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مرگباوری و عقالنیت؛ شاخصهای متمایزسازی خطمشیگذاری ایدئولوژیک از خطمشیگذاری
اخالقی
عقالنیت خطم شیگذاران در صحنه ت صمیم ،در م صاف با انواع ایدئولوژیها ،باورها ،ارزشها ،ا سطورهها و کهن الگوهای
قومی و مذهبی ،چالش هایی بس ستتتتر و نهادین دارد؛ بهویژه شتتتانتاژهای ایدئولوژی

و مهار انها در عرصتتته

خطمشتتی ،کاری بس دشتتوار استتت؛ به طوری که تاریخ گواه استتت که عرصتتههای خطمشتتیگذاری عمومی ،بهشتتد
استتی خورده شتتانتاژهای ایدئولوژی اند و در این ورطه ،ایدئولو های چپ و راستتت ،همافزاییهای شتتگرف داشتتته ،در
بسیاری از موارد ،به تباهسازی خطمشیهای عمومی انجامیده ،جوامع را به ورطههای فروپاشی سوق دادهاند؛ بهویژه انگاه
که این ایدئولوژیها ،تصتتاویر ااراقامیزی از ارمانشتتهرهای خود ،بهستتان بهشتتتهای زمینی معرفی کردهاند و با ادعای
ایجاد انها در مناطق گوناگون جهان ،جهنمهای سوزان افریدهاند! از قتل عام ساکنان سرخپوست و بردههای سیاهپوست
در جامعه لیبرال امریکایی گرفته تا معدوم سازی مخالفان ایدئولوژی کمونی ست در جوامع سو سیالی ستی چین و شوروی
سابق و کره شمالی کنونی.
تاریخ جهان ،بهویژه از قرون وستتطی ،با این همه صتتب ه ایدئولوژی

جنگهای صتتبیبی ،دوران استتکوکستتتی

و

نهضتهای ادعایی لیبرال ،کمونیست ،فاشیست ،فاکنژیست ،نازیست و صهیونیست و جبوهگری انواع نحبهها و مشربهای
فب سفی و سیا سی و مذهبی و نژادی و قومی و قبیبهای ،روایتگر رخدادهای دلخرا شی از دوران بدویت ان سان تا دوران
سیطره کبی سای قرون و سطی ،سیطره ایدئولوژیهای خ شونتافرین قرن بی ستم و حرکتهای تکفیری در قرن حا ضر
است؛ با روایتهایی اکنده از جبوههای شرم و ننگ بشریت که هرگز فراموش شدنی نیستند؛ گویا این خوی ستمگری و
عصیان از پا نمیافتد و هر دم به بهانهای ،باز سر بر میاورد و فتنه میااازد.
با این حال ،گویا مر باوری و اخالق ،هنوز راه نجا ب شریت از سیطره این ستم خویی های جهان سوز ا ست و
خطمشی نیز از جمبه پدیدههایی است که باید بیش از همه ،مبتزم به رعایت اخالق و مر باوری باشد.
با این ادعا که اگر خطمشتتتی گذاران بهراستتتتی مر باور باشتتتند ،میپرهیزند از اینکه جهان را ورطه تاخت و تاز
اندیشههای ناصواب خویش فرض کرده ،ادمیان را به خاک و خون بکشند.
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بدان امید که شعبه سیطره کژخطم شیها و تباه خطم شیهای ایدئولوژی
ایدئولوژی

683

به خامو شی گراید و ا ستعداد بتترا شی

از انگارههای ذهنی و نظریهها مهار گردد و پارادایمهای جهل انگیخته و ادارههای سیاستزده اصالح شوند و

بشتتریت از فرفیت ایدئولوژیستتازی یا کاکستتازی از نمادها و قهرمانها و فرهنگها و مذه ها و میدانداری بتهای
نظری ،بکاهد.
این همه گویا با هدف الوده سازی ایدئولوژی

ف ضا و انحراف از منافع عامه ،د ستاویز همه ع صرهای سبطه و ستم

گستری بودهاند.
حا صل کالم اینکه اگر خطم شیگذار مر باور نبا شد ،بی شتر احتمال دارد که منافع مبی را قربانی منافع شخ صی یا
حزبی سازد.
امید انکه اگاهی و هوشیاری حاصل از مر باوری ،نوشداروی جهان تباهیگرا باشد و این واقعگرایی مر باورانه،
بتواند حرکتی اصتتالحی را ستتب گردد و در مستتیر تقویت جانمایه اخالق و عدالت اجتماعی ،حرکتی استتتوار را بهس توی
عقالنیت پایدار و تحقق جامعه اخالقی شایستگان بیاراید؛ جامعه شایستگان!
جامعهای که پروردگار جهانیان ،برترین بندگان خویش را بدان خوانده ا ست تا ع صر عدالتگ ستری صالحان را بر
پای دارد.
ایه  501سوره انبیاء:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزََّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَِّكْرِ أَنََّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصََّالِحُونَ
و همانا نوشتیم در زبور ،پس از انکه در تورا نوشتیم (و اکنون در قران حکیم مینویسیم) :زمین به بندگان شایسته
من به ارث می رسد.
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