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 مقدمه

 

باشند تا بتواننـد در    نیازمند تبادل افکار و اندیشه می« فطرت»جوامع انسانی بر اساس 

ای را برای تکامل  تعامل سازنده                                                  این بستر نیازهای روحی و ماد ی خود را تأمین کرده و 

و پیشرفت خود در بستر گفتگو ساماندهی کنند. نیز بتوانند از این طریق به همگرایی، 

، به عنوان حلقـۀ اتصـال، پیشـرفت هـر چـه بهتـر و       «همبستگی اجتماعی»همدلی و 

سریعتری را در عرصۀ زندگی اجتماعی رقم زده و مانع بروز شکافهای اجتماعی در بین 

کوشند بـرای رسـیدن بـه همبسـتگی اجتمـاعی مطلـوب،        ر جامعه گردند. لذا میاقشا

 بسترهای الزم و قانونی آن را فراهم نمایند. 

-شناسـان، راهکـارهایی را برای بسترســازی و شـکل   مکاتب گوناگون بشری و جامعه

اند. در این راستا جوامع اسالمی و باالخص جهان  دهی همبستگی اجتماعی ارائه کرده

گیری از دانش بشری، به رهنمودها و راهکارهایی تکیه دارنـد کـه از                   تشی ع، ضمن بهره

طریق هدایتهای مبتنی بر وحی برای آنها فراهم آمده است. لذا خطاهای مکاتـب یـاد   

شده در آنها راهی ندارد. خداوند راه رشد و تکامل بشر بـرای رسـیدن بـه همبسـتگی     

 به روشنی ترسیم نموده است:اجتماعی را اینگونه در قرآن کریم 

آنگاه که دشمنان ]یکدیگر[ بودید، پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطـف او  »

برادران هم شدید. و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید. اینگونه خداوند 

مؤمنان  در حقیقت» 1«.کند. باشد که شما راه یابید های خود را بر شما روشن مینشانه

 . ۲«با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید
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  15//    مقدمه

یداهلل علـی  »فرمایند:  نیز در تشویق جامعه به همدلی و همگرایی می )ص(پیامبر گرامی

بـا هـم همبسـتگی    »فرماینـد:   مـی  )ع(. امام علی1«الجماعه؛ دست خدا با جماعت است

نسـبت بـه هـم محبـت کنیـد تـا       داشته باشید تا خداوند پراکندگیتان را جمع کند و 

 .۲«خداوند میان شما الفت برقرار کند

                                                                            تحو ل، تکامل و شکوفایی هر انسانی در گرو نحوۀ تعامل اجتماعی اوسـت و شخصـیت   

وی بر اساس روابط او با اطرافیانش، چه در حوزۀ خانواده و چه در حوزۀ اجتماع، شکل 

سیار مؤثری است که فرد بـرای  مشی زندگی اجتماعی، عامل ب گیرد. تعادل در خط می

پیوند مستمر خود با خانواده، بستگان و جامعه به آن نیازمند است. چنانچه بسـترهای  

توانـد تعامـل    حقوقی و عرفی در هر جامعه نهادینه شده باشند، هر فرد و نهـادی مـی  

                                                                           مفید و مؤث ری را که الزمۀ زندگی جمعی است به دست آورده و آن را برای رسیدن به 

 ادل در رفتار و گفتار اجتماعی خود رصد و مدیریت کند.تع

                                                                           برای ایجاد، گسترش و تحکیم همبستگی اجتماعی ضروری است کـه عوامـل مـؤث ر و    

انگیزۀ گفتگو و تعامل مثبت را شناخت که این عوامل شامل ارزشها، نمادهـا و معـانی   

تعامـل بـین                                                                  خاص  فرهنگ عمومی اجتماع است. لذا شناخت این معانی راه گفتگـو و 

افراد، گروهها، مردم، دولتها و بالعکس را هموار سـاخته و چنانچـه در ایـن زمینـه بـه      

« تعامـل اجتمـاعی  »هـای  توان به انگیـزه  عالیق و نیازهای طرف مقابل توجه شود، می

هـا تـالش نمـود تـا از ایـن      تلنگر زده و آنها را بیدار ساخت و در جهت افزایش انگیزه

روابط دو جانبه احساس رضایت و نشاط کند و خـود در ایـن راه    طریق طرف مقابل از

                                                                             پیشقدم شود. این مسئله همان عامل مؤث ری است که برقراری تعامل را میس ر ساخته و 

 کند. زمینۀ گسترش همبستگی اجتماعی را فراهم می

                                                           
 .4/4۶۶/31۶۶: "سنن الترمذی"؛ 1۶۲/1۶7: "            مسند الش هاب"  - 1
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  1۶//    مقدمه

کنند و تالش و کوشـش  در این فرآیند فرد و جامعه سختیها و نامالیمات را تحمل می

شود؛ چرا کـه در ایـن فضـا، احسـاس همـدلی و       این شرایط دلچسب و شیرین می در

روابط عاطفی گسترش یافته و افراد خود را در توسعه و پیشـرفت جامعـه و سرنوشـت    

تفاوتی اجتماعی به کار و تالش و خالقیـت   دانند و به این ترتیب بیجمعی مسئول می

 گردد.        مبد ل می

های مختلف اجتماعی، مثل اقتصاد و سیاسـت  دۀ پدیدهبا توجه به جهانی شدن فزاین»

انـد کـه    شناسان تا آنجا پیش رفتهو ارتباطات جمعی و علوم و فناوری، برخی از جامعه

توان با انـدکی   اند. با عنایت به فرآیند جهانی شدن، می                          مد عی حذف مقولۀ جامعه شده

                            میـت حـد  و مـرز قلمـرو                                                          تعم ق به این نکته مهم و حس اس پی برد که چگونه حت ی اه

                                                                            جغرافیایی جای خود را به اهمی ت حد  و مرزهای اجتماعی و فرهنگی سپرده است. حد  

و مرزی که دیگر توپ و تفنگ قادر به نگهداری از آنان نیست؛ بلکه ماهیـت و میـزان   

توانـد بـه پاسـداری و حفاظـت از آن      اصطالح استحکام نظم اجتماعی است که مـی به

                                                                    ز شواهد زندۀ موجود برای اثبات چنین اد عـایی فروپاشـی بلـوك شـرق     بپردازد. یکی ا

 1«است.

همبسـتگی  »            ـ                                     توان به اهمی ت گفتگـو و تعامـل بـرای ایجـاد                               با تأم ل در موارد فوق می

                                                                   پی برد. ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از دیگر پیامدهای مهم  و اساسی « اجتماعی

ای نیرومنـد بـرای حفـظ    ن اهرم و پشـتوانه هستند که در دنیای کنونی از آنها به عنوا

شـود. لـذا در    نظام و اجتماع در رویارویی با چالشهای داخلـی و جهـانی اسـتفاده مـی    

جوامعی که همبستگی اجتماعی در آنها از استحکام بیشتری برخوردار است، مشکالت 

    حل  پیش رو بر دوش دولتمردان و مردم سنگینی نخواهند کرد و همۀ افراد خود را در 

داننـد. پـس احسـاس مسـئولیت و     مندی از منافع و پیشرفتها سـهیم مـی  آنهـا و بهره
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شخصیت افراد در جامعه، سرمایۀ گرانبها و کارسازی برای غلبه بر مشکالت در عرصـۀ  

 تعامالت اجتماعی است. 

چنانچه تاریخ سیاسی و اجتماعی کشورمان را مورد بررسی قرار دهیم، به ایـن نتیجـه   

هایی که انسـجام و همبسـتگی اجتمـاعی و    که ساختارهای فرهنگی در دورهرسیم می

هـای  همسویی و اشتراك منافع بر جامعه حاکم بوده، منسـجم و یکپارچـه، و در دوره  

همراه با گسست اجتماعی و حاکمیت فردی، از هم گسـیخته و فاقـد نظـم و انسـجام     

تگی، به تـاریخ، شکسـتها و   اند؛ لذا ضروری است که برای ایجاد و گسترش همبسبوده

پیشرفتهای گذشته رجوع کنیم و با هدف کسب تجربه، گذشته را چراغ راه آینده قرار 

سالۀ انقالب اسالمی، معبری است که با تحلیل و کنکـاش   40خصوص تاریخ دهیم. به

 بینی کرد.توان آیندۀ روشنی را برای کشور پیش                          در نقاط ضعف و قو ت آن، می

شـرکت همگـانی در یـک    »شناسی بنگریم، شعار شروطه از منظر جامعهاگر به تاریخ م

را در ادبیـات  « یافته برای ادارۀ جامعـه و حاکمیـت بـر سرنوشـت خـویش     برنامۀ نظام

بینیم. در مدل مشروطه، هر کسی شاه خویشتن و از اجتماعی آن جنبش می -سیاسی

کـه توسـط مـردم    استقالل فردی برخوردار اسـت و سیاسـتمداران خادمـان مردمنـد     

 شوند.  برگزیده می

فهمید. روزی از صدر مظفرالدین شاه قاچار مفهوم مشروطیت را نمی»مشهور است که 

اعظم خود پرسید: این مشروطه چه معنی دارد؟ صدر اعظم در جواب گفت: قبلۀ عالم، 

مشروطه یعنی اینکه تا حاال یک شاه بود و صدکرور رعیت و از این پس صد کرور شاه 

 .1«شد و یک رعیت که قبلۀ عالم باشندبا

نکته این کالم طنزآمیز این است که برای پیشرفت و توسعه و حاکمیت بـر سرنوشـت   

کشور باید مشارکت و عقل جمعی و مصالح عمومی مالك عمل قرار گیرند، نه منعفت 

                                                           
  .   1۶۲                               : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ص  "                                                بررسی علل و عوامل تقد م مصالح جمعی بر منابع فردی "  ـ  1
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های اجتماعی اسالم در حکومتهـای بـا پشـتوانۀ    یک شخص و یا گروه. لذا طبق آموزه

ی، منافع فرد در منافع جمع نهفته بوده و به نوعی منافع فردی و جمعی در هـم  مردم

اند. چنانچه منافع جامعه را ارجح بدانیم، در این بستر افراد نیز به منـافع فـردی   تنیده

برای حفظ همبسـتگی اجتمـاعی، بـر اسـاس      )ره(دست پیدا خواهند کرد. امام خمینی

رزیدند که هر کاری را از مجاری قانونی آن پیگیری وهای دینی تأکید و اصرار میآموزه

کرده و به سرانجام برسانید. همچنین ایشان مصالح نظام و اجتماع را نیز بسیار گوشزد 

تـأمین مصـالح کشـور و تشـخیص     )ره( کردند. لذا باید توجه کنیم که از منظر امـام   می

د و بـرای مصـالح   مصلحت در چارچوب قانون قابل پیگیریند و نباید خلط مبحـث کـر  

 شخصی و گروهی قانون را زیر پا گذاشت. 

تان روی مرز قانون عمـل  بپذیرید قانون را. همه»کردند:  ایشان در این زمینه تأکید می

 .1«آید بکنید. اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند اختالف دیگر پیش نمی

یشـان، تـالش   همچنین در طول حیات جوامع گوناگون و بر اساس ویژگیهـای اجتماع 

شود که با تبیین قوانین و معیارهای قابل قبول اجتماعی، اکثریت جامعه بر سر آنها می

به تفاهم رسیده و در بستر قوانین موجود همبستگی اجتماعی تأمین و نهادینـه شـود   

 تا آسیبها و گسستهای اجتماعی اتفاق نیفتد. 

دادن سیرۀ نظری و عملی امام با توجه به چنین رویکردی، مجموعۀ حاضر با محور قرار

را تبیین و تحلیـل کنـد و   « همبستگی اجتماعی»تالش نموده تا بنیانهای  )ره(خمینی

راهکارهای مورد نظر را در حد توان عرضه نمایـد. امیـد اسـت کـه ایـن مجموعـه بـا        

تأثیرگذاری در پیوند اجتماعی و استمرار آن، سهم نـاچیزی از تکلیـف خـویش را بـه     

                                                                  ـ   ه و فتح بابی باشد برای پژوهشهای کالن در این زمینه. نیز امیدوارم نی ت   انجام رساند

صادقانه و خالصانه در تهیۀ این کتاب نمود بیشتری داشته باشد و مـورد توجـه خـالق    

یکتا، تالشگران، صاحبنظران و دلسوزان در این عرصه قرار گیـرد و سـروران ارجمنـد    
                                                           
  .   378    ، ص   14    : ج  "          صحیفۀ امام "  ـ  1
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گوشزد قرار دهند. از ایـن بابـت، پیشـاپیش     کاستیهای این اثر را مورد نقد و بررسی و

 دارم. تشکر و قدردانی خود را اعالم می

 شامل: "همبستگی اجتماعی"این مجموعه در دو بخش تنظیم شده است . بخش اول 

ـ ۲ـ گفتـگو و تعامل نیاز فطـری و روحی بشـر؛ 1فصل اول: پیشینۀ تاریخی؛ شامل  -

ـ گفتگو و تعامل در قـرآن؛  3                نگ دینی و مل ی؛ پیشینۀ تاریخی گفتگو و تعامل در فره

 .)ع(و ائمه )ص(ـ فرهنگ گفتگو و تعامل در سیرۀ پیامبر4

ــ تـالش و ارادۀ جمعـی بـرای سـاماندهی      1فصل دوم: محورها و موضـوعات؛ شـامل    -

ــ حمایـت و پشـتیبانی از    3ـ ایجاد بسترهای مناسب برای گفتگو و تعامل؛ ۲اختالفات؛ 

ـ پرهیز از سوء ظـن و  5ـ حمایت از حقوق اجتماعی افراد؛ 4جامعه؛  کرامت و شأن افراد

ــ  7 ـ استقبال از گفتگوهای منطقی و پرهیز از تنش و منازعه؛۶واکنشهای غیر اخالقی؛ 

ـ پایبنـدی به 9ـ ترویج رفتار و روابط اخالقی؛ 8                                      عمل به تعه ـدات و پایبندی به مقر رات؛ 

ــ نویسـندگان   11رسانی به جامعــه؛  درت خـدمتـ انگیـزۀ کسب قـ10نظـم و قـانون؛ 

 ـ استفاده از خرد جمعی و شور و مشورت.1۲                             حافظ منافع مل ت و نه گروهها؛ 

ـ 1فصـل سـوم: تعامـل و همبستـگی اجتـماعـی در مکتـب امـام خمینـی؛ شامـل  -

ــ مکتـب   3گرایـی تعـادلی )دورکـیم(؛    ـ مکتب ساخت۲روانشناسی تعامل اجتماعی؛ 

ـ مکتب 5ـ مکتب گفتگویی ـ توافقی )هابرماس(؛  4                         گرایی تضاد ی )دارندورف(؛ ساخت

ــ تعامـل و همبسـتگی در سـیره و کـالم امـام       ۶گرایی انتخابی )امام خمینـی(؛  تعالی

ـ جایگاه دولتمردان در ایجـاد بسترهــای الزم تعامــل و گفتگــو؛    خمینی؛ شامل الف

ــ نقـش   نگ صحیح گفتگـو و تعامـل؛ ج  ـ نقش وسایل ارتباط جمعی در تولید فرهب

کوشندگان سیاسی و احزاب؛ دـ اصالح نقایص قانونی و ارائۀ راهکارهای صحیح اجرای 

 آن از طریق پژوهش؛ هـ ـ تأمین و گسترش همبستگی اجتماعی.

در جامعـه در  « همبستگی اجتماعی»در این فصل به راهبردهای امام برای ساماندهی 

ه خواهیم کرد، که ایشان با محور قراردادن قـانون، نهادهـای   بستر گفتگو و تعامل اشار
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قانونی و مدنی را ملزم به تبعیت از آن دانسته و اجرای آن را بدون تبعیض مالك عمل 

ای از تـر موضـوع، چکیـده   اند. در ابتدای این مبحث نیز بـرای تبیـین روشـن   قرار داده

 یم کرد. دیدگاههای برخی روانشناسان اجتماعی را ارائه خواه

ـ عالقمندی بـه مشـارکت اجتمـاعی و    1فصل چهارم: پیامدهای گفتگو و تعامل؛ شامل:  -

 ـ تعدیل چالشهای سیاسی ـ اجتماعی؛ 3ـ حاکمیت نظم و قانون در جامعه؛ ۲گسترش آن؛ 

گرایی و سازش ـ حاکمیت تعادل۶                                 ـ تأمین توسعۀ مل ی و امنیت مل ی؛ 5ـ نقدپذیری؛ 4

ــ فراهــم شــدن    8الملــل؛   ـ توانمندی در روابـط بـین 7رها؛ هنگام بروز اختالف نظ

ــ پرهیـز از افـراط و    10نگـری؛  ـ خردورزی و آینده9های رشد فرهنگی جامعه؛ زمینه

های  گیریسازی و تصمیمـ تصمیم1۲ـ ایجاد روحیۀ تالش و خدمتگزاری؛ 11تفریط؛ 

 جتماعی مردم؛ـ رشد آگاهی، عقالنیت و بصیرت سیاسی ـ ا13مؤثر و راهگشا؛ 

 گیری. خالصه و نتیجه -

ّمی باشد که شامل: "وفاق اجتماعی"بخش دوم تحت عنوان 

شـامل آسیبهــای فکـری و عقــلی،      ؛«آسيبّشناسیّوفاقّاجتماعی»ّ-فصلّدوم

شناسی رقابتهای انتخاباتی، عدم انعطاف در تعـامالت سیاسـی   گریزی و علل آن، آسیبقانون

 دی و گروهی بر منفعت اجتماعی، و افراط گرایی؛)قهر سیاسی(، تقدم منافع فر

 درّجامعههّ؛«ّوفهاقّاجتمهاعیّّ»راهبردهایّایجادّوّگسهترشّّّ-فصلّسوم

سازی آن )نخبه پـروری(،                                                       شامل بسترسازی برای ارتقای فرهنگ دینی و مل ی و نهادینه

گرایی )صیانت از آزادی و رأی مردم(، نقـش راهبـردی والیـت    تأکید بر قانون و قانون

وگو و تعامل، تأکید بر اهداف یه و رهبری انقالب، ایجاد بسترهای مناسب برای گفتفق

                                                                                مشترك و مصالح مل ی شامل امنیت مل ی، منافع مل ی و تمامیت ارضی، و در پایـان هـر   

گیری نهـایی ارائـه خواهـد شـد.    بخش خالصه و نتیجۀ به دست آمده و در آخر نتیجه
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