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انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم
نصراهلل نظری* :دانشجوی دکتری ،گروه قرآن و جامعه شناسی ،دانشکده قرآن و حدیث ،جامعۀ المصطفی(ص) العالمیۀ
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
سال دوم ،شماره پنجم ،پائیز و زمستان  ،1390ص27-36
تاریخ پذیرش مقاله1390/10/25 :

چکیده
نوشتار پيشروي ،با در نظر گرفتن این فرضیه كه زيست مطلوب اجتماعي انسان ،مستلزم بايستههايي نظير انسجام اجتماعي
است؛ كوشش نموده تا انسجام اجتماعي را از ديدگاه قرآن كريم بررسی نمايد.
بدین منظور در ابتدا ،با معرفی الگوهای انسجام ،نظیر تمایز و همانندی ،به تبیین دیدگاه قرآن کریم در این زمینه پرداخته و
مؤلفه های تقسیم کار و نظام اعتقادی ،ارزشی و هنجاری مشترک را بررسی نموده است؛ سپس در ادامه از «تقویت وابستگی
عاطفی»« ،جامعه پذیری» و «انجام مناسک دینی» به عنوان عوامل تقویت کنندۀ انسجام و نیز از عوامل دیگری نظیر «اختالل
هنجاری ،نمادی و توزیعی» به عنوان عوامل اختالل انسجام اجتماعی یاد نموده است.
کلید واژهها :انسجام ،انسجام اجتماعي ،همانندی ،تمایز

* نویسنده پاسخگو :قم ،جامعۀ المصطفی(ص)  ،مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) ،مدرسه عالی قرآن و حدیث؛
تلفن09192529246 :
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یک :مقدمه و بیان مسأله
قرآن منبع معرفتي سرشاري است كه به بسياري از نيازهاي
انسان پاسخ ميگويد .از آنجا كه تأمين بسياري از اين نيازها
مستلزم ارتباط با ديگران است؛ لذا قرآن کریم باید برای ایجاد
نوع و نح��وۀ ارتباط با دیگران ،آم��وزه هایی را تبیین نماید؛
چراکه زیس��ت مطلوب اجتماعي ،مستلزم بايستههايي است
ك��ه در مجموع ،جامعة آرماني را به وجود ميآورد؛ جامعهاي
كه يكي از مهمترين ويژگيهاي آن انس��جام و همبس��تگي
است.
نظر ب��ه اينكه جامعه ،متأثر از تمايالت انس��اني اس��ت ،در
بس��ياري از موارد ،به دنبال زيادهخواهيهاي انس��انها و نيز
رفتارهاي فراقانوني آنان ،انس��جام اجتماعي با مشكل مواجه
ميشود .از اينرو شناخت الگوهای انسجام اجتماعی و عوامل
مؤث��ر بر تقویت و اختالل آن ،هم��واره مورد توجه رهبران و
انديشمندان اجتماعي بوده است.
پيامب��ران اله��ي ،با بهرهگي��ري از آموزههاي اله��ي و در پي
مأموريت خويش ،ای��ن عوامل را در قالب نصوص ديني بيان
كردهان��د كه يك��ي از غنيترين آنها قرآن كريم اس��ت .این
نوش��تار به منظور خوانش جامعه شناختی آیات قرآن کریم
و با هدف پاس��خگویی به دغدغ��ه های موجود در این زمینه
تدوین ش��ده و تالش می کند که به این پرس��ش اساس��ی
پاسخ دهد .که از منظر قرآن کریم انسجام اجتماعی چگونه
به وجود می آید و عوامل تقویت و اختالل آن کدام است؟
بدیهی است پاسخگویی به پرسش فوق از آنجا ضرورت دارد
که اوالً قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت ،متضمن مجموعه
برنامه هایی اس��ت که امکان دس��ت یابی ب��ه اهداف متعالی
انسان را فراهم می سازد؛ از این رو باید از این قابلیت برخوردار
باشد که بتواند در قبال مهم ترین مسأله اجتماعی اظهار نظر
نمای��د؛ لذا بدین منظور ،بررس��ی آموزه های آن در خصوص
انس��جام اجتماعی اهمیت و ضرورت دارد؛ ثانیاً با عنایت به
این که گس��ترش ارتباطات ،زمینه های تعامالت فرهنگی را
فراه��م می نمایند و به همی��ن دلیل ،همواره امکان پیدایش
گسس��ت و ش��کاف های اجتماعی وجود دارد ،بنابراین برای
پیش��گیری از این امر ،ضروری است که تدابیر الزم اندیشده
ش��ود .نوشتار پیش رو با تکیه بر همین ضرورت ها ،کوشش
خواهد نمود تا به پرسش مطرح شده پاسخ دهد.
دو :فرضیات ،روش و پیشینۀ تحقیق
بدیهی اس��ت که این مقال��ه به دلیل اکتش��افی بودن ،فاقد
فرضیه اس��ت و برای استنتاج پرس��ش فوق از روش کیفی و
تحلیل آیات قرآنی اس��تفاده می نمای��د؛ به این ترتیب که با
مراجعه با آیات قرآن کریم و نیز متون تفس��یری ،به تحلیل

محتوای آن ها می پردازد و با استناد به آن ها دیدگاه خویش
را تبیین می کند.
این موضوع ،مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است؛
به عنوان مثال کنفرانس وحدت اسالمی ،که هر ساله برگزار
می شود ،این فرصت را فراهم آورده تا اندیشمندان زیادی در
این عرصه قلم فرس��ایی نمایند؛ ا ّما آنچه آن را از تحقیقات
مشابه متمایز می سازد ،رویکرد جامعه شناختی آن است که
کمتر مورد توجه دیگر آثار قرار گرفته است.
سه :چارچوب مفهومی
الف -مفهوم شناسی
انسجام()Solidarity
انس��جام واژهاي است كه نوعي هماهنگي همراه با نظم را به
ذهن متبادر ميكند و در فارسي به معناي يگانه شدن ،يكتايي
و يگانگي كاربرد دارد ]1[.اين واژه به لحاظ مفهومي ،احساس
مسئوليت متقابل ،بين چند نفر يا چند گروه است كه از اراده
و آگاهي برخوردار باشند .در واقع اين مفهوم ،دربردارندة يك
معناي اخالقي اس��ت كه متضمن وجود انديشة يك وظيفه
و يا الزام متقابل اس��ت .همچنين يك معناي مثبت از آن بر
ميآيد كه وابستگي متقابل كاركردها ،اجزا و يا موجودات در
يك كل س��اخت يافته را ميرس��اند .به زبان جامعه شناسي،
همبستگی و انسجام ،پديدهاي را ميرساند كه بر پاية آن در
س��طح يك گروه ،يا يك جامعه ،اعضاء به يكديگر وابس��ت ه و
بطور متقابل نيازمند يكديگرند ]2[.اين پديده اجتناب ناپذير،
سيال و نسبي ،با همفكري ،همياري و هماهنگي داوطلبانه و
حضور ارادي ش��هروندان در انجام وظايفي كه در حيطههاي
گوناگون مناس��بات فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي ،اقتصادي و
سياسي پيش روي افراد قرار ميگيرد ،شكل ميگيرد]3[.
انس��جام گاهي با واژگان��ي مانند وفاق ،وحدت و ...يكس��ان
شمرده ميشود؛ اگر اين مفهوم را در علوم اجتماعي جستجو
كني��م ،در مييابيم كه وفاق بر پيداي��ي اتفاق نظر و توافقي
آش��كار در يك گروه داللت دارد .وفاق فرايندي اس��ت كه از
طريق آن ،اعضاي يك گروه يا جامعه به توافق و اش��تراك در
بنيانهاي زندگي مش��ترك خود رس��يدهاند .وفاق و انسجام
موجب به همپيوس��تگي آگاهانه تر يك گروه و همبس��تگي
بيشتر آن ميشود؛[ ]2مشروط به اينكه :اوالً قوانين ،قواعد و
هنجارهاي مستقر و رايج ،مورد قبول عمو گروه هاي اجتماعي
و يا گروههاي فعال سياس��ي -اجتماعي باشد؛ ثاني ٌا نهادهاي
مجري آن قوانين و هنجارها ،مورد قبول همان گروهها باشد؛
ثالث��اً احس��اس هويت و وحدت در بي��ن گروههاي مذكور از
حيث پذيرش آن قواعد و نهادها گسترش يابد]4[.
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انسجام اجتماعی()Social Solidarity
در تعريف انسجام اجتماعي گفتهاند« :پيوند موجود بين تمام
افراد يك جامعه» ]5[.باتوجه به تعريفي كه ما از مفهوم انسجام
ارائه داديم و آن را احس��اس مسئوليت متقابل ،بين چند نفر
يا چند گروه دانس��تيم و گفتيم كه اين احس��اس مسئوليت
مبتني بر اراده و آگاهي است ،ميتوان گفت انسجام اجتماعي
مفهومي است كه نوع رابطة افراد يك جامعه را تبيين ميكند.
بر اس��اس اين تعريف ،زماني از انس��جام اجتماعي سخن به
ميان ميآيد كه ارتباط افراد جامعه بر اساس باورها ،ارزشها،
هنجارها ،قواعد و قوانين مشترك شكل بگيرد.
ب -ابعاد انسجام اجتماعی
پیدای��ش جامعه به زمان خلقت حضرت آدم و حوا(ع)
تاریخ
ِ
بر می گردد؛ زیرا آن ها به دلیل تمایل غریزی شان ،به ایجاد
رابطه ای پرداختند که به تش��کیل نهاد خانواده انجامید .این
رابطه که در ابتدا رابطۀ زوجیت بود ،با به دنیا آمدن و ازدواج
فرزندان آن ها ،به روابط گس��ترده تری از قبیل روابط نسبی
و س��ببی افزایش یافت و در ادامه به تشکیل قوم ،قبیله و در
نهایت جامعه ،منتهی گردید .با گسترش روابط درون قبیله ای
و تکث��ر جوامع ،و حت��ی در جوامع کنون��ی و مدرن ،تمامی
روابط ،همواره بر پایۀ دو موضوع اساس��ی اس��توار بوده است:
یکی همانندی و دیگری تمایز؛ به همین دلیل ،برای بررسی
ابعاد انسجام اجتماعی ،اندیشمندان علوم اجتماعی ،به این دو
مقوله توجه نشان داده و براساس آن ،الگوهای متفاوتی ارائه
کرده اند تا میزان همبس��تگی و انسجام اجتماعی در جوامع
مختلف را بررس��ی نمایند .این الگوها ک��ه در ادبیات جامعه
شناس��ی با عناوین «همبس��تگی میکانیکی» و «ارگانیکی»
شناخته می شوند ،از دیرباز تاکنون موردتوجه بوده است ،نوشتار
پی��ش رو با تکیه بر این الگوها و با اس��تفاده از ادبیات نظری
موجود در این باره ،به بررسی دیدگاه قرآن کریم می پردازد.
چهار :قرآن و الگوهای انسجام اجتماعی
الف -الگوی انسجام ناشی از همانندی
همانط��ور که اش��اره ش��د ،جامعه شناس��ان ب��رای تبیین
همبستگی ناشی از همانندی ،از همبستگی میکانیکی سخن
بنیادین
می گویند .بر پایۀ این همبستگی ،همۀ مردم عقاید
ِ
یکس��ان دربارۀ جهان و زندگی دارند ،که اساساً بر پایۀ مذهب
اصلی یکسان درگیرند و تفاوت های
است ،همه در فعالیت های
ِ
فیزیکی نیز در کمترین میزان ممکن است .در حقیقت جامعه
ای که از طریق همبستگی مکانیکی انسجام یافته ،واجد روحی
است که عالوه بر افراد وجود دارد .این روح که دورکیم از آن
به «وجدان جمعی» تعبیر می نماید ،افراد را به درون جامعه

جذب می کند .براساس این تلقی ،از نظر دورکیم ،افراد فراتر
از هویت جمعی ،از هویت مس��تقلی برخوردار نیس��تند؛ زیرا
هرکس یا «درون» جامعه است و یا «بیرون» از آن؛ هیچکس
نمی تواند در درون جامعه ،فرد مستقلی باشد .به عبارت دقیق
تر از منظر دورکیم «همبستگی میکانیکی» ،خود صورتی از
ساختار اجتماعی نیست ،بلکه صورتی از همبستگی است که
در «جامعه های منقس��م» یافت می ش��ود؛ جامعه هایی که
منش��أ آن ها براساس کالن (خویشاوندی) است ،ولی بعدا ً بر
اساس موقعیت قرار گرفته اند]6[.
نظ��ر به این که از منظر ق��رآن ،افراد ،عالوه بر هویت جامعه،
از هویت مس��تقلی نیز برخوردارند و در واقع فرد و جامعه هر
دو اصال��ت دارن��د؛[ ]7ماهیت روح جمعی نی��ز با آن چیزی
که دورکیم مطرح می کند ،متفاوت اس��ت .بر اساس دیدگاه
قرآن ،ایجاد انس��جام اجتماعی از سنخ میکانیکی و مبتنی بر
روح جمعی ،از یک سو ،نیازمند نظام فرهنگی مشترک است
و از س��وی دیگر توجه به این حقیقت را ضروری می داند که
انسان موجودی مسلوب االراده و فاقد اراده نیست که همواره
تابع جبر اجتماعی باشد؛ بلکه او موجودی مختار است که می
تواند به گزینش و انتخاب بپردازد.
با تکیه بر این اس��تدالل ،برای توضیح دی��دگاه قرآن کریم،
در خصوص انس��جام اجتماعی ناشی از همانندی ،به معرفی
ش��اخص هایی می پردازی��م که برای ایج��اد نظام فرهنگی
مش��ترک و به دنبال آن تقویت روح جمعی الزم اس��ت؛ این
شاخص ها عبارتند از:
-1نظام اعتقادات و باورهای مشترک
قرآن کریم برای ایجاد انسجام اجتماعی می فرماید:
َ
« ق ُْل َيا َأ ْه َل الْ ِك َت ِ
اب َت َعالَ ْو ْا ِإلَى َك َل َم ٍة َس َواء بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َن ُك ْم أ َّال
نَ ْعب َد ِإ َّال َهّ
الل َو َال نُشْ ِر َك بِ ِه شَ ْيئًا َو َال َي َّت ِخ َذ بَ ْع ُض َنا بَ ْع ًضا َأ ْربَابًا
ُ
ون ِهّ
ِّمن ُد ِ
ون :بگو :اى
الل َفإِن َت َولَّ ْو ْا َفقُولُو ْا اشْ َه ُدو ْا بِ َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان
است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او
قرار ندهيم و بعضى از ما ،بعضى ديگر را ـ غير از خداى يگانه
ـ به خدايى نپذيرد .هر گاه (از اين دعوت) سرباز زنند ،بگوييد:
گواه باشيد كه ما مسلمانيم»(آل عمران)64/
عالم��ه طباطبای��ی(ره) در ذیل این آیۀ ش��ریفه می فرماید:
منظور از کلمه «سواء» كلمهاى است كه تمسك بدان و عمل
به لوازمش بين افراد جامعه ،تس��اوی ایجاد می کند .به نظر
ایشان مراد از تمسک ،تمسک به معنای کلمه است نه خود
آن؛ زی��را معنای کلمه همان توحید اس��ت که آیه بدان فرا
می خواند]8[.
بنابرای��ن در صورتی که اعتقا ِد ب��ه توحید ،در جامعه به یک
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باور مشترک تبدیل گردد و اعضای جامعه بر مدار آن گردهم
آیند ،تش�� ّتت و پراکندگی نی��ز از جامعه رخت بر می بندد و
انس��جام اجتماعی به وجود می آید؛ زی��را جمعی که قرابت
اعتقادی بیشتری دارند ،آرامش بیشتری نیز خواهند داشت و
کمتر به سوی رفتارهای فردگرایانه و انزوای اجتماعی کشیده
می ش��وند .شاید به همین دلیل باشد که خداوند متعال می
«و ْاع َت ِص ُمو ْا بِ َحبلِ ِهّ
الل َج ِمي ًعا َو َال َت َف َّرقُو ْا َوا ْذ ُك ُرو ْا ِن ْع َم َت
فرمایدَ :
ْ
َ
َ
َ
ِهّ
الل َع َل ْي ُك ْم ِإ ْذ ُكن ُت ْم أ ْع َ��دا ًء َفألَّ َف بَ ْي َن ُق ُلوبِ ُك ْم َفأ ْص َب ْح ُتم بِ ِن ْع َم ِت ِه
َّار َف َأنق ََذ ُكم ِّم ْن َها َك َذلِ َ
��ن الن ِ
ك
إِخْ َوانًا َو ُكن ُت ْم َع َل َى شَ �� َفا ُح ْف َر ٍة ِّم َ
ُيبي ُن ُهّ
ون»(آلعمران )103/و یا « ِإن ََّما
الل لَ ُك ْم آ َيا ِت ِه لَ َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
َ ِّ
ون إِخْ َوةٌ(»...حجرات )10/چراکه در واقع چنگ زدن به
الْ ُمؤْ ِم ُن َ
ریسمانی که از جنس توحید است و معیت با کسانی که وجه
اشتراک آن ها اعتقاد به این باور است ،تألیف قلوب ،آرامش و
انسجام اجتماعی را به دنبال دارد.
عالوه بر اعتقاد به توحید که نقش محوری در انسجام اجتماعی
دارد ،یکی از اعتقادات اساس��ی دیگری که مورد توجه قرآن
قرار گرفته و انسان ها را بدان فرا می خواند ،برخورد عادالنه
و فارغ از نابرابری های اجتماعی است .از منظر قرآن ،تمامی
انس��ان ها از خلقت یکس��ان برخوردارند(رک:حجرات )13/و
تمایزات آن ها ناش��ی از اس��تعدادهای متفاوت ایشان است.
(رک:زخرف )22/بنابراین کس��ی حق ندارد به ایجاد تفكرات
مبتنی بر اش��رافيگري ،سلسله مراتب اجتماعي و تبعيضات
قومي و نژادي بپردازد ،به برتری نژادی خود فخر بفروشد و به
انسجام اجتماعی لطمه بزند.
از دیگر اعتقادات اساس��ی در جامعه که به انسجام اجتماعی
کم��ک می کند ،باور به قیامت و روز جزا اس��ت .اگر اعضای
جامعه به این باور رس��یده باش��ند که بای��د در قبال اعمال
خویش ،در برابر خداوند پاس��خگو باشند ،بدون شک حقوق
و حری��م دیگ��ران را رعایت می کنند و ب��ه وظایف فردی و
اجتماعی خویش درست عمل خواهند کرد؛ در نتیجه عوامل
مؤثر بر انس��جام اجتماع��ی نظیر اعتماد و تعه��د را افزایش
خواهد داد.
-2نظام ارزشی مشترک
برای ایجاد انس��جام اجتماعی ،نظام ارزش��ی مش��ترک نیز
ضروری است؛ زیرا اوالً تدبیر امور ،تحت نظارت نظام ارزشی
صورت می گیرد؛ ثانیاً باورها در ارزش ها تجلّی پیدا می کند
و در هنجارها و نمادها آشکار می شود.
به موازات باورهایی که در گذش��ته بدان اشاره شد ،از منظر
قرآن کریم ،نظام ارزش��ی جامعه باید مبتنی بر ایمان باشد؛
زیرا به باور اندیشمندان اس�لامی ،منشأ ارزش های رایج در
جامعه ،ایمان است]9[.

بارزترین ویژگی نظام ارزشی مورد نظر قرآن ،عالوه بر ابتناء بر
ایمان ،ناظر به چگونگی ایجاد روابط مطلوب اجتماعی است.
ب��ه همین خاطر وقت��ی قرآن از ارزش ه��ای مدنظر خویش
س��خن می گوید ،به اصولی مانند «امانت��داری» و «وفای به
عهد» اش��اره می کند که بدون توجه به آن ها ،امکان ایجاد
جامعۀ منسجم و هم بسته بعید می نماید.
وقتی قرآن کریم خیانت در امانت را به منزلۀ خیانت به خدا
ين آ َم ُنو ْا
و رس��ولش تلقی می کند و می فرمایدَ « :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
َهّ
الر ُس َ
ون :ای
��ول َو َتخُ ونُو ْا َأ َمانَا ِت ُك ْم َو َأن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
َال َتخُ ونُو ْا الل َو َّ
كسانى كه ايمان آوردهايد! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد! و
(نيز) در امانات خود خيانت روا مداريد ،در حالى كه مي دانيد
(اي��ن كار ،گناه بزرگى اس��ت)»(انفال ،)27/در حقیقت این
واقعیت اجتماعی را گوش��زد می کند که انسجام اجتماعی،
نیاز اعتماد اجتماعی اس��ت .بنابراین در صورتی که خیانت و
ضد ارزش در جامعه
نفاق در جامعه فراگیر ش��ود و به عن��وان ّ
حاکم شود ،انسجام اجتماعی نیز از بین می رود؛ همچنین وقتی
ين ُه ْم أِ َل َمانَا ِت ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعون(مؤمنون ،)8/
«والَّ ِذ َ
می فرمایدَ :
ب��از هم بر اص��ول امانتداری و وفای به عه��د تکیه می کند و
انسجام روابط اجتماعی را بر این اصول استـوار می داند.
بنابراین ،از منظر قرآن ،نظام ارزش��ی تنها در صورتی کارکرد
مطلوب دارد که انسجام مطلوب اجتماعی را به دنبال داشته
باشد و این امر نیز تنها زمانی محقق می شود که نظام ارزشی
موجود در جامعه مبتنی بر ایم��ان ،اصول امانتداری و وفای
به عهد باشد.
-3نظام هنجاری مشترک
همانطور که گفته ش��د ،هنجارها ،ص��ورت عملی باورها و
ارزش هاست .درصورتی که باورها و ارزش های رایج در جامعه
مبتنی بر توحید و ایمان باشد ،لزوماً هنجارها نیز ماهیت الهی
و دینی دارند؛ به این ترتیب که هنجارهای قانونی ،در جامعۀ
دینی ،از نظر قرآن نمی توانند مغایر با شریعت اسالمی باشد؛
زیرا «...إ ِِن الْ ُح ْك ُم ِإ َّال للِهَّ ...» (انعام.)57/
بر اساس این گزارۀ قرآنی ،تنها مرجع قانون گذاری ،خداوند
متعال است و از طرفی هر آنچه در قالب حدود و قوانین الهی
است ،کسی مجاز به تخطی از آن نیستِ ...« :ت ْل َ
ك ُح ُدو ُد هَّ ِ
الل
ك ُه ُم َّ
الل َف ُأول ِئ َ
َف�لا َت ْع َت ُدوها َو َم ْن َي َت َع َّد ُح ُدو َد هَّ ِ
ون :اين
الظالِ ُم َ
ها حدود و مرزهاى الهى است؛ از آن ،تجاوز نكنيد و هر كس
از آن تجاوز كند ،ستمگر است»(.بقره)229/
بنابراین تمامی قوانینی که برای ادارۀ جامعه وضع می گردد،
باید نسبت الهی پیدا کند و با شریعت در تناقض نباشد .وقتی
این گونه ش��د و مرجع قانون گذاری مشخص گردید ،تفاهم
قانون��ی ـ هنج��اری در جامعه به وجود می آی��د و بر اثر آن

انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم 31

انسجام اجتماعی تحقق می یابد.
از آن جا که س��نخ دیگری از هنج��ار ،هنجارهای اجتماعی
اس��ت؛ یعنی منش��أ وضع آن ها جامعه است؛ در صورتی که
چنی��ن هنجارهایی نیز مبتنی بر س�� ّنت های الهی و آداب و
رسوم پسندیدۀ اجتماعی باشد ،قواعد رفتاری مطلوبی را برای
اعضای جامعه به وجود می آورد که عمل به آن ها در نهایت
به انسجام اجتماعی می انجامد.
ب -الگوی انسجام ناشی از تمایز
تمایز به اندازۀ همانندی ،در انس��جام اجتماعی مؤثر اس��ت؛
به همین خاطر ،جامعه شناس��ان ب��ه طراحی الگویی مرتبط
ب��ه آن پرداخته اند .این الگو که در ادبیات جامعه شناس��ی
با عنوان «الگوی ناش��ی از تمایز» یا «همبستگی ارگانیکی»
ش��ناخته می شود ،برپایۀ تقسیم کار اس��توار است .این الگو
از آن جه��ت مطرح می ش��ود که با گس��ترش و پیش��رفت
جوام��ع ،نیازهای زیادی به وجود م��ی آید که تأمین آن ها،
مستلزم ایجاد مشاغل گوناگون و در نتیجه تقسیم کار است.
امیل دورکیم با درک این واقعیت که تقس��یم کار در جامعه،
ضرورت گریزناپذیری اس��ت ،به مطالعۀ کارکردهای تقسیم
کار پرداخت و به این نتیجه رس��ید که تمایز و تقس��یم کار،
آدمیان را گردهم می آورد .بر این اساس ،وی عالوه بر الگوی
«همبستگی مکانیکی» ،الگوی «همبستگی ارگانیکی» را نیز
ارائه داد]6[.
حال اگر بخواهیم دیدگاه قرآن را در رابطه با همبس��تگی از
سنخ تمایز بررسی کنیم ،درمی یابیم که موضوع تقسیم کار
مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته و در این زمینه فرموده است:
الدن َْيا َو َر َف ْع َنا بَ ْع َض ُه ْم
«ن َْح ُن ق ََس ْم َنا بَ ْي َن ُهم َّم ِعيشَ �� َت ُه ْم ِفي الْ َح َيا ِة ُّ
ض َد َر َج ٍ
ات لِ َي َّت ِخ َذ بَ ْع ُض ُهم بَ ْع ًضا ُسخْ ِر ًّيا َو َر ْح َم ُت َربِّ َ
َف ْو َق بَ ْع ٍ
ك
ون :ما معيشت آنها را در حيات دنيا در ميانشان
خَ ْي ٌر ِّم َّما َي ْج َم ُع َ
تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديگر را
مس��خر كرده (و با هم تعاون نمايند) و رحمت پروردگارت از
تمام آنچه جمعآورى مىكنند ،بهتر است»(.زخرف)32/
عالمه طباطبایی(ره) در تفسیر این آیه و با استناد به فرازهای:
«و َر َف ْعنا بَ ْع َض ُه ْم َف ْو َق بَ ْع ٍ
ض»...
«ن َْح ُن ق ََس ْمنا  ،»...و جملهَ :
معتقدند که مراد آیه شریفه ،تقسیم ارزاق مادی و معنوی
(جاه) است؛ براین اساس ،استدالل می کنند که كثرت نیازهای
انسان در زندگى دنيا آن قدر زياد است كه فرد فرد انسان ها
نمىتوانند همۀ آن ها را در زندگى فردى خود برآورده نمايند؛
لذا ناگزیرند كه بطور اجتماعى زندگى كنند؛ از اين رو است
كه اوالً بعضى ،بعضى ديگر را به خدمت خود مىگيرند و از
آنان استفاده مىنمايند؛ ثانياً اساس زندگى را تعاون و معاضدت
يكديگر قرار مىدهند]8[.

با اس��تدالل عالمه ،می توان نتیجه گرفت که اس��تخدام اوالً
ض��رورت کارکردی دارد و ثانیاً منظور از اس��تخدام ،در واقع
نوعی تقسیم کار است؛ زیرا در چنین فرایندی هرکسی برای
تأمین نیازهای خویش مجبور اس��ت که دیگری را به خدمت
بگی��رد و از طرفی خ��ودش نیز به اس��تخدام دیگران درآید.
بنابراین ،پاس��خ به نیازهای یکدیگر (تقسیم کار) ،در بینش
قرآنی ،مجموعه ظرفیت الگویی مش��ترکی است که در قالب
آن ،اعض��ای جامعه به ش��کوفایی می رس��ند و ضمن تأمین
نیازهای یکدیگر ،به انسجام اجتماعی می رسند.
عوامل تقویت انسجام اجتماعی
 -1تقویت وابستگی عاطفی
عواطف و احساسات از جمله ابعاد مهم وجودی انسان محسوب
می شود؛ به همین دلیل در متون اسالمی ،وابستگی عاطفی
یکی از ارکان اصلی تشکیل اجتماع و انسجام اجتماعی تلقی
شده است؛ زیرا بسیاری از کنش های اجتماعی ،اساساً ریشه
های عاطفی و غیرعقالنی دارند .هرچند تقلیل و ارجاع تمام
کنش های اجتماعی به محرک ها و سرچشمه های احساسی،
غیرقابل دفاع و اغلب مردود تلقی شده است ،اما تردیدی وجود
ندارد که احس��اس تعلق به جمع و اعتماد و دوستی متقابل
اجتماعی که از مشخصه های اصلی همبستگی اجتماعی اند،
ریشه های محکمی در وابس��تگی عاطفی دارند .در حقیقت
وابستگی عاطفی ،مکانیس��می است که از طریق آن انسجام
اجتماعی به وجود می آید؛ زیرا وابس��تگی عاطفی ،احساس
تعهد ایجاد می کند و عالقه های اجتماعی را تشدید می کند.
بنابراین میزان تعلقات عاطفی هر جامعه با میزان همبستگی
آن ارتباط وثیق و تنگاتنگ دارد .هرچه تعلقات عاطفی بیشتر
و تعمیم یافته تر باشد ،میزان همبستگی اجتماعی نیز باالتر
خواهد بود.
ب��ا مراجعه به قرآن کریم ،اهمیت نق��ش بنیادی عواطف در
تقویت انس��جام اجتماعی ،بخوبی آش��کار می گردد؛ در واقع
��ه َأ ْن خَ َل َق لَ ُكم ِّم ْن َأن ُف ِس ُ
«و ِم ْن آ َيا ِت ِ
��ك ْم َأزْ َو ًاجا
آیه ش��ریفهَ :
ك لآَ َياتٍ
��ك ُنوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َِّن ِفي َذلِ َ
لِّ َت ْس ُ
ون :و از نش��انههاى او اينكه همس��رانى از جنس
لِّق َْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
خودتان براى ش��ما آفريد تا در كن��ار آنان آرامش يابيد و در
ميانتان مو ّدت و رحمت قرار داد؛ در اين نش��انههايى اس��ت
براى گروهى كه تف ّكر مىكنند»(روم)21/؛ به فرآیند تشکیل
جامعه و نحوۀ انس��جام آن اشاره می کند .به این صورت که
تش��کیل نهاد خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی
براساس ،آرامش و مو ّدت صورت می گیرد و چنانچه این امر،
تس��ری یابد ،میزان انس��جام اجتماعی نیز
به نهادهای دیگر
ّ
تقویت می شود.
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محبت س��خن
ع�لاوه بر این ،قرآن کریم وقتی از م ّودت و ّ
می گوید ،آن را به عنوان مفهوم انسجام بخش معرفی نموده
ون َهّ
الل َفا َّت ِب ُعو ِن��ي ُي ْح ِب ْب ُك ُم
��م ُت ِح ُّب َ
و می فرمای��د «:ق ُْل إِن ُكن ُت ْ
ُهّ
الل(»...آل عمران)31/
با توجه به اين آيۀ شريفه ،محبت ،الزامات و پيامدهايي دارد؛ از
جمله ،الزمة محبت ،اطاعت است؛ يعني اساساً ادعاي محبت
بدون اطاعت پذيرفتني نيس��ت؛ چراكه محبت زماني بوجود
ميآيد كه زمينهها و باورهاي مش��تركي وجود داشته باشد و
يا اينكه يكي نسبت به ديگري احساس نياز و وابستگي نمايد.
چون اين احس��اس نياز ،زمينههاي اطاعت را فراهم ميآورد؛
در نتيجه ،محبت ورزي به انس��جام و همبس��تگي اجتماعي
كمك مينمايند.
ً
مکانیسم این تأثیر به این ترتیب است که افراد معموال نسبت
محبت می نمایند.
به الگوهای موجود در جامعه ابراز عالقه و ّ
وقتی این الگوها از قدرت تأثیرگذاری برخوردار شدند ،با ا ِعمال
نفوذ بر روی دوستدارانشان ،آن ها را به سمت اهداف جامعه و
همنوایی با دیگران هدایت می کنند؛ به عنوان مثال ،در نظام
اس�لامی وقتی که اهل بیـت پیامبـر(ص) به عنـوان الگـوی
محبت نسبت به آن ها نیز آثاری
رفتـاری مطرح می ش��وندّ ،
ص َع َلى ال ْ َع َملِ َو ال ْ َو َر ُع
را به دنبال دارد؛ از جملهَ ...« :و ال ْ ِح ْر ُ
ِ
ِ
ُ
الرغْبَ ُة فِي ال ْ ِعبَا َد ِة َو التَّ ْوب َ ُة قَ ْب َل ال ْ َم ْوت َو النَّ َشاط في
فِي الدِّ ينِ َو َّ
ْ
ل ْم ِر هَّ
اس َو ال ْ ِح ْف ُظ أِ َ
س ِم َّما فِي أَيْ ِدي النَّ ِ
الل ِ َو ن َ ْهيِ ِه
قِيَا ِم اللَّ ْيلِ َو الْيَأ ُ
الدنْيَا َو ال ْ َع ِ
َع َّز َو َج َّل َو التَّ ِ
اء َو ]10[.»...
ض ُّ
اس َع ُة ب ُ ْغ ُ
اش َر ُة َّ
الس َخ ُ
محبت اهل بیت(ع) ،آثاری را در بر دارد
براساس روايت فوقّ ،
كه قواعد اخالقي حاكم بر جامعه بر آن استوار است« .زهد»،
«س��خاوت»« ،حفظ حدود الهي»« ،عدم اعتنا به داشتههاي
ديگران»« ،نشاط و شوق در عبادت و نماز شب» و ...عالوه بر
اينكه هركدام كاركردهايي دارند و كاركردهايشان به نحوي
در ايجاد همبستگي اجتماعي مؤثرند ،در مجموع وقتي كه به
عنوان قواعد اخالق��ي در رفتارها و باورهاي افراد يك جامعه
تجلي مييابند ،باعث ايجاد انس��جام و همبستگي ميشوند؛
چراكه براس��اس مطالعات انديش��مندان« ،قواعد اخالقي» از
مهم ترين مؤلفههاي انسجام در جوامع بشري بوده است.
 -2جامعه پذیری
جامعه پذیری فرآیندی اس��ت که فرد از طریق آن ،تمام راه
هاي زندگي كردن در جامعه را می آموزد و همة ظرفيتهايش
را در جه��ت انجام وظايف فردي و به عنوان جامعه ،توس��عه
ميبخش��د .اي��ن عمل كه با ه��دف برقراري ارتب��اط مؤثر با
ديگران و تمركز ارزشها و اعتقادات اساس��ي جامعه در ذهن
افراد صورت ميگيرد ]11[،نقش بس��زایی در تقویت انسجام
اجتماعی ایفا می کند.

با عنایت به اهمیت این امر در مس��ألۀ انس��جام ،قرآن کریم
موضوع شاکله س��ازی (شخصیت سازی) را مطرح می نماید
و م��ی فرماید« :ق ُْل ُك ٌّل َي ْع َم ُل َع َلى شَ ِ
��اك َل ِت ِه َف َربُّ ُك ْم َأ ْع َل ُم بِ َم ْن
ُه َو َأ ْه َدى َس�� ِب اًيل :بگ��و :هر كس طبق روش (و خلق و خوى)
خود عمل مىكند و پروردگارتان كسانى را كه راهشان نيكوتر
است ،بهتر مىشناسد»(.اسراء)84/
صاحب تفسیر نمونه با تکیه بر نظر «راغب اصفهانی»،در خصوص
چیستی ش��اکله ،بر این اعتقاد است که «شاكله» در اصل از
مادۀ «ش.ك.ل» به معنى مهار كردن حيوان اس��ت و از آنجا
كه روحيات ،س��جايا و عادات هر انسانى او را مقيد به رويهاى
مىكند ،به آن ش��اكله مىگويند؛ كلمه اش��كال به سؤال ها،
نيازها و كليۀ مسائلى گفته مىشود كه به نوعى انسان را مقید
می س��ازد .با این تلقی ،ش��اكله هرگز به معنى طبيعت ذاتى
نيست ،بلكه به هرگونه عادت ،طريقه ،مذهب و روشى كه به
انسان جهت مىدهد ،ش��اكله گفته مىشود .بنابراين عادات
و س��ننى كه انس��ان بر اثر تكرار يك عمل اختيارى كس��ب
كرده اس��ت و همچنين اعتقاداتى كه با استدالل و يا از روى
تعصب پذيرفته است همه ،نقش تعيين كننده دارند و شاكله
محسوب مىشوند]12[.
با ای��ن تحلیل ،در صورتی که اعضای جامعه ،در طی مراحل
رشد ،به درستی اجتماعی شوند و به نهاد مرتبط با این فرایند،
به درستی عمل نمایند ،شخصیت انسان نیز به درستی شکل
می پذیرد و همواره مبادی آداب و عاداتی می شود که مورد
تأیید جامعه اس��ت .به عب��ارت دیگر ،افراد ب��ا ایجاد ارتباط
متقابل و با التزام به قواعد هنجاری ،رفتارهای نسبتاً یکسان
و همشکلی را انجام می دهند که در نهایت به تقویت انسجام
اجتماعی می انجامد.
 -3انجام مناسک دینی
از آنجا که دین «مجموعهاي از معارف ،عقايد ،احكام ،اخالق
و در ي��ك كالم ،مجموعه هس��تها و نيس��تها و «بايدها و
نبايدها»یی اس��ت كه خداوند جهت هدايت بش��ر ،به وسيلۀ
منابع و ابزاري چون :كتاب ،س ّنت ،عقل و فطرت نـازل فرموده
است؛ خواه اين معـارف با عقـل و تجربه تحصيل پذير باشد يا
نباش��د ]13[».در صورتی که اعتقادات و اخالقی که در قالب
احکام ،صبغۀ عملی به خود می گیرند ،به درستی عمل شوند،
آثاری را به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آن ها انس��جام
اجتماعی است؛ البته نباید از یاد برد که اثر این آثار متناسب
با احکام مختلف ،بر میزان تقویت انسجام اجتماعی متفاوت
است .به این ترتیب که مناسک جمعی ،به نسبت دیگر احکام،
از کارکرد مؤثرتری برخوردار اس��ت؛ زیرا این گونه احکام که
بیش��تر در قالب مراسم دینی به انجام می رسند ،هم انگیزۀ
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اش��تیاق جمعی و ابداع است و هم در عین حال تجدید عهد
و ایمان به عقاید و س��مبلهای موجود را موجب می ش��ود.
دورکیم با این تحلیل از مناس��ک دینی ک��ه به تأمین «نیاز
به تجدید عهد» می انجامد ،معتقد اس��ت که در همۀ ادیان،
مراسم دینی به نحوی تکراری یا دوره ای انجام می گیرد .در
جوامع ساده که چنین آرمان هایی پایۀ اصلی انسجام اجتماع
است ،مراسم جمعی برای حفظ استمرار گروه ،چیزی اساسی
است]14[.
گرچه تحلیل آثار تمام مناسک دینی با تکیه بر دیدگاه قرآن
کریم ،فراتر از ظرفیت این تحقیق است؛ ا ّما برای تبیین برخی
از مس��تندات قرآنی ،به عنوان نمون��ه ،به تحلیل آثار نماز در
انسجام اجتماعی بسنده می کنیم:
اَ
الصل َة َت ْن َهى
ق��رآن کریم در خصوص نماز می فرماید...« :إ َِّن َّ
َعنِ الْ َف ْحشَ اء َوالْ ُم َ
نك ِر(»...عنکبوت .)45/براساس این فرمایش،
نماز به عنوان ستون دین که به صورت فردی یا جمعی اقامه
می شود ،حداقل دو کارکرد عمده دارد:
ال��ف -بازدارندگ��ی :در تحلیل این کارکرد م��ی توان گفت که
براساس دیدگاه قرآن ،نماز حالتی را در انسان به وجود می آورد
که از آن به تقوی یاد می ش��ود .با پیدایش این حالت ،انسان
کوش��ش خواهد نمود که حتی در نحوۀ ارتباط با دیگران نیز
تق��وا را رعایت نماید .از ای��ن رو ،او به تضییع حقوق دیگران
نخواهد پرداخت و هنجارهای اجتماعی را نخواهد شکست.
عالوه براین ،انسان متقی ،به سمت فساد ،فحشاء و در مجموع
منک��رات نخواهد رف��ت و در نتیجه ،زمینه ه��ای انحرافات
اجتماع��ی نیز در جامعه کاهش خواهد یافت .بنابراین تقوای
اجتماع��ی و کاه��ش انحرافات در جامعه ،نقش بس��زایی در
تقویت انسجام اجتماعی ایفا خواهد کرد.
َ
ب -هویت بخش��ی :قرآن کریم با بیان آیه ش��ریفهَ « :يا أ ُّي َها
اس َع ْوا ِإلَى ِذ ْك ِر
ين آ َم ُنوا ِإ َذا نُو ِدي لِ َّ
الَّ ِذ َ
لص اَل ِة ِمن َي ْو ِم الْ ُج ُم َع ِة َف ْ
هَّ ِ
الل َو َذ ُروا الْ َب ْي َع ...»(جمعه ،)9/از ایجاد هویت جدیدی سخن
می گوید که مس��لمانان از طریق مشارکت در نماز جمعه به
دست می آورند .براساس این هویت ،مسلمان از غیرمسلمان
شناخته می ش��ود؛ چنانچه مسلمانی در شرایط وجوب نماز
جمع��ه ،از اقامۀ آن خودداری نماید ،در واقع خود را از جمع
و جماعت مس��لمانان بریده و از هویت واحدی که در تقویت
انسجام اجتماعی بسیار مؤثر است ،برخوردار نیست.
عوامل اختالل انسجام اجتماعی
 -1اختالل هنجاری
براساس یک تحلیل سیستمی و ارگانیک ،انسجام اجتماعی،
همان وضعیتی است که هر چیز در جایگاه خودش قرار دارد
و هنجار نیز قواعد الزم برای اس��تقرار مطلوب امور در چنین

جایگاه هایی اس��ت .با این توضیح ،در ص��ورت بروز اختالل
هنجاری ،انس��جام اجتماعی به صورت طبیعی دچار اختالل
خواهد شد.
در م��ورد اینک��ه عوام��ل مؤثر ب��ر اختالل هنج��اری کدام
اس��ت ،دیدگاه های متفاوتی وج��ود دارد؛ ا ّما در بین تمامی
اندیشمندان علوم اجتماعی ،در مورد توجه به تضاد هنجاری
به عنوان یکی از عوامل اساس��ی اختالل هنجاری ،اتفاق نظر
وجود دارد؛ زیرا تضاد هنجاری مانع گس��ترش تقس��یم کار
اجتماعی می ش��ود و این به نوبۀ خود مانع توسعۀ اجتماعی
می گردد .تضاد هنجاری ،کار تنظیم اجتماعی ،بویژه در بُعد
روابط بین گروهی را مش��کل می س��ازد .با وجود تضادهای
هنجاری ،تراک��م روابط بین گروهی کاهش می یابد و با این
کاهش ،انسجام کلّی نیز تضعیف می گردد]15[.
تضادهای هنجاری عالوه بر مسائل فوق ،هزینۀ نظارت رسمی
جامع��ه را افزایش می دهند .در اثر تض��اد هنجاری ،اعتماد
متقاب��ل تعمی��م یافته ،کاهش می یابد و نق��ش زر و زور در
ِ
تنظیم روابطِ اجتماعی عمده می گردد .تضاد هنجاری ،خاص
گرایی را در جامعه ترویج می نماید و خود از آن تأثیرمی پذیرد؛
به ای��ن ترتیب تضاد هنجاری کمک می نماید تا افراد ،دایرۀ
دوس��تی خود را محدود و در عوض دایرۀ دشمنی را گسترده
تعریف نمایند .از نظر سیاس��ی ،تضادهای هنجاریِ فراگیر به
نوب��ۀ خود می توانند زمینۀ ظهور گ��روه و احزاب ضد نظام را
فراهم نمایند که این خود مانع توسعۀ اجتماعی می شود]15[.
حال با در نظر گرفتن این آثار باید دانست که چه عواملی باعث
ایجاد تضاد هنجاری و در نهایت اختالل همبستگی می شوند؟
برای پاسخ به این پرسش باید دانست که تضاد هنجاری ،در
صورتی به وجود می آید که برای یک امر اجتماعی ،دو هنجار
متفاوت وجود داش��ته باشد .از آن جاکه پیدایش همزمان دو
هنجار برای یک موضوع ،عم ً
ال امکان پذیر نیست ،لذا ،ایجاد
یک هنجار جدید ،همواره در برابر هنجار قبلی صورت می گیرد
که این امر گاهی مورد تأیید اس�لام هست و گاهی هم مورد
تأیید نیست .اگر چنانچه مورد تأیید بود ،تضاد هنجاری را به
دنبال ندارد؛ در غیر این صورت از نظر اسالم مردود است.
قرآن کریم برای پیش��گیری از تضاد هنجاری ،دس��تورهای
متفاوتی صادر می کند .آنجا که مربوط به هنجارهای پیامدگرا
است ،دس��تور می دهد که به قوانین الهی پایبند باشید و از
تجاوز به حدود الهی اجتناب کنید:
ُ
ِهّ
ك ُح ُدو ُد ِهّ
ال َت ْع َت ُدو َها َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدو َد الل َفأ ْولَ ِئ َ
«ِ ...ت ْل َ
الل َف َ
ك ُه ُم
َّ
ون اين ها حدود و مرزهاى الهى است؛ از آن ،تجاوز نكنيد
الظالِ ُم َ
و هر كس از آن تجاوز كند ،ستمگر است»؛ (بقره)229/
وقتی هم صحبت از هنجارهای اجتماعی و به عبـارتی
غیـرپیامدگرا است ،از مسلمانان می خواهد که از دیگرگریزی،
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خودرأیی ،هنجارشکنی و خروج از دایرۀ مقررات جامعۀ اسالمی
پرهیز نمایند و با اعتصام به «حبل اهلل» ،با دیگر اعضای جامعه
هماهنگ باشند و یکرنگی پیشه کنند(.آل عمران )103/قرآن
کریم در خصوص کسانی که از فرمان رهبری جامعه ،به عنوان
محور و اساس انسجام جامعه و نیز قاعدۀ رفتاری مسلمین
که بر اساس باورها ،اخالق و احکام اسالمی ابتناء شده است،
سرپیچی می کنند ،می فرماید:
الر ُس َ
ول ِمن بَ ْع ِد َما َت َب َّي َن لَ ُه الْ ُه َدى َو َي َّت ِب ْع َغ ْي َر
َ
«و َمن ُيشَ ا ِق ِق َّ
َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِيلِ
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َ ً
كسى كه بعد از آشكارشدن حق ،با پيامبر مخالفت كند ،و
از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد ،ما او را به همان راه كه
مىرود ،مىبريم و به دوزخ داخل مىكنيم و جايگاه بدى
دارد»(.نساء)115/
با اس��تناد به این آیۀ شریفه می توان مدعی شد که همراهی
ب��ا قواعد و مقررات جامعۀ اس�لامی ـ البته در صورتی که با
آموزه های اسالمی مغایرتی نداشته باشد ـ برای هر مسلمانی
ضروری اس��ت؛ زیرا قوام انس��جام اجتماعی وابسته به میزان
هماهنگی افراد جامع��ه با قواعد رفتاری حاکم بر جامعه می
باش��د؛ از این رو ،افراد به بهانۀ حق برخورداری از آزادی های
فردی ،از این حق برخوردار نیس��تند که با نقض هنجارهای
اجتماع��ی ،به حق��وق دیگران تج��اوز نموده و در انس��جام
اجتماعی ،اختالل ایجاد نمایند.
 -2اختالل نمادی
به باور برخی از صاحب نظران مانند «سوسور»« ،زبان» است
كه تا اندازة زيادي ملت را ميسازد و باعث انسجام اجتماعی
آن ها می ش��ود؛[ ]3زیرا زبان به عن��وان یک نماد ،در کنار
هنجاره��ا (که بیش��تر ناظر به رفتارها اس��ت) ،مظهر تجلّی
باوره��ا و ارزش های اجتماعی اس��ت .به عبارت دیگر ،باورها
و ارزش های اجتماعی یا خود را در قالب رفتارهای اعضای
جامعه به نمایش می گذارند و یا این که به صورت نماد ظاهر
می شوند .بنابراین به موازات اختالل هنجاری ،اختالل نمادی
نیز در میزان انسجام اجتماعی مؤثر است؛ به همین دلیل در
نوشتار پیش رو به برخی از عوامل اختالل نمادی که از طریق
زبان به عنوان یک نماد به وجود می آید ،اشاره می گردد:
 -1-2رواج دروغگویی :نظر به اهمیت آثار «کذب» ،این واژه
 257بار در قرآن به کار رفته است .بنابر دیدگاه مشهور علمای
اس�لامی ،دروغ و كذب ،مطابق نب��ودن كالم با واقع و خارج
تعمد و اختيار باش��د
اس��ت؛ خواه اين مطابق نبودن از روى ّ
و خواه از روى اش��تباه ،با اين معنى كه گفتارش با عقيدهاش
مطابـق است؛ ولى عقيـدهاش خـالف واقـع است كه از آن به
جهـل مـركـب تعبـير مي شود]16[.

باتوجه به این برداش��ت از مفه��وم «کذب» ،دروغ یعنی عدم
هماهنگی بین زبان و دل که از آن به نفاق نیز تعبیر می شود.
با توجه به این معنی ،این عمل ،منشأ نفاق در جامعه خواهد
شد .قرآن کریم در این زمینه می فرمایدَ « :ف َأ ْعق ََب ُه ْم ِن َفاقًا ِفي
ُق ُلوبِ ِه��م ِإلَى َيو ِم َي ْلقَون َُه بِما َأخْ َل ُف��و ْا َهّ
الل َما َو َع ُدو ُه َوبِ َما َكانُو ْا
ْ َ
ْ
ْ
ون :اين عمل( ،روح) نفاق را ،تا روزى كه خدا را مـالقات
َي ْك ِذبُ َ
كنند ،در دل هايش��ان برقرار س��اخت .اين به خاطر آن است
كه از پيمان الهى تخلّف جس��تند و بخاطر آن است كه دروغ
مىگفتند( ».توبه)77/
بدیهی اس��ت که با پیدایش نفاق در جامعه ،اعتماد اجتماعی
نی��ز از بین خواه��د رفت که با از بین رفتن آن ،در انس��جام
اجتماعی ،اختالل به وجود می آید.
ع�لاوه بر ای��ن در روايات اس�لامى ،دروغ به عن��وان «كليد
گناهان» معرفی ش��ده اس��ت؛ زیرا انس��ان گناه��كار هرگز
نمىتواند ،راستگو باش��د؛ چرا كه راستگويى موجب رسوايى
او اس��ت و براى پوش��اندن آثار گناه معموالً بايد متوس��ل به
دروغ شود .به عبارت ديگر ،دروغ انسان را در مقابل گناه آزاد
مىكند و راس��تگويى محدود .در نتیجه در صورتی که انسان
از ارتکاب گناه ابایی نداش��ته باشد ،سنخ گناهان او خلوات به
جل��وات جلوه می کند و با افزایش ب��زه کاری ها و انحرافات
اجتماعی ،به اختالل انسجام اجتماعی منتهی می گردد.
 -2-2شیوع حرمت ش��کنی :حرمت شکنی پدیدۀ مذمومی
اس��ت که به شیوه های مختلفی صورت می گیرد .در یکی از
مهم ترین آن ها ،زبان به مثابۀ یک نماد ،می تواند نقش بسیار
چشمگیری داش��ته باشد .مکانیس��م تأثیرگذاری این نقش
معموالً در قالب توهین ،هتـک حـرمت و ...صورت می گیرد.
ب��ه همین دلیل ،قرآن کریم ،توهین ب��ه دیگران را ممنوع و
غیرقابل پذیرش می داند؛ زیرا توهین ،تنفر ،انزجار و واكنش
طرف مقابل را به دنبال دارد؛ از این رو قرآن کریم میفرماید:
الل َفيس ُّبو ْا َهّ
ون ِهّ
ون ِمن ُد ِ
الل َع ْد ًوا بِغ َْي ِر
ين َي ْد ُع َ
«و َال َت ُس ُّبو ْا الَّ ِذ َ
َ
َُ
ِع ْلمٍ ( :...به معبود) كسانى كه غير خدا را مىخوانند ،دشنام
ندهيد ،مبادا آن ها (نيز) از روى (ظلم و) جهل ،خدا را دشنام
دهند»(.انعام)108/
طبق این آیه ش��ریفه ،هیچ ک��س ،به هیچ بهانه ای ،مجاز به
توهین به دیگران نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد ،توهین
تنفر را به دنبال دارد و طبیعی است که بر اثر گسترش تنفر
و انزجار ،همبس��تگی عاطفی در جامعه کاهش خواهد یافت
و به تبع آن ،انسجام اجتماعی دچار اختالل خواهد گردید.
در خصوص ممنوعيت هتك افراد نیز قرآن کریم می فرماید:
س لَ َ
«و َال َتق ُ
الس ْم َع َوالْ َب َص َر َوالْ ُفؤَ ا َد ُك ُّل
َ
ك بِ ِه ِع ْل ٌم إ َِّن َّ
ْف َما لَ ْي َ
َ
ِ
َ
ان َع ْن ُه َم ْسؤُ ولاً  :از آنچه به آن آگاهى ندارى ،پيروى
ُأولئك ك َ
مكن؛ چرا كه گوش و چشم و دل ،همه مسئولند»(.اسراء)36/
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به نظر می رس��د دلیل تأکید قرآن بر حفظ آبروي انسان ها
و صيانت از رازهاي قلمرو خصوصي او ،بیش��تر به این دلیل
اس��ت که با از بین رفتن حرز و آبروی انس��ان ها ،اوالً آن ها
ممکن است به انزوا کشیده شوند؛ ثانیاً امکان گسست روابط
اجتماع��ی با آگاهی از وضعیت افراد تقویت می ش��ود؛ ضمن
ش��دت آسیب پذیر
اینکه اعتماد اجتماعی نیز از این طریق به
ّ
می شود و در مجموع ،انسجام اجتماعی دچار اختالل می شود.
 -3اختالل توزیعی
منظور از اختالل توزیعی ،ایج��اد نابرابری های اجتماعی ،از
طریق برخوردها و تصمیمات ناعادالنه اس��ت .با این تلقی از
اختالل توزیعی ،برخوردهای ناعادالنه ،آثاری را به دنبال دارد
که از مهم ترین آن ها ،گسست انسجام اجتماعی است.
اینکه منظور از عدالت چیست و آثار اجتماعی آن کدام است،
بحث گس��ترده و مستوفایی را می طلبد که پرداختن به آن،
هدف این نوش��تار نیست .در اهمیت این موضوع همین قدر
باید گفت که به تعبیر روس��و ،عدالت ،ودیعه ای اس��ت که از
جانب خداوند به انس��ان ارزانی ش��ده و به عنوان مهم ترین
آرمان اصلی بش��ریت و هدف ارس��ال پیامبران و انزال کتب
معرفی گردیده است.
آسمانیّ ،
در رابطه با چیس��تی مفهوم عدالت نیز باید اذعان داش��ت که
برداشت های متفاوتی از این مفهوم وجود دارد؛ در رایج ترین آن
ها ،آن را به معانی «وضع الشیء فی موضعه» و یا «اعطاء کل
حق حقه» در نظر گرفته اند؛ ا ّما با تکیه بر کاربرد قرآنی
ذی ٍ
آن ،که به معانی «قوام»(فرق��ان« ،)67/ميزان»(حدید،)25/
«اس��تواء»(طه )5/و «س��وی»(مریم )43/اتخاذ گردیده و نیز
با در نظرگرفتن آیه ش��ریفۀ« :إ َِّن َهّ
الل َي ْأ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل َواإل ِْح َس ِ
ان
َوإِي َتاء ِذي الْق ُْربَى َو َي ْن َهى َعنِ الْ َف ْحشَ اء َوالْ ُم َ
نك ِر َوالْ َبغ ِْي َي ِع ُظ ُك ْم
ون»(نحل ،)90/می ت��وان گفت :عدالت عبارت
��م َت َذ َّك ُر َ
لَ َع َّل ُك ْ
است از وضعیت مطلوبی که از طریق پیشگیری از «تبعیض و
فساد» ،انسجام ،نظام و قوام و برپایی امور را موجب می شود
و از خصوصی ترین تا کالن ترین حوزه های زندگی را در بر
می گیرد و سطوح مختلفی دارد.
با تکیه بر این برداش��ت ،می توان استدالل نمود که در صورت
نب��ود عدالت در جامعه ،تبعیض و به دنب��ال آن نابرابری های
ناشی از عملکرد انسان ها ،به وجود می آید و بر اثر این نابرابری
ها ،زمینه های انحرافات اجتماعی نیز افزایش می یابد؛ زیرا بر
اثر نابرابری ،فقر در جامعه شیوع پیدا می کند که با شیوع آن،
احتمال سرقت ،خیانت ،اشاعۀ فحشاء و ...نیز افزایش می یابد؛ از
این طریق انسجام اجتماعی دچار اختالل می گردد.

نتیجه
از مجموع آنچه گذش��ت ،می توان نتیجه گرفت که از منظر
قرآن کریم ،مرز مش��خصی بین انسجام ناشی از همانندی و
تمای��ز وجود ن��دارد؛ زیرا در این بین��ش ،جامعه و فرد هردو
اصالت دارن��د و هرکدام از هویت مس��تقلی برخوردارند؛ لذا
تفکی��ک جوامع به س�� ّنتی و مدرن ،و ب��ه تبع آن صحبت از
«همبستگی مکانیکی» و «همبستگی ارگانیکی» که هرکدام
ناظر به یک جامعه هس��ت ،قابل پذیرش نیس��ت .به عبارت
دیگ��ر ،در قرآن کریم ،باتوجه به نقش مح��وری اعتقادات و
ارزش ها در انسجام اجتماعی ،توحید باوری و ایمان محوری
به عنوان اصول اساسی اعتقادی و ارزشی مطرح می گردد که
نقش عمده در ساخت هنجارها و به دنبال آن انسجام ایفا می
کند؛ از این رو ،این اصول همواره بر فرهنگ جامعۀ مبتنی بر
آموزه های قرآن س��ایه می افکند و تنها خاص جوامع س ّنتی
نیست.
بنابراین ،از دیدگاه قرآن کریم ،برای تقویت انسجام اجتماعی
در دنیای امروزی ،هم باید به مؤلفه های انس��جام ناش��ی از
همانندی توجه کرد و هم به تقسیم کار به عنوان اساسی ترین
مؤلفۀ انس��جام اجتماعی مبتنی برتمایز نظر داشت و نیز می
بایست عوامل مق ّوم و ّ
مخل انسجام اجتماعی را شناخت.
بدین منظور ،قرآن کریم ،خود از ش��اکله سازی(ش��خصیت
س��ازی) از طری��ق جامعه پذیری صحیح ،تقویت وابس��تگی
عاطفی و انجام مناسک دینی به عنوان عوامل تقویت کنندۀ
انس��جام یاد می کند و از اخت�لاالت هنجاری ،نابرابری های
ناش��ی از بی عدالتی و هم چنین دروغگویی و حرمت شکنی
را از عوامل ّ
مخل انسجام می شمارد.
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