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َبررسی جامعه شناختی کنش های اخالقی در الگوی اسالمی پیشرفت
بر اساس آموزه های قرآن
سید علی نقی ایازی
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چکیده
طراحی و تدوین الگوی جامع پیشرفت از دیرباز مد نظر بسیاری از فرهیختگان و اندیشمندان بوده است .،جهت تحقق این مهم
،جوامع مختلف طرحی مناسب با شرایط خویش تدوین می کنند .در این مطالعه ،به اقتضای جامعه اسالمی مان  ،توجه به
اسالمیت در طراحی این الگو مورد توجه قرار گرفته و از قرآن به عنوان یگانه منبع کالم وحی،بهره جسته ایم .از دیگر سو،در
مسیر مطالعات جامعه شناسی پیشرفت ،متغیر های متعددی قابل مطالعه است ،آنچه در این بین از اهمیت مضاعف برخوردار
است،کنش های انسانی است که عامل مهمی در فرایند پیشرفت بوده و می تواند بر دیگر عوامل تاثیر گذار باشد.در بین اشکال
مختلف کنش های انسانی،کنش های اخالقی ،به دلیل اولویت هدف رسالت از یک سو و ارتباط تنگاتنگش با پیشرفت  ،در این
مطالعه مورد کاوش قرار گرفته است .از مجموع تحلیل صورت گرفته،به دو دسته از کنش های اخالقی دست یافته ایم.ابتدا آن
دسته از کنش هایی که در گسترش تعامالت اجتماعی مطلوب ،موثر بوده و زمینه ساز پیشرفت می شوند.مانند کنش های
اخالقی توام با ایثار،تواضع،استغفار و گذشت نسبت به دیگران ،مهر و محبت ،عاری از خشم و خیرخواهانه  .دسته دوم کنش
های اخالقی که جنبه فردی داشته ،ولی کارکرد اجتماعی دارند و زمینه ساز پیشرفت اند.مختصات این کنش ها عبارتند از:
انجام صحیح عمل،عفت و پاکدامنی،صبر،راستگویی و کنش های عاطفی .روش مطالعه کیفی بوده و با استفاده از تکنیک تحلیل
محتوای کیفی ،داده ها از آیات قرآن استخراج شده و مورد تحلیل و تفسیر اجتماعی قرار گرفته است.
واژه های کلیدی:کنش اخالقی،پیشرفت،آموزه های قرآن،الگو

 - 1مقدمه
بر این اساس ،طراحی و تدوین الگوی جامع پیشرفت از دیرباز مد نظر بسیاری از فرهیختگان و اندیشمندان بوده
است .،جهت تحقق این مهم ،جوامع مختلف طرحی مناسب با شرایط خویش تدوین می کنند .در این مسیر و به
اقتضای جامعه اسالمی مان  ،التفات و توجه به اسالمیت در طراحی این الگو از بنیادی ترین مولفه هایی بوده که
شایسته است مورد توجه پژوهشگران این عرصه قرار گیرد ،چنان که رهبر انقالب ،مبانی اسالمی را به صورت جامع و
دقیق ،اساس کار در طراحی الگو مد نظر قرار داده و خاطرنشان کرده اند «:در این خصوص (وجه اسالمیت الگو)هیچ
مالحظه و رودربایستی هم نشود (».بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت)  .از قرآن به عنوان یگانه منبع کالم وحی،به منظور تامین وجه اسالمیت طراحی الگو ،می
توان بهره جست.

از دیگر سو،در مسیر مطالعات جامعه شناسی پیشرفت ،متغیر های متعددی قابل مطالعه است ،آنچه در این بین از
اهمیت مضاعف برخوردار است،کنش های انسانی است که عامل مهمی در فرایند پیشرفت بوده و می تواند بر دیگر
عوامل تاثیر گذار باشد.در بین اشکال مختلف کنش های انسانی،کنش های اخالقی ،به دلیل اولویت هدف رسالت(آل
عمران )164/از یک سو و ارتباط تنگاتنگش با پیشرفت  ،در این مطالعه مورد کاوش قرار خواهد گرفت.

 - 1استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیa.ayazi@isca.ac.ir،
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 - 2اهداف و پرسش های پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی عوامل موثر بر کنش اخالقی در فرایند پیشرفت مبتنی بر الگوی اسالم است.
پرسش های پژوهش  :کنش های اخالقی در شکل گیری الگوی پیشرفت چه تاثیری دارد؟مختصات الگوی پیشرفت
با توجه به متغیر کنش اخالقی از منظر قرآن چیست؟این الگو دارای چه ابعادی است؟
 - 3پیشینه پژوهش
علی احمدی ( :)1390کتاب « پیش طرح الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت » ضمن تبیین صورت مساله  ،به تعریف الگو
 ،ویژگی های آن  ،کارکردهای مورد انتظار از الگو به عنوان یک سند باال دستی  ،نحوه دستیابی به الگو  ،دالیل
انتخاب کلمه پیشرفت  ،وجوه تشابه و تفاوت توسعه و پیشرفت پرداخته است.
شاهبازپور(:) 1391رسالۀ کارشناسی ارشد"،الگوی اسالمی -قرآنی پیشرفت(هدایت به رشد)شاخص ها،ساختارها و
راهبردها "این اثر ،دربردارنده چهار بخش کلیات ،جهان معاصر اسالم و ادیان و مکاتب در مواجهه با اندیشه رشد و
پیشرفت ،اندیشه رشد و پیشرفت در نظام جامع آموزه های قرآن کریم است.
ایازی ( : )1392کتاب « موانع تفکر در فرایند پیشرفت اجتماعی بر اساس آموزه های قرآن » هدف محوری این
نوشتار ،بررسی جامعه شناختی موانع تفکر در الگوی پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن و پیامدهای آن می باشد.
ایازی( )1395بررسی جامعه شناختی الگوی اسالالمی پیشالرفت بالر اسالاس آمالوزه هالای قالرآن بالا تاکیالدبر کالنش هالای
اجتماعی در پیشرفت اجتماعی .در این طرح پژوهشی به شناسایی عوامل موثر بالر کالنش اجتمالاعی در فراینالد پیشالرفت
مبتنی بر الگوی اسالم پرداخته شده و آسیب ها در فرایند پیشرفت در فضای کالنش اجتمالاعی مالورد کالاوش قالرار گرفتاله
است( .این نوشتار ماخوذ از این طرح پژوهشی است که توسط نگارنده انجام شده است).
تحقیق حاضر در ادامه ی بررسی ابعاد پیشرفت مبتنی بر آیا ت قرآن بوده و به بعدی از ابعاد پیشرفت نظر دارد .وجه
تمایز آن نیز مطالعه ی میان رشته ای بوده که در آثار مشابه دیده نمی شود.
 - 4چارچوب مفهومی
بررسی جامعه شناختی  :2عبارتست از تجزیه و تحلیل وقایع اجتماعی با روش های جامعه شناسی.
الگو  « :3انسان شناسان و جامعه شناسان قواعد و هنجارهائی که به عنوان راهنما یا میزان در تمایل کنش بکار گرفته
می شوند،الگوهای فرهنگ یا الگوهای فرهنگی می نامند.الگو  4بنا به تعریف مدل،طرح و نمونه ایست که از آن پیروی
می شود و از آن الهام گرفته می شود و یا نسخه ای از آن بر می دارند(».گی روشه «)44 :1370،در اینجا ما اصطالح
( ) modelرا بکار می گیریم.امتیازی که بر () patternدارد آنست که ه م به شکل فعل و هم به شکل صفت درمی
آید( ».همان ) .در واقع ،الگو یا مدل ،جزء کوچک یا بازسازی و کوچکشدهی یک شیء یا پدیدهی بزرگ است؛ که از
لحاظ کارکرد با آن شیء یا پدیده واقعی  ،یکسان تلقی شده است( .آبرکرامبی و دیگران.)1370،

2 Sociological study
3 model
4 pattern
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پیشرفت :5
پیشرفت در لغت ،واﮊهای فارسی است که به معنای گسترش دادن ،وسالعت بخشالیدن یالا افزایش دامنه چیزی است؛
معادل آن در عربی کلماله توسالعه اسالت کاله مصالدر بالاب تفعیل از ریشه«وسع» به معنای فراخی ،نیرو ،توان،
بینیازی ،ترقی و پیشرفت است (.ابال ن منظالور1414 ،ق :ج)392، 5
پیشرفت در اصطالح ،پیشرفت ،مفهومی است که بیش از هر چیز حرکالت ترقیخالواه و رو باله جلالو از آن به ذهن
متبادر میشود .در عصر مدرن این مفهوم بالیش از هالر چیالز معنالای رشالد کمالالی و افالالزایش حجمالالی را بالاله
خالالود گرفتالاله کالاله بالالا عبالالارت«توسالالعه» از آن یالالاد می شود.
در اندیشه اسالمی «پیشرفت ،فرآینالدی جهالتدار اسالت و هالدف نهالایی آن ،رساندن انسان به کمال نهایی
شایستهاش ،یعنی « قرب ﺇلیاﷲ » ،و تﺄمین رفاه مالادی انسان در حد معقول است که در مقایسه با هدف نهایی(قرب
ﺇلیاﷲ) ،باله عنالوانهدفی متوسط و به منزله ابزاری برای رسیدن به آن است (.مصباح یزدی 53- 4 :1384 ،و
مصباح یزدی)461 :1379،
اگر چه در الگوی اسالالمی پیشرفت کاله از مبالانی و منالابع دیال ن اسالالم استخراج میشود ،رشدکمی مورد توجه
میباشد ،امالا تحقالق عدالت و سایر فضالایل انسالانی از مﺆلفالههای اصاللی پیشالرفت محسالوب میشالوند .پیشرفت به
مثابه تعالی به این معناست کاله توسالعه مالادی و کمالی در خالدمت رشالد فضایل انسانی و از جمله عدالت در جامعه
باشد.
با این وصف،پیشرفت دارای معنای اضافی و نسبی است؛ بدین معنا کاله بالرای تبیالین و فهم آن باید حقایق دیگالری
را فهمیالد .در ﻏیالر ایالن صالورت بالهخودی خالود دارای معنای مشخصی نیست .به عبارت دیگر ،از تعابیر سهل و
ممتنع اسالت .در ﻇاهر دارای معنای روشن و واضح اسالت امالا در واقالع واﮊهای پالر معنالا و محل اختالف می باشد.
کنش های اجتماعی

6

« از دیدگاه ماکس وبر ،کنش (انسانی) در صورتی اجتماعی است که فرد یا افرادی که رفتار می کنند برای آن معنای
ذهنی قائل هستند و رفتار دیگران را مد نظر قرار می دهند و در جریان خود از آن متاثر می شوند(».روشه- 2 :1370،
)21
کنش های اخالقی

7

دسته ای از کنش ها اجتماعی ،محصول ارزش های حاکم بر جوامع است.کیفیت و میزان درونی سازی ارزش ها
،کنش های مبتنی بر اخالقیات را شکل می دهد .هر چه ارزش های منطبق با فطریات بشری در جامعه از اشاعه
بیشتری برخوردار باشد و در آحاد آن جامعه درونی شده باشد احتمال وقوع این دسته از کنش ها بیشتر خواهد
بود.طبیعت و ذات این دسته از کنش ها ،زمینه تحقق پیشرفت را بیشتر محتمل می سازد.
5 development
6 Social action
7 M oral action
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 - 5روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش روش کیفی بوده و با استفاده از تکنیک تحیل محتوای کیفی استقرائی که یکی از
تکنیک های روش کیفی است،مطالعه صورت گرفته است .در این تکنیک ،شناخت واقعیت جز با درک آن به مثابه
یک کل واحد و به هم پیوسته ،ممکن نمی شود.همچنین فهم معانی مستتر در پیام ها تنها با گذر از سطح و با رسوخ
به معانی پنهانی که در پس اجزای متن نهفته اند ،میسر خواهد شد.در تحلیل محتوای کیفی ،با در نظر داشتن
کاستی ها ،محقق فعاالنه وارد فرایند تحقیق می شود و به درک موضوع تحقیق با در نظر گرفتن بافت ارتباطی که
موضوع مطالعه در آن ر یشه دارد(نظیر نیت مولف و زمینه فرهنگی موضوع)،ویژگی های متن(مانند بافت ﻏیر زبانی،
نشانه شناختی ،دستوری و)....ویژگی های گروه هدف و دریافت کنندگان اقدام می کند. (Mayring,2003:267).مسیر
حرکت در تحلیل محتوای کیفی عمدتا از متن به سمت بیرون کشیدن مقوالت و سپس ایجاد مدل ها و نقشه های
مفهومی است .از این رو ،کاربرد بیشتر منطق استقراء در آن،پذیرفته شده است .(Eio&Kingas,2007:107).استفاده
از رویکرد استقرائی که از آن به عنوان تحلیل محتوای متعارف هم نام برده شده است ،بیشتر زمانی ضرورت می یابد
که اطالعات کافی درباره ی یک پ دیده وجود ندارد و محقق می خواهد دانش زمینه ای الزم را در این خصوص فراهم
کند.این شیوه ی تحلیل محتوا بیشتر به دنبال تقلیل اطالعات و ارائه ی توصیفی دقیق پیرامون یک موضوع است .در
اینجاتحقیق از طریق توجه به مضامین مسلط و متداول در داده هاست.(Thomas,2006:2).
این روش (تحلیل محتوای استقرائی)به جای جستجو برای دستیابی به یک نظریه اصلی،ساخت یک مدل یا توسعه
مفهومی را دنبال می کند(Hsieu-Fang&Shannon,2005:1278-1281).

منطبق با کاربرد این روش  ،گردآوری داده ها از میالان آیالات وحالی نخسالتین مرحلاله ای اسالت کاله بایالد اقالدام نمالود .و
آنچه خالقیت و اتقان کار را در این زمینه تضمین می کند  ،احاطه پژوهشگر باله دو دانالش تفسالیراجماعی آیالات وحالی و
جامعه شناسی پیشرفت است،در این میان گرایش تفسیر اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بنابراین تفسیراجتماعی قرآن به عنوان یکی از اقالدامات اساسالی در فراینالد انجالام کالار مالد نظالر بالوده اسالت «.مقصالود از
تفاسیر اجتماعی ،مجموعه ای از شروح،توضیحات ،استنباطات و تحلیل هایی اسالت کاله مفسالران در طالی قالرون و اعصالار
در ذیل آیات اجتماعی قرآن مجید عرضه کرده اند.آیات اجتماعی نیز به آیاتی اطالق می شود کاله باله زنالدگی اجتمالاعی
انسان و لوازم و آ ثار و پیامدهای آن مربوط باشد( ».تقی زاده داوری)170: 1388 ،
 - 6یافته های تحقیق
با استفاده از روش تحقیق کیفی استقرائی ،کنش ها ی اخالقی تاثیر گذار در شکل گیری جامعه پیشرفته ،از آیات
قرآن استخراج گردید و در مقوالت ومفاهیم مرتبط طبقه بندی شد.
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 1- 6مقوله بندی کنش های اخالقی
از منظر جامعه شناسی ،فراوانی تعامالت اخالقی بین آحاد یک جامعه ،انسجام و همبستگی اجتماعی را ارتقا داده،و
می تواند زمینه ی ﻇهور اعتماد اجتماعی را بوجود آورد .این دسته ازکنشهالای انسجام آفرین ،طبق آموزه های
قرآن ،در دو دسته تعامالت اجتماعی بین هم نوع و مختصات کنش اخالقی که جنبه فردی داشته و در عین حال
کارکرد اجتماعی نیز خواهد داشت ؛جای می گیرد.در این مجال به بررسی این دسته از کنش ها اشاره خواهد شد.
 1- 1- 6مقوله ی کنش های مبتنی بر تعامل با هم نوع
خداونالد در آیالات مختلالف  ،مسلمانان را به رعایت آداب و اخالق اسالمی دعوت کرده است .و به توصیههایی مانند؛
رعایت عالدالت  ،احترام متقابل  ،سنجیده گویی و...که التزام به این دسته ازکنش ها،ذیل گونه هایی از تعامل با هم نوع
قرار می گیرد.
 1- 1- 1- 6کنش های اخالقی ایثارگرانه
قرآن کریم درکنار اصل عدالت که قاعده عمالومی کالنش محسالوب میشالود ،اصل احسان و ایثار را مطرح میسازد.
عالدالت باله معنالای اعطالای حالق باله ذی حق بوده که توزیع مزایا را مبتنی بر اصل اسالتحقاق و شایسالتگی می داند.
اگر احسان را نفع رساندن به دیگران بدون چشمداشت و جبران متقابل بدانیم (.مصباح یزدی  : 1376،ج )301،3
ایثار یک مرحله باالتر از احسان است و به معنالای تالرجیح دادن و مقالدم داشالتن دیگران بر خود است(.طباطبایی،
:1363،ج  ) ،357 ،19براساس مقتضای اصل عدالت ،اگالر فالردی بالاری از دوش اجتماع بر میدارد ،متناسب با آن
حقی نیز به عهده اجتمالاع پیالدا میکنالد ،امالا در اصل احسان و ایثار ،دریافت نفع مادی متقابل در آن وجود ندارد
بلکاله افالراد ایال ن گونه کنشها را عمدتا با انگیزههای معنوی و نفع آخروی انجام میدهند .مصالادیق رفتار مبتنی بر
احسان و ایثارگرانه در آیاتی از قرآن بیان شده اسالت.
آیه  9سوره حشر به ایثار انصار نسبت به مهاجرین اشاره می کند که علیرﻏم تنگدستی و نیاز خویش ،ولی به منظور
محبت و عالقه ای که به هم نوع خویش داشته و آن ها را عزیز می شمردند از مایحتاج خویش گذشتند و به
میهمانان شان که از مکه آمده بودند  ،اعطا می کردند.
رفتارهای مبتنی بر احسان و ایثار عالوه بر ایال نکاله سالازوکار حمالایتی الزم را برای اقشار آسالیبپذیر جامعاله فالراهم
میسالازد ،رحمالت ،محبالت و همبسالتگی اجتماعی را توسعه میدهد ،باعﺚ امنیالت عمالومی و گالردش ثالروت در
اجتمالاع می شود(.طباطبایی:1363،ج.)479 ،12از این جهت که زمینه را برای تربیت معنوی و رهایی بشر از بنالد
طمالع و خودخواهی افراطی فراهم میسازد ،دارای اهمیالت بنیالادی اسالت و از ملزومات جامعه پیشرفته می باشد.
انسان برای این که بتواند بر حرص و خودخواهی ذاتی خود ﻏلبه نماید و عالالوه بر منافع فردی مصالح دیگران و
جامعه را نیز مد نظر قرار دهالد ،نیازمنالد تربیالت است و این تربیت مبتنی بر کنش های ایثارگرانه و دگردوستانه
محقق می شود (.صدر1403،ق)715:
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بر این اساس  ،کنشهای مبتنی بر احسان و ایثار صرفا ناشالی از انفعاالت روانی و ﻏلیان عواطالف شالمرده نمیشالود،
بلکاله در ورای آن عقالنیالت پرمایهای وجود دارد که باعالﺚ میشالود انسالانهای حسالابگر ،نسالبت باله مصالالح دیگران
اهتمام داشته و یا حتی آن را بر منافع فردی خود مقدم بدارد ،چرا کاله در ازای آن ها به منافع اخروی پایدار و
درجات متعالی معنوی نائل میشوند.
 2- 1- 1- 6کنش های اخالقی متواضعانه
کنش مبتنی بر تواضع ،یکی از کنش های مهم و ارزشی است کاله در قالرآن کالریم بالر آن تﺄکیالد گردیده و عامل
رشد و تکامل مادی و معنوی انسالان معرفی شده اسالت .و در مقابالل ،کبالر و ﻏرور و خودبرتربینی از رذیلتهای
اخالقی و سرچشمه ﻏربت و رمیدن از خالود ،خدا ،جامعه و نزدیکترین خویشان و دوستان و مایه سقوط در ورطه
آلالودگی باله انواع گناهان و دور افتادن از شناخت درسالت حقالایق و مسالیر تکامالل اسالت که از آن به عنوان موانع در
مسیر پیشرفت قلمداد شده است .از اینرو قرآن کریم از یکسو ،همواره متکبران را سرزنش کرده و بر روی سادهترین
جلوههای رفتاری که حاکی از ﻏالرور و نخالوت باشالد ،انگشالت گذاشالته و از سالوی دیگالر ،کنش های متواضعانه را
ستوده و آن را در شمار صفات نیک اخالقی مﺆمنالان و عبالاد الرحمان شمرده است.
آیه  18سوره لقمان ،به این کنش اخالقی اشاره ی صریح و روشنی دارد که حضرت لقمان به « دو صفت بسیار زشت
ناپسند که مایه از هم پاشیدن روابط صمیمانه اجتماعى است ،اشاره مىکند :یکى تکبر و بى اعتنایى ،و دیگر ﻏرور و
خودپسندى است که هر دو در این جهت مشترکند که انسان را در عالمى از توهم و پندار و خود برتر بینى فرو
مىبرند ،و رابطه او را از دیگران قطع مىکنند (».مکارم شیرازی:1374،ج)54 ،17
به منظور درونی سازی این خصوصیت رفتاری می توان بر این گزاره تاکید داشت که ادامه ی تواضع و فروتنی بندگان
در برابالر پروردگالار در تعامل با بندگان خدا نیالز پدیالدار میگالردد و بخشالی از سیره رفتالاری آنالان میشالود کاله
نتیجاله آن ،تالﺄلیف قلالوب ،همزیسالتی و تعالاوناجتمالاعی ،سرازیرشالدن نعمتهالای مالادی و معنالوی و بالاﻷخره
رشالد و تکامالالل در مورد رفتار همهجانبه است .بدینجهت است که خداوند به شخص پیامبر ،نسبت به کنش های
متواضعانه در برابر مﺆمنان فرمان میدهد وَاخْفِﺾْ جَناحَکَ لِلْمُﺆْمِنینَ(حجر« )88/این تعبیر کنایه زیبایى از تواضع و
محبت و مالطفت است(».همان،ج )132 ،11با این شیوه ی رفتاری و الگوی عملی ،امّت سالم ،متّحالد ،مترقالی،
مهربالان و صمیمی شکل می گیرد.
 3- 1- 1- 6کنش اخالقی استغفار و گذشت نسبت به دیگران
بر اساس آموزه های قالرآن ،استغفار ،مایه رشد ،پیشرفت و توسعه معنوی و مالادی اسالت .آیاتی که استغفار فرد در
پیشگاه خداوند را مایه نزول برکات و رونق اقتصادی معرفی می کند آیات ده تا دوازده از سوره نوح و آیه  52از سوره
هود است.
تفسیر المیزان در ذیل آیات سوره نوح چنین بیان می کنند «.استغفار از گناهان اثر فورى در رفع مصائب و گرفتاری
ها و گشوده شدن در نعمتهاى آسمانى و زمینى دارد ،مىفهماند بین صالح جامعه انسانى و فساد آن ،و بین اوضاع
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عمومى جهان ارتباطى برقرار است ،و اگر جوامع بشرى خود را اصالح کنند ،به زندگى پاکیزه و گوارایى مىرسند ،و
اگر به عکس عمل کنند عکس آن را خواهند داشت (».طباطبایی :1363،ج)46 ،20
از دیگر سوی  ،آیه ای که استغفار اعضای جامعه برای یکدیگر را سفارش کرده وموجبات پیشرفت را فراهم می کند
آیه  159از سوره آل عمران است که سفارش در باره خوش رفتارى با مردم و پرهیز از بد بینى و گفتار نارواى آن ها
ست و توصیه به صرف نظر کردن از کجی ها و طلب عفو و آمرزش برای ایشان است.
یکی از صفات باری تعالی ﻏفار است.یعنی او کسی است که بسیار بخشنده است و از کجروی ها و ناشایست های
بندگان درمی گذرد و این خصوصیت نیز شایسته ی بندگانش است که نسبت به آن دسته از کنش های نامطلوب هم
نوعانش که باعﺚ گسست روابط اجتماعی می شود،چشم پوشی کرده تا باعﺚ انقطاع تعامالت نشود.زیرا بهبود روابط و
مناسبات اجتماعی می تواند باعﺚ فراوانی تعامالت اجتماعی به منظور هم افزایی در مسیر پیشرفت شود.
در آیه  22سوره نور ،از توانگران و صاحبان مکنت و ثروت و کسانی که از حش مت و شکوهی برخوردارند ،به عفو
وگذشت نسبت به کجروان سخن می گوید و این خصلت بشری را با خصلت خداوندی تشبیه می کند.
تفسیر هدایت در ذیل این آیه چنین می فرماید « :وﻇیفه امّت اسالمى پس از رویدادهایى همچون افک (تهمت زنى
بزرگ) و آنچه باعﺚ تفرقه و اختالف مىشود ،کوشش به سوى وحدت براى بنا نهادن موجودیّت جدیدى است که بر
پایه وحدت و یگانگى نهاده شده باشد (».مدرسی:1377 ،ج)285 - 6 ،8
آیه  43سوره شوری نیز از مصادیق سنجیده عمل کردن در تعامالت اجتماعی را عفو و گذشت نسبت به کجروی هم
نوعان معرفی می کند.

آیات  263و  237سوره بقره و آیه  134آل عمران از دیگر مصادیق توصیه به گذشت از هم نوع بوده که می تواند به
ایجاد روابط عاطفی و به دور از کینه کمک کرده و در نتیجه مولد روابط گرم و مبتنی بر عواطف باشد و منجر به
بهبود روابط و مناسبات اجتماعی شود.طبیعی است که تراکم و انباشت این دسته از کنش ها می تواند منجر به
پیشرفت شود.
بر اساس تحلیلی دیگر می توان چنین بیان کرد که ،یکی از روش های اصالحات اجتماعی بر اساس فرهنگ قرآنی
گذشت و عفو دیگران نسبت به عمل زشت و نابهنجار آن هاست.تداوم این وضعیت می تواند منجر به شرمساری
شخص نابهنجار و تصحیح رفتار بدون ایجاد تنش شود .چنان که وجود تنش در جامعه با پیشرفت ناسازگار است.بنابر
این خصوصیت گذشت از شخص نابهنجار و عمل نیک در برابر آن می تواند زمینه پیشرفت را فراهم سازد.
 4- 1- 1- 6کنش اخالقی همراه با مهر و محبت
محبت و مهرورزی یکی از مبانی تربیالت نفالوس ،تزکیاله و تطهیالر باطن و بهطور کلی مﺆثرترین عامل در پیشرفت
جامعه است .چنان که خداوند ارسال رسل خویش را بر این اساس نیز تنظیم فرمود که اولیای دین نیز در این ویژگی
سرآمد باشند و آثار و نتایج دنیوی آن را برای زمینیان مشاهده پذیر نماید.
آیه  107سوره انبیاء ،خصوصیت سرآمد پیامبرش را مهربانی معرفی کرده که آثار مثبتی نیز داشته است " «.وَ ما
أَرْسَلْناکَ ﺇِلَّا رَحْمَۀً لِلْعالَمِینَ" یعنى تو رحمتى هستى که به سوى همه جماعت هاى بشرى فرستاده شدهاى .پیامبر
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(ص)رحمت براى اهل دنیا است از جهت آثار حسنهاى که از قیام او به دعوت حقهاش در مجتمعات بشرى به راه افتاد
که اگر وضع زندگى بشر آن روز را قبل از این که آن جناب مبعوث شود در نظر بگیریم و با وضعى که پس از قیام او
به خود گرفت مقایسه کنیم ،کامال روشن مىگردد»( طباطبایی :1363،ج)467 ،14
در آیه  159سوره آل عمران با توجه به این خصوصیت و مبتنی بر سطح تعامالت اجتماعی ،تاکید بیشتری نموده و به
پیامبر خویش می فرماید :اگر از چنین ویژگی برخوردار نبودی کسی به گرد تو جمع نمی گشت  «.در آیه فوق،
نخست اشاره به یکى از مزایاى فوق العاده اخالقى پیامبر ص شده و مىفرماید :در پرتو رحمت و لطف پروردگار ،تو با
مردم مهربان شدى در حالى که اگر خشن و تندخو و سنگدل بودى از اطراف تو پراکنده مىشدند(».مکارم
شیرازی:1374،ج)141 ،3
از اینرو ،دین اسالم معاشرت افراد با یکدیگر را بر پایه محبت تعریف کرده اسالت و در آیات شریفه قرآن و روایات
پیشوایان دینی به آن توصیه فراوان شده اسالت.
ازآموزه های جامعه شناختی و تعالیم دینی استفاده می شود ،عزّت و شکوه جوامع در گرو اُلفت دلهای افراد آن
است .چرا که انسان ،خواهان کمالال اسالت و حصالول کمالال در گالرو اجتمالاع اشخاص ،و حقیقت اجتماع وابسته به
حبّ و قالرب بالاطنی افالراد اسالت و چالون انسان کمالخواه است ،به این تﺄلیف نیاز دارد .این محبت قلالوب در میالان
افالراد جامعه ،هرچاله گسالتردهتر  ،رشد و شکوفایی آن بیشتر خواهد شد.به عبارت دیگر و با زبان آماری می توان
گفت بین دو متغیر مهر و محبت و میزان پیشرفت در یک جامعه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
شان نزول آیه ی  103سوره آل عمران در تفسیر انوار درخشان چنین بیان شده است «.آیه مبنى بر یادآورى اختالف
دو قبیله أوس و خزرج است ،که قبل از ﻇهور اسالم در اثر عداوت دیرین میان آن دو قبیله بزرگ جنگ هاى خونین
رخ می داد و همیشه از نعمت آسایش و امنیّت بى بهره بودند ،پس از هجرت رسول اکرم به مدینه که مردم آن سامان
را به خداپرستى دعوت کرد ،آن دو قبیله نیز که در حال زد و خورد به سر می بردند ،در اثر قبول اسالم دشمنى آنان
با یکدیگر بصورت ائتالف و برادرى در آمد ،و از زمره انصار و یاران پیامبر گردیدند (.حسینی همدانی1404،ق :ج،3
)158
با این وصف ،خصوصیت برادری موجب روابط گرم و عاطفی شده و احساس تعلق به یکدیگر و ما بین افراد بوجود می
آید و طبیعی است که روابط بهبود یافته و گسترش یابد.
بر این اساس،عشق به مردم و دگر دوستی ،سرآمد مکالارم اخالقالی و سالجایای انسالانی اسالت که تزاید و انباشت آن
زمینه ی وصول به اهداف در مسیر پیشرفت کمک می کند.
 5- 1- 1- 6کنش اخالقی وفای به عهد
وفای به عهد و اجرای قوانینی که بین آحاد یک جامعه صورت می گیرد؛ می تواند زمینه ی اعتماد اجتماعی را فراهم
کند .عنصر اعتماد اجتماعی نیز باعﺚ هم افزایی گشته و حرکت در مسیر پیشرفت را تسهیل می کند.این از اصول
بنیادین است که در تمام جوامع ساری و جاری است.نویسنده کتاب تفسیر نمونه در ذیل آیه  177سوره آل عمران
پس از ذکر اهمیت وفای به عهد در جوامع ،با استناد به روایتی از امام صادق ع وفای به عهد را نسبت به همگان،حتی
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در جامعه کفر پیشه ،امری الزم و اجتناب ناپذیر یاد می کنند «.سرمایه زندگى اجتماعى ،اعتماد متقابل افراد جامعه
است ،و از جمله گناهانى که رشته اطمینان و اعتماد را پاره مىکند و زیربناى روابط اجتماعى را سست مىنماید ترک
وفاى به عهد است ،به همین دلیل در روایات اسالمى چنین مىخوانیم که مسلمانان موﻇفند سه برنامه را در مورد
همه انجام دهند ،خواه طرف مقابل ،مسلمان باشد یا کافر ،نیکوکار باشد یا بدکار ،و آن سه عبارتند از :وفاى به عهد،
اداى امانت و احترام به پدر و مادر»(مکارم شیرازی:1374،ج)600 ،1
بر این اساس ،یکی از ویژگی هایی که در تعامالت اجتماعی ضامن استواری آن شده ،وفای به عهود و اماناتی است که
به آدمی سپرده شده است .چنان که اولیای دین نیز بر حفظ و حراست به آن کوشیده و خویش بدان متصف بوده اند
 .در آیه  54سوره مریم،یکی از خصوصیات رفتاری حضرت ابراهیم را صادق الوعد بر می شمارد و در آیه هشتم سوره
مومنون خصوصیات وی را وفای به عهد توصیف می کند و همچنین نسبت به تعهدات اجتماعی نیز پایبندند و
خویش را بدان ملتزم می دانند؛ مانند آنچه که در تفسیر هدایت ذیل آیه  34از سوره اسراء آمده است «.عهد و پیمان
تکیه گاهى اجتماعى در اسالم است ،و محور تعاون و تبادل فکرى و سیاسى و تجارى به شمار مىرود ،و اسالم ما را
به وفادارى نسبت به پیمان ها ،نخست به همین سبب برمىانگیزد ،و در مرحله دوم به سببى اخالقى ،و در مرحله
سوم براى آن که بر وفاى به عهد حکم شرع جریان پیدا مىکند .و نگاهدارى عهد و پیمان یکى از مهمترین مسئولیت
هاى بشر در زندگانى او محسوب مىشود(».مدرسی:1377،ج)228 ،6
 6- 1- 1- 6کنش اخالقی عاری از خشم
هیجان ها انواع مختلفى دارند که عبارتند از :ترس ،نفرت ،ﻏم ،شادى ،عالقه و خشم (ریو .)326 :1389 ،شواهد
بسیارى نشان مى دهند افرادى که در زمینه احساسات و عواطف خود قوى و چیره دست هستند ،یعنى احساسات
خود را به خوبى کنترل مى کنند و احساسات دیگران را درک کرده و با آن ها به خوبى کنار مى آیند ،در هر زمینه
زندگى ،اعم از روابط خصوصى ،خانوادگى و یا مراودات سیاسى و اجتماعى از مزیت خوبى برخوردارند.
از دیگر سو ،باید در نظر داشت که پیچیدگى جوامع کنونى و بروز مشکالت بشرى ،ایجاد و بازشناسى هیجان ها شیوه
هاى مهمى براى تنظیم مبادالت اجتماعى و تعادل جسمانى و روانى ما هستند .امروزه هر کسى در زندگى خود به
گونه اى با مسئله خشم و خشونت درگیر است .خشم پرشورترین هیجان و خطرناک ترین آن هاست .وقتى خشم
موجب پرخاشگرى مى شود ،نابودى و جراحت ﻏیرضرورى ایجاد مى کند (همان.)331 ،
در متون اسالمى خشم را به ﻏضب و ﻏیظ نیز تعبیر مى کنند .دانشمندان و ع لماى اسالمى ،خشم را یکى از نعمت
هاى بزرگ خداوند مى دانند که در وجود انسان ها به ودیعه نهاده شده است و به واسطه آن انسان براى بقاى خویش،
در برابر نامالیمات طبیعت تالش مى کند و به بازسازى و آبادى دنیا و آخرتش مشغول مى شود .ازآنجاکه بحﺚ
کنترل هیجان ها ،بحﺚ مه مى در تعامالت و سالمت روانى انسان بوده ،و ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت دارد .در اسالم
نیز خشونت و پرخاشگرى از ابعاد و جنبه هاى مختلفى مورد توجه قرار گرفته و درباره آثار و شیوه هاى مهار آن
سخن به میان آمده است .جهاد با دشمنان ،حفظ نظام بشر ،امر به معروف و نهى از منکر ،اجراى تعزیرات ،دفاع از
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جان و مال و جهاد با نفس ،فقط به کمک و یارى این ﻏریزه ممکن مى گردد و اگر ﻏریزه خشم نبود ،بشر رو به
نابودى و تباهى مى گذاشت.
از سوى دیگر ،همین نیروى حیاتى و ﻏریزى (خشم) مى تواند ویران کننده نیز باشد ،در حدى که بر انسان ﻏلبه مى
کند تا آنجاکه اعمال و کردار فرد از کنترل عقل و دین و تبعیت از آن ها خارج مى شود .دین مبین اسالم ما را به فرو
خوردن خشم و کظم ﻏیظ دعوت مى کند و در آیات و روایات تﺄکید بر این صفت پسندیده شده است .خداوند حکیم
در قرآن ،فرو خوردن خشم را یکى از ویژگى هاى پرهیزکاران مى داند .به عنوان نمونه آیه  134سوره بقره ،در بیان
صفات محسنین اشاره می کند ایشان عاری از خشم و ﻏیظ هستند.چنان که در ترجمه تفسیر بیان السعاده فی مقام
العباده ،در ذیل این آیه چنین آمده است «.کظم ﻏیظ (فرو خوردن خشم) در حقیقت انفاق از شدّت قوّه ﻏضب است،
چنان که بخشودن مردم و طهارت قلب از کینه آن ها و بیزارى جستن از بدى کردن به آن ها .و به جاى آن ،در برابر
بدى آنان احسان کردن یک نوع انفاق است که از شدت بزرگ پندارى و خود بینى نفس مىکاهد(».گنابادی
:1372،ج)392 ،3
 7- 1- 1- 6کنش اخالقی خیرخواهانه
کنش های معطوف به دیگران که منفعت و سود هم نوع را در پی دارد،می تواند به همدلی و هم افزایی همه جانبه
منجر شود.خصوصیت این نوع از کنش ،نیک محورانه بودن آن است که انتفاع به دیگران را در پی دارد و در آیاتی به
انجام آن تاکید شده است.مانند آیه  2سوره مائده که در تفسیر کوثر ذیل آن چنین بیان شده است «.در کارهاى نیک
و خدا پسندانه با یکدیگر همکارى و تعاون داشته باشید و براى انجام کارهاى پسندیده و اعمالى که موجب پیدایش
تقوا مىشود همدیگر را یارى کنید ولى در ارتکاب گناه و در دشمنى و عداوت با یکدیگر همکارى نکنید.
قرآن کریم مسلمان ها را به تعاون و همکارى دعوت مىکند و روح تعاون را در جامعه اسالمى گسترش مىدهد.
روشن است که اگر در میان افراد یک جامعه روح تعاون حکومت کند ،زمینه براى پیشرفت مادى و معنوى آن جامعه
فراهم شده

و تعاون و همکارى بستر مناسبى براى ترقى و تعالى و شکوفایى همه جانبه آن جامعه

مىگردد(».جعفری:1376،ج )62- 3 ،3
 2- 1- 6مقوله ی مختصات کنش اخالق ی توام با کارکرد اجتماعی
دومین مقوله ای که در ذیل کنش های اخالقی از آن یاد می شود ؛ عبارت از بیان مختصات این دسته از کنش ها
ست که وقوع آن ها در یک جامعه ی پیشرفته اجتناب ناپذیر است.
 1- 2- 1- 6انجام صحیح عمل
در آیه  195بقره ،امر به احسان از سوی خداوند به معنای اتخاذ کنشی صحیح و مبتنی بر اصول و متد خاص آن
تفسیر شده است «.منظور از احسان این است که هر عملى که انجام مىدهند خوب انجام دهند»( طباطبایی:1363،ج
.)93 ،2
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چنان که احسان در آیه ی  93از سوره مائده به این معناست که عملی همراه با تقوا توصیف شده که به درستی
صورت پذیرفته باشد.
آیات  30سوره کهف و  172سوره آل عمران نیز با اراده ی همین معنا استفاده شده که تاییدی بر انجام عمل به طور
صحی ح آن است.طبیعی است که کنش با این خصوصیت می تواند زمینه ی وصول به هدف را فراهم سازد.
 2- 2- 1- 6عفت و پاکدامنی
مطابق آموزه های قرآنی ،برخورداری از تقوا و پاکدامنی ،آثار دنیایی و اخروی بسیاری برای افالراد دارد و سعادت آنان
را در دو جهان تضمین میکند.
آیه  151سوره انعام به پرهیز از عمل ناشایست فحشاء که امروزه به عنوان عملی نابهنجار از آن یاد می شود برحذر
داشته و وقوع و اشاعه ی آن را امری متعارض با پیشرفت جامعه دانسته که آسیب آن می تواند مجموعه نهادهای
جامعه را دستخوش تغییر داده و به تخریب جدی برخی از نهادهای اجتماعی منجر شود «.از ﻇاهر کالم برمىآید که
مراد از" فاحشه ﻇاهرى" گناه علنى و مقصود از" فاحشه باطنى" گناه سرى و روابط نامشروع برقرار کردن در پنهانى
است.
از اینگونه امور از این جهت نهى فرموده که اگر مباح مىبود و تحریم نمىشد شناعت و زشتیش از میان مىرفت و
شایع مىگردید ،براى این که اینگونه امور از بزرگترین موارد عالقه نفس است و نفس از محرومیت در باره آن ها طبعا
سخت ناراحت مىباشد و طبیعت بشر طورى است که اگر به خود واگذار شود به سرعت فحشا را در بین افراد خود
شیوع مىدهد ،و شیوع فحشاء باعﺚ انقطاع نسل و فساد جامعه خانواده است ،و با فساد خانوادهها جامعه کبیر انسانى
از بین مىرود(».طباطبایی:1363،ج )517 ،7
آیات مشابهی که تقوای الهی را سفارش کرده و پاکدامنی و پرهیز از کجی ها و زشتی ها را مورد تاکید قرار داده اند
به پیامد وقوع این نوع از انحرافات و تعارض آن با پیشرفت اشاره کرده اند.
 3- 2- 1- 6صبر
بر اساس آموزه های وحیانی ،یکی از کنش هایی که زمینه ی وصول به شرایط مطلوب را برای آدمی فراهم می کند،
کنش های صبورانه است .صبر به معنای شکیبایی و خویشتنداری در آیات بسیاری از آن یاد شده است .این
خصوصیت اخالقی دارای اقسامی است که در این مجال نوع اجتماعی آن مورد مداقه قرار می گیرد.
صبری که وجه اجتماعی دارد و آستانه ی تحمل آحاد جامعه را ارتقا داده و از همگان می خواهد تا نسبت به یکدیگر
صبورانه عمل کنند ،در مفاهیم دینی تعبیر به مصابره شده است.این رویکرد از صبر ،مورد نیاز در تعامالت اجتماعی
است و باعﺚ رفع مشالکالت در سطوح فردی و اجتماعی خواهد شد؛ چراکه با تحمل ناراحتیها و مصایب ،کوشش
بیشتر و همت واال به وجود آمده و در نتیجه منجر به پیشالرفت خواهد شد.
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آیه  200سوره آل عمران به این مهم توجه می کند «.مصابره عبارت است از اینکه جمعیتى به اتفاق یکدیگر اذیتها
را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگرى تکیه دهد و در نتیجه برکاتى که در صفت صبر هست ،دست به
دست هم دهد و تاثیر صبر بیشتر گردد و این معنا امرى است که هم در فرد (اگر نسبت به حال شخصى او در نظر
گرفته شود) محسوس است و هم در اجتماع (اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود) چون باعﺚ
مىشود که تک تک افراد نیروى یکدیگر را به هم وصل کنند و همه نیروها یکى شود»( طباطبایی :1363،ج)14 ،4
در دو آیه ی  34و  35سوره فصلت« خداى سبحان دفع به أحسن را تعظیم و مدح کرده ،به بهترین نقطه و بلیغ
ترین مدح ،و فرمود :کسى این سفارش را نمىپذیرد ،مگر تنها آن هایى که داراى صفت صبرند ،و آن هایى که بهرهاى
عظیم از کمال انسانیت و خصال نیک دارند .این داللت را هم به روشنى دارد که حظ عظیم تنها نصیب صاحبان صبر
مىشود (».همان ،ج)59 ،17
این نوع صبر ،باعﺚ گسترش تعامالت و فراوانی آن شده و می تواند باعﺚ بهبود روابط شود.
نوعی دیگر از صبر ،شکیبایی و خویشتنداری در برابر مشکالت و سختی هاست که طبق وعده های الهی می تواند
باعﺚ گشایش امور شده و وصول به مطلوب را فراهم کند .تفسیرآیه  177سوره بقره به چنین مطلبی اشاره کرده
است «.صبرى که محصول آن ایمان و گذشت از مال و وفاى به عهد مىباشد  -نه آن که از فقد درک و احساس و
هدف یا ناتوانى و زبونى باشد .با صورت گرفتن اجتماعى از اینگونه مردان که خود هدف و رسالتى را اعالم می نماید و
جوشش و حرکتى رخ می نماید تضادها و برخوردها روى مىآورد و رنج ها و سختى براى نگهدارى یا پیش برد آن
آﻏاز می شود و چهره مردان بردبار در سختی ها و ضربهها آشکار می شود (».طالقانی ،1362،ج)5 ،2
 4- 2- 1- 6راستگویی
صداقت و راستگویی خصلتی است که زمینه اعتماد اجتماعی بین آحاد یک جامعه ایجاد کرده و باعﺚ فراوانی
تعامالت پیوسته بین ایشان خواهد گشت.چنان که در آموزه های دینی نیز از آن به عنوان سرآمد فضائل انسانی یاد
شده است و تحقق آن زمینه وجود دیگر سجایای اخالقی خواهد شد و بالعکس زوال آن در یک جامعه زمینه وجود
دیگر رذائل خواهد شد.
مرحوم عالمه طباطبا یی ذیل تفسیر آیه  177سوره بقره در تعریف راستگویی می فرماید «:صدق ،وصفى است که
تمامى فضائل علم و عمل را در بر می گیرد ،ممکن نیست کسى داراى صدق باشد و عفت و شجاعت و حکمت و
عدالت ،چهار ریشه اخالق فاضله را نداشته باشد ،چون آدمى به ﻏیر از اعتقاد و قول و عمل ،چیز دیگرى ندارد و وقتى
بنا بگذارد که جز راست نگوید ،ناچار می شود این سه چیز را با هم مطابق سازد(».طباطبایی:1363،ج)651 ،1
بر این اساس ،کنش های مبتنی بر صداقت در آموزه های قرآنی تمجید مضاعفی از آن شده است چون موجد اعتماد
اجتماعی خواهد شد و اعتماد نیز می تواند نقطه آﻏاز پیشرفت باشد.
آیه  152سوره انعام «....چون سخن گویید دادگر باشید گر چه علیه خویشاوند و به ضرر او باشد»...
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«معناى آیه این مىشود که :باید مراقب گفتارهاى خود باشید ،و زبان خود را از حرفهایى که براى دیگران نفع و یا
ضرر دارد حفظ کنید ،و عاطفه قرابت و هر عاطفه دیگرى شما را به جانبدارى بی جا از احدى وادار نکند .و به تحریف
گفتههاى دیگران و تجاوز از حق و شهادت بناحق یا قضاوت ناروا وادار نسازد ،و خالصه بناحق جانب آن کس را که
دوستش مىدارید رعایت ننموده و حق آن کسى را که دوستش نمىدارید ،باطل مسازید»( همان ،ج)519 ،7
 5- 2- 1- 6عاطفی (برادری)
یکی از مهمترین اهالداف جوامع پیشرفته که مالورد تﺄکیالد اسالالم نیز قرار گرفته است،پالرورش روحیاله اخالالوت و
همالدلی در بالالین مساللمانان و جلالالوگیری از اخالتالف و تفرقالاله میباشد که در دین اسالم تﺄکیدات فراوانی بر آن ها
صورت گرفته است .اسالم مسلمانان را اعضای یک خانواده به حسالاب آورده و میالان آنالان رابطاله برادری قایل است و
همه را با هم برادر میداند که این مهم در آیه  10سوره حجرات بدان تاکید شده است.
مبنای اخوت در اسالم بر اساس حقوقی است که هر یک از آحاد جامعه بر یکدیگر دارند « .آیه ( ﺇِنَّمَا الْمُﺆْمِنُونَ ﺇِخْوَةٌ)
حکم اخوّت و برادرى را در میان اهل ایمان صادر فرموده به این که هر یک از افراد موﻇف است آثار اجتماعى آن را
در سیر و سلوک زندگى رعایت نماید و بر طبق برنامه مکتب قرآن حقوق اجتماعى و معاشرتى افراد را در نظر گرفته
در مقام اداء آن برآیند .از جمله اثر بارز اخوت ایمانى صالح و رفق افراد اهل ایمان با یکدیگر است به این که نقار و
کدورتى میان آنان رخ ندهد و چنانچه رخ دهد بیدرنگ در مقام رفع کدورت و اصالح خاطر طرفین برآیند (».حسینی
همدانی1404،ق:ج)391 ،15
در آیه  11سوره توبه ،یکی از امتیازات مشرکین پس از پذیرش دعوت پیامبران را ایجاد کنش های مبتنی بر عواطف
و برادری معرفی می کند.این امتیاز باعﺚ بهبود روابط بین نوگرویدگان و جامعه مسلمین شده و نتیجه آن هم افزایی
بین ایشان به منظور دستیابی به جامعه ای کمتر آسیب دیده با هدف وصول به پیشرفت های ترسیم شده است.
در این میان  ،یکی از مصادیق کنش های عاطفی،صله رحم و یا ارتباط با خویشاوندان به منظور تالیف قلوب بین
ایشان است تا در رهگذر ارتباط به کاستی ها و نارسایی های احتمالی که ممکن است وجود داشته باشد اطالع یافته
و حسب امکان به رفع آن ها اقدام نمود و یا در مسیر پیشرفت از مساعی صا حبان خرد در بین خویشاوندان بهره
برد.بر این اساس کنش های عاطفی از این نوع ،دارای کارکردهای متعددی می تواند باشد که از سفارشات موکد بر
اساس آموزه های قرآن و اهل بیت می باشد.
در اولین آیه از سوره نساء اهمیت صله رحم به عنوان مصداقی از کنش عاطفی گستره و شمول ار تباط با هم نوع را
وسیع تر بیان کرده ،فارغ از وابستگی های قوم و قبیله ای مد نظر قرار داده است " «.و اتقوا االرحام" :از خویشاوندان
(و قطع پیوند از آنها) بپرهیزید و ذکر این موضوع در اینجا اوال نشانه اهمیت فوق العادهاى است که قرآن براى صله
رحم قائل شده تا آنجا که نام ارحام بعد از نام خدا آمده است ،و ثانیا اشاره به  -مطلبى است که در آﻏاز آیه ذکر شده
و آن اینکه شما همه از یک پدر و مادرید و در حقیقت تمام فرزندان آدم خویشاوندان یکدیگرند و این پیوند و ارتباط
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ایجاب می کند که شما نسبت به همه انسان ها از هر نژاد و هر قبیلهاى همانند بستگان فامیلى خود محبت
بورزید»(مکارم شیرازی:1374،ج)248 ،3
 - 7مرور بحث و نتیجه گیری
در این مجال تالش شده به پرسش های اصلی و فرعی تحقیق به گونه ای پاسخ داده شود تا ضمن فراهم شدن امکان
مرور سریع نتایج پژوهش برای خوانندگان ،آمادگی الزم برای بحﺚ و نتیجه گیری نهایی درباره ی موضوع مورد
بررسی بدست آید .چنان که انتظار از این روش  ،تحلیل محتوای استقرائی ،به جای جستجو برای دستیابی به یک
نظریه اصلی،ساخت یک مدل یا توسعه مفهومی را در موضوع مورد مطالعه محقق ساخت.
در این تحقیق ،بررسی جامعه شناختی کنش های اخالقی در الگوی اسالمی پیشرفت مورد کاوش قرار گرفت وبه
استخراج و تحلیل آن دسته از کنش های اخالقی که منجر به پیشرفت می شود؛ از آموزه های قرآنی احصا گردید و
در دو دسته کنش هایی که در گسترش تعامالت اجتماعی موثرند و آن دسته از کنش های اخالقی که جنبه فردی
داشته ولی کارکرد اجتماعی دارند،مورد طبقه بندی شدند؛ و در پاسخ به پرسش تحقیق  ،هر یک از دو دسته کنش
های اخالقی ارزیابی شدند.
کنش های اخالقی در تعامل با هم نوع ،جایگاه ویژه ای در این الگو داشتند و منجر به تو سعه و هم افزایی اجتماعی
بین اعضای جامعه شده،به طوری که در کنش های ایثارگرانه فرد علیرﻏم احتیاج ،ولی از خواسته های خویش ،به نفع
آحادجامعه صرف نظر می کند.این امر منجر به صمیمیت،با هم بودگی،انسجام وگسترش روابط شده و مولد روابط
عاطفی به دور از کینه و روابط گرم و عاطفی ،شده و در نتیجه به تراکم کنش های معطوف به هدف شده است.از
دیگر سو،روابط برخوردار از مهر و محبت،خیرخواهانه عام گرا و عاری از خشم ،زمینه ساز همبستگی اجتماعی شده
است.
کنش های متعهدانه ،موجب نظم و انضباط واعتماد اجتماعی ،مقرون به امانتداری شده است.چنان که،در کنش های
مسامحه انگاری در خطاهای هم نوع،روحیه ی آرزوی اصالح عمل و بخشش الهی برای فرد کجرودر تعامالت افراد
جامعه،حفظ کنشگر در تعامالت جامعوی و تداوم تعامل و بهبود آن در نظر کنشگر اخالقی مد نظر بوده است.
در شکل دیگر کنش های اخالقی که دارای کارکرد اجتماعی است،به مختصاتی از این گونه کنش ،اشاره شدکه از
عوامل پیشرفت جامعه شمرده می شود .واکنش منطقی به دشواری ها و مشکالت در مسیر وصول به وضعیت مطلوب
و عمل منطبق با اصول مبانی آن از نتایج کنش صحیح عمل کردن قرار گرفت؛چنان که توصیه به
خویشتنداری،خودساختگی،ایجاد مطلوبیت ها،وعده وصول به اهداف،از خصوصیات کنش های مصابره شمرده شد.
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