
Social Capital Management  http://jscm.ut.ac.ir 

Vol. 9, No. 1, Spring 2022  Print ISSN: 2423-6071 

Manuscript Type: Research  Article Online ISSN: 2423-608X 

DOI: 10.22059/jscm.2021.313342.2086 

 

Explaining the Principles of Social Difference Management 

From the Viewpoint of the Quran and its Role in Social 

Capital Management 

Hossein Mohammadi
1

, Seyyed Mohammad Musavi Moqaddam
2 

1. Assistant Professor, Faculty of Islamic Sciences and Research, Imam Khomeini International University, 

Qazvin, Iran 

2. Associate Professor, Faculty of Theology, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran 

(Received: November 14, 2020; Accepted: January 16, 2021) 

Abstract   
Social divergence is an obstacle to managing the generation and regeneration of social 

capital, because social divergence spoils the context of interaction and connection, prevents 

the quantitative and qualitative maximization of those interactions, and brings about social 

capital corrosion. As a result, social capital management depends on the management of 

elements and components that aggravate social divergence. Social divergence has its bases 

on the non-management of social differences such as national and ethnic differences, 

different mental beliefs and values, economic differences, etc. This study was an effort to 

examine the role of national and ethnic differences in social capital management using an 

analytical-descriptive method. In particular, this study set out to answer the question “What 

are the Quranic principles of managing the national and ethical differences that lead to the 

enhancement of social capital?” In order to answer this question, first a discussion of the 

divine traditions in the management of the human social system in general and the 

traditions about the national/ethical differences in particular are presented. Then, the 

strategic principles suggested by the Quran to manage these differences in order to prevent 

social divergence are put forth. These principles were formulated in the light of the 

cognitive and communicative components of social capital. To this end, the principle of the 

representation of the similar human quiddity as the cognitive component of social capital, 

the principle of “ta’aaruf” as a positive approach, and the principle of “social piety” as the 

negative approach to management of the communication of various nations and ethnicities 

were identified.  
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و نقش آن  از منظر قرآن یاجتماع یزهایتمات یریمد اصولتبیین 

 یۀ اجتماعیت سرمایریمددر 
 2مقدم سید محمد موسوی ،1حسین محمدی

 ، قزوین، ایران)ره(المللی امام خمینی علوم و تحقیقات اسالمی، دانشگاه بین ةدانشکداستادیار،  .1

 انشگاه تهران، قم، ایراندانشکدگان فارابی د ،الهیات ةدانشکدیار، دانش .2

 (27/10/1399ـ تاریخ پذیرش:  24/08/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 یتعامل و برقرار یها نهیزم یاجتماع ییرا واگرایز .است سرمایۀ اجتماعید ید و بازتولیتول فرایندت یریمد یبرا یمانع یاجتماع ییواگرا
ۀ یت سرمایرین علت، مدیآورد. به هم یرا به همراه م یۀ اجتماعیش سرمایو فرسا برد مین یآن را از ب یفیو ك یكمّ یازس نهیشیارتباط و ب

ت یریعدم مدبر  یاجتماع ییاد واگرایبن زنند. یدامن م یاجتماع ییاست كه به واگرا ییها ت عناصر و مؤلفهیریدر گرو مد یاجتماع
در این تحقیق و ... استوار است.  ،یزات اقتصادی، تمایذهن یها ز باورها و ارزشی، تمایو قوم یتیمل یها زیر تماینظ یاجتماع یزهایتما

به این پرسش ها و تمایزهای ملی و قومی در مدیریت سرمایۀ اجتماعی بررسی و  نقش تنوعتوصیفی  ـ شود با روش تحلیلی تالش می
 به منظور«. كدام است؟ ،كه منجر به ارتقای سرمایۀ اجتماعی بشود ،در قرآن ی ملی و قومیزهایت تمایریمد اصول»پاسخ داده شود كه 

ابتدا از جایگاه سنن ربوبی در تدبیر نظام اجتماعی انسان و به طور خاص سنت تفاوت ملی و قومی سخن رانده شده ن پرسش، یپاسخ به ا
ی از واگرایی اجتماعی پرداخته شده است. این اصول با جلوگیر جهت یادشدههای  و سپس به اصول راهبردی قرآن برای مدیریت تفاوت

ها به عنوان مؤلفۀ  بندی شده است. اصل بازنمایی یگانگی هستی انسان های شناختی و ارتباطی سرمایۀ اجتماعی صورت عنایت به مؤلفه
ان رویکرد سلبی برای مدیریت به عنو« ی اجتماعیتقوا»و اصل  ،به عنوان رویکرد ایجابی« تعارف»شناختی سرمایۀ اجتماعی، اصل 

 ه است.شدهای مختلف شناسایی  ها و قومیت ارتباطات ملیت

 گانکلیدواژ
 .واگرایی اجتماعیسرمایۀ اجتماعی،  ،تعارف، تفاوت اجتماعی، تقوا
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 مقدمه

 یالدیم 1990تدریج از دهۀ  نوظهور است که به سرمایۀ اجتماعی واقعیتی دیرینه و مفهومی نسبتاً

های آکادمیک باز کرد و افرادی نظیر جیمز کلمن، رابرت پاتنام، فرانسیس  ا در نگاشتهجای خود ر

پذیری گستردۀ  انعطاف. بسزا داشتند یو پیر بوردیو در رواج آن در علوم اجتماعی نقش ،فوکویاما

 ها کاربرد دارد آن این مفهوم با نظر به دامنۀ موضوعات و تنوع سطوح تحلیلی که این مفهوم در آن

)شجاعی باغینی  را به کانون توجه و عالقه و همچنین آماج انتقادات گسترده تبدیل کرده است

مطالعات سرمایۀ اجتماعی تأکید بر ارزشمندی سرمایۀ  ناپذیر ه(. نقطۀ اشتراک و خدش31: 1387

های جامعه از طریق توسعه و  ساخت و استحکام سازه فراینداجتماعی و نقش تأثیرگذار آن در 

میق پیوندهای اجتماعی است. نظریۀ سرمایۀ اجتماعی به طور ذاتی بسیار ساده است. ایدۀ تع

ی ها ای از شبکه ها از طریق مجموعه خالصه کرد. انسان« روابط»توان در واژۀ  محوری آن را می

ها داشته  های مشترکی را با سایر اعضای شبکه شوند و تمایل دارند ارزش به هم متصل می ارتباطی

نوعی  مثابۀآن به به توان  دهند که می ها نوعی دارایی را تشکیل می ها آن شند. با گسترش شبکهبا

 (.10: 1386)فیلد  توجه کردسرمایه 

های اجتماعی  های ارتباطی را باید در بستر واقعیت گیری و تکوین روابط در درون شبکه شکل

ست ینفک زیکه جزء ال اجتماعی است یها زها و تفاوتیها تما مالحظه کرد. از جملۀ این واقعیت

شمندان یاند یها افتهی و ،بشر یخیتار بۀتجر، یانیوح یها گزاره د.یآ یانسان به شمار م یاجتماع

 از هر یافراد آن جامعه عار همۀافت که یرا  یا توان جامعه ین است که نمیگواه ا یعلوم اجتماع

 یگونه خودخواه هر ی)به معنا یحداکثر یبستگگر از همیر دیز باشند و به تعبیگونه تفاوت و تما

 بنابراین،(. 10: 1398فرزانه  و یق اورعی)صد ( برخوردار باشندیدر گروه اجتماع ییو فردگرا

ها به  ت آنیریمد . سخن بر سراست یعیو طب یهیبد یز در جوامع انسانیاصل وجود تفاوت و تما

را عدم یز .است جامعه یبه منافع حداکثر یبایو دست یۀ اجتماعیش سرمایاز فرسا یریمنظور جلوگ

نۀ ین رفتن زمیجه از بیو در نت یاجتماع ییموجب واگرا یاجتماع یزهایها و تما ت تفاوتیریمد

که  گواه این معناست یقرآنهای  مروری بر آموزهخواهد شد.  یۀ اجتماعیامن سرید و تکویتول

ات یح یریگ مرتبط با شکل ینیتکو یها رساختیاز جهت ز یاجتماع بشر موضوعقرآن به 
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ن یدر قالب د یروابط اجتماع یت و ارتقایتقو یالزم برا یها رساختیع زیانسان و تشر یاجتماع

است که  ییزهایها و تما خته با تفاوتیآم ینیبه لحاظ تکو یجامعۀ انساناست. ده کرژه یو یتوجه

شد و در وهلۀ دوم  یسان مان یات اجتماعیح یریگ نخست موجب عدم شکل ها در وهلۀ نبود آن

ن در یشود. کارکرد د یم یاجتماع یختگیگس ها موجب ازهم با آن همواجهاز نحوۀ  یعدم آگاه

ت یضمن به رسم ،یقرآن یها آموزهل است. ین معنا قابل تحلیو متوجه ساختن انسان به ا یساز آگاه

ن یشنهاد داده است. در ایها پ ت آنیریمد یبرا ییها، راهبردها ن تفاوتیبر ا یگذار و صحه نشناخت

یکی از سنن  منزلۀو تنوع ملی و قومی در جوامع انسانی را به  ،ها، تمایزها تفاوتم تا یآن پژوهش بر

و به این سؤال پاسخ بدهیم که عدم مدیریت  کنیمربوبی در تدبیر حیات اجتماعی انسان واکاوی 

 منزلۀها را به  و رابطۀ بین انسان آورد میزمینۀ واگرایی اجتماعی را پدید  ها چگونه  تفاوتاین 

راهبردهای قرآن برای زد؟ عالوه بر این، ااند جایگاه انباشت سرمایۀ اجتماعی به مخاطره می

 کدام است؟ ،که منجر به ارتقای سرمایۀ اجتماعی بشود یادشده، اجتماعی یزهایت تمایریمد

 نظری پیشینة
 اجتماعی ةسرمایمفهوم 

 دیگر است، ماهیتی جمعی ها با یک اجتماعی مبتنی بر روابط و تعامالت انسان سرمایۀاز آنجا که 

شود. این موضوع  )و نه فردی( دارد. بنابراین، منافعش به تناسب همۀ اعضای رابطه را شامل می

تر باشد سرمایۀ بیشتری تولید  شود هر چه دایرۀ عضویت در شبکه و فعالیت در آن وسیع باعث می

(. در واقع، 1398)بنائی و همکاران  تری برای اعضا به ارمغان آورد و منافع گسترده و انباشته شود

بخشی از  چهیک گروه  ۀسرمایۀ اجتماعی چیزی نیست جز قابلیت مردم برای همکاری، چه به مثاب

(. 462 :1377 کلمن) دارد هایی که نفعی مشترک را در بر یک سازمان، برای اجرای پروژه

سرمایۀ اجتماعی پذیر است. از این رو،  بر مدار هنجارهای مشترک امکان ،الجرم گیری روابط، شکل

که  ،این هنجارها بنابراین، .ندشو میکه به همکاری منتهی  دانسته شده استناظر به هنجارهایی 

ها  در صورتی معنا دارند که بیش از یک فرد در آن ،دهند شالودۀ سرمایۀ اجتماعی را تشکیل می

کارکرد اصلی هنجارهای مشترک ایجاد اعتماد است که باعث (. 13 :1379فوکویاما ) سهیم باشد

(. ساخت مفهومی سرمایۀ 1399)ردادی  شود پیوسته ماندن و فعالیت جمعی اعضای شبکه می
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سان یک  هتوان آن را ب می . بنابراین،هنجارها و اعتماد استقرار یافته است و اجتماعی بر روابط

دیگر ارتباطی  مند با یک ها که به طور نظام ای از انسان مجموعه ؛کردعریف سیستم تعامالتی ت

رسانند.  سود می دیگر یکای و بر پایۀ اعتماد دارند و از مجرای این تعامالت چندسویه به  شبکه

از حیث توان و  هایی که قبالً دهند؛ انسان ها تشکیل می ورودی سیستم سرمایۀ اجتماعی را انسان

ترین عامل تواناساز رواج حس اعتماد  اند. مهم رقراری تعامالت انسانی توانمند شدهتمایل به ب

 (.1398عمومی در جامعه است )بنائی و همکاران 

 تحقیقپیشنیة 

ای فراهم آورده است و  رشته بین مطالعات ۀعرصهای تحلیلی نوپدیدی در  ظرفیتسرمایۀ اجتماعی 

ی علوم انسانی و اجتماعی گواه بر این معناست. در ها محوریت آن در مطالعات مربوط به حوزه

گرفته، توجه به جایگاه دین در تولید و ارتقای سرمایۀ اجتماعی بسیار  میان انبوه مطالعات صورت

ایجاد التزام  از طریق (502: 1376)گیدنز  حائز اهمیت است. نقش دین در حفظ انسجام اجتماعی

بر  توانمندسازی افراد برای فائق آمدن ،(196: 1386زر )کو های جامعه اخالقی در برابر خواست

)کوزر  و همچنین پیونددهندگی افراد جامعه بر مبنای نظام عقیدتی مشترک ، تمایالت خودخواهانه

از کارهای  است.ده آورمحور را فراهم  زمینۀ مطالعات سرمایۀ اجتماعی با رویکرد دین (33 :1386

و توسعۀ  ،دین، سرمایۀ اجتماعی»مقاالت  ن اشاره کرد بهتوا میگرفته در این زمینه  صورت

نقش نهادها و رفتارهای دینی در تقویت و »(، 1383)کتابی و همکاران  «اجتماعی و فرهنگی

دین و »(، 1387)شریفی  «های دینی اعتماد و آموزه»(، 1386)ضرغامی  «انسجام سرمایۀ اجتماعی

طراحی مدل »(، 1386 )فصیحی «سرمایۀ اجتماعی دین و»(، 1387)خلقیان  «اجتماعی ۀسرمای

و ... عالوه  ،(1394)کریمی و همکاران  «های سرمایۀ اجتماعی از منظر نظام اسالمی مفهومی مؤلفه

های دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است که به صورت کتاب  تالش یادشدهبر مقاالت 

علیینی ) های اسالمی ایۀ اجتماعی در آموزهسرماند از:  ها عبارت ترین آن مهم ؛چاپ شده است

(. سرمایۀ 1398زاده و همکاران  ترک) کاوش مفهومی سرمایۀ اجتماعی در قران کریم و (1391

مباحث نظری سرمایۀ اجتماعی و عناصر آن از قبیل نظر ماز  و آثار مشابه یادشدهاجتماعی در آثار 

ه شده است. با عنایت به اینکه در نوشتار حاضر نگاشت و ... ،ها، هنجارها، مشارکت اعتماد، ارزش
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د شمالحظه نیز به تمایزات اجتماعی پرداخته شده است، آثاری که در این زمینه نگاشته شده است 

فرزانه  و اورعی )صدیق «دین و واگرایی اجتماعی» ۀمقال اند از: ها عبارت ترین آن مهماز  دو موردکه 

و آن را در دو سطح تمایز بین  اند دین پرداخته ۀواگرایانه به اثر نویسندگان در این مقالکه  ،(1398

 ، واند پیروان و ناپیروان دین و بین پیروان یک دین بر اساس درجات مختلف دینداری تحلیل کرده

)شامحمدی و  «های اجتماعی از نظرگاه اسالمی با تأکید بر روابط اجتماعی مدیریت تعارض»مقالۀ 

ها را در سطح روابط  مدیریت تعارض اند هکردنویسندگان در آن تالش  ، که(1398همکاران 

با  یادشدهتحقیقات . کننداخالق و اصالح رفتار مطالعه  حاصال و فردی بر مبنای اصالح پندارها بین

موضوعی  ۀگستر. از نظر 1وجود قرابت محتوایی از دو جنبه با نوشتار حاضر متفاوت است: 

یقات تعارض احتماعی را در ارتباط با سرمایۀ اجتماعی مطالعه از تحق یک هیچ ، کهپژوهش

شده نویسندگان تالش  در تحقیقات معرفی ، که. از نظر گسترۀ محتوایی پژوهش2 ؛اند هکردن

اجتماعی آن را در تنظیم  آثاریا اینکه  کنندنقش دین را در ارتقای سرمایۀ اجتماعی مطالعه  اند هکرد

 مباحثمحورانه در  زاویۀ جدیدی از مطالعات دین این تحقیق تالش شد اما در کنند.روابط بررسی 

های ربوبی در تدبیر نظامات  . با این توضیح که سنتگیردسرمایۀ اجتماعی مورد توجه قرار 

تماعی است و سپس عاملی برای جگیری حیات ا که نخستین کارکرد آن در شکل ،اجتماعی

تواند عاملی برای  یست اجتماعی انسان است، چگونه میارتباطات اجتماعی و ارتقای سطح کیفی ز

توجه به  ؟گیری سرمایۀ اجتماعی یا فرسایش آن باشد واگرایی اجتماعی و در نتیجه عدم شکل

های ربوبی در تدبیر نظامات اجتماعی در مطالعات مربوط به سرمایۀ اجتماعی صورت نگرفته  سنت

 نو است. یو نگاه است و تحقیق حاضر از این منظر دارای زاویه

 اجتماعی سرمایةو  اجتماعی واگرایی

واگرایی اجتماعی است. از آنجا اجتماعی همبستگی و  ۀاز جمله مفاهیم اساسی در تحلیل سرمای

که ایدۀ محوری سرمایۀ اجتماعی بر روابط بنیان نهاده شده است و همبستگی و واگرایی اجتماعی 

مدیریت سرمایۀ اجتماعی  گفتتوان  می ،گویند بط سخن مینیز از همبسته بودن یا واگرا بودن روا

در گرو مدیریت عناصر و متغیرهای ناظر به همبستگی و واگرایی اجتماعی است. همبستگی 

اجتماعی عنصری است که شیرازه و پیونددهندۀ اعضای گروه است و بدون آن گروه اجتماعی به 
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در یک گروه شبکۀ کنش اجتماعی متقابل  شود. به عبارت دیگر، در جامعه یا اشخاص مبدل می

وجود دارد و همبستگی به میزان احساس تعهد و تعلق همراه با عاطفه و محبت بین اعضای آن 

در وضعیت واگرایی اجتماعی (. اما 12: 1398فرزانه  و اورعی )صدیق جامعه و گروه بستگی دارد

افع یابد و تأمین من گروه تقلیل میاحساس تعلق و تعهد مبتنی بر محبت بین اعضای یک جامعه و 

پیامدهای واگرایی اجتماعی در شکل نوعی نابسامانی شود.  شخصی مقدم بر منافع گروهی می

فردی و در قالب تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دیگرخواه او 

ارآیی خود را از های وجدان جمعی ک این تعارض این است که خواسته ۀنتیج .شود متجلی می

ای که در حالت واگرایی اجتماعی قرار دارد،  جامعه .(329: 1380)سلیمی و داوری  دهند دست می

 .های الزم برای ایجاد و رونق سرمایۀ اجتماعی خود را از دست داده است در حقیقت، زیرساخت

تباطی استوار است و به های ار  زیرا سرمایۀ اجتماعی بر روابط و پیوندهای بین افراد در درون شبکه

ی و کیفی گسترده باشد سرمایۀ اجتماعی نیز رونق خواهد هر میزان که سطح تعامالت به لحاظ کمّ

های  ظرفیت گسست روابط را دارد تمایزها و تفاوت زمینهاز جمله عواملی که در این  .یافت

ریت صحیح و شود و عدم مدی اجتماعی است که به صورت طبیعی در جوامع انسانی یافت می

تواند بر گسست و واگرایی اجتماعی بیفزاید. ظهور این گسست در عناصر  ها می هنگام آن هب

گاهی اوقات تمایزها موجب از هم گسیختن  .گانۀ سرمایۀ اجتماعی امکان اثرگذاری دارد سه

مره و و جنبۀ روز نیستافزا  درون شبکه هم شود و روابط افراد ها و ساختارهای ارتباطی می شبکه

موجب گسست ارتباط  هاتمایزگاهی اوقات گیرد.  عضویت صرف بدون اثرگذاری به خود می

موجب به مخاطره افتادن  هاو گاهی اوقات تمایز .شود فردی از طریق برچیدن عنصر اعتماد می بین

جب کاهش وشود که این خود م ارتباطی می های فردی و ایجاد ناهنجاری هنجارهای مطلوب بین

بنابراین، مدیریت سرمایۀ اجتماعی و استفاده  شود. بین افراد و در نتیجه گسست ارتباط می اعتماد

ها و   های اجتماعی در گرو مدیریت تفاوتفرایندیکی از منابع اصلی برای مدیریت  منزلۀاز آن به 

جستاری در قرآن نشان کند.  هایی است که به صورت طبیعی در حیات انسان ظهور می تعارض

و راهبردهای کالن  ردداهای طبیعی در جامعۀ انسانی توجه  اهمیت مدیریت تفاوت هبهد قرآن د می

 است تا از این رهگذر از واگرایی اجتماعی بکاهد.ده کرارائه  زمینهمدیریتی در این 
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 های تحقیق یافته

ود زندگی اجتماعی و قوانین حاکم بر آن همواره مورد توجه اغلب متفکران بوده است. با وج

های اجتماعی در  ن و پیدایش اندیشهآتداوم  و منشأ حیات اجتماعی انسان دربارۀاختالف نظری 

کنند  و بیان می رنددابستر تاریخ، همگان بر ضرورت برخورداری انسان از حیات اجتماعی تأکید 

 ته استهای انسانی بشر همواره زیست اجتماعی داش مانده از تمدن جای خی بهیکه به گواه آثار تار

ها، عمری به درازای  تمدن همۀو زندگی اجتماعی، با وجود ناهمسانی در شناخت سابقۀ آن در 

این وجه از حیات انسان نیز به دلیل پیوند آن با علم  (.22، 1 ج :1390)آزادارمکی  حیات بشر دارد

گونه نبوده   ه یکها ب و در همۀ دوران انسان همواره در مسیر رشد و تکامل قرار داشته است ۀو اراد

تداوم و  و گیری . بررسی آیات قرآن بیانگر این است که شکل(92، 4 ج :1390)طباطبایی  است

هایی است که زمینۀ ارتباطات افراد انسانی با  ارتقای زیست اجتماعی انسان در گرو تفاوت

عبیه شده است ها در جوهرۀ خلقت نظام هستی ت ای از این تفاوت دسته .کند میدیگر را فراهم  یک

ها از  ، برخورداری انسانمثالًدیگر داشته باشند.  ها تمایل به ارتباط با یک شود انسان که موجب می

زمینۀ  وضعیتان زندگی متفاوت است و همین راستعدادهای انسانی یا امکانات معیشتی برای گذ

ای اجتماعی در گرو ه ت آورد. مدیریت این بخش از تفاو تعاون و مشارکت اجتماعی را فراهم می

 در غیر این .توجه به مصالح و منافع اجتماعی و مدیریت رفتارهای اجتماعی بر اساس آن است

گیری زیست اجتماعی انسان است، بر واگرایی  که عاملی برای شکل ،های طبیعی صورت تفاوت

 جتماعیارسال انبیا متوجه ساختن انسان به منافع و مصالح ا ۀفلسفاجتماعی خواهد افزود. 

 زدایی حفظ انسجام اجتماعی از طریق اختالف( و همچنین تالش برای 93، 4 ج :1390)طباطبایی 

در  ،شود که تحت عنوان دین از آن یاد می ،های انبیا آموزه بنابراین،. (213 بقره/) است بین مردم

طبیعی های  زمینه دربارۀافزایش معرفت انسان  زدایی از طریق وهلۀ نخست کارکرد اختالف

( تا از این طریق انسان با 111، 2 ج :1390)طباطبایی  و تهذیب او را دارد ،رشد اخالقیاختالف، 

 وکه انسجام اجتماعی حفظ و حراست  کندای عمل  به گونه زا های اختالف قرار گرفتن در موقعیت

اختالفات  و خاستگاه منشأاز منظر قرآن،  .شوددر عین حال منافع فردی و جمعی او نیز تأمین 

 تحلیل کرد.های الهی در تدبیر اجتماعی حیات انسان  ن سنتاتحت عنو توان را می اجتماعی
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 ن و اقسام آنهای اجتماعی در قرآ سنت

های قرآن، جامعۀ انسانی همانند سایر مخلوقات الهی با قوانین معین و خاصی به  بر اساس آموزه

مصالح فردی و اجتماعی با عنایت به  مۀهدهد. در وضع این قوانین  حیات خویش ادامه می

های مختلف جوامع بشری در نظر گرفته شده است. واژۀ خاصی که در ادبیات قرآن برای  نیازمندی

(. سنت الهی 13: 1379)حامدمقدم  است «سنت»رود  قانونمندی جامعه و تاریخ به کار می

هایی است که خدای متعال امور  ششود یا رو هایی است که نظام جهان بر اساس آن اداره می قانون

های الهی ناظر به  (. سنت409: 1388یزدی  حامصب) کند ها تدبیر و اداره می عالم و آدم را بر پایۀ آن

های الهی که با زندگی اجتماعی انسان در ارتباط  های فردی و اجتماعی انسان است. از سنت حوزه

های اجتماعی تعبیر  میان دو پدیده است به سنت و بیانگر رابطۀ تأثیر و تأثر ثابت و پایدار است

های الهی در  سنتعبارت شناختی مکتب اسالم را با  (. قوانین جامعه12: ق 1417)هیشور  شود می

های اجتماعی که برخی از  سنت .(409: 1388)مصباح یزدی  اند تدبیر جوامع نیز یاد کرده

 :دارندسه شاخصۀ اصلی  اند دهکرهای تاریخ  دانشمندان اسالمی از آن تعبیر به سنت

خ روابطى اتفاقى و یهاى تار عنى سنتیت داشتن آن است. یخ عمومیقت در سنن تارین حقیاول. 1

عى و یدارد و تا وقتى جهان در وضع عادى بر منوال طب ناپذیر ست. وضعى ثابت و تخلفیکورکورانه ن

پابرجا خواهد  نین قوانیت ایت و کلیمومشود، ع رى در آن مشاهده نمىییکند و تغ ر مىیاش س هانىیک

. روند به شمار میک قاعدۀ الهى ی و هاست ن سنتیبودن اى یخدا در سنن تاریخقت ین حقیدوم .2 ؛بود

شۀ یها براى پرورش اند بى داشتن آنیت غیخى و خصوصیهاى تار پافشارى قرآن روى الهى بودن سنت

اراده و  ار استیت بسیخ حائز اهمیهاى تار سنت قت سومى که دریحق. 3 ؛وابستگى انسان به خداست

که مرکز حوادث  شده استقت ین حقید فراوان بر ایتأک بنابراین،هاست.  با آن همواجهآزادی انسان در 

ر ییگونه تغ را خداوند هریز .گذرد ارادۀ انسان است ن جهان مىیگرى بر ایکى بعد از دیکه ى یایقضاو 

ب کند خداوند او یدست خود او سپرده و هرگاه ملتى راه راست را تعق را در زندگى انسان به مطلوبى

هاى مثبتى است براى انسان تا آزادى و انتخاب و  تیها موقع نیسازد. ا مند مى را از زندگى خوش بهره

با عنایت به همین ویژگی سوم باید گفت  .(92 ـ 83: 1381صدر  ←) م آزاد خود را نشان دهدیتصم

اریخ و حیات اجتماعی انسان خارج از اراده و اختیار انسان است و خواست انسان مندی ت اصل سنت
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اما در عین حال نحوۀ  .ها مؤثر نیست در پدیدار شدن یا از بین رفتن قوانین و روابط تکوینی بین پدیده

هماهنگی  ها یا عدم ها اعم از تالش برای هماهنگی با آن قوانین و رهیافت به آثار مثبت آن مواجهه با آن

ها دائرمدار اراده و اختیار انسان است. به همین جهت، برخی از دانشمندان اسالمی اراده و اختیار  با آن

های  سنتاند. بر این اساس،  های تاریخی و اجتماعی قرار داده بندی سنت انسان را مالک تقسیم

ه و اختیار انسان خارج است و اراد ۀشود که از حیط هایی اطالق می اجتماعی مطلق به آن دسته از سنت

ها  ل پیامبران و هدایت امتا، سنت ارسمثالًها نیست.  ها معلول افعال و رفتار اختیاری انسان تحقق آن

ادوار تاریخی  همۀیکی از قوانین الهی در  منزلۀها نیست، بلکه هدایت به  توسط آنان معلول افعال انسان

ده است تا آنجا که حتی نخستین انسانی که آفریده شد، حیات بشر جاری بوده و هیچ گاه منقطع نش

افعال و  قرار دارند که مسبوق بههای مشروط و مقید  سنت ،پیامبر بود. در مقابل ،خود ،)ع(دمآحضرت 

شود.  صادر میانسان از که  داردبه نوع رفتاری  بستگیها  و تحقق آن هستند ها رفتار اختیاری انسان

 های مشروط و مقید هستند یا سنت استدراج برای اهل کفر از مصادیق سنتبرای مؤمنان سنت امداد 

 .(444 ـ 409: 1388مصباح یزدی  ←)

که برای ایجاد و ارتقای سطح کیفی  ،های اجتماعی خداوند یکی از اقسام سنتدر ادامه به 

ت این سن پرداخته خواهد شد. ،زیست اجتماعی انسان در ساختار نظام هستی تعبیه شده است

ها و  های قومی و نژادی و وجود ملیت )تفاوت از وجود تفاوت و تمایزهای اجتماعیاست عبارت 

تاریخ حیات بشر وجود داشته و  سراسردر   این سنت سطوح حیات اجتماعی انسان. همۀاقوام( در 

تداوم حیات انسان جز از زیرا  .کند های تاریخ و اجتماعی بر آن صدق می ویژگی عمومیت سنت

ای از تاریخ حیات بشر این  در هر دوره . بنابراین،گذر زیست اجتماعی او امکان وقوعی نداردره

که در  با آن دائرمدار اراده و اختیار انسان است همواجهسنت پابرجا خواهد بود. از دیگر سو، نحوۀ 

است که در واقع، این انسان  های اجتماعی از آن یاد شده است. اینجا تحت عنوان مدیریت تفاوت

های اجتماعی بر کیفیت زیست اجتماعی خود بیفزاید یا اینکه آن را  تواند با مدیریت تفاوت می

ضمن تأکید بر اصل  ،ن کریم در این زمینهآمحفلی برای ظهور اختالفات اجتماعی قرار دهد. قر

سازی  وجود این سنت در حیات اجتماعی انسان، راهبردهایی را برای مدیریت آن به منظور بهینه

 حیات اجتماعی انسان و دستیابی به فواید آن پیشنهاد داده است.
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 های قومی و نژادی تفاوت

ها جعل شده است و  های اجتماعی که از سوی خداوند در حیات اجتماعی انسان یکی از سنت

های قومی و نژادی است. تاریخ حیات بشر هم  وجود آن مسبوق به فعل ارادی انسان نیست تفاوت

های قومی و  ها و تفاوت ادوار تاریخی اجتماع انسان آمیخته با تنوع همۀاین معناست که در گواه 

گاه پدیدۀ یکسانی از منظر قومی و نژادی در جوامع بشری وجود نداشته  نژادی بوده است و هیچ

ازدواج  و )زن و مرد( از منظر قرآن، نقطۀ شروع زیست اجتماعی انسان بر خلق زوج انسان است.

و گسترش افراد انسانی روی  (189 )اعراف/ های طبیعی و فطری مبنای کشش دیگر بر دو با یک آن

(. از دیگر سو، بر این معنا هم تأکید شده است که این گسترش 1 )نساء/ زمین به واسطۀ آن است

إِنَّا هَا النَّاسُ یا أَی» ای صورت پذیرفته است: های قومی و قبیله ها و تنوع بر اساس وجود تفاوت

مٌ یوَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِ  خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى

ها در اصل آفرینش یکسان هستند و جعل  همۀ انسانبر مبنای این آیه، . (13 )حجرات/ «رٌیخَبِ

های  خداوند به منظور فراهم کردن زمینه ۀناحیها از  ای و نژادی میان انسان قبیله و ومیهای ق تفاوت

هاست تا از رهگذر آن نوع انسان و  تکوینی برای پدیدار شدن حیات و زیست اجتماعی انسان

. وجود تنوع (326، 18 ج :1390طباطبایی ) اجتماع از هم فرونپاشد ۀرشتماند و بانسانیت او باقی 

 دادن دیگر برای انجام شود تا افراد انسانی انگیزه برای تعاون و همکاری با یک ها سبب می فاوتو ت

بدین ترتیب، . (3348، 6 ج :1425)قطب  تکالیف اجتماعی و رفع نیازهای اجتماعی داشته باشند

ده از به منظور استفاف پیوستگی اقوام و نژادهای مختل هم های اجتماعی موجب به ها و تفاوت تنوع

آورد. از رهگذر این شبکۀ ارتباطی،  و شبکۀ بزرگ ارتباطی را به وجود می شود میهای هم  ظرفیت

 و های قومی حکمت جعل تفاوتیابد.  و امکان تداوم و رشد می آید میاجتماع انسانی به وجود 

بیعی ها ط نژادی در همین معنا نهفته است و کارآمدی آن زمانی محقق خواهد شد که این تفاوت

صورت،  در غیر ایننظر قرار بگیرد.  د و بستری برای ایجاد همبستگی اجتماعی مدوانگاشته ش

های برساخته موجب تخاصم  گذاری ها و ارزش از طریق پدیدار شدن مالک یادشدههای  تفاوت

صر ااجتماعی و در نهایت گسست اجتماعی خواهد شد. راهبرد قرآن برای مدیریت این امر بر عن

 .شد ها پرداخته خواهد ی و ارتباطی تمرکز یافته است که در ادامه به تحلیل آنشناخت
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 ها بازنمایی یگانگی هستی انسانراهبرد نخست: 

های سرمایۀ اجتماعی مؤلفۀ شناختی است. مؤلفۀ شناختی سرمایۀ اجتماعی  ترین مؤلفه یکی از مهم

حقیقت، بعد  . دردکن میها را بیشتر  آن دیگر است و امکان تعامل ناظر به درک متقابل افراد از یک

گروه در جریان  یاعضاهای مشترک میان  پردازد که در پیام شناختی به آن دسته از موضوعاتی می

 کهای مشتر است. با این روش، درک متقابل میان افراد از راه زبان مشترک و مبادلۀ سرگذشت

سازمان  یاعضاسطح درک میان های مشترک موجب افزایش  شود. زبان و سرگذشت محقق می

. (36: 1386)الوانی  دهد بینی اقدامات سایر افراد افزایش می شود و توانایی افراد را برای پیش می

های  ترین جنبه کنندۀ سرمایۀ فکری مشترک هستند. مهم های شناختی سرمایۀ احتماعی بیان مؤلفه

)فقیهی و  های مشترک مشترک و حکایتاند از زبان و قواعد  این بعد از سرمایۀ اجتماعی عبارت

های شناختی ناظر به پیوندهای ذهنی بین افراد است. به هر میزان  (. در حقیقت، مؤلفه1384فیضی 

های انجمنی و  که پیوندهای ذهنی بین افراد در یک گروه یا انجمن با میزان باالیی از پیوستگی

(. ادراکات و 111 :1386)فیلد  ده خواهد شدباشد، بر میزان سرمایۀ اجتماعی افزو همراهساختاری 

ارتباطات خود را و  نندکگر تمایل پیدا ید شود تا افراد به یک های ذهنی افراد موجب می شناخت

کننده و بسزایی در تکوین سرمایۀ اجتماعی  های شناختی نقش تعیین توسعه دهند. از این رو، مؤلفه

 ،ها و ... انجمن و ها نظیر گروه ،های ارتباطی جامعهیندفرابدون آن حضور افراد در  دارند و اساساً

و  بیفزایدتواند بر همبستگی بین افراد  ها می منفعالنه یا بدون اثر خواهد بود. وجود این مؤلفه

های  اختالفات طبیعی بین آنان را وانهد. از جمله راهبردهای قرآن برای مدیریت اختالفات و تنوع

ها دارای خاستگاه واحدند. بازگویی  ر شناختی و معرفتی است که انساناجتماعی تأکید بر این عنص

پیشینۀ تاریخی حیات انسان و بازگرداندن آن به یک نقطۀ مشترک هویت انسانی انسان را یادآور 

از دیدگاه قرآن کریم،  .دکن میها ایجاد  های مشترک از نظر تاریخی بین انسان و حکایت شود می

به لحاظ تاریخی از حکایت ها  انسان همۀ اند و از این منظر ینش مشترکدر اصل آفر ها انسان

، گاهی به جنس مشترک خلقت انسان یعنی خاک اشاره شده زمینهدر این  مشترکی برخوردارند.

گاهی به حقیقت مشترک  ،(67 ، غافر/11 فاطر/ ،20 روم/ ،5 حج/ ،37 کهف/ ،59 عمران/ )آل است

که به یک فرد  ن از لحاظ مرد یا زن بودن و اشتراک آنان در انسانیتانسان و عدم تفاوت بین آنا
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و گاهی به منشأ و خاستگاه  ،(6 زمر/ ،189 اعراف/ ،98 انعام/ ،1 )نساء/ رسد می )ع(انسانی یعنی آدم

بنابراین، همۀ  (.13 اینکه دارای پدر و مادر مشترکی هستند )حجرات/مشترک انسان به لحاظ 

که های طبیعی  و پدر و مادری مشترک هستند و کثرت ،شترک، حقیقت مشترکها از جنس م انسان

به جهت حفظ بقای اجتماع انسان و رشد آنان در طول سالیان بشر به وجود آمده و آنان را در 

ها  منجر به بروز اختالف بین انسان دنبایو ... تنوع داده است  ،ها ها، زبان ها، نژادها، رنگ قومیت

های اجتماعی و تعلق  دیگر مزیتی ندارند و برخورداری نظر، افراد انسانی بر یکشود. از این م

های  ن خصومتآتبع   ها و به تعصب و ها داشتن به یک طبقۀ خاص اجتماعی عاملی برای برتری

 عدم تفاوت شناخت افراد یک جامعه یا طبقات مختلف اجتماعی آن نسبت به  اجتماعی نیست.

اجتماعی  ایفا کند؛های اجتماعی  گی از ظلمدتواند نقش اساسی در بازدارن می انسان ها با یکدیگر

ده کررا در آن جعل   و تفاوت کردهها ملهم  که تأسیس آن را خداوند در طبیعت و فطرت انسان

ای برای تکوین زیست اجتماعی انسان و حفظ و بقای نوع انسان باشد هم از  هم زمینهاست تا 

؛ 134، 4 ج :1390)طباطبایی  دشوتعالی انسان و حیات اجتماعی او میسر رهگذر آن امکان رشد و 

 (.574، 1 ج :1425قطب 

 و ها در اصل انسانیت از منظر جنس اشتراک انسان در زمینۀبنابراین، تقویت شناخت جامعه 

های اجتماعی و ارتقای  یک راهبرد در دستورالعمل مثابۀتواند به  حقیقت و منشأ مشترک والدی می

برده شود. کاربست این مقوله در ایجاد پیوند ذهنی بین افراد و  سطح فرهنگ اجتماعی به کار

های طبیعی را  ها و تنوع های مشترکی است که بر اساس آن افراد جامعه تفرق ساخت حکایت

دانند، بلکه آن را فرصتی برای حفظ نوع انسان  نمی  طلبی و تعصب برتری و تنها عاملی برای ظلم نه

پندارد. وجود  های اجتماعی می زیست اجتماعی او و تالش برای ارتقای آن از رهگذر تفاوت و

دهد که به طور  این پیوند ذهنی سطح شناختی سرمایۀ اجتماعی را از منظر قرآن تشکیل می

اصالت انسانی و اشتراک والدی. توجه  و ها در اصل جنس مشخص عبارت است از: اشتراک انسان

های طبیعی در یک  ها و کثرت شود تفاوت شناختی و پررنگ ساختن آن موجب میبه این عنصر 

و به  شود نوری که از یک منبع مشترک ساطع میپرتوهای بسان ؛ نقطۀ مشترک به همدیگر برسند

ها  انسان همۀاین شناخت بین  ۀتوسع ند.ا گر متفاوتید لحاظ میزان پرتوافشانی و جهت آن با یک



   35   یة اجتماعیت سرمایریمدو نقش آن در  از منظر قرآن یاجتماع یزهایتمات یریمد اصولتبیین 

ها با  آورد که بر روابط افراد و تعامالت آن طی در سطح ذهنی پدید مییک شبکۀ بزرگ ارتبا

 شود. و در مدیریت روابط اثربخش می افکند میهای مختلف ارتباطی سایه  دیگر در موقعیت یک

 در موقعیت تفاوت «تعارف»مدیریت ارتباط بر مبنای راهبرد دوم: 

که در حیات اجتماعی انسان پدیدار  ،یهای طبیع ها و تعارض یکی از راهبردهای مدیریت تفاوت

 مثابۀبه توجه به این حکمت و کاربست آن هاست.  ها و تعارض است، توجه به حکمت جعل تفاوت

 های طبیعی دارد. نقش بسزایی در مدیریت تفاوت دیگر ارتباط افراد با یک فراینددر  رویکرد ارتباطی

مؤلفۀ  ۀ اجتماعی در اینجا بحث خواهد شد.به همین علت از آن به عنوان مؤلفۀ ارتباطی سرمای

آید و این  ها شبکه به وجود می کند. در ارتباط متقابل میان انسان بر ارتباط میان افراد تأکید می ارتباطی

کنندۀ  ی بیانع(. بعد ارتباطی سرمایۀ اجتما1394خنیفر  و )صادقی شبکه حامل سرمایۀ اجتماعی است

(. در 1381)الوانی و سیدنقوی  هاست گر در طول مدت تعامل آندی نوع روابط شخصی مردم با یک

صورت،   کند. در این دیگر را مشخص می حقیقت، بعد ارتباطی رویکردهای کلی ارتباط افراد با یک

شود که به ایجاد اعتماد  انتظارات و عناصر هویتی مربوط به ارتباط مشخص می و ها الزام و هنجارها

ایجاد شبکۀ حامل سرمایۀ اجتماعی خواهد  و در نهایت رابطه،بطه، تعمیق گیری را بین افراد، شکل

ای در  کننده آورد که نقش تعیین را به همراه می یهای . معین بودن رویکردهای ارتباطی داراییانجامید

در  این امر. (1392)بهروان و بهروان  ها دارد ایجاد سرمایۀ اجتماعی از طریق روابط بین انسان

 امکاناثرگذار است؛ به این صورت که  ،گیرد میها شکل  که در بستر تفاوت ،ای ارتباطیه موقعیت

های معطوف به  و اراده شود میگرا  هم ارتباط با عنایت به رویکرد کلی ها تفاوتهای ناشی از  واگرایی

بازد،  یها رنگ م دهد. البته این بدان معنا نیست که تفاوت ارتباط را در یک راستای مشخص قرار می

 های ارتباطی در یک راستای مشخص و معین و اراده شود میبه رسمیت شناخته  ها بلکه تفاوت

اثر  اثر یا کم نظر قرار دادن انسانیت در ارتباطات میان افراد عاملی برای بی مد، مثالً .شود میگرا  هم

 هایی نظیر تعلق به یک نژاد یا قوم خاص است. شدن نقش تفاوت

ای در طول تاریخ زیست اجتماعی انسان هماره منشأ  قومی و قبیله و یعی نژادیهای طب تفاوت

های  صراحت از وجود تفاوت حجرات به ۀسور 13 ۀآی. و خاستگاه اختالفات بین آنان بوده است

ای سخن رانده است و آن را عاملی برای ایجاد و بقای زیست اجتماعی دانسته است.  قومی و قبیله



36     ،1401 بهار، 1، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

(. 22 )روم/ ها و نژادهاست ترین عنصر تمایزبخش قومیت اختالف زبانی و اختالف در رنگ مهم

ها در سه ساحت  آن در روابط بین انسانبرانگیز  اختالفها و اثرگذاری  سازوکار عمل این تفاوت

خود و نقص   کمال ۀانگاربندی است. در ساحت اندیشه،  یش و رفتار قابل صورتگرا و اندیشه

و پدیدار شدن غرور و تکبر در اخالق  یادشدهانگارۀ  دردر ساحت گرایش، تعصب  ،دیگران

 یابد. ظهور می خود و نفی دیگریطلبی نسبت به  رفتار، برتریت حساو در  ،انسان

رویکرد کلی ارتباط را بر های طبیعی  طح از تفاوتراهبرد قرآن کریم برای مدیریت این س

 .دکن میمعرفی  ،به معنای تالش برای شناخت متقابل ،«لتعارفوا»حجرات،  ۀسور 13 ۀآیمبنای 

است. علم به معنای مطلق آگاهی از چیزی است؛ اما عرف  «علم»غیر از « عرف» ۀماداز  «تعارف»

نای اطالع بر یک چیز و علم به خصوصیات (. عرف به مع15: 1400)عسکری  اخص از آن است

تنها  ها نه بر این اساس، تفاوت(. 97، 8 ج :1368)مصطفوی  و آثار آن و تمیز آن از غیر است

دیگر  ها درصدد شناخت یک عاملی برای اختالف نیست، بلکه بستری برای این است که انسان

ها  ک امر جز از رهگذر تفاوتزیرا بخش قابل توجهی از معرفت و شناخت نسبت به ی .برآیند

د. نآور و در نتیجه امکان شناخت را فراهم می تمیز و ها امکان قیاس تفاوت .امکان وقوع ندارد

، 6 ج :1425)قطب  سازد های اجتماعی را میسر می تالش برای شناخت متقابل تعاون و همکاری

. سطوح مختلف ارتباطی در کند های الزم برای تعامالت اجتماعی را ایجاد می ( و انگیزه3348

، اساساًگیرد.  دیگر شکل می های مختلف بر مبنای شناخت متقابل افراد از یک جامعه و در حوزه

های متفاوت  دیگران و شناخت داشته دربارۀتمایل انسان به ارتباط با دیگران بر مبنای کنجکاوی او 

اگر شود. و  است ایجاد میآن فاقد که خود  یهای آنان و نیز تالش برای بهره بردن از توانمندی

مردم یکسان و شبیه هم بودند، امکان  ۀهمداشت و  ها وجود نمی فرض شود که این تفاوت

رشتۀ  رفت و اساساً ای از بین می شناخت و در نتیجه انگیزه برای مشارکت در چنین جامعه

این استوار است که تالش قرآن برای  (.327، 18 ج :1390)طباطبایی  سستگ اجتماعی از هم می

های قومیتی و نژادی و ... عامل ایجادی  و ارتقا یابد. تفاوتشود حیات اجتماعی انسان حفظ 

راهبرد مشخصی  دبایارتقای آن تالش کند،  بخواهد برایزیست اجتماعی انسان است و اگر انسان 

بی لط عاملی برای برتری ها ها به کار بندد؛ وگرنه این تفاوت برای مدیریت ارتباطات در بستر تفاوت
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های آن را نیز  و عالوه بر نقش کاهنده در کیفیت زیست اجتماعی انسان بنیان شود میو تخاصم 

یک رویکرد کلی در ارتباطات بین افراد  منزلۀو لحاظ کردن به « تعارف». راهبرد کند میتهدید 

ها  فراد و جوامع انسانی تفاوت. بر این اساس، ادکنبسزا ایفا  یها نقش تواند در مدیریت تفاوت می

مؤلفۀ  منزلۀ. کاربست این رویکرد به انگاشت و در بستر آن تالش خواهند کردخواهند را طبیعی 

سرمایۀ اجتماعی از نظر نقش آن در مدیریت ارتباطات است؛ به این معنا که افراد یا جامعه در 

های  تقابل از هم، درک نیازمندیها را عاملی برای شناخت بیشتر و م ارتباط با دیگران تفاوت

در چنین وضعیتی، افراد تالش خواهند کرد تا  .ندکندیگر، مشارکت و تعاون اجتماعی قلمداد  یک

و کنند شود شناسایی  که موجب ایجاد اعتماد میرا ی و عناصر بیابندهای ارتباط با دیگران را  زمینه

 کار بندند.هنجارهای ارتباطی متناسب با آن را در مقام عمل به 

 )تقوای اجتماعی( کسب مزیت نسبیتالش برای تمایل به راهبرد سوم: مدیریت 

های طبیعی از  به منظور مدیریت ارتباط در بستر تفاوت« فتعار»گونه که بیان شد، راهبرد  همان

گراست و  شناختی، انسان کمال ، به لحاظ مبانی انساناین سوی قرآن پیشنهاد شده است. با وجود

های فردی به منظور ایجاد مزیت نسبی در  از وجوه کمال برای او تالش برای کسب توانمندییکی 

 قیاسی بیافریند و در یها برای خود ارزش کند میقبال دیگران است. انسان به لحاظ فطری تالش 

. همین امر (198، 22 ج :1371)مکارم شیرازی  آن ببالد هبهای دیگران  ها و توانمندی با ارزش

سازد.  های اجتماع را استوار می و پایه کند میهای انسانی را در جامعه فراهم دنۀ ظهور استعدازمی

 گرفت، اساساً اگر این تالش فطری از سوی انسان بر مبنای قیاس خود با دیگران صورت نمی

ارتقای زیست اجتماعی انسان محقق کرد و  استعدادهای انسانی فرصت ظهور و بروز پیدا نمی

های طبیعی در حیات انسان وجود دارد و از سوی دیگر انسان  . بنابراین، از یک سو تفاوتشد نمی

های خود با دیگران است. این  به لحاظ فطری به دنبال کسب مزیت نسبی بر دیگران و بروز تفاوت

های  از تفاوت یکزیرا هر  .افزاید ها می امر بر پیچیدگی کنش اجتماعی انسان در مدیریت تفاوت

های فردی و کسب  یعی که در حیات انسان تعبیه شده است و تالش فطری انسان بر خلق ارزشطب

جایی که صرف توجه  رود؛ تا ای برای بروز گسست اجتماعی به شمار می مزیت به واسطۀ آن زمینه

 تواند کارساز باشد. ها نمی برای مدیریت تفاوت« تعارف»به راهبرد 
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شناسانه عنصر تقوا را پیشنهاد  های اجتماعی و انسان ین پیچیدگیقرآن کریم برای گذر انسان از ا

 که تقوا یک حالت روحی و معنوی است شود. یاد می« تقوای اجتماعی»که در اینجا به  استده کر

 اثرش در ضبط و مالکیت نفس است. الزمۀ تقوا قدرت اراده و مالک حوزۀ وجود خود بودن است

های  دهد که مزیت در روابط اجتماعی به فرد این امکان را می تقوا (. بنابراین،201: 1395)مطهری 

در واقع تقوا میل به مذموم آن ممانعت به عمل آورد.  آثارو از ظهور  کندنسبی خود را مدیریت 

ظهور  ۀبلکه تقوا در اینجا نحو ،زیرا آن امری ضروری است ،کند کسب مزیت را مدیریت نمی

در اینکه آیا فرد مزیت نسبی خود را عاملی برای  کند؛ یریت میاجتماعی مزیت نسبی فرد را مد

ی را عامل نفع رساندن کند یا این مزیت نسب تعامل می دیگراناین انگاره با  باپندارد و  طلبی می برتری

های  بنابراین، تقوا ناظر به قابلیتدهد.  و ایجاد زمینه برای رشد و ارتقای دیگران قرار میبه اجتماع 

. فردی که خصیصۀ طلبی یا همیاری اجتماعی است فرد برای مدیریت دوگانۀ برتریدرونی 

و بر عمق آن  کندکند تا فاصلۀ بین خود و دیگران را حفظ  تالش خود را می همۀطلبی دارد  برتری

های نسبی خود و  به دلیل حفظ مزیت صرفاًد کن میبیفزاید و اگر هم مبادرت به روابط اجتماعی 

چنین روابطی تا زمانی دوام خواهند داشت که  آن است. پرواضح است که اینافزایش سطح 

کنندۀ منافع فرد باشد. در مقابل، فردی که توانسته است با اتکا به نیروی روحی و معنوی تقوا بر  تأمین

های نسبی  طلبی فائق آید، روابط اجتماعی را محفلی برای به اشتراک گذاردن مزیت خصیصۀ برتری

های جمعی برای تسهیل دستیابی به منافع جمعی خواهد دانست. در  در نتیجه ظهور توانمندی وافراد 

های جمعی خواهد داد و همین امر بر  طلبانه جای خود را به انگیزه های منفعت چنین وضعیتی، انگیزه

ز یکی ازیرا  .ارتقای سطح سرمایۀ اجتماعی از طریق توسعۀ اعتماد طرفینی اثرگذار خواهد بود

 یهای ایجاد و تقویت اعتماد زمانی است که افراد احساس کنند دیگران در روابط اجتماعی نگاه پایه

 و برداری بهره و ها نیز در ایجاد ندارند؛ بلکه خود آن ،برای نیل منافع شخصی خود ،ها ابزاری به آن

های نسبی آنان مهم  تافراد و مزیچنینی از روابط،  خلق و توسعۀ منافع نقش دارند. در موقعیت این

ها و نیازهای طرف مقابل را بفهمد و تصدیق کند. این تفاهم  شود و هر طرف باید خواسته انگاشته می

دیگری اقدام و در روابط نیاز  تواند برای رفع  یابد که هر فرد می ای توسعه می تا نقطه متقابل نهایتاً

 (.49: 1395مکاران متین و ه )زارعی رسانی کند متقابل به دیگران خدمت
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گونه که بیان  در تحلیل کاربست تقوا در روابط اجتماعی باید به این نکته توجه داشت که همان

گراست و از رهگذر آن به دنبال کسب مزیت نسبی برای خود و  کمالبه حکم فطرت شد انسان 

)طباطبایی د کنایجاد فاصله با دیگران است تا برای خود کرامت و شرافتی نزد سایرین ایجاد 

برتری و ارزشمندی برخاسته از  و تالش انسان برای کسب فضیلت بنابراین، (.327، 18 ج :1390

نهاد فطرت انسان است و از آنجا که عناصر فطری انسان قابل تغییر و تبدیل نیست و وجود هر 

 (73: 1395خسروپناه ؛ 23: 1379)جوادی آملی  (30 )روم/ ها سرشته است انسانی با این واقعیت

گیری  شکل و اساساً آید میها امری طبیعی به شمار  تالش انسان برای کسب ارزش گفتتوان  می

تصور  .(198، 22 ج :1371)مکارم شیرازی  هاست زیست اجتماعی انسان در پرتو همین تالش

انی را اجتماع انسو  دارد میبازای  رونده گونه حرکت پیش ها جامعه را از هر گونه تالش فقدان این

ها در پرتو حیات  ظهور این تالش کشاند. میو در نهایت به نقطۀ نابودی  کند می دچار رکود

ای به نام کسب مزیت نسبی در قبال دیگران را به دنبال خواهد  اجتماعی و ارتباط با دیگران پدیده

یت های کرامت و ارزشمندی را به رسم قرآن اصل وجود تالش انسان برای کسب مؤلفهداشت. 

عناصری که مزیت  با؛ اما بر آن است تا انسان را (13 )حجرات/ و بر آن تأکید دارد شناسد می

کند  موهوم و غیرحقیقی ایجاد می و او را از عناصری که مزیت زدساحقیقی به دنبال دارد آشنا 

 بنابراین، قرآن، برای انسان دو نوع مزیت موهوم و مزیت حقیقی متصور است. برحذر دارد.

های غیرحقیقی ناشی شده است.  شود که از عناصر و مؤلفه زیت موهوم به حالتی گفته میم

توضیح آنکه بسیاری از مردم به دلیل دلبستگی به زندگی مادی دنیا الجرم امتیاز و کرامت را در 

د و همۀ نکن جو میو جست ،حسب و نسب و امثال آن و جمال و مزایای زندگی دنیا، یعنی در مال

گیرند تا با آن به دیگران فخر بفروشند و  توان خود را در به دست آوردن آن به کار می تالش و

(. از منظر قرآن، 327، 18 ج :1390)طباطبایی  برای خویشتن کرامت و سروری کسب کنند

امکانی برای ابتال و امتحان  ؛ بلکهندنفسه مایۀ رشد و کرامت انسانی نیست  مادی فی یها برخورداری

کنندۀ جهات رشد و کرامت انسان  ها تعیین برداری از آن نحوۀ بهره ،بنابراین(. 15 )تغابن/ هستند

های مادی  د و کرامت را در فزونی برخورداریودچار این خطای محاسباتی ش دنبایو انسان  است

دلیل بر مزیت نیست که کسی  های دنیا لزوماً (. فزونی برخورداری2910، 5 ج :1425)قطب  بداند
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 ۀمرحل؛ بلکه گاهی اوقات انسان را تا کندو سروری  شدفروبآن بر دیگران فخر  هبواهد با اتکا بخ

. ارزشمندی این قبیل امور به این است که (81ـ  76 )قصص/ رساند شقاوت و هالکت نیز می

 ؛ وگرنه خود این امور فی حدکندتقرب به خدا را فراهم  ۀزمینگیری از آن  انسان بتواند با بهره

سورۀ حجرات نیز به این امر اشاره  13 ۀآیدر  (.37 )سبأ/ نفسه تقرب به خدا را به همراه ندارد

که عاملی برای ایجاد  ،را و ...( ،ای )قومی، قبیله ها وجود تفاوت و تنوع که برخی از انسان شده

 ،رود میحیات اجتماعی انسان و ارتقای آن است و زمینۀ گسترده برای همیاری اجتماعی به شمار 

هاى موهوم و خالى  تیا مزیگونه مزا نیکه ا درحالىدهند.  طلبی خود قرار می دستاویزی برای برتری

شقاوت و هالکت  ۀمرحلد و او را تا نده نمى انساناى شرف و کرامت به  و ذره اند قتیاز حق

 .(327، 18 ج :1390)طباطبایی  ندنک ساقط مى

های حقیقی  که از عناصر و مؤلفه قرار دارندحقیقی های  های موهوم، مزیت در مقابل مزیت

از سوی قرآن معرفی شده است تقواست.  زمینهترین عنصری که در این  گیرند. مهم میت ئنش

در گذر و متزلزل بلکه در اموری قرار داده است که دخداوند ارزش واقعی انسان را نه در امور زو

(. کرامت 199، 22 ج :1371)مکارم شیرازی  ر داردعنصر تقوا قراخصوص  بهارتباط با ذات انسان 

یک قابلیت درونی در  منزلۀبه  ،(. تقوا13 ات/ر)حج بیشتر انسان در پرتو میزان تقوای اوست

های نژادی و  طلبی به واسطۀ تعلق مدیریت تمایالت و غرایز انسانی، فرد را مهیای غلبه بر برتری

زیرا کرامت انسان در پرتو حفظ  .کرامت انسان استکند. رهاورد این امر حفظ  قومی و ... می

های شخصیتی انسان در خط اعتدال است و هر عاملی که موجب شود انسان از جهت اعتدال  بنیان

دار خواهد کرد و از آنجا که  به سمت و سوی افراط یا تفریط کشیده شود کرامت انسانی را خدشه

اخالقی و رفتاری مصون  و های افراط و تفریط عقلی شود انسان از لغزیدن در جنبه تقوا موجب می

 رود. و محفوظ بماند عاملی برای حفظ کرامت انسان به شمار می

طلبی برخی بر برخی  گذاری افراد جامعه بر اساس تعلقات قومی و نژادی و ظهور برتری ارزش

سان رفتارهای  سازد و بدین دار شدن کرامت انسانی را فراهم می دیگر در پرتو آن زمینۀ خدشه

از اصول انسانی مطابقت  یک زند که با هیچ خشن و تند از او در قبال دیگران سرمی و متعصبانه

ها قرار داده هدفى است که بر  هدف زندگى انسان ،به علم خود ،خداوند آنچهندارد. توضیح آنکه 
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یرا این امور، ز آید تنازع و تعرض به حقوق دیگران پیش نمی و سر به دست آوردن آن اختالف

خالف تقواست و کسی که تقوا را هدف خود قرار داده است برخالف اقتضائات آن اقدام  ،خود

ها  یزیها و خونر جنگ و ها هاى موهوم مزاحمت هدفبرای به دست آوردن  عکس،بر .کند نمی

ش یاهد بخو کسی مى هر ،طلبی انسان به دلیل محدودیت منابع و البته میل قدرت، زیرا .دیآ ش مىیپ

های مادی را به صورت حداکثر در  گران منابع را به خود اختصاص دهد و برخوردارییاز د

و این زمینۀ اختالف و گسست اجتماعی  (328، 18 ج :1390طباطبایی  ←)درآورد انحصار خود 

. نکتۀ قابل توجه این است که قرآن معرفی تقوا به عنوان مالک برتری را به آورد را پدید می

دارد که خود این مالک و اقتضائات آن به دو گونۀ سلبی و ایجابی زمینه را برای  ای بیان می هگون

نظر قرار  حتی با مد را، طلبی اجتماعی گونه برتری آورد و ریشۀ هر همیاری اجتماعی فراهم می

ته خشکاند. از جهت سلبی، اگر تقوا رهاوردی از جهت برتری نسبت به دیگران داش می ،دادن تقوا

ها از  مالک برتری بر سایر انسان منزلۀقرار دادن تقوا به  باشد، فقط برتری در نزد خداست و اساساً

إِنَّ اللَّهَ » فرماید: مغایر با تقواست. به همین دلیل، در انتهای آیۀ مورد بحث می ،سوی انسان، خود

راحتی قابل  باطنی است و به تا به این حقیقت اشاره کند که تقوا یک صفت روحی و« .ریخَبِمٌ یعَلِ

 دتوان حقیقت برتری افراد در تقوا نیز تنها در علم الهی جا دارد و نمی بنابراین،سنجش نیست. 

کنند با ارتقای سطح  مالکی برای برتری بر غیر قرار بگیرد. با این بیان، افراد مؤمن به خدا تالش می

درجۀ تقوای فرد  قدرکنند. هر  د دست پیدا تقوای خویشتن به درجات باالیی از کرامت نزد خداون

های اجتماعی که دستاویز تفرقه و تشتت اجتماعی  بیشتر باشد، به همان میزان از ورود به موقعیت

تنها  های اجتماعی نه طلبی است اجتناب خواهد کرد. در چنین وضعیتی، تفاوت بر اساس برتری

کسب  و دیگر لی برای شناخت بیشتر از یکعاملی برای گسست اجتماعی نخواهند بود، بلکه عام

مشارکت اجتماعی به منظور توسعۀ کیفیت  فرایندکارگیری آن در  های نسبی در پرتو آن و به مزیت

زیست اجتماعی خواهد بود. اما از جهت ایجابی، با توجه به اینکه مفهوم تقوا در آیات قرآن 

که مصداق و  کردنه بیان  گو توان این است، میمتناسب با سیاقی که در آن به کار رفته است متفاوت 

است  ،اعم از موهوم و حقیقی ، هایی که زمینۀ وجود مزیت اجتماعی ظهور عملی تقوا در موقعیت

(؛ یعنی 124، 7 ج :1424)مغنیه  ها عبارت است از خدمت کردن به مردم و منفعت رساندن به آن
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ی اجتماعی، میدان فراخی را برای به اشتراک گذار مالک ارزش مثابۀبه  ،مالک قرار دادن تقوا

پیوند آورد و  میهای دیگران فراهم  ها و توانمندی های خود با مزیت ها و مزیت گذاردن توانمندی

توان به  از تقوای اجتماعی می بنابراین .دکن میتر  ها را در جهت تأمین منافع جمعی عمیق بین انسان

 و توزیع بهینۀ سرمایۀ اجتماعی یاد کرد. های اصلی تولید یکی از مؤلفه منزلۀ

 نتیجه

روابط اجتماعی جایگاه تولید و توزیع سرمایۀ اجتماعی است. بر این اساس، مدیریت روابط و 

گرایی و واگرایی آن الزمۀ توسعۀ سرمایۀ اجتماعی است. تجربۀ تاریخی  عناصر اثرگذار بر هم

های  ها و تنوع جتماع انسان همواره با تفاوتحیات اجتماعی انسان نشان داده است که ساختار ا

 ،تبع آن تفاوت زبانی، رنگ و به ،از جمله تنوع ملیتی، قومی، نژادی آمیخته بوده است؛ گوناگون

گرایی و ظهور  ها نقش بسزایی در واگرایی و هم مواجهه با این دست از تفاوت ۀو ... نحو ،فرهنگ

های  تعصب و طلبی ها منشأ و خاستگاه ظهور برتری ت. اگر این تفاوردبرخی خلقیات اجتماعی دا

و پایگاه ایجاد و  شود می انحصارگرایی و ... باشد، بر واگرایی اجتماعی افزوده و ای قومی و قبیله

. پدیدۀ نژادپرستی در برخی کشورها یا افتد میبه مخاطره  ،توزیع سرمایۀ اجتماعی، یعنی روابط

طلبانه از سوی یک قوم یا تضعیف آن از سوی دیگر  ای برتریه پدیدۀ تالش برای ایجاد انگاره

است. واکاوی  یادشدههای  اقوام در برخی جوامع ماحصل مواجهۀ ناصحیح و خطاناک با تفاوت

ها در نظام هستی یک امر طبیعی است و  در این زمینه بیانگر این است که این تفاوتن آقرآیات 

ن و تداوم آن در طول تاریخ حیات بشر در گرو همین پدیدار شدن حیات اجتماعی انسا اساساً

نظام آفرینش انسان جعل  ۀادارتدبیری خداوند برای  هها بوده است. در واقع، یکی از وجو تفاوت

شود.  یاد می مطلق های اجتماعی ای است که از آن به سنت های قومی و قبیله تکوینی تفاوت

توسعه یا حذف اصل  یا تواند در تضییق ت و انسان نمیانسان اس ۀاز اراد خارج، این امر بنابراین

ها نحوۀ مواجهۀ خود و  با فهم و شناخت حکمت جعل تفاوت دبایاین سنت گام بردارد، بلکه 

. غایت این مدیریت کندها را مدیریت  های ارتباطی خود در پرتو آن سنت بخشی به موقعیت سامان

سازی حیات اجتماعی  ایۀ اجتماعی به منظور بهینهحفظ انسجام و همگرایی اجتماعی و تولید سرم

گونه تالشی از سوی انسان برای مستمسک قرار دادن این  صورت، هر  این انسان است. در غیر
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طلبی و ... منجر به نزول سطح کیفی حیات اجتماعی انسان و در  گونه برتری ها برای هر تفاوت

 شود. نی میمرتبۀ شدیدتر آن منجر به از بین رفتن نسل انسا

راهبردهایی را  یادشدههای  های ارتباطی انسان در پرتو تفاوت قرآن برای مدیریت موقعیت

ها زمینه را  ها و کاربست در مدیریت ارتباطی با دیگر انسان است و عنایت انسان به آنده کرمعرفی 

های  ابق با مؤلفهشده از سوی قرآن در تط راهبردهای معرفی. کند میگرایی اجتماعی فراهم  برای هم

ها  ها و تأکید بر اشتراک جنس و خلق انسان سرمایۀ اجتماعی هستند. بازنمایی یگانگی هستی انسان

های منجر به واگرایی است. بر  ترین راهبردهای قرآنی برای مدیریت ارتباط در موقعیت از مهم

ها ایجاد  گی هستی انساناساس این راهبرد، پیوند ذهنی و شناختی بین اعضای جامعه ناظر به یگان

 ،ها، نژادها ها، ملیت گونه تعلقی به قومیت شده و تعامالت اجتماعی افراد در وهلۀ اول فارغ از هر

کند و تعامالت  های ذهنی و شناختی کاهش پیدا می سطح تنش بنابراین،شود.  آن متأثر می و ... از

از نظر پیوند عینی و ارتباطی، راهبرد  ،اما گیرد. برنده بر مبنای انسانیت شکل می سازنده و پیش

نخست مشخص کردن رویکرد کالن ارتباطی به منظور  موضوعاست.  موضوعقرآن ناظر به دو 

رویکرد کلی قرآن در این زمینه « فتعار»های قومی و ... است.  مدیریت ارتباط در بستر تفاوت

دیگر و  ی شناخت بیشتر یکرا عنصری برا یادشدههای  تفاوت« تعارف»است. مؤلفۀ ارتباطی 

آورد؛ با این توضیح که انسان و جوامع مختلف انسانی به  های هم به شمار می استفاده از ظرفیت

ها هستند و در عین حال فاقد برخی  امکانات و بهره و ها سری توانمندی لحاظ طبیعی واجد یک

ی جبران کمبودهای خویش و برارا توانند منابع الزم  می همبا  همکاریکه با  ،ها دیگر از آن

گفته  رویکرد کلی ارتباط را در جهت پیش« تعارف»های دیگران فراهم سازند. مؤلفۀ ارتباطی  نقص

ها  ، انساناین . با وجوددکنسازی  تواند بهینه های متفاوت ارتباطی را می و موقعیت کند میمشخص 

ند و این امر یک کنش فطری ا گرانهای نسبی بر دی گرایی خود به دنبال کسب مزیت به دلیل کمال

تالش برای کسب توان آن را از صحنۀ حیات انسان کنار گذاشت.  از سوی انسان است و نمی

 ،گیرد های اجتماعی صورت می که در بستر تفاوت ،های ارتباطی های نسبی در موقعیت مزیت

کریم ن آقرو ... خواهد شد.  ،ها طلبی ها، برتری نیازمند مدیریت است؛ وگرنه تبدیل به انحصارگرایی

برای مدیریت این امر تالش انسان برای کسب مزیت نسبی را به رسمیت شناخته و در عین حال 
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 را را پیشنهاد داده است تا انسان بر اساس آن ملکۀ درونی الزام درونی« تقوای اجتماعی»راهبرد 

دومین راهبرد قرآن « جتماعیتقوای ا»برای هدایت صحیح این کنش فطری داشته باشد. بنابراین، 

 هاست. تفاوت بستربرای مدیریت ارتباطات در 
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