.1هستهی اصلی و اصول کلیدی اندیشهی جماعتگرایانهه یها
کامیونیتاریانیستی از نظر شما چیست؟
هستتتاصلی تتت لیندیشتتتصلجماعتتترلیاییانتتتصلیتتتالبالی تتتسهل تتتا ل اینستتتصل«کمونوتاایستتت »ل
()Communautarismeلعبااتلی لیکلنظایصلبالجامعصشناس لولبالنایجصل سفصلسیاس لیسترلبییتال تال
عدملیساقسلل ابلی لجامعص.ل صلیینلمعن لکصل ابلوی ساصل صلعنا ال اهنگ ،لقوم ،لمذهب ،لول صلطوالک ل
یجاماع لیسرل صطوایلکصل دو ل ه لیینلعنا الولتأثیالپذیایلی لآ هالوضعیرل ابیلقا لل ه لولقا لل
یزیاشلنیسر.ل ابلمساقللی ل ساالیجاماع لکصلبالآ لماولدلشتد لولشت للیا اتصلول الیتد لموجتوبیل
ینازیع لولغیالویقع لیسر.لباسرلیسرلکصلهال ابلموجوبلمنحصال صل ابیلیسرل المشخصتاتلیاثت لول
تا یا لخاصلخوب،لیمالبالعینلحاللماأثالی لعنا الیجاماع لعموم ،ل ما لولم ا لخوبلنیتزلهستر.ل تصل
عبااتلبیگالیاچصل ابلبالساخرلوضعیرلمؤثالیسرلیمالماقا سًلیینلوضعیرلیسرلکصل ابلایلم ستا بل
صطوایلکصلیینلعنا الوجصلیشاایکلیول السایالهمنوعا یشلایلتشت یللبیب لولیولایلوی ستاصلولماحتدل تال
ا ،لقوملولمذهبلخا

لبالم آوابلولنسبرل صلآ لوضعیرلماعهدلم کند .ل

الیینلحاللبالجایا لعمللسصلمفهوملی لیینلی لل صلعنوی لپیامدهایلیجاماع لآ لیسانااجلم شوب :ل
-1لاوشهالولیهدیفلیق یرهال( اهنگ ،لمذهب لولقوم )ل صلمنظتوالتمتایزلی لکتللجامعتصلولتقویترل
همبساگ لمیا لخوب .ل
-2لسا ما هایلیجاماع ل الییدئولوژهالولمایمهالیالتفاسیالولقایئترهتایلبینت لختاصلکتصلموجتبل
همبساگ لمیا لیعضایلآ هالشد لولآ هالایلی لسایالمابمل(«معمول ها»)لجدیلم کندلولمنجال تصلنتوع ل
یحساسلخوبلمقدسلپندیایلبالآ هالم شوب.لاهبای لسیاس لچصل صلطوالییجا ل(بالباو لجمعیتر)لول
چصلس ب ل(مخالفلآ لجمعیر)ل الشعااهایلمثبرلولمنف ل صلیینلیحساسلبیمنلم نند .ل
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-3لویحدهایلکوچکلمعااضل صلجامعصل نعا لکصل صلمناطقلولمحلهایلخا

لپنا لم اندلولسع ل

م کنندل صطوالمنزویلی لکللجامعصل ندی لکنند .ل
لل الیینلحاللپیشینصل«کمونوتاایس »ل صلمفهوملهمبساگ لبالیندیشص،لییما لولست وکل تابیلولآبی ل
یجاماع ،لتاایخ ل سیاالطوالن ل صلیندی لعمال شالبیابلولی لیینللحاظلبالعمتلل تالمفهتوملیُمتر،لیُمترل
ویحد ،لیُمرل ایزید ،لبالیسسم،لمسیحیر،لیهوبیرلماایبفلیسر.لنمونصهایلتاایخ لایلکصلمت تتوی ل تصل
عنوی لشاهدلنامل ابلعبااتلیسرلی :لجامصلمهاجاینلولینصاالبال تدالیوللیستسم،لیهوبیتا لیخایجت لی ل
مصالبالبیساا لخاوجلقوملموس ،لجمعیرهتایلمتذهب لبالجامعتصلکنتون لآمای تالنظیتالیمتی

هتالول

موامو هال الیساقسللنسب لباو لمنطقصیی.ل-لیاچتصل تصلعنتوی لیتکلبولترلمح ت ل تدایللمحستو ل
نم شوند-ل،لجویمعلپایکند ل قایایلنا وبلشد ل ومیا لساخلپوسرلبالسایسالقاا لآمای الیالیس یموهالول صل
ی طسهل«یینویها»ل( وم هال)INNUISلبالکانابی.لکول هالبالیاوپال صلویته لجنتو .لختویاجلیلجزییتالبال
منطقصلطویاقلولغابییص.ل های ها،لمزبکیا لول اقصلیسماعی یصلولیخوی لیلصفا.لبالیینلمعن لهمویا لیاییشت ل
بالیحزی لولسا ما هایلینقس لولنیزلیاتجاع لبییال التبدیللشد ل صلیکلیُمرلمجزیلنستبرل تصلم ترل
وجوبلبیشاص.لهمچو ل ایماسو ها،لطالبا ،لیلقاعد لولبیع

.لس ااایس لسیاس لبالنهایرلمنجال صلچنتینل

یناخا لم شوب.لهمچو لینجمنلحجایص،لمجاهدینلخ قلولما یایلییاالیالکصلی لباو لسا مان لآ یبیخویهانصل
بالمنطقصلسیسیللبالجنو لییاالیالپدیدلآمد.لچایلای لبوال اوی لنصلتنهال ینیلم لل هیونیسا لکتصلمنجتال
صلتش یللبولرلیسایئیللشدلنمونصل اجساصلول زاگلیندیشصلکمونوتاایسا لیسر.ل صلجویمعلیهوبیل تال
تماملپایکندی هالولتنوعهای

لبالتماملنقاطلبنیالی لیکلهمبساگ لشدیدلکمونوتاایسا ل اخوابیاند.لویژ ل

کمونوتصلژوئیفل(جامعصلیهوبی)لبالتماملکشواهالی لنمونصهایلمشخصلولپامعنایلپدید لجماعرلیاییانصل
یالی الرلجمعیرلخاصل( ایزید )لیسر.ل صلیینلمعن لکمونوتاایس لیالجمعیریایی لبالجایا لتتاایخ ل
نصلتنهالیکلجایا لنولپدیدلنیسر،ل صلبالیذشاصلتاایخ لولحا لپیشالتاایخ ل( نال الشویهدلول اضتیات ل
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ی لکمو لیولیصلولقبایلل دوی)ل یشاالویقعیرلولیهمیرلبیشاصلولبالجایا لت وینلبولر-لم رل تصلتتدای ل
ک لانگلشد لیسر.ل ل
ل
.2چه نسبتی میان جماعتگرایی با لیبرالیسم و سوسیالیسم
ههوا اارا؟
وجه

هه هی
ههتگرایی را نسه
ههوان جماعه
ههیته
هها مه
یه

بروزرسانیشدهی سوسیالیسم تلقی کرا یا

بش ور نظهری ایهن

او مجزا از همدیگر است؟
نسبرلمیا لکمونوتاایس ل اللیبایلیس لولسوسیالیس ل سیاالظایفلولجزئ لولیالمقطعت لولماح تصییل
یسر.لمم نلیسرلبال عض لمویابلشباها لکاا ابیل ینلکمونوتاایس لولی

لی لییتنلبولم اتبلیقاصتابل

سیاس ل صلوجوبلآید.لیمالیینلنسبرلجوهایلولیساس لنیسر.للیبایلیس لم ابلآ یبیلولی الرل ابلیسر.ل
آ یبیییلکصل صطوال نیابیل التفوقلجمعیرلیالحا لتس طلاوهلجمع ل ال ابلقا للجمعلنیسر.لی لطتافل
بیگالولبالجهرلمخالفِللیبایلیس ،لسوسیالیس ل ابلایل صلتبعیرلی لیلگوهایلیقاصابی-لیجامتاع لمایمت ل
خاصلخوبلکصلبالینویعلآ لی لخ علکامللمال یرلیا اصلتالمحدوبیرلآ لبعوتلم کند،لکصلیینلنیزلیکل
ی لل نیابیلبالکمونوتاایس لنیسر،لیاچصلم تویندلشت

لختاصلی لکمونوتاایست ل اشتد.لبالویقتعلبال

کمونوتاایس لطیفلمانوع لی لیش اللولساخاااهایلیجاماع لقا للتصوالولپتذیاشلیستر.لهمچنان تصلبال
یذشاصلتاایخ لوجوبلبیشاصلولپی

لی لیینلعاضلکابم .ل

ل
.3نارساییهای و سویههای چالش فرین جماعتگرایی کدامند؟
یا چنانکه برخی منتقدان گفتهاند جماعهتگرایی مهیتوانهد
موجب پیدایش گونهای توتالیتاریسم و نفی حقوق و

زاایهها

و خوام تاری فرای شوا؟
صلنصلتنهالبالعال ِلنظالچنینلچیزیلمم نلیسر.ل صلبالیذشاصلمصابیقلویقع لتاایخ له لبیشاص.ل
کشااالبولمی یو لنفالینسا لبالکامبوجلتوسطلپللپُرلبالبوای لتس طلحز لکمونیسرلنمونصل اا لچنتینل
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اجعصییلیسر.لی سًلایشصلیینلویژ لی لک مصلکمو ل اینسویلیسرلکصلبالینقس لکبیتال اینستصلبالبهتصل
آخالقا لهجده لول عدهالبالشواشهایلبهصلس لول صلویه لبهصلهفاابلمیسبیلبال اینسصلنهابینصلشتد.ل
اا تاینلولنهابینصتاینلنمونصلتاایخ ِلآ لکمو ِلهفاابلولبولاو لمشهوالپاایسلبالساللهزیالولهشاصدول
هفاابولیکلمیسبیلیسر.لنم خویه ل صلهیچلوجصلکمو لپاایسلایل ال اجعصلکشااالپتللپُترلبالکتامبوجل
مقایسصلکن .لکمو لپاایسل التقدی لس هزیالشهیدلی لته لبساا لولکاایای لساکو لشتد.لحات ل اجعتصل
کامبوجلایلنم خویه ل صلحسا لکمونیس لمااکسیسا ل گذیام.ل صلم خویه ل صلجا لکسملیشاا لکتن .لول
یینلکصلکمو لپاایسله لبال واتلپیاو یلطبعاًلیح املمایم ل(ییدئولوژیک)لخوبلایلنصلتنهالبالپتاایسل
صلبالسایسال اینسصل صلیجایلم یذیشرلولخویسرلولیایب لیکلجمعیرلپیاو لایل التماملکشوالجاایلول
مس طلم کاب.لهمچنان صلجاهایلبیگالجها لمذیهبلچنینلکاب یندلولحا لاوشنگایلولس والایس لچنینل
کاب،لولهنو له لبال اینسصل صلناملالئیسیاصل( هاالیسرل جایلس والایس ل گویی لالئیستیاصلکتصلبال تا ل
اینسصل یشاالمادویللیسرلول هاالی اب لمقصوبلم کند)لآ یبیل ابیلمحدوبلیال صلساکو لمت شتوب.ل
ماأسفانصلول صلغ طلولشایدل صلخاطالهمینلتجا یاتلبالعمللویژ لس والایس لبالحتاللحاضتالبالییتای ل
معنای لجزلخوبشلپیدیلکاب لولتبدیلل صلنوع ل اچسبلضدلبینلشد لیسر)لبولرل التمسکل تصلقتانو ل
مانعلپوشید لمقنعصلبالمدیاسلولمؤسساتلآمو ش لولحات لیمتاکنلنیمتصلعمتوم لبولات لولخصو ت ل
همچو ل انکهالولیبیایتلم شوب.لولم بینی لکصلبالجاهایلبیگالبالکشواهایلیسسم لجایتا لمع توسل
صلناملبینلمس طلیسرلولهالبولنوع لکمونوتاایس لس طصیاییانتصلیستر.لیینجاسترلکتصلطتابلهایونتصل
خشونرلولحا لطابلخشونرلقانون ل ایدلبالبساوالکاالهمصلجمعیرهتایلمتدن لقتایالییتابلتتالاو یل
تبدیلل صلیکلح لسایسایلولقطع لتمدن لشوب.لبالآ ل واتلبالمیا لخی لچیزهایلآشتا لناپتذیال
م تویندلای لح ل اییلآشا لپیدیلشوب.لتنهالای ل حلول هزیسا ل شایرلنیزلهمینلیسر.لیعن ل ندی ل صل
یش اللمانوعلبال یالچاال حلولهمزیسا ،لویانصلخویسرلی

لشد ،لی

ل الکاب ،لیتکلییتدئولوژی،ل

یکلمذهب،لیکلخدیلهیچلیکلبالحاللحاضالچش یندی لویقع ینانصلولقا للتحققلندیاب .ل
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شایدلینویع لی لکمونوتاایس ل اویندلبالآیند ل شایرل الو اقلول حل صلوجوبلم آید.لمثسًلبالیبیمتصل
تجا صلآمای ای لشایدل اوی ل الیکلنوعلتفاه لیجاماع لبالسطحلم لمناطقلوسیع لبالحتدلشهاستاا لول
یساا لایل صلیاو هایلخاصلعقیدت لیخاصاصلبیب.لیاچصلبال ما لکنتون لبالعمتلل ستیاالمشت ل،لپتال
تناقض،لتوه لآمیزلولناکجالآ ابیلیسر،لیمالکس لچصلم بیند.لشایدلبسرلآخالتنهالای ل ندی لمستالمرل
آمیزل اشد.لنمونصهایلکوچ

لی لیینلای لحلله لیکنو ل صلوجوبلآمد .ل صلعنوی لذکالیتکلنمونتصلویقعت :ل

پسژلمخصوصللخا هالبالجاهایلمخا فلیاوپالی لجم صلشتهالالهتصلول ااست و لبالیستاانیا.لهتیچلکتسل
نم بیندلتاایخلچصلبالآساینلبیاب.لبالطوللتاایخلک لنیسرلچیزهالیالعنا ایلکصلبالبوا ییلغیالقا تلل
جمعلت ق لم شد ،لبالبوا ییلبیگال اله لجمعلشد .لتناقضهال اله لچیزلبیگایلساخاصیندلکصلهیچلیتکل
ی لآ لبولنبوب .ل اییلآسا لسا یلمط بلم توی لی لنظایصلبیال ای

لتز،لآنا تزلولسنتزلکمتکلیا تر.ل

مناه لیینله لمنوطل صلطابلولا علخشونرلولکاا ابل والبالتمد ل شایلیستر.لچیتزیلکتصلبال متا ل
حاضالقا للتحققلنیسر.لمنظواملیکلمدنیرلکامسًلخیال لولآامانشهایلیسر .ل
ل
.4جماعتگرایی ار ایران با توجه به زمینههای اجتمهاعی،
فرهنگی و سیاسی چه امکان و افقهی بهرای تحقه

و پیگیهری

اارا؟
صلیما لمنلهیچلچش یندی لعم لبالحاللحاضالبالییای لوجوبلندیاب.لجمعیریایی لای لطتوالن ییل
اییلتحققلبالییای لبیاب.لهمانطوالکصلعاضلکابملتش یللبولر-لم ترلسایستایلیتکلپیشتا رلبال
تاایخل شایرل وب لکصل صلتفاقصهایلمخا لقوم لولمذهب لپایا لبیب .ل الیینلحالل عیدلنیسرلمثللخی ل
ا یشرهایلتاایخ لبیگال عدلی لط لیکلبوای لتجا صلطوالن ل ایکن
«خوبی»ل االبیگالی ل یالخاکساالخوبلسال اآواب.ل هااینلنشانصلیینلآت
پدید لبیع

لبولر-لم تر،لآیتینلپاستا

ل

ل یتالخاکستاا،ل تای لآمتد ل

،لیلقائد ،لطالبا لولیمثاللیینهاسر.ل اییندیلکصلتاایخلنشا لم بهد،لیینلیسترلکتصلجویمتعل

ی ادیلمسیالت وینلبولر-لم رلایلی لسالم یذاینند.لپسلی لآ لشتایدلیم تا ل ا یشترلمستالمرلآمیتزل
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منطقصیی،ل دایللیالینویعلبیگاِلساخاااهایلمانوعلقوم ،لمذهب ،لعقیدت ل اهنگ ل صلساخاااهایلجماعترل
یاییانصل صلوجوبلآید.لجویمعلبمایتیکلغا -ل السالویژ لبعویلن نی لهما لبم ایس للیبتایل-ل تصلچنتینل
چش یندی یلنزبی ااند،لماله ل ایدلهمتا لماح تصلپخاگت لبولتر-لم ترلایلطت لکنتی لتتال تصلماح تصل
کمونوتاایسا ل حلآمیزل اسی .لیاچصل عض هالمعاقدند،لییای لخی لپی

لی لغا لت وینلبولر-لم ترل

ایلی لسالیذاینید ،لیمالیینلنظایصلخال لی لتعصبلتتاایخ لنیستر.لویقعیترلییتنلیسترلکتصلآ لبولتر-ل
م رهایلتاایخ لپی

لی لیسسمل البولر-لم رهایلیماو یلبموکایتیکل(ولولبموکایس لنسب لوللیبتایل)ل

سیاال ا صلبیاب.لحا ل الیماایطوایل زاگل فویص.لللللللللل
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