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  یاجتماع یهابا بحران ییارویرو در یاجتماع-یاسینقش تعاون س

یاز منظر اخلاق اسلام  
  :DOR 20.1001.1.23225580.1399.10.1.8.9                                                                                 پژوهشی :قالهنوع م

 2، محمدجواد طالبی چاهوکی9یسیدکاظم سیدباقر 

 21/99/9311تاریخ پذیرش:                                   91/02/9311تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدا و کارکردهدای در مکتب اسلام، بر تعاون و همکاری داوطلبانه، تاکید فراوان شدده اسدت کده یکدی اش نقد      

های اجتماعی است. این نوشته، به بررسدی نقد  تعداون اساسی آن، همیاری شهروندان و نظام سیاسی در حل بحران

نگرد. در فرضیه بدر ایدن امدر تاکیدد های اجتماعی اش منظر اخلاق اسلامی میاجتماعی در رویارویی با بحران-سیسیا

 ی افداا، شدهروندانبده شفقت توان در اموری مانند اجتماعی را می-شده است که نق  اصل اخلاقی تعاون سیاسی

یری و پدذشناسدی و مسدوولیتیتسدوولم ید روح هدا، گسدترشدر بحران گریی، گشای احساس برادری، همبستگ

ی جسدتوو کدرد. ایدن امدر بدا بهدره اش روش فهدم به عدالت اجتماع یابیدر دست یشهروندان و دولت اسلامهمکاری 

 یاقیسد یهدادلالت» ،«یو التاام یواژگان ضمن» تعاون،« یمواژگان مستق»اساس چهار محور  بر یاستخراج یموضوع

انودام شدده کده بده فهدم شدبک   و توجه به سطح تحلیل شهروندی و دولتدی،« لفمخا یممفاه»و « مفهومی-ییو معنا

-اجتماعی به عنوان یکدی اش مفداهیم عمدده در اخلداق سیاسدی اسدلامی یداری مدی-جانب  تعاون سیاسیمعنایی و همه

 رساند، امری که تا کنون کمتر مورد توجه بوده است.

، شفقت، بحران اجتماعی، شبک  معنایی، فهم موضوعی اجتماعی، تکافل-تعاون سیاسی  کلیدی: گانواژه

 استخراجی.
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 مقدمه

در دین اسلام بنیان و اساس نظام اجتماعی، بر تعاون، مواسات، همیاری و احسان به      

یکدیگر نهاده شده است و یکی اش کارکردهای هر حکومتی نیا همکاری و همدلی با 

شود که هایی مانند ویروس کرونا، مواجه میبحران شود. گاهی جامعه باشهروندان شمرده می

ساشد که کند و مناسبات اجتماعی را دگرگون میشندگی روشمره مردم را دچار اختلال می

های سیاسی و اجتماعی آورد. در بحرانتواند معضلاتی چندگانه برای شهروندان به وجود می

گردد و می فعال اجتماعی هایگسل و بدیامی تبعیض عمق و نابرابری اجتماعی، گاهی بدبینی

شود. در این بین، میاان گاه سرآغاشی برای تعاون و همکاری در امور مختلف اجتماعی می

اجتماعی،  مشارکت انسوام، دوستی شهروندان در همدلی،ها و نوعصداقت ادعایی حکومت

 شود.اجتماعی به بوت  آشمای  گذاشته می-تعاون و به طور کلی اخلاق سیاسی

-این تحقیق در پی بررسی این پرس  است که اش منظر اخلاق اسلامی، نق  تعاون سیاسی     

 یموضوع ها چیست و در پاسخ، با بهره اش روش فهماجتماعی در رویارویی با بحران

توان نق  های اسلامی، میی و در نظرگرفتن شبک  واژگانی تعاون در آموشهاستخراج

ی، همبستگ ی افاا، شهروندانبه  ورشیشفقت را در اموری ماننداجتماعی -تعاون سیاسی

 /شناسییتمسوول ی روح ها، گسترشدر بحران گریی، گشای احساس برادر افاای 

جویی ی رصد و پیبه عدالت اجتماع یابیدر دست یشهروندان و دولت اسلام یری و یاریپذ

توان در ت در جامع  اسلامی را میی برآمده اش تعاون، مواسات، تکافل و شفقهاارششکرد. 

ها، غمخواری و همدردی با دیگر شهروندان، عاطفه و ساشی دلنادیک محورهایی مانند

شود تا اجتماعی، موجب می-محبت آمیا رصد کرد. اصل اخلاقی تعاون سیاسی همکاری

ل میان اجتماعی، افاای  سرمای  اجتماعی و اعتماد متقاب-جامع  اسلامی به همبستگی سیاسی
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ی فداکارو  صداقت، حسن تفاهم یکدیگر،به حاکمیت و شهروندان، شهروندان نسبت 

های مختلف فراهم آید، امری که در شمین  حل مشکلات جامعه در عرصه دست یافته تا

 یاستخراج یموضوعقابل رصد است. این تحقیق با بهره اش روش فهم « شبک  اعتماد»قالب 

و  «مخالف یممفاه» ،«یو التاام یواژگان ضمن» ،«یممستق واژگان»اساس چهار محور  بر

جانب  تعاون تواند به فهم همهشود که میانوام می« مفهومی-ییو معنا یاقیس یهادلالت»

 ها را آشکار ساشد. رسانده و نق  آن در حل بحراناجتماعی یاری -سیاسی

العَوْنُ: الظ َهِیرُ »ریگری بر امور است، ، به معنی یا«نوع» اش ریشه تعداون، اعانه و معاونه     

 و یاری را یکدیگر معنای به تفاعل بداب (. تعاون212: 93: ج9292منظور، )ابن« عَلَى اْلأَمْرِ.

(. همکاری 2912: 1: ج9290و جوهری،  253: 2: ج9290کردن است )فراهیدی،  کمک

توان ل معضلات جامعه  را میمند و سنویدۀ نظام سیاسی و شهروندان برای حهمدلانه، نظام

قانونگذاری، های مختلف مانند اجتماعی نامید، این همکاری در عرصه-تعاون سیاسی

شرکت در  ،حکومت هایهبرنام جوییاصلاح ساشی،یم، تصمو حل بحرانها مدیریت

 قابل رصد است. ،احااباجتماعات و 

 ینیمع یگاهکه پا یاش فرد یگرانکه داست  یرفتار، در علوم اجتماعی، «نق »منظور اش      

( در این نوشته، منظور رفتار و 20: 9327کوئن، ) را احراش کرده است، انتظار دارند.

رود. بحران می، انتظار کارکردی است که اش شهروندان یا دولت، ناظر به اصل تعاون

، گروه، فردآیند که خود را در به وجود میو خطرناک  یدارناپا هاییتوضعاجتماعی، در 

های ناگهانی و دگرگونی غالبا ناشی اش ها. بحراندهدنظام سیاسی نشان میکل  یاجامعه 

بحرانها، دارای چهار ویژگی »هستند.  یطیمح یا یاسی، سی، اقتصادیتیدر امور امن یمنف

 ;Seeger)«.  اعتمادی، تهدید اهداف جامعه و ناکارآمدی نظام هستند.یرمنتظره بودن، بیغ
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Sellnow; Ulmer,1998: 275)  عبارت است اش به مخاطره افتادن و بحران اجتماعی

آمده در  یدپد یاتمقتض یابر اثر اختلالات  ی،اجتماع یو شندگ یبه هم خوردن تبادل عموم

 یاو  یکدیگربا  یاجتماع یهاساشمان یبر اثر عدم ساشگار یااش جامعه که  ییاجاا یاجاء 

به  یاجتماع یها و نهادهادر تحق ق اهداف ساخت یماعمؤس سات اجت یبه خاطر ناتوان

 ( 275: 9329خو، )آراسته .آیدیوجود م

 . چارچوب نظری:9

-یاد شده، مورد بررسی و تحلیل قرار می چهار محورموضوعی،  استخراجدر روش فهم      

هموار  ساشند، هر چند همانند دشتیای اش معانی را در کنار هم میگیرد. واژگانی که شبکه

های اشتراک هستند که وابسته یا حوشههمهای ارتباطی بهو یکنواخت نیستند، اما دارای لایه

-مندی غالب یک جامعه است. واژگان، ساختهر یک اش آنها، متناظر با دلبستگی و علاقه

(. در ادامه، برخی واژگان مرتبط با تعاون 27: 9322های چندلایه دارند. )ر.ک. ایاوتسو، 

 شود.اخته میپرد

واژگان مستقیم که دلالتی آشکار و صریح بر تعاون دارند، هر چند که با الفاظی متفاوت . 9

یماً بر معنایی و مستقاند، در این واژگان بحث اش منطوق است، یعنی الفاظی که نقل شده

لالت است که خود لفظ ذاتاً بر آن د ییمعنا« منطوق»اش  یونمقصود اصولمدلولی دلالت دارد. 

 یاش باب نامگذار امعن ین،. بنابرامعنا است آن یبرا یقالب ،گونه که لفظ گفته شدهکند، آن

که لفظ « منطوق»را که مدلول است به  «امعن» یعنیمدلول به اسم دال، منطوق نام گرفته است؛ 

در این حوشۀ معنایی  (.901د907، ص9ج :9375 )مظفر، .اندکرده امگذارین ،دال است

توان اش واژگانی چون معاونت، تعاضد، تناصر، مشارکت، مساعدت و مظاهرت نام می مستقیم

که معانی متفاوت دارند، اما در جوهر خود نوعی تعاون و برد که هر واژه با وجود آن
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رساند. با توجه به محدودیت موال، فرصت پرداشش همه این مفاهیم نیست، همکاری را می

گرفته شده است، به معنی معاونت و یاری به کار « ظهر»ه اش اصل ک« مظاهره»اما برای نمونه، 

وَ »این که در قرآن کریم آمده است «. هعاونتُ»یعنی « ظاهَْرتُهُ»رفته است، در راغب آمده است 

« وَ إِْن َتظاهَرا عَلَیْهِ»خوانیم  و یا در سورۀ تحریم می، (1 ،الممتحن ، )«إِخْراِجکُمْ ظاهَرُوا عَلى

 (520: 9292)راغب اصفهانی،«. تعاون»یعنی  (2تحریم/ ال)

 : واژگان مستقیم9تصویر شماره 

 
واژگان ضمنی و التاامی، این واژگان هر چند به طور مستقیم دلالت بر تعاون ندارند، اما . 2

ها، همیاری با یکدیگر است که برخی اش آن در نمودار ذکر دلالت التاامی هر کدام اش آن

در ادامه با توجه به اهمیت مواسات، احسان و اصلاح ذات البین به آنها اشاره شده است و 

 شود. شود و برخی اش دیگر واژگان نیا در مباحث بعدی بررسی میمی
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 : واژگان ضمنی و التزامی2تصویر شماره 

 
غت ، در ل«وسأ»ترین این واژگان، مواسات است، اش ریشه برای نمونه، یکی اش کلیدی     

(. 35، ص29ج :9292 ابن منظور،ساشی دیگران در معاش و روشی است. )به معنی شریک

فراهیدی، )نیا به کار رفته است. « علاج الطبیب الوراحات»در لغت به معنی درمان دردها، 

فلانٌ أسْوَتُک، قد أَصابَه مِثل »نیا اش این واژه گرفته شده است: « أسوۀ( »332، ص7ج :9290

شود فلانی اسوۀ توست، یعنی این که گفته می(.»15 :93ج  9322 )تهذیب اللغ ،« کما أصاب

در فارسی، مواسات به معانی «. چه به تو اصابت کرده استبه او اصابت کرده، مانند آن

خواهی، همدردی و گری، مددکاری به مال، اش خودگذشتگی، نیکخواری، یاریغم»

: ذیل لغت( که همه به نوعی ناظر به اصل 9373، هخدادبه کار رفته است؛ )« ساختنشریک

توان گفت مواسات، همراهی جامع  اسلامی برای یاری به معنا و ریش  لغت است. می
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یکدیگر و رویارویی با مشکلات است. با مواسات، نوعی همدلی، پیوستگی و همبستگی در 

 آید.میان شهروندان به وجود می

واژگان در حوشۀ معنایی تعاون است که در راستای  نیتریاصلنیا یکی دیگر اش « احسان»

مراد »اجتماعی در اخلاق اسلامی ذکر گردیده و دارای اهمیت است.  -تحقق تعاون سیاسی 

اش احسان، نیکی به دیگری است و نه صرف انوام کار خیر. احسان، خیررسانی و 

قابل، بلکه این امر داشت اش طرف مسودبخشی به دیگران است نه برای پاداش و چشم

که در احسان، نوعی بهتر کردن حال کسی است گیرد. اشآنواتبرعی و داوطلبانه انوام می

که فقر، نیاش و بلاها او را خوار و پریشان ساخته و در آن انتشار مهربانی و ایواد محبت 

گردد، شیرا که با احسان، ثروت در جامعه است، اثر نیک آن به شخص نیکوکار برمی

-ورشی، سلامت و امنیت در آن به وجود میکند و با محبتشود و چرخ  میپخ  می

 (.332: 92ج :9297آید. )طباطبایی، 

« البیناصلاح ذات»اجتماعی -یکی دیگر اش مفاهیم تاثیرگذار در قلمرو تعاون سیاسی     

جایگاین  ها اش جامعه رخت بربندد و صمیمیت،ها و دشمنیاست، امری بنیادین تا کدورت

های برخی شود که در بسیاری درگوشیآن شود. در قرآن کریم، با آنکه در آغاش اعلام می

ای ساشند تا امر خیری یا ساششی شکل گیرد، اش مسلمانان خیری نیست اما اگر آن را وسیله

.« مَعُْروفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَیْنَ النَ اسلَا خَیْرَ ِفی کَِثیرٍ مِنْ َنوْوَاهُمْ إِلَ ا َمنْ أَمَرَ بِصَدَقَ ٍ أَوْ »نیکوست: 

(. حضرت علی علیه السلام خطاب به فرشندان ، آنان را به ایواد آشتی تشویق 992)نساء، 

صَلَاحُ ذَاتِ اْلبَْینِ أَفْضَُل مِنْ عَام َ ِ »کند که کند و این کلام اش رسول خدا )ص( نقل میمی

آشتی دادن مردم برتر اش یک سال نماش و روشه (. »27ه، نامه البلاغ)نهج.« الص َلَاۀِ وَ الص ِیَام

باشد. آشتی دادن، تنها در سطح نقطه مقابل سخن چینی نیا می« اصلاح ذات البین«. »است
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گذارد، بلکه سبب انسوام اقشار مختلف جامعه و تحکیم پیوندها میان فرد یا افراد اثر نمی

 (.397: 3: ج9322 ،شود. )مکارم شیراشی و همکارانها میآن

ای هستند که اش سیاق معنایی و جملاتی مفهومی، این واژگان، موموعه-ی سیاقیهادلالت. 3

 توان تعاون و همیاری را دریافت کرد.ها به کار رفته است، میکه این واژگان در آن

 مفهومی-ی سیاقیهادلالت: 3تصویر شماره 

 
کند را نیا طرح می« مصابره»بلکه « صبر»ان، نه تنها عمربرای نمونه، خداوند در سورۀ آل     

که لاشم  معنایی و مفهومی آن تعاون است، گویی جامعه با همکاری، دست در دست هم و 

 در کنار هم، باید صبر داشته باشد:

 (.200عمران، )آل« یَأَی ُهَا ال َذِینَ َءامَنُوا اصبرُوا وَ صابِرُوا وَ رَابِطوا.»

استقامت کنید و پایدار باشید و اش مرشهاى خود، مراقبت  ید،اآوردهیمان که ا اى کسانى

 کنید.

منظور اش صبر، صبر تک تک افراد است، »نویسد: علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می     

این که جمعیتى با هم، اذیت و آشارها را تحمل کنند و هر  ، عبارت است اش«مصابره»اما 

دیگرى، استواری ورشد، در نتیوه، برکاتى که در  صبر خود بر صبر کس با تکیه و اعتماد
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یر آن بیشتر تأثشود، دهد، احوال افراد، تقویت میصبر وجود دارد، دست به دست هم می

گردد و این انرژی مثبت، هم در حال شخصی فرد، محسوس، خواهد بود و هم در می

، «ک تک افراد، به هم وصل شودشود که نیروی تیماجتماع، شیرا صبر در جمع باعث 

اش نظر معنا، اعم و فراتر اش « مرابطه»فرماید: ، می«و رابطوا»سپس ایشان دربارۀ کلم  

ای است که با پیوند میان ، به وجود آوردن جامعه«رابطوا»است، چون منظور اش « مصابره»

( سیاق 12-19، صص 2: ج9297)طباطبایی، «. شودنیروهای جامعه به یکدیگر، تشکیل می

معنایی و مفهومی این واژگان و واژگان مشابه که در نمودار آمده است و برخی اش آنها در 

 اجتماعی دارند.-گردد، دلالت بر تعاون به ویژه در عرص  سیاسیصفحات بعد، تبیین می

رسانند و بر . واژگان مخالف: واژگانی هستند که معنای مخالف تعاون و همکاری را می2

های کنند. در این دایرۀ واژگان، آموشهچال  و عدم همراهی با یکدیگر دلالت میتضاد، 

ها، حکایت اش اسلامی اش تقابل، تضاد و دوگانگی نهی کرده است که مفهوم مخالف آن

 ضرورت همکاری با دیگران دارد.

 : واژگان مخالف4تصویر شماره 
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( هر سه واژۀ 712: 9292ت )راغب، جدال اسو ت مخاصمبرای نمونه، تناشع به معنی      

در باب مفاعله هستند که نااع، دشمنی و کشمک  دوطرفه « موادله»و « مخاصمه»، «تناشع»

وَلَا تَنَاشَعُوا فََتفْشَلُوا وَتَذَْهَب »را به همراه دارد. لذا در قرآن کریم، تاکید شده است که 

شده و عظمت  یفکه در اثر تفرقه ضع دییهرگا راه اختلاف و تناشع نپو (21انفال،«)رِیحُُکمْ

که اش  «فََتفْشَلُوا»خلاف مکنید »اند که . برخی در تفسیر آیه آوردهشما نابود خواهد شد

 (. 327: 9311)کاشفی سباواری، «)بد دل شوید ،مخالفت

دچار نوعی چال  میان  را جامعهگیرد و نیا در همین حوشۀ معنایی قرار می« تضاد»واژۀ     

را به منافع  و هنوارها ،هاارششکند که تقابل ها، شهروندان و نظام سیاسی مید، گروهافرا

شود، اما دنبال دارد و موجب گسست اجتماعی، ناامنی، خودگرایی و خودمحوری می

اجتماعی را به -های سیاسینگرش اسلامی، ضمن آنکه اختلاف طبیعی افراد و گروه

با یاری هم و شهروندان در  شهروندانکند که می شناسد، در عین حال تلاشرسمیت می

های هر کدام برای گذر اش تعامل با دولت، مشکلات جامع  اسلامی را حل کنند و اش ظرفیت

 ها، استفاده کنند.بحران

ساشند که خود نماینده آن اصطلاحات کلیدی در میان خود، الگوی واژگانی را می     

های گوناگون فراهم قرار گرفتن آنها به اشکال و نسبتهستند و این کیفیت اش کنار هم 

شود و به صورت کاملاً مستقل اش یکدیگر وجود ندارند، بلکه در جهات مختلف و اش می

( و در این الگوی معنایی اش آن 22: 9322راههایی پیچیده با یکدیگر مربوطند. )ایاوتسو، 

شوند، در برابر ما به گرفته می عنوان یک کل در نظرجا که همه این کلمات با هم به

صورت یک دستگاه ساشماندار تشکیل شده اش عناصر مستقل یک شبکه همبستگی 

(. اش موموع  مفاهیم چندلای  مرتبط با تعاون و 22: 9322آید )ایاوتسو، معناشناختی در می
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ندلایه، گیرد؛ همیاری چای که میان آنها شکل میمفاهیم مخالف آن و شبک  معنایی پیچیده

شود، شیرا که تعاون اجتماعی فهم می-شده و دقیق در عرص  سیاسیریایمنسوم، برنامه

شود، هر چند که گاه ممکن است اصولا امری اجتماعی است و با وجود دیگران معنادار می

گیرد و واژگان دایرۀ همکاری، کم و شیاد شود. در نقط  مرکای این شبکه، تعاون قرار می

دهند. مسو هر یک در نسبت به آن، به بخشی اش معنای برآمده اش تعاون یاری میهمسو و ناه

گیرد. های گوناگون اجتماعی را مانند سیاست و اقتصاد را دربرمیتعاون اجتماعی حوشه

-اجتماعی که مورد تاکید این نوشته است، گاه توسط شهروندان انوام می-تعاون سیاسی

لامی. بنابراین سطح تحلیل نوشته، در سطح جامعه و شود و گاه توسط دولت و نظام اس

شود، به این معنا که جامعه و شهروندان، با امکانات مادی و معنوی خود دولت تعریف می

-معنوی و رسانه گیرد و نظام سیاسی با بسیج هم  توان مادی،در کنار نظام سیاسی قرار می

-وعی تعامل و همکاری متقابل شکل میشتابد، در واقع، نخود به یاری شهروندان می ای،

شود که در منابع اندیشه سیاسی اسلام اجتماعی معنادار می-گیرد که با آن تعاون سیاسی

 های آن، در نصوص نشان داده خواهد شد.مورد تاکید است و برخی اش جلوه

ری اجتماعی، تاثی-توان گفت که متغیر تعاون سیاسیبا توجه به آن چه بیان شد، می     

های متفاوتی، موجب کم شدن تواند در عرصهجدی در حل بحرانهای اجتماعی دارد و می

اقتصادی در -دایرۀ اثرگذاری بحرانها، تسهیل مدیریت بحران و بسیج منابع انسانی و سیاسی

ساشی، تدارک و شود تا در کنار آمادهمهار عوارض بحرانها گردد. این همیاری موجب می

تشویق افراد به  شمینه و بستر برای همکاری معنوی، امکانات مادی،چینی برای مقدمه

شود و اجتماعی و احساس مسوولیت در معضلات اجتماعی را فراهم می-مشارکت سیاسی

 گردد. این مقدمات مادی و معنوی موجب کاه  دایرۀ تخریب بحرانهای اجتماعی می
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 های اجتماعیرویارویی با بحران اجتماعی در جامعه اسلامی برای-. نقش تعاون سیاسی2

و تحت نفوذ  یاشهاسلسله ن یکها که در جبر اش انسان یاجامعه عبارت است اش موموعه»

 مشترک یشندگ یکادغام شده و در  یکدیگرها در و  آرمان هایدهعق سلسله یک

به  چنانها را آن، انسانیانسان یشندگ یژهو روابط و یمشترک اجتماع یاشهایورند. نغوطه

که در  دهدیقرار م یکه افراد را در حکم مسافران بخشدیشند و وحدت میم یوندپ یکدیگر

« کنند.یم یداپ یاگانهیاند و سرنوشت در حرکت یمقصد یسوارند و به سو یکشت یک

گیرد، نوعی پیوند ای شکل میگاه که جامعه(. در نگرشی بنیادین، آن92: 9311)مطهری، 

رابط  مکانیکی و سوداندیشانه وجود  صرفاًفراد وجود دارد، اما در نگرش اسلامی، هم میان ا

آوردن سودی به دیگران کمک کنند، بلکه ندارد و چنین نیست که شهروندان برای به کف

-داند و احساس مسوولیت میهای معنوی و الهی، شخص وظیفه خود میبا الهام اش ارشش

اجتماعی -اش این منظر، آموشۀ تعاون در عرص  سیاسی کند تا با دیگران همکاری کند.

های آن کند که در ادامه به برخی اش ساحتها باشی مینقشی کلیدی در رویارویی با بحران

 شود.پرداخته می

 ورزی به شهروندان. شفقت9-2

دهد، ایواد اجتماعی انوام می-هایی که تعاون سیاسیترین نق یکی اش کاربردی     

مهربانی در جامع  اسلامی است. شفقت، نیکخواهی، همدلی و همدردی با دیگر  شفقت و

ها، نشانی مهم و بنیادین اش حضور اخلاق در جان و نهان قدرتمندان و شهروندان است انسان

الناصِحُ الحریص على صلاح »که با همکاری و همدلی پیوندی ژرف دارد. فرد شفیق یعنی 

(. و در تاج العروس، شفقت به رحمت، دلرحمی، 920: 90: ج9292 ابن منظور،« )المنصوح.

(. معنی شده است. 222: 93ج :9292)حسینی شبیدی، « هراس اش رسیدن سختی به دیگری
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بخشی اش چیرگی حکمت بر جان شمامدار باشد، هر مقدار که انسان تواند این فضیلت، می

ای که شود؛ قوهقوۀ توهم میاش حکمت، دور شود و به سوی کودنی حرکت کند، گرفتار 

گرداند و اش مهر به دیگران کند، خودمحور و خودگرا میانسان را در پیل  خود، گرفتار می

یابد تا خود را به جای دیگران قرار دهد، با ساشد. اما با قوۀ خیال، انسان توان میدور می

ها ها، شادی، دردها و رنجهاها، آرشوها و خواستههای انسانها و ناداریاحساسات، دارایی

های آنان همراهی کند و به هنگام صدور حکمی، بتواند تصور کند که با آن و حرمان

ها، هم  گذرد و در صورت بروش مشکلات و بحرانحکم، چه بر حال مردم و شهروندان می

همت خوی  را برای رفع آن، به کار گیرد. قوۀ خیال، به افراد، قدرت همراهی و همدلی 

تواند اش امور ظاهری و سطحی بگذرد تا درد و رنج دیگران را با آن، انسان می دهد،می

اجتماعی برای نادیک -کلیدی تعاون سیاسیهای حس کند، احساسی که یکی اش بانگاه

 شدن به عرص  عمل است.

ر دارد و ب« تخیل آری، توهم نه»عنوان ای با مقاله، «حدیث آرشومندی»کتاب نویسندۀ      

ما اش تخیل خود، نه برای گریختن اش جهان، که برای پیوستن به آن بهره »این باور است که 

به نظر ملکیان، مقصود اش تخیل، فعل یا فرآیندی است که آدمی بتواند با « جوییم.می

قرار دهد که « دیگری»های خاص خودش و در وضعیتی که قرار دارد خود را جای ویژگی

و در وضعیتی دیگر قرار دارد و بتواند به دنیا، احساسات و عواطف او  هایی دیگربا ویژگی

(. اما در جهت 921: 9312د. )ملکیان، های او را بهتر فهم کننادیک شده و کن  و واکن 

گاه و کشتارها آنها ها، عذابها، شکنوهمسوولیتها، خشونتمخالف، غالب عدم پذیرش 

پنداری و همدلی با ذاتتوانند احساس همن نمیدهد که شهروندان و قدرتمندارخ می

دهند تا فرد، همیار دیگری شود. این مساله که دیگران کنند و لذا هیچ تلاشی هم انوام نمی
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، بررسی شده است، تاکید 9کاران جنگ جهانی دومبه طور ویژه دربارۀ یکی اش جنایت

و خود نبوده است  اتیجنا ینسنو  ابعاد انسا یلاشم برا یفکر یروین یدارادارد که او 

 بر سر ییموسم کند که چه بلا توانستهینم لیو به علِت فقدانِ قدرت تخ یروان اش نظرِفرد 

(. حاکمی که دارای 32: 9325. )فولادوند، کشندیم یو آنان چه رنو آوردیم ان یقربانِِ

د اش رفتار و نتایج توانقدرت اندیشه و تخیل برای همدلی و مهربانی به دیگران نیست، نمی

دقیقی داشته باشد، و با وجدان خوی  گفتگو کند و ارشیابی گری  تصمیمات خود، سنو

ای انگیاه طبعاًکردم و و خلوتی داشته باشد که اگر من به جای ستمدیدگان بودم، چه می

 یابد تا دیگران را یاری کند.نمی

ها ند که به نحوی هر کدام اش آنکبر چند امر تاکید می در حدیثی )ع(امام صادق     

تواند هر دو سطح مصادیقی اش اصل اخلاقی شفقت و برآمدۀ اش تعاون هستند و می

های باید بکوشند تا دلها شهروندی و دولتی را دربر گیرد؛ بر اساس کلام ایشان، مسلمان

کاری به همراه ، دیگری، هم«الْاجْتِهاُد فِی الت َواصُلِ »خود را به یکدیگر نادیک ساشند: 

 ی،غمخوارو اینکه آنان نسبت به نیاشمندان،  ،«وَالت َعاوُنُ عََلی الت َعاطُفِ »محبت است: 

و بعضی بر برخی دیگر عاطفه  ،«وَالْمُواساۀُ لِاهْلِ الْحاجَ ِ »داشته باشند:  یگریاریو  یهمدرد

ماید، هم  این امور برای آن فرسپس امام می ،«وَتَعاطُفُ بَعْضِِهمْ عَلی بَعْضٍ »و محبت ورشند: 

حَت ی »گونه که خداوند به شما دستور داده است: است تا در بین خود، مهربان باشید، آن

(. این روایت 295: 92: ج9201 حر عاملى،) «.تَکُونُوا کَما امَرَکُمُ الل َهُ عَا َوَجَل  رُحَماُء بَْینَُهمْ

 کند.ین را بیان میبه روشنی مصادیق شفقت و مهربانی در میان مسلم

                                                           
، 1691از افسران بلندپایۀ ارتش نازی بود که بعد از جنگ دستگیر و محاکمه شد و به تاریخ  شمانیآدولف آ. 1

 اعدام گردید.
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 : نقش شفقت در جامعۀ اسلامی2تصویر شماره 

 
توانند حضور این روحیه، در میان حاکمان، اهمیتی دوچندان دارد که با قدرت خوی  می     

بسترهای همکاری و همدلی را در جامعه فراهم ساشند، در کلامی علی )ع(، نق  دولت و 

 :یدفرمامالک اشتر میشود و خطاب به ور میاجتماعی یادآ-دولتیان در تعاون سیاسی

 (.53البلاغه، نامه )نهج.« وَ اَشْعِرْ قَلْبَکَ الر َحْمََ  لِلر َعِی َ ِ وَ الْمَحَب ََ  لَُهمْ وَ الل ُطْفَ بِِهمْ»

سرلوحه مهرورشی و لطف به آنان را گردان و  یدل خود پوشش یرا برا یتبر رع یمهربان

 خود قرار بده.کار 

 یت،در برابر رعید، نمامی یهمصر توص یوال «بکر یمحمد بن اب»به  27ن در نامه یهمچن     

 (.27البلاغه، نامه یر. )ر.ک. نهجبپذ ییخوو نرم ییرونان را با گشادهآفروتن باش و 

یابد که نسبت به دیگران، همدردی گاه به سهمی بلند اش اخلاق دست میمند، آنقدرت     

های خود در شندگی آنان، تصوری دست ها و دیدگاهبتواند اش پیامد تصمیم داشته باشد و

تواند، رنج مردم را رنج خود بداند و شادی صورت، او میکم اجمالی، داشته باشد، دراین
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های دقیق علمی و عملی سامان دهد. آنان را شادی خود و برای رفع مشکلات آنان، برنامه

تاکید دارد که خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که  در همین راستا است که علی)ع(

شندگی خود را در سطح مردم ضعیف و تهیدست قرار دهند، تا مستمندان به دلیل فقر، 

 (.201بار نشوند. )ر.ک. نهج البلاغه، خطبه دچار اندوهی هلاکت

تواند و می انوامدورود این مهم به عرص  سیاسی به تولید اصل شرین شفقت سیاسی می     

تحولی شگرف در روابط سیاسی به وجود آورد. حاکم باید بیاموشد و یاد بگیرد تا به 

توانم من چقدر می یعنی یاست. همدل یو همدرد یتابع همدل شفقت»ها مهر ورشد. انسان

توانم درد و رنج شما را در من چقدر می یعنی یشما قرار بدهم و همدرد یخودم را جا

(. حضور هر یک اش این امور به معنای آن است که 9315)ملکیان، « بکنم. یخودم باشساش

تواند تغییراتی آورد و میاجتماعی به وجود می-های سیاسیتحولی ژرف در همکاری

اساسی، رو به جلو و مثبت در فرایند اعمال قدرت ایواد کند و جامعه و شهروندان را به 

نه در بحران کرونا، بسیاری اش صاحبان املاک و سوی اخلاقی شدن، پویایی بخشد. برای نمو

مشفقانه مبلغ اجارۀ ملک خود را یا  برای یاری به مستاجران، ها در شهرهای مختلف،مغاشه

، 9312افاای  ندادند و یا درصد کمی افاای  دادند. یا در بحران سیل خوشستان سال 

فتند و بسیاری دیگر نیا با کمک های گرفتار در سیل شتابسیاری اش مردم به یاری خانواده

 مالی با آنان، اظهار همدردی کردند.

یابند، شیرا که محور با توجه به این نکته، تعاون و اصل شرین اخلاقی، پیوندی عمیق می     

خصوص ی است، دراینخودمحور ی وشدن اش خودخواه دورنوعان و شفقت، یاری هم

 ام علی )ع(، کلامی جاودان دارد:پیامبر اسلام حضرت محمد )ص( خطاب به ام
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حرانى، « )یا عَلِی مَا کرِهْتَهُ لَِنفْسِک فَاکرَهْ لِغَیرِک وَ مَا أَحْبَبْتَهُ لَِنفْسِک فَأَحِْببْهُ لَِأخِیک.»

9202 :92.) 

علی جان! هر آنچه را که برای خودت خوش نداری، پس برای دیگری نیا خوش ندار و 

 اری، برای برادرت دوست داشته باش.آنچه را که برای خود، دوست د

در چارچوب نظری اشاره شد که ظلم یکی اش آن واژگان مخالف تعاون و همکاری      

خواهد، لذا در کلامی علی است، شیرا که فرد ظالم، همه چیا را برای خود و اطرافیان  می

 )ع(، ضمن بیان قاعدۀ طلایی، به عدم ظلم نیا تاکید دارد:

 (.39)نهج البلاغه، نامه .« مْ کَمَا لَاُتحِب ُ أَنْ تُظْلَمَوَ لَاتَظْلِ»

 گونه که دوست ندارى به تو ستم شود.به دیگران ستم نکن همان

شمرى براى خودت نیا ششت شمار و براى مردم مىششت آنچه را براى دیگران و اینکه      

( باری 39لاغه، نامه . )نهج البیشوشو به آنچه براى خود اش سوى آنان راضى مى خشنود

حاکمیت این اصل به معنای پذیرش همدردی، همدلی و سپس همکاری با دیگران در 

جامعه است. قدرتمندی که خودمحور باشد و هیچ احساسی نسبت به درد و غم دیگران 

ای برای کمک به دیگران نیا ندارد، بلکه بر عکس انتظارش آن انگیاه اصولاًنداشته باشد، 

برای حفظ قدرت ،  در جهت منافع او حرکت کنند و او را یاری کنند و است که همه

 های ناصواب  ساشند.خوی  را فدای خواسته

 .افزایش احساس برادری2-2

ها و بخشی آموشۀ اخوت و برادری که پای در آموشهیکی اش لواشم تحقق و عینیت     

لامی است تا به معنی واقعی، معارف اسلامی دارد، افاای  همیاری شهروندان در جامع  اس

ها، کسی ها و بحراناحساس برادری را در جان خوی  حس کنند و دریابند که در سختی
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برخی اش معضلات هست که یاور آنان باشند و برادری دلسوش دارند که دستشان را بگیرد و 

.« مُوْمِنُونَ إِْخوَۀٌإِن َمَا الْ» در قرآن کریم، آمده است که مومنان برادرند:آنان را برطرف کند. 

مومنان نیا باید چنین باشند، اما گونه که برادران با هم مهربانند، (. همان90)حورات، 

شود، پیامبر اکرم رسد، اهمیت آن دوبرابر میگاه که این برادری به عرص  سیاست میآن

کند که او را به عنوان برادر و معلم به ، تاکید می«جبلمعاذبن»)ص( نیا در حکم خود به 

 سوی مردم یمن فرستاده است:

 (.515: 2: ج9291میانوی، احمدی.« )ه اخاً و معلماًانما بعثتُ ان ی لم ابعث علیکم معاذاً رب اً و »

 «.شما باشدمعلم  و نفرستادم تا مالک شما باشد، بلکه او را فرستادم تا برادربه سوی شما من معاذ را »

نویسد: را باید در نظر آورد که به کارگاار خود می( عمام علی )و این عبارت مشهور اش ا     

(. هر 53)نهج البلاغه، نامه « ند یا برادر دینی تو هستند، یا همانند تو در آفرین .مردم، دو گروه»

 اجتماعی دارد. -دوی این عبارات، نشان اش نق  دولت در تعاون سیاسی

کُونُوا ِإخْوًَۀ بَرَرَۀً، مُتََحاب ِینَ ِفی الل َهِ ُمتَوَاصِلِینَ » فرمود:امام صادق )ع( به اصحاب خود می     

ه یکدیگر، رفتار باشید، در راه خدا بنیکوبرادرانى (.  »975: 2: ج9207)کلینی، .« تَرَاحِمِینَمُ

همچنین اش ایشان نقل است که .« یدبه هم رحم کنو پیوستگى داشته باشید و مهر ورشید 

 )همان(«. کُمُ الل َهُ عَا َ وَ جَل َ تَوَاصَلُوا َو َتبَار ُوا وَ تَرَاَحمُوا وَ کُونُوا إِخْوًَۀ بَرَرَۀً کَمَا أَمَرَ»فرمود: 

گونه که همانید، باش یکوکارن یو برادران ورشید یکین یکدیگربه  ید،داشته باش یوندبا هم پ»

إِن َ الل َهَ عَا َ وَ جَل َ »در حدیثی دیگر آمده است که « است. عاوجل به شما دستور داده یخدا

راستی که خداوند،  به» .(291: 92وسائل الشیع ، ج )حر عاملی، «رَحِیمٌ یُِحب ُ کُل َ َرحِیمٍ

 «مهربان است و هر مهربانی را دوست دارد.



 221/  ی چاهوک یمحمدجواد طالب، یدباقریس دکاظمیس؛ ...با ییارویدر رو یاجتماع-یاسینقش تعاون س 

در اخلاق سیاسی اسلامی، تعاون و مهرورشی اش سوی کارگااران به مردم، اش اصول      

رود و با حاکمیت آن در جامعه، احساس برادری افاای  یافته و اساسی به شمار می

اجتماعی را در کنار  -های سیاسییابند تا برخی اش دشواریتوان می حکومت و شهروندان،

کند که ع(، حق برادران را، اعم اش برادر تنی و ایمانی، بیان میرضا )هم برطرف کنند. امام 

همه اندام  ها وپا ها،دستها، دیده ها،گوش ها،واجب است و باید جان آنان، حتمی وحق 

پناه  انآنه هاى دنیا و آخرت بدر سختی تاان دژهاى شمایند کنید، آن انخود را فداى آن

، در ادام  روایت، حضرت تاکید دارند که یاری برادران را ترک نکنید و اش هر بریدب

 طریق، به آنان یاری رسانید:

 .«هُمْوَ لَاتَدَعُوا نُصْرََتهُمْ وَ لَا مُعَاوَنََتهُْم وَ ابْذُلُوا الن ُُفوسَ وَ الْأَمْوَالَ دُونَ »

 «بذل کنید.ها و جان و مال خود را براى آنگذارید را وانه آنان و یارى و کمک ب»

 و در پایان تاکید دارد که با آنان مواسات و همیاری باشد:

و  335: 9201الرضا، )فقه.« فِی ُکل ِ مَا یَُووشُ فِیِه الْمُسَاوَاۀُ وَ الْمُوَاسَاۀُ وَ مُسَاوَاتَهُم وَ مُوَاسَاتَهُمْ»

 «در هر آنچه که رواست با آنان، مواسات و برابری کنید.» (.27، ص1: ج9202ر.ک. نوری، 

ها نیست، بر باری موموعه این آیات و روایات و بسیاری دیگر که موال ذکر آن     

ضرورت همکاری و تعاون جامعه و شهروندان، دلالت دارد، امری که نقشی اساسی در 

احساس اخوت در جامع  اسلامی دارد. اش دیگر سو، مسوولیت افاای  روحی  برادری و 

کند و اینکه بر آنان است تا در امور مختلف به برادران دینی را نسبت به یکدیگر بیان می

 برادران خود یاری دهند و مشکلات آنان را بگشایند.
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 اجتماعی-های سیاسیگری در بحران.گشایش3-2

ها و معضلات اجتماعی اجتماعی، در بحران-ۀ تعاون سیاسیترین جلوبیشترین و ضروری     

شود، در کنار تلاشی که گاه که جامع  اسلامی با مشکلی روبرو مینماید. آنرخ می

دهند، تعاون و همکاری شهروندان با دولت و در میان کارگااران نظام اسلامی انوام می

هایی مانند شکلات در بحرانخودشان، اش اهمیتی دوچندان برخوردار است. گاه حوم م

سیل و شلاله، چندان گسترده است که عوارض بسیار آن تنها با همیاری هم  دولتیان و 

شود. با این روحیه، هم  اجاا و پیکرۀ جامع  اسلامی، اعم اش شهریاران شهروندان کاسته می

کدیگر، شتابند و برای حل مشکلات یو شهروندان، در فرایندی همبسته به یاری هم می

گیرند تا تعلق یابند. حاکمان اش قدرت خوی  بهره میپیوند اخلاقی، اجتماعی و سیاسی می

اجتماعی میان شهروندان و حاکمیت، ژرف گردد و قدرت، ابااری شود تا منافع همگان 

کوشند تا به دولت یاری رسانند، لذا تأمین شود؛ مردم نیا با توجه به روحی  همبستگی، می

کنند، بلکه با توجه به روحی  همیاری، به کمیت نه تنها احساس بیگانگی نمیمردم و حا

های اخلاقی را در جامعه و کمک یکدیگر شتافته و شمین  فراگیر شدن هر چه بیشتر آموشه

 کنند.روابط سیاسی، فراهم می

ه های تعاون اجتماعی در جامعه اسلامی، ایثار و اش خودگذشتگی است کیکی اش جلوه     

دهد انوام می گشای برخی مشکلات شهروندان باشد. اوج همکاری را کسیتواند گرهمی

بخشد، در سوره حشر خداوند و یاری دیگران می جامعه اصلاح برای را خود مال یا که جان

کند که مسلمانان برای حل مشکلات مهاجران، آنان را یاری کردند، به این نکته اشاره می

 به که را کسانی و گایدند مسکن مهاجران اش پی  ایمان، سرای در و مدینه در کسانی که
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 شده داده مهاجران به آنچه به نیاشی خود دل در و دارندمی دوست کنند، هورت سویشان

 کنند؛ در ادام  آیه چنین آمده است که: نمی احساس

 (.1حشر، ) «خَصَاَص ٌ. ِبهِمْ کَانَ وَلَوْ  أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَیُؤْثِرُونَ»

 «باشند. نیاشمند بسیار خودشان چند هر دارند،می مقد م خود بر را آنان و»

توانند در وجود این روحیه همکاری و تعاون، گشایندۀ مشکلاتی است که گاه تنها مردم می     

ای که در دولت اسلامی مدینه، مسلمانان با همکاری ها نق  باشی کنند، همان روحیهآن

گذار مکتبی جدید و سبکی ( به عنوان رهبر جامع  دینی، توانستند پایهحضرت رسول )ص

را  یناش حقوق مؤمن یکیامام صادق )ع(، متفاوت در شندگی گردند. در همین نگره بود که 

: 2، ج9207 ینی،)کل« لَهُ فِی مَالِهِ. الْمُوَاسَاۀَ»کندساشی دیگر در مال معرفی میو شریکمواسات 

کن ساشد، هر چند ر را به عنوان یکی اش معضلات جامع  بشری، ریشه، امری که فق(979

 سوگمندانه، جامع  اسلامی ما تا رسیدن به این نقط  مطلوب فاصل  بسیار دارد. 

 شناسی/پذیری.گسترش روحیۀ مسئولیت4-2

گذرد، علاقگی نسبت به اموری که در جامعه میاعتنایی و بیاحساسی، بیقیدی، بیبی     

گاه که میراند، اما آنساشد و روح پیشرفت و تکامل را در آن میرا خموده میآن 

ها، گیرند و در بحراناجتماعی در کنار هم قرار می-شهروندان در مسائل مختلف سیاسی

پذیرند تا نسبت به دیگران و اموری که کنند، به واقع، میبرای حل مشکلات، همکاری می

ای که در محور و هم  مفاهیم چندگانه مسوولیت نباشند.و بیخیال گذرد، بیدر جامعه می

پذیری شناسی و مسوولیتپیرامون تعاون در چارچوب نظری ذکر شد، به افاای  مسوولیت

ورشی و دوگانگی وجود ای که تضاد، چال ، تقابل، کینهانوامد. در مقابل، در جامعهمی

گویی یا قبال مسائل آن، احساس پاسخ خیالی رفته و درداشته باشد، افراد به سمت بی
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ورشی در میان شهروندان وجود داشته کشی و کینهجویی ندارند. تا شمانی که کینهپاسخ

گونه موارد دولت اسلامی، نخبگان آید، لذا در اینباشد، شمین  تعاون و تفاهم به وجود نمی

اجتماعی پایان دهند و -سیاسیهای ها و کینهو صاحبان نفوذ، مسوولیت دارند تا به مشاجره

 جمعیت ناهمدل را همدل ساشند. 

اش همین باب است که در روایات متعدد آمده است که انسان نباید نسبت به سرنوشت      

ای یا مسلمانی جواب مثبت اعتنا باشد، اینکه انسان به ندای ستمدیدهاش بیخود و جامعه

اری با دیگر شهروندان است تا به معضلات دهد، مبتنی بر تعاون و به معنی پذیرش همک

ناظر به سطح تحلیل  شود،آنان رسیدگی شود؛ هم  آیات و روایاتی که در ادامه ذکر می

 فرماید:جامعه و شهروندان است، پیامبر گرامی اسلام )ص( می

 (.913، ص2: ج9207)کلینی، .« مَنْ أَصْبَحَ لَایَْهتَم ُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِیَن فَلَیَْس بِمُسْلِمٍ»

اهتمام به  اعتنا باشد وبیسرنوشت مسلمانان امور و کسى که شب را صبح کند و نسبت به »

 «خرج ندهد، مسلمان نیست.

در روایت بحث اش توجه و اهتمام به امور مسلمین است که هویتی اجتماعی دارد و امر      

تی گاه حل معضل فردی هم رسد، حاجتماعی به سامان نمی-اجتماعی بدون تعاون سیاسی

 نیاش به همکاری چندنفره دارد و یک نفر شاید نتواند، مشکل را برطرف ساشد.

 بر ضرورت اجابت به یاری انسانها تاکید دارد که:دیگر روایتی 

 (.912، ص2)همان، جلد.« مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِى یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ ُیوِْبهُ فََلیَْس بِمُسْلِمٍ»

به او پاسخ مثبت  ،دخواهمى یارى ،مسلمانان اش انسانى را بشنود کهخواهی یاریهر کسى »

 «.، مسلمان نیستندهد
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اش بلند شود و نفرمود یعنی اگر انسانی ندای یاری« رجلا»جالب آنکه در روایت فرمود      

طلبد، بر دیگران ؛ پس در جامع  اسلامی هر کس، مسلمان یا نامسلمان، ندای یاری «مسلماً»

 دارند که به یاری او شتابند. است و آنان مسوولیت

 فرماید:می 10در قرآن کریم، خداوند در سورۀ نحل آی  

.« عَنِ اْلفَحْشاءِ وَ الْمُْنکَرِ وَ الْبَغْیِ وَ یَْنهى إِن َ الل َهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی اْلقُرْبى»

 (.10)نحل، 

دهد و اش کار ، خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخش  به خویشاوندان فرمان مىبه راستی»

 «دارد.ششت و ناپسند و ستم باش مى

، هر سه به نوعی یادآور همبستگی «بخش  به خویشان»و « نیکی»، «عدل»امر خداوند به      

نندۀ رفتار فرد مسلمان با اجتماعی، همیاری شهروندی، ارتباط مطلوب با دیگران و تنظیم ک

که سه  سانجامعه است، ضمن آنکه عدل، معنایی فراگیرتر نسبت به فرد و جمع دارد. آن

 :9312شنندۀ روابط اجتماعی است. )سیدباقری، نیا برهم« بغی»و « منکر»، «فحشا»مفهوم 

ی و بدی در روایتی بر همیاری اجتماعی در نیکی و دوری اش ششتص( اسلام )(. پیامبر 92

 فرماید: تاکید دارد و می

.« ما اَمَروا بِالْمَعْروفِ وَ نَهَوا َعنِ الْمُنْکَرِ وَ تَعاوَنوا عَلَى البِر ِ وَ الت َْقوى رٍیْالن اسُ بِخَ  االُیَلا»

 دیگران را اش و کنندنیکی میامر به  ،امت منتا شمانی که (. »929، ص1: ج9207)طوسی، 

 .«خواهند بودخیر، یکدیگرند، در  نیکی و تقوا یار درو دارند باش می ششتی

خیال نبودن نسبت به امور جامع  اسلامی و امر به معروف و نهی اش منکر مظهر بی     

ای اش تعاون در احساس مسوولیت نسبت به آن است، دعوت دیگران به نیکی خود، جلوه
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ت خوی  را در امور اجتماعی است. فرد با عمل به این فریضه مسوولی-امور سیاسی

 پذیرد و این که به جامع  خوی  یاری دهد تا اش ششتی و منکر دور شود.اجتماعی می

 .یاری شهروندان و دولت اسلامی در دستیابی به عدالت اجتماعی2-2

ترین راههای رسیدن به عدالت تعاون، همدلی و غمخواری یکی اش بهترین و مطمون     

عدم یاری در  همیاری در کار نیک، احسان ولمانان را به مساجتماعی است. قرآن کریم 

 کند:گناه و ستم امر می

 (.2)مائده، .« وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْإثْمِ وَ الْعُدْوان تَعاوَنُوا عَلَى اْلبِر ِ وَ الت َقْوى»

عدالت اجتماعی بارگترین نیکی است که مردم باید برای دستیابی به آن، همکاری      

معنای  این است که انسان دیگران را در مال و امکانات خود به نحوى مواسات »نند. ک

 الَْفِقیرَ مِنْ وَاسَى مَنْ»باورى است: معیار دین ،مواسات، در بین  دینى؛ سهیم و شریک ساشد

مؤمن » (. 927ص، 2ج :9207کلینی، ) «وَ أَنْصَفَ الن َاَس مِنْ َنفْسِِه َفذَلِکَ الْمُؤْمِنُ َحق اً. مَالِهِ

و با مردم به انصاف  حقیقى فردى است که نیاشمندان را شریک و سهیم مال  قرار دهد

همبستگى  ،روند تکاملى جامعه را تسریع بخشید توانیبا این ویژگى اخلاقى م« رفتار کند.

کن هناعدالتی را اش آن ریش یهاهیشکرد و ر تریقدوستانه را عماجتماعى و پیوندهاى نوع

 :9290 ،آمدیتمیمی) «.ما حُفِظت الأخو ۀ بمثل المواساۀ: »فرمایدی( مع. امام على )ساخت

و اش انبوه شدن ثروت در  یابدیپرتو این فضیلت اخلاقى، فقر در جامعه کاه  م(. در 110

(. این آموشه، 227: 2جمکارم شیراشی، دایره المعارف فقه مقارن، ) .کاهدیدست اغنیا م

های اجتماعی کاسته شود و جامعه به سوی شود تا اش اختلاف طبقاتی و نابرابرییموجب م

 عدالت حرکت کند.
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 : نقش مواسات در جامعۀ اسلامی2تصویر شماره 

 
-برای تحقق همکاری صمیمانه و مواسات میان قشرهای مختلف جامعه و جبران ناعدالتی    

( در خطبه سفاطمه شهرا )آفریند، س میها، حضور مردم، امری اساسی است که عدالت، ان

العدل فى ...فرضف»فرماید: یمعروف خود، در عبارتى کوتاه و گویا درباره فلسفه عدالت م

خداوند عدالت را واجب ساخت تا (. »902: 1ج :9203)مولسی، .« الأحکام إیناساً للرعی  

با  مردمهمراهى  صورت عدم رعایت عدالت،در  .«انس و الفت پدید آید ،میان مردمان

پیوند دل و   در تعبیرى دیگر، آن حضرت عدالت را مای شود.یدچار مشکل م ،حکومت

امیرمؤمنان (. 223: 21همان، ج)« .والعدل تنسیقاً للقلوب: »شمردیتحکیم روابط اجتماعى م

برترین چیاى که موجب چشم روشنى شمامداران »فرماید: ی)ع( نیا در یک جمله پرمعنا م

)نهج البلاغه، « .برقرارى عدالت در شهرها و ظهور دوستى و محبت رعیت است د،شویم
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(. با افاای  همدلی و مواسات، بخشی اش فقر و ناعدالتی اش جامع اسلامی رخت 53نامه 

 (. 329 :2ج بندد. )مکارم شیراشی، دایره المعارف فقه مقارن، برمی

های متعددی در قالب مواسات و همدلی به در جامع  اسلامی ما در بحران کرونا، پوی      

 9950به مبلغ ، 11خرداد  39و تنها کمک مالی مردمی به هلال احمر تا تاریخ  راه افتاد،

( حال آن که کمکهای بسیاری 39/3/9311میلیارد ریال رسده است. )خبرگااری مهر، 

در یک پوی ، در ماه  دیگر در قالبهای متعدد دیگر نیا انوام شده است. برای نمونه، تنها

یشتی در میان نیاشمندان توشیع شد. ) خبرگااری مهر، بسته مع یلیونم 7رمضان، حدود 

بسته  یلیونم 32اعلام شد که بی  اش « یاورانعلی»( یا در پویشی دیگر به نام 22/2/9311

 (. همچنان که93/3/9311)خبرگااری ایسنا، توشیع شده است. دیدگان میان آسیبغذا در 

، همدلی مواسات ها و پویشهای متعددی به نامهایی مانندی شمامراحل گوناگونی، ر

، کمک مومنانه، دستهای مهربان و نذرهای مختلف و متفاوت در ایام رمضان و مومنانه

دان  آموشی،  محرم شکل گرفت و شهروندان در قالبهای متعدد مردمی، بسیوی،

ها( و...هر کدام به نحوی به یاری نهاد )سمنمدانشوویی، طلاب، اصناف، ساشمانهای مرد

های شهروندان نیاشمند شتافتند. اش دیگر سو، دولت ایران نیا تلاش کرد تا در قالب بسته

معیشتی، افاای  یارانه، پرداخت وام، تسهیلات حمایتی و پرداخت حق بیمه بیکاری، به 

 (93/2/9311ی، دیدگان اش کرونا یاری دهد.)خبرگااری جمهوری اسلامآسیب

ترین و کاراترین اصولی است که جامعه را به سوی عدالت پس این راهبرد، یکی اش مهم     

شود مگر اهداف عالی حکومت اسلامی، حاصل نمی. دهدسیاسی د اجتماعی حرکت می

باور است که  نیقطب بر ا دیس. که در جامعه، روحی  همیاری، وجود داشته باشدآن

همه جانبه وجدان،  یآشاد: در اسلام، بر چند امر استوار است یاجتماععدالت  هاییهپا
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ایشان (. 25: 9371سیدقطب، ) .یمحکم اجتماع یو تکافل و همکار تیمساوات کامل انسان

 ملل و ملت بین اجتماع، و فرد بین نادیکان ، و فرد بین و خودش، فرد را بین تکافل

 (.72همان، ص. )داندمیبعدی هم جاری  هاىو نسل نسل بین دیگر و

دار شدن کار یکدیگر و همکاری پایدار اجتماعی است به معنی کفیل و عهده« کافلت»     

نیا بر تعهد « کِفل»که باید آن را در سطح تحلیل یاری شهروندان رصد کرد؛ در اصل لغت، 

مصطفوی، ) ین و برآوردن امور یک شخص و شندگی او تاکید شده است.تأمکاری برای 

شوند و (. در تکافل، گویی مردم جامع  اسلامی، ضامن و کفیل هم می22ص، 90ج: 9202

شوند که یکدیگر را یاری دهند، لذا در اندیش  سیاسی در هم  امور و مشکلات، متعهد می

آید. مظهر و جلوۀ اسلام، تکافل، راهکاری اثربخ  برای رسیدن به دادگری به شمار می

  شهروندان، همباشد که گاه، عام و فراگیر است یعنی ری میتکافل، در تعاون و همکا

دهند تا جلوی فقر یا ستمی را بگیرند و گاه محدود است مانند آنکه دست به دست هم می

 کنند تا در عرص  سیاسی، جلوی ناعدالتی را بگیرند.احااب سیاسی با یکدیگر همکاری می

 سیاسی-.افزایش همبستگی اجتماعی2-2

انوامد. در اجتماعی به همبستگی و همراهی میان دولت و شهروندان می-ن سیاسیتعاو     

نگرش دینی، نوعی همدلی و همیاری اجتماعی در جامع  اسلامی برقرار است که با وجود 

ورشان و شهروندان جامع  اسلامی آن، شمین  هر چه بیشتر شدن رابط  صمیمانه میان قدرت

خشی اش آن، برخاسته اش فراگیری اخلاق در جامعه است، شود، این همدلی که بفراهم می

کند. چینی میبه اعمال سیاست مطلوب یاری رسانده و شمین  رشد فضائل اخلاقی را شمینه

به حکم عقلشان، براى تأمین نیاشهاى مادى و معنوىِ خود،  هاکه انسانپس اش این»

اش کردند، در سایه این همایستىِ اجتماعى و شندگِى مشترک خود را در جامعه آغ
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آید؛ شیرا وقتى شخصى احساس همایستىِ متقابل، عواطف متقابلى نیا میان آنان پدید مى

دهند و نیاشهاى وى را در شندگِى هاى دیگر، خدماتى را به نفع او انوام مىکند که انسان

« .شودکنند، عواطف و محبت وى نسبت به آنان برانگیخته مىاجتماعى برطرف مى

(. با این رویکرد، قدرت، ابااری برای تقویت اخلاق و 12: 3ج :9322یادی، مصباح)

مدار و همبستگی اجتماعی است که الفت، همدلی و محبت را در های فضیلتبارگواری

کند، به عنوان یکی اش دهد و قرآن کریم اش آن تعبیر به تالیف میمیان مردم افاای  می

 های الهی:نعمت

.« کُْنتُْم اَعْداءً فَاَل َفَ َبیَْن قُلُوبُِکمْ فَاَْصبَْحتُْم بِنِعْمَِتِه اِْخواناً نِعْمَتَ الل َِه عَلَْیکُْم اِذْ  وَاذْکُرُواْ»

 (.903عمران، )آل

هاى گاه که دشمنان ]یکدیگر[ بودید، پس میان دلو نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آن»

 .«هم شدید شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران

شود که شما به هنگام اختلاف و دوگانگی، بر کنارۀ پرتگاه آت  و در ادامه یادآور می

 ا اش آن رهانید:ربودید که شما 

 (.903عمران، )آل.« وَ کُنْتُْم عَلى شَفا ُحفْرَۀ مِنَ الن ارِ َفاَنْقَذَکُمْ مِْنها»

 هاآنگاه که آت  در جمع افتد، تمثیل سخن الهی، بسیار دقیق و حساب شده است، آن     

دوند و حتی گاه به هم برخورد کرده و در فرار، پراکنده شده، هر کدام به سمتی می

شنند، پس اگر آت  دوگانگی در جامع  اسلامی، نفوذ کرد، یکدیگر را نیا آسیب می

ش شود، های همدلی را نابود ساخته و نظم جامعه را در هم شکسته و هر قدر هم که تلابنیان

ها اما ویژگی همبستگی اجتماعی آن است که این آشفتگی تواند گامی به جلو بردارد.نمی

کند، در اندیش  اسلامی، مومنان کند و مسیر برای گذر اش مشکلات را باش میرا درمان می
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و در شمان درد و شادی در کنار  اندهمبستههمانند جسدی واحدند که در هم  امور 

باره به همکاری شبک  اجتماعی مردمی اشاره ص( در این) ل خدایکدیگرند، رسو

 فرماید:می

المؤمنُ أخو المؤمِن کالوَسَدِ الواحدِ، إِن اشتَکی شیواً ِمنُه وَجَدَ ألمَ ذلکَ فی سائرِ جسدِهِ، و »

 (.911: 2ج: 9207)کلینی، .« أرواحُهُما ِمن رُوحٍ واحدۀٍ

له اعضای یک پیکرند. اگر عضوی اش آن به درد مؤمن برادر مؤمن است و هر دو به منا»

کنند و ارواح آن دو اش روح واحدی گرفته آید، دیگر عضوها درد آن را احساس می

 .«اندشده

ها را مواسات در سطح تعاون اجتماعی شهروندان، برترین نیکی امام على )ع(در کلامی      

: 9290آمدی، )تمیمی.« مُواساۀُ الِاخوانِ اَحَْسنَ الِاحْسانِ»: کندو یاری برادران معرفی می

کند، نام افراد خاصی عنایت می و اش آن به عنوان نعمتی که خداوند به طور ویژه به (.912

 برد که:می

فَإذَا مَنَعُوهَا نَاَعَهَا ، فَُیقِر ُهَا ِفی أَیْدِیهِمْ مَا بَذَلُوهَا ،إِن َ لِل َهِ عِبَاداً یَخَْتص ُُهمْ بِالن َِعمِ لِمََنافِعِ الْعِبَادِ»

 (.325: 91: ج9201)حرعاملی، .« مِنْهُمْ ثُم َ حَو ََلهَا إِلَى غَیْرِِهمْ

که  یاست و تا شمان داده هاییمنافع بندگان، نعمتبرای به آنان  هاست ک یخدا را بندگان»

 یشاناآن نعمت را اش  هنگامی که نبخشند،و  ماندیم یدر دستشان باق بخشند،می اش آن

 «.سپاردیم یگرانو به د گیردیم

توانند پس با مشارکت و همیاری سیاسی د اجتماعی، دولت اسلامی و شهروندان می     

سرنوشت جامعه را به دست خوی  بنگارند و با بهره اش عقل جمعی، حرکت جامعه به 
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ن به عدالت را ها بایستند و با هم مسیر رسیدگیرند، در برابر ناعدالتیسوی عدالت را پی

 هموار کنند.

 نتیجه گیری

اجتماعی اندیشه و -گر بر تعاون، بخشی بنیادین اش حوشۀ سیاسیشبک  معنایی دلالت     

دهد و عملیاتی کردن آن، جامع  اسلامی را اخلاق سیاسی در نگرش اسلامی را تشکیل می

ردهای آن در این دهد، تا بر بعضی اش بحرانها غالب آید که تعدادی اش کارکیاری می

 نوشته بررسی گردید.

خواهی اش دیگران برای مقابله با ستمکاران است، در یاریبخ  مهمی اش همکاری، با      

قرآن کریم، داستان استمداد یکی اش پیروان موسی)ع( در درگیری با یکی اش دشمنان را 

ع( ) یعلامی (. در کل95کند که آن شخص اش حضرت، طلب یاری کرد. )قصص، بیان می

طَلَبُ الت َعاوُنِ عَلى »برپاکردن حق، نشان دیانت و امانت است: « طلب تعاون»تاکید دارد که 

رسد که این مهم باید در (. به نظر می391: 9371ی، الواسط یاللیث.« )إقامَ ِ الحَق ِ دِیانَ ٌ و أمانَ ٌ

 پژوهشی جداگانه، کاویده شود.

های برآمدۀ اش آن، ابااری برای رش مادی، تعاون و ساشماننکته مهم آن است که در نگ     

ای است که فرد رسیدن به سود بیشتر است و گرد هم آمدن و به دیگر یاری دادن، بهانه

دهد تا شاید آن فرد در بتواند، سود خود را دوچندان کند یا آنکه به دیگری یاری می

ر در فهم فرد اش تعاون، نق  باشی گشرایط اضطراری به کمک  بیاید، یعنی عقل محاسبه

سنود، اما در نگرش اسلامی، گرانه میکند و همه او را با حساب سرانگشتی و محاسبهمی

شود و فرد داوطلبانه معنوی انوام می-های اخلاقیتعاون و همکاری، خیرخواهانه، به انگیاه
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دارد، وظیف  اخلاقی و رساند، اش دیگران انتظاری نو اش روی اشتیاق به دیگران یاری می

 داند تا به برادر دینی خود یاری رساند.شرعی خود می

 یگر،که در کنار عوامل د شودیحاکم م یاسلام  مطلوب در جامع یاسیفرهنگ س یشمان     

 یبه روابط عاطف یاسی،اش عناصر مهم فرهنگ س یکیکند. اگر  یبارش باش ینقش یاسیاخلاق س

 یااگر تعاملات قدرت و مردم برخاسته اش اعتماد متقابل  یا، دارد یشهروندان بستگ یانم

 .گیرندیموارد با اخلاق، سامان م ینا  است، هم یو همکار یاریهم ی،مهرورش

 ی و افاا یواددر ارتباط با شهروندان، ا یاسیس یهانظام یها و چالشهااش دغدغه یکی     

 ینکه در روابط امروش یامری است، به عنوان بارگترین سرمای  اجتماع اعتماد متقابل

رسد که این سرمایه با همیاری ؛ به نظر میاست یابکه دارد، کم یتیحساس  قدرت با هم

یابد. احساس این که دولتمردی با اجتماعی شهروندان و دولت اسلامی افاای  می-سیاسی

بل مردم و هم  جان و توان خوی  در خدمت شهروندان است، علاوه بر آن که اعتماد متقا

بخشد تا برای غلبه بر مشکلات، ای دوچندان میدهد، آنان را انگیاهحاکمیت را افاای  می

 به او یاری رسانند.
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