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چکیده
از گذشته تاکنون کارکرد مسئولیت اجتماعی انسان مورد توجه اندیشمندان و سیاستگذاران بوده و به
خصوص در دولتهای اسالمی ،از اهمیت الزم برخوردار بوده است .این پژوهش با توجه به اهمیت
مسئولیت پذیری انسان در ساخت جامعه مطلوب به بررسی تطبیقی درگفتمان اعتدال و گفتمان رادیکال درباره
مسئولیت اجتماعی انسان پرداخته است .نگرش معتدل به پدیده های اجتماعی ،زمینه همگرایی اجتماعی و
نگرش رادیکال بدان ها ،عدم همگرایی را درجامعه فراهم می سازد .به همین دلیل نگارنده معتقداست کارکرد
مسئولیت پذیری اجتماعی انسان در دوگفتمان یاد شده برونداد متفاوت دارد .بنا بر این ،انسان در طول تاریخ
به عنوان یکی ازسه عنصر اصلی تاریخ ساز ،تداوم بخش جنگ ،تنش های اجتماعی و یا صلح وآسایش بوده
است .این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که « اندیشه اعتدال ،در مقایسه با گفتمان رادیکال چه
نقشی در عمق بخشی مسئولیت اجتماعی انسان دارد؟ هدف این مقاله گسترش گفتمان اعتدال گرایی در
جامعه در راستای بازسازی مسئولیت پذیری انسان در عرصه های اجتماعی است .در پژوهش حاضر از روش
کتابخانهای برای تحلیل داده ها استفاده شده است؛ به عبارت دیگر روش این تحقیق دیاکرونیک ومیان رشته-
ای است .یافته این تحقیق نیز گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی درسایه توسعه اندیشه های اعتدال بوده و
تاکید بر این دارد که اندیشه اعتدال در تفکر اجتماعی جامعه تاثیرگذاربوده و مانع واگرایی اجتماعی می شود.
کلید واژهها :منافع ملی ،همگرایی ،مسئولیت پذیری ،واگرایی ،اعتدال و گفتمان.

 .1دانش آموخته دکتری مطالعات مذاهب ا سالمی ،معاون آموز شی پژوه شی دان شگاه بین المللی جامعه الم صطفی ،نمایندگی
تهران و البرز (نویسنده مسئول) mfaham2000@gmail.com :
 .2استاد و پژوهشگر دانشگاه بین المللی جامعه المصطفیDr.kalan.miut@Gmail.com :

مقدمه و بیان مساله

این پژوهش در بررسی دو گفتمان اعتدال و رادیکال ،درباره مسئولیت اجتماعی انسان در
صدد بیان اهمیت همسان سازی ارزشهای اسالمی و ارزشهای انسانی است و آن را در
دادههای مطالعات تطبیقی ،سازنده همگرایی انسانی و تامینکننده عدالت اجتماعی در جامعه
در سایه گفتمان اعتدال میداند .به یقین درگفتمان اعتدال ،همزیستی جهانی تامین کننده
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منافع ملی ملتها و بازیگران سیاسی – اجتماعی تعریف میشود و از دیدگاه پژوهشگران و
اندیشمندان به عنوان یک دستاورد تمدن بشری درساخت جامعه مطلوب بشمار می آیدکه در
جای خود نیازمند اجتهادی نوین و تولید علم می باشد.
بنا بر این ،جامعه هیچگاه با گفتمان بنیادگرایی رادیکال نمیتواند به اهداف یاد شده نائل
گردد .انسان به عنوان یکی از سه عنصر اصلی ،در کنار عناصر زمان و مکان ،سازنده رویداد
ها و حوادث تاریخی است که بیانگر کارکرد مسئولیت اجتماعی او در تاریخ است .آدمی با
استفاده از تمامی ابزارها از جمله فنون مذاکره وگفتگو ،توانسته است تداوم بخش روابط
اجتماعی و ایجادکننده صلح و تامینکننده آسایش اجتماعی ملت ها باشد .آدمی همواره در
مسیر زندگی ،نیازهای اجتماعی خود را در بستر روابط اجتماعی تامین کرده است .در این
راستا ،نظریه اعتدال یکي از انواع نظریات اخالق فضیلت است که به دلیل سازگاري با متون
دین اسالم ،نزد فیلسوفان و علماي اخالق اسالمي نیزمطرح بوده به نحوي که اغلب حکماي
اسالمي چون فارابي ،ابن سینا ،مسکویه ،خواجه نصیرطوسي و مالصدرا تابع این نظریه بوده
اند .هسته اصلي نظریه اعتدال ،قاعده اعتدال است که براساس مطالعات تطبیقی ،فضیلت
اخالقي به اعتدال و میانه روي تعریف و همه فضایل اخالقي به لحاظ وجودي بین دو رذیلت
افراط و تفریط در نظرگرفته ميشوند .توصیه عملي این نظریه ،رعایت اعتدال در همه عواطف
و اعمال فردی و اجتماعی است .نظریه اعتدال با وجود نکات قوتي چون سادگي ،شهرت و

مورد پذیرش عامه بودن ،از اشکاالتي نیز چون عدم انسجام دروني ،مشکل تعیین حد وسط،
نقص در حل تعارضات اخالقي و عدم شمول و فراگیري بر تمام فضایل و رذایل برخوردار
است؛ اما برونداد آن مسئولیت پذیری انسان است.
از طرفی دیگر ،گفتمان رادیکال عواطف و اعمال فردی را در مسیر توسعه خشونت به
گسترده جریانهای رادیکال مانندطالبان ،القاعده ،داعش و سایر جریانهای رادیکال در این
گفتمان هستیم که برچنین پیشفرضهایی در جهان اسالم تاکید دارند .مسئولیت اجتماعی
انسان زمانی سازنده خواهد بودکه با نگرش اعتدال تبیین و نهادینه شود.تنها دراین صورت
منجر به شکلگیری وگسترش همگرایی وهمزیستی ملی و بین المللی درجهان اسالم خواهد
شد و به همین دلیل میتوان به نقش سازنده آن امید داشت؛ اما گفتمان بنیادگرایی رادیکال،
واگرایی اجتماعی به بارمیآوردکه غالب مشکالت جهان اسالم در عصرکنونی به این نوع از
گفتمان باز میگردد .این در حالی است که همگرایی اجتماعی ریشه درگفتمان اعتدال دارد و
نگرش معتدل به پدیدههای تاریخی  -اجتماعی ،زمینه را برای ساخت جامعه مطلوب میان
ملتهای جهان و به خصوص ملتهای مسلمان فراهم میکند.
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کارگرفته و عامل تخریب فردی و اجتماعی انسان در جامعه میشود .امروزه نیز شاهد خشونت

هدف و پرسش تحقیق

هدف این پژوهش ،تبیین و توصیف جایگاه گفتمان اعتدال در تقویت وگسترش
مسئولیت پذیری انسان در تمامی عرصه های زندگی است .همچنین در توصیف هدف این
پژوهش ،باید گفت :توسعه گفتمان اعتدال گرایی در احیای مقوله مسئولیت پذیری انسان در
عرصه های فردی و اجتماعی نیز از اهداف دیگر این تحقیق است .بازتولیدکارکرد مسئولیت
اجتماعی انسان در اندیشه اسالمی ،برای رهایی ازچالش های اجتماعی ،دارای اهمیت حیاتی
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است که تقویت همگرایی اجتماعی از مبانی زیرساختی آن محسوب می شود .این روند می-
تواند تنشهای پرخطر میان ملتها را به عنوان یک دستاوردکاهش دهد .دراین زمینه ،تقویت
همزیستی مسالمت آمیز میان ملتهای منطقه و جهان ،نیازمند اجتهاد نو ،آینده نگر و
دوراندیشانه است .ایجاد همگرایی اجتماعی همواره نیازمند بازآفرینی اندیشه های معتدل
بوده که الزمه آن ،بازتولید علم با روشهای نوین در جامعه است.
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نویسنده درصددپاسخ به این سوال ها است که مسئولیت اجتماعی چیست؟ کارکرد
مسئولیت اجتماعی انسان در جامعه چیست؟ و فرهنگ همگرایی ،همگام با سایرملتها
چگونه شکل می گیرد؟ از این منظر ،ساماندهی این سوال ها به عنوان یکی از اهداف این
پژوهش در تراث اسالمی و مبانی معتدل دینی بسیار سازنده خواهد بود .همچنین توسعه
وگسترش فرهنگ همگرایی انسانی در مقیاس با سایر ملت ها در رشد جوامع اسالمی غیرقابل
انکار است .تحقق عدالت اجتماعی نیز به عنوان یکی از عناصر مهم تامینکننده منافع ملتها
و جریانهای اجتماعی در جامعه نیز وابسته به فرهنگ همگرایی در جامعه است .البته این
تالش علمی متناسب با شرایط هر عصر نیاز به بهسازی و نوآفرینی دارد؛ زیرا عنصر زمان و
مکان همانند سایر عناصر تاریخی در ساخت سرنوشت انسان دارای جایگاه برجسته است.
همگرایی اجتماعی درجامعه جهانی تنش های سیاسی واجتماعی را کاهش داده و سبب
گسترش آرامش میان ملت ها شده است و این نیز خارج از بروندادگفتمان اعتدال نخواهد
شدن همزیستی مسالمت آمیز در منطقه و جهان ،تالش اندیشمندان و تعامل
بود .البته فرهنگ ِ

بین المللی مسلمانان با سایرملت ها را نیاز دارد .پژوهش حاضر بر این باور است که کارکرد

مسئولیت اجتماعی انسان ،ضمن تقویت این فرهنگ ،مانع گسترش گفتمان جنگ در جامعه
شده و عدالت اجتماعی را به عنوان دستاورد مهم محقق خواهدکرد .نکته مهم در اینجا این

است که انسان جنگ افروز و خشونتگرا در محیط گفتمان رادیکال تربیت می شود ،همان-
گونه که سیاستمداران جنگ افروز،کشورگشایی وکشتارجمعی را با چنین رویکردی انجام داده
اند و منطق اجتماعی خود را خون ریزی و قتل و عام میدانسته اند؛ اما جامعه صلح گرا و
معتدل حاصل حاکمیت گفتمان اعتدال است.
آثار زیادی از متفکران معتدل در جهان اسالم ،به رشته تحریر در آمده و هرکدام در جای
خود قابلاعتنا وشایان توجه است .لکن تا جایی که امکان تتبع برای نگارنده وجود داشته ،اثر
قابل توجه درباره مطالعات تطبیقی مسئولیت اجتماعی انسان در پیوند با گفتمان اعتدال و
گفتمان رادیکال مشاهده نگردید .پژوهش حاضر با اطمینان از این که چنین پژوهشی در میان
آثار وجود ندارد ،مسئولیت اجتماعی انسان را به صورت تطبیقی در گفتمان های یاد شده
مطمح نظر قرارداد .از منظر مطالعات تطبیقی نقاط افتراق بنیادگرایی و اعتدال گرایی در زمینه
روش مبارزه سیاسی و ساختار تشکیالتی وجه ممیزه آنها بوده و دال اسالم در عناصرگفتمانی
آنها نقش منحصر به فرد ی دارد .در مطالعات تطبیقی ،بر مبنای شرایط عینی و ذهنی ،هر
پارادایم معرفتی ،صیرورت آشکار تاریخی داشته و از طریق افراط و تفریط عبورکرده و به تطور
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پیشینه پژوهش

رسیده است .نگارنده بر آن است که تأمل و واکاوی در دقایق و ظرایف پارادایمهای معرفتی
از دستگاه معرفتی اعتدالگرایی که جوهره خود را در تب و تاب افراط و تفریط دوران ،به پیش
برده است ،مسئولیت اجتماعی انسان را از این زاویه مورد جستجو و مطالعه قراردهد .بر این
اساس ،اگر بنا باشد به این پرسش محوری پاسخی در خور دهیم که مبانی معرفتی اعتدال
گرایی در دل فلسفه سیاسی چگونه فراهم آمده است می توان بر این اصول دست گذاشت که
کثرت گرایی درمقابل نسبی گرایی است و در نهایت عقالنیت میانه رو که وصول به حقیقت
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امری را از طریق استقراءگرایی در برابر کلگرایی که میتواند زمینه مطلقگرایی یا تاریک
اندیشی شود ،جست وجو میکند 1.نگارنده بر این نکته تاکید دارد که مسئولیت اجتماعی
انسان درچارچوب گفتمان اعتدال قابل تحلیل و ارزیابی است ،زیرا الگوی اعتدال در عرصه-
های سیاسی و اجتماعی درطول تاریخ اسالم پیروز و ماندگار بوده است .اعتدالگرایی پیشینه
دیرینه و عامالن بسیاری در عرصه تاریخ سیاسی اسالم داشته است .در تاریخ معاصر ایران
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اسالمی نیز نخستین ریشه خط مشی اعتدالگرایی را میتوان در دوره بعد ازمشروطیت یافت.
دراولین مجلس شورای ملی دو حزب سوسیال دموکرات ایران و اعتدالیون قدرت را در دست
داشتند .افرادی همچون قوامالسلطنه ،حسن مدرس و حسن تقیزاده از اعضای حزب سوسیال
دموکرات بودند .افرادی هم که خود را بنیانگذاران قیام مشروطه میدانستند ،حزب اعتدالیون
را تشکیل دادند .این دسته را افرادی نظیرسید محمد طباطبایی ،عبدالله بهبهانی ،سردار اسعد
بختیاری ،علیاکبردهخدا ،ستارخان و باقرخان تشکیل داده بودند .این طیف علیرغم مدت
حضور طوالنی در تاریخ سیاسی ایران ،نتوانستند تأثیری بر روی گروههای سیاسی افراط گرا
در طول دوران حکومت پهلوی و حکمرانی معاصر ایران بگذارند.
تعریف مفاهیم

تعریف مفاهیم قاعدتا ناظر به مفاهیم برجستهای است که در عنوان و یا پرسشهای
تحقیق آمده است .به اینترتیب مفاهیم زیر در این مقاله مهم است.
مطالعه تطبیقی 2به معنای مطالعه سازمان یافته رویدادهای همانند است که در
موقعیتهای جغرافیایی یا زمانی متفاوت را شامل میشود .تاریخدانان تطبیقی مواردی را برای
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 .1قزل سفلی ،محمدتقی )1393( ،مبانی اعتدال گرایی در فل سفه سیا سی ،دان شگاه دولتی ،ه شتمین همایش
مجازی بین المللی تحوالت جدید ایران و جهانhttps://civilica.com/doc/426723،

2. Comparative Study.

مطالعه بر میگزینند و با مقایسه آنها با یکدیگر ،تشابهات و تفاوتهای آنها را بررسی
میکنند.گفتمان ( )Discoursدر زبان فرانسوی به مفهوم «گذر یا حرکت» اطالق شده و
ً
مشخصا پسانوگرا است .دیسکورس ،تداعی کنندهی دیالتیک ،عقل و یا سیستم است .روش
دیاکرونیک ،مطالعه طولی در زمان است که به صورت مطالعه یک پدیده درطول زمان انجام
مسئولیت اجتماعی انسان در چارچوب اخالقی ،به صورت فردی و سازمانی ،در
مشارکت به امور اجتماعی معنا پیدا میکند .مسئولیت اجتماعی در نقطه مقابل بیتفاوتی قرار
دارد و به این معناست که فرد به عنوان عضوی ازجامعه ،مشارکت فعاالنه دارد و نسبت به
مشکالت و معضالت بیتفاوت نبوده و در تغییرات و بهبود شرایط می تواند سهیم باشد.
مسئولیت اجتماعی به عنوان جستاری از «اخالق کسب وکار» تحت عنوان مسئولیت
اجتماعی سازمانی ( )Corporate Social Responsibilityکه به نقش سازمان ها در
حوزه اجتماع میپردازد ،اشاره دارد و مراد از آن ،مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان
بایستی در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعهای که درآن فعالیت میکند ،انجام دهد.
مسئولیت اجتماعی سازمانها در پیوند با مسئولیت سازمان در برابر جامعه ،انسانها و
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میگیرد.

1

محیطی است که سازمان در آن فعالیت میکند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی
فراتر می رود .هرگاه معضل یا مشکلی در جامعه پدید بیاید ،هر شهروند وظیفه خود میداند
برای رفع آن معضل به نوبه خود مشارکتی موثر داشته باشد.
.1کچویان ،حسین ،)1396( ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی روش شناسی علوم انسانی ،ش ،32زمستان ص .93
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واژه رادیکالیسم به معنای طرفداری از «دگرگونیهای بنیادی» است که با اقداماتی تند
وسخت مطالبه می شود 1.رادیکال ،از نظر لغوی به آن اندیشههایی میگویند که اقداماتی را
در امور سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی حتی با ابزارهای جنگی دنبال میکنند .جنگ طلبان
معاصر بخشی از طیف رادیکال این جریان به شمار میروند 2.حقوق اجتماعی انسان،
جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی ،فقهی ،حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی
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دارد .در دین مبین اسالم ،از همان آغاز شکلگیری ،چه در نصوص و چه در عمل و سیره
پیشوایان دین ،اهمیت حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیانهای جامعه
سالم دینی یادآورشده و برای آن ،نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است .رعایت
ّ
حقوق اجتماعی شهروندان یکی از مطالبات اساسی متفکران از حکومتها بوده است .در
فاصله بین دو جنگ جهانی شمار فراوانی از قوانین اساسی نسبت به حقوق اقتصادی و
اجتماعی انسان متمایل شد که نشانگر اهمیت این موضوع در زندگی انسان است .در جریان
جنگ جهانی دوم هدفهایی که برای نخستین بار از طرف سران دولتهای پیروز اعالم شد
و بعد در منشورآتالنتیک به عنوان اهداف ملل متحد قرارگرفت و درکنفرانس یالتا به تصویب
رسید ،تامین چهار آزادی گفتار ،آزادی مذهب ،آزادی از قید ترس و آزادی از قید نیاز بود.
بنیانگذاران سازمان ملل متحد این حقوق را شرط اول رفاه اجتماعی و اساس صلح و تفاهم
بین المللی تلقی میکردند که محتوای حقوق اجتماعی را تشکیل میداد.

3

1. Edward Walter (1992) , The Rise and Fall of Leftist Radicalism in America, ISBN 0-27594276-7.
2. Edward Walter (1992) , The Rise and Fall of Leftist Radicalism in America, ISBN 0-27594276-7.

 .3مواد  23و  25اعالمیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با حقوق اجتماعی است.

چارچوب نظری تحقیق

گفتمان بنیادگرایی در دهههای اخیر به دلیل گسترش در بخشهایی از مناطق جهان چون
خاورمیانه ،افزایش نقش آن در منازعه اعراب ـ اسراییل ،افزایش نقش سیاسی اسالم در
تعدادی از جمهوریهای شوروی سابق ،خود را به عرصه عمومی تحمیل کرده و تحلیل های
روش مبارزه سیاسی و ساختار تشکیالتی از دیگر جنبشهای سیاسی حتی جریانات اصالح
طلب دینی جدا میکند ،به زعم این مقاله مهمترین وجه ممیزه آن از جنبش های پیشین ،نقش
ممتاز و منحصر به فرد دال اسالم در شکل بخشی و مفصلبندی عناصرگفتمانی آن است .اما
این به معنای رجحان آن نسبت به گفتمان اعتدال نخواهد بود .محققان با ارایه «پروژه
بنیادگرایی» نگاهی پلورال و میان فرهنگی به تعریف بنیادگرایی دارند و معتقدند مراد از
بنیادگرایی ،همان گروههای مذهبی است که در واکنش به بحرانی که تصور میکنند هویت
گروهی آنها را تهدید میکند ،ظاهر میشوند .بنا بر این ،برای محافظت از خود در برابر«غیر»،
مرزهای فرهنگی ،ایدئولوژیکی و اجتماعی محکمی دور خود میکشند .بنیادگرایی اسالمی
در طول حیات خود تحوالت مختلف را پشت سرگذاشته است .این سیر تحول به افراطیتر

مطالعه تطبیقی مسئولیت اجتماعی انسان در گفتمان اعتدال و رادیکال

نظری بسیاری را برانگیخته است 1.با وجود نقاط افتراق فراوان که بنیادگرایی اسالمی در زمینه

شدن هرچه بیشتر آن انجامیده است 2.بنیادگرایی یا فاندامنتالیسم ( )Fundamentalismبه
طور جوهری به معنای محور قراردادن مفاهیم حداکثری دین یا یک ایدئولوژی درتمام شئون
اندیشه و سبک زندگی است .لکن گفتمان اعتدال گرایی ،ارتباط اورگانیک با موضوع محوری

 .1زحمتکش ،حســین و دوســت محمدی ،احمد )1387( ،زمینه های گفتمانی عروج بنیادگرایی اســالمی در
جهان عرب ،فصلنامه سیاست ،دوره  38شماره .3
 .2عباس زاده فتح آبادی ،مهدی )1388( ،بنیادگرایی اســـالمی و خشـــونت (با نگاهی بر القاعده) ،فصـــلنامه
سیاست ،دوره  39شماره .۴
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مقاله دارد« .اعتدال» از واژهای نوپدیـد در فرهنـگ سیاسـی نیسـت ،بلکه از واژگـانی اسـت
کـه کاربرد فراوان یافته و وارد نظام سیاستگـذاری و برنامـه ریزی کالن شـده اسـت« .اعتدال»
به عنوان یك ارزش دینی و مبتنی بر بنیـاد معرفتی متفاوت با مبنای مشهور ارسطویی آن ،در
متون دینـی بسـیارمـورد توجـه بوده و همپای دیگر باورها و ارزش های دینی بـه شـکل های
گونـاگون در ابعـاد مختلف تمدن اسـالمی تجلـی یافتـه اسـت .در این زمینه و بـا هـدف
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ارائـه الگـویی بـرای پژوهشهـای مشـابه ،کاربردهـای واژۀ «االقتصاد» به معنای «اعتدال»
در متون روایی ،فقهی ،اخالقی ،ادبی ،سیاسی و تـاریخی و نیز دانش بالغت مشاهده می-
شود؛ در نتیجه «اعتـدال» افـزون بـر خاسـتگاه دینی در عینیت جامعۀ اسالمی نیز رواج داشته
و تمدن اسالمی در جنبه های مختلف از آن تـأثیرپذیرفته است.

1

روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي کیفي بوده و به منظور گردآوري دادههاي پژوهش از
ً
روش کتابخانهای استفاده شده و منبع دادهها عمدتا شامل آثارکتبی است .به عبارت دیگر،
روش این تحقیق دیاکرونیک و میان رشتهای است که درآن همسانسازی ارزشهای اسالمی
و جهانی گوشزد شده و درگردآوری دادهها ،مسئولیت اجتماعی انسان از برونداد های گفتمان
اعتدال بشمارآمده است.
یافته های تحقیق

یافتههاي تحقیق که بخش اصلي مقاله را تشکیل ميدهد حاصل تتبع در منابع و
اندیشههاي معتدل و رادیکال به صورت تطبیقی است که در پاسخ به پرسش اصلي مقاله
 .1الویری ،محسن ( )1393اعتدالگرایی درگسترە تاریخ تمدن اسالمی؛ مجله نقد و نظر ،سال نوزدهم شماره
،75فصل پاییز.

سامان یافته است .ویژگی های گفتمان اعتدال گرایی عبارتند از :مصرف صحیح منابع در
جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور ،دفاع از کشور در مقابل تجاوز و برقراری امنیت و اقامه
ارزشهای الهی ،فروتنی با مردم و انصاف با ملت ،با تاکید برعدالت اجتماعی در همه
ّ
عرصههای زندگی ،تقدم حقوق جمعی برحقوق فردی و اعتماد آفرینی میان دولت و ملت
بنیادگرایی رادیکال است .ویژگیها و عناصر برجسته گفتمان رادیکال نیزعبارتند از :توسعه
خشونت ،سخت گیری اجتماعی ،جمود فکری ،تفسیر افراطگرایانه از باورهای دینی ،گسترش
منازعات مذهبی و ممانعت از هرگونه پیشرفت خارج از جهان بینی رادیکال است که جملگی
به فراخور ظرفیت مقاله پرداخته شده و برای رسیدن به پارامترکلی کارکرد مسئولیت اجتماعی
انسان تبیین و بررسی شده است .بنا بر این ،درتحقیق پیش رو ،این پارامتر با چند متغیر به
شرح زیر مورد بررسی قرارگرفته است:
 .1چیستی مسئولیت اجتماعی و اخالق انسانی؛
 .2جامعه انسانی و عدالت اجتماعی؛
 .3نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی؛
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است .طبیعی است که گفتمان اعتدال گرایی با رویکرد توازن و تعادل،گویاتر از گفتمان

 .4انسان و مدارای اجتماعی؛
 .5مسئولیت اجتماعی و جهان اسالم؛
متغیرهای پنج گانه ،در پارادایم معرفتی این تحقیق پیوسته به دنبال نهادینه سازی انسجام
و همگرایی میان جامعه و انسان بوده تا با توسعه گفتمان اعتدال در جامعه به کارکرد مسئولیت
اجتماعی انسان معنای عمیق تری ببخشد و ساخت جامعه مطلوب را در سایه این گفتمان
دامن بزند.
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چیستی مسئولیت اجتماعی و اخالق انسانی

مسئولیت اجتماعی چیست؟ این سوال مهمی است که پاسخ به آن در هرجامعه به
صورت عملی ،باعث خواهد شد تا شرایط بسیار مناسبی برای جامعه فراهم شود تا جامعه به
سمت توسعه حرکت کند .بنا بر این ،ابعاد و زوایای این مفهوم مهم در جامعه می بایست مورد
بررسی و مطالعه تطبیقی قرارگیرد تا نقش کارکرد مسئولیت اجتماعی در تغییر شرایط جوامع
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توسعه یافته و یا در حال توسعه تبیین شود .مسئولیت اجتماعی هر شهروند در میزان مشارکت
اجتماعی است که عمل به آن در سطح وسیع به منفعت کل افراد جامعه تمام می شود ،زیرا
پذیرش مسئولیت اجتماعی انسان را متعهد می سازد .مسئولیت اجتماعی به این معناست که
فرد به عنوان عضوی ازجامعه ،مشارکت فعاالنه داشته و نسبت به مشکالت و معضالت جامعه
بی تفاوت نبوده و در بهبود شرایط نقش برجسته ای می تواند داشته باشد .این مشارکت و
حضور فعال ،از شرکت در بهسازی حکمرانی ،افزایش تولید و توانمندسازی اقتصاد ،توسعه
علم و فرهنگ و دفاع از دستاوردها در هنگام تهاجم تا کمک به فقرا و مستمندان را در بر می
گیرد .مسئولیت اجتماعی درواقع یک عامل مهم درایجاد حس مسئولیت پذیری درجوامع
پیشرفته است .تاکنون اندیشیده اید که چرا کشورهایی مانند مالزی و اندونزی یا سایرکشورهای
توسعه یافته به چه دلیل به این سرعت پیشرفت کرده و در هر زمینه موفق و درخشان ظاهر می
شوند .جواب این سوال در حلقه مفقوده اکثر کشورهای توسعه نیافته است؛ عدم پذیرش
مسئولیت اجتماعی پاسخ کلی این سوال است که متاسفانه در کشورهای درحال توسعه و یا
توسعه نیافته به صورت گسترده وجود دارد! مسئولیت اجتماعی سازمانی نیز در تعریفی
روشنتر این گونه است« :مسئولیت اجتماعی سازمان ،فعالیتهایی است که پیش برنده سود
و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان چیزی است که قانون بایسته میدارد.

مسئولیت اجتماعی طیف گسترده ای از فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی ،محیط زیستی و
أمور خیریه را در بر میگیرد و افراد جامعه در هر سطح و طبقه ای ،درقبال معضالت و اتفاقاتی
که در جامعه رخ می دهد مسئول هستند و تحت هیچ شرایطی این مسئولیت از آنان ساقط
ن می شود .برای مسئولیت پذیری تنها شرکت در فعالیت های اجتماعی کافی نیست؛ بلکه
شود تا بتوان گفت این جامعه از نظر اجتماعی حساس و مسئولیت پذیر است .مسئولیت های
اجتماعی گرچه امری کامال داوطلبانه بوده و تنها خود فرد باید نسبت به آن ها تصمیم گیری
کند؛ اما باید به این نکته نیزتوجه داشت که هرگونه تعهدی الزام آوراست و سرباز زدن از آن به
منزله کوتاهی و سهل انگاری تلقی می شود و جامعه را در مقابل آسیب ها خطر پذیر می
کند .عالوه بر این ،تبعات نا شی از این سهل انگاری نیز گریبانگیر خود فرد خواهد شد ،مثل
این که فرد احترام به بزرگ تر را رعایت نکند ،در نتیجه به زودی خود او نیز به عنوان بزرگتر
جامعه از نسل جدید بی مهری خواهد دید! بنا بر این ،احساس مسئولیت برای مشارکت در
فعالیتهای اجتماعی به ارتقای کیفی و بهبود زندگی افراد جامعه کمک می کند .به بیان دیگر،
فرد مشارکت کننده گرچه داوطلبانه و گاه بی چشمداشت و تنها برای انجام مسئولیت وارد
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باید این مسئولیت به سبک زندگی فرد و بخشی از ارزش ها و سیستم اعتقادی جامعه تبدیل

عرصه می شود؛ اما در نهایت نتایج و اثرات مثبت این اقدامات شامل حال او نیز خواهد شد.
زمانی که فرد با احساس تعهد وارد عرصه مسئولیت اجتماعی خویش می شود ،با کمک به
طبقه آسیب پذیر جامعه از عوارض ناشی از توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و غیره می کاهد و بدین ترتیب اقشارآسیب پذیر کمتر متحمل رنج و سختی میشوند.
شهروند مسئول همواره مسائل اجتماعی را به عنوان حیات اجتماعی خویش می پذیرد و
نسبت به مسئولیت های خویش کوتاهی یا ساده نگری نمی کند چرا که بخوبی از تاثیر نقش
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خویش بر بهبود اوضاع آگاه است .در تعریف مسئولیت اجتماعی ،همواره این مفهوم به
گفتمان اعتدال نزدیک است و نیز آسایش و رفاه جامعه و سامان یافتگی محیط در گرو آن
است .این سخن هنگامی است که تعریف مسئولیت اجتماعی در ایجاد تعادل اجتماعی دارای
نقش باشد .البته در اکثر جوامع این مفهوم درحوزه اخالق عمومی مطرح میشود .در جوامع
بیشتر توسعه یافته در چارچوب اخالق عمومی ،وظایف فردی دارای اهمیت بیشتری است،
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مسئولیت اجتماعی مفهومی اجباری والبته پذیرفته شده توسط اکثر افراد جامعه است؛ اما در
سایر جوامع که از نظر سطح فرهنگی دارای فقربوده ،چنین مسئولیت هایی معنای خاصی
نداشته و کمتر کسی خود را ملزم به انجام و رعایت آن ها میداند .مسئولیت اجتماعی یک
چارچوب و محدوده اخالقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع
برای جامعه هستند ،برعهده فرد ،سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود .این مفهوم به
صورت دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام
این وظایف باعث می شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود .تاکید
اسالم بر مساعدت های مالی مانند صدقه در این راستا ارزیابی می شود .استفاده از واژه
وظیفه ،نشان میدهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را
در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند.
در طول تاریخ بشریت ،حکومت ها و نظام های متعدد ،با دو مقوله حیاتي سیاست و
اخالق به گونه اي متفاوت برخورد نمودهاند که پیامدهاي آن جامعه را تحت تأثیر خود قرارداده
است .برخي از آنها بین این دو مقوله تفکیك قائل شده و سیاست منهاي اخالق را سرلوحه
قراردادهاند .در مقابل ،دیدگاه دیگري است که قائل به تلفیق این دو مقوله و برقراري رابطه
عمیق بین آنها است و سعادت جامعه را در گرو اخالقي بودن سیاستهاي آن جامعه تلقي

نموده اند .اخالق در سیره اسالمی ،اساسی ترین اصل حکمرانی است و تمامی ارزش ها
تحت لوای این اصل قراردارد .در اندیشه اسالمی ،حکومت یک امانت نزد حاکمان و
کارگزاران است چرا که همیشه در تاریخ مورد قضاوت مردم خواهد بود .امام علی در توصیه
به مالک اشتر رفتار نیک را که بخشی از رعایت اخالق درباره مردم است تاکید کرده است.

1

بیافتد اخالق است و در واقع اخالق به عنوان کنترل کننده قدرت و کارآمدی نظام به حساب
می آید.

2

جامعه انسانی و عدالت اجتماعی

در محور متغیر جامعه و انسان نسبت به اجتماعی زیستن انسان و اسباب تشکیل جامعه
با مولفه ی مسئولیت اجتماعی با رویکرد عدالت اجتماعی به چند عامل مؤثر آن اشاره شده
است:
الف :پرهیز از تشریفات
امام علی (علیه السالم) میفرماید :خداوند بر پیشوایان دادگر ،واجب کرده است که
زندگی خود را با طبقه ضعیف تطبیق دهند تا رنج فقر ،برای مستمندان ،دشوارنیاید 3.به دلیل
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مهمترین عاملی که می تواند در رساندن این امانت به مقصد نهائی با کمال سالمت اتفاق

آن که مدیران جامعه در معرض دید مردم هستند ،باید بیشترمواظب خود و اطرافیانشان
 ﴿ .1اعْلَمْ یا مالِكُ ،اَنّى قَدْ وَجَّهْتُكَ اِلى بِالد قَدْ جَرَتْ عَلَیْها دُوَلٌ قَبْلَكَ مِنْ عَدْل وَ جَوْر ،وَ اَنَّ النّاسَ یَنْظُرُونَ
مِنْ اُمُورِكَ فى مِث ْلِ ما کُن ْتَ تَنْظُرُ فیهِ مِنْ اُمُورِ الْوُالةِ قَبْل َكَ ،وَ یَقُولُونَ فیكَ ما کُن ْتَ تَقُولُ فیهِمْ; وَ اِنَّما
ی ُْســـتَدَلُّ عَلَى الصـــَّالحِینَ بِما یُجْرِى اللّهُ لَهُمْ عَلى اَل ُْســـنِ عِبادِهِ .فَلْیَکُنْ اَحَبُّ الذَّخائِرِ اِلَیْكَ ذَخیرَةَ الْعَمَلِ
ال صّ الِحِ .فَامْلِكْ هَواكَ ،وَ شُ حَّ بِنَفْ سِ كَ عَمّا الیَحِلُّ لَكَ ،فَاِنَّ ال شُّ حَّ بِالنَّفْسِ االْ ِنْ صافُ مِنْها فیما اَحَبَّتْ َا ْو
کَرِهَتْ﴾.
.2نهج البالغه /نامه .53
.3نهج البالغه فیض االسالم ،خطبه .2۰۰
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باشند ،زیرا سادهزیستی و بیآالیشی آنان ،باعث تسلی خاطر محرومان خواهد بود.
ب :رشد اجتماعی درگرو همکاری اجتماعی
انسان ها در اموراجتماعی ،برای تبادل ارزش های انسانی ،نیازمند همکاری و همیاری
یکدیگرند .امام علی در این زمینه فرموده است« :و همواره با اجتماعات بزرگ انسانی یا به
عبارت دیگر با اکثریت جامعه همراه باشید که دست خدا با جماعت است .از پراکندگی ،تک
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روی و اقلیت گرایی بپرهیزید که متفرق کننده بوده و بهره شیطان می گردد؛ چنان که گوسفند
تنها ،طعمه گرگ خواهد شد» 1.بنا بر این ،اقلیت گرایی به عنوان عامل مخرب جامعه می
تواند گسست جامعه را افزایش داده و همبستگی را مخدوش و پایمال نماید.
ج :کانون مهر و تولید خدمت
به دولت مردان در منابع اسالمی ،سفارش شده است که همواره کانون مهر و
خدمتگزاری برای مردم باشند و خادم ملت بودن را از مسئولیت های اجتماعی خود بدانند.
امام علی (علیه السالم) به یکی از کارگزارانش فرمود« :ان عملک لیس لک بطعمه ،بل فی
عنقک امانة وانت مستدعی لمن فوقک» 2کاری که برعهده توست طعمه تو نیست ،بلکه
برگردنت امانت است .آن که تو را بدان گمارده ،نگهبانی امانت را به عهدهات گذارده است.
کارگزاران موظفاند به جامعه توجه خاص داشته باشند و با حمایت ویژه از آنان ،مجال
بهرهمندیشان را از امکانات عمومی فراهم سازند.
د :مسئولیت اجتماعی و عواطف انسانی
عواطف انسانی به طور فطری در وجود آدمی نهادینه شده است این عواطف موجب می شود
. 1نهج البالغه ،خطبه .127
.2نهج البالغه ،نامه .53

که انسان به دیگران احساس نیاز کند و زمینه اجتماعی زیستن خود را فراهم کند .امام علی
(علیه السالم) فرموده است« :ای مردم! انسان هر چندکه ثروتمند باشد از عشیره اش بی نیاز
نیست زیرا عشیره درهنگام حوادث با دست و زبان از اعضای عشیره دفاع می کنند»« 1،زیرا
عشیره هرزمانی که حادثه ای پیش آید؛ پرعاطفه ترین مردم نسبت به انسان خواهند بود» .پس
میآید .این موضوع به خصوص در دوران چالش های بزرگ اجتماعی و سیاسی عامل
همبستگی اقوام می شود.
ه :رعایت حقوق اقلیت ها
در راستای کرامت انسانی و عدالت اجتماعی برای تمامی افراد ،اعم از مسلمان و
غیرمسلمان ،اسالم حقوقی قائل است .این حقوق به طورمتقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر
و با حکومت جاری است .احترام به حقوق اقلیت ها و تالش در رفع تبعیض و نقض حقوق
آنان ،یکی از مسائل مبتال به و اصول حقوق بشر دنیای ماست .ایران با تمدن غنی خود ،سالیان
متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است .وقتی به امام علی (علیه
السالم) گزارش دادند لشکری از جانب معاویه وارد شهر انبار شده و یکی از آنان به خانه زن
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رسیدگی به اقوام و اجرای صله رحم در حق فامیل ها به عنوان مسئولیتی اجتماعی بشمار

مسلمان و زن غیر مسلمانی که در پناه اسالم بوده ،وارد شده و خلخال و دست بند و گردن بند
ّ ً
ً
آنان را از تنشان بیرون آورده است خطبهای خواندند و فرمودند« :فلو ان امرأ مسلما مات من
ً
ً
ً
بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندی جدیدا» 2اگر مسلمانی از اندوه و تأسف این
پیش آمد ،جان دهد نه تنها جای مالمت نیست ،بلکه سزاواراست که چنین شود.
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 .1نهج البالغه ،خطبه .23
.2نهج البالغه ،خطبه .27

و :همیاری در نیازهای مشترک
چون انسان همه نیازهای مشترک خود را نمی تواند به تنهایی برطرف سازد ،بنا بر این،
به یاری اجتماعی همنوعان نیازدارند 1.از همکاری و تعاون میان انسان ها در یکی ازخطبه
های نهج البالغه با لفظ «ید» به معنای «دست» سخن رفته است ،دراین خطبه آمده است:
کسی که یاری خود را از همنوعانش دریغ کند ،یک دست را از آنان باز داشته و در مقابل آن
مطالعات اندیشه معاصر مسلمین ،سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1400
378

دست های دیگران را از یاری خود دریغ کرده است 2.در مسئولیت های اجتماعی انسان نوعی
ّ
زمینه تأثیر و تأثر وجود دارد که نباید از مزایای آن غفلت کرد .احساس اتصال طبیعی و قرارداد
اجتماعی میان انسان ها ،اگر موانعی را برطرف نکند ،سود و زیان ،شکست و پیروزی میان
آنان را برای جامعه فراهم خواهد ساخت.

3

از سوی دیگر عدالت اجتماعی در اندیشه امام علی (علیه السالم) یک متغیرمهم برای
کارآمدی نظام شمرده می شود و در کنار متغیر اخالق ،متغیر عدالت به عنوان یک اصل بنیادی
محسوب می شود .درحکومت امام علی (علیه السالم) حساسیت فوق العاده نسبت به
عدالت وجود دارد .تمام تالش دولت امام علی (علیه السالم) برای مبارزه با بی عدالتی و
جریان رانتخواران حاصل از دولت های پیشین به کار رفته است .جالب این که اگر
متغیرعدالت نباشد ،متغیراخالق نیز در میان مردم و مسؤوالن از بین خواهد رفت 4.مهم آن
است که زمامداران نظام اسالمی ،در اجرای عدالت اجتماعی غفلت نورزند تا بتوانند در
تشکیل جامعه مطلوب اقدام تاثیر گذار داشته باشند .امام علی (علیه السالم) بقای حکومت

 .1ولى اللّه برزگرگشیمى ،جامعه ازدیدگاه نهج البالغه ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمى ،ص .21۰
 .2همان ،خطبه .23
 .3محمّدتقى جعفرى ،ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى ،1359 ،ج  ،5ص .8۰
.۴نهج البالغه /خطبه.216

و کارآمدی نظام را وابسته به اجرای عدالت اجتماعی و عدم ستم به ملت درعرصه های
َ َ
َ َّ َ ُ ْ َ
الله ُملک ُه» 1یا در جای دیگرآمده
بالعدل حصن
مختلف می داند .آنجا که فرمودهَ « :م ْن ع ِمل
ِ
ُ ُ ُ
2
الملک العدل» « ،زینت پادشاهی و زیور حکومت داری ،اجرای عدالت است»
است« :زین
نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی

صورت فردی یا سازمانی صورت بگیرد .در این شیوه ،امام علی (علیه السالم) الگوی تاریخی
خیر رسانی به مستمندان جامعه است .می توان ازطریق کمک به اقشار آسیب پذیر مانند
کودکان کار ،زنان سرپرست ،کودکان فاقد سرپرست موثر ،با انجام مسئولیت اجتماعی
خویش ،از بروز و تشدید معضالت اجتماعی ناشی از فقر نظیر اعتیاد ،فحشا و بزهکاری
پیشگیری کرد و به امنیت و سالمت جامعه کمک کرد؛ امام علی (علیه السالم) در دوره پیش
ازحکومت ،نخلستان هایی بنا کرد و چاه هایی برای عموم مردم حفر نمود و رستوران رایگان
مسافران را در شهر مدینه ایجاد کرد و دسترنج های خود را وقف عمومی نمود .در دوران
حکمرانی نیز رسیدگی های شبانه و پنهان به نیازمندان جامعه ترک نشد و ایشان شخصیت
مشهور تاریخ اسالم دراین زمینه محسوب می شوند .موسسه های خیریه با حمایت تحصیلی
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یکی از راه های انجام مسئولیت اجتماعی کمک به خیریه ها است که می تواند به

از دانش آموزان فاقد سرپرست موثر از یک سو ،از بروز پدیده ترک تحصیل و متعاقب آن ورود
کودکان به فضاهای ناامن کار و ارتکاب جرایم پیشگیری می نماید و از سوی دیگر ،با
شناسایی دانش آموزان مستعد و توانمند و حمایت های چند جانبه از آنها ،ضمن رعایت اصل
کرامت انسانی ،آنها را برای ورود به عرصه های علمی ،فرهنگی و اجتماعی آماده کرده و بستر
.1آمدی ،329 :1 ،1366 ،ح .3۰
.2آمدی ،385 :1 ،1366 ،ح .23
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رشد و پیشرفت را برای آنان درجامعه فراهم می نماید .خیریه ها ،با تعهد به مسئولیت
اجتماعی خویش که همانا زدودن فقر از جامعه و ممانعت از طرد اجتماعی است ،به بهبود و
ارتقای کیفی زندگی فردی و اجتماعی افراد کمک موثری نموده و بسترساز آینده ای درخشان
برای جامعه می شود .همان گونه که دراصل بیست و شش قانون اساسی و ماده یکصد وهفتاد
و هشت قانون کار آمده است ،آزادی افراد در تشکیل سندیکا مطلق است و هیچ کس را نمی
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توان به قبول عضویت در سندیکا و یا منع او از قبول عضویت و یا اخراج از آن مجبور ساخت.
انسان و مدارای اجتماعی

این مولفه را با این سوال شروع می کنم که چگونه می توان به تقویت مدارای اجتماعی
در جامعه کمک کرد؟ یکی از راه های مقابله با انواع نامالیمات زندگی اعم از نامالیمات
اجتماعی ،سیاسی یا شغلی« ،مدارا کردن» است .ضروری است در مقابل مشکالت و افرادی
که دانسته یا نادانسته در حق ما بدکرده اند ،مداراکنیم .از«مداراکردن» به عنوان یکی ازفضلیت
های اخالقی یاد می شود .بنا براین ،نباید فراموش کرد که امام علی (علیه السالم) در سیره
خود با خلفا و مخالفان خود در مدارا کردن یک الگوی مثال زدنی است و آن را از وظایف
سیاسی -اجتماعی انسان برشمردهاند .هیچ جامعه ای از بد اخالقی ،انتقام و خشونت راه به
جایی نبرده و نخواهد برد .در مبانی دینی و فرهنگ ایرانی مدارا کردن جایگاه ویژهای دارد و
برای نهادینه کردن این فضیلت باید ابتدا از خود و خانواده شروع کرد .ارتقای شاخصههای
رفاه و تامین اجتماعی و گسترش اورژانس اجتماعی و نقش سازمان های غیر دولتی و NGO
ها نیز در این زمینه می تواند موثرباشد .باید در جامعه به سرمایهگذاری ارتقای نشاط و شادابی
اجتماعی در سطح دولت و ملت توجه ویژه داشت و برنامه ریزی نموده و به آن اهتمام ورزید.
میتوان با سیاستگذاریهای کالن کشور بر موضوعات سالمت روانی و اجتماعی توجه ویژه

داشت .افزایش خشونت با افزایش هزینههای جامعه در حوزههای مختلف رابطه مستقیم دارد.
با توسعه شاخصهای نشاط و شادابی اجتماعی میتوان از بروز خشونتهای اجتماعی
جلوگیری کرد .برای مثال ،در صورتی که افراد در جامعه با توسل به زور و داد و فریاد بتوانند
به حقوق و خواستههایشان دست یابند ،شاخص مثبتی نخواهد بود .با آموزش قوانین و حقوق
دلیل ضعف قوانین و مقررات بروز میکند.
براساس بررسیهای جامعه شناسان وقتی افراد به حوزه عمومی دعوت میشوند ،باید
انتظار چیزی به نام تعارض و تضاد را داشته باشند .جامعهای که افراد با هم در ارتباط باشند،
اما در آن تعارض نباشد ،وجود ندارد .در جامعه مدرن سطح شدید تعارضها در قالب
خشونت بروز میکند .در نتیجه اصل بروز تعارضها طبیعی است ،اما واکنش خشونت آمیز
برای جامعه عادی نیست .باید با ارتقای آستانه تحمل بتوان شرایط موجود و تضادها را
مدیریت کرد .این درحالی است که هرگونه رفتار خشونت آمیزی در لحظه ،فرد را در کوتاه
مدت و بلند مدت با مشکالت و تبعات فراوانی درگیر میکند .راه حل ایجاد مدارای اجتماعی
شکل گیری مفاهمه و گفت و گو است .رسانه ها در عرصه اجتماعی در شکل گیری گفت
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شهروندی به مردم ،خشونتهای اجتماعی کاهش مییابد .البته خشونت در برخی مواقع به

وگوی موثر ،نقش بسازایی دارند و در عرصه خصوصی نیز بهترین شیوه ارتباط برای پیشگیری
از مشکالت و آسیب های احتمالی است .عدم شکل گیری گفت و گو در خانواده های
امروزی ممکن است منجر به نوعی خشونت و عدم مفاهمه شود زیرا که میزان تحمل افراد
برای شنیدن نظرات یکدیگر پایین می آید و افراد آمادگی کافی برای پذیرش نظرات مخالف را
ندارند و زمانی که تحمل افراد کاهش پیدا می کند ،درک آنها از واقعیت ،واقعی نخواهد بود.
نظریه تکامل فرهنگی
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دواردبارنت تایلور ،بنیانگذار انسانشناسی معاصر و نماینده نظریه تکامل فرهنگی
موضوع مسئولیت اجتماعی را مورد بررسی قرارداده است .او در آثار خود از فرهنگ بدوی
 )(Primitive Cultureو انسانشناسی ) (Anthropologyبراساس نظریه تکاملی
چارلزالیل یادکرده است .تایلور مدعی است ،همه جوامع سه مرحله اساسی توسعه را از
وحشیگری و بربریت تا تمدن سپری کرده اند .بسیاری او را بنیانگذارعلم انسانشناسی
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اجتماعی درنظرگرفته اند که آثارش به شکل گرفتن رشته انسانشناسی در قرن نوزدهم کمک
کردهاست .نظریه آبراهام مزلو نظریهپرداز کالسیک مدیریت ،در مورد نیازهای اساسی انسان
است .این نظریه در میان بینشهای حاصل از جنبش روابط انسانی در مدیریت مقارن با دوران
رکود اقتصادی بزرگ غرب از اهمیت ویژه برخوردار است و نظریهای بنیادین محسوب
میشود .به اعتقاد مزلو نیازهای آدمی از سلسله مراتبی برخوردار است که رفتار افراد در
لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیازهای فرد قرارمیگیرد.
مسئولیت اجتماعی و جهان اسالم

حوادث و رویدادهای جاری در جهان اسالم ،محیط سیاسی جهان اسالم و جامعه
جهانی را به شدت تغییر داده و متحول نموده است .تحوالت بیداری مدنی کشورهای اسالمی
از آفریقای غربی تا جنوب فیلیپین و نیز جوامع مسلمان که در سایر نقاط جهان پراکنده هستند
را تحت تاثیرقرارداده است .ایجاد تفرقه و آشوب و تجزیه کردن ملت ها به یکسری قلمروها
و کشورهای در حال منازعه بیش از آن که علت سیاسی داشته باشد ،در مدنیت گریزی ملت
ها ریشه دارد .با چنین رویکردی مسئولیتهای اخالقی به صورت «اخالق شغلی» مطرح
می شود و هر فردی با توجه به شغل و حرفهای که دارد ،دارای مسئولیتهای اخالقی خاصی
است؛ مانند مسئولیتهای اخالقی پزشك ،کارمند بانك ،وکیل ،معلم و حتی حاکمان .از

دیدگاه اندیشه اسالمی هر شغل و حرفهای دارای بایدها و نبایدهای خاصی است که از آن
جمله عبارتند از مسئولیت علما در نشر علم و دانش ،مسئولیت کارمندان در ادای امانت و
رعایت مردم داری ،مسئولیت مدیران و کارگزاران در مقابله با غرور و سرکشی و دفاع از حدود
و ثغور مملکت اسالمی و فروتنی نسبت به مردم ،مسئولیت سرمایهداران درکمك به فقرا و
طبیعی است که در قبال مردم باید دولت را با دیدی خیرخواهانه دربرنامه های توسعه و
رفاه یاری کرد ،تا دخالت مردم در سرنوشت جامعه تقویت و گسترش یابد .روشن است که
اداره امور با مردمی بهانه جو و مسئولیت گریز راه به جایی نمی برد .مسئولیت و تعهد اجتماعی
دارای تعاریف فراوانی بر اساس حوزه فعالیت جغرافیای جهان اسالم است .به عنوان مثال،
در حوزه شرکت ها و یا بنگاهها که این مسئولیت به اختصار به  CSRشناخته می شود ،بندهای
مختلفی برای این منظورتعریف شده است که دولت های جهان اسالم مسئول رعایت پروتکل
های آن در برابرملت های خود هستند که از جمله آن می توان به موارد زیر تاکید کرد:
 .1تعهد دولت ها درقبال حفظ محیط زیست و اکوسیستم که خود برای مراکز صنعتی
یک گزینه بسیارمهم به شمار می آید.
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ادای حقوق آنان.

1

 .2تعهد حکومت ها در قبال رعایت عدالت و شایسته ساالری در استخدام نیروهای
مورد نیاز.
 .3تعهد شرکت ها در قبال برآورده کردن تمامی نیازهای ضروری کارمندان و خانواده
های آن ها.
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 .۴تعهد سازمان های بهداشتی در قبال ارائه محصوالت کامال سالم و بدون هیچگونه
مضرات جسمی برای انسان.
 .5تعهد درقبال ملت ها برای پیشرفت و توسعه کشورها.
 .6تعهد قوه قضائیه و نیروی انتظامی در قبال رفتار درست و انسانی با تمامی افراد
جامعه.
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 .7تعهد سازمان ها در قبال رعایت حقوق مصرف کنندگان در صورت تولید کاال یا
ارائه خدمت.
موارد یاد شده قسمت عمده ای از تعهدات دولت ها و شرکت ها و بنگاه های اجتماعی
در جهان اسالم در خصوص مسئولیت اجتماعی است .مشاهده می کنید که این مسئولیت
دربرگیرنده موارد و نکات گسترده و فراوانی است که به صورت کلی می توان گفت تاکید بر
رفتار انسانی در تمامی زمینه ها به عنوان ارتقای فرهنگ جامعه مسلمانان توسط دولت و از
طریق تعامل دولت و ملت می تواند تحقق یابد .در واحدهای تولیدی و صنعتی و به منظور
رعایت تعهدات و مسئولیت های مذکور در این حوزه ،واحدهایی به نام  HSEوجود دارد که
تمامی امور مربوط به ایمنی ،سالمت و محیط زیست را کنترل می نماید .در جامعه اسالمی
هر فرد به عنوان شهروند یک کشور و یا در مقیاس محدود ،شهروند یک شهر ،باید نسبت به
وقایع و اتفاقات و اقدامات مورد نیازمحیط زندگی خود بی تفاوت نباشد و احساس مسئولیت
کند .برای مثال :در حوزه فقر و بیکاری نکته بسیار مهم این است که جدای ازسیستم های
دولتی و اقداماتی که باید انجام دهند ،شهروندها هم باید تا حد امکان و درچارچوب
مسئولیت اجتماعی و اخالقی خود به این موضوع کمک کنند .درشرایطی که جهان اسالم
گرفتار بحران خشونت و جنبش های جنگ نیابتی شده است به راستی نقش مسئولیت

اجتماعی چیست؟ اخالق و تعهد شهروندی درچنین شرایطی حکم می کند تا آنجا که
مقدوراست دولت ها سیستم کاری خود را گسترش دهند و نیروهای بیشتری را از میان قشر
ضعیف جامعه به کار بگیرند .البته برخی دولت ها جنگ نیابتی را شاید ایجاد اشتغال
تصورنمایند! یکی ازحوزه هایی که ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و آسایش جامعه تعارض
کشورها با درصد بیکاری باالتر و فقر بیشتر ،کارفرمایان مسلمان با تقلید ازالگوهای توسعه
در کشورهای توسعه یافته سعی در تعدیل نیروی کار داشته و کارها را روباتیک و با سیستم
های جدید و البته نیروی کار کمتر انجام می دهند و در نتیجه فقر را در جامعه گسترش می-
دهند .این روند دولتها ،می تواند با کمک سیستم های جدید و توسعه یافته آسان ترشود نه
اینکه زمینه سازحذف کامل نیروی کارانسانی را فراهم آورد .ضرورت ایجاد تعادل میان توسعه
و آسایش و رفاه جامعه در تعریف مسئولیت اجتماعی به صورت دقیق بیان شده است که التزام
عملی دولت ها را نیاز دارد .مطالبه از سازمانها و انجمن های مردم نهاد برای «مسئوالنه
عمل کردن» در قبال جامعه ،موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آنها بر
محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی «اقتصاد»« ،جامعه» و «محیط زیست» ،در
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ایجاد می کند فقدان نگرش انسانی دولت ها نسبت به ملت های خودشان است .در برخی

دهههای آغازین قرن بیستویکم شدت گرفته و منجر به این شدهاست که مفهومی به نام
مسئولیت اجتماعی سازمان ها یا CSR1در دنیای مدیریت ظهور پیدا کند .دریک تعریف
ساده ،یعنی این که سازمانها در مقابل جامعه ای که درآن فعالیت میکنند مسئول هستند؛
چراکه از منابع انسانی ،طبیعی و اقتصادی آن استفاده می کنند .بر خالف نگاه سنتی به
مدیریت و کسب و کار ،سازمانها دیگر فقط در مقابل سهامداران مسئول نیستند و نباید فقط
Corporate social responsibility (CSR) is a type of international private business selfregulation that aims to contribute to societal goals of a philanthropic.

1.
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به افزایش سود کوتاه مدت سهامداران خود بیندیشند .بدین ترتیب انتظار میرود سازمانهایی
که در ارتباط با ذینفعان دیگری نیز هستند ،خواستههای مشروع آنها را هم مورد لحاظ قرار
دهند .در هر کسب و کاری و از جمله شرکتهایی که برای تولید ثروت و کسب و کار ایجاد
شدهاند باید صد درصد مسئولیت تمام کارهای خود که جنبه اجتماعی دارند را به عهده
بگیرند .این مسئولیت در کسب و کار معمولی بر عهده صاحب آن و در شرکتها بر عهده
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هیئت مدیره و مدیرعامل آن شرکت و در سطح جهانی برعهده دولت ها است .بنا بر این،
دولت های جهان اسالم مسئولیت اجتماعی سنگین تری را برعهده دارند تا در قبال ملت های
خود بدان به طور جدی عمل نمایند و جامعه خود را به توسعه و رفاه برسانند .در نتیجه
مسئولیت اجتماعی یا تعهدات اجتماعی دولت ها را به چهار جنبه ی مسئولیت اجتماعی
زیست محیطی ،سرمایه انسانی ،خیرخواهانه و اخالقی تقسیم کرده اند که مهم ترین آن ها
مسئولیت اجتماعی زیست محیطی است .وقتی زمامداران و دولت های مسلمان در تحقق
بخشیدن وظایف خویش کوتاهی نورزند و مردم جامعه با آن ها همکاری کنند ،دراین صورت
حقوقی که آن ها نسبت به یکدیگر دارند ،ادا شده ،آثار و نتایج ارزنده آن نصیب جوامع آنها
می شود .امام علی (علیه السالم) به صراحت به تبیین حقوق متقابل دولت و ملت پرداخته
اند :از بزرگ ترین حقها که خداوند واجب کرده است حق دولت برملت و حق ملت بر دولت
است؛ حق هر یک را برعهده دیگری واگذار نموده و آن را موجب برقراری پیوند دولت و ملت
و ارجمندی دین ایشان قرارداده است .پس حالت ملت نکو نگردد جز آن گاه که دولت ها
نیکو رفتار باشند .چون ملت حق دولت را بگذارد و دولت حق ملت را به جا آورد ،حق میان
آنان گسترش می یابد و نشانه های عدالت اجتماعی پا برجاشده و گسترش می یابد».
 .1نهج البالغه ،خطبه .3۴

1

نتیجه گیری

نقش سیاستگزاران و مدیران جامعه در برابر حقوق ملت ها به معنای پاسخگویی در برابر
وظایفی که برعهده دارند بسیار برجسته است و همواره به عنوان اخالق حرفهای و سازمانی
باید مورد توجه جدی دولت ها و ملت ها قرارگیرد .در فلسفه اخالق ،نظریه هاي اخالقي به
واقع یکي از تقریرهاي اخالق فضیلت است .نتیجه گرایان معتقدند که معیار درستي و
نادرستي اعمال ،نتایج آنهاست و هر عملي که نتیجه خوبي تولید کند آن عمل به لحاظ
اخالقي درست است .درمقابل وظیفه گرایان معیار درستي و ناردستي را نه بر اساس نتیجه آن
که بر اساس نفس عمل و رفتار انسان معین مي کنند .اخالق فضیلت ،مدل سومي بین نتیجه
گرایي و وظیفه گرایي است و دغدغه اصلي آن ،معیار درستي و نادرستي اعمال در وهله
نخست نیست بلکه در پي این است که نشان دهد انسان چگونه مي تواند فضیلتمندانه
زندگي کند؛ زیرا که دراین نظریه ،شرط سعادتمندي رسیدن به فضایل اخالقي در سایه گفتمان
اعتدال است .در نتیجه به نظر نگارنده اعتدالگرایی یک گفتمان است که در چارچوب آن
دالهای شناور حول یک دال متعالی معنادار و بر پایه آن برخی از رفتارها و رویهها ممکن و
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سه گروه نتیجه گرایي ،وظیفه گرایي و اخالق فضیلت تقسیم مي شود ،نظریه هاي اعتدال در

بعضی دیگر نیز ناممکن میشوند .دال متعالی در گفتمان اعتدالگرایی« ،تعادل و توازن»
است که دالهای شناور دیگر حول آن مفصلبندی و معنادار شده و کنشها نیز ممکن
وجودی گفتمان اعتدالگرایی داشتن دالهای منحصر به فرد نیست
شرط
میشوند .از این روِ ،
ِ
بلکه معنادار شدن متفاوت آنها در اثر مفصلبندی متمایز آنان در این نظام معنایی و داللت

است .به هرحال نخستین خط مشی اعتدالگرایی در تاریخ معاصر ایران در اولین مجلس
شورای ملی جلوه اجتماعی پیداکرد و بنیانگذاران این روند ،نتوانستند تأثیری بر روی گفتمان
رادیکال بگذارند .در تداوم بازگشت به جریان اعتدال گرایی ،مسئولیت اجتماعی انسان مبتنی
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بر این است که «شما حق دارید و من تکلیف» که مهمترین مواردآن آموزش و ارتقای سطح
دانش جامعه ،پیرایش نارواییهای موجود دربین مردم و اصالح فرهنگ آنان است.
مسئولیتپذیری کارگزاران در ارتباط متقابل ،سیستماتیك و ارگانیك با مسئولیتپذیری مردم
می تواند در تعامل دولت و ملت در جهان اسالم متبلورشود .مسئولیتپذیری زمامداران که
همان پاسخگویی در مقابل مردم و اصالت دادن به حقوق آنان است ،اساسیترین نتیجهاش
مطالعات اندیشه معاصر مسلمین ،سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1400
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اعتماد آفرینی است که میتواند زمینهساز انجام وظایف مردم در برابر حکومت و طرح
مشکالت توسط آنان بدون دغدغه و ترس براساس مسئولت اجتماعی درگفتمان اعتدال باشد.
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