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 گذاریمشیخط گذاری ایدئولوژیک ازمشیهای متمایزسازی خطشاخص ؛باوری و عقالنیتمرگ

 اخالقی

صمیمگذاران مشیخطعقالنیت  سطورهباورها، ارزش ها،در مصاف با انواع ایدئولوژی ،در صحنه ت الگوهای ها و کهن ها، ا

هادین دارد  هایی بس ستتتتر  وقومی و مذهبی، چالش ها در عرصتتته به ؛ن یدئولوژی  و مهار ان تاژهای ا ویژه شتتتان

شتتد  به گذاری عمومی،مشتتیهای خطتاریخ گواه استتت که عرصتته طوری که؛ بهکاری بس دشتتوار استتت  مشتتی،خط

های شتتگرف داشتتته، در افزاییهای چپ و راستتت، همایدئولو ند و در این ورطه، اخورده شتتانتاژهای ایدئولوژی استتی 

گاه ویژه انبه ؛اندهای فروپاشی سوق دادههای عمومی انجامیده، جوامع را به ورطهمشیخط سازیبه تباه ،بسیاری از موارد

اند و با ادعای کرده های زمینی معرفیستتان بهشتتتبه ،شتتهرهای خودامیزی از ارمانها، تصتتاویر ااراقولوژیئکه این اید

ت پوسهای سیاهو برده پوستساکنان سرخ  از قتل عام !اندهای سوزان افریدهایجاد انها در مناطق گوناگون جهان، جهنم

ست در جمریکایی گرفته تا معدومادر جامعه لیبرال  ستیسازی مخالفان ایدئولوژی کمونی سیالی سو  شوروی و چین وامع 

 .کنونی و کره شمالی سابق

های صتتبیبی، دوران استتکوکستتتی  و جنگی  ژبا این همه صتتب ه ایدئولو ،قرون وستتطی ویژه ازجهان، به تاریخ

های مشرب ا وهگری انواع نحبهلیبرال، کمونیست، فاشیست، فاکنژیست، نازیست و صهیونیست و جبوههای ادعایی نهضت

سی و مذهبی و نژادی و قومی و قبیبه سیا سفی و  سان تا دوران روایتگر رخدادهای دلای، فب شی از دوران بدویت ان خرا

سایسیطره  سطی کبی شونتهای سیطره ایدئولوژی ،قرون و ستم و حرکتافرین خ ضقرن بی ر های تکفیری در قرن حا

ست؛ با روایت ستمگری و هایی اکنده از جبوها ستند؛ گویا این خوی  شدنی نی شریت که هرگز فراموش  شرم و ننگ ب های 

 ااازد.اورد و فتنه میای، باز سر بر میافتد و هر دم به بهانهصیان از پا نمیع

سگویا مر  ،با این حال  شریت از  ست و  جهانهای ستم خویی این یطره باوری و اخالق، هنوز راه نجا  ب سوز ا

 باوری باشد.هایی است که باید بیش از همه، مبتزم به رعایت اخالق و مر پدیدهاز جمبه  مشی نیزخط

پرهیزند از اینکه جهان را ورطه تاخت و تاز باور باشتتتند، میراستتتتی مر گذاران بهمشتتتیبا این ادعا که اگر خط

 های ناصواب خویش فرض کرده، ادمیان را به خاک و خون بکشند.اندیشه
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سیطره کژخط شعبه  شیبدان امید که  شیها و تباه خطم شی م ستعداد بتهای ایدئولوژی  به خامو شی گراید و ا ترا

و  ندشوزده اصالح های سیاستهای جهل انگیخته و ادارهها مهار گردد و پارادایمهای ذهنی و نظریهایدئولوژی  از انگاره

های داری بتو میدان هاها و مذه فرهنگ ها ونمادها و قهرمان از ستتازی یا کاکستتازیبشتتریت از فرفیت ایدئولوژی

  بکاهد. ،نظری

ستم این همه گویا با هدف الوده سبطه و  صرهای  ستاویز همه ع ضا و انحراف از منافع عامه، د سازی ایدئولوژی  ف

 اند.بودهگستری 

صل کالم اینکه اگر خط شیحا شخصی یا گذار مر م شتر احتمال دارد که منافع مبی را قربانی منافع  شد، بی باور نبا

 حزبی سازد.

 ،هباورانگرایی مر واقعاین  گرا باشد وجهان تباهیامید انکه اگاهی و هوشیاری حاصل از مر  باوری، نوشداروی  

وی ستتاجتماعی، حرکتی استتتوار را به مایه اخالق و عدالتجان تقویت مستتیر بتواند حرکتی اصتتالحی را ستتب  گردد و در

 اید؛ جامعه شایستگان!راعقالنیت پایدار و تحقق جامعه اخالقی شایستگان بی

صر عدالتای جامعه  ست تا ع صالحان را بر که پروردگار جهانیان، برترین بندگان خویش را بدان خوانده ا ستری  گ

 .پای دارد

 :سوره انبیاء 501ایه  

 ونَوَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزََّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَِّكْرِ أَنََّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصََّالِحُ

ایسته نویسیم(: زمین به بندگان شو همانا نوشتیم در زبور، پس از انکه در تورا  نوشتیم )و اکنون در قران حکیم می

 من به ارث می رسد.
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