
 “غیر خودی “و “ خودی “یا “ تعصب “ و “ پیشدאوری “ 
 روشنگری تا قرנ بیستم  شناسی آلماנ אز عصر  در אدبیات و جامعه 

                                             
 نیلوفر بیضایی 

 
نظر شاید پردאختנ به چنیנ موضوعی در وهله ی نخست به مسایل و معضلات אیرאנ و אیرאنیاנ بی אرتباط ب

كه معمولا به یكسونگری ، حذف دیگری ، بی אرزש شمردנ   “ پیש قضاوت“یا “ پیشدאوری “אما . بیاید 
باورهای دیگر ، به حاشیه رאندה شدנ گروههای אجتماعی كه در אقلیت یا در موضع אقلیت قرאر دאرند ،  

אستبدאدی ، حقیقت رא مطلق و تنها אز آנ خویש אنگاشتנ  و سر אنجام شكل گیری ساختارهای 
. منجر می شود ، با بسترה ی فرهنگی אیرאנ אمروز قابل مقایسه אست ... ناسیونالیستی ، دینخویی و 

متاسفانه در مورد אیנ موضوع بسیار مهم و אساسی كه در روאنشناسی אجتماعی و بررسی علل تكرאر دאیرה 
حققیנ אیرאنی همچوנ بسیاری  جمعی بر جمع دیگر ، אز سوی صاحبنظرאנ و م   “ حاكمیت مطلق“ی جهنمی 

شاید אیנ بررسی زمینه אی برאی بحث و كاوש بیشتر در אیנ زمینه و      . عرصه های دیگر كم كار شدה אست   
 . بسط آנ به عرصه های دیگر فرهنگی و אجتماعی فرאهم آورد 

بررسی و אز زوאیای گوناگوנ و אز سوی אندیشمندאנ رشته های مختلف “ پیشدאوری“در אروپا تاریخچه ی 
برאی مثال تاریخ شناساנ و كارشناساנ علوم سیاسی به بررسی تاریخچه ی پیدאیש و . تحلیل شدה אست

تحلیل تاثیرאت ناسیونالیسم و ضدیت با یهودیاנ پردאخته אند ، در حالیكه كارشناساנ علوم אجتماعی  
یנ روאنشناساנ در همچن. همیנ پدیدה رא אز طریق نظر سنجی و تحقیقات آماری دنبال كردה אند  

مكانیسمهای روאنی رא كه در پدیدאری قضاوت یكجانبه نقש عمدה אی بازی می كند رא موردبررسی قرאر    
אند

                                                

 .دאدה 
بهمیנ دلیل در بررسی אیנ مقوله در אدبیات نمی توאנ نگاה خود رא به یכ عرصه ی خاص محدود نمود ، 

 .صر روشنگری تا كنوנ پردאختאز ع“ تءوری پیشدאوری “بلكه می توאנ به مرאحل رشد 
فیلسوف ) ١٥٦١-١٦٢٨ (١پردאخت ، فرאنسیس بیكנ“ پیشدאوری “אولیנ كسی كه به تءوریزה كردנ و تحلیل  

אو . می باشد“ بت سازی“بنظر وی پیشدאوری نتیجه ی درכ غلط پدیدה ها و تمایل شدید به . אنگلیسی بود
بتهای غاری . ای قومی كه ریشه در طبیعت אنساנ دאرندبته. هار א به چهار گروה تقسیم می كند“ بت“אیנ 

بتهای بازאری كه אز ضرورت نیاز بشر به     . كه بیشتر بر אساس تجارب و אدرאכ شخصی تعریف می شوند  
אیجاد אرتباط با دیگرאנ ناشی می شود و به دאدנ تصویری وאژگونه אز وאقعیت منجر می شود و بالاخرה 

بگماנ بیكנ אز تمامی   . تند كه نظرאتشاנ بی قید و شرط پذیرفته می شودبتهای تءاتر كه فیلسوفانی هس
 . אیנ بتها و بت سازیها می توאנ فاصله گرفت 

با وجود אیנ به אیנ موضوع در عصر . אفكار بیكנ بر فیلسوفاנ عصر روشنگری تاثیری غیر قابل אنكار دאشت
بیشتر אز طریق بررسی رאبطه ) پیشدאوری(ع در אیנ دورה پردאختנ به אیנ موضو.  روشنگری كم توجهی شد

. ی آנ با طرف مقابل یعنی در אرتباط با منافع طبقات حاكم و كاربرد آנ در جوאمع فءودאل אنجام می شد     
אز آنجا كه پیש شرطهای روشنگری در אنگلستاנ و فرאنسه مهیاتر بود تا در آلماנ ، تفكر روشنگرאنه در 

 . ر جای باز كردה بودآنجا گستردה تر و همه جانبه ت
در آلماנ نقد پیشدאوری بدوנ در نظر گرفتנ جوאنب سیاسی آנ صورت می گرفت رאה אز بیנ بردנ آנ در 

در فرאنسه بدلیل شكل گیری مبارزאت طبقاتی برخورد با . تعریف می شد“ حقیقت“تلاש برאی رسیدנ به 
ت دیگر رهایی خرد אز بندهای پیشدאوری بعبار. אیנ پدیدה بسیار روشנ تر و منسجم تر صورت می گرفت    

 . بعنوאנ پیש شرط رسیدנ به آزאدی سیاسی در نظر گرفته می شد 
هدف نهایی فیلسوفاנ عصر روشنگری אز نقد پیشدאوری ، جایگزیנ كردנ فلسفه و علم بجای دینخویی 

صلی پیشرفت אقتصادی فءودאلی بود ، چرא كه אفكار אتوریتر فءودאلیسم و دگماتیسم مذهبی بعنوאנ موאنع א 
. با אینهمه نظر فیلسفوفاנ روشنگری در مورد پیש شرطهای تاریخی אیנ پدیدה یكساנ نبود. دیدה می شد 
وی معتقد بود كه .  بخشیدنهای غلط می دאنست“ عمومیت“ پیشدאوری رא نتیجه ی پروسه ی ٢אمانوءل كانت

كانت در אینمورد אدبیات قرנ هیجدهم رא نظرאت . אست“ خودپرستی“و “ خودخوאهی“پیشدאوری نتیجه ی 
 .تحت تاثیر خود قرאر دאد

 
1 Bacon, F: Die Idolenlehre. In: Kirchman ,Neues Organon, Berlin (1870). In: Link , Ideologie (1927)  
 
 
2 Kant , Immanuel : Werke Bd. VI , Frankfurt .M . (1964) 
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 و ١٧٤٧، “ میزوژנ“(  ، یكی אز مهمتریנ نمایندگاנ روشنگری در آلماנ ،  در آثار אولیه ی خود     ٣لزینگ
به نظر لزینگ نیز  . تعصبات شدید آנ دورה نسبت به زناנ و یهودیاנ نقد كردה אست٤) ١٧٤٩، “ یهودیاנ“

بگماנ وی . یشدאوری אز نبود شناخت و در نتیجه تمایل به عمومیت بخشیدנ منتج می شودتعصب و پ
بعبارت دیگر אو فاكتورهای مادی ، تحصیل و . بود“ دאنש “ و “ پول“ مهمتریנ شروط رهایی אز پیشدאوری 

و אیנ باور א. آمادگی بازنگری در אندیشه ی خویש رא تنها رאה رهایی فرد אز تعصب و پیشدאوری می دאنست
 . تحقق بخشید“ ناتاנ دאنا “ در كتاب “ ناتاנ“رא بعدها در كارאكتر 

“ تعصب“زنجیرهای “ در هم كوبیدנ “  تءاترورزאנ رא به مبارزה با تعصب فرאخوאند و آنها رא به   ٥شیلر
بیנ بردנ نمی توאند هیچ تاثیری بر אز  “ عقل“و “ خرد“ بر אیנ نكته تاكید دאشت كه ٦گوته. تشویق می نمود

در אیندورה אز نقد پیشدאوری پردאختנ به پیشزمینه ها و علل אجتماعی بوجود . تعصب و پیشدאوری بگذאرد
با אینهمه كانت برאی אولیנ بارאز آزאدی سیاسی  بعنوאנ پیש شرط تعصب  . آمدנ آנ كاملا در سایه ماند 

 : وی می گوید . رد می كردزدאیی نام برد، هر چند كه در عیנ حال هر گونه فعالیت سیاسی رא 
یכ“  אمكاנ بهیچوجه אما شود، می منجر جمع یכ شخصی و طلبانه قدرت آرمانهای تحقق به تنها אنقلاب

آورد  نمی بوجود אنسانها تفكر طرز در وאقعی به. تحول رא خود جای پیشیנ پیشدאوریهای و تعصبات
تودה אلگوی به و دهند می پیشدوאریهای جدید و شوندتعصبات می تبدیل بی تفكر  ی

                  
                

“.             ها

                 
 ن        

 

  )   
      א 

                                                

قرאر دאدה “ نرمال“ گوته و شیلر در آثار אولیه ی خود مركز توجه رא بر شخصیتهای غیر متدאول و غیر
אز شیلر به אفرאدی غیر عادی با ) ١٧٨١(٨“ غارتگرאנ“אز گوته و ) ١٧٧٤( ٧“كلاویدو“و “ ورتر“در . بودند

 .ثیرאت مثبت پردאخته می شودخصایل فیزیكی و روאنی غیر طبیعی ، אما با تا
 با تظاهرאت دאنشجویاנ آغاز شد ، یכ אلگوی ١٨١٧ אكتبر ١٨در دورאנ جنگهای آאزدی طلبانه كه در 

شخصیتی ملی كه در میاנ گروههای دمكرאت جایگاهی ویژה دאشت ، بوجود آمد كه خوאهاנ حق تعییנ   
 . یا نوعی ناسیونالیسم دאد“غرورملی“سرنوشت ملی بود، אما بزودی جای خود رא به نوعی 

هاینریש هاینه یكی אز مهمتریנ نویسندگانی بود كه در آنزماנ در مقابل پیشدאورهای ضد فرאنسوی   
هاینه به . كه در آلماנ بسیار قوی بود، אیستاد و به عرصه ی مبارزה ی سیاسی پای نهاد   ) אنقلاب فرאنسه(

 بوجود آمدנ پیشدאوری و تعصب نمی دאنست ، بلكه آנ رא مسءول“ فرد“אو . تحلیل تاریخی هگل معتقد بود 
 تاریخی می دאنست و معتقد بود كه تعصبات و پیشدאوریها تنها אز -رא نتیجه ی پیש شرطهای אجتماعی

 .طریق تغییر در روאبط אجتماعی و پیشرفت تاریخی אمكاנ پذیر خوאهد بود
 :  در مورد אو می نویسد ٩ هانس مایر

 
خوאهد “  می بایستدهاینه بعنوאנ. بتنهایی אجتماعی אنتقاد طریق אز و كند مبارزה بتنهایی خوאهد می

گیرد عهدה بر نقש אجتماعی روאبط تغییر در “ . ویسندה

در قرנ نوزدهم بسیاری אز نویسندگاנ به فشارهای روحی و روאنی وאرد شدה بر אنسانهای در حاشیه قرאر 
. در همیנ رאبطه نقد אجتماعی به אدبیات رאה یافت. دה شدה ، پردאختندگرفته یا بهتر بگوییم به حاشیه رאن

نتردאم“ با١١هوگو و ویكتور) ١٨٧٩(“ ویتسכ “ با ١٠گءورگ بوشنر دسته) ١٨٣١“ گوژپشت برאی مثالهایی
نگلس. هستند فریدریש و ماركس كارل بعد  ماتریالیستی אز -كوشیدند یا به تعریفی تاریخی ١٣كمی

آنها یכ تءوری تاریخی ماتریالیستی بنا نهادند و معتقد بودند كه شكلهای  .  و تعصب برسندپیشدאوری
 .١٤گوناگوנ אیدءولوژی به تعلق طبقاتی وאبسته هستند 

אز אیנ نقطه نظر نقد پیشدאوری نمی توאند بدوנ در نظر گرفتנ دیالكتیכ تاریخی كه تاریخ رא حاصل    
. ماركس و אنگلس همچنیנ به یכ אدبیات وאقعگرא אعتقاد دאشتند. ردمبارزאت طبقاتی می دאند ، אنجام گی

بگماנ آنها وظیفه ی אدبیات אیנ نیست كه تنها  . برאی آنها אدبیات وسیله אی برאی مبارزה با پیشدאوری بود  
به خرد אنساנ نگاهی هشدאر دهندה دאشته باشد ، بلكه همچنیנ می بایست با در نظر گرفتנ شرאیط مادی 

با אینهمه نظرאت אیندو نتوאنست بر نقد .ق طبقاتی و دیالكتیכ تاریخی به אیנ معضل بپردאزد، تعل
 به تبعید رفتند ١٨٤٨بیشتر صاحبنظرאנ پس אز شكست אنقلاب . پیشدאوری אیנ دورאנ تاثیر زیادی بگذאرد

 
3 Lessing , Gotthold Ephraim : Werke , Bd. III, Berlin, Rilla – Ausgabe (1960) 
4 „ Misogyn“ und „ Die Juden“ 
5 Schiller, Friedrich : Werke , Bd. IV, Frankfurt . M. (1966) 
6 Goethe, Johann Wolfgang : Werke , Bd. XII , Hamburg (1960) 
7 „Werther“ und „Clavigo“ 
8 „ Die Räuber“ 
9 Mayer , Hans : Von Lessing bis Thomas Mann, Metzingen/Württemberg , 1959 
10 Georg Büchner 
11 Victor Hugo 
13 Karl Marx u. Friedrich Engels 
14 Marx ,K u. Engels ,F : Die Deutsche Ideologie, in : Ders. , Frankfurt .M. (1966) 
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ر ضدیهودی و  אدبیات אیندورה אز مبارزה با تفك . یا موאضع سیاسی طبقه ی بورژوאی حاكم رא پذیرفتند 
همچنیנ אز نگاה . پیشدאوری و ذهنیت منفی  نسبت به گروهها ، طبقات و قومهای دیگر دست بردאشت

باز یهودیاנ در אدبیات بعنوאנ شخصیتهای منفی ترسیم شدند و رقابت های . روشنگرאنه فاصله گرفته شد
شیوה های . رد אیנ كشورها شد سیاسی آلمانیها با אنگلیس و فرאنسه منجر به پیشدאوریها ی جدید در مو

علمی كه در گذشته برאی نقد پیشدאوری بكار گرفته می شدند ، در אیנ دورה به אبزאری برאی تایید  
) ١٩٠٣ (١٦“جنسیت و شخصیت“ در كتاب خود ١٥برאی مثال  אتو وאینینگر. پیشدאوریهای موجود تبدیل شدند 

 خود نمی توאنند در جهت رهایی خویש  گامی   قصد אثبات אیנ نظر رא دאشت كه زناנ بدلیل طبیعت 
 .بردאرند 

دلیل אیנ אمر تنها   . جامعه ی شهری قرנ نوزدهم و بیستم تمام تلاشهای گذشته رא به فرאموشی سپرد 
رقابتهای علمی كه پیש شرط موقعیت نابرאبر بود یا فرمانبردאری ناشی אز  فشارهای آریستوكرאسی بود ،  

 عامل אصلی ، بوجود آمدנ یכ هیرآرشی جدید بود كه جایگزیנ مناسبات بلكه. نمی توאنست باشد 
אیנ مناسبات جدید نگاה ناسیونالیستی و ضد   . فءودאلی شدה بود و بر پایه ی نابرאبری بنا نهادה شدה بود 

خارجی رא بهمرאה دאشت و زناנ رא به بردה های دورאנ جدید بدل نمود ، چرא كه אولیנ گروهی بودند كه אز    
م

א ،              
             ،        ، 

ا              
              ،    

      

אما در همیנ دورה یכ جنبש كارگری در حال شكل   . وج بیكاری جدید زیاנ دیدند و دیگر درآمدی ندאشتند 
  .گیری بود كه با ناسیونالیسم ، ضدیت با یهودیاנ و نگاה تحقیر آمیز به زناנ به مبارزה برخاسته بود

. كپنهاכ بروی صحنه رفت  در ١٨٧٩ در سال ١٧אز هنریכ אیبسנ“ نورא یا خانه ی عروسكی“نمایشنامه ی 
نورא كه زندگی زناشویی אש بر پایه ی قصاوت و خشونت همسرש אستوאر אست ، אو و فرزندאنש رא ترכ    

אیبسנ در אینجا یكی אز مهمتریנ جایگاههای جامعه ی شهری آנ دورאנ یعنی   . می كند تا خود رא بیابد 
   .رא مورد نقد قرאر می دهد “ زندگی زناشویی“

، پیشدאورهایی  رא كه   “ زناנ و سوسیالیسم “  در كتابی تحت عنوאנ ١٨٧٩در سال  ١٨ گوست ببلهمچنیנ آ
جنبש كارگری אیندورה אما به    . منجر به مقابله با رهایی زناנ می شد ، شدیدא تحت אنتقاد قرאر دאد

و אز سوی موفقیتی دست نیافت ، چرא كه אز یكسو در دروנ אیנ جنبש אختلاف نظرهای جدی وجود دאشت 
پس אز جنگ جهانی אول درگیری شدیدی میاנ لیبرאلهای  . دیگر پروپاگاندא ی رسمی قدرت بسیاری دאشت 

 . چפ گرא و گروههای رאست گرא بوجود آمد
 :جیمز אلیوت و یورگנ پلتزر در אیנ رאبطه می نویسند  

 
אز    “  نویسندگاנ  پیש و نگارאנ روزنامه تیو كنسرو گرאد١٩٣٣تءوریسینهای אنقلاب  رאست یכ فكر ر

كمونیستها  شد ضد و یهود ضد ی رאسیستها رאست   אرتجاعی אتحاد  نیروهای به منجر كه تفكری بودند
ختار و  س شد هیتلر حكومت فاشیستی آנ سیاسی نتیجه ی روאج دאدو مردم میاנ . فكری  خود  رא  در

جها  تقسیم אز شد می تشكیل فكری  فاشیستها אز    دنیای كه ودیو فرشته بد، و خوب سفید و به  سیاה נ
بود شدה گرفته بر كهנ ١٩“ . אساطیر

تا אوאسط دهه ی شصت ، صاحبنظرאנ به بررسی علل روی آوردנ آلمانیها به ) سقوط هیتلر (١٩٤٥پس אز 
 . فاشیسم پردאختند 

شخصیت “אو معتقد بود كه . אخت  به جوאنب روאنشناسانه و فاكتورهای روאنی پیشدאوری پردتءودور آدورنو
بگماנ وی   . تحت تاثیر یכ  هیرآرشی منظم قرאر دאرد تا ضعفهای شخصی خود رא بپوشاند   “ قدرت محور

و بدیנ ترتیب אیستادנ در مقابل هر “ خودی“هرאس אز تهدید دلیل مهمی برאی وאبسته شدנ אفرאد به گروה 
رت دیگر روی آوردנ به پیشدאوری و تعصب ، رאה گریزی   بعبا. ، می باشد “ غیر خودی “چه غریبه אست یا 

در مقابل تءوری آدورنو ، تحلیل دیگری قرאر دאرد كه پیشدאوری و تعصب رא    ٢٠. אست אز وאقعیات روزمرה
می دאند و تنها رאה אز بیנ بردנ  آנ رא در تغییر  نتیجه ی وقایع تاریخی و كاربردهای אیدءولوژیכ

 אست كه همانطور كه یكبار نیز ماركسنمایندה ی אیנ نقطه نظر . ی می دאند مناسبات و تربیت אجتماع
بگماנ وی هر باوری . گفتیم ، معقتد אست پیש شرط تحلیل هر پدیدה و در نظر گرفتנ موقعیت مادی אست 

زمانی אیدءولوژیכ می شود كه ظوאهر یכ وאقعیت אجتماعی رא متبلور سازد ، אما دلایل אصلی رא در پردה 
بعبارت دیگر عوאمل . گاה می دאرد و بطور  همزماנ بر אساس هماנ وאقعیات بدیנ شكل بروز می كند ن

پیدאیש پیشدאوری باید در آنجا جستجو شود كه بعنوאנ شكل אیدءولوژیכ אز وאقعیات אجتماعی بر می    
در تایید   . تءوری نقد אجتماعی ماتریالیستی هسته ی אصلی روאنشناسی سیاسی رא تشكیل می دهد.  خیزد
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همچنیנ در عرصه ی אدبیات و . אیנ تءوری در دهه ی شصت در آمریكا تعدאد زیادی تحقیق عملی אنجام شد
 . جامعه ی دهه ی شصت ، تاثیر אفكار وی غیر قابل אنكار אست

אز אیנ نقطه نظر  . یכ دیدگاה دیگر كه به تحلیل علل پیشدאوری می پردאزد ، روאنشناسی فردی אست  
یی كه دچار عذאب وجدאנ و روאنپریشی هستند ، مقصر رא  نه در جنبه ی درونی ، بلكه بیروנ אز אنسانها

אیנ خصلت به بقیه ی خصوصیات شخصیتی فرد بستگی ندאرد ، بلكه نتیجه . خود و در دیگرאנ می جویند 
“ خود “אیנ. ی وجود یכ شخصیت دوگانه و بسیار ضعیف אست كه می خوאهد  אیנ ضعفها رא پنهاנ كند

 . بسیار قوی قرאر دאرد“ فرא خود“ضعیف معمولا تحت تاثیر و فشار یכ 
 آנ رא نمایندگی می كند ، بر پایه ی روאنشاسی تحلیلی אستوאر ٢١“مدرسه ی فرאنكفورت “دیدگاה دیگری كه 

ررسی אست ، אما אهمیت و ویژگی آנ در אیנ نهفته אست كه قضیه رא تنها אز زאویه ی روאنشناسانه مورد ب
بعبارت دیگر אیנ دیدگاה شخصیت قدرت محور رא نه تنها אز منظر بیوگرאفی شخصی ، بلكه . قرאر نمی دهد 

نظریه پردאزאנ و جامعه شناساנ مدرسه ی فرאنكفورت . همچنیנ در אرتباط آנ با אبعاد تاریخی می بیند 
،  )  خود و دیگر آزאری(خیستی   خودی ، سادومازو-معتقد بودند كه ناهنجاریهای رفتاری אز جمله فرא  

אریש به گماנ . خصایل طبیعی و غریزی نستند ، بلكه به روש زندگی و ساختارهای אجتماعی وאبسته אند
تفكر خود محوربیנ و دیگر ستیز ، نتیجه ی محدودیتهای אعمال شدה بر فرد در نهاد خانوאدה אست  ٢٢ فروم

، “ معلم“ی אجتماعی אست كه در مرאحل بعدی جای خود رא به نمایندה ی وאقعه “ پدر“در אیנ دیدگاה نیز . 
 .می دهد “ پیشوא یا رهبر“، “ صاحب كار“
 
دאرد“ : در אیנ رאبطه می نویسد   ٢٣هوركهایمر  عهدה بر كنندה تعییנ تقש كودכ برאی كه نوאدה خ در

بعدی  אجتماعی  ساختارهای شرط پیש محورאنه قدرت و توریتر “ . ستساختارهای
ا          ،   

א   א    ،    

                                                

٢٤  
   

كه نتیجه “ تعصب“و “ پیש قضاوت“، “ پیشدאوری“دلیل  نگاה شتابزدה ی نگارندה ی אیנ سطور به مقوله ی  
ی آנ به حاشیه رאندנ گروههای مختلف אجتماعی و مهیا ساختנ شرאیط אجتماعی برאی پای گیری אستبدאد   

یسه بودנ آנ در بسیاری وجوה با بستر אست، אز یكسو قابل مقا“ غیرخودی“و “ خودی“و تقسیم جامعه به 
در جامعه ی ماست كه در تمامی سطوح و گروههای  “ بت ساز“و “ قدرت پرست“تاریخی אیرאנ و تفكر 

אجتماعی ما ریشه دאرد ، و אز سوی دیگر روشנ شدנ אیנ نكته ی مهم كه در زمینه ی روאنشناسی אجتماعی  
بگماנ مנ همیנ كم كاری   . ر سرزمینماנ كم كار شدה אست  علل تكرאر دאیرה ی جهنمی אستبدאد ریشه دאر د

و در  “ پیشدאوری “و “ تعصب“كه یكی אز دلایل آנ مبتلا بودנ بخש قابل ملاحظه אی אز صاحبنظرאנ ما به  
زود گذر به אیנ “ دل بستنهای“نتیجه ندیدנ آנ אست ، منجر به یكسویه نگریهای سیاسی ، تحریف تاریخ ، 

אدعای طرفدאری אز مبانی دمكرאتیכ و ساختנ و پردאختנ  . ی عملی محض شدה אست و آנ و در نتیجه ب
جملات زیبا در وصف آנ ، یا جایگزیנ ساختנ یכ آرمانشهر با آرمانشهری دیگر بدوנ درכ مبانی و ریشه     

אز سوی دیگر می دאنیم كه .  و بررسی آנ אز جوאنب گوناگوנ غیر ممكנ אست  ها ی אجتماعی و فردی
אوری تنها بدلیل نگاה به دیگری אز زאویه ی منفی نیست كه אینچنیנ نام می گیرد ، بلكه پیشدאوری   پیشد

 . كه منجر به مثبت مطلق دیدנ می شود نیز بهماנ אندאزה خطرناכ و فاجعه آفریנ אست 
 یכ جامعه تنها در صورتی می توאند در صلح زندگی كند كه حقوق همه ی אنسانها رא برسمیت بشناسد و  

تنها در صورت .  رא بپذیرد  ٢٤“تفاوتهای باورهای אنسانی “ بدאנ אحترאم گذאرد و אیנ بدیנ معنی אست كه 
 . אست كه אحترאم به دیگری تحقق می یابد٢٥“حق برאبر باورهای گوناگوנ در تفاوتهایشاנ “پذیرفتנ 
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