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راهنمای تدوین و ارسال مقاالت

ـ مقاالت باید علمی ـ پژوهشی ،مستند و دارای نوآوری باشند.
ـ مقالۀ ارسالی ازحداقل  6000کلمه وحداکثر  9000کلمه بیشتر نباشد.
ـ تیترهای اصلی با شمارههای  3 ،2 ،1و ...و زیرمجموعۀ آنها با 1ـ1 ،1ـ ،...،2و 2ـ2 ،1ـ ،2و ...مشخص شود.
ـ چکیدۀ مقاله که آیینۀ تمامنما و فشردۀ بحث است ،به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی ،حداکثر در ده سـطر
ضمیمه باشد و واژگان کلیدی مقاله (سه تا هفت واژه) به دنبال هر چکیده بیاید.
ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی ،سال انتشار :شمارۀ صفحه یا شمارۀ جلد/صـفحه)
نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدی بالفاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان :شمارۀ جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگـری
از همان نویسنده باشد (همو ،سال انتشار :صفحه) استفاده شود.
ـ منابع التین ،به صورت التین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد :سـال انتشـار ،نـام خـانوادگی) و در
ارجاع بعدی اگر بالفاصله باشد ( ).Ibidنوشته شود.
ـ ترتیب منابع:
کتاب :نام خانوادگی ،نام (نویسنده /نویسندگان) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محقق یـا مصـح  ،نوبـت چـار (در
صورتی که چار نخست باشد نیاز نیست) ،محل نشر ،نام ناشر ،تاریخ انتشار.
مقاله :نام خانوادگی ،نام (نویسنده /نویسندگان)« ،عنوان مقاله داخل گیومه» ،نام نشـریه ،دوره /سـال ،شـمارۀ
جلد ،تاریخ انتشار.
ـ نام کامل نویسنده ،رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وی به دو زبـان فارسـی و انگلیسـی قیـد
شود و همراه با نشانی پستی ،شمارۀ تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.
ـ مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.
ً
ـ ارسال و دریافت مقاالت صرفا از طریق سامانۀ مدیریت نشریات به نشانی « »www.razavi.ac.irانجام میگیرد.
ـ ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ « »razaviunis@gmail.comامکانپذیر است.
اصول اخالقی مجله
ـ فهرست نام نویسندگان نشاندهندۀ همکاری آنها در تدوین مقاله است و لـذا تعیـین نـام مسـلول مقالـه و نیـز
رعایت عدم وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است.
ـ نویسندۀ مسلول فردی است که در تهیه ،آمادهسازی و ...مقاله ،سهم عمده را بر عهده دارد و نیز مسلولیت هر
گونه ایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهدۀ وی میباشد.
حقوق نویسندگان و داوران
ـ اطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریریۀ مجله محرمانه بوده و از آن محافظت میشود.
ـ داوری مقاالت توسط داوران ،بدون اطالع از نام نویسندگان انجام میگردد.
ـ نام داوران مقاله ،محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمیشود.
قانون کپیرایت
ً
ـ مقاالت ارسالی نباید کپیبرداری از آثار چارشده یا ترجمۀ آثار باشد و قبال در نشریۀ دیگـری چـار شـده یـا
برای نشریۀ دیگر به طور همزمان ارسال شده باشد.
ـ در صورت تخلف نویسندگان ،مطابق با مادۀ  3از فصل دوم قانون حمایت از حقوق پدیدآورنده (تأییدشده در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) رفتار خواهد شد.
ـ همپوشانی مقاالت چارشدۀ نویسنده یا نویسندگان تا  10درصد قابل قبـول اسـت و بیشـتر از آن شـامل قـانون
کپیرایت میگردد.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

در طول تاریخ ،حاکمیت انبیا ،اولیاء و رهبران دینی بر جامعه ،باا اناوام ملال ات
قدرت طلبان روبرو بوده است .اما در دورۀ معاصر بهویژه پس از پیروزی انقاب
اسبمی برخی از دگراندیشان ،حکومت جمهاوری را در مقاباح حکومات الهای
قرار داده و بر این باورند این دو ،دو نظام سیاسی و دو نوم حکومات هتادند کاه
ماهیدی مد ااوت دارناد .ایناان باا ن ای حاکمیات دینای ،حکومات جمهاوری را
پذیرفدهاند؛ چون معدقدناد در حکومات جمهاوری ،زمامادار خاود را متاوول در
مقابح مردم میداند و پاسالگویی حااکمان بااه ماالباات ماردم ،اماری متالو و
روشن است لیکن در حکومت دینی و والیای ،از آن رو که حاکو والیت بر مردم
دارد و قدرت خود را مدصف به دین و منشأ حکومت خاود را الهای مایداناد در
برابر آنها متؤولیدی ندارد و پاسلگو نیتت ،و تحات نظاارت آنهاا هاو نیتات و

َ

مردم نمیتوانند قدرت او را مهار یا او را عزل کنند .ایان نوشادار باا در نظرگارفدن
برخی تجربهها و بررسی منابع کدابلانهای و با روش توصی ی – تحلیلی در پای آن
است که بررسی کند آیا واقعا ذات حکومت دینی ایانگوناه اسات کاه حاکماان
خود را پاسلگوی مردم نمیداند و به همین خاطر باید عاای حاکمیات دینای را
به لقای آن بلشید! یا اینکه حکومت وقدای دینای اسات کاه خاود را مو اف باه
اجرای دسدورات دینی بداند و اکثر مردم آن را پذیرفده باشند و خاود را در مقاباح
مردم پاسلگو بداند .آنچه حا اسات دیادگاه دوم اسات و مهمدارین متادند آن
عبوه بر سیرۀ عقبء ،روایات و بیانات بزرگان دین است.
واژگان کلیدی :ن ی حاکمیت دینای ،قدسای شادن حاکماان ،پاسالگو نباودن
حاکمان.

مقدمه
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مقابلۀ مستکبران و مخالفان انبیاء با تشکیل حکومت دینـی ،پیشـینهای طـوالنی
دارد .ولی مخالفت با تشکیل حکومت دینی از سوی باورمن دان به دیـن هـم وجـود
دارد با این توجیه که در ذات حاکمیت دینی پاسخگو بودن به مردم وجود ندارد هر
چند رگه هایی از این دیدگاه در سدهه ای میانی دیده میشود اما در دورۀ معاصر بـا
پیدایش اندیشه های سکوالریستی در غرب تلوریزه شده است؛ دربارۀ قدرت و منشأ
آن ،وظایف و ویژگی های حاکم اسالمی ،و آسیب هایی که از بیرون حکومت دینی
را تهدید می کند تحقیقاتی سامان یافته است .اما آنچه به صورت منسجم بیان نشده
و نگاشتۀ حاضر در پی آن است ،نقد و بررسی دالیل ادعایی کسـانی اسـت کـه بـا
نگــاهی درون دینــی معتقــد بــه پاســخگو نبــودن و قدســی شــدن حاکمــان در ذات
حکومت دینی هستند.

 .1تبیین اصل آسیب

از آنجایی که دین ،مقدس است و از عالم دیگری آمده است و بـا وحـی و تجربـه
غیبی سروکار دارد و مادی نیست یکی از آسیبهای ویژۀ حاکمیت دینی قدسی شـدن
حاکمیت است .حاکم در حکومت دینی قدرت خود را متصف به دین میداند ،داعیـۀ
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دفاع از دین دارد و منشأ حکومت خود را الهی میداند لذا مردم نمیتوانند قـدرت او را
مهار یا او را عزل کنند( .جمعی از نویسندگان)77 :1378 ،
ْ ُ ْ ُ َّ َّ
در دین شریف اسالم ،چنانکه فرمود ﴿ ِإ ِن الحكم ِإال ِلل ِه﴾ (انعاام57/؛ یوسا  40/و )67
حــق اعمــال قــدرت و حاکمیــت اختصــا بــه خداونــد دارد بــر خــال آنچــه در
حکومتهای غیر دینی و غیر الهی دیده میشود که منشأ قـدرت و حاکمیـت انسـان و
حکومت فردی یا گروهی است؛ بنابراین حاکمیت فرد در نظام اسالمی اگر چـه گفتـه
میشود مبتنی بـر خواسـت و ارادۀ مـردم اسـت؛ امـا اعمـال ایـن اراده در طـول اراده و
حاکمیت الهی ،یعنی بر اساس آموزههای دین اسالم است .حضـرت علـی در بیـان
انگیزه و فلسفۀ قبول حکومت میفرماید« :خدایا تو میدانی که آنچه انجـام دادیـم نـه
برای رغبت به قدرت بود و نه برای ز یاده خواهی از مال بیارزش دنیا ،بلکه برای آن بود
که نشانههای دینت را به جایش بازگردانیم ،و برنامۀ اصالح را در شهرهایت آشکار کنیم
ّ
تا بندگان ستم کشیدهات ایمنی یابند ،و حدود معطل شدهات بـر پـا شـود» (ساید رضای،
151 :1414؛ انصاریان.)174 :1378 ،
روشن است اگر مشروعیت حکومت از جانب مردم نیست و حکومت الهـی اسـت
چرا حاکمان باید به مردم پاسخ دهند؟ چه وظیفهای در برابر مردم دارنـد؟ فـرک کنیـد
همۀ مردم ناراضی باشند چه اثری دارد؟ حتی بر پایه برخی دیدگاهها حاکم اسـالمی بـه
هیچ وجه پاسخگوی رفتار خود در برابر مردم نیست و اگر هم در مواردی به مردم پاسخ
میدهد از سر لطف و همراه کـردن بیشـتر مـردم بـرای پیشـبرد اهـدا اسـت و گرنـه
وظیفهای ندارد! اتفاقا شواهد تاریخی حاکی از آن است تمام کسانی که به نـام دیـن در
طول تاریخ بر مردم حکومت کردند برای دیدگاههای مردم در امر حکومت شأنی قائـل
نبودند .البته این منافاتی با این ادعا که بسیاری از آنها با مردم ارتباط داشتند ،حر آنها
را میشنیدند و بـه آنهـا خـدمت مـیکردنـد و ...نـدارد؛ زیـرا سـخن ایـن نیسـت کـه
حکومتهای دینی خدمت نکردند ،ای بسا که خدمت آنها اگر از دیگـر حکومـتهـا
بیشتر نبوده کمتر هم نبوده است بلکه سخن در این است که برای مردم حقی به عنـوان
منبع و منشأ مشروعیت قائل نبودند البته در این میان باید حساب معصومان را جدا کرد.
آنچه باید صادقانه پذیرفت این است که در حکومت دینی ،ایـن خطـر وجـود دارد کـه
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کسانی برای توجیه کارهای خود پشت دین سنگر بگیرند و اجازۀ سؤال و استیضـاح بـه
مردم ندهند (همان کاری که حکومتهای مـدعی دینـی بـودن ماننـد بنـی امیـه ،بنـی
عباس ،صفویه ،عثمانیها ،سعودی و ...انجام داده و میدهند).
حال برخی از دگراندیشان ،حکومت جمهوری را کـه نظـامی مبتنـی بـر آراء مـردم
است در مقابل حکومت الهی قرار داده و بر این باورند ایـن دو ،دو نظـام سیاسـی و دو
نوع حکومت هستند که ماهیتی متفاوت دارند و بالتبع هر یک دارای لوازم خا خـود
است البته اشـتراکاتی هـم دارنـد .یعنـی هـر دو حکومـت هسـتند و هـر دو وجودشـان
ضروری است و مصلحت مردم در هر دو رعایت میشود اما تفاوتهای فراوانی دارند.
اینان یکی از تفاوتهای حکومت جمهوری با حکومت والیی را در این میدانند که در
حکومت جمهوری ،زمامدار خود را مسـلول در مقابـل مـردم مـیدانـد و پاســخگویی
حـاکمان بـه مطالبات مردم ،امری مسلم و روشن اسـت و حـاکم تحـت نظـارت مـردم
است زیرا حاکم وکیل مردم است لیکن در حکومت والیـی ،از آن رو که حاکم والیت
بر مردم دارد ،در برابر آنها (مولی علیهم) پاسـخگو نیسـت و مسـلولیتی نـدارد و تحـت
نظارت آنها هم نیست .لذا ایـن دو حکومت با یکدیگر متعارک و ناسازگارند .یا باید به
فقیه منصوب از جانب خداوند برمردم ،معتقد بود و پاسـخگویی را
والیت مطلقه
شرعی ِ
ِ
ِ
مـحال شـمرد و یا قائل به انتخاب زمامدار به عنوان وکیل مـردم؛ و ایــن دو در صـورت
حکومت
رعایت تمام خصلتهای ذاتی هر یک ،با دیگری قابل جمع نیست .از این رو
ِ
حکومت جـهموری اسـالمی مـبتنی بـر والیـت فقیـه را محـال مـیداننـد (کادیور،
به نام
ِ

)209 -207 :1387

در اینجا قبل از اینکه به نقد و بررسی این آسیب پرداخته شود الزم است هـر چنـد
کوتاه در مورد منشأ و مبدا حکومت حاکمان در حکومت اسالمی بحث شود.

 .2منشأ مشروعیت حكومت حاکمان اسالمی

در بین علمـای اسـالم دربـارۀ منشـأ و مبـدم حکومـت چنـد نظـر وجـود دارد؛ ایـن
دیدگاهها به طور مختصر عبارتند از:
نظر اول :بر اساس این نظر که ظاهر نظر اصحاب امامیه اسـت؛ حکومـت اسـالمی

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
ادعای پاسخگو نبودن حاکمان دینی در بوته نقد

یک حکومت تلوکراسی (خدا مالکی) محـ اسـت و هـیچکـ جـز خداونـد حـق
ْ ْ ا ا
حاکمیت و سیادت ندارد چرا که فرمود ﴿ ِإ ِن ال ُحك ُم ِإال ِلل ِـه﴾ (یوسا  )67/حکـم ،جـز
برای خدا نیست .این حق را خداوند به پیامبر اکـرم واگـذار نمـوده و ایشـان ،ائمـه
معصوم را با دستور الهی حال یا بدون واسطه یا با واسطه تعیین مینماینـد .در عصـر
غیبت هم فقها از ناحیۀ امامان بدین مقام منصوب مـیشـوند؛ لـذا همگـی اینهـا توسـط
خداوند تعیین می شوند و مردم و حتی خود کسانی که برای حکومت منصوب شدهاند
در اینباره هیچ جایگاهی ندارند.
نظر دوم :مبدم واقعی سلطه و سیادت مردم هستند؛ اما حاکمان منتخب مردم در هر
مورد ،حق تخلف از دستورات خداوند را ندارند .شواهد و دالیلـی بـر ایـن مـدعا اقامـه
َ ُ
شده است که عبارتند از :سلطۀ تکوینی مردم بر امور خویش؛ آیۀ کریمه قرآن ﴿ َوأ ْم ُره ْم
ُ
شوری َب ْی َن ُهم﴾ (شاوری ،)38/و روایات بسیار ز یادی که داللت بـر بیعـت مـردم بـا پیـامبر
اکرم و خلفا و سایر ائمه دارد.
نظر سوم :جمع بین دو نظر فوق به صورت طولی؛ بدین صورت که گفته شود اگـر
فردی از طر خداوند به این مقام منصوب شود ،همانند پیامبر گرامی اسالم و اهل
بیت بنابر اعتقاد شیعه؛ در این صورت حکومت و امامت متعـین و منحصـر در ایـن
بزرگواران است و بـا وجـود امکـان دسترسـی بـه آنـان اینجایگـاه بـرای دیگـری منعقـد
نمیگردد .اما در غیر ایـن صـورت مـردم حـق انتخـاب حاکمانشـان را دارنـد البتـه در
چارچوب شرایط و ویژگی هایی که برای حاکم اسالمی در شریعت اعتبار شـدهاسـت،
لذا اگر امت اسالمی شخصی را به امامت و حاکمیت برگزیدند و در اثر ایـن انتخـاب،
وی حاکم مسلمانان گردید ،بدون تردید همـین شـخص نمـیتوانـد بـرای بعـد از خـود
شخص دیگری را تعیین کنـد .بلـی اگـر امـام معصـوم باشـد  -چنـانچـه مـا ،در ائمـه
دوازدهگانه معتقدیم  -بدون تردید تعیین امام بعدی توسط هر یـک از آن بزرگـواران
دارای حجیت شرعی اسـت ،و اطاعـت از وی الزم و واجـب اسـت چـون تعیـین او یـا
توسط خداوند است یا حجـت خداونـد اسـت (منتظاىی نف آباادی406 - 404/1 :1409 ،؛
منتظىی نف آبادی /تىجمه :صاوواتی ،و شاووری .)192 - 189 /2 :1409 ،آنچـه از مطالـب فـوق
بدست آمد و صحی به نظر مـیرسـد ایـن اسـت کـه در زمـان مـا یعنـی عصـر غیبـت

حکومت حاکمان البته در چارچوب قوانین شرع ،با انتخاب مـردم اسـت .ایـن دیـدگاه
مؤ یدات فراوانی هم دارد؛ هم قضاوت عقل با ایـن دیـدگاه همـراه اسـت و سـیرۀ عقـال
واگذاردن امور به افراد توانمند امین است (منتظىی نف آباادی ،)494 - 493/1 :1409 ،و هم
فحوای قاعدۀ «الناس مسلطون علی اموالهم»(مفوسای ،)272/2 :1404 ،دال بر این مطلـب
است .در بیانات معصومان بویژه امیرمؤمنان نیز کلماتی وجـود دارد کـه بیـانگر
این است که حکومت از امور مربوط به مسلمانان اسـت و مسـلولیت تعیـین حـاکم بـه
دست آنان میباشد (سید رضی :1414 ،خطبه 101 /91؛ نامه312 ،6؛ طوسی560 :1414 ،؛ ابن أبای
الحدیااد11/11 :1404 ،؛ طبااىی427/4 :1387 ،؛ اباان ا یااى جاازری193/3 :1385 ،؛ عاااموی:1430 ،
58/19؛ بحىانی)387 - 385/2 :1362 ،

پژوهشهای اجتماعی اسالمی  /پاییز و زمستان  / 1399شمارۀ 122

در اینجا برای تکمیل بحث شایسته و بایسته است به اندیشۀ امام خمینی در مورد
نقشی که برای مردم در تعیین سرنوشت و حق حاکمیت قائل بودند هر چند به صـورت
مختصر اشاره شود .آنچه از فرمایشات و سیرۀ عملی امام خمینی بهدست میآید این
است که ایشان با توجه به مبانی فقهی و سیاسی خود اگـر چـه تـا آخـر عمـر بـر نظریـه
نصب و مشروعیت الهی معتقد و وفادار بودند؛ اما در عمل از اختیارات و لوازم آن نظـر
ّ
کمتر بهره گرفتند و تمام تـالش خـود را کردنـد کـه مقبولیـت و رمی مـردم را در حـد
اندیشۀ ابتنای مشروعیت فقیه بر مقبولیت عامـه ،ارتقـاء بخشـند .یعنـی ایشـان تأ کیـد و
اهتمام فراوان بر نقش اساسی مردم و رمی آنهـا در واگـذاری قـدرت بـه فقیـه و اجـزای
ناشی از آن و استمرار این نقش داشتند (اکبىی معوم.)126 - 111 :1383 ،
بهعنوان نمونه ایشان در نامهای در مورد تعیین حـدود اختیـارات حکومـت اسـالمی
میفرمایند:

َّ
«باید عرک کنم حکومت ،که شعبهای از والیت مطلقه رسول الله است ،یکی از
احکام اولیه اسالم است؛ و مقدم بـر تمـام احکـام فرعیـه ،حتـی نمـاز و روزه و حـ
است .حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کنـد و پـول
منزل را به صاحبش رد کند .حاکم میتواند مساجد را در موقع لـزوم تعطیـل کنـد؛ و
مسجدی که ِضرار باشـد ،در صـورتی کـه رفـع بـدون تخر یـب نشـود ،خـراب کنـد.
حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ،در موقعی کـه آن
قرارداد مخالف مصال کشور و اسالم باشد ،یکجانبه لغو کند .و میتواند هر امری

را ،چه عبادی و یا غیر عبادی که جر یان آن مخالف مصال اسالم است ،مادامی کـه
چنین است از آن جلوگیری کند .حکومت میتواند از ح  ،که از فرای مهم الهـی
ً
اســت ،در م ـواقعی کــه مخــالف صــالح کشــور اســالمی دانســت ،موقتــا جلــوگیری
کند»(موسوی خمینی ،بیتا.)452/20 :

اما در عـین حـال همـانطور کـه گذشـت ایشـان نقـش مـردم را تعیـین سرنوشـت و
حاکمیت صوری ندانسته و معتقد بودند مردم نقش اساسی در حکومت دینی داشـته و
برگشت همۀ امور به مردم اسـت .در عمـل و اندیشـه نقـش محـوری بـرای مـردم قائـل
بودند .ایشان در مصاحبه با روزنامۀ انگلیسی فاینشنال تایمز میفرمایند« :از حقوق اولیه
هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشـته
باشد» (موسوی خمینی ،بیتا)367/4 :
در بیانی دیگر ایشان میفرمایند:
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«اگر مردم به خبرگان رمی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبـری حکومتشـان تعیـین
کنند ،وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد ،قهری او مـورد
قبول مردم است .در این صورت او ّ
احا
ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ اسـت»
(موسوی خمینی ،بیتا)371/21 :
دیــــث

کان
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امامیه و
ایشان در فرمایشی دیگر میفرمایند:
«ما بنای بر این ندار یم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم .و اسالم به ما اجـازه نـداده متنشنا
است که دیکتاتوری بکنیم .ما تابع آرای ملت هستیم .ملت ما هر طور رمی داد ما هـم خــــت
از آنها تبعیت میکنیم ،ما حق ندار یم .خدای تبارک و تعالی به ما حق نـداده اسـت ،قرآنم
پیغمبر اسالم به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنـیم.
بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضـایی از آنهـا بکنـیم؛ تقاضـای متواضـعانه،
تقاضایی که خادم یک ملت از ملت میکند .لکن اساس این است که ،مسلله دسـت
من و امثال من نیست و دست ملت است» (موسوی خمینی ،بیتا)35/11 :

 .3پاسخگو بودن حاکم در برابر مردم

پاسخگو بودن حاکم در مقابل مردم را هم میشود از ادلۀ عقلی و نقلی استفاده کرد
و هم آن را در کالم عالمان و رهبران اسالمی دید .در اینجا ابتدا به قضاوت عقل و بعد
روایات و کلمات بزرگان پرداخته میشود.

 .4قضاوت عقل
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بدیهی است وقتی انتخاب حاکمان اسالمی بهدست مردم بود و این حـق بـر اسـاس
عقل و نقل برای ایشان ثابت است حاکمانی هم که مستقیم توسط مـردم تعیـین شـدند
لزوما باید پاسخگوی رفتار خود به مردم باشند و اگر بین او و مردم اختالفی رخ داد باید
تسلیم خواست مردم باشد؛ نه اینکه صرفا حر آنها را بشنود و بعد راه خودش را بـرود!
البته بیان شد در این بین حساب معصومان از دیگران جداست ایشان چون منتخـب
خداوند هستند فقط در مقابل او پاسخگو هسـتند هـر چنـد آنهـا جوابگـوی مـردم هـم
بودند .در حکومت های مردم ساالر نظر اکثریت مردم معیار است یعنی اگر اکثر مـردم
بر خال نظر حاکم ،نظر دادند خود را موظف به قبول آن میدانـد .در چنـین نظـامی
مردم طبعا حق سؤال هم دارند ،البته مراد صر پرسیدن یک پرسش نیست بلکه منظور
بازخواست ،مؤاخذه و استیضاح است .در چنین نظامی چون تمام کارگزاران مستقیم یـا
با واسطه بهدست مردم تعیین میشوند نمیتواند خودسرانه عمل کنند و خود را بدهکار
و جوابگو به مردم ندانند.

 .5پاسخگو بودن ،سنت و سیرۀ معصومان

آنچه از سیره و شیوۀ معصومان و حاکمان به حق اسالمی بهدست میآید این اسـت
که این بزرگواران همیشه مردم را به پرسشگری از کارگزاران و بیان مطالبات مشروع خود
تشـویق کـرده و آن را یـک ضـرورت شـرعی و الزم عقالئـی مـیشـمردند و خـود نیـز
پاســخگوی مطالبــات مــردم بودنــد؛ لــذا مســلولیت و پاســخگویی مســلوالن در هم ـۀ
حکومتها یک اصل و در حکومت اسالمی ،اصلی پایهای و بسیار مورد تأکید است.
حاکمان اسالمی هیچگاه نباید از انتقاد و کالم حقی که در مورد آنها گفته میشود
ناراحت شوند و از پذیرش آن خودداری کنند؛ زیرا انسان در معرک اشتباه اسـت مگـر
ُ
خداوند انسان را حفظ کند چنانکه امیـر مؤمنـان مـیفرماینـد ...« :و ال ُتخـا ِلط ِونی
ب ْال ُمصانعة و ال ت ُظ ُّنوا بی ْاست ْثق ًاال فی ح ٍّق قیل لی و ال ْالتماس إ ْعظام لن ْفسی لما ال ی ْص ُل ُ
ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ
ُ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ِ َّ ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ِلی ف ِإنه من استثقل الحق من یقال له م ِو العدل من یعرک علی ِه کان العمل ِب ِهما مثقـل علیـ ِه
ِ

کاشانی74 /26 :1406 ،؛ هاشمی خویی/حسان زاده آموای و کماىهای158/14 :1400 ،؛ مواارم شایىازی،

 .)270 - 269 /8 :1390به هر حال نباید این جمله را دربرابر آن همه دالیلی کـه بـر مقـام
عصمت پیامبر و امام است بهانه و دستاویز قرار داد ،خود حضرت در اواخـر خطبـۀ 97
بیان کرده و تأیید میکند که او با حمایت پروردگـار ،همیشـه راه درسـت مـیپیمایـد و
خطایی در کار او نیست (سید رضی :1414 ،خطبه .)142 /97
در عهدنامۀ حضرت علی بـه مالـک اشـتر نیـز آمـده اسـت کـه حضـرت بـه او
ْ
ُ ْ ُ
َّ
ُ ُ
ْ
فرمدنود ...« :ث َّم لیک ْن آث ُر ُه ْم ِع ْندك مقول ُه ْم ِب ُمر الحق لك و مقل ُه ْم ُمساعد ًة ِفیمـا یکـون
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ْ ُْ
ْ
ُ ُّ
ً
ُ
ُ
ْ
فال تکفوا عنی مقالة ِبح ٍّق م ْو مشور ًة ِبعد ٍل ف ِإنی ل ْست ِفی نف ِسی ِبف ْو ِق مـا من مخ ِطـ و ال
َّ ْ ْ
َّ
ُ
ْ
ُ
آم ُن ذ ِلك ِم ْن ِف ْع ِلی ِإال من یک ِفی الل ُه ِم ْن نف ِسی ما هو م ْملـك ِب ِـه ِمنـی( » ...کوینای:1407 ،
356/8؛ سید رضی :1414 ،خطبه  ،)253/207به طور منافقانه و سازش بـا مـن رفتـار نکنیـد و
گمان نکنید در مورد حقی که به من پیشـنهاد میشـود کنـدی ورزم ،یـا در پـی بـزر
ساختن خویش باشم؛ ز یرا کسی که شنیدن حق و یا عرضۀ عدالت به او برایش مشـکل
باشد عمل به آن دو برایش مشـکلتر اسـت؛ پـ از گفـتن سـخن حـق و یـا مشـورت
ً
عدالتآمیز خودداری نکنید ،ز یرا من [شخصا بـهعنـوان یـک انسـان] خـویش را فـوق
اشتباه و خطا نمیپندارم و از آن در کارم ایمن نیستم ،مگـر اینکـه خـدا مـرا بـه قـدرت
خویش حفظ نماید.
ْ ْ ُْ
ْ
ْ ُ
در این خطبه جمله «ف ِإنی لست فـی نف ِسـی ِبفـو ِق من مخ ِطـیء» دسـتاویز بعضـی از
مخالفان عصمت ائمه شده و سر و صدای ز یادی دربارۀ آن به راه انداختهاند در حـالی
َّ ْ ْ
ّ
ْ
که اوال :جملۀ « ِإال من یک ِفی الل ُه ِم ْن نف ِسی» آن را به خوبی تفسیر میکند ،ز یرا مفهـوم
جمله ّاول این است که من بهعنوان یک انسان ،ایمن از خطا نیستم و مفهوم جملـۀ دوم
این است که بهعنوان حفظ و حمایت الهی وضع دیگری دارم ،شبیه آنچـه قـرآن مجیـد
دربارۀ حضرت یوسف (یوس 24 :و )53بیـان کـرده اسـت (مواارم شایىازی- 269 /8 :1390 ،
270؛ هاشمی خویی/حسن زاده آموی و کمىهای.)158 /14 :1400 ،
ثانیا :امیرمؤمنان علی در مقام تعلیم و تربیت اصحاب خـویش اسـت و بـه آنهـا
میآموزد که در هر شرایطی باشید احتمال خطا دربارۀ خود بدهید؛ ولی از روی تواضع،
خود را هم در زمرۀ آنها قرار میدهد (بحىانای48/4 :1362 ،؛ مفوسای527/26 :1404 ،؛ فایض

ْ

َّ

ً

ُ

منك م َّما کـره الل ُـه َ ْولیائـه واقعـا ذلـك م ْ
ـن هـواك ح ْیـث وقـع( » ...ساید رضای:1414 ،
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
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نامه( ،)370/53سپ ) باید از وزرایت برگزیده تر ینشان نزد تو وز یری باشد که سخن تلخ
حق را به تو بیشتر بگوید ،و نسبت به آنچه که خداوند برای اولیائش خوش ندارد کمتر
تو را یاری دهد ،گرچه این برنامه بر علیه میل تو به هر جا که خواهد برسد.
حضــرت امیرمؤمنــان در بیــانی اشــاره کردنــد کــه اطاعــت حتــی از ایشــان کــه
معصومند نیز به صورت مطلق نیست بلکه مشروط به عمل به وظیفه و پاسخگو بـودن و
شفا سازی است؛ یعنی باید حاکم در همۀ زمینهها به جز مسائل امنیتی و موارد خا
َّ
اطالع رسانی کند و مردم را در جریان مسائل قرار دهد .حضرت مـیفرماینـدِ ...« :إن
ً َّ
ً َّ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
لک ْم ِع ْن ِدی مال م ْحت ِجز ُدونک ْم ِس ّرا ِإال ِفی ح ْر ٍب و ال مط ِوی ُدونک ْم م ْمرا ِإال ِفی ُحک ٍم و ال
ُ
ْ
ْ ُ
ُ ًّ
ْ
مؤخر لک ْم حقا ع ْن محل ِه و ال م ِقف ِب ِه ُدون مقط ِع ِه و من تک ُونوا ِع ْن ِدی ِفی الحق سو ًاء»...
(سید رضی :1414 ،ناماه  )364/50بدانید ّ
حق شما بر من این است که چیزی را از شـما جـز
اسرار جنگ پنهان ندارم ،و کاری بیمشورت شما مگر در احکام الهی انجام نـدهم ،و
ّ
هیچ حقی از شما را از موضعش به تأخیر نیندازم ،و تا آن را به جایش نرسانم بازنایستم،
و اینکه همۀ شما نسبت به حق نزد من مساوی باشید.
گفته شده« :جملۀ «ال اطوی »...اشاره است به لزوم مشـورت حـاکم بـا مـردم در
تمام موضوعات و امور ،جز حکم صر ی خداونـد» (منتظاىی نف آباادی.)326/8 :1409 ،
ارائۀ اخبار و اطالعات به افراد تحت امـر موجـب بصـیرت بیشـتر و احسـاس مسـلولیت
نیروها میشود و از سوءظن افـراد بـه فرمانـدهان جلـوگیری میکنـد و از سـویی دیگـر
فرماندهان از این دیدگاه مزیت خاصی ندارند که اخبار را در انحصار خـود نگـه دارنـد
(جمعی از محققان .)292/1 :1428 ،در اینجا حضرت بـر خـود الزم مـیداننـد و حـق مـردم
میدانند که نسبت به کارهایی که ایشان انجام میدهند از حضرت بازخواست کنند.
در بیانی دیگر حضرت علی به مالک اشتر می فرمایند کـه وقتـی قـرار دهـد و
ْ
پاسخگوی نیازمندان باشد و واسطهای بین خود و آنها قرار ندهد « ...و ْاجعل ِلذ ِوی
ْ
ً ُ
َّ
ً ً
ْ
ات ِم ْنك ِق ْسما ُتفرغ ل ُه ْم ِفی ِه شخصك و ت ْج ِل ُ ل ُه ْم م ْج ِلسا ع ّاما فتتواض ُع ِفی ِه ِلل ِه
الحاج ِ
َّ
ُـ
ُْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ
ْ
ْ ْ
اس ك و ش ر ِطك حتَّـ ی ُیکلمـ ك
ال ِذی خلقك و تق ِعد عنهم جندك و معوانك مِـ ن محر ِـ
ُمتکل ُم ُه ْم غ ْیر ُمت ْع ِتع( » ...سید رضی :1414 ،ناماه  ،)378/53از جانب خود وقتی را بـرای
ٍ

آنان که به شخص تو نیازمندند قرار ده ،و در آن وقت وجود خود را برای آنان از هـر
کاری فارغ کن ،و جلوست برای آنان در مجل عمومی باشد و برای خداوندی کـه
تو را آفر یده تواضع کن ،و لشکر یان و یـ اران از پاسـبانان و محافظـان خـود را از ایـن
مجل برکنار دار ،تا سخنگوی نی ازمندان بدون ترس و نگرانی و لکنت و تردید با تـو
سخن بگو ید.

 .6بیانات و سیرۀ بزرگان
 -1-6بیانات حضرت امام خمینی در مورد پاسخگو بودن مسئولین در
مقابل مردم

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت

حضرت امام خمینی بهعنوان فقیهـی اسـالم شـناس و سیاسـتمـداری مقیـد بـه
دستورات دینی ،در مورد لزوم پاسـخگویی و لـزوم مراقبـت مـردم ،از اعمـال مسـلوالن،
کان
چنین میفرمایند:
احا
«باید مسلمان این طور باشد که اگر  -هـر کـه مـیخواهـد باشـد ،خلیفـه مسـلمین و
عرک بکنم هر که میخواهد باشد  -اگر دید پایش را کنـار گذاشـت ،شمشـیرش را دیــــث
بکشد که پایت را راست بگذار» (موسوی خمینی ،بیتا.)6 /8 :
امامیه و
متنشنا
همچنین ایشان در قسمتی از پیامشان به روحانیون ،مراجع ،مدرسین ،طـالب و ائمـۀ
ً
خــــت
جمعه و جماعات (منشور روحانیت) میفرمایند ...« :خدا میدانـد کـه شخصـا بـرای
قرآنم
خود ذرهای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم ،اگر تخلفی از من هم سـر زنـد مهیـای
مؤاخذهام( »...موسوی خمینی ،بیتا.)282/21 :
امام خمینی در بیانی دیگر دربارۀ ویژگـیهـای حکومـت اسـالمی مـیفرماینـد:
«حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد ،وسیلۀ فخر و بزرگی بر دیگران نیست کـه
از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند .هر فردی از افراد ملـت حـق
ً
دارد که مستقیما در برابر سایر ین ،زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و
او باید جواب قانعکننده بدهد» (موسوی خمینی ،بیتا.)409/5 :
در جای دیگر ایشان میفرمایند« :اگر من پایم را ک گذاشتم ،شـما مسـلولید اگـر
کود

ادعای پاسخگو نبودن حاکمان دینی در بوته نقد

نگو یید چرا پایت را ک گذاشتی؟ باید هجـوم کنیـد ،نهـی کنیـد کـه چـرا؟» (موساوی

خمینی ،بیتا.)487/8 :
ایشان پیرامون لزوم نقدپذیری مسلولین ،میفرمایند« :هیچ ک
و ّ
مبرای از انتقاد ببیند» (موسوی خمینی ،بیتا.)179/21 :

نباید خود را مطلـق

 -2-6بیانات رهبری نظام حفظه الله
 -1-2-6بیانات ایشان در مورد مفهوم و حقیقت پاسخگویی

مقام معظم رهبری در مورد حقیقت و مفهوم پاسخگویی میفرمایند:
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«پاسخگویی یک مفهوم غربی نیست ،یک مفهوم اسالمی است ...یک حقیقت اسالمی
است؛ این همان مسلولیت است .مسلولیت ،یعنی هر انسانی در هر مرتبهای کـه هسـت ،در
درجۀ اول از خود سؤال کند ،ببیند رفتار و گفتار و تصـمیمگیری او تحـت تـأثیر چـه بـود؛
عاقالنه و بر اساس پرهیزگاری بود ،یا خودخواهانه و برای شهوات و اغراک شخصـی بـود،
اگر انسان توانست وجدان خود را آرام کند و به ندای انـدرون خـود پاسـخ گویـد ،خواهـد
توانست به دیگران هم پاسخگو باشد ...البته کسی که حیطۀ وسیعی از زندگی انسـانهـا بـا
قلم و زبان و تصمیم او تحت تأثیر قرار میگیرد ،مسلولیتش به همان نسبت بیشتر است؛ لذا
من گفتم مسلوالن بلند پایۀ کشور ،قوای سهگانه ،از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران،
همه باید پاسخگو باشـند؛ پاسـخگوی کـار خـود ،پاسـخگوی تصـمیم خـود ،پاسـخگوی
سخنی که بر زبان آوردهاند و تصمیمی که گرفتهاند؛ این معنای پاسخگویی است» (بیاناا
در دیدار اقشار مختو مىدم.)1383/01/26 ،

 -2-2-6بیانات رهبری نظام حفظه الله در مورد پاسخگو بوودن مسوئولین در
مقابل مردم

ایشان در بیانات فراوان و در مواقع متعدد بر تبیین و لزوم پاسخگویی تمام کسانی که
در رمس امور نظام اسالمی هستند تأ کید فرمودند که به نمونههایی از آن اشاره میشود:
ایشان پاسخگویی مسلولین را حق مـردم دانسـته و فرمودنـد« :حـق مـردم اسـت کـه از
مسلوالنشان کار و تالش و ابتکار و اقدام به موقع و رفتار مسـلوالنه بخواهنـد؛ و وظیفـۀ
مسلوالن است که پاسخگو باشند و آنچه را که وظیفۀ آنهاست انجـام دهنـد» (بیاناا در
دیدار مىدم استان همدان.)1383/04/15 ،

 .7پاسخگو بودن به مردم ،الزمۀ پاسخگو بودن به خدا

پاسخگو بودن در برابر مردم از لوازم پاسخگو بودن در برابر خداست؛ به این بیان که
وقتی حاکم خود را در برابر خدا مسلول میداند نمیتواند نسبت به انجام وظائف خـود
در برابر مردم پاسخگو نباشد! به عبارت دیگر ،اگر در نهادهای غربی ،حاکم تنها خـود

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
ادعای پاسخگو نبودن حاکمان دینی در بوته نقد

در مورد پاسخگویی همگـانی بـه مـردم در مقابـل انتخـاب مسـلولین توسـط ایشـان
فرمودند« :از باالترین مسلول کشور ،از رهبری ،ریاست جمهوری ،مسلولین گونـاگون
ّ
دیگر ،با انتخاب ّملت مسلو ّ
سر کار میآیند و باید بـه ملـت جـواب
و
کنند
می
پیدا
ت
لی
ِ
بدهند» (بیانا در دیدار مسئوالن نظام –  .)1396/03/22در بیانات فراوان دیگـری نیـز بـه ایـن
مطلب اشاره فرمودند (بیانا در دیدار نمایندگان مفوا –  ،1383/03/27بیاناا در دیادار کاارگزاران
نظام  ،1383/08/06 -بیانا در دیدار رئی جمهور و اعضای هیأ دولت .)1384/06/08 -
ایشان در مورد پذیرش نقد و لزوم پاسخگویی فرمودند« :افراد ،مسلولین ،خودشـان
را در معرک نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسـخ بدهنـد و تبیـین کننـد»
(خطبههای نماز جمعه تهىان –  .)1388/03/29همچنین در مورد میزان پاسـخگویی فرمودنـد:
«هر ک به هر اندازه که حوزۀ اختیارات اوست ،باید پاسخگو باشـد» (بیاناا در جوساه
پىسش و پاسخ دانشفویان دانشگاه شهید بهشتی –  .)1382/02/22رهبری نظام اسـالمی در مـورد
مفهوم مردم ساالری فرمودند« :مردمسـاالری فقـط ایـن نیسـت کـه انسـان تبلیغـات و
جنجال کند و باالخره عدهای را به پای صندوقها بکشاند و رمیی را از مردم بگیرد ،بعد
هم خداحافظ؛ هیچ کاری به کار مردم نداشته باشد! بعد از آنکـه ایـن نیمـۀ اول تحقـق
پیدا کرد ،نوبت نیمۀ دوم است؛ نوبت پاسخگویی است» (بیاناا در دیادار کاارگزاران نظاام –
.)1379/09/12
ایشان فرمودند« :مردم حق دارند بعد از گذشت زمان معقولی ،از مسلوالن هر یک
از بخشها سؤال کنند که نتیجۀ کار شما چیسـت؟ بایـد خودتـان را بـرای پاسـخگویی
آماده کنید .باید کار را بهگونهای تنظیم کنید که بتوانید محصول و نتیجۀ آن را به مردم
نشان دهید و دلیل نقایص آن را باز گویید ،مردم حسـابگر و هوشـیارند» (بیاناا در دیادار
اعضای هیأ دولت – .)1368/06/08
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را در برابر مردم مسلول می داند شاید بتواند با برخی کارهای پوپولیستی و عوام فریبانـه،
مردم را فریب دهد و از پاسخگویی شانه خالی کند اما در نظام اسالمی که حاکم خود
را در برابر خدا مسلول میداند نمیتواند مردم را فریب دهد زیرا بایـد در برابـر خداونـد
پاسخگوی اعمال خود باشد.
حاکم اسالمی بهعنوان یک انسان مسلمان و با ایمان خود را تنها مسلول و پاسـخگو
در برابر صاحبان حق ،در این جهان ،نمیداند ،بلکه باور او این است که در قیامت نیـز
باید پاسخگوی رفتار و گفتار خود باشد .در واقع اسالم عالوه بر اهرم بیرونی که همان
انتقاد و پاسخ خواستن از حاکمان نظام اسالمی است از اهرمی دورنی و قویتر که باور
به قیامت و پاسخگویی در محضر الهی است استفاده میکند تا زمینهساز جامعۀ عادالنه
و کنترل قدرت حاکمان باشد.
ُ
ْ
َّ
َّ
ُّ
ُ
ْ
وقتی حاکم اسالمی معتقد است که «الخل ُق کل ُه ْم ِعیال الل ِه ،و مح ُّب ُه ْم ِإلی الل ِه ع َّز و
َّ
جل م ْنف ُع ُه ْم ِل ِعی ِال ِه» (حمیىی ،)120 :1413 ،آفر یدگان همـه عیـال و نـانخور خداینـد ،پـ
محبوبتر ین آنان در نزد خدا کسی است که برای عیال خدا سودمندتر باشد .تمام اهتمام
خود را صر امور مسلمین میکند و تالش میکند به ایشـان نفـع برسـاند یـا در بیـانی
ُ َّ
ْ ْ
شبیه به همین بیان باز از رسول گرامی اسالم نقل شده است که «الخل ُـق ِعیـال الل ِـه
ً
فأح ُّب ْالخ ْلق إلی َّالله م ْن نفع عیال َّالله و م ْدخل علـی م ْه ْ
ت ُس ُـرورا» (کوینای:1407 ،
ِ
ِ
ِ
ـل بیـ ٍ
ِ ِ
ِ
 ،)164/2عیال انسان کسی است که ملونه و نفقه و تدبیر امـور و رعایـت مصـالحش بـر
انسان واجب است اینجا لفظ عیال که برای مخلوقـات بـهکـار مـیرود در مـورد خـالق
استعاره آورده شده چون او رازق و مدبر احوال مردم در دنیا و آخرت است پ کسـی
که به مردم نفع برساند به هر کدام از منافع دنیا و آخرت ،رضایت موال را برآورده کـرده
است و نزد خدا اجر و قرب پیدا کرده است (مازندرانی .)29 /9 :1382 ،طبیعتا وقتـی خـود
را در مقابل خداوند همانطور که در روایات ذیل میآید پاسخگو میداند در مقابل عیال
خدا هم باید پاسخگو باشد چون همانطور که انسان از اهل و عیالش جدا نیسـت خـدا
هم از بندگانش جدا نیست .یکی از مصادیق نفع و شاید باالترین آن این است که بتواند
نیازهای آن را برطر کرده و در مقابل آنها پاسخگو باشد.
خداوند میفرماید :از کلیۀ افعال و اعمال قلبی و روحی و جوارحی سؤال مـیشـود

َُ َ ُ

َ

ُْ ُ َ

ُ

َ

(طیب )73 /8 :1378 ،چنانچه میفرمایدَ ...﴿ :و لت ْسئل َّن ع َّما کنـت ْم ت ْْ َملـون﴾ (نحا )93 /
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شما بهطور قطع در برابر اعمالی که انجام میدادید مسلولید ،و از شما بازپرسی میشود.
این تعبیر از یک سو انجام اعمال را به خود انسانها نسبت مـیدهـد ،و از سـوی دیگـر
تأ کیـد بــر مســلولیت آنهــا در برابــر اعمالشــان مــیکنــد (موااارم شاایىازی.)380/11 :1374 ،
ُ َ َ
ََ ا َ
َ
جم َ
ک َل َن ْس َئ َل َّن ُهم َا َ
ْین ٭ ع اما کانوا َی ْْل ُمون﴾ (حفى92 /و )93و
همچنین میفرماید﴿ :فورب
ً
به پروردگارت سوگند ،که حتما از همۀ آنان پرسش خواهیم کرد از آنچه همواره انجـام
میدادند.
ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
یا خداوند در سورۀ انبیاء میفرماید﴿ :ال یسئل عما یفْل و هم یسئلون﴾ (انبیاا )23 /
(خدا) از آنچه انجـام مـیدهـد بازخواسـت نمـیشـود در حـالی کـه آنـان بازخواسـت
میشوند .چون کارهای خداوند مطابق با حکمت و صواب است و به حکیم نمیتـوان
گفت :چرا کار صواب کردهای؟ اما از دیگران میتوان پرسید چرا فالن کار را کردیـد؟
ز یرا آنها هم کار حق میکنند و هـم کـار باطـل (طبىسای ،)70/7 :1372 ،لـذا همـه افـراد
مسلول هستند ،از عملکرد آنها سؤال میشود و باید پاسخگو باشند.
ْ
َّ
حکومت در فرهنگ اسالم ،امانت الهی است «إ َّن ُّ
الس ْلطان َمی ُن الله فی اَ ْ
کو
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ُم ِقی ُم العد ِل ِفی ال ِبال ِد و ال ِعب ِاد و وزع ُت ُه [و زرع ُت ُه] ِفی اَرک» (تمیمای آمادی)341 :1366 ،
ِ
همانا سلطان ،امین خدا در زمین و برپا دارندۀ عدالت در جامعه و عامـل جلـوگیری از
فساد و گناه در بین مردم است؛ بنابراین کسی کـه بـا چنـین بیـنش و فرهنگـی ،حـاکم
جامعۀ اسالمی میشود رفتارش با کسانی که تمام هد آنها رسـیدن بـه قـدرت اسـت
بسیار متفاوت خواهد بود .کارگزاران این حکومت چون آن را امانتی الهی میدانند لـذا
دائما خود را در محضر الهی دانسته و در مقابل خـدا و مردمـی کـه محـل جریـان ایـن
حکومت هستند خود را مسلول و پاسخگو میدانند.
َْ َْ ُ
َ َْ ُْ َ ْ َ ا
َ
ُ
ـاِ أن تحكمـوا
ْ امام خمینی با توجه به ذیـل آیـۀ شـریفه و ِإذا حكمـتم بـین الن ِ
ْ
ِبال َْد ِل( نسا  )58 /مخاطب آیه را تمـام کسـانی مـیداننـد کـه زمـام امـور را بـهدسـت
میگیرند نه فقط قضات .چرا که مـیفرماینـد :قاضـی فقـط از جهتـی حـاکم اسـت و
قضاوت یکی از رشتههای حکومت است پ آیـۀ شـریفه ظهـور در مسـائل حکومـت
دارد و شامل همۀ حکومتکنندگان میشود لذا وقتی بنا شد تمام امور دینـی عبـارت از
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«امانت» الهی باشد و باید این امانت به اهلش رد شود ،یکی از آنها هم حکومت است
که باید به اهل آن رد شود (موسوی خمینی.)84 :1423 ،
در روایتی از امیرمؤمنان چنین آمده که آن حضرت به «رفاعه» قاضـی منصـوب
ْ
ُ َّ
ً
ٌ
از طر خویش بر اهواز نوشتندْ « :اعل ْم یا ِرفاعة من ه ِذ ِه ِاْلمارة ممانة فم ْن جعلها ِخیانـة
ْ
ً
ُ َّ
ً َّ
ُّ
فعل ْی ِه ل ْعنة الل ِه ِإلی ی ْ ِوم ال ِقیام ِة و من ْاست ْعمل خ ِائنا ف ِإن ُمح َّمدا ب ِری ٌء ِم ْن ُه ِفـی الـد ْنیا و
ِ
اْل ِْخر ِة» (ابن حیون )531/2 :1385 ،ای رفاعه! بدان ،این حکومت امانت است ،کسی کـه
بدان خیانت کند لعنت خدا بر او باد تا روز قیامت و کسی که خائنی را به کار گمـارد،
بیتردید محمد در دنیا و آخرت از او بیزار است.
همچنین ایشـان در نامـهای بـه اشـعث بـه قـی عاملشـان در آذربایجـان فرمودنـد:
«حکمرانی برای تو طعمه نیست ،بلکه امانتی است بـر عهـدهات ،و از تـو خواسـتهانـد
ّ
دستور مافوق خود را رعایت نمایی ،تو را حقی نیست که در امور رعیـت بـه دلخواهـت
رفتار کنی ،و جز به اعتماد به فرمانی که تو را میرسد به کار بزرگی دست بزنـی .مـالی
از مال خدای بزر در اختیار توست ،و تو از جمله خزانه داران او هستی تا آن را به من
تحویل دهی ،امید است من از بدتر ین والیان برای تو نباشم» (انصاریان.)338 :1378 ،
آن حضرت در بیانی دیگر ،نگران این هستند و تأسف میخورند که حاکمان فـاجر
و سفیه ،زمام امور را به دست گرفته و بر مردم حکومـت کننـد و مـال خـدا را باز یچـۀ
خود ،بندگان خدا را بردگان خود قرار دهند و با صالحان جنگ کنند و فاسقان را حزب
ْ ُ
ْ
ُ
ُ
َّ
ْ
ـذ ِه اَ َّم ِـة ُسـفهاؤها و ف َّج ُارهـا
و یار خود قرار دهند ...« :و ل ِکن ِنی آسـی من ی ِلـی ممـر ه ِ
ً ْ
ً
فی َّتخ ُذوا مال َّالله ُدوًال و عباد ُه خ ًوال و َّ
الص ِال ِحین ح ْربا و الف ِاس ِقین ِح ْزبـا( »...ساید رضای،
ِ
ِ
ِ
 :1414نامه  ،)390/62این چنین حکـومتی خـود را پاسـخگو نمـیپنـدارد و دنبـال همـان
برتری جویی و سلطه بر دیگران است.
از دیدگاه امیرمؤمنان پاسخگویی هر فرد نسبت به عملکرد خود در هر جایگاه و
مسلولیتی ،وظیفۀ همگان است .چنانکه آن حضرت در نامهای به ّ
محمـد بـن ابـی بکـر
وقتی او را به حکومت مصر منصوب کردنـد ،فرمودنـد« :بـا مـردم فـروتن ،نرمخـو ،و
گشادهرو باش ،همه را به یک چشم و نظر ببین ،تا بزرگان بر تو ،طمـع و حیـف و میـل
نبندند ،و ضعیفان از عدالتت مأیوس نشوند ،ز یرا ای بنـدگان حـق ،خداونـد بـزر  ،از
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کوچک و بزر اعمالتان ،و ظاهر و نهانتان بازپرسی میکند ،پ اگـر عـذابتان کنـد
به عذاب مستحقتر ید ،و اگر عفو کند او کر یمتر است» (سید رضی :1414 ،نامه .)328/27
همچنین به او فرمودند به این وصیت عمل کن و آن را برای مردم مصر هم بخوان «شما
را دربارۀ آنچه نسبت بدان بازخواست می شوید و به سوی آن میروید ،به پروا داشتن از
خدا سفارش میکنم ...بدانید ای بندگان خدا ،خداوند شما را از اعمالتان خرد و کالن
بازخواست خواهد کرد پ اگر ما را عذاب کند ما ستمکارتر بودیم و اگر ببخشـاید او
بخشایندهترین بخشایندگان است» (طوسی.)25 :1414 ،
ایشان در بیانی دیگر مسلولیت انسانها را فراتر از محـدودۀ انسـانی دانسـته و او را
ُ َّ
حتی در برابر شهرها و خانهها و حیوانات هم مسلول دانسته و فرمودندَّ « :اتقوا الله ِفی
ْ
ُ ُ
َّ ُ
ـ ْ ـ
اد ِه و ِبال ِد ِه ف ِإنک ْم م ْسلولون حتَّـ ی ع ن ال ِبق اع و البهـ ِائ ِم» (ساید رضای :1414 ،خطباه
ِعب ِ
ِ
ِ
 ،)199/166از خدا نسبت بـه بنـدگان و شـهرهایش پـروا کنیـد ،ز یـرا دارای مسـلولیت
هستید حتی نسبت به زمینها و حی وانات خداونـد را اطاعـت کنیـ د و از نافرمـانی او
بپرهیزید».
رهبری معظم انقالب در بیانی مـیفرماینـد« :امسـال از نظـر مـا سـال پاسـخگویی
مسؤوالن نظام به مردم است ،این در واقع پاسخگویی به خـدا هـم هسـت؛ همچنانکـه
پاسخگویی به خود هم هست .پاسخگویی ،در واقع یک نوع کارنامهخوانی است؛ مثل
دانشآمــوزی کــه در پایــان ســال تحصــیلی کارنامـۀ خــود را میخوانــد  -هــم خــود او
میخواند ،هم اولیاء او میخوانند  -نقاط قوت خود را میشناسد ،نقاط ضعف خـود را
هم میشناسد» (بیاناا در دیادار زائاىین و مفااورین حاىم مطهاى رضاوی )1383/01/02 ،همچنـین
ایشان در دیدار نمایندگان مجل فرمودند« :وقتی که کاری را به انسان ّ
محول کردنـد،
لیت سـنگین [ایـنطـور
تمام شد و بیرون آمد ،حاال باید بگوید که چه کار کرده؛ مسلو ِ
است] .سؤال ،نه سؤال مردم ،آن را انسان یک جوری میتواند رفع و رجـوع کنـد؛ نـه،
َْ ُ ُ َْ ُ ْ ُ
قـال َذ َّرف فـی َّ
ـماوات َوال ِفـی
الس
سؤال مأل اعلی ،سؤال کسـانی کـه ﴿ال یْـُُ عنـه ِمق
ِ ِ
ِ
ْ َ
اْل ْ
عـالم اسـت ،چـه
،
اسـت
حاکم
هم
ما
های
دل
بر
که
کسی
آن
سؤال
،
)
3
/
(سبأ
﴾
ض
ر
ِ
ِ
برسد بر عملهای ما؛ این شروع میشود؛ باید خـود را آمـاده کـرد بـرای پاسـخگویی»
(بیانا در دیدار نمایندگان مفو شورای اسالمی.)1394/03/06 ،

در خاتمۀ این بحث باید گفت اساسا مگر میشود جامعـه و نظـامی معـاد را کـه بـر
اساس اصل پاسخگو بودن انسانها و بهترین و کامل ترین جلوۀ پاسخگویی است قبول
داشته باشد و جزء اصول دین او باشد یعنی معتقد باشد در محضـر خداسـت و از همـۀ
اعمـال دنیـایی او در روز قیامـت بازخواســت خواهـد شـد ولــی خـود را در همـین دنیــا
پاسخگو و موظف به جلـب رضـایت مـردم ندانـد .چنـین فـردی قطعـا خـود را آمـاده
پاسخگویی میکند؛ بنابراین در نظام سیاسی اسالم مسلولیت پـذیری و پاسـخگویی بـا
آموزههای دینی پیوند داشته ،و پشتوانه و مبانی متقن و محکم قرآنی و روایی دارد.

نتیجهگیری
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با توجه به ضرورت انطباق حکومت با قوانین اسالمی بهترین چاره برای جلـوگیری
از این خطر ،شیوه حکومت جمهوری اسالمی در ایران است .در این شـیوه بـه بهتـرین
وجه ممکن بین قوانین الهی و حقوق مردم جمع شده اسـت .در مقدمـۀ قـانون اساسـی
آمده است :حاکمیت از آن خداوند است و هموست که انسان را بر سرنوشت خـودش
حاکم کرده است؛ لذا در قانون اساسی جمهوری اسالمی دهها اصـل بـه حقـوق ملـت
اختصا یافته است .همۀ ارکان این نظام به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طر مـردم
انتخاب میشوند و همۀ آنها با توجه به راهکارهای ویژه در برابر مردم نسبت به وظـائف
خود پاسخگو هستند .حکومت وقتی دینی است که خود را موظف به اجرای دستورات
دینی بدانـد و اکثـر مـردم آن را پذیرفتـه باشـند .مهمتـرین مسـتند دیـدگاه پاسـخگویی
حاکمیت به مردم ،عالوه بر سیرۀ عقال سـخنان حضـرت امیرمؤمنـان ،بیانـات امـام
خمینی و مقام معظم رهبری است.
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 .8پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالْظمی سـیدعلی خامنـهای (مدظلـهالْالی)،
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی.Khamenei. ir ،
 .9تمیمــی آمــدی ،عبــد الواحــد بــن محمــد ،تصــنیف غــرر الحكــم و درر الكلــم ،چــار اول ،قــم ،دفتــر
تبلیغات.1366،
 .10جمعی از محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسـالمی ،جهاد در آینۀ روایـات ،چـار اول ،قـم ،انتشـارات
زمزم هدایت.1428 ،
 .11حسینی خطیب ،سیدعبدالزهراء ،مصادر نهج البالغه و اسانیده ،چار اول ،دارالزهراء ،بیروت.1409 ،
 .12حمیری ،عبد الله بن جعفر ،قـرُ السـناد (  -الحدیقـة) ،چـار اول ،قـم ،مؤسسـۀ آل البیـت ،
.1413
 .13سید رضی ،محمد ،نهج البالغه ،چار اول ،قم ،مؤسسه نه البالغه.1414 ،
 .14شر یف الرضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغه (للصبحی صالح) ،چار اول ،قم ،هجرت.1414 ،
 .15طبرســی ،فضــل بــن حســن ،مجمــع البیـان فــی تفسـیر القــرآن،چــار ســوم ،تهــران ،انتشــارات ناصــر
خسرو.1372،
 .16طبری ،ابو جعفر محمد بن جر یر ،تار یخ الطبر ی ( تار یخ اْلمم و الملوك) ،چـار دوم ،بیـروت ،روائـع
التراث العربی.1387 ،
 .17طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن ،اْلمالی ،چار اول ،قم ،دارالثقافة.1414 ،
 .18طیب ،سید عبد الحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،چار دوم ،تهران ،انتشارات اسالم.1378 ،
 .19عاملی ،سید جعفر مرتضی ،الصحیح من سیرف المام علـی  ،چـار اول ،قـم ،مرکـز نشـر و ترجمـه
مؤلفات العالمة المحقق آیة الله السید جعفر مرتضی العاملی.1388 ،
 .20فی کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافی ،چار اول ،اصفهان ،کتابخانه امام ممیر المؤمنین
علی .1406 ،
 .21کدیور ،محسن ،حكومت والیی ،چار پنجم ،تهران ،نشر نی.1387 ،

 .22کلینی ،ابـو جعفـر ،محمـد بـن یعقـوب ،کـافی (  -السـالمیة) ،چـار چهـارم ،تهـران ،دارالکتـب
اْلسالمیه.1407 ،
 .23مازندرانی ،محمد صال بن احمد بن شم سروی ،شرح الكـافی  -اْلصـول و الروةـة ،چـار اول،
تهران ،المکتبة اْلسالمیه.1382 ،
 .24مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقـی ،مـرآف الْقـول فـی شـرح أخبـار آل الرسـول ،چـار دوم ،تهـران،
دارالکتب اْلسالمیه.1404 ،
 .25مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،پیام امام امیر المؤمنین  :شرح تـازه و جـامْی بـر نهـج البالغـه،
چار اول ،قم ،انتشارات امام علی بن ابی طالب .1390 ،
 .26ــــــ  ،تفسیر نمونه ،چار اول ،تهران ،دارالکتب اْلسالمیه.1374 ،
 .27منتظری نجفآبادی ،حسین علی ،دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة السالمیه ،چار دوم ،قم ،نشر
تفکر.1409 ،
 .28ــــــ ،رسالۀ استفتاءات ،چار اول ،قم ،بیتا.
 .29ــــــ ،مبانی فقهی حكومت اسالمی،ترجمه ،صلواتی ،محمود و شکوری ،ابو الفضل ،چار اول ،قـم،
مؤسسه کیهان.1409 ،
 .30موسوی خمینی ،سیدروح الله ،صحیفه امام ،بیجا ،بیچا ،بیتا.
 .31ــــــ ،والیت فقیه ،چار دوازدهم ،تهران ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.1423 ،
 .32نویسندگان ،امام خمینی و حكومت اسالمی (مبانی کالمی) ،چار اول ،قم ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثـار
امام خمینی.1378 ،
 .33هاشمی خویی ،میرزا حبیب الله  /حسن زاده آملی ،حسن و کمرهای ،محمد بـاقر ،منهاج البراعـه فـی
شرح نهج البالغه و تكمله منهاج البراعه ،چار چهارم ،تهران ،مکتبة اْلسالمیه. 1400 ،
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

هر سرشدی که در آن ایمان واقعی به خداوند نباشد ،جاهلیت اسات .ایان ماالعاه
با روش توصی ی و تابیقی بررسی مصاادی مشادر جاهلیات مقاارن دوران نبای
اکرم و جاهلیت مدرن است .بدین منظور ،ابددا جاهلیت مقاارن دورۀ پیاامبر
اکرم با بهرهمندی از منابع معدبر در چهار قالب ن ی هوزمان توحیاد ،معااد و
قیامت؛ ن ی معاد و قیامت؛ ن ی نبوت و ن ی ص ات الهی معرفیشده و ساسس باا
جامعۀ مدرن (ماتریالیتو ،کاپیدالیتو؛ سکوالریتو؛ لیبرالیتو و فمینیتاو) تابیا
داده شد .شناخت مصادی مشدر جاهلیت با جاهلیت مدرن آن برای پیشاگیری
از ابدب دوبارۀ جوامع اسبمی به پیامدهای زنادگی جاهبناه اهمیات دارد .فار
ماالعه این بود که جامعۀ مادرن آنجاا کاه از ایماان باه خداوناد دور میشاود در
حقیقت به سرشت جاهلیت برگشده است .دسداورد اسبم با سنن غلط باه مباارزه
برخاست اما بار دیگر باورهای جاهلی در پوشش مدرنیده اهر شده است .ماالعه

َ

نشان داد هر نوم ن ی دیان اعاو از ن ای توحیاد ،قیامات ،نباوت یاا ن ای صا ات
خداوند جاهلیت است ت اوت این دو سرشت جاهلی نه در انحراف از خط ایمان
واقعی که در افراط یا ت ریای است که صاورت مایگیارد انحاراف یاا باار باه
صورت افراط و بار دیگر به صورت ت ریط اهر میشود.
واژگان کلیدی :پیامبر اکرم ،جاهلیات ،مادرن ،جواماع اسابمی ،جاهلیات
مدرن.

مقدمه
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هنگامیکه از جاهلیت سخن به میان میآید به نظـر میرسـد جاهلیـت مربـوط بـه
گذشته بوده و امروز در دوران عقالنیـت بشـر ،سـخن گفـتن از آن کـاربرد نـدارد .امـا
جاهلیتها باوجود فاصلۀ زمانی نسبت به هـم ماهیـت مشـترکی دارنـد؛ عمـده ویژگـی
مشترک جاهلیتها این است که مردم جاهل ،به خداوند ایمـان واقعـی ندارنـد (خالادی،
1 :1390؛ بالشى .)45 :1363 ،پ جاهلیت دورهای خـا در بـین اعـراب نیسـت ،بلکـه
یک سرشت اسـت (اسادی ،)31 :1389 ،سرشـتی کـه مجموعـهای از تمـام ویژگـیهـای
حیوانی انسان است .از دید قرآن ،جاهلیت در برابر دین است نه علم و به زمان پـیش از
اسالم گفته میشود (اسدی.)10 :1389 ،
جاهلیت در منابع تاریخی ،حالت مردم پیش از اسالم است .عرب به لحاظ دیانت،
تمدن ،فضایل و اخالق در انحطاط به سر می برد ،نه دین حنیف ستایندهای داشت و نه
از پیوند میهنی برخوردار بودند؛ جاهلیت به هیچ اصلی از اصولی که فضایل آدمی بر آن
استوار است پایبند نبود (ابن شاعبه ،)39 :1376 ،اما مدرنیته تجربهای است که بیانگر تازگی
و نو بودن و گسست از گذشـته و ورود بـه آینـدهای در حـال ظهـور اسـت .بـهتـدری
سویههایی از سرشت جـاهلی ،در تمـدن نـوین نشـان داده شـده ،بـه نظـر پژوهشـگران
نظر یاتی که در عصر حاضر بهعنـوان قضـایای پیشـرفته مطـرح میشـود اگـر در مقابـل
معار دینی باشـند ،جاهلیـت مـدرن هسـتند (حساینی .)18 :1394 ،عمـدهتـرین ویژگـی
مشترک جاهلیتها این است که ایمان واقعی بـه خداونـد در ایـن تفکـر وجـود نـدارد.
جاهل در کالم قرآن تنها نادان نیست بلکه به فرد متکبر نیز جاهل گفته میشـود .قـرآن
کریم ،زمان قبل از اسالم را جاهلیت اولی مینامد .زمانی کـه بشـر از منبـع وحـی دور

بوده و با جهل خود ،راه پیموده است (ابن منظور .)402/2 :1416 ،بنا بـر روایـات در پـ
جاهلیت اولی ،جاهلیـت دیگـری در راه اسـت .شـناخت جاهلیـت و معرفـی مصـادیق
مشترک آن با جاهلیت مدرن برای پیشگیری از دچار شـدن دوبـاره جوامـع اسـالمی بـه
جاهلیت اهمیـت دارد تـا نشـان دهـد خطـر زنـدگی در جامعـۀ جـاهلی در هـر دورهای
میتواند جوامع اسالمی را تهدید کند چراکه حتی اندکی پ از ظهور اسالم نیز بـیم از
بازگشت به دوران جاهلی حتی برای مسلمانان صدر اسالم وجود داشت (ابومنارر:1348 ،
 ،)86چنانچه در نه البالغه اشاره شـده پـ از رحلـت نبـی اکـرم بیشـتر مـردم بـه
جاهلیت برگشتند مانند دوران بنیامیه و حتـی دوران پـ از آن ماننـد جوامـع اسـالمی
اسپانیا به تدری از هم فرو پاشیدند ،لذا مطالعۀ حاضر با این هد نگاشته شـد کـه دو
جامعۀ جاهلی و جامعۀ مدرن را در دو زمـان متفـاوت تطبیـق دهـد و شـناخت آنهـا در
آ گاهسازی جوامع اسالمی تأثیر بسزایی دارد .با توجه بـه اهمیـت موضـوع پرسـش ایـن
مقاله این است که مصادیق جامعۀ جاهلی مقارن دورۀ پیامبر اکرم چه اشـتراکاتی بـا
جامعۀ جاهلیت مدرن دارد؟

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
بررسی تطبیقی مصادیق جامعۀ جاهلی مقارن دورۀ پیامبر اکرم...

احا
دیــــث
 .1تعریف جاهلیت
امامیه و
جاهلیت در لغت ،مصدر جعلی یا اسم مصدر به معنای حالت نادانی است (دهخادا ،متنشنا
 :1373ذی واژه جه  .)7460 ،جهل در لغت نقی علم (فىاهیدی ،)327 :1414 ،و به معنـای خــــت
«مطلق عدم علم» است که در فارسـی از آن به «نادانی» تعبیر میشود .ازایـنرو اهــل قرآنم
لغـت« ،جاهـل» را بــه «نــادان» ترجمــه کردهانـد و از آنجهـت کـه انسـان جاهـل،
رفتارش از روی حساب و دانـش نیسـت ،گـاه مبتال به کارهای بیهوده و گـاه مرتکـب
ظلم و فساد میشـود .برخـی جاهـل را بـه «احمــق و سـتمکار» نیـز ترجمـه کردهانـد
(بندرریگی ،1383 ،ماده «جها ») ،خلیل بن احمد فراهیدی« ،جهالت» را عمل کردن بـدون
علم میداند (فىاهیدی :1414 ،ماده «جه » .)327 ،در مجمع البحرین آمده اسـت «مـراد از
جاهلیت ،حالتی است که عرب پیش از اسالم در آن به سر میبرد یعنی حـالتی نـادانی
نسبت به خدا و پیامبر ،شرایع دین و فخرفروشی به پدران و نسبها ،غرور و خودپسندی
و مانند آنها» (طىیحی364 :1403 ،؛ قىشی .)83 :1354 ،در چهار آیه از قرآن نیز جاهلیت بـه

همین معنا بهکار رفته است .برخی از لغویین معاصر عبارت «جهل فالن علی غیـره» را
به «جفا کردن یکی در حق دیگـری» و عبارت «جهلـت الحـق» را بـه «ضـایع کـردن
حق» ترجمه کردهاند (معووف« ،)143 :1373 ،جهل» گـاه بـه معنــای «عــدم آ گــاهی»
اسـت و گاه به معنای «فقدان معرفـت هـدایتگر به سوی کمـال حقیقی است» کـه در
مقابل «حکمت» ،قرار میگیرد (سویمانی.)11 :1382 ،
جاهلیت یعنی نادانی ،بیاطالعی ،حالت بتپرستی مردمان پیش از اسالم (معواوف،
 )108/1 :1386اما در اصطالح جاهلیت اصطالحی است که برای نخستین بار در عصـر
نبوت ،به دنبال هجرت به مدینه و شکلگیری جامعۀ ایمانی مدنی ،در توصـیف عـرب
مشـرک قبل از اسالم ،به آن دوران داده شد (قطب.)7 :1359 ،
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 .2تعریف مدرن

مدرن از ر یشۀ  Modernusاز واژۀ التین  ،Modoبـه معنـای اخیـر و اینزمـانی اخـذ
کردهاند .به معنای امروزی  today-ofو متمایز از دورههای متقدم اسـت (کااهون:1383 ،
 .)9همچنین از واژۀ  modoبه معنـای ایـن اواخـر ،بـهتازگی ،گذشـتهای بسـیار نزدیـک
مشتقشدهاست (احمدی .)3 :1377 ،در منابع دیگر آورده شده به لحاظ ریشه شناسی واژۀ
ً
مدرنیته با واژۀ مد « »modeو طبعا با واژۀ سلیقه  fashenمرتبط است .کلمـۀ مـدرن در
معنا دال بر تمام آن چیزهایی است که برای زنـدگی کـردن در حـال ،مهـم ،ضـروری و
اجتنابناپذیر به شمار میروند (نوذری .)7 :1372 ،اصطالح مـدرن فرازمـانی و فرامکـانی
که برای تمیز شیوههای معاصر از سنتی بهکار رفته است (کااهون ،)10 :1383 ،و میتوانـد
به هر حیطهای از زنـدگی مسـلط شـود (بااومن .)321 :1383 ،از دیـد هگـل مـدرن بـودن
روزگار پیروزی خرد انسانی بر باورهای سنتی است (کسىایی.)47 - 46 :1379 ،

 .3ادبیات پژوهش

بر اساس مستندات ،برای بحث و تحقیق دربارۀ کیفیت عصر جاهلیت ،قـدیمتـر ین
مأخذ و مرجع معتبر ،قرآن کر یم است .از نظر ابن خلـدون در بحـث از جاهلیـت ابتـدا
باید کتاب اغانی را مورد مطالعه قرار داد که به منزلۀ مجموعه آثار و دیوان عرب است و

 .4بررسی تطبیقی جامعۀ جاهلی مقارن دورۀ پیامبر اکرم و جامعۀ مدرن

از دید گیدنز زندگی انسانها در جامعه ،تحت تأثیر قواعدی اسـت کـه اگـر از آنهـا
پیروی نشود هرج و مرج ایجاد میشود (گیدنز .)141 :1331 ،جامعه واقعیت خاصی اسـت
و دارای روح ویژهای است کـه افـراد را بـه هـم پیونـد مـیدهـد (ابىکىامبای.)240 :1388 ،
جامعه شناسی به اکثریت ارج مینهند و در برخی برای گرایش تودۀ مردم احتـرام قائـل
است بههمین دلیل معمول است که هر کنشی در بطن شرایط مدرن ،تایید میشـود امـا
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در آن لغت و تار یخ و جنگها و مذهب و قومیت و سیرۀ پیـامبر و دیگـر احـوال و
کیفیات عرب گرد آمده است و از اینرو ،هیچ کتابی برای شناختن احوال عـرب از آن
جامعتر نیست .کتاب اَصنام یا به تعبیر صحی تـر کتـاب تنکـی اَصـنام قـدیمترین
نوشتار و کتاب مستقلی است که در زمینۀ جاهلیت بهدست ما رسیده است.
برای شناخت مدرنیسم نیز منابع متعددی وجـود دارد کـه بـه شـرح تحـوالت عصـر
مدرنیته پرداختهاند .در جهان و ایران از زوایای مختلف به این پدیده پرداخته شده است
که از جمله آثار میتوان به چالش سنت و مدرنیته در ایران ،ایران و مدرنیته ،تجدد طلبی
و توسعه در ایران معاصر ،مدرنیته و بحران ما ،تـأملی در مدرنیتـه ایرانـی ،صـورتبندی
مدرنیته ،بسترهای تکـوین تـاریخی و زمینـههای تکامـل اجتمـاعی ،مدرنیتـه و اندیشـۀ
انتقادی و مانند آنها منابع متعدد دیگر اشاره کرد.
در ارتباط بامطالعۀ همزمان زندگی جاهلیت و زندگی مدرن ،نیز میتوان به موارد زیر
بهعنوان پیشینۀ پژوهش اشاره نمود:
کتاب ما و راه تجدد ،فرهنگ و تمدن غرُ از دیدگاه امام خمینی؛ نسبت دین و
دنیا آیتالله جوادی آملی ،امام حسین و جاهلیت نو ،مقالۀ مدنیت در نهجالبالغه
و پژوهش از جاهلیت عربی تا جاهلیت غربی ،که بـه راهکارهـای اخالقـی مقابلـه بـا
مؤلفههای جاهلیت در جوامـع مـدرن مـیپـردازد .درمجمـوع مطالعـات پیشـین بـهویژه
نمونههای مذهبی ،نسبت به تمدن غرب صر  ،دیدگاه منفی داشته و مسیر آن را رو بـه
توهم میدانند و معتقد هستند تمدنهای انسانگرا برخال تمدن الهی کـه میخواهـد
انسانساز باشد ،عمل میکنند.
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قرآن معتقد است قداست جامعه در گرو پیـروی جامعـه از عقـل و شـرع اسـت لـذا آن
دست از اندیشهها که پیرو عقل و شرع نباشد جهل تلقی میشود .همانطور که پستمن
اشاره می کند جوامع امـروز دچـار نظـام تکنوپـولی اسـت کـه از ترکیـب تکنولـوژی و
مونوپولی شاخته شدهاست منظور او از این عبارت داشتن تکنولوژی بدون اخالق است
فرهنگی که تکنولوژی را بهجای خدا قرار میدهد و بهتـدری از اواخـر قـرن هیجـدهم
همراه با فروپاشی خانواده ،پناهگاه اصلی انسان تکنولوژی شد (پستمن.)121 :1375 ،
پیش از سقراط ،تفکر عقالنی همراه باتجربۀ حسی ،شیوۀ اندیشه ورزی بود نه شـرع
مقدس .در چهارچوب خردباوری مدرنیته ،عقل همواره در تقابل با مرجعیت سنت قرار
میگیرد .از دید مدرنیته خرد انسانی ،ضابطۀ نهایی و عامل پیشرفت و مقـوالت اساسـی
تجدد اسـت (کساىایی ،)92 :1379 ،چنانچـه در دوران جاهلیـت جهـل و خرافـه بـه جـای
خدای تعالی عقل اعراب را پرکرده بود (طباطبایی2002 ،م ،)151/4 ،خرافاتی ماننـد حـب
البالی ا و عقر (دفن شتر فرد ثروتمند با او برای گمراه کردن مالئکه) ،ضرب الثـور (زدن
گاو نر برای دور کردن دیوها از گاو ماده) ،نارالتحالف یا نارالمهول (آتش شاهد سوگند
(عهد و پیمان قبایل) نارالطرد (آتش دور کردن شخص گناهکار و خائن) ،عقـد التـرتم
(گره زدن سبزه برای ممانعت همسر از خیانت) ،اعتقاد به تطیر بـرای تفـأل زدن (پـرواز
دادن پرندگان) (آربالستى ،)82 :1377 ،خرافههای جاهلی در میان آنـان بهگونـهای بـود کـه
قرآن از آن به غل و زنجیر بر اعضایشان تعبیر میکند (اعىاف ،)157 :این تفکر در اسـالم،
تأیید نمیشود (ساویم ،177 :1377 ،ابان شاعبه ،)55 :1363 ،لـذا بـا توجـه بـه شـرایط جوامـع
جاهلی امکان تفسیر بسیاری از پدیدههای اجتماعی و اقتصادی و حتی هنری در عصر
اسالمی ،جز با بازگشت و مطالعۀ ریشههای قدیمی آن در عصـر جـاهلی وجـود نـدارد
(سالم.)5/1 :1970 ،
قرآن کریم در آیه  103آل عمران وضعیت جامعۀ جاهلی مقارن دوران بعثت پیـامبر
اسالم را این طور توضی میدهد کـه « همگـی بـه ریسـمان الهـی چنـگ زنیـد و
پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاهکه دشمنان یکـدیگر بودیـد پـ
میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران یکدیگر شدید».
پیامبر اکرم در اوایل بعثت بـا محـیط و مردمـی روبـرو شـد کـه جهـل و باطـل
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دامنگیر آنها شده بود ،از پیشوای دلسوز و رهبر دانای خود روگردان شده و به عبـادت
بتها و عادات زشت جاهلیت سرگرم بودند ،پیامبر اسالم مبعوث شـدند تـا قـوانین
عادله اجتماعی را در میان بتپرستان به اجرا درآورند و بیتالمـال را بـه حـق و عـدالت
تقسیم نماید ،ولی پ از وفات ایشان ،مسلمین عادات و اخـالق حسـنۀ اسـالمی را بـه
تدری کنار گذاشتند (کوینی.)195/2 :1369 ،
حتی پ از بعثت پیامبر اکرم ،عدهای به ظاهر اسـالم آورده بودنـد و در بـاطن
بت میپرستیدند و برخی بهطور مخفیانه هنوز بتهایی در خانه نگهداشته بودند که اگر
اسالم شکست خورد بـه پرسـتش بتهـا بازگردنـد (ساویم .)157 :1377 ،و حتـی افـرادی
نفوذی نیز در جوامع اسالمی لباس مسلمان را پوشیده بودند (یعقاوبی 61/2 :1371 ،و -139
 ،)140و مترصد فرصتی بودند اسالم را تخریب کنند.
در خطب ـۀ دوم نه البالغــه حضــرت امیــر مؤمنــان اینگونــه عصــر جاهلیــت را
توصیف میکنند که خداوند پیامبر اکرم را زمانی مبعوث کرد که مردم در حیرت و
گمراهی سرگردان بودند و در فتنهها غوطهور ،هوا و هوسهای سرکش ،آنها را بـه خـود
جلب کرده و تکبر و خود برتربینی آنها را به پرتگاه افکنده بود .جاهلیت شدید ،آنها را
سبکمغز ساخته و در ناپایداری امـور و بـالی جهـل حیـران و سـرگردان بودنـد (مواارم
شیىازی .)275-280/4 :1380 ،در خطبۀ هشـتاد و نهـم ،جاهلیـت را زمـانی میداننـد کـه
نشانههای هدایت کهنه و عالئم گمراهی نمایان بود (دشتی ،)77 :1385 ،در خطبۀ بیسـت
و ششم ،خطاب به اعراب ،گذشـتۀ ایشـان را قبـل از بعثـت یـادآور میشـوند کـه شـما
جمعیت عرب ،بدتر ین دین و آئین را داشتید .شما در بدتر ین خانـه و سـرزمین زنـدگی
میکردید .آبهای آلوده مینوشیدید و غذاهای بسیار ناگوار میخوردیـد .شـما پیونـد
خویشاوندی خود را پیوسته قطع میکردید ،بتها ،در میان شـما ،برپـا بـود و گناهـان،
ْ ُ ُ
ْ ْ ُ ُ
ٌ
ٌ
ثام ِبک ْـم م ْع ُصـوبة» ،تعبیـر
نام فیک ْم م ْن ُصوبة و اال
سراسر وجودتان را فراگرفته بود «مالص
منصوبه گویا ،اشاره به این نکته است که آنها ،نه تنها از بتپرستی شرم نداشتند ،بلکـه
به آن افتخار میکردند و در گوشه و کنار جامعه خود ،بتها را برپا داشته بودند (مواارم
شیىازی.)103-114/2 :1380 ،
تمدن مدرن غربی نیـز غیـر از دگرگـونی بـا صـفات دیگــری نظیــر سـرمایهداری،
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سکوالر یـسم دموکراسـی لیبرال ،فردگرایی ،عقلگرایی ،انسانگرایی مشخص میشـود،
اما اینکه این صـفات در تاریخ بشری منحصر به فرد هستند یا نـه محـل مناقشـه اسـت.
(کهون ،)21 :1381 ،در بیان مؤلفههای مدرنیته میتوان بـه مؤلفههای ز یر بهعنوان مهمترین
مؤلفهها اشارهکرد.
 .1عقلگرایی؛  .2تجربهگرایی؛  .3اومانیسـم؛  .4فردگرایــی؛  .5مـادیگرایی؛ .6
آزادی و لیبرالیسم؛  .7سکوالریسـم؛  .8دموکراسـی؛  .9رفرمیسـم مــذهبی ،کـه ایــن
فهرسـت استقرایی و باز است ،لـذا میتوان تقسیمات محدودتر یـا وسـیعتری را لحــاظ
کـرد (احمادی.)11 :1373 ،
در این بخش بر اساس آنچـه در کتابهـای تـاریخی دیـده مـیشـود جاهلیـت بـه
مصادیق آن تقسیم شده و بر این مبنا با انواع مدرنیته تطبیق داده میشود ،شـاید بـه نظـر
برسد این سه نوع از جاهلیت را میتوان در هم آمیخت اما مهم در این تقسیمبندی بـاور
داشتن به وجود خدا – معاد – نبوت و صفات خدا است که نبود هر یک از این موارد در
منابع نوعی از جاهلیت دانسته شده است (ابومنارر ،)8-4 :1364 ،جـاهلیتی کـه در مقابـل
موحدان قرار میگیرد اگـر چـه در بـین موحـدان نیـز گـاه تفکراتـی از جاهلیـت دیـده
میشود.

 -1-4جاهلیت بر مبنای نفی همزمان توحید ،قیامت و معاد

این گروه کسانی بودند که منکر آفر یننده و رستاخیز و بازگشت بودند ،و میگفتند
«طبع» زنده کننده ،و «دهر» فانی کننده است .و خدای تعالی در قرآن کر یم ،از ایـن
َّ
ُ
ُ َ ُّ ْ َ ُ َ
طایفه خبر میدهد ،آنجا که فرمودَ ﴿ :و قالوا ما ِه َی ِإال َحیاتنا الدنیا ن ُموت َو ن ْحیـا َو مـا
ُ َّ َّ
ُی ْه ِلكنا ِإال الد ْه ُر﴾ (جا یاه ،)24 /این آیه اشارت دارد بر اینکـه آن گـروه از عـرب جـاهلی
سبب حیات و موت را بر طبایع محسوسه مقصور میداشتند ،و به ترکیب طبایع و تحلیل
عناصر بقا و فنای عنصـری محصـور مـیشـمردند پـ جـامع را «طبـع» ،و مهلـک را
«دهر» میگفتند .خدای تعالی در رد گفتار و پندار آنان را فرمود آنها گمـان مـیکننـد
اینگونه است .از این گذشته درآیات دیگر در سور قرآنی با دالیل و نشانههای فطری و
طبیعی ،گمان و پندار این گروه رد شده است (بقىه ،21 /اعىاف ،184 /نح  ،48 /فصوت.)9 /
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این یکی از انواع دیدگاه ماتریالیسم است که انسان را تنها دارای یک ُبعد جسـمانی
میداند .بر اساس این دیدگاه ،هر چیز که در هستی وجود دارد یا مادی است یا یکی از
عوارک ماده است .اصل تقدم ماده بر روح و جسم بر روان از اصول اساسی ماتریالیسم
است (مطهىی .)386/2 :1377 ،از دیدگاه مادهگرایان انسان جزئـی از جهـان مـادی اسـت
ً
که ذاتا ،اجتماعی و نیازمند جامعه است .ماتریالیسـم از مهـمتـرین مؤلفـههـای اندیشـۀ
مارکسیسم است اندیشهای که از درون کاپیتالیسم برآمد .هـر دو اندیشـه در مـادهگرایی
اشتراک دارند .امتیازات طبقاتی در جوامع جاهلی امری ریشهدار است که اسالم بـا آن
به شدت مخالف بوده و آن را محکوم میکند و از راههـای مختلـف در پـی ریشـهکن
نمودن فقر در جوامع است .عرب دوران جاهلیت اختالفات طبقـاتی شـدید آمیختـه بـه
تعصب جاهالنه داشتند و هر طبقه برای خود امتیازاتی قائل بود کـه دیگـری را شایسـته
این امتیاز نمیدانست .از جملۀ این امتیازات ،امتیاز ثروت بود که سرمایه داران عربستان
همه کاره و اختیاردار مطلق مردم بودند و کلیۀ مسـتمندان و فقیـران مطیـع آنهـا بودنـد.
بــرده داری و داشــتن کنیــز بســیار رای ـ بــود و بردگــان را وادار بــه ســختترین کارهــا
میکردند (حسین اصفهانی ،)2 :1377 ،اما اسالم مالک برتری را تقوا اعـالم کـرد و انسـان
باتقواتر را محترمتر دانست (حفىا .)43 /
از دیدگاه بسیاری از متفکران اصل اساسی این نظام ،اقتصادی مسلط ،یعنـی رقابـت
شدید جهانی برای کسب سود منطقی را پدید آورده که مبتنی بر حر و آز ،نـابرابری
و بیعــدالتی و فســاد اســت (آقابخشاای81 :1387 ،؛ آذری کااارمزدی .)1393 ،در قــرآن کــریم
خداوند سرمایهداران را نکوهش می کند که آیا شما یهودیان با داشـتن کتــاب آسـمانی
ََ ُ ْ َ ْ
ُ َ
جاه ِل َّیـ ِـة َی ْب ــون﴾
ال
هنــوز روش و شــیوۀ بیدادگرانـۀ جاهلیــت را میجوییــد؟ ﴿أفحكــم
ِ
(مائاده ،)50/به این تفسیر که دنیا را مأوای خود قرار میدهید و بر اسـاس خواسـت خـود
حکم میکنید و مشخصۀ جامعۀ مـدرن بـهویژه بـا آغـاز انقـالب صـنعتی ،تالشهـای
نظاممندی بود که برای مهار و دگرگون ساختن محیط مادی انسان صـورت گرفـت .در
این مکاتب هر آنچه قدسی است ،دنیایی میشود (کالینیووس.)39 - 31 :1383 ،

 -2-4جاهلیت در نفی همزمان قیامت و معاد
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گروه دیگر از عرب ،به خالق و ابتدای خلق و ابداع اقرار داشتند ،اما بعث و اعاده را
َ َ َ َ َ ََ ً َ َ َ َ َْ ُ َ
قال َم ْن ُی ْحی ْالْ َ
ظـام َو ِه َ
ـی َرمـیم( یا /
انکار میکردند وةرُ لنا مقال ون ِسی خلقه
ِ ِ
 ،)78این گروه تمام دنیا را دنیای مادی میداننـد .منکـرین خـدای تعـالی کـه قائـل بـه
جانداری طبیعت یا دهر بهعنوان نقشآفرین زندگی خود بودند در همین رابطه مـیتـوان
از سکوالریسم از مهمترین و اساسیترین مؤلفههای نظام تجدد ،از آغاز تاکنون نام برد.
در سکوالریسم ،همۀ امور بشری وجهی زمینی پیدا میکند و قداست و معنویـت خـود
را از دست میدهد (زرشناس .)163 :1381 ،سکوالر کسـی اسـت کـه بـه امـور الهـوتی و
دینی اعتنایی ندارد یعنی اینکه بهجای ایمان به خالق عالم به عالم توجه دارد که در علم
دینی به آن علمانی گویند (ربانی گوپایگانی .)15 :1379از دیـد ایـن مکتـب بـاوجود قـوانین
عالی مانند عدالت اجتماعی نیاز به ارتباط دین و سیاست نیسـت (ضااهى و الماسای:1993 ،
 ،)38و اخالقمند بودن نیاز به دیندار بودن ندارد (بیا و همواران.)328 :1381 ،
نتیجۀ سکوالریسم ،کاهش اعتقاد به معاد است .جامعهای که برای اصالت زنـدگی
دنیا ارزش قائل شد جامعۀ جاهلی است .جواد علی دربارۀ اعتقاد بـه معـاد در جاهلیـت
میگوید :همانگونه که از قرآن فهمیده میشود ،بسیاری از مردم عصر جاهلی به بعث
ایمـان نداشـتند ،آنها معتقـد بودند مر انتهای کار است و آنان برانگیخته نخواهند شد
و معتقد بودند برانگیخته شدن پـ از مـر امـری غیرمعقـول اسـت و بـدین روی از
سخنان پیامبر دربـارۀ قیامــت و حســاب متعجـب میشـدند (عوای- 132/6 :1367 ،
 .)131نمونـههایی تــاریخی نیــز وجــود دارد کــه نشـان میدهــد در ایــن دوره تنهــا عــدۀ
معدودی معتقد به معاد بودنـد که بهصورت ابتدایی و تحریفشده به معاد باور داشتند.
بهطور مثال اعتقاد داشتند هر ک ناقهای را روی قبـر مردهای ذب کند ،سواره محشور
خواهد شد وگرنه پیاده محشور میشود ،به همین دلیل گاهی بـه ایــن موضـوع وصـیت
میکردند (ابن عبىی ،)126 :1403 ،و میگفتند زندگی جز زندگی دنیا نیسـت (جا یاه،)24 /
و خداوند در پاسخ به ایشان مستقیم و بدون اشاره میفرمایند زندگی این دنیا لهو و لعبی
بیش نیست و آخرت زنده است (عنوبو )64 :

 -3-4جاهلیت همزمان نفی نبوت و شریک قورار دادن بورای خودا بوا

پرستش بتها

 .1نمی پرستیم ایشان را (یعنی :بتان را) مگر آنکه ما را هر چه بیشتر به خدای نزدیک گردانند
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دیگر گروه عرب ،به آفر ینندۀ آفـر ینش و بـه ابتـدای خلـق و نـوعی از اعـاده اقـرار
داشتند ،اما پیامبران را انکار میکردند و به پرستش اصنام میپرداختند و میپنداشتند که
بتها شفیع ایشان در آخرت خواهند بود و از اینرو بهجانب جایگاههای بتان میرفتنـد
و ح میگزاردند و به نام بتان خود قربان میکردند و هر چه میخواستند از پیش خود
حالل و حرام مینمودند؛ و میپنداشتند بتها ایشان را بیشتر به خدا نزدیک مـیکننـد
ُْ
َ
َّ َ
َ ُ
﴿ما ن ْْ ُبد ُه ْم ِإال ِل ُیق ِّر ُبونا ِإلی الله زلفی﴾ (زمى 1.)3 /در جاهلیت مدرن تحول ارزشهـا از
مادی به فرا مادی ،از خودخواهی به دیگر خواهی ،از دنیـاگرایی بـه دنیـا داری ،نقـش
بسیار مهمی در پیشرفت اهدا تربیتی قرآن کریم در راستای تغییـر رفتارهـای مـردم
جزیرة العرب داشته است .ایزوتسو اشاره دارد اعراب پیش از اسـالم ،میـان درسـت و
نادرست و خوب و بد تفاوتی نمیگذاشتند ،و معیار و مالکی برای قضاوت و داوری
درست از نادرست و خوب از بد نداشتند شعار معرو عرب این بود کـه بـرادرت را
یاری کن ،خواه ستمدیده باشد ،خواه ستمگر تنها استدالل ایشان این بـود کـه نیاکـان
آنها آن کار را انجام دادهاند (ایزوتسو .)88 - 87 :1378 ،از دیـد جرجـی زیـدان اسـالم در
حقیقت محتوای صفاتی مانند شجاعت ،آزادی ،وفا ،صـداقت و ...را تغییـر داد (جىجای
زیدان ،)515 - 514 :1323 ،اما پ از مدتی تغییراتی که اسالم ایجاد کـرده بـود فرامـوش
شد .اصطالح لیبرالیسم در قرون هفدهم و هیجدهم ،با شـعار «آزادی» متولـد شـد .در
ابتدا تأکید بر آزادی فـردی بـا کـمتـرین حد (آزادی انتخاب در تمـام عرصـهها) بـود.
لیبرالیسم به معنای طرفداری از حاکمیت آزادی است .در آغاز جنبشی سیاسی بود کـه
خواهان آزادی از استبداد سیاسی ،حکومت سلطنتی و فلودالی حاکم بر عصر خود بود.
ولی بعدها به شکل نظریه و روش سیاسی درآمـد و خواهـان حفـظ مراتبـی از آزادی در
برابر هر نهادی شد که تهدیدکننده آزادی بشر باشد (زرقاانی 1409 ،حق.)172 :
لیبرالیسـم یکـی از شـایعتـرین و قـدیمیتـرین آموزههای فلسـفی  -سیاسـی عصـر
حاضر است .در قاموس سیاسی ،لیبرالیسم فلسـفهای اسـت مبنـی بـر اعتقـاد بـه اصــل
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آزادی کــه در رنســان و همچنــین اصــالح دینــی نهفتــه اســت (قاادری)17 :1380 ،؛ امــا
لیبرالیسم به مفهوم امروزی ،فرزند انسانگرایی و فردگرایی عصر جدید است و ر یشه در
رنسان و جنبش اصـالح دینـی بـر ضـد اسـتبداد کلیسـا دارد (قنباىی.)96 - 91 :1383 ،
لیبرالیسم برای آزادی اهمیت قائل است (آربالستى .)81 :1377 ،در روح القوانین مونتسکیو
اشاره شده است که آزادی فقـط میتواند به خاطر خود آزادی محدود شـود (مونتساویو،
 .)110 :1362ازآنجا کـه سـردمداران کلیسـا شـأن انسـان را رعایـت نمیکردنـد ،در اثـر
مخالفت با باور استبدادی کلیسا ،حقایق نسبی قلمداد شد و آزادی بیقید و شرط ،نشانۀ
مدرن بودن تلقی گردید .این گروه آزادی را بهعنوان بت بـرای خـود مـیپرسـتند .قـرآن
چنین تفکری را جاهالنه میداند و برای انسان در نظر گـرفتن کرامـت انسـانی در نظـر
میگیرد و او را در مسیر رسیدن به حقایق مطلق اخالقی قرار میدهد .قرآن برای انسـان
این قابلیت را متصور است که حتی بتواند در ملکوت بـه چنـان تعـالی دسـت یابـد کـه
کمترین فاصله را با باریتعالی داشته باشد (نفم.)9 /
خدای تعالی اشاره دارند سرپرست این گروه طاغوت است که به پیروی از والیـانی
که برمیگزینند از دایرۀ روشنایی الهی به سمت تاریکی سوق داده میشوند (بقىه،)257 /
ازنظر قرآن ،بندگان مخلص خدا حتی از دست رفتن آزادی خویش را گـواراتر از آلـوده
شدن به فعالیتهای غیر انسانی و غیراخالقی میدانند (نم  ،)55 /انسانهای کامل مانند
انبیاء از این نوع جاهلیت بـه خـدا پنـاه میبرنـد ماننـد حضـرت یوسـف کـه اذعـان
میکنند حاضر هستند آزادی ظاهری جسم خـود را در راه آزادی روح خـویش قربـانی
کند (یوس  .)33 /همچنین وقتی خداوند شیطان را از درگاه خود راند شیطان از خداونـد
مهلت گرفت تا بهپاس عبادتهایی که کرده آزادانه بتواند انسانها را نیـز از قیـد و بنـد
پرستش دور کند و تا روز قیامت آزاد بماند .شیطان اشاره میکنـد نبایـد خـدا را محـور
فرک کرد و این خود او و تفکر او است که محور است کما اینکه در لیبرالیسم نیز باید
انسان و تمایالت او محور فرک شود (اعىاف.)15 - 14 /

 -4-4جاهلیت در صفات خدا

قائل به جعل فرزند آوری و نسبت دادن دختر برای خدا و از عرب دسـتهای گمـان
میکردند که فرشتگان دختران خدایند و به این جهت به عبـادت آنهـا میپرداختنـد تـا

ایشان را شفاعت کرده و یاری دهند (نحا  ،)57 /و همین طایفه منکران پیامبران بودنـد و
با تمسخر میگفتند :چگونه پیامبری است که طعام میخورد و در بازارها راه مـیرود؟
قرآن برایشان استدالل فرمود که پیامبران سابق نیز بر همین منوال بودهانـد (فىقاان ،)20/و
اکثر قبایل عرب از همین دسته بودند و آنها را نکوهش میکند که بـا وقاحـت آنچـه را
برای خود ناپسند میدانستند به قصد تحقیر به خـدا نسـبت میدادنـد .در چشـماندازی
کلی میتوان فمینیسم را جنبشی اجتماعی دانست .فمینیسم یک هد اعالمشده دارد
و آن پایان دادن به چیزی است که آن را سلطۀ نظاممند مردان بر زنان میداند (منسابىی ،
مولى اوکوین و کیمویواا .)15 :1387 ،بهتـدری در ایـن مکتـب انحرافـاتی ایجـاد شـد و خـود
مکتب زمینه را برای تقویت سلطهگری بر زنان را فراهم کـرد .اگـر دیـروز زن کـاالی
جنسی برای مردان بود امروز تنها کاالی جنسـی تجـارت جهـانی (تجـارت سـک ) و
ابزاری برای تبلیغات شناخته میشود (حیادری .)85 :1394 ،کاال انگاری مقام انسـان را تـا
حــد یــک موجودیــت پــایین مــیآورد .در خصــو کــاال انگــاری زنــان ،زنــان بــه
موجودیتهایی تقلیل مییابند که عملکرد آنها ارضای نیاز جنسی مـردان اسـت (رایات و
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احا
توکاناگا)1394 ،
دیــــث
در تفکر جاهلی دربارۀ زن افراط و تفریطهای زیـادی وجـود دارد .عـدهای در امامیه و
تعریف از تعادل خارجشده و میگفتند زن شیطان است .زن در میان اعـراب ماننـد متنشنا
کاال خرید و فروش میشد و از حقوق فردی و اجتماعی محروم بود و او را جـزء خــــت
لـوازم و اسـاس زنـدگی میشـمردند (احمادی .)68 - 66 :1388 ،در اعمـال مـذهبی قرآنم
جاهلیت ،زنان و مردان بدون پوشش طوا می کردند اما در قرآن نگاه ابزاری به زن و
برهنگی مردود دانسته شده است (راغب اصافهانی .)315/1 :1374 ،قرآن بـه زنـان دسـتور
می دهد ای زنان پیامبر از خانههایتان بیرون نیایید و در انظار مردم مانند زمان جاهلیت
و قبل از بعثت ظاهر نشوید (همان طور که برج قلعه برای همه آشکار و ظـاهر اسـت)
(شاکى ،)151 :1384 ،در خانههای خود قرار گیر یـد و ظـاهر نکنیـد پیرایـههـای خـود را
مانند اظهار زنان در دورۀ جاهلیت اولی ،که آن را جاهلیت جهال گو یند و آن از زمان
ادر ی بوده تا زمان نوح و اص آن است که جاهلیت اولی در زمان ابراهیم بـوده
که زنان لباسهای مروار ید بافته میپوشیدند ،خـود را بـه مـردان عرضـه میکردنـد و

جاهلیت آخری میـان عیسـی و پیـامبر اکـرم اسـت .در مبـارزه بـا ایـن رسـوم
پیامبر تضییع حقوق زنان را که از سنن دورۀ جاهلیت بود مردود و محکوم ساخت
(فوسفی )369 :1379 ،و به تکریم منزلت و شأن زن اقدام کرد (سبحانی ،)5 :1385 ،اسالم
برای زنان حق انسانیت قائل شد.
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در پژوهش های متعدد بر احتمال بازگشت به جاهلیت تأکیـد شـده اسـت .قطـب،
1359؛ سلیمانی1382 ،؛ سلیمانی1387 ،؛ اسـدی1389 ،؛ حسـینی1394 ،؛ حیـدری،
 .1394چراکه جاهلیت فرهنگی اسـت کـه احکـام الهـی در آن جـاری نیسـت و قابـل
بازگشت است چه بسا جاهلیت مدرن با فریب انسان و قویتر از جاهلیتهـای ابتـدایی
دوباره شکل گیرد .این نوشتار تالش کرد به ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه« :جاهلیـت
مدرن و جاهلیـت مقـارن دورۀ نبـی اکـرم در چـه مصـادیقی بـا یکـدیگر اشـتراک
دارند؟»
دستاورد این مطالعه تأیید میکند فرک اولی پژوهش را مبنی بـر اینکـه در جاهلیـت
مدرن مصادیقی از جاهلیت مقارن دورۀ نبی اکرم یافت میشـود و ایـندو جاهلیـت
به دلیل انحرا از دستورات اسالم از سرشت یکسانی برخوردار هستند.
نفی همزمان توحید ،قیامت و معاد که در جاهلیت مدرن ،در قالب سکوالریسـم و
نفی نبوت ،و پرستش بتها و نفی صفات خدا در جاهلیت اولـی کـه بهصـورت انـواع
مکاتب مدرنیته مادیگرایی ماتریالیسم ،سکوالریسم ،کاپیتالیسم ،لیبرالیسـم و فمینسـم
در جاهلیت مدرن بروز میکند:
 ماتریالیسم یا مادیگرایی چه در جاهلیت ،چه در جوامع مدرن سبب اشرا گریاست و نفی توحید و معاد و نبوت سبب فردگرایی و خودخـواهی بشـر میشـود .انکـار
جهان غیر ماده و زندگی در اکنون افراد را منفعت طلب میکنـد و بـه اسـتثمار دیگـران
میکشاند .افراط و تفریط در مادهگرایی چه نفی کامل ماده و باور کامـل مـاده هـر دو
مطرود است و سرمایهداری صر و فقر و پرهیـز تفـریط گونـه هـر دو غیرقابلپـذیرش
اسـت و اسـالم بــا هشـدار دادن نســبت بـه وقــوع حتمـی قیامــت و بازگشـت بشــر را از
سرمایهداری صر بر حذر میدارد.
ب .کاپیتالیسم یکی دیگر از جلوههای جاهلیت است کـه در جاهلیـت دوران نبـی
اکرم نیز وجود داشت افراط در انباشت سـرمایه کـه بـه اشـرافیگـری از یکسـو و
بردهداری ،فقر و استثمار از سوی دیگر میرسد در هر دو جامعه وجـود دارد .امتیـازات
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طبقاتی در جوامع جاهلیت نیز وجود داشت تقسیم جامعه به بخشهای مختلف از نظـر
اقتصادی امری ریشهدار است اما ازنظر اسالم گرامیترین افراد نزد خداوند بـا تقـواترین
افراد است و ثروت نباید تنها در دست یک گروه خا انباشت شود.
ج .لیبرالیسم آزادیخـواهی مـدرن در قالـب لیبرالیسـم و بیقیـد و بنـدی آزادی بـه
معنای طرفداری از حاکمیت آزادی است که انسان حق داشته باشد هـر آنچـه را قـانون
مجاز دانسـته انجـام دهـد ،در جوامـع جـاهلی نیـز آزادی بـه معنـای آزادی در شـهوت
جمعآوری ثروت و هر آنچه نف مجاز میدانست تلقی مـیشـد؛ امـا معنـای آزادی از
نظر قرآن ،آزادی از قید شیطان و در دایرۀ سعادت قرار گرفتن انسان اسـت؛ و رهـایی از
قید و بندهای اخالقی عین جهل است و بازگشت به جاهلیت محسوب میشود از سوی
دیگر تحمیق مردم و استثمار و تسلط بر ذهن و روح ایشان و هر امری که بـه مسـخ و از
بین رفتن هشیاری انسان منجر شـود ماننـد الکـل و قمـار نیـز در اسـالم مطـرود دانسـته
میشود (بقىه.)21 /
د .در دوران جاهلیت در مقابل ارزشمندی الهی زن در دین اسالم ،هد فمینیسـم
پایان دادن به سلطۀ نظاممند مردان بر زنان است ،در دوران جاهلیـت نیـز از زن بـهعنوان
یک ابزار بهرهمندی استفاده میکردند اما اسالم در مقابلـه بـا ایـن افـراط و تفـریطهـا،
جهل را از بشریت زدود و برای زنـان حـق انسـانیت و تعـالی تـا قـرار گـرفتن در جـوار
رحمت الهی قائل شد.
نتیجه اینکه در پاسخ به پرسش مطالعه که مصادیق جامعۀ جاهلی مقارن دورۀ پیـامبر
اکرم چه اشتراکاتی با جامعـۀ جاهلیـت مـدرن دارد؟ مـیتـوان بیـان کـرد ،چنانچـه
باریتعالی به مسلمانان هشدار میدهد؛ تصور نکنیـد همینکـه بگوییـد ایمـان آوردم و
مسلمان شدم برای رستگاری شما کافی است و امتحان نمیشوید .در دعای روز مبعث
نیز آمده است که ما ندانستیم برترین توشۀ سالک در مسیر رسیدن به تو ،عزم بر ارادهای
است که با آن تنها تو را انتخاب نماید اگر این اراده وجود نداشته باشد احتمال بازگشت
به عادات جاهلی در هر دورهای بسیار قوی خواهد بود .این انحرا در هـر دورهای بـه
یک شکل بروز میکند گاه در پوشش تفریط و دورهای در افراط اما هر دو گونـهای از
جهل است.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

در دهههای پس از انقب اسبمی ایران ،مد لباا و پوشاش علایرغاو پیشاینه
تاریلی ،از یاسو با منا اقدصادی و از سوی دیگر باا مبحظاات اجدمااعی و
سیاسی ویژهای روبرو بوده که آنرا با چالشهاای فراوانای مواجاه سااخده اسات.
براین اسا  ،نهادهای اجدماعی بر آن شدند تا با فعالیتهای تبلیغاتی و فرهنگای،
به هویت و فرهنگ جامعه سمت و سو بلشند .هدف از تدوین پاژوهش حارار
پاسخ به این پرسش اساسی است که تولیدکننادگان پوشاا باهعناوان یاا نهااد
اجدماعی تأثیرگذار تا چه حد در ایجاد و ح ظ فرهنگ پوشش ایرانی  -اسابمی

nkazemiesfeh@yahoo.com

Talebpour@alzahra.ac.ir

َ

در جامعه نقش دارند؟ .روش این پژوهش کی ی ،توصی ی  -تحلیلی و مدشکح از
دو تکنیا اسنادی و میدانی است .ندایج حاکی از این است که با سرعت گرفدن
تغییر و تحوالت دنیای امروز ،در کنار پیشرفت و افزایش فناوریهای مرتبط با مد
و پوشا فرصتهای زیادی برای عوامح مرتبط و اثرگاذار بار پوشاا از جملاه
تولیدکنندگان فراهو شده است و آنهاا مایتوانناد باا تغییار در شایوههاای تولیاد و
طرحها ،به فرهنگ و هویت جامعه سمت و ساو بلشاند .دساتیاابی باه فرآیناد
ارزشمحور در مداخلۀ عوامح زمینهساز ندیجه نهائی پژوهش است که برمبنای آن
بهکارگیری تمامی پدانتیحهای موجاود بارای تغییار فرهناگ اساد اده از پوشاا
ایرانی  -اسبمی رروری است.
واژهگان کلیدی :تولید ،پوشاا  ،فرهناگ ایرانای  -اسابمی ،رویکارد الماا
فرهنگی
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مقدمه

بدون شک لباس و پوشش جزء جدا ناشدنی زندگی انسان اسـت و پیونـدی کـه بـا
سایر اجزای زندگی داشته ،چه در ادوار گذشـته ،چـه در حـال و چـه در آینـده ،مقولـۀ
مجردی نیست و بدون تردید دگرگونیهـای اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی،
علمی و هنری در تحول آن دخیل بوده و به خوبی بازتاب فرهنگ و هنر یک جامعه را
1
در پوشاک میتوان مشاهده کـرد (زارع و رهبىنیاا .)5 :1395 ،داگـالس و ایشـرود (،)1996
معتقدند لباسها برای آنکه اندیشه شوند مناسباند و آنها رسانههای غیرکالمی برای قوۀ
ً
خالقه انسان هستند که ضرورت دارد به آنها و مخصوصا نحـوۀ تولیـد و طراحـی (هنـر
طراحی) توجه بیشتری گردد .از سویی ،اهمیت بررسـی سـبک پوشـش ،ازآنجـا ناشـی
میشـود کـه مطالعـۀ پوشـش زنــان یــک جامعــه ،شـناخت الزم را دربـارۀ بخشـی از
فرهنگ آن جامعه میسر میسازد .آشـنایی بـا نـوع پوشـش زنـان ،نگرشهـا ،رفتارهـا و
نمادهای افراد در زمینۀ زندگی روزمره مـیتوانـد تفسـیری واقعـی از جهـتگیـریهـا و
الگوهای رفتاری آنها ترسیم سـازد .همچنـین مـیتوانـد در درک تحـوالت و تهدیـدات
فرهنگی ،کـارساز باشد و به برنامهر یزان اجتماعی در جهت بهبود فرهنگ بومی و ملی،
1. Douglas & Isherwood

1. Ghanbari
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بررسی جایگاه تولیدکنندگان پوشاک در شکلدهی به فرهنگ...

یاری رساند .در کشور ما نیز لباس از منابع گوناگونی متأثر بـوده و همـواره شـبکههـای
مفهومی درهم تنیـدهای در طول تمدن و فرهنگ بر آن تأثیر گذار بـوده و توانــسته تــا
حـد بـسیار ز یـادی آن را از وضـعیت محلی ،سنتی و بومی خارج کنـد و شـرایط را بـه
گونهای رقم بزند که اکنون شاهد آن هـستیم .مـثال بخشی از آن تحت تأثیر خواستهها و
اغراک سیاسی حکومتها بـوده و همـواره ایـدئولوژیهـای دولت و حکومتها تـأثیر
مستقیم و انکار ناپذیر بر آن داشته است .بخشـی دیگـر از ایـن تأثیرپــذیری را بایـد در
اعتقادات دینی و مذهبی مردم یافت ،ز یـرا در دیـن اسـالم –کـه در جامعــۀ مــا دیــن
اکثر یتی است  -پوشاندن تن و بدن بهویژه در مـورد زنـان از اهمیـت فـوقالعـادهای بـر
خوردار و همواره امری تأثیر گذار در انتخاب مردم بوده است (قنبىی.)36 :2007 ،1
یکی از عناصر تأثیرگذار بر پوشاک هر جامعه که سهم مهمی در فرهنـگ پوشـش
دارد ،تولیدکنندگان پوشاک هستند که با اقدامات و تولیدات خود میتوانند در تقویت یا
تضعیف فرهنگ پوششـی یـک جامعـه نقـش چشـمگیـری ایفـا کننـد .لـذا اهمیـت و
ضرورت این پژوهش از چند منظر قابل بحث و بررسی است:
 ) 1پوشش و لباس یکی از عناصر اصلی فرهنگ یک ملت است که بیتـوجهی بـه
طراحی و تولید آن می توانـد اثـرات جبـران ناپـذیری در هویـت و فرهنـگ یـک ملـت
بگذارد و الزم است تا در رابطه با طراحـی و تولیـد آن دقـت و توجـه بیشـتری صـورت
گیرد.
 )2علـیرغـم مطالعـات انجـام شـده در ایـن حـوزه در داخـل و خـارج از کشـور،
مطالعهای منسجم در خصو موضوع پژوهش مشاهده نگردید.
ً
(فرهنگ پوشـش
یکی از رویکردهای نسبتا جدید و کامل در رابطه با مد و پوشش
ِ
جامعه) ،رویکرد «الماس فرهنگی» است کـه در بررسـی پدیـدۀ هنـر طراحـی و تولیـد
پوشاک بـه عوامـل مختلـف توجـه نمـوده اسـت و معتقـد اسـت کـه بایـد در تولیـد و
شکلگیری فرهنگ ،هنر یا نوع خاصی از هنر (در اینجـا طراحـی پوشـاک) عـالوهبـر
رابطه میان هنر و جامعه ،بـه سـایر روابـط و علـل دیگـر نیـز پرداخـت .از خصوصـیات
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برجستۀ این دیدگاه ،پیوستگی مطلوب با واقعیت استّ ،
مزیت نهـایی داللـت بـرآن دارد
که پیوندهای موجود بین هنر و جامعه هرگز نمیتواند مستقیم باشد؛ چرا که این پیوندها
با واسطۀ خالقان هنر از یک سو و دریافتکنندگان آن از سوی دیگر برقرار شده اسـت.
ضرورت دیگر انجام این پژوهش آن است که پوشش مقولـهای مجـرد نبـوده و بـا تمـام
جنبهها و ابعاد زندگی انسانها اعم از فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست و غیره در ارتباط اسـت
ً
و تولیدکنندگان بهعنـوان بخشـی از ایـن چرخـه بررسـی مـیگردنـد .نهایتـا ،اگرچـه در
شکلگیری فرهنگ و جهت پیشرفت آن ،عوامل مختلف دخالت دارند ،ولـی بـه نظـر
میرسد این تولیدکنندگان هستند که با تولیدات خود در حفظ و ارتقای فرهنگ پوشش
ایرانی  -اسالمی و اصالح یک جامعۀ سالم میتوانند تأثیرات قابل توجهی را بگذارنـد.
از اینرو ،این پژوهش با هد بررسی جایگاه تولیدکنندگان پوشاک در شـکلدهـی بـه
فرهنگ ایرانی  -اسالمی با رویکرد الماس فرهنگی انجام شد.

 .1رویكرد الماس فرهنگی الكساندر

یکی از رویکردهای جدید در بررسی پدیدههای هنـری ،دیـدگاه المـاس فرهنگـی
است که نشان میدهد نه تنهـا هنرمنـدان ،بلکـه قراردادهـای هنـری و فنـون تولیـد نیـز
محتوای آثار هنری را تحت تأثیر قرار میدهند و تأثیرات پاالیشگر نظامهای توزیع نشـان
میدهند که کدام محصوالت فرهنگی بـهدسـت مخاطـب برسـند و در نهایـت یـادآور
میشود که دریافـتکننـدۀ پوشـاک فرهنگـی نـه جامعـه بلکـه گـروههـای متنـوعی از
مخاطبان هستند و نیز اینکـه افـراد جامعـه برمبنـای محصـوالت فرهنگـی کـه مصـر
میکنند و معناهایی که از این محصوالت میگیرند از یکدیگر متمایز میشوند .در این
رویکرد مجموعۀ عناصر و روابط میان آنها در مورد هنرهای مختلف دنیایی را میسـازد
که مانند دنیای واقعی روابط اجتماعی و محصوالت آن ،قابل مطالعـه و بررسـی اسـت.
مبتکر این استعاره فردی است به نام گر یزوولد( 1الوسااندر ،)60 :2003 ،2کـه رابطـۀ میـان
هنر و جامعه را قدری پیچیدهتر نمایش میدهد .المـاس ،چهارگوشـی اسـت کـه روی
1. Grizwold
2. Alexander

مصر کنندگان

توزیعکنندگان

پدید آورندگان

جامعه
نمودار - 1الماس فرهنگی (الوساندر)114 :1393 ،

1. Wendy Griswold

بررسی جایگاه تولیدکنندگان پوشاک در شکلدهی به فرهنگ...

یکی از گوشههایش ایستاده است .گر یزوولد این گوشه را جامعه نامیده و گوشۀ بـاالیی
را هنر ،در حالیکه گوشۀ سمت چـپ هنرمنـد یـا تولیدکننـده و گوشـۀ سـمت راسـت
مخاطب یا مصر کنندۀ هنر نامیده شده است .اگر قطرهای این مربع رسـم شـوند ،در
اصو
مجموع شش خط بهدست میآید .از نظر گر یزوولد تمامی چهارگوشه و شش خط کـه
رابطۀ گوشهها را نشان میدهند ،باید در تحلیل درنظر گرفته شوند .بنابراین رابطـۀ میـان ل و
هنر و جامعه ،رابطۀ مستقیم نخواهد بود .الکساندر نویسندۀ کتاب جامعهشناسی هنرهـا شیوه
پ از معرفی استعارۀ گر یزوولد ،آن را تکمیل میکند و در وسط ایـن مربـع ،در نقطـۀ های
تقاطع دو قطر ،دایرهای رسم کرده و آن را نظام توز یع مینامد .توضـی الکسـاندر ایـن
تربی
است که شش رابطهای که گر یزوولد میان چهار عنصـر المـاس فرهنگـی مطـرح کـرده
ت
است ،تنها بهواسطۀ نظام توز یع ممکن میشود .این استعاره به خوبی از کاستیهای هـر
یک از رویکردهای بازتاب و شکلدهی خالی شده و به پیچیدگیهای رابطۀ میان هنر و کود
جامعه توجه دارد.
کان
الکساندر در کتاب جامعهشناسی هنرها ایـدۀ اولیـۀ المـاس فرهنگـی را کـه توسـط
احا
1
و
داد
گسـترش
بود
وجه
چهار
دارای
الماسی
همچون
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متنشنا
هنــر
خــــت
قرآنم

پژوهشهای اجتماعی اسالمی  /پاییز و زمستان  / 1399شمارۀ 122

در مدل ارائه شده توسط الماس فرهنگی فوق هر یک از گوشههای الماس نماینـده
یکی از مفاهیم  )1محصوالت هنری )2 ،خالقـان هنـر )3 ،مصـر کننـدگان هنـر و )4
جامعۀ بزر تر است .در مرکز الماس توزیعکنندگان هنری بـهعنـوان رابـط بـین هنـر از
کسانی که آن را خلق کردهاند به کسانی که آن را مصر میکننـد قـرار دارد .در ایـن
دیدگاه هنر توسط هنرمند یا گروهی از هنرمندان خلق میشود و توسط نظامهای توزیـع
و سیاستگذاری توزیع ،بهدست گروه خاصی از مخاطب که متشکل از افرادی هستند
که خود در احاطۀ یـک نظـام اجتمـاعی هسـتند ،میرسـد« .اینکـه مصـر کننـدگان
چگونه از هنر استفاده میکنند ،هنر چه معانی را در اذهـان آنهـا برمـی انگیـزد ،و هنـر
چگونه نهایتا در سراسر جامعه نفوذ میکند ،تماما محصول وساطت این افراد و متـأثر از
نگرشها ،ارزشها و جایگاه اجتماعی آنها است« .جامعه» (شامل هنجارها ،ارزشهـا،
قوانین ،سازمانها و ساختهای اجتماعی وسیعتر) نقش نقطۀ اتکای نهایی را در الماس
بازی میکند» .در واقع الماس فرهنگی تمهیدی تخمینی است که هد از آن تـروی
درک کاملتری از رابطۀ هر اثر فرهنگی با جهان اجتماعی است .ایـن رویکـرد بـا نفـی
تأثیر هنر بر جامعه رویکرد ساده انگارانه شکلدهی را مـورد انتقـاد قـرار مـیدهـد و در
عوک ،معتقد اسـت کـه هنـر بـهواسـطه مخاطـب ،کـه عمـدتا قـادر بـه ارائـه واکـنش
هوشمندانه است ،جامعه را شکل میدهد .مطابق دیدگاه الماس فرهنگی ،تمـام صـنایع
فرهنگی را میتوان به دید نظامهایی پیچیده ،با گسترهای از اجزای مختلـف نگریسـت،
که آثار هنری را در چرخهای از پدیدآورندگان اولیه به سوی مصر کنندگان نهـایی بـه
گردش در میآورند .این الماس بیانگر آن است که «هنر باید از کسانی که آن را خلـق
کردهاند به کسانی برسد که آن را مصر میکنند .یعنی هنر توسط بعضی سازمانهـا،
شبکهها و افراد توزیع میشود و شکل نظام توزیع بر ایـن امـر تـأثیر میگـذارد کـه چـه
اشکالی از هنر به نحو وسیع یا محـدود توزیـع شـوند و یـا اینکـه اصـال توزیـع نشـوند»
(الوساندر.)113 :1393 ،
2
کتاب بکر 1بـا عنـوان «دنیاهـای هنـر» ( ،)1982سـهم بسـیار مهمـی در گسـترش
1. Becker
2. Art Worlds
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جامعهشناسی هنر از منظر الماس فرهنگی دارد «بکر معتقد است کـه هنرهـا در چیـزی
که او آن را «دنیای هنر» مینامد ،محاط هستند .دنیای هنر شبکهای از افراد اسـت کـه
دارای فعالیت مشترک و دانشی یک دست هستند که با استفاده از ابزار قراردادی انجام
کارها سازماندهی شده و نوع خاصی از آثار هنری را تولید میکند .بعضی از دنیاهـای
هنر کوچک هستند و به شیوۀ محدودی تعر یف شدهاند ،مثل یک حلقۀ شاعران محلی
یا یک گروه تلاتر تجربی .دنیاهای دیگر بزر و وسیع هستند ،مثـل دنیـای هنـری کـه
فیلمهای هالیوود را در برگرفته است .بکـر معتقـد اسـت کـه هـر جنبـه از دنیـای هنـر،
مجموعهای از منابع و محدودیتها را برای تولید هنر فراهم مـیآورد .نکتـۀ اصـلی ایـن
است که آثار هنری توسط کلیت نظامی که آنها را تولید میکند ،شکل گرفتـهانـد ،نـه
فقط به وسیلۀ افرادی که آنها را بهعنوان هنرمند میشناسیم .بنابراین بـرای درک جامعـه
شناسانۀ هنر ،باید آن را بهعنوان یک فعالیت جمعی ببینیم» (الوساندر.)68 :2003 ،
بکر در زمینۀ مرحلۀ تولید معتقد است که اگر به همۀ فعالیتهـایی کـه بایـد بـرای
ساخته شدن یک اثر هنری انجام شوند ،فکر کنیم ،مالحظه میشود که شـامل مراحـل
بسیاری است .اول ،یکی باید ایدهای را تصور کند ،نوع و شـکل خـا کـاری را کـه
میخواهد ساخته شود ،تعیین کند؛ دوم ،یکی باید آن ایده را به اجرا درآورد .بـرای ایـن
کار به همکارانی نیاز خواهد داشت که مواد الزم یعنی رنگ ،کاغـذ ،نـت موسـیقی یـا
لباس مخصو را تهیه کنند ،ابزار یعنی آلت موسیقی ،نور ،لباس یـا دوربـین را فـراهم
آورند ،وقت برای همکاری داشته باشند ،هنرمندان دیگر مثل باز یگران ،موسیقیدانان و
نیـز نیروهــای پشــتیبانی مثــل حســابداران ،کارمنــدان ،چــارکننــدگان ،جــوشکــاران،
کارخانهداران رنگسازی را استخدام کنند .روند تصـور یـک ایـده و بعـد تجسـم آن،
تولید نامیده میشود (الوسااندر .)68 :2003 ،اگرچه لباسها محصـول تولیدکننـدگان خـود
شناخته میشوند ،در عمل گروه عظیمی از افـراد و نیروهـای متخصـص در رشـتههـای
مختلف هنری و صنعتی در تولید آنها نقش دارند و به میزان نزدیکی یا دوری نقش خود
به جنبۀ هنری طراحی و دوخت ،کیفیت هنری لباسها را تعیین میکنند .اما در مرحلـۀ
توز یع نیز افراد دیگری وارد میدان میشوند که باز هـم در موفقیـت یـا شکسـت فـروش
لباس نقش مهمی دارند .همانطور که بکر میگوید وقتی اثر هنری به این ترتیب تولیـد
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شد ،سازندگان باید راهی پیدا کنند که کارشان را بهدست مخاطب برسانند .این میشود
توز یع ،اینکه نظامهای توز یع چگونه کار کنند ،نتای ضمنی مؤثری دارد بـر اینکـه چـه
کسی لباس میبیند ،میخرد یا مورد استفاده قرار میدهد و به دیگران معرفی مـیکنـد.
بعضی از نظامهای توز یع بزر و پیچیده هستند ،مانند توزیع کنندگانی که لبـاسهـا را
در بازارهای بین المللی توز یع میکنند .بعضـی از نظـامهـای توز یـع بسـیار کوچـک و
محلی هستند ،مانند زمانی که طراحان آثارشان را برای دوستان خود میدوزند یا آنهـا را
در محل کار به دیگران نمایش میدهند (الوساندر ،)68 :2003 ،و تولیدکنندگان لبـاس نیـز
در برخی مواقع از طریق بنکدار یا فروشگاههای کوچک خصوصی مبـادرت بـه انتقـال
هنر به جامعه میکنند.
تبلیغ برای لباس و اثر هنری در مراحل مختلفی صورت میگیرد .بسته بـه اینکـه بـا
نظام توزیع و فروش بزر یا نظامهای کوچکتر کشورهای دارای صنعت تهیه پوشاک
ضعیف سروکار داشته باشیم ،نوع تبلیغات متفاوت خواهد بود .در مـورد اول ،بـهعنـوان
مثال لباسها حتی قبل از آغاز به تولید ،در فرآیند تولید و پ از ساخت در فرآیند تبلیغ
و بازار یابی قرار میگیرند و به وسیلۀ رسانههای مختلف در مورد مراحل مختلف ساخت
آنها ،طراحان ،کارگران و سایر عوامل تهیه بحث و گفت و گو میشود و پـ از تولیـد
نیز با تالش منتقدان در تحلیل و بررسی آنها در رسانههای مختلف ،این تبلیغات به طور
غیرمستقیم ادامه مییابد .اما در مورد نظامهای کوچک تر ،بهطور معمول تبلیغات بیشتر
در مرحلۀ فروش نقشی مثبت یا منفی بازی میکنـد و تحلیـلهـای منتقـدان بـهصـورت
غیرمستقیم در چگـونگی اسـتقبال از لبـاسهـا نقـش بـازی خواهـد کـرد .منتقـدان در
حقیقت همان کسانی هستند که در توسعۀ نظامهای ز یبایی شناختی نقـش مهمـی ایفـا
میکنند .این فهرست بلندی از کارهایی است که بکر معتقد است میتـوان انجـام داد،
اما در عین حال اذعان میکند که در مقایسه با آنچه در جهـان واقعـی اتفـاق مـیافتـد،
بسیار ساده شده است .از نظر بکر ما بسیاری از این چیزها را بدیهی فـرک مـیکنـیم و
بنابراین تأثیرات آنها را بر روند خلق و توز یع و در یافت هنر نادیده میگیر یم .برای مثال،
به این نکته توجه نمیکنیم که نظام توز یع ،هنرمندان را محدود میکند ،بـه ایـن شـکل
که برای رساندن هنرشان بهدست مخاطب ناچارند بـا یکـی از ایـن نظـامهـا هماهنـگ

شوند .البته این به معنای گرفته شدن خواست آزادانه از هنرمندان نیست ،بلکه بهمعنـای
لزوم کارکردن آنها در نظامی از محدودیتهاست ،که در عوک بـه آنهـا امکـان کـار و
فعالیت را نیز ارزانی میدارد (الوساندر.)69 :2003 ،
بهطور کلی انواع مختلفی از عوامل و تصمیمات وجود دارد که توسـط تولیدکننـدۀ
پوشاک اخذ شده و این تصمیمات توسط یـک سـری از عوامـل فرهنگـی ،اجتمـاعی،
اقتصادی ،سیاسی ،مذهبی ،طبقه اجتماعی ،خانواده تحت تأثیر قرار میگیرد .باید توجه
داشت که عوامل شخصی بهصورت قابل مالحظهای با سایر عوامـل نـامبرده در ارتبـاط
است و رفتار تولیدکننده را شکل میدهد.
تعامل عوامل مختلف و وجود محدودیتها و فرصـتهـای پـیش روی تولیدکننـده
رفتار او را شکل میدهد و پوشاک تهیه شده تحت تأثیر عواملی است که خواه نـاخواه
بر تصمیم و عمل تولیدکننده اثرگذار است .لذا چارچوب رفتار تولیدکننده را در»الگوی
الماس فرهنگی «میتوان بهصورت شکل نمودار 2متصور کرد.

عوامل مؤثر بر تولید
تولید کننده
تصمیم گیرنده

شکل  .2چارچوب رفتار تولیدکننده

 .2پیشینه تحقیق

مطالعات مربوط به فرهنگ و عوامل مـؤثر بـر آن سـهم زیـادی از تحقیقـات علـوم
ً
انسانی و اجتماعی را به خود اختصا داده و عمدتا محققان در پی بررسی شیوههـای
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عوامل خارجی و بیرونی مؤثر بر تولید

اصو
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شکلگیری ،تغییر ،ارتقاء و تعالی فرهنگ بودهاند و به طرق مختلف عناصـر ،اجـزاء و
مؤلفههای مرتبط با آن را مورد مطالعه قرار دادهاند .بهعنوان مثال کریمی مله ،بلباسـی و
جوادقربی ( ،)1397در مقالۀ خویش با عنوان «عناصر هویت فرهنگ جمهوری اسـالمی
ایران؛ نمونه کاوی سند «مؤلفههای هویت ملی ایرانیان» ،بـه بررسـی الیـههـا و عناصـر
هویت ملی ایرانیان در سند مربوط پرداختهاند و الیههای هویـت ملـی ایرانیـان را در دو
سط هویت اسالمی با مؤلفههای توحید ،اسالم ،والیت مداری ،اخالق و الیـۀ هویـت
فرهنگ ایرانـی را معمـاری ،تـاریخ ،حافظـه ایرانـی ،خـط فارسـی ،تمـدن ایرانـی و...
دانستهاند و معتقدند که در این سند به هویت متجـدد و مـدرن ایرانیـان پرداختـه نشـده
است.
مختاری ،رجایی و میرفردی ( ،)1397ضمن مطالعـهای بـا هـد «شـناخت و تبیـین
تعیینکنندههای فرهنگی جهتگیری پوششی زنان» ،به روش پیمایشی  550نفر از زنان
شهر شیراز را مورد بررسی قراردادند .نتای پژوهش آنان نشان داد که رسـانههـای نـوین
ارتباطی خارجی ،شبکههای مجازی ،گسـترش ارزشهـای فمینیسـتی ،مصـر گـرای،
لذتگرایی و نگرش نسبت به زن بهعنوان پیشبینیکنندههای فرهنگـی ،نقشـی تعیـین
کننده در شکلدهی و جهتگیری پوششی زنان مورد مطالعه داشتهاند.
خوشبخت ( ،)1396در پایان نامه خود تحت عنـوان «بررسـی میـزان پیـروی مشـتری
تولیدکنندگان پوشاک زنان ایرانی از رنگ سال پنتون (لباس مجلسی)» به بررسی عوامل
مؤثر از جمله رنگ در تصمیم مشتریان برای خرید لباس مجلسی پرداخته است و معتقد
است که مصر کنندگان تحت تأثیر تولید کننده قرار داشته و رنگی را کـه آنهـا بـرای
لباس انتخاب میکنند بر سلیقۀ مصر کننده اثر میگذارد و تولید کنندگان میتواننـد
درجهت دادن به مد و لباس (در این مورد از طریق رنگ انتخابی) ،اثر بگذارند.
عیوضی ،بـاقری و آقابابـایی ( ،)1395در پژوهشـی بـا عنـوان بررسـی عوامـل جامعـه
شناختی مؤثر بر سلیقۀ مخاطب با توجه به طراحی گرافیـک (مطالعـه مـوردی دسـتمال
کاغذی) ،به بررسی رفتار مصر کننده و تأثیرپذیری آنها از طراحی جن مورد نیاز در
تهیه آن پرداختهاند و معتقدند که آشنایی تولید کننـده بـا سـلیقۀ مخاطـب مـیتوانـد در
موفقیت او تأثیر گذارد و همچنـین در برخـی مـوارد تولیـد کننـدگان بـر سـلیقه و رفتـار
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مصر کننده اثر میگذارند.
سیاحی ( ،)1395در پایان نامۀ خود با عنوان «مؤلفـه هـای اسـالمی در تـن پـوش
ایرانیان پ از اسالم تا اواخر صفویه» ،به بررسی عوامـل مـؤثری کـه بعـد از ورود
اسالم به ایران در منسوجات دیده میشود ،پرداخت ه است و نتیجه گرفته اسـت کـه
گفتمانهای اسالم ،ارزشها و اعتقادات اسالم در جامه های ایرانیان نمود و تجلـی
پیدا کرده است.
مریــدی و رهگــذر ( ،)1395ضــمن مطالعــهای کــه بــا هــد «بررســی تحــوالت
زیباشناختی مد لباس در ایران پ از انقالب اسالمی با رویکـرد روش شـناختی نظریـه
مبنایی» انجام دادند ،نتای نشان داد کـه بـا وقــوع انقـالب اســالمی چــادر مشــکی
بیانگـر یـک جریـان ایدئولوژیـک شـد و به مثابــه نفــی جامعــه طبقاتــی و تفکیـک
شـده بـا نشـانههـای لبـاس دارا و نـدار ،نمـودی از مقاومـت در برابـر رژیــم گذشــته
بـود .این پژوهـش ،چهـار پارادایــم مـــد گریـــزی ،مدســـتیزی ،مدگرایـــی و مـــد
اســالمی را تبییــن مــیکنــد کــه در فــراز و فـــرود الگوهـــای حجـــاب مبـــارز،
حجــاب مذهبــی ،حجــاب ســنتی ،حجــاب زیباشــناختی و حجــاب ارزشــی ،در
بســتر تحــوالت سیاســی و اجتماعــی شــکل گرفتهاند.
در یک مقالۀ دیگر بابـایی و اکبـری ( ،)1393بـا عنـوان «بازنمـایی عوامـل مـؤثر بـر
شکلگیری سبک پوشاک ایرانیان» ،به عوامل مختلـف در شـکلگیـری یـک سـبک
پوشش و انتخاب آن توسط مردم یک جامعه پرداختـهانـد و سـبک پوشـش را یکـی از
مهمترین مؤلفههای فرهنگی در سبک زندگی میدانند که توجه به عواملی چون محیط
جغرافیایی ،سن ،جنسیت ،آداب و رسوم و ...در طراحی و تولید لباس مؤثر است و آنها
نیز معتقدند که تولیدکنندگان و طراحان لباس مـیتواننـد بـر سـلیقه و انتخـاب افـراد در
پوشش و نهایتا شکلگیری فرهنگ جامعه دخالت داشته باشند.
خورشیدیان و همکاران ( ،)1393در پژوهشی بـا عنـوان «نقـش رسـانههـا در هـدایت
فرهنگ عمومی (بررسی جریان مد در جامعه)» ،به بررسی نقش و جایگاه رسانههـا در
شکل دهی و هدایت فرهنگ عمومی جامعه در ارتباط با جریان مد و انتخـاب پوشـش
در جامعه می پردازند و معتقدند که فرهنگ و رسانه بر یکدیگر تأثیر میگذارند و یکی
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از عواملی که میتواند در ارتقاء یا تنزل فرهنگ عمومی و خصوصا فرهنگ پوشـش در
جامعه تأثیر گذارد ،رسـانههـا هسـتند .آنهـا در مقالـه خـویش کمتـر تـوجهی بـه نقـش
تولیدکنندگان داشتهاند.
آدمیان و همکاران (« ،)1391در تحلیل جامعـه شـناختی سـبک پوشـش زنـان» ،بـه
روش کمی و کیفی  200نفر از زنان شهر مشهد را مورد بررسی قرار دادند .با اسـتناد بـه
مشاهدات و مصاحبههای اکتشافی و با ترکیب ابعاد پوشـش زنـان در اسـتفاده از البسـه
(پوشیدن /نپوشیدن) ،رنگ (تیره /روشن) ،نوع مدل ،اندازه (بلند ،متوسـط ،کوتــاه)،
ظرفیـت (تنگ ،متوسط ،گشاد) و ضخامت (نازک ،متوسط ،ضخیم) و میزان پوشیدگی
موی سر ،چهار سبک پوشش در بین زنان «سـنتی  -مـذهبی»« ،سـنتی شـبه مـدرن»،
«غیر سنتی» و «مدگرا» متمـایز شد .نتای نشان داد که سبک پوشـش «ســنتی شــبه
مـدرن» ،در بـین جامعـۀ مـورد مطالعـه ،فراوانی بیشـتری دارد .همچنـین ،بـین سـلیقه،
سرمایه اقتصادی و فرهنگی ،میزان مـصر و سـبک پوشش زنـان همبسـتگی مثبـت و
معنادار وجود دارد.
1
نتای پژوهش جنید اصغر ( ،)2015نشان داد که زنان ایرانـی در هـر دوره از حیـات
نظامهای سیاسی ،با توسعۀ یک خرده فرهنگ دلخواه ،خود را بـه پوشـشهـای تعیـین
شده از سوی حکومتها محدود نکردهاند .افزون بر این ،آنها اغلب بـا ترکیـب کـردن
تمایالت پوششی و ویژگیهای شخصیتی ،با آن نوع پوششی که سیستمهای حکـومتی
تحمیل کردهاند ،هویت پوششی خود را شکل دادهاند و به این ترتیـب ،بیانیـه فرهنگـی
خود را بهوسیلۀ نوع پوشششان اعالم کردهاند.
در پژوهش هولمبر  ،)2010( 2بیشتر زنان مورد مطالعه ،خرید و مصر را فعالیتی
شاد و سرگرم کننده توصیف کردهاند .در میـان محصـوالت بـیشـمار ،لبـاس و لـوازم
آرایشی ،بخش مهمی از زندگی زنان را تشکیل میدهد که نقـش مهمـی در سـاخت و
ساز هویت آنان داشته است .افزون بر هویت ،لذت از خرید ،ویژگی دیگری بوده است
که زنان را به سمت استفاده از لباس و لوازم آرایشی هدایت کرده است.
1. Junaid Asghar
2. Holmberg

ردی ،)2009( 1در پژوهشی به بررسی «تأثیر نفوذ تلویزیون ،اینترنت و ماهواره بـر پوشـش
چهار نسل از زنان آفریقای جنوبی» پرداخته است .نتای این پژوهش نشان میدهـد کـه هـر
چهار نسل زنان مورد مطالعه ،دارای هویتهای فرهنگی چنـد وجهـی بـودهانـد .همچنـین،
اگرچه رسانههای ارتباطی در ساخت هویت زنان مورد مطالعه نقش داشتهانـد ،امـا رسـانههـا
تنها نیروی تأثیرگذار بر هویت زنان نبـودهانـد .در حـالیکـه همـۀ زنـان چهـار نسـل ،تمایـل
فزایندهای بـه اسـتفاده از شـبکههـای غربـی از خـود نشـان دادهانـد؛ امـا ایـن امـر منجـر بـه
همگنسازی با فرهنگ غربی نبوده است ،بلکه زنان هر نسل ،خالقانـه از پوششـی اسـتفاده
کردهاند که بیان کنندۀ هویت فرهنگی چند وجهی آنان بوده است.

 .3روش پژوهش
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بررسی جایگاه تولیدکنندگان پوشاک در شکلدهی به فرهنگ...

این پژوهش بر اساس هد  ،از نوع توسعهای و بر مبنای ماهیت و روش ،توصیفی -
تحلیلی است .رویکرد تحقیق استقرائی بوده و گردآوری اطالعات در بخـش توصـیفی
از طریق روش کتابخانهای و با تکیه بـر اسـناد و منـابع مکتـوب و اینترنتـی و در بخـش
تحلیلی با روش پیمایشی و بـا اسـتفاده از مصـاحبه شـکل گرفـت .جامعـۀ آمـاری ایـن
پژوهش شامل همۀ مـردان تولیدکننـده پوشـاک مـانتوی زنانـه شـهر قـم در سـال 1398
بودهاند.
تعداد نمونه در روش مصاحبه میزان مشخصی ندارد و تعـداد افـراد مـورد مصـاحبه،
بهعبارت دیگر ،حجم نمونه به اشباع نظری سؤاالت مورد بررسی بسـتگی دارد ،بـه ایـن
ترتیب که هر گاه محقق به این نتیجه برسد که پاسخهای داده شده و یـا مصـاحبههـای
انجام شده با افراد مطلع به اندازهای به همدیگر شباهت دارند که منجر به تکراری شدن
پاسخها و یا مصاحبهها شده و دادههای جدیدی در آنها وجود ندارد ،تعداد مصاحبههـا
را کافی دانسته و دست از مصاحبه میکشد (محمدپور و رضایی .)6 :1387 ،در این پـژوهش
با انجام مصاحبه با تولیدکنندگان پوشاک مانتوی زنانه ،اشباع نظری مدنظر حاصل شد و
تعداد  15نفر از بین آنها بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.

کود

جهت گردآوری داده ها از روش اسنادی و مصاحبه منظم بهره گرفته شـده اسـت.
بدین منظور اسناد و اطالعـات موجـود در قالـب پـژوهشهـای پیشـین و گـزارشهـای
مختلف مطالعه و تحلیل شد و برای اطمینان بیشتر با اساتید و برخـی از تولیـد کننـدگان
مطرح در این زمینه نیز مصاحبهها و گفتوگوهایی انجام شد .سپ  ،چـارچوب کلـی
مصاحبه مشخص گردید و براساس نظر استاد راهنما فرم مصاحبه آمـاده شـد .سـؤاالت
مصاحبه عمدتا از مبانی نظری و چارچوب نظری تحقیق گرفته شده است و از هریـک
از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا به سؤاالت مطروحه پاسخ دهند.

 -1-3ابزار پژوهش
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در این پژوهش سؤاالت مصاحبه بر پایۀ عوامل اثرگـذار بـر تولیـد پوشـاک و رفتـار
تولیدکنندگان ،تنظیم شده است .بنابراین ،ابزار سنجش و گـردآوری اطالعـات در ایـن
پژوهش مصاحبه بوده است که بهصورت مجموعه سؤاالت مکتوب در راستای اهـدا
و سؤاالت تحقیق تنظیم شده و از طریق مصاحبه با تولیدکنندگان اطالعـات جمـعآوری
شد.
روش مصاحبه به صورت منظم بود؛ زیرا در این روش که مصاحبه بسته ،اسـتاندارد
و هدایت شده نیز خوانده میشود ،ابزار سنجش (سؤاالت) ،از پیش تهیـه شـده اسـت.
ابزار استفاده شده در این روش محقق ساخته بوده است که اعتبار صوری و محتوایی آن
با نظر  5نفر از متخصصان و اساتید این رشته مورد بازبینی و تأیید قـرار گرفـت و پایـایی
اطالعات آن بهواسطه استفاده از فنون چندجانبهنگری مورد تأیید گردید.

 -2-3روش تجزیه تحلیل اطالعات

دادهها از طریق تحلیل کمی ،تحلیل ساختاری ،تفسیری و شناخت مضامین مهم و
مرتبط با موضوع طبقهبندی و تجزیه تحلیل شدند .بدین صورت که پـ از گـردآوری
اطالعات ،نوبت به استخراج اطالعات موجود ،فشردهسازی و طبقهبندی آنها به منظور
آمادهسازی برای مرحلۀ اساسی تجزیه و تحلیل میرسد .مصاحبه به دو صورت کمی و
کیفــی و بــا اســتفاده از آمــار توصــیفی ،درصــد ،فراوانــی و تحلیــل مضــمون و تحلیــل
ساختاری و مضامین تجزیه و تحلیل شد.

 .4یافتهها
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در پاسخ به این سؤال پرسشنامه که سلیقۀ مصر کنندگان برای آنها در تولید لبـاس
تا چه اندازه اهمیت دارد؟ نتای نشان داد که برای  9نفر از تولیدکنندگان سلیقۀ مشـتری
و مصر کننده اهمیت زیاد دارد و  6نفر اهمیت متوسطی برای سلیقۀ مصـر کننـده
قائل شدند؛ در ضمن ،هیچکدام از تولیدکنندگان بر این عقیده نبوده که سلیقۀ مشـتری
بر کار آنان اثرگذار نیست .بهعبارتی دیگر ،در ارتباط تولید فرهنگ و هنر سلیقۀ مشتری
که در قسمت مصر قرار میگیرد از اهمیت زیادی برخوردار است .تولیدکننـدگان بـه
اینکه طرحها و برندهای پوشاک تا چه میزان در تولید آنان اثر میگذارد؟ عقیده داشتند
که طرحها و برندها بر تولیدات اثر زیـادی داشـته و آنهـا مـیتواننـد تولیـدات را جهـت
بخشیده و مقدار آن را تغییر دهند.
 9نفر ( )%60از شرکتکنندگان عقیده داشتند که طرحها و برندها اثـر زیـادی بـر
تولیدات دارند 5 ،نفر ( )%33/3معتقد بودند کـه اثـر طـرحهـا و برنـدها بـر تولیـدات
متوسط و 1نفر ( )%6/7از آنان بر این عقیده بود کـه طـرحهـا و برنـدها اثـر کمـی بـر
تولیدات آنان دارد.
در ادامه ،مؤلفههای مؤثر در رابطۀ تولید پوشاک و تروی فرهنگ ایرانی  -اسالمی
برپایه یافتههای حاصل ازمصاحبهها مشخص شد .طرح شـمای کلـی ایـن مؤلفـههـا در
شکل ( )3قابل ارائه شده است.

عوامل تغییر
طرحها

اعتقاد به داشتن
طراح لباس

معیارهای طراحی
تولید لباس از منظر
تولیدی

علل نداشتن طراح
لباس
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مؤلفههای مؤثر بر رابطه
تولید پوشاک و تروی
فرهنگ ایرانی -اسالمی

ارزیابی
کیفیت
محصول
تولیدشده

راهکار ترغیب
مصر کننده
به خرید

توزیع و فروش کاال

عوامل تولید

دسترسی
تولیدکنندگان
به مواد اولیه
خارجی

عوامل تغییر
طرحهای کپی

نهادههای تولید

نوع نخ و
پارچه
استفاده شده
در تولید
پوشاک

دسترسی
تولیدکنندگان
به مواد اولیه
داخلی

تهیه و تولید
طرحهای لباس

عوامل
موردتوجه در
تولید از منظر
تولیدکنندگان

سهم
تولیدکنندگان
در شکلدهی
به فرهنگ
ازمنظر خود
آنان

شکل  - 3شمای کلی مؤلفههای استخراج شده از مصاحبه

مخاطب و
مصر -
کننده
محصوالت

 -1-4نهادههای تولید
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در بررسی روابط تولید و شکلگیری هنرها ،نهادههای تولید ،آشنایی با عوامل تولید
از اهمیت ویژهای برخوردار است .به همین دلیل در ادامه تحقیق نهادههای تولیـد مـورد
مصاحبه و پرسش قرار گرفته و اطالعات آنها در زمینههـای طراحـی لبـاس ،طـرحهـا و
الگوها در ادامه بیان شده است .نظر تولیدکنندگان در رابطه با جایگـاه هنرمنـد و طـراح
لباس در تولید متغیر است و بهنظـر مـیرسـد کـه هنـوز هنرمنـدان و طراحـان پوشـاک
جایگاه مناسبی در تولید فرهنگ ندارند .بـه گونـهای کـه  4نفـر از تولیـد کننـدگان بـه
استفاده از طراح لباس در کار خود اعتقاد کمی داشتند و  4نفر دیگـر از تولیدکننـدگان
نیز تأثیر این نیاز را متوسط و نبودن طراح را در کارشان چندان مهم نمیدانستند و  7نفر
از تولیدکنندگان نیز به نقـش طـراح و هنـر طراحـی لبـاس در تولیـد اذعـان داشـته و در
مصاحبه اینگونه بیان کردهاند که حضور یک طراح در امر تولید پوشاک بسیار سودآور
بوده و این امر میتواند تولیدات آنها را سمت و سویی نـو و جهـت دار دهـد و تولیـد و
فروش آنان را ارتقاء بخشد .به گونهای که در سخنان مصـاحبه کننـده شـماره  8آمـده
است« :بهنظر من اگر تولیدکنندگان در تولیدات خود از افرادی که بهصورت علمی و با
دانش روز امر طراحی لباس را انجـام مـیدهنـد و در ایـن زمینـه دارای سـابقه و رزومـه
کاری خوبی هستند استفاده کنند ،مـیتـوان عـالوه بـر اینکـه مطـابق بـا نیـاز جامعـه و
فرهنگ تولیدات خود را پیش ببرند ،در نتیجه مدلهای به روزتری را به بازار عرضه کرد
و با این عمل تولیدات از یکنواختی و کپی از طرحهای ترک و چینی دور میماند».
در ادامه در روند مصاحبه سعی شد تا با سؤاالت مختلف نقش نهادههـای تولیـد و
ً
مخصوصا جایگاه هنر و طراحی لباس در تولید پوشاک مـورد بررسـی قـرار بگیـرد .بـه
همین خاطر از تولیدکنندگان پرسیده شد که آیا طراح لباس دارند و یا خیـر؟ ،در پاسـخ
مشخص شد که  11نفر از آنها طـراح لبـاس داشـته و فقـط  4نفـر از آنـان طـراح لبـاس
نداشتهاند .در ادامه وقتی پرسیده شد که طراحان لباس آیا دانش مرتبط دارنـد یـا خیـر؟
همه دارندگان طراح لباس به این پرسش پاسخ مثبت داده و طراحـان آنـان دارای دانـش
مرتبط و تخصصی در رابطه با طراحی لباس بودند .در قسمتی که از تولیدکنندگان سؤال
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شده است که طراح لباس دارند یا خیر ،چهار نفر از آنها اعالم کردند که طـراح لبـاس
نداشته و طرحهای مورد نیاز را اینترنت یا از پیش تعیین و تهیه شده استفاده میکنند .با
این وجود در سؤالی که در ادامه از آنها پرسیده شد ،که چرا طراح لباس ندارید؟ در سه
محور کلی تولیدکنندگان فاقد طراح لباس پاسخ دادهاند (هزینه ،عدم خالقیت و شرایط
استخدام) 3 ،نفر از آنان هزینۀ طراح را دلیل نداشتن طراح لباس دانسته 4 ،نفـر از آنـان
هزینه و استخدام نمودن طراح و  4نفر هم بهخاطر شرایط استخدام و توقعـات طراحـان
پاسخ دادهاند .همچنین ،از تولیدکننـدگان پرسـیده شـد کـه معیارهـای طراحـی از نظـر
طراحان لباس چیست؟ ناگفته نماند که طراحان آزادی مطلـق بـرای طراحـی نداشـته و
بسیاری از مواقع بر اساس خواست تولیدکننده و شرایط متفاوت ،طـرحهـای مختلـف را
طراحی میکنند ،ولی با این وجود در پاسخ بـه سـؤال فـوق ،تولیدکننـدگان در  4محـور
کلی پاسخ داده و پژوهشگر پاسخهای آنان را در گزینـههـای (بـازار و شـرایط فـروش،
سالمت مصر کننده ،توجه بـه میـزان ضـایعات و بـرشهـای پارچـه و سیاسـتهـای
فرهنگی کشور) جمعبندی نمود .در این رابطه ،نتای نشان داد کـه بیشـتر پاسـخگویان
معیارهای طراحی لباس را در کنترل بازار ،سالمتی مصر کننده ،توجه بـه ضـایعات و
برشهای لباس دیدهاند و عدۀ کمـی از آنـان بـه سیاسـتهـای فرهنگـی کشـور توجـه
داشتهاند.

 -2-4عوامل تولید

در سؤالی که از تولیدکننده پرسیده شد چه نوع نخ و پارچهای اسـتفاده مـیکنیـد؟
هیچ تولیدکنندهای پاسخ قانع کنندهای مبنی بر استفاده از نخ و پارچههای داخلی ایراد
نکرده و این امر میتواند بهعلت شرایط بد صنعت نساجی و تولیدات نخ و پارچـههـای
داخلی حادث شود .همچنان که برخی از مصاحبه کنندهها معتقـد بودنـد کـه کیفیـت
شمار زیادی از نخ و پارچههای داخلی پائین است ،ولی  2مورد از آنها ،استفاده از نخ و
پارچههای خارجی را پاسخ داده و  13مورد دیگر استفاده از هر دو نوع نخ و پارچههای
داخلی و خارجی را بیان نمودهاند و هیچکدام اسـتفاده از نـخ و پارچـههـای داخلـی را
بهصورت مطلق پاسخ نداده و استفاده نمیکنند .همچنین اذعـان داشـتند کـه تنهـا نـخ
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بررسی جایگاه تولیدکنندگان پوشاک در شکلدهی به فرهنگ...

ایرانی که در تولید از آن بهره میگیرند ،نخ «ترویرا» است که در سردوزی لبه پارچههـا
استفاده میشود.
در ادامۀ پژوهش از تولیدکنندگان پرسیده شد که میزان دسترسی آنان به مواد خام و
اولیۀ داخلی به چه میزان است؟ پاسخهایی که آنان داده قابل توجه بوده و  12نفر از آنان
براین باورند که دسترسی به مواد اولیـه داخلـی کـم 3 ،نفـر متوسـط و هـیچ کـدام ایـن
دسترسی را زیاد ندانستهاند .در مقابل پرسیده شد که میزان دسترسی به مواد اولیه و خام
خارجی به چه صورت است؟ ،تولیدکنندگان در این رابطه بدین صورت پاسـخ داده کـه
میزان دسترسی به این مواد نیز در حد متوسط است .فقط  4نفر از آنان معقتد بودند کـه
میزان دسترسی به مواد اولیه و خام خارجی برای تولید لباس و پوشاک (تهیـه مـانتو) بـه
میزان زیاد است .ولی با این وجود هیچ پاسخ دهندهای بیان نداشت که دسترسی به مواد
اولیه خارجی ممکن نیست و یا کم است.
در ادامۀ پژوهش برای بررسی و آ گاهی از ارزیابی محصـوالت تولیـد شـده توسـط
تولیدکنندگان از آنها سؤال شد که ارزیابی شما از محصوالت تولید شده توسـط شـما و
همکارانتان در این حوزه به چه صورت است؟ پاسـخهـای آنـان در یـک طیـف چهـار
قسمتی جمع بندی شد (کم ،متوسط ،زیاد ،عالی).
نتای بدینصورت بهدست آمد که همۀ  15تولید کننده ارزیابی خوبی از محصـول
خود و همکارانشان در این حوزه داشته و کیفیت را زیـاد و خـوب ارزیـابی کـردهانـد.
هیچ تولیدکنندهای کیفیت محصول خود را عـالی و یـا کـم و متوسـط ندانسـته اسـت.
تولیدکنندگان از علل و عوامل مختلفی تأثیر پذیرفته و بر رونـد کـار آنـان شـاخصهـا و
مؤلفههای متعددی دخیل است .در سؤالی دیگر مجدد از تولیدکنندگان پرسیده شد که،
در تولید به چه عواملی توجه میشود؟» و پاسخهای آنـان در مضـمونهـایی بـا عنـاوین
(زمان ،کیفیت ،بازار ،رضایت مشتری) ،در طیفی از زیـاد ،متوسـط و کـم دسـتهبنـدی
گردید .در پاسخها «زمان» بـرای همـۀ تولیدکننـدگان مهـم بـوده و یکـی از مهـمتـرین
مؤلفههای اثرگذار است .بهگونهای که  15تولیدکننده زمـان را در امـر تولیـد زیـاد مهـم
دانسته و کیفیت محصول تولیدی خـود را متوسـط رو بـه زیـاد مـیدانسـتند .و بـازار و
رضایت مشتری بهعنوان دو فاکتور مهم و اساسی در تولید مدنظر آنان بود.

توزیع و فروش کاال
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هد تولیدکنندگان از تولید و رساندن آن به مصر کننده ،کسب سود و رضایت
خاطر است .هرکدام از تولیدکنندگان راههای مختلفی برای ترغیب مصـر کننـده بـه
خرید کاالهایشان دارند .به همین خاطر از آنان خواسته شد تا به این سؤال پاسـخ دهنـد
که مهمترین راهکار و شـیوۀ رسـاندن محصـوالت خـود بـه مصـر کننـده چیسـت؟
پاسخهای آنان در چند شاخص کلی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و نتای زیر بهدست
آمد.
عمدۀ تولیدکنندگان اعتقاد داشتند که تبلیغات عامل مهمی در ترغیب مصر کننده
به خرید کاال است و تعداد زیادی از آنان از راههـای مختلـف مثـل تبلیغـات اینترنتـی،
ساخت بنر ،ساخت تراکت و غیره به این امر مبادرت میورزیدند .آنچـه از پاسـخهـای
تولیدکنندگان بهدست آمد ،این بود که  14نفر از آنها از طریق بنکدار محصوالت خود را
به مشتری رسانده و او را ترغیب به خرید آنان مینماینـد .همچنـان کـه فروشـگاههـای
خصوصی نیز سهم زیادی در این امر دارند.
یکی دیگر از پرسشهای مرتبط با مصر کنندگان کـه تولیدکننـدگان از آن اطـالع
داشته و با توجه به آن محصوالت خود را تولیـد و بـه بـازار عرضـه مـیکننـد ،شـناخت
مصر کننده از نظر قشر و طبقه اجتماعی است .به همین دلیل از تولیدکنندگان سـؤال
گردید که مخاطب و مصر کنندگان کاال و محصوالت آنان (مانتوی زنانه) ،بیشـتر از
کدام طبقات اجتماعی در جامعه هستند؟ به عبارتی آنان بیشتر برای کدام گروه و طبقه
تولید میکنند؟ پاسخهای تولیدکنندگان در سه گزینه کلی جمع بندی گردید (طبقه مرفه
و رو به متوسط ،طبقه متوسط و رو به ضعیف ،همه طبقـات) .اکثـر تولیدکننـدگان بیـان
داشته که تولیدات آنان متناسب با همۀ طبقات بوده و قشر خاصی مـد نظـر آنـان نبـوده
است ( 9نفر تولیدکننده).
تولیدکنندگان لباس و پوشاک و در رابطه با لباس اجتماع (مـانتوی زنانـه) بـهعنـوان
یکی از عامالن شکلدهی به فرهنگ و هنر جامعه شناخته میشوند که با تولیدات خود
و مصــر ایــن تولیــدات توســط مصــر کننــدگان ،در بحــث پوشــش و ســبک لبــاس
پوشیدن ،روح و فرهنـگ یـک جامعـه را بـه نمـایش مـیگذارنـد .بـه همـین خـاطر از
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در رابطه با این موضوع که در طرحهایی که طراحان لباس کپـی مـیکننـد بـه چـه
عواملی بیشتر توجه میشود و یـا اینکـه چـه عـواملی را مـد نظـر خـود قـرار مـیدهنـد؟
پژوهشگر به این تفسیر دست یافته است که طراحان با حضور در فروشگاههای بزر و
مشاهدۀ مصر کنندگان و تقاضاهای مصرفی در جامعه و بررسی مـدهای مختلـف در
فضاهای مجازی ،ضمن در نظر گـرفتن شـرایط محـیط و امکانـات موجـود بـه عوامـل

بررسی جایگاه تولیدکنندگان پوشاک در شکلدهی به فرهنگ...

تولیدکنندگان سؤال شد کـه نقـش آنهـا در شـکلدهـی بـه فرهنـگ ایرانـی  -اسـالمی
چیست؟ پاسخهای آنان از چند منظر کمی ،تحلیل ساختاری و تحلیل مضامین در ادامه
مورد بررسی قرار گرفته است .عدهای از تولیدکنندگان معتقد بودند که هـیچ نقشـی در
اصو
این زمینه نداشته و با توجه به نیازهای مصر کننده و سلیقۀ او که از منابع گونـاگون و
عمدتا خارجی الهام گرفته میشود ،پاسخ میدهند و تولیدات آنها اگرچه در فرهنگ و ل و
شکلدهی آن جایگاهی دارد ،ولی آنان سهمی در این زمینه نداشته و فقـط پاسـخگوی شیوه
نیاز بازار هستند .عدهای از آنان نیز معتقدند که آنها سهم اندکی در رابطه با شکلدهی های
به فرهنگ ایرانی اسالمی از منظر پوشش دارند و تولیدات آنها بیشـتر بـهواسـطۀ سـلیقۀ
تربی
مصر کننده و نیاز آنها شکل مـیگیـرد و آنـان آزادی زیـادی بـرای مشـخص کـردن
ت
شکل ،نحوه و میزان تولیدات خود ندارند.
از نظر کمی سهم تولیدکنندگان پوشاک در شکلدهی به فرهنگ ایرانی  -اسالمی کود
از منظر خود آنان چندان زیاد نیست و همـانطـور کـه گفتـه شـد آنـان علـل و عوامـل کان
دیگری را در این رابطه مهم میدانند که در ادامه به آنها پرداخته مـیشـود .پاسـخهـای
احا
آنها را میتوان در جدول شماره  2مشاهده کرد.
دیــــث
جدول  .2سهم تولید کنندگان در شکلدهی به فرهنگ ایرانی  -اسالمی
امامیه و
سهم تولیدکنندگان در شكل دهی فرهنگ پاسبگویان درصد
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دیگری مانند؛ «قیمت و جن مواد اولیـه مـورد نیـاز ،میـزان راحتـی ،احسـاس آرامـش
وآسایش مصر کننده ،توجه به باورها و اعتقادات و هماهنگی رنـگهـا ،طـرحهـا بـا
سطوح مختلـف اعتقـادی ،روانـی و روحـی افـراد ،توجـه بـه برندسـازی و مهـم بـودن
طرح هایی که برند هستند و یـا قابلیـت تبـدیل بـه برنـد را دارنـد ،دسـتگاههـای توزیـع،
ویژگیهای مصر کننده» توجه کرده و آنهـا را در طراحـیهـای خـود مـد نظـر قـرار
میدهند .با این تفسیر تولیدکنندگان پوشاک و لباسهای اجتماع زنانه (مانتو) بـا اتصـال
به زنجیرهای از افراد و در یک پیوستار همراه با دیگـران ،مـیتواننـد در شـکلدهـی بـه
فرهنگ پوشش نقش داشته باشند.
در تحلیل این سؤال که تا چه اندازه معتقد به اسـتفاده از طـراح لبـاس در تولیـدات
خود هستید؟ و هد از طرح آن نیم نگـاهی بـه جایگـاه هنـر و هنرمنـد در امـر تولیـد
ً
پوشاک و متعاقبا در شکلدهی به فرهنگ ایرانی – اسالمی پرسـیده شـد 50 ،درصـد از
پاسخگویان (تولیدکنندگان) اهمیت و جایگاه آن را زیاد و مهم دانسـتند و لـذا هنرمنـد
بهواسطۀ خلق آثار هنری بر سـبک زنـدگی و فرهنـگ پوشـش مـردم اثـر مـیگـذارد و
میتوان گفت؛ علت تأثیرگذاری عمیق آثار هنری نیز چیزی نیسـت جـز اسـتعداد ویـژۀ
هنرمند در به نمایش گذاردن واقعیت به شیوۀ ز یبایی شناختی و غیرمستقیم؛ شیوهای که
در آن از زبان دیگری جز زبان مفهومی روزمـره و تکـراری ،یعنـی زبـان هنـر ،اسـتفاده
میشود .آرنولد هاوزر 1نویسندۀ کتاب جامعه شناسی هنر ،در ایـنبـاره مـیگویـد« :از
همانجا که علم از رفتن باز میماند ،هنر به راه خود ادامه میدهد و از راهی به آ گاهی
بیشتر دست پیدا میکند که جز در هنر امکان پـذیر نیسـت .از راه هنـر مـا بـه ادراکـی
میرسیم که دانش را گسترش میدهد ،اگرچـه ایـن دانـش علمـی و انتزاعـی نیسـت»
( .)3 :1982بنابراین با توجه به اثرگذاری سلیقۀ مخاطب و توجه تولیدکننده و طراح به این
نکته ،میتوان گفت که شرایط اجتماعی روی آثار هنری اثر میگذارد بـه گونـهای کـه
هنرمند را واسطه قرار میدهد؛ یعنی تعلق هنرمنـد بـه گـروه و طبقـۀ اجتمـاعی خـا ،
جهانبینی وی را تعیین میکند و این جهان بینـی در تولیـد آثـار هنـری توسـط هنرمنـد
1. Arnold Hauser
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دخالت میکند (گوادمن .)43 :1973 ،با این وجود در مصـاحبههـا و مشـاهدات مشـخص
گردید که هنرمند و طراح لباس هنوز جایگاه خود را به خـوبی در تولیـد پوشـاک پیـدا
نکرده است.
برخی از تولیدکنندگان اعتقادی به داشتن طراح لباس و نقش هنرمند در شکلدهی
به جریان پوشاک جامعه نداشته و بسیاری از آنان موافق طراحان لباس و اهمیـت نقـش
آنان در این امر بودند .بر این اساس از تولیدکنندگانی که دارای طراح لباس بودنـد ،ایـن
سؤال پرسیده شد که «طراحان لباس شما طرحهای لباس را خود طراحـی مـیکننـد یـا
کپی کرده یا از هر دو شیوه استفاده میکنند؟ که  75درصد تولیدکنندگان که از طـراح
لباس در تولید خود بهره میگرفتند ،بدین صورت پاسخ دادند که طراحان آنها از شـیوۀ
کپی از تصاویر مختلف و تلفیـق ایـن تصـاویر بـا ایـدههـای خـود بـرای تولیـد اسـتفاده
میکنند .آنچه در این قسمت مورد توجه قرار گرفت پاسخگویی به این سـؤال بـود کـه
طرحهای لباس از نمونههای خارجی گرفته میشود یا داخلی؟که همـۀ پاسـخگویان بـا
قاطعیت پاسخ داده که طرحها از نمونههای خارجی گرفتـه مـیشـود (البتـه بـا در نظـر
گرفتن این امر که سعی میشود با تغییرات مختلفی نمونههای خارجی را تا حدودی بـه
فرهنگ ایرانی – اسالمی نزدیک گردانید و با اعتقادات و رسوم ایرانی هماهنگ کرد).
در پاسخ به این پرسش بیان شد که از نمونههای داخلی کمتر ایده گرفته میشود و
یک تولیدکننده اینگونه پاسخ داده است که؛ «طراح لباس ما از طـرحهـای داخلـی در
کنار طرحهای خارجی نیز استفاده میکند و در برخی مواقع ترکیبی از طرحهای داخلی
و خارجی را به کار میگیرد» .این بحث به طرح جهـانی شـدن مربـوط اسـت و اینکـه
گسترش ارتباطات جهانی باعث گردیده مرزهای سیاسی و اقتصادی کـمرنـگ شـوند،
تبادالت گسترش پیدا کرده و تعامل فرهنگها رو به فزونی پیش رود .به همین دلیل در
حوزۀ طراحیلباس ،طرحها در شبکهای از تولیدکننـدگان چـرخش پیـدا کـرده و مـورد
استفاده قرار میگیرند.
در بحث استفاده از مواد و لوازم خارجی و ارتباط با دیگر ملل بحث جهـانی شـدن
مطرح است که به درهم تنیدگی درونی فزاینده ملل جهان ،تجارت جهانی رو به رشـد،
اشاعه محصوالت فرهنگی و تشریک ایدههـای فرهنگـی ،ارتبـاط بـین مـردم جهـان از
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طریق سفرهای بین المللی و رسانههای ارتباطی میسـر مـیشـود ،و ظهـور سـازمانهـای
فراملی و شرکتهای چند ملیتی اشـاره دارد (هماان .)248 :لـذا بسـیاری از لـوازم هنـر و
هنرهای تولید شده توسط صنایع فرهنگی – تجاری در سط جهانی در دسترس هسـتند
(همان ،)249 :و با برقراری روابط تجاری میتوان در فرآیند پدیداری هنـر و جریـانهـای
بین المللی هنرهای مردم پسند اقدام نمود .تولیدکنندگان عالوه بر رونـد تولیـد ،نگـاهی
نیز به مصر و توزیع محصوالت خود دارند .در ارتباط با مصر هنر ذکـر ایـن نکتـه
الزم است که توز یع اثر هنری به مردم کافی نیست ،مخاطبها باید از کار استقبال هـم
بکنند .بخشی از فعالیت جمعی هنر نیازمند این است که کسی ،منطقی را که بر اساس
آن اثر هنری معقول و ارزشمند تلقی میشود بسازد ،تشـر ی کنـد و آن را حفـظ کنـد.
یک نظام ز یبایی شناختی به افراد کمک میکند تـا اثـر هنـری را بفهمنـد .بیشـتر آثـار
هنری در آن دسته از نظامهای استاندارد ز یبایی شناختی قرار گرفتهاند که هم اکنون در
دسترس هستند (الوسااندر .)69 :2003 ،اکثر تولیدکنندگان بیـان داشـته کـه تولیـدات آنـان
متناسب بـا همـۀ طبقـات بـوده و قشـر خاصـی مـد نظـر آنـان نیسـت ( 60درصـد نفـر
تولیدکننده) .از نظر هوارد بکر مـا بسـیاری از ایـن چیزهـا را بـدیهی فـرک مـیکنـیم و
بنابراین تأثیرات آنها را بر روند خلق و توز یع و در یافت هنر نادیده میگیر یم .برای مثال،
به این نکته توجه نمیکنیم که نظام توز یع ،هنرمندان را محدود میکند ،بـه ایـن شـکل
که برای رساندن هنرشان بهدست مخاطب ناچارند بـا یکـی از ایـن نظـامهـا هماهنـگ
شوند.
در این پژوهش سعی شـد تـا نقـش تولیدکننـدگان لبـاس اجتمـاع (مـانتو زنانـه) در
شکلدهی به فرهنگ ایرانی  -اسالمی با توجه به رویکرد الماس فرهنگی مورد بررسـی
و تجزیه تحلیل قرار گیرد .به همـین دلیـل ایـن پرسـش در انتهـای مصـاحبه بـهصـورت
شفاهی و گفت و گویی از آنان پرسیده شد تا نظر آنها در این رابطه مشـخص و روشـن
شود .در جدول 3مهمترین مواردی که از پاسخهای مصاحبه شوندگان اسـتخراج شـده
است قابل مشاهده است:

جدول .3نقش تولیدکنندگان لباس در شکلدهی به فرهنگ  -ایرانی اسالمی
مضامین استبراج شده

دفْات اشاره شده

نسبی بودن سهم تولیدکننده

12

نیاز به حمایت از تولیدکننده

15

توجه به عقیده فکری مذهبی

8

در نظر گرفتن نیاز مصر کننده

11

مبحث اقتصادی و سود و زیان

14

رقابت با طرحها و تولیدات خارجی

13

برندسازی

8

سلیقه و نگرش مصر کننده

9

استقبال از طرحها و مدها

11

مضامین استبراج شده

دفْات اشاره شده

تقلید از مدهای خارجی

9

پیروی مصر کننده از طبقات باال

7

بی توجهی به فرهنگ داخل

11

ناآ گاهی از کیفیت تولیدات

6

اثرات فضای مجازی

13
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احا
12
توجه به تبلیغات مجازی
دیــــث
5
جهتدهی توزیعکنندگان
امامیه و
در میان پاسخهایی که معتقد بودند تولیدکنندگان نقشی در شکلدهی بـه فرهنـگ
متنشنا
ایرانی  -اسالمی ندارند ،مضامین و مفاهیمی به چشم میخـورد کـه ارتبـاط زیـادی بـا
خــــت
فضای مجازی ،جهانی شدن و تبادالت فرهنگی دارد.
قرآنم
جدول  .4عدم نقش تولیدکنندگان در شکلدهی به فرهنگ

رقابت میان مصر کنندها

5

برندسازی

8

سبک زندگی تقلیدی و تبلیغی مردم

7

از خود بیگانگی مصر کنندگان

4

سلیقه و نگرش مصر کننده

9
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در مجموع ،نتای تحلیل مصاحبهها نشان داد تولیدکنندگان بر این بـاور هسـتند کـه
نقش چندانی در شکلدهی به فرهنگ ایرانـی  -اسـالمی نداشـته و تجـارت و جهـانی
شدن و مدگرایی ،مسائلی است کـه آنهـا را از جایگـاه خـود دور کـرده و اگرچـه آنـان
پیوندهایی اساسی با این مسائل دارند ،ولی نقـش آنهـا بسـیار کـم رنـگ بـوده و بیشـتر
پاسخگوی نیاز مصر کنندگان هستند .آنها بر این اعتقادند که اگر دولت حمایت کند
و طرحهای حمایتی خود را نسبت به تولیدکنندگان لباس بیشتر گردانـد ،قیـد و بنـدهای
موجــود و دســت و پــاگیر کمتــر شــوند ،مــیتواننــد ســهم بیشــتر و نقــش مــؤثرتری در
شکلدهی به فرهنگ ایرانی  -اسالمی از منظر مد و لباس داشته باشند و فرضیۀ تحقیق
که باور به نقش مهم تولیدکنندگان در شکلدهی به فرهنگ ایرانـی  -اسـالمی دارد ،بـا
اغماک پذیرفته میشود و اگر شرایط و زمینههـای مناسـب بـرای تولیدکننـدگان فـراهم
گردد ،آنها نقش بسیار مهم و اساسی در شکلدهی به فرهنگ ایرانی  -اسالمی از منظر
پوشاک داشته و میتوانند در ارتقای آن بسیار اثرگذار باشند.

نتیجهگیری

هد اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال بود که تولیدکنندگان پوشاک تا چه حد
میتوانند در ایجاد و حفظ فرهنگ پوشـش ایرانـی  -اسـالمی در جامعـه نقـش داشـته
باشند؟ یا بهعبارتی جایگاه و اهمیت تولیدکنندگان پوشاک در شـکلدهـی بـه فرهنـگ
ایرانی  -اسالمی با توجه به رویکرد الماس فرهنگی چیسـت؟ در ایـن راسـتا ،مشـخص
گردید که تولیدکنندگان نقش چندانی در این رابطه نداشته و بـه اعتقـاد خودشـان ،آنهـا
تحت تأثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی مؤثر بـر تولیـد و طراحـی هسـتند و براسـاس
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نظریۀ الماس فرهنگی در بررسی پدیدههای هنری از منظر جامعه شناختی الزم است تـا
رویکردهای مختلف شکلدهی و بازتاب و عوامـل تولیـد و مصـر فرهنـگ شـناخته
شود .تولیدکنندگان پوشاک بیشتر مـرتبط بـا عوامـل تولیـد فرهنـگ بودنـد کـه هـم در
شکلدهی فرهنگ جامعه و هم بازتاب شرایط جامعه مؤثر بودهاند .بنابراین ،در بررسـی
هد فرعی پژوهش مبتنی بر شناسایی عوامل درونی و بیرونی مؤثر در فرآیند طراحی و
تولید پوشاک در کشور ،عوامل درونی و بیرونی شناسـایی و دسـتهبنـدی گردیـد کـه از
عوامل مهم درونی مؤثر ،میتوان به عناوینی چون؛ جن مواد ،دستمزد ،کیفیت ،دانش
و ...همچنین از عوامل بیرونـی مـیتـوان؛ قیمـت ،نیـاز مصـر کننـده ،سیاسـتهـای
فرهنگی ،پدیده جهانی شدن ،شبکهها و ارتباطات را نام برد که هرکدام به مقدار سـهم
خود در این فرآیند مؤثر هستند که با یک مطالعه جامع و کلنگر میتوان به نتای مـتقن
و بهتری دست یافت.
الماس فرهنگی بهعنوان یک رویکرد مهم در مطالعۀ جامعهشناختی هنـر ،مفهـومی
است که الکساندر ( ،)1393در کتاب خـویش بـا عنـوان «جامعـهشناسـی هنرهـا» آن را
مطرح نموده است و ضمن طرح رویکردهـای هنـری ماننـد بازتـاب و شـکلدهـی ،بـه
ارتباط متقابل جامعه و هنر با مطرح نمودن رویکرد الماس فرهنگی پرداخته اسـت و بـر
این اعتقاد است که برای بررسی هنر از منظر اجتماعی باید نگاهی به رابطۀ هنر و جامعه
داشت .از طرفی باید عوامل اجتماعی که بر هنر و هنرمندان و همچنین تغییرات هنر در
طول زمان تأثیر گذاشته و آنها را تعیین مینماید مورد بررسی قرار گیرد و جست وجوی
عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر هنر از یک سو و توجه به آثار هنری بـهعنـوان محصـوالت
فرهنگی که در کار تأ ثیرگذاری بر جامعه و تعیین تحوالت آتـی حـاکم بـر آن از سـوی
دیگر الزم و ضروری اسـت .رویکـرد بازتـاب ویکتوریـا الکسـاندر کـه مبنـای تحقیـق
حاضراست براین ایده استوار است که هنر همواره چیزی دربارۀ جامعه به ما میگویـد.
پوشش افراد جامعۀ فرهنگ و هویت آنان را بازتاب میدهد و مـیتـوان بـا تمرکـز بـرآن
عقاید معطو به بهترین شیوه پوشش را معرفی و کدگذاری نمـود .همچنـین رویکـرد
بازتاب در جامعهشناسی هنر شامل تحقیقات متنوع و گسـترده دیگـری نیـز هسـت کـه
فصل مشترک تمامی آنها این باور است که هنر آینه جامعه است یا توسط جامعه مشروط
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یا تبیین میگردد .اینجاست که اهمیت تولید و طراحی لباس در جامعۀ فرهنگی ایرانی
 اسالمی مشخص و جایگاه نهادهای اجتماعی مرتبط با ایـن حـوزه تبیـین مـیگـردد؛اگرچه که تمرکز این رویکرد جامعهشناختی است و بهعبارتی معطـو بـه فهـم جامعـه
است.
پژوهش حاضر با تکیه بر این اعتقاد که میتواند با بررسی نقش تولیدکنندگان لباس
و پوشاک با توجه به نقش طراحان لباس و مطرح نمودن هنر طراحی لباس بهعنوان یک
هنرعامه ،باعث توجه به نقش بیشتر به نقش و جایگاه هنر طراحی لبـاس در پوشـاک و
نقش پوشاک در فرهنگ ایرانی  -اسالمی شود ،به بررسی نقش تولیدکنندگان لبـاس و
پوشاک در شکلدهـی بـه فرهنـگ ایرانـی  -اسـالمی پرداخـت و بـدون شـک انجـام
تحقیقات مشابه و پیگیری این مسیر میتواند ،کمبودها و کاستیهای این تحقیق را رفـع
نموده و نقش و جایگاه تولیدکنندگان و طراحان لباس را بیشتر از پیش مورد توجـه قـرار
دهد .این پژوهش در شهر قـم و در رابطـه بـا تولیدکننـدگان مـانتوی زنانـه در ایـن شـهر
پرداخته است و ضرورت دارد تا زمینۀ مناسبی انجام تحقیقات مشابه در سـایر شـهرها و
استانها فراهم گردد ،زیرا این امر میتواند بستری برای گسترش و مشخصسازی نقش
تولیدکنندگان و طراحان لبـاس در معنابخشـی و غنـای فرهنـگ گـردد .از آنجـایی کـه
پژوهش حاضر به شیوۀ کیفی و با روش مصاحبه انجام شده است ،پیشنهاد مـیشـود تـا
تحقیقات مشابه با روش های کمی و ترکیبی نیز انجام شـود و بـه نتـای پربـاری منتهـی
گردد.
در مجموع ،با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادات عملی و کاربردی ذیل مطـرح
شده است:
 در رابطه با تولیدکنندگان باید گفت که آنان سهم زیادی در فرهنگ بصری جامعه وپوشش که نماد و عنصر مهم فرهنگ اسـت ،دارا هسـتند .از ایـن رو بـه مسـلولین و
دستاندرکاران و کسـانی کـه دغدغـۀ تعـالی فرهنـگ ایرانـی  -اسـالمی را دارنـد،
پیشنهاد میشود با ایجاد تسهیالت و فراهم سازی فرصتهای الزم جهت تولید بهتـر
و بیشتر با فرهنگ و عقاید جامعه ،زمینۀ این امر را فراهم سازند.
 -نتای پژوهش نشان از آن داشت که طراحان لباس هنوز نقـش و جایگـاه خـود را بـه
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خوبی در فرآیند تولید پوشاک پیدا نکرده و بیشتر به آنان بهعنوان عاملین اقتصادی تا
فرهنگی نگاه میکنند و پیشـنهاد مـیشـود بـا معرفـی ایـن رشـته ،برگـذاری وایجـاد
فضاهای الزم برای استفاده از دانش و تواناییهای آنان ،همکاری آنان را به حـداکثر
برسانند.
 با نگاه به نتای پژوهش و طرحهای مورد پسند و تهیـه شـده توسـط تولیدکننـدگان وطراحان آنان ،هجوم و هجمه فرهنگی احساس میشود و الزم است تا برنامهریـزان و
سیاست گذاران امور فرهنگی و تولیدی به منابع داخلی بیشتر اهمیت داده و پیشـنهاد
میشود با ایجاد مکانهای هم اندیشی و جلسات متشکل از تولیدکنندگان ،طراحان،
پژوهشگران و سیاست گذران فرهنگی در این رابطه اقدام نمایند.
 نتای تحقیق نشان داد که تولیدیهای مانتوی زنانه با مدیریت مـردان بـوده و توسـطآنان اداره میشده است و این میتواند خود بهعنوان یک مسلله و کمرنگـی حضـور
بانوان در این امر و تولید پوشاک برای زنان اشاره گردد که پیشنهاد میشود با کمک
دولت تولیدیهایی با مدیریت و شرکت فعال زنان ساخته و ایجاد شود.
 در جامعهای که بهطـور روزافـزون بـه سـمت مـدگرایی و تقلیـد از مـدهای غربـی وخارجی پیش میرود و فردگرایی در آن رشد پیدا میکند ،یافتن عواملی که بتوان این
روند را کنترل و تغییر داد و به حضور طرحهای ایرانی  -اسالمی در جامعـه کمـک
کرد ،حیاتی به نظر میرسد .اگر از عینک ریاضی بـه نتـای تحقیـق نگـاه کنـیم در
مییابیم که توجه به نقش باالی تولیدکننـدگان در شـکلدهـی بـه فرهنـگ ایرانـی -
اسالمی با نقش پررنگ پوشاک در فرهنگ ،میتواند باعث ارتقای فرهنگ بصـری
جامعه شود و از این لحـاظ حمایـت همـه جانبـه از تولیدکننـدگان و طراحـان لبـاس
ضروری به نظر میرسد.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

انجمنهای دوازده قدمی گمنام یا شاخه از معنویاتهاای درماانگرا محتاو
میشوند که بر پایۀ اصول اخبقی و روحانی باه جاذ و درماان افاراد مبادب باه
بیماریهای اجدماعی از جمله اعدیااد رفدااری و مصارفی مایپردازناد .هادف از
تحقی پیش رو ،بررسی اندقادی اصول اجدماعی مهو از قوانین این انجمنهاست.
پژوهش حارر با رویکرد توصی ی – اندقادی ،در گام نلتت باه اسادلراچ چهاار
اصح اجدماعی از میاان سانتهاا کاه ماهیات جمعای دارناد اقادام کارده ساسس
کوشیده تا رمن تبیین این اصاول و دسادهبنادی آنهاا در دو گاروه اجدماامپاذیر
(اصح اتحاد و تمایح) ،و اجدمامگریز (اصح متائح بیرونی و گمنامی) ،آنها را باا
روش نقد نظام فکری و مبانی زیربنایی ،نقد و ارزیابی کناد .همچناین آنهاا را باا
آموزههای اخبقی و اجدماعی اسبم مقایته و نتابتسانجی نماوده تاا از خلاط

َ

مضامین به اهر پتندیده اخبقی و روحانی انجمان باا آماوزههاای اصایح دینای
جلوگیری شود ،نیز در صدد برآمده تا با نگاه آسایبشناساانه و باه کماا مداون
نشریافده انجمن ،اهداف پلورالیتمی و راد دینای پشات پارده انجمان را نمایاان
ساخده و تحلیح کند .یافدههای این تحقی حاکی است که این انجمنها با اینکاه
ّ
از سازمانهای اجدماعی ملی هتدند ولی اصول اجدماعی یاد شده آنهاا ،آسایبزا
بوده و م هومی انحرافیافده از خط مبانی اجدماعی اسبم است.
واژگان کلیدی :انجمنهای گمنام ،اصول اجدمااعی ،سانتهاای دوازده گاناه،
گمنامیNA ،

مقدمه
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امروزه جوامع مختلف با تأثر از بحرانهای زندگی ماشـینی ،شـاهد شـکل گیـری و
رواج روز افزون جنبشهای نوپدید دینی و ناهمسو با دین ،به همراه شعارهای معنـوی و
عرفانی هستند .پدید آمدن فرقههای معنوی و نحلههـای شـبه عرفـانی متعـدد و اخـذ و
اقتباس برخی از محتواهای دینی و حتی ادعای همسویی با آمـوزههـای دینـی از جانـب
مؤسسان آنها ،منجر بـه ایجـاد ابهـام و سـرگردانی از ناحیـۀ افـراد پایبنـد بـه آمـوزههـای
اسالمی ،نسبت به صحت این ادعاها گردیده اسـت .از ایـنرو شـناخت لغزشـگاههـا و
تشخیص معنویتهای نوپدید ضروری است.
معنویتهای نو پدید 1از نظر گونه شناسی و مبتنی بر جهت گیری رفتاری در شـش
دسته جادویی ،ورزشی ،هنری ،درمانی ،جنسی و روان شناختی قابل توصیفند که از این
میان ،آیینهای درمانگرا گسترده ترین و مشهورترین شاخه از آیینهای عرفانی به شـمار
میآیند (شىیفی دوست.)32 :1392 ،
یکی از معنویتهای نو پدید که در راستای درمان معضلهای اخالقی و اجتماعی و
اختاللهای روانی گام بر میدارند ،انجمنهای دوازده قدمی 2هستند .این انجمنها بـر
پایه معنویتهای درمانگر بنا شدهاند و نقطۀ آغازین شکل گیری آنها به کمتـر از یـک
صد سال گذشته میرسد.
1. New spiritualities
2. Twelve steps organization

1. Alcoholics Anonymous
2. Bill Wilson, William Griffith Wilson
3. Robert smith
4. Narcotics Anonymous
5. Twelve steps
6. Twelve step philosophy
)7. Twelve Step Programs (facilitation
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تأملی در اصول اجتماعی انجمنهای دوازده قدمی

نخستین بار ،در سال  1935میالدی در آمریکا ،انجمن الکلیهای گمنام ( )AA1با
هــد بهبــودی الکلــیهــایی کــه ســرانجامی جــز مــر نداشــتند توســط دو مســیحی
آمریکایی؛ بیل ویلسون 2و روبرت اسمیت 3تأسی شد سپ با فاصـلۀ کمـی ،انجمـن
معتادان گمنام با نام اختصاری NA 4در سال  1953میالدی شروع بهکار کرد و اکنـون
با بیش از دو میلیون عضو در حال فعالیت است (پایگاه جهانی انگلیسی  .)NAتا کنون
با اقتباس از روش الکلیهای گمنام ،در زمینۀ انواع اعتیـاد ،ناهنجـاریهـا ،بیمـاریهـا،
مشکالت عاطفی و رفتاری و نظیر آنها ،بیش از  300انجمن مختلف دوازده قـدمی بـه
وجود آمده است.
همۀ انجمنهای گمنام بهطور گسترده ،اصول و رهنمودهای مشابهی را دنبال کـرده
و بهبودی از طریق کارکرد  12قدم 5را پیشنهاد مینمایند (هاشامی)223 :1395 ،؛ اعضـای
انجمنها ،رهایی خود را با بهکارگیری  12قدم بهبودی که یـک سـیر و سـلوک معنـوی
درونی است و در دنیا با نام فلسفه 6یا برنامۀ دوازده قـدمی 7شـناخته مـیشـود بـهدسـت
میآورند.
محور کلیدی این سازمان در این است که بـا تمرکـز بـر اصـلی تـرین معضـلهـای
اجتماعی که آنها را بیماری میپندارد و توجـه بـه مبتالیـانی کـه ضـعیف تـرین و تـأثیر
پذیرترین افراد جامعهاند ،اعتماد و توجه آنها را جلب کرده و تحت برنامههای خـود در
میآورد و با ارائه آموزههای معنـوی و اصـول روحـانی و مشـورتهـایی جهـت زنـدگی
درست ،در تالش است با تغییر دادن روش زندگی افراد و نگرش آنها به زندگی ،درمـان
روحی تحقق یابد و با التزام عملی به قدمهای معنوی و سـنتهـای دوازده گانـه ،بیمـار
همواره در مسیر بهبودی قدم بردارد (Greon, Fullilove, Fullilve, 1998: 331؛ عویاوردی
نیا3 :1388 ،؛ انفمن معتادان گمنام ب ،بی تا ،)74 :بنابراین هـد درمـانی ،منحصـر در تـرک
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اعتیاد نیست (انفمن معتادان گمنام 107 :1392 ،و108؛ .)Friedman: 2006
بهطور طبیعی ،با مطالعۀ تاریخچۀ شکلگیری انجمن و مشاهده عملکرد آن با چنین
پرسشهایی روبهرو میشویم که اندیشههای زیربنائی برنامههای انجمن چیست؟ قدمها
و سنتهای انجمن در پی چه چیزیاند و چرا انجمن ،اعضایش را به رعایت آنها ملـزم
میکند؟ چه اغراضـی در پشـت برنامـههـا و اصـول انجمـن نهفتـه اسـت؟ آمـوزههـای
برخاسته از سنتهای دوازده گانه ،چه نسبتی با تعالیم اسالم دارند؟
بهنظر میرسد یکی از اساسی ترین محورهای زمینه ساز برای تحقق اهدا مکاتب
معنوی و عرفانی ،حفظ حیـات اجتمـاعی آن مکتـب و ایجـاد امنیـت اجتمـاعی بـرای
اعضای آن با قرار دادن قوانین درون سازمانی است .با یـک مطالعـۀ سـطحی ،مـیتـوان
عصارۀ این قوانین را در چهار سنت انجمن مشاهده کرد؛ این چهـار سـنت مشـتمل بـر
چهار اصل اجتماعی به نام «اتحاد»« ،تمایل»« ،مسائل بیرونی» و «گمنامی» است که
تحقق اهدا هر مکتبی را آسان میسازند .از اینرو تحلیل و بررسی ابعاد این اصلهـا،
نقش بسزایی در شناخت ابعاد اجتماعی ایـن عرفـان نوپدیـد و مقابلـه بـا اهـدا درون
برنامهای آن دارد.
جستار حاضر در صدد است به پرسش از «نسبت اتحـاد ،تمایـل ،مسـائل بیرونـی و
ّ
گمنامی با آموزههای دینی و هد از آنها در برنامه انجمـن» ،پاسـخ علمـی و مسـتدل
ارائه دهد و به آسیب شناسی علمی ،دینی و اجتماعی باورهـای ایـن جنـبش اجتمـاعی
نوپدید بپردازد.
در زمینۀ انجمنهای دوازده قدمی ،تا کنون بیش از پنجاه مقاله و پایان نامه داخلـی
و خارجی نگاشته شده است و هر یک از آنها زاویهای از موضوع را بررسی کـردهانـد.
اکثر این تحقیقات به بررسی برنامه و روش درمانی انجمن پرداختهاند؛ هد اصلی آنها
ارزیابی موفقیت روش درمانی انجمن ،روش جذب آن و نتای آن بـوده اسـت و مبـانی
نظری و عملی انجمن را مورد توجه قرار ندادهاند.
از ایـن میـان ،مقالـۀ معتـادان گمنـام :گمنـامی ،تحسـین و پرسـتیژ در یـک جامعــه
طاغوتی ،جفری و اسنایدر دانیل و یک مطالعـه آزمایشـی :مکـان کنتـرل و اعتقـادات
معنوی در اعضای بازیابی  AAو  ،SMARTاریک ،فیفـر و اسـترحام ،بـه نقـد و آسـیب

شناسی برخی از سنن انجمن پرداختهاند و دو پژوهش ،برنامههای انجمن را با آموزههای
اسالمی مقایسه و تطبیق نمودهاند :بررسی تطبیقی قدمهای دوازده گانـه گـروه معتـادان
گمنام ( )NAبا اصول و تعالیم اسالمی ،حامده خادم جهرمی و رحیم رئوفی و دیگران و
پایان نامه بررسی مباحث انجمن  NAو تطبیق آن با مباحث اسالمی ،اسماعیل توکلی؛ اما
کاستی عمده آنها عبارت است از اینکه )1( :ز یرساختهـای اصـلی فکـری انجمـن را
مورد انتقاد قرار ندادهاند )2( ،توجه تامی بـه بحـث سـنتهـا نداشـتهانـد )3( ،در مقـام
ّ
مقایسه مستدل با آموزههای اسالم نبودهاند )4( ،برخی از آنها بـه آسـیب شناسـی اکتفـا
کردهاند )5( ،برخی از آنهـا مطابقـت برنامـههـای انجمـن بـا اصـول اسـالمی را نتیجـه
گرفتهاند ولی این ناشی از عدم آشنایی با اهدا انجمن یا عدم درک کامل آموزههـای
ً
اســالم اســت و ( )6اساســا بــر چهــار اصــل «اتحــاد»« ،تمایــل»« ،مســائل بیرونــی» و
«گمنامی» در سنتها ،تمرکز کافی مبذول نداشتهاند .درحالیکه غـرک ایـن پـژوهش،
ارزیابی و تحلیل انتقادی سنتهای اجتماعی انجمنهای گمنام ،آسیب شناسی علمی و
دینی آنها ،کشف اهدا نهفته آنها و مطالعۀ مقایسهای با باورهای اسالمی است.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
تأملی در اصول اجتماعی انجمنهای دوازده قدمی

احا
دیــــث
 .1سنتها
امامیه و
سنتهای انجمنهای دوازده قدمی در سال  1946میالدی پ از کش و قوسهای متنشنا
فراوانی که انجمن الکلیهای گمنام را تهدید به نابودی میکرد به وجود آمدنـد (انفمان خــــت
معتادان گمنام ال  ،بی تا ،)38 :بنابراین خواستگاه سنتها ،مقطع نابودی انجمن بوده و تنهـا قرآنم
بهخاطر حفظ انجمن ایجاد شدهاند.
سنتها چارچوب پایداری برای ادارۀ انجمن هستند و انجمن ممکن است بیشتر از
قدمها ،بهخاطر سنت هایش به یاد بیاید؛ زیرا سنتها آن را از قربانی شدن منابع مختلف
پتانسیل باز داشتهاند ).)Krentzman & ather, 2011: 81
تفاوت اصلی سنتها با قدمها در این است که سنتها اصـول گروهـی و مجموعـه
ایاند تا گروه و انجمن حفظ شود و قدمها اصول فردی و شخصی تا شخصیت و بـاور
فرد ساخته شود؛ از این رو اکثر سنتها دارای ماهیت اجتماعی هستند.
از آنجا که سنتهای دوازده گانه ،از مهمترین افکار زیربنایی و بـه منزلـۀ باورهـای
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کالمی انجمنهای گمنامند بهنظر میرسد بررسـی و ارزیـابی نظـری و عملـی آنهـا بـا
رویکرد دینی و اجتماعی ،اولویت دارد گرچه افراد بسیاری در ایران و جهان ،زیـر نظـر
این برنامه وارد چرخه درمان میشوند و با نگرش اولی ،تعارضی میان آموزههای انجمـن
و تعالیم دینی نمییابند.
پژوهش پیش رو ،از میان سنتهای دوازده گانه ،سنت اول ،سوم ،دهم و دوازدهـم
را برگزیده و به تبیین و تحلیل چهار اصل برگرفته از آنها میپردازد؛ زیرا میتوان عصـارۀ
قوانین اجتماعی انجمن را در این چهار سنت مشاهده کرد؛ این چهار سنت مشـتمل بـر
چهار اصل اجتماعی به نام «اتحاد»« ،تمایل»« ،مسائل بیرونی» و «گمنامی» است که
تحقق اهدا هر مکتبی را آسان میسازد .البته باید توجه داشت که منظور از اجتماعی
بودن این اصول ،لزوما پذیرش اجتماع و گرایش بـه جمـع نیسـت بلکـه هـر اصـلی کـه
تناسب و ارتباطی با گروه ،جامعه و کار تشـکیالتی و اجتمـاعی دارد ،اصـل اجتمـاعی
ّ
تلقی شده است هر چند بـهخـاطر فـرار از اجتمـاع و پرهیـز از موضـوعات اجتمـاعی و
اشتهار در جامعه ،رقم خورده باشد .به همین دلیل ،تحقیق حاضر ،اصـول اجتمـاعی را
در دو دسته اجتماع پذیر و اجتماع گریـز ،تقسـیم بنـدی نمـوده و مـورد واکـاوی قـرار
میدهد.

 .2اصول اجتماع پذیر (اصل اتحاد)
 -1-2تبیین اصل

متن سنت اول چنین است« :منـافع مشـترک مـا بایـد در رمس قـرار گیـرد ،بهبـودی
شخصی به اتحاد 1اعضای انجمن بستگی دارد» (انفمن معتادان گمنام.)61 :1392 ،
مفهوم محوری این اصل ،لزوم اتحاد و هم بستگی است؛ سـنت نخسـت بیـانگر آن
است که بقای معتاد بستگی به بقای گـروه و انجمـن دارد و بقـای انجمـن بسـتگی بـه
اتحاد و تالش برای منافع مشـترک دارد و اال انجمـن از هـم پاشـیده شـده و فـرد نـابود
میشود .هم گروه برای فرد با ارزش است و هم فرد برای گـروه .کسـی کـه عضـویت
1. consensus, unity

فعاالنه خود را در این گروه ادامه ندهد بـا راه پـر مخـاطرهای روبـهرو مـیشـود (انفمان

معتادان گمناام 61 :1392 ،و ،)62اعضاء برای بقای خود محتاج پشـتیبانی انجمـن هسـتند و
انجمن برای بقای خود محتاج پشتیبانی اعضاست (انفمن معتادان گمنام.)123 :1383 ،
حفظ منافع مشترک در گرو وحدت است و وحدت ،در نتیجۀ همکـاری اعضـاء و
نیز نحوۀ ارتبـاط و معاشـرت آنهـا حاصـل مـیشـود (انفمان معتاادان گمناام.)126 :1383 ،
وحدت در جلسات بهمعنای اطمینان دسته جمعی به اصول روحانی و نیروی برتر اسـت
(انفمن معتادان گمنام ،)124 :1383 ،زیرا هرچه اعتماد بیشتر باشد روحیۀ تسلیم و پـذیرش و
تعهد تقویت میشود و گذشتن از منافع شخصی آسـان تـر اسـت (انفمان معتاادان گمناام،
.)128 :1383

 -2-2نقد و ارزیابی
 -1-2-2مقایسه با آموزههای اسالمی همسو

 .1امیل دورکیم در کتاب تربیت اخالقی (1925م) .moral education -Émile Durkheim

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
تأملی در اصول اجتماعی انجمنهای دوازده قدمی

ممکن است در نگاه نخست ،گمان شود اصل اتحاد و مشارکت بـه خـودی خـود،
موافق با آموزههای دینی است چنانکه حضرت امیر میفرماینـد« :فـإن جماعـة فیمـا
تکرهون من الحق خیر من ُفرقة فیما ّ
تحبون من الباطل» ،اتفاق در آنچه که از حـق میـل
ندار ید از تفرقه در آنچه از باطل دوست دار ید بهتر است (نه البالغه ،خطبۀ « ،)176الزموا
الجماعة و اجتنبوا الفرقة» ،مالزم با جماعت باشید و از تفرقه اجتناب کنید (آمدی:1366 ،
ح .)10715چنانکه در یافتههای اخالقی  -روانشناختی نیز وابستگی به گروه ،هم گرایی
و در نظر گرفتن منافع مشترک ،از شاخصههای روانشناختی شـخص اخالقـی شـناخته
1
شدهاند.
ولی باید گفت :با توجه به اینکه انجمن تأکید بر فـداکردن منـافع فـردی در مقابـل
منافع جمعی  -که همان مصال انجمن است  -میکند ،بهنظر مـیرسـد ایـن اتحـاد و
مشارکت ،خودشکنی و ذلت فردی را نشانه گرفته است؛ این سنت از معتاد میخواهد تا
خود را در درجۀ دوم قرار دهد و گروه را بر خود و خواستههای شخصی اش مقدم کند

اصو
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یعنی به مفهوم فروتنی و خدمت بالعوک ملتزم باشد (پایگاه انجمن افسردگان گمنـام،
کارگاه سنت).
کتب انجمن میگویند« :هر یک از اعضاء فقط جزء کوچکی از کل است لذا انجمن
باید به حیات خود ادامه دهد و إال اکثر اعضاء خواهند ُمـرد» (انفمان الووایهاای گمناام:1993 ،
)207؛ بیل ویلسون نیز مینویسد« :یا مراحل را کار کنید یا بمیریـد» ()Wilson, 1953: 174؛
هرچه اعتماد به انجمن بیشتر باشد روحیۀ تسلیم و پذیرش تقویت میشود و گذشتن از منافع
شخصی آسان تر است (انفمن معتادان گمنام.)128 :1383 ،
تسلیم و فروتنی و مقدم کردن دیگران در اینجـا بـهمعنـای تواضـع و ایثـار و از خـود
گذشتگی یاد شده در آموزههای اسالمی نیست بلکه ذلت و خودشکنی و سکوت و دم
فروبستن و بی تفاوتی را به بار مـیآورد کـه در دیـن اسـالم شـدیدا نکوهیـده و مـذموم
است ،در تطبیق مصادیق نباید میان ارزشها و ضد ارزشها یعنی میان ذلـت و تواضـع و
میان ایثار و خود شکنی و خود کم بینی خلط کرد .امام صادق میفرمایند« :ما مقب
ٌ ّ
بالمؤمن من تکون له رغبة ُتذله» چقدر زشت است که مؤمن عالقهای داشته باشد که او
را ذلیل کند (کوینی.)320/2 :1407 ،
این نوع از فروتنی ،برگرفته از ّ
تصو و تواضـع مسـیحیت اسـت؛ بـه سـفارش آیـین
مسیحیت ،نباید در مقابل کسی که برخورد ناشایستی نموده ،هیچ عک العملی نشـان
داد و باید به دوست و دشمن محبت کرد و این نشان از تواضع کامل است.
اجرای عملی این مکانیزم در نف انسان به شکلی است که نتیجه کار را بپذیرد ،از
حقوق خود بگذرد ،آسیبها را قبول کند و از عزت و کرامـت نفـ دور شـود .نگـاه
تک ُبعدی و تساهل و تسام در زندگی ،بسیار ّ
مضر است.
تسلیم و پیروی مح از دستورات از روی اجبار ،دور از اخالق اسـت زیـرا عمـل
اخالقی باید آ گاهانه و بهعنوان وظیفه انجام شود.
مشارکت سبب سکوت و توجه حضار و تشویق آنها مـیشـود لـذا احسـاس خـوب
رهایی از ترس و آشفتگی پیدا میکند ولی در واقـع وجـدان خـود را سـرکوب کـرده و
احساس گناه گذشته را از بین میبرد.
ذلت پذیری و انجام امور منافی عزت ،به شدت در روایات معصومین نهی شده

است و نیز ایشان مرزهای تواضع را بیان داشتهاند «طوبی لمن تواضع لله فی غیر منقصـة
ّ
و مذل نفسه فی غیر مسکنة» ،خوشا به حال کسی که برای خدا فروتنی کند بدون پستی
و نفسش را ذلیل کند بدون مسکینی و خواری (طوسی.)539 :1414 ،
کرم نفسک عن د ّنیة و ان سـاقتک الـی الرغائـب»،
حضرت امیر فرمودهاند« :م ِ
نفست را از پستیها دور کن و گرامی بدار هرچند تو را به آرزوهایت برساند (نه البالغه،
نامه  ،)31امام صادق نیز درحدیثی میفرمایند« :ان اللـه تبـارک و تعـالی ّ
فـوک الـی
ّ
المؤمن کل شیء اال إذالل نفسه» ،خداوند همه چیز را به بندۀ مؤمن واگذار کـرده بـه
جز خوار کردن نفسش (کوینی.)63/5 :1407 ،

 -2-2-2هدف شناسی

1. spiritual growth
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بررسی جوانب این اصل نشان میدهد که هد از این سنت ،القـای ایـن معناسـت
که تداوم بهبودی منحصر در بقاء  NAاست؛ روح کلـی حـاکم بـر ایـن سـنت ،وابسـته
کردن و محتاج نگه داشتن دائمی معتادان بـه جلسـات و انجمـن اسـت و هـد از آن
بقای گروه هـای تشـکیل شـده و تـداوم عضـویت اعضـای گـروه اسـت تـا همـواره از
حمایتهای معرفتی و معنوی انجمن استفاده کنند بنابراین روند برنامۀ انجمن از اعتیـاد
مصرفی یا رفتاری آغاز میشود و به اعتیاد به جلسـات خـتم مـیشـود و مسـیر بهبـودی
نامتناهی و مادام العمر است زیرا روند رشد معنوی ،1آهسـته و طـوالنی اسـت لـذا بایـد
برنامهای هم تدوین کرد تا مشکل اعتیاد به جلسه حل شود.
هم چنین ایجاد ح مسلولیت و تعهد پذیری و خدمت به اجتماع گرچه فـی نفسـه
امری پسندیده و مورد سفارش دین است ولی در اینجا نـه بـهخـاطر کمـک بـه معتـاد و
دلسوزی برای اوست بلکه سود آن عائد انجمن میشود و در واقع ،انجمن ،نیروهـایی را
تربیت میکند تا اهدا انجمن را بهصورت رایگان پیاده کنند؛ جذب بیماران دیگـر و
خدمت به آنها و انتقال تجربیات به آنها از ایشان انتظار میرود تا دامنـۀ فعالیـت انجمـن
گسترش یابد.
این هد ضمنی ،زمانی محسوستر میشود که علی رغم اینکه این سنت منجر بـه

اصو

خودشکنی و ذلت فرد میشود ولی انجمن چنین القاء میکند که هرچه کوچک بودن
و ناتوانی خود را احساس کنید بیشتر در معنویت رشـد مـیکنیـد و در واقـع ،منجـر بـه
سلب مقاومت فرد میشود (.)Orange, 2011

 -3-2اصل تمایل
 -1-3-2تبیین اصل
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در سنت سوم انجمن چنـین آمـده اسـت« :تنهـا الزمـۀ عضـویت ،تمایـل بـه قطـع
مصر  1میباشد» (انفمن معتادان گمنام.)64 :1392 ،
بر اساس سنت فوق ،این اصل استخراج میشود که تمایـل ،کلیـد اصـلی و اسـاس
بهبودی معتـاد اسـت و إال دسـت از عـادتش بـر نمـیدارد .هـیچ شـرط دیگـری بـرای
عضویت معتاد در انجمن وجود ندارد (انفمن معتادان گمنام 64 :1392 ،و )65و هرگز به پول
یا تمکن بستگی ندارد (انفمن الوویهای گمنام.)207 :1993 ،
انجمن بدون دریافت حق عضویت ،هر ک را که تمایل به ترک مصـر دارد بـه
عضویت میپذیرد (انفمن معتادان گمنام ،)9 :1392 ،و به هیچ کسی که تمایـل بـه بهبـودی
دارد جواب رد داده نخواهد شد (انفمن الوویهای گمناام ،)207 :1993 ،البتـه تمایـل ،کلیـد
ورود به انجمن است و برای عضویت ،کافی است نه برای پاک ماندن.
پیام انجمن آنقدر فراگیر است که توجه همۀ افراد از هر طبقه و جامعـه و ملیتـی را
جلب میکند (انفمن معتادان گمنام ،)142 :1383 ،زیرا تضمین کنندۀ آزادی همۀ اعضاست
و به همۀ معتادان ،فرصت بهبودی را میدهد (انفمن معتادان گمنام.)148 :1383 ،
این سنت مانع از قضاوت زود هنگام و تصمیم گیری در مـورد صـالحیت یـا عـدم
صالحیت شخص داوطلب برای بهبودی است (انفمن معتاادان گمناام ،)142 :1385 ،حتـی
اگر برخی از اعضای گروه مشغول به مصر مواد باشند ،شما حق قضاوت یـا دخالـت
ندارید زیرا وی تمایل به قطع مصر دارد.

1. desire to stop using

 -2-3-2نقد و ارزیابی

1. disease nature of addiction could

 .2احسان شامل جلب منفعت و دفع ضرر میشود
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الف .مقایسه با اصول اسالمی
چنانکه بیان شد ،انجمن دوازده قدمی دارای شاخههـای متعـددی اسـت .برخـی از
رفتارهایی که انجمنها در راستای بهبـودی آنهـا قـدم برمـی دارنـد ،بیمـاری محسـوب
میشوند مانند افسردگی و وابستگی ،برخی نیز قطعـا جـرمانـد ماننـد مصـر الکـل و
قماربازی .اما در برخی از رفتارها نظر یکسانی وجود ندارد.
در ماهیت اعتیاد به مواد مخـدر دو نظریـه متفـاوت وجـود دارد؛ برخـی آن را جـرم
میدانند و برخی بیماری میپندارند .گرچه ارزیابی تمایل باید جداگانه طبق هر یک از
این دو مبنا انجام شود ولی بهنظر میرسد در هر دو فرک ،واگذاشتن شخص معتـاد بـه
خود خطاست.
1
 .1اگر بپذیریم که اعتیاد یک بیماری است  ،منوط کردن درمان به اصـل تمایـل مـورد
پذیرش نیست زیرا اجبار معتاد به درمان ،گرچه ممکن است مخالف قاعـدۀ تسـلیط
ّ
ّ
«الناس مسلطون علی انفسهم» ،هر ک بر نف خویش مسلط اسـت ،تلقـی شـود
چون به مقتضای این قاعده ،هیچ ک حق تصر در جـان او را نـدارد و مالکیـت
ذاتی بر نف خویش دارد .ولی بـر فـرک پـذیرش ادلـۀ ایـن قاعـده ،اطـالق آیـات
﴿تْاونوا علی ا
البر و التقوی﴾(مائاده ،)2/همدیگر را بر نیکی و پرهیزکاری یاری کنید
﴿من أحیاها فكأنما أحیا الناِ جمیْا﴾(مائده ،)32/هر ک یک نفر را زنده گرداند
گویا همۀ مردم را زنده کرده است و ﴿التلقوا بأیدیكم الی التهلكة﴾(بقىه ،)195/خود
را با دستانتان به هالکت نیفکنید و نیز قاعدۀ حرمت اضرار به نفـ و روایـت «مـن
مصب ال ّ
یهتم بأمور المسلمین فلی منهم» هر ک صب کند و به امـور مسـلمانان
اهتمام نورزد از مسلمانان نیست (کوینی ،)164/2 :1407 ،و قاعـدۀ فقهـی احسـان« 2مـا
علی المحسنین من سبیل» ،دارای لسان حکومتند و میتوان آنها را حاکم بـر قاعـدۀ
تسلیط دانست و در نتیجه نظر به محتوای مجموع آنها ،مشروعیت اجبار بر درمان بـا
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وجود عدم تمایل بیمار ،قابل اثبات اسـت (کیخاا .)180 - 173 :1398 ،حتـی در برخـی
مصادیق میتوان حکم تکلیفی درمان بیماری که در معرک هالکت است را وجوب
دانست زیرا به وضوح ،حفظ نف محترمه و انقاذ نف مشر بر هالکـت واجـب
است (قاسمی 215 :1395 ،و.)216
مبنای حریم خصوصی افـراد و عـدم جـواز تجسـ در ابعـاد مختلـف دیـن (فقـه،
ّ
حقوق ،سیاست ،عرفان و ،) ...نیز گرچه ثابت شده و مسلم است و قلمرو وجوب نهی
از منکر و امر به معرو  ،شامل حریم شخصی افراد نمیشود اما مسلولیت تأمین امنیت
و منافع عمومی و تقدم مصلحت عمومی بر حـریم خصوصـی ،جلـوگیری از گسـترش
فساد اجتماعی ،دلیل قـاطعی بـر جـواز تجسـ از مجرمـان و مختـل کننـدگان امنیـت
1
اجتماعی است.
 .2اگر هم اعتیاد را جرم بدانیم چنانکه همین نظر صـحی اسـت مـیگـوییم :امنیـت،
آرامش و نظم جامعه بسیار اهمیت داشته و مورد تأکید دیـن اسـالم اسـت لـذا همـۀ
تمهیدات و احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری اسالمی در راستای پیشگیری یـا
اصالح وقوع جرم قرار گرفتهاند.
در نظام حقوقی ایران ،2اعتیاد ،جرم دانسته شده؛ زیرا اعتیاد ،ضرر رساندن به جسـم
خود و نیز مصداق اسرا است که هر دو از لحاظ فقهی حراماند لذا اعتیـاد از دیـدگاه
اسالم ،جرم خواهد بود ،عالوه بر اینکـه رفتارهـای بزهکارانـه ناشـی از اعتیـاد ،آسـیب
ّ
اجتماعی م ّ
خربی است که عموما جرم تلقی میشـوند؛ بیمـاری دانسـتن اعتیـاد باعـث
میشود که تدبیر جامعه برای بهبودی افراد کمرنگ شـود ،مقابلـه و مجـازات بـر رفتـار
ناشایست کاهش یابد و در پی آن بازدارنـدگی کمتـر شـود ،زشـتی رفتـار از بـین بـرود،
عذاب وجدان و پشیمانی خاموش شود و ادعای حق و حقوق برای افراد مبتال به وجـود
 .1ر .ک :مبــانی حــریم خصوصــی (محمــد ســروش ،پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و ســمت ،)1393 ،و
تجس (محمدحسن حائری ،دانشگاه امام صادق ،)1391 ،دانشنامه فقـه پزشـکی جلـد( 2محمـد علـی
قاسمی ،مرکزفقهی ائمه اطهار ،)1395 ،و آشنایی مبانی فقهی تحقیق و تفحص (مهدی وفـاجو ،نصـای ،
.)1391
 .2ماده  15قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر
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آید ،در این صورت بهجای برخورد تأدیبی و مجازاتی ،رفتارهای فرد معتاد ،غیر عمـدی
و پیامد بیماری او تلقی مـیشـود لـذا فـرد بـهجـای پشـیمانی و تألمـات درونـی ،توقـع
مسلولیت درمانش را از جامعه دارد و به رفتارش ادامه میدهد.
البته شاید تصور شود که جرم انگاری اعتیاد و درمـان اجبـاری آن ،فرصـت درمـان
معتادان را سلب میکند زیرا برای بهبودی یافتنّ ،
طی دو مرحله الزم است:
 .1ایجاد انگیزه برای درمان  .2ماندگاری در درمان؛ با تهدید معتادان و اجبـار آنهـا
بر درمان ،این دو مرحله حاصل نمیشود .از این سو ،طرحهای درمان اجباری معتـادان
که در کشورهای متعدد اجرا شده ،موفق نبوده و خروجی اندکی داشتهانـد گرچـه ایـن
مدعا نیازمند یک تحقیق میدانی است تا اعتبار و پایایی آن مشخص شود.
از این سو ،سنتهای انجمن با یافتههای عدالت ترمیمی منطبق دانسـته شـده اسـت
(معظمی.)121 :1388 ،
عناصر عدالت ترمیمی عبارتند از .1 :شرکت داوطلبانه مجرم  .2حمایـت از مجـرم
 .3غیرعلنی و محرمانه بودن (شیىی.)231 :1385 ،
اما در پاسخ به شبهۀ یادشده میتوان چنین گفت:
میل به مصر مواد ،اصلی ترین عامل ماندگاری در اعتیاد است بنابراین مادامی که
این میل فروکش نکند و تمایل به قطع مصر ایجاد نشود ،آغاز کردن مراحـل درمـان،
بی نتیجه است .از اینرو می پذیریم که شرط الزم برای عضویت در هر گروه متصـدی
درمان ،تمایل به قطع مصر است اما باید توجه داشت که جامعه نسبت بـه ایـن افـراد،
مسلولیت دارد و واگذاری آنها به خودشان شرعی و اخالقی نیست؛ زمینه سازی برای به
وجود آمدن تمایل و ایجاد بستر مناسب برای درمان ،یکی از این وظایف است زیرا خود
فرد معتاد معموال تمایلی به ورود به دورۀ درمانی و پذیرش تغییر ندارد یا از انجام اینکار
ناتوان است.
بهطور کلی افراد جامعه با دو روش کنترل میشوند .1 :نظارت بیرونی که از طریـق
احکام جزایی و انواع مجـازاتهـا صـورت مـیپـذیرد  .2نظـارت درونـی کـه از طریـق
باورهای اعتقادی تحقق مییابد و تأثیر بیشتری دارد (جوادی آموی.)545/2 :1379 ،
گرچه جرم انگاری اعتیاد ممکن است در نگاه نخست ،نقش طرد کننـدگی داشـته
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باشد ولی دیدگاه اسالم بـا وجـود تشـریع حـدود و تعزیـرات متعـدد نسـبت مجرمـان و
ّ
متخلفان ،حفظ شأن و کرامت انسانی است .جرم انگاری و وضع قوانین تنبیهی نه تنهـا
در پیشگیری از وقوع جرم و جرم زدایی در جامعه مؤثر است بلکـه زمینـۀ اصـالح فـرد
مرتکب جرم بهخصو معتاد متجاهر را نیز فـراهم مـیکنـد .عـالوه بـر ایـن ،اگـر در
پیشگیری و درمان اعتیاد از روشهای اخالقی ،بینشی و انگیزشی اسـالم ،بهـره گرفتـه
شود نیازی به اجبار و تهدید هم نخواهد بود.
بر این اساس تمایل ،شرط الزم بوده ولی کافی نیسـت چـه اعتیـاد ،جـرم باشـد چـه
ّ
بیماری تلقی شود؛ گرچه انجمن تصری کرده که تمایل برای عضـویت ،شـرط کـافی
است نه برای پاک شدن ،اما از مطالب گذشته بهدست میآید که این اصل نه تنها برای
پاک شدن ،کافی نیست بلکه برای عضویت نیز کافی بهنظر نمیرسد و نیـاز بـه وضـع
شرایط و قوانین الزام آور احساس میشود.
به دیگر سخن ،اگر منظور از تمایل ،معنای شرطی برای فعل ما باشد یعنی تا خـود معتـاد
مایل نباشد نمیتوان او را مجبور به ترک اعتیاد کرد ،این شرط پذیرفته نیست ولی اگر معنـای
شرطی آن برای انفعال خود معتاد اراده شده باشد یعنی تا خود معتاد نخواهد نمیتواند اعتیـاد
را ترک کند ،در اینصورت ،شرط الزمی است ولی به هیچ وجه کافی نیست.
از همین رو بر اساس مواد  15و  16قانون ابالغی مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام،
چنین مقرر شده که معتادان باید به دو صورت اختیاری و اجباری در مراکز ترک اعتیاد
مورد پذیرش و درمان واقع شوند.
ب .آسیب شناسی
این اصل زمینه ساز آزادی همۀ اعضاست (انفمن معتادان گمناام ،)148 :1383 ،و مانع از
قضاوت زود هنگام و تصمیم گیـری در مـورد صـالحیت یـا عـدم صـالحیت شـخص
داوطلب برای بهبودی است (انفمن معتادان گمنام.)142 :1385 ،
اگر انجام فعل و ترک آن ،به میل و تمایل شخصی فرد واگذاشته شود و باید و نباید
و قانونی حاکم نباشد سالمت فرد و جامعه به خطـر خواهـد افتـاد و هـر گـاه خواسـت
دست به انجام هر کاری میزند بدون اینکه کسی حق دخالت داشته باشد؛ قـانونهـای

ج .هدف شناسی
اصل تمایل آنقدر فراگیر است که توجه همۀ افراد از هر طبقه و جامعـه و ملیتـی را
جلب میکند (انفمن معتادان گمنام ،)142 :1383 ،زیرا تضمین کننده آزادی همۀ اعضاست
و به همۀ معتادان ،فرصت بهبودی را میدهد (انفمن معتادان گمنام.)148 :1383 ،
پذیرش عضو بدون هیچ شرط و محدودیت ،تقویت کنندۀ ایـن احتمـال اسـت کـه
هد انجمن ،تنها جذب است تا برنامههای خود را پیاده کنـد یعنـی درب آن بـه روی
همه باز است؛ این شاهدی قوی بر تکثر گرایی و پلورالیسم 1انجمن اسـت تـا بتوانـد بـا
1. Pluralism
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اجباری موجب حفظ سالمت و امنیت جامعه میشوند ،اصل تمایل و اختیار تـا جـایی
کاربرد دارد که وارد قلمرو جامعه نشود،؛ در واقع ایـن اصـل ،بـی تفـاوتی را در جامعـه
رواج میدهد.
تمایل ،واژه ایست که نشان از قدرت و اختیار فعل و ترک دارد ،معتادی که بـا ایـن
واژه مواجه میشود این باور را را پیدا میکند که کسی حق دخالت و اجبـار و واکـنش
منفی نسبت به عملکرد او ندارد ،این باور پیامـدهای منفـی جبـران ناپـذیری بـر جامعـۀ
انسانی مترتب میکند؛ انحطـاط و بـی تفـاوتی و عـدم امنیـت اجتمـاعی از جملـه ایـن
پیامدهاست.
سنت تمایل ،یک ویژگی غیرمعمول سازمانی اسـت؛ بیشـتر سـازمانهـای سیاسـی،
مذهبی و غیر ارادی ،مرز مشخصی بـین عضـویت و عـدم عضـویت دارنـد .بـاز بـودن
عضـویت و حضـور در جلسـات ،گـاه باعـث ایجـاد مشـکالت در مـدیریت جلســات
میشود (روم و دیگىان.)173 :1993 ،
اگر تمایل ،تنها وجه اشتراک اعضای انجمن باشد و اهرمی بـرای یکسـان شـماری
اعضاء شناخته شود ،بسیار آسیب زاست؛ در برخی مراحـل درمـانی بایـد از سـابقۀ فـرد
معتاد کسب اطالع شود زیرا سابقۀ تحصـیلی ،اعتقـادی ،مـذهبی ،خـانوادگی ،شـغلی،
ویژگیها و ...میتواند در روش درمان و کمیت و کیفیت آن اثرگذار باشد و مـیتـوان
افراد را بر اساس این معیارها گروه بندی نمود.

معنویتها و طرفداران مختلف ،وفق داشته باشد.
مثال در کتاب عملکرد آمده است« :سنت سوم ّ
مشوق ما در خوش آمد گـویی بـه
معتادان است و این خود سبب رشـد و گسـترش  NAمـیگـردد» (انفمان معتاادان گمناام،
.)142 :1383
در حقیقــت تمایــل ،ابــزاری اسـت بــرای جــذب اعضــاء و ســاکت کــردن صــدای
مخالفت ،زیرا هر معتاد در گذشته در معرک امر و نهـی و اکـراههـای فـراوان از سـوی
اطرافیان بوده و از اینجهت رن میبرده است لذا با مواجهه با اصل تمایل و واگذاشتن
به میل خود ،به عضویت در گروه عالقه پیدا مـیکنـد (دوازده قادمیهاا)97/7/8 :؛ وقتـی
تمایل ،تنها شرط عضویت باشد هـر معتـاد از هـر قشـر و گروهـی شـرایط عضـویت را
خواهد داشت و هیچ محدودیتی در کار نیست.
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 .3اصول اجتماع گریز (مسائل بیرونی)
 -1-3تبیین اصل

در سنت دهم چنـین آمـده اسـت« :انجمـن هـیچ عقیـدهای در مـورد موضـوعات
خارجی ندارد بنابراین نام انجمن هرگز نباید به بحث اجتمـاعی کشـانده شـود» (انفمان
معتادان گمنام.)72 :1392 ،
پیشرفت انجمن و رسیدن به هد روحانی وابسته به نام نیک و محترم انجمن است
تا معتادان آن را بشناسند و به سراغ انجمن بیایند یـا مـردم ،معتـادان را بـه سـراغ انجمـن
بفرستند .ورود در جنجالهای سیاسی ،موقعیت انجمن را به خطر میاندازد و موضع بی
طرفی بهخاطر بقای انجمن است (انفمن معتادان گمنام 73 :1392 ،و)74
معتادان بخصو در مسائل سیاسی و فرقههای مذهبی ،بـا هـیچ کـ هـیچگونـه
مخالفتی ندارند و هیچگونه عقیدهای ابراز نمیکنند (انفمن الوویهای گمنام.)210 :1993 ،
این سنت بر این اساس بنا شده که مسائل را ساده نگه دارید و از مسـائل بحـث برانگیـز
که ربطی به هد اصلی ما ندارد پرهیز کنید زیرا منجر به اذیـت اعضـاء دیگـر یـا مشـاجره
میان آنها شده و مانع از بهبودی میشود (انفمن معتادان گمنام ال  ،بی تا ،)45 :و زندگی معتـاد در

حال بهبودی را تحت تأثیر قرار میدهد (انفمن معتادان گمنام 195 :1383 ،و.)196
همچنین در برخی موارد ،مردم فکر میکنند هر چه یـک عضـو انجمـن مـیگویـد
عقیده رسمی انجمن است (انفمن معتادان گمنام ،)195 :1383 ،لذا باید اعضاء جنبۀ احتیاط
و بی طرفی را رعایت کنند (انفمن معتادان گمنام.)198 :1383 ،

 -2-3نقد و ارزیابی

انجمن مدعی است که به وسیلۀ یک الهام برتر رهنمون شـده اسـت (انفمان معتاادان

1. It's spiritual, not religious

 .2ر .ک :رابطه دین و سیاست در اسالم (سیاست خارجی ،ش ،3پاییز،90
و سیاست در سیره نبوی (علوم سیاسی ،ش ،35پاییز 77 ،85تا.)96

 757تا )783و نسبت دیـن
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گمنام :1392 ،ص ،)xivو میگویـد :برنامـه مـا یـک برنامـه معنـوی و روحـانی اسـت نـه
مذهبی 1و لزومی ندارد که معتادان مذهبی باشند (انفمن معتادان گمنام 45 :1392 ،و .)25
بدون تردید ،بی تفاوتی نسبت به اجتماع و سیاسـت یکـی از آمـوزههـای مسـیحیت
نوین است و با دین اسالم سازگاری ندارد؛ در دین اسالم ،سیاست عـین دیانـت بـوده و
هیچ تنافی با هم ندارند .ورود به مباحث اجتماعی و تعامل با اجتماع در عین دینداری،
از توصیههای اسالم است .سیرۀ علمی و عملی معصومان و بزرگان دین شاهد قوی
2
بر این مدعاست.
بر عک مسیحیت کـه در جنبـههـای سیاسـی توصـیه و رویکـرد خاصـی نـدارد و
ً
آموزههای آن فاقـد مؤلفـههـای سیاسـی اسـت و صـرفا تـوجهش بـه زنـدگی معنـوی و
رستگاری اخروی مـیباشـد (بساتانی87 :1385 ،؛ عنایات ،)131 :1377 ،و شـاید بتـوان آن را
خالی از سبک زندگی اجتماعی دانست.
البته اگر درمان دورهای و مقطعی باشد یا صرفا سفارش کلی انجمن باشد ،دوری از
سیاست ،مشکلی ایجاد نمیکند بلکه زمینه ساز بهبودی است ولی شرکت در جلسـات
گروهی ،مداوم و دورۀ بهبودی مادام العمر است بـهطـوری کـه تبـدیل بـه یـک برنامـه
زندگی ثابت برای فرد میشود ،در ایـنصـورت جـدایی از مـذهب و سیاسـت ،مشـکل
آفرین است و یک زندگی تهی از هرگونه اجتماع محوری ،سیاست ورزی و گرایش بـه

اصو

مذاهب رقم خواهد خورد که آسیب شناسی آن مجال دیگری میطلبد.
بنابراین میتوان عرفان برخاسـته از انجمـن را عرفـان دیـن گریـز 1و سیاسـت گریـز
دانست؛ عرفان دین گریز به خدا اعتقاد دارد ولی به دین و وحـی پایبنـد نیسـت .عرفـان
سیاست گریز هم عرفان را با زندگی اجتماعی و دخالت در سیاست ،ناسازگار میپندارد
زیرا سیاست را مالزم با آلودگی و فساد میانگارد.

هدف شناسی و تفاوت چارچوب نظری و عملی انجمن
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انجمن در این سنت عالوه بر القای پنهان آموزه مسیحیت ،با بی طـر جلـوه دادن
خود ،به دنبال این است که همۀ افراد را در انجمن نگه دارد؛ انجمن با استفاده از شـعار
فریبنده «هیچ اعتقادی الزم نیست» 2تالش میکند جنـاحهـا و گـرایشهـای مختلـف
سیاسی ومذهبی را به سوی انجمن جذب کرده و جمع کند و این از شواهد تکثرگرایـی
انجمن است.
محتوای کتب انجمـن چنـین برداشـتی را تقویـت مـیکنـد :ورود در جنجـالهـای
سیاسی ،موقعیت انجمن را به خطر میاندازد و موضع بی طرفی بهخـاطر بقـای انجمـن
اســت (انفماان معتااادان گمن اام 73 :1392 ،و .)74معتــادان بخصــو در مســائل سیاســی و
فرقههای مذهبی ،با هیچ ک هیچگونه مخالفتی ندارنـد و هـیچگونـه عقیـدهای ابـراز
نمیکنند (انفمن الوویهای گمنام.)210 :1993 ،
با یک بررسی شفا تر ،روشن میشود که انجمن با اینکه در این اصل ،اعالم بـی
ً
تفاوتی نسبت به مذهب کرده ولی عمال در بسیاری از مواقع بهصـورت مرمـوز بـه نفـی
مذهب پرداخته و مذهب را یکی از عوامل شکست و ناکامی معرفی مـیکنـد؛ ایـن در
واقع از اهدا پشت پرده انجمن است ،اصول روحانی برای کمرنگ کردن نقش دیـن
و مذهب است زیرا از روحانیت دم میزند ولی از فرهنگ غنـی اسـالم بـرای بهبـودی
بهره نمیبرد (نقد و بىرسی انفمنهای دوازده قادمی ،)91/10/29 :انجمن بهطور نامحسوس این
باور را به اعضاء تلقین میکند که دین و مذهب نتوانسته کاری برای ما انجام دهـد و از
.خداباوری بدون

دین 1. Deism:

2. no beliefs required

سنت دوازدهم بیانگر اصل گمنامی است ،این سنت عبارت اسـت از« :گمنـامی،1
اساس روحانی و معنوی تمام سنتهای ما میباشد و همیشه یادآور این است که اصـول
را بر شخصیتها ترجی دهیم» (انفمن معتادان گمنام.)75 :1392 ،
این سنت ،اصل گمنامی را سرلوحه قوانین و برنامههای انجمن معرفی میکنـد البتـه
این سنت از گمنامی در سط فردی صـحبت مـیکنـد نـه از گمنـامی انجمـن (انفمان
معتادان گمنام.)201 :1383 ،

1. anonymity

تأملی در اصول اجتماعی انجمنهای دوازده قدمی

آن نتیجهای نگرفتهایم؛ صحت این گفته زمانی معلوم میگردد کـه بـدانیم تنهـا درصـد
اندکی از اعضاء پایبند به آموزهها و آداب و رسوم مذهبی هستند ،بنابراین انجمـن طبـق
روش و هد درمانی خود ،ارائه کننـده معنویـت و روحـانیتی جـدا از دیـن و مـذهب
اصو
است و معنویت دینی را بی ثمر یا محدود و غیر فراگیر میپندارد .این جنبشها با شعار
بحران معنویت و نجات بشر از اصول اخالقی مذهبی ،بیگانه سازی از مذهب را دنبـال ل و
شیوه
میکنند و چارچوب نظری آن متفاوت از چارچوب عملی است.
انجمنها با این سنت چنین القاء میکنند که از دیـن برترنـد زیـرا یـک دیـن ،فقـط های
شامل دستهای از افراد است که در عبادتگاه مالقات میکنند ولی معنویت در همه جـا
تربی
هست و فراگیر است (ارانگ.)2011 ،
ت
آیا با وجود فرهنگ غنی دینی که برای تک تک رفتارهایمان برنامـه و دسـتور دارد،
باید با انجمن تازه به دوران رسـیدهای کـه دم از اصـول روحـانی مـیزنـد و معیـارهـای کود
مشخصی ندارد و گرایشهای اصیل مذهبی را مورد هجمه قرار میدهد ،دم خور بـود؟ کان
آموزههای بینشی ،اخالقی و رفتاری اسالم ،اعم از جهان بینـی ،هـد زنـدگی ،صـبر،
احا
معنویت دینی و انگیزه بخشی ،اگر به مرحله اجرا درآید نوبت به عرفانهـای دروغـین و دیــــث
روشهای جعلی نمیرسد.
امامیه و
متنشنا
 .4اصل گمنامی
خــــت
قرآنم
 -1-4تبیین اصل

گمنامی یکی از عوامل اصلی بهبودی است؛ برابری همۀ اعضای گـروه و تشـریک
مساعی آنان و تبدیل «من» به «ما» برای درک گمنامی اسـت تـا معتـادان را از نقـایص
اخالقی خود و نفوذ شخصیتها و اختال سلیقهها حفاظت کند (انفمن معتادان گمناام،
 75 :1392و.)76
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مقصود از گمنامی و ناشناس بودن ،عـدم خـود رمیـی و اولویـت دادن بـه نیـازهـای
دیگران است (انفمن معتادان گمنام ،)206 :1383 ،و به این معناست که تفاوتهای شخصی
ما هیچ تبعیضی در نهایـت ایجـاد نمـیکنـد (انفمان معتاادان گمناام .)211 :1383 ،خمیـرۀ
روحانی گمنامی ،فداکاری و فروتنـی اسـت و ایـن چکیـده تمـام دوازده سـنت اسـت
(انجمن معتادان جنسی ،دوازده سنت).
در جلسات ،افراد معموال خود را با نام کوچکشان یا نام مستعار معرفـی مـیکننـد و
چیزهایی که در جلسه دیده یا شنیدهاند را باقی میگذارند (انفمن معتادان گمنام ال  ،بیتاا:
 24و .)28

افراد به گمنامی دیگران احترام میگذارند زیرا شایعه پراکنی ممکن است به لغـزش
فرد یا به مر او منتهی شود (انفمن معتادان گمنام ال  ،بیتا.)47 :
معتاد گمنام به این معناست که انجمن ،اطالعی از نام و شغل و سـمت و ثـروت و
مقام و مدرک و پیشینۀ اعضاء پیدا نمیکند تا هم احساس امنیت و هم فضای یکسـانی
را برای اعضاء ایجاد کند.
ً
انجمن ،گمنامی را به همگرایی و مساوات ترجمه میکند و صریحا اخالق مساوات
را در همۀ حوزههای سازمان تجویز میکند ( Jeffrey, Snyder Daniel, Fessler, 2014:
ً
 .)451در ارتدوک انجمن ،مساوات و همگرایی ذاتا با گمنامی پیوند دارند و در واقـع،
گمنامی ،یک اصل معنوی تلقی میشود.
ادبیات انجمن با برجسته کردن تضاد بین اراده خود و ناشناس بودن ،بیان میکنـد:
خودخواهی همچنان ما را به تصمیم گیری مبتنی بر دستکاریها ،نف  ،شهوت و غرور
کاذب سوق میدهد و فرد بـه دنبـال منـافع شخصـی در زمینـههـای جنسـی ،دارایـی و
اجتماعی است (.)Jeffrey, Snyder Daniel, Fessler, 2014: 450

 -2-4نقد و ارزیابی
 -1-2-4مقایسه با آموزههای اسالمی همسو
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ممکن است گمان شود منظور از این اصل ،همان گمنامی و اخال مورد سفارش
دین اسالم است و خمیره آن ،فداکاری و فروتنی است؛ برای نمونـه در روایـات آمـده:
«ان فی الخمـول لراحـة» ،در گمنـامی ،آسـایش اسـت (آمادی :1366 ،ح« ،)7364مخـف
شخصک ُ
التذکر» ،شخصیت خود را مخفی بدار تا از تو یاد نشود (حىانای،)217 :1404 ،
« ّ
عزت السالمة ...فإن یکن فی شیء فیوشک من یکون فی الخمول» ،سالمتی کم یاب
است ،اگر سالمتی در چیزی باشد در گمنامی است (اربوی.)158/2 :1381 ،
اما در حقیقت ،این شعار آرمانهـای اخالقـی بـوده و بـرای جـذب حـداکثری بـه
انجمن است .ضمنا باید توجه داشت که توصیه به گمنامی ،یک اصل عمومی و دائمی
در مبانی اجتماعی اسالم نیست.
همچنین در آموزههای اسالمی نیز اصول بر شخصیتها مقدم اسـت و مـا ملـزم بـه
تبعیت از اصول هستیم ،برای نمونه حضرت امیر میفرمایند« :إنك لم تعـر الحـق
فتعر من متاه و لم تعـر الباطـل فتعـر مـن متـاه» (نها البالغاه ،حومات ،)262 ،یعنـی
شناخت حق و باطل با شناخت اشخا نیست ،حق محوری را با مـردم محـک نزنیـد
بلکه شناخت اهل حق و باطل وابسته به شناخت خود حق و باطل است.
اما اشکال اصـلی اینجاسـت کـه ایـن اصـول چـه اصـولی هسـتند و غـرک از آنهـا
چیست؟ آیا اصول ّ
مسما به اصول روحانی که این انجمن با قطع نظر از آموزههای اصیل
اسالمی ،جعل کرده است را میتوان اصول قابل التزام دانست؟ اصولی کـه سـر تـا سـر
مشحون از اشکال هستند و تضمینی هم برای آثار مترتب بر آنها وجود ندارد.
سر تا سر کتب و نشریات آنها نیز مشحون از عبـاراتی دال بـر ایـن مطلـب اسـت از
جمله :مسیر روحانی ،بیداری روحانی ،برنامه روحانی ،سالمت روحانی ،رشد روحانی،
مفهوم روحانی ،وجدان روحانی ،اصول روحانی ،تجربه روحانی و ماهیت روحانی.
تمام اصول روحانی انجمن ماهیتی سازشکارانه دارند (ماننـد صـداقت ،تمایـل ،فروتنـی،
بخشش ،تسلیم ،ایمان ،اعتماد ،شهامت ،تعهد ،استقامت ،خویشتن پذیری ،صبر ،مالطفت،
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عشق ،درستکاری ،ایثار و خدمت) ،و شخصیت فرد را تغییر میدهند؛ ظلم سـتیزی و جهـاد
و غیرت و حق طلبی جایی در برنامههای انجمن ندارند و حتی نهی شـدهانـد لـذا در واقـع،
فطرت انسانی را تضعیف و کمرنگ میکنند .این اصول بهظاهر نیـک و پسـندیدهانـد ولـی
مصادیق آن در قالب سیاستهای انجمن فقط ظـاهری نیـک دارنـد (نقاد و بىرسای انفمانهاای
دوازده قدمی ،)91/11/2 :و به گمراهـی روحـانی نزدیکترنـد لـذا بـا اینکـه بـه ادعـای خودشـان
شخصیت فرد و نگرش او را تغییر میدهند ولی این تحول منفی است و شخصی بی تفـاوت
و با ماهیت سازشکارانه تحویل جامعه داده میشود که بسیار آسیب زاست.

 -2-2-4هدف شناسی
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مقصود از گمنامی و ناشناس بودن ،عـدم خـود رمیـی و اولویـت دادن بـه نیـازهـای
دیگران است (انفمن معتادان گمنام ،)206 :1383 ،و به این معناست که تفاوتهای شخصی
ما هیچ تبعیضی در نهایت ایجاد نمـیکنـد (انفمان معتاادان گمناام ،)211 :1383 ،از ایـن رو
می توان سنت دوازدهم را زمینه ساز عملی سنت اول (وحـدت) دانسـت (انفمان معتاادان
گمناام ،)129 :1383 ،خود محـوری مـانعی بـر سـر راه بهبـودی اسـت و اغلـب منجـر بـه
بازگشت میشود .گمنامی ،خودخـواهی 1و خـود محـوری 2را از بـین مـیبـرد و حـ ّ
مشارکت و احترام به حقوق دیگران را زنده میکند.
به ادعای انجمن ،مساوات گرایی پایهای است که روابط متقابل بر آن استوار است و
شرکت کنندگان بهره مند میشوند ،همچنین رمزگذاری شده بهعنـوان گمنـامی اسـت
).)Jeffrey, Snyder Daniel, Fessler, 2014: 447

در حقیقت ،گمنامی تلهای برای جذب افراد بیشتر به انجمن است چون عـدهای از
معتادان یافت میشوند که تمایل به قطع مصر دارند ولی بهخاطر حفـظ آبـرو و اسـم
خود و عدم احساس امنیت ،حاضر به شرکت در جلسات درمانی آشکار نمیشـوند .از
این سو برخی این انجمنها را جنبش اجتماعی زیرزمینی 3و پنهانی نام نهادهاند.
در پایان ،با توجه به آسیب شناسی برنامههای انجمن و عدم تطابق آن با آمـوزههـای
1. Self ishness
2. self-centeredness
3. underground social movement

اسالمی ،پیشنهاد میشود با ورود جدی دسـتگاههـای مسـلول اجرائـی مربـوط ،بایـد از
گسترش فعالیت و جذب انجمن جلوگیری شود و از تأیید آن از سوی نهادهای مـذهبی
و اجتماعی و سیاسی خودداری شود .در مقابـل ،مرکـز اسـالمی وسـیع جهـت درمـان
معتادان با رویکرد جسمی و روانی تشکیل یابـد یـا اینکـه اقـدامی جهـت اصـالح زیـر
ساخت های معنوی و حذ اصول آسیب زای انجمن و جایگزینی قدمها و سنتهـا و
مفاهیم مطابق با آموزههای اسالمی انجام شود .آموزههـای بینشـی ،اخالقـی و رفتـاری
اسالم (اعم از جهان بینی ،هد زندگی ،صـبر ،معنویـت و انگیـزش) ،چـه در مرحلـه
پیشگیری ،چه در درمان ،در کاهش ابتال بسیار تأثیر گذار است.

نتیجهگیری
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ارزیابی تفصیلی چهار اصل اجتماعی مهم از سنتها ،نکات ذیل را بهدست میدهد:
 .1هیچ یک از اصول چهارگانه بـهطـور کامـل و مطلـق ،در اصـول اجتمـاعی اسـالمی
پذیرفته نیست .اصل اتحاد ،زمینه ساز ذلت پذیری و وابستگی دائمی فرد به انجمـن
میشود؛ اصل تمایل بـه هـیچ وجـه کـافی نیسـت و حتـی ّ
مخـرب اسـت و ماهیـت
سازشکارانه اش آزادی غیرقانونی و عدم سالمت اجتمـاعی را بـه دنبـال دارد؛ اصـل
مسائل بیرونی برخاسـته از تکثرگرایـی انجمـن اسـت و زمینـهسـاز بـیتفـاوتی و بـی
مسلولیتی نسبت به مذهب و سیاست میباشد؛ اصل گمنامی نمیتواند یـک ضـابطه
دائمی تلقی شود و در واقع ،زمینهساز تحقق اصل نخست است.
 .2مضامین بهظاهر دینی و اخالقی این اصول از جملـه مشـارکت ،فروتنـی ،اخـال و
گمنامی ،شباهت زیادی بـه آمـوزههـای مسـیحیت دارد و دارای فاصـله بسـیاری بـا
حقیقت آموزههای اصیل اسالمی است؛ همۀ این اصول ،مفهـوم انحـرا یافتـهای از
آموزه های اجتماع پذیر یا اجتمـاع گریـز اسـالم را در بردارنـد کـه بـه شـکل قـانون
گروهی در آمدهاند و گزینش مفاهیم این چنینی از سوی انجمنها مـیتوانـد فریبـی
برای به دام انداختن افراد مذهبی و با ایمان باشد.
 .3اهدا نهان دنبال شده در این سنتها عبارتند از :حفـظ و بقـای گـروه و انجمـن،
جلـوگیری از تعـارک ،اعتـراک ،مخالفــت ،موضـع گیـری ،پـیش داوری و خــروج

اصو

اعضاء ،جذب حداکثری افراد با گرایشهای مختلـف ،متعصـب بارآمـدن اعضـاء،
ایجاد وحدت میان آنها و نفی دین و مذهب.
ادعای پیام بهبودی ،بیـداری روحـانی و تحـول معنـای زنـدگی ،هـدفی سـطحی و
پوشالی بوده و پردهای برای پنهان شدن اهدا واقعی انجمن هاست.
 .4انجمـنهـای دوازده قـدمی گمنـام ،از جملــه عرفـانهـای نوظهـور و معنویـتهــای
درمــانگراینــد و بــا رویکــرد سکوالریســتی ،اومانیســتی ،پلورالیســتی ،ماتریالیســتی،
دئیستی و نلولیبرالیستی ،به جذب افراد نفوذ پذیر جامعه و القای باورهای غیر دینی و
حتی ضد دینی به آنها اشتغال دارند.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

این مقاله با هدف شناخت رفداری وقف کنندگان در چارچو اقدصاد مدعاارف،
روانشناسی و اقدصاد رفداری بهمنظاور تتاهیح مادیریت گتادرش کمای و کی ای
وقف است .ماالعه در این مقاله با روش توصی ی  -تحلیلی انجام شده است .در
ایاان پااژوهش نشااان داده ماایشااود کااه اوال انگیاازههااای رفداااری وقااف ناشاای از
انگیزههای الهی و آخرتی است .همچنین انگیزههای رفدااری مایتواناد ناشای از
نیازهایی مانند نیازهای فیزیولوژیا و نیازهای امنیدی ،نیازهای مرتبط با تعل  ،نیاز
به احدرام و محبت دیگران و نیاز به تحق خویشدن است کاه ایان خاود ناشای از
نیازهای روانی و اجدماعی انتان است .تمامی این نیازها میتواند موجب شاود تاا
واقف اقدام به وقف مال خود کند .بر اسا تحلیح اقدصادی نیز رفدارهای وقاف
میتواند در چارچو اقدصاد مرسوم با من عات طلبای شلصای هماراه شاود .در
چارچو اقدصاد رفداری وقف با انگیزههای من عت طلبی و دیگر خواهی ،تقابح،
ترجیح باورهای اخبقی ،انصاف و ترجیح برابری توجیه پذیر میشود.
واژگان کلیدی :وقف؛ انگیزه در وقف؛ اقدصاد وقف؛

َ

مقدمه
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وقف در چارچوب نهادهای دینی نمود عینی اندیشه خیرخواهی در جامعـه و نمونـه
آشکار تعاون ،همکاری و کمک به یکدیگر اسـت کـه در آن افـراد بـه قصـد قربـت و
بهدست آوردن رضای معبود خویش موجبات آسایش ،رفاه ،ترقی و بهـرهمنـدی دایمـی
(مادی و معنوی) ،دیگران را با اختصا دائـم ملـک و امـوال خـود از طـرق مختلـف
فراهم میآورند .ولی بهطور کلی نهاد وقف وقتی بدون جنبه دینی آن و توجـه بـه قصـد
قربت مورد توجه قرار گیرد رفتاری تحلیل پذیر است که میتواند به انگیزههای مختلف
از انسان صادر شود .بررسی وقف در وجه انگیزشی آن میتواند تحلیل اقتصادی وقـف
با خروجیها و آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را تسهیل و به مدیریت و گسـترش آن
در جامعه کمک کند .وقف رفتاری منتسب به فرد است که در آن فرد مال خـود را در
یک دوره و یا بهطور دائم از ملکیت خود خارج و منافع آن را به مصار خـا بیشـتر
که جنبۀ عمومی دارد اختصا مـیدهـد .ایـن رفتـار مـیتوانـد ناشـی از انگیـزههـای
متعددی چون انگیزههای روانی ،اقتصادی و اجتماعی باشد.
در این مقاله ضمن تعریف انگیزه جنبههایی از انگیزههای رفتاری که میتواند منجر
به وقف شود بررسی و سپ انگیزههای اقتصادی وقف در چارچوب اقتصاد مرسـوم و
اقتصاد رفتاری تحلیل میشود

 .1مبانی نظری :انگیزه در رفتار انسان
 -1-1مفهوم انگیزه و انگیزش

ابتدا به تمایز مفهومی دو واژه انگیزه و انگیزش اشـاره مـیشـود :انگیـزه عبـارت از
نیرویی درونی است که انسـان را بـهسـوی رفتـار خاصـی سـوق میدهـد ماننـد انگیـزه
پیشرفت ،انگیزه دانستن ،انگیزه خودشکوفایی و انگیزه خدا طلبی .اما انگیزش عبـارت
از مجموعه عاملهای درونی و بیرونی است که رفتار انسان بر پایه آنها شکل میگیرد و
این انگیزههای درونی را نیز در بر میگیرد .بهطور کلی میتوان چهار عامـل را در تمـام
رفتارهای انسان مؤثر دانست :موقعیت (محیط و محرکهای بیرونی) ،مـزاج (وضـعیت

رفتار) ،و ابزار (وسایل دستیابی بـه هـد )(خادا

درونی ارگانیزم) ،هد (منظور و هد
پناهی ،)1379 ،در رابطه با انگیزه نظریاتی مطرح شده است که در ادامه پرداخته میشود

 -2-1طبقه بندی عوامل انگیزشی

بر ایـن اسـاس الزمـۀ یـک جمـع بنـدی کلـی از تمـام نظریـات طبقـه بنـدی تمـام
فاکتورهای مطرح در انگیزه رفتار انسانی است .بنابراین میتوان گفـت عوامـل مـؤثر در
رفتار انسان (انگیزش) یا بیرونی هستند یا درونی .مسایل بیرونی مانند پاداشها ،تنبیهها و
تشویقهای متنوع خانوادگی و اجتماعی .عوامل درونی را میتـوان بـه سـه شـاخه کلـی
تقسیم کرد :شناختها ،هیجانها ،و نیازها.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت

 -1-2-1شناخت

شناخت ها فرآیندهایی درونی هستند کـه جنبـه احساسـی ندارنـد و بیشـتر از تعقـل،
سنجش ،و تصمیمگیری انسان ناشی میشـوند .ماننـد عقایـد ،انتظـارات ،نسـبت دادن کان
علت رفتار به خود یا دیگران ،تصـور انسـان از خـود ،تصـور او از میـزان تواناییهـایش،
احا
تصور انسان از پندارۀ دیگران نسبت به خودش (مارشال ریو.)1374 ،
دیــــث
امامیه و
 -2-2-1هیجان
هیجانها احساسهای درونی هستند که عوامل بیرونـی آنهـا را فـرا میخواننـد و در متنشنا
عین تغییرات در بدن انسان ،موجب واکنشهایی از سوی فرد میگردد ،و به ما کمـک خــــت
میکنند که با چالشها و فرصتهایی که در وقـایع زنـدگی مواجـه میشـویم ،سـازگار قرآنم
کود

همواران.)1379 ،

 -3-2-1نیاز

نیازها نوعی گرایش در وجود انسان است که در برانگیختگـی آنهـا عوامـل بیرونـی
1. Atkinson

تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی ،اقتصاد)

شویم .مانند هیجان خشم ،شادی و غم .هیجانات مانند نیازهـا کشـش درونـی هسـتند
1
ولی عوامل مؤثر بر هیجانات بیرونی هستند و عوامل مؤثر بر نیازهـا درونـی (اتوینساون و

کمتر نقش دارند و بیشتر کمبودهای بدنی و روانی آنها را فرا میخوانند .این احساسها
برای ادامۀ زندگی ،رشد و شکوفایی انسان ضروری است .نیازها نقش کلیدی در ایجاد
رفتارها و روابط انسانی ایفا میکنند .در فعالیتهایی از قبیل انتخـاب شـغل ،تحصـیل،
تشکیل خانواده و غیره نیازها نقش کلیدی دارند .با این وجود نیازها مبین همۀ رفتارهای
انسان نیستند.
نیازها خود به سه دستۀ کلی ،نیازهای فیزیولوژیکی ،روانی و اجتماعی تقسیم میشوند.

 -4-2-1نیازهای جسمی
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نیازهای فیزیولوژیکی نیازهایی هستند که بدن برای بقای خود به آنها احتیـاج دارد.
مانند نیاز گرسنگی ،تشنگی و نیاز به ارضای کشش جنسی .این نیازها از نظر قـوت در
درجه باالیی قرار دارند تا زمانیکه این نیازها ارضاء نشود نیازهای دیگـر در فـرد فرصـت
بروز پیدا نمیکنند .مگر اینکه از راه قناعت این نیازها را ارضاء نماید .لذا تـا زمانیکـه
فرد از نظر نیازهای مادی ارضاء نشده باشد ،به دنبال ارضای نیازهای روانی و اجتماعی
بر نمیآید .تا زمانیکه شکم فرد گرسنه باشد انگیزه های علم جویی یا شهرت طلبی یا
قدرت طلبی یا خدا جویی در فرد بیدار نمیگردند.

 -5-2-1نیازهای روانی

نیازهای روانی از کمبود در جسـم انسـان پدیـد نمیآیـد بلکـه کمبودهـای در روان
انسان ریشه این نیازها هستند .مانند خود مختـاری ،احسـاس تعلـق ،شایسـتگی ،عـزت
نف  ،نیاز به امنیت ،نیاز به ادراک خود و جهان ،نیاز به خودشکوفایی .هر فرد انسـانی
نیاز دارد که استقالل داشته و با اختیار خود دسـت بـه عمـل زنـد در ایـن صـورت نیـاز
خودمختاری او تأمین شده است .هر فرد نیاز دارد که در زندگی کسی را دوست داشته
و شخصی نسبت به او احساس تعلق کند .انسان نیاز دارد شایستگی و کارآمدی خود را
نشان دهد او دوست ندارد مانند پیچ هرز هیچ دردی را در خانواده ،گروه ،و جامعه دوا
نکند .انسان ح کنجکاوی دارد و نیاز دارد کـه جهـان اطـرا خـویش و همچنـین
تواناییهای خود را بشناسد .و استعدادهای خود را شکوفا نماید .نیازهـای روانـی جنبـه
اکتسابی ندارند و جزو فطرت و ذات انسان محسوب میشوند.

 -6-2-1نیازهای اجتماعی

نیازهــای اجتمــاعی بیشــتر جنبــه اکتســابی دارد و از ذات و فطــرت انســان ناشــی
نمیشوند لذا نسبت به جوامع و افراد کامال بـود و نبـود دارد .نیازهـایی از قبیـل انگیـزه
پیشرفت ،قدرت طلبی ،صمیمیت ،اجتماعی و اکتسابی هستند (مارشال ریو ،)1374 ،افـراد
به نسبت جوامع خود دنبال کسب قدرت و بهدست آوردن توانایی در زمینههای مختلف
و همچنین به دنبال پیشرفت و رسیدن به مراحل باالتر و همچنین به دنبال روابط محکم
انسانی هست .در جدول یک به خالصه تحلیل وقـف در چـارچوب عوامـل انگیزشـی
اشاره شده است
جدول  :1وقف در چارچوب طبقه بندی عوامل انگیزشی
عامــــــــل
انگیُشی

نوع عامل رفتار عام

شناخت

علــت رفتــار ،تصــور از خــود ،از
میزان تواناییها ،از پنـداره دیگـران
نسبت به او

عامل درونی

جسمی
نیاز

روانی
اجتماعی

هیجان
عامل بیرونی

خــانواده و
اجتماع

شیوه
های
تربی
ت

رفتارخاص :وقف

کود

اعتقــاد بــه دنیــای

کان

دیگـــــر ،دیگـــــر
خـــــــواهی ،درک
مسلولیت اجتمـاعی
در زندگی جمعی

--احساس تعلق بـه جمـع
احساس مفید بودن
صمیمیت اجتماعی

هیجان خشم ،شادی و غم
متأثر از مشوقهـای
تشویق و پاداش ،توبیخ و مجازات

لو

جامعــــه پیرامــــون
وقف

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی ،اقتصاد)

عقایـــد ،انتظـــارات ،نســـبت دادن

اصو

 .2پیشینه پژوهش:
 -1-2مطالعات داخلی
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زارعی و راسخی ( ،)1397با هد بررسـی علـل کـاهش انگیـزه شـهروندان و عـدم
شکلگیری فرهنگ وقف در میان آنان انجام شده است .نتای این پژوهش که با روش
کیفی و انجام مصاحبه انجام شده نشان میدهد علتهای مختلفی در عدم شکلگیری
فرهنگ وقف مؤثر بوده که برخی از آنها عبارتنـد از :تغییـر نـام موقوفـات ،ضـعف در
سیستم اطالع رسانی ،دخالـت دولـت و محـدویت قـانونی وقـف ،از بـین رفـتن اصـل
موقوفات بهخاطر دست اندازی سوداگران .در این مطالعه موردی که جامعۀ شـهروندان
همدانی مورد بررسی قرار گرفتـه بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه وقـف و امـور خیریـه
میتواند جامعه را درابعاد مختلف اصالح کند و در شاخصهایی مانند کمک رسانی و
مشارکت اجتماعی و ایجاد انگیزه وقف میتواند در بعد توسعه اجتماعی مـورد اهمیـت
واقع گیرد (زارعی و راسخی.)1397 ،
علیزاده بیرجندی و پورسلطانی در پژوهش خود ( ،)1398با روش توصیفی  -تحلیلـی
انگیزهها ،اقدامات و وجوه تمایز مجموعه وقفی کتب خطی نفی و نادر ،هزاران جلـد
کتب چاپی ،نشریات ادواری و مجموعه متنوعی از اشیای نفـی و مواریـث ارزشـمند
فرهنگی شامل سکه ،فرش ،تمبر ،ابزار نجومی و آثار هنری در موقوفـات حـاج حسـین
ملک را بررسی کرده است .نتای این پژوهش تأثیر علقـههـای علمـی واقـف و عالئـق
شخصی او به مطالعه و جمع آوری کتب نفی را موجـب شـکلگیـری ایـن مجموعـه
دانسته است (عویزاده بیىجندی و پورسوطانی.)1398 ،
شم در مطالعۀ خود به انگیزههای دینی و اجتماعی بر اساس وقف نامهها پرداخته
است .در این پژوهش که پانزده وقف نامه مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت .همچنـین بـا
برخی از واقفین و یا فرزندان و نوادگان مورد مطالعه گفتگو شده است .بـر اسـاس ایـن
ً
مطالعه انگیزههای بیشتر واقفین دینی و معنوی بوده اما در بسیاری موارد نیز صرفا دینـی
نیست و گاه بیشتر به سبب انگیزههای روانی و اجتماعی است که البته با دقـت نظـر بـا

(معدندار آرانی.)1373 ،
1. Motivcs
2. Needs
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روح اخال دینی نیز سازگار نیست .این پژوهش براساس دیدگاه مـازلو انگیـزههـا 1یـا
ً
نیازها 2را از دالیل رفتارهای آدمیان است .حتی اگـر وقـف صـرفا عملـی الهـی و دینـی
باشد میتواند به نحوی با این موارد یاد شده مرتبط باشد .از اینرو برخی از انگیزهها ،از
جمله انگیزۀ اجتماعی و روانی بهدلیل اجتماعی بودن انسان و بالطبع نیازهای اجتمـاعی
و نیازهای روانی او است .و این از جامعـهای بـه جامعـهای دیگـر متفـاوت اسـت .ایـن
تفاوت ناشی از فضیلتها و سنتهای آن است که و فرد تحت تأثیر آن رفتار مـیکنـد.
همچنین وقف اموال و دارایی یکی از راههای ارضای انگیزه خودیابی و تحقق خویشتن
است که در رمس هرم نیازها و انگیزههای مازلو قرار دارد .انگیزههای دینی وقف نیـز بـا
این انگیزه میتواند منطبق باشد (شم ).
معدنی آرانی ( ،)1373مقالۀ خود را بر اساس جمله معرو «انما اَعمال بالنیات» و
بهدلیل کالبدشکافی روانی وقف که آن را معادل نیـتشناسـی مـیدانـد تـدوین کـرده
است .از نظر وی با توجه به اینکه نیت امری مستور و ذهنی و نامرئی است و کشف آن
ساده نیست نمیشود منکر انگیزههای منفی افراد در وقف شد .ایـن مطالعـه بـا بررسـی
متن وقف نامهها انجام شده است .در این مقاله نگاه مازلو که انگیزهها یا نیازهـا دالیـل
رفتار آدمی هستند مطرح شده اسـت؛ و اینکـه ایـن نیازهـا در دو دسـته نیازهـای فـردی
مرتبط با خود (بقای ذات) ،و مرتبط با افراد تحت مسلولیت (بقای نوع) ،قرار دارند .در
میان این انگیزهها نخست انگیزههای ناشـی از نیازهـای فیزیولوژ یـک و ایمنـی اسـت و
وقف در چارچوب این نیـاز انجـام مـیشـود .پـ از ارضـای آن نیازهـای اجتمـاعی و
خیرخواهی برای جامعهای که فرد در آن یکی از افراد است انگیزههـا رفتـار بـه حسـاب
میآید .از نظر این مقاله به این نوع انگیزه در بسیاری از وقف نامهها اشاره شده اسـت.
انگیزۀ دیگر از نظر او نیاز احترام و جلب محبت است و واقف با وقف خود هم احترام
اجتماعی دنیوی کسب میکند و هم به سعادتی اخروی دست مییابد .نیاز به تعـالی و
ترقی ،حقیقتجویی و کمال و گرایش به خیر و ز یبایی نیز از این مراتب دیگر نیاز است

 -2-2مطالعات خارجی
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باقوتایانا و همکاران ( ،)2018در مقالهای ادبیات ارتبـاط بـین انگیـزههـای بخشـش و
نتای بخشـش مـروری کـرده و هـد خـود را توضـی برخـی از اصـطالحات اصـلی
بخشش در اسالم و روانشناسـی بخشـش ارائـه کـرده اسـت .از نظـر او توضـی برخـی
انگیزه ها و تأثیرات بخشیدن آسان و حکمت آنها روشن است ولی در عین حال توضی
برخی از این پدیدهها دشوار است .این مقاله به این مسلله اشاره کرده اسـت کـه اسـالم
تأکید میکند که صدقه دادن ثروت ما را افزایش میدهد ،و رحمت خدا را بر ما نـازل
میکند .یافته های این مطالعه نشان داد که مهمترین انگیزه برای بخشش رفتار ،نگرش،
ایمان (اعتقاد) و آموزش است .از نظر این مطالعه نتای بخشـش ،نعمـت خـدا ،پـاداش
بیشتر و آسایش روانی است که میتواند با شادی و لذت بخشش و همچنین رضایت از
خود درک شود.
باقوتایانا و مهدزیر ( ،)2017در مقاله خود با مروری بر ادبیات مربوط به وقف بهعنوان
مکانیزمی برای شناخت یک رفتار در میان مسلمانان ارائه کرد .او هد خود را مطالعه
عوامل مؤثر بر قصد مشارکت در وقف همراه با عوامل انگیزشی است که موجب عمـل
و هدایت آن میشوند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که نظریۀ رفتار برنامه ریـزی
شده همراه با سایر رفتارهای بنیادی همراه با چهار عامـل محـرک طبقـه بنـدی شـده از
مطالعات مختلف میتواند برای توضی رفتارهای وقفی مورد استفاده قرار گیرد .سـپ
مقاله مدلی مفهومی را برای مطالعۀ رفتار انسان تهیه و ارائه داده است .از نظر این مقالـه
ارزشگذاریها میتواند بهعنوان راهنمای درک رفتاری تلقی شود که باید برای افـزایش
رفتار بخشش در بین مسلمانان ایجاد شود .این مقالـه یـک مـدل مفهـومی از رفتارهـای
واقف دهنده را ارائه داده که میتواند برای تحقیقات تجربی بیشتر در ایـن زمینـه مفیـد
باشد.
هابارد و همکاران ( ،)2016تفاوتهای فردی و سنی را یک نیروی مهم اقتصادی در
بخشش خیرخواهانه شمردهاند و اشاره کردهاند که علی رغم این مسلله هنوز انگیزههای
اصلی بخشش خیرخواهانه به خوبی درک نشدهاند .آنهـا در فـرد بزرگسـال نمونـه بـروز
تمایالت اجتماعی را در سه دامنه سنجش مختلف ارزیابی کـردهانـد( :الـف) سـنجش

خود گزارشگری روانشناختی (ب) انتخـاب واقعـی (ج) شـاخصهـای عصـبی «نـوع
دوستی خالص» مشتق از  .fMRIسپ فعالیت افراد در حوزۀ ارزشگذاریهای عصبی
هنگامی که مؤسسات خیریه دریافت کننده بودند را در مقایسه بـا زمـانی کـه شـخص
دریافت کنندۀ پول بود ،ابراز داشتند و در نتیجه این توجه نوع دوستانه نسبت به دیگران
را منعک میکرد .نتای این مطالعه ابعاد خیرخواهی عمومی با نظم باالتر را نشـان داد
که تغییر پذیری را در تمام دامنههای سنجش محاسبه میکند .همچنین نشان مـیدهـد
که خیرخواهی عمومی مبتنی بر نگرانـی اصـیل بـرای دیگـران اسـت .عـالوه بـر ایـن،
خیرخواهی عمومی در تمام مراحل زندگی بزرگساالن افزایش چشمگیری را نشـان داد،
ً
که بهطور بالقوه توضیحی در مورد اینکه چرا افراد مسن معموال بیشـتر از بزرگسـاالن بـه
خیر عمومی کمک میکنند ،ارائه میدهد.

 .3چارچوب نظری و تحلیل رفتاری وقف

 -1-3نظریه ویل دورانت

1

نظریۀ ویل دورانت :ویل دورانت در کتاب مشهور خود لذات فلسـفه ،خصـایص و
ویژگیهای بارز شخصیتی افراد را در سنین مختلف به شکل جدول  2دسته بندی کرده
است .این ویژگیها برای کلیۀ افراد این سنین میتواند صادق باشد (دورانت ،زریاب:1385 ،

.)557 - 463

این دسته بندی میتواند دستمایۀ مناسبی را برای تجزیه و تحلیل رفتار آدمـی فـراهم
آورد .و این با مراجعه به وقفنامهها و نوشتههای واقفان به برداشتی از شرایط ایشان دست
یافتنی است.
در این تحلیل بررسی وقفنامهها و جمالت موجود در آنها و بیان حال واقفـان نشـان
1. Will Durant
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در مورد تحلیل رفتار از چارچوبهای نظری متفـاوتی مـیتـوان اسـتفاده نمـود کـه
عبارتند از دیدگاه ویل دورانت در بارۀ ویژگیهـای بـارز شخصـیتی افـراد ،نظریـۀ رشـد
شخصیت اریک اریکسون ،و نظریۀ شخصیت (انگیزه نیازهای) مازلو.

اصو

میدهد که ویژگی واقفین با چارچوبهای نظری ویل دورانت قابـل تحلیـل اسـت .در
وقفنامهها از بیان حاالت واقفان میتوان دید که آنها
جدول  :2خصایص بارز شخصیتی ویل دورانت
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جوانی

میانسالی

پیری

غریزه

استقرا

برهان

نو خواهی

عادت

سنت و رسوم

ابداع

اجرا

سرباز زدن

بازی

کار

استراحت

هنر

دانش

دین

تخیل

هوش

حافظه

نظریه

دانش

حکمت

خوش بینی

اعتقاد به کوشش و مجاهدت بدبینی

فرو رفتن در آینده

فرو رفتن در حال

فرو رفتن در گذشته

شجاعت

احتیاط

ترس

بی قیدی

نظم و انضباط

تسلط

تردید

استقرار و ثبات

رکود و جمود

بیشتر در مراحل باالی سنی قرار دارند بیشتر ایشان سنین جوانی وحتـی میانسـالی را
پشت سرگذاردهاند .به بیـانی دیگـر از یـک زاویـه دوران بـازی و حتـی کـار را در ایـن
چارچوب نظری را طی کردهاند .شاید این چارچوب نظـری ایـن دسـتاورد را بـه دنبـال
داشته باشد که ویژگی بیشتر افرادی که به رفتار وقفی مبـادرت میکننـد بـه شـرح زیـر
است:
 .1بیشتر واقفان دوران میانسالی و پیری را سپری میکنند؛
 .2رفتار ایشان بر برهان و پختگی عقل و منطق استوار است تا اینکه غریزه آن را بسازد؛
 .3رفتارشان بر مبنای دین و حکمت است و دورۀ هنر را واگذاردهاند؛

 .4رفتار متدینانه و حکیمانه برگرفته از عقل ایشان میتوانـد ناشـی از محافظـه کـاری و
دور اندیشی نیز باشد (معدن دار آرانی.)70 :1373 ،
 .5وقتی خوشبینی جای خود را به بدبینی میدهد ممکن اسـت فـرد بـهدلیـل تـرس از
اینکه مال خود را بهدست دیگران بسپارد اقدام به وقف کند.
همانطور که اشاره شد این توصیف خصیصۀ همۀ واقفـان نیسـت بلکـه برخـی نیـز
به دلیل موقعیت اقتصادی و سیاسی دوران جوانی اقدام به وقف دارایی خـود کـردهانـد.
(معدن دار آرانی .)71 :1373 ،خالصۀ این تحلیلها در جدول سه نشان داده شده است.
جدول  :3وقف در چارچوب دیدگاه ویل دورانت
دوره
رفتار خاص (وقف)
رفتار عام
ویژگی شبصیتی
زندگی
اعتقــاد بــه کوشــش و تــالش فــراوان در مشارکت مسـتقیم در امـور
مجاهدت

اجتماعی

کمک به همنوعان

رفتــار همـــراه بـــا کسب منزلت اجتماعی
احتیاط

محافظت از دارایی
عمــل بــه دســتورات دینــی

سنت و رسوم
استراحت
پیری

صدقه جاریه،
عمل به سنتهای کمک به دیگران،

دین

گذشتگان

مشــارکت غیــر مســتقیم در

حکمت

رفتار متدینانه

امور اجتماعی

ترس

رفتار حکیمانه

کمک به همنوعان

دوراندیشی

رفتار دور اندیشانه

کسب منزلت اجتماعی

بدبینی

محافظت از دارایی
تأمین آینده فرزندان
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میانسالی

احتیاط

امــــور فــــردی و اجتماعی

اصو

 -2-3نظریۀ اریک اریكسون
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اریکسون معتقد است که رشد شخصیت در طول زندگی ،از طریـق مجموعـهای از
هشت مرحله رشدی ادامه مییابد .هر کدام از این مراحل ،از طفولیت تا پیری ،حـاوی
یک بحران است که باید حل شود .در هر مرحله ،یک تعـارک وجـود دارد کـه حـول
یک نحوه رویارویی سازگارانه یا ناسازگارانه با مشـکالت آن دوره ،تمرکـز یافتـه اسـت.
ُ
شکست در یک مرحله میتواند به فشار روانی و اضطراب در همان مرحله ،و رشد کند
در مرحلۀ بعد منجر شود.
وی مراحل هشتگانۀ پیشنهادی خـود را مراحـل روانـی  -اجتمـاعی نامیـد ،چـون
معتقد بود که رشد روانی افراد به ارتباط اجتماعی تشـکیل شـده در دورههـای مختلـف
عمر آنها بستگی دارد (اتوینسون و همواران ،رفیعی و همواران.)96/1 :
هر یک از این مراحل با یک یا چند بحران درونـی همـراه هسـتند ،بحرانهـایی کـه
نقاط عطف تلقی میشوند و دورههایی که شخص در حالت افزایش آسیبپذیری است
2

(کاپالن  ،پورافواری.)415/1 :1376 ،

بنا به نظر وی هشت قابلیت اساسی وجود دارد که متناظر با مراحل رشد است؛ هـر
کدام از این قابلیتها تنها هنگامی ظاهر میشوند که بحران هـر دوره بـهطـور مطلـوبی
حل و فصل شود .چهار قابلیتی که ممکن است در کودکی ظـاهر شـوند ،امیـد ،اراده،
هدفمندی و شایستگی هستند .وفاداری در نوجوانی و عشق ،توجه و خرد در بزرگسالی
آشکار میشوند .این قابلیتها تا اندازۀ بسیار زیادی به یکدیگر وابستهاند و هـیچکـدام
3
نمیتوانند تا تحکیم کامل و مطملن قابلیت قبلی گسترش یابند (شولتز .)335 :1378 ،
مراحل هشتگانۀ پیشنهادی او عبارتند از:
 اعتماد در برابر بیاعتمادی (تولد تا یک سالگی)؛ خودگردانی در برابر شرم و تردید ( 1تا  3سالگی)؛ ابتکار در برابر احساس گناه ( 3تا  5سالگی)؛ کوشایی در برابر احساس حقارت ( 6تا  11سالگی)؛1. Erik Erikson
2. Kaplan
3. Schultz
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 هویت در برابر سردرگمی نقش ( 11سالگی تا اواخر نوجوانی)؛ صمیمیت در برابر انزوا ( 21سالگی تا  40سالگی)؛ باروری در برابر بیحاصلی ( 40سالگی تا  65سالگی)؛ یکپارچگی در برابر پریشانی و رکود (باالی  65سالگی).الزم به توضی است که دورۀ میانسالی ( ،)40 - 65برای بسـیاری از افـراد بـارورترین
دورۀ عمر است .اریکسون برای اشاره به نگرانی این افراد در مورد هدایت نسـل بعـد و
فراهم کردن امکانات برای آنها اصطالح باروری را بهکار برد.
در این مرحله که دوران بزرگسالی نیز نامیده میشود فـرد بـه سـاختن زنـدگی خـود
ادامه میدهد و تمرکز او بر روی شغل و خانواده است .کسانی که در این مرحله موفـق
باشند ،ح خواهند کرد که از طریق فعال بودن در خانه و اجتماع خود ،در کار جهان
مشارکت دارند .آنهایی که در بهدست آوردن این مهارت ناموفق باشند ،حـ غیرفعـال
بودن ،رکود و درگیر نبودن در کار دنیا را پیدا خواهند کرد (کاپالن.)416 - 418 :1376 ،
یکپارچگی در دورۀ کهنسالی ( 65و باالتر) ،عبارت اسـت از ،احسـاس رضـایت و
خرسندی از بابت سازنده و باارزش بودن زندگی .اریکسون اصطالح «عروج خـود» را
برای اشاره به این دوره بهکار برده و ناامیدی را بحران این دوره میدانست (همان).
این مرحله بر بازتاب فعالیتهـای گذشـته تمرکـز دارد .آنهـایی کـه در ایـن مرحلـه
ناموفق هستند ح خواهند کرد که زندگیشان تلف شده اسـت و بـر گذشـته افسـوس
خواهند خورد .در این حالت است که فرد با ح ناامیدی و ناخشنودی روبهرو خواهد
شد .کسانی که از دستاوردهای گذشتۀ خود در زنـدگی احسـاس غـرور داشـته باشـند،
ّ
ح یکپارچگی ،درستی و تشخص خواهند کرد .بـا موفقیـت پشـت سرگذاشـتن ایـن
ّ
مرحله یعنی نگاه به گذشته با اندکی تأسف و احساس رضایت کلی .این افـراد کسـانی
هستند که خردمنـدی بـهدسـت میآورنـد ،حتـی در مواجهـه بـا مـر  .بـهطـور کلـی
یکپارچگی عبارت است از ،احساس رضایت و خرسـندی از بابـت سـازنده و بـا ارزش
بودن زندگی .اریکسون اصطالح «عروج خود» را برای اشاره به این دوره بهکار بـرده و
ناامیدی را بحران این دوره میدانست (همان).
بهنظر اریکسون رسیدن به بلوغ فکری و عملی در دورۀ بزرگسالی اتفـاق میافتـد ،و
کهنسالی برای نتیجه گرفتن از دورۀ بزرگسالی است.

در جــدول چهــار مراحــل روانــی اجتمــاعی اریــک اریکســون آورده شدهاســت .از
دیدگاه وی به موازات اینکه مردم رشد میکنند با بحرانهای روانی  -اجتماعی روبـهرو
میشوند که شخصیت آنها را شکل میدهد هر بحـران بـر جنبـۀ خاصـی از شخصـیت
متمرکز است و شامل روابط انسان با دیگر مردم میشود.
جدول  :4مراحل رشد روانی اجتماعی اریک اریکسون
مرحلـــه ســـنین بحـــران روانـــی  -وابستگی برجسته
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تقریبی

اجتماعی

ماهگی

عدم اطمینان

سالگی

برابر تردید

برجســــتگی روانــــی -
اجتماعی

تولــــد تــــا  18اطمینــان در برابــر مادر

بدســــــــت آوردن  /از

18ماهگی تـا  3خـــود پیـــروی در والدین

محکم نگه داشتن  /رها

 3تا  6سالگی

ابتکــــار در برابــــر خانواده

اصل جسـتجو کـردن /

6تا  12سالگی

ســازندگی در برابــر مجاورت

گــروه ســاختن  /بــاهم

 8تا 18سالگی

هویـــت یـــابی در همســـــــــــــاالن کســی شــدن/همکاری

احساس گناه

حقارت

برابر آشفتگی

والگوهای رهبری

دست دادن
کردن

بازی کردن
ساختن

برای کسی شدن

اوایل بزرگسالی صمیمیت در برابـر دوســـــتان ،شـــــرکاء خود را در دیگـری پیـدا
کناره جویی

جنسی ،رقبا ،همکاران یا گم کردن

میانسالی

زاینــدگی در برابــر خانواده

مراقبت کردن

کهنسالی

کمــــال در برابــــر انسان

بــه کمــال رس ـیدن  /نــا

خود فرو رفتگی

نومیدی

امید شدن

(شولتز.) 1375 ،

با توجه به دیدگاه اریک اریکسون با رجـوع بـه انگیـزۀ واقفـان میتـوان در مراحلـی

دوره زندگی
عامـــل رشـــد
روانی
رفتار عام

بزرگسالی

کهنسالی

صمیمیت

یکپارچگی

بردباری

به کمال رسیدن

باروری
مشارکت در کار دنیا،

تهیه امکانات برای خانواده نارضایتی از گذشته و جبران آن
نبود حمایت قانونی

کمـک کننـده عدم اعتماد به قوانین
بیرونی

رضایت از گذشته و تکمیل موفقیتها،
نبود حمایت قانونی
عدم اعتماد به قوانین

عدم اعتماد به فرزندان

عدم اعتماد به فرزندان

تبلیغات مشارکت جویی

تبلیغات مشارکت جویی
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انتظار وقف را از واقفان داشت که در مرحلـۀ میانسـالی ویـا کهنسـالی قـرار دارنـد .در
میانسالی مشارکت در کار دنیا از یک طر آنها را بر میانگیزد که به وقف برخی اموال
خود مبادرت کنند .از طرفی ایشان در ایـن مرحلـه کـه بیشـتر بـه فکـر خـانواده و تهیـه
امکانات برای ایشان هستند ممکن است با وقف اموال خود برای اوالد به این کار اقـدام
کنند .بهویژه اگر زمینههای حمایت کافی قانونی برای حفظ مال وجود ندارد و یا فرد به
فرزندان خود برای مدیرت دارایی او اعتماد ندارد و با ایـن کـار در چـارچوب وقـف از
ایشان حمایت میکند.
از طرفی در دورۀ کهنسالی که فرد به گذشـتۀ خـود نگـاه مـیکنـد .بـرای تکمیـل
موفقیتهای گذشته در صورت رضایت از آن و ادامه مشارکت در امور اجتماعی و کار
دنیا به وقف اموال خود میپردازد .همچنین در صورت عدم رضایت از گذشتۀ خود وی
برای جبران این گذشته با وقف اموال خود به نوعی تالش میکند که رضـایتی نسـبی را
برای خود فراهم کند .خالصه این عوامل انگیزشی در وقف در جـدول شـماره  5قابـل
مشاهده است.
جدول  :5وقف در چارچوب دیدگاه اریک اریکسون

رفتـــار خـــا
(وقف)

مشارکت اجتماعی،

مشارکت اجتماعی،

کسب منزلت اجتماعی،

کسب منزلت اجتماعی،

حفظ دارایی،

مراقبت از دارایی،

تأمین آتیه فرزندان،

تأمین آتیه فرزندان،

حمایت از خانواده

حمایت از خانواده

 -3-3دیدگاه مازلو

1
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الزم است بدانیم که در پشت باورها و افکار و رفتـار انسـان ،یـک کـارگردان مـاهر
وجود دارد که ما را مجبور به شکل دادن و یا ساختن باور ،برانگیختگی و انگیزشهـای
مختلف میکند وآن عامل مهم ،نیاز است.
به عقیدۀ مازلو ،هر فرد دارای تعدادی نیازهای ذاتی است که فعال کننده و هـدایت
کنندۀ رفتارهای اوست .ایـن نیازهـا غریزیانـد یعنـی مـا بـا آنهـا بـه دنیـا مـیآییم .امـا
رفتارهایی که ما برای ارضای آنها بهکار میبریم ،اکتسابی هستند (کىیمی.)172 :1384 ،
در دیدگاه مازلو خصایص شخصیتی افراد و رفتارهای او بسیار به انگیـزه و عواطـف
او وابسته است .وی بر این باور است که انگیزهها و یا نیازها دالیل رفتـار آدمـی اسـت.
آنها موجب آغاز و ادامۀ فعالیت وی میشوند و سمت و سوی کلی رفتار فـرد را تعیـین
میکنند .البته باید دانست که منظور از نیاز بهمعنای ضرورت آنی و یـا خواسـت فـوری
نیست بلکه معنای آن صرفا چیزی اسـت کـه در درون وی محـرک رفتـار و عمـل وی
2
است (پال هىسی و بالنچارد کنث .)18 ،
بهعبارتی انسان بر حسب نیازهای مختلف ،برای ایجاد یا ساخت یک نوع نگرش و
یا ایجاد یک فعالیت و حرکت ،باورهایی انگیزشی برای خود ،میسازد.
انسان بهواسطۀ یک احساس نیاز برانگیخته و تحریک میشود تا کاری انجام دهد یـا در
فکر چاره باشد .به اعتقاد مازلو ،رفتار انسان توسط سلسله مراتب نیازها برانگیخته میشود.
اما این نیازهای انگیزشی چه چیزهایی هستند که بـه انسـان ایـنقـدر نیـرو و انگیـزه
1. Maslow
2. Paul Hersey, Blanchard Keneth

می دهند که گاهی حتی برای دست یابی به آن نه تنها مال که جان خـود را نیـز حاضـر
است ،فدا میکند.
در نظریۀ مازلو چارچوبی نظـری بـرای توضـی نیازهـای آدمـی وجـود دارد .در ایـن
چارچوب نظری نیازهای آدمی از نظر اهمیت دارای مراتب است که به ترتیب عبارتند از
 نیازهای فیزیوژیک نیاز به امنیت نیاز به تعلق اجتماعی نیاز به احترام نیاز به تحقق خویشتناو این نیازها را در نموداری به شکل هرم نشان داده و یک سلسله مراتبی را برای آن
قایل است.
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نمودار  :1هرم نیازهای مازلو
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در این نظریـه نیازهـای بـاال محـرک رفتـاری در درون هرفـرد اسـت ،ضـمن اینکـه
میتوانند بهعنوان نیاز جمعی تعبیر شوند .درایـن دیـدگاه ایـن نیازهـا بـه دو دسـته کلـی
تقسیم میشود.
 نیازهای فردی مرتبط با ذات فرد (بقای ذات)؛ نیازهای فردی مرتبط با افراد مرتبط با تحت مسلولیت فرد (بقای نوع).مازلو این سلسله مراتب نیازها یـا «نردبـان انگیـزش» را معرفـی کـرد (شاولتز و سایدنی،
 .)338 :1375در این سلسله ،نیاز پایین تر نیرومندی ،تأثیر و تقدم بیشتری دارد؛ نیازهـای
باالتر در سنین باالتر پدیدار میشود؛ بر خال نیازهـای پـایین ،نیازهـای بـاالتر کمتـر
ضروریاند؛ نیازهای باالتر به بقاء و رشـد کمـک میکننـد و از نظـر زیسـتی و روانـی
سازنده و سودمند است؛ ارضای نیازهای باالتر به شرایط بیرونی (اجتماعی ،اقتصادی ،و
سیاسی) بهتری نیاز دارد؛ در این سلسله خودشکوفایی 1در رمس هرم قرار دارد.
بر اساس این چارچوب نظری یکی از علل رفتار وقفی ناشی از توجـه ایـن افـراد بـه
نیازهای فیزیولوژیک نسل خود و در نتیجه بخش زیـادی از وقفهـای اهلـی و خیـری
میتواند ناشی از آن باشد .اختصا بخشی از درآمد و گاه تولیت موقوفـه بـه فرزنـدان
در بیشتر وقفنامهها نشان از این نوع نیاز است .بنابر این هم ارضای انگیزههای بقای نسل
بعد و هم انگیزه پاداش اخروی در این موارد میتواند وجود داشته باشد.
انگیزۀ اجتماعی (تعلق) :پ از نیازهای یادشـده نیازهـای اجتمـاعی بـر شخصـیت
آدمی وجه مسلط نیاز بوده و آنکه بیشتر افراد عالقه و پذیرش دیگران را دوست دارنـد.
این انگیزه اجتماعی موجب خیرخواهی انسان میشود .این انگیزه در حقیقت دو دسـته
خصایص روابط اجتماعی (رفتار خوب بـا مـردم ،جـود و احسـان ،تعـاون و همکـاری،
اتحاد و همبستگی ،امر به معرو و نهی از منکر ،و ...و روابط خـانوادگی (نیکـی بـه
والدین و خویشاوندان ،حسن معاشرت همسران ،سرپرستی خـانواده و ،) ...را در افـراد
را ایجاد میکند .وقف بهعنوان یک پدیدۀ اجتماعی در حقیقت بر هـردو دسـته روابـط
اجتماعی و روابط خانوادگی تأثیر مثبت میگذارد.
1. self actualization

انگیزۀ احترام و جلب محبت :واقف بـا عمـل خـود ،هـم منزلـت اجتمـاعی و هـم
سعادت اخروی را بهدست میآورد.
انگیزۀ خودیابی یا تحقق خویشتن :یکی ازاساسـیترین انگیزههـای آدمـی ،نیـاز بـه
پیشرفت و تعالی ،حقیقت جویی و کمال و گرایش به خیر و زیبایی است .این نیاز پ
از ارضای نیازهای پایین تر موجب میشود فرد به وقف مال خـود اقـدام کنـد .خالصـۀ
عوامل رفتاری وقف در چارچوب این دیدگاه در جدول شماره  6آمده است.
جدول  :6وقف در چارچوب دیدگاه مازلو
نوع عامـل
رفتاری
نیـــازهـــای

نیازهای
رشد و بقاء

(وقف)

نیــــــــــــــاز بقای ذات

صیانت از خود

وقف اهلی

بقای نوع

صیانت از نوع

وقف خیری

فیزیولوژیک
نیاز به امنیت

نیاز به تعلق
اجتماعی

امنیت مالی خود
امنیت مالی فرزندان
امنیت مالی همنوعان

وقف اهلی
وقف خیری

نیکــــــی بــــــه
خویشـــــاوندان،
حســن معاشــرت
با همسران،
روابط خانوادگی رفتــار خــوب بــا
دیگران ،احسـان ،وقف اهلی
روابط اجتماعی
همکـــــــــاری ،وقف خیری
منزلت اجتماعی همبســتگی ،امــر
به معرو و نهی
از منکــر ،عفــو و
ایثار

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی ،اقتصاد)

کمبود

عامل رفتاری

انگیُه

رفتار عام

رفتار خـاص

اصو

طلب حرمت
رســمی شــمرده
نیاز به احترام

شدن
مورد مدارا واقـع

کســـب منزلـــت
اجتماعی

وقف خیری

شدن
دســت یــابی بــه
نیاز به تحقق

کمال گرایی

خویشتن

گرایش به خیر

منزلت اجتمـاعی
و سعادت دنیوی

وقف خیری

دســـــتیابی بـــــه
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سعادت اخروی

در این نوع تحلیل که رفتارهای فرد در چارچوب دیدگاههـای مـازلو صـر نظـر از
اینکه این رفتار یک رفتار اقتصادی است بررسی مـیشـود .بنـابر ایـن پـیش فـرکهـا و
شرایط تنها متمرکز بر تحلیل روانشناسی است .از نگاه علم اقتصاد کـه رفتـار اقتصـادی
فرد تنها از بعد اقتصادی تحلیل میشود پیش فرکها و شرایط تحلیل متفاوت و برگرفته
از ادبیات اقتصاد است .در ادبیات اقتصاد با پیش فرکها و اصول موضوعه خود با فراز
و نشیبهایی که داشـته کـه در بخشـی از آن بـا وام گـرفتن از تحلیـلهـای رفتـاری در
روانشناسی برخی پیش فرکها دچار تحول اساسی شده و تحلیل رفتار متفاوتی را ارائـه
داده است .در ادامه انگیزۀ رفتاری وقف در اقتصاد نخست با رویکرد اقتصاد متعار و
سپ با رو یکرد اقتصاد رفتاری تحلیل میشود.

 .4تحلیل اقتصادی انگیزه در وقف

بررسی و تحلیل انگیزههای وقف در ادبیـات اقتصـاد را در چـارچوب نظریـات تکـاملی
دانش اقتصاد میتوان به انجام رساند .در این راستا مناسب است که رابطۀ رفتار اقتصاد مـورد

برسی قرار گیرد .در تحلیل رفتار یک عامل و کـارگزار اقتصـادی (مصـر کننـده و تولیـد
کننده) ،دو رویکرد عمده وجود دارد که یکی رویکرد اقتصاد متعار جریان اصلی اقتصاد
است و دیگری رویکرد اقتصاد رفتاری است که با یاری روانشناسی ،جامعه شناسی ،و حتـی
انسان شناسی ،اخیرا خدمات فراوانی به تحلیل رفتار اقتصادی کرده است.

 -1-4تحلیل انگیزه وقف در اقتصاد متعارف

اصو
لو

بر اساس دیدگاه اقتصاد متعار وقف در موارد خاصی ممکن است محقق شود که
فرد از وقف نفعی بهدست آورد و یا بهوسیله آن از زیانی جلوگیری شود .کسب شـهرت های
طریق وقف از این موارد است .این رفتار گرچه از دست دادن بخشی از هزینه است ولی
تربی
میتواند پیامدهای خارجی مثبتی را برای فرد به همراه داشته باشد.
از طرفی ممکن است وقف بخشی از دارایی توسط یک فرد بهعنوان فـرار از زیـانی ت
ارزیابی شود .مانند زمانی که بر اساس قوانین موجود حمایت کافی از دارایی فرد وجود کود
ندارد و فرد از راه وقف دارایی خود به حفظ آن میپردازد .یا مانند اینکـه فـرد بـا وقـف کان
بخشی از اموال و دارایی خود با بهدست آوردن منزلت اجتماعی کاذب موجبات کاهش
احا
پرداختهای قانونی چون مالیات و عوارک را در سالهای متمـادی بـرای خـود فـراهم
دیــــث
آورد .عوامل انگیزشی وقف در چارچوب عوامل انگیزشی اقتصـاد متعـار در جـدول
امامیه و
شماره  7آورده شده است.
متنشنا
جدول  :7وقف در چارچوب اقتصاد متعار
خــــت
رفتــــار خــــاص
رفتار عام
انگیُه
ویژگی
قرآنم
(وقف)
خود خواهی

کسب منزلت اجتماعی

مراقبت از داراییها

وقف اهلی

مشارکت اجتماعی

وقف خیری

افزایش سـود و کـاهش
منفعت طلبی

زیان
حفظ دارایی

فعالیت سود آور،

وقف اهلی
وقف خیری

تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی ،اقتصاد)

تأمین خود و خانواده

شیوه

 -2-4تحلیل انگیزه وقف در اقتصاد رفتاری

از نگاه تاریخی اقتصاد و روانشناسی در تحلیلهای گذشته با یکدیگر رابطه داشتند
اما در تحلیلهای رفتاری در اقتصاد که در سالهای اخیر در محافل علمـی بـه تـدری
بیشتر مورد توجه قرار گرفته اسـت مالحظـات روانشـناختی در تحلیلهـا مـد نظـر قـرار
میگیرد تا پیش بینیهای دقیق تری صورت گیرد (منظور ،طاهىی.)172 :13921 ،

 -1-2-4اشارهای به اقتصاد رفتاری

از نظر این رویکرد اقتصاد سنتی در مسیر توصیف رفتار هر انسانی به بیراهه مـیرود
(رابین .)1998 ،در درون هستۀ اقتصاد رفتاری ایـن اعتقـاد قـرار دارد کـه عـالوه بـر واقـع
گرایی ،پایههای روانشناختی تحلیلهای اقتصادی باعث پیشرفت اقتصاد در درون خـود
میشود.
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 -2-2-4بررسی پیش فرضهای اقتصاد متعارف در نگاه اقتصاد رفتاری
الف .عقالنیت کران دار
حامیان اقتصاد رفتاری بر این باورند که نباید نخست فرک شود کـه رفتـار عقالنـی
وجود دارد .همچنین در توصیف و طبقه بندی واکنشهای مختلف و نیز شـرایطی کـه
باعث آنها میشوند ،باید دید در چه شرایطی واکنشهای معینی ممکن است «عقالنی»
نامیده شود .پ از آن باید مطالعه کرد که تحت چه شرایطی حالتهای عقالنی رفتار،
بیشتر و در چه حالتهایی،کمتر رخ میدهد؟ (کاتونا .)1951 ،1بنابر این فـرک عقالنیـت
بی کران ،در فضای تحلیلهای واقع گرایانه چنـدان قابـل دفـاع نیسـت .در ایـن زمینـه
سایمون با استفاده از روانشناسی اعتبار ،فرک عقالنیت در اقتصاد متعار را زیر سؤال
برده است .او با ارایه الگوی انسان ،الگوی سنتی اقتصادی معرو به انسان اقتصادی را
بیاعتبار کرد و بهجای اصل سنتی حـداکثر سـازی ،راهبـردی معتبـر را پیشـنهاد کـرد.
بهدلیل واقع گرایی این الگو طیف گستردهای از اندیشـمندان اقتصـادی از سـارجنت تـا
نورث و بسیاری دیگر را واداشته است تا از مفهـوم عقالنیـت کـران دار او بهـره گیرنـد
1. George katona

(رهبى و دیگىان ،)146 - 147 :1392 ،اکرال (اکىالف و کاانتن ،)2000 ،1بـر ایـن باوراسـت کـه
انحرا از عقالنیت مطرح ،هم بهخاطر اینکه رفتار انسان تمایل به ثبات (اینرسـی) دارد
و هم بهدلیل اینکه انسـان از قواعـد سرانگشـتی اسـتفاده میکنـد پـذیرفتنی اسـت و بـا
2
عقالنیت کامل و بیشینه کردن خروجیها چندان منطبق نیست (فىانتز.)2004 ،
ب .منفعت طلبی وخودخواهی
در اقتصاد رفتاری ادعا میشود که انسانها در تابع مطلوبیت خـود نفـع شخصـی و
مطلوبیت افراد دیگر را نیز در نظر میگیرند .برخی رفتارها کـه بـا خودخـواهی سـازگار
نیست عبارتند از :انعام دادن ،کمکهای مـالی بـال عـوک ،برخـورد صـادقانه ،انجـام
فعالیتهای بدون مزد ،انجام امور هزینه بر .ایـن ناسـازگاریهـا ناشـی از دو نـوع رفتـار
دیگرخواهانه و نوع دوستانه 3و رفتـار معاندانـه و کینـه توزانـه 4اسـت .تـرجی باورهـای
اخالقی نیز از موارد نق فرک منفعت طلبی و خودخـواهی اسـت .ماننـد اینکـه فـرد
عالقهمند به لباس خز بهدلیل کشته شدن حیوانات از خرید آن امتناع میورزد.

1. Akerlof, kranton
2. Frantz
3. Altruistic
4. spiteful
5. social preferences
6. altruism

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی ،اقتصاد)

یک .نظریه بازیها
اقتصاد دانان عبارت ترجیحات را برای اشاره به گزینشهای افراد در موقعیـتهـای
مختلف بهکار میگیرند .در برخی از مـوارد بـرای آنهـا ترجیحـات اجتمـاعی 5اهمیـت
دارد ،مانند غذا ،پول ،زمان ،آبرو و ...به گزینش افراد برای رتبه بنـدی تخصـیصهـای
مختلف درآمدها به خود و دیگران اشـاره دارد .بسـیاری از افـراد نگـران در یـافتیهـای
دیگران نیز هستند .در برخی شرایط ،افراد حاضرند مخارجی را بـرای کـاهش در یـافتی
دیگران در نظر گیرنـد (حسـادت یـا تنبیـه) ،یـا منـابعی را بـرای افـزایش در یـافتی افـراد
پرداخت کنند (ایثار یا تشویق) ،بنابر این در برخی موارد افراد به گونهای رفتـار میکننـد
که مطابق با ترجیحات نوع دوستانه 6است .ترجیحاتی برای برابـری و تقابـل(1تقابـل بـه

اصو

معنای تمایل افراد به پاداش دادن به عمل دوستانه 2و عقوبت کـردن اعمـال دشـمنانه)،
3
هرچند این ممکن است سبب کاهش در یافت مادی خالص آنها شود (کامىر و ِفى :2002 ،

.)125
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از مهم تر ین بازیهای رفتـاری بـهکـار گرفتـه شـده در تحقیقـات رفتـاری معمـای
زندانی ،کاالی عمومی ،اولتیماتوم ،دیکتاتور ،اعتماد ،مبادله هدیه و بازی تنبیه شـخص
ثالث است .این روشها برای کشف رفتار حقیقی انسان و ارائـه داللتهـای کـاربردی
مفید خواهند بود .از داللتهای انجام ایـن بـازیهـا در شـرایط کنتـرل شـده ،اصـالح
ً
دی ـدگاهها دربــارۀ انســان اقتصــادی اســت .مــثال ،افــراد در تصــمیم گی ـری ،افــزون بــر
انگیزههای مادی ،تحت تأثیر انگیزههای غیر پولی مانند انصا نیز قرار دارند .واکـنش
به تصمیم دیگران از دیگر انگیزههایی است که بر تصمیمها تأثیر میگذارد؛ همچنین در
تحقیقات تجربی نشان داده شده است که اگر فرایند تصمیمگیری چندین بار با شرایط
مشابه تکرار شود ،تصمیمها در جهت خاصی همگرا میشود که اقتصـاد متعـار ایـن
موضوعات را بررسی نکرده است .در این بازیها ،داللتهایی از اعتماد نیـز اسـتخراج
میشود؛ بازی معمای زندانی داللتهـای مفیـدی بـرای مشـارکت اعضـای جامعـه در
کاالهای عمومی ،مالیات دهی و خیر یه دارد.
همچنین میتوان بازی اعتماد متقابل را برای اسـتخراج وضـعیت سـرمایۀ اجتمـاعی
جوامع بهکار برد ،با بازیهای رفتاری میتوان اثر عضویت در هر طبقۀ شغلی ،درآمـدی
یا فرهنگی و همچنین جنسیت و تحصیالت را بر میزان خود غرضی ،اعتمـاد ،انصـا ،
تقابل و دیگر تمایالت فردی سنجید و برای سیاست گذاری فرهنگی از آن سود جست
(انصاری سامانی.)55 :1390 ،

دو .انصاف
انصا یک معیار ثابت نیست ،بلکه از دید افراد معنای مختلفی مییابد .نه تنها معنا
4

 .1تقابل ( )reciprocityبا نوع دوستی دوجانبه ،در ز یست شناسی تکاملی ،بـهعلـت لحـاظ کـردن اخـالق،
تفاوت دارد.
2. friendly action
3. fehr
4. fairnness

1. Kahneman
2. Knetsch
3. Thaler

ً
 .4نظریه چشمانداز ( )prospect theoryنظریهای کامال توصیفی در خصو چگونگی تصمیمگیری افراد
در شرایط نا اطمینانی است .این نظریه نمونۀ بسیار خوبی از یک نظریۀ رفتاری در اقتصـاد اسـت کـه در
آن ویژگیهای مهم روانشناختی مد نظر قرار میگیرد .در نظریه چشمانداز ،تصمیمگیری افراد بر اساس
توابع هدفی صورت میگیرد که از سه خصیصه مهم برخوردارند :نخسـت آنکـه ایـن توابـع (بـر خـال
نظریههای رای ) ،عالوه بر میزان ثروت به تغییرات ثروت بستگی دارد و به این ترتیـب مفهـوم تعـدیل در
آنها لحاظ میشود .دوم آنکه در این توابع تأثیر از دست دادن ثروت بیش از کسب ثروت جدیـد اسـت،
در نتیجه مفهوم زیان گریزی منعک میشود ،چر اکه افراد به طورمعمل نسبت به از دست دادن ثروت
بیش از به دست آوردن ثروت جدید حساس هستند .سوم آنکه چنانچه تابع هد از نوع تابع زیان باشـد
محدب و چنانچه از نوع تابع منفعت باشد مقعر است.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی ،اقتصاد)

و مصداق رفتار منصفانهای چون «بردهداری» از دید افراد فرق میکند ،بلکـه در طـول
تاریخ نیز تغییر میکند (کانمن ،1کنتش 2و تالى .)1986 ،3بر اساس مطالعات تجربی سه عامل
تعیینکننده برداشت افراد از انصا را مشخص کردهاند:
 .1مبادالت مبنا :معموال یک قیمت یا یک مبادله در گذشته مبنا شده و مبادالت بعدی
با مقایسه با آن ارزیابی میشود .مثال اگر کسی خانۀ خود را اجاره داد ،غیرمنصـفانه
تلقی میشود که بعدا این نرخ را افزایش دهد ،اما اگر همین فرد خانۀ مشابه دیگـری
داشته باشد و آن را بـا قیمـت بـاالتر بـه شـخص دیگـری واگـذار کنـد ،ایـن مسـلله
غیرمنصفانه تلقی نمیشود.
 .2نتیجه مبادله :معموال انسانها از اینکه یک نفر با تحمیل هزینهای به دیگران سود کند
را غیرمنصفانه ارزیابی میکنند .مثال وقتـی کـه بـر میآیـد و پـارو کـم میشـود،
طبیعی است که قیمت پارو باال رود ،ولی مردم این افـزایش کـه موجـب سـود پـارو
فروش میشود را غیرمنصفانه قلمداد میکنند .در عین حال مردم عمومـا میپذیرنـد
که هر افزایشی در هزینههای عرضۀ یک کاال به خریدار منتقل شود و جالبتر اینکه
میپذیرند کاهش در هزینههای عرضه موجب کاهش در قیمـت نشـود ،زیـرا تصـور
میشود که نفع فروشنده با تحمیل هزینه به مصر کنندگان ایجاد نشده اسـت .ایـن
رفتار مردم را چگونه میشود توضی داد؟ بهنظر میرسد کـه نظریـه چشـمانداز 4در
این زمینه کمک میکند .چون مردم زیان ناشی از خسران مصر کنندگان را بیشـتر

از نفع ناشی از سود بیشتر فروشـندگان ارزیـابی میکننـد ،گمـان میکننـد بـا چنـین
رفتاری رفاه کلی کاهش مییابد.
 .3موقعیتهای تغییر شرایط مبادله :اگر عواملی خارج از کنترل یک بنگاه موجب شود
تا تقاضا برای محصوالت آن زیاد شود ،مردم افزایش قیمتی که به ایـن ترتیـب ایجـاد
میشود را غیرمنصفانه ارزیابی میکنند ،اما اگر بنگاه در عرضه محصول خالقیت و
نوآوری انجام داده باشد ،مردم آن را میپذیرند .همچنین مردم افزایش قدرت بازاری
در اثر ایجاد محصول بهتر یا نوآوری را منصفانه قلمداد میکنند ،در حالی کـه اگـر
این امـر از طریـق برخـی فعالیتهـای اسـتراتژیک ایجـاد شـود را منصـفانه ارزیـابی
نمیکنند.

 -3-2-4تحلیل انگیزه در چارچوب اقتصاد رفتاری
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برخال اقتصاد متعار که ترجیحات افراد را در خود خواهی و منفعـت شخصـی
تبیین میکند و الگوی مطلوبی برای تحلیل رفتار وقف ارائه نمیدهـد بـهنظـر مـیرسـد
اقتصاد رفتاری تبیین مناسبی را از آن ارائه میکند.
جدول  :8تحلیل رفتار وقف در چارچوب اقتصاد رفتاری
عامل انگیُشی توصیف عامل

رفتار عام

تحمل هزینه برای مشــارکت اجتمــاعی بــه
دیگر خواهی

منفعــــت بیشــــتر شــکل فعالیــت و هزینــه
دیگران

تقابل
ترجی باورهـای
اخالقی

کرد

تشـــویق و تنبیـــه هزینه بـرای کنتـرل رفتـار
دیگران
گـــزینش باورهـــا در
تعارک بین تمـایالت
شخصی و باورها

دیگران

رفتـــار خـــاص
(وقف)
وقف خیری
وقف اهلی
وقف خیری

مشــــــارکت در رفــــــع وقف خیری
محرومیتها و تنگناها

وقف اهلی

تقسیم منافع خـود
انصا

بـــــا دیگـــــران،
همکاری ،و...
پرهیز از نـابرابری

ترجی برابری

و تالش در بهبـود
برابری

مشــــارکت در افــــزایش وقف خیری
منافع دیگران

وقف اهلی

اصو
تالش بـرای برابـر کـردن وقف خیری
منافع خود و جامعه

وقف اهلی

شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی ،اقتصاد)

همانطور که قبال اشاره شد انسـان مـیتوانـد ناشـی از خودخـواهی و پیگیـری نفـع
شخصی در مواردی چون مراقبت از دارایی ،مشارکت اجتماعی و نیز فعالیـت سـود آور
اقدام به وقف نماید .اما این تنها بخشی از رفتاری اسـت کـه ممکـن اسـت فـرد انجـام
دهد .زیرا اوال؛ فرد به نوعی دیگر خواهی تمایل دارد که سبب میشود نسبت بـه نفـع و
ضرر دیگران اهمیت دهد .بنـابر ایـن فـرد در چـارچوب ایـن تمایـل و خواسـت کـه در
الگوی ترجیحات او منعک میشود اقدام به وقف میکند .یعنـی بـا تحمـل هزینـه از
افزایش منفعت دیگران مطلوبیت کسب میکند واین بهدلیل لطف مهربانی افرد نسـبت
به دیگران است.
دوم؛ فرد بهدلیل توجه به نوع رفتار دیگـران و در چـارچوب تقابـل بـر اسـاس رفتـار
دیگران ممکن است اقدام به وقف کند مانند آنکه وقتی فرد به کسانی که از دارایی وی
بهره میبرند و یا میراث خوار او هستند ،اختال پیدا میکند برای تنبیه آنـان اقـدام بـه
وقف دارایی خود میکند .از طرفی گاه ممکن است فرد بهدلیل رفتار مثبت دیگران بـه
وی و در پاسخ به این رفتار و به نوعی پاداش دهی به این رفتار اقدام به وقف میکند.
سوم؛ بر اساس اینکه ترجیحات افراد متأثر از باورهای اخالقی است فرد با اطـالع از
برخی کمبودها و یا محرومیتها در بخشی از جامعه یا در میان قشری خا اقـدام بـه
وقف میکند.
چهارم؛ در چارچوب رفتار منصفانه در نظریۀ بازیها فرد ممکن است متأثر از نتیجـه
رفتاری بازی اولتیماتوم ،بازی دیکتاتور ،بازی اعتماد ،معمای زنـدانی ،کـاالی عمـومی
رفتار وقف را انتخاب کند.

لو

پنجم؛ با توجه به مشاهدۀ رفتار پرهیز از نابرابری فرد برای اینکه نابرابری را نامطلوب
میپندارد و گاه فاصله گرفتن منـافع وی از میـانگین جامعـه بـرای او نـا مطلـوب تلقـی
میشود با رفتار وقف تالش میکند مطلوبیت خود را افزایش دهد .از طرفـی مطلوبیـت
برابری در جامعه برای فرد وی را بر میانگیزاند تا با افزایش منافع دیگران در قالب وقف
در جامعه برابری ایجاد کند .رفتار وقفی را میتوان در جـدول شـماره  8بـه شـکل ز یـر
نشان داد.

 -3-4تحلیل مقایسهای انگیوزه در روانشناسوی و دو رویكورد اقتصواد
متعارف و اقتصاد رفتاری
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با توجه به جداول  7و  8در این بخش از مقاله این تحلیل انگیزه در رویکرد اقتصاد
متعار و رویکرد اقتصاد رفتاری با یکدیگر مقایسه میشـوند .در جـدولهـای  9و 10
زیر تحلیل نهایی رفتار وقف در چارچوب روانشناسی (دیدگاه مازلو) و اقتصاد (رویکرد
اقتصاد متعار و رفتاری) ،آورده شده است.
جدول  :9وقف در چارچوب دیدگاه مازلو
نــوع عامــل
رفتاری

عامل رفتاری

انگیزه

رفتار عام

نیــــــــــــــاز بقای ذات

صیانت از خود

بقای نوع

صیانت از نوع

فیزیولوژیک

رفتار خا
(وقف)
وقف اهلی
وقـــــــــف
خیری

نیـــازهـــای

امنیت مالی خود

کمبود

امنیــــت مــــالی

وقف اهلی

فرزندان

وقـــــــــف

امنیــــت مــــالی

خیری

نیاز به امنیت

همنوعان

نیکــــــــی بــــــــه
خویشاوندان ،حسن
معاشــــــرت بــــــا
نیاز به تعلق
اجتماعی

روابط خانوادگی
روابط اجتماعی
منزلت اجتماعی

همسران،
رفتـــار خـــوب بـــا
دیگــران ،احســان،
همکــــــــــــاری،

اصو
وقف اهلی
وقـــــــــف
خیری

رشد و بقاء

معــرو و نهــی از
منکر ،عفو و ایثار

کود

مورد مـدارا واقـع

کان
کســــب منزلــــت وقـــــــــف
اجتماعی

خیری

شدن
دســـت یـــابی بـــه
نیاز به تحقق

کمال گرایی

خویشتن

گرایش به خیر

منزلت اجتمـاعی و
سعادت دنیوی
دستیابی به سـعادت
اخروی

وقـــــــــف
خیری

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی ،اقتصاد)

نیاز به احترام

شدن

های
ت

طلب حرمت
رســمی شــمرده

شیوه
تربی

همبستگی ،امـر بـه
نیازهای

لو

رویكرد

جدول  :10تحلیل مقایسهای انگیزه وقف در اقتصاد متعار و اقتصاد رفتاری
عامــــــــل
انگیُشی

توصیف عامل

رفتار عام

رفتــار خــاص
(وقف)

تـــــأمین خـــــود و

اقتصاد متعار

خود خواهی

خانواده

مراقبت از داراییها وقف اهلی

کســـــب منزلـــــت مشارکت اجتماعی
اجتماعی
افــــزایش ســــود و

منفعت طلبی

کاهش زیان

فعالیت سود آور،
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حفظ دارایی
دیگر خواهی
تقابل

اقتصاد رفتاری

وقف خیری

وقف خیری

تحمــل هزینــه بــرای مشـــارکت اجتمـــاعی بـــه وقف خیری
منفعت بیشتر دیگران شکل فعالیت و هزینه کرد وقف اهلی
تشـــــویق و تنبیـــــه هزینه بـرای کنتـرل
دیگران

رفتار دیگران

تـــــــــرجی

گـــزینش باورهـــا در مشــارکت در رفــع

اخالقی

شخصی و باورها

باورهـــــــای تعارک بین تمـایالت محرومیـــتهـــا و

انصا

وقف اهلی

تقســیم منــافع خــود بــا
دیگـــران ،همکـــاری،
و...

تنگناها

وقف خیری
وقف اهلی

مشارکت در افـزایش وقف خیری
منافع دیگران

پرهیــز از نــابرابری و تــالش بــرای برابــر
ترجی برابری تــــالش در بهبــــود کردن منافع خود و
برابری

وقف خیری

جامعه

وقف اهلی
وقف خیری
وقف اهلی

نتیجهگیری

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی ،اقتصاد)

گفته شد که وقف در چارچوب نهادهای دینی نمود عینی اندیشه خیرخـواهی در
جامعه و نمونه آشکار تعاون ،همکاری و کم ک به یکدیگر است که در آن افـراد بـه
قصد قربت و به دست آوردن رضای معبود خویش موجبـات آسـایش ،رفـاه ،ترقـی و
بهره مندی دایمی (مادی و معنوی) ،دیگران را با اختصا دائم ملک و امـوال خـود
از طرق مختلف فراهم میآورند .ولی به طور کلی نهاد وقف وقتی بدون جنبۀ دینی آن
و توجه به قصد قربت مورد توجه قرار گیرد رفتاری تحلیل پذیر است که میتوانـد بـه
انگیزه های مختلف از انسان صادر شود .بررسی وقف در وجه انگیزشی آن مـیتوانـد
تحلیل اقتصادی وقف با خروجی ها و آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را تسهیل و به
مدیریت و گسترش آن در جامعه کمک کند .وقف رفتاری منتسب به فرد است کـه
در آن فرد مال خود را در یک دوره و یا به طور دائم از ملکیت خود خارج و منافع آن
را به مصار خا کـه بیشـتر جنبـۀ عمـومی دارد اختصـا مـیدهـد .ایـن رفتـار
می تواند ناشی از انگیزه های متعددی چون انگیزههای روانی ،اقتصـادی و اجتمـاعی
باشد.
بهطور کلی انگیزه بهعنوان نیرویی درونی نقش مهمی در رفتار انسـان دارد .عوامـل
درونی انگیزه یعنی شـناخت ،هیجـان و نیـاز (جسـمی ،روانـی و اجتمـاعی) ،و عوامـل
بیرونی آن (خانواده و اجتماع) ،میتواند موجـب انگیـزه در رفتـار وقـف داشـته باشـد.
انگیزه در وقف در چارچوبهای نظری متفاوتی تحلیـل پـذیر اسـت .در دیـدگاه ویـل
دورانت دورۀ میان سالی که اعتقاد به کوشش و مجاهدت واحتیـاط وجـود دارد تـالش
فراوانی در امـور فـردی و اجتمـاعی همـراه بـا احتیـاط شـکل مـیگیـرد کـه وقـف در
چارچوب مشارکت مستقیم در امور اجتماع کمک به همنوعان کسب منزلت اجتماعی
و محافظت از دارایی انجام پذیر است .در ویژگی شخصیتی باور به سنت و رسـوم نیـاز
به استراحت ،توجه به دین و حکمت ،دارای ترس ،دوراندیشی و بدبینی موجب عمل به
سنتهای گذشتگان ،رفتار متدینانه ،حکیمانه و دور اندیشانه میشود .و بهطور خـا
عمل به دستورات دینی صدقه جاریه ،کمک به دیگران ،مشارکت غیر مستقیم در امـور
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اجتماعی ،کمک به همنوعان ،کسب منزلت اجتمـاعی ،محافظـت از دارایـی و تـأمین
آینده فرزندان موجب رفتار وقف میشود.
در دیدگاه اریکسون دوران بزرگسالی عوامل رشد روانی چون صمیمیت ،بردبـاری و
باروری با رفتار عام مشارکت در کار دنیا ،تهیه امکانات برای خانواده همـراه اسـت کـه
میتواند در چارچوب مشارکت اجتماعی ،کسب منزلت اجتماعی ،حفظ دارایی ،تامیت
آتیه فرزندان و حمایت از خانواده به رفتار وقف منجر شود .کمـک کننـدههـایی چـون
نبود حکایت قانونی ،عدم اعتماد به قوانین و نیـز فرزنـدان و تبلیغـات مشـارکت جـویی
میتواند به انگیزه رفتار وقف کمک کند و در کهنسالی عوامل رشد روانی یکپارچگی
و به کمال رسیدن رفتار عـام ،رضـایت از گذشـته و تکمیـل موفقیـتهـا ،نارضـایتی از
گذشته و جبران آن به دنبال دارد .همچنین در این قالب رفتار خا وقف نیز بـه ماننـد
بزرگسالی تحقق پذیر است.
در چارچوب دیدگاه مازلو وقف اینگونه مـیتوانـد تحلیـل شـود کـه نیـاز فیزیولوژیـک
انگیزه بقای ذات و بقای نوع را ایجاد میکند که صیانت از خود و صیانت از نوع بـه شـکل
رفتار عام و وقف اهلی و وقف خیری به شکل رفتار خا میتواند نمود آن باشد.
نیاز به امنیت :امنیت مالی خود ،امنیـت مـالی فرزنـدان ،امنیـت مـالی همنوعـان را
میطلبد که وقف اهلی و وقف خیری میتواند به آن پاسخ دهد.
نیاز به تعلق اجتماعی :انگیزه روابـط خـانوادگی ،اجتمـاعی و منزلـت اجتمـاعی را
شکل میدهد و آن به رفتار عام ،نیکی به خویشـاوندان ،حسـن معاشـرت بـا همسـران،
رفتار خوب با دیگران ،احسان ،همکاری ،همبستگی ،امر به معـرو و نهـی از منکـر،
عفو و ایثار را توجیه میکنـد و رفتـار وقـف اهلـی و خیـری در ایـن چـارچوب تحلیـل
میشود.
نیاز به احترام :انگیزه طلب حرمت ،رسمی شمرده شدن ،مورد مـدارا واقـع شـدن و
آن موجب رفتار عام کسب منزلت اجتماعی رفتار خا وقف خیری میشود.
نیاز به تحقق خویشتن :انگیزه کمال گرایی و گرایش به خیر را ایجاد میکند و آن
رفتار عام دستیابی به منزلت اجتماعی ،سعادت دنیوی و اخروی و رفتار خا وقـف
خیری را میتواند درپی داشته باشد.
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بررسی و تحلیل انگیزههای وقـف در ادبیـات اقتصـاد در چـارچوب رویکـرد اقتصـاد
متعار و رویکرد اقتصاد رفتاری امکان پذیر است .در چارچوب رویکرد اقتصاد متعار
خود خواهی انگیزۀ تأمین خود و خانواده و کسب منزلـت اجتمـاعی را ایجـاد مـیکنـد و
رفتار عام مراقبت از دارایی و مشارکت اجتماعی را که وقف اهلی و خیری میتواند رفتـار
خا این پیامد باشد .منفعت طلبی میتواند انگیزۀ افزایش سود و کاهش زیـان و حفـظ
دارایی را ایجاد کند .فعالیت سـودآور و وقـف اهلـی و خیـری بـهعنـوان پیامـد مـیتوانـد
مصادیقی از این مورد باشد .این رفتار هنگامی شـکل مـیگیـرد کـه فـرد بتوانـد بـا وقـف
موقعیتی بهدست آورد که برخی هزینهها مانند مالیات را از خود دور کند.
در چارچوب رویکرد اقتصاد رفتاری دیگرخواهی :موجب تحمل هزینه برای منفعت
بیشتر دیگران میشود .رفتار عام دیگر خواهی با مشارکت اجتماعی به شـکل فعالیـت و
هزینه کرد است که وقف خیری و اهلی مواردی از آن است .عامل تقابـل بـا تشـویق و
ت نبیه دیگران به رفتار صر هزینه برای کنترل آنها میتواند منجر به وقف خیـری شـود.
ترجی باورهای اخالقی در تعارک بین تمـایالت شخصـی و باورهـا مـیتوانـد موجـب
مشارکت در رفع محرومیتها و تنگناها در شکل رفتار عام و وقف خیری و وقف اهلی
بهعنوان رفتار خا شـود .انصـا مـیتوانـد موجـب تقسـیم منـافع خـود بـا دیگـران،
همکــاری ،و ...در چــارچوب رفتــار عــام و مشــارکت در افــزایش منــافع دیگــران و در
چارچوب رفتار خا وقف خیری وقف اهلـی پدیـدار شـود .تـرجی برابـری موجـب
تالش برای برابر کردن منافع خود و جامعه بهطور عام و وقف خیری و وقـف اهلـی بـه
طور خا میشود.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

جایگاه فضایح اخبقی در حیاات اجدمااعی بشار از دوران گذشاده و بار اساا
تاااریخ شااکحگیااری و تاااور اندیشااههای اجدماااعی و ماادنی از اعدبااار فراواناای
برخوردار بوده اسات .باهطور خاا  ،در ماورد پیوناد میاان اخابس و سیاسات،
اندیشمندان ملدل ی در شرس و غر عاالو ،سالن باه میاان آوردهاناد کاه شایخ
شها الدین سهروردی ،یکی از این اندیشمندان است .مقالۀ حارر ،باا توجاه باه
تأثیر زمینههای اجدماعی بر اندیشهها ،به ایان پرساش پاساخ داده اسات کاه« :باا
توجه به زمینههای اجدماعی مؤثر بر اندیشه سهروردی ،نتبت اخبس و سیاسات،
چه نقاطی را در اندیشۀ او آشکار میسازد؟» باه ایان منظاور باا بررسای نظریاات
عمده مرتبط با نقش زمینههای اجدماعی در افکاار ،از روش تل یقای اساکینر کاه
ازجمله روشهای ت تیری و کی ی بوده و در آن ،توجاه تومماان بار مادن و زمیناه
است ،بهره گرفده شد .این زمینهها که شامح تاأثیر طریا عرفاانی شایخ ،اندیشاه
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َ

ّ
ایرانشهری ،فبس ه مشائی و آموزههای اسبم بار شایخ اشاراس اسات ،در نقااه
تبقی میان اخبس و سیاست ،گزارههاایی شاامح حکومات حکایو مدألاه ،تقادم
اخاابس باار سیاساات ،نقااش شااهود در سیاساات ،نااور بااهعنوان اکتاایر قاادرت و
همچنین ،ایجاد تعادل میان شجاعت و محبت را به وجود آورده است.
واژگان کلیدی :اخبس و سیاست ،سهروردی ،اندیشه اسابمی ،فلتا ه سیاسای
اسبم ،مکدب اشراس.

مقدمه
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جایگاه فضایل اخالقی در حیات اجتماعی بشر از دیرباز و بر اساس تاریخ تحـول و
تطور اندیشههای اجتماعی و مدنی از اعتبار وافری برخوردار بوده است .اهتمام بـه ایـن
مقول ـۀ مهــم در زنــدگی فــردی اجتمــاعی را در ادبیــات و میــراث فکــری بازمانــده از
تمدنهای نخسـتین میتـوان ردیـابی نمـود .اخـالق و شـاخصهای اخالقـی و نسـبت
آموزه های اخالقی با امور اجتماعی و سیاسی در میراث فکری شرق و غرب از زوایـای
مختلف موردتوجه و مداقه واقع شده است .ارسـطو رسـالهای جداگانـه بـه نـام اخـالق
نیکوماخوس نگاشته بود که از قضا این رساله که در سدههای اولیه به عربی ترجمه شد،
در آموزههای مدنی و اجتماعی متفکران اسالمی منشأ تأثیر بوده است.
در مکاتب کالسیک فلسفه سیاسی نیز بیش از هر چیـز دیگـری ،فضـایل اخالقـی
مهماند و سعادت واقعی انسان ،زمانی محقق میشود که فرد به این فضائل برسد .البتـه
فضائل مورد نظر ،باید از سط فردی فراتر رفته و در سط اجتماعی نیـز بـروز و ظهـور
یابد .بهنظر میرسد «نه میتوان در فقدان سامان جامعه سیاسی به شکوفایی اخالقی دل
بست و نه به نظم و ترتیب صحی امور اجتماع بیعنایت به اخالق مردمـان و حاکمـان
امید بست» .درواقع ،وجهی از زنـدگانی انسـانها بـه حـوزۀ اجتمـاع ،قـدرت و روابـط
اقتدارآمیز بـاز میگـردد و ایـن وجـه از زنـدگی ،بـدون در نظـر گـرفتن اخـالق ،دارای
مفاسدی است .چراکه این مقولۀ مهم و ظریف ،نیـاز بـه مهـار و کنتـرل نهـاد دولـت و
متولیان عرصۀ سیاست عمومی دارد .با این مهار ،هم اخالق و هم سیاست ،فعال بوده و
به کار ویژههای خود خواهند پرداخت.
از منظر دینی ،سعادت و نیکبختی غایی بشر ،از طریق اصالح نف آدمـی در پرتـو
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فضائل اخالقی حاصل میگردد .به همین سبب است که ادیـان توحیـدی و ابراهیمـی،
بخصو آخرین و کاملترین آنها یعنی اسـالم ،پـرچمدار تـروی و تعمـیم آموزههـای
ْ ُ
اخالقی در زندگی اجتماعی بشر بوده است .حـدیث معـرو نبـوی کـه « ِإ َّنمـا ُب ِعثـت
ُ
ْ ْ
َِتمم مک ِارم اَخالق» ،به خوبی این رسالت الهی را در دعوت پیامبر خـاتم نشـان
میدهد.
تأثیرگــذاری اخــالق در حــوزه سیاســت ،در آراء اندیشــمندان اســالمی نیــز متبلــور
گردیده است و بهطور فرک ،میتوان این ایده را که اخالق در سیاست اثرگـذار اسـت،
پــذیرفت .در واقــع ،از دیــدگاه بســیاری از اندیشــمندان اســالمی ،سیاســت صــحی و
ارزشمند ،سیاست اخالقی است .بررسی چنین ایدهای (نسبت میان اخالق و سیاست)،
در اندیشه عالمان متقـدم و متـأخر اسـالمی در زمانـۀ کنـونی کـه حکومـت اسـالمی،
داعیهدار اسالمیسازی امور بخصو در عرصۀ سیاسـت اسـت ،میتوانـد در طراحـی
الگوی مطلوب سیاست اخالقی راهگشا باشد.
با این بیان ،در این پژوهش ،به سراغ شیخ شهابالدین سـهروردی بـهعنوان یکـی از
اندیشمندان کالسیک اسالمی در حوزۀ تفکر فلسفی و پایهگذار نگاه اشراقی در فلسفۀ
سیاسی رفته شده است .از آنجاییکه پرسش از اعتقاد یا عدم اعتقاد ایشان به پیوند میان
اخالق و سیاست ،پرسشی بدیهی و درعینحال ،فاقد نوآوری است ،سعی شـده اسـت
تا به این پرسش ،در خـالل پرسـش جـدی و پراهمیـت دیگـری پاسـخ داده شـود و آن
پرسش این است که :زمینههای اجتماعی موجود در دوران حیات سهروردی ،در تفکـر
سیاسی ایشان ،بهطور خا در پیوند میان اخالق و سیاست ،چه تأثیری گذاشته است؟
به این منظور ،پ از تبیین مفاهیم موردبحث در این مقاله ،به تبیین و توضی نقـش
زمینههای اجتماعی در تفکر یا همان چیزی کـه در مکاتـب معرفتشـناختی بـا عنـوان
جامعهشناسی معرفت شناخته میشود ،خواهیم پرداخت که بـرای تبیـین ایـن مسـلله ،از
روشی تلفیقی (با محوریت متون و زمینهها) ،استفاده میشود و در پایـان ،ایـن روش در
نگرش سهروردی به پیوند میان اخالق و سیاست جستجو خواهد گردید.

 .1مفهوم شناسی
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دو مفهوم اساسی این پژوهش یعنی اخالق و سیاسـت و همچنـین ارتبـاط مفهـومی
میان آندو ،نیازمند توضی و تبیین است که در ادامه به آن اشاره میشود:
ُُ
ُ
الف) اخالق :اخالق واژهای عربی است که مفرد آن «خلق» یا «خلق» و به معنای
سرشت و ّ
سجیه بهکار رفته است؛ خـواه ایـن سرشـت نیکـو و پسـندیده باشـد و خـواه
ناپسند .از همین جهت ،وقتی میگویند فردی دارای خلق زیبایی است ،یعنی سرشت و
صفت معنوی و باطنی پسندیدهای دارد (ابن منظور.)86/10 :1414 ،
یکی از بحثهای مرسوم اخالقی ،تعریف اخالق به حد وسط است (حتی اگـر آن
فعل در واقعیت اخالقی نباشد) ،در این دیدگاه که بسـیاری از عالمـان متقـدم اخـالق،
تحت تأثیر اخالق ارسطویی هستند ،فعل اخالقی را حالتی میانه ،در اطرا دو رذیله در
نظر میگیرند (ارسطو74 :1378 ،؛ طوسی ،)31 :1369 ،ازاینرو ،یک فعل صـحی اخالقـی،
جنبهای از افراط و تفریط را در اطرا خود دارد که اگر از ایـن حالـت میانـه انحـرا
صورت پذیرد ،فرد به دام این افراط و تفریط کشیده خواهد شد .بهعنوان مثـال ،جنـاب
قطبالدین شیرازی در تعریف تواضع بهعنوان یکـی از فضـایل اخالقـی ،آن را خلـق و
خویی متوسط میان تکبر و تحامق معنا کرده است (قطبالدین شایىازی ،)88/2 :1386 ،الزم
به ذکر است برخی صاحبنظران ،الزمۀ اخالق نیکو را تـدبیر امـور منطبـق بـا رهنمـود
خرد و عقل میدانند (طوسی.)79/10 :1409 ،
ب) سیاست :در معنای لغوی از سیاست ،نوعی امر و نهی نهفته اسـت؛ بهگونـهای
که وقتی گفته میشود نسبت به مردم سیاست ورزیده میشود ،یعنی به آنها امـر و نهـی
میگردد (واساطی زبیادی ،)321/8 :1414 ،امـا سیاسـت در مفهـومی کـه در دوران جدیـد
متداول گردیده ،ریشه در دولتشهرهای یونان باستان و چگـونگی حکمرانـی و دانـش
تدبیر شهرها دارد که بهطور معمول ،قدرت ،جامعه و دولـت را بـهعنوان جـوهرۀ اصـلی
سیاست در نظر میگیرند (احمدی طباطبایی ،)55-52 :1387 ،علـیرغم ایـن معنـای کلـی،
ارائه تعریفی صری و واحد از سیاست ،امر بسیار دشواری بوده که هیچگاه میسر نشده
است .افرادی که از دیرباز به دنبال تعریف سیاست بودهاند ،همواره از منظری خا به

1. Leo Strauss
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این مفهوم نگریستهاند که با دیدگاه دیگران متفـاوت بـوده اسـت .ولـی بـه هرحـال ،در
بحث سیاست نیز آنچه قدر متیقن است ،صحبت از دولت و نهادی باالدستی میباشـد
که جامعه را راهبری میکند .دو سر طیف وظایف این نهاد یکی این است کـه دولـت،
باید در حد خدمات عمومی به مردم و کار ویژههای مادی انجام وظیفه کند و دیگری،
اینکه هدایت و راهبری جامعه را تا رساندن بـه سـعادت دنبـال نمایـد (کیخاا،)28 :1386 ،
میان این دو سر طیف نیز نظرات متعددی وجود دارد که توضی آن ،مجال خا خود
را میطلبد.
در کنار طیفبندی فوقالذکر ،برای روشنتر شدن مفهـوم سیاسـت و تبـادر آن بـه
ً
ذهن ،به دو مکتب عمده که معموال سیاست را در قالب یکی از این دو مکتب تعریف
کردهاند اشاره میشود :مکتب قدرت محور و هدایت محـور .مکتـب هـدایت محـور،
تشکیل دولت را به منظور تحقـق غـرک نهـایی خلقـت ،یعنـی هـدایت بشـر ،ضـروری
میداند .در این نگاه ،سیاست در کنار شریعت ،به دنبال رساندن انسان بـه قـرب الهـی
است؛ اما در مکتب قدرت محور ،سیاست و شریعت امری متمـایز و جـدا از یکـدیگر
محسوب میشوند (لوزایی ،)20 :1383 ،متمایز انگاشتن شـریعت و سیاسـت از یکـدیگر،
معنای خاصی از سیاسـت را در ذهـن میپرورانـد کـه در آن کسـب و حفـظ و توسـعه
قدرت ،بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی ،اصالت دارد.
ج) تأثیر اخالق بر سیاست :بحث از نحوۀ رابطۀ اخـالق بـا سیاسـت ،بحـث ادامـه
داری بوده است که به نظر میرسد به میزان کافی ،به این موضوع پرداخته شـده اسـت.
در این مقاله ،تأثیر اخالق بر سیاست ،از میان دیگر روابطی که این دو مفهوم میتوانند با
یکدیگر داشته باشند ،فرک گرفته شده است .با این فرک ،حوزه سیاسی زندگی بشر را
نمیت ـوان فــارغ از اخــالق در نظــر گرفــت ،چراکــه عرص ـۀ سیاســت عمــومی و نهــاد
قدرتمندی همچون دولت ،بدون در نظر گرفتن اخالق ،دارای مفاسدی است .البته این
امر در دنیای سنتی و مدرن کامال متفاوت است .مطابق تفسیری که للـو اشـتراوس 1در
کتاب «فلسفۀ سیاسی چیست؟» ارائه میدهد ،در فلسفۀ سیاسی متقدمین حتی ارسطو،
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اخــالق مقدمــهای بــر سیاســت اســت ،در حــالی کــه در دنیــای مــدرن و بــا ظهــور
شخصیتهایی نظیر ماکیاولی ،سیاست تقدم رتبی بر اخالق مییابد و اخـالق تـابعی از
کنشهای سیاستمدار محسوب میشود (اشتىاوس.)264-263 :1373 ،
از منظر دینی ،بـه حـدی بـه موضـوع اخـالق توجـه شـده اسـت کـه رسـول مکـرم
اسالم ،در حدیث معـرو خـود ،هـد از رسـالت خـود را اتمـام مکـام اخالقـی
میدانند(1پایناده ،)345 :1382 ،توجه پیشوایان معصوم بـه ایـن امـر و همچنـین علمـای
ً
دوران تمدن اسالمی ،تماما گواه بر این مسلله است که نمیتـوان رابطـۀ میـان اخـالق و
سیاست را در باالترین سط آن نادیده گرفت .حتی فارغ از تراث گرانبهای اسـالمی،
امروزه دنیای لیبرالیسم با تمام قدرت و تسلطش ،به یک نتیجۀ بسیار جالب رسیده است
و آن اینکه در دنیای سکوالر کنونی ،بدون توجه به فضـیلتها نمیتـوان زنـدگی کـرد.
درواقع ،راه برون رفت لیبرالیسم از چالشهای کنونی و مطرحشده ،همین اتفـاق اسـت
که چارلز تیلور را مجبور به ارائه بحث« زندگی فضیلتمند در عصر سکوالر» میکنـد.
(تیوور و رجایی.)1393 ،

 .2چارچوب روشی

در باب تبیین اندیشههای سیاسی ،رویکردهای مختلفی وجود دارد ،اما بهطور خا
میتوان از دو رویکرد اصلی نام برد که در ذیل آن ،روشهای مختلفی برای پرداختن به
اندیشه سیاسی تعریف میشود :نخستین رویکرد ،متن محور اسـت و رویکـرد دوم ،بـه
نگاههای زمینهمحور شهرت یافته است که در ادامه ،بیانی کوتاه از هر رویکـرد خواهـد
آمد .الزم به ذکر است که این رویکردها در نگـاهی کـالن ،ذیـل روشهـای تفسـیری
دستهبندی میشوند.

 -1-2رویكرد قرائت متنی

2

طبق این رویکرد ،ذات متن ،خودمختار است و دارای عناصر فرازمانی و فرا تاریخی
ُ
ْ ْ
ْ
ِ .1إ َّنما ُب ِعث ُت َِتمم مک ِارم اَخالق.

2. Methodology of Textual Reading

است .بنابراین وقتی با رویکرد متنمحور به سراغ متون کالسیک رفته میشود ،فـارغ از
زمینۀ اجتماعی و شرایط تار یخی آن اثر ،سعی بر این است که بر حکمت فرا تاریخی و
پرسش و پاسخهای فرازمانی موجود در متن تمرکز گردد (مىتضاوی ،)288 :1388 ،در ایـن
نگاه ،دخیل کردن هرگونه اطالعاتی غیر از آنچه در متن است ،مانع از فهم صحی متن
میشود .درواقع ،این دیدگاه بر اساس یک فرک بنا شده است که متن ،توضی دهنـده
خود است (مىتضوی ،)162 :1386 ،بنابراین در این رویکرد ،تمام تالش محقـق بـرای فهـم
اندیشۀ یک متفکر ،به فهم متن مؤلـف و عقدهگشـایی از پیچیـدگیهای مـتن مصـر
خواهد شد.

 -2-2رویكرد قرائت زمینهای

1
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در این رویکرد ،چهارچوب یا زمینه 2بهعنوان عامل تعیینکننده معنای متن شـناخته
میشود و در واقع ،اندیشه را باید در یـک دورۀ تـار یخی خـا و بـر اسـاس تحـوالت
کان
سیاسی و اجتماعی فهم کرد (مىتضوی ،)172 :1386 ،طبق این روش ،برای فهـم مـتن بایـد
احا
زمینۀ کلی را که متن در آن پدید آمده ،بازسازی نمود .بهعنوان مثال ،در نگـاه افـرادی
نظیر اسپر یگنز ،برای فهم اندیشۀ یک فرد؛ نقـش بحرانهـا و شـرایط عینـی موجـود در دیــــث
امامیه و
زمان اندیشمند ،نیازمند توجه جدی است (اسپىیگنز.)37 :1377 ،
متنشنا
 -3-2رویكرد تلفیقی
خــــت
3
روششناسی کوئنتین اسکینر از جمله ابزاری است که به نظر میرسد در این مقاله ،قرآنم
میتواند بهعنوان چارچوبی نظری ،نقش روش تجزیه و تحلیل مسلله را ایفا نمـوده و در
پاسخ به پرسش تحقیق یاری رساند .اسکینر به سـبب ناخرسـندی از الگوهـای تحلیلـی
لیبـرال و مارکسیسـتی ،روش زمینهگرایانـه جدیـدی را مطـرح سـاخت ( Tully, 1988,
 ،)p489او با انتقاد از دو رویکرد متنمحور و زمینه محور ،برای تبیین اندیشه سیاسی ،به
هر دو مؤلفه متن و زمینه توجه نمود .اسکینر ،این فرک رویکرد متن محور را زیر سؤال
کود

2. Context
3. Quinten Skinner

زمینههای مؤثر بر نسبت اخالق و سیاست در اندیشه سهروردی

1. Methodology of Contexual Reading
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برد که میگوید :اطالعات خود متن برای فهم آن کافی بـوده و مـتن ،توضـی دهنـده
خود است .اسکینر ،توجه صر بر متن را باعث در معرک انـواع مختلـف ابهـام قـرار
گرفتن میداند.
در یک جمعبندی از روش اسکینر باید گفت که او معتقد است عالوه بر دسـتیابی
ً
بهمعنای ذهنی متفکر که معموال از طریق مطالعـه نوشـتهها یـا بیانـات او قابـل دریافـت
است ،باید از هرمنوتیک قصدگرا 1نیز استفاده شود .به اعتقاد اسکینر ،برای فهـم قصـد
مؤلف ،باید به سراغ مجادالت و پرسشهایی رفت که در زمان آن متفکـر مطـرح بـوده
است و او قصد داشته به آنها پاسخ بگوید (کیخا ،)54 :1386 ،اسـکینر بـا الگـوی خـا
خود در عرصه اندیشه شناسی ،نشان داده اسـت کـه ایـن شـیوه در بررسـی اندیشـههای
برجســته ،کــارآیی قابــل تــوجهی دارد .درواقــع او عقیـده دارد کــه اندیشــمندان عرصـۀ
سیاست در طول تار یخ ،پاسخهای منفردی به سؤاالت مفرد دادهاند و با بیـانی خـا ،
در پی حل مشکلی بودهاند که به آن زمینه خا مرتبط است (گوشنی.)99 :1387 ،
هرچند به دیدگاه اسکینر که به جهاتی ،در زمرۀ دیدگاههای تار یخینگر 2اسـت ،از
طر فالسفهای ازجمله للو اشتراوس 3انتقاداتی وارد گردیده ،اما نگارندگان ایـن مقالـه
سعی دارند از ایدۀ کلی اسکینر که توجه توممان به متن و زمینه را در فهم اندیشۀ سیاسی
متفکر ضروری میدانند ،بهره ببرند.

 .3زمینههای فكر سهروردی

بهطور کلی ،آثاری که از شیخ اشراق بـهدسـت رسـیده اسـت ،نوشـتههای کوتـاه و
بلندی است که به سبکهای مختلف فلسفی ،داستانی و عرفـانی ،بـه رشـته تحریـر در
آمده است که در چند دهـۀ اخیـر ،بـه شـکل جدیـدی در  4جلـد بـه چـار رسـیده و
1. purposive interprtation
2. historicism

 .3بهعنوان مثال ،وی معتقد است که فالسفه سیاسی ،با توجه به شرایط موجود و آنچه از منظر عموم مفهوم
بود ،میان نظرات خود و تعصبات عصرشان انطباقی حسابشده برقرار کردهاند .اشتراوس میگوید حتی
اگر بپذیریم که تعالیم سیاسی متفکر بهطور کلی مقید به شرایط تاریخی اسـت ،بـاز هـم ایـن امـر اثبـات
کننده این مطلب نیست که فلسفه سیاسی او نیز چنین باشد (.)Strauss, 1949, p37
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همچنین ،در طول این سالها ،شروح متعددی بر این کتابها در قالـب کتـاب و مقالـه
توسط افرادی نظیر دکتر داوری اردکانی ،دکتـر نصـر ،پروفسـور هـانری کـربن و دکتـر
دینانی نوشته شده است .البته بیشتر این شروح ،جنبههای فلسفی و عرفانی دارند و جای
خالی نگاه سیاسی در شروح آثار سهروردی ،محسوس است .بـا ایـن حـال ،آثـار قابـل
مالحظه کمی نیز در این زمینه وجود دارد (رستموندی.)333 :1388 ،
با توجه به اتخاذ روش تلفیقی در تحلیل دادههای این پژوهش ،عالوه بر توجه به آثار
مکتوب یاد شده و شروح آن ،نگاهی به زمینههای شکلگیری و تکوین آراء سهروردی
خواهیم داشت .چراکه نقش این زمینهها و تأثیر آن بـر آراء ایشـان تـا حـدی اسـت کـه
برخی اعتقاد دارند آیین سیاسی اشراقی ،بیش از هر چیز ،بیان باورهـای همگـانی زمـان
سهروردی بر پایه اعتبـار حکومـت افـراد دانـا و حکـیم یـا بـه عبـارتی همـان پادشـاه -
فیلسو افالطونی است (ضیائی.)398 :1370 ،
بنابراین ،ابتدا زمینههای مذکور بررسی خواهد شد و سپ  ،با توجه بـه ایـن مـوارد،
متون مکتوب مالحظه میگردد .البته ذکر این زمینهها بهمعنـای عـدم اسـتقالل اندیشـه
سهروردی نیست ،چراکه هر فکری میتواند دارای زمینههایی باشد ،اما مهم ایـن اسـت
ً
که یک اندیشمند ،صرفا به این زمینهها مقید نبوده باشد و نه تنها در یک نظام فکـری،
این زمینهها را تحلیل کند ،بلکه ابداعاتی نیز به ارمغان آورد؛ خواه این ابداعات مربـوط
به تعریفی جدید از مفاهیم باشد ،خواه با بیان یک مفهوم جدید و تازه.
طبق آنچه در سطور باال دربارۀ توجه توممان به متن و زمینههای اندیشـهای متفکـران
بیــان گردیــد ،یکــی از آثــاری کــه بــه ســؤال نویســنده مقال ـۀ حاضــر در بــاب زمینــه و
سرچشمههای حکمت اشراق تا حد زیادی پاسخ گفته ،کتابی تحت عنوان «نگاهی بـه
سرچشمههای حکمت اشراق و مفهوم بنیادی آن» ،نوشته دکتر صمد موحـد میباشـد.
همچنین ،فیلسو و اسالمشناس فرانسوی ،پروفسور هانری کربن نیز در کتاب «روابط
حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان» ،این نگاه را در بررسی اندیشۀ شیخ اشراق ،بهکار
بستهاند .در بخش پنجم از کتاب دکتر تقی رستموندی با عنوان «اندیشه ایرانشـهری در
عصر اسالمی» ،نیز مطلبی برای نشان دادن تأثیرگذاریها بر شیخ اشراق آمده است .بـه
عقیده نویسندۀ این کتاب ،سهروردی از نادر چهرههایی است که در نوشـتههای خـود،

سرچشمههای فکری خود را تشری نموده و از شخصیتهایی نام میبرد که بـر فکـر و
روح او تأثیر گذاشتهاند (رساتموندی ،)341 :1388 ،در ادامه ،سعی خواهد شـد بـه مـواردی
که در منابع مختلف ،در باب زمینههای اثرگذار بر اندیشه سهروردی آمده است ،اشـاره
شود .البتـه ،شـناخت فضـای سیاسـی قـرن ششـم کـه سـهروردی در آن میزیسـته ،در
شناخت اندیشه وی ،یاری رسان خواهد بود که به این جو غالب در فضـای آن روز نیـز
پرداخته میشود.

 -1-3اوضاع سیاسی قرن ششم
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قرن پنجم و ششم هجری در ایران ،همزمان بـا روی کـار آمـدن ترکـان سـلجوقی و
تسلط آنان بر قسمت شرقی خالفت اسالمی است .آنان با تصر بغداد و خاتمـه دادن
به حکومت آلبویه ،حاکم قلمروی اسالمی شدند .یکی از ویژگیهای مهم این دوره،
تعصب شدید سـالجقه بـه مـذهب تسـنن بخصـو گرایشهـای حنفـی بـوده اسـت
(مدیىشاانهچی ،)217 :1389 ،همچنــین دکتـر حلبــی بــه نقـل از شــهرزوری ،دورهای را کــه
سهروردی در آن میزیسته و افرادی که با آنها مأنوس بـوده ،خـالی از تعصـب ندانسـته
است (حوبای ،)370 :1361 ،بنابراین میتوان گفت تعصبی در سط حاکمان و عموم مردم
در این دوره حکمفرما بوده است.
سرانجام سهروردی ،کشته شدن توسط حاکم حلب است که ابن خلکان در کتـاب
وفیات اَعیان ،دلیل آن را مخالفت او با شرایع و مذاهب متداول آن زمان میدانـد (ابان
خووان ،)273/6 :1364 ،شهرزوری نیز در کتاب تار یخ الحکما ،بیـان حکمـت و اسـکات
علمی علمای حلب را عامل حسادت و توطله برای قتل شیخ دانسـته اسـت .او روایـت
میکند که برای حذ شیخ ،نسـبتهای بزرگـی همچـون ادعـای نبـوت بـه او دادنـد
(شهىزوری.)461-460 :1365 ،

درواقع ،در چنین شرایطی که دولتهای اسالمی ،دنبالهرو مذاهب متداول هستند و
همچنین ،در مقصد پایانی سهروردی در حلب کـه پـ از جنگهـای صـلیبی ،تغییـر
فکری از تشیع به تسنن صـورت گرفتـه اسـت و تفکـرات عرفـانی و فلسـفی ،مخالفـان
خا خود را دارد ،شیخ اشراق به افشای حقیقتی باطنی دست میزند که توان مقاومت

در برابــر مخالفتهــای مــذکور را نــدارد (نصااى ،)11 :1348 ،بنــابراین ،در دورۀ حیــات
سهروردی ،باید به این چالش سیاسی غالب ،توجه جدی و خا داشت.

 -2-3طریق عرفانی شیخ

اصو

در میان بحثهای مختلفی که از سهروردی بـه یادگـار مانـده اسـت ،جنبـههایی از
محتوای صوفیه به چشم میخورد .او میگوید که قطب حاکم باید با عالم غیب مرتبط
شیوه
باشد و اگر خانهنشین هم باشد ،باز ریاست و امامت متعلـق بـه اوسـت .ایـن مطلـب از
گزارههایی است که در عرفان مطرح میگردد .همچنین ،تأکیـد سـهروردی بـر برخـی های
نشانههای عرفانی نظیر طی اَرک ،راه رفتن بر روی آب و پـرواز در هـوا نیـز میتوانـد تربی
مؤید تأثیرگذاری نگاههای عرفانی در اندیشه وی باشد (یثىبی.)59 :1385 ،
ت
هانری کربن ،افادات سه مظهر بزر عرفان ،یعنی هرم  ،زردشـت و افالطـون را کود
در نظر سهروردی ،مـورد اعتمـاد میدانـد (کاىبن ،)30 :1382 ،بـهطور مشـخص ،عبـارت
کان
سهروردی در کتاب حکمةاْلشراق ،گویای تأثیر نگـاه عرفـانی  -شـهودی افالطـون و
احا
اسالفش بر اوست .او در این کتاب چنین آورده است که:
«من اصول عالی عقاید آنان [حکیمان الهـی ایـران] را کـه اصـل نـور بـود و تجربـه دیــــث
افالطون و اسالفش نیز آن را به مرحلۀ شهود رسـانیده بـود در کتـاب خـود موسـوم بـه امامیه و
حکمةاْلشراق إحیاء کردهام و در این کار هیچک بر من پیشی نجسته اسـت» (کاىبن ،متنشنا
خــــت
.)275 :1352
قرآنم
در جای دیگری نیز کربن به نقل از سهروردی چنین میآورد:
لو

در سرچشمههای عرفانی تفکر سهروردی ،میتوان بهطور خا  ،تأثیر عارفان بهنامی
همچون بایزید بسطامی و حالج را نظارهگر بود .آنچه بایزید در مورد معراج و همچنین
نور الهی و فنا و وحدت میگوید ،یادآور همان مطالبی است که شیخ اشـراق در مـورد

زمینههای مؤثر بر نسبت اخالق و سیاست در اندیشه سهروردی

« موجودات نور که هرم و افالطـون آن را مشـاهده کردنـد و تشعشـعات سـماوی،
منابع نور جالل و جبروت نور کـه زرتشـت آن را پیـام آورد ،سرچشـمههای روشـنایی
مجد و جالل که جذبه و اشتیاق روحانی ،پادشاه بهدین و فرخنده نهاد ،کیخسـرو را
به سوی آن عروج داد» (کىبن.)277 :1352 ،

فنای در خلسه ،فنای اکبـر فنـای در فنـا و عـروج حکیمـان متألـه میگویـد .همچنـین
اشارات نوریه شیخ اشراق ،به اندیشههای حالج قرابت دارد (موحد.)198 :1384 ،
عالوه بر طریقت نظری شیخ اشراق در عرفان ،علی اصغر حلبـی در کتـاب تـاریخ
فالسفه ایرانی ،به کوششهای عملی سهروردی اشاره مینماید که در نهایت ،منجر بـه
جایگاه رفیع ایشان در عرفان عملی میگردد:

« در خلوت به اوراد و اذکار اشـتغال داشـته و غالـب ایـام سـال روزه بـوده و در هفتـه
یکبار افطار میکرده تا آنکه به مقامات عالیـه و نهایـت مکاشـفه رسـیده و صـاحب
کرامات و خوارق عادات گردید و به واسطۀ آن امور عجیبی که از او ظاهر گردید ،او
را خالق البرایا=آفریدگار مردمان نامیدند» (حوبی.)369 :1361 ،

 -3-3اندیشه ایرانشهری در آراء سهروردی
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زندگی شهابالدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سـهروردی ،در سـال  549ه.
ق و از قریــه ســهرورد واقــع در شــمال غــرب ایــران آغــاز میشــود (کااىبن273 :1352 ،؛
 ،)Nasr&Leaman, 2001, p434بنابراین ،او یکی از متفکرین ایرانی محسوب میشـود .بـا
مشاهده آراء مختلفی که در مورد وی داده شده است ،کمتر ین تأثیر اندیشـه ایرانشـهری
بر وی را میتوان در تمجید از پادشاه ایرانی نظیر کیخسرو مشاهده نمـود (ساهىوردی1380 ،
ب ،)188-186/3 ،هرچند عدهای سعی نمودهاند تا تأثیرات اندیشه ایرانشهری بر سـهروردی
ً
را صرفا در اقتباس ظاهری اصطالحات و واژهها و از نـوع مشـابهت زبـانی و ادبـی جلـوه
دهند ،اما افراد دیگری در آن سوی طیف ،وجـود نـوعی پیونـد محتـوایی و مشـابهتهای
نظری و فکری را نیز تصدیق مینمایند (رستموندی ،)344 :1388 ،بهعنوان مثـال ،سیدحسـین
نصر میگوید وقتی سهروردی ،در قسمت آخر کتاب عقل سرخ یا الواح عمادی خویش،
داستان شاهنامه را پیش کشیده و پ از گفتگـو دربـارۀ آن ،آیـاتی از قـرآن مـیآورد ،بـه
دنبال آن است تا معنی درونی آن داستان و آیـات قرآنـی را واحـد بدانـد (نصاى،)18 :1348 ،
همچنین هانری کربن در کتاب تار یخ فلسفۀ اسالمی ،عبارتی را از زبان جناب سهروردی
آورده است که پیش از این بیان گردید؛ این عبارت عالوه بر نشـان دادن تـأثیر آموزههـای
عرفانی بر وی ،نشانگر تأثیرگذاری اندیشههای حکیمان الهی بر تفکرات شـیخ در کتـاب
حکمةاْلشراق است (کىبن.)275 :1352 ،

دکتر سیدیحیی یثربی در کتاب حکمت اشراق سهروردی نیز با استفاده از شواهد و
قرائن تاریخی ،در پی اثبات این نکته است که در نیمۀ دوم قرن ششم که زمانـه حیـات
سهروردی است ،حال و هوای آیین زرتشتی بهعنوان یکی از پایههای اندیشه ایرانشهری
در منطقه وجود داشته و علیرغم فت ایران توسط مسـلمانان و اسـالم آوردن مـردم آن،
اعتقادات زرتشتی نه با عظمت دیرین ،امـا هـمچنـان در هالـهای قداسـت و افسـانه ،بـه
حیات خود ادامه میداده است (یثىبای ،)33 :1385 ،به هر حال اگر با واقعگرایی به سـراغ
اندیشه سهروردی برویم ،نمیتوان از تعالیم ایران باستان در آثار او به سـادگی گذشـت،
هرچند نمیتوان چنین بیان کرد که این تعالیم در آثار او عمیق ،گسترده و اعجابانگیز
است .موضوعاتی نظیر نور و ظلمت ،اسامی تعـدادی از شـاهان و پیشـوایان فرهنگـی و
فکری ایران ،نمونههایی از تقید سهروردی به اندیشههای ایران باستان است (یثىبی:1385 ،
.)36
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آنچه از دوران فلسفه در یونان باستان ،مورد تأیید و تأکیـد سـهروردی اسـت ،دوران
پیش از ارسطو میباشد که به عقیده وی ،دوران حکمـت ذوقـی و مشـرقی اسـت .وی
اعتقاد دارد که با ظهور شیوه استداللی ارسطو ،حکمت شرقی رو به افول رفته و فلسـفه
مغربی مشاء ،جایگزین آن شده است (رساتموندی .)343 :1388 ،همچنـین ،سـهروردی در
دوران علمآموزی خویش ،با کتاب البصائرالنصیر یه آشنا میگردد که در زمرۀ نخسـتین
آثاری است که از سبک منطقی ارسطو اعراک میکند .سهروردی ،بعدها از روش این
کتاب بهره برد و از منطق سهبخشی معناشناسی ،منطق صوری و منطـق مـادی اسـتفاده
کرد (.)Nasr&Leaman, 2001, p435
علی رغم نکتۀ فوق مبنی بـر مخالفـت سـهروردی بـا روش ارسـطو ،والبـری در
کتاب قطب الـدین شـیرازی و علـم اَ نـوار در فلسـفه اسـالمی ،بـه گـرایش برخـی
نویسندگان نظیر فضل الرحمن و توشیهیکو ایزوتسو اشاره دارد کـه معتقدنـد ،جنبـه
اثرپذیری سهروردی از فلسفه مشاء و از آراء ابـن سـینا را کـه تحـت تـأثیر اصـالت
ماهیت ارسطو بوده ،نمی تـوان نادیـده گرفـت (والباىی  ،)44-43 :1375 ،او در جمـع

اصو

ً
بندی نظرات مختلف ،نهایتا از فلسفی بودن اندیشه اشراقی سخن به میـان مـی آورد
(والبااىی  ،)50 :1375 ،البتــه ایـن اتفــاق ،چنــدان هــم دور از ذهــن بــه نظــر نمی رســد.
سهروردی در عنفوان جوانی و در دوره ای که در اصفهان مشغول به تحصیل بود ،با
آراء ابن سی نا آشنا شده است (کىبن.)273 :1352 ،

 -5-3نگرشهای اسالمی
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سهروردی بهعنوان یک مسلمان که برخی او را از پیروان مکتب تشیع دانسـتهاند ،در
بیان اندیشههای خود ،تحت تأثیر نگاههای اسـالمی نیـز بـوده اسـت .بـه عقیـده دکتـر
داوری اردکانی« ،سهروردی در عالم اسالم جزو اولین فیلسوفانی است کـه بـه آیـات و
روایات اسـتناد کـرده اسـت یـا درسـتتر بگـوییم پـیش از او کسـی بـا ایـن ظرافـت و
نکتهسنجی فیلسوفانه به آنها استناد نکرده است» (داوری اردکانی.)309 :1389 ،
البته تأثیرپذیری سهروردی از فالسفه مسلمان و دنبالهروی از افرادی نظیر فـارابی و
ابن سینا ،قرائت اسالمی او را از فلسفه ارسطویی نیز نمایان میسـازد .در تأثیرپـذیری از
نگرش عرفانی هم این مالحظه وجود دارد کـه تـأثیر عارفـان مسـلمان بـر وی ،غیرقابـل
انکار است.
در مجموعۀ تار یخ فلسفه اسالمی که توسط دکتر نصر و الیور لیمن جمعآوری شده
است ،تقابل نگاههای متعصبانه آن زمان ،با تفکرات سیاسی سهروردی ،با بیـان خـوبی
آمده است؛ در آن دوره که سلطان صـالحالدین ایـوبی ،درگیـر جنگهـای صـلیبی بـا
اروپاییهاست ،امر مهمتـری از دغدغـه قتـل یـک عـار  ،میبایسـت او را بـه کشـتن
سهروردی وا دارد .درواقع ،او سهروردی را تهدیدی علیه امنیت فکری قلمرو خود تلقی
مـیکـرده اسـت ( .)Nasr&Leaman, 2001, p435ایـن دیـدگاه کـه نشـان از بیپروایـی
سهروردی دارد ،طبق نقلهای تاریخی قابل تقویت میباشد؛ آورده شـده اسـت وی در
سفری به ماردین از بالد ترکیه ،به زیارت فخرالدین ماردینی عار و حکیم رفت .استاد
همواره از هـوش و اسـتعداد سـهروردی یـاد میکـرده ،ولـی همیشـه میگفتـه اسـت از
بیپروایی او به جانش میترسم (حوبی.)369 :1361 ،
در یک نگاه کلی به آنچه در باب اندیشۀ سیاسی سـهروردی بـهطور عـام و دیـدگاه

اخالقی او در سیاست ،بهطور خـا
موردبحث ،به شکل ز یر آورد:

گفتـه شـد ،میتـوان دسـتاورد وی را در موضـوع

اصو
جو غالب :قدرت ترکان سلجوقی (خالفت اهل تسنن)

لو
شیوه

چالش غالب :گسترش نگاههای متعصبانه مذهبی

های
تربی

نگرش
اسالمی

نگرش
عرفانی

نگرش
فلسفی

اندیشه
ایرانشهری

ت
کود
کان

 .4اخالق و سیاست در اندیشه سهروردی

شیخ اشراق ،بر اساس میراث فالسفۀ پیش از خود و طبـق دسـتهبندی دیرینـه ،آنـان
حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم مینمایند و از میان آن ،معرفت حقتعـالی

زمینههای مؤثر بر نسبت اخالق و سیاست در اندیشه سهروردی

احا
اندیشه سیاسی اشراق در پیوند اخالق و سیاست
دیــــث
امامیه و
نمودار شماره ( .)1الگوی تأثیر زمینههای اجتماعی بر نسبت اخالق و سیاست در
متنشنا
اندیشه سهروردی
خــــت
توضی آنکه از هنجار حاکم در آن زمان ،یعنی قـدرت ترکـان سـلجوقی (خالفـت قرآنم
اهل تسنن) ،و در فضایی که گسترش نگاههای متعصبانه مذهبی بهعنوان چالش غالـب
محسوب میشود ،سهروردی با نگرشی اسالمی ،عرفانی ،فلسفی و ایرانشهری ،اندیشه
سیاسی اشراق را به وجود آورده است که هماکنون ،بعد از گذشت قرنهـا از حیـات و
زندگانی او ،همچنان بهعنوان یکی از اضالع مهم فلسفه سیاسی محسوب میشود.
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و فرای الهی یا به تعبیری ،علوم اخروی را برتری میبخشد (ساهىوردی 1380 ،ب-67/3 ،
 ،)69وی جایگاه سیاست را نیز ذیـل حکمـت عملـی تعریـف کـرده و از میـان شـقوق
سهگانه حکمت عملی ،یعنی حکمت خلقیه ،منزلیه و مدنیه ،سیاست را به قسـم سـوم،
یعنی مـدنیات مربـوط میدانـد (ساهىوردی 1380 ،الا  ،)3-2/1 ،امـا پـیش از پـرداختن بـه
نقطههای پیوند اخالق و سیاست ،ذکر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه اندیشـه سیاسـی
ً
سهروردی ،صرفا معطو به تبیـین ضـرورت اسـتقرار حاکمیـت حکـیم الهـی اسـت و
اینگونه نیست که همانند فارابی ،به طرح تفصیلی نظامات مدینه و یا رهبـری در جوامـع
پرداخته باشد (اسفندیار ،)123 :1392 ،در واقع ،اندیشه سیاسـی شـیخ اشـراق ،فاقـد دولـت
شناسی است و سیاست از نگاه وی ،ابزاری برای رسیدن به سعادت است؛ بنـابراین ،در
بررسی آراء وی و جستجوی پیوند اخـالق و سیاسـت در آن ،بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه
داشت .همچنین ،معنای اخالق در نگاه سهروردی ،تعریف خا خـود را دارد .طبـق
اصــالتی کــه او بــه نــور میدهــد ،اخــالق چیــزی جــز فیضــان انـوار قدســی بــه روح و
آمادهسازی فردی برای کسب مداوم آن نیست؛ اما با تعمق و تدقیق در آراء سـهروردی،
میتوان مواردی را در این زمینه ذکر نمود:

 -1-4حكومت حكیم متأله بر جامعه

شیخ اشراق اعتقاد دارد که زمین هیچگـاه از حکیمـان الهـی خـالی نبـوده اسـت و
جایگاه این حکیمان بـر روی زمـین ،نیـابتی از جانـب خداونـد در امـور پیغـامآوری و
همچنین قانونگذاری است (سهىوردی ،)20-18 :1377 ،به همین سبب ،میتوان حکومت
حکیم متأله بر جامعه را از سخنان سهروردی برداشت نمود .البته ایشان در نگاه ابتدایی،
پیامبر را بهعنوان رئی جامعه معرفی مینماید ،اما بعد از نبی ،عبارت «نـوع خاصـی از
فالسفه خردمند» را میآورد (سهىوردی 1380 ،ال  ،)95/1 ،کـه از نگـاه او ،همـان حکـیم
متأله است .درواقع ،فردی که سهروردی ،او را فرمانروای آرمانی میداند ،انسان کاملی
است که با فرا رفتن از قلمروهای مـادی ،بـه درجـهای از اخالقیـات رسـیده اسـت کـه
میتواند هدایت معنوی جامعه را بر عهده بگیرد .با این بیان «مقام خالفت کـه همپـای
ً
حکمت (و اخالقیات) است ،صرفا منصبی سیاسی نیسـت بلکـه در نگـرش اشـراقی از

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
زمینههای مؤثر بر نسبت اخالق و سیاست در اندیشه سهروردی

گستره وجودی بزر تری خبر میدهد و به منصـبی در سـاختار وجـودی هسـتی بـدل
میگردد» (رستموندی.)368 :1388 ،
این حکیم با واسطهای که بهعنوان مثال ،فارابی ،نامش را عقل فعـال میگـذارد ،بـه
حکیم علی اْلطالق که همان خداونـد متعـال اسـت ،متصـل میشـود (مفیادی،)1393 ،
درواقع ،حاکمی که قابلیت ارتباط با خداونـد را نداشـته باشـد و نتوانـد فرمـان الهـی را
دریافت کند ،مشروعیت الزم برای تصدی رهبـری جامعـه را نـدارد؛ بنـابراین ،تصـدی
جایگاه سیاست توسط فردی به جز حکیم غیر متأله ،عین بیاخالقی خواهد بود.
در این میان ،اگر به هر دلیلی ،حکیم متأله و واجد شرایط ،امکان ریاست بر جامعـه
را نداشت ،به عقیدۀ شیخ اشراق ،همچنـان تنهـا اوسـت کـه لیاقـت ایـن کـار را دارد و
حکیم متأله ،خواه بر تخت ریاست بنشیند یا خیر ،ریاسـت بـا اوسـت .اگـر جامعـه بـه
دست چنین فردی هدایت شود ،دوران روشنی رقم خواهد خورد و در غیر این صورت،
تاریکی بر جامعه حکمفرما خواهد بود (ساهىوردی ،)12/2 :1380 ،سهروردی ،حکیم متأله
در حالت دوم را قطب مینامـد کـه در گمنـامی ،ریاسـت را بـه عهـده دارد (ساهىوردی،
 .)20 :1377این نگاه سـهروردی کـه نبـودن قـدرت بـرای سـلطه و اعمـال حاکمیـت را
موجب از بین رفتن ریاست نمیداند ،قرابت فراوانی با مسلله امامت در اندیشـۀ سیاسـی
شیعه دارد و به سبب مذهب تشـیع سـهروردی ،میتـوان ایـن تأثیرگـذاری را بـه وضـوح
مشاهده کرد.
هانری کربن در این رابطه چنین مینویسـد کـه سـهروردی ،آن حکیمـی را کـه در
فلسفه و ریاضتهای روحانی بر دیگران تفوق داشته باشد ،در رمس سلسله مراتب حکما
قرار میدهد .بنابراین ،از نگاه او ،بین حکمای الهی ،درجه بندی وجود دارد .به عقیده
سهروردی ،چنین حکیمی که بر دیگران تفوق دارد ،قطب نامیده میشود .این نگـاه بـا
اعتقاد شیعه که مبتنی بر امامت اسـت ،قرابـت خاصـی دارد ،امـام در اصـطالح شـیعه،
همان قطب اَقطاب است (کوربن.)288 :1352 ،
باید گفت که تأکید فراوان سهروردی بر وجود امام متأله ،یکی دیگر از نقاط تالقی
اخالق و سیاست از دیدگاه او میباشد .از دیدگاه وی کـه نمایـانگر ریشـههای عرفـانی
شیخ شهید است ،نظام عالم و امور انسانها یا همان ریاست تامه و مقام خلیفه الهـی در

اختیار قطب یا امامی میباشد که به مقام تأله رسیده است (سهىوردی.)12 :1373 ،

نکته حائز اهمیت در رابطه با اعتقاد سهروردی به امامت ایـن اسـت کـه بایـد نقـش
زمانه را در ایـن رابطـه در نظـر گرفـت .گفتـه شـد کـه وی در شـرایطی میز یسـته کـه
ً
تعصبات خا مذهبی ،مـانع از بـروز علنـی تفکـرات بـوده و نهایتـا ،همـین تعصـبات
مذهبی است که فردی همچون سهروردی را تـاب نمـیآورد و او را بـه اعـدام محکـوم
مینماید.
همچنین ،آنچه در پ تأکیـدات شـیخ اشـراق بـر معرفـی عرفـای نامـدار اسـالمی
بهعنوان الگوی شاه آرمانی وجود دارد ،نقدی پنهانی بر حکومتهای زمـان خـویش و
ابراز نگرش منفی خود نسبت به سیاستهای آنان باشد (بستانی.)21 :1390 ،

 -2-4مدیریت جامعه بر مبنای دستورات الهی
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برخی وصف عقاید سهروردی به اشراق را بـهمعنـای نسـبت او بـا مشـرقزمین معنـا
کردهاند که چندان صحی بهنظر نمیرسد .بلکه مراد از اشراق ،روشن شدن است کـه
معنای حقیقی آن ،روشن شدن باطن و کشف و ذوق درونـی اسـت (حوبای.)379 :1361 ،
درواقع سهروردی ،فرآیند شناخت واقعی را مبتنی بر شهود میداند .او اعترا دارد کـه
این نگاه را در آراء افالطون دیده است .این بیان را هانری کربن در کتاب تاریخ فلسفۀ
اسالمی چنین آورده است که« :اعتقاد افالطون و اصحاب مشاهده (دربارۀ مثل) مبتنی
بر براهین اقناعی و استداللی نیست ،بلکه بر امر دیگری (شهود) استوار اسـت .چنانچـه
افالطون میگوید هنگام تجرد از کالبدم ،افالک نورانی دیـدم» (کاىبن ،)287 :1352 ،بـه
تعبیر هانری کربن ،سهروردی در این جهت ،حکیم متأله را هم مصـل میدانـد و هـم
ً
خالق ،یعنی حکمـای اسـالمی و روحانیـت ،دیـن را صـرفا بـه تشـر یع و تقنـین تقلیـل
ندادهاند ،بلکه در کنار شر یعت و طر یقت ،حقیقت و باطنی برای دین در نظر گرفتهاند.
در تفکر سهروردی ،در مرحلۀ اعالی روحانیت اسالم ،فلسفه و تصو از یکدیگر جدا
نیستند .به عقیدۀ شیخ اشراق ،حکیم متأله ،برترین شناسنده حقیقت است و حاکمیـت
او مشروعیت دارد .درواقع ،حکیم متأله با تزکیه نفـ و آمـاده شـدن بـرای مکاشـفه و
درک نور الهی ،خود را برای نقشآفرینـی سیاسـی مهیـا میکنـد .بـه عقیـده او ،مسـیر

دستیابی به شهود ،از طریق حرکت بهسوی کمال که همـان تشـبه بـه حقتعـالی اسـت،
ً
میسر میشود .مجددا مشاهده میشود که تخلـق بـه اخـالق ،بخشـی از مسـیر حرکـت
افراد ،بخصو رئی جامعه است.

 -3-4تقدم اخالق بر سیاست

اصو
لو

چنانچه سهروردی در مقدمه حکمة اْلشراق تأکیـد دارد ،عصـر حاکمیـت حکـیم
الهی ،عصر نور و فقدان چنین فردی ،عصر ظلمت نام دارد .با این حـال ،ایـن نکتـه بـه
معنای ضرورت جمعگرایی در اندیشه اشراقی نیست .شیخ اشراق به دنبـال حـل مسـلله های
انسانیت است چه این حل مسلله بهصورت فردی روی دهد و چه بهصـورت جمعـی؛ و تربی
البته اگر این مسـلله میخواهـد در قالـب مدینـه و جامعـه حـل شـود ،حاکمـان چنـین ت
مدینهای ،باید نشانی از الهـیبـودن حکومـت در دسـت داشــته بــاشند وگرنـه ،تأکیـد کود
خاصی بر تشکیل مدینه و شهرگرایی در آثار سهروردی مشاهده نمیشود (ضایائی:1370 ،
کان
 ،)397بنابراین میتوان چنین برداشت نمود که اخـالق در نظـر سـهروردی ،بـر سیاسـت
احا
تقدم دارد .به تعبیری دیگر ،شاید روزی برسد که سیاسـت را فـدای اخـالق کـرد ،امـا
هیچگاه اخالق ،فدای سیاست نخواهد شد .درواقع ،در فلسفۀ اشراق ،سیاست در ذیل دیــــث
اخالق معنا مییابد و این را تـا حـدودی میتـوان نتیجـه تأثیرگـذاری تصـو و عرفـان امامیه و
متنشنا
اسالمی و غلبه آن بر ساحت فلسفی اندیشه اشراقی دانست.
خــــت
 -4-4نفی تمسک به زور
قرآنم
در نظریات دولت که شاخه مهمی از مباحث علوم سیاسی محسوب میشود ،یکـی
از طرق تشکیل دولت ،از راه استیال و غلبه است که از نگاه برخی اندیشمندان ،مقبـول
واقع شده است .حتی در نظریۀ دولت در اسالم نیز برخی از متفکران اهل تسنن ،به این
موضوع اشاره دارند که طبق قاعده «الحق لمن غلب» ،کـسانی کـه قـدرت جسـمی و
نیروی بدنی و روانی بیشتری دارند حق حکومت بر جامعه را خواهند داشـت .یکـی از
افرادی که به این مسلله قائل است ،قاضی ابو یعلی از علمای حنبلـی قـرن پـنجم اسـت
(حاتمی ،)72 :1384 ،آنچه معلـوم اسـت در چنـین حـالتی ،نقـش اخـالق و گرایشهـای
اخالقی ،کمرنگ خواهد شد .چراکه جواز تشکیل دولت بهصورت غلبه و زور ،اختیار
شیوه
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و انتخاب انسانها را دچار خدشه نمـوده و همچنـین ،ممکـن اسـت منجـر بـه زیـر پـا
گذاشــتن مســائل اخالقــی شــود .شــیخ اشــراق در ایــن زمینــه ،در مقدمــۀ کتــاب
حکمةاْلشراق ،منظور خود را از ریاست جامعـه بیـان مـیدارد و تصـری میکنـد کـه
مقصودش ،ریاست از راه چیرگی نیست (ساهىوردی ،)12 :1373 ،بنابراین ،مـنش و روشـی
که سهروردی تجویز مینماید ،چیزی غیر از تشکیل و ادامه سیاست مبتنی بر قـدرت و
زور و غلبه است .او حاضر است حکیم متأله یا همان امام جامعه ،قدرت سیاسی نداشته
ّ
باشد ،اما به زور و تغلب متوسل نگردد .این سخن را میتوان از تقدم و اصـالت فـرد بـر
جامعه در اندیشه سهروردی برداشت نمود (رستموندی.)406 :1388 ،
بنابراین ،نگاه سهروردی به هیچ وجه به نگرشی که مبتنی بر حق حکومت بهوسـیله
غلبه و زور هستند ،نزدیک نیست ،بلکه مشابهتهای فراوانی بـا دیـدگاههای آرمـانگرا
دارد ،در دیدگاه آرمانی ،امام جامعه ،از دو فضیلت علم و عصمت برخوردار است.

 -5-4ایجاد تعادل میان شجاعت و محبت

سهروردی نیز هماننـد خواجـه نصـیرالدین طوسـی (طوسای ،)133 :1369 ،و مسـکویه
رازی (مسااوویه رازی ،)110-109 :1412 ،نگــاهی حــد وســطی بــه مقــوالت انســانی دارد؛
بنابراین ،حکیم متأله از نظر او باید تساوی و وحدت را در امور نامساوی برقـرار نمایـد.
(اسافندیار ،)129 :1392 ،بــا ایــن بیــان ،شــخص حــاکم ،همانقــدر کــه بایــد بــه دالوری و
شجاعت اهمیت دهد ،باید عشق و محبت را نیز لحاظ کند و درواقع ،توازنی میـان ایـن
صفات ایجاد نماید .به اعتقاد سهروردی ،چون سراسر هستی بر اسـاس محبـت و قهـر،
قهر نور عالی بر نور زیرین و عشق و شور نور زیرین به نور عالی سامان یافته اسـت ،در
صورتی که بر نف ناطقه عامل قهر غالب باشد ،نفـ بهرهمنـد از فـره ،دالور و قـاهر
میگردد و در صورتی که عامل محبت غالب باشد ،نف فرهمند مظهر عشق میگـردد
و همه به او میل پیدا میکنند و اگر از هر دو به حـد متعـادل بهرهمنـد باشـد ،حکیمـی
حاکم میگردد و صاحب کیان (کىبن ،)1382 ،البته بهنظر میرسد بـا توجـه بـه آنچـه در
مخالفت شیخ اشراق با چیرگی بیان گردید ،منظور ایشان از شـجاعت و دالوری و فـره،
استفاده از زور و غلبه نیست.

 -6-4عدم اصالت شر

میراث فالسفه پیشین در نگاه شیخ اشراق به مسلله شر ،تأثیرگذار بوده است ،چراکه
ایشان ،صدور شر را از سوی نوراَنوار ،محال میداند (ساهىوردی ،)362 :1377 ،بنـابر ایـن
ایشان نیز معتقد است که شر ،عدمی است .درواقع خیر وجود دارد و فقدان آن یا عـدم
کمال چیزی ،شر را نمایان میسـازد .بـا ایـن بیـان کـه نشـانگر نگـاه مثبـت ایشـان بـه
پدیدههای اجتماعی است ،میتوان چنین گفت که انسانها از طریق خیر اصیل به مسیر
سعادت و کمال رهنمون میشوند؛ بنابراین ،انسان در حیات فردی و اجتماعی خود ،از
طریق اخالق که نمایانگر خیر و خوبی در دنیا میباشـد ،میتوانـد بـه سـعادت واقعـی
دست یابد.
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بیشک سهروردی در تکوین نظام فلسفی اسالم ،بهمعنـای عـام آن ،سـهم بسـزایی
دارد که به تعبیر دکتر داوری اردکانی ،اگر هیچ چیز از او آموخته نشـود و یـا بـه برخـی
مطالبش نقد وارد شود ،حداقل ،زبان فلسفه او از نمونـههای کمنظیـر در تـاریخ فلسـفه
اسالمی است که بدون توجه به این زبان ،یـادگرفتن فلسـفه اتفـاق نخواهـد افتـاد (داوری
اردکانی ،)312-311 :1389 ،با این حال ،دریافت فلسفۀ سیاسی سهروردی ،امـری دشـوارتر
بهنظر میرسد ،چراکه دغدغۀ سهروردی ،بیش از اینکه اجتماعی باشد ،به حوزۀ فـردی
و رابطه افراد با نوراَنوار بازمیگردد .البته این سخن بدان معنا نیست ک شیخ اشـراق،
فاقد اندیشه سیاسی بوده است.
به عقیده سهروردی ،انسان کامل ،به جهت تخلق به اخالقیات که ناشی از تسلط بر
خویش است ،بر دیگران میتواند تسلط داشته باشد .درواقع ،قدرت مرتبـهای از مراتـب
نفسانی است که پ از غلبه بر نف و آمادهسازی آن پدید میآید .هنگامیکه نور بـه
یکی از شاهان تعلق گیرد و یا یکی از صاحبان قدرت با طی مراحـل سـلوک بـه چنـین
نوری دست یابد ،آنگـاه دامنـۀ تـأثیر نـور بـه عرصـۀ سیاسـت کشـیده شـده و موجـب
شکلگیری مدینه فاضله و حاکمیت الهی بر روی زمین میشود .در چنین حـالی ،فـره
کیانی به شخص شاه اعطا میشود که این تعبیر ،یکی از مرتبطتـرین مفـاهیم مـرتبط بـا

اصو
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حوزه سیاست و مسائل اجتماعی است .درواقع ،فره ،توان و نیرویی است کـه خداونـد
در صورت قابلیت موجودات به آنان اعطا میکند .میتوان گفت که این بیان ،خالصـۀ
دیــدگاه سیاســی ســهروردی اســت ،بــا ایــن حــال ،در البــهالی نظــرات فلســفی ایشــان،
برداشتهای سیاسی مختلفی میتوان داشت.
در مقــام جمــع بنــدی نســبت اخــالق و سیاســت در اندیشــه ســهروردی و کیفیــت
تأثیرگذاری زمینههای مؤثر بر وی که بیشتر ،فکری و سیاسی و اجتمـاعی بـوده اسـت،
میتوان بیان داشت با توجه به اصالت خودسازی فردی و لزوم ارتباط معنـوی و مسـتقیم
انسان با خداوند و همچنین اهمیت دوچندان این وظیفه برای حاکم مد نظر سهروردی،
نسبت اخالق و سیاست در نگاه شیخ اشراق ،نه از جن تسـاوی اسـت ،نـه از جـن
تباین است و نه از جن رابطۀ عموم و خصو من وجه ،بلکه سیاسـت از نگـاه وی،
زیرمجموعۀ اخالق است و رابطۀ عموم و خصو مطلق با اخالق دارد.

نوراألنوار
(خداوند)
اخالق
سیا
ست

نمودار شماره ( .)2رابطۀ اخالق و سیاست از دیدگاه سهروردی
بنابر توضیحات یادشده ،نمیتوان سیاستی متمایز از اخالق در نظر گرفـت .درواقـع
ّ
فرد حاکم به چنان مقامی از فنای فی الله رسیده است که به جز فعل خیـر و اخالقـی،
هیچ فعل دیگری از او صادر نمیشود .البته ،سیاست ،تمام اخالق نیست ،بلکه بخشش
ً
اصیل اخالق ،به تکامل فردی مربوط است .سهروردی ،این تکامـل فـردی را لزومـا در

جامعه و ذیل حکومت الهی تصور نمیکند ،هرچند که در مقام تجویز ،نسبت بـه ایـن
حاکمیت الهی ،میل و رغبت بیشتری دارد.
بیشتر تجویزات شیخ اشراق در حوزۀ اخالق و سیاست ،بـر حـاکم اسـت و از ایـن
جهت ،اندیشۀ وی نیز در زمرۀ اندیشه فالسفۀ کالسیک میگنجد .در مقام جمعبندی،
به نظر میرسد در پژوهشهای بعدی ،عالقهمندان در زمینـۀ فلسـفه سیاسـی اسـالم ،بـا
رویکردی اجتهادی و با آموختن زبان فلسفی حکمـایی همچـون شـیخ اشـراق ،مسـائل
جدید و چالشبرانگیزی در رابطه با سوی دیگر سیاست ،یعنی مردم را پاسـخ بگوینـد.
مسائلی همچون جایگاه مردم در حکومت و نوع نقشآفرینی آنان در سیاست از دیدگاه
شیخ اشراق ،میتواند منه فکری و فلسفی ایشان را گسـترش دهـد و در ایـن صـورت
است که اندیشه ایشان ،منحصر در مسائل گذشته نخواهد شد و با رویکردی اجتهادی،
عقدههای فکری حال حاضر را خواهد گشود.
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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

یکی از مهمدرین بحثهای پیرامون جامعهشناسی در دهههای اخیر بحث در مورد
جامعهشناسی دین و نقش دین در جامعه است کاه ماورد تضاار آرای مد کاران
اسبمی و جامعهشناسان غیر اسبمی قرار گرفده است و تبدیح به یا چاالش در
میان جامعهشناسان شده که باید از نظار آناان ماورد بررسای قارار گیارد .یکای از
مد کران اسبمی در این زمینه عبمه سیدمحمدحتین طباطبایی است که هادف
از نوشدن این مقاله بررسی نظرات ایشان در این زمینه است .روش تحقی در ایان
نوشدار روش کدابلانهای بر مبنای نظرات عبمه طباطبایی است .ندایج حاصله این
را نشان میدهد که عبمه ،دین را بهعنوان یا پدیده ایندنیایی نگاه نمیکنناد و
برای آن برخبف برخی از مد کران غربی ،منشأ مادی و دنیایی قائح نیتدند ،بلکه
منشأ دین را الهی میدانند .ایشان معدقدند که دین دارای کارکردهای مثبدی اسات
و کارکردهااای دیاان را از حیااث اجدماااعی ،قوامبلشاای انتااجام جامعااه ،روحیااۀ
ا

َ

ح طلبی و مبارزه با لو در جامعه ،برقراری عدالت اجدماعی در جامعه ،رفیت
تمدنسازی ،روحیۀ امید و اسدمراربلشی جامعه با توجه باه پیوناد دیان و جامعاه
میدانند.
واژگان کلیدی :عبمه طباطبائی ،کارکردهای اجدماعی ،جامعه ،دین.

مقدمه
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از مهمتــرین رویکردهــای دینپژوهــی در عصــر حاضــر ،مطالعــۀ دیــن از منظــر
جامعهشناسانه است (الیاده .)1389 ،ارتباط دین و جامعهشناسی را میتوان در موضوع علم
جامعهشناسی که در مورد مطالعه رفتارهای اجتماعی است (کوئن ،)1367 ،جستجوکرد .از
اینرو دین یکی از موضوعات مهم تحقیقی جامعهشناسی بهشمار میآید .قدمت مطالعۀ
منظم و عینی روابط دین و جامعه به گذشتۀ دور بر میگردد ،میتوان آن را در آثـار ابـن
خلدون مشاهده نمود .اما جامعهشناسی دین بهصورت علمی در صورت جدیـد پـ از
پیدایش علم جامعهشناسی پدید آمد .ضرورت بحث در این است که جامعهشناسی دین
به مسللۀ نقش و اهمیت دین بهمعنای عام در جامعۀ بشری و نیز اهمیت باورداشـتها و
عملکردهــای گروههــا و جوامــع خــا میپــردازد وآن را مـورد بررســی قــرار میدهــد
(همیوتون.)1377 ،
جامعهشناسی دین در قرنهای هفده و هجده مورد توجه جامعهشناسان غیر اسالمی
بود ،اما در پایان قرن نوزدهم جامعهشناسی دین وارد مرحلـۀ تـازهای شـد و اندیشـمندان
بزرگی نظیر یواخیم واخ ،امیل دورکیم و ماک وبر ظهور کردند که از چهرههای بزر
دورۀ معاصر در جامعهشناسی دین بـهشـمار میرونـد .جامعهشناسـان کالسـیک مـدرن
(غربی یا غیر اسالمی) ،توضی خاصـی از نسـبت جامعـه و دیـن را در قالـب نظریـات
جامعهشناسی ارائه کردهاند که این نسبت ،منجر به سکوالر شدن دین شده اسـت .واخ
تحقیق و بررسی رابطۀ میان دین و جامعه و تأثیر متقابـل آن دو را در یکـدیگر مهمتـرین
وظیفه جامعهشناسی دین میدانست و با استفاده از روش علمی و پدیدار شناسی در این
امر تأ کید داشت (واخ .)35 - 40 :1958 ،دورکیم به شهادت آخرین اثر وی صور ابتـدایی
حیات دینی ،تحقیقات گستردهای در امر ارتباط دین با جامعهشناسی ،منشأ دیـن ،نقـش

 .1بررسی معنای دین در لغت و اصطالح
 -1-1معنای لغوی و اصطالحی دین

واژۀ دین در فرهنگ لغات ،متراد با کلماتی چون عادت ،حکم ،قضا ،شریعت و
مذهب است (دهخدا .)574 - 572 :1377 ،اما معانی دیـن در اصـطالحات قرآنـی بـه ایـن
شرح است .در قرآن ،نزدیک به  90بار واژۀ دین استعمال شده است و در چنـد معنـا بـه

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم
کارکرد اجتماعی دین از منظر عالمه طباطبائی

دین در ایجاد وجـدان اخالقـی و وحـدت اجتمـاعی انجـام داده اسـت (دورکایم.)1383 ،
ماک وبر ،جامعهشناس آلمانی دین را یک پدیدۀ اجتماعی و عامل مهم تلقی مینمود
که در محاسبات پیشینیان کمتر به حساب گرفته شده است و در اثر مهم خـود اخـالق
پروتستان و روح سرمایهداری تأثیر مهم فرآیندهای دینی را در شـکلگیری سـرمایهداری
نشان داد (وبى .)91 - 2 :1930 ،به این ترتیب جامعهشناسان بزر غیر اسالمی بـه تحقیـق
در رابطۀ دیـن و جامعـه پرداختـه و تـأثیر متقابـل آندو در یکـدیگر را تحلیـل کردنـد و
اهمیت و تأثیر دین بـر تـاریخ بشـری و شـناخت جلوههـای گونـاگون دیـن و نیروهـای
اجتمــاعی تأثیرگــذار و شــکلدهنده آنهــا را مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد و نظریــههای
گوناگونی بهویژه دربارۀ منشأ دین ارائه دادند .جامعهشناسی دین از نظـر جامعهشناسـان
اسالمی نیز مغفول نمانده و تعداد قابل توجهی از جامعهشناسان اسـالمی در ایـن رابطـه
قلمفرسایی کردهاند .یکی از دانشمندانی که در این زمینه قلمفرسایی کـرده و صـاحب
نظریــه اســت ،عالمــه سیدمحمدحســین طباطبــایی میباشــد .ایشــان در آثــار خــود -
علیالخصو تفسیر ستر المیزان فی علوم القران و شیعه در اسالم  -در رابطۀ دین و
جامعه بحثهای مهمی بهویژه دربارۀ خاسـتگاه دیـن و نقـش جامعـه در پیـدایش دیـن
مطرح کردهاند .عالمه طباطبائی نسبت میان دین و جامعه را به شکلی مطـرح کردهانـد
که منجر به تلقی سکوالر از دین نمیشود .بنابر ایـن طـرح مسـلله ،ابتـدا مفهـوم دیـن و
جامعه را بررسی کرده و سـپ  ،بـه طـرح نظریـات عالمـه طباطبـائی در ایـن موضـوع
خواهیم پرداخت ،در نهایت کارکردهای اجتماعی دین از نگـاه عالمـه را بیـان خـواهیم
کرد.
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کار رفته که شاید معرو ترین این معانی جزا و مکافات باشد .این معانی را میتوان بـه
این شرح از یکدیگر تفکیک کرد:
الف) آیات  82سورۀ شعراء 26 ،معارج و  46مدثر ،دین را به معنای جزا و مکافـات
معرفی کردهاند.
ب) دین در آیات  19آلعمران 132 ،بقره 83 ،آلعمران و  85آل عمران ،متراد با
تسلیم و انقیاد بهکار رفته است .دلیل اینکه شریعت نبوی را هم اسالم نامیدهانـد از ایـن
جهت است که اهل کتاب با انکار نبوت رسول خدا از فرمان خدا سرپیچی کردند
و تسلیم ارادۀ الهی نشدند؛ از طر دیگر مسلمانان تسلیم ارادۀ خـدا شـدند و بـه آنـان
مسلمان گفته شد.
عالمه طباطبایی در تفسیر اسالم اشاره میکنند که مراد از اسالم ،معنای لغوی است
یعنی دین نزد خدا یکی بیشتر نیسـت و کتابهـای الهـی نیـز جـز همـان را بیشـتر بیـان
نکردند و آن اسالم است ،یعنی تسـلیم حـق شـدن در اعتقـاد و عمـل (طباطباائی:1374 ،
.)399/3
ج) معنای دیگری که برای دین در قرآن میتوان برشمرد ،مجموعۀ معار و احکام
الهی است .گاهی در قرآن بـه مجموعـۀ ایـن معـار  ،دیـن گفتـه میشـود کـه اعـم از
دستورات فقهی ارزشهای اخالقی و نگرشهای اعتقادی است .آیات  122سورۀ توبه،
 256بقره 78 ،ح و آیۀ  2سورۀ نور ،از این دست آیات هستند.
د) معنای دیگر دین ،یکتاپرستی وپرستش توحیدی است کـه آیـات 3و14زمـر39 ،
انفال و  193بقره به این معنا اشاره دارد.
و) از دیگر معانی دین ،حقوق اجتماعی اسالم است که آیات 11توبه و  5احزاب ،به
این معنا آمده است .در سورۀ توبه کـه مبـانی جهـاد اسـالمی را بیـان مـیکنـد دربـارۀ
َّ َ َ َ ُ َّ َ
پیمانشکنی مشرکان و سپ توبه آنان میفرماید ﴿ َفإ ْن ُ
تابوا َو َأ ُ
الُکاف
قاموا الصالف و آتوا
ِ
َ
َ
ِّ َ ُ َ ِّ ُ
َ ْ ُ ُْ
ات ِلق ْ ِوم َی ْْل ُمون﴾ (توبه .)11 /اگر دو نشـانۀ توبـه را کـه
ف ِإخوانكم ِفی الدی ِن و نفصل الی ِ
اقامه نماز و پرداخت زکات است نمایان کردند ،برادران شمایند در حقوق اجتماعی؛ نه
ُ َْ ُ
ُ ُ
اینکه به چهار معنای قبل باشد .در سورۀ احزاب میفرماید ﴿ ْادعوه ْم لب ِائ ِه ْم ه َو أق َسـط
ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ
ِّ
َ َ ْ ُ ُ
آبـاء ُه ْم ف ِـإخوانك ْم ِفـی الـدی ِن( ﴾...احازاب .)5/ایـن آیـه دربـاۀ
ـم ت ْْل ُمـوا
ِعند الل ِه ف ِإن ل

بچههایی است که پسر خواندهاند ،سبب نزولش هم «زیدبن حارثـه» اسـت کـه پـدر و
مادرش بهخاطر اینکه این جوان به پیامبر ایمان آورده بود  -پدر و مادری که به شدت او
را دوست داشتند  -البته آنطوری که نقل میکنندکه وقتـی ایشـان در مکـه همـواره بـا
والدین بود و لباسهای زربافت تـن او مـیکردنـد و حتـی در مسـیر نیـز بـه او تنقالتـی
میدادند اما پ از اینکه جذب پیامبر شد آیین پدر و مادر را با آن همه دلبسـتگی رهـا
کرد  -پدر و مادر هم او را رها کردند و طوری شد که از گرسنگی در حال از بین رفتن
بود ،پیامبر او را به خانه آورد و همه چیز او را تأمین کرد .حال سؤال پیش آمـد کـه
بگوییم زید بن حارثه یا زید بن رسول؟ که آیۀ فوق پاسـخ میدهـد کـه آنـان را بـه نـام
پدرانشان بخوانید و این در پیش خدا عادالنـهتر اسـت و اگـر پدرانشـان را نمیشناسـید
برادر دینی شما است یعنی مثل بقیه در دین و حقوق اجتماعی با شما مشترکاند.
ه) آخرین معنای اصطالحی دین ،بهمعنای کلی دین ،یعنی آیین و مراسـماتی اسـت
که در شریعت وجود دارد .آیات  6کافرون و 76یوسف و احتماال  5مائده از این دسته
هستند.
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احا
دیــــث
 -2-1معنای دین از نظر عالمه طباطبائی درتفسیر المیزان
دین در عر و اصـطالح قـرآن ،همـان سـنتی اسـت کـه در زنـدگی جریـان دارد ،امامیه و
چنانچه در آیه ﴿یصدون عن سبیل الله و یب ونهـا عوجـا﴾ (اعاىاف ،)45/از راه خـدا بـاز متنشنا
میداشتند و طلب میکردند انحرا آنرا و نظایر آن ،تکرار شـده اسـت ،پـ دیـن  -خــــت
قرآنم
یعنی آن سنتی که باید در جامعه عملی شود  -بهطور کلی برای خداسـت و هـر کـ
چیزی بر آن اضافه کند در حقیقت به خدا افتـراء بسـته هـر چنـد از اسـناد آن بـه خـدا
سکوت کند و یا حتی به زبان این اسناد را انکار نماید (طباطبائی.)576 :12 :1388 ،
در جای دیگر دین را سنت و طریقۀ الهیۀ حال خا به هر پیامبری و یـا هـر قـومی
که میخواهد باشد ،میدانند (طباطباائی .)574/5 :1374 ،و درجـایی دیگـر دیـن را سـنتی
میدانند که باید در زندگی پیروی شود ،سنتی که پیروی آن سعادت انسان را تأمین کند
(طباطبائی.)574/5 :1374 ،
بنابراین عالمه دین را بهمعنای سنتی که در زندگی جریان دارند میدانند.

 .2تعریف جامعه
 -1-2تعریف لغوی و اصطالحی جامعه
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لفظ جامعه در لغت از ریشۀ «جمع» به معنـی گـرد آوردن اسـت؛ چـون بهصـورت
صیغۀ اسم فاعل بهکار میرود بهمعنای گردآورنده ،بر هم افزاینده و دربر گیرنده خواهد
بود (عمید ،ذیل واژۀ جامعه) .برای جامعه تعریفهای مختلفی ارائه شـده کـه یکـی از
بهترین تعریفها ،تعریفـی اسـت کـه در کـالم شـهید مطهـری دیـده میشـود؛ ایشـان
میفرماید« :مجموعهای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خا به
یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند ،جامعه را تشکیل میدهنـد» .ایشـان
در تبیین مطلب فوق میفرماید «زندگی دسته جمعی این نیست که گروهی از انسانهـا
در کنار یکدیگر و در یک منطقه زیست کنند و از یـک آب و هـوا و یـک نـوع مـواد
غذایی استفاده نمایند .زندگی انسان که اجتماعی است بهمعنی این اسـت کـه (ماهیـت
اجتماعی) دارد .از طرفی نیازها ،بهرهها و برخورداریهـا ،کارهـا و فعالیـتهـا ماهیـت
اجتماعی دارد و جز با تقسیم کارها و تقسیم بهرهها و تقسیم رفع نیازمندیها در داخـل
یک سلسله سنن و نظامات میسر نیست ،از طر دیگر نوعی اندیشهها ،ایدهها ،خلق و
خویها بر عموم حکومت میکند که به آنها وحـدت و یگـانگی میبخشـد .بـه تعبیـر
دیگر ،جامعه عبارت است از مجموعهای از انسانها که در جبـر یـک سلسـله نیازهـا و
تحت نفوذ یک سلسله عقیدهها و ایدهها و آرمانها در یکدیگر ادغام شـده و در یـک
زندگی مشترک غوطهورند» (مطهىی.)18 - 19 :1372 ،

 -2-2مفهوم اجتماع از دیدگاه عالمه طباطبایی

به عقیدۀ عالمه طباطبایی «پ از اینکه آدمی دریافت برای ادامه حیات خـود بایـد
به تصویر اجتماع دست بزند ،اولین و کوچکترین اجتماع بصـری یعنـی خـانواده و از
راه ازدواج تشکیل شد ،پ از ایـن مرحلـه از زنـدگی بشـر ،جوامـع کوچـک و بـزر
انسانی تشکیل یافـت کـه همگـی دارای نیازهـای مشـترکی بـرای دوام خـود بودهانـد»
(طباطبائی.)146/4 :1374 ،

عالمه برای جامعه تعریف خاصی ارائه نکردند ولی بهنظر مـیرسـد معنـای رایـ و
عمومی آن یعنی ساکنان شهرها و کشورها و سرزمینهای مختلف کـه دارای فرهنـگ،
اندیشه ،آداب و رسوم معینی هستند مرادشان میباشد .این معنا از بعضـی نگاشـتههـای
ایشان قابل برداشت است ،از جمله عبارتهایی که چنین معنایی را میرسانند عبارتند از
«داوری نسبت به جوامع متمدن» (طباطبائی)148/4 :1374 ،؛ یا «نمیتوانیم بگوییم جوامع
غربــی از شــرقیهــا بهترنــد» (همــان) یــا «اگــر جامعــه غــرب را یــک شخصــیت
میگرفتند(»..همان).

 .3رابطۀ دین و جامعه از منظر عالمه طباطبائی

بعد از تبیی ن کلیات و فهم معنای لغوی واصطالحی دین و فهـم تعریـف جامعـه در
بخش اول ،وارد بخش اصلی مقاله در بیان جامعـه شناسـی دیـن و نحـوۀ شـکلگیـری
جامعه و خاستگاه دین از منظر ایشان میپردازیم.
بحث خود را در این قسمت با طرح چنـد سـؤال آغـاز مـیکنم؛ آیـا دیـن سـاخته و
پرداختۀ مادی دارد؟ آیا منشأ دین همانطور که بعضی از جامعهشناسان غربی قائل هستند
جامعه هست؟ نظر عالمه طباطبائی در این زمینه چیست؟
برای پاسخ به این سؤاالت باید نظر عالمه را در آثار ایشـان پیجـویی کـرد .عالمـه
طباطبائی در بیان منشأ دین و دینداری در ذیل آیۀ  213سوره بقـره میفرمایـد :ایـن آیـه
ً
سبب تشریع اصل دین را بیان میکند که چرا اصال دینی تشریع شده و مردم مکلف بـه
پیروی از آن شدهاند و در نتیجه بینشـان اخـتال بیفتـد کـه یـک دسـته بـه دیـن خـدا
بگروند ،دستهای دیگر کافر شوند و این معنا را اینطور بیان کردهاند:
«انسان  -این موجودی که به حسب فطرتش اجتماعی و تعـاونی اسـت  -در اولـین
اجتماعی که تشکیل داد یک امـت بـود ،آنگـاه همـان فطـرتش وادارش کـرد تـا بـرای
اختصا دادن منافع به خود با یکدیگر اختال کنند ،از اینجا احتیاج به وضع قـوانین
که اختالفات پدید آمده را برطر سازد پیدا شد و این قوانین لباس دین به خود گرفت
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 -1-3خاستگاه دین از منظر عالمه

اصو
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و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب گردید و بـرای اصـالح و تکمـیلش الزم شـد
عباداتی در آن تشریع شود ،تا مردم از آن راه تهذیب گردند و به منظور این کار پیامبرانی
مبعوث شدند ،و رفته رفته آن اختال ها در دین راه یافت؛ بر سر معار دیـن و مبـدم و
معادش اختال کردند ،و در نتیجه به وحـدت دینـی هـم خلـل وارد شـد ،شـعبههـا و
حزبها پیدا شد ،و به تبع اختال در دین اختال هائی دیگـر نیـز در گرفـت ،و ایـن
اختال ها بعد از تشریع دین به جز دشمنی از خود مردم دیـن دار هـیچ علـت دیگـری
نداشت ،چون دین برای حل اختال آمده بود ،ولی یک عده از در ظلم و طغیان خود
دین را هم با اینکه اصول و معارفش روشن بود و حجت را بر آنان تمام کـرده بـود مایـه
اختال کردند .پ در نتیجه اختال هـا دو قسـم شـد ،یکـی اخـتال در دیـن کـه
منشأش ستمگری و طغیان بود ،یکی دیگر اختالفی که منشأش فطرت و غریـزه بشـری
بود ،و اختال دومی که همان اختال در امر دنیا باشد باعث تشریع دین شد ،و خدا
بهوسیلۀ دین خود ،عدهای را بهسوی حـق هـدایت کـرد ،و حـق را کـه در آن اخـتال
میکردند روشن ساخت ،و خدا هر ک را بخواهـد بـهسـوی صـراط مسـتقیم هـدایت
میکند.
پ دین الهی تنها و تنها وسیلۀ سعادت برای نوع بشر است و یگانه عاملی است که
حیات بشر را اصالح میکند ،چون فطرت را با فطرت اصالح میکند ،و قوای مختلف
فطرت را در هنگام کوران و طغیان تعدیل نموده ،برای انسان رشته سـعادت زنـدگی در
دنیا و آخرتش را منظم و راه مادیت و معنویتش را هموار می نماید ،این بود یک تـاریخ
اجمالی از حیات اجتماعی و دینی نوع انسان ،اجمـالی کـه از آیـۀ شـریفه مـورد بحـث
استفاده میشود ،و اگر آن را به تفصیل بیان نکرد ،در حقیقت به تفصیلی کـه در سـایر
آیات آمده اکتفـا نمـوده اسـت (طباطباائی .)168/2 :1374 ،بـا توجـه بـه آنچـه عالمـه در
تفسیرشان بیان فرمودند ،نکات زیر را میتوان مورد توجه قرار داد:
 .1اجتماعی شدن افراد برخاسته از اضطرار افراد به زندگی اجتماعی است ،زیرا انسان به
تنهایی قادر به انجام همۀ امور زندگی خود نیسـت بنـابر ایـن بایـد اجتمـاعی باشـد و
الزمۀ اجتمـاع دوری کـردن از تفرقـه و اختالفـات اسـت و بـرای بـه وجـود نیامـدن
اختال در اجتماع نیاز به قـوانینی اسـت کـه اجتمـاع انسـانی را تقویـت کـرده ،از

 .1استخدام یعنی بهکارگرفتن دیگران در جهت منافع خود.
بهنظر میرسد که نزدیکترین نظریه بـه نظریـه اسـتخدام عالمـه در میـان فیلسـوفان غـرب ،نظریـه قـرارداد
اجتماعی تام هابز است .تفاوت نظریه استخدام عالمه با نظریه قرارداد اجتماعی را مـیتـوان ایـنطـور
بیان کرد از آنجایی که عالمه منشأ قوانین را الهی میداند و خداوند متعال اگاه به همۀ امور است ،منجـر
به قرارداد گرایی مح نمیشود؛ برخال نظریۀ قرار داد اجتماعی هابز که منشأ قوانین را انسان و قـرار
داد اجتماعی میداند که منجر به بهره کشی بعضی از بع دیگر میشود .تنها شرط هابز صیانت نفـ
است و طبق این شرط ،منشأ قوانین قرار دادی میشود (کاپلستون.)52 /5 :1388 ،
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اختالفات جلوگیری کند .و به دلیل اینکه انسان دارای دو بعد جسـمانی و روحـانی
است ،واضع این قوانین هم باید کسی باشد که به همـۀ نقـصهـا و کمـاالت انسـان
آ گاه باشد و واقف به این دو ُبعد باشد .تنها کسـی کـه چنـین ویژگـی را داراسـت،
خالق انسان است .و از آنجایی که خالق انسان خداونـد تبـارک وتعـالی اسـت ،ایـن
قوانین را خداوند باید تشریع کند که همین رنگ دین بـه خـود میگیـرد .بنـابر ایـن
پاسخ این سؤال که منشأ و خاستگاه دین چیست؟ معلوم میشـود منشـأ و خاسـتگاه
دین الهی است .از همین جا فاسد بودن نظر کسانی که منشأ دین را جامعه میداننـد
(مانند امیل دورکیم) آشکار میشود.
 .2نکتۀ دیگری که در کالم عالمه دارای اهمیت میباشد این است که عالمه همچنین
منشأ اجتماع را غریزۀ استخدامگری 1انسان میدانند و میفرمایند با توجه بـه علمـی
که خداوند در انسان قرار داده و باتوجه به غریزۀ استخدامگری انسـان ،انسـان همـه
چیز را در راستای منافع خود استخدام میکند.
 .3عالمه ،غریزۀ استخدامگری انسان را با مدنی بالطبع بودن او توجیه میکند .نکتهای
که در اینجا الزم به ذکر است این است که عالمۀ طباطبایی برای اجتماع انسانی سـه
منشأ ذکر میکنند؛ اضطرار ،غریزۀ استخدامگری ،مدنی بـالطبع بـودن کـه هـر سـه
منافاتی با هم ندارد و در جمع این سه باید گفت چـون طبـع انسـان بهواسـطۀ غریـزۀ
استخدامگری در پی انتفاع بردن و بهرهکشی همه چیز برای خودش اسـت انسـان را
مجبور به اجتماعی بودن میکند.
عالمه در این رابطه میفرمایند «و بهعبارتی دیگر ،این اذعان است که انسان باید بـه
هر طریقی که ممکن است به نفع خود و برای بقای حیاتش از موجودات دیگر استفاده
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کند ،و به هر سببی دست بزند ،و به همین جهت اسـت کـه از مـاده ایـن عـالم شـروع
کرده ،آالت و ادواتی درست میکند ،تا با آن ادوات در مادههای دیگر تصـر کنـد،
کارد و چاقو و اره و تیشه میسازد ،سوزن برای خیاطی ،و ظر برای مایعات ،و نردبان
برای باال رفتن ،و ادواتی غیر اینها می سازد که عدد آنها از حیطۀ شمار بیـرون اسـت ،و
از حیث ترکیب و جزئیات قابل تحدیـد نیسـت ،و نیـز انـواع صـنعتهـا و فنـونی بـرای
رسیدن به هد هائی که در نظر دارد می سـازد .و بـاز بـه همـین جهـت انسـان شـروع
میکند به تصر در گیاهان ،انواع مختلف تصر ها در آنها میکند ،انواعی از گیاهان
را در طریق ساختن غذا ،و لباس ،و سکنی و حوائ دیگر اسـتخدام میکنـد ،و بـاز بـه
همین منظور در انواع حیوانات تصرفاتی نموده از گوشت و خون و پوست و مو ،پشم و
کرک ،شاخ و حتی پ ِهن آنها و شیر و نتاج و حتی از کارهای حیوانات استفاده میکند
ِ
و به استعمار و استثمار حیوانات اکتفا ننموده ،دست به استخدام همنوع خود می زند ،و
به هر طریقی که برایش ممکن باشد آنان را به خدمت می گیرد ،در هستی و کار آنـان
تا آنجا که ممکن باشد تصر میکند ،اینها کـه گفتـیم اجمـالی بـود از سـیر بشـر در
استخدام موجودات دیگر» (طباطبائی.)175/2 :1374 ،
همچنین عالمه برای توضی روحیه استخدامگری انسان و اینکه این اسـتخدامگری
چهطور باعـث ایجـاد جامعـه میشـود بـه مـدنی بـالطبع بـودن انسـان اشـاره میکنـد و
میفرماید «بشر همچنان به سیر خود ادامه داد ،تا به این مشکل برخورد که هر فـردی از
فرد و یا افراد دیگر همان را میخواهد که آن دیگران از او میخواهند ،الجرم ناگزیر شد
اینمعنا را بپذیرد که همانطور که او میخواهد از دیگران بهرهکشی کنـد ،بایـد اجـازه
دهد دیگران هم به همان اندازه از او بهرهکشی کنند و همینجا بود که پی ُبرد به اینکـه
باید اجتماعی مدنی و تعاونی تشکیل دهـد و بعـد از تشـکیل اجتمـاع فهمیـد کـه دوام
اجتماع و در حقیقت دوام زندگیش منوط بر این است که اجتماع به نحوی استقرار یابد
که هر صاحب حقی به حق خود برسد ،و مناسبات و روابط متعادل باشـد و ایـن همـان
عدالت اجتماعی است .پ ایـن حکـم یعنـی حکـم بشـر بـه اجتمـاع مـدنی و عـدل
اجتماعی حکمی است که اضطرار ،بشر را مجبور کرد به این که آنرا بپذیرد ،چون اگر
اضطرار نبود هرگز هیچ انسانی حاضر نمی شـد دامنـۀ اختیـار و آزادی خـود را محـدود

کند ،این است معنای آن عبارت معرو که می گویند «اْلنسان مدنی بالطبع»؛ و ایـن
است معنای اینکه می گوئیم :انسان حکم میکند به عدل اجتماعی و خالصـه در هـر
دو قضیه اضطرار او را وادار کرده به اینکه مدنیت و زندگی اجتمـاعی و دنبـالش عـدل
اجتماعی را بپذیرد ،چون میخواست از دیگران بهرهکشی کنـد .بـه همـین جهـت هـر
جای دنیا ببینیم انسانی قوت گرفت و از سایرین نیرومندتر شد در آنجـا حکـم عـدالت
اجتماعی و تعاون اجتماعی سسـت مـی شـود ،و قـوی مراعـات آن را در حـق ضـعیف
نمیکند ،و همه روزه شاهد رن و محنتی هستیم که طبقه ضـعیف دنیـا از طبقـه قـوی
تحمل می کند ،تاریخ هم تا به امروز به همین منوال جریان یافته ،آری تا بـه امـروز کـه
عصر تمدن و آزادی است» (همان).

 -2-3نقش دین در جامعه

«اولین ندایی که از بشر برخاست و برای اولین بـار بشـر را دعـوت نمـود کـه بـه امـر
اجتماع اعتنا و اهتمام ورزد و آن را از کن اهمال و زاویه تبعیـت حکومـتهـا خـارج
نموده و موضوعی مستقل و قابل بحث حساب کنـد نـدایی بـود کـه شـارح اسـالم و
خاتم انبیاء سرداد و مردم را دعوت کرد به اینکه آیاتی را که از ناحیۀ پروردگارش
به منظور سعادت زندگی اجتماعی و پاکی آن نازل شده پیروی کنند مانند آیـات زیـر
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بیل ِه ِذلك ْم َو َّصاک ْم ِب ِه ل َْلك ْم ت َّتقـون﴾ (انعاام ،)153/و نیـز در سـورۀ بقـره میفرمایـد
س ِ
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با مشخص شدن نظر عالمه در مورد منشأ دین حال نوبت به این میرسد کـه ببینـیم
نقش دین در جامعه چیست؟ آیا دین کارکرد مثبت برای جامعـه دارد یـا خیـر؟ دیـن در
ایجاد جامعه و انسجام جامعـه نقـش قابـل تـوجهی دارد تـا جـایی کـه حتـی متفکـران
جامعهشناس غیر اسالمی نتوانستهاند منکـر نقـش آن در جامعـه شـوند و از نقـش دیـن
چشمپوشی کنند ،تا جایی که کتابهای مهمی در این زمینه به رشته تحریر در آوردهاند
که از مهمترین آنها میتوان به کتاب صور بنیانی حیات دینی از امیل دورکـیم و کتـاب
اخـالق پروتسـتان و روح ســرمایه داری اثـر معــرو مـاک وبـر اشــاره نمـود .عالمــه
طباطبایی اولین کسانی که به اجتماع دعوت نمودند را پیامبران میدانند .ایشـان در ایـن
زمینه میفرمایند:

اصو
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فیه﴾ (بقىه ،)213/چون این دو آیـه چنـین خبـر
اِ فیما اختلفوا ِ
ِبالحق ِلیحكم بین الن ِ
میدهد که انسان در قدیمیترین عهدش امت واحده و ساده و بـی اخـتال بـوده و
سپ اختال در بین افرادش پدید آمد اختال هم به مشاجره و نزاع انجامیـد ،لـذا
خدای تعالی انبیاء را برانگیخت و با آنان کتاب فرستاد تا بهوسیلۀ آن کتاب اختال ها
را برطر و دوباره به وحدت اجتماعیشان برگردانند و این وحدت را بهوسیله قوانینی
که تشریع فرموده حفظ کند» (طباطبائی.)147/4 :1374 ،
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بنابراین عالمه برای دین منشأ الهی قائل است و مانند بعضی از متفکران غربـی مثـل
امیل دورکیم منشأ دین را جامعه نمیداند (امیل دورکیم متفکر جامعهشناس فرانسوی در
کتاب صور بنیانی حیات دینی خود بعـد از اینکـه منشـأ دیـنداری را بررسـی میکنـد،
میگوید :برای اینکه دین اصلی را بهدست آوریم باید به ابتداییترین جوامع توجه کنیم
تا به دین بنیادی برسیم .به همـین خـاطر جوامـع ابتـدایی اسـترالیا را مـورد بررسـی قـرار
میدهد و برای دین دو عنصر اصلی پیدا میکند الف :وجود باور ب :وجود مناسک و
بعد از تحقیق و بررسی در توتمپرستی جوامع اولیه استرالیایی به این نتیجـه میرسـد کـه
این دو عنصر اصلی دین را جامعه به دین میدهد؛ بنابراین منشأ دین جامعه است (دورکیم،
 .)1383ولی عالمه طباطبایی منشأ دین را جامعه نمیداند بله در نگاه عالمه جامعه بسـتر
پیادهسازی و اجرای دین است نه اینکه مبدم دیـن باشـد بـه ایـن معنـی کـه دیـن چیـزی
مستقل از جامعه است.
بعد از پاسخ به سؤال اول ،حـال بـه سـؤال دوم پاسـخ مـیدهیم کـه آیـا دیـن دارای
کارکرد مثبت اجتماعی هست یاخیر؟ عالمه برای دین کارکردهای مثبتی ذکر نمودهاند
که ذیال به آنها اشاره میکنیم

 .4کارکردهای 1اجتماعی دین

کارکرد ،ترجمه  Functionاست که در التین دارای معانی مختلف از جمله فعالیت
 .1کارکرد به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که در جهت بر آوردن یک نیـاز یـا نیازهـای نظـام انجـام
میگیرد (ریتزر.)153 :1380 ،

سودمند ،کار ،وظیفه ،فایده ،انگیزه ،غایت ،نیت ،نیاز ،نتیجه ،تـابع و پیامـد اسـت امـا
جامعهشناسان بیش از همه بر سه معنای کار ،وظیفه و نقش تأکید دارنـد (توساوی:1371 ،
 .)216کارکرد دین در اصطالح جامعهشناسی شامل خدمات ،غایات و اغـراک ،آثـار و
تبعات پنهان و آشکار و مقصود و غیر مقصود دین به جامعه است که قوام ،بنـا و تعـادل
آن را در پی دارد؛ بهعبارت دیگر کارکرد در اصطالح کـارکردگرایـی اثـری اسـت کـه
پدیدههای اجتماعی از خود بر جای میگذارد (اسویدمور.)142 :1372 ،
بهنظر نگارنده یکی از مهمترین ساحتهای دینپژوهـی کارکردهـای اجتمـاعی آن
ً
است؛ خصوصا در جوامع اسالمی که بیشتر اجتماعاتشان حول مناسک دینـی اسـت.
در همین رابطه ما نیز بحث کار کردهای اجتماعی دین را از منظر عالمـه مـورد بررسـی
قرار میدهیم.

 -1-4قوام بخشی ،انسجام و همبستگی اجتماعی
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یکی از کارکردهای دین ،انسجام بخشی اجتماعی است کـه ایـن کـارکرد ،جلـوی
بحرانهای اجتماعی را میگیرد و لذا اگر از این منظر به قرآن نگاه کنیم ،آیاتی در قرآن
وجود دارد که میخواهد بهصورت یک سیاست و برنامـه کـالن یـا راهکارهـای جزئـی
انسجام اجتماعی را درست کند تا در سایه آن تعامالت اجتماعی برقرار گردد .اصال این
سیاست طواغیت است که جامعه را تکه تکه کنـد تـا از آن میـان منـافع خـود را ببرنـد،
برخال این خداوند به دنبال این است که همه در یک جریان توحیدی مسیر عبودیت
خود را طی کنند .این یکی از کارکردهـای جـدی دیـن اسـت کـه میتـوان در آیـۀ 13
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ
ُْ
ـن ذکـر َو أنقـی َو
حجرات آن را به وضوح مشاهده کرد ﴿یا أیها النـاِ ِإنـا خلقنـاکم ِم
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بائـل ِلتْـارفوا ِإن أ کـرمكم ِعنـد الل ِـه أتقـاکم ِإن اللـه علـیم خبیـر﴾
جْلناکم شْوبا و ق ِ
(حفىا  ،)13/سه نکته از این آیه قابل برداشت است:
 .1همه در خلقت یکسان هستند.
 .2ابناء بشر ،حکیمانه گروه گروه شدند برای اینکه با هم تبادل بهمنظور تعـار برقـرار
کنند اگر همه مرد بودنـد افـراد انگیـزهای بـرای ازدواج نداشـتند یعنـی افـراد طالـب
چیزیاند که خود فاقد آن هستند این است که تبادل برقرار میکنند.

اصو

 .3آنچه مایۀ تفاخر و تفاضل است ،تقوا است .بنابراین بنیان دین اسالم بر اجتماع نهاده
شده است.

 -2-4حقطلبی و مبارزه با ظلم
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دومین کارکرد اجتماعی دین ،حـقطلبی و آزادیبخشـی از اسـارتهـای ظالمـان و
ستمگران است .در طول تاریخ یک قشر اقلیتی بودهاند کـه قدرتمنـد بـودهانـد و بـرای
حفظ ثروت و قدرت خود مظلومان را به بهـره کشـی میگرفتنـد .حتـی ممکـن اسـت
دانشمندان را استخدام کنند برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشند اما دین با آن مبـارزه
ََ ْ ْ
کرده است .این مضمون را میتوان در این آیۀ سورۀ نحل دنبال کرد ﴿ َو لقـد َب َْقنـا فـی
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ِم ْن لدنك نصیرا﴾ (نساا  .)75/بنابراین پیامبران اینگونه نبودند که بـا فقـه و ....بـه سـراغ
تاریخ بروند بلکه با سروش بیداری به سراغ آن میرفتند .آیـۀ  47سـورۀ طـه مؤیـد ایـن
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اجتماعی داشتند ﴿اذه ْب ِإلی ِف ْرع ْون ِإن ُه ط ی﴾ (نازعاا  .)17 /همچنین مطابق با آیـۀ ﴿ َو
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
ُ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
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ف
نر ید أن نمن علی الذین استض ِـْ
ِ
ِ
ِ
ِ
(قصص ،)5 /یک بخش بسیار درخشان و دلپذیر و جذاب از تعالیم انبیاء مطرح میشود.
همین اْلن هم اگر خود قرآن را بشود به نسل کنونی بشـر منتقـل کننـد بسـیاری از ایـن
نسل دگرگون میشوند .قرآن شفا است و همین برای دلبری انسانها و مبـارزه طلبـی
آنان کافی است.

 -3-4عدالت اجتماعی و قسط

سومین کارکرد دین ،عدالت اجتماعی است .اگر فقـط کلمـۀ قسـط را واژهشناسـی

 -4-4تمدنسازی

ّ
عالمه دربارۀ کارکرد مثبت دین در شکوفایی تمدن ،معتقد است کـه آنچـه تمـدن
غرب امروز از آن برخوردار است ،از آثار دین و قوانین اسالمی است:
ً
«حقیقت امر این است که تمدن که ما فعال در جوامع مترقی بشر میبینیم ،همـه از
آثار نبوت و دین است ،که این جوامع آن را به وراثت و یـا تقلیـد بـهدسـت آوردنـد .از
روزی که دین در میان بشر پیدا شد و امتها و جماعتهای بسیاری خود را متـدین بـه
آن دانستند ،از همان روز عالقه به اخالق فاضله و عشق به عدالت و صالح در بشر پیدا
شد ،چون غیر از دین هیچ عامل دیگر و هیچ داعی دیگری بشـر را بـه داشـتن ایمـان و
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کنیم و بسامد تکرار کلمۀ قسط در قرآن را نگاه کنیم ،متوجه این کارکرد خواهیم شـد.
در اینجا بهجهت اختصار ،برخی از این موارد را مورد اشاره قرار میدهیم:
َ
ُْ َ
َ
ْ
َ ُ ْ َ ُ ِّ
ْ
ِّ
ُ
﴿قل أ َم َر َر ِّبی ِبال ِق ْس ِط َو أقی ُموا ُو ُجوهك ْم ِعند کل َم ْس ِج ِد َو ْادعوه ُمب ِلصی َن ل ُه الـدی َن
َکما َب َد َأ ُک ْم َت ُْ ُ
ودون﴾ (اعىاف.)29 /
ْ
َ َّ
ُ ُ َ
﴿یا أ ُّی َها الذی َن َآم ُنوا کونوا ق َّوامی َن ِبال ِق ْس ِط﴾ (نسا  ،)135 /معلوم میشود بـا فشـار هـم
باید باشد عدالت ،هرکسی در رابطه با عدالت حر میزند اما اضیقها فی التناصف در
اجرا و وفاداری به اجرا یک کوره راه پر پیچ و خم است.
َ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ْ َُ
َ َ ُ ُُ ْ ُ
َ
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َ
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(یون .)47/
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تاُ َو المیُان ل َیق َ
ـوم الن ُ
ـاِ بالق ْ
﴿ َل َق ْد أ ْر َسلنا ُر ُسلنا بال َب ِّینات َو أن َُلنا َم َْ ُه ُم الك َ
ـط َو
س
ِ
ِ
ِ ِ ِ
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َّ
َ َ ُ َّ
َأ ْن َُ ْل َنا ْال َحدی َد فیه َ
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َ
الل َه ق ِوی عُ یُ﴾ (الحدید.)25 /
ْ ُ َ َّ
َّ َّ
َ
ْ َ
ُْ َ
َّ ْ ُ َ َّ
ات الل ِه َو َیق ُتلون الن ِب ِّیـی َن ِب ْیـر َحـق َو َیق ُتلـون الـذی َن َیـأ ُم ُرون
﴿ ِإن الذی َن َیكف ُرون ِبآی
ِ
ِ
َ
َ َّ
الن َ َ ِّ ْ ُ ْ َ
ْ ْ
ذاُ ألیم﴾ (آل عمىان ،)21 /کسانی که آرمانشان قسط بـود
اِ فبشرهم ِبْ ِ
ِبال ِقس ِط ِمن ِ
را میکشتند.
با توجه به اینکه واژۀ قسط و هم خانوادههای آن بیش از  20مرتبه در کتاب شریعت
نبوی ذکر شده معلوم میشود یکی از دغدغههای دین ،ایجاد قسط و عدالت است.

اخالق فاضله و عدالت و صالح دعوت نکرده است .پـ آنچـه از صـفات پسـندیده
امروز در میان اقوام و ملل میبینیم ،هر قدر اندک باشد ،بـهطـور قطـع از بقایـای آثـار و
نتای آن دعوت است ...بنابر این اگر در دنیا امید خیر و سعادتی باشد ،بایـد از دیـن و
تربیت دینی انتظار داشت ...عالوه بر این ،تار یخ راستگوتر ین شاهد اسـت بـر اینکـه
تمدن غرب و پیشـرفت کشـورهای مسـیحی اقتبـاسهـایی اسـت کـه مسـیحیان بعـد از
جنگهای صلیبی از قوانین عامه اسـالمی کـرده و بـهوسـیلۀ آن پیشـرفت کردنـد ،امـا
مسلمانان آن قوانین را پشت سر انداختند ،آنان پیشرفت کردنـد و اینـان عقـب ماندنـد»
(طباطبائی.)225/2 :1374 ،

 -5-4استمرار و امیدبخشی جامعه
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عالمه طباطبائی ،همچنین معتقد است که زندگی اجتماعی انسان ،بـدون پیـروی از
دین و مقررات و برنامههای دینی و قوانین اسالمی میسر نخواهد بود .وی ضـمن تأکیـد
بر این نکته ،با استناد به آیات قرآن ،نیاز انسان به دین را همیشگی میداند .از نظر ایشان
اَ ُ
ا
َ ً َ ً
آیۀ ﴿ال ِذی َن اتبذوا ِدی َن ُه ْم ل ْهوا َو ل ِْبا﴾ (اعىاف .)51/داللت دارد بر اینکـه انسـان در هـیچ
حالی از احوال بینیاز از دین نیست؛ حتی آن کسی هم که سرگرم لهو و لعـب اسـت و
زندگی خود را به اینکارها اختصا داده نیازمند دین است؛ ز یرا بر اسـاس تفسـیر آیـۀ
ا
ا
ُ َ
ُّ َ َ
﴿ال ِذی َن َی ُصدون ع ْن َس ِبیل الل ِه َو َی ْب ونها ِع َوجا﴾ (هاود ،)19 /دین عبارت اسـت از راهـی
ِ
که انسان در زندگی دنیا چارهای جز پیمودن آن ندارد .چـون خداونـد دیـن را بـر طبـق
فطرت بشر تنظیم کرده است ،پ دین با انسانیت انسان بستگی دارد و او را به سعادت
حقیقی زندگیاش میرساند (طباطبائی.)166/8 :1374 ،
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عنصرهایی است که به هی وجه نمیتوان نقش آن را در زندگی نادیـده گرفـت .ایشـان
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نمیدانند ،همانطوری که بعضی از بزرگان جامعهشناسـی بـه ایـن قائـل هسـتند .بلکـه
عالمه طباطبایی منشأ غیر مادی برای دین قائل هستند و میفرمایند ،مردم جامعه بهخاطر
روحیۀ استخدام گری خود در زندگی دچار اختال شدند و نیازمند قـوانینی شـدند تـا
اصو
آنها را از اختال بیرون آورد و از آنجایی که خودشان مـادی هسـتند و علـم کامـل بـه
وضع این قوانین ندارند ،بنـابر ایـن نیازمنـد وضـع قـوانین توسـط یـک موجـود کامـل و ل و
بی نقص شدند و این موجود کامل که همـان خداونـد متعـال هسـت ایـن قـوانین را در شیوه
غالب شریعت برای حل اختال مردم فرستاد که رنگ دیـن بـه خـود گرفـت .عالمـه های
معتقدند که اولین ندائی که به اجتماع دعوت کرد انبیاء الهی هسـتند .عالمـه در ادامـه
تربی
قوامبخشی و انسجام اجتماعی ،حق طلبی و مبارزه با ظلـم ،عـدالت اجتمـاعی ،تمـدن
ت
سازی ،استمرار و امیدبخشی به جامعه را بـهعنـوان کارکردهـای اجتمـاعی دیـن معرفـی
کود
مینمایند.
با بحثی که از رابطۀ دین و جامعه از منظـر عالمـه طباطبـائی بیـان شـد مـیتـوان در کان
مقاالت و تحقیقات دیگر ،به نقد نظریههای جامعهشناسی دیـن افـرادی نظیـر دورکـیم،
احا
کنت ،وبر ،مارک و دیگر جامعهشناسان پرداخت.
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worldly phenomenon and, unlike some Western thinkers, does not
consider it to be of material and worldly origin, but considers the origin
of religion to be divine. He believes that religion has positive functions

اصو

and considers the functions of religion in terms of social, strengthening

لو

the cohesion of society, the spirit of righteousness and combating
oppression in society, establishing social justice in society, the capacity

شیوه

for civilization, the spirit of hope and continuity of society with regard to

های

religion and society.
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and politics reveal in his thought?" For this purpose, by examining the
major theories related to the role of social contexts in thought, Skinner's
combined method was used, which is one of the interpretive and
qualitative methods, in which attention is paid to both of the text and
context. These contexts, which include the influence of the Sheikh's
mystical path, Iranshahri thought, Peripatetic philosophers and the
teachings of Islam on Sheikh Ishraq, at the intersection between ethics
and politics propositions including the rule of the Godly wise, morality
over politics, the role of revelation in politics, light as an elixir of power
and also creating a balance between courage and love, has been made.
Keywords: Morality and Politics, Suhrawardi, Islamic Thought, Political

The social function of religion from the
perspective of Allameh Tabatabai
1

 Ali Zarghani

2

 Mohammad Soltaniyeh

One of the most important discussions about sociology in recent
decades is the discussion of the sociology of religion and the role of
religion in society, which has been conflicted by Islamic thinkers and
non-Islamic sociologists and has become a challenge among sociologists
that should be assessed in their opinion. One of the Islamic thinkers in
this field is Allameh Seyed Mohammad Hossein Tabatabai. The purpose
of writing this article is to study his views in this field. The research
method in this article is a library method based on the views of Allameh
Tabatabai. The results show that Allameh does not view religion as a

1. Masters student of Muslims Social Sciences, Razavi University of Islamic Sciences
2. Assistant Professor Of Razavi University of Islamic Sciences

122  شمارۀ/ 1399  پاییز و زمستان/ پژوهشهای اجتماعی اسالمی

Philosophy of Islam, Ishraq School

descriptive-analytical method. In this research, it is shown that, firstly,
the behavioral motives of waqf are due to divine and otherworldly
motives. Behavioral motivations can also arise from needs such as

اصو

physiological and security needs, needs related to belonging, the need to

لو

others' respect and love, and the need to realize oneself, which in turn is
due to human psychological and social needs. All these needs can cause

شیوه

the waaqif to dedicate his property. According to economic analysis,

های

endowment behaviors can also be associated with self-interest in the

تربی

context of conventional economics. In the context of behavioral

ت

economics, endowment is justified by the motives of self-interest and
Altruism, confrontation, preference for moral beliefs, fairness and

کود

preference for equality.

کان
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احا
Effective contexts on the relationship between
دیــــث
ethics and politics in Suhrawardi thought
 امامیه و Seyyed Mohammad Reza Ahmadi Tabatabaei1
 متنشنا Seyyed Mahdi Musavinia2
خــــت
The Status of moral virtues in human social life has been highly
 قرآنمregarded since the past and based on the history of the formation and
evolution of social and civil ideas. In particular, the connection between
ethics and politics has been discussed by various thinkers in the East and
the West of the world, of which Sheikh Shahabuddin Suhrawardi is one.
The present article, considering the influence of social contexts on ideas,
has answered the question: "Considering the social contexts influencing
Suhrawardi 's thought, what points does the relationship between ethics
1. Associate Professor and Faculty Member of Imam Sadegh (as) University
2. PhD Student of Political Sciences, Imam Sadegh (as) University, researcher of Imam Hussein (as)
Comprehensive University

and consumption addiction, based on moral and spiritual principles. The
purpose of this study is to critically examine four important traditions of
the laws of these associations as four social principles. The present study
with a descriptive-critical approach, while explaining the principle of
unity, inclination, external issues and anonymity, tries to evaluate them
with the method of critique of the intellectual system and underlying
principles, so that first to extract social principles from traditions - which
have a collective nature - act and divide them into two categories,
sociable and elusive, then it tries to compare and ratio-measure them with
the moral and social teachings of Islam in order to avoid confusing the
seemingly desirable moral and spiritual themes of the association with
and the published texts of the association, it tries to reveal and analyze
the pluralistic and anti-religious goals behind the association. The
findings of this study indicate that these associations, although they are
national social organizations, but the mentioned social principles are
harmful and have oppositions with the social foundations of Islam.
Keywords: Anonymous Organizations, Social Principles, the Twelve-Step
Traditions, Anonymity.

Waqf Behavioral Analysis (Psychology,
Economics)
 Seyyed Mohammad Musa Motallebi

1

This article aims to identify the behavior of endowments in the
context of conventional economics, psychology and behavioral
economics to facilitate the management of quantitative and qualitative
expansion of endowments. The study in this article has been done by
1. Assistant Professor, Institute of Humanities and Social Studies, University of Jihad Daneshgahi, Tehran
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authentic religious teachings. Then, with the help of a pathological view

decided to direct the identity and culture of the society through
propagation and cultural activities. The purpose of this study is to answer
the basic question to what extent clothing manufacturers as an influential

اصو

social institution play a role in creating and maintaining the culture of

لو

Iranian-Islamic clothing in society? The method of this research is
qualitative, descriptive-analytical and consists of two documentary and

شیوه

field techniques. The results show that with the acceleration of changes

های

and developments in today's world, along with the development and

تربی

increase of technologies related to fashion and clothing, many
opportunities have been provided for related and influencing factors on

ت

clothing, including manufacturers, and they are able to direct the culture

کود

and identity of the society by changing the production methods and

کان

designs. Achieving a value-based process in the intervention of

احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآنم

underlying factors is the final result of the research, based on which it is
necessary to use all available potentials to change the culture of using
Iranian-Islamic clothing.
Keywords: Production, Clothing, Iranian-Islamic Culture, Cultural
Diamond Approach.

A reflection on the social principles of Twelve-Step
Associations
 Mohammad Madi Vali Zadeh

1

2

 Abolghassem Vali Zadeh

The Twelve-Step Anonymous Associations are one of the branches of
therapeutic spiritualities, which are involved in attracting and spiritual
treatment of people suffering from social diseases, including behavioral

1. Masters Student of Islamic Studies University and Level 3 graduate of Qom Seminary
2. Assistant Professor of Islamic Studies University, Orumieh

capitalism; secularism; liberalism and feminism).Recognizing the
common instances of ignorance with it’s modern form is important to
prevent Islamic societies from re-experiencing the consequences of
ignorant life. The premise of this study is that modern society, when it
gets far from believing in God, has in fact returned to the nature of
ignorance. Islam has battled false traditions, but once again, ignorant
believes have emerged under the guise of modernity. Few studies showed
that any kind of denial of religion, whether it is denial of monotheism,
resurrection, prophecy or denial of the attributes of God, is ignorance.
The difference between these two ignoring nature is not in deviation from
the line of true faith, in the excess or deficiency that takes place.
Keywords: the Holy Prophet, Ignorance, Modern, Islamic societies,
Modern Ignorance.

Investigating the position of clothing
manufacturers in shaping Iranian-Islamic culture
(with cultural diamond approach)
1

 Negar Kazemi Asfah

2

 Farideh Taleb poor
3

 Sepideh Yaghooti

In the decades after the Islamic Revolution of Iran, fashion and
clothing, despite their historical background, faced economic logic on one
hand and special social and political considerations on the other, which
has made them face many challenges. Accordingly, social institutions

1. Master of Textile and Clothing Design. Art Faculty. Al-Zahra University. Tehran.
2. The Professor of Textile and Clothing Design. Al-Zahra University,
3. Doctorate of Art Research, Al-Zahra University.
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Deviation appears once as excess and again as deficiency.

people cannot control his power. This article considering some
experiences and reviewing library resources and descriptive analytical
method seeks to examine weather the nature of religious government is

اصو

such that its rulers do not what is consider themselves accountable to the

لو

people and therefore religious government must be abandoned or when
the government is a religious one it considers itself obliged to carry out

شیوه

the religious orders and most of the people have accepted it and consider

های

themselves accountable to the people. Right is the second view and it’s

تربی

most important evidence, in addition to the manners of the wise, is the

ت
کود
کان

narrations and statements of great religious men.
Keywords: Denying the Religious Government, Infallibility of the Rulers,
unaccountability of the Rulers.

A comparative study of the examples of ignoring
society in the period of the holy prophet and
modern society

احا
دیــــث
 امامیه و Samaneh Sadat Said Poor1
 متنشنا Behnaz Zandiyeh2
خــــت
Any nature in which there is no true faith in God is ignorance. This
 قرآنمdescriptive and comparative study examines the common examples of
ignorance during the Islaime of the holy prophet and modern ignorance.
For this purpose first the contemporaneous ignorance of the time of the
holy prophet peace be upon him with the use of reliable sources in the
four forms of simultaneous denial of monotheism and Resurrection;
denial of Resurrection; denial of prophet and denial of divine attributes
were introduced and then adapted to the modern society’s (materialism,

1. PhD student in social studies of Iran, Kharazmi University, Tehran, Iran
2. Lecturer of seminary level three 3-in jurisprudence and principles, al-Zahra university, Qom, Iran.

Abstracts
Assessing the Allegations of Irresponsibility of
Religious Rulers
1

 Ali Arabi Ayesk
2

 Javad Irvani
3
 Mohammad Ibrahim Rowshan zamir
Throughout history the governance of prophets, saints and religious
leaders of society has faced all kinds of a opposition from power seekers.
but in the contemporary period especially after the victory of the Islamic
revolution some dissidents have put the Republican government against
the Divine government and believe that these two are two political

پژوهشهای اجتماعی اسالمی

systems and two types of government that have a different nature. By

َ

rejecting religious sovereignty they’ve accepted the Republican
government because in the Republican government the ruler considers
himself responsible to the people in the accountability of the ruler for the
sake of the people is obvious, but in the religious government, since he
has wilayah over the people and believes that his government is Divine,
he doesn’t feel any responsibility toward the people and is not
accountable to them. In other word, he’s not on there their control and the
1. Doctorate of Quranic and hadith Sciences, Razavi University of Islamic sciences
2. Associate professor of Razavi University of Islamic sciences
3. Assistant professor of Razavi University of Islamic sciences

