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 چكيده  
در اين مقاله مؤلف با تأكيد بر اين نكته كه پرهيز از خشونت تنها در صورتي كه  

شناسي و بررسي  جامعه به يك وفاق اجتماعي دست يافته باشد ممكن است، به آسيب
گيري چنين وفاقي پرداخته است. براين اساس تأمين خواستهاي مشروع  قومات شكلم

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با  خرده فرهنگهاي موجود جامعه در زمينه
اي چون اسالميت، جمهوريت، قانون اساسي، رهبري و  كلي تأكيد بر اصول مشترك و

م آورد. الگوي تكثرگرايانه مبتني بر اصل تواند وفاق موردنظر را در ايران فراه مي



فرهنگها در ايران پيشنهاد شده  مساوات، از اين ديدگاه بهترين الگو جهت فعاليت خرده
 .تواند با پرهيز از بروز خشونت، زمينه حضور گروههاي مختلف را فراهم آورد كه مي



 
 مقدمه

گسترش رفتارهاي  نظر موجود در خصوص روشهاي مقابله با رغم اختالف علي    
اجتماعي در تأكيد بر اصل وفاق  -آميز در جامعه، تمامي تحليلگران سياسي  خشونت

اجتماعي به مثابه يك راهبرد كارآمد، همداستانند. بنابراين عطف توجه به مقوله وفاق 
تواند در فراهم  اجتماعي و شناسايي عوامل زيانبار در برابر تحقق اين پديده مهم، مي

 تر عملي مناسب جهت مقابله با خشونت مؤثر باشد.آوردن بس
گفته بين  با توجه به مطلب فوق در اين مقاله، ضمن مفروض پنداشتن نسبت پيش    

آميز در جامعه، با طرح موانع  تقويت ميزان وفاق اجتماعي و كاهش رفتارهاي خشونت
 .اند مهم بر سر راه اين هدف، راهبردهاي مناسب عرضه شده

 
 ناخت واژگانش -الف  

قبل از ورود به حوزه تحليل سياسي وضعيت ايران الزم است به تحديد مفاهيم     
 اصلي بحث و تبيين ديدگاه تئوريك نوشتار حاضر بپردازيم.

 
 وفاق اجتماعي -1

يكي از موضوعات اساسي در  1وفاق اجتماعي يا توافق و انسجام اجتماعي     
جه به اهميت استراتژيك آن از ديرباز تاكنون اين شناختي است و با تو جامعه مطالعات

 .نظر دانشمندان بوده و هست مقوله مطمح
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

1T11T. Social Atlunment 



شناسان در كل سه فرآيند عمومي و مرتبط با يكديگر براي جامعه قائلند:  جامعه    
تعريف  )1(جام. فرآيند تجمع، فرآيند تفكيك يا تمايزيافتگي و فرآيند پيوستگي يا انس

طور مفاهيم  كردن وفاق اجتماعي منوط به تعريف كردن اين سه فرآيند و همين
نظير نظم اجتماعي، ساختار اجتماعي، آرايش اجتماعي،  "وفاق اجتماعي"خانواده  هم

 منظومه اجتماعي و است كه همگي در يك شبكه به هم پيوسته قرار دارند.
اثر متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، امنيتي و افراد يا كنشگران اجتماعي بر     

دهند ولي در اين ميان  فرهنگي در كنار هم قرار گرفته و يك تجمع انساني را شكل مي
طلبي انسانها و رقابت و تخصصي شدن امور و  نيروهاي مادي و معنوي و ميل قدرت

؛ افراد به گروهها و آورد فعاليتهاي اجتماعي، بين افراد يك جامعه، تمايز به وجود مي
هاي خانوادگي، جنسي، سني، شغلي، قومي و نژادي تقسيم  اقشار مختلفي با دامنه

سلطه گرفتن رفتار افراد درون گروه، آنها را مقيد  شوند. متعاقبا اين گروهها با تحت مي
كنند. در واقع پيدايش گروهها سبب  به رفتاري خاص و پيروي از هنجار معيني مي

شود كه دربردارنده تمامي ارزشها و هنجارها و سبك  م نمادين خاصي ميپيدايش نظا
رفتار و زندگي و ارتباطات است. افزايش گروهها به سبب تمايزيافتگي و تكثر 

فرهنگهاي زيادي  گيري خرده نظامهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سبب شكل
توجه اهميت و حدت يا شود و پيدايش اين خرده فرهنگها تبعاتي دارد كه ما را م مي

شود  اي به نام وفاق اجتماعي مطرح مي رو مسأله كند، از اين پيوستگي ميان گروهها مي
 كه پيونددهنده ميان واحدهاي اجتماعي متمايز است.

درخصوص رابطه متقابل گروهها و كنشگران مختلف، سه الگوي متغيروجود دارد:    
 .شگران در سازمانها و نهادهاي اجتماعيهماهنگي ساختاري و كاركردي بين كن -اول 
گيري اهداف و فعاليتهاي  وحدت نمادين بين كنشگران، بر پايه ميزان شكل -دوم 

 .اجتماعي، حول قالبهاي فرهنگي و نمادين مشترك
ثبات سياسي بر پايه وجود اهدافي مشترك كه از سوي بازيگران مختلف، تأييد  -سوم 

 )2(شوند.  مي
شود كه وفاق اجتماعي فرآيندي است كه چهار اصل زير را  خص ميبا اين توضيح مش

 گيرد: دربرمي



 اشتراك داوطلبانه قواعد اجتماعي مبتني بر پيوستگي عاطفي 
 توافق نسبت به بعضي از ارزشها و آرمانهاي هنجاري به مثابه اساس مشترك 



 
 توافق بر سر طرق مشترك ديدن احساس و عمل كردن و ارتباط با يكديگر 
  رجحانهاي مشترك و قائل شدن برتري و اولويت در حد قداست براي آن

نسبت به رجحانهاي تصادفي و متغير، تا جايي كه آنها از دسترسي به محاسبات 
 )3(گرا و متناقض با رجحانهاي اخير مصون بمانند.  فايده

دلي به عبارت ديگر، انسجام اجتماعي نيرويي است كه افراد بشر را به همكاري و هم 
كند. چنين حالتي از توافق  و همنوايي با هنجارها و رجحانهاي مشترك تشويق مي

اي از اصول و قواعد اجتماعي كه در ميدان تعامل اجتماعي،  جمعي بر سر هر مجموعه
 )4(آيد.  است به وجود مي "انرژي عاطفي"خود موجد 

؛ او بر اين باور مباحث اوليه و كالسيك در اين خصوص متعلق به دوركهايم است    
باشد. در  بود كه عنصر اصلي رفتار اجتماعي، انسجام يا همان همبستگي اجتماعي، مي

براساس  "همبستگي مكانيكي"مورد بنيان همبستگي، وي قائل به دو جنبه بود: 
براساس روابط متقابل يا  "همبستگي آلي"هنجارها، ارزشها و اعتقادات مشترك و 

شوند،  شت همچنان كه جوامع به لحاظ ظاهري بزرگتر ميتقسيم كار. او عقيده دا
آورند. بنابراين  كار بيشتر، تخصص بيشتر و پيچيدگي بيشتري را نيز به وجود مي تقسيم

 باشيم: ما شاهد پيدايش دو نوع جامعه مي
 .هاي سنتي كه انسجام اجتماعي آنها برابر است با همبستگي مكانيكي جامعه -اول     
 )5(كار است.  هاي نو آيين كه همبستگي در آنها براساس تقسيم معهجا -دوم     
به عقيده وي نكته محوري در مورد جامعه، همبستگي اجتماعي است كه براساس     

گيرد و مالط ميان اين همبستگي متقابل و  اي شكل مي اشكال جديد همبستگي سازه
 .پيوندها نيز وجود اجماع و يا وفاق همگاني است

نظر دوركهايم، همبستگي آلي از خصوصيات جوامع نو آيين است كه در اين  به    
كاري بسيار باال است (جوامع مدرن)؛ بديهي است افرادي كه  جوامع ميزان تخصص

بينند. همبستگي مردم به  داراي مشاغل متفاوتي باشند جهان را به يك صورت نمي
او بر اين است كه انسجام،  يكديگر ريشه در نياز آنها به خدمات هم دارد و فرض

 )6(كننده ميزان خودكشي است.  نيروي تعيين



 وفاق اجتماعي و امنيت ملي -2
بينند كه تمامي اجزا به هم  اكثر متفكران كاركردگرا، جامعه را به مثابه بدن انسان مي    

 رو در اين اند و ادامه حيات منوط به كاركرد صحيح هريك از اجزاست، از اين پيوسته
 .شود ناپذير و حياتي محسوب مي ميان نظم و هماهنگي جزئي جدايي

كه جامعه بتواند به هستي خود در طول  دوركهايم و پارسونز معتقدند براي اين    
زمان ادامه دهد نهادهاي خاص آن مانند نظام سياسي، دين، خانواده و نظام آموزشي 

جامعه و در يك كالم امنيت ملي سان دوام  بايد هماهنگ با يكديگر عمل كنند، بدين
آن، به همكاري يا توافق اعضاي آن در مورد ارزشهاي اساسي (كه خود مبتني بر فرض 

جايگاه وفاق در ايجاد نظم اجتماعي  )7(وجود يك وفاق كلي است) بستگي دارد. 
بسيار مهم است چرا كه بدون نظم اجتماعي، دستيابي به تمامي ابعاد توسعه و رسيدن 

 ات و خودباوري و تعاون و اعتماد اجتماعي و فرهنگ غني و تقريبا ناممكن است.به ثب
هايي چون سياست، اقتصاد و ارتباطات اجتماعي و علوم و  فراملي شدن پديده    

معني شدن مرزهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در عصر اطالعات و  تكنولوژي و كم
را به شكلي درآورده كه جز با مجهز  رساني، جهان جنگ ميان قدرتهاي برتر اطالع

شدن به سالح انديشه برتر، رويايي ملت ضعيف در برابر قدرتهاي نيرومند، امري 
كند و نظم اجتماعي نيز در اين فرآيند جهاني شدن نقش و  انگارانه جلوه مي ساده

ثباتي و فروپاشي خواهد شد؛  جايگاه قابل توجهي دارد كه غفلت از آن باعث بي
 .توان مالحظه كرد بارز اين حكم را در تحوالت شوروي (پيشين )مي مصداق

 
 نظم سياسي و وفاق اجتماعي -3

بنديهاي مختلف بر مبناي قوم، نژاد، مذهب و منزلت و با  امروزه ما شاهد گروه    
فرهنگهاي خاص خود و طبقات و گروهها و احزاب سياسي هستيم كه در جامعه  خرده

گرا (نظير آزاديهاي فردي، آزادي بيان،  ق شهروندي غيرجمعامروزي بر مبناي حقو
آزادي فكر، آزادي دين، آزادي و حق مالكيت، حق رأي و مشاركت در امور سياسي، 

اند. در  اجتماعي، اقتصادي، حق برخورداري از امنيت و رفاه اجتماعي و) شكل گرفته
هان به سمت پذيرش اين جامعه ما (ايران) نيز كه بر اثر تب و تاب همگون شدن با ج



هايي از اين تحول را ديد، كه در آن گروههاي متمايز،  توان رگه رود، مي ها مي واره قالب
روست كه وجود نهاد  در كنش متقابل جهت به دست آوردن نفع بيشترند؛ از اين

كننده در قالب قانون، موجب انسجام خواهد شد و اين در گرو اعتقاد  نظارتي و كنترل
 بخش است. ري بودن نظم اجتماعي، چونان عاملي انسجامبه ضرو



اند كه يكي از بيرون و از باال و با پشتوانه  نظم سياسي و نظم وفاقي، دو شكل نظم
گردد و ديگري تابع اراده خود گروهها و متضمن همدلي آنان بوده و  قدرت مستقر مي

 يابد. از پايين استقرار مي
آيد در قبال تحوالت سياسي، اجتماعي،  به وجود مي وفاقي كه در پي نظم سياسي    

شكننده و محدود است چرا كه بر مبناي اعتماد اجتماعي و  اقتصادي، فرهنگي،
مشاركت و تعهد دروني افراد و از روي خواست عموم و مطابق با ميل مردم شكل 

از نگرفته است، در حالي كه تمام كاركردهاي نظم وفاقي يا دروني عكس آن است و 
رو ثبات و همكاري و اعتماد و هويت جمعي اين نظم، جامعه را ايمن از  اين

سازد. بايد گفت كه جامعه  چندپارگي و برخوردار از بستري مناسب براي توسعه مي
قانونمند نه با حربه چوب و چماق، بلكه براساس خواست خود گروههاي مردمي نظم 

ق در بعد نظري و عملي كاهش گيرد و چون در نظم وفاقي شكاف بين اخال مي
رو نظارت اجتماعي، بيشتر بر احساس تقصير و شرم استوار خواهد بود  يابد، از اين مي

كنند، كمتر از  نه ترس و زور و ارعاب، افراد نيز چون در خود تعهدي دروني حس مي
قواعد اجتماعي سرپيچي خواهند كرد. در چنين نظمي، امكان بروز فساد اخالقي، 

 گيرد. اداري و كجروي از هنجارها و ارزشهاي مشترك كاستي مي سياسي،
فرهنگهاي  گيري و مشاركت گروهها و خرده چون اين نوع نظم حاصل فرآيند تصميم

دانند  دهند و مي رو افراد به سرنوشت خود حساسيت بيشتري نشان مي آنهاست، از اين
 كه براي توازن قدرت بايد نسبت به مسائل كشور حساس بود.

ها و  كننده طرحها و برنامه اما در جوامعي كه قشر حاكم بر دستگاه سياسي تنظيم    
فرهنگهاي مختلف و منافع و  توجه به خرده اهداف و فعاليتهاي اجتماعي، نظم را بي

كند، نه تنها در اجراي نيات و  ارزشها و هنجارهاي خاص گروههاي جامعه اعمال مي
بلكه به علت رفتارهاي آمرانه و جابرانه حكومت و  سياستهاي خود موفق نخواهند شد

 ايجاد شكاف ميان گروهها، مردم دست به اعتراض و شورش خواهند زد.
اين مقاومت نيز هيچ معنايي جز معناي سياسي نخواهد داشت. در چنين شرايطي،     

سياسي به سمت وفاق سياسي (يعني تحميل سياسي  -پيوستار وفاق اجتماعي 
گردد و تمركز روزافزون قدرت سياسي و حجيم  رفتار مشترك) متمايل ميهنجارهاي 



ريزي،  گيري و برنامه ساالري و تمركزگرايي در تصميم شدن فزاينده دستگاه ديوان
 )8(يابد.  اي مي اهميت و جايگاه ويژه



شود كه هرگاه انسجام اجتماعي كم باشد نظارت و نظم نيز كاستي  پس معلوم مي
بالعكس در صورت باال بودن انسجام اجتماعي، نظم و نظارت و  خواهد گرفت و

شود كه درصد  كنترل هم بيشتر خواهد شد. به عبارت ديگر هنگامي وفاق ايجاد مي
گيرندگان اصلي آن بر تصميمات كليدي  قابل توجهي از افراد جامعه و همچنين تصميم

 .و مورد لزوم و نيز اولويت موضوعات، توافق داشته باشند
رابطه ميان نظم اجتماعي و وجود گروهها و طبقات و احزاب     

مند از انسجام و مبتني بر قانون و  خاص و لزوم داشتن يك جامعه بهره فرهنگهاي باخرده
رو ما  كننده خواست عموم مردم امري ظريف و بسيار پيچيده است، از اين تأمين

عمومي فرهنگ، سعي در پيوند ها، خواستگاه و ويژگيهاي  برزيرمجموعه ابتدابانگري
طور كيفيت ايجاد وفاق اجتماعي  فرهنگها با بحث وفاق و همين دادن رابطه ميان خرده
 در ايران خواهيم كرد.

 
 1فرهنگ  خرده -4

هاي نوع انسان، گوناگوني و تنوع فراوان در وضعيت جسماني و  ترين جنبه يكي از مهم
هم  ب گشته گروهي از انسانها در كنارفرهنگي اوست؛ اين فرآيند تمايزيافتگي سب

جمع شده و با داشتن روابط متقابل و پذيرش عضويت در يك جمع خود را مقيد به 
بنديهاي قومي و شغلي و مذهبي آغاز  رفتار مشتركي بكنند. دامنه اين گروهها از گروه

شود و تشكيل طبقات اجتماعي و احزاب و قدرتهاي سياسي و منزلتي، همگي از  مي
 .گيرد مايل افراد به تشكيل گروهها سرچشمه ميت

سازد تا  هر گروه اجتماعي، داراي مرزهايي است كه افراد درون گروه را مقيد مي    
با افراد همگروه، همنوا شده خود را از افراد برون گروه متمايز نشان دهند. تشكيل 

كمتر دستخوش  رو فرهنگ مشترك، گروهها در جوامع ابتدايي محدودتر است، از اين
هر جامعه از حالت ابتدايي، تنوع فرهنگي بيشتري را موجب  شود. خروج تنوع مي

شوند، هرچند  شود و گروههاي اجتماعي از فرهنگي خاص براي خود برخوردار مي مي
ارزشها "فرهنگ  اند؛ پس خرده بسياري از هنجارها و موازين فرهنگ بزرگتر را پذيرفته

 )9( "ارزشها و هنجارهاي اكثريت در درون يك جامعه استو هنجارهايي متفاوت با 



 …مثال در ايران براساس تنوع قوميتي، گروههاي مختلف لر، ترك، كرد، عرب، بلوچ و
 بودن دارا نيز و غالب فرهنگ با مشترك عناصر از برخورداري رغم به كه دارند وجود
، الگوها و سبك و جمعي وجدان ارزشها، هنجارها، زبان،( خود خاص فرهنگي نظام

 و شكل در حدودي تا ،)…شيوه زندگي، حركات و اداهاي رفتاري، طرق معيشتي و
 .است متفاوت اكثريت، قبول مورد غالب فرهنگي نظام با محتوا

 
 
 
  

1T11T. Subculture 



اي  زيرمجموعه انجامدوبالعكس،وقتي فرهنگهامي خرده گيري شكل پيدايش گروهها به    
بااليي از تعامل و يا كنش متقابل اجتماعي برخوردار باشند،  از كنشگران از سطح

هاي تجمعي متراكمي را تشكيل دهند و قرابت و نزديكي فيزيكي زيادي  كه شبكه زماني
گيرد. اين  فرهنگ خاصي شكل مي را به نمايش بگذارند، نظام نمادين يا خرده

ه تعامل كنشگران، نظام نمادين خاصي، به ويژه در زمينه نهادهايي ك
حركات و اداهاي رفتاري، هنجارها، عقايدي  دهد،نهادهايي مثل زبان، مي آنهاراسازمان

تجربي در مورد محيط خود، عقايد ارزشي در مورد اين كه چه چيزي بايد در اين 
گيري  بخشند؛ پيدايش اين نظام نمادين نيز خود، شكل مي محيط باشد و را توسعه

 كند: ميگروهها را به طرق زير تقويت 
 .تسهيل تعامل در ميان كساني كه از نمادهاي يكسان برخوردارند -اول     
 )10(تيره گردانيدن روابط با كساني كه در اين نمادها يكسان نيستند.  -دوم     

 
 الگوهاي ايجاد وفاق براي پرهيز از خشونت -ب 
وجه به شرايط و روابط بين افراد گروه و تشكلها با افراد خارج از گروه، با ت    

توان هم شاهد  بسيار متفاوتي است. بنا به نوع اجتماعات مي بسترهاي آن داراي الگوي
فرهنگهاي ناشي از آن بود و هم  بنديهاي قومي، نژادي، مذهبي، منزلتي و خرده گروه

گيري طبقات اجتماعي و گروهها و احزاب و تشكلهاي سياسي و  توان شاهد شكل مي
آميز گروهها و  گاه ما شاهد همزيستي مسالمت اسب با آن؛ پسفرهنگهاي من خرده
فرهنگهاي خاص آنها با يكديگريم و گاه شاهد تضاد كامل بين آنها هستيم. تالش  خرده

توان در نقش الگو خالصه كرد؛  دولتها و يا ملتها را در جهت پر كردن اين شكاف، مي
اكارآيي، در نهايت نتيجه الزم به ذكر است كه هريك از اين الگوها در صورت ن

معكوس داده، بروز خشونتهاي پراكنده و يا بعضا مستمري را در كشور به دنبال 
 )11(خواهند داشت. 



 1سازي يا همانندگردي  مشابه -1
فرهنگها كه در خود قدرت رويارويي با فرهنگ غالب و يا  گروههاي محروم و يا خرده

بينند، به تدريج هويت فرهنگي  حاكم را نميايدئولوژيهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي 
خود را از دست داده و با دست كشيدن از فرهنگ خود، الگوهاي معيشتي و رفتاري 

آميز و طرد و  سازند تا از برخوردهاي تبعيض خويش را با الگوهاي حاكم منطبق مي
و  هاي ديني، قومي، نژادي سازي ممكن است در حوزه نفي رهايي يابند؛ اين مشابه

گيري طبقات اجتماعي و احزاب و تشكلهاي صنفي و سياسي  و حتي در شكل منزلتي
رخ دهد. چه بسا يك گروه حزبي با دست كشيدن از آرمانهاي سياسي خود جذب 
حزب حاكم يا حزب ديگري شود و يا نژادي بر اثر اختالط متمادي با ساير نژادها با 

 .اكثريت، مشابهت نژادي پيدا كند
سازي را خود دولتها با اعمال فشارهاي  گاهي اين مشابه البته    

دهند و گاه در ميان خود گروهها و فرهنگها به صورت خواسته يا  مي صورت گوناگون
تواند نقش مؤثري در از بين  گيرد؛ در هر حال همانندسازي مي ناخواسته، انجام مي

 .هاي ستيز داشته باشد بردن زمينه
 
 2گرايي فرهنگي  كثرت -2

برخي از گروهها، حاضر به از دست دادن هويت گروهي (نژادي، قومي، مذهبي، 
فرهنگهاي خود احساس  سياسي) خود نيستند و از تعلق داشتن به گروه خود و خرده

كنند. در برخي جوامع براي جلوگيري از تنش و نزاع و ايجاد وفاق  غرور و افتخار مي
فرهنگها آنان به رسميت  وهها و خردهو فراهم آوردن بستر مناسب براي توسعه گر

اند، همانند تانزانيا و اياالت متحده آمريكا كه در آن به تفاوتهاي فرهنگي و  شناخته شده
 .شود مذهبي گروههاي مختلف احترام گذاشته مي

شيوه  آيداين نظرمي ولي،به اما با اين وجود، نابرابري در اين جوامع بازهم مشهوداست    
براي ايجاد نظم وفاقي و انسجام اجتماعي است، گرچه دستيابي به آن  نزديكترين راه

آيد، اما اغلب رهبران گروهها  در آينده و به طور مطلق كمي بعيد به نظر مي
معتقدنددستيابي به پايگاه مجزا اما برابر، مطلوبترين 



نه شود.اين روش اگر همراه با يك نظام قانوني عادال مي گروههامحسوب همزيستي شيوه
به خوبي  "قبول تكثر"تواند در درون فرهنگ مبتني بر  و پشتوانه اجرايي قوي باشد، مي

 عمل آورد. به عمل كرده، از بروز خشونت ممانعت
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 حمايت قانوني از گروهها و تشكلهاي اقليت -3
نژاد، جنس، قوميت، دين يا تفاوت ديدگاه چه بسا گروههاي اقليت به علت تفاوت     

سياسي، منزلتي مورد تعرض گروههاي اكثريت قرار بگيرند؛ در اين صورت تنها راهي 
شود حمايت قانوني  كند و سبب ايجاد نظم و وفاق در اجتماع مي كه تنش را كم مي

گرايي گروهي است، نظير حمايت دولت از حقوق و  دولت از اين گروهها و كثرت
فرهنگهاي ارمنيها در ايران. بديهي است كه وجود چنين حمايتهايي  اديها و خردهآز

زمينه سرخوردگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را در اقليتها از بين برده، آنها را از 
 دارد. توسل به خشونت بازمي

 
 فرهنگهاي خطرساز كشي صاحبان خرده انتقال جمعيت و يا نسل -4

آيد و يا دولت حضور يك گروه را مانع  درگيري به وجود مي گاه كه بين گروهها    
پندارد، جهت ايجاد نظم و حفظ  هاي غالب مي امنيت ملي و متعارض با فرهنگ و ايده

كند گروه اقليت را در جايي اسكان دهد كه مانع از نظم  وفاق اجتماعي، دولت سعي مي
ياييهاي ساكن اين كشور مبني و وفاق اجتماعي نباشد نظير دستور دولت اوگاندا به آس

بر خروج از اوگاندا، و يا آن كه دولت و يا نيروهاي نظامي اقدام به قتل عام گروهها و 
كنند تا اين تعارضات را با پاك كردن صورت مسأله از  حذف آنها از صحنه كشور مي

بديهي دادند.  كشي مسلمانان انجام مي بين ببرند؛كه نمونه آن را صربهاي بوسني در نسل
شود؛ به  است كه در اين الگو براي رسيدن به هدف از بدترين روشها استفاده مي

عبارت ديگر ايجاد وفاق، از راه خشونت يا نفي خشونت احتمالي، به كمك خشونت 
 بالفعل.

 
 به انقياد كشيدن گروهها و احزاب مخالف -5

گونه،  لتي تحميلگاه گروههاي حاكم و دولت جهت برقراري نظم اجتماعي، در حا    
نظم سياسي را از باال اعمال كرده و با محروم ساختن گروههاي ديگر و احزاب 

كنند. اين نوع وفاق سياسي كه بيشتر جنبه تحميلي و  مخالف، آنها را وادار به تسليم مي
شك دوام چنداني نخواهد داشت، نظير اقدام دولت تركيه در انحالل  زوري دارد بي



اگرچه ممكن است در يك دوره كوتاه بتوانند از خشونت و  امهاحزب رفاه. اين نظ
اعتراض ممانعت به عمل آورند وليكن اين الگو در بلندمدت قطعا به شكست 

 انجامد. مي



 آميزي و امتزاج درهم -6
فرهنگهاي خود را از دست داده و محو شوند، بار  به جاي آن كه گروهها، خرده    

شان، الگوي  ن و با هضم و جذب و تبادل عناصر فرهنگيآميخت ديگر گروهها با درهم
كوشد انزواي سياسي،  آورند؛ اين الگو مي جديد فرهنگي و متكاملتري را پديد مي

هاي  گيري هسته ترتيب از شكل فرهنگها را پايان دهد و بدين فرهنگي و اجتماعي خرده
 مستقل كه الزمه بروز فعاليتهايي خشن هستند جلوگيري كند.

 
 فرهنگها در ايران انداز وفاق اجتماعي و خرده چشم -ج 

اي، بايد ابتدا تصويري درست از آن  براي رسيدن به وفاق اجتماعي در هر جامعه    
ريزي درباره  جامعه در دست داشت تا بتوان با فهم دقيق تحوالت آن جامعه، به برنامه

كه براي رسيدن به وفاق آن پرداخت. در ايران، ما شاهد چندين روند فرهنگي هستيم 
 بايد اين روندها را به درستي شناسايي كرد.

 مقومات وفاق اجتماعي در ايران -اول 
 گرايي) گرايي (محلي گرايي و بومي گرايي، قوم منطقه -1

هر شخص عالوه بر هويت فردي، داراي چهار هويت ديگر يعني هويت قومي     
باشد؛ افرادي كه داراي  جهاني نيز ميهويت ملي و هويت  اي)، هويت ديني، (منطقه

عاليق مشترك و نهادها و آيينها و گويش و دين و مذهب و پوشاك و غذاي همسان و 
در مجموع فرهنگ مشتركند و در يك زيست بوم مشترك با قوم واحد قرار دارند، 

تابند و خواستار ارج نهادن دولت و گروهها به  مضمحل شدن در ديگر جوامع را برنمي
ن هويت و به رسميت شناختن آن هستند، اينها خواستار به دستگيري قدرت در اي

هاي خود هستند. در  تمامي ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي و رسمي شدن داشته
خواهي  ايران قوميتهاي مختلفي وجود دارد كه در هركدام از آنها حس استقالل و هويت

بلوچ و رب و ترك و تركمن و كه هركدام برخوردار از قابل توجه است، اقوام كرد و 
باشند، خواستار مشاركت بيشتر و خودمختاري بالنسبه  هويت مستقل فرهنگي نيز مي

 هاي فرهنگي هستند. حداقل در زمينه
 



 سازي فرهنگي و سياسي و اقتصادي يكسان -2
حاكم و هم از كننده فرهنگي، هم از برِ قوه  سازي و همگون سياستهاي يك كاسه    

 شود. قبل ابزارهاي جهاني بر مردم تحميل مي



برخي از دولتها بانفوذ و اقتدار خاص خود و براي برداشتن تنشهاي قومي اقدام به 
اعمال نفوذ در حوزه فرهنگ نموده و با گذاشتن صافيها و نظارتهايي قانوني و 

وليد و توزيع كاالهاي آور به ت سياستگذاريهاي مبتني بر شايست و ناشايست و الزام
پردازند؛ در اين ميان فرهنگ و ايدئولوژي هيأت حاكم تنها فرهنگ مطلوب  فرهنگي مي

 رود. و رسمي به شمار مي
آورنده نيز هويتهاي محلي افراد را مورد تعرض قرار  هاي جهاني و هجوم پديده    

عي سعي در داده و براي تشكيل دهكده جهاني با توسل به ابزارهاي ارتباطات جم
مقهورسازي هويتهاي ملي و قومي افراد دارند. گسترش تمايل مردم به استفاده از 
ماهواره و ويدئو و همگون شدن با جامعه جهاني، حكايت از كمرنگ شدن پيوسته 

 .چنين هويتي در جامعه ايران دارد
 
 گرايي كثرت -3

اد به واسطه گسترش با وجود آن كه شاهد شباهت زيادي ميان نگرش و رفتار افر    
توان منكر تفاوتها بود. هر شخصي بايد بتواند  ارتباطات هستيم اما در هر حال نمي

مورد دلخواهش برگزيند و در آن دسته از فعاليتهاي فرهنگي شركت جويد كه عقل و 
كند. پس انسانها در كنار با هم زيستن، حق دارند متفاوت از  احساسش آن را تأييد مي

گرايي و  همسان نيانديشند و همسان نخواهند. در ايران گرچه تحمل كثرتهم باشند و 
دگرانديشي شكل نگرفته، اما سوسوي كمرنگ آن به تدريج در جامعه ايراني در حال 

 نمايان شدن است.
 
 امتزاج گروهها و نظارت قانوني -4

بر اثر هم زيستي تاريخي مردم، آنها صاحب هويت مشترك شده و به تدريج     
اي جديد به نام فرهنگ مشترك (فرهنگ عمومي) خواهند شد كه آنها را  صاحب سازه

زند و اين هويت حاصل و برآورده مشترك آنهاست كه  چونان مالطي به هم پيوند مي
دولت نيز با توسل به ابزارهاي نظارت و با سالح هدايت آن را به سوي مطلوب سوق 

اعالم  "ترجيح رسمي"گروهها و اقوام را  دهد. دولت در اين ميان، ترجيح مشترك مي



كند و حاضر به ارجح دانستن هيچ ترجيحي بدون آن كه توافق جمعي بر روي آن  مي
 حاصل شده باشد نخواهد بود.



با برشمردن اين رويكردها، حال باز با اين سؤال مواجه خواهيم شد كه آيا وفاق و 
توان از  آمدن چه شرايطي، ميهمگرايي امري امكانپذير هست يا خير؟ با فراهم 

كننده زندگي اجتماعي  واگرايي گريخت و به سمت ارزشها و مباني مشترك و تسهيل
 رفت؟
واقعيت اين است كه به هم ريختن وفاق فعلي و ايجاد شكلي جديد و مقبولتر     

براي الگوي روابط ميان افراد و گروهها هرچند امري ناشدني نيست، ولي بسيار دشوار 
ايم به شكلي مطلوب و  باشد؛ اگرچه ما در سطح ملي هنوز نتوانسته يچيده ميو پ

فرهنگها و فرهنگ ملي را سامان دهيم و توزيع عادالنه  متناسب، روابط بين خرده
 .اي را انجام دهيم امكانات رسانه

گذاري به ساير  هاي بروز و احترام اما بايد دانست كه اگر دولت زمينه    
فرهنگهاي قومي براي بلوچها و آذريها و عربها و  مخصوصا خرده فرهنگها، خرده

اند فراهم نياورد، امكان گريز و  كردهاي ايراني و يا حتي لرها را كه قومي اساسا ايراني
گسيختگي فرهنگي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي آنان از دولت و شورش آنان 

ي فرهنگي اين گروهها و به بسيار باال خواهد رفت؛ زيرا با شدت گرفتن تفاوتها
آميز، در كنار احتمال دخالت خارجي،  رسميت نشناختن اين تفاوتها و نيز رفتار تبعيض

 وحدت ملي مخدوش خواهد شد.
ها، امكان تقابل و درگيري ميان  زمينه پس بايد ابتدا با فراهم آوردن پيش    

نظر  جاد انسجام و اجماعفرهنگها و فرهنگ ملي را كاهش داد تا سرانجام شاهد اي خرده
 )12(افراد در درون كشور باشيم. 

 هاي ايجاد وفاق اجتماعي در ايران زمينه پيش -دوم 
در اين قسمت، مقدمات طراحي يك راهبرد كالن درخصوص نحوه ايجاد وفاق     

فرهنگهاي موجود را، براي  اجتماعي با عنايت به وضعيت ويژه ايران، و تالش خرده
 .كنيم ي احتمالي بيان ميكاهش خشونتها

 
 اجتماعي -مالحظات سياسي  -1
 به رسميت شناختن تمايزات -1-1



هركس عالوه بر هويت فردي خود داراي هويتهايي ناشي از قوميت، منطقه     
باشد، پس به سبب تعلق به هريك  بوم)، دين، مليت و فرآيندهاي جهاني نيز مي (زيست

مايزاتي است كه در راه انسجام اجتماعي بايد اين از اين هويتها داراي ترجيحات و ت
 تمايزات را جدي تلقي كرد و به دنبال سازوكار تقويت وفاق بود.



شك با دست كم گرفتن و يا كم اهميت جلوه دادن اين هويتها مشكل تفرق حل  بي
آميز فراهم  نخواهد شد بلكه بالعكس زمينه بروز اختالف و در نهايت درگيري خشونت

 د.شو مي
 
 مشاركت توده مردم -2-1

سازي مردم  نيازهاي اساسي در امر ايجاد انسجام اجتماعي، آماده يكي ديگر از پيش    
در جهت همكاري و همگامي و هماهنگي براي تشكيل جامعه منسجم است. براي 

هاي  تك افراد را در زمينه هاي انتخاب و اختيار تك ايجاد انسجام فرهنگي بايد زمينه
 و مادي فراهم آورد.معنوي 

رو بايد زمينه  تك افراد به هم وابسته است، از اين قدر مسلم، سرنوشت تك    
خودآگاهي افراد و توجه به ارزشهاي عام و در بردارنده وفاق اجتماعي و ملي و 

اي فراهم گردد كه افراد،  هنجارهاي باالتر را فراهم آورد. در ميان شرايط بايد به گونه
ه زندگي جمعي خود باشند و با مشاركت در امور سياسي، فرهنگي و گيرند تصميم

اجتماعي و اقتصادي، خود به خود در راه انسجام جامعه گام بردارند. فراهم آوردن 
 باشد. آميز مي زمينه مشاركت، عاملي اساسي در توسل به ابزارهاي خشونت

 
 تمركززدايي -1 -3

ي كه در گذشته پراكنده بودند، آن هم در تمركز به جمع كردن نيروها و قدرتهاي    
شود. تمركز سياسي فرآيندي است ارادي كه از طريق  گيري اطالق مي يك مركز تصميم

شود و در جريان چنين فرآيندي  آن اقتدار قدرت مركزي جايگزين قدرتهاي محلي مي
شود و قدرت  خودمختاري گروهها و دستگاههاي واسط كاهش يافته و يا ناپديد مي

دارد و در مقابل آن،  مركزي سلطه خود را تا سطح واحدهاي پايه و زيرين اعمال مي
كند. نمونه اين مسأله را در  هرگونه تمركززدايي اعضا را در سطوح ذكرشده نفي مي

بينيم  فرهنگي را شاهديم مي توان ديد؛ در جوامعي كه تنوع هويتي و خرده فدراليسم مي
ززدايي در ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي واقتصادي به هاي تمرك كه فدراليسم و شيوه

امور "يافته نظير ايالت متحده، غير از به  مرحله اجرا درآمده است. در جوامع ثبات



ساير اختيارات به مراجع محلي و فرمانداران اياالت  "مربوط دفاع و روابط خارجي
ناسب اقليتهاي قومي و اي به ت واگذار شده است و كاالها و خدمات فرهنگي و رسانه

 شود. فرهنگهاي گوناگون توليد و توزيع مي ديني و سياسي گروههاي مختلف خرده



از قوميتهاي مختلف وجود داشته كه دولت  1990ميليون مهاجر تا سال  22در آمريكا 
اين كشور با سياستهاي عدم تمركز، كانالهاي مختلفي را در اختيار اين افراد قرار داده 

نيز با پاسداري از زبان و سنتهاي فرهنگي خود به طور كامل در جامعه آمريكا  كه آنان
اند. البته اجراي  و فرهنگ آن حل نشده و در عين حال انسجام جامعه را نيز حفظ كرده

شود وليكن اصل پرهيز از  يك الگوي فدراليسم كامل براي ايران اگرچه توصيه نمي
 شود. جراء درآمده مثبت تلقي ميتمركزگرايي كه در قالب شوراها به ا

 
 قانونمندي -1 -4

مدار بوده و گرايشهاي خود و  اگر عموم مردم صرفا با توجه به قانون    
اي نيز ميان  فرهنگهاي وابسته را در رعايت قانون دخالت ندهند و شكافي فزاينده خرده

د شد. چرا فرهنگ مجبور به تعديل خواه عرف و قانون نباشد، در آن صورت هر خرده
فرهنگ را نپذيرد؛ امكان نشو و نمو و زيست  كه در صورتي كه عرف و قانون، آن خرده

تواند  آن فرهنگ محدود، يا حذف خواهد شد؛ به عبارت ديگر اعمال قانون منصفانه مي
 ضرورت توسل به خشونت را كاهش دهد.

 
 دولت متكي به منابع مالي مردمي (غيررانتي) -1 -5

يابي به انسجام، بايد بازهم به رابطه دولت و ملت  اي براي دست عهدر هر جام    
هاي رفاه جامعه را بپردازند طبيعتا دخالت و  بازگشت؛ در صورتي كه مردم خود هزينه

تواند، به  بود و دولت نيز نمي مشاركت آنها در اداره حكومت بيشتر خواهد
قتصادي بپردازد؛ مردم نيز هاي فرهنگي و سياسي و ا گيري متمركز در زمينه تصميم

بواسطه حس مسؤوليت ناشي از پرداخت هزينه، مشاركتي فعالتر و مطلوبتر خواهند 
داشت. نتيجه آن كه وابستگي متقابل، دولت را از خوداتكايي به ابزارهاي قدرت به 

 ..برد شدت منع كرده و يكي از اشكال رايج خشونت (خشونت دولتي) را از بين مي



 رهنگيمقدمات ف -2
 ايجاد روحيه خردورزي و استفاده از نيروي تعقل -2 -1

اگر افراد جامعه به آن سطح از تفكر برسند كه در تمامي ابعاد زندگي تعقل را در     
دو بعد ابزاري و ارزشي كه هم در بردارنده منافع مادي و هم دربرگيرنده خير و مصالح 

دثه به دنبال كشف علل و حل آن با معنوي است، پيشه خود ساخته و در برابر هر حا
توسل به سالح علم باشند، بالطبع در برخورد با مسائل اجتماعي و فرهنگي نيز دست 
به كارهاي غيرعقالني نزده و همواره براي حفظ انسجام جامعه تالش خواهند كرد. 

شود كه نيل به  خشونت در بسياري از موارد از فقدان گرايشهاي خردمندانه ناشي مي
 پندارد. تر و بهتر مي دف از اين طريق را سريعه
 
 تنوع گرايشها -2 -2

گرچه وفاق سبب خواهد شد كه همه افراد براي رسيدن به اهداف كلي و منافع     
اي  فراتر تالش كنند؛ اما اين امر تنها با داشتن فكر يكسان محقق نخواهد شد. جامعه

هاي گوناگون و  و ساليق و باورها و ايدهمند از وفاق مطلوب است كه در آن افكار  بهره
آميز براي رسيدن به اهداف برتر  ارزشهاي متفاوت در عين تعدد با همزيستي مسالمت

همگام شوند و افراد به آن درجه از بلوغ فكري برسند كه آنچه را كه مورد احترام ساير 
را و افكار يكديگر اقوام و گروهها و افراد است، ارج بگذارند و در فضاي سالم به نقد آ

بپردازند. در اين ميان روشن است كه اگر قانونمندي و نهادهاي مدني در جامعه شكل 
گرايي را نخواهد داشت جامعه  بگيرند كسي جرأت تعرض و سوء استفاده از اين كثرت

 نيز به دور از تنش و خشونت به وفاقي مطلوب خواهد رسيد.
 
هاي  فرهنگها از رسانه همه گروهها و خردهگيري  فراهم آوردن زمينه بهره -2 -3

 گروهي
بخش  بايد در قوانين مربوط به وسايل ارتباط جمعي، اهداف ملي و عوامل وحدت    

و مشاركتي را قوت بخشيد و در عين حال از اين كه افراد و گروهها و ساليق مخالف 
شرط عقالني  حرفهايشان را بزنند حمايت كرد و احساسات ناشي از هويت گروه را به



هاي خودآگاهي ملي و گريز  بودن، به رسميت شناخت و زمينه
 .آورد رافراهم ازگسيختگي

 
 راهبرد -د 

در مبحث اهميت وفاق اجتماعي يادآور شديم كه نظم اجتماعي عامل استحكام هر     
 بنيان حكومتي در فرآيند اجتماعي شدن است.



متضمن انسجام در پيكره سياسي، اقتصادي، و نظم وفاقي بهتر از نظم سياسي يا بيروني 
فرهنگي و امنيتي يك حكومت است و گفته شد كه در شرايط ايجاد وفاق، مردم با 

خاطر و براساس پيوستگي عاطفي و حس همانندي و مراقبت و عاطفه جمعي  رضايت
اي از هنجارهاي رفتاري و الزامات اجتماعي  و براي رسيدن به منافع مشترك مجموعه 1
پذيرند، اما نبايد فراموش كرد كه وفاق نيز مشمول قاعده نسبيت است يعني به  ا مير

علت داشتن ماهيت سيال و متأثر بودن از شرايط زماني و مكاني، ممكن است در يك 
دوره زماني برخي عناصر عامل وفاق شوند اما در شرايطي ديگر، اين عامل چنين 

ه معناي آن نيست كه نبايد انتقاد كرد بلكه به كاركردي نداشته باشد، البته اين سخن ب
معناي آن است كه وفاق اجتماعي را نبايد كامال روشن و يا كامال تاريك ديد، بلكه 

هاي اجتماعي، نقش آن عامل را در هدايتگري رفتار  زمينه بايد با بررسي و شناخت پيش
ور مطلق و در ط جمعي سنجيد. از طرفي بايد پذيرفت كه ايجاد وفاق اجتماعي به

اي، دست به  ناپذير است و اين گونه هم نيست كه ما در جامعه حالت آرماني امكان
استقرار نظم سياسي و وفاق سياسي محض زد و در جامعه ديگر نظم دروني و وفاق 
اجتماعي محض را به مشاهده نشست؛ بلكه واقعيت اين است كه هر اندازه هم كه 

رهاي رفتاري گروهها و اقشار مختلف در فرآيند توجه به منابع، ارزشها و هنجا
گيري و تصويب قوانين، نظارت و اجرا شود، بازهم ميزاني از شكاف ميان  تصميم

فرهنگهاي آنها و در نتيجه استفاده از  هنجارهاي مسلط و هنجارهاي گروهها و خرده
. مسأله مهم، ناپذير خواهد بود ابزارهاي تحكم و اجبار دولتي براي ايجاد نظم، اجتناب

 باشد. ميزان و درجه اين شكاف و توان پر نمودن آن مي
ميزان اين شكاف و نحوه تركيب وفاق اجتماعي و وفاق سياسي است كه جوامع "    

كند. هرچه اين تركيب بيشتر به سوي وفاق سياسي  مختلف را از يكديگر متمايز مي
شود و هرچه اين  و تقويت مي اعتمادي متقابل بين دولت و ملت ايجاد سوق يابد، بي

اعتماد  احساسي و تركيب، بيشتر به سوي وفاق اجتماعي متمايل گردد، تفاهم، هم
 )13(شود.  متقابل بين دولت و ملت بيشتر مي

اجتماعي،  -در مجموع تعميم يافتن وفاق اجتماعي متأثر از سه عامل فرهنگي     
 :باشد شخصيتي و فرصت مي



 اجتماعي -عوامل فرهنگي  -اول 
 :توان يكي از راههاي ذيل را برگزيد در مورد عامل فرهنگي مي    

 
 
 
 
  
و  "نظير اعياد ملي"عاطفه جمعي نتيجه آن است كه افراد در يك مناسك جمعي  -1
شركت كنند و نفع خود را با منافع جمع همسان ببينند كه  "سوگواريهاي ديني و ملي"

در آنها به وجود خواهد آمد و خود را  در اين صورت يك نوع احساس همبستگي
متعلق به جمع و جمع را متعلق به خود دانسته و از اين بابت احساس غرور و 

 سرافرازي دروني ميكنند.



بايد نهادها و ارزشها و معاني فرهنگي مورد نظر اكثريت گروهها و دربردارنده نفع     
دينه نمود و كنشگران اين نهادها و مشترك افراد و برخاسته از عاطفه جمعي آنان را نها

ارزشها را نوعي آرماني از رفتار مشترك ببيند و رابطه آن را با نقشهاي اجتماعي 
بشناسد و به عبارت ديگر انتظارات اجتماعي (نظام هنجاري) و الگوهاي رفتاري 

المقدور فاقد تشتت و  (نقشهاي اجتماعي) براي اكثر واحدهاي اجتماعي صريح و حتي
فرهنگهاي متنوع و بعضا متعارضي در كشورها و  اما چون خرده )14(قض باشد. تنا

 شود: مناطق مختلف وجود دارند، سه الگو پيشنهاد مي
 فرهنگهاي اقليت با معيار غالب (فرهنگ اكثريت) سازي خرده همنوايي و مشابه .۱
مرور امتزاج گروهها و قومها به همراه آميختگي فرهنگها كه به طور كلي نياز به  .۲

 .عيار يكي از گروهها دارد زمان و انعطاف در آرمانهاي گروهها و عدم تسلط تمام
و اقوام به سنتها و ارزشها و  چندگرايي فرهنگي، كه در آن هر يك از گروهها .۳

فرهنگهاي خاص خود پايبند بوده و در عين حال به  ها و خرده نهادها و ايده
ها نيز با احترام به فرهنگ يكديگر و وحدت ملي وفادار بمانند، و افراد و گروه

تر و  نحوه رفتار هر گروه نبايد چنين بيانديشند كه قوم آنها، قوم برتر و محوري
هاي تفكر  فرهنگ آنها مالك و معيار ساير فرهنگهاست. روشن است كه شيوه

مدارانه و  انحصاري در صحيح دانستن فرهنگها و تفكر قالبي و نگرشهاي قوم
 .كمياب به خوديها، در عقيده چندگرايي فرهنگي جايي نداردتخصيص منابع 

گرايي فرهنگي نسبت به دو شيوه ديگر مطلوبتر ولي داراي  نتيجه آن كه كثرت    
گرايي  موانع ساختاري بيشتري است و شايد اگر اين موانع روزي برطرف شود، كثرت

 برابرانگارانه شيوه مناسبتري جهت رسيدن به توسعه باشد.
 
 عامل شخصيت -وم د 

شخصيت در واقع، رابطه بين نظام ارگانيك و نظام اجتماعي است. شخصيت طي     
گيري شخصيت، اجتماع  گيرد؛ با شكل پذيري و دروني شدن شكل مي فرآيند جامعه

رود،  چيزي غريبه با نيرويي بيرون از فرد نيست بلكه جزئي از شخصيت او به شمار مي
يستند. از ديدگاه دوركيمي در صورتي كه اين دو يكي شود در اگر چه اين دو، يكسان ن



واقع ما در وضعيت انسجام مكانيكي خواهيم بود و در آن وجدان فردي، جايگاهي 
پذيري افراد  براي دست يافتن به انسجام، نظام تربيتي و جامعه )15(نخواهد داشت؛ 

و ميل به خردورزي در دو  بايد به سويي باشد كه ميل به وابستگي عاطفي، تعميم يافته
 بعد ابزاري و ارزشي در انسانها تقويت شود.



 عامل فرصت -سوم 
توزيع عادالنه امكانات و مواهب طبيعي و اجتماعي از عوامل عمده ايجاد وفاق     

اي در رسيدن جامعه  اجتماعي است. اين عامل در فرآيند توزيع منابع كمياب نقش ويژه
دهد به  هاي مهم رفتار انساني را تشكيل مي قتصادي يكي از جنبهبه وفاق دارد. فعاليت ا

اي كه بعضي از رفتارهاي انسانها مستقيما ريشه در نحوه معيشت و فعاليت  گونه
كننده پلكان  مندي از منابع كمياب در بعضي جوامع تعيين اقتصاديشان دارد و بهره

 ارزش اجتماعي افراد است.
مندي گروهي خاص از مواهب اجتماعي و  ت كه بهرهنكته حائز اهميت اين اس    

اقتصادي و محروميت بقيه گروهها مخل انسجام اجتماعي است و افراد و گروهها و 
قشرهاي جامعه براي رسيدن به انسججام اجتماعي خواهان برابرسازي در منابع ثروت 

تند و و قدرت و منزلت و برابري در حقوق سياسي و مدني و اقتصادي و فرهنگي هس
نابرابري در نتيجه شورش گروههاي محروم يكي از عوامل نظم و كنترل وفاق 

 .گردد اجتماعي محسوب مي
سازي مردم در  نيازهاي اساسي براي رسيدن به وفاق اجتماعي، آماده يكي از پيش    

هايي است  جهت همكاري و مشاركت اجتماعي تمامي افراد و گروهها در همه عرصه
باشد، و از اين روست كه وفاق جز در  نوشت خود و جامعه آنها ميكه مربوط به سر

 آيد. تك افراد جامعه حاصل نمي سايه انتخاب و اختيار تك
 

 گيري: وفاق اجتماعي و پرهيز از خشونت نتيجه
گرايي  در ميان الگوهاي مختلف با توجه به واقعيت جامعه ايران، الگوي كثرت    

نه( را پيشنهاد شده و با توجه به قانون اساسي كشور، خواها برابرانگارانه )مساوات
 ام. پيشنهادهايي را براساس اصول اين قانون و اهداف و غايات آن ابراز نموده

قانون اساسي در اصول مختلف خود با تكيه بر حفظ آزادي و استقالل و تماميت     
طلقه فقيه، ارضي و اصل جمهوريت و اسالمي بودن نظام در پرتو راهبري واليت م

حدود فرهنگي روابط بين اقوام و مذاهب و اديان و اقليتها را برشمرده و حقوقي 



مساوي بر تمامي افراد جامعه قائل شده و عوامل زباني و نژادي و مانند اينها را سبب 
 امتياز هيچ گروهي ندانسته است.



و مطبوعات  قانون اساسي با ممنوع ساختن تفتيش عقايد و تعرض و مؤاخذه، نشريات
را به شرط عدم اخالل در مباني اسالم و نظام آزاد گذاشته است. كافي است براي پي 

، 20، 19، 16، 15، 13، 12، 11، 9، 7، 6، 5، 3، 1بردن به جايگاه واالي وفاق، به اصول 
 و مراجعه شود؛ پس بايد اقدامات زير انجام گيرد: 28، 27، 26، 24، 22
در بين اقوام گوناگون به خصوص اقوامي كه نقاط  تقويت اراده با هم زيستن .۱

 تفاوتشان بيشتر از نقاط اشتراكشان است؛
زدايي ميان هويتهاي مختلف و پرهيز از در تقابل قرار دادن  تالش در جهت تنش .۲

 بخشي به نهادها و منافع مشترك؛ منافع هريك از اين هويتها و قوت
زمينه وحدت ملي و توسعه دهي به آنان در  زدودن جهل از مردم و آگاهي .۳

هاي گروهي و پيوند دادن اين فعاليتها به  هاي فرهنگي قومي از طريق رسانه برنامه
فرهنگهاي  فعاليتهاي ملي و حفظ حراست از ميراث فرهنگي و اقوام و خرده

هاي  فرهنگها و فرهنگ ملي، معرفي چهره گوناگون، آموزش روابط بين خرده
بخشي به روحيه انسجام اجتماعي،  ملي براي قوتتاريخي و افتخارات محلي و 

گذاري به ساير فرهنگها و برخورد برابر و  گرايي و احترام گسترش روحيه كثرت
 فرهنگها؛ متناسب با اقليتها و خرده

 سوق دادن جامعه به سوي قانونمندي و ضمانت اجراي اصول قانون اساسي .٤
ر فرهنگي اجتماعي درگير كردن گروههاي مختلف و فرق گوناگون در امو .٥

 سياسي اقتصادي مناطق و كل كشور؛
اي براي فعاليت  هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و رسانه فراهم آوردن زمينه .٦

 هاي مدون و مقوم وحدت ملي؛ گروهها در قالب ضابطه
جهت دادن به گروههاي گوناگون و سياست هدايت مبتني بر حكمت، موعظه  .۷

 احسن و شرح صدر و جدال احسن؛
ويت تعادل فرهنگي و اجتماعي و داد و ستد ميان فرهنگ مناطق و فرهنگ تق .۸

 ملي؛
تقويت مباني اوليه و مشترك نظام و انقالب اسالمي و محترم داشتن اين اصول،  .۹

 مانند اسالميت نظام، جمهوريت، رهبري، قانون اساسي و؛..
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