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روزافزون ناسازگاری در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و افزایش رفتارهای پُرتنش ،روابط اعضای جامعه
را با پیچیدگیهایی همراه نموده است .از این رو بازشناسی و بازخوانی راهکارهای مؤثّر در بهبود روابط
اجتماعی از دیدگاه اسالم ضرورت دارد .نوشتار حاضر با روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای،
به بررسی و تحلیل راهکارهای تربیتی دین در این خصوص میپردازد .نتایج نشان میدهد که عناوینی
مانند تحکیم بنیان خانواده ،تکریم شخصیت افراد ،مهرورزی ،حلم و بردباری ،تعاون و همکاری ،تفاهم
و درک متقابل ،مشورتپذیری ،نقدپذیری و میانهروی از مهمترین راهکارهای اسالم در بهبود روابط
اجتماعی است که در نهایت به کاهش آسیبهای رفتاری میانجامد .بهعالوه ،راهکارهای مذکور دارای
روابط معناداری هستند که به تأثیرگذاری یکدیگر کمک میکنند .در نتیجه راه بهبود روابط اجتماعی از
دیدگاه اسالم ،ترکیبی از راهکارهای تربیتی است.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

آیات متعدّدی از قرآن کریم با موضوع سالمت روابط اجتماعی مرتبط است .در کنار آن ،سیره

درآمد

بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

انگیزه زندگی جمعی ،بشر را به تشکیل نهادهای اجتماعی وا داشته است .نخستین نهاد اجتماعی،
خانواده است .نهادهای دیگر ،همگی پس از خانواده تشکیل میشوند .اکنون جامعه بشری از ناسازگاری
و رفتارهای تنشزا پُر شده؛ به گونهای که زیست مسالمتآمیز انسانها در کنار هم را با دشواری مواجه
کرده است .گاهی منازعات اجتماعی در نهادهای مختلف جامعه به شکلی افزایش مییابد که ادامه روابط
را غیر ممکن میسازد .این در حالی است که بشر به روابط مسالمتآمیز نیازمند است تا بتواند در جهت
شکوفایی استعدادهای انسانی خود حرکت نماید.
حفظ سالمت رفتار اجتماعی از نهاد خانواده تا جامعه بزرگ جهانی ،ضرورتی است که تبیین آن به
بازخوانی راهکارهای دین اسالم نیازمند است .از سوی دیگر ارائه راهکارهای نظری و عملی میتواند
پشتوانه مقابله با آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از رفتارهای پُرتنش باشد .با آموزش درست و بهموقع،
میتوان از جامعه در برابر انواع ناهنجاریها و بدرفتاریهای اجتماعی محافظت کرد.
راهکارهای ارائهشده توسط نظام تربیت دینی بر مبنای فطرت انسانی است و اجرای آن نهتنها بشر
را در تنگنای افراط و تفریط قرار نمیدهد ،بلکه به شادابی و نشاط روانی او نیز کمک میکند .منابع
دینی سرشار از آموزههایی است که انسان را از یک جهت در دستیابی به روح متعالی کمک میکند و از
جهت دیگر راه مدیریت جنبههای حیوانی بشر را هموار میسازد .تربیت اجتماعی با پروراندن نهاد کوچک
خانواده شکل میگیرد و با تعادل در حقوق و تکالیف اجتماعی به بلوغ خود میرسد .همچنین جامعه
بشری با مؤلّفههای ارزشمندی مانند خویشتنداری و بردباری ،رنگ انسانیت به خود میگیرد .بازخوانی
راهکارهای دین اسالم در بهبود روابط اجتماعی به فهم موضوع تربیت اجتماعی کمک میکند .اکنون
پرسش اصلی این است که منابع دینی چه راهکارهایی برای بهبود روابط میان اعضای جامعه ارائه
میکند؟
پیش از این ،تحقیقات فراوانی در خصوص اخالقیات و تربیت دینی انجام شده است؛ به طور مثال
میتوان به این آثار اشاره کردد:
 مبانی اخالقیات قرآنکریم که در قالب یک جلد از استاد فرزانه آیت اهلل جوادی آملی با نام«مبانی اخالق در قرآن» ارائه شده و مجموعهای از موضوعات تربیتی قرآن را بررسی کرده
است.
 مجموعهای سه جلدی با عنوان «اخالق در قرآن» از مرحوم آیت اهلل محمّد تقی مصباح یزدیمنتشر شده است که بخشهایی از این مجموعه ارزشمند به بررسی روشهای تربیتی
قرآنکریم اختصاص دارد.
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 کتاب «روشهای تربیتی در قرآن» نوشته دکتر محمّد رضا قائمی نیز طی سالهای اخیر بهجامعه علمی ارائه شده است.
 نگارش دیگری که در این زمینه قابل استفاده است به محمّد ارشادی تعلق دارد .وی اثر خودرا «شیوههای کاربردی تربیت دینی در قرآنکریم» نام نهاده است.
برخی از این کتابها به صورت میان رشتهای نگاشته شدهاند .مجموعه فراوانی از مقاالت نیز با
موضوعات تربیت قرآنی ارائه شده است .این مقاله با هدف بازخوانی راهکارهای تربیتی دین اسالم در
حفظ سالمت رفتاری جامعه نگارش یافته و با نگاهی به تحقیقات پیش از خود به دستهبندی راهکارها
میپردازد.
قرآن کریم در قالب آیات متعدّدی به موضوع بهبود روابط اجتماعی میپردازد .از اهلبیت^ نیز
گزارههای مختلفی درباره این موضوع رسیده است.

 .8تحکیم بنیان خانواده

 .2الروم.18 ،
 .3تربیت و جامعهشناسی ،ص.12
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اوّلین و اساسیترین راهکار اسالم در بهبود روابط اجتماعی ،تحکیم بنیان مهمترین رکن جامعه
است .خانواده ،زمانی در کاهش آسیبهای فردی و اجتماعی مؤثر است که از تداوم و قوام برخوردار
باشد .خانواده متزلزل یا گسسته قادر به مدیریت رفتار اعضا نیست.
 .8/8دین اسالم به عنوان مکتبی انسانساز و آرامشآفرین ،به تکریم ،تنزیه و تعالی خانواده بیشترین
توجّه را نموده است .اسالم این نهاد را کانون تربیت و مهد مودّت و رحمت میشمرد و سعادت و شقاوت
جامعه انسانی را منوط به صالح و فساد این بنا میداند .قرآنکریم هدف از تشکیل خانواده را تأمین
نیازهای مادّی ،عاطفی و معنوی انسان ،از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمیشمارد 1.در نگاه
جامعهشناسانه میتوان خانواده را اینگونه تعریف نمود:
خانواده گروهی است متشکّل از افرادی که از طریق نَسَب یا سبب و
رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر ،زن ،فرزندان ،مادر ،پدر ،برادر و خواهر
در ارتباط متقابل هستند و فرهنگ مشترکی پدید آوردهاند و در واحد
خاصّی به نام خانواده زندگی میکنند3.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

راهکارهای تربیتی اسالم در بهبود روابط اجتماعی

در یک نگاه ساده متوجّه میشویم که عناصر اصلی تشکیلدهنده خانواده ،یک زن و یک مرد است
که مطابق آداب و رسوم دینی و اجتماعی خویش با یکدیگر پیوند زناشویی بستهاند و بَعد ،فرزند یا
فرزندانی بر جمع آنها افزوده شده است 1.هدف از برقراری زوجیّت و تشکیل خانواده ،به تعبیر قرآنکریم،
«سکونت و آرامش» اعضاست 9،پس الزم است که همه رفتارها و تعامالت در راستای تحقّق همین
هدف سازماندهی شود2.
 .1/8قرآنکریم مهمترین وظیفه تربیتی خانواده را حفاظت و صیانت در برابر ارتکاب زشتیها،
منکرات و گناه میداند .از این رو خداوند به اهل ایمان دستور میدهد که خانواده خود را از فرورفتن در
عذاب الهی باز دارند:
بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

اس َو
یا َا ا َّیا ا َّلذی َن آ َمنوا قوا َان ُف َس ُكم َو َاهلی ُكم نارا َوقو ُد َها ال ّن ُ
عصون اهللَ ما َا َم َر ُهم َو َیف َع َ
َ
لون
الج َار ُة عَ َلیها َمالِئك ٌَة غال ٌظ شدا ٌد ال َی
ون1.
ما یؤمر َ

ُ َ

ای کسانی که ایمان آوردهاید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم
آن انسانها و سنگهاست نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده
که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمیکنند و آنچه را
فرمان داده شدهاند (به طور کامل) اجرا مینمایند.

مأموریت خانواده مسلمان و باایمان ،تربیت اعضایی است که به ارزشهای اخالقی و انسانی و
هنجارهای دینی پایبند باشند .با این تعبیر قرآنکریم ،خانواده محمل رشد و شکوفایی معنویت و بستر
تعالی رفتار است.
 .3/8روانشناسان به ضرورت همگرایی اعضای خانواده در پرهیز از بدرفتاری تأکید نمودهاند .اگر
عضوی از خانواده دچار اختالل رفتاری شود به سایر اعضا نیز سرایت میکند .در بسیاری از موارد ،معضل

 .0ن .ک :خانواده در قرآن ،ص.1
 .5الروم :18 ،وَ مِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لَكُم مِن اَنفُسِكُم اَزواجًا لِتَسكُنوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَكُم مَوَ ََّدةً وَ رَحمَةً اِنَّ فی ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَومٍ یَتَفَكََّرونَ.
 .6ن .ک :مقاله عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسالمی ،پژوهشنامه معارف قرآنی ،ش8351 ،89ش.
 .7التحریم.2 ،
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میگیرد1.

رفتاری عضو خانواده مانند كودك یا نوجوان مستقیمًا از روابط غلط خانوادگی سرچشمه
همچنین دو رکن اصلی خانواده یعنی زن و شوهر ،در کنار یکدیگر به رشد تربیتی و هنجارپذیری خویش
کمک میکنند .قرآنکریم در تمثیلی جاودانه ،زن و مرد را برای یکدیگر به مثابه لباس میداند:
كم و َانتم لباس َهلن5.
هن لباس َل ُ

ُ َّ

ٌ

َ ُ

ٌ

ُ َّ

آنها [زنان] جامه عفاف شما و شما نیز لباس عفّت آنها هستید.

 .9تکریم شخصیت و احترام متقابل اجتماعی
حفظ حریم شخصی افراد بهمعنای امنیت روانی و آسایش اجتماعی اعضای جامعه است .هر فرد
تمایل دارد تا به اندیشههای انسانی ،گرایشها ،نگرشها و رفتار او توجّه شده و محترم شمرده شود.
کسی که در ارتباط با دیگران ،شاهد کُنشهای محترمانه باشد ،ناخودآگاه در تعامل با اطرافیان،
واکنشهای احترامآمیزی از خود نشان میدهد.
 .8/1شیوه تربیتی اسالم بر مبنای تکریم شخصیت افراد بنا شده است .اسالم بهدنبال تربیت افرادی
است که از سالمت نفس برخوردار بوده و به ارزشهای رفتار انسانی احترام گذارند .نقل شده است،

 .8مقدّمهای بر مشاوره و روانشناسی ،ص.21
 .9البقرة.811 ،
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اکنون با بررسی موارد یاد شده به نتیجهای معنادار میرسیم .نظام تربیتی اسالم ،خانواده را نهاد
آرامشساز میداند تا در این محمل که اعضا مکمّل یکدیگرند ،راهی برای نفوذ بیبند و باری و ابتذال
رفتاری نباشد .با تحکیم بنیان خانواده ،همه وظیفه یافتهاند تا خود و دیگر اعضای خانواده را در برابر
ناهنجاریها و بزهکاریها صیانت نمایند .چنانچه نهاد خانواده استحکام یابد ،جامعه نیز سالمت اخالقی
خود را بازیابی میکند .با چنین نگرشی در شیوه تربیتی قرآنکریم ،به سالمت رفتار و بهبود روابط
اجتماعی دست مییابیم؛ چراکه نهاد خانواده زیربنای تأسیس دیگر نهادهای اجتماعی است.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

 .1/8رذائل اخالقی و زشتیهای رفتاری میتواند بهسرعت در میان اعضاء خانواده رسوخ نماید .به
طور مثال ،دروغ ،در یک فرایند فراگیر ،زوجین و فرزندان را گرفتار کرده و به مرور زمان ،دروغگویی در
خانواده رواج مییابد .خانوادهای در مسیر زندگی ،پیروز است که راستی و درستی را به کار گیرد و امنیت
روانی و اعتماد را در سراسر زندگی ،با بهرهگیری از پشتوانه عاطفه برقرار کند.

هنگامی که پیامبر| از جنگ تبوک بر میگشتند ،یکی از کارگران مدینه ،به استقبال آن حضرت آمد.
هنگامی که رسول خدا| با او دست دادند ،دستهای زبر و خشن مرد انصاری ،ایشان را تحت تأثیر
قرار داد .از او پرسیدند:
چرا دستهای تو این قدر زبر و خشن است؟!
کارگر عرضه داشت:
یا رسولاللّه! این خشونت و زبری دستان من بر اثر کار با بیل و طناب
است که به وسیله آن زحمت میکشم و مخارج خود و خانوادهام را تأمین
مینمایم.
پیامبر اکرم| دست او را بوسیدند و فرمودند:
بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

کرد81.

پیامبر|

این دستی است که آتش جهنّم آن را لمس نخواهد
نهتنها بزرگساالن را مورد تکریم قرار میدادند ،بلکه نسبت به خردساالن نیز همین

شیوه را داشتند .ایشان به پیروان خود سفارش کردند:
به فرزندان خود احترام بگذارید و آنها را نیکو تربیت کنید تا بخشیده
شوید88.
 .1/1تکریم شخصیت و کرامت انسانی نیز از نهاد خانواده بر میخیزد .کسانی که از خانوادهای آرام
و محترم برخوردارند ،پس از ورود به اجتماع و قرارگرفتن در مجامع مختلف ،سالمت رفتاری بیشتری از
خود نشان میدهند .احترام متقابل همسران به یکدیگر ،درک متقابل از شرایط روانی و جنسیتی ،همکاری
و همیاری در انجام امور خانواده ،پرهیز جدّی از غرور و تکبّر ،احترام به توانمندیهای همسر،
نادیدهگرفتن نواقص یا ناتواناییهای همسر ،حفظ حرمت و شأن انسانی در روابط زناشویی ،خودداری از
تحقیر خانواده همسر و بسیاری از موارد دیگر در تکریم و حرمت خانوادگی مؤثّر است .همچنین در
برخورد با فرزندان نیز رعایت اصل تربیتی «تکریم» دارای اهمّیت است؛ چراکه فرزندان با احترام و
تکریم والدینشان ،شخصیت یافته و به رفتار مطلوب تربیتی دست مییابند .بهعالوه زیربنای شخصیت
افراد جامعه ،در کودکی و بهخصوص در نظام خانواده شکل میگیرد .چشمپوشی از ضعفها ،تشویق
موفّقیّتهای فرزند ،مشارکتدادن او در مدیریت مالی خانواده و اموری دیگر ،به تکریم و بزرگداشت
شخصیت فرزند کمک میکند81.
 .01اسد الغابة فی معرفة الصحابة ،ج ،1ص.825
 .00وسائل الشیعة ،ج ،18ص :112اَکرِموا اَوال َدکُم وَ اَحسِنوا آدابَهُم یُغفَر لَکُم.
 .02ن .ک :نگاهی دوباره به تربیت دینی ،ص.835
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 .3/1تکریم شخصیت متربِّی و شاگرد از طرف مربّی ،دارای سه کارکرد مهمّ تربیتی است .نخست
اینکه تکریم شخصیت تا حدّ زیادی اعتماد به نفس و خودباوری را در مخاطب برانگیخته و او را به
ارزش وجودی خویش آگاه میسازد .دومین کارکرد احترام و تکریم ،اعتماد شخص نسبت به مربّی است.
سومین پیامد تکریم شخصیت مخاطب در مخاطبانی که هنوز مایههای ایمان و اعتقاد در آنان بارور
نشده ،ظاهر میشود .این افراد ،انگیزه اندکی برای عمل به ارزشها و انجام کار خوب دارند؛ ولی با
تکریم ،انگیزه آنها افزایش یافته و کمکم مایههای ایمانیشان پررنگ میشود83.
 .1/1قرآنکریم نسبت به اموری که تحقیر شخصیت و تضعیف روحیه اعضای جامعه را در پی دارد،
هشدار داده است .تمسخر و عیبجویی از مهمترین این عوامل است .خداوند متعال میفرماید:

 .9مهرورزی و تعمیق روابط عاطفی
یکی از اهداف آموزههای اجتماعی اسالم ،ایجاد جامعهای عاری از آسیبهای رفتاری است .مح ّبت،
مهرورزی ،صمیمیت و تعمیق روابط عاطفی ،این هدف را مح ّقق میسازد .در نگاهی کلّی ،انسانها با
ابراز محبّت و ایجاد صمیمیت با یکدیگر ارتباط عاطفی برقرار میکنند .افزون بر این ،با مهرورزی ،سایر
شیوههای تربیتی نیز کارآمدی بیشتری مییابد .بهعبارت دیگر ،مهرورزی و محبّت ،عاملی مهم در
تحکیم بنیان خانواده ،تکریم شخصیت و سایر راهکارهای بهبود روابط اجتماعی است.
 .03ن .ک :تربیت اجتماعی ،ص.859
 .00الحجرات :88 ،یا اَیُّهَا الََّذینَ آمَنوا لَا یَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ عَسى اَن یَكونوا خَیرًا مِنهُم وَ ال نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسى اَن یَكُنَّ خَیرًا مِنهُنَّ
وَ ال تَلمِزوا اَنفُسَكُم وَ ال تَنابَزوا بِاالَلقابِ.
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به این ترتیب ،قرآنکریم با طرح مبحثی تربیتی به ضرورت تکریم شخصیت و کرامت انسانی
میپردازد .خانواده ،زیربنای شکلگیری شخصیت و کرامتبخشی به افراد است .در مراحل بعد ،نقش
مربّیان و معلّمان پُررنگ است .نتیجه این الگوی تعاملی ،بهبود روابط اجتماعی و سالمت رفتاری جامعه
است.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

ای اهل ایمان ،هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره و استهزا کنند،
شاید آن قوم که مسخره میشوند از مسخرهکنندگان بهتر باشند؛ و نیز
بین زنان با ایمان ،قومی ،دیگری را سخریّه نکند که بسا آن قوم از خود
آن زنان بهتر باشند؛ و هرگز عیبجویی (از همدینان) خود مکنید و به
نام و لقبهای زشت یکدیگر را مخوانید81.

 .8/3هرچه روابط میان اعضای جامعه عمیقتر باشد ،آسیبهای اجتماعی نیز کاهش مییابد .شعار
اساسی قرآنکریم در این خصوص ،برقراری برادری در جامعه دینی است:
ان ََّّم الـ ُمؤم َ
خو ٌة َف َاصلحوا َبیَ َا َخ َوی ُكم َوات َُّقوا اهللَ َل َع َّل ُكم
نون ا َ
ون89.
ترمح َ

ُ َ

در حقیقت ،مؤمنان با هم برادرند پس میان برادرانتان را سازش دهید و از
خدا پروا بدارید؛ امید كه مورد رحمت قرار گیرید.

قرآنکریم با شکلدهی احساس اخوّت در میان مسلمانان ،بهدنبال گسترش فرهنگ عطوفت و
مهرورزی است.
بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

 .1/3از دیدگاه اسالم ،مهربانی و محبّتورزیدن ،مایه قوام و برپایی جامعه انسانی است .بدون
مهربانی ،نظام اجتماع بشری ،سرد و بیروح است و زیباییهای زندگی به کام انسان ،تلخ و بیمعناست.
خداوند همه موجودات عالم را مشمول رحمت و مهربانی خود کرده است 82.نظام عالَم وامدار مهربانی و
رأفت پروردگار است .خدای مهربان ،بندگانش را نیز به محبّت و مهرورزی تشویق میکند و اهل مهر و
عاطفه را جزو رستگاران معرفی کرده است:
ُث َّم َ
محة
َواصوا بالـ َمر َ َ
الصب َو ت َ
َواصوا ب َّ
ذین آ َمنوا َو ت َ
كان م َن ا َّل َ
ك َاصحاب الـمیمنَة81.
ُاولئ َ

ُ

َ َ

سپس از کسانی باشد که ایمان آوردهاند و یکدیگر را به صبر و استقامت و
مهربانی و عطوفت توصیه میکنند .اینان اصحاب یمین هستند.

آرامش روانی جامعه در گرو محبّت و عطوفت افراد نسبت به هم است.
 .3/3آموزههای قرآنکریم نشان میدهد که فعالیت انبیا و رسوالن الهی برای تح ّقق اهداف انسانی
بر مبنای مهرورزی و عطوفت است .خداوند به پیامبرش یادآوری میکند که او را برای رحمت و مغفرت
و مهربانی فرستاده است:

 .05الحجرات.81 ،
 .06االعراف :892 ،وَ رَحمَتی وَ ِسعَت كُلَّ شَیءٍ( .و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است).
 .07البلد 81 ،ـ .81
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رسلن َ
محة للعا َلیَ
اك ا ّال َر َ
َو ما َا َ

81.

و (ای رسول) ما تو را نفرستادیم مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی.

قرآنکریم با نگاه انسانشناسانه به تربیت مخاطبان پرداخته است .پیامبر مأموریت یافته تا با مهربانی
و نرمش مردم را به وحدانیت و اخالق جذب نماید:
مح ٍة م َن اهلل لن َت َهلُم َو َلو ُكن َت َف ًّظا َغلی َظ َ
القلب َالن َف ّضوا من
َفبّم َر َ
ك85.
حو ل َ

َ

به (برکت) رحمت الهی ،در برابر آنان [مردم] نرم (و مهربان) شدی! و اگر

تعمیق روابط عاطفی و مهرورزی در هر اجتماعی ،از شکاف میان اعضا پیشگیری کرده و آسیبهای
رفتاری را کاهش میدهد.

است .محیط کسب و کار با مهرورزی ،طراوت مییابد و افراد احساس میکنند که میتوانند در کنار هم
جامعهای همراه با آرامش را بسازند .قرآنکریم به مسلمانان دستور میدهد همانگونه که با دشمن،
سختگیر هستند ،در ارتباط با هم ،مهربان و خویشتندار باشند:
ُُم ََّمدٌ َرس ُ
ول اهلل َو ا َّلذی َن َم َع ُه َاشدّ ا ُء عَ

ك ّفار رمحاء بینَهم11.
َىل ال ُ

ُ َ ُ َ ُ

محمّد| فرستاده خداست و کسانی که با او هستند ،در برابر کفّار،
سرسخت و شدید ،و در میان خود مهربانند.

جامعهای که بر اساس مهرورزی بنا شده از بسیاری از بدرفتاریها در امان میماند؛ زیرا دلهای
اعضای این جامعه به یکدیگر نزدیک شده است .قرآنکریم میفرماید:

 .08االنبیاء.811 ،
 .09آل عمران.895 ،
 .21الفتح.15 ،
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 .1/3در همه عرصههای روابط اجتماعی ،محبّت راهکاری کارآمد برای بهبود مناسبات اجتماعی

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

خشن و سنگدل بودی ،از اطراف تو ،پراکنده میشدند.

َو َا َّل َ
ف َبیَ ُق ُلوِّبم َلو َان َفق َت ما فی االَرض َجیعا ما َا َّلف َت َبیَ
ُقلوِّبم َو لك َّن اهللَ َا َّل َ
ف َبین َُهم ا َّن ُه عَزیزٌ َ

حكیم18.

ٌ

و دلهای آنها را با هم الفت داد! اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف
میکردی که میان دلهای آنان الفت دهی ،نمیتوانستی! ولی خداوند در میان
آنها الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است.

بنابراین شایسته است که بندگان خدا هم برای رفع آسیبهای اجتماعی ،مهرورزی را بهعنوان
راهکاری کارآمد ،مورد توجّه قرار دهند.
بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

 .6حلم ،بردباری و خویشتنداری
راهکار دیگر اسالم در بهبود روابط اجتماعی و سالمت رفتاری ،بردباری در عرصه تعامالت جمعی
است .جامعه با حضور افراد متفاوت ،صحنهای از جدال سلیقههاست .حضور افرادی با انگیزههای
خودخواهانه بر پیچیدگی روابط اجتماعی میافزاید و جامعه را برای بروز تنشهای روزمرّه آماده میکند.
عواملی مانند فقر ،بیسوادی ،شکاف طبقاتی ،طالق ،اعتیاد ،بیبند و باری جنسی ،بیکاری ،حاشیهنشینی
و مهاجرت نیز سالمت روابط اجتماعی را با اختالل مواجه کرده و تعارض را افزایش

میدهد11.

 .8/1اسالم با توجّه به نامالیمات زندگی بشر در اعصار مختلف و با تکیه بر فطرت خداگونه انسان،
به ارائه راهکارهایی پرداخته که او را در شرایط دشوار اجتماعی یاری رساند .راهکار اسالم ،فرار از
واقعیتهای پیش رو نیست .از این رو ،دین ،انزواطلبی را نمیپذیرد و با آن مخالفت میکند .در برابر به
بردباری بهعنوان راهکاری برای مواجهه با معضالت ،سفارش مینماید .خداوند به اهل ایمان دستور
میدهد:

 .20االنفال.23 ،
 .22در فرهنگ لغت فارسی ،تعارض به معنی متعرّض و مزاحم یکدیگر شدن است یا با هم اختالف داشتن است( .ن .ک :لغتنامه
دهخدا؛ لغتنامه معین) تعارض زمانی رخ میدهد که در یک وضعیت اجتماعی بر سر مسائل اساسی ،عدم توافق و تفاهم وجود دارد و
یا ضدّیتهای احساسی باعث ایجاد اصطکاک و تنش بین افراد شود.
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یا َا ا َّیا ا َّلذی َن آ َمنُوا اصبوا َو صابروا َو رابطوا َو ات َُّقوا اهللَ َل َع َّل ُكم
ون13.
تفلح َ

ُ

ای کسانی که ایمان آوردهاید! (در برابر مشکالت و هوسها) استقامت
کنید! و در برابر دشمنان (نیز) پایدار باشید و از مرزهای خود ،مراقبت کنید و از
خدا بپرهیزید ،شاید رستگار شوید.

خداوند متعال ،بردباری و صبرپیشگی را راهکاری برای کامیابی و سعادت بشر ،معرّفی کرده تا
انسان با این ابزار بر بحرانهای زندگی اجتماعی غلبه کند.
« .1/1صبر» در لغت بهمعنای حبس و در تنگنا و محدودیت قراردادن است 11.برخی نیز آن را
بازداشتن نفس از اظهار بیتابی و بیقراری دانستهاند 19.در اصطالح اخالقی ،صبر عبارت است از
وادارنمودن نفس به انجام آنچه که عقل و شرع اقتضا میکنند و بازداشتن از آنچه عقل و شرع ،نهی

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

در برابر عقل و شرع ،باز داشته و آن را وادرا میکند که به وظایف الهی پایبند باشد .پیامبر اکرم| در
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میکنند 12.با توجه به تعاریف مذکور« ،صبر» یک صفت نفسانی بازدارنده است که دو جهت دارد؛ از یک
سو گرایشها و تمایالت غریزی و نفسانی انسان را حبس نموده و در قلمرو عقل و شرع محدود میکند.
انسان اگر رها شود ،فرد و جامعه را به ویرانهای تبدیل میکند .از سوی دیگر ،نفس را از مسؤولیتگریزی
تشریح ابعاد مختلف صبر میفرمایند:
صبر سه قسم است :صبر به هنگام دیدن مصیبت ،صبر بر طاعت
خدا ،صبر به هنگام

معصیت11.

 .3/1قرآنکریم به مسلمانان سفارش میکند که در برابر نامالیمات اجتماعی ،خود را دچار کشمکش
و درگیری ننمایند؛ چراکه اقتدار ،شوکت و بزرگی آنان از بین میرود .راهکار قرآنکریم در حفظ شأن و
بزرگی مقام انسان ،صبر و بردباری است:
 .23آل عمران .111 ،امام صادق× در شرح آیه فرمودند« :اِصبِروا عَلَى الفَرائِض» در برابر واجبات صبر كنید؛ «صابِروا عَلَى المَصائِب»
در برابر مشكالت صبر كنید؛ «وَ رابِطوا عَلَى االَئِمَّة» از پیشوایان خود دفاع كنید( .الكافى ،ج ،1ص)18
 .20تاج العروس ،ج ،۲۱ص۱۷۲؛ لسان العرب ،ج ،۵ص.۵۳۴
 .25مجمع البحرین ،ج ،1ص.911
 .26مفردات راغب ،ص.111
 .27الکافی ،ج ،1ص.58

09

َو َاطی ُعوا اهللَ َو َرسو َل ُه َو ال تَنازَ عوا َفت َ
یك ْم َو
َفشلوا َو ت َ
َذه َ
بر ُ
ن اهللَ مع الصابرین11.
اصبوا ا َّ

ّ

َ َ

َ

و (فرمان) خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع (و کشمکش) نکنید ،تا
سست نشوید و قدرت (و شوکت) شما از میان نرود و صبر و استقامت کنید که
خداوند با استقامتکنندگان است.

بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

حال می توان دستور خداوند متعال در صبرپیشگی را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تحلیل نمود.
سالمت رفتاری در روابط همسران با یکدیگر در صحنه زندگی زناشویی ،روابط والدین با فرزندان در
خانواده ،روابط اج تماعی در محیط کسب و کار و مدیریت ،روابط اجتماعی در صحنههای مختلف
شهروندی و سایر زمینهها نیازمند شکیبایی و بردباری است.
 .1/1در نگاه متعالی اسالم ،بردباری و صبرپیشگی نهتنها سالمت رفتاری جامعه را تضمین میکند،
که سعادت اخروی را نیز در پی دارد .بنا بر آیات کالم اهلل مجید برای بردباران ،پاداشی عظیم در نظر
گرفته شده است و قرآنکریم ،اجری به غیر حساب را شایسته آنان میداند 15.تعبیری ارزنده از قرآنکریم
نشان میدهد که بردباران با رفتار خود ،زشتیها را با زیبایی پاسخ میدهند .آنان اجازه نمیدهند که
جامعه به صحنه کشمکش و منازعات اجتماعی تبدیل شود .خداوند هم به جهت بردباری و نیز نیکوکاری
به آنان پاداشی مضاعف

میدهد31.

به استناد آیات کریمه قرآن ،جامعه بشری محلّ آرامش در سایه بردباری است .همواره در جامعه
افرادی حضور دارند که خواسته یا ناخواسته ،هنجارهای اجتماعی را پایمال میکنند .راهکار تربیتی اسالم
در اینگونه از موارد ،صبوری و شکیبایی است؛ چرا که با صبر ،انسان احساس آرامش نموده و خود را به
اتّفاقات ناخوشایند بعدی نزدیک

نمیکند38.

 .28االنفال.12 /
 .29الزمر :81 ،قُل یا عِبادِ الََّذینَ آمَنُوا اتََّقوا رَبََّكُم لِلَّذِینَ اَحسَنوا فی هذِهِ الدُّنیا حَسَنَةٌ وَ اَرضُ اهللِ واسِعَةٌ اِنَّما یُوَفَّى الصََّابِرونَ اَجرَهُم بِغَی ِر
حِسابٍ.
 .31القصص :91 ،اُولئِكَ یُؤتَونَ اَج َرهُم مَرََّتَینِ بِما صَبَروا وَ یَدرَؤونَ بِالحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ وَ مِمّا رَزَقناهُم یُنفِقونَ.
 .30الفرقان :23 ،وَ عِبادُ الرََّحمنِ الََّذینَ یَمشونَ عَلَى االَرضِ هَونًا وَ اِذا خاطَبَهُمُ الجاهِلونَ قالوا سَالمًا.
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 .5تعاون و همکاری
انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از نیازهای خود را با همکاری 31و مشارکت دیگر اعضای
جامعه برطرف میکند .تحوّالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه موجب میشود که افرادی با سطح
نیازمندیهای متفاوت در کنار یکدیگر حضور داشته باشند .همکاری و مساعدت اعضای جامعه در رفع
مشکالت و معضالت اجتماعی مورد تأکید منابع دینی است.
 .8/9تعامل و همکاری ،راهکار تربیتی اسالم در ایجاد نظم ،آرامش و رفاه اجتماعی است .گاهی
دین ،انجام برخی از کارها به صورت جمعی را بر انجام فردی آن کار ،ترجیح میدهد .امام صادق×
در خصوص مشارکت در انجام کارها میفرمایند:

 .1/9برخی از خانوادهها از آسیبهایی مانند تکروی همسر در انجام امور خانوادگی رنج میبرند.
به نظر میرسد که در چنین مواردی ،زن و مرد نتوانستهاند با همکاری یکدیگر سقف زندگی مشترک را
استوار نگه داشته و آرامش فضای خانواده را حفظ نمایند .گاهی با گذشت زمان کوتاهی از پیوند زناشویی،
یکی از طرفین یا هر دوی آنان در رفتاری خودخواهانه تصوّر میکنند که زندگی بستری برای مطالبه
حقوق شخصی است 31.این در حالی است که زندگی مشترک ،زمینهای برای رشد جمعی در سایه کمک
به یکدیگر است.
 .3/9مناسبات شهروندی سرشار از نیاز به همکاری و تعاون است .اعضای جامعه در امور شخصی
و اجتماعی خود به همکاری دیگران نیازمندند .تصویر زیبایی که قرآنکریم از مدنیّت صدر اسالم نشان
داده ،گواهی بر حضور آگاهانه و ارادی مسلمانان برای همکاری در کنار یکدیگر است .مهاجران و انصار
 .32همکاری ( )cooperationدر جامعهشناسی نیز به عنوان راهکار برونرفت از بنبستهای اجتماعی مطرح است( .درآمدی به
جامعهشناسی اسالمی ،ص)11
 .33الکافی ،ج ،1ص.821
 .30ن .ک :تربیت اجتماعی ،ص.112
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برابر سفارش آن حضرت ،همکاری و شرکت فعّاالنه در یاری دیگران ،ضروری است .اسالم در
شیوه تربیتی خود ،تعاون را به عنوان ارزش اجتماعی معرّفی کرده است.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

هر کس در پیشبرد کار مسلمانان اهتمام نورزد ،در شمار مسلمانان
نیست33.

در کنار یکدیگر اجتماع مدینه را ساختند و الگویی از تعاون میان اعضای جامعه اسالمی را به نمایش
گذاشتند39.
 .1/9جامعه همانند ساختمانی است که وجود تمامی ارکان آن ضروری است .دوام ساختمان جامعه
به استحکام روابط بین افراد بستگی دارد .همانگونه که ترکیب ستونها ،دیوارها ،سقف و سایر بخشها
در کنار هم به تشکیل و پایداری ساختمان کمک میکند ،همکاری و مشارکت افراد نیز به ماندگاری و
سالمت جامعه کمک مینماید .قرآنکریم به پیروان خود توصیه میکند که در انجام امور مطلوب با
یکدیگر همکاری کنند و در توقّف امور معیوب کوشا باشند:
َعاونوا عَ
َعاونوا عَ َىل الب َو التَّقوى َو ال ت َ
َو ت َ

َىل االثم والعدوان32.

َ ُ

بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

بدین ترتیب خداوند متعال همگان را به مشارکت در نیکیها فرا میخواند و آنان را از همراهی در
پلیدیها برحذر میدارد.

 .4تفاهم و درک متقابل
زندگی جمعی انسانها همواره با تضارب آرا و تنش اندیشهها همراه بوده است .اختالف سلیقه،
بارزترین ویژگی جوامع بشری است .تفاوت افکار و اندیشههای بشر ،موجب شده تا جوامع مختلف از
فرهنگهای متفاوتی برخوردار باشند.
 .8/2مکاتب متعدّد فکری در طول تاریخ ،نشان دادهاند که انسانها از اندیشه واحد تبعیت نمیکنند؛
بلکه به طور دائمی و به تولید افکار و اندیشههای گوناگون میپردازند .قرآنکریم ،در عین پذیرش وجود
اختالف آرا ،به پیروان ادیان توحیدی و انسانهای آزاده سفارش کرده که برترین سخن را برگزینند.
خداوند متعال ،کسانی که با اندیشه درست ،برترینها را برگزینند ،هدایتیافته و خردورز معرّفی کرده
است 31.تحمّل اختالف آرا و تفاوت افکار ،موجب برقراری انضباط اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی
است .با سعه صدر و بررسی علمی و منصفانه آرا میتوان به این ویژگی دست یافت31.

 .35الحشر 1 ،ـ .81
 .36المائدة.1 ،
 .37الزمر81 ،ـ  :81فَبَشَِّر عِبادِ الََّذینَ یَستَمِعونَ القَولَ فَیَتَّبِعونَ اَحسَنَهُ اُولئِكَ الََّذینَ هَداهُمُ اهلله وَ اُولئِكَ هُم اُولُو االَلبابِ.
 .38ن .ک :تربیت اجتماعی ،ص.111
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 .1/2راهکار تربیتی قرآنکریم در مواجهه با لجاجتهای فکریای که ریشه در تعصّب و جمود
عقلی دارد ،تفاهم و درک متقابل اندیشهها و ایدههاست .قرآنکریم یکی از مهمترین جنبههای احسان
و نیکوکاری را تحمّل دیگران و گذشت از آنان معرفی نموده است 35.امام صادق× در خصوص فروبردن
خشم فرموند:
هیچ بندهاى نیست كه خشم خود را فرو برد ،مگر آنكه خداوند عزّت

او را در دنیا و آخرت فزونى بخشد که خداوند فرمودَ « :و الكاظمیَ ال َغی َظ
ـمحسنیَ » این پاداش فروبردن آن خشم
َ ...و اهللُ ُی ا
ب ال ُ

است11.

 .39آل عمران :831 ،اَلَّذینَ یُنفِقونَ فِی السَّرّاءِ َو الضَّرّاءِ وَ الكاظِمینَ الغَیظَ وَ العافینَ عَنِ النََّاسِ وَ اهلله یُحِبُّ المُحسِنینَ.
 .01الكافى ،ج ،1ص.881
 .00ن .ک :مقاله اندیشه تفاهم انسانی (جامعه مهربان) ،فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوری ،سال سوم ،ش 8و8311 ،1ش.
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 .3/2در نهاد خانواده ،تفاهم از مهمترین راهکارها محسوب میشود .ازدواج زن و مرد از دو خانواده،
تفاوت سلیقهها و ایدهها را در بر دارد .اختالف سلیقه میان زن و شوهر ،گاهی در ارتباط با مسائل اساسی
و گاهی در امور بسیار ساده و پیش پا افتاده است .حتّی اگر زن و شوهر ،اصول همانندی و همسانی را
در ازدواج در نظر گرفته باشند ،باز هم اختالف سلیقه بین آن دو ،حتمی است؛ زیرا هر انسانی دارای آرا
صی است و همین امر ،سبب میشود كه از سلیقههای متفاوت با دیگران برخوردار باشد .البته
و افكار خا ّ
برخی از تفاوتهای ظاهری و ذاتی میتواند بر اختالفات بیفزاید؛ تفاوتهایی مانند میزان هوش،
شجاعت ،اعتماد به نفس ،زیباییهای ظاهری و اخالقیات از این دست است .میتوان از این تفاوتها
برای همپوشانی یکدیگر و رشد جمعی بهره برد و میتوان از آن دستاویزی برای دعواهای بیپایان
ساخت.
 .1/2درک متقابل و تفاهم در همه جنبههای روابط اجتماعی دارای اهمّیت است .مدیریت سازمانی،
روابط دوستانه ،فضای کسب و کار و محیط شهروندی بر مبنای تفاهم ،قابلیت ادامه حیات مییابند.
روانشناسان اجتماعی ،تفاهم را راه حلّ مناسبی برای پیشگیری از انواع خشونت میدانند .تفاهم ،یك
اصل رهاییبخش و دگرگونكننده است که در سطح فردی رهایی از اسارت نفرت و رهایی از بند تهاجم
و خشونت را در پی داشته و در سطح عمومی ،امیدبخش و آرامشآفرین است18.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

اجتماعی که افراد آن در برابر تفاوتها ،خویشتندار هستند همواره در آرامش ،صمیمیّت و سالمت
به سر میبرد.

 .7مشورتپذیری
راه حلّ دیگری که قادر است در بهبود روابط اجتماعی اثرگذار باشد ،مشورتدادن 11و مشورتپذیری
است .آموزههای قرآنکریم و معصومان^ نشان میدهد که جامعه با وجود اصل مشورتپذیری به
سرعت در مسیر تعالی و رشد قرار میگیرد .مشورت در اصطالح ،هممعنا با کلمه «تشاور» و «مشاورت»
است و مفهوم آن استخراج رأی صحیح میباشد .انسان هرگاه خودش درباره کاری رأی صحیح و کاملی
ندارد ،به دیگران مراجعه و از عقل و تجربه آنها استفاده میکند 13.بهعبارت دیگر مشورت بهمعنای
مشارکت در ایده ،دانش و تجارب دیگران است که انسان را در تصمیم جامع و مانع یاری میدهد.
ت فکری دیگران ،جلوگیری از
 .8/1بهرهمندی از اندیشه و تجربه دیگران ،استفاده از تأیید و حمای ِ
سرزنش دیگران ،شناسایی افراد صاحبنظر و خردورز ،رشد و قوام فکری افراد جامعه ،دوری از استبداد
بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

رأی ،گسترش فرهنگ تالش جمعی و ایجاد تفاهم ،بخشی از اثرات مشورت در جامعه بشری است .امیر
مؤمنان× میفرمایند:
راه درست و صواب به دست نیاید مگر با

مشورتکردن11.

 .1/1مشورت به انسان کمک میکند تا افکار و اندیشههای دیگران ،بهویژه صاحبنظران و
متخصّصان را به یاری طلبد و با قراردادن تجارب آنان در کنار فکر و نظر خود ،بر قدرت ،وسعت و عمق
اندیشه و بینش خویش بیفزاید و از درخشش افکار و اندیشههای دیگران بهرهمند شود .حضرت علی×

میفرمایند:
کسی که با خردمندان و عاقالن مشاوره کند به نور عقلها و خردها
روشنی یابد19.
همچنین مشورت مطمئنترین مسیر را پیش روی افراد قرار میدهد .امیر مؤمنان× میفرمایند:
و هیچ پشتیبانی مطمئنتر از مشورت

نیست12.

 )Consultation( .02به جز موضوعات اجتماعی ،مشاوره در علم اخالق ،علوم تربیتی و روانشناسی نیز از اهمّیت ویژهای برخوردار
است .به کسی که بر اساس دانش و تجربه خود به دیگران مشورت میدهد ،مشاور ( )Consultantگفته میشود.
 .03مفردات راغب ،ص.111
 .00غرر الحكم و درر الكلم ،ج ،8ص125
 .05غرر الحكم و درر الكلم ،ج ،8ص.211
 .06نهج البالغة ،حکمت .883
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یکی دیگر از آثار مثبت مشورت شناخت خطاها و اشتباهات است .امام علی× فرمودند:
هر کسی که آرای مختلف را بررسی کند ،جاهای خطا را

بشناسد11.

 .3/1اعضای جامعهای که در موضوعات مختلف با یکدیگر مشورت کنند ،ارتباط تنگاتنگی با هم
برقرار میسازند .خداوند متعال به پیامبرش دستور میدهد تا پیش از تصمیمگیری از اطرافیانش مشورت
بگیرد؛ اگرچه تصمیم نهایی با اوست:
مت
َف ُ
رهم فی االَمر َفاذا عَزَ َ
اعف عَ ُنهم َو استَغفر َهلُم َو شاو ُ
ب الـ ُمت ََوكلیَ
َفت ََوكَّل عَ َىل اهلل ا َّن اهللَ ُی ا

11.

 .8نقدپذیری
انتقاد ،پدیدهای اجتماعی است که در همه جوامع وجود دارد .نقّادی و نقدپذیری دو اصل مطرح در
اسالم است .انتقاد صحیح موجب شناخت نقاط قوّت و ضعف میشود و از این طریق به پیشرفت و
اصالح امور میانجامد .برای اینکه هدف اصلی نقد که تکامل و اصالح فرد و جامعه است محقّق شود،
الزم است مبتنی بر اصول و روشهای صحیح باشد.
 .8/1انسان همیشه در معرض خطا و اشتباه قرار دارد .گاهی لغزشها به گونهای است که دیگران
بیش از خود انسان متوجّه آن میشوند .چنانچه انسان در صحنه زندگی ،خود را از زاویه نگاه دیگران
 .07نهج البالغة ،حکمت .813
 .08آل عمران.895 ،
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 .1/1اصل مشاوره در همه عرصههای زندگی اجتماعی کارآمدی دارد .دهههای اخیر با توسعه علوم،
متخصّصان متعدّدی در حوزههای مختلف به فعّالیتهای مشاورهای مبادرت ورزیدهاند .در خصوص
موضوعات رفتاری نیز شاخههایی از علوم تربیتی ،اخالق و روانشناسی ،این کار را بر عهده دارند.
مشورت در جوامع سنّتی از چارچوب علوم فراتر بوده و تجارب را نیز در بر میگیرد .در جامعه ایرانی از
دیرباز ،مشورت بهعنوان راهکاری اثربخش در زندگی فردی و اجتماعی مطرح بوده است.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب و در کارها ،با آنان مشورت کن
اما هنگامی که تصمیم گرفتی( ،قاطع باش و) بر خدا توکّل کن؛ زیرا خداوند
متوکّالن را دوست دارد.

مالحظه نماید ،بهتر به لغزشهای احتمالی خود پی میبرد .استاد شهید مرتضی مطهّری در تعریف و
تفسیر نقد مینویسد:
قوّة نقّادی و انتقادکردن بهمعنای عیبگرفتن نیست .معنای انتقاد،
یک شیء را در محک قراردادن و بهوسیله محکزدن به آن ،سالم و
ناسالم را تشخیصدادن است15.
بنابراین با نقدکردن و نقدپذیری ،زمینه رفع ایرادها و ارتقای تواناییها فراهم میشود.
 .1/1نقد منصفانه و نقّادی اندیشمندانه ،سه ویژگی دارد .نخست اینکه انعکاس توانمندیهاست؛
دوم اینکه تبیین ضعفهاست و سوم اینکه همراه با راه حل است .با این سه خصوصیت ،نقد مؤثر
بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

میشود .با وجود روحیه نقدپذیری ،آستانه تحمّل افراد نسبت به یکدیگر باال میرود و اعضای جامعه
بهسرعت از یکدیگر احساس نگرانی و ناراحتی نمیکنند؛ چراکه انتقاد را برای رشد خود ضروری میدانند.
امام کاظم× میفرمایند:
از واجبترین حقوق برادرت این است که او را به خیر متوجّه کنی و
هیچ چیزی را که برای دنیا و آخرت او مفید است ،از او پنهان

نداری91.

 .3/1نقد و نقّادی در بهبود روابط دوستانه مؤثر است .امام صادق× در مقام معرّفی بهترین دوستان
چنین فرمودهاند:
بهترین دوستان در نزد من کسانی هستند که عیوب و نواقص من را به من هدیه

دهند98.

رسول اکرم| میفرمایند:
مؤمن آینه برادر خویش است و بدیها را از او دور

 .09استاد مطهری و روشنفکران ،ج ،8ص.119
 .51بحار االنوار ،ج ،11ص.331
 .50بحار االنوار ،ج ،1ص.183
 .52بحار االنوار ،ج ،81ص.181
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میسازد91.

امام سجّاد× زیان بیتوجّهی به انتقاد سازنده را اینگونه گوشزد میفرمایند:
چهبسا اشخاصی که از بس خوبیشان را گفتند و مدح ایشان نمودند،
فریب خوردند [و فاسد شدند] و چهبسا افرادی که چون از عیب ایشان
چشمپوشی شد ،مغرور

شدند93.

آنچه از این روایات استنباط میشود ،این است که نقدکردن دیگران ،نوعی تعهّد به اصالح و
رشددادن آنهاست و یک ارزش محسوب میشود .در برابر ،نقدپذیری نیز راهی برای ارتقای خود و جامعه
است .امر به معروف و نهی از منکر ،همان نقد است که در چارچوبی دینی انجام میشود.

ریشه بسیاری از نامالیمات از افراط و تفریط ناشی میشود .برخی اعضای جامعه با تندروی و
زیادهخواهی به حریم دیگران تجاوز نموده و منازعات اجتماعی را ایجاد میکنند .گاهی نیز با کُندروی و
کاستی ،شرایطی فراهم میشود که برخی از اعضای جامعه فرصت مییابند تا هنجارها را نادیده گرفته
و حقوق اجتماعی دیگران را پایمال کنند.
« .8/5اعتدال» مصدر باب افتعال از ریشه «ع .د .ل» و در لغت بهمعنای حدّ متوسّط بین دو وضعیت
دیگر است 99.اعتدال ،هرگونه تناسبی است که الزمه آن برقراری مساوات بین جهات مختلف باشد92.
از این رو نقطه مقابل اعتدال ،افراط و تفریط نامیده میشود که مفهوم جامع هر دو« ،فساد» بهمعنای

 .53بحار االنوار ،ص ،15ص.835
 .50برای بررسی بیشتر ن .ک :المؤمنون .3 ،طه .11 ،الفرقان .23 ،االنبیاء 98 ،ـ  .91از این آیات ،روش نقد قابل برداشت است.
 .55لسان العرب ،ج ،5ص.19
 .56مفردات راغب ،ص ،993ذیل واژه «عدل».
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 .1/1نقد باید با رعایت حریم شخصی افراد و حفظ هنجارهای اجتماعی همراه باشد .خودنمایی و
برتریجویی در قالب نقد ،امری ناپسند است .کینهتوزی و ابراز بغض شخصی در ظاهر نقد ،از نظر دین،
ممنوع است .برخی از افراد بهجهت بیا ّطالعی یا کمی دانش به کارهای دیگران نقد میکنند .همه این
موارد ،موجب افزایش تنشهای اجتماعی میشود .رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر در نقد
ضروری است .این شرایط ،کمک میکند که نقدها روشمند و هدفمند بوده و از بروز پرخاشگری،
کینهتوزی ،تهمت ،افترا و خشونت جلوگیری شود .قرآن کریم به پیروان خود دستور داده است که در
انعکاس مطلوبها ،جوانب احترام افراد رعایت شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد91.

خروج از حالت اعتدال است .همچنین با توجّه به اینکه اعتدال بهمعنای میانهروی است« ،اسراف» نقطه
مقابل آن بهشمار میرود .واژه اعتدال در قرآنکریم نیامده است؛ امّا این مفهوم را میتوان از واژگان
«قوام»« ،وسط»« ،قصد»« 91،سواء» و «حنیف» استفاده کرد .همه این واژگان با اندکی اختالف به
وضعیت میانه و حدّ وسط اشاره دارند .از سوی دیگر ،واژگان «اسراف»« ،اتراف»« ،تبذیر»« ،غلوّ»،
«اعتداء»« ،فَرط»« ،تفریط» و «قتر» که در دو سوی وضعیت میانه قرار دارند ،در ارتباط با موضوع
اعتدال است.
 .1/5امام علی× ،تندروی و کندروی را نشانه نادانی شمردهاند:
َال تَرى الاه َل ا ّال مفرطا َاو م َفرطا91.

ُ

َ

ُ

نادان را یا تُندرو و یا كُندرو مىبینی.

بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

انسان نادان غالبًا گرفتار خطوط انحرافى است؛ یا در جانب زیادهروى مىگردد و یا در سوى كوتاهى
و كُندروى حرکت میکند .به طور مثال صیانت از حریم خانواده و پاسدارى از هرگونه انحراف ،یك
فضیلت است؛ امّا افراد جاهل ،گاهى به طرف افراط كشیده مىشوند و با وسواس ،هر حركتى از همسر
و فرزندان خود را زیر نظر مىگیرند .چنین افرادی با نگاه اتّهام و گمان بد به خانواده خود نگاه مىكنند،
به طورى كه آرامش و آسایش زندگى آنان از بین میرود .برخی دیگر هیچگونه نظارت و مدیریتی بر
خانواده خود ندارند تا جاییکه دچار حوادث ناگوار میشوند .واضح است که هر دو گروه ،دچار نادانی شده
و ناخواسته روابط اجتماعی خانواده را دچار آسیبهای ج ّدی کردهاند.
 .3/5قرآنکریم اسالم را دین میانهروی خوانده و مسلمانان را با همین ویژگی توصیف کرده است:
ك جعلنا ُكم ُامة وسطا لتَكونوا ُشهداء َىل النّاس95.
َ عَ
َوكَذل َ َ َ
َّ َ َ
همانگونه (که قبله شما ،یک قبله میانه است) شما را نیز امّت میانهای قرار
دادیم (در حدّ اعتدال ،میان افراط و تفریط) تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم
بر شما گواه است.

برابر متن قرآنکریم ،این آیه در پی معرّفی امّت اسالمی با وصف امّتی معتدل و میانه است .اعتدال
امّت اسالمی در مقایسه با سایر امّتها از جمله یهودیان و مسیحیان ،میتواند از جهت اعتقاد ،جهانبینی،
اخالق ،احکام ،آداب و همه امور زندگی باشد .پس مسلمانان از جهت اخالق ،عبادت ،اعتقاد و همه امور
زندگی ،معتدل هستند و چون مسلمانان در مسیر میانه قرار دارند ،میتوانند همه خطوط انحرافی چپ و
راست را ببینند و شاهد سایر امّتها باشند21.
 .57لقمان :85 ،وَ اقصِد فی مَشیِكَ وَ اغضُض مِن صَوتِكَ اِنَّ اَن َكرَ االَصواتِ لَصَوتُ الحَمیرِ.
 .58نهج االبالغة ،حکمت .11
 .59البقرة.813 ،
 .61ن .ک :تفسیر المیزان ،ج ،8ص.389
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 .1/5میانهروی به حفظ ارزشهای انسانی و دینی در جامعه منجر میشود .عدالتورزی و انصاف
میان اعضای جامعه ،نخستین رهآورد میانهروی است .امیر مؤمنان× میفرمایند:
بر تو باد به میانهروی در کارها؛ هر کسی از میانهروی ،روی گرداند
ستم میکند و هر کسی به آن چنگ زند ،عدالت میورزد28.
با وجود عدالت و میانهروی در جامعه ،انواع هنجارگریزیها از میان برداشته میشود .یکی از
مهارتهای میانهروی استفاده از بایستههای تخصّصی در حوزههای گوناگون است.

 .80قانونمداری ،نظارت همگانی

كم كاتب بالعدل21.
لیكتب بینَ ُ

َ ُ

َ

ٌ

َ

ای اهل ایمان ،چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معیّن ،سند و
نوشته در میان باشد ،و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد.
 .60غرر الحکم و درر الکلم ،ص.391
 .62ن .ک :تربیت اجتماعی ،ص.111
 .63قانون ،مجموعهای از دستورالعملهاست که توسط قانونگذار تدوین شده و برای اجرا به جامعه تکلیف میشود .قانون ،معرّب کلمه
فارسی کانون است که به انگلیسی  stateترجمه میشود .قانون به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکند.
قانون را به شکل دیگری نیز میتوان تعریف نمود :هر چیزی که تنظیمکننده رفتار انسان باشد ،قانون نام دارد .این قانون میتواند
قوانین اخالقی یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نمودهاست( .ن .ک:
جامعهشناسی ،ص)831
 .60البقرة.111 ،

59

سال چهارم ،شمارۀ پانزدهم ،زمستان 8111

بشر برای تنظیم روابط و تحقّق منافع خود به مقرّرات نیازمند است« .قانون» 23مجموعه بایدها و
نبایدهای اجتماعی است که شیوه رفتار انسانها در زندگی روزمرّه را تعیین میکند .ضعف قوانین در هر
جامعهای ،زمینهساز بروز انحرافات اجتماعی ،کجرویها و هنجارگریزی است .قرآنکریم برای بهبود و
سالمت روابط اجتماعی به برخی از قوانین تجاری اشاره نموده است:
یا َا ا َّیا ا َّلذی َن آ َمنوا اذا تَدا َین ُتم بدَ ی ٍن اَل َا َج ٍل ُم َس ًّمى َفاك ُتبو ُه َو

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

 .9/5برخی از معضالت در روابط زناشویی و خانوادگی مربوط به رعایتنکردن همین اصل مهم
است؛ به طور نمونه میتوان به مشاغل اجتماعی اعضای خانواده اشاره کرد .مطالعات میدانی نشان
میدهد که بخشی از سردی روابط همسران به دلیل ساعتهای زیاد شغلی همسر است .اگرچه نمیتوان
مشکالت اقتصادی خانواده را نادیده گرفت ،امّا رعایت حقوق همسر و فرزندان را نیز نمیتوان مورد
بیتوجّهی قرار داد 21.ناگفته پیداست که کممحبّتی و بیتوجّهی به همسر و فرزندان چه عواقب ناگوار
عاطفی را در بر دارد.

 .8/81وجود قوانین در همه جوامع بشری ضروری است و همه افراد بشر در هر شرایط زمانی و
مکانی به مجموعهای از قوانین نیازمندند .اعضای جامعه با یکدیگر همکاری و همیاری دارند و
دستاوردهای این همکاری را میان خود تقسیم میکنند .طبیعی است که در موقعیتهای متفاوت بین
منافع و خواستههای آنها برخوردهایی به وجود میآید .کسانی میخواهند سهم بیشتری ببرند یا شیوه
برخورد با انسانهای دیگر را مطابق میلشان تعیین کنند و این ،مطلوب دیگران نیست و بهناچار
کشمکشهایی در صحنه اجتماع رخ میدهد 29.اهمّیت قانونگرایی در حفظ سالمت رفتار اجتماعی را
میتوان در نامه امیر مؤمنان× به مالک اشتر مشاهده کرد .ایشان در این نامه از مالک میخواهند که
به مفاد این دستور ،پایبند باشند و سپس بهرههای این پایبندی را بیان

میکنند22.

بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

 .1/81ضعف قوانین ناشی از دو امر است .یکی افراط و تفریط در قانونگذاری که خود ،بسترساز
افزایش جرایم است .دوم ،اجرای ضعیف قوانین به دلیل کماطّالعی یا ناتوانی مجریان 21.سهلانگاری،
برخوردهای احساسی ،ضعف حاکمیت و مدیریت ،عدم انضباط اجرایی و دیوانساالری از دیگر دالیل
اجرای ضعیف قوانین است.
 .3/81سالمت رفتار اجتماعی به نظارت حرفهای نیازمند است .شهروندان در ادارات ،محلّ کسب
و کار ،اماکن آموزشی و عمومی در تعامل با یکدیگرند .حفظ سالمت روابط بین افراد با نظارت سازماندهی
شده و متناسب با حرفههای اجتماعی امکان دارد .در هر یک از جوامع بشری برخی از افراد با عبور از
هنجارهای پذیرفتهشده ،تالش میکنند تا به اهداف خود دست یابند .این افراد بهراحتی ،مقرّرات را زیر
پا نهاده و حقوق دیگران را نادیده میانگارند .امیر مؤمنان× به مالک اشتر دستور میدهد که بر عملکرد
کارگزاران خود نظارت نماید:
در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار ،نه به
سبب دوستی با آنها21.
نظارت بر رفتار اجتماعی کارکنان حکومت ،یکی از نخستین گامها برای تنظیم روابط درست
اجتماعی است.

 .65ن .ک :تربیت اجتماعی ،ص.811
 .66نهج البالغة ،نامه .93
 .67ن .ک :درآمدی بر جامعهشناسی اسالمی ،ص.11
 .68نهج البالغة ،نامه .93
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 .1/81یکی از مهمترین قوانین تربیتی دین ،امر به معروف و نهی از منکر است 25.در این روش،
اگر مردم با عملکرد بدی مواجه شدند و یا ترک عملکرد خوب و الزمی را مشاهده کردند ،تذکّر میدهند
تا رفتار طرف مقابل ،اصالح شود.

نتیجه
 .8نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که از نگاه تربیت دینی اوّلین و مهمترین راهکار برای
بهبود روابط اجتماعی ،تحکیم بنیان خانواده است .خانواده با انتخابی موفّق ،آغاز میشود و با
آگاهی از کارکردهای آرامشبخش و قوامدهنده ،ادامه مییابد .سالمت رفتاری خانواده ،ضامن
بهبود روابط اجتماعی است .هرگونه تزلزل یا نقص در نظام تربیتی خانواده ،در رفتار اجتماعی
افراد منعکس میشود.
منزلت اجتماعی افراد بهمعنای امنیت روانی و آسایش اجتماعی اعضای جامعه است .روابط
اجتماعی با تکریم شخصیت انسانها قوام مییابد.
آیات قرآن تبیین شده و در سیره پیامبر| و معصومان^ قابل مشاهده است .محبّت به
تنظیم روابط عاطفی جامعه کمک نموده ،از بروز آسیبهای اخالقی و رفتاری پیشگیری
میکند.
 .1میان مهرورزی ،تکریم انسانی و تحکیم خانواده ،رابطه معناداری برقرار است؛ چنانکه هر یک
متضمّن دیگری است .در نتیجه کانون خانواده بدون مهرورزی استحکامی ندارد؛ کرامت
انسانی بدون وابستگی به خانواده معنا نمییابد؛ مهرورزی بدون کرامت و شرافت انسانی،
بیاثر است و کاکردی ندارد .از این رو اسالم راهکارهای تربیتی را در هم تنیده و پیوسته
میداند.
 .69در قرآنکریم ،آیات بسیاری ،جایگاه امر به معروف و نهی از منكر را یادآوری میكند که به دو آیه اشاره میشود:
-

وَ لتَكُن مِنكُم اُمََّةٌ یَدعونَ اِلَى الخَیرِ وَ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَ اُولئِكَ هُمُ المُفلِحونَ( .آل عمران)811 ،
هلل وَ لَو آ َمنَ اَهلُ الكِتابِ لَكانَ خَیرًا لَّهُم
كُنتُم خَیرَ اُمَّةٍ اُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ تَنهَونَ عَنِ المُنكَ ِر وَ تُؤمِنونَ بِا ِ
مِنهُمُ المُؤمِنونَ وَ اَكث َرهُمُ الفاسِقونَ( .آل عمران)881 ،
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 .3روح کلّی حاکم بر سالمت رفتاری جامعه در محبّت و مهرورزی خالصه میشود .این مهم در

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

 .1اندیشه تربیتی اسالم بر کرامت انسان بنا شده است .حفظ حریم شخصی و همچنین رعایت

 .9سه مقوله بردباری ،تعاون و تعامل اجتماعی در ارتقای اخالقی جامعه نقش اساسی دارد.
بهعالوه ،راهکاری مؤثر در برونرفت از تنگناهای احتمالی است .به پشتوانه این سه اصل
اجتماعی ،روابط اعضای جامعه در باالترین سطح قرار گرفته ،همگان در برابر یکدیگر احساس
مسؤولیت میکنند .همین امر ،بهبود روابط اجتماعی را بهدنبال دارد.

بازخوانی راهکارهای تربیتی در بهبود روابط اجتماعی با تکیه بر قرآن و احادیث

 .2دو اصل مشورتپذیری و نقدپذیری از جامعترین راهکارهای دین در تضمین تعامالت
اجتماعی است .اسالم ،مشورت را به عنوان راهکاری برای تصمیمسازی و نقد را مسیری برای
تقویت اندیشه قرار داده است .پذیرش این دو اصل مهم ،آستانه تح ّمل جامعه را ارتقا میدهد
و از بروز تنشها پیشگیری میکند .بهعالوه ،با این دو راهکار ،آستانه تحمّل اجتماعی افزایش
یافته ،افراد قادرند سازگارانه در کنار دیگران زندگی کنند و ضعف و قوّتها را نیز به یکدیگر
منعکس نمایند.
 .1نظام تربیتی دین ،میانهروی را بهعنوان ارزشی اخالقی معرّفی نموده است .این اصل مهم به
تنظیم روابط افراد و پیشگیری از بروز افراط و تفریط کمک میکند .بسیاری از تنشهای
اجتماعی با اقتصاد ،اعتدال و میانهروی کاهش یافته یا از بین میرود.
 .1بهبود روابط اجتماعی بر پایه هنجارها شکل میگیرد .در این میان قوانین از اهمّیت ویژهای
برخوردار است؛ چرا که بهعنوان ضوابط جمعی ،از هرج و مرج جلوگیری میکنند.
 .5یکی از مهمترین قوانین تربیتی دین که مورد تأکید قرآنکریم قرار گرفته است ،نظارت
همگانی بر رفتار یکدیگر است .نتیجه این نظارت ،مسؤولیتپذیری افراد نسبت به یکدیگر و
تذکّر برای رفع اشکال است.
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