Social Capital Management
Vol. 9, No. 1, Spring 2022
Manuscript Type: Research

http://jscm.ut.ac.ir
Print ISSN: 2423-6071
Article Online ISSN: 2423-608X
DOI: 10.22059/jscm.2021.313342.2086

Explaining the Principles of Social Difference Management
From the Viewpoint of the Quran and its Role in Social
Capital Management
Hossein Mohammadi1, Seyyed Mohammad Musavi Moqaddam2
1. Assistant Professor, Faculty of Islamic Sciences and Research, Imam Khomeini International University,
Qazvin, Iran
2. Associate Professor, Faculty of Theology, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

(Received: November 14, 2020; Accepted: January 16, 2021)

Abstract
Social divergence is an obstacle to managing the generation and regeneration of social
capital, because social divergence spoils the context of interaction and connection, prevents
the quantitative and qualitative maximization of those interactions, and brings about social
capital corrosion. As a result, social capital management depends on the management of
elements and components that aggravate social divergence. Social divergence has its bases
on the non-management of social differences such as national and ethnic differences,
different mental beliefs and values, economic differences, etc. This study was an effort to
examine the role of national and ethnic differences in social capital management using an
analytical-descriptive method. In particular, this study set out to answer the question “What
are the Quranic principles of managing the national and ethical differences that lead to the
enhancement of social capital?” In order to answer this question, first a discussion of the
divine traditions in the management of the human social system in general and the
traditions about the national/ethical differences in particular are presented. Then, the
strategic principles suggested by the Quran to manage these differences in order to prevent
social divergence are put forth. These principles were formulated in the light of the
cognitive and communicative components of social capital. To this end, the principle of the
representation of the similar human quiddity as the cognitive component of social capital,
the principle of “ta’aaruf” as a positive approach, and the principle of “social piety” as the
negative approach to management of the communication of various nations and ethnicities
were identified.
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 .1استادیار ،دانشکدة علوم و تحقیقات اسالمی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،قزوین ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة الهیات ،دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/08/24 :ـ تاریخ پذیرش)1399/10/27 :

چکیده
واگرایی اجتماعی مانعی برای مدیریت فرایند تولید و بازتولید سرمایۀ اجتماعی است .زیرا واگرایی اجتماعی زمینههای تعامل و برقراری
ارتباط و بیشینهسازی كمّی و كیفی آن را از بین میبرد و فرسایش سرمایۀ اجتماعی را به همراه میآورد .به همین علت ،مدیریت سرمایۀ
اجتماعی در گرو مدیریت عناصر و مؤلفههایی است كه به واگرایی اجتماعی دامن میزنند .بنیاد واگرایی اجتماعی بر عدم مدیریت
تمایزهای اجتماعی نظیر تمایزهای ملیتی و قومی ،تمایز باورها و ارزشهای ذهنی ،تمایزات اقتصادی ،و  ...استوار است .در این تحقیق
تالش میشود با روش تحلیلیـ توصیفی نقش تنوعها و تمایزهای ملی و قومی در مدیریت سرمایۀ اجتماعی بررسی و به این پرسش
پاسخ داده شود كه «اصول مدیریت تمایزهای ملی و قومی در قرآن ،كه منجر به ارتقای سرمایۀ اجتماعی بشود ،كدام است؟» .به منظور
پاسخ به این پرسش ،ابتدا از جایگاه سنن ربوبی در تدبیر نظام اجتماعی انسان و به طور خاص سنت تفاوت ملی و قومی سخن رانده شده
و سپس به اصول راهبردی قرآن برای مدیریت تفاوتهای یادشده جهت جلوگیری از واگرایی اجتماعی پرداخته شده است .این اصول با
عنایت به مؤلفههای شناختی و ارتباطی سرمایۀ اجتماعی صورتبندی شده است .اصل بازنمایی یگانگی هستی انسانها به عنوان مؤلفۀ
شناختی سرمایۀ اجتماعی ،اصل «تعارف» به عنوان رویکرد ایجابی ،و اصل «تقوای اجتماعی» به عنوان رویکرد سلبی برای مدیریت
ارتباطات ملیتها و قومیتهای مختلف شناسایی شده است.

کلیدواژگان
تعارف ،تفاوت اجتماعی ،تقوا ،سرمایۀ اجتماعی ،واگرایی اجتماعی.

 رایانامة نویسندة مسئولh.mohammadi@isr.ikiu.ac.ir :
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مقدمه
سرمایۀ اجتماعی واقعیتی دیرینه و مفهومی نسبتاً نوظهور است که بهتدریج از دهۀ  1990میالدی
جای خود را در نگاشتههای آکادمیک باز کرد و افرادی نظیر جیمز کلمن ،رابرت پاتنام ،فرانسیس
فوکویاما ،و پیر بوردیو در رواج آن در علوم اجتماعی نقشی بسزا داشتند .انعطافپذیری گستردۀ
این مفهوم با نظر به دامنۀ موضوعات و تنوع سطوح تحلیلی که این مفهوم در آنها کاربرد دارد آن
را به کانون توجه و عالقه و همچنین آماج انتقادات گسترده تبدیل کرده است (شجاعی باغینی
 .)31 :1387نقطۀ اشتراک و خدشهناپذیر مطالعات سرمایۀ اجتماعی تأکید بر ارزشمندی سرمایۀ
اجتماعی و نقش تأثیرگذار آن در فرایند ساخت و استحکام سازههای جامعه از طریق توسعه و
تع میق پیوندهای اجتماعی است .نظریۀ سرمایۀ اجتماعی به طور ذاتی بسیار ساده است .ایدۀ
محوری آن را میتوان در واژۀ «روابط» خالصه کرد .انسانها از طریق مجموعهای از شبکههای
ارتباطی به هم متصل میشوند و تمایل دارند ارزشهای مشترکی را با سایر اعضای شبکهها داشته
باشند .با گسترش شبکهها آنها نوعی دارایی را تشکیل میدهند که میتوان به آن به مثابۀ نوعی
سرمایه توجه کرد (فیلد .)10 :1386
شکلگیری و تکوین روابط در درون شبکههای ارتباطی را باید در بستر واقعیتهای اجتماعی
مالحظه کرد .از جملۀ این واقعیتها تمایزها و تفاوتهای اجتماعی است که جزء الینفک زیست
اجتماعی انسان به شمار میآید .گزارههای وحیانی ،تجربۀ تاریخی بشر ،و یافتههای اندیشمندان
علوم اجتماعی گواه این است که نمیتوان جامعهای را یافت که همۀ افراد آن جامعه عاری از هر
گونه تفاوت و تمایز باشند و به تعبیر دیگر از همبستگی حداکثری (به معنای هر گونه خودخواهی
و فردگرایی در گروه اجتماعی) برخوردار باشند (صدیق اورعی و فرزانه  .)10 :1398بنابراین،
اصل وجود تفاوت و تمایز در جوامع انسانی بدیهی و طبیعی است .سخن بر سر مدیریت آنها به
منظور جلوگیری از فرسایش سرمایۀ اجتماعی و دستیابی به منافع حداکثری جامعه است .زیرا عدم
مدیریت تفاوتها و تمایزهای اجتماعی موجب واگرایی اجتماعی و در نتیجه از بین رفتن زمینۀ
تولید و تکوین سرمایۀ اجتماعی خواهد شد .مروری بر آموزههای قرآنی گواه این معناست که
قرآن به موضوع اجتماع بشری از جهت زیرساختهای تکوینی مرتبط با شکلگیری حیات
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اجتماعی انسان و تشریع زیرساختهای الزم برای تقویت و ارتقای روابط اجتماعی در قالب دین
توجهی ویژه کرده است .جامعۀ انسانی به لحاظ تکوینی آمیخته با تفاوتها و تمایزهایی است که
نبود آنها در وهلۀ نخست موجب عدم شکلگیری حیات اجتماعی انسان میشد و در وهلۀ دوم
عدم آگاهی از نحوۀ مواجهه با آنها موجب ازهمگسیختگی اجتماعی میشود .کارکرد دین در
آگاهسازی و متوجه ساختن انسان به این معنا قابل تحلیل است .آموزههای قرآنی ،ضمن به رسمیت
شناختن و صحهگذاری بر این تفاوتها ،راهبردهایی برای مدیریت آنها پیشنهاد داده است .در این
پژوهش برآنیم تا تفاوتها ،تمایزها ،و تنوع ملی و قومی در جوامع انسانی را به منزلۀ یکی از سنن
ربوبی در تدبیر حیات اجتماعی انسان واکاوی کنیم و به این سؤال پاسخ بدهیم که عدم مدیریت
این تفاوتها چگونه زمینۀ واگرایی اجتماعی را پدید میآورد و رابطۀ بین انسانها را به منزلۀ
جایگاه انباشت سرمایۀ اجتماعی به مخاطره میاندازد؟ عالوه بر این ،راهبردهای قرآن برای
مدیریت تمایزهای اجتماعی یادشده ،که منجر به ارتقای سرمایۀ اجتماعی بشود ،کدام است؟
پیشینة نظری
مفهوم سرمایة اجتماعی

از آنجا که سرمایۀ اجتماعی مبتنی بر روابط و تعامالت انسانها با یکدیگر است ،ماهیتی جمعی
(و نه فردی) دارد .بنابراین ،منافعش به تناسب همۀ اعضای رابطه را شامل میشود .این موضوع
باعث میشود هر چه دایرۀ عضویت در شبکه و فعالیت در آن وسیعتر باشد سرمایۀ بیشتری تولید
و انباشته شود و منافع گستردهتری برای اعضا به ارمغان آورد (بنائی و همکاران  .)1398در واقع،
سرمایۀ اجتماعی چیزی نیست جز قابلیت مردم برای همکاری ،چه به مثابۀ یک گروه چه بخشی از
یک سازمان ،برای اجرای پروژههایی که نفعی مشترک را در بر دارد (کلمن .)462 :1377
شکلگیری روابط ،الجرم ،بر مدار هنجارهای مشترک امکانپذیر است .از این رو ،سرمایۀ اجتماعی
ناظر به هنجارهایی دانسته شده است که به همکاری منتهی میشوند .بنابراین ،این هنجارها ،که
شالودۀ سرمایۀ اجتماعی را تشکیل میدهند ،در صورتی معنا دارند که بیش از یک فرد در آنها
سهیم باشد (فوکویاما  .)13 :1379کارکرد اصلی هنجارهای مشترک ایجاد اعتماد است که باعث
پیوسته ماندن و فعالیت جمعی اعضای شبکه میشود (ردادی  .)1399ساخت مفهومی سرمایۀ
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اجتماعی بر روابط و هنجارها و اعتماد استقرار یافته است .بنابراین ،میتوان آن را بهسان یک
سیستم تعامالتی تعریف کرد؛ مجموعهای از انسانها که به طور نظاممند با یکدیگر ارتباطی
شبکهای و بر پایۀ اعتماد دارند و از مجرای این تعامالت چندسویه به یکدیگر سود میرسانند.
ورودی سیستم سرمایۀ اجتماعی را انسانها تشکیل میدهند؛ انسانهایی که قبالً از حیث توان و
تمایل به برقراری تعامالت انسانی توانمند شدهاند .مهمترین عامل تواناساز رواج حس اعتماد
عمومی در جامعه است (بنائی و همکاران .)1398
پیشنیة تحقیق
سرمایۀ اجتماعی ظرفیتهای تحلیلی نوپدیدی در عرصۀ مطالعات بینرشتهای فراهم آورده است و
محوریت آن در مطالعات مربوط به حوزههای علوم انسانی و اجتماعی گواه بر این معناست .در
میان انبوه مطالعات صورتگرفته ،توجه به جایگاه دین در تولید و ارتقای سرمایۀ اجتماعی بسیار
حائز اهمیت است .نقش دین در حفظ انسجام اجتماعی (گیدنز  )502 :1376از طریق ایجاد التزام
اخالقی در برابر خواستهای جامعه (کوزر  ،)196 :1386توانمندسازی افراد برای فائق آمدن بر
تمایالت خودخواهانه ،و همچنین پیونددهندگی افراد جامعه بر مبنای نظام عقیدتی مشترک (کوزر
 )33 :1386زمینۀ مطالعات سرمایۀ اجتماعی با رویکرد دینمحور را فراهم آورده است .از کارهای
صورتگرفته در این زمینه میتوان اشاره کرد به مقاالت «دین ،سرمایۀ اجتماعی ،و توسعۀ
اجتماعی و فرهنگی» (کتابی و همکاران « ،)1383نقش نهادها و رفتارهای دینی در تقویت و
انسجام سرمایۀ اجتماعی» (ضرغامی « ،)1386اعتماد و آموزههای دینی» (شریفی « ،)1387دین و
سرمایۀ اجتماعی» (خلقیان « ،)1387دین و سرمایۀ اجتماعی» (فصیحی « ،)1386طراحی مدل
مفهومی مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی از منظر نظام اسالمی» (کریمی و همکاران  ،)1394و  ...عالوه
بر مقاالت یادشده تالشهای دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که به صورت کتاب
چاپ شده است؛ مهمترین آنها عبارتاند از :سرمایۀ اجتماعی در آموزههای اسالمی (علیینی
 )1391و کاوش مفهومی سرمایۀ اجتماعی در قران کریم (ترکزاده و همکاران  .)1398سرمایۀ
اجتماعی در آثار یادشده و آثار مشابه از منظر مباحث نظری سرمایۀ اجتماعی و عناصر آن از قبیل
اعتماد ،ارزشها ،هنجارها ،مشارکت ،و  ...نگاشته شده است .با عنایت به اینکه در نوشتار حاضر
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به تمایزات اجتماعی پرداخته شده است ،آثاری که در این زمینه نگاشته شده است نیز مالحظه شد
که دو مورد از مهمترین آنها عبارتاند از :مقالۀ «دین و واگرایی اجتماعی» (صدیقاورعی و فرزانه
 ،)1398که نویسندگان در این مقاله به اثر واگرایانۀ دین پرداختهاند و آن را در دو سطح تمایز بین
پیروان و ناپیروان دین و بین پیروان یک دین بر اساس درجات مختلف دینداری تحلیل کردهاند ،و
مقالۀ «مدیریت تعارضهای اجتماعی از نظرگاه اسالمی با تأکید بر روابط اجتماعی» (شامحمدی و
همکاران  ،)1398که نویسندگان در آن تالش کردهاند مدیریت تعارضها را در سطح روابط
بینفردی بر مبنای اصالح پندارها و اصالح اخالق و اصالح رفتار مطالعه کنند .تحقیقات یادشده با
وجود قرابت محتوایی از دو جنبه با نوشتار حاضر متفاوت است .1 :از نظر گسترۀ موضوعی
پژوهش ،که هیچیک از تحقیقات تعارض احتماعی را در ارتباط با سرمایۀ اجتماعی مطالعه
نکردهاند؛  .2از نظر گسترۀ محتوایی پژوهش ،که در تحقیقات معرفیشده نویسندگان تالش
کردهاند نقش دین را در ارتقای سرمایۀ اجتماعی مطالعه کنند یا اینکه آثار اجتماعی آن را در تنظیم
روابط بررسی کنند .اما در این تحقیق تالش شد زاویۀ جدیدی از مطالعات دینمحورانه در مباحث
سرمایۀ اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .با این توضیح که سنتهای ربوبی در تدبیر نظامات
اجتماعی ،که نخستین کارکرد آن در شکلگیری حیات اجتماعی است و سپس عاملی برای
ارتباطات اجتماعی و ارتقای سطح کیفی زیست اجتماعی انسان است ،چگونه میتواند عاملی برای
واگرایی اجتماعی و در نتیجه عدم شکلگیری سرمایۀ اجتماعی یا فرسایش آن باشد؟ توجه به
سنتهای ربوبی در تدبیر نظامات اجتماعی در مطالعات مربوط به سرمایۀ اجتماعی صورت نگرفته
است و تحقیق حاضر از این منظر دارای زاویه و نگاهی نو است.
واگرایی اجتماعی و سرمایة اجتماعی

از جمله مفاهیم اساسی در تحلیل سرمایۀ اجتماعی همبستگی و واگرایی اجتماعی است .از آنجا
که ایدۀ محوری سرمایۀ اجتماعی بر روابط بنیان نهاده شده است و همبستگی و واگرایی اجتماعی
نیز از همبسته بودن یا واگرا بودن روابط سخن میگویند ،میتوان گفت مدیریت سرمایۀ اجتماعی
در گرو مدیریت عناصر و متغیرهای ناظر به همبستگی و واگرایی اجتماعی است .همبستگی
اجتماعی عنصری است که شیرازه و پیونددهندۀ اعضای گروه است و بدون آن گروه اجتماعی به
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اشخاص مبدل میشود .به عبارت دیگر ،در جامعه یا در یک گروه شبکۀ کنش اجتماعی متقابل
وجود دارد و همبستگی به میزان احساس تعهد و تعلق همراه با عاطفه و محبت بین اعضای آن
جامعه و گروه بستگی دارد (صدیقاورعی و فرزانه  .)12 :1398اما در وضعیت واگرایی اجتماعی
احساس تعلق و تعهد مبتنی بر محبت بین اعضای یک جامعه و گروه تقلیل مییابد و تأمین منافع
شخصی مقدم بر منافع گروهی میشود .پیامدهای واگرایی اجتماعی در شکل نوعی نابسامانی
فردی و در قالب تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دیگرخواه او
متجلی میشود .نتیجۀ این تعارض این است که خواستههای وجدان جمعی کارآیی خود را از
دست میدهند (سلیمی و داوری  .)329 :1380جامعهای که در حالت واگرایی اجتماعی قرار دارد،
در حقیقت ،زیرساختهای الزم برای ایجاد و رونق سرمایۀ اجتماعی خود را از دست داده است.
زیرا سرمایۀ اجتماعی بر روابط و پیوندهای بین افراد در درون شبکههای ارتباطی استوار است و به
هر میزان که سطح تعامالت به لحاظ کمّی و کیفی گسترده باشد سرمایۀ اجتماعی نیز رونق خواهد
یافت .از جمله عواملی که در این زمینه ظرفیت گسست روابط را دارد تمایزها و تفاوتهای
اجتماعی است که به صورت طبیعی در جوامع انسانی یافت میشود و عدم مدیریت صحیح و
بههنگام آنها میتواند بر گسست و واگرایی اجتماعی بیفزاید .ظهور این گسست در عناصر
سهگانۀ سرمایۀ اجتماعی امکان اثرگذاری دارد .گاهی اوقات تمایزها موجب از هم گسیختن
شبکهها و ساختارهای ارتباطی میشود و روابط افراد درون شبکه همافزا نیست و جنبۀ روزمره و
عضویت صرف بدون اثرگذاری به خود میگیرد .گاهی اوقات تمایزها موجب گسست ارتباط
بینفردی از طریق برچیدن عنصر اعتماد میشود .و گاهی اوقات تمایزها موجب به مخاطره افتادن
هنجارهای مطلوب بینفردی و ایجاد ناهنجاریهای ارتباطی میشود که این خود موجب کاهش
اعتماد بین افراد و در نتیجه گسست ارتباط میشود .بنابراین ،مدیریت سرمایۀ اجتماعی و استفاده
از آن به منزلۀ یکی از منابع اصلی برای مدیریت فرایندهای اجتماعی در گرو مدیریت تفاوتها و
تعارضهایی است که به صورت طبیعی در حیات انسان ظهور میکند .جستاری در قرآن نشان
میدهد قرآن به اهمیت مدیریت تفاوتهای طبیعی در جامعۀ انسانی توجه دارد و راهبردهای کالن
مدیریتی در این زمینه ارائه کرده است تا از این رهگذر از واگرایی اجتماعی بکاهد.
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یافتههای تحقیق
زندگی اجتماعی و قوانین حاکم بر آن همواره مورد توجه اغلب متفکران بوده است .با وجود
اختالف نظری دربارۀ منشأ حیات اجتماعی انسان و تداوم آن و پیدایش اندیشههای اجتماعی در
بستر تاریخ ،همگان بر ضرورت برخورداری انسان از حیات اجتماعی تأکید دارند و بیان میکنند
که به گواه آثار تاریخی بهجایمانده از تمدنهای انسانی بشر همواره زیست اجتماعی داشته است
و زندگی اجتماعی ،با وجود ناهمسانی در شناخت سابقۀ آن در همۀ تمدنها ،عمری به درازای
حیات بشر دارد (آزادارمکی  :1390ج  .)22 ،1این وجه از حیات انسان نیز به دلیل پیوند آن با علم
و ارادۀ انسان همواره در مسیر رشد و تکامل قرار داشته است و در همۀ دورانها به یک گونه نبوده
است (طباطبایی  :1390ج  .)92 ،4بررسی آیات قرآن بیانگر این است که شکلگیری و تداوم و
ارتقای زیست اجتماعی انسان در گرو تفاوتهایی است که زمینۀ ارتباطات افراد انسانی با
یکدیگر را فراهم میکند .دستهای از این تفاوتها در جوهرۀ خلقت نظام هستی تعبیه شده است
که موجب میشود انسانها تمایل به ارتباط با یکدیگر داشته باشند .مثالً ،برخورداری انسانها از
استعدادهای انسانی یا امکانات معیشتی برای گذران زندگی متفاوت است و همین وضعیت زمینۀ
تعاون و مشارکت اجتماعی را فراهم میآورد .مدیریت این بخش از تفاوتهای اجتماعی در گرو
توجه به مصالح و منافع اجتماعی و مدیریت رفتارهای اجتماعی بر اساس آن است .در غیر این
صورت تفاوتهای طبیعی ،که عاملی برای شکلگیری زیست اجتماعی انسان است ،بر واگرایی
اجتماعی خواهد افزود .فلسفۀ ارسال انبیا متوجه ساختن انسان به منافع و مصالح اجتماعی
(طباطبایی  :1390ج  )93 ،4و همچنین تالش برای حفظ انسجام اجتماعی از طریق اختالفزدایی
بین مردم است (بقره .)213 /بنابراین ،آموزههای انبیا ،که تحت عنوان دین از آن یاد میشود ،در
وهلۀ نخست کارکرد اختالفزدایی از طریق افزایش معرفت انسان دربارۀ زمینههای طبیعی
اختالف ،رشد اخالقی ،و تهذیب او را دارد (طباطبایی  :1390ج  )111 ،2تا از این طریق انسان با
قرار گرفتن در موقعیتهای اختالفزا به گونهای عمل کند که انسجام اجتماعی حفظ و حراست و
در عین حال منافع فردی و جمعی او نیز تأمین شود .از منظر قرآن ،منشأ و خاستگاه اختالفات
اجتماعی را میتوان تحت عنوان سنتهای الهی در تدبیر اجتماعی حیات انسان تحلیل کرد.
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سنتهای اجتماعی در قرآن و اقسام آن
بر اساس آموزههای قرآن ،جامعۀ انسانی همانند سایر مخلوقات الهی با قوانین معین و خاصی به
حیات خویش ادامه میدهد .در وضع این قوانین همۀ مصالح فردی و اجتماعی با عنایت به
نیازمندی های مختلف جوامع بشری در نظر گرفته شده است .واژۀ خاصی که در ادبیات قرآن برای
قانونمندی جامعه و تاریخ به کار میرود «سنت» است (حامدمقدم  .)13 :1379سنت الهی
قانونهایی است که نظام جهان بر اساس آن اداره میشود یا روشهایی است که خدای متعال امور
عالم و آدم را بر پایۀ آنها تدبیر و اداره میکند (مصباحیزدی  .)409 :1388سنتهای الهی ناظر به
حوزههای فردی و اجتماعی انسان است .از سنتهای الهی که با زندگی اجتماعی انسان در ارتباط
است و بیانگر رابطۀ تأثیر و تأثر ثابت و پایدار میان دو پدیده است به سنتهای اجتماعی تعبیر
میشود (هیشور  1417ق .)12 :قوانین جامعهشناختی مکتب اسالم را با عبارت سنتهای الهی در
تدبیر جوامع نیز یاد کردهاند (مصباح یزدی  .)409 :1388سنتهای اجتماعی که برخی از
دانشمندان اسالمی از آن تعبیر به سنتهای تاریخ کردهاند سه شاخصۀ اصلی دارند:
 .1اولین حقیقت در سنن تاریخ عمومیت داشتن آن است .یعنى سنتهاى تاریخ روابطى اتفاقى و
کورکورانه نیست .وضعى ثابت و تخلفناپذیر دارد و تا وقتى جهان در وضع عادى بر منوال طبیعى و
کیهانىاش سیر مىکند و تغییرى در آن مشاهده نمىشود ،عمومیت و کلیت این قوانین پابرجا خواهد
بود؛  .2دومین حقیقت در سنن تاریخ خدایى بودن این سنتهاست و یک قاعدۀ الهى به شمار میروند.
پافشارى قرآن روى الهى بودن سنتهاى تاریخى و خصوصیت غیبى داشتن آنها براى پرورش اندیشۀ
وابستگى انسان به خداست؛  .3حقیقت سومى که در سنتهاى تاریخ حائز اهمیت بسیار است اراده و
آزادی انسان در مواجهه با آنهاست .بنابراین ،تأکید فراوان بر این حقیقت شده است که مرکز حوادث
و قضایایى که یکى بعد از دیگرى بر این جهان مىگذرد ارادۀ انسان است .زیرا خداوند هر گونه تغییر
مطلوبى را در زندگى انسان به دست خود او سپرده و هرگاه ملتى راه راست را تعقیب کند خداوند او
را از زندگى خوش بهرهمند مىسازد .اینها موقعیتهاى مثبتى است براى انسان تا آزادى و انتخاب و
تصمیم آزاد خود را نشان دهد (← صدر  83 :1381ـ  .)92با عنایت به همین ویژگی سوم باید گفت
اصل سنتمندی تاریخ و حیات اجتماعی انسان خارج از اراده و اختیار انسان است و خواست انسان
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در پدیدار شدن یا از بین رفتن قوانین و روابط تکوینی بین پدیدهها مؤثر نیست .اما در عین حال نحوۀ
مواجهه با آنها اعم از تالش برای هماهنگی با آن قوانین و رهیافت به آثار مثبت آنها یا عدم هماهنگی
با آنها دائرمدار اراده و اختیار انسان است .به همین جهت ،برخی از دانشمندان اسالمی اراده و اختیار
انسان را مالک تقسیمبندی سنتهای تاریخی و اجتماعی قرار دادهاند .بر این اساس ،سنتهای
اجتماعی مطلق به آن دسته از سنتهایی اطالق میشود که از حیطۀ اراده و اختیار انسان خارج است و
تحقق آنها معلول افعال و رفتار اختیاری انسانها نیست .مثالً ،سنت ارسال پیامبران و هدایت امتها
توسط آنان معلول افعال انسانها نیست ،بلکه هدایت به منزلۀ یکی از قوانین الهی در همۀ ادوار تاریخی
حیات بشر جاری بوده و هیچ گاه منقطع نشده است تا آنجا که حتی نخستین انسانی که آفریده شد،
حضرت آدم(ع) ،خود ،پیامبر بود .در مقابل ،سنتهای مشروط و مقید قرار دارند که مسبوق به افعال و
رفتار اختیاری انسانها هستند و تحقق آنها بستگی به نوع رفتاری دارد که از انسان صادر میشود.
سنت امداد برای مؤمنان یا سنت استدراج برای اهل کفر از مصادیق سنتهای مشروط و مقید هستند
(← مصباح یزدی  409 :1388ـ .)444
در ادامه به یکی از اقسام سنتهای اجتماعی خداوند ،که برای ایجاد و ارتقای سطح کیفی
زیست اجتماعی انسان در ساختار نظام هستی تعبیه شده است ،پرداخته خواهد شد .این سنت
عبارت است از وجود تفاوت و تمایزهای اجتماعی (تفاوتهای قومی و نژادی و وجود ملیتها و
اقوام) در همۀ سطوح حیات اجتماعی انسان .این سنت در سراسر تاریخ حیات بشر وجود داشته و
ویژگی عمومیت سنتهای تاریخ و اجتماعی بر آن صدق میکند .زیرا تداوم حیات انسان جز از
رهگذر زیست اجتماعی او امکان وقوعی ندارد .بنابراین ،در هر دورهای از تاریخ حیات بشر این
سنت پابرجا خواهد بود .از دیگر سو ،نحوۀ مواجهه با آن دائرمدار اراده و اختیار انسان است که در
اینجا تحت عنوان مدیریت تفاوتهای اجتماعی از آن یاد شده است .در واقع ،این انسان است که
میتواند با مدیریت تفاوتهای اجتماعی بر کیفیت زیست اجتماعی خود بیفزاید یا اینکه آن را
محفلی برای ظهور اختالفات اجتماعی قرار دهد .قرآن کریم در این زمینه ،ضمن تأکید بر اصل
وجود این سنت در حیات اجتماعی انسان ،راهبردهایی را برای مدیریت آن به منظور بهینهسازی
حیات اجتماعی انسان و دستیابی به فواید آن پیشنهاد داده است.
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تفاوتهای قومی و نژادی
یکی از سنتهای اجتماعی که از سوی خداوند در حیات اجتماعی انسانها جعل شده است و
وجود آن مسبوق به فعل ارادی انسان نیست تفاوتهای قومی و نژادی است .تاریخ حیات بشر هم
گواه این معناست که در همۀ ادوار تاریخی اجتماع انسان آمیخته با تنوعها و تفاوتهای قومی و
نژادی بوده است و هیچگاه پدیدۀ یکسانی از منظر قومی و نژادی در جوامع بشری وجود نداشته
است .از منظر قرآن ،نقطۀ شروع زیست اجتماعی انسان بر خلق زوج انسان (زن و مرد) و ازدواج
آن دو با یکدیگر بر مبنای کششهای طبیعی و فطری (اعراف )189 /و گسترش افراد انسانی روی
زمین به واسطۀ آن است (نساء .)1 /از دیگر سو ،بر این معنا هم تأکید شده است که این گسترش
بر اساس وجود تفاوتها و تنوعهای قومی و قبیلهای صورت پذیرفته است« :یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ
خَبِیرٌ» (حجرات .)13 /بر مبنای این آیه ،همۀ انسانها در اصل آفرینش یکسان هستند و جعل
تفاوتهای قومی و قبیلهای و نژادی میان انسانها از ناحیۀ خداوند به منظور فراهم کردن زمینههای
تکوینی برای پدیدار شدن حیات و زیست اجتماعی انسانهاست تا از رهگذر آن نوع انسان و
انسانیت او باقی بماند و رشتۀ اجتماع از هم فرونپاشد (طباطبایی  :1390ج  .)326 ،18وجود تنوع
و تفاوتها سبب میشود تا افراد انسانی انگیزه برای تعاون و همکاری با یکدیگر برای انجام دادن
تکالیف اجتماعی و رفع نیازهای اجتماعی داشته باشند (قطب  :1425ج  .)3348 ،6بدین ترتیب،
تنوعها و تفاوتهای اجتماعی موجب بههمپیوستگی اقوام و نژادهای مختلف به منظور استفاده از
ظرفیتهای هم میشود و شبکۀ بزرگ ارتباطی را به وجود میآورد .از رهگذر این شبکۀ ارتباطی،
اجتماع انسانی به وجود میآید و امکان تداوم و رشد مییابد .حکمت جعل تفاوتهای قومی و
نژادی در همین معنا نهفته است و کارآمدی آن زمانی محقق خواهد شد که این تفاوتها طبیعی
انگاشته شود و بستری برای ایجاد همبستگی اجتماعی مد نظر قرار بگیرد .در غیر این صورت،
تفاوتهای یادشده از طریق پدیدار شدن مالکها و ارزشگذاریهای برساخته موجب تخاصم
اجتماعی و در نهایت گسست اجتماعی خواهد شد .راهبرد قرآن برای مدیریت این امر بر عناصر
شناختی و ارتباطی تمرکز یافته است که در ادامه به تحلیل آنها پرداخته خواهد شد.
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راهبرد نخست :بازنمایی یگانگی هستی انسانها

یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی مؤلفۀ شناختی است .مؤلفۀ شناختی سرمایۀ اجتماعی
ناظر به درک متقابل افراد از یکدیگر است و امکان تعامل آنها را بیشتر میکند .در حقیقت ،بعد
شناختی به آن دسته از موضوعاتی میپردازد که در پیامهای مشترک میان اعضای گروه در جریان
است .با این روش ،درک متقابل میان افراد از راه زبان مشترک و مبادلۀ سرگذشتهای مشترک
محقق میشود .زبان و سرگذشتهای مشترک موجب افزایش سطح درک میان اعضای سازمان
میشود و توانایی افراد را برای پیشبینی اقدامات سایر افراد افزایش میدهد (الوانی .)36 :1386
مؤلفههای شناختی سرمایۀ احتماعی بیانکنندۀ سرمایۀ فکری مشترک هستند .مهمترین جنبههای
این بعد از سرمایۀ اجتماعی عبارتاند از زبان و قواعد مشترک و حکایتهای مشترک (فقیهی و
فیضی  .)1384در حقیقت ،مؤلفههای شناختی ناظر به پیوندهای ذهنی بین افراد است .به هر میزان
که پیوندهای ذهنی بین افراد در یک گروه یا انجمن با میزان باالیی از پیوستگیهای انجمنی و
ساختاری همراه باشد ،بر میزان سرمایۀ اجتماعی افزوده خواهد شد (فیلد  .)111 :1386ادراکات و
شناختهای ذهنی افراد موجب میشود تا افراد به یکدیگر تمایل پیدا کنند و ارتباطات خود را
توسعه دهند .از این رو ،مؤلفههای شناختی نقش تعیینکننده و بسزایی در تکوین سرمایۀ اجتماعی
دارند و اساساً بدون آن حضور افراد در فرایندهای ارتباطی جامعه ،نظیر گروهها و انجمنها و ،...
منفعالنه یا بدون اثر خواهد بود .وجود این مؤلفهها میتواند بر همبستگی بین افراد بیفزاید و
اختالفات طبیعی بین آنان را وانهد .از جمله راهبردهای قرآن برای مدیریت اختالفات و تنوعهای
اجتماعی تأکید بر این عنصر شناختی و معرفتی است که انسانها دارای خاستگاه واحدند .بازگویی
پیشینۀ تاریخی حیات انسان و بازگرداندن آن به یک نقطۀ مشترک هویت انسانی انسان را یادآور
میشود و حکایتهای مشترک از نظر تاریخی بین انسانها ایجاد میکند .از دیدگاه قرآن کریم،
انسانها در اصل آفرینش مشترکاند و از این منظر همۀ انسانها به لحاظ تاریخی از حکایت
مشترکی برخوردارند .در این زمینه ،گاهی به جنس مشترک خلقت انسان یعنی خاک اشاره شده
است (آلعمران ،59 /کهف ،37 /حج ،5 /روم ،20 /فاطر ،11 /غافر ،)67 /گاهی به حقیقت مشترک
انسان و عدم تفاوت بین آنان از لحاظ مرد یا زن بودن و اشتراک آنان در انسانیت که به یک فرد
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انسانی یعنی آدم(ع) میرسد (نساء ،1 /انعام ،98 /اعراف ،189 /زمر ،)6 /و گاهی به منشأ و خاستگاه
مشترک انسان به لحاظ اینکه دارای پدر و مادر مشترکی هستند (حجرات .)13 /بنابراین ،همۀ
انسانها از جنس مشترک ،حقیقت مشترک ،و پدر و مادری مشترک هستند و کثرتهای طبیعی که
به جهت حفظ بقای اجتماع انسان و رشد آنان در طول سالیان بشر به وجود آمده و آنان را در
قومیتها ،نژادها ،رنگها ،زبانها ،و  ...تنوع داده است نباید منجر به بروز اختالف بین انسانها
شود .از این منظر ،افراد انسانی بر یکدیگر مزیتی ندارند و برخورداریهای اجتماعی و تعلق
داشتن به یک طبقۀ خاص اجتماعی عاملی برای برتریها و تعصبها و بهتبع آن خصومتهای
اجتماعی نیست .شناخت افراد یک جامعه یا طبقات مختلف اجتماعی آن نسبت به عدم تفاوت
انسان ها با یکدیگر میتواند نقش اساسی در بازدارندگی از ظلمهای اجتماعی ایفا کند؛ اجتماعی
که تأسیس آن را خداوند در طبیعت و فطرت انسانها ملهم کرده و تفاوت را در آن جعل کرده
است تا هم زمینهای برای تکوین زیست اجتماعی انسان و حفظ و بقای نوع انسان باشد هم از
رهگذر آن امکان رشد و تعالی انسان و حیات اجتماعی او میسر شود (طباطبایی  :1390ج 134 ،4؛
قطب  :1425ج .)574 ،1
بنابراین ،تقویت شناخت جامعه در زمینۀ اشتراک انسانها در اصل انسانیت از منظر جنس و
حقیقت و منشأ مشترک والدی میتواند به مثابۀ یک راهبرد در دستورالعملهای اجتماعی و ارتقای
سطح فرهنگ اجتماعی به کار برده شود .کاربست این مقوله در ایجاد پیوند ذهنی بین افراد و
ساخت حکایتهای مشترکی است که بر اساس آن افراد جامعه تفرقها و تنوعهای طبیعی را
نهتنها عاملی برای ظلم و برتریطلبی و تعصب نمیدانند ،بلکه آن را فرصتی برای حفظ نوع انسان
و زیست اجتماعی او و تالش برای ارتقای آن از رهگذر تفاوتهای اجتماعی میپندارد .وجود
این پیوند ذهنی سطح شناختی سرمایۀ اجتماعی را از منظر قرآن تشکیل میدهد که به طور
مشخص عبارت است از :اشتراک انسانها در اصل جنس و اصالت انسانی و اشتراک والدی .توجه
به این عنصر شناختی و پررنگ ساختن آن موجب میشود تفاوتها و کثرتهای طبیعی در یک
نقطۀ مشترک به همدیگر برسند؛ بسان پرتوهای نوری که از یک منبع مشترک ساطع میشود و به
لحاظ میزان پرتوافشانی و جهت آن با یکدیگر متفاوتاند .توسعۀ این شناخت بین همۀ انسانها
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یک شبکۀ بزرگ ارتباطی در سطح ذهنی پدید میآورد که بر روابط افراد و تعامالت آنها با
یکدیگر در موقعیتهای مختلف ارتباطی سایه میافکند و در مدیریت روابط اثربخش میشود.
راهبرد دوم :مدیریت ارتباط بر مبنای «تعارف» در موقعیت تفاوت

یکی از راهبردهای مدیریت تفاوتها و تعارضهای طبیعی ،که در حیات اجتماعی انسان پدیدار
است ،توجه به حکمت جعل تفاوتها و تعارضهاست .توجه به این حکمت و کاربست آن به مثابۀ
رویکرد ارتباطی در فرایند ارتباط افراد با یکدیگر نقش بسزایی در مدیریت تفاوتهای طبیعی دارد.
به همین علت از آن به عنوان مؤلفۀ ارتباطی سرمایۀ اجتماعی در اینجا بحث خواهد شد .مؤلفۀ
ارتباطی بر ارتباط میان افراد تأکید میکند .در ارتباط متقابل میان انسانها شبکه به وجود میآید و این
شبکه حامل سرمایۀ اجتماعی است (صادقی و خنیفر  .)1394بعد ارتباطی سرمایۀ اجتماعی بیانکنندۀ
نوع روابط شخصی مردم با یکدیگر در طول مدت تعامل آنهاست (الوانی و سیدنقوی  .)1381در
حقیقت ،بعد ارتباطی رویکردهای کلی ارتباط افراد با یکدیگر را مشخص میکند .در این صورت،
هنجارها و الزامها و انتظارات و عناصر هویتی مربوط به ارتباط مشخص میشود که به ایجاد اعتماد
بین افراد ،شکلگیری رابطه ،تعمیق رابطه ،و در نهایت ایجاد شبکۀ حامل سرمایۀ اجتماعی خواهد
انجامید .معین بودن رویکردهای ارتباطی داراییهایی را به همراه میآورد که نقش تعیینکنندهای در
ایجاد سرمایۀ اجتماعی از طریق روابط بین انسانها دارد (بهروان و بهروان  .)1392این امر در
موقعیتهای ارتباطی ،که در بستر تفاوتها شکل میگیرد ،اثرگذار است؛ به این صورت که امکان
واگراییهای ناشی از تفاوتها با عنایت به رویکرد کلی ارتباط همگرا میشود و ارادههای معطوف به
ارتباط را در یک راستای مشخص قرار میدهد .البته این بدان معنا نیست که تفاوتها رنگ میبازد،
بلکه تفاوتها به رسمیت شناخته میشود و ارادههای ارتباطی در یک راستای مشخص و معین
همگرا میشود .مثالً ،مد نظر قرار دادن انسانیت در ارتباطات میان افراد عاملی برای بیاثر یا کماثر
شدن نقش تفاوتهایی نظیر تعلق به یک نژاد یا قوم خاص است.
تفاوتهای طبیعی نژادی و قومی و قبیلهای در طول تاریخ زیست اجتماعی انسان هماره منشأ
و خاستگاه اختالفات بین آنان بوده است .آیۀ  13سورۀ حجرات بهصراحت از وجود تفاوتهای
قومی و قبیله ای سخن رانده است و آن را عاملی برای ایجاد و بقای زیست اجتماعی دانسته است.
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اختالف زبانی و اختالف در رنگ مهمترین عنصر تمایزبخش قومیتها و نژادهاست (روم.)22 /
سازوکار عمل این تفاوتها و اثرگذاری اختالفبرانگیز آن در روابط بین انسانها در سه ساحت
اندیشه و گرایش و رفتار قابل صورتبندی است .در ساحت اندیشه ،انگارۀ کمال خود و نقص
دیگران ،در ساحت گرایش ،تعصب در انگارۀ یادشده و پدیدار شدن غرور و تکبر در اخالق
انسان ،و در ساحت رفتار ،برتریطلبی نسبت به خود و نفی دیگری ظهور مییابد.
راهبرد قرآن کریم برای مدیریت این سطح از تفاوتهای طبیعی رویکرد کلی ارتباط را بر
مبنای آیۀ  13سورۀ حجرات« ،لتعارفوا» ،به معنای تالش برای شناخت متقابل ،معرفی میکند.
«تعارف» از مادۀ «عرف» غیر از «علم» است .علم به معنای مطلق آگاهی از چیزی است؛ اما عرف
اخص از آن است (عسکری  .)15 :1400عرف به معنای اطالع بر یک چیز و علم به خصوصیات
و آثار آن و تمیز آن از غیر است (مصطفوی  :1368ج  .)97 ،8بر این اساس ،تفاوتها نهتنها
عاملی برای اختالف نیست ،بلکه بستری برای این است که انسانها درصدد شناخت یکدیگر
برآیند .زیرا بخش قابل توجهی از معرفت و شناخت نسبت به یک امر جز از رهگذر تفاوتها
امکان وقوع ندارد .تفاوتها امکان قیاس و تمیز و در نتیجه امکان شناخت را فراهم میآورند.
تالش برای شناخت متقابل تعاون و همکاریهای اجتماعی را میسر میسازد (قطب  :1425ج ،6
 )3348و انگیزههای الزم برای تعامالت اجتماعی را ایجاد میکند .سطوح مختلف ارتباطی در
جامعه و در حوزههای مختلف بر مبنای شناخت متقابل افراد از یکدیگر شکل میگیرد .اساساً،
تمایل انسان به ارتباط با دیگران بر مبنای کنجکاوی او دربارۀ دیگران و شناخت داشتههای متفاوت
آنان و نیز تالش برای بهره بردن از توانمندیهایی که خود فاقد آن است ایجاد میشود .و اگر
فرض شود که این تفاوتها وجود نمیداشت و همۀ مردم یکسان و شبیه هم بودند ،امکان
شناخت و در نتیجه انگیزه برای مشارکت در چنین جامعهای از بین میرفت و اساساً رشتۀ
اجتماعی از هم میگسست (طباطبایی  :1390ج  .)327 ،18تالش قرآن برای این استوار است که
حیات اجتماعی انسان حفظ شود و ارتقا یابد .تفاوتهای قومیتی و نژادی و  ...عامل ایجادی
زیست اجتماعی انسان است و اگر انسان بخواهد برای ارتقای آن تالش کند ،باید راهبرد مشخصی
برای مدیریت ارتباطات در بستر تفاوتها به کار بندد؛ وگرنه این تفاوتها عاملی برای برتریطلبی
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و تخاصم میشود و عالوه بر نقش کاهنده در کیفیت زیست اجتماعی انسان بنیانهای آن را نیز
تهدید میکند .راهبرد «تعارف» و لحاظ کردن به منزلۀ یک رویکرد کلی در ارتباطات بین افراد
میتواند در مدیریت تفاوتها نقشی بسزا ایفا کند .بر این اساس ،افراد و جوامع انسانی تفاوتها
را طبیعی خواهند انگاشت و در بستر آن تالش خواهند کرد .کاربست این رویکرد به منزلۀ مؤلفۀ
سرمایۀ اجتماعی از نظر نقش آن در مدیریت ارتباطات است؛ به این معنا که افراد یا جامعه در
ارتباط با دیگران تفاوتها را عاملی برای شناخت بیشتر و متقابل از هم ،درک نیازمندیهای
یکدیگر ،مشارکت و تعاون اجتماعی قلمداد کنند .در چنین وضعیتی ،افراد تالش خواهند کرد تا
زمینههای ارتباط با دیگران را بیابند و عناصری را که موجب ایجاد اعتماد میشود شناسایی کنند و
هنجارهای ارتباطی متناسب با آن را در مقام عمل به کار بندند.
راهبرد سوم :مدیریت تمایل به تالش برای کسب مزیت نسبی (تقوای اجتماعی)

همانگونه که بیان شد ،راهبرد «تعارف» به منظور مدیریت ارتباط در بستر تفاوتهای طبیعی از
سوی قرآن پیشنهاد شده است .با وجود این ،به لحاظ مبانی انسانشناختی ،انسان کمالگراست و
یکی از وجوه کمال برای او تالش برای کسب توانمندیهای فردی به منظور ایجاد مزیت نسبی در
قبال دیگران است .انسان به لحاظ فطری تالش میکند برای خود ارزشهایی بیافریند و در قیاس
با ارزشها و توانمندیهای دیگران به آن ببالد (مکارم شیرازی  :1371ج  .)198 ،22همین امر
زمینۀ ظهور استعدادهای انسانی را در جامعه فراهم میکند و پایههای اجتماع را استوار میسازد.
اگر این تالش فطری از سوی انسان بر مبنای قیاس خود با دیگران صورت نمیگرفت ،اساساً
استعدادهای انسانی فرصت ظهور و بروز پیدا نمیکرد و ارتقای زیست اجتماعی انسان محقق
نمیشد .بنابراین ،از یک سو تفاوتهای طبیعی در حیات انسان وجود دارد و از سوی دیگر انسان
به لحاظ فطری به دنبال کسب مزیت نسبی بر دیگران و بروز تفاوتهای خود با دیگران است .این
امر بر پیچیدگی کنش اجتماعی انسان در مدیریت تفاوتها میافزاید .زیرا هر یک از تفاوتهای
طبیعی که در حیات انسان تعبیه شده است و تالش فطری انسان بر خلق ارزشهای فردی و کسب
مزیت به واسطۀ آن زمینهای برای بروز گسست اجتماعی به شمار میرود؛ تا جایی که صرف توجه
به راهبرد «تعارف» برای مدیریت تفاوتها نمیتواند کارساز باشد.
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قرآن کریم برای گذر انسان از این پیچیدگیهای اجتماعی و انسانشناسانه عنصر تقوا را پیشنهاد
کرده است که در اینجا به «تقوای اجتماعی» یاد میشود .تقوا یک حالت روحی و معنوی است که
اثرش در ضبط و مالکیت نفس است .الزمۀ تقوا قدرت اراده و مالک حوزۀ وجود خود بودن است
(مطهری  .)201 :1395بنابراین ،تقوا در روابط اجتماعی به فرد این امکان را میدهد که مزیتهای
نسبی خود را مدیریت کند و از ظهور آثار مذموم آن ممانعت به عمل آورد .در واقع تقوا میل به
کسب مزیت را مدیریت نمیکند ،زیرا آن امری ضروری است ،بلکه تقوا در اینجا نحوۀ ظهور
اجتماعی مزیت نسبی فرد را مدیریت میکند؛ در اینکه آیا فرد مزیت نسبی خود را عاملی برای
برتریطلبی میپندارد و با این انگاره با دیگران تعامل میکند یا این مزیت نسبی را عامل نفع رساندن
به اجتماع و ایجاد زمینه برای رشد و ارتقای دیگران قرار میدهد .بنابراین ،تقوا ناظر به قابلیتهای
درونی فرد برای مدیریت دوگانۀ برتریطلبی یا همیاری اجتماعی است .فردی که خصیصۀ
برتریطلبی دارد همۀ تالش خود را میکند تا فاصلۀ بین خود و دیگران را حفظ کند و بر عمق آن
بیفزاید و اگر هم مبادرت به روابط اجتماعی میکند صرفاً به دلیل حفظ مزیتهای نسبی خود و
افزایش سطح آن است .پرواضح است که اینچنین روابطی تا زمانی دوام خواهند داشت که
تأمینکنندۀ منافع فرد باشد .در مقابل ،فردی که توانسته است با اتکا به نیروی روحی و معنوی تقوا بر
خصیصۀ برتریطلبی فائق آید ،روابط اجتماعی را محفلی برای به اشتراک گذاردن مزیتهای نسبی
افراد و در نتیجه ظهور توانمندیهای جمعی برای تسهیل دستیابی به منافع جمعی خواهد دانست .در
چنین وضعیتی ،انگیزههای منفعتطلبانه جای خود را به انگیزههای جمعی خواهد داد و همین امر بر
ارتقای سطح سرمایۀ اجتماعی از طریق توسعۀ اعتماد طرفینی اثرگذار خواهد بود .زیرا یکی از
پایههای ایجاد و تقویت اعتماد زمانی است که افراد احساس کنند دیگران در روابط اجتماعی نگاهی
ابزاری به آنها ،برای نیل منافع شخصی خود ،ندارند؛ بلکه خود آنها نیز در ایجاد و بهرهبرداری و
خلق و توسعۀ منافع نقش دارند .در موقعیت اینچنینی از روابط ،افراد و مزیتهای نسبی آنان مهم
انگاشته میشود و هر طرف باید خواستهها و نیازهای طرف مقابل را بفهمد و تصدیق کند .این تفاهم
متقابل نهایتاً تا نقطهای توسعه مییابد که هر فرد میتواند برای رفع نیاز دیگری اقدام و در روابط
متقابل به دیگران خدمترسانی کند (زارعیمتین و همکاران .)49 :1395
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در تحلیل کاربست تقوا در روابط اجتماعی باید به این نکته توجه داشت که همانگونه که بیان
شد انسان به حکم فطرت کمالگراست و از رهگذر آن به دنبال کسب مزیت نسبی برای خود و
ایجاد فاصله با دیگران است تا برای خود کرامت و شرافتی نزد سایرین ایجاد کند (طباطبایی
 :1390ج  .)327 ،18بنابراین ،تالش انسان برای کسب فضیلت و برتری و ارزشمندی برخاسته از
نهاد فطرت انسان است و از آنجا که عناصر فطری انسان قابل تغییر و تبدیل نیست و وجود هر
انسانی با این واقعیتها سرشته است (روم( )30 /جوادی آملی 23 :1379؛ خسروپناه )73 :1395
میتوان گفت تالش انسان برای کسب ارزشها امری طبیعی به شمار میآید و اساساً شکلگیری
زیست اجتماعی انسان در پرتو همین تالشهاست (مکارم شیرازی  :1371ج  .)198 ،22تصور
فقدان اینگونه تالشها جامعه را از هر گونه حرکت پیشروندهای بازمیدارد و اجتماع انسانی را
دچار رکود میکند و در نهایت به نقطۀ نابودی میکشاند .ظهور این تالشها در پرتو حیات
اجتماعی و ارتباط با دیگران پدیدهای به نام کسب مزیت نسبی در قبال دیگران را به دنبال خواهد
داشت .قرآن اصل وجود تالش انسان برای کسب مؤلفههای کرامت و ارزشمندی را به رسمیت
میشناسد و بر آن تأکید دارد (حجرات)13 /؛ اما بر آن است تا انسان را با عناصری که مزیت
حقیقی به دنبال دارد آشنا سازد و او را از عناصری که مزیت موهوم و غیرحقیقی ایجاد میکند
برحذر دارد .بنابراین ،قرآن ،برای انسان دو نوع مزیت موهوم و مزیت حقیقی متصور است.
مزیت موهوم به حالتی گفته میشود که از عناصر و مؤلفههای غیرحقیقی ناشی شده است.
توضیح آنکه بسیاری از مردم به دلیل دلبستگی به زندگی مادی دنیا الجرم امتیاز و کرامت را در
مزایای زندگی دنیا ،یعنی در مال و جمال و حسب و نسب و امثال آن ،جستوجو میکنند و همۀ
تالش و توان خود را در به دست آوردن آن به کار میگیرند تا با آن به دیگران فخر بفروشند و
برای خویشتن کرامت و سروری کسب کنند (طباطبایی  :1390ج  .)327 ،18از منظر قرآن،
برخورداریهای مادی فی نفسه مایۀ رشد و کرامت انسانی نیستند؛ بلکه امکانی برای ابتال و امتحان
هستند (تغابن .)15 /بنابراین ،نحوۀ بهرهبرداری از آنها تعیینکنندۀ جهات رشد و کرامت انسان
است و انسان نباید دچار این خطای محاسباتی شود و کرامت را در فزونی برخورداریهای مادی
بداند (قطب  :1425ج  .)2910 ،5فزونی برخورداریهای دنیا لزوماً دلیل بر مزیت نیست که کسی
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بخواهد با اتکا به آن بر دیگران فخر بفروشد و سروری کند؛ بلکه گاهی اوقات انسان را تا مرحلۀ
شقاوت و هالکت نیز میرساند (قصص 76 /ـ  .)81ارزشمندی این قبیل امور به این است که
انسان بتواند با بهرهگیری از آن زمینۀ تقرب به خدا را فراهم کند؛ وگرنه خود این امور فی حد
نفسه تقرب به خدا را به همراه ندارد (سبأ .)37 /در آیۀ  13سورۀ حجرات نیز به این امر اشاره
شده که برخی از انسانها وجود تفاوت و تنوع (قومی ،قبیلهای ،و  )...را ،که عاملی برای ایجاد
حیات اجتماعی انسان و ارتقای آن است و زمینۀ گسترده برای همیاری اجتماعی به شمار میرود،
دستاویزی برای برتریطلبی خود قرار میدهند .درحالىکه اینگونه مزایا مزیتهاى موهوم و خالى
از حقیقتاند و ذرهاى شرف و کرامت به انسان نمىدهند و او را تا مرحلۀ شقاوت و هالکت
ساقط مىکنند (طباطبایی  :1390ج .)327 ،18
در مقابل مزیتهای موهوم ،مزیتهای حقیقی قرار دارند که از عناصر و مؤلفههای حقیقی
نشئت میگیرند .مهمترین عنصری که در این زمینه از سوی قرآن معرفی شده است تقواست.
خداوند ارزش واقعی انسان را نه در امور زودگذر و متزلزل بلکه در اموری قرار داده است که در
ارتباط با ذات انسان بهخصوص عنصر تقوا قرار دارد (مکارم شیرازی  :1371ج  .)199 ،22کرامت
بیشتر انسان در پرتو میزان تقوای اوست (حجرات .)13 /تقوا ،به منزلۀ یک قابلیت درونی در
مدیریت تمایالت و غرایز انسانی ،فرد را مهیای غلبه بر برتریطلبی به واسطۀ تعلقهای نژادی و
قومی و  ...میکند .رهاورد این امر حفظ کرامت انسان است .زیرا کرامت انسان در پرتو حفظ
بنیان های شخصیتی انسان در خط اعتدال است و هر عاملی که موجب شود انسان از جهت اعتدال
به سمت و سوی افراط یا تفریط کشیده شود کرامت انسانی را خدشهدار خواهد کرد و از آنجا که
تقوا موجب میشود انسان از لغزیدن در جنبههای افراط و تفریط عقلی و اخالقی و رفتاری مصون
و محفوظ بماند عاملی برای حفظ کرامت انسان به شمار میرود.
ارزشگذاری افراد جامعه بر اساس تعلقات قومی و نژادی و ظهور برتریطلبی برخی بر برخی
دیگر در پرتو آن زمینۀ خدشهدار شدن کرامت انسانی را فراهم میسازد و بدینسان رفتارهای
متعصبانه و خشن و تند از او در قبال دیگران سرمیزند که با هیچیک از اصول انسانی مطابقت
ندارد .توضیح آنکه آنچه خداوند ،به علم خود ،هدف زندگى انسانها قرار داده هدفى است که بر
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سر به دست آوردن آن اختالف و تنازع و تعرض به حقوق دیگران پیش نمیآید زیرا این امور،
خود ،خالف تقواست و کسی که تقوا را هدف خود قرار داده است برخالف اقتضائات آن اقدام
نمیکند .برعکس ،برای به دست آوردن هدفهاى موهوم مزاحمتها و جنگها و خونریزیها
پیش مىآید .زیرا ،به دلیل محدودیت منابع و البته میل قدرتطلبی انسان ،هر کسی مىخواهد بیش
از دیگران منابع را به خود اختصاص دهد و برخورداریهای مادی را به صورت حداکثر در
انحصار خود درآورد (← طباطبایی  :1390ج  )328 ،18و این زمینۀ اختالف و گسست اجتماعی
را پدید میآورد .نکتۀ قابل توجه این است که قرآن معرفی تقوا به عنوان مالک برتری را به
گونهای بیان می دارد که خود این مالک و اقتضائات آن به دو گونۀ سلبی و ایجابی زمینه را برای
همیاری اجتماعی فراهم میآورد و ریشۀ هر گونه برتریطلبی اجتماعی را ،حتی با مد نظر قرار
دادن تقوا ،میخشکاند .از جهت سلبی ،اگر تقوا رهاوردی از جهت برتری نسبت به دیگران داشته
باشد ،فقط برتری در نزد خداست و اساساً قرار دادن تقوا به منزلۀ مالک برتری بر سایر انسانها از
سوی انسان ،خود ،مغایر با تقواست .به همین دلیل ،در انتهای آیۀ مورد بحث میفرماید« :إِنَّ اللَّهَ
عَلِیمٌ خَبِیر ».تا به این حقیقت اشاره کند که تقوا یک صفت روحی و باطنی است و بهراحتی قابل
سنجش نیست .بنابراین ،حقیقت برتری افراد در تقوا نیز تنها در علم الهی جا دارد و نمیتواند
مالکی برای برتری بر غیر قرار بگیرد .با این بیان ،افراد مؤمن به خدا تالش میکنند با ارتقای سطح
تقوای خویشتن به درجات باالیی از کرامت نزد خداوند دست پیدا کنند .هر قدر درجۀ تقوای فرد
بیشتر باشد ،به همان میزان از ورود به موقعیتهای اجتماعی که دستاویز تفرقه و تشتت اجتماعی
بر اساس برتریطلبی است اجتناب خواهد کرد .در چنین وضعیتی ،تفاوتهای اجتماعی نهتنها
عاملی برای گسست اجتماعی نخواهند بود ،بلکه عاملی برای شناخت بیشتر از یکدیگر و کسب
مزیتهای نسبی در پرتو آن و بهکارگیری آن در فرایند مشارکت اجتماعی به منظور توسعۀ کیفیت
زیست اجتماعی خواهد بود .اما از جهت ایجابی ،با توجه به اینکه مفهوم تقوا در آیات قرآن
متناسب با سیاقی که در آن به کار رفته است متفاوت است ،میتوان اینگونه بیان کرد که مصداق و
ظهور عملی تقوا در موقعیتهایی که زمینۀ وجود مزیت اجتماعی ،اعم از موهوم و حقیقی ،است
عبارت است از خدمت کردن به مردم و منفعت رساندن به آنها (مغنیه  :1424ج )124 ،7؛ یعنی

 42

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1401

مالک قرار دادن تقوا ،به مثابۀ مالک ارزشگذاری اجتماعی ،میدان فراخی را برای به اشتراک
گذاردن توانمندیها و مزیتهای خود با مزیتها و توانمندیهای دیگران فراهم میآورد و پیوند
بین انسانها را در جهت تأمین منافع جمعی عمیقتر میکند .بنابراین از تقوای اجتماعی میتوان به
منزلۀ یکی از مؤلفههای اصلی تولید و توزیع بهینۀ سرمایۀ اجتماعی یاد کرد.
نتیجه
روابط اجتماعی جایگاه تولید و توزیع سرمایۀ اجتماعی است .بر این اساس ،مدیریت روابط و
عناصر اثرگذار بر همگرایی و واگرایی آن الزمۀ توسعۀ سرمایۀ اجتماعی است .تجربۀ تاریخی
حیات اجتماعی انسان نشان داده است که ساختار اجتماع انسان همواره با تفاوتها و تنوعهای
گوناگون آمیخته بوده است؛ از جمله تنوع ملیتی ،قومی ،نژادی ،و بهتبع آن تفاوت زبانی ،رنگ،
فرهنگ ،و  ...نحوۀ مواجهه با این دست از تفاوتها نقش بسزایی در واگرایی و همگرایی و ظهور
برخی خلقیات اجتماعی دارد .اگر این تفاوتها منشأ و خاستگاه ظهور برتریطلبی و تعصبهای
قومی و قبیلهای و انحصارگرایی و  ...باشد ،بر واگرایی اجتماعی افزوده میشود و پایگاه ایجاد و
توزیع سرمایۀ اجتماعی ،یعنی روابط ،به مخاطره میافتد .پدیدۀ نژادپرستی در برخی کشورها یا
پدیدۀ تالش برای ایجاد انگارههای برتریطلبانه از سوی یک قوم یا تضعیف آن از سوی دیگر
اقوام در برخی جوامع ماحصل مواجهۀ ناصحیح و خطاناک با تفاوتهای یادشده است .واکاوی
آیات قرآن در این زمینه بیانگر این است که این تفاوتها در نظام هستی یک امر طبیعی است و
اساساً پدیدار شدن حیات اجتماعی انسان و تداوم آن در طول تاریخ حیات بشر در گرو همین
تفاوتها بوده است .در واقع ،یکی از وجوه تدبیری خداوند برای ادارۀ نظام آفرینش انسان جعل
تکوینی تفاوتهای قومی و قبیلهای است که از آن به سنتهای اجتماعی مطلق یاد میشود.
بنابراین ،این امر خارج از ارادۀ انسان است و انسان نمیتواند در تضییق یا توسعه یا حذف اصل
این سنت گام بردارد ،بلکه باید با فهم و شناخت حکمت جعل تفاوتها نحوۀ مواجهۀ خود و
سامانبخشی به موقعیتهای ارتباطی خود در پرتو آن سنتها را مدیریت کند .غایت این مدیریت
حفظ انسجام و همگرایی اجتماعی و تولید سرمایۀ اجتماعی به منظور بهینهسازی حیات اجتماعی
انسان است .در غیر این صورت ،هر گونه تالشی از سوی انسان برای مستمسک قرار دادن این
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تفاوتها برای هر گونه برتریطلبی و  ...منجر به نزول سطح کیفی حیات اجتماعی انسان و در
مرتبۀ شدیدتر آن منجر به از بین رفتن نسل انسانی میشود.
قرآن برای مدیریت موقعیتهای ارتباطی انسان در پرتو تفاوتهای یادشده راهبردهایی را
معرفی کرده است و عنایت انسان به آنها و کاربست در مدیریت ارتباطی با دیگر انسانها زمینه را
برای همگرایی اجتماعی فراهم میکند .راهبردهای معرفیشده از سوی قرآن در تطابق با مؤلفههای
سرمایۀ اجتماعی هستند .بازنمایی یگانگی هستی انسانها و تأکید بر اشتراک جنس و خلق انسانها
از مهمترین راهبردهای قرآنی برای مدیریت ارتباط در موقعیتهای منجر به واگرایی است .بر
اساس این راهبرد ،پیوند ذهنی و شناختی بین اعضای جامعه ناظر به یگانگی هستی انسانها ایجاد
شده و تعامالت اجتماعی افراد در وهلۀ اول فارغ از هر گونه تعلقی به قومیتها ،ملیتها ،نژادها،
و  ...از آن متأثر میشود .بنابراین ،سطح تنشهای ذهنی و شناختی کاهش پیدا میکند و تعامالت
سازنده و پیشبرنده بر مبنای انسانیت شکل میگیرد .اما ،از نظر پیوند عینی و ارتباطی ،راهبرد
قرآن ناظر به دو موضوع است .موضوع نخست مشخص کردن رویکرد کالن ارتباطی به منظور
مدیریت ارتباط در بستر تفاوتهای قومی و  ...است« .تعارف» رویکرد کلی قرآن در این زمینه
است .مؤلفۀ ارتباطی «تعارف» تفاوتهای یادشده را عنصری برای شناخت بیشتر یکدیگر و
استفاده از ظرفیتهای هم به شمار میآورد؛ با این توضیح که انسان و جوامع مختلف انسانی به
لحاظ طبیعی واجد یکسری توانمندیها و امکانات و بهرهها هستند و در عین حال فاقد برخی
دیگر از آنها ،که با همکاری با هم میتوانند منابع الزم را برای جبران کمبودهای خویش و
نقصهای دیگران فراهم سازند .مؤلفۀ ارتباطی «تعارف» رویکرد کلی ارتباط را در جهت پیشگفته
مشخص میکند و موقعیتهای متفاوت ارتباطی را میتواند بهینهسازی کند .با وجود این ،انسانها
به دلیل کمالگرایی خود به دنبال کسب مزیتهای نسبی بر دیگراناند و این امر یک کنش فطری
از سوی انسان است و نمیتوان آن را از صحنۀ حیات انسان کنار گذاشت .تالش برای کسب
مزیتهای نسبی در موقعیتهای ارتباطی ،که در بستر تفاوتهای اجتماعی صورت میگیرد،
نیازمند مدیریت است؛ وگرنه تبدیل به انحصارگراییها ،برتریطلبیها ،و  ...خواهد شد .قرآن کریم
برای مدیریت این امر تالش انسان برای کسب مزیت نسبی را به رسمیت شناخته و در عین حال
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راهبرد «تقوای اجتماعی» را پیشنهاد داده است تا انسان بر اساس آن ملکۀ درونی الزام درونی را
برای هدایت صحیح این کنش فطری داشته باشد .بنابراین« ،تقوای اجتماعی» دومین راهبرد قرآن
برای مدیریت ارتباطات در بستر تفاوتهاست.
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