال ووم دی ری را 

خواهد ضرورت خلقت و پایان کار انسوان در ثقیقت مى .(54)مائده:  «دی  خواهد  ورد
خدا وعده داده است به  نوان از شوما »فرماید: و همچنی   یه کریمه که مى بیان نمایدرا 

هاى زمی  خواهد اردانیود اند که البتّه  نان را خلیفهکه ایمان  ورده و شایسته عمل کرده
هوا بوه  ن مسلماًها پسندیده است مستقر خواهد ساخت و دینى را که براى  ن قاًیتحقو 

 «خواهد بخشید )دشمنان را نابود خواهود سواخت( تیامنیم و ناامنى پس از یک دوره ب
همانا بنداان صالح و شایسته م  وارث زموی  »فرماید: و همچنی   نجا که مى (55)نور: 

 .(4/106: 1362 طباطبایی،؛ 105)انبیاء: « خواهند شد.
اسالم . »در دیدااه اسالمی مرز کشورها عقیده است نه ثدود جغرافیایى یا وراردادى

داشوته باشود ملغوى  موؤثرنقوش « مجتموع»اصل انشعابات وومى را از اینکه در تکووی  
ی  ن سووق داده سووبهچیزى اسوت کوه طبیعوت، انسوان را  اارچهساخت...ای  جهت 



 1401، 2ی وم، تمارهسوسال بیست

 26 

مقتضاى فهرت انسانى است کوه ایجوا   ضداست؛ امّا در  ن، چیزى وجود دارد که بر 
زیست نمایود. ووانون طبیعوت بور « واثد»یک  و« کل»صورت یک کند نو  انسان بهمى

هاست و به ای  وسویله طبیعوت بوه ها و ی انه ساخت  چنداانهاساس ارد ورى پراکنده
و ای  امرى است مشهود از ثوال طبیعوت کوه چ ونوه موادّه  ارددغایات خود نائل مى

صوورت ایواه و سوپس ثیووان و سوپس صورت عناصر و سپس ... و سپس بهاصلى به
اى ضم  اینکه افراد یک میه  یوا یوک وبیلوه را . انشعابات میهنى و وبیلهدی یدرم انسان

ها را در برابر واثود دی ور بخشد،  نها وثدت مى ورد و به  ندر یک وثدت ارد مى
ی دی ور را در برابور هاانسوانافراد یک ووم یکدی ر را برادر و  کهیطوربهدهد؛ ورار مى

یعنى به چشوم یوک « اشیاء»کنند که به ها به  ن دیده ن اه مىدهند و به  نخود ورار مى
کشى را دارد، ... و ای  است علّت  نکه اسالم انشعابات وومى وسیله که فقط ارزش بهره

انى را کند( ملغى ساخته و مبناى اجتموا  انسووهعه مىرا وهعه تیانساناى را )که و وبیله
بر عقیده )کشف ثق که براى همه یکسان است و ارایش به  ن( ورار داده است نوه بور 

 .(4/196: 1374 )طباطبایی،« یا میه  تیملنشاد یا 
فهرتى که در او ودیعه نهاده شده است طالوب کموال و سوعادت  ثکمبهنو  انسان 

صورت اجتماعى وى بهتری  مراتب زنداى مادّى و معنثقیقى خود یعنى استیال بر عالى
و روزى به  ن خواهد رسید. اسالم که دی  توثیود اسوت برناموه چنوی  سوعادتى  است

اوردد نبایود ی پیموودن ایو  راه طووتنى نصویب انسوان موىطواست. انحرافاتى که در 
بهالن فهرت انسانى و مرت  ن اذاشته شود. همواره ثاکم اصولى بور انسوان  ثسا به

، انحرافات و اشتباهات از نو  خهواى در تهبیوق اسوت. همان ثکم فهرت است و بس
که با جمله: فَأَوِمْ وَجْهَکَ لِلدِّی ِ ثَنِیفاً فِهْرَتَ اللَّوهِ الَّتِوی فَهَورَ  30 یات سوره روم از  یه 

یابود، هموی  معنوى را پایوان موى لَعَلَّهُومْ یَرْجِعُوونَ شود و با جملوهالنَّاسَ عَلَیْها  غاز مى
است و انسان پوس از یوک سلسوله  ریناپذتخلفامر  تیدرنهاکه ثکم فهرت رساند مى

)ر.ک: کنود یابود و  ن را رهوا نموىها راه خوویش را موىو تجربه هارفت چپ و راست 
 .(4/14: 1362 طباطبایی،

 
 گيرینتيجه

ال وی پلورالیسم وومی در جوامع مختلف و متنو  بنا بر اصول زیربنایی و فکری امنیت ملوی 
ایرد. به تعبیر دی ر ممک  است ای  ال و در یک سیسوتم ها موردپذیرش و یا نفی ورار می ن

امنیت ملوی بوه  ن ن ریسوته شوود و در سیسوتم دی ور  کننده یتأمعنوان ال وی ثکومتی به
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هوای عنوان یکی از موارد خدشه بر امنیت ملی تلقوی اوردد. در جامعوه موا کوه بور  مووزهبه
شود بلکوه بوی  صورت مهلق ای  ال و رد و یا وبول نمیبه عقلی استوار استاسالمی و ادله 

« تنوو  ووومی»ی  ن و ازجملوه« تنوو  در جواموع»بوود. اصول  لیتفصبهوجوه  ن باید وائل 
هوای اسوالمی موردپذیرش عقل و دی  است و ای  ثد از پلورالیسم وومی مخالفتی با  موزه

های خنگی، سونتهای ثسنه، سنتها به سنتسنت بندیتقسیمو ادله عقلی ندارد. اسالم با 
ی پلورالیسم رویکرد واثدی نسوبت بوه هموه برخالفهای باطل و مخالف سعادت بشری، 

مشمول چهار رویکرد پذیرش، اصالح، سکوت و اباثوه  ها را،  نتناسببهها ندارد؛ بلکه  ن
 داند.ان اری و تقابل می

بوا دیودااه  هوانیوز سوکوت اسوالم در برابور بسویاری از سونترویکرد پوذیرش و 
اما در سایر رویکردها یعنی اصالح و تقابل با ال ووی پلورالیسوم ؛ پلورالیستی تشابه دارد

تواند منجر به ایجواد و ی است که میااونهبهدارد. نو  دیدااه پلورالیستی  تناوضوومی 
اونه وجاهت عقالنوی تعصب وومی هیچ کهیدرصورتهای وومی شود یا تقویت تعصب

هوای پلورالیسوتی بوه اسوالم نزدیوک و دینی ندارد. در مورد تبعیض وومیتی نیز دیودااه
هوای وودرت، سیاسوت، که اسالم با نفی دخالت وومیت در مؤلفه طورهمانیعنی ؛ است

را در ی اوووام داند پلورالیسوم هوم هموهاجتما  و فرهنگ هراونه تبعیض را مردود می
هوای بنیوادینی بوی  اما تفواوت؛ داندی مذکور یکسان میی مؤلفهتوزیع و کسب و ارائه

پلورالیسم وومی و مبانی مذکور وجود دارد. دیدااه پلورالیسوتی زمینوه ایجواد و تشودید 
 تسلسل اذاری فرهنگ اووام،سازد. عدم ارزشهای وومی در جوامع را فراهم میتعصب

و تفواوت  جوویی ووومی در پلورالیسوم بوا اسوالمباطل اصالت تکگر، تفاوت نفی برتری
جامعه  رمانی اسالمی با جامعه  رمانی پلورالیستی وومی از دی ر وضوایای تخوالفی ایو  

 های اسالمی است.دیدااه با ادله عقلی و  موزه
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