فصلنامه علمي – پژوهشي نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان  /سال دهم /شماره دوم /پايیز و زمستان  /9911ص 07 -91

اعتماد اجتماعی در اندیشه امام موسی صدر
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انسیه السادات اسکاف
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چكيده
اعتماد اجتماعی ازجمله مفاهیمی است که در روابط و تعامالت انسانی نقشی حیاتی دارد و همچون
روانکنندهای چرخهای پیوندهای اجتماعی را راحتتر به حرکت درمیآورد .براینمبنا ،میتوان گفت
اعتماد تسهیلکنندۀ تعامالت اجتماعی است .پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مفهوم اعتماد اجتماعی
در منظومۀ فکری امام موسی صدر شکل گرفته است .درهمینراستا ،به مطالعۀ آثار او ،که دستاورد
تجربۀ زیست او در یک جامعۀ متشکل از مذاهب و فرقههای گوناگون است ،پرداخته و به این نتیجه
رسیده است که اعتماد اجتماعی در اندیشۀ امام موسی صدر با مؤلفۀ «کرامت انسان» تولید ،در نهاد
«خانواده» آموخته و درونی شده و با مؤلفههای «اندیشه دینی»« ،اخالق» و «والیت» در جامعه گسترش
پیدا میکند .در این میان« ،عدالت» نیز با کارکرد خود جامعه را قابل اعتماد میکند و با پشتیبانی و
تقویت دو مؤلفۀ »وطندوستی» و «گفتوگو» اعتماد در جامعه تثبیت میشود .در باور صدر ،با وجود
اعتماد اجتماعی جامعهای ساخته خواهد شد با کرامت ،واال و محکم که در آن لیاقتها و استعدادها
رشد کرده و فساد و ریا نابود میشود.
واژگان کليدی :اعتماد اجتماعی ،امام موسی صدر ،کرامت انسان ،خانواده ،اندیشۀ دینی.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسیارشد با عنوان « :بررسی تحلیلی مبانی قرآنی روایی آراء اجتماعی امام
موسی صدر» است.
 . 2دانشیار دانشگاه تربیت مدرس (نویسندۀ مسئول)k.roohi@modares.ac.ir :
 .3استادیار دانشگاه تربیت مدرسk.ghazizadeh@modares.ac.ir :
 .4دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرسe.eskaf@modares.ac.ir :
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مقدمه و بيان مسئله
اعتماد اجتماعی از روزگار دیرین تا زمانۀ پسین ،یکی از موضوعات مهم حیات بشری بوده و با
گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده است .امروزه ویژگیهای خاص جامعۀ انسانی در پایان
قرن بیستم و تنگناها و چالشهای دورۀ تجدد ،توجه بـه اعتماد اجتماعی و نقش آن در حیات
اجتماعی را به واقعیتی جدی بدل کرده است .بهنظر پیوتر زتومکا ،1نویسنده و پژوهشگر نامآور
لهستانی ،جوامع معاصر با ویژگیهایی چون آیندهگرایی ،شدت وابستگی متقابل ،گستردگی و
تنوع جوامع ،تزاید نقشها و تمایز اجتماعی ،بسط نظام انتخاب ،پیچیدگی نهادها و افـزایش
ابهام ،ناشناختگی و تقویت گمنامی و غریبه بودن نسبت بـه محیط اجتماعی ،باعث برجستگی
مسئلۀ اعتماد شدهاند (ازکیا .)234: 1331 ،بهعبارتدیگر ،افراد درگیر در روابط اجتماعی در
جوامع مدرن ،با موقعیتهای مبهم و پیچیدهای مواجه هستند و از نتایج اعمال و کنشهای
کنترلناپذیر دیگران آگاهی ندارند .در این شرایط ،اعتماد به افراد اجازه میدهد تا خود را با
موقعیتهای پیچیده هماهنگ کرده و آسیبپذیری خود را درمقابل دیگران افزایش دهند و نقش
مهمی را در تعامالت و کنشهای گروهی ایفا کنند .اعتماد به منزلۀ سازوکاری اجتماعی با
کارکردهای متعدد اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و روانشناسی ،رشد انسان و شکوفایی استعدادها
و تواناییهای او را تسهیل میکند و رابطۀ او با دیگران و جهان را به رابطهای خالق و شکوفا
تبدیل میسازد تا فرد بتواند آرامش ،امنیت و آزادی و استقالل خود را در کنار دیگران تجربه
کند (ادریسی و همکاران .)11 :1331 ،در جوامع متکثر نیز ،اعتماد با ایجاد وضعیت مناسب،
تعامالت اجتماعی گروهها و فِرق آن جامعه را تسهیل کرده و به تقویت تعامالت اجتماعی منتهی
خواهد شد .کشور لبنان با وجود مساحت کم ازجمله جوامعی متکثری است که ادیان و مذاهب
و نژادهای مختلفی را در درون خود جای داده است .وجود چنین تنوع و ناهمگونی فرقهها و
اقلیتهای قومی و مذهبی مشکالت بسیاری را برای صلح و ثبات مردم و همچنین توزیع قدرت
بهوجود آورده است .در اواخر سال  1313میالدی ،درحالیکه این کشور با تحوالت سیاسی و
اجتماعی عمیق خود در معرض چالشی جدی قرار گرفته بود امام موسی صدر به توصیۀ جمعی
از مراجع وقت به سرزمین لبنان هجرت کرد .او ابتدا در طایفۀ شیعه روابط آسیب دیده و اعتماد
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Sztompka
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را بازسازی و سپس ارتباطات اجتماعی این جامعه را با دیگر جوامع تقویت کرد و با بهرهگیری
از شیوۀ گفتگو و تبادل نظر با صاحبان ادیان و مذاهب اعتماد آنها را به خود جلب نمود .او
اعتقاد داشت که در یک جامعۀ متکثر ،رهبران هر طائفه و فرقهای حرکت بهسوی تحقق اهداف
راهبردی و واالی مورد نظر خویش را باید چنان برنامهریزی و عملیاتی کنند که همزمان با هر
گام پیشروی ،اعتماد و باور نیز در دل گروههای رقیب جاری شود .صدر با افکار و عملکرد
خود اعتماد را بین ادیان و مذاهب و نژادهای جامعه متکثر لبنان احیاء کرد و تجربۀ موفقی
برخاسته از متن سنت اسالمی را برای تقویت اعتماد اجتماعی ارائه نمود 1.بنابرآنچه گفته شد،
موضوع مورد بررسی این مقاله اعتماد اجتماعی در اندیشۀ امام موسی صدر میباشد.

اهداف و پرسشهای پژوهش
اعتماد احساس روابط اجتماعی است و رابطۀ مستقیم با میزان روابط اجتماعی دارد.
بدینصورتکه هرچه میزان اعتماد اجتماعی میان افراد و گروهها و سازمانهای اجتماعی به
جامعه بیشتر باشند ،به همان میزان ،روابط اجتماعی ،از شدت ،تنوع ،ثبات و پایداری بیشتری
برخوردار است (قاسمی و صادقی .)133 :1333 ،در شرایط اتفاقی و نامعین امروزی ،که زندگی
اجتماعی به تهدیدهای گسترده و جدیدی دچار شده ،واکاوی اندیشههای مصلح و متفکری که
اهتمام ویژهای در بازسازی اعتماد متقابل بین طایفه شیعه و جدیت در تقویت ارتباطات
اجتماعی این گروه با دیگر مذاهب و ادیان داشت ضروری بهنظر میرسد .برهمیناساس ،ارادۀ
اصلی پژوهش حاضر تحقیق و بررسی مبانی فکری صدر در خصوص اعتماد اجتماعی و
مؤلفههای آن است .مطالعۀ تجربۀ مدیریتی و رهبری وی در مجموعۀ دوازده جلدی کتاب
گامبهگام با امام ،که حاصل طرحهای خالقانه و فعالیتهای خستگیناپذیر صدر در لبنان بوده،
نشان میدهد که اعتماد مهمترین امکان اجتماعی او بوده (ضاهر ،1331 ،ج  )111 :2و با
مؤلفههایی برگرفته از بنیانهای معرفتی اسالم در پایهگذاری جامعۀ متکثر لبنان نقش اساسی ایفا
کرده است .اما با توجه به نکات مذکور این نوشتار در پى پاسخ به این پرسشهاست:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1مطالب این بخش با استناد به کتاب یادنامه امام موسی صدر و سایت مؤسسه امام موسی صدر به نگارش در آمده
است.
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 .1اعتماد اجتماعی در اندیشۀ امام موسی صدر بر چه مبنایی استوار است؟
 .2امام موسی صدر برای تقویت این پدیدۀ اجتماعی از چه مؤلفههایی بهره برده است؟
 .3مؤلفههای اعتمادساز منظور چگونه در تقویت اعتماد اجتماعی نقش ایفا میکنند؟

پيشينه پژوهش
دربارۀ اعتماد اجتماعی و مؤلفههای آن در آراء و آثار اندیشمندان مقاالت محدودی به رشته
تحریر درآمده است ازجمله اسکندری و موسوی ( )1331ابعاد مفهوم اعتماد را در اندیشۀ شهید
مطهری بررسی نموده و کاربرد آن را در مدیریت سازمان مورد مطالعه قرار دادهاند .عالمی و
رکابدار (« )1331ماهیت و جایگاه انواع اعتماد اجتماعی در گرشاسبنامه اسدی طوسی» را
بررسی کردهاند .سهرابنژاد ( )1331بازتاب اعتماد بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی
را در گلستان پژوهش کرده است .اما تاکنون هیچ مقاله و پژوهشی مفهوم اعتماد اجتماعی در
اندیشۀ امام موسی صدر را مورد پژوهش قرار نداده و اثر مستقلی این موضوع را بررسی نکرده
است .بااینحال ،در این قسمت به مهمترین آثار و زمینههای علمی موجود که ارتباط بیشتری با
تحقیق حاضر دارد پرداخته میشود .وفایی مغانی و شمالی (« )1332مبانی معرفتی امام موسی
صدر در تقریب مسلمانان و مسیحیان» را تبیین و بازشناسایی کردهاند .احمدی ( )1331در مقالۀ
خود «مفهوم و شاخصهای کنش والیی در تجربه جماعتسازی امام موسی صدر» را تبیین
کرده است .عبدلی و همکاران (« )1334مبانی نظری و روشهای عملی امام موسی صدر در
ایجاد وحدت ملی» را تبیین نمودهاند .طیرانی (« )1333نقش امام موسی صدر در لبنان و ارتقاء
جایگاه شیعیان» را بررسی کرده و فرخی و دیدهخانی (« )1331الگوی تبلیغی امام موسی صدر
در تعامل با شیعیان لبنان» را مورد مطالعه قرار داده است .اخگری ( )1331نیز در مقاله «امام
موسی صدر و وحدت اسالمی» اقدامات ارزشمند وی جهت برقراری وحدت ملی را مورد
مطالعه قرار داده است .و در آخر ،فراتی و طاهری ( )1331نیز در اثر خود «نقش امام موسی
صدر در ارتقای جایگاه شیعیان لبنان» را بررسی کردهاند.
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مباني نظری
اعتماد اجتماعي
اعتماد اجتماعی ازجمله پدیدههای اجتماعی است که در روابط و تعامالت انسانی _از سطح
خرد (خانواده) تا سطح کالن (جامعه) و حتی در ساختهایی فراتر از آن (جهانی)_ نقشی
حیاتی دارد .پدیدۀ اعتماد اجتماعی تسهیلکنندۀ روابط انسانی است و آن را میتوان احساس فرد
یا افراد نسبت به یک چیز تلقی کرد .اگر این اعتماد از حد فردی به سطح اجتماعی انتقال یابد،
سرمایۀ ارزشمندی تلقی میشود؛ یعنی همان مفهومی که آن را سرمایۀ اجتماعی نام نهادهاند
(ملکی و امیدوار .)134 :1334 ،فوکویاما 1اعتماد را جلوهای بنیادی سرمایۀ اجتماعی میداند؛
«سرمایه اجتماعی ،توانایی است که از شیوع اعتماد در یک جامعه با اجزای خاصی از آن ظهور
میکند» .اوسالنر ،2عالم علومسیاسی ،در تعریف خود از فوکویاما پیروی کرده است .او میگوید:
«سرمایه اجتماعی در اساس ،بازتاب نظامی از ارزشها و به خصوص اعتماد اجتماعی است»
(فیلد .)34 :1331 ،جان فیلد 3اعتماد را محصول سرمایۀ اجتماعی میداند (همان.)211 :
اینگلهارت 4با دیدگاهی فراتر ،سرمایۀ اجتماعی را همان اعتماد تلقی کرده است (ملکی و
امیدوار .)131 :1334 ،دربارۀ مفهوم «اعتماد» تعاریف زیادی ازسوی صاحبنظران ارائه شده اما
«اعتماد اجتماعی» ازجمله مفاهیمی است که در منابع علمی تعاریف زیادی برای آن نمیتوان
پیدا نمود تاجاییکه در برخی موارد با «اعتماد» به یک معنا بهکار رفته و در مواردی تنها
کارکردهای آن تبیین شده است .درحالیکه این مفهوم از مجموع ابعاد «اعتماد» شکل گرفته و
ساخته میشود و تعریفی مخصوص به خود را طلب میکند .در جدول شمارۀ  1به یافتههای
پژوهشگران این حوزه دربارۀ تعریف اعتماد اجتماعی اشاره شده است.
جدول شمارۀ  1تعاریف اعتماد اجتماعي
تعاریف اعتماد اجتماعي
چلبی

«حسن ظنی» جدای از هرگونه تعلقات گروهی به تمامی کنشگران در روابط
اجتماعی (چلبی.)12 :1311 ،

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Fukuyama
2. Uslaner
3. John Field
4. Inglehart
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ادامه جدول شمارۀ  1تعاریف اعتماد اجتماعي
تعاریف اعتماد اجتماعي
انتظارها و تعهدات اکتسابی و تأییدشدهای کــه افــراد نسبت به یکدیگر و نسبت
ازکیا و غفاری

بــه سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی دارند(ازکیا و غفاری3 :1331 ،
و

.(234 :1331

درجهای از شناخت و اطمینان نسبت به یک فرد ،نهاد ،ساختار یا حتی یک امر
انتزاعی که زمینهساز رابطۀ متقابل اجتماعی آسانتر ،سریعتر ،بیپیرایهتر و هدفمندتر

تاجبخش

است (تاجبخش.)212 :1332 ،
اعتماد دولت و مردم به یکدیگر (رنانی.)24 :1332 ،

رنانی
عبدالرحمانی
آدام اسمیت
افشانی و
همکاران
شارعپور و
همکاران
ابهری

1

اطمینان به قابلیت یک شخص یا سیستم که بیانگـر پـاکدامنـی ،ایمان به مردم ،و
آرامش است (عبدالرحمانی.)121 :1334 ،
روانکننـدۀ حرکـت اقتصاد بازار (زارعی.)14 :1331 ،
مجموعهای از انتظارات که در فرایند اجتماعی شدن یاد گرفته شده و افراد آن
انتظارات را نسبت به افراد ،گروهها ،سازمانها و نهادهایی که در جامعه هستند،
دارند (افشانی و همکاران.)11 :1333 ،
پذیرش خطر مواجهه و ارتباط با دیگران است ،با این تصور که آنها چنانکه انتظار
میرود رفتار خواهند کرد یا اینکه عمداً در پی آزار و اذیت ما نخواهند بود (
شارعپور و همکاران.)41 :1331 ،
پایبند بودن به هنجارها و ارزشهایی که مورد قبول آحاد جامعه بوده و باعث رشد
فرهنگی و بالندگی اقتصادی میشود (خبرانالین.)1331 ،

ادریسی و

هنجاری غیررسمی که با احترام و رعایت مناسبات بین افراد جامعه بهوجود میآید

همکاران

(ادریسی و همکاران.)11-11 :1331 ،

در جمعبندی تعاریف فوق و با توجه به محتوای پژوهش حاضر ،نگارنده تعریف چلبی از
اعتماد اجتماعی را برگزیده و مبنا قرار داده است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Adam Smith
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با مطالعۀ مجموعه کتاب گامبهگام با امام مفهوم اعتماد اجتماعی در اندیشۀ امام
موسی صدر را بررسی و مؤلفههای مرتبط با آن را استباط کرده است .این پژوهش برای
گردآوری اطالعات از شیوۀ کتابخانهای و در استناد دادهها از روش اسنادی پیروی کرده و در
تجزیه و تحلیل مطالب از روش تحلیل محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی بهره گرفته است .ذکر
این نکته ضروری است که با توجه به محتوای سؤاالت دوم و سوم ،امکان پاسخگویی بهصورت
مجزا وجود نداشته و به ناچار تحت عنوان یک سرفصل به این دو سؤال پاسخ داده شده است.

یافتههای پژوهش
الف) مباني اعتماد اجتماعي در اندیشۀ امام موسي صدر
برای دستیابی به پاسخ سؤال اول این پژوهش ،مبانی اعتماد اجتماعی در اندیشۀ امام صدر،
نخست باید دیدگاه و تعریف وی درخصوص جامعه ،بهعنوان محمل و زمینۀ اعتماد اجتماعی،
مورد بررسی قرار گیرد .از دیدگاه صدر ،جامعه پیوندها 1و روابطی است سرچشمه گرفته از
واقعیت انسان ،انسانی که اساس جامعه و غایت آن است (ضاهر ،1331 ،ج  )31 :1و در
آفرینش ،نیازمندیها ،تفکر و همۀ جنبههای حیات خویش ،موجودی اجتماعی است (ضاهر،
 ،1331ج  .)313 :3تعامل و ارتباط متقابل ،بنیاد حیات این جامعه است که درمقابل جسم افراد
بهعنوان پیکر جامعه« ،روح جامعه» تلقی شده است (ضاهر ،1331 ،ج  .)432 :11در
صورتبندی دیگری ،صدر خانواده را محتوی و مادّۀ جامعه ،روابط اجتماعی را صورت و شکل
آن و وظایف و مسئولیتهای اجتماعی را هم قوام آن برمیشمرد (ضاهر ،1331 ،ج  ،331 :2ج
 ،121 :11ج  .)413-411 ،11در این دیدگاه ،یکی از مهمترین ویژگیها و خصوصیات برای
ایجاد روابط ،وجود اصل اعتماد متقابل است که در نظر صدر ،شرط بنیادین تشکیل امت و
جامعه است و جز با احترام متقابل و تفاهم حاصل نمیشود .در این بینش ،اعتماد و احترام
حاصل پاسداشت اندیشه و تکریم گذشته و اعتقادات دیگری (ضاهر ،1331 ،ج  )131 :2و
دوری از تعصبات فرقهای است و زیستن در جامعه بدون اعتماد به زندگی حیوانات وحشی در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1مقصود امام موسی صدر از این پیوندها همان رفتار و کردار انسانهاست (ضاهر ،1331 ،ج.)11
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صحرا تشبیه شده است که کسی به دیگری اعتماد ندارد (همان ،ج  .)243 :11درحقیقت ،در
رهیافت صدر ،زندگی اجتماعی انسان بسته به احترام و اعتماد مردم نسبت به او و جایگاه
اجتماعی اوست و آنچه برای انسان قدرت میآورد عزت و احترام و اعتماد مردم به اوست
(همان .)41 :اعتماد و اطمینانی که همۀ وجود و فایدۀ او برای جامعه و مشارکت در زندگی
عمومی است و بیآن انسان از نظر اجتماعی مرده و به مقتولی اجتماعی تبدیل میشود که هیچ
ارزشی در جامعه ندارد و جامعه این فرد را از دست داده است (ضاهر ،1331 ،ج ،12-13 :11
ج  .)411 :11در چنین دیدگاهی ،نقطۀ عزیمت «اعتماد اجتماعی» پدیدۀ «دوستی» است و نشان
از دلبستگی شخصی ،همکاری ،یکپارچگی ،احترام متقابل و احساس منفعت مشترک دارد.
ب) تحليل مؤلفههای اعتماد اجتماعي در اندیشۀ امام موسي صدر
در این بخش برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش ضمن برشمردن مؤلفههای اعتماد اجتماعی در
اندیشۀ امام صدر ،هریک بهصورت مجزا بررسی و سؤال سوم نیز پاسخ داده خواهد شد .گفته
شد که اساس و بنیاد اعتماد اجتماعی در نظر صدر بر «احترام متقابل» و «تفاهم» استوار است
افزون بر اینکه دو ویژگی یاد شده با مؤلفههای هشتگانه ،کرامت انسان ،اندیشۀ دینی ،اخالق،
والیت ،وطندوستی ،خانواده ،عدالت و گفتوگو پشتیبانی و تقویت شده که یکیک این عوامل
بررسی و تبیین میگردد.
 .1کرامت انسان اساس توليد اعتماد اجتماعي
کرامت انسانی یکی از برجستهترین گزارهها در زندگی بشر است که از دیرباز مورد توجه جامعۀ
بشری قرار داشته و بهلحاظ تاریخی از موضوعات اصلی و اولیه در ادیان الهی و اسناد تاریخی و
میراث باقیمانده از گذشتگان ،از  2111سال قبل از میالد است (افخمی روحانی .)1 :1333 ،در
اندیشۀ صدر ،کرامت انسان کانون و اساس تولید اعتماد اجتماعی را شکل میدهد چراکه باور
دارد انسان صاحب کرامت همچنانکه به خود احترام میگذارد به دیگران نیز احترام میگذارد،
در دیگران تأثیر گذاشته و از آنان تأثیر میپذیرد و همکاری میکند و با چنین تعامالتی است که
جامعه ایجاد میشود و اعتماد اجتماعی شکل میپذیرد .ازسویدیگر و بنابر کرامت ذاتی ،انسان
فارغ از اعتقادات و مذهب قابل احترام است .مسئلهای که صدر با اذعان به آن ،انسانیت را وجود
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واحدی می بیند که اجزاء آن با هم در تعامل بوده و میل به وحدت دارند و هر تالشی زیر سایه
نژادپرستی ،فرقه گرایی ،اختالف فرهنگی و حتی تحت عنوان مقدس دین و وطن خطرناک بوده
و تفرقه و بیاحترامی و درنتیجه بیاعتمادی را بهدنبال خواهد داشت (ضاهر ،1331 ،ج ، 11 :1
ج  .)331 :11این نگرش از طریق هنجارهای دستوری همانند برقراری تعامالت اجتماعی مبتنی
بر اعتماد ،صداقت و احترام متقابل و از بین بردن اختالفات و خصومتها بین فرقهها و
فرهنگهای مختلف ،به تقویت حس همبستگی و تداوم آن کمک میکند.
 .2اثربخشي خانواده در اعتماد اجتماعي
خانواده یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نهادهای اجتماعی موجود در جوامع بشری است.
جائی که اولین ارتباطات انسان در آن تجربه میشود و احترام  ،عشــق ،اعتماد و حمایت
بهعنوان مؤلفههای دوام هر ارتباطی در آن آموخته میشود .به گفتۀ صاحبنظران ،فضای
تعامالتی خانواده و ارتباط قوی بین اعضا در ساختیابی هویت فرزندان مؤثر بوده و عدم نفوذ
خانواده و ارتباط قوی بین آنها زمینه بیاعتمادی و فقدان انسجام را بهدنبال خواهد داشت چراکه
هنجارهایی چون اعتماد در خانواده درونی میشود (سفیری و شایسته )11 :1334 ،و در ارتباط
فرد بـا سایر گروهها ،مؤسسات و نهادهای اجتماعی تقویت و گسترش مییابد .در نگرش صدر
خانواده بهعنوان جامعۀ انسانی زنده از تحوالت اجتماعی تأثیرپذیر و بر آن نیز تأثیرگذار است تا
جاییکه کیفیت و وضعیت خانواده در جامعه انعکاس پیدا میکند .به گفتۀ او ،در اسالم بقای
روابط خانوادگی ازطریق عطای مطلق و بدونِ ارزشگذاری ،تضمین و محفوظ نگه داشته
میشود (ضاهر ،1331 ،ج  32 :3و  .)34به همین دلیل خانواده ازسویی ،تربیت و نگهداری از
فرزند را بر والدین واجب کرده و ازسویدیگر ،احسان و احترام به والدین را بر فرزند فریضه
دانسته است .در اندیشۀ صدر ،خانواده با «پرورش بیقید و شرط فرزندان» اعتماد اجتماعی را
نهادینه میکند.
پرورش بیقید و شرط فرزندان :در نظر صدر مادر پنجرۀ رو به دنیای کودک است که بر پایۀ
شخصیت او «بینش راهبردی» و «عواطف اصیل» و مفاهیم بنیادینی همچون اعتماد برای کودک
شکل میگیرد؛ زیرا کودک در لحظات نخست زندگی ،مادر را بهعنوان پایگاهی امن در مقابل
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خود مییابد .او مادر را وجودی میشناسد که همیشه در دسترس بوده و محبتش همچون محبت
بیانتهای خداوندی از عاطفهای عمیق و گسستناپذیر برخوردار است و به نیازهای کودک
مناسبترین پاسخ را میدهد (همان ،ج .)211: 1مادری که جسم و آرامش و همهچیز خود را
فدای تربیت کودک میکند (همان ،ج 341 :2؛ ج  .)112 :3برایناساس ،نسل جدید مجذوب این
تصویر جذاب از زندگی ،وجودی مملو از محبت و احترام میشود و ارتباط و اعتمادی
مستحکم و از سر وفاداری و احساس مسئولیت با نسل گذشته برقرار میکند و علیرغم اختالف
در باورها و اندیشهها ،در پرتو عواطف و محبت با یکدیگر اعتماد متقابل پیدا خواهند کرد
(همان ،ج  ، 33 :3ج  .)341 :2یافتههای محققان نیز نشان داده که مراقبت عاشقانه و گرم مادر
منجر به شکلگیری عقاید مثبت برای کودک میگردد بهنحوی که خود را الیق و دوستداشتنی
و مراقبان خود را قابل اعتماد ،ارزشمند ،مراقب و پاسخگو میبیند (تبعه امامی و دیگران:1331 ،
 314و  .)311ازسویدیگر ،در نظر صدر یکی از عوامل آسیبرسان به روابط اعتمادآمیز والدین
و فرزندان نیازهای رو به رشد زندگی و همچنین خودخواهی و خودپرستی انسان در جامعۀ
پیشرفته است .کودک در چنین شرایطی ،بهجای سرپرستی مستمر و کامل والدین ،خود را
تحتنظر مؤسسات یا اشخاصی در اوقات محدود و معین و با هزینههایی مشخص میبیند زیرا
پدر برای تأمین مخارج ساعات کمتری در خانه حضور دارد و مادر هم در فکر استقالل مادی از
وظیفۀ خود شانه خالی کرده و جایگاه خویش را با مقداری پول واگذار میکند و این معنایی جز
تجاری شدن «مادری» ندارد (ضاهر ،1331 ،ج 32 :3؛ ج  .)211 :1در این موقعیت ،اعتماد
کودک به والدین به شدت آسیب میبیند (همان :ج  )341 :2زیرا پیوند او با مادر به امری نسبی
و محدود و قابل جانشینی بدل شده است .فرزندِ بدون پیوند عاطفی و عقالنی با نسل گذشته،
هیچ احترام و اعتمادی برای والدین و دستاوردهای متعلق به آنها ،همچون قانون قائل نبوده و در
برابر آن احساس مسئولیت نمیکند چراکه گذشته را دوست ندارد و با آن قانع نمیشود (همان،
ج  .)211-211 :1صدر حرکات خشونتآمیز نسل رو به رشد عصر ما را از همین زاویه تفسیر
شدنی میداند و بر این نکته تأکید دارد نسلی که از حس مادری بهرهای اندک داشته یا اینکه
حس مادری برای او خریداری شده باشد ،با نسلهای بعد نیز به همین شکل رفتار خواهد کرد
(همان ،ج  .)112 : 3برایناساس ،میتوان گفت مشکالت رفتاری و رفتارهای ضد اجتماعیِ
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اینچنین ،توانایی کسب منفعت از روابط افراد در جامعه را به تعاملی سطحی ،بیروح و محدود
تبدیل کرده و ضعف و کاهش اعتماد اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
 .3اثربخشي دین در اعتماد اجتماعي
یکی از کارکردهای مهم دین در طول تاریخ ،ایجـاد اعتماد و اطمینان اجتماعی است .مطالعات
انجام شده نشان میدهد که افراد مرتبط با آموزههای دینی هم مورد اعتماد هستند و هم اعتماد
بیشتری به دیگران دارند .در توضیح چرایی این امر میتوان گفت که افراد باورمند به ارزشهای
دینی ،فرهنگی و اخالقی رفتـار پیشبینی پذیرتری دارند؛ چرا که با رفتار در چارچوب قواعدی
خاص قابلیت اعتماد افراد بیشتر شده و مناسبات اجتماعی روانتر و کمهزینهتری صورت
میگیرد (شریفی 12 :1331 ،و  .)112به اعتقاد صدر ،دین به مفهوم حقیقی آن پیروان خود را از
دیگران منزوی نمیکند بلکه آنان را به فعالیتهای اجتماعی و خدمات عمومی فرامیخواند و
تقرب به خدا در منطق دین از راه خدمت به خلق میسر است (ضاهر ،1331 ،ج  111 :2و
 .)123در اندیشۀ او ،دین با دو ساحت «ایمان به خدا» و «باورداشت عالم غیب» به تثبیت و
تقویت اعتماد اجتماعی میانجامد.
 ایمان به خدای یگانه :در نظر صدر ،ایمان به خالقی واحد با القای این باور که همۀانسانها به ارادۀ الهی از یک پدر آفریده شده و همانند دندانههای شانه با یکدیگر برابرند و
هیچکس بر دیگری امتیاز ندارد ،اعتماد به دیگران را آسان میکند .ازسویدیگر ،خدای حکیم به
تمامی انسانها از روح و صفات خود عطا کرده ،در نتیجه ذات و سرشت همه بهخودیخود پاک
است (همان ،ج  .)413 :11این وحدت ذاتی و پاکی سرشت انسانها ،بیاعتمادی به دیگران را
دور و با تقویت همکاری به استواری اعتماد در جامعه میانجامد.
 باورداشت عالم غیب :صدر در پاسخ به این پرسش که خواستههایی بینهایت انسانچگونه با امکانات متناهی این جهان قابل جمع است؟ میگوید وقتی انسان آگاه شود که در
ورای این دنیا آخرتی وجود دارد گستردهتر« :وَجَنَّۀٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ،بهشتى که
پهنایش [به قدر] آسمانها و زمین است» (آلعمران )133 :و آنچه هست رأس هرم و اول خط
است ،در این صورت به واقعیت بعدی نامتناهی داده است و این نگرش میتواند آرمان بینهایت
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انسان را محقق کند و این تنها از رهگذر غیبباوری امکانپذیر است (ضاهر ،1331 ،ج :11
 .)411-412او یادآور این نکته میشود که در قرآن کریم نیز دعوت به دنیا و آخرت بهصورت
توأمان آمده و به هر تالش و اقدامی مانند جهاد رنگ غیبی داده شده است .یعنی دنیا و آخرت
دو روی یک حقیقت واحد ،جسم و روح دو بعد وجود انسان و زمین و آسمان دو تکه از یک
پیکره و یک جهان هستند و عمیقاً در هم تنیده شدهاند (همان  ،ج 211 – 211 :1؛ ج -14 :11
 13و  .)11-13برایناساس ،غیبباوری با نامتناهی کردن واقعیتها و امکانات بشری در برابر
زندگی تنگ این دنیایی انسان ،افقی فراتر از همۀ نیروها و قابلیتها را تا بینهایت میگشاید و با
خلق وسعت نگرش انسانها بهسوی بینهایت ،ظرفیت تعامل میان افراد را بیشتر کرده و اعتماد
اجتماعی افزونتری تولید میکند.
 .4اثربخشي اخالق در اعتماد اجتماعي
ساحت اخالق بهعنوان یک ضرورت در زندگی اجتماعی پیش از هرچیز هماهنگکنندۀ روابط
انسانها تلقی می شود .دورکیم اعتماد را زاییدۀ رعایت اخالقیات در جامعه میداند .در نظر
اسالنر ،اعتماد انتظارات ما از اخالق است و این اخالقیات باید مشخص و ثابت باشند تا در
افراد درونی شوند و آنها را ملزم به عمل کردن کنند (ادریسی و همکاران .)13 :1331 ،اخالق در
نظر صدر بر بنیان ارزشهای انسانی ،راههای وصول و حفظ آنها استوار بوده و کانون و آرمان
واالی آموزههای دین شمرده شده است (ضاهر ،1331 ،ج .)41 :او با تأکید بر مبارزۀ جدی
اخالق با عواملی مانند ترس ،سنگدلی ،کبر و غرور که مانع پیوند فرد با دیگری میشود ،آن را
تنظیمکنندۀ تعامل بین انسانها و گروهها و عامل مؤثری در شکلگیری و پایهگذاری جوامع
معرفی میکند (همان ،ج  134 :3و  .)133او در تبیین اهمیت و جایگاه اخالق در اعتماد با اشاره
به آیه« :مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ :هیچ سخنى را به لفظ درنمىآورد مگر اینکه مراقبى
آماده نزد او [آنرا ضبط مىکند]» (ق )13 :ما را متوجه مسئولیت سخنان خود کرده و هشدار
میدهد که مراقب گفتههای خود باشیم .هر سخنی مسئولیتهایی بهدنبال دارد .چراکه بعضی از
آنها پشت جامعه را میشکند و اعتماد نیروهای جامعه را از بین میبرد (ضاهر ،1331 ،ج :11
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 .)411در اندیشۀ صدر قلمرو اخالق با دو عامل «روابط فردی» و «اخوت» در تقویت اعتماد
اجتماعی نقشآفرینی دارد.
 روابط فردی :صدر با اشاره به بخشی از آیه  113سورۀ آل عمران ،روابط فردی را موردتوجه قرار میدهد .آنجاکه خدا پیامبرش خطاب قرا میدهد که« :وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ ،و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده مى شدند»(آل
عمران .)113 :او این اصل را در مورد ارتباط هر انسان متخصص و کارشناس با مردم جامعه
صادق میداند و باورمند است که اخالق ناروای هر فرد اعتماد میان او و دیگران را سست
و همکاری را دشوار میکند و باعث حذف یکی از عناصر جامعه میشود (ضاهر ،1331 ،ج
 .)411-414 :11او در تفسیر آیه «أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ ِمَیْتا» (حجرات)12 :
میگوید :غیبت فرد را به تدریج کشته و او را در جامعه بیآبرو و اعتماد جامعه را به او از
بین میبرد .بدینترتیب او به مقتولی اجتماعی تبدیل میشود که هیچ ارزشی ندارد چراکه
حیات فرد در جامعه به آبرو و کرامت اوست (ضاهر ،1331 ،ج  )411 :11و اعتماد و
اطمینان همۀ داشتههای فرد برای جامعه و مشارکت او در زندگی عمومی است (همان ،ج
.)12 :11
 اخوت :یکی از مهمترین عواملی که باعث اعتماد در جامعه و درنهایت افزایش اعتماداجتماعی میگردد معذور دانستن افراد است ،زیرا به فرد و گروه اطمینان میدهد که حتی در
صورت اشتباه باز هم می توانند مورد اطمینان قرار گیرند و با انجام اشتباه از جامعه طرد
نخواهند شد .صدر با توجه به آیه« :إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَۀٌ ،درحقیقت مؤمنان با هم برادرند»
(حجرات )11 :انسانها را با هم برادر و از یک سرچشمه میداند ،سرچشمۀ فعل و آفرینش
خدا که فراتر از ارتباط میان برادران نسبی است .حال اگر این سرشت مشابه مجهز به ایمان
شود ،برادری ناشی از آن نیز بیشتر خواهد بود زیرا مبنای این برادری وحدت در تحرک،
سرآغاز ،پایان و وحدت در هماهنگی است« :إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» (بقره( )111 :ضاهر،
 ،1331ج  .)431 :11در نظر صدر ،انسانها در سازمان بزرگ اخوت یکدیگر را معذور می-
دارند به این معنا که لغزش هر انسانی به معنای خارج شدن از دایرۀ همکاری نیست بلکه او
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نیز همچون دیگران در معرض خطاست و میتوان او را بخشید و همچنان به او اعتماد
داشت (همان.)431-431 :
 .5اثربخشي والیت در اعتماد اجتماعي
اعتماد مؤثرترین عامل در ایجاد همدلی و مشارکت عمومی ،روابط متقابل اجتماعی مفید و
اتصال مردم و حکومت به یکدیگر است .پژوهشها نشان میدهند که پیروانی که به رهبرشان
اعتماد دارند عملکرد بهتری دارند ،رفتارهای شهروندی بیشتری انجام میدهند و تعهد سازمانی
و رضایت شغلی آنها هم باالتر است (محمدزاده و همکاران .)1 :1332 ،در اسالم نیز یکی از
مهمترین روشهای ایجاد اعتماد ایجاد رابطه میان دو نهاد اصلی امام و امت بهوسیلۀ والیت
است .رابطهای که صدر از آن بهعنوان اصلیترین داشته اجتماعی خود یاد کرده و از عنایات
الهی برشمرده است (ضاهر ،1331 ،ج  .)133 :11دو اصل «اعتماد امت به رهبر» و «ارتباط رهبر
با امت» بازوهای اجرایی پیکرۀ والیت در باور صدر را شکل داده و در استحکام اعتماد اجتماعی
نقش شایانی ایفا میکنند.
 اعتماد امت به رهبر :در دیدگاه صدر والیت جایگاهی است واجد توانایی تشکیل حکومتو جامعه صالح که با دو عامل شکل میگیرد« :قدرت بخشی و اعتماد نهاد امت به رهبر» و
«حرکت امت به همراه ولی و اطاعت از او»(همان ،ج  123 :11و ،133ج  .)333 :2او تالش
برای برپایی حکومت صالح را از واجبات اولیه مسلمانان میداند زیرا بهخوبی دریافته که
اعتماد اجتماعی جز در جامعۀ صالح ایجاد نمیشود؛ حکومت صالحی که مکمل خط ایمانی
انسان و مهمترین عامل برپایی جامعه صالح و شایستهای است که انسانها به شیوهای
سازگار با روح و جان خود در آن زندگی میکنند و رشد مییابند (همان ،ج  ،411 :2ج :11
 )312او حدیث « بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاۀِ وَ الزَّکَاۀِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَۀِ وَ لَمْ
یُنَادَ بِشَیْءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَۀِ»(کافی 1411 ،ق ،ج  )13 :2را دلیلی بر پایهای بودن اصل
والیت دانسته چراکه در سایۀ آن عبادات و تعالیم اقتصادی و سیاسی محفوظ خواهد ماند
(ضاهر ،1331 ،ج .)113 :1
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 ارتباط رهبر با امت :یکی از جنبههای مهم روابط انسانی ارتباط میان رهبر و اعضای جامعهاست .در جامعهای که میان این دو نهاد پیوند مستقیم و رویارو وجود نداشته باشد اعتماد
اجتماعی شکل نخواهد گرفت و درنتیجه همواره نوعی ترس و احساس ناامنی بین افراد و
رهبر بهوجود می آید که در حالت کلی ،مانع تداوم و تقویت رابطه و باعث کاهش همکاری
وگسترش تعامالت در ابعاد مختلف جامعه میگردد .در نظر صدر ،نقطۀ آغاز انحراف و
بی اعتمادی به رهبر جامعه ،دوری و اختفاء او از مردم است .در این حالت ،رهبر خود را
تافتهای جدا بافتهای دیده و چیزی جز چاپلوسی و ستایش نمیخواهد و آنچنان تغییر میکند
که خود را در جایگاه پیامبر میبیند (همان ،ج  ،211 :1ج  .)133 :1بنابر اندیشۀ صدر وجود
رابطۀ قلبی و اعتماد عمیق میان دو نهاد امام و امت باعث توانمندی جامعۀ اسالمی شده و
والیت با جهتدهی به این نیروی عظیمی رابطههای مستحکمتری برقرار و از اعتماد
اجتماعی پشتیبانی خواهد کرد.
 .1اثربخشي عدالت در اعتماد اجتماعي
از میان عوامل مر تبط با اعتماد باید از عدالت یاد کرد که امنیت انسان با مسائل مربوط به آن
پیوند نزدیکی دارد .اگر در جامعهای عدالت نباشد ،بعید است که در آن صلح ،ریشهکنی فقر،
حمایت از کار ،رشد آزاد هویت و دانش تحقق یابد .در جوامع دارای نابرابری باال عالقۀ افراد
نسبت بههم کم بوده و نتیجۀ آن کاهش اعتماد بین افراد است (زارع شاهآبادی و همکاران،
 .)13 :1333در نگرش صدر آنچه برای بقای وطن ،وحدت امت و اعتماد ضرورت دارد عدالت
بهمعنای ایجاد «فرصت مساوی برای همه» (ضاهر ،1331 ،ج  )141 ،133 ،123 :1و «مشارکت
دیگران در همۀ داشتههای فردی» است (همان ،ج  )313-313 :12و فقدان آن عامل زوال جامعه
بهشمار میرود .او وظیفۀ خود را همسو با اهداف امام حسین

(ع)

در جهت پیگیری حقوق همۀ

انسانها و عدالت و کرامت برای همۀ محرومان و آبادی همۀ مناطق عقبمانده از هر گروه و
حزبی معرفی میکند (همان ،ج  .)141 :4در اندیشۀ صدر ،عدالت نیز با مؤلفههایی ،نهادهایی
جامعه را برای اقشار مختلف قابل اعتماد و اتکاء کرده تا افراد در تعامالت اجتماعی و اقتصادی
با خطر کمتری روبهرو شده و به یکدیگر اعتماد بیشتری داشته باشند.
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 مشارکت دیگران در داشتههای فردی :صدر در مبحث «تفکیکناپذیری احکام اسالم» باتوجه به آیه« :وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ»(بقره )3 :به دو نکتۀ مهم اشاره میکند؛ نخست اینکه
انفاق در ژرفای احکام جای دارد و اسالم نمیپذیرد آدمی بدون شراکت دیگران چیزی برای
خود داشته باشد و دیگر اینکه انفاق امری فراگیر و شامل همۀ داشتههای انسان مانند
تندرستی ،نیروی جسمانی ،تجربه ،فرهنگ ،هوش و حتی جوانی است «َیَسْأَلُونَکَ مَاذَا
یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» (بقره )213 :و محدود در مال و اموال نیست (ضاهر ،1331 ،ج .)12 :3
برهمیناساس ،او خمس و زکات را صدقهای از جانب اغنیا برای ارتقا زندگی فقرا و
نزدیکی سطح زندگی انسانها در جامعه میداند ،مالیاتی که تفاوتهای عظیم و مفاسد و
دشمنیهایی را که باعث از بین رفتن آرامش و امنیت و وحدت جامعه است از بین میبرد و
روح همیاری و توازن و عدالت را در مردمان جاری میکند و اعتماد و پیوندهای انسانی را
مستحکم میکند(همان ،ج .)313 -311 :12
 ایجاد فرصت مساوی برای همه :صدر با استناد به آیه« :وَ أَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوابِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَۀِ :و در راه خدا انفاق کنید ،و خود را با دست خود به هالکت میفکنید»
(بقره )131 :میگوید« :اگر در راه خدا انفاق کردید ،اگر به نیازمندان کمک کردید و
فرصتها را برای محرومان فراهم کردید ،سود آن به جامعه خودتان بازمیگردد و خود را از
هالکت نجات دادهاید زیرا انفاق نکردن موجب پیدایش تنش و بیماری و عقده و چالش در
میان گروههای رنج کشیده میشود و جامعه را به خطر میاندازد» .در باور صدر ،فقدان
عدالت در جامعه باعث بروز ناهنجاریهای روانی و تضادهای اجتماعی شده و پایداری
کشور و اعتماد اجتماعی را به خطر انداخته و به بحران و انفجار در جامعه میانجامد
(ضاهر ،1331 ،ج 113 :1؛ ج .)11 :11
 .7اثربخشي گفتوگو در اعتماد اجتماعي
انسانها ،ملتها ،ادیان و فرهنگها برای فهم یکدیگر و رسیدن به تعامل مثبت و هماندیشی
نیازمند گفتوگو هستند؛ گفتوگویی مؤثر و مفید که به اعتماد و کشف موازین و ضوابط
مشترکِ بین آنها بیانجامد .در اندیشۀ صدر ،گفتوگو به معنای برابری میان طرفها به منظور

اعتماد اجتماعي در انديشه امام موسي صدر 50

دستیابی به راهی برای حل مشکالت و در اسالم برای برقراری صلح است (همان ،ج .)211 :3
او شرط توفیق در گفتوگو را ایجاد فضایی مناسب با تقویت احترام و محبت و اجتناب از
تردیدافکنی و اتهامزنی میداند (همان ،ج  )121-122 :2و روش گفتوگوی خود را اینچنین
تبیین میکند :در این شیوه به انسان احترام میگذاریم ،دیدگاه ،عواطف و عمل او را محترم
میشماریم ،خود را قیم او نمیدانیم و از طرف او سخن نمیگوییم (همان ،ج  .)211 :3در نظر
صدر ،گفتوگو با دو کارکرد «شناخت بیشتر دیگران» و همچنین «بهرهمندی از دانش و
تجربههای دیگران» در اعتماد اجتماعی تأثیر مستقیم دارد.
 شناخت بیشتر دیگران :در نظر صدر ،گفتوگو ،بهعنوان شریان و عامل اصلی حیات جامعه،فضایی را فراهم میکند تا فرقهها از اسارت پیشداوریها ،اعتقادات و تعصبات فکری یا
عاطفی خود و نیز از بردگی فکری در ارتباط با اندیشههای دیگر و متابعت از آنها آزاد شده
و با مفاهمه و روشنگری و تقویت اعتماد را بهدنبال داشته باشند (همان .)311 :او گفتوگو
را اساس تقریب و همبستگی مذاهب میداند؛ تعامل و گفتوگویی که نه تنها بهمعنای
نادیده گرفتن اصول دین نیست بلکه عین وفاداری به متن دین است (همان،ج ،111 :2
114-113؛ ج  .)134 :1صدر اختالف در جزئیات شعائر و احکام اسالمی را عامل تفرقه
میداند و معتقد است با یکپارچهسازی احکام دینی ،باور ،اعتماد کامل و محبت صادقانه در
میان مسلمانان جاری میشود (همان ،ج  .)341-342 :3برایناساس ،گفتوگو بهعنوان
شریان و عامل اصلی حیات یک جامعه فضایی را فراهم میکند تا فرقهها ،مذاهب ،ادیان و
همۀ گروهها با خلق معنای نو بهصورت مشترک ،اعتماد اجتماعی را در جامعه ارتقا دهند.
 بهرهمندی از دانش و تجربههای دیگران :صدر وجود فرق مختلف را بهمعنای سرچشمۀتبادل تجارب ،دستاوردها و مطالعاتی متنوعی میداند که همکاری و تعامل انسانها را با
یکدیگر تسهیل کرده و اعتماد درون جامعه را بیهیچ خطری تقویت میکنند و ثروت تمدنی
و فرهنگی گستردهای برای خدمت به کشور و فراهم میآورند (همان ،ج  .)11 :1صدر در
گفتاری به جوانان توصیه میکند علمای دینی که شما را به قطع ارتباط و گفتوگو با
دیگران دعوت میکنند طرد کنید و از آن دین دست بکشید ،زیرا امکان ندارد دینی مردم را
به همگرایی و ارتباط با دیگران دعوت نکند (همان ،ج )421 :2؛ چراکه برای وحدت ملی و
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نزدیکی پیروان اسالم راهی جز گفتوگو و تفاهم وجود ندارد (همان .)111 :در باور صدر،
گفتوگو امکانی را خلق میکند که فرقهها از اسارت پیشداوریها ،اعتقادات و تعصبات
فکری یا عاطفی خود و نیز از بردگی فکری در ارتباط با اندیشههای دیگر و متابعت از آنها
آزاد شده و با مفاهمه و روشنگری ،تعامالت اجتماعی را افزایش داده و تقویت اعتماد
اجتماعی را بهدنبال داشته باشند.
 .9اثربخشي وطندوستي در اعتماد اجتماعي
وطن یک وحدت اجتماعی ضروری برای حیات ،رفاه و صیانت از هستی و اثباتگر تمدن انسان
است .مکانی برای حفظ مال ،ناموس ،عزّت و شرف انسان که دلدادگی نسبت به آن یکی از
نشانههای خردمندان است؛ پیوندی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی که عشق به آن در نگاه صدر
بخشی از ایمان انسان را تشکیل میدهد (همان ،ج  .)343 :2انسانی که ارجمندترین و
شریفترین سرمایه آن است و وطن را شکل داده است (همان ،ج  .)111 :1در نظر صدر ،دو
مبنای «همراهی در آرمان و آالم یکدیگر» و «احترام به دیگران » تعلق و تعهد خاطر به وطن و
هویت ملی را تقویت و زمینۀ برقراری روابطی مبتنی بر اعتماد را میان هموطنان فراهم میکند.
 همراهی در آرمان و آالم یکدیگر :وطن در نظر صدر بیاحساس درد و رنج و محبت بهدیگران شکل نخواهد گرفت (همان ،ج  .)231 :2چراکه وطن مشارکت حقیقی در دردها و
آرمانهای یکدیگر است (همان )131 :و پیش از جغرافیا و تاریخ جایی در قلوب و ضمایر
ملتی با احساس و عمل مشترک است (همان .)231 :در نگرش او زمانی وطن شکل کاملی
به خود میگیرد که ملت با وحدت ،اختالف را در کورهای ذوب کرده و منسجم و یگانه به
مرحلهای از اعتماد و همکاری برسند که افراد با هم دادوستد داشته باشند (همان.)213 :
 احترام به دیگران :در آراء اجتماعی صدر ،حبوطن جز بر مبنای اعتماد به فرقهها ،مذاهب وادیان گوناگون شکل نمیپذیرد و اعتمادِ متقابل جز با احترام متقابل حاصل نمیشود (همان،
ج  .)121 :2دوستی و اعتماد پاک و صادقانه در گروهها با حفظ باورها اصل کانونی بقای
کشور و نشانهای از وطن دوستی شمرده شده (همان )224 :و رواج تعصب از هر نوعی
تضعیفکنندۀ روح میهندوستی و موجب بیاعتمادی در جامعه میشود .درحقیقت ،در نظر
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صدر وحدت ملی ،وحدت نیتها ،دلها و درنهایت ،وحدت اهداف و هنجارهای انسانی
شهروندان است و دستیابی به آن جز با نزدیکی دلها و همبستگی ارادهها و احترام و اعتماد
به موجودیت ،اندیشه ،گذشته و اعتقادات دیگری میسر نخواهد شد(همان ،ج  .)131 :2در
این صورت میهن نجاتیافته و کرامت انسان حفظ شده و زیرساختهای جدید جامعۀ
آرمانی پیریزی میشود (همان ،ج  .)131-134 :1در باور صدر ،هویت ملی همانند نرم-
افزاری عمل میکند که برای رسیدن به وحدت اهداف و هنجارهای انسانی شهروندان ،از
میان اختالفات درون وطن ساخته و پرداخته شده است و با فراهم آوردن با فراهم آوردن
شرایط برای احترام ،وفاداری و تعهد ،حس همکاری و اعتماد را در بین افراد اجتماع
گسترش میدهد.

نتيجهگيری
اعتماد مهمترین امکان اجتماعی حضور  21سالۀ امام موسی صدر در کشور متکثر لبنان بوده و
نقش مؤثری در بازسازی روابط متقابل بین طایفۀ شیعه و تقویت ارتباطات اجتماعی این جامعۀ
با دیگر فرقهها ایفا کرده است .این پژوهش با تعمق در آثار و اندیشۀ صدر دریافته است که
مفهوم اعتماد اجتماعی بر پایۀ دو مبنای اساسی «احترام متقابل» و « تفاهم» استوار بوده و هشت
مؤلفۀ کرامت انسان ،اندیشه دینی ،اخالق ،والیت ،وطندوستی ،خانواده ،عدالت و گفتوگو این
دو اصل را پشتیبانی و تقویت میکنند .در نظر صدر ،انسان باکرامت با احترام به خود و دیگران
زمینۀ همکاری و تعامل را برقرار کرده و اساس تولید اعتماد اجتماعی را شکل میدهد و خانواده
با کارکردهای خود آن را در افراد نهادینه و درونی میکند .اندیشهدینی نیز با ایجاد وسعت
نگرش انسانها بهسوی بی نهایت ،ظرفیت تعامل میان افراد را بیشتر کرده و به تثبیت و تقویت
اعتماد اجتماعی منتهی میگردد .در این میان ،قلمرو اخالق با تنظیم روابط انسانها و از میان
برداشتن موانع تعامل ،گسترۀ اعتماد را وسیعتر میکند و والیت با زمینهسازی برای تشکیل
حکومت و جامعه شایسته در استحکام اعتماد اجتماعی نقش شایانی ایفا میکند .در باور صدر،
مؤلفۀ عدالت با نهادها و فرصتهایی خود جامعه را قابل اعتماد کرده و تعلق و تعهد خاطر به
وطن و هویت ملی زمینۀ برقراری روابطی مبتنی بر اعتماد را میان هموطنان فراهم میکند.
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گفتوگو مورد نظر صدر نیز با فراهم کردن شناخت دیگری و استفاده از داشتههای دیگران
اعتماد اجتماعی را بیهیچ خطری پشتیبانی میکند .در رهیافت صدر برخالف دیدگاه برگزیدۀ
تحقیق ،تعریف چلبی ،نقطۀ جوشش اعتماد اجتماعی امری درونی بوده و بر احساس کرامت هر
انسان استوار است تا جاییکه حسنظنّ به خود پایۀ حسنظنّ به دیگر کنشگران فردی و
اجتماعی دانسته شده است ،ضمن اینکه سازوکار «دین» با تأثیر بر این حسنظنّ و ایجاد نگرشی
به وسعت بینهایت در انسانها ،ظرفیت تعامل میان افراد را بیشتر کرده و اعتماد اجتماعی
افزونتری تولید میکند.

منابع
 قرآن کریم ،ترجمۀ محمدمهدی فوالوند.
 ابهری ،مجید ( ،)1331آسیب دیدن اعتماد اجتماعی از شنیدن خبر اختالس 22 ،شهریور ،خبرآنالین.
 احمدی ،مجتبی (« ،)1331تبیین مفهوم و شاخصهای کنش والیی در تجربه جماعتسازی امام
موسی صدر» ،دین و ارتباطات ،شمارۀ .33-11 :34
 اخگری ،محمدجواد (« ،)1331امام موسی صدر و وحدت اسالمی» ،اندیشه تقریب ،شمارۀ :11
.33-113
 ادریسی ،افسانه و همکاران (« ،)1331بررسی و تبیین اعتماد اجتماعی از رویکرد نظریه ساختیابی
گیدنز» ،راهبرد اجتماعی فرهنگی ،شمارۀ .3-32 :1
 ادریسی ،افسانه و همکاران (« ،)1331اعتماد اجتماعی ،رهاورد هنجارهای دینی و ارزشهای
اخالقی» ،جامعه پژوهی فرهنگی ،شمارۀ اول.1-23 :
 ازکیا ،مصطفی ( ،)1331جامعهشناسی توسعه و توسعهنیافتگی روستایی ایران ،تهران :اطالعات.
 ازکیا ،مصطفی و غفاری ،غالمرضا ( ،)1331توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران ،تهران:
نشرنی.
 ازکیا ،مصطفی و غفاری ،غالمرضا (« ،)1331بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی
روستایی شهر کاشان» ،نامه علوماجتماعی ،شمارۀ .3-32 :11
 اسکندری مجتبی و موسوی سیدابوالفضل (« ،)1331بررسی ابعاد مفهوم اعتماد در اندیشه شهید
مطهری و کاربرد آن در مدیریت سازمانها» ،توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی ،شمارۀ :21
.13-111

اعتماد اجتماعي در انديشه امام موسي صدر 51

 افخمی روحانی ،حسین و همکاران (« ،)1333تدوین شاخصهای کرامت انسانی در سازمان»،
مدیریت در دانشگاه اسالمی ،شمارۀ .3-21 :1
 افشانی ،علیرضا و همکاران (« ،)1333اعتماد اجتماعی در شهر یزد» ،جامعهشناسی کاربردی ،شمارۀ
.11-14 :31
 امیر کافی ،مهدی (« ،)1331اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن» ،فصلنامه نمایه پژوهشی ،شمارۀ
.21-32 :13
 تاجبخش ،کیان ( ،)1334سرمایۀ اجتماعی :اعتماد ،دموکراسی و توسعه ،ترجمۀ افشین خاکباز و
حسن پویان ،تهران :نشر شیرازه.
 تبعه امامی ،شیرین و دیگران (« ،)1331رابطه بین دلبستگی ایمن کودک و عوامل رفتار مادرانه»،
خانوادهپژوهی ،شمارۀ

.311-233 :21

 چلبی ،مسعود ( ،)1311جامعهشناسی نظم :تشریح و تحلیل نظم اجتماعی ،تهران :نشر نی.
 زارع شاهآبادی ،اکبر و همکاران (« ،)1333تحلیل جامعهشناختی رابطه عدالت اجتماعی با اعتماد
اجتماعی» ،مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،دورۀ .11-31 :1
 ردادی ،محسن ( ،)1333منابع قدرت نرم؛ سرمایۀ اجتماعی در اسالم ،تهران :دانشگاه امام صادق.
 رنانی ،محسن (« ،)1332سرمایه اجتماعی شرط الزم برای توسعه» ،اندیشه صادق ،شمارۀ  11و :12
.21-23


زارعی ،ایوب (« ،)1331اعتماد و نهادهای مدنی به مثابه کارگزاران سرمایۀ اجتماعی» ،پژوهشنامه
پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شمارۀ .11-31 :11

 زتومکا ،پیوتر ( ،)1331نظریه جامعهشناختی اعتماد ،ترجمۀ غالمرضا غفاری ،تهران :شیرازه.
 سفیری ،خدیجه و شایسته ،سولماز (« ،)1334بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده با سالمت
اجتماعی جوانان» ،فصلنامه مددکاری اجتماعی ،شمارۀ .1-11 :3
 سهراب نژاد ،علیمحمد (« ،)1331بازتاب اعتماد بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی در
گلستان سعدی» ،جامعه پژوهی فرهنگی ،شمارۀ .41-11 :4
 شارعپور ،محمود و همکاران (« ،)1331بررسی رابطه انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین
دانشجویان دانشگاه مازندران» ،مطالعات اجتماعی ایران ،شمارۀ .41-13 :3


شریفی ،طاهر (« ،)1331اعتماد و آموزههای دینی» ،پژوهشنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شمارۀ .113-123 :11

 55فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال دهم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان 9911

 ضاهر ،یعقوب ( ،)1331گام به گام با امام ،ترجمۀ گروه مترجمان مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام
موسی صدر ،تهران :مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.


طیرانی ،محمدرضا (« ،)1333نقش امام موسی صدر در لبنان و ارتقاء جایگاه شیعیان» ،ره آورد
سیاسی ،شمارۀ  23و .3-21 :23

 عبدالرحمانی ،رضا (« ،)1334تأثیر اعتماد اجتماعی بهعنوان نشانگان سرمایه اجتماعی بر کارایی
سازمان پلیس» ،دانش انتظامی ،شمارۀ .111-143 :21
 عبدلی ،معصومه و همکاران (« ،)1334مبنای نظری و روشهای عملی امام موسی صدر در ایجاد
وحدت ملی» ،فرهنگ در دانشگاه اسالمی ،شمارۀ .113-131 :4
 عالمی ،ذوالفقار و رکابدار ،لیال (« ،)1331ماهیت و جایگاه انواع اعتماد اجتماعی درگرشاسب نامه
اسدی طوسی» ،جامعه پژوهی فرهنگی ،شمارۀ .33-111 :2
 فراتی ،عبدالوهاب و طاهری سیدمهدی (« ،)1331نقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان
لبنان ،شیعهشناسی» ،شمارۀ .213-233 :24
 فرخی ،میثم و دیدهخانی ،نرگس (« ،)1331الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان»،
اسالم و مطالعات اجتماعی ،شمارۀ .13-34 :2
 فیلد ،جان ( ،)1331سرمایۀ اجتماعی ،ترجمۀ احمدرضا اصغرپور ،مشهد :دانشگاه فردوسی.


قاسمی ،وحید و صادقی ده چشمه ،ستار (« ،)1333اعتماد اجتماعی و توسعه» ،مجموعه مقاالت
همایش ملّی فرهنگ و توسعه در منطقه مرکزی ایران ،دانشگاه کاشان.

 کلینى ،محمد بن یعقوب ( 1411ق) ،الکافی ،تهران :اإلسالمیۀ.
 کمالیان ،محسن و رنجبر کرمانی ،علیاکبر ( ،)1331عزت شیعه ،قم :صحیفه خرد.
 محمدزاده ،زهرا و همکاران (« ،)1332اثر اعتمادشناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی»،
فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،شمارۀ .1-21 :3
 ملکی ،امیر و امیدوار ،پوران (« ،)1334بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در ایران»،
فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی ،شمارۀ .133-111 :3
 وفایی مغانی ،جواد و شمالی ،محمدعلی (« ،)1332تبیین و تحلیل مبانی معرفتی امام موسی صدر در
تقریب مسلمانان و مسیحیان» ،معرفت ادیان ،شمارۀ .111-123 :1

