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Abstract 
Muslim social science has delved into social issues from various angles. This knowledge, 
with proper control of social injuries, has played an important role in Islamic civilization. 
Among the approaches of Muslim social knowledge, the rhetorical approach has had the 
greatest impact on people's thought and behavior. The rhetorical approach has been the 
most common aspect of Muslim social knowledge. The texts of the rhetorical approach, due 
to their special attention to customs and many interpersonal and social relations, have 
provided a balanced combination in accordance with the conditions and requirements of 
their time. The rhetorical approach gave people a constructive attitude towards life 
situations. The success of Muslim social knowledge in the emergence of normal behaviors 
by citizens is the focus of this article. The question arises as to whether re-reading and 
updating the effective patterns of the rhetorical approach to society and culture can still 
help the Muslim community in controlling social ills. This research has recreated the views 
and theories of Muslim thinkers in the rhetorical approach by using the method of 
directional qualitative content analysis. Findings show that the works of Muslim thinkers in 
the rhetorical approach, relying on characteristics such as ethics, awareness, using 
persuasive methods, as well as the breadth and diversity of the audience, have considered 
four main axes in the optimal control of social injuries: realism and realism social; Drawing 
an achievable vision of a desirable society; Improving socialization and institutionalization 
of social network; Highlighting the original cultural themes in the lifestyle. 

Keywords: Social injury, Social knowledge of Muslims, life style, Rhetorical approach, 
Etiquette. 

.................................................................................................................................................................
*. Date of Reception: 2021/10/28 , Date of Acceptation: 2021/12/24 



 هاي اجتماعی... بررسی نقش و جایگاه دانش اجتماعی مسلمین در کنترل آسیب

 

39 

 

 مسلمین در بررسی نقش و جایگاه دانش اجتماعی 
 هاي اجتماعی کنترل آسیب

 (با تأکید بر رویکرد خطابی در دوره فراز تمدن اسالمی)
 

 *حمید فاضل قانع

 ، قم(ع)دکتری دانش اجتماعی مسلمین، دانشگاه باقرالعلوم

Email: hamidfazel@gmail.com 

 چکیده
و با کنترل شایسته  اعی پرداختهدانش اجتماعی مسلمین که از زوایای گوناگون به ژرفانگری در مسائل اجتم

داشته است. از میان  جامعه مسلمانهای میانی، نقش مهمی در فراز تمدنِی  های اجتماعی در سده آسیب
رویکردهای گوناگون دانش اجتماعی مسلمین، رویکرد خطابی بیشترین اثرگذاری را بر اندیشه و رفتار مردمان داشته 

و  ورسوم آدابلمین بوده است. متون رویکرد خطابی به دلیل توجه ویژه به ترین وجه دانش اجتماعی مس و عمومی
ی و اجتماعی، ترکیبی متوازن و متناسب با شرایط و اقتضائات زمانه خویش ارائه کرده و به فرد یانمبسیاری از روابط 

مین در بروز رفتارهای بخشیدند. کامیابی دانش اجتماعی مسل های زندگی می افراد، نگرشی سازنده در برابر موقعیت
کند که آیا بازخوانی و روزآمد کردن الگوهای اثرگذار رویکرد  بهنجار از سوی شهروندان، این پرسش را ایجاد می
های اجتماعی یاری کند.  تواند جامعه مسلمان را در کنترل آسیب خطابی بر جامعه و فرهنگ، در این روزگار نیز می

های اندیشمندان مسلمان را در  ها و نظریه دار، دیدگاه تحلیل محتوای کیفِی جهتگیری از روش  این پژوهش با بهره
دهد که آثار اندیشمندان مسلمان در رویکرد  های پژوهش نشان می رویکرد خطابی، بازآفرینی کرده است. یافته

چنین گستردگی و  هم گیری از روش اقناعی و بخشی، بهره گرایی، آگاهی هایی مانند اخالق بر ویژگی یهتکخطابی با 
نگری در  اند: واقع قرار داده موردتوجههای اجتماعی  گوناگونی مخاطب، چهار محور اصلی را در کنترل بهینه آسیب

پذیری و  یابی از جامعه مطلوب؛ بهبود جامعهدست قابلانداز  های اجتماعی؛ ترسیم چشم رویارویی با آسیب
 های اصیل فرهنگی در سبک زندگی. مایه بنسازی  ی؛ برجستهشبکه اجتماعسازی  نهادینه

 ها. نامه های اجتماعی، دانش اجتماعی مسلمین، رویکرد خطابی، سبک زندگی، اندرز آسیبواژگان کلیدی: 
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بیان مسئله
های رفتاری،  هر جامعه انسانی برای بهنجار کردن رفتار کنشگران اجتماعی و برای پیشگیری از بروز آسیب

های دینی و  ای که فرهنگ آن ریشه در آموزه گیرد. بر این اساس در جامعه می به کارویژه خود را  های ها و روش شیوه
های دینی که هنجارهای اجتماعی را در جامعه  سازی آن دسته از بنیان بایست بر ترویج و نهادینه اسالمی دارد می

از نقطه صفر آغاز کنیم؛ زیرا جامعه مسلمان در کند، متمرکز شود. البته برای این منظور ما نباید  مسلمان تعریف می
اندیشی در  بر تمام منابع معتبر معرفتی و ژرف یهتکگذشته تاریخی خود شاهد ظهور اندیشمندان بزرگی بوده که با 

های اجتماعی ، سبکی از زندگی را بپردازند که مسلمانان را  اند با کنترل آسیب ها و مسائل اجتماعی توانسته پدیده
ها را بر آن استوار سازد.  ی چندین سده بر فراز قله پیشرفت و ترقی و تمدن جهانی بنشاند و شالوده دانشبرا

بررسی آثار مکتوب دانش اجتماعی مسلمین در دوران فراز تمدنِی جامعه مسلمان، ما را با اندیشمندانی آشنا 
اند.  کننده اوضاع اجتماعی در آن روزگار بوده تثبیتآفرینان روزگار خویش و یا پاسدار و  کند که خردورزان و تحول می

کند. چنین  مطالعه این آثار، علل رکود و سکون جامعه یا بسترهای تحوالت فرهنگی و دگرگونی جامعه را آشکار می
های انسانی همراه شود،  آفرینی عنصر آگاهی در کنش ای اگر با قبول تکرارپذیری رویدادها و پذیرش نقش یافته
اند برای جوامع این روزگار بسیار پندآموز باشد. این رهاورد در آن دسته از رویکردهای دانش اجتماعی مسلمین تو می
اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.  تر به مسائل اجتماعی توجه کرده تر و عینی ی انضمامیا گونه بهکه 

انگری در مسائل اجتماعی پرداخته است. ها و رویکردهای گوناگون به ژرف دانش اجتماعی مسلمین با سویه
های مختلف تاریخی برویم، این  مانده از دانش اجتماعی مسلمین در دوره یبرجاامروزه اگر به سراغ آثار مکتوب 

هم به تأثیر رویکردهای مختلف دانش اجتماعی   های زیرین تحوالت اجتماعی، امکان وجود دارد که با تحلیل الیه
ادها دست یابیم و هم میزان کارآمدی آن الگوها در دوره معاصر را ارزیابی کنیم. این بررسی، مسلمین در تحقق رخد

ویژه اگر بر دوران فراز تمدنی جامعه مسلمان متمرکز شود از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود زیرا دستیابی به  به
های  ها و آسیب یرو کجهنجارها و کنترل ها،  سازی ارزش مرحله فراز تمدنی، نشانه کامیابی جامعه در نهادینه

اجتماعی است. 

رویکرد خطابی است که ها  آن ترین از میان رویکردهای چندگانه دانش اجتماعی مسلمین، یکی از انضمامی
مدار، بیشترین اثرگذاری را بر اندیشه و رفتار مردمان داشته است. متون  یاب و اخالق با شیوه عمومی، آسان

های مختلف اجتماعی را در دوران فراز تمدنی مسلمانان  یک جامعه گسترده و گروه ورسوم آداب رویکرد خطابی،
و  ورسوم آدابهای رویکرد خطابی سرشار از مسائل و موضوعات مربوط به  ها و رساله کند. کتاب بازنمایی می

ها در دوران فراز تمدنی  لهها و رسا ی و اجتماعی است. گوناگونی و تکثر این کتابفرد یانمبسیاری از روابط 
دهنده توجه گسترده اجتماعی به این امور در آن روزگار است. این آثار به دلیل در بر گرفتن  مسلمانان نشان

های زندگی فردی و اجتماعی، ترکیبی متوازن و متناسب با شرایط و اقتضائات زمانه خویش داشتند و به  مهارت
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بخشیدند. نتیجه روشن چنین وضعیتی، بروز رفتارهای  های زندگی می یتافراد، نگرشی سازنده در برابر موقع
توان این پرسش را پی گرفت که آیا بازخوانی این آثار و  درست و بهنجار از سوی شهروندان بود. بنابراین می

شد و آیا تواند سازنده و راهگشا با بر جامعه و فرهنگ، در این روزگار نیز میها  آن بازیابی الگوهای اثرگذاری
ی توانمندهای اجتماعی یاری کند؟ اگر این  تواند جامعه مسلمان معاصر را در کنترل آسیب میها  آن روزآمد کردن
بازخوانی و روزآمد کردن تجربه موفقی که جامعه مسلمان در گذشته تاریخی خود داشته، ابزار  آنگاهاثبات شود، 

توانیم  وخطا می بر آن، بدون گرفتار شدن در مسیر پرخطر آزمون یهتکدهد که با  کارآمدی را در اختیار ما قرار می
انداز سازگار با اقتضائات فرهنگی و تاریخی جامعه خود را تدوین کرده، و نقشه راه مناسبی را برای کنترل  چشم
 های اجتماعی طراحی کنیم. آسیب

 پیشینه پژوهش
بوده و بیش از هزار سال  موردتوجهمان از دیرباز های دیگر دانش در جامعه مسل دانش اجتماعی همانند حوزه

های  سابقه حیات پیاپی و منظم دارد. به دلیل همین سابقه تاریخی، درباره تاریخ تفکر اجتماعی مسلمانان، پژوهش
توان به آثاری با همین  مشخص در ایران می طور بهگوناگونی توسط پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان انجام شده که 

است، اما در چنین  توجه قابلچشمگیر و ها  آن تاریخ تفکر اجتماعی اشاره کرد که هرچند گوناگونی و فراوانی عنوان
های اجتماعی اندیشه  بوده و گزینش اندیشمندان یا سویه موردتوجههایی کلیت اندیشه اجتماعی مسلمانان  پژوهش

تر نهاده  ن با تأمل ژرف و دقت علمی فراوان، گامی پیشآنان از دقت کافی برخوردار نیست. اخیرًا برخی از اندیشمندا
اند. از این منظر، متفکرین مسلمان  ورزی اجتماعی مسلمانان را در گستره تاریخی آن احصا کرده های اندیشه و سویه

 هموردمطالعهای گوناگونی  های اجتماعی جوامع خود را با رویکردها و روش مسائل و پدیده کنون تااز صدر اسالم 
اند؛ رویکرد وحیانی در عصر حضور پیامبر اعظم(ص)، رویکردهای روایی، تفسیری، فقهی، فلسفی،  قرار داده

، آداب نامهنگاری (سفرنامه) و رویکرد خطابی در قالب  ی در دو حیطه تاریخی و تکگزارشگرکالمی، عرفانی، 
به  عرصه اجتماعاجتماعی یا ترویج در  زه دانشحوبرای تبیین، تفسیر، انتقاد و تجویز در  فتوت نامهنامه و  سیاست

 .)١٣٩٤پور،  ؛ ابراهیمی ١٣٨٦کار گرفته شده است (پارسانیا، 

این رویکردهای چندگانه، بستر مناسبی برای بررسی و بازخوانی اندیشه اجتماعی مسلمانان در گذشته تاریخی 
جتماعی مسلمان را درباره موضوعات و مسائل های مختلف اندیشمندان ا توان دیدگاه آنان است. در این بستر می

ی ژرفکاوگوناگون اجتماعی بازشناسی کرد. البته دستیابی دقیق و کامل به هر بخشی از اهداف این پژوهش، نیازمند 
مانده از اندیشمندان متقدم مسلمان است و بر این اساس، هر تالشی برای بازخوانی  یبرجادر گستره وسیعی از آثار 

گفته، گامی آغازین خواهد بود که سابقه پژوهشی درخوری  اعی مسلمین در چارچوب رویکردهای پیشدانش اجتم
ویژه  کند. به شود. این ویژگی، پژوهش حاضر را متمایز کرده، و سختی و دشواری آن را آشکار می برای آن یافت نمی

ار مکتوب اندیشمندان مسلمان باشد و اگر اول و آث گردد تا تکیه اصلی بر منابع دست که در این پژوهش تالش می آن
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چنین در بازشناسی نظریه اجتماعی  آثار خود ایشان باشد؛ هم بر اساسشود  موضوعات و مسائلی از آنان بیان می
های آنان در علم اجتماعی روز و قابلیت تبیین  های اجتماعی، به کارآمدی دیدگاه اندیشمندان مسلمان پیرامون آسیب

 شود. ها و رفتارهای اجتماعی توجه می و تفسیر پدیده

روش پژوهش
پوشش یخوب بهمتفکران مسلمان که اهداف این پژوهش را  یاجتماع یشهاندترین روش برای بررسی  مناسب

های تحقیق  ترین روش از مهم 1دار دار است. تحلیل محتوای کیفی جهت دهد، روش تحلیل محتوای کیفی جهت می
پذیری باالیی برخوردار است؛  پردازی و تفسیر محتوایی از انعطاف ی است، و برای نظریههای متن برای تحلیل داده

وردار است که های انتزاع، متفاوت هستند و روش تحلیل محتوای کیفی از این قابلیت برخ ژرفا و الیه ازنظرتفسیرها  زیرا
راستا برای کشف معانی بنیادین،  ها متمرکز شود. در این و هم بر محتوای آشکار داده هم بر محتوای پنهان

دهنده  شود که بازتاب های خام پرداخته می به گزینش موضوعاتی از متون و داده هدفمنداستقرایی و  صورت به
 های پژوهش باشد. پرسش

رو هستیم که نیازمند بازآفرینی و تکمیل یا  های پیشینی روبه ها یا پژوهش در این پژوهش ما با نظریه و دیدگاه
است؛ زیرا هدف  موردتوجهدار،  یقًا در روش تحلیل محتوای جهتدقمفهومی است؛ و چنین رویکردی  بسط

دادن مفهومِی چارچوب نظریه و یا خود نظریه است. نظریه از پیش  و گسترشاصلی این روش نیز معتبر ساختن 
یا  موردنظررا درباره مفاهیم  هایی بینی های تحقیق کمک کند. این امر پیش تواند به تمرکز بر پرسش موجود، می

های پیشین، کار خود را با  گیری از پژوهش تواند با بهره کند و پژوهشگر می درباره ارتباط بین مفاهیم فراهم می
دار،  های ناشی از روش تحلیل محتوای جهت یافته بر اساسشناسایی مفاهیم اصلی آغاز کند و در ادامه 

یت از نظریه پیشینی داشته باشد. این فرایند اگر به دستاورد متفاوت یا ماح عدمپیشنهادهایی برای حمایت یا 
تواند بر اصالح، گسترش و یا تقویت نظریه پیشینی اثرگذار باشد (ایمان و نوشادی،  متضادی منتهی نشود، می

.)٢٦-٢٤، ص١٣٩٠

رویکردهاي دانش اجتماعی مسلمین
لمان برای بررسی مسائل اجتماعی از زوایای گوناگون به کار رویکردهای متکثر و متنوعی را که اندیشمندان مس

اند، اگرچه مبتنی بر اختالف در روش یا موضوع است، اما همگی در سازگاری کامل با بنیادهای معرفتی  گرفته
موجود در حوزه فرهنگی جامعه مسلمان شکل گرفته است. آثار مکتوبی که از دانش اجتماعی مسلمین در دوره فراز 

.................................................................................................................................................................
1. Directed Content Analysis.
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مانده است، برخی با روش برهانی و برای کشف حقیقت نگاشته شده و بعضی با روش خطابی برای  یبرجانی تمد
ها و  اند. کتاب روش جدلی را برای غلبه بر خصم برگزیدهها  آن هایی از اثرگذاری تربیتی نگارش شده و گونه

فقه اجتماعی در دسته نخست جای  چنین اجتماعی یا حکمت مدنی و هم  شده در حوزه فلسفه ینتدوهای  رساله
گیرند و برخی از آثار مربوط به کالم  نگارش شده در دسته دوم قرار می آداب نامهگیرند و آثاری که با عنوان  می

گانه  های سه به روش درواقع). این دیدگاه ٧٨-٧٧، ص١٣٨٩شوند (پارسانیا،  سیاسی، به دسته سوم ملحق می
اند؛ استدالل از  ی را استقرا نامیدهکل  بهتمثیل معطوف است؛ استدالل از جزئی  استدالل شامل قیاس، استقرا و
اند. این قیاس که قیاس منطقی نیز  اند و استدالل از کلی به جزئی را قیاس خوانده جزئی به جزئی را تمثیل گفته

، ها آنبا هر یک از  شود، شامل پنج گونه برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه است که هدف متناظر نامیده می
اشتباه انداختن  سازی، زیبا یا زشت نمایاندن امری در خیال مخاطب یا به  یقین، تسلیم مخاطب، اقناع بهیابی  دست

 .)١٢٠-١١٧، ص٥ ، ج١٣٧٦اوست (مطهری، 

در این چارچوب، دانش اجتماعی مسلمین در قالب رویکردهای فلسفی، عرفانی، کالمی، تفسیری، حدیثی، 
های  های تجربی، عقلی، نقلی و شهودی به توصیف، تفسیر و تبیین پدیده کالمی، تاریخی و خطابی با روشفقهی، 

گانه قیاس اگرچه این  های پنج گیرد. از میان گونه چنین انتقاد، تجویز و هنجار را نیز پی می اجتماعی پرداخته و هم
 یرغهای  رساند، اما عموم مردم با روش اناپذیر میاستدالل برهانی است که انسان را به دانش یقینی و معارف خط

را به مراتبی از ها  آن توان در رویکرد خطابی، انس بیشتری دارند و تنها از این طریق می ها آداب نامهی، مانند برهان
با علوم عملی یک رابطه طولی به معنای ترویج آن علوم در عرصه » خطابی متون«حقایق برهانی رساند. رابطه 

های اقناعی به ترویج معرفت همسو با خود در عرصه  با استفاده از روش» رویکرد خطابی«تماع و فرهنگ است و اج
 پردازد. اجتماع می

 هاي رویکرد خطابی سویه
مسائل  با های خردمند در برخورد عنوان حاصل تجربه انسان مانده از رویکرد خطابی به یبرجاآثار مکتوب 

 شود. پرداخته میها  آن ترین ی انواع متکثر و متنوعی است که به معرفی مهمگوناگون زندگی، خود دارا

 ها نامه . اندرز1
کید و تمرکز بر مسائل اجتماعی روزگار خویش اندرزنامه عنوان متون اخالقی است که ادیبان فارسی  زبان با تأ

کنده  ن سابقهنویسی در ادبیات و فرهنگ ایرا اند. اندرزنامه  را به نگارش درآوردهها  آن ای دیرینه دارد. عصر ساسانی آ
کرده است  پیرایه ارائه  داری و تجارب سیاسی را با لحنی استوار و بی هایی است که دقایق و فنون ملک از پندنامه

چنین منابع هندی، یونانی، مصری و  های فارسی باستان و هم ). اوستا و کتیبه٩٣-٤٩، ص١٣٨٣کوب،  (زرین
). وجه اهمیت ١٨١، ص١٣٧٦؛ تفضلی، ١٨١، ص١، ج١٣٦٤ اند (معین، ها دانسته این اندرزنامهرومی را خاستگاه 
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بر ادبیات و آثار رویکرد خطابی در دوران اسالمی است (قندهاری، ها  آن های کهن، اثرگذاری شایان این اندرزنامه
زها ذیل عنوان آداب، های اسالمی، اندر ). پس از گسترش آموزه٩٣-٥٤، ص١٣٨٣کوب،  ؛ زرین١٢٦، ص١٣٨٥
شد که محتوای اخالقی و تربیتی داشت (ابوعلی  هایی اطالق می ها و نوشته های نخستین اسالمی به گفته در سده

داری و آشنایی با فرهنگ و هنر  ، تصفیه روح و تزکیه نفس، حسن رفتار و گفتار، مردمها آن) و هدف ٧مسکویه، ص
ترین عوامل فرهنگی اثرگذار بر ذهن، احساس،  تمدنی جامعه مسلمان از مهم ها در دوره فراز بوده است. اندرزنامه

ها در کنشگری  عاطفه و اندیشه کنشگران بوده است. پس هرچند که نقش احساسات، عواطف، غرایز و امیال انسان
ها را  نامه ننده اندرزک آفرین یا تثبیت توان نقش تحول تر می های بنیادی توان انکار کرد، اما در الیه اجتماعی را نمی

 عنوان اندیشه پشتیبان، شناسایی کرد. به

ها نامه . شریعت2
هایی است که تکیه محتوایی آن بر شریعت و احکام آئینی و  نامه نامه، عنوان متون اخالقی و آداب شریعت

اند تدوین  شتهها معموًال توسط فقیهانی که به رویکرد خطابی گرایش دا نامه های اسالمی است. شریعت آموزه
گردیده است و در دوره میانه اسالمی، ارتباط با قدرت سیاسی و نصیحت به حاکمان برای تثبیت قدرت را 

ها  نامه هاست. اغلب شریعت نامه ترین ویژگی شریعت های اسالم، مهم اند. محوریت آموزه مفروض داشته
محور است که سامان جامعه را در سازگاری  مدار و دین گرای جمعی از اندیشمندان دین محصول رویکرد آرمان
های اخالقی پی  اصالح جامعه را از طریق اندرزهای اسالمی و سفارشها  آن جستند. کامل آن با شریعت، می

کید می گرفتند و در این راه، بر نقش خلیفه یا حاکم به می کردند و اصالح  عنوان محور گفتمان سیاسی سنتی تأ
توان احکام السلطانیه  دانستند. در همین راستا می زم برای اصالح دنیا و آخرت مردم میخلیفه و حاکم را شرط ال

ق) را برترین آثار پدید آمده در حوزه ٥٠٥-٤٥٠ق) و نصیحه الملوک غزالی (٤٥٠-٣٦٤ماوردی (
دانست. نویسی نامه شریعت

ها نامه . سیاست3
های  های حکومت و یا زمینه حفظ و تحکیم بنیاننامه، عنوان متون تأدیبی است که اغلب به عوامل  سیاست

اند و با عطف توجه به رأس هرم قدرت، مخاطب آن نیز معموًال حاکمان  ضعف و اضمحالل اجتماعی آن پرداخته
). این آثار در حوزه سیاست و با سفارش رفتار مناسب در زندگی سیاسی و ٩٥، ص١٣٩٠جامعه است (شرفی، 

). در این گونه از آثار، هم ٢٦، ص١٣٩٣اند (مقدم،  احبان قدرت به رشته تحریر درآمدهاثرگذاری بر رفتار سیاسی ص
شود و هم آنچه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت  های حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسی ارائه می شیوه
بیشتر نزد مردم  شود؛ تا بدین طریق قدرت او هرچه انجامد با عنوان آفات قدرت سیاسی به حاکم یادآوری می می

نویسان سیاسی، قدرت حاکم و حفظ آن است.  نامه پذیر گردد. بنابراین محور مباحث آداب توجیه
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های آرمانی حاکمان و  بازتاب خواستهها  آن های سیاسی آن است که هرچند محتوای نامه ویژگی مهم آداب
از تنگناهای سیاست را نیز بازنمایی  خواهی ایرانیان برای گذار کارگزاران حکومت هستند، اما روند تحول

شد، اما معموًال  کنند. این دسته از متون تأدیبی اگرچه به خواست حاکمان و کارگزاران سیاسی نوشته می می
ی وضع سو بهگردید که با پر کردن فاصله میان طبقات حاکم و محکوم، هر دو گروه را  ی تدوین میا گونه به

آوری اندیشمندان مسلمان به نگارش  ). در روی٨٧، ص١٣٨٥هر، م مطلوب راهنمایی کند (مشتاق
خطر رشد اشرافیت مغولی و که  چناننامه، چگونگی اوضاع اجتماعی، نقش مهمی ایفا کرده است،  سیاست

تمایالت گریز از مرکز آنان در دوره ایلخانی موجب شد تا جمعی از نویسندگان بکوشند تا در قالب تدوین 
حکومت بایسته را به سلطان و حاکم زمانه خود بیاموزند و از این رهگذر، آشفتگی اجتماعی متون، راه و رسم 

.)٩٧، ص١٣٩٠را به سامان برسانند (شرفی، 

ها نامه . فتوت4
های مختلف تاریخی ایران  های منسوب به جوانمردان در دوره ها و رساله نامه، عنوان گروهی از کتاب فتوت

نامه  ، مرامدرواقعها  نامه کنند. فتوت فتوت در هر صنف و پیشه را تشریح میاست که شیوه جوانمردی و 
های گوناگون در جامعه ایرانی بود که بخشی از اخالق عملی محسوب  شده صاحبان پیشه خودپذیرفته و درونی

کید داشتند، در این  نویسان که اغلب بر پیاده  نامه شود. فتوت می رویکرد، خود را سازی آداب اخالقی در جامعه تأ
اند (واعظ کاشفی سبزواری،  متأثر از امیر مؤمنان علی(ع) دانسته و آن حضرت را سرحلقه اهل فتوت نامیده

بوده است. جوانمرد در فرهنگ  موردتوجه). پهلوانی و آیین جوانمردی از دیرباز در سرزمین ایران ٦، ص١٣٥٠
بازی  میهنان و جان شد که همواره آماده دفاع از هم ی گفته میا دست و کارآزموده گو، گشاده ایرانی به انسان راست
پناهان را پناه دهد، دست و دل و چشم از ناموس دیگران پاک دارد و عهد و پیمان خود را  در راه آرمان باشد، بی

). فرهنگ پهلوانی و جوانمردی ایرانیان در دوره اسالمی با فرهنگ ١٤٤-١٤٣، ص٣، ج١٣٤٩نشکند (بهار، 
ری دارای خاستگاه مشترک است و دلیری، پارسایی، شکیبایی، مهرورزی و پاسداری از مردمان، از عیا

دهد عیاران و  ها نشان می هایی است که هم برای پهلوانان و هم برای عیاران بیان شده است. پژوهش ویژگی
اند  اجتماعی زیادی برخوردار بوده ور از نفوذ عنوان نیروی پیشاهنگ فتیان و جوانمردان بازاری و پیشه پهلوانان به

.)١٤٦، ص٣، ج١٣٤٩(بهار، 

مقامات. 5
مقامه در اصطالح ادبی، نوعی داستان کوتاه مشتمل بر یک واقعه است که معموًال با هدف پند و اندرز شنوندگان 

ای دلنشین، ه ). کالم آهنگین، عبارت١٣-١٢، ص١٣٨٧باشد (ذکاوتی،   و با عبارات مسجع و آهنگین پرداخته شده
نویسی است. در این گونه از  های صوری و ساختاری مقامه واژگان همنشین و آمیختگی نظم و نثر از ویژگی
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شود و همین که در پایان ماجرا شناخته  صورت ناشناس وارد ماجرا می های کوتاه، معموًال قهرمانی به پردازی داستان
). ٢٠٧، ص١٣٧٣تی دیگر در مقامه بعدی ظاهر شود (شمیسا، گردد تا آنکه دوباره، در هیئ شود، ناپدید می می

اند، گویی  ای نزدیک به واقعیت ترسیم کرده گونه نویسان، ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی در روزگار خویش را به مقامه
دست به گذرانند و  خواننده می ازنظرشدنی جامعه را  های زشت و محکوم در پرده نمایش با رویکردی انتقادی، گوشه

کوشند تا کالم خود را با حکمتی  در پی بازنمایی معضالت اخالقی و رفتاری جامعه، میها  آن زنند. افشاگری می
 همراه سازند و به اصالح باورها و رفتارهای ناصواب یاری رسانند.

هاي رویکرد خطابی  ویژگی
بخشی،  گرایی، آگاهی اخالق دهد بررسی آثار متکثری که با رویکرد خطابی تدوین شده است، نشان می

های این رویکرد است. ترین ویژگی چنین گستردگی و گوناگونی مخاطب، از مهم گیری از روش اقناعی و هم بهره

گرایی . اخالق1
اندیشمندان مسلمان بوده  موردتوجهترین ویژگی رویکرد خطابی است که همواره  توجه به اخالق، شاخص

اند در چارچوب نظام معنایی توحیدی، مردم  و سیره پیشوایان جامعه مسلمان کوشیدهبا پیروی از سنت ها  آن است.
سوی صفات پسندیده اخالقی سوق دهند و از این رهگذر، کنترل اجتماعی مفاسد اخالقی را محقق کنند. از  را به
اند در  طابی بهره گرفتهنامه، گلستان و بوستان که از رویکرد خ نامه، قابوس رو، آثاری مانند مقامات، سیاست این

گیرند.  مجموعه ادبیات تعلیمی جای می

بخشی آگاهی. 2
کند؛ از این رو، شناسایی عنصر  ها ایفا می عنصر آگاهی بیشترین نقش را در کنشگری انسان و تکرار آن کنش

و آثار رویکرد  بخش و اثرگذار بر ذهن و اندیشه کنشگران ضروری خواهد بود که بخش زیادی از آن را متون آگاهی
اند.  های مطرود هر جامعه در یک بازه زمانی خاص ارائه کرده های مقبول و ناهنجاری خطابی با روشن ساختن ارزش

رساند. هایی که فرد برای زندگی نیاز دارد، یاری می چنین رویکرد خطابی به رشد مهارت هم

گیري از روش اقناعی . بهره3
ی که در گذشته تاریخی جامعه مسلمان، به رویکرد خطابی گرایش شناختی، اندیشمندان از حیث روش

گستر خود برای ترویج سبک زندگی اسالمی در جامعه  های دامن های اقناعی غیربرهانی را در تالش اند، روش داشته
تفاده شده اند. در این متون برای ایفای مقصود، بیشتر از خطابه یا اقناع ناشی از مشاهدات تاریخی اس کار گرفته به

است تا تأثیر اجتماعی و تربیتی بیشتری را در پی داشته باشد. 
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. گستردگی و گوناگونی مخاطب4
توجه آن به صدر و ذیل اجتماع است؛ گوناگونی و تنوع رویکرد خطابی موجب  ویژگی دیگر رویکرد خطابی، گستره

نویس به اصالح رأس هرم اجتماعی  نامه ر سیاستزمان این رویکرد به طبقه حاکم و بدنه جامعه شده است؛ اگ توجه هم
ویژه طبقات فرودست معطوف کرده است  نویس توجه خود را به کل هرم اجتماعی و به چشم دوخته است، اندرزنامه

توان آشکارا  ویژه در گلستان سعدی می ). این گشودگی و گستردگی را در یک فرآیند تکاملی و به٩٥، ص١٣٩٠(شرفی، 
مشاهده کرد.

ها در رویکرد خطابی کارکرد کنترل آسیب
های حکومت، سازمان اداری، طبقات  آثار موجود در رویکرد خطابی، بیانگر ساختار قدرت، شیوه ازآنجاکه

اند. روش  های اجتماعی نیز کارکرد چشمگیری داشته اجتماعی و آداب و رسوم روزگار خود هستند در کنترل آسیب
گرایانه مبتنی بر واقعیات عینی و موجود، یا  های اجتماعی، یک روش تجربه به آسیب برگزیده آنان نیز در پرداختن

توان انتظار داشت  ). به همین دلیل می٧، ص١٣٧٣روشی برگرفته از تجارب موفق پیشینیان بوده است (رجائی، 
های  خطابی، ما را به شیوه تبار با رویکرد مانده از اندیشمندان و متفکران ایرانی بررسی محتوای آثار مکتوب بر جای

های اجتماعی، آزموده است رهنمون شود.  کارآمدی که جامعه مسلمان در دوران فراز تمدنی برای کنترل آسیب
های  ، محور اصلی این پژوهش، دستیابی به شیوه تأمین آرامش و امنیت اجتماعی از طریق کنترل آسیبدرواقع

توان در  های پژوهش حاضر را می سلمان است. در این چارچوب، یافتهاجتماعی در دوران خاصی از تاریخ جامعه م
های زیر، تبیین کرد. محورها و گام

هاي اجتماعی  نگري در رویارویی با آسیب . واقع1
شود در ارتباط با اموال، تمامیت جسمانی یا شخصیت معنوی  ی دانسته میضداجتماعای  کجروی که پدیده

کند و به همین دلیل، مقابله و رویارویی با آن  با امنیت جامعه و اخالق عمومی، بروز می ها و گاهی در ارتباط انسان
گرایی و  های مهم رویکرد خطابی، واقع شود. یکی از ویژگی نیز به دغدغه اصلی مصلحان اجتماعی تبدیل می

ندان مسلمان مبتنی بر پردازی این دسته از اندیشم در حوزه اجتماع است که موجب شده نظریهها  آن نگری واقع
). رمز ٣١، ص١٣٩٣های ساختار اجتماعی و روابط و مناسبات حاکم بر جامعه آن روزگار باشد (مقدم،  واقعیت

گرایی خود برای رسیدن به وضع  موفقیت اندیشمندان مسلمان در اثرگذاری بر جامعه هدف، آن است که آرمان
گرایی  پردازی و آرمان های عینی جامعه به خیال از واقعیت اند و گسسته نگری همراه کرده مطلوب را با واقع

خود را به جامعه روزگار خویش  موردتوجهگیری از قالب پند و اندرز، هنجارهای برگزیده و  با بهرهها  آن اند. نپرداخته
جتماعی در جامعه نگری و شناخت دقیق از انواع کجروی یا آسیب ا اند و البته این رویکرد، مبتنی بر واقع ارائه کرده

آن روزگار بوده است. در این چارچوب، اندیشمندان مسلمان با تکیه بر مفاهیمی مانند انسانیت، عدالت، صلح، 
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اند. اندیشمندان مسلمان در فرآیند  دوستی به سامان اجتماعی پرداخته روی، خردورزی، برابری، برادری و نوع میانه
 ٦٩٠–٦٠٦( سعدياند؛  کجروی در جامعه و افراد انسانی توجه کرده شناسی، به شناخت و بررسی خاستگاه آسیب

 ه.ق) در ٤٨٥–٤٠٨( الملک خواجه نظامنامه و  ه.ق) در قابوس ٤٨٠–٤١٢( عنصرالمعالیه.ق) در گلستان، 
اند. فقر، بیکاری، خانواده  ها به کجروی پرداخته آوری انسان به شناسایی و معرفی عوامل گوناگون روی سیرالملوک

های ناشایست، حرص و آز، حسادت و مانند آن، از عواملی  ناسالم، شکاف طبقاتی، فشارهای اجتماعی، دوستی
 بوده است.  موردتوجهعنوان زمینه و بستر بروز کجروی و آسیب اجتماعی  است که در متون رویکرد خطابی به

ای از نقد اجتماعی دانست که سه  نهتوان گو شناسانه اندیشمندان مسلمان را درنهایت می  حاصل رویکرد آسیب
متوازن پوشش داده است: اول، نقدهای حکومتی که به شاه و کارگزاران حاکمیت و شیوه  صورت بهمحور اصلی را 

شود؛ سوم،  های خاص اجتماعی وارد می شود؛ دوم، نقدهای عقیدتی که به گروه با رعیت وارد میها  آن برخورد
گیرد  را در بر میها  آن تواند وارد شود. مواردی که محور نخست، در جامعه می نقدهای اخالقی که به هر فردی

هنری حاکمان، جنگ و  اندازی زمامداران به دین و مذهب، تلون و تغیر و بی اند از: ستم فرمانروایان، دست عبارت
مامداران با مردم های ناشایست، فشارهای اقتصادی حکومت بر مردم، روابط ز ها، عزل و نصب ریزی حکومت خون

ها و طبقات اجتماعی مانند عالمان، عابدان، پارسایان، فقیهان، قاضیان،  و امنیت اجتماعی. در محور دوم گروه
اند. در محور سوم نیز بسیاری  قرار گرفته موردتوجهواعظان، صوفیان، درویشان، دنیاطلبان، توانگران، شاعران و زنان 

). پررنگ بودن ٣٨-١٦، ص١٣٩٣بوده است (مهرآوران و قاسمی،  موردتوجهه از موضوعات و مسائل اخالقی جامع
بختی  گرایی اندیشمندان مسلمان در رویکرد خطابی است که زندگی سالم و نیک گر جامعه این رویکرد انتقادی نشان

ازن در سامان اند و عاملیت و ساختار را دارای نقشی متو انسان را در ظرف اجتماع سالم و بهنجار، ممکن دانسته
اند. جامعه دیده

شناسانه اندیشمندان مسلمان، عموم این اندیشمندان را به این  رسد نقد اجتماعی و رویکرد آسیب به نظر می
بایست به فرایند اخالقی شدن جامعه کمک کرد.  های اجتماعی می نتیجه رسانده که برای رهایی از انواع آسیب

ه باید گام به گام در گستره اجتماع نهادینه شود. برای این منظور، برخی به اخالقی شدن جامعه یک فرایند است ک
شناسی اخالقی گرایش دارند، اما گروه سومی  آورند و جمعی دیگر به آسیب های اخالقی روی می ترویج ارزش

مندانی از اندیش سعدي شیرازيو  عنصرالمعالیشناسی و ترویج، باور دارند.  ای از آسیب هستند که به آمیزه
اند.  ای را برگزیده هستند که با توجه به اقتضائات و شرایط جامعه روزگار خویش، رویکرد ترکیبی و آمیزه

زمان مخاطب متفطن  کنند و هم های اخالقی را ترویج می نامه و سعدی در گلستان، آموزه عنصرالمعالی در قابوس
گاه می های اخالق خود را نسبت به عوامل و زمینه در این رویکرد به مثابه یک پزشک وارد ها  آن سازند. گریزی آ

کند  برد، پیش از تجویز دارو تالش می اند. پزشک هنگامی که به وجود بیماری پی می میدان مسائل اجتماعی شده
هایی ارائه کند که اثرگذاری  این تشخیص، به بیمار توصیه بر اساسهای بیماری را شناسایی کرده تا  عوامل و زمینه
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ها و هنجارها نیز ممکن  ). ارزش٢٢٧، ص١٣٩٢ساز بیماری را به حداقل برساند (مسجدی و دیگران،  وامل زمینهع
های مختلف تاریخی و در جوامع گوناگون دچار آسیب اجتماعی شوند. در چنین وضعیتی، رویکرد  است در دوره

ها و هنجارهای مطلوب  ش، بسیار مناسب است؛ یعنی ضمن ترویج ارزسعديو  عنصرالمعالیبرگزیده 
شناسی، عوامل  قرار گیرد و در پرتو این آسیب موردتوجهشناسی اخالقی جامعه نیز  بایست آسیب اجتماعی، می

 گریزی و هنجارشکنی با دقت شناسایی شود. اثرگذار بر اخالق

انداز قابل دستیابی از جامعه مطلوب . ترسیم چشم2
ای است که انسان از رهگذر آن، حق و حقیقت را  درک ویژه حکمت، کلیدواژه دانشوران مسلمان برای

» حکمت«یابد. این مفهوم با تفکر و تذکر و خودآگاهی، و تعقل معناگرایانه پیوندی ناگسستنی دارد. این  درمی
شود، از سوی اندیشمندان مسلمانی که به رویکرد خطابی گرایش دارند در سه » عملی«برای آن که در جامعه 

گیری شد و ابعاد مختلف زندگی بشر از فرد تا جامعه و حکومت را  ق، تدبیر منزل و سیاست مدن پیبخش اخال
بینی است. در حکمت اسالمی، انسان و  گیرد و به همین دلیل، امتداد تمدنی آن کامًال قابل انتظار و پیش در بر می

فرهنگ اسالمی گسترش یافته و برای  یابد. چنین نگاهی در جامعه در ارتباط با خدا و مراتب وجود معنا می
ها در جامعه اسالمی بر آن استوار گردیده است. اندیشمندان رویکرد خطابی  های طوالنی، شالوده دانش سده

نگرند و با هدف ایجاد تحول، به سامان جامعه روی  گرا به مشکالت و مسائل جامعه می اگرچه با دیده آرمان
گانه حکمت عملی، یعنی تدبیر نفس، تدبیر منزل و تدبیر جامعه،  های سه هآورند، اما با پوشش کامل حوز می
اند که جامعه همانند خانواده بر  قرار داده موردتوجهفرض را  و این پیش  گرایی کاملی را نیز به نمایش گذارده واقع

محتوای رویکرد خطابی توان دریافت که  پذیرد. بنابراین می یابد و بهبود می الگوی انسان و قوای وی سامان می
است (ترابی فارسانی  های اجتماعی، نقش میزان و معیار را برای هنجارهای اجتماعی ایفا کرده  متناظر با واقعیت

.)٨٢-٨١، ص١٣٩٤و غندی، 

اند، بیشتر مبتنی بر  اند و اغلب به آن گرایش داشته ای که اندیشمندان مسلمان در رویکرد خطابی برگزیده شیوه
ک زندگی مطلوب بوده، اما روشن است که سبک زندگی، تبلور فرهنگ است و تبیین چگونگی اثرگذاری ترویج سب

های اجتماعی، نیازمند واکاوی فرهنگ است تا چارچوب  ترویج سبک زندگی اسالمی در پیشگیری از آسیب
کید کرد که سبک زندگی توان بر این نک مفهومی مناسبی را برای تحلیل فراهم نماید. برای تأمین این منظور می ته تأ

های اشخاص در هر جامعه داللت دارد و مبین اغراض، نیات،      اگرچه بر ماهیت و محتوای خاص تعامالت و کنش
های افراد نیز      دهندهکم و کیف نظام باورها و ارزش     معانی و تفسیرهای فرد در جریان عمل روزمره است، اما نشان

عنوان جلوه  اساس، سبک زندگی به ). بر این ٣٣٧و  ٢٨٦، ص١٣٩٠؛ بوردیو، ١٢٠، ص١٣٨٧خواهد بود (گیدنز، 
های نظری فرهنگ (نظام  سو نیازمند عقبه معرفتی منسجم و قوی است که بنیان عینی و عملی فرهنگ، از یک

و نظام معنایی  ها و هنجارهایی است که در چارچوب بینش کند و از سوی دیگر، نیازمند ارزش معنایی) را ارائه می
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ای) را شکل  گران اجتماعی (عوامل زمینه عنوان کنش ها به گفته، ترجیحات و سلیقه فردی و ذائقه اجتماعی انسان پیش
مند و  ای، مجموعه الگوهای رفتاری نظام دهد. در چارچوب آن نظام معنایی و در گسترهاین عوامل زمینه می

های مختلف فرهنگی،  گران را در حوزه شود و رفتار کنش و پذیرفته می ای از سوی اعضای جامعه، طراحی تنیده درهم
چه  سازد. در این چارچوب، آن بینی و قابل درک و فهم می اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سامان داده و قابل پیش

؛ ی زندگی اخالقی خودخواسته استسو بهاندیشمندان مسلمان در رویکرد خطابی بوده، هدایت مردم  موردتوجه
ها،  ویژه در مواجهه با نهی ی است که معموًال در برابر بایدها و نبایدها و بها گونه بهزیرا انسان به لحاظ روحی و روانی 

آورد. از سوی دیگر، این دسته از اندیشمندان از نگرش حداکثری به اخالقی شدن  خاضعانه سر تسلیم فرود نمی
هایی نیز هست  های فطری در عالم واقع، دچار محدودیت ها و ظرفیت م قدرتانسان با تما اند؛ زیرا  افراد، پرهیز کرده

بر قرار بگیرد و  موردتوجهها باید با دقت  انداز از جامعه مطلوب، ظرفیت و طاقت انسان و بنابراین در ترسیم چشم
دهد و معتقد  یریزی شود. سعدی این موضوع را در امر تربیت اخالقی، به شدت مد نظر قرار م آن برنامه اساس

پادشاهی پسر را به «قرار نگیرد روند اخالقی شدن فرد، سرانجامی نخواهد داشت؛  موردتوجهها  است اگر این تفاوت
بردارم. سالی  ادیبی داد و گفت: این فرزند توست؛ تربیتش هم چنان کن که یکی از فرزندان خویش. گفت: فرمان

ان ادیب در فضل و بالغت منتهی شدند. مِلک، دانشمند را مؤاخذت چند بر او سعی کرده و به جایی نرسید و پسر
کرد و معاتبت فرمود که وعده خالف کردی و وفا به جای نیاوردی. گفت: بر رأی خداوند روی زمین یوشیده نیست 

 )١٤٧، ص١٣٩٤(سعدی،  ». که تربیت یکسان است و لکن طبایع مختلف

ه اجتماعیسازي شبک پذیري و نهادینه . بهبود جامعه3
و چگونگی قضاوت جامعه ها  آن ها و انتظارات جامعه یا مغایرت با مطابقت رفتار فرد با موازین، سنت میزان

دربارۀ او معیار مهمی برای سامان اجتماعی است. انسان موجودی اجتماعی است که باید در قالب الگوهای 
دهد از سوی   ندی فراگیر در همه جوامع رخ میصورت فرآی  فرهنگی و اجتماعی زندگی کند. این پدیده که به

هر «فرایندی است که طی آن  شدن یاجتماعپذیری یا   شود. جامعه  پذیری یاد می  شناسان با عنوان جامعه  جامعه
گاه، دانا و ورزیده در شیوه ای که در آن متولد شده، تبدیل   های فرهنگی جامعه  انسانی تدریجًا به شخصی خودآ

های مادی و معنوی   کوشد از طریق این فرایند، اندوخته  ای می  ، هر جامعهدرواقع). ٨٦، ص١٣٨١گیدنز، » (گردد می
های بعدی منتقل نموده و آن را حفظ کند. بدین ترتیب،   آورده، به نسل به دستهای متمادی   خود را که در طول نسل

های بهنجار اجتماعی و نمادهای فرهنگی   ز کنشهای مختلف جامعه به یکدیگر پیوند خورده و درک درستی ا  نسل
کنند، اما خوانش این داستان در جامعه بشری، همیشه به این شکل نیست و همگان با انتظارات   خود کسب می
صورت فردی یا گروهی، قواعد رفتاری و  کنند؛ حال اگر برخی از اعضای جامعه به نوایی نمی اجتماعی، هم

روی  ای از کج گونهها  آن تابیده و رفتار و کنشی خارج از آن را در پیش بگیرند، فراَرویهنجارهای اجتماعی را برن
شود. روبرو شدن این  عنوان نوعی آسیب اجتماعی شناخته می قلمداد شده و در صورت گسترش آن رفتار، به

رفتارهای هنجارشکن با منع و طرد قانونی و تقبیح اجتماعی، طبیعی است.
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پذیری بسیار اثرگذار است. از  های مرجع در فرآیند جامعه ، گزینش خردمندانه گروهدر همین چارچوب
اند و  مانده در رویکرد خطابی اندیشمندان مسلمان، آن است که فراوان به این مهم توجه کرده یبرجاشاهکارهای آثار 

یابی مشاهده  ه در بیان آیین دوستویژ را به توجه بذلاند. این  تذکر داده درباره آنجای متون تدوینی خود  در جای
ی با مردم کل بهها را به فرزند خویش توصیه کرده و بر این باور است که نه  روی در دوستی کنیم. عنصرالمعالی میانه می

چنین آزمودن و شناخت دوستان واقعی را در  . او همها آنی کامل به بستگ دلقطع رابطه کردن درست است و نه 
نانی را  و نیز دوستان زبانی سعدي). ١٠٢، ص١٣١٢داند (عنصرالمعالی،  پذیر می ماندگی امکانحالی و در پریشان

داند و به ژرفابخشی دوستی با کسانی که یاریگر  زنند شایسته مصاحبت نمی که الف یاری و برادرخواندگی می
یز در جهات مختلف ). فتیان و جوانمردان ن٤٦-٥٤، ص١٣٩٤کند (سعدی،  اند سفارش می روزهای سخت بوده

های  کوشیدند سیره و روش الگو ای همچون ایثار، فداکاری و گذشت می فردی و اجتماعی و در خصال پسندیده
قرآنی مانند ابراهیم، یوسف، اصحاب کهف و نیز پیامبر اعظم(ص) و علی(ع) را گروه مرجع خویش در سبک 

های خاص شخصیتی در  رو، جوانمردان با ویژگی ینااز). ١٦٦، ص١٣٩٥زندگی قرار دهند (ابوالقاسمی و فخیمی، 
عنوان یک گروه مرجع در گستره جامعه  شدند و همین تمایز، آنان را به عنوان گروهی متمایز شناخته می میان مردم به

 دانستند که رسوم خاصی می و نامه و آداب خود را ملزم به رعایت آیینها  آن کرد. در این چارچوب، مسلمان تثبیت می
بخش زیادی از مفاهیم و مبانی فکری آن برگرفته از قرآن و سنت بوده است.

سرشت را به افرادی ناشایست تبدیل کند،  کردار و پاک های درست تواند انسان گزینش نادرست گروه مرجع می
عدی در آدمی شکوفا کند. س در نهادتواند بذر نیکی و درستی را  گونه که انتخاب درست گروه مرجع نیز می آن

). ٢٣، ص١٣٩٤رویاند (سعدی،  ای تشبیه کرده که از ِگل، ُگل می تشبیهی شایسته، محیط اجتماع را به باغچه
 موردتوجهشناسی کامًال  شناسی و جرم های جامعه اثرگذاری معاشرت با نااهالن و دوستان ناباب که امروز در نظریه

بوده است. سعدی در  موردتوجهویژه سعدی،  د خطابی و بهاست، از سوی بسیاری از اندیشمندان مسلمان در رویکر
کید می جای گلستان به این مسئله توجه ویژه جای (سعدی، » هر که با بدان نشیند، نیکی نبیند«کند  ای داشته و تأ
و چنین درباره اثرگذاری محیط اجتماع بر رفتار و کنش افراد به دو شاهد تاریخی اشاره کرده  ). او هم١٦٨، ص١٣٩٤
):٣٥، ص١٣٩٤گوید (سعدی،  می

خاندان نبوتش گم شدبا بدان یار گشت همسر لوط
پی نیکان گرفت و مردم شدسگ اصحاب کهف روزی چند

 هاي اصیل فرهنگی در سبک زندگی مایه سازي بن . برجسته4
های  گرفته از آموزههای فرهنگ بومی که اغلب بر اندیشمندان مسلمان در رویکرد خطابی، همواره بر بنیان

کید کرده اند که چارچوب رفتاری  بر این مسئله واقف بودهها  آن اند. اسالمی و سازگار با فطرت سلیم انسانی است، تأ
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، ورسوم آدابکند. بسیاری از اعمال و رفتار مردم یک جامعه، متأثر از  کنشگران هر عصری را دین و عرف تعیین می
های فرهنگی است که در متون  مایه ، عرف و مذهب است و این امور همان بنقواعد و قوانین، سنن و عادات

های گوناگون به کنشگران در طبقات مختلف  بوده و در قالب موردتوجه کامالً شده برای رویکرد خطابی  تدوین
 اجتماعی گوشزد شده است.

نیازهای مردمان و جلوگیری از  های گوناگون رویکرد خطابی، رسیدگی عادالنه به اندیشمندان مسلمان در سویه
اند که در پرتو آن، جامعه راه صالح و فالح را در پیش  ترین کارکرد حکومت برشمرده را مهمها  آن ضایع شدن حقوق

بیند. از این دیدگاه، پایداری و ماندگاری حاکمیت نیز به دادگری آن وابسته  گیرد و آبادانی و امنیت را به چشم می می
پادشاه چون آفتاب است، نشاید که بر یکی تابد و بر یکی نتابد و نیز رعیت ). «٥١-٤٩، ص١٣٩٤است (سعدی، 

شود؛ پس بیداد را در مملکت راه مده  به عدل توان داشت و رعیت از عدل آبادان باشد که دخل از رعیت حاصل می
، ١٣١٢(عنصرالمعالی، » شودکه خانه َمِلکان از داد بر جای باشد و قدیم گردد و خانه بیدادگران زود نیست 

). اندیشمندان مسلمان در رویکرد خطابی برای تأمین بهینه عدالت و دادگری در حکومت، نکاتی اخالقی را ١٧١ص
اند که در این زمینه سعدی به دوری گزیدن پادشاه از آسایش و رفاهی که او را از حال رعیت  به پادشاه یادآور شده
نیز  عنصرالمعالی امیر). ٨٩٤، ص١٣٧١خواند (سعدی،  روی در رفتار فرامی را به میانهکند و او  غافل کند اشاره می

در این زمینه بر پارسایی حاکم، مشورت با خردمندان، سپردن کار به کاردان، زیرکی در سیاست و آگاهی از حال 
کید کرده است (عنصرالمعالی،  زمینه و خاستگاه چنین  ). دادگری هم١٧٣-١٦٧، ص١٣١٢رعیت و کارگزاران تأ

های طوالنی سیرالملوک به ماجرای وزیری اشاره  در یکی از حکایت الملک نظامآرامش و امنیت اجتماعی است؛ 
کند که از گستره اختیارات خود و غفلت پادشاه استفاده کرده و بساط بیداد را در جامعه گسترانیده بود؛ پس از  می

هدید کرد، پادشاه که برای تجهیز سپاه به سراغ خزانه رفت، آن را تهی یافت. دشمن بیرونی، جامعه را ت که آنگاهمدتی، 
وران  های پادشاه او را به این نتیجه رسانید که بیدادگری وزیر، امنیت اجتماعی را بر باد داده و توانگران و پیشه بررسی
برای دادگری در راستای ). این حکایت، رسالت حکومت ٤٠-٣١، ص١٣٤٧الملک،  گیر کرده است (نظام را زمین

نظمی اجتماعی و تهدید  ی و بیرو کجایجاد جامعه عاری از تهدید و خشونت را چنین بازنمایی کرده است که عامل 
گردد. سری ارکان قدرت در رأس هرم اجتماعی بازمی نیز به خیره آن یشهرامنیت اجتماعی، فقدان عدالت است و 

 موردتوجهروی از اصول مشترکی است که  نگ اسالمی ـ ایرانی، میانهدر سبک زندگی برآمده از فره چنین هم
الملک در سیرالملوک و  اغلب اندیشمندان مسلمان در رویکرد خطابی بوده است. سعدی در گلستان، نظام

کید بسیار کرده نامه بر میانه عنصرالمعالی در قابوس دان، از این اندیشمن مانده یبرجا یها آداب نامهاند. در  روی تأ
روی را تا قلمرو زهد و عرفان نیز گسترانیده و  ای فراگیر تعریف شده است. سعدی حتی دامنه میانه روی با گستره میانه

ها آلوده شده،  ها و بدعت و به انواع خرافه گشتهکه از حقیقت عرفانی خود دور » زهد صوفیانه«با آگاهی از نتایج تلخ 
یادآوری تعهدات اجتماعی انسان، او را به حضور در اجتماع و خودسازی در متن  به مبارزه فکری با آن پرداخته و با
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). از نگاه اعتدالی سعدی هرگونه افراط ٨٤و  ٧٥، ص١٣٩٤؛ ٢٣٤-٢٣٣، ص١٣٧٢خواند (سعدی،  جامعه فرامی
خروج از داند و  ارزش می اوباشان بی یعشرت طلبرا چون   روی صوفیان در ریاضت در زهد، مخرب است و او زیاده

با آگاهی از آفات اجتماعی  چنین همهای اسالم و سنت و عرف جامعه را نکوهش کرده است. او  چارچوب آموزه
نیز که آخرین  عنصرالمعالیزهد ریایی و درباری، همراهی زهدفروشان با اصحاب قدرت را نیز نقد کرده است. 

باور بود که انسان همانند طبیعت، ترکیبی از متفرقات  شناسی اختصاص داده، بر این نامه را به انسان باب از قابوس
د با تالش و کوشش به توان رسد، آدمی نیز می های مناسب به اعتدال می که طبیعت با ایجاد واسطه گونه هماناست و 

هم شانه مگیرد که خود، سه ویژگی و ن در جرگه جوانمردان قرار می ،رسداعتدال برسد و زمانی که انسان به اعتدال 
، ١٣١٢در کار، شکیبایی ورزی (عنصرالمعالی،  خالف راستی نکنی و سوم چه گویی، کنی؛ دوم دارد: اول آن

). روشن است که این رویکرد تربیتی، مبتنی بر ایجاد اعتدال است: انسان معتدل و جامعه معتدل. در ١٨١-١٨٠ص
رار داده و پرداختن دائمی به کارهای جدی را ویژه ق موردتوجههمین چارچوب، او ضرورت وجود تفریح در زندگی را 

). اگرچه برای تفریح نیز باید حد و اندازه را نگه داشت ٦٣، ص١٣١٢دارد (عنصرالمعالی،  خوش نمی
.)٥٥-٥٤، ص١٣١٢) و از فساد در تفریح باید پرهیز کرد (عنصرالمعالی، ٦٨و  ٦٦، ص١٣١٢(عنصرالمعالی، 

اندوزی است. عنصرالمعالی در قالب پند به  نزد ایرانیان، خردورزی و دانشهای اصیل فرهنگی  مایه از دیگر بن
وثروت است و ثروت  گوید بکوش تا به خرد و دانش، توانگر شوی زیرا غنی شدن به دانش، برتر از مال فرزندش می

). البته از آنجاکه ١٧، ص١٣١٢ماند (عنصرالمعالی،  ای ندارند پایدار نمی در دست توانگرانی که از خرد و هنر، بهره
ای، الگوی همه اقشار جامعه هستند و کار آنان مبنایی برای صحت عمل عموم افراد  صاحبان علم در هر جامعه

شناختی به کار و عملکرد عالمان دارد؛ بدین معنی که اگر  شود، سعدی در گلستان نگرش آسیب جامعه شمرده می
که تثبیت حقیقت در جامعه است، در جهت تضاد میان دانش و که به تعهد علمی و عملی خود  عالم به جای آن

گردند و چه بسا دانش او را را در جهت توجیه افعال  عمل گام بردارد، آنگاه عموم مردم به دانِش عالم نیز بدبین می
اهی کند و با نگ ناشایستشان بپندارند. بنابراین سعدی، اصحاب دانش را به هماهنگی میان علم و عمل توصیه می

کند که اگر هم با عالمی روبرو شدند که تضاد میان علم و عملش وجود داشت، به  شناسانه به مردم توصیه می آسیب
سبب چنین امر ناشایستی، تجربه علمی وی را نادیده نگیرند و میان اندیشه و گفتار وی تمایز قائل شوند (سعدی، 

.)٨٣، ص١٣٩٤

گیري نتیجه
گذاری اصالحی در  ای آشکار از رویکرد فرهنگی و هدف یکرد خطابی، نمونهدانش اجتماعی مسلمین در رو

ها و هنجارهای اجتماعی را به نمایش گذاشته است. موضوع پژوهش حاضر نیز بررسی شیوه رویارویی  عرصه ارزش
ها از دل متون و آثاری است که  های اجتماعی و استخراج الگوهای کنترل این آسیب این رویکرد با آسیب

ساالر  اند. کامیابی مسلمانان در دورانی که قافله و پدید آورده  اندیشمندان مسلمان با گرایش به رویکرد خطابی نگاشته
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های اجتماعی است.  مندی اجتماعی آنان در کنترل انواع آسیب و پیشگام تمدن جهانی بودند، دلیلی بر توان
 های هنجاری تهی باشد یا های اجتماعی و آفت از انواع آسیبای توان و امکان دستیابی به تمدن را دارد که  جامعه

های رویارویی  چنین این کامیابی، نشانهدقت نظر و صحت گزینش شیوه را به شایستگی کنترل کرده باشد. همها  آن
 اند. با انواع کجروی است که اندیشمندان جامعه، پیشنهاد و اجرا کرده

داده شد، تالش اندیشمندان مسلمانی که با رویکرد خطابی به مسائل گونه که در متن این پژوهش نشان  همان
ها متمرکز شده است. آنان در  ها و پیرایش سبک زندگی از ضد ارزش اند عمومًا بر کنترل کجروی جامعه توجه کرده

ها به  آسیب رفت جامعه از نابسامانی و کنترل های اجتماعی، برای برون جویی آسیب یابی و علت همین راستا با ریشه
های اصیل فرهنگی را در آثار خود  مایه سازی عناصر و بن های مرجع توصیه کرده و برجسته گزینش بخردانه گروه

های اسالمی، بسیاری از این  اند. روشن است که با اثرپذیری فرهنِگ جامعه ایرانی از آموزه ویژه قرار داده موردتوجه
های دینی ارائه شده است. دانش اجتماعی مسلمین در رویکرد خطابی، با  هرهنمودها نیز در سازگاری کامل با آموز

گیری سبک خاص زندگی در جامعه اسالمی ـ ایرانی  ها، به ترسیم و شکل ای از باورها و ارزش دخالت دادن مجموعه
آن، تسهیل  کمک کرد و از این رهگذر، اثرگذاری این نوع خاص از سبک زندگی را در پدید آمدن تمدن و ماندگاری

ای که دانش اجتماعی مسلمین با رویکرد خطابی برای اصالح و هدایت جامعه در دوره فراز تمدنی  است. شیوه  کرده
شد؛ پیامبران  های دینی بوده و از سوی پیامبران الهی پیگیری می ای است که مورد تأیید آموزه برگزید دقیقًا همان شیوه

های دینی برای ایجاد دگرگونی در سلیقه و شیوهانتخاب مردم بهره  ارزش خدا از ابزار حاکم ساختن باورها و
 خودخواسته و با رضایت خاطر به اصالح الگوهای سبک زندگی خود اقدام نمایند. صورت بهها  آن گرفتند، تا می

حاصل پژوهش حاضر آن است که اندیشمندان مسلمان در دوران فراز تمدنی جامعه مسلمان، بهترین روش 
های اجتماعی را تمرکز بر اخالقی شدن جامعه و هدایت ذائقه و سلیقه  ای رویارویی با کجروی و کنترل آسیببر

ها و هنجارهای  ی ارزشسو بهبرای سوق دادن جامعه ها  آن اند. های اصیل فرهنگی دانسته مایه ی بنسو بهاجتماع 
های  ها، گوناگونی در سبک نظری به دور از تنگمطلوب اجتماعی، به اختالف طبایع و ظرفیت افراد توجه کرده و 

های اسالمی،  زندگی را تا زمانی که در چارچوب کالن فرهنگ مطلوب بگنجد، پذیرا بودند و با الهام از آموزه
 ها را مبنای تالش اصالحی خود قرار داده بودند.  انتخاب خودخواستهانسان

 منابع
، معرفت فرهنگی اجتماعی، »ها مسلمین: رویکردها و روش علم اجتماعی«)، ١٣٩٤پور، قاسم، ( ابراهیمی -

 .٥٢-٢٧، ص٢٥شزمستان، 
تأملی در آداب و رسوم و مسائل اجتماعی اهل فتوت «)، ١٣٩٥ابوالقاسمی، سیده مریم، و نسرین فخیمی، ( -

 .١٨٦-١٦٥، ص٥٠شزمستان، ، فصلنامه عرفان اسالمی، »در متون نثر عرفانی تا پایان قرن ششم هجری
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 الدین محمد شوشتری، تهران: فرهنگ کاوش. ، ترجمه تقیجاویدان خرد)، ١٣٧٤علی مسکویه، احمد، (ابو -
پاییز و ، فصلنامه پژوهش، »تحلیل محتوای کیفی«)، ١٣٩٠ایمان، محمدتقی، و محمدرضا نوشادی، ( -

 .٤٤-١٥، ص٢سال سوم، شزمستان، 
 ، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ثالث.قیهای ذو  تمایز: نقد اجتماعی قضاوت)، ١٣٩٠یر، ( بوردیو، پی -
 ، تهران: امیر کبیر.شناسی سبک)، ١٣٤٩بهار، محمدتقی، ( -
 ، قم: دانشگاه باقرالعلوم.درسنامه اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان)، ١٣٨٦پارسانیا، حمید، ( -
 ، قم: کتاب فردا.شناسی انتقادی حکمت صدرایی روش)، ١٣٨٩ـــــــــــــــ ، ( -
نگاری  ها و جایگاه آن در تاریخ نامه آداب«)، ١٣٩٤اکبر غندی، (پاییز  سانی، سهیال، و علیترابی فار -

 .١٠٢-٦٥، ص١١٧، شتاریخ اسالم و ایران، »اجتماعی
 ، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن.تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم)، ١٣٧٦تفضلی، احمد، ( -
 ، تهران: حوزه هنری.نویسی الزمان همدانی و مقامات بدیع)، ١٣٨٧ذکاوتی قراگوزلو، علیرضا، ( -
 ، تهران: احیاء کتاب.ها بینی معرکه جهان)، ١٣٧٣رجائی، فرهنگ، ( -
 ، تهران: سخن.از گذشته ادبی ایران)، ١٣٨٣کوب، عبدالحسین، ( زرین -
 ، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر.کلیات)، ١٣٧١سعدی، ( -
 ، تهران: ققنوس.بوستان)، ١٣٧٢ـــــــــــــــ ، ( -
 ، مقدمه و تصحیح محمدعلی فروغی، قم: آسمان علم.گلستان)، ١٣٩٤ـــــــــــــــ ، ( -
، مطالعات تاریخ اسالم، »نویسی سیاسی در عصر ایلخانی اندرزنامه«)، ١٣٩٠شرفی، محبوبه، (پاییز  -

 .١١٤-٩٣، ص١٠ش
 ، تهران: فردوس.انواع ادبی)، ١٣٧٣شمیسا، سیروس، ( -
، با مقدمه و حواشی سعید نفیس، تهران: مطبعه نامه قابوس)، ١٣١٢عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر، ( -

 مجلس.
، »های اولیه اسالمی در ادبیات سدهها  آن های کهن و بازتاب اندرزنامه«)، ١٣٨٥قندهاری، فیروزه، ( -

 .١٣٦-١٢٥، صچهارمین همایش ادبیات تطبیقی
 ، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.شناسی عهجام)، ١٣٨١گیدنز، آنتونی، ( -
 ، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نی.تجدد و تشخص)، ١٣٨٧ـــــــــــــــ ، ( -
فرآیند اخالقی شدن جامعه از نگاه «)، ١٣٩٢مسجدی، حسین؛ موسوی، سیدحامد و صفیه توکلی، (بهار  -

 .٢٤٣-٢١٩، ص١٧، شپژوهشنامه ادبیات تعلیمی، »سعدی
فصلنامه پژوهش ، »حکمرانی آرمانی ایرانیان در اندرزنامه جاویدان خرد«،)، ١٣٨٥رحمان، ( مهر، مشتاق -
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 .٩٨-٨٥، ص٦شبهار و تابستان، ، زبان و ادبیات فارسی
 ، تهران: صدرا.مجموعه آثار)، ١٣٧٦مطهری، مرتضی، ( -
 ، به کوشش مهدخت معین، تهران.مجموعه مقاالت)، ١٣٦٤معین، محمد، ( -
فصلنامه معرفت ، »نویسی در دوره میانه نامه  شناسی بنیادین سیاست روش بررسی«)، ١٣٩٣مقدم، سعید، ( -

 .٤٤-٢٥، ص٢٠شپاییز، ، فرهنگی اجتماعی
، مطالعات انتقادی ادبیات، »اجتماعی در آثار سعدی نقد«)، ١٣٩٣مهرآوران، محمود و مهدی قاسمی، ( -

 .٤٠-١١، ص٣شپاییز، 
 ، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ر الملوکسی)، ١٣٤٧الملک، حسن طوسی، ( نظام -
  ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.نامه سلطانی فتوت)، ١٣٥٠واعظ کاشفی سبزواری، حسین، ( -


