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Abstract: Friendship is both an innate need of human being and a
necessity for his/her social life. This need is of greater and more special
significance during adolescence. The present research used Grounded
Theory, a qualitative research method, in order to advance a theory on
friendship to fill the gap of existing theories in Islamic studies on this topic.
Hence, to gather data in the open coding stage, Shia resources were
scrutinized. Furthermore, in two other stages: axial coding and selective
coding, a strategic management model was adopted for data analysis
(conceptualizing data and arranging them as a theory) which is a
methodological innovation. To achieve this, each final category derived
from the model was considered as one part of a component of the strategic
model (i.e. mission, vision, policy etc.). This led to making a logical and
systematic relationship between main concepts of the theory and
consequently an integrated and total model was resulted which made the
large amount of data and teachings more comprehensible. The outcome of
this research was named “par excellence friendship theory” based on
fundamental principles of friendship and finding friends from an Islamic
viewpoint.
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چکیده
«دوستي»  ،هم يک نياز فطري انسان و هم يک ضرورت براي زندگي اجتماعي اوست.
اين نياز در دوران نوجواني اهمّيت ويژه و افزونتري دارد .پژوهش حاضر با هدف پر کردن
خأل ناشي از نبو ِد يک نظريۀ منقّح و منسجم در موضوع دوستي در ميان مطالعات اسالمي،
گام در راه نظريهپردازي گذاشته و از همين رو ،از روش تحقيق کيفيِ «نظريهپردازي داده-
بنياد» مدد گرفتهاست .بر همين اساس ،در مرحلۀ کدگذاري باز براي گردآوري دادهها به
شيوة اسنادي به منابع شيعي مراجعه شدهاست .در دو مرحلۀ کدگذاري محوري و کدگذاري
انتخابي نيز ،براي تجزيه و تحليل يافتهها (مفهومسازي از دادهها و آرايش آنان در شکل و
شمايل يک نظريه) به عنوان يک نوآوري ،از الگوي مديريت راهبردي (استراتژيک) بهره
گرفته شده است .اين بدان معناست که هر کدام از مقوالت حاصلۀ نهايي بهمثابۀ جزئي از
 . 4نويسنده مسئول
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يک عنصر الگوي مديريت راهبردي (چشمانداز ،مأموريت ،خطمشي و  )...در نظر گرفته
شدهاند .اين امر سبب شدهاست تا ارتباطي نظاممند و منطقي بين مفاهيم اصلي نظريه برقرار
شده و متعاقباً فهم انبوهي از دادهها و آموزهها در خصوص موضوع مقاله براي مخاطبان
تسهيل گردد .حاصل تحقيق بر مبناي جوهرة بنيادين دوستيابي و دوستي در ديدگاه اسالمي،
«نظريه دوستي تعاليبخش» ناميده شدهاست.
واژههاي کلیدي :دوستيابي ،دوستي ،رشد اجتماعي ،نظريهپردازي ديني ،الگوي
راهبردي
 -1مقدّمه
کسي نميتواند طبيعت انسان را مستقل از جهان اجتماعياي که در آن زندگي و رشد
ميکند ،در نظر بياورد .روانشناسي تکاملي چنين مفروض ميگيرد که ذهن انسان از طريق
ي صورتپذيرفته در دورههاي زمينشناختي ،براي زندگيکردن در اجتماع
گزينش طبيع ِ
انساني مجهّز و مهيّا شدهاست؛ اما پيچيدگي جهان اجتماعي به تعامالت بزرگساالن محدود
نيست و کودکان و نوجوانان را نيز در برميگيرد؛ به عالوه ،بهسبب تنوّع محيطهاي زندگي
انساني ،ماهيّت پيچيده و غالباً متغير پيوستگيهاي اجتماعي و همچنين نياز توأمان به رقابت و
همکاري با خويشاوندان ،آشنايانِ غيرخويشاوند و [حتي] غريبهها ،بشر به يک کارآموزي
درازمدت براي تسلط يافتن بر جهان اجتماعي نيازمند است (اسميت و هارت.)23 :2552 ،4
دوستيکردن مهمترين و اصيلترين راه اين اجتماعيشدن است.
همۀ ما انسانها «دوستي» را تجربه کردهايم .دوستيکردن از مسائل ضروري زندگي است
و با سرنوشت فرد ارتباط دارد (مدرّسي .)29 : 4911 ،بهرهگيري از ياري و کمک دوستان
در زندگي ،ميزان تحمل مشکالت و توفيق دستيابي به اهداف را بيشتر ميکند؛ بهعالوه ،اين
روح جمعي انسان است که او را به مهرورزي و دوستي ميکشاند؛ به عبارت ديگر ،نياز به
دوستي در عمق جان آدمي نهفته است؛ پس ،دوستي هم يک نياز فردي و هم يک ضرورت
. Smith, Peter K., & Hart, Craig H.
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اجتماعي است (محدّثي)3-7 :4939 ،؛ از همين رو ،دوستي در همۀ زمانهاي زندگي بهجز
ال در اوايل شيرخوارگي وجود دارد (روبين )247 :2553 ،4و تقريباً همۀ انسانها در
احتما ً
غالب زمانهاي زندگي خود با ديگران روابط دوستي دارند (هارتآپ )4337 ،2حتي بچهها
هم ميدانند که دوستان مهم هستند و نيز ميدانند که اگر بخواهند دوست پيدا کنند و دوستان
خود را نگهدارند ،بايد نحوة سر کردن با آنها را بهخوبي بدانند (روبين .)212 :2553 ،از سن
 3سالگي ،بچهها همدلي و ياريِ دوجانبه و به اشتراکگذاري منافع را بهعنوان هستۀ مرکزي
دوستي ذکر ميکنند (گروسک و ليتون .)224 :4311 ،9تقريباً همۀ کودکان و نوجوانان
دوست دارند که در رابطۀ دوستي مشارکت کنند .بيشتر آنها مدّعي داشتن دوست هستند يا
گروهي از همساالن خود را بهمثابۀ دوستان خود در نظر ميگيرند (ليندسي)2552 ،1
با بسط وجوه مدرن زندگي امروزي در جامعۀ ايران که تفکيک و تمايز بيشتري ميان
افراد و اتم وار شدن (فردگرا شدن) ساختار جامعه وجود دارد و همچنين ،نياز به تبديلشدن
همبستگي مکانيکي به همبستگي ارگانيکي را در پي دارد ،ضرورت وجود يک تئوري
مستحکم و کارامد که بيانگر نحوة ارتباطات و پيوندهاي صحيح و شرعي ميان افراد باشد،
بيش از پيش احساس ميشود.
از ديگر سو ،فراگيري برقراري ارتباط با ديگران ،اگرچه در آغاز زندگي شروع ميشود؛
اما به علت تحوالت خاصي که طي دوران «نوجواني» روي ميدهد ،رابطه با همساالن در اين
زمان اهمّيت ويژهاي مييابد .نوجواني زمان تجربه و آزمون نقشها ،رفتارها و ارزشهاي
مختلف براي رسيدن به بزرگسالي است .همساالن در اين فرايند نقش مهمي دارند (بيابانگرد،
 )412 :4915و گروه همساالن ،اصليترين نيروي محيطي جامعهپذيري در فرايند رشد
کودکان هستند (اسميت و هارت ،237 : 2552 ،به نقل از هريس .)2555 ،2مطابق با نظريۀ
«جامعهپذيري گروهي» 3خانم هريس ( ،)2553اين والدينِ کودک نيستند که در وهلۀ
1

. Rubin, K.
. Hartup, W. W.
3 . Grusec, Joan E., & Hugh Lytton
4 . Lindsey, E. W.
5 . Harris, J. R.
6 . group socialization theory
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نخست ،شخصيت او را شکل ميدهند؛ بلکه گروه همساالن نقش مهمتري در رشد شخصيتي
و رشد اجتماعي فرد بازي ميکنند (لمب و برنشتاين.)944 : 2544 ،4
همساالن از مجراي فرايند تقليد ،هم در راستاي اهداف مطلوب و هم در جهت مقاصد
نامطلوب بر يکديگر تأثير گذاشته و در اجتماعيشدن يکديگر شريکاند و هرچه بزرگتر
ميشوند ،اين تأثيرگذاري آگاهانهتر ميشود (گروسک و ليتون .)299 : 4311 ،روانشناسان
رشد اجتماعي نشان دادهاند که بچهها به سبب عضويتشان در گروههاي همساالن متمايز مي-
شوند (بيگلر ،جونز و لوبلينر .)419 :4337 ،2مبتني بر تئوري هويّت اجتماعي ،بچهها با طرد
ديگران از گروه اجتماعي خود قادرند حس هويّت اجتماعيشان را تقويت کرده (فرکويتن،9
 )2554و تشخّص مثبت عمومي خود را بروز دهند (روتلند .)2551 ،1روابط فرد با همساالن،
در زمرة روابط تعاملي( 2تعامل فرد با افرادي با دانش و قدرت اجتماعي برابر با خودش) است
(دينگ و ليتلتون )33 : 2552 ،3و اين برابري موقعيت همساالن ،زمينهساز فراگيري مهارت-
هايي همچون رقابت و نيز همکاري در آنان است که در غير اين موقعيت ،چنان زمينهاي
حاصل نميشود (شافر)449 : 2559 ،7؛ از همين رو ،دوستيابي و دوستي در اين سن اهمّيت
مضاعفي دارد .شواهد نشان ميدهد دوستيهايي که بين سنين  2تا  41سالگي به وجود آمده-
اند ،پايدارترند؛ يعني احتمال بيشتري وجود دارد که براي يک مدت زمان طوالني ادامه يابد
(بيابانگرد252 :4915 ،؛ به نقل از اسکوفا ،هاروکز و تامسون)4379 ،؛ به عالوه ،جامعۀ
همساالن خصوصاً در اواسط کودکي ( 3تا  44سالگي) به طور فزايندهاي بستر مهمي براي
رشد ميشود .ارتباط و دوستي با همساالن ،به درک ديدگاه ديگران و آگاهي از خود و
ديگران کمک ميکند (برک .)279 :4913 ،از منظر روانشناسي رشد ،پارکر و گوتمن

1

( )422 :4313بيان ميدارند که دوستي در مراحل مختلف رشد کارکردهاي متفاوتي را ايفا
1

. Lamb, M. E., & Bornstein, M. H.
. Bigler, R. S., Jones, L. C., & Lobliner, D. B.
3 . Verkuyten, M.
4 . Rutland, A.
5 . reciprocal
6 . Ding, Sharon, and Littleton, Karen.
7 . Schaffer, H. R.
8 . Parker, J. G., & Guttmann, J. M.
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ميکند :در اوان کودکي ،دوستي ،سطح سرگرمي و نشاط و هيجان را در بازيها ارتقا مي-
دهد و به تنظيم رفتار کودک در مواجهه با هيجانات و تحريکات کمک ميکند .در اواسط
کودکي ،دوستيها فرد را در به دستآوردن دانش در خصوص هنجارهاي رفتاري و
يادگيري مهارتهاي مورد نياز جهت خود-ابرازي موفق و مديريت تأثيرگذاري بر ديگران
ياري ميکند و سرانجام ،در نوجواني ،دوستي به افراد در جهت شناسايي خود و شکلدهي
به هويّتشان کمک کرده و به آنها در يکپارچهسازي منطق و انديشه ياري ميرساند.
اين تحوالت به نوبۀ خود تعامل با همساالن را افزايش ميدهند و موجب بهبود رشد
اجتماعي دانشآموز ميشوند :دوستي با همساالن در نوجواني ـ يعني زماني که دانشآموز
در معرض تغييرات جسماني ،شناختي و نيز کاهش وابستگي عاطفي از خانواده است ـ نقش
منبع ايمني ،عزّت نفس و الگو را ايفا ميکند؛ عالوه بر اين ،گروه همسال فرصتهايي را
فراهم ميسازد تا نوجوان به بهترين رفتارهاي جديد و توسعۀ مهارتهاي اجتماعي ضروري
براي ارتباط با افراد همجنس و ناهمجنس بپردازد (بيابانگرد)251 :4915 ،؛ به طور خالصه،
دوستي در گروه همساالن داراي کارکردهاي زير براي کودکان و نوجوانان است:
 -4دانشآموزان مي آموزند که چگونه در فعاليت مبتني بر همکاري به هدف دستيابي
به اهداف جمعي (و نه اهداف فردي) مشارکت کنند -2 .بچهها با ساختار اجتماعي ،آشنايي
اوّليه پيدا ميکنند -9 .مهارتهاي مرتبط با رهبري بر و پيروي از ديگران را ميآموزند-1 .
فراميگيرند که در خدمت وفاداري گروهي ،چگونه حمله را به سوي افراد غريبه و غيرعضو
گروه جهتدهي کنند (فاين .)2 :4317 ،4دوستي براي نوجوان ،يک منبع مهم از حمايت
اجتماعي را در مواجهه با تنشها و مشکالت فراهم ميسازد (هارتاپ .)3 :4332 ،تماس
مکرّر ،فعاليتهاي مشترک و ارتباطات مؤثر بينافردي ناشي از دوستي ،تأثير بسزايي در
جامعهپذيري آنان دارد (کيندرمن )7 :4339 ،2و بستر منحصر به فردي براي يادگيري دربارة
خود و ديگران فراهم ميکند (لمب و برنشتاين .)1 .)922 :2544 ،از طريق رابطۀ دوستي با
همساالن ،بچهها نقش و موقعيت خود را در ارتباط با ساير همنسليهايشان تعريف کرده و با
. Fine, G. A.
. Kinder Mann, T. A.
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کمک آنها بهتر خواهند توانست جهان پيرامون خود را کشف کنند (گروسک و ليتون،
.)224 :4311
از مجموع مباحثي که گذشت ،ضرورت ارائۀ آموزشهاي مدوّن ،نظاممند و جامع در
خصوص نحوة دوستيابي ،ويژگيهاي دوست شايسته و دوستيورزيدن ،بهويژه به
دانشآموزان به روشني نمايان ميشود؛ زيرا همانطور که گفته شد ،بعد از [پايان] دوران
خردسالي ،مدرسه و گروه همساالن ،رقابت با خانواده و همسايگان را بهمثابۀ نخستين
بسترهاي جامعهپذيري آغاز ميکنند .مدارس ،آموزشها و فرصتهاي مهمي را براي رشد
شايستگيهاي اجتماعي و تحصيلي فراهم ميکنند (اليوت )259 :2553 ،4که بايد به بهبود
مستمر کيفيت آن آموزشها اقدام کرد.
با نتيجهاي که از جستوجو در منابع اطالعاتي به دست آمد ،تنها نظريهاي که در ارتباط
با موضوع دوستي و دوستيابي از منظر اسالمي وجود دارد ،نظريهاي با عنوان «دوستي
اسالمي» از دکتر محمدجواد جاويد و دکتر محمدمهدي شمسايي است که برخالف
عنوانش ،بيشتر به مسـئلۀ ازدواج موقّت پرداخته و از ديدگاه محقّق حاضر ،ربط چنداني به
مسـئلۀ دوسـتي ندارد.2

. Elliot, Delbert s.

1

 .2در موضوع «دوستي» از ديدگاه اسالمي ،همان طور که در خالل مقاله معلوم خواهد شد ،روابط جنسي موضوعيّتي
ندارد .دوستي در ميان افراد يک جنسيّت با يکديگر تعريف ميشود و رابطه با جنس مخالف ،اساساً از موضوع دوستي
خارج است؛ بنابراين ،آنچه در نگاه غربي بهعنوان دوستي با جنس مخالف مطرح ميشود ،به همان پارادايم تعلق داشته
و همراهکردن آن با صفت «اسالمي» تناقضآميز است .در نظريۀ مزبور ،اين اشتباه از آن رو اتفاق افتاده که نظريهپردازان
با مشاهدة دوستيهاي غربگرايانه با جنس مخالف در جامعۀ امروز ايران خواستهاند تا متعه (ازدواج موقت) را بهمثابۀ
بديلي شرعي براي آن معرفي کنند و اين امر ،سبب خلط بين دو مفهوم اساساً متفاوت و لفظاً مشترک [يعني «دوستي
اسالمي» و «دوستي غربي»] شدهاست.
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 -1-1روش تحقیق
در اين مقاله براي پاسخ نظاممند به اين پرسش که «از ديدگاه اسالمي ،ارتباطات انساني
به طور عام و دوستي به طور خاص ،چه اهداف ،ويژگيها ،راهبردها و راهکارهايي دارد تا
بتواند رشد اجتماعي فرد را به درستترين (اسالميترين) وجه تضمين کند ،از روش تحقيق
«گراندِد تئوري» 4استفاده شدهاست .در فارسي GT ،را به معادلهايي نظير نظريۀ دادهبنياد،
تئوري برخاسته از داده ،تئوري زمينهاي ،نظريۀ بنيادي ،رويش نظريه و  ...ترجمه کردهاند
(داناييفرد)71 :4913 ،؛ اما از آنجا که  GTدر واقع ،يک «روش» کيفي براي ساخت
نظريهاي مبتني بر واقعيات و دادههاست (توليد سيستماتيک يک نظريه از دادهها)؛ بنابراين
بهتر است که از معادل «نظريهپردازي دادهبنياد» براي آن استفاده شود.
فرايند نظريهپردازي دادهبنياد (شکل )4به طور خالصه بدينگونه است« :پس از طرح
سؤال پژوهش ،براي پاسخ به آن سؤال ،دادههاي مناسب گردآوري شده و نکات کليدي
دادهها احصا ميگردد .طي فرايند کدگذاري باز ،براي هر نکتۀ به دستآمده ،يک «کد»

2

معين ميشود؛ سپس با مقايسۀ کدها ،چند کد که اشاره به يک جنبۀ مشترک از پديدة مورد
بررسي دارند ،ذيل يک «مفهوم» 9قرار ميگيرند؛ در ادامه ،چند مفهوم مشترک ،يک مفهوم
بزرگتر با عنوان «مقوله» 1را تشکيل ميدهند .اين دو کار (يعني عمل مفهومسازي از کدها
و مقولهسازي از مفاهيم) رويهمرفته اصطالحاً کدگذاري محوري ناميده ميشود و در
نهايت ،با برقراري يک ارتباط منطقي و سيستماتيک بين مقولههاي به دست آمده در فرايندي
موسوم به کدگذاري انتخابي ،آنها در قالب يک «تئوري» متجلّي ميگردند .براي
تحکيمبخشيدن به تئوري حاصل ،تفاوتها و شباهتهاي آن با پژوهشهاي ديگر بررسي
ميشود».
theory

concepts

categories

codes

data

شکل 4ـ فرايند روش
GT

)- Grounded Theory (G.T.

1

2 - code

- concept
- category

3
4
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در روش نظريهپردازي دادهبنياد ،در مرحلۀ کدگذاري انتخابي ،مقوالت و مفاهيم
بهدست آمده از مراحل پيشين تحقيق به کمک خالقيّت ،تجربه و قدرت ذهني محقّق در يک
انگارة منظم و منطقي قرار گرفته و «تئوري» پاياني را به دست ميدهند .در موضوع مقاله
حاضر ،از آنجا که محقّق با انبوهي از دادههاي به ظاهر نامرتبط روبهرو بود؛ بنابراين ،بهعنوان
يک نوآوري در اين مقاله سعي شدهاست تا رويکرد استراتژيک (راهبردي) بهعنوان مبنايي
براي نظمبخشي به مقوالت و مفاهيم معرفي گردد؛ به طوري که هر کدام از مقوالت حاصله
در ذيل يکي از اجزاي الگوي راهبردي (مأموريت ،آرمان ،ارزش ،عامل خارجي ،عامل
داخلي ،هدف ،استراتژي ،منبع ،خطمشي و يا کنترل) طبقهبندي شده و در واقع تئوري
حاصل ،نتيجۀ نگاه راهبردمدارانه به موضوع مورد بررسي است.
بر همين مبنا ،محقّق براي شروع کار ،ابتدا با جستوجو در منابع اسالمي (فارسي و
عربي) ،کتابهاي 4 :ـ دوستي و دوستان ،مجموعۀ معارف اسالمي در هنر رفتار با مردم
(مدرّسي2 ،)4911 ،ـ روش دوستيابي (الحيدري9 ،)4911 ،ـ دوستي (محدّثي1 ،)4939 ،ـ
ميزانالحکمه (محمدي ريشهري )4913 ،را که به زعم خبرگان موضوع ،از جمله مهمترين
و معتبرترين منابع معدود موجود هستند را برگزيد و ضمن مطالعه و فيشبرداري ،همزمان با
قرار دادن مطالب بهدستآمده در طبقۀ مخصوص به خود ،آنها را کدگذاري نمود.
با جلوتر رفتن کار مطالعه و کدگذاري باز دادهها ،به دليل حجم انبوه مطالب ذيل برخي
از اجزاي الگوي راهبردي (مثالً در طبقۀ ارزشها) ،نياز به يک دستهبندي جزئيتر درون هر
طبقه احساس شد و با مداقّه نسبت به جنس و محتواي دادههاي فراهمشده ،تشخيص دادهشد
که دادهها ذيل عناوينِ «ارزش»« ،خطمشي» و «استراتژي» به اقتضاي موضوع مورد پژوهش
به چهار زيرگروه4 :ـ ارتباط با مردم2 ،ـ دوستيابي9 ،ـ دوستي ورزيدن و 1ـ حفظ و استمرار
دوستي ،تقسيمبندي گردد.
اين کار به افزايش سرعت و سهولت ادامۀ کار کدگذاري باز دادهها کمک شاياني کرد.
اين دسته بندي در واقع ،نوعي کدگذاري محوري مقدماتي است که پس از جمعآوري و
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کدگذاري دادههاي بسيار به ذهن محقّق متبادر ميشود و البته ،چهبسا در جريان ادامۀ کار
پژوهش دچار تغييرات اساسي گردد.
با پايان کار بر روي منابع ،محقّق براي اينکه از رسيدن به مرحلۀ «کفايت نظري» اطمينان
حاصل کند ،وبگاههاي بيشماري را به زبان فارسي از طريق جستوجوي کليدواژههاي
مختلفي همچون :دوستي ،دوستيابي ،فلسفۀ دوستي و نظاير اين را مورد مطالعه قرار داد و
همانطور که در جدول پيوست مقاله هم به روشني معلوم است ،بررسي وبگاههاي مزبور،
فقط تعداد اندکي از کدهاي جديد را به کدهاي قبالً بهدستآمده اضافه کرد .با اشباعشدن
دادهها و دستيابي به حالت کفايت نظري در مورد کدها ،نوبت به کدگذاري محوري رسيد.
در جدول زير ،نمونهاي از کدگذاري محوري دادهها و مفاهيم و مقوالت استخراجشده به
نمايش درآمدهاست (جدول .)4قابل ذکر است که در جريان کدگذاري محوري (تعيين
مفهومها و مقولهها) ،کدهاي بهدست آمده در جريان کدگذاري باز ،بارها و بارها مورد
بازبيني و تغيير قرار گرفته و بنا بر مفاهيم و يا مقوالت بهدستآمده ،تغيير عنوان پيدا کرده و
يا چينش مجدّد يافتهاند؛ ضمن آنکه تقسيمبندي دادهها بر حسب اجزاي الگوي استراتژيک
(بهکارگيري رويکرد راهبردي) سبب شد تا به دستآوردن و تعيين مقوالت نهايي با سهولت
و نظم منطقي بيشتري صورت پذيرد .دليل اين امر آن است که مقوله يا مقوالت نهايي در هر
طبقه ،نهايتاً بايد با جزئي از الگوي استراتژيک که آن طبقه بر اساس آن ايجاد شده ،همخواني
و سنخيّت ماهوي داشته باشد؛ براي مثال ،مقولۀ حاصلشده از دادههاي طبقۀ «آرمان» بايد
معرّف يک نمونۀ ايدهآل و آرماني از موضوع مورد بررسي باشند و الخ.
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جدول  1ـ نمونهاي از کدگذاري محوري دادهها
ـ کدگذاري محوريِ کدهاي شناساییشده ذیل طبقة «آرمان» ()I
شاخص

I2
I15
I3
I4

کلیدواژه

دوستي در راه خدا

در راه خدا

محبوبيت حداکثري
و دائمي دوست
اعتماد

مالي

صددرصدي
يکرويي و يکرنگي
دوست
يکدلي

علت

(يگانگي

قلبي) با دوست

غايي

دوستي

محبوب

دوست
مطلوب فرد

معتمد

در مسير کمال

ب معتمد
محبو ِ

يکرنگ
يکدل

تأثيرناپذيري
I5

دوست از ماديات

غيرماديگرا

در دوستي
صداقت حداکثري،
I14

ويژگي

دوست

صادق

ويژگيهاي

يگانگي

شخصيّتي

(يکيبودن با

دوست

دوست)

راستين
I9
I8

دوست

قدرشناس

قدرشناسبودن
دوست
بيدريغ

ياري
دوست

ياري

حمايتگري

I6

وفاداري نسبت به

وفادار

همراهي با دوست
I7

در

بحرانها

و

همراهي

رفتاري/

مشکالت
I10

دوست

کارکردي
دوست

فداکاري

دوست

دلسوزانه

تگري

انتقاد سازنده از

پايش

هداي

I11

فداکاري در راه

ويژگيهاي
امامتگري

دوست تعاليبخش

I1

کد

جمعبندي

مفهوم

مقوله
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داللت زباني
عملي

I12

و

دوست

راهنمايي

به سوي خير
ايجاد آخرتگرايي

I13

در دوست

انگيزش

 -2-1مقوالت کلیدي به دستآمده در موضوع دوستیابی و دوستی از
منظر اسالمی
با فحص نظام مند در منابع و پيروي از الگوي راهبردي (استراتژيک) در طبقهبندي و
مفهومسازي از دادهها ،زيرمقوالت و بالتبع آنها ،مقوالت اصلي ذيل هر کدام از اجزاي مدل
برنامهريزي استراتژيک در موضوع دوستيابي و دوستي به نحو مندرج در جدول  2استخراج
گرديدهاند.
جدول 2ـ مقوالت و زیرمقوالت شکلدهندة نظریة «دوستی تعالیبخش»
ردیف

جزءبرنامه
استراتژیک

مقوله /مقوالت اصلی

زیرمقوالت
در مسير کمال

4

آرمان /چشمانداز
ايدهآل

دوستي تعاليبخش

محبوب و معتمد
يگانگي با دوست
امامتگري نسبت به دوست
تعامل (رابطۀ متقابل)
ديگرگزيني

چيستي دوستي
2

حبمدار (بر پايۀ دوستداشتن يکديگر)
در طول زمان

مأموريت/

منبعث از فطرت سالم طرفين

رسالت دوستي

لذّت
چرايي دوستي

منفعت
فضيلت

چگونگي دوستي

قرابت مستمر دوستان
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ارزشمندي ذاتي دوستي
خوشبرخوردي
مهرباني
جاذبه در حدّ اعلي

فروتني
تعاملگرايي مثبت
رفتار ديگرخواهانه

ارزشها
9

دوستي

(در

تعاليبخش)

ايجاد زمينۀ مناسب دوستيابي
بهرهوري در دوستيابي

1

اهداف

همنشينيهاي ممنوعه
همنشينيهاي مرجّح
کارايي در انتخاب دوست
اثربخشي در انتخاب دوست

رعايت آيين برادري

ـــ

استمرار و تداوم دوستي

ـــ

اصالح نفس

ـــ

دوستان بيشتر

ـــ

دوستي بيست ساله

ـــ

دافعه در ح ّد ضرورت

پرهيز از عوامل دافعهزا
رعايت حريم شخصي
جدايي از نااهل

سياست/
2

خطمشيهاي
دوستي
تعاليبخش

تشکيل شبکۀ دوستان

دوستي با دوستان دوست
دشمني با دشمنان دوست

رعايت عدالت در قبال همۀ

احترام مساوي به کرامت انساني افراد

دوستان

تبعيض منطقي در جايگاه ذهني ـ قلبي افراد
پرهيز از آزار دوست

پرهيز از دوستپراني

پرهيز از بياعتمادسازي
پرهيز از بياحترامي به دوست
ممنوعيت خيانت به دوست

ثبات در برخورد بزرگمنشانه
استراتژيهاي
3

(مردمداري)

استراتژي مدارا

دوستيِ
تعاليبخش

ـــ

تمايز در تعامل با مردم

استراتژي پهنکردن دام دوستي
استراتژي بده ـ بستان
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آزمايشهاي آغاز دوستي

آزمودن

آزمايشهاي حين دوستي
مهرورزي حداکثري به دوست
تکريم دوست

دوستيورزي برادروار

پشتيباني همهجانبه از دوست
دفع عوامل جدايي
پيوند مجدد

تداومبخشي به دوستي

تزريق انرژي نو به دوستي

ارزشها

شکل  2ـ الگوي استراتژيک نظريۀ
دوستيِ تعاليبخش



جاذبه در حدّ اعلي



ايجاد زمينۀ مناسب براي
دوستيابي



کارايي و اثربخشي دوستيابي



رعايت آيين برادري



استمرار دوستي

استراتژيها


اهداف بلندمدت
تمايز در تعامل
ثبات در برخورد

o

اصالح خويشتن

بزرگمنشانه

o

افزودن بر شمار دوستان



آزمودن

o

تحقّق دوستي بيستساله



دوستيورزيِ برادروار



تداومبخشي به دوستي



آرمان


دوستيِ
تعالـيبخش

مأموریت
چيستي :تعامل ديگرگزينانۀ حبّمدار در طول زمان منبعث

خطمشیها


دافعه در حد ضرورت



تشکيل شبکۀ دوستان



رعايت عدالت در دوستي
در مورد همۀ دوستان.



پرهيز از دوستپراني



استمرار دوستي

از فطرت سالم طرفين
چرايي :فضيلت > منفعت > لذّت
چگونگي :قرابت مستمر و حداکثري دوستان حقيقي که
ذاتاً ارزشمند است.
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 -2بحث
 -1-2تقریر صورت کلی و اجمالی از نظریة نهایی
انسان ،اجتماعي و فطرت ًا مايل به ايجاد ارتباط با سايرين آفريده شدهاست؛ بنابراين ،در طول
عمر خود با انسانهاي ديگر «همنشيني» و مصاحبت بسيار دارد؛ اما همۀ اين همنشينيها به
«دوستي» ختم نميشود و نبايد هم بشود .بسياري از همنشينيها به قصد دستيابي به منافع شرعي
(مثل خريد و فروش) يا برخورداري از لذّتهاي حالل (مثل بازي و مسابقه) براي طرفين است؛
بنابراين ،پس از حصول مقصود ،زمينۀ آن از بين رفته يا کمرنگ شده و متعاقباً طرفين از يکديگر
جدا ميشوند.
ب-
دوستي ،مقامي بس واالتر از همصحبتي و همنشيني دارد .دوستي ،تعامل ديگرگزينانۀ ح ّ
مدار در طول زمان منبعث از فطرت سالم طرفين است .اوالً :تعامل است؛ زيرا رابطهاي دوسويه
است .ثانياً :در آن به توجه به طرف مقابل (و نه خود فرد) تأکيد ميشود؛ بنابراين ،ديگرگزين
است .ثالثاً :اساس و جوهرة پيوند دوستي را «دوستداشتن» تشکيل ميدهد (و شايد وجه تسميۀ
آن هم همين باشد) .رابعاً :دوستان با يکديگر رابطهاي مستمر داشته و قسمتي از عمر خود را با هم
مي گذرانند و خامساً :دوستي منشأيي فطري دارد؛ يعني برخاسته از فطرت سالم انسان است و
همين باعث ميشود که پيوند دوستي براي انسان ،ارزش ذاتي داشته باشد.
اما از آنجا که دوستان بر يکديگر تأثيرگذاري تدريجي ،نامحسوس و دائمي دارند و باعث
تغيير در عقايد ،احساسات و رفتار همديگر ميشوند (و درنتيجه دوستان ،قرابت مستمري نسبت
به هم دارند) ،ارزش ذاتيِ دوستي نبايد باعث شود که انسان مؤمن هرکسي را بهعنوان دوست
برگزيند و با او پيوند دوستي برقرار کند؛ زيرا مؤمن کمالگراست و از همين رو ،از هر چيزي که
به رسيدن او به کمالش لطمه وارد ميکند ،بايد بپرهيزد .او بايد «فضيلت» را مبناي انتخاب دوست
خود گرداند و «لذّت»ها و «منفعت»هاي دوستي را فقط بهعنوان علل فرعي دوستي در نظر داشته
باشد.
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مؤمن براي دستيابي به چنين دوستياي ،اوالً ،بايد خود شخصيّتي با حداکثر جاذبه داشته باشد؛
يعني بتواند همۀ مردم را در ح ّد اعلي به سمت خويش جذب کند و دافعهاش فقط در ح ّد ضرورت
باشد .ثانياً ،با انتخاب همنشينهاي مناسب ،زمينۀ انتخاب دوست را از ميان آنان فراهم آورد و
ثالثاً ،معيارهاي الزم براي يک دوست خوب و مالکهاي بايسته براي انتخاب او را بشناسد.
رويهمرفته مي توان گفت که مؤمن مردمدار است و در برخورد با همۀ مردم بزرگمنشانه
برخورد ميکند؛ اما در تعامالت خود با ديگران ،شخصيّت و روحيات آنان را در نظر گرفته و با
هر کس متناسب با شاکلۀ وجودياش تعامل ميکند؛ بنابراين در انتخاب دوست ،دقيق و قائل به
گزينش هوشيارانه بوده و فقط کساني را که از آزمونهاي او سربلند بيرون بيايند ،به دوستي
برميگزيند .ايدهآل او براي دوستي فردي است که همچون خودش کمالگرا و تعاليجو باشد و
پيوند دوستي با او برايش «تعاليبخش» باشد.
او مي داند که براي اين منظور ،طرفين بايد آيين برادري (انصاف ،اعتدال ،احترام ،تواضع،
خيرخواهي و  )...را بدانند و مراعات نمايند تا بتوانند با يکديگر دوستيِ برادروارِ مداومي داشته
باشند؛ زيرا فقط چنين دوستياي استمرار داشته و خواهد توانست در طول زمان ،کارکردهايش
را براي طرفينِ پيوند محقّق سازد؛ بهعالوه مؤمن با افزودن در شمار دوستان و تشکيل شبکهاي از
دوستان تعاليبخش خود ،دائماً در ايجاد منبعي قدرتمند براي حقيقتجويي و کمالطلبي براي
خود (و نيز براي آنها) تالش ميکند .او به سرنوشت متعالي همۀ انسانها عالقۀ وافر دارد و دوست
ندارد هيچ انسان مستحقّي از اين جايگاه محروم بماند .راه کمال ،سخت و دهشتزاست و فقط
همراهي با کساني که با يکديگر همهدف ،همدل و همسرشتاند ،اميد وصول به غايت مطلوب
نهايي را زنده نگه خواهد داشت .کساني که از سر دوستداشتن ،يکديگر را در همه حال به
لحاظ فکري ،روحي و عملي پشتيباني کرده و در يک چرخۀ تقويتشونده ،مستمراً همديگر را
در مسير تعالي ياري ميکنند.
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در مجموع ،ميتوان گفت که رسيدن به کمال ،تنها از مسير دوستيورزيِ حقيقي امکانپذير
است؛ آنهم يک «دوستي تعاليبخش».
 -3نتیجهگیري
جهان ما به نحو رو به تزايدي ناهمگن ،غيرمتجانس ،چندفرهنگي و متحرک است .اين عدم
يکنواختي از يک سو ،گنجينۀ غنياي از تجربههاي نو را پيشرو مينهد که نسل نو از آن طريق
ميتوانند روشهاي جديد و متنوع «بودن» و «زندگي» را فرابگيرند و از سوي ديگر ،ممکن است
به کليشهايبودن ،تعصّب [به فرهنگ و قوميّت خود] و سوگيري شناختي منجر شود .آنچه باعث
اين نتايج متفاوت و متعارض ميشود« ،روش»هايي است که بزرگترها و معلمان براي خلق
محيطهاي يادگيري به کار ميگيرند که به بچهها اجازة تعامل با ديگر افراد برخوردار از زمينههاي
متفاوت فرهنگي ،قومي و نژادي را ميدهد (روبين)239 :2553 ،؛ از همين رو ،تأثيرات گروه
همساالن از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است (گروسک و ليتون )222 :4311 ،و در وهلۀ
نخست به باورها ،ارزشها و مفروضات ذهني افراد هر فرهنگ بستگي دارد که در کودکي و
نوجواني و از مجراي آموزشهاي رسمي و غيررسمي به آنان منتقل شدهاست.
بر همين مبنا ،اين مقاله به دنبال ارائۀ يک نظريۀ جامع مبتني بر پيشفرضها و آموزههاي
اسالمي در موضوع دوستي ،دوستيابي و دوستيورزيدن است تا انتقال اين مبناي «نظري»،
خصوصاً از طريق آموزشهاي رسمي بتواند از مجراي رشد اجتماعي تمامي افراد جامعه ،بهويژه
دانشآموزان -که دوستي با همساالن از ضروريترين نيازهاي فطري آنان است -به حيطۀ «عمل»
درآمده ،ارتباطات انساني را در عرصۀ عمومي و خصوصي به شکل متعالي اسالمي درآورده و با
در نظر گرفتن همزمان رشد شخصيّتي افراد ،آنها را در راستاي نيل به يک مسلمان آرماني جهت-
دهي کند.
همان چيزي که امروزه در آموزش و پروش ما به خوبي محقّق نشده و متأسفانه ،امروزه رشد
اجتماعي نسل نو به نحو نهچندان مطلوبي اتفاق ميافتد .اگر به اين موضوع به صورت طيفي
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بنگريم ،در يک سر طيف ،ذهن گروهي از بچهها بر مبناي نگرش منفعتطلبي و اصالت سود و
لذّت (يوتيليتاريسم) شکل گرفته و تعامالت آنان ،اگرچه از حيث کميّت ممکن است فراگير
باشد و سرمايۀ اجتماعي سرشاري را براي آنان به ارمغان آورد؛ اما چون با محوريت «خود»
صورت ميگيرد ،خودخواهي و چه بسا خودپرستي را در آنان تقويت کرده و از منظر اسالمي،
پرورش روحاني و اخالقي آنان را از اساس ضايع ميسازد و در سوي ديگر طيف ،افرادي با
ذهنهاي بسته و منجمد قرار دارند که قرائت ايدئولوژيک خود از دين را بهمثابۀ حقيقت ناب
دانسته ،با تماميت طلبي و انحصارگرايي به تخطئۀ ديگران و احيان ًا تحقير آنان پرداخته ،تعامالت
خود را محدود به گروهي از همفکران خود نموده و در نتيجه ،به ورطۀ وسواسيگري ،افراطي-
گرايي و خودبرتربيني مقدّس! ميافتند.
نظريۀ «دوستي تعاليبخش» در نقطۀ تعادل طيف مزبور قرار دارد .از يک سو ،مبتني بر اصل
«کرامت خداداد انساني» براي همۀ انسانها ـ از حيث انسانبودنشان ـ ارزش قائل است و حقوق
انساني آنها را به رسميّت ميشناسد و لذا فيالمثل ،دعوت به احترام ،تواضع و خوشرويي دارد و
از سوي ديگر ،بنا به اصل آرماني «انسان کامل» ،دوستيورزيدن با هر فردي را جايز ندانسته و
قائل به دستهبندي بين افراد است.
اين رفت و آمد دائمي و انتقادي بين «خود» و «ديگري» ،بين «منفعت مادي» و «کمال معنوي»،
بين «اتکا به نفس» و «يادگيري از ديگران» و بين «ارزيابي خود» و «قضاوتکردن ديگران» وجه
مميزة اين تئوري در تحقّق رشد اجتماعي افراد در کنار توجه به رشد شخصيّتي آنان است.
 -4پیشنهاد براي پژوهشهاي آتی
از حيث روشي ،اگرچه دو عنصر «عوامل خارجي» و «عوامل داخلي» جزء عناصر الگوي
مديريت راهبردي هستند؛ اما از آنجا که اقتضايي ،شخصي و براي هرکس منحصر به فرد هستند،
بنابراين ،در الگوي نهايي صحبتي از آنها نشدهاست؛ به عبارت ديگر ،هر کس بر اساس عوامل
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دروني و بيروني خود و شرايط زندگياش بايد استراتژي اساسي خود را در رفتار با مردم (مثالً به
کمک تکنيک  )SWOTانتخاب نمايد .البته به عنوان موضوعي براي پژوهشهاي آتي ميتوان
با بررسي عوامل روانشناختي متفاوت (مثالً تيپهاي شخصيّتي مختلف ،ويژگيهاي تربيتي و )...
به عنوان عوامل دروني در کنار عوامل اجتماعي (نظير ارگانيکي يا مکانيکيبودن همبستگي
جامعه ،وضعيت فرهنگ جامعه و  )...بهعنوان عوامل خارجي ،استراتژيهاي رفتاري قابلفرض
پيرامون رفتار با مردم و دوستيورزيدن با دوستان را در حاالت مختلف تدوين نمود؛ همچنين از
حيث کاربردي ،راه عملي ترويج و همگانيسازي چنين نظرياتي ،ارائۀ آنها در قالب متنهاي
روان ،ساده و همهفهم است .مخاطب (خصوصاً نوجوان) نبايد درگير اصطالحات تخصّصي
گردد؛ بلکه مفهوم اصلي بايد به زبان ساده و در عينحال ،در يک انگارة منظم به او عرضه شود؛
بنابراين ،پيشنهاد ميشود که از سوي سرمايهگذاران و يا مسئوالن مربوطه شرايطي براي توليد
چنان محصوالتي فراهم گردد؛ به عالوه اين نظريه ،اين قابليت را دارد که بهعنوان «متن درسي»
در کتب ديني ،فارسي يا اجتماعي کليۀ مقاطع و پايههاي تحصيلي و يا بهعنوان کتاب درسي
مستقل به دانشآموزان ارائه و تدريس شود .محدوديتي که در اين خصوص وجود دارد ،آن
است که برخي از مسئوالن مربوطه ترجيح ميدهند در کتابهاي درسي به همان متون
ايدئولوژيک همارز با شعور متعارف عامۀ مردم اکتفا کنند و شجاعت کافي براي طرح يک
نظريه -حتي نظريهاي کامالً اسالمي ـ را در کتابهاي درسي ندارند .اين موضوع از آنجا نشئت
ميگيرد که آنها آموزش ديني را بيشتر «تلقين» باورها ميدانند تا «برانگيختن» فطرت
حقيقتجويي و خيرطلبي دانشآموزان.
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