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مجتبي احمدی

تبيين مفهوم و شاخصهای کنش واليي
در تجربه جماعتسازی امام موسي صدر1

چکيده

امام موسی صدر به دنبال احیای امر اجتماعی ایمانی بود و این هدف را در گرو
کنش اجتماعی ایمانی میدانست .ایشان با تأکید بر تحقق اندیشههای جمعگرایانه
اسالم با درونمایۀ والیی درصدد تحقق الگویی از ساخت اجتماعی اسالمی بود که
از مسیر پیوندها و تحکیم روابط اجتماعی فعلیت یابد.
جماعت و جماعتگرایی یکی از رویکردهای نظامبخشی اجتماعی است که
عمدتاً پس از گسترش بحرانهای نوگرایی (مدرنیسم) همچون بحران فردگرایی،
بیاعتمادی ،مشارکت ،هویت و ...بیشتر مورد توجه قرار گرفتند .جماعت یک
ساخت ارتباطی و اجتماعی است که با تمرکز بر سطوح خرد و عینی اجتماع
محیطی برای تحقق کنش والیی است و به ایجاد فضای تعامل و مشارکت هدفمند
کمک کرده و در نتیجه ،تعلق و هویت اجتماعی را تقویت میکند .جماعتها عموم ًا
زندگیمحور است و در پاسخ به نیازهای اساسی زندگی شکل میگیرند .در این
مقاله با استفاده از روش دادهبنیاد با محوریت مصاحبه با نخبگان به مطالعه و تبیین
مفهوم و شاخصهای کنش والیی در تجربه جماعتسازی امام موسی میپردازد و
در نهایت ،شاخصهای پنجگانه کنش والیی اعم از زعامت و سرپرستی اجتماعی،
دعوت و هدایت اجتماعی ،تعاون و تعلق اجتماعی ،رشد و تکامل اجتماعی و
تفاهم و وفاق تبیین میگردد و در نهایت ،وجوه افتراق کنش والیی از کنش عقالنی
و ارتباطی مشخص میشود.
واژگان کليدی

کنش والیی ،جماعت ،امام موسی صدر ،کنش اجتماعی ،کنش ارتباطی ،هابرماس،
کنش عقالنی ،وبر
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مقدمه

در این مقاله تالش بر آن است کنش والیی بهعنوان کنش جامع اجتماعی و اعم از کنش
عقالنی و ارتباطی در بستر جماعتگرایی با روش دادهبنیاد مطالعه گردد .بهکلی میتوان
کنش اجتماعی را دربرگیرندۀ گزینشهای ارادی افراد و گروهها برای تحقق اهداف
مورد نظرشان دانست .با این وصف کنش اجتماعی باید برای آنهایی که در آن
مشارکت دارند ،معنادار باشد (استونز ،3131 ،ص.)351
والیت از مادۀ «ولی» (و،ل،ی) قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است بهنحوی
که فاصلهای در کار نباشد .به همین مناسبت طبعاً این کلمه در مورد قرب و نزدیکی به
کار رفته است؛ اعم از قرب مکانی و قرب معنوی؛ و باز به همین مناسبت در مورد
دوستی ،یاری ،تصدی امر ،تسلط و معانی دیگر از این قبیل استعمال شده است.
ازاینرو ،رابطۀ پیوندی والیی رابطهای چندجانبه و جامع است که تمام شئون ارتباطی و
اجتماعی حیات مؤمنین را شامل میشود .رابطهای که اعم از محبت و نصرت است و
غایت آن را میتوان در تحقق مسئولیت اجتماعی مؤمنین نسبت به رشد مادی و معنوی
یکدیگر و سیر جمعی الیاهلل دانست.
ادبیات کنش اجتماعی عمدتاً تحت تأثیر نظریۀ کنش عقالنی ماکس وبر و نظریۀ
کنش ارتباطی هابرماس بوده است .البته هابرماس نظریۀ کنش ارتباطی خود را در مقابل
آثار و پیامدهای منفی کنش عقالنی و ساختارزدگی مدرنیسم مطرح کرد.
بنابراین ،این مقاله دارای سه بخش است؛ در بخش اول ،نظریات کنش عقالنی
وبر ،کنش ارتباطی هابرماس ،جماعتگرایی و اندیشههای اجتماعی امام موسی صدر
بهعنوان رویکرد و نظریات استفادهشده در فهم و تحلیل آرای مصاحبهشوندگان تبیین
گردیده است .در بخش دوم جمعآوری و تحلیل دادههای مصاحبهشوندگان صورت
پذیرفته و بخش سوم نیز نتایج پژوهش اعم از تبیین الگوی کنش والیی و وجوه افتراق
این کنش از کنش عقالنی و ارتباطی ارائه گردیده است.
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ماکس وبر و کنش اجتماعي

نظریۀ کنش را میتوان برگرفته از آراء و اندیشههای ماکس وبر

(Max Weber: 1864-

 ،)1920در زمینۀ کنش اجتماعی دانست (همیلتون ،3131 ،ص .)11پیش از مطرح شدن
نظریات وبر تحلیل جامعهشناختی بیشتر جنبۀ ساختاری داشت و نقش عامل انسانی یا
همان کنشگر کمتر مورد توجه قرار میگرفت .اما توجه اصلی وبر در تحلیل
جامعهشناختی معطوف به معانی ذهنیای است که انسانهای کنشگر به کنشهایشان
میدهند .وبر با طرح مفهوم کنش اجتماعی 2عالوه بر ساختها و نهادها و تأثیر
الزامهای فرهنگی و ساختاری روی کنشگران بر معناسازی عامل انسانی نیز توجه
میکند (فروند ،3132 ،ص.)13
کنش اجتماعی در اندیشۀ «وبر» حائز خصوصیات و معیارهایی است که وجه
ممیزۀ آن ،از سایر انواع کنش است؛ این معیارها عبارتاند از:
 .3توجه به حضور دیگران :هر نوع رفتار انسان لزوماً خصلت اجتماعی ندارد و
زمانی که کنشگر اجتماعی با توجه به حضور یا کنش دیگری ،دست به رفتاری بزند،
میتواند آن کنش را کنشی اجتماعی به حساب آورد؛ بهعبارت دیگر ،کنش اجتماعی
کنشی متقابل و دوجانبه است.
 .2معنادار و قصدمندانه بودن کنش :کنش فرد باید دارای ارزش ،عالمت یا
نشانهای (نمادین) برای دیگران و کنش دیگران نیز باید ارزش یا نماد (سمبل) برای
خود فرد داشته باشد؛ بهعبارت دیگر ،صرف در نظر داشتن دیگری برای آنکه کنش،
اجتماعی باشد ،کافی نیست بلکه کنشگر باید با کنش خود نشان دهد که قصد پاسخ به
انتقادات دیگران را دارد و یا نشان دهد که قصد پاسخ دادن بدان را ندارد.
 .1متأثر بودن کنش :رفتار اشخاصی که در یک کنش اجتماعی مشارکت دارند ،باید
تحت تأثیر ادراک آنها از معنای کنش دیگران قرار گیرد و بهعبارت دیگر ،کنش
اجتماعی برحسب اینکه مانند عمل بسیاری از افراد ،عملی متأثر از دیگران باشد،
مشخص میشود (روشه ،3131 ،صص.)25-23
البته باید توجه داشت که جامعهشناسی وبر بیشتر به مطالعه جامعۀ نوین غرب
میپردازد؛ یعنی همان جامعهای که به نظر او ،کنشهای افراد در آن هرچه بیشتر تحت
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سلطۀ معقولیت هدفدار درآمده است .معقولیتی که امکان طرح مفهوم کنش عقالنی
معطوف به تفوق حداکثری و تعقیب حسابگرانۀ منافع مبتنی بر اصل هزینه -فایده
را بهعنوان کنش اجتماعی مسلط در جامعۀ مدرن فراهم کرد .آنچنانکه خواهیم
دید ،هابرماس این کنش عقالنی را در مقابل با کنش ارتباطی مطرح میکند و آن را به
چالش میکشد.
هابرماس و کنش ارتباطي

اما یورگن هابرماس 1از متفکران برجستۀ فلسفه و علوم اجتماعی و از نظریهپردازان
انتقادی پسامارکسیست آلمانی نیز با طرح نظریۀ کنش ارتباطی گامی جدید و البته
انتقادی در عرصۀ نظریهپردازی کنش اجتماعی برداشت .کنش ارتباطی ،نوعی کنش
اجتماعی معطوف به حصول تفاهم است (هابرماس ،3131 ،ج ،3ص.)131
در واقع باید این نظریه را از شناختهشدهترین ایدههای هابرماس بهشمار آورد .این
نظریه که در قسمت بیشتر آثار وی دیده میشود ،برای اولینبار در کتاب دو جلدی او
تحت عنوان «نظریه کنش ارتباطی» ( )3133ارائه گردید.
هابرماس در این کتاب با تحلیل پیچیدهای از جامعۀ سرمایهداری عقالنیت ابزاری
مدرن را به چالش میکشد و روشهای ممکن را که از طریق آنها میتوان در برابر
اثرهای ناشی از عقل ابزاری (عقالنیت وبری) پایداری کرد ،ارائه میکند .هابرماس با
تأکید بر اخالق و آزادسازی ارتباطی کنش ارتباطی را در برابر کنش معقول و هدفدار
ماکس وبر مطرح ساخت (نوذری ،3133 ،ص155؛ آزبورن ،3131 ،ص 335و
علیخواه ،3133 ،ص.)33
بر اساس نظریۀ کنش ارتباطی ،کنشگران برای رسیدن به یک درک مشترک از
طریق استدالل ،وفاق و همکاری با یکدیگر ارتباط متقابل برقرار میکنند (مهدوی و
مبارکی ،3135 ،ص.)2
هابرماس در تبیین و توضیح کنش اجتماعی دو حالت کلی برای آن قائل است که
عبارتاند از:
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 )1کنش معطوف به موفقیت :این نوع کنش مبتنی بر عقالنیت ابزاری است و با
انگیزۀ تعقیب و کسب حسابشده منفعت شخصی تحقق مییابد .به این کنش «کنش
معطوف به هدف» و «کنش معقول و هدفدار» نیز گفته میشود .در این نوع کنش ،هدفی
که بیشتر سازمانها و ادارههای بخشهای خصوصی و یا سرمایهداری در تعقیب آن
هستند ،بهصورت محاسبات کالن اقتصادی و مبتنی بر ارزیابی و مقیاس ضرر و زیان
تعریف میشود .طبیعی است که در چنین کنشی محاسبات جنبه غیرتفاهمی داشته و
منفعت حداکثری شخصی یا سازمانی به کنش شکل میدهد .زمینه عمل کنش معطوف
به موفقیت نظامهای اجتماعی مثل سازمانهای بزرگ اقتصادی و اداری است .کنشگر
در کنش معطوف به موفقیت ،بهگونهای معقوالنه و حسابگرانه مناسبترین وسایل را
برای رسیدن به یک هدف و موفقیت شخصی برمیگزیند (هابرماس ،3131 ،ج،3
ص131؛ ریترز ،3133 ،ص233؛ رزاقی ،3135 ،صص 22و  11و بهرامی،3133 ،
ص .)33هابرماس کنش معطوف به موفقیت را بر دو نوع میداند:
الف) کنش وسیلهای (ابزاری) :کنش ابزاری به عمل کنشگر واحدی مربوط است
که بهگونهای معقوالنه و حسابگرانه مناسبتترین وسایل را برای رسیدن به هدف
شخصی برمیگزیند .این نوع کنش بهطور مستقیم با طبیعت ارتباط مییابد و درک
متقابل از طریق آن امکانپذیر نیست.
ب) کنش استراتژیک (راهبردی) :کنش استراتژیک به عمل دو یا چند فرد اشاره
دارد که در تعقیب یک هدف ،کنش معقوالنه و هدفدارشان را هماهنگ میکنند (ریترز،
 ،3133ص.)233
باید توجه داشت که کنش ابزاری و استراتژیک معطوف به چیرگی هستند و در
کنش استراتژیک کنشگر قصد دارد بر روی کنشهای دیگری و در کنش ابزاری بر
طبیعت نفوذ و کنترل داشته باشد .تفاوت این دو در غیراجتماعی بودن اولی و اجتماعی
بودن دومی است (علیخواه ،3133 ،ص 31و مهدوی و مبارکی ،3135 ،ص.)33
 )2کنش معطوف به تفاهم :کنش معطوف به تفاهم که بدان «کنش ارتباطی» یا
«کنش تعاملی و عمل تفاهمی» نیز گفته شده است ،برخالف کنش هدفدار که معطوف
به موفقیت و منفعت حسابگرانه و شخصی بود ،حصول تفاهم ارتباطی را در کانون
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توجه خود قرار میدهد .در این نوع کنش که برخالف کنش معقول ،رابطۀ دوجانبهای
را دربر دارد ،کنش افراد مشارکتکننده نه از طریق حسابگریهای خودخواهانه و
«موفقیت شخصی» بلکه از طریق عمل متقابل تفاهمآمیز هماهنگ شده و افراد تنها در
فکر موفقیت خود نبوده بلکه هدفشان را در شرایطی دنبال میکنند که بتوانند برنامههای
کنشیشان را بر مبنای تعریفهایی از موفقیت مشترک هماهنگ سازند (ریترز،3133 ،
ص 233و رزاقی ،3135 ،صص 21-22و .)11
هابرماس در کتاب «نظریۀ کنش ارتباطی» در تبیین کنش ارتباطی مینویسد:
«در مقابل اینها (کنش راهبردی و ابزاری) من از کنش ارتباطی سخن
میگویم؛ آنجاکه کنشهای کارگزاران نه از طریق محاسبات خودخواهانه
موفقیت بلکه از طریق عمل حصول تفاهم هماهنگ میشود .در کنش
ارتباطی مشارکتکنندگان در وهلۀ اول ،بهسوی موفقیتهای فردی خود
سمتگیری نمیکنند؛ آنها هدفهای فردی خود را تحت شرایطی دنبال
میکنند که بتوانند نقشههای کنش خود را بر مبنای تعاریف مشترک از
وضعیت هماهنگ کنند» (هابرماس ،3131 ،ج ،3ص.)111
«حصول تفاهم» که مؤلفۀ کلیدی فهم کنش ارتباطی است ،اشاره به همفهمی
دوطرفه در کنش ارتباطی داشته و بر اساس گفتههای خود هابرماس مراد از آن فرایند
به توافق رسیدن در میان فاعالن در مقام گوینده و عملکننده است (هابرماس،3131 ،
ج ،3ص 113و علیخواه ،3133 ،ص.)31
هابرماس ،در نظریۀ کنش ارتباطی دو مفهوم جهانزیست 1و نظام 5را در تقابل با
همدیگر مطرح میکند (بشیریه ،3133 ،ص.)225
جهانزیست همان جهان معنی و پویای کنش ارتباطی است که افراد بدون الزامات
و اجبارهای پیدا و پنهان سرمایهداری توافق و تفاهم را دنبال میکنند .در واقع ،جهان
زیست یک مفهوم مکمل برای کنش ارتباطی و فضایی است که در آن کنش ارتباطی
صورت میگیرد .جهان زیست شامل حوزهای از تجربیات فرهنگی و کنشهای متقابل
ارتباطی است که پایهای برای تمام تجربیات زندگی بهشمار میروند .مؤلفههای

تبيين مفهوم و شاخصهای کنش واليي در تجربه جماعتسازی امام موسي صدر 34

اساسی این فرایند عبارتاند از :فرهنگ ،شخصیت و جامعه (هابرماس ،3131 ،ج،2
صص 311و .)211
اما نظام یا سیستم ،همان فرایند عقالنیت ابزاری است که حوزههای عمدهای از
جهان زیست را به تسخیر خود درآورده و ارتباط آزاد و رهایی بخش را منحرف
میکند .هابرماس که نظام را جدای از جهان زیست میداند ،اقتصاد ،سیاست و خانواده
را بهعنوان اجزای اصلی نظام طبقهبندی کرده و بر این عقیده است که قدرت و پول،
عناصر اساسی نظام را تشکیل میدهند .تمایز بین نظام و جهان زیست عمالً راهی برای
انتقاد از جامعۀ معاصر پیشروی هابرماس قرار میدهد .هابرماس معتقد است که در
عصر سرمایهداری پیشرفته ،حوزههای وسیعی از جهان زیست در درون نظام مستحیل و
بر حسب نظام اقتصادی و نظام قدرت بازسازی شده است .از نگاه هابرماس در جوامع
صنعتی جدید ،کنش معقول و ابزاری حوزه کنش تفاهمی و ارتباطی را در خود هضم
کرده و عمدۀ کنشهای افراد مبتنی بر محاسبات عقالنیت ابزاری شکل مییابد .او نتیجۀ
چنین وضعیتی را تسلط نظام بر جهان زیست و از دست رفتن معنا ،تزلزل هویت
جمعی ،بیهنجاری ،بیگانگی و شیءگونگی جامعه قلمداد میکند (بشیریه،3133 ،
ص225؛ مبارکی و مهدوی ،3135 ،ص 31و رزاقی ،3135 ،ص.)21
عقالنیت ارتباطی یا همان عقالنیت در قالب مفهوم کنش ارتباطی هابرماس
بهمعنای حذف موانعی است که ارتباط را تحریف میکنند و بهمعنای کلیتر ،نظامی
ارتباطی است که در آن افکار آزادانه ارائه گردیده و در برابر انتقاد حق دفاع داشته
باشند .از دید هابرماس عقالنی کردن عرصۀ زندگی بهمعنای ایجاد یک نظام ارتباطی
است که در آن ایدهها امکان انتقاد بیابند و در واقع ،عقالنیت مورد نظر هابرماس زمانی
امکان وقوع مییابد که ارتباط و گفتمان فارغ از فشار بیرونی و ترس و تهدید به وجود
آید .مهمترین شرط ارتباط عقالنی ،انتقادپذیری و دلیلپذیری است .عقالنیت در عرصۀ
کنش ارتباطی ،به ارتباط رها از سلطه و آزاد و باز انجامیده و مستلزم رهاسازی و رفع
محدودیتهای ارتباط است .هابرماس بر این باور است که ایجاد این نوع عقالنیت در
جامعه مشروط به امکان تحقق کنش ارتباطی معطوف به توافق و اجماع عقالنی در
سطح جامعه است؛ همچنانکه هابرماس ارتباط آزادانه کنشگران یک جامعه با یکدیگر
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برای وصول ایشان به ذهنیت مشترک از طریق استدالل و به دور از هرگونه فشار و
محدودیت را پیششرط تحقق جامعۀ اتوپیایی خود میداند.
در مقابل عقالنیت ارتباطی ،عقالنیت مربوط به کنش معقول و هدفدار قرار
میگیرد؛ عقالنیتی که «ابزاری» و فناورانه نیز نام گرفته و ریشه در افکار وبر دارد .وبر
اعتقاد داشت ظهور و رشد نظام سرمایهداری منبعث از نوعی عقالنیت خاص و
منحصربهفرد در تفکر مغربزمینی است .وبر معتقد بود این نوع عقالنیت مبتنی بر
تجربه است و از ماهیتی روشی -فنی برخوردار است که دغدغهای برای توجه به ارزش
هدف و غایت ندارد و کانون تمرکز آن انجام امور به بهترین شکل (منظم با حسابگری
دقیق و مدیریت علمی) است .در عقالنیت ابزاری هیچ اجباری برای بحث و گفتگو در
مورد هدف و ارزش کار وجود ندارد و تنها مسئلۀ عقالنیت ابزاری پرسش از چرایی
بهرهوری پایین یک قسمت از کارخانه و عدم به کارگیری دقیق دستاوردهای علمی و
فناورانه در آن و همچنین ،هزینه بر بودن اقتصادی است .این نوع از عقالنیت عمالً
جایگاهی برای اخالق و ارزشها باقی نمیگذارد .خردباوری در گسترۀ کنش ابزاری و
هدفدار ،معنایی جز توسعۀ نیروهای تولید و گسترش کنترل و دستاندازی فناورانه بر
طبیعت و در نهایت ،پذیرش شکلهایی از نظارت و کنترل بر زندگی اجتماعی است.
این نوع عقالنیت که بدان عقالنیت رسمی و صوری و علمی نیز گفته شده ،عقالنیتی
است که برای رسیدن به هدف بدون توجه به ارزشها سادهترین و ارزانترین راه را
انتخاب میکند ،در صورتی که عقالنیت حقیقی و جوهری توجه و اهتمام به اهداف و
ارزشها را مورد توجه قرار داده و همچون عقالنیت ابزاری با حسابگری این ارزشها
را مردود نمیشمارد (عضدانلو ،3133 ،صص 123-121؛ رزاقی ،3135 ،ص 21و
بهرامی ،3133 ،ص.)31
هابرماس در مقام نقد این نوع «عقالنیت وبری» که موجب توسعۀ نیروهای تولید
و افزایش کنترل و نظارت بر زندگی شده است (ریتزر ،3133 ،ص ،)231اعتقاد دارد در
عصر سرمایهداری بهویژه در جوامع سرمایهداری صنعتی علم و عقالنیت به ابزاری ضد
بشریت مبدل گشته و تضعیف و نابودی حیات فکری ،فرهنگی و معنوی انسانها را
رقم زده است .از دید هابرماس رسالت و مأموریت نگرش انتقادی آن است که دقیق ًا
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جایگاههای شیءگونگی و عقالنیت ابزاری را تشخیص داده و همچنین ،فضاهایی را که
هنوز متأثر از این عقالنیت نگردیدهاند ،یافته و بتواند با ارائۀ دیدگاهی نظری امکان
بازسازی و احیای معنی و تعهد در زندگی اجتماعی را فراهم آورد .با توجه به همین
رسالت تفکر انتقادی هابرماس در مقابل مفهوم عقالنیت ابزاری فراگیر مدرن ،ایدۀ
فرایند مثبت و رهاییبخش «عقل ارتباطی و تفاهمی» را مطرح کرده و اصرار دارد که
باید تالش داشت حوزۀ زیست جهان (جهان کنشگران اجتماعی و حوزۀ عمومی) از
گسترش و نفوذ عقالنیت ابزاری مصون و در امان بماند .به نظر او پروژۀ مدرنیته،
پروژهای ناتمام است که تنها با محدود شدن منطق کنش ابزاری به نظام (دولت،
مؤسسات بزرگ و نهادها) و حاکم شدن منطق کنش ارتباطی به زیست جهان کامل
خواهد شد (بهرامی ،3133 ،صص.)35-31
مایکل پیوزی 3در کتابی که در مورد آراء هابرماس تالیف کرده در مورد هدف
هابرماس اینگونه مینویسد« :هدف هابرماس از نظریه کنش ارتباطی ،واژگونسازی
فردگرایی تکگویانه نظریههای لیبرالی و فایدهگرایانه در باب جامعه است .او کوشیده
است یکبار و برای همیشه نظریه اجتماعی را از تعمیمهای شبهجامعهشناختی در مورد
جامعه مبرا سازد که اساس آن الگویی از یک فرد واحد است که صرفاً بر مبنای
محاسبات استراتژیکی خود (در مورد هزینه و سود نسبی این یا آن کنش) به جهان
مینگرد» (پیوزی ،3131 ،صص.)313-315
جماعت و جماعتگرايي

بر اساس آرای هابرماس و تفکیک کنش ارتباطی از کنش عقالنی و تمایز جهان زیست
از نظام میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که هابرماس درصدد احیای جنبههای
معنوی و اخالقی زندگی اجتماعی بود که این هدف را نیز از طریق کنش ارتباطی و
ارتباطات آزاد اجتماعی دنبال میکرد .این دغدغه از سوی نظریهپردازان جماعت 3نیز
دنبال شده است.
نظریهپردازان جماعت نیز تالش دارند با طرح مجدد مفهوم جماعت به احیای امر
اجتماعی 3که هابرماس نیز در جهان زیست به دنبال آن است ،کمک کنند .اساساً
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جماعتگرایی به دلیل رخوت امر اجتماعی و بحرانهای اجتماعی ناشی از مدرنیته
نضج یافت.
خردگرایی مبتنی بر جماعتگرایی بر این اصل تأکید میکند که وجود انسان باید
در زمینۀ جماعت درک شود و نه بر حسب افراد منفرد ،همچنین این خردگرایی که در
مقابل خرد ابزاری و شیءواره مدرن ظهور کرده است ،بیشتر نقش کنشهای ارتباطی و
خودگردانی جماعتها از طریق نظم مذاکره شده و مباحثه دربارۀ خیر عمومی را
برجسته میکند؛ این همان چیزی است که بهوفور در اندیشههای هابرماس و البته ،در
پارادایم تفسیرگرایی دیده میشود .ازاینرو ،بینش سیاسی جماعتگرایان جدید یک
جماعت مردمساالر را که مبتنی بر سنتهای روایی و تعهد به گفتگو دربارۀ خیر
عمومی باشد ،تصویر میکند.
توجه به جماعت بهمثابه پاسخ به یکی از بحرانهای اصلی مدرنیته به نام بحران
همبستگی است و در واقع ،یکی از خاستگاههای گسترش رویکرد جماعتگرایانه
مسئلۀ ناامنی و بیاعتمادی اجتماعی ناشی از فردگرایی مدرنیته و تالش برای افزایش
احساس تعلق اجتماعی است.
جماعت بهمثابه ایدئالی هدایتگر مبتنی بر پیوندهای اخالقی اعضا و رهبری بنا
میشود و برای بهبود کیفیت اثربخشی زندگی گروهی شکل میگیرند .این پیوندها
تعهداتی هستند که مردم به یکدیگر و به کلیت جماعت مدیون هستند .پیوندها در
جماعت به سویی میرود که رنگ و بوی پیوندهای دوستانه و خانوادگی پیدا میکند.
البته مطلوب آن است که افراد بین نیازهای فردی و آنچه به یکدیگر مدیوناند ،تعادلی
برقرار کنند .هرچند پیوندها در جماعت بهسمت پیوندهای دوستانه و خانوادگی
میرود ،اما باید توجه داشت این نوع از روابط به خاصگرایی منتهی نشود؛ زیرا با
پیوندهای دوستانه و خانوادگی بهدلیل خاص شدن روابط ،فاصلۀ جماعت با دیگران
زیاد میشود و عالوه بر آن که امکان توسعه جماعت از دست میرود ،ممکن است
انحصاری نیز بشود .بهطور کلی جماعتها محصول شبکهای از ارتباطات اجتماعی بوده
و دربردارندۀ معانی و ارزشهای مشترک هستند (مدنی قهفرخی ،3131 ،ص.)31
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جماعت گسترهای از فعالیتها و ارتباطات را شامل میشود و بهعنوان چارچوبی
برای زندگی مشترک و پیشروی زندگی اجتماعی ،دارای ساختاری مبتنی بر تقسیم کار
و تکثر نقشها و گروههاست و بر اساس پاسخ به نیازهای موجود در جامعه و زندگی
افراد ساخت مییابد .جماعت بهدلیل بهره بردن از چنین سازوکاری نظاممند بوده و
بهدلیل پاسخ به نیازهای اساسی نهادینه میشود؛ بنابراین ،جماعت از پایداری باالیی
برخوردار است .بنابراین ،جماعت صرف ًا موضوعی مرتبط با ارزشهای سنتی نیست
بلکه گونهای از سازمانیابی و تعلق اجتماعی است.
هرچند جماعتها بهرهای از سازمانیابی و نظاممندی را دارا هستند ،اما جماعتها
را باید از سازمانهای با اهداف مشخص تفکیک کرد .سازمانها عموماً بر اساس
نظامهای عقالیی مدرن که بهشدت مبتنی بر الگوی هزینه -فایده است ،طراحی و
ساخته میشوند و مدیران سازمانها در تحقق اهدافشان بهدنبال حداکثر کردن استفاده از
توان نیروی انسانی بسیجشده برای کارآیی و اثربخشی بیشتر هستند و حتی اگر نگرش
جماعتی داشته باشند ،بهدنبال استفاده از برخی جنبههای جماعتگرایی برای تحقق
اهداف مطلوب سازمان میروند .به تعبیر دیگر ،نگاه ابزاری به جماعت دارند.
جماعتها بر اساس کنشهای ارتباطی اعضا شکل میگیرند و چارچوبی هستند تا مردم
اهداف مختلف خود را در آن پی بگیرند .جماعتها اداره میشوند ،اما بر مردم
فرماندهی و حکومت نمیشود و حتی به مردم در جماعت به چشم منابع انسانی
نگریسته نمیشود ( Selznick, 2002به نقل از مدنی قهفرخی ،3131 ،ص.)35
سنگبنای جماعت که عامل تداوم و بقای آن نیز میشود ،پایبندی به فعالیت
وابسته به هم و متقابل اعضاست و مشارکت معنادار و منفعتبخشی عامل تدوام حضور
افراد در آن به حساب میآید .اما باید توجه داشت که جماعتها هنگامی تقویت
میشوند که تعلق اشکال متعددی به خود میگیرد .جماعت اگر نتواند به مجموعه
نیازهای شناختی ،عاطفی و مهارتی افراد برای پیشبرد زندگی آنها پاسخ دهد ،عمالً
نمیتواند شکوفا شود .به بیان دیگر ،جماعت محملی برای تکامل زندگی است.
سلزنیک بهعنوان یکی از دانشمندانی که نقش بهسزایی در تقویت مطالعات
جماعت داشته است ،جماعت را چنین تعریف میکند:
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«هرجا اعضای گروهی ،کوچک یا بزرگ ،بهصورتی در کنار هم زندگی کنند
که نه در این یا آن منفعت خاص ،بلکه در شرایط پایهای زندگی عمومی
شریک باشند ،ما آن گروه را جماعت میخوانیم .نشانۀ جماعت این است که
زندگی فرد به تمامی در آن بگذرد .فرد نمیتواند تماماً در سازمان تجاری یا
کلیسا زندگی کند؛ او میتواند به تمامی در یک قبیله یا شهر زندگی کند.
بنابراین ،معیار اصلی جماعت این است که تمام روابط اجتماعی فرد را بشود
در آن پیدا کرد» ) ،Selznick, 1992به نقل از مدنی قهفرخی ،3131 ،ص.)11
کنش واليي در انديشۀ اجتماعي امام موسي صدر

امام موسی صدر از خاستگاه اسالمی به عرصۀ اجتماع مینگریست و بر این باور بود
که غایت شریعت در تحقق حیات اجتماعی طیبه است .این تأکید امام موسی بر تحقق
حیات اجتماعی طیبه با توجه به شرایط خاص حوزههای علمیه در زمان ایشان در مقابل
رسالت حداقلی دین که همان تبلیغ بود ،مطرح شد .به تعبیری امام موسی تالش داشت
تا دایرۀ رسالت و مأموریت دین را گسترش دهد و شـأن و رسالت روحانیت بهعنوان
ادامهدهندگان راه انبیاء را در والیت و سرپرستی جامعه تصویر کند.
امام موسی در همین باره و با توجه دادن اذهان به رسالت دوگانه رسول اهلل(ص)
ابالغ و دعوت را از والیت و سرپرستی جدا کرده و چنین میگوید:
«انسان موجودی طبیعتاً مدنی است و بخشی از جامعه است و نمیتواند در
جامعهای ناصالح ،صالح بماند .بر این اساس ،اسالم در آغاز کار دو وظیفۀ
مهم بر دوش پیامبر(ص) نهاد :وظیفۀ رسالت ،یعنی ابالغ دعوت و رسالت
خدا به مردم و وظیفۀ والیت و سرپرستی؛ یعنی اینکه پیامبر خدا(ص)
مکلف است جامعهای صالح بسازد» (صدر ،به نقل از مرادی.)3111 ،
این نگرش امام موسی داللت بر دو امر داشت :نخست ،ساخت جامعهای صالح و
از طرف دیگر ،والیت و سرپرستی مردم از سوی روحانیت .ازاینرو ،امام موسی در
کسوت یک روحانی شیعه درصدد تحقق اندیشههای جمعگرایانه اسالم با درونمایه
والیی بود.
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ابعاد اجتماعي آموزههای اسالم

بر این اساس ،امام موسی بهدنبال تحقق الگویی از ساخت اجتماعی اسالمی بود که از
مسیر پیوندها و تحکیم روابط اجتماعی فعلیت یابد؛ به همین دلیل ،امام موسی اهتمام
خاصی به نظامبخشی روابط اجتماعی داشت و تمام تالش خود را در جهت تکوین این
روابط پیوندی به کار گرفت .امام موسی بر همین اساس بسیاری از آموزههای اسالمی
را با نگرش اجتماعی تفسیر میکرد .در همین رابطه ،امام موسی در یکی از
سخنرانیهای مهم خود که در دانشگاه داکار کشور سنگال ایراد کرد ،به تبیین ابعاد
اجتماعی اسالم پرداخت و تمام آموزههای اسالمی در چهار حوزۀ فرهنگ ،ایمان،
احکام و اخالق را دارای ماهیت پیوندجویانۀ اجتماعی دانست و چنین بیان کرد:
جامعه بهمثابه «عيالاهلل»

«در حوزۀ مفاهیم (حوزۀ فرهنگى) به تفسیر اسالم از جامعه مىنگریم و

مىبینیم که مىفرماید« :إِمَّنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة» (حجرات )31:و افراد جامعه را
برادر مىداند و با این روش ،مىخواهد میان افراد جامعه خویشاوندى و
پیوندهاى عاطفى و منطقى ایجاد کند .سپس ،در این معنا مبالغه مىکند و از
حد برادرى فراتر میرود و مىفرماید «مؤمنان همچون یک تن واحدند که
هرگاه عضوى دردمند شود ،دیگر اعضا با او همدردى مىکنند» اعضاى
جامعه را به (بحاراالنوار ،ج ،33ص ،)211اجزای یک بدن تشبیه مىکند»
(صدر ،3131 ،ص.)313
توحيد اجتماعي؛ اجتماع توحيدی

امام موسی فهم اجتماعی توحید را نیز عامل مهم ذهنی برای پیدایش روابط پیوندی
دانسته و با روایت خاص خود از توحید بهنوعی الهیات اجتماعی که زمینۀ تعاون را
فراهم میآورد ،اشاره کرده و چنین میگوید:
«اما در عرصۀ ایمان و عقیده :مىبینید که اسالم در اصول دین امر به اجتهاد
مىکند؛ یعنى مىفرماید :مسلمان کسى است که یگانگى خدا را با دلیل و
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منطق مىپذیرد و ایمان تقلیدى کفایت نمىکند؛ چرا اسالم بر این نکته اصرار
دارد و از ما مىخواهد که اصول دین را عمیقاً درک کنیم؟ اسالم از ما این را
مىخواهد تا با ایمان خود زندگى کنیم .این چه فایدهاى دارد؟ ایمان به خداى
یکتا معنایش این است که چون خدا یکتاست و از داشتن فرزند ،والدین،
همتا ،نزدیکان و خویشاوند مبرّاست؛ بنابراین ،همۀ افراد بشر نزد او برابرند،
همچون دندانههاى شانه .وقتى که انسانها مساوى باشند ،همکارى میان آنها
آسان مىشود .چه ،در آن صورت ،کسى بر دیگران برترى ندارد یا بىنیاز از
دیگران نیست تا تعاون صورت نگیرد بلکه هر فرد نیازمند به دیگران است.
پس قبول این مسئله که افراد بشر با یکدیگر مساوى هستند ،تعاون و
دادوستد را تسهیل مىکند .در این صورت ،در میان انسانها بىنیاز کامل یا
نیازمند کامل پیدا نمىشود ،بلکه هر شخصى از بعضى جهات غنى و از دیگر
جهات نیازمند است .بنابراین ،هم عطا مىکند هم مىگیرد .درحالىکه اگر
گمان کنیم که بعضى از انسانها از دیگران بىنیازند ،تعاون و همکارى مشکل
مىشود .از طرف دیگر ،وقتى بپذیریم که انسانها قدّیس و مصون از خطا
نیستند ،پذیرفتهایم که هر فردى در معرض اشتباه است و نیاز به مشورت
دارد و این امر تعاون فکرى میان انسانها را پى مىریزد .پس انسان به
همفکرى و همکاری اجتماعى نیازمند است و این نتیجه ایمان به تساوى
افراد بشر است .به همین ترتیب ،وقتى بگوییم که همه حرکات و فعالیتهاى
ما منبعث از خداى یکتاست ،از وحدت مبدأ و هماهنگى حرکتها چیزى
حاصل مىشود که تعاون میان انسانها را تسهیل مىکند .خدا یکى است و او
همه را خلق کرده است و انسانها همه از یک پدر و مادرند ،پس با هم

برادرند و سرنوشتشان یکى است (وإِنما إِلَي ِه ر ِ
اج ُعو َن (بقره .))353:پس مبدأ و
َ ْ َ
سرانجام و مسیر حرکت یکى است و این روند همکارى و هماهنگى و ایجاد
جوامع را آسان مىسازد» (صدر ،3131 ،ص.)311
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اهداف اجتماعي احکام

امام موسی تشریع احکام را نیز دارای جنبۀ اجتماعی دانسته و چنین میگوید:
«عرصۀ احکام .در حوزۀ احکام مباحث بسیارى مطرح شده که به شئون
جامعه اختصاص دارد .اینک برخى از آنها را پیرامون تشکیل جوامع بیان
مىداریم :مالحظه مىکنید که اسالم چگونه پیوندها را تأیید و مستحکم
مىکند .در خانواده ،روابط میان زن و شوهر را تقدیس مىکند و آن را
وظیفهاى مقدّس مىداند که فوق آن وظیفهاى نیست و ازدواج را از ساختن
مسجد برتر مىداند و قطع پیوند زناشویى و کوتاهى در اداى وظایف زندگى
مشترک را معصیتى فراتر از کوتاهى در ساختن مسجد به شمار مىآورد .پس
پیوند میان زن و شوهر مقدّس است و

استوار.

بعد ،پیوند میان فرزندان و والدین را تقدیس مىکند و آن را وظیفهاى
قریب به اطاعت از خداوند مىداند .شما دهها آیه از آیات قرآن را مىبینید
که پس از اطاعت پروردگار ،نیکى به پدر و مادر را یادآورى مىکند .اسالم
صلۀ رحم را واجب و قطع رابطه با خویشاوندان را حرام مىداند و بدینسان
پیوند میان خانوادهها را مستحکم

مىکند.

به روابط همسایگى نیز وارد مىشود .در مورد همسایه توصیه و تأکید
خاص دارد .حضرت على(ع) مىفرماید« :پیامبر(ص) همواره ما را به رعایت
حال همسایگان سفارش مىکرد ،تا جایى که تصور کردیم براى همسایه حق
ارث منظور مىشود»؛ سفارش آن حضرت در مورد همسایه کمتر از
خویشاوندان نیست .او همسایه را چنین توصیف مىکند :همسایه کسى است
که میان تو و او چهل خانه فاصله است .معناى این سخن این است که مردم
یک منطقه به طور کامل ،همه ،همسایه یکدیگرند .این تالش براى تقویت و
استحکام روابط میان یک منطقه از شهر و جامعه

است.

اسالم در تعلیمات خود تأکید مىکند مسئولیت مردم یک سرزمین،
مسئولیتى است مشترک .پس اگر در یک منطقه یک نفر بر اثر فقر و
گرسنگى یا بیمارى از دنیا رفت ،خداوند به این منطقه التفاتى نمىکند.
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بنابراین ،در هر منطقه هر فرد در قبال افراد مسئول است و تخلف از این
وظایف نزد خدا پذیرفته نیست« .کسى که شب سیر بخوابد و همسایه وى
گرسنه باشد ،ایمان به خدا و معاد ندارد» (بحاراالنوار ،ج ،31ص )311و
بدین طریق پیوند میان افراد جامعه را بهشدت محکم مىکند .سپس ،جلوتر
مىرود و کنارهگیرى از مردم و جامعه را تحریم

مىکند.

اسالم ،آزار ،ظلم ،غیبت ،افترا و هرآنچه را که موجب تضعیف
پیوندهاى اجتماعى و دور شدن افراد جامعه از یکدیگر مىشود ،تحریم
مىکند» (صدر ،3131 ،ص.)313
عبوديت اجتماعي

امام موسی همچنین در این سخنرانی مبسوط خود به کارکردها و ماهیت اجتماعی
عبادات اشاره کرده و چنین میگوید:
«در عبادات مالحظه مىشود که اسالم اهتمام کاملى دارد به اینکه هر عبادتى
رنگ اجتماعى داشته باشد .شاید بدانید که نماز در ابتدا بهصورت جماعت
بود و بعد به مسلمانان اجازه داده شد که آن را بهصورت فرادى هم بخوانند.
پس نماز ،در طبیعت خود ،بهصورت جماعت است .همچنین مسلمانان را
بهسوى قبله واحدى فرامىخواند و به نماز چهرهاى اجتماعى مىبخشد .زمان
نماز یکى است ،قبله یکى است ،و بهترین مکان ،مسجد و بهترین طریق
نماز ،جماعت است .روزه ماه رمضان یک عبادت جمعى است و حج ،همان
طور که مىدانید ،انبوه مردم ،با لباس واحد ،در حرکات یکسان ،در زمان
واحد ،با روش و حاالت یکسان ،عمل واجب حج را انجام مىدهند .چه
زیباست این عبادت و چه بسیار است جنبههاى اجتماعى

آن.

زکات هم ،در همۀ انواع خود ،یک تکلیف اجتماعى است .برادران،
زکات با مالیاتى که حکومت اسالمى در جاى خود وضع مىکند و آن را
الزامى مىسازد ،فرق دارد .زکات و صدقات ،آنگونه که از آیه کریمه به
دست مىآید ،فرایضى هستند که براى حل مشکل اختالف طبقاتى وضع
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شدهاند ،نه براى تأمین خزانه دولت و پرداخت حقوق کارمندان و کارهاى
دیگر .زکات براى این است که طبقات مختلف ،با روشهاى متناسب با
زمان ،به یکدیگر نزدیک شوند .کما اینکه امر به معروف و نهى از منکر رکن
اساسى براى همکارى اجتماعى و همبستگى افراد جامعه است؛ چراکه
«کُلُّکُم راع و کلُّکُم مسؤولٌ عَن رَعیَّته» (بحاراالنوار ،ج ،32ص)13؛ (صدر،
 ،3131ص.)211
ظهور اجتماعي اخالق

امام موسی چهارمین عرصه از آموزههای شریعت که دارای جنبه اجتماعی گسترده
است ،اخالق میداند و چنین بیان میکند:
«عرصۀ چهارم ،اخالق .پس از فرهنگ ،ایمان ،احکام ،اینک به حوزۀ اخالق
مىپردازیم .بهمنظور ایجاد حس مشترک و گسترده در انسانها رهنمودهاى
فراوان و آموزههاى مکررى دیده مىشود که حتى از عرصۀ اخالق
گستردهتر است .اسالم در آموزههاى تربیتى خود مىخواهد به «فرد» این
حقیقت را بباوراند که تو تنها نیستى بلکه جزئى از جامعه انسانى هستى.
فلذا این باور را در تعلیمات اخالقى خود استحکام مىبخشد .پس ،در
چارچوبهاى اخالقى ،همکارى افراد با یکدیگر آسان

مىشود.

بیان همۀ فضائل اخالقى در یک سخنرانى ممکن نیست ،لذا به ذکر
برخى موارد بسنده مىکنیم .ازجمله ،اخالق حسنه مردم دوستى ،کرم،
تواضع ،حسن ظن ،حسن معاشرت ،صداقت ،کمک به ضعیف ،سوادآموزى،
احترام به بزرگتر ،ترحم به کوچکتر ،سالم کردن ،خوشرویى ،کتمان
اندوه ،عیادت بیماران ،ادب حضور ،قدردانى از صالحان ،نکوهش فاسدان،
حیا ،عفو ،عذرپذیرى ،قبول فداکارى ،خدمت به دوست ،خستگىناپذیرى
در تعلیم و تربیت ،باز کردن مکان براى نشستن دیگران در مجالس و
هزاران رفتار دیگر از این گونه است ،که هریک از اینها گرایش و رغبت
انسان را براى توسعه و تعالى تقویت مىکند و همکارى و محبت میان افراد
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جامعه را برمىانگیزاند و موجب استحکام پیوندهاى اجتماعى مىگردد»
(صدر ،3131 ،ص.)213
جماعت ايماني و سازمانيابي اجتماعي

هرچند که امام موسی صدر پیوندجویی اجتماعی را عامل اصلی در حرکت و پویایی
روابط انسانی میدانست ،اما این پیوندها را زمانی اثربخش میدانست که دارای انسجام
و نظم بوده و معنادار و غایتمند باشند .در همین رابطه امام موسی در یکی دیگر از
سخنرانیهای پرمحتوا و مبسوط خود که با عنوان «علل عقبماندگی مسلمانان» برای
اهالی فرهنگ در لبنان ایراد کرد ،علت اصلی عقبماندگی مسلمانان را عدم وجود یک
جامعه و تشکیالت منسجم میداند .استاد اباذری در کتاب «امام موسی صدر ،امید
محرومان» خالصهای از این سخنرانی را آورده است که چنین است:
«[امام موسی در این سخنرانی] ابتدا نظرات بعضی از صاحبنظران را در این
خصوص مورد بحث قرار میدهد که آنها علت عقبماندگی را در سه
محور .3 :کسلی و تنبلی .2 ،دروغگویی و  .1استعمارزدگی قرار دادهاند .او
بعد از ارزیابی و تأیید این اقوال و تأکید بر این که هرکدام از این عوامل
بهنوبۀخود میتوانند نقش اساسی را در عقبماندگی مسلمانان ایفا کنند ،به
ریشۀ اصلی این امور پردازد و میگوید :علت اینکه مسلمانان کسل و تنبل
شدند ،چه بود؟ چه چیزی سبب شد که آنان به رذائل اخالقی دچار شدند و
دروغگویی را پیشه خود ساختند؟ به کدامین دلیل پای بیگانگان به جامعۀ
اسالمی باز شد و مسلمانان مورد بهرهکشی و استعمار آنان قرار گرفتند؟ امام
موسی صدر پس از طرح این سؤاالت ،بحث جامعی را در این خصوص
بهگونۀ فشرده و مفید ارائه میدهد و در نهایت ،به این نتیجه میرسد که
علت اصلی عقبماندگی مسلمانان ،نبود یک جامعه و تشکیالت منسجم،
جهت هدایت و تربیت صحیح آنان است .در زمان پیامبر(ص) با توجه به
بعد رسالت و والیت آن حضرت ،چون این تشکیالت هدایتکننده به
خصوص در ده سال آخر اقامت در مدینه ،وجود داشت ،انسانهای بسیاری
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تربیت اسالمی یافتند ،اهل تالش و کوشش شدند ،از نظر اخالقی به مقامات
واالیی رسیدند و در میدانهای جنگ افتخار آفریدند و زیر بار ظلم هیچ
ظالمی هم نرفتند.
بعد از رحلت آن حضرت ،بهویژه در زمان امامت و رهبری امام
علی(ع) نیز تا حدودی این تشکیالت وجود داشت و پیامدهای مثبت آن در
جامعۀ اسالمی نمایان بود ،اما بعداً کمکم این تشکیالت از امت اسالمی
گرفته شد .خالفت ،امامت و رهبری ،عمالً به پادشاهی و وراثت تبدیل شد،
اموال و سرمایههای ملی در اختیار و خدمت پادشاهان درآمد .نیروهای
مسلح و محاکم قضایی در جهت حفظ و حراست از اموال پادشاهان به کار
گرفته شد ،آنگاه این تشکیالت هدایتی و تربیتکننده از هم پاشیده شد .در
نتیجه کسالت و تنبلی جامعه را فراگرفت ،رذائل اخالقی مانند دروغ ،غیبت،
چاپلوسی ،ترس و ...گریبانگر مردم شد و زمینۀ بهرهکشی و نفوذ بیگانگان به
وجود آمد» (صدر به نقل از اباذری ،3133 ،صص.)233-231
آنچنانکه در این سخنرانی بدان اشاره شد ،امام موسی بر ضرورت حرکت منسجم
و هدفمند اجتماعی تأکید داشت و اصالً چنین حرکتی را همنوایی با ذات و سرشت
خلقت و پیروی از سنت الهی میدانست که در غیر این صورت ،هیچ حرکتی ماندگار و
تاریخساز نخواهد شد او در همین رابطه چنین میگوید:
«سازماندهى شرطى اساسى براى موفقیت هر کارى در این جهان و در نظام
هستى است .در جهانى که خداوند آن را بر نظم تمام و سازماندهى دقیق
آفریده است ،هرگونه فعالیت سازماندهى نشده و نامنظم عملى مغایر این
هستى و محکوم به نابودى است .قرآن نیز این نکته را به ما مىآموزد:

ض َع الْ ِم َيزا َن» (الرحمن)3:؛ آسمان را برافراخت و ترازو را
« َوال مس َماءَ َرفَ َع َها َوَو َ
برنهاد» (صدر ،3131 ،ص.)121
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اسالم اجتماعي؛ مقدمۀ اسالم سياسي

شاید از فحوای کالم امام موسی در سخنرانی علل عقبماندگی مسلمانان ،حرکت
بهسوی تشکیل حکومت اسالمی فهمیده شود ،اما نباید فراموش کرد که امام موسی
غایت را نه در سیاست و حرکت سیاسی که در اجتماع و حرکت اجتماعی میدانست و
اصوالً سیاست و حکومت در نظر ایشان اصالت نداشت بلکه تنها ابزار و وسیلهای
برای تحقق تربیت و هدایت و فعلیت بخشیدن به احکام شریعت و قدرت مردم
بود؛ ازاینرو ،امام موسی تنها راه محقق شدن این اهداف را در دستیابی به
حکومت نمیدانست.
امام موسی بر این باور بود که برای رسیدن به جامعهای ایدئال و مطلوب لزوم ًا
نباید به حکومت دست یافت تا بتوان اصالح را انجام داد بلکه ایشان اعتقاد داشت
بدون شکلگیری یک حوزۀ عمومی قوامیافته ایمانی حتی اگر به حکومت نیز دست
پیدا کنیم ،مجدداً باید سیاستهای اجتماعی را در اولویت قرار داد تا بتوان به چنین
حوزۀ عمومی دست یافت .اما دلیل این رویکرد امام موسی اعتقاد تغییرناپذیر ایشان در
حرکت عمومی مردم یا همان بسیج اجتماعی و فعلیت بخشیدن به تواناییهای مردمی و
مردمسپاری امور عمومی بود .به همین دلیل بود که امام موسی بهدنبال تأسیس حزب
سیاسی نرفت و دائماً اصرار داشت که فعالیتهای خود را بر اساس الگوی حرکت
اجتماعی و مردمی طرحریزی و سازماندهی کند .دکتر صادق طباطبایی در مورد
جهتگیری و اصرار امام موسی برای طرحریزی حرکت اجتماعی و اصالت آن در برابر
حرکتهای سیاسی به یکی از دیدارهای امام موسی و سید محمدباقر صدر اشاره کرده
و چنین میگوید:
«ایشان در موقع خداحافظیشان با آقا سید محمدباقر صدر گفته بودند که ما
باید  311سال به عقب برگردیم و کار تمام و برخی اشتباهات مرحوم سید
جمال را اصالح کنیم؛ اشتباه سید جمال که خودش هم در آخر عمر بدان
اشاره داشت ،این بود که به سران اعتماد کرده و از باال کار را شروع نموده
بود! آقای صدر میگفتند ما باید از پایین و از دل مردم کار را شروع نماییم»
(طباطبایی به نقل از کمالیان و رنجبر ،3133 ،ج ،2ص.)351
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حجتاالسالم شیخ حسن اختری در نسبت اسالم اجتماعی و اسالم سیاسی در
اندیشۀ امام موسی بر بعد فرهنگی -اجتماعی حرکت ایشان به عنوان زمینهساز و
تضمینکنندۀ دستاوردهای هویت سیاسی حرکت ایشان تأکید کرده و چنین میگوید:
«اگر ایشان به دستاوردهای سیاسی حرکت شیعیان اکتفا میکرد ،نهتنها جامعۀ
شیعه چنین رشد اجتماعی و فرهنگیای را تجربه نمیکرد بلکه حفظ آن
دستاوردهای سیاسی نیز غیرممکن مینمود» (اختری به نقل از کمالیان و
رنجبر ،3133 ،ج ،2ص.)132
با توجه به آراء و اندیشههای امام موسی صدر میتوان چنین نتیجهگیری کرد که
امام موسی صدر بهدنبال احیای امر اجتماعی ایمانی بود و این هدف را در گرو
جماعتسازی میدانست و تعبیر ایشان از جماعت شکلگیری نظام اجتماعی والیی
مبتنی بر کنش والیی مردم -مردم از یک سو و روحانیت -مردم از سوی دیگر بود.
جمعآوری و تحليل دادهها

اکنون با توجه به روش این پژوهش که دادهبنیاد است ،به تحلیل دادههای حاصل از
مصاحبه ،سخنرانی و تألیفات امام موسی و صاحبنظران ایرانی و لبنانی در تبیین ابعاد
و گسترۀ کنش والیی در تجربۀ جماعتسازانه امام موسی صدر میپردازیم.
صاحبنظرانی که در این پژوهش مصاحبه ،سخنرانی و یا تألیفات آنها مورد مطالعه
قرار گرفت همگی از مشارکتکنندگان و همراهان امام موسی در طول بیش از سه دهه
فعالیتهای پهن دامنۀ اجتماعی ایشان در لبنان بودند که سهم مهمی در تبیین ابعاد پیدا
و پنهان فعالیتهای امام موسی داشتهاند .این صاحبنظران عبارتاند از:
 .3امام موسی صدر؛
 .2حجتاالسالم شیخ حسن اختری؛
 .1استاد سید حسین شرفالدین؛
 .1خانم رباب صدر؛
 .5آیتاهلل شیخ عبداالمیر قبالن؛
 .3آقای حسین حجازی؛
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 .3استاد سید یوسف حسین؛
 .3استاد زکریا حمزه؛
 .1دکتر صادق طباطبایی؛
 .31حجتاالسالم شیخ ادیب حیدر؛
 .33شیخ مصطفی مصری؛
 .32استاد اباذری؛
 .31دکتر محسن کمالیان؛
 .31حجتاالسالم علی حجتی کرمانی؛
 .35عالمه محمدحسین فضلاهلل؛
 .33آیتاهلل موسوی اردبیلی؛
 .33حجتاالسالم سید رضا کشمیری؛
 .33آیتاهلل شیخ محمود خلیلی؛
 .31خانم لیال موسوی؛
 .21حجتاالسالم علی دوانی؛
 .23استاد سید علی حسین؛
 .22استاد نجیب سید علی خلف؛
 .21آیتاهلل سید مرتضی مستجابی؛
 .21حجتاالسالم سید محمد غروی؛
 .25حجتاالسالم شیخ محمدرضا نعمانی؛
 .23استاد سید حسین موسوی؛
 .23خانم هیام عطوی؛
 .23خانم بتول لواسانی و دختر ایشان فاطمه فرحات؛
 .21آیتاهلل مسلمی کاشانی؛
 .11آیتاهلل شیخ مجدالدین محالتی؛
 .13دکتر سید علیاصغر غروی؛
 .12استاد سید جعفر شهیدی؛
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 .11خانم مرضیه حدیدچی (دباغ)؛
 .11سید مهدی حائری؛
 .15حجتاالسالم محمدعلی شاهآبادی.
در این بخش از پژوهش ابتدا به کدگذاری باز دادههای استخراجشده از نکات
بیانشده توسط صاحبنظران پرداختیم و سپس ،با ترکیب کدهای بهدستآمده مفاهیم
ظهوریافته از کدها تبیین گردیدند و در نهایت ،مفاهیم بهدستآمده ذیل مقولههای
ظهوریافته دستهبندی شدند .ازآنجاکه حجم دادهها و نکات استخراجشده خارج از
محدوده این مقاله بود ،صرف ًا جدول نهایی مقولهها و مفاهیم حاصل از دادههای
صاحبنظران فوق در این مقاله استفاده گردید.
در این جدول 313 ،مفهوم در قالب یازده مقولۀ «دعوت ،تربیت ،نهادگرایی،
خدمت ،تشکیالت و سازماندهی ،سبک رهبری ،تکافل ،زن ،هویتبخشی ،مدیریت
تعارض و سبک تغییر اجتماعی» ارائه گردیده است.
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نمايي کلي از مقولهها و مفاهيم حاصله از کدهای بهدستآمده از دادههای صاحبنظران فوق
 دعوت
 .3دعوت میدانی و دوّارانه
 .2دعوت عمومی فطرتمحور
 .1دعوت مبتنی بر خدمت
 .1دعوت از مسیر اثبات کارآمدی دین
 .5دعوت مبتنی بر زمان و نیاز
 .3دعوت غیرمستقیم
 .3اخالص در دعوت
 .3ذوق و ابتکار در دعوت
 .1استقامت در دعوت
 .31دعوت اقشار بهحاشیهرفته
 .33تبلیغ جدید و روزآمد دین
 .32سخنوری
 .31اصالح تصویر عمومی از دین
 .31توجه به ظرفیت ،موقعیت و روحیات مخاطبان
 .35به کارگیری متناسب با توانایی و قابلیت افراد
 .33جلب توجه افکار عمومی و پرهیز از خاصگرایی
 .33استفاده از ظرفیتهای غیررسمی تبلیغی
.33
 تربیت
 .3جماعت تربیتی
 .2تربیت مبتنی بر تداوم عمل صالح
 .1تربیت مبتنی بر برانگیختگی کرامت انسانی
 .1نهضت تعلیم و تربیت
 .5تربیت و کادرسازی
 .3تربیت از مسیر عمل جمعی
 .3گسترش تشکیالت مبتنی بر توان تربیت
 .3تربیت نیروی جامع
 .1تشکیالت یادگیرنده و اصالت رشد
 .31تربیت ایمانی و پرهیز از تعصب تشکیالتی
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 نهادگرایی
 .3نهادسازی
 .2سامان و ارتقای زندگی
 .1اشتغالزایی و خودکفایی اقتصادی خانوادهها
 .1توانمندسازی
 .5مهارتافزایی
 .3ترکیب نهادی
 خدمت
 .3خلقدوستی و عمومگرایی در خدمت به مردم
 .2دعوت مبتنی بر خدمت
 .1محرومیتزدایی و مستضعفنوازی
 .1علم برای خدمت
 .5خدمت فراگیر
 .3طرد تفکر کارمندی
 تشکیالت و سازماندهی
 .3سازماندهی
 .2تشکیالتسازی
 .1تشکیالت جامع و حرکت اصالحی چندبعدی
 .1اثرگذاری بر روندهای رسمی
 .5پرهیز از رسمیتزدگی و منش کاغذبازی
 .3اتکاء به قدرت مردم
 .3تفکیک تشکیالتی
 .3اصالت جوانان در تشکیالت
 .1الیهبندی تشکیالت
 .31بسیج عمومی و تشکیالت فراگیر
 .33تفویض و توزیع اختیارات در تشکیالت
 سبک رهبری
 .3مطالعۀ میدانی
 .2تفکر اقتضایی
 .1مسئلهشناسی و نیازگرایی اجتماعی
 .1واقعبینی
 .5پاسخگویی به مشکالت جوانان
 .3مردمداری
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 .3نواندیشی
 .3ثبات اخالقی و رفتاری
 .1صمیمی و خودمانی
 .31پرکاری
 .33ایثار و از خودگذشتگی
 .32مشکلگشایی
 .31متواضع و فروتن
 .31توجه به مسائل خرد اخالقی و ارزشی و جزئیات عواطف انسانی
 .35مهرورزی
 .33بیتکلفی و سادگی در رفتار
 .33تکریم و حفظ عزت مردم
 .33اهل مشاوره
 .31مصلحتگرایی
 .21آیندهنگری
 .23ارتباط با شخصیتهای سیاسی و صاحبنفوذ
 .22تحصیالت دانشگاهی کاربردی
 .21سادهزیستی و فسادناپذیری خود و خانواده
 .21دردمندی
 .25ارتباط راحت مردم با ایشان
 .23مراقبت از نفس و عدم غفلت از خودسازی
 .23درک مسائل و فضای جامعه با توجه به آرای مخالفان و منتقدان
 .23کمال دانستن قدرت
 .21اهل گعده و خوش معاشرت
 .11ارتباطات وسیع دوستانه با غیرروحانیان
 .13اهل انفاق
 .12جامعیت شخصیتی
 تکافل
 .3سازماندهی قالبهای خرد مالی (نذورات ،صدقات ،کفارات ،وصایا و وقفیات)
 .2شریک کردن مردم در تأمین مالی و پشتیبانی جماعت
 زن
 .3احیای هویت انسانی زن
 .2اشتغال دستهجمعی زنانه
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 هویتبخشی
 .3ایجاد هویت سیاسی -قانونی
 .2عزتبخشی به شیعیان
 .1تقویت تعلق اجتماعی ایمانی
 مدیریت تعارض
 .3مدارا و محبت به مخالفان
 .2حرکت ایجابی و عدم برجستهسازی جزئیات و اختالفات
 .1عدم حذف مخالفان و اعتقاد به حضور ایشان
 .1مشارکت دادن مخالفان و استفاده از نکات مثبت ایشان
 .5اعتقاد به گفتگو و صبر بر تفاهم با مخالفان
 .3ترویج فرهنگ دیگرپذیری
 .3رفع حاجت مخالفان و منتقدان
 .3همذاتپنداری با مخالفان
 .1ایجاد فضای همکاری و همدلی و مشارکت دادن ریشسفیدها
 .31در برخورد با مخالفان غیرخودی؛ مضمون سخت شکل نرم
 .33توجه به حساسیتهای اجتماعی طوائف
 .32تعبیر اختالفات به تنوعها
 .31عدم اعتقاد به اعمال قدرت در حل اختالفات
 .31جلوگیری از تندوری و تعصبورزی طرفداران
 سبک تغییر اجتماعی
 .3پرهیز از حرکتهای جهشی
 .2نگرش درازمدت
 .1سیاست اصالح گامبهگام و تدریجی
 .4اولویتبندی نابسامانیها بر اساس ظرفیت و شرایط جامعه
 .5تقدم اصالحات اجتماعی بر اصالحات سیاسی

تبيين مفهوم و شاخصهای کنش واليي

بر اساس کلیات اندیشۀ اجتماعی امام موسی صدر و تأکید خاص ایشان بر شکلگیری
نظام والیی -اجتماعی مبتنی بر کنش والیی و همچنین ،مفاهیم و مقولههای ظهوریافته
از تجربه ایشان ،میتوان ادعا نمود که تجربه جماعتسازی ایشان تجربه و نمونهای
جامع از تحقق کنش والیی است؛ ازاینرو ،در نتیجهگیری و جمعبندی نهایی این
پژوهش به تبیین مفهوم کنش والیی و تطبیق آن بر مفاهیم بهدستآمده میپردازیم.
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مفهوم واليت

والء ،وَالیت ،والیت ،ولیّ ،مولی ،اولی و امثال اینها همه از مادۀ «ولی» (و،ل،ی)
اشتقاق یافتهاند .معنای اصلی این کلمه همچنانکه راغب اصفهانی (قدس سره) در
«مفردات القرآن» گفته است ،قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است ،بهنحوی که
فاصلهای در کار نباشد؛ یعنی اگر دو چیز آنچنان به هم متّصل باشند که هیچچیز دیگر
در میان آنها نباشد ،مادّۀ «ولی» استعمال میشود .به همین مناسبت طبع ًا این کلمه در
مورد قرب و نزدیکی به کار رفته است؛ اعم از قرب مکانی و قرب معنوی؛ و باز به
همین مناسبت در مورد دوستی ،یاری ،تصدی امر ،تسلط و معانی دیگر از این قبیل
استعمال شده است؛ چون در همۀ اینها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.
برای این ماده و مشتقات آن ،معانی بسیاری ذکر کردهاند .راغب اصفهانی راجع به
خصوص کلمۀ «والیت» از نظر موارد استعمال میگوید:
«والیت ،به معنی نصرت است ،و اما والیت به معنی تصدی و صاحب اختیاری
یک کار است و گفته شده که معنی هر دو یکی است و حقیقت آن (تصدی و صاحب
اختیاری است).

1

با این وصف ،باید والیت را یک رابطه پیوندی دانست که با استحکام و تحقق
کامل آن دو انسان را چنان به هم نزدیک میکند که هیچ مانعی بین آن دو باقی نمیماند.
آنچنانکه از مفهوم والیت پیداست رابطۀ پیوندی والیی رابطهای چندجانبه و جامع
است که تمام شئون ارتباطی و اجتماعی حیات مؤمنین را شامل میشود .رابطهای که
اعم از محبت و نصرت است و غایت آن را میتوان در تحقق مسئولیت اجتماعی
مؤمنین نسبت به رشد مادی و معنوی یکدیگر و سیر جمعی «الیاهلل» دانست .این
مسئولیت اجتماعی معطوف به رشد ،راهگشای ما در فهم کنش والیی است.
کنش واليي

آنچنانکه از تبیین مفهوم والیت پیداست ،کنش والیی کنشی برگرفته از مسئولیت
اجتماعی مؤمنین نسبت به یکدیگر و معطوف به رشد متقابل با درونمایۀ تقدم دیگری
بر خود است؛ بنابراین ،در کنش والیی تالش افراد بر آن است تا بتوانند منفعت دیگری
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را بر منفعت خود ترجیح داده و سعی اصلی خود را معطوف به نجات و فالح دیگری
قرار دهند .دیگری میتواند یک فرد و یا یک جمع باشد .کنش والیی در کاملترین
شکل خود طرفینی و جمعی است .بر اساس تبیینی که از کنش والیی صورت گرفت و
مقولههای حاصل از تجربه جماعتسازی امام موسی صدر اکنون میتوان شاخصهای
کنش والیی را تبیین کرد.
 .3دعوت و هدایت اجتماعی :امام موسی صدر مبتنی بر همین احساس
مسئولیت ایمانی نسبت به رشد افراد جامعه ،هدایت را یکی از مأموریتهای اصلی
خود قرار داد و ازآنجاکه هدایت «ایصال الی المطلوب» است ،الزمۀ آن را نه صرف
ابالغ بلکه دعوت و تربیت میدانست و آنگونه که در مفاهیم ذیل مقوله دعوت آمد ،به
دعوت رویکردی فعال ،میدانی و دوارانه داشت؛ بهنحویکه خود به سراغ اقشار به
حاشیه راندهشده میرفت و ایشان را دعوت به مشارکت در برنامههای جماعت میکرد
و بهطور غیرمستقیم فرایند تربیت را مدیریت میکرد .بنابراین ،کنش والیی را میتوان
کنشی معطوف به دعوت و هدایت دانست.
 .2تعاون و تعلق اجتماعی :امام موسی تقویت تعلق ایمانی را یکی از
کارکردهای اصلی کنش والیی میدانست و ازآنجاکه کنش والیی ایمانمحور بوده و
موجد اخوت و برادری در روابط اجتماع است؛ بهدنبال هویتبخشی از یک سو و
تکافل مردم نسبت به یکدیگر از سوی دیگر بود .تعلق در نگرش امام موسی صرف ًا
جنبۀ روانی و عاطفی نداشت بلکه ایشان به تعلق نگاهی تشکیالتی داشت و آن را
نوعی سازمانیابی اجتماعی میدانست .بنابراین ،میتوان کنش والیی را کنشی معطوف
به تقویت تعلق اجتماعی و همیاری و تعاون دانست.
 .1سرپرستی و زعامت اجتماعی :یکی از شئون والیت زعامت و سرپرستی
است و اقتضای زعامت نیز برخورداری از عقالنیت و تدبیر معاش است؛ ازاینرو ،امام
موسی در مقام زعیم مردم بهدنبال ساماندهی امورات معیشتی و قوامیابی زندگی ایشان
بود که این مهم را از طریق خدمات و حمایتهای اجتماعی و همچنین ،نهادسازی
دنبال میکرد .همچنین ،زعامت و سرپرستی مردم نوع خاصی از سبک رهبری پدرانه را
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ایجاب میکند که بر اساس مفاهیم ظهوریافته ذیل مقولۀ سبک رهبری بهخوبی در رفتار
و الگوی رهبری امام موسی میتوان این مهم را مشاهده کرد.
 .1تفاهم و وفاق اجتماعی :امام موسی صدر با تأکید بر اصل تفاهم ،گفتگو و
همذاتپنداری در مدیریت تعارضات و کشمکشهای بیپایان آن زمان جامعۀ لبنان،
یکی دیگر از وجوه کنش والیی را تفاهم و وفاقگرایی معرفی کرد .در کنش والیی
ازآنجاکه تالش افراد برای نجات و فالح دیگری است ،تعارض و تضاد اجتماعی با
تأکید افراد بر تفاهم و وفاق از طریق گفتگو و همذاتپنداری ،در کمترین میزان ممکن
به وجود میآید .بنابراین ،میتوان کنش والیی را کنشی معطوف به تفاهم دانست.
 .5رشد و تکامل اجتماعی :در فرایند کنش والیی سعی بر رشد دیگری است و
ازآنجاکه فرایند رشد متناسب با قابلیتها ،ظرفیتها و شرایط افراد است کنش والیی
کنشی اقتضایی و مبتنی بر واقع است .از سویی دیگر کنش والیی کنشی جمعگراست و
بهدلیل تنوع و تکثر موجود در حرکتهای جمعی و فاصلههای ذهنی و فرهنگی افراد با
یکدیگر رشد جمعی پدیدهای تدریجی و تکاملی است؛ ازاینرو ،امام موسی صدر با
تأکید بر تدریجی و تکاملی بودن رشد سبک تغییر اجتماعی مورد نظر خود را مبتنی بر
اصالح گامبهگام و تدریجی و پرهیز از حرکتهای جهشی قرار داد؛ بنابراین ،کنش
والیی کنشی تکاملگرا و تدریجی است.
با توجه به شاخصهای پنجگانه کنش والیی در تجربۀ جماعتسازی امام موسی
میتوان کنش والیی را یک کنش جامع اجتماعی دانست که اعم از کنش ارتباطی و
کنش عقالنی بوده و موجد کارکردهای مختلف اجتماعی است .اکنون به طراحی مدل
مفهومی تجربۀ جماعتسازی امام موسی صدر بر اساس شاخصهای پنجگانه کنش
والیی و مقولهها و مفاهیم حاصل از پژوهش میپردازیم.
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مدل مفهومي کنش واليي
مدل مفهومي تجربه جماعتسازی امام موسي در لبنان بر اساس الگوی کنش واليي

مقايسه کنش عقالني ،کنش ارتباطي و کنش واليي

با توجه به تبیین مفهوم و شاخصهای کنش والیی اکنون به مقایسۀ کنش عقالنی ،کنش
ارتباطی و کنش والیی در قالب جدول زیر میپردازیم.
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کنش عقالنی

کنش ارتباطی

کنش والیی

خاستگاه

مادی

انسانی

الهی

هدف

منفعت حداکثری

حصول تفاهم

رشد متقابل

ساختار

نظام

زیست جهان

جماعت

گستره

اقتصاد

اخالق

زندگی

روش

قدرت

گفتگو

خدمت و تعاون

يادداشتها

 .3این مقاله مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نویسنده ،با راهنمایی جناب آقای دکتر
محمدهادی همایون است.
2. social activate
1 Jurgen Habermas: 1929
1. life world
5. system
3. Michael Pusey
3. community
3. sociality
 .1رک .مرتضی مطهری ،مجموعه آثار ،ج ،1والء و والیتها ،ص 255و .253
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صدر ،سید موسی ( ،)3131ادیان در خدمت انسان ،گروه مترجمان ،تهران :مؤسسه فرهنگی
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کرایب ،یان ( ،)3133نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس ،عباس مخبر ،تهران :آگاه.
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مدنی قهفرخی ،سعید ( ،)3131جماعتگرایی و برنامههای جماعتمحور ،تهران :شرکت
بینالمللی پژوهش و نشر یادآوران.
مهدوی ،محمدصادق و مبارکی ،محمد (« ،)3135تحلیل نظریه کنش ارتباطی هابرماس»،
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