
 

  
  
  
  

  مبانى تشكيل جامعه از منظر عالمه طباطبايى
  هاى آن در تربيت اجتامعى  و داللت

 ٭رضاعلی نوروزی

  ٭٭ ىمنيره عابد

 

 دهيچک

 و اسـتخراج عالمه طباطبـايىهدف اين مقاله، بررسى كيفيت تشكيل جامعه از منظر 
يت اجتماعى بر پاياصول و روش نخـست سـه مبنـاى اساسـى مـورد .  آن استٔههاى ت

ـز«توجه قرار گرفت كـه عبارتنـد از  ، » اسـتخدام بـه عنـوان مبنـاى تـشكيل اجتمـاعٔهغ
اهميت خانواده به عنوان اولين گـام در پيـدايش «و » امعهناپذيرى اختالف در جاجتناب«

يت اجتماعى بايد به گونهبر اساس اين مبانى، اصول و روش. »جامعه اى تدرضن هاى ت
ز  استخدام را در جهت خدمت به فرد و جامعه به كـار گيـرد، بـه رفـع ٔهشده باشد كه غ

بـا بررسـى آراى . توفيـق يابـداختالفات كمک كند و در حفظ و تقىصت روابط خانوادگى 
تـوان بـه قابليـت آن بـراى تـدرضن چـنين اصـول و  در ايـن زمينـه مـىعالمه طباطبـايى

 تحليلـى و بـر – حاضـر بـا اسـتفاده از روش اسـنادى ٔهمقالاز اين رو . هايى پى برد روش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتى دانشگاه ٭   .استاديار گروه علوم ت
  .آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان ٔهفدانشجوى دكترى فلس ٭٭
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يـت اساس مبانى تشكيل جامعـه از منظـر عالمـه، بـه اسـتنتاج اصـول و روش هـاى ت
يـت نتـايج بـه دسـت آمـده، بيـان. داخته اسـتاجتماعى پر گـر شـدت تأثيرگـذارى ت

 .باشداجتماعى، در بهبود روابط اجتماعى و رفع مشكالت جامعه مى

يت  :اه كليدواژه يت اجتماعى، اصول ت عالمه طباطبايى، تشكيل جامعه، مبانى ت
يت اجتماعىاجتماعى، روش   .هاى ت
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  مقدمه
ل، هر فـرد ين دليبه هم. ر استي انكارناپذى انسان امرى در جامعه براىضرورت زندگ

ز در يـآمتي موفقىگران و زندگي رابطه با دى برقرارىبرارا  الزم ى اجتماعىها مهارت ديبا
ت يـجا كه ت از آن. ر استيپذ امكانىت اجتماعي تٔهين امر در سايا. اموزديها ب كنار آن
 ىپـردازد، الزم اسـت بـه مبـانى در جامعـه مـى زنـدگى افراد براىساز به آمادهىاجتماع

وط به تشك ن اساس بتـوان اصـول و يتا بر اشود  از آن توجه ىل جامعه و مسائل ناشيم
  .دكرن ن مسائل تدرضي حل ابراىرا الزم  ىهاروش

: كنـدىل جامعـه اشـاره مـي مهم در تشكى به سه مبنايىنه، عالمه طباطباين زميدر ا
ـ« ر ي اول در ســاىدو مبنـا. »ت خـانوادهيـاهم« و »ت اخــتالفيـطعق«، » اسـتخدامٔهزغ
 نوع ،شود ىنه مين زميز عالمه در ايآنچه باعث تما. اندز مورد توجه قرار گرفتهيها ندگاهيد

 ىهـا و اختالفات موجود در جامعه است كه بـه داللـتىگر  استخداملهأ به مسىنگاه و
  .انجامد  مىىت اجتماعي در تىخاص

د آن را بـه يـ در انسان اسـت  كـه نباى فطرىازه، غىگراه عالمه، استخدامدگياز د
 آثار مثبـت فـراوان ى و داراى ضرورً انسان كامالىرا وجود آن در زندگ يس؛ن بردي از بىكل

زه اگر كنترل نـشود، بـه ن غين، ايا  با وجود.)۴۶۳، ص۲، ج ۱۳۸۶، عالمه طباطبائى(است 
 ،۱، جهمـان(شـود ى باعـث فـساد و اخـتالف مـ،يـىگراىد چون ماىگريهمراه عوامل د

 مراجعـه بـه فطـرت و ،دهـدىن مـشكل ارائـه مـياحل  ى براعالمه كه ىحل راه. )۱۷۷ص
مبنـا .  مورد غفلت قرار گرفته اسـتىج غي راىهادگاهي كه در دىزيت است؛ چمعنىص

شـود ى منجر مـىت اجتماعي در تىج منحصر به فرديت به نتاقرار دادن فطرت و معنىص
، ً اوالعالمـه مورد نظـر ىت اجتماعي در تبنابراين. ّتواند حالل مشكل فوق باشدىكه م

 ،همـان(شـود ىت مـير و اعمال صالح هداي در امور خى استخدام در جهت همكارٔهزغ
د شـو ىمنافع مادى و معنـوى توجـه مـبه زمان   طور همبه، ىن همكاريدر ا. )۲۶۶ص، ۵ج
بـردارى   غرب كه تنها به مشاركت در بهرهىت اجتماعيخالف ت بر. )۲۷۹ص، ۱، جهمان(
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، ۴، ج همـان(دهـد ىت مـيـى اهميايـات مـادى و دنيـاى حيـ از حـداكثر مزاىجمع دسته
  .ستاتضاد و اختالف ّمستعد  ، به طور بالقوهى؛ امور ماد)۱۷۱ص

 در جهـت ًه صرفا نعالمه مورد نظر ىت اجتماعي استخدام در تٔهزن، غيعالوه بر ا
 ؛گـردد ى سـركوب مـى به كل، جامعهىازهاي رفع نٔهبهاننه به و رد، يگى قرار مىمنافع فرد

ن يا. دي نسبت به حفظ حقوق فرد و جامعه به وجود آىشود در افراد تعهدىبلكه تالش م
ت يگر، در برابر تي دىاز سوو كند ى مىان را نفي فردگراىت اجتماعيک سو، تيامر از 

 جامعـه در ضـمن موجوديـتت فـرد را يـرد كه موجوديگىان قرار ميگرا جامعهىاجتماع
  .)۴۸۸ص، ۱۳۵۴، آيور مك( .ندپذير ىم

 بـروز ى بـه عنـوان عامـل اصـلىز درونـيـ به غرا،عالمه مورد نظر ىت اجتماعيدر ت
ـىشـود و تـالش مـى توجـه مـ)۱۴۹ص، )تا بى(، عالمه طباطبائى(اختالفات  ق گـردد از ط

ت  كه با اتكا بـه معنىصـ)٢۴٧ ، ص٢ ج ،۱۳۸۸، عالمه طباطبـائى(ز ين غرايل و اصالح ايعدت
 و ىز خودمحـوريـل غراي تعـدى براًمثال.  شودىريگ شي پ،رد، از بروز اختالفيگ ىانجام م

. شـودىجاد مودت و اصالح نگرش و عمـل اسـتفاده مـي چون ايىها از روشىطلب ىبرتر
ز يـ، نـسبت بـه غراى امروزى مادىهادگاهي در دى اجتماعتي است كه تى در حال،نيا

ل خواست و عمل افـراد، ي و تعدىق مرىصند از طكوشد مىتوجه است و تنها ى بىانسان
  . )۱۷۱ـ۱۷۰ص، ۴، ج ۱۳۸۶، عالمه طباطبائى(ها و بروز اختالف شود مانع تداخل اراده

ن پيو مهـم ىبه اعتقاد عالمه، روابـط خـانوادگهمچنين   اجتمـاعى اسـت كـه نـدتـ
 ٔهرازيشـود شـى باعـث مـآنف ي كـه تـضعى دارد؛ بـه نحـوى جامعه به آن بستگىداريپا

د بـه ي باىت اجتماعي در تاز اين رو .)۱۰۹، ص۱۳، جهمان(ته شود ساجتماع به كلى گس
 ج ين امـر در جوامـع غـرب، نتـايـغفلـت از ا. حفظ و استحكام خانواده توجـه داشـت

ش طـالق، ي، افـزا و تزلـزل در خـانوادهىنـانياطمىبـ. جود آورده است به وناپذيرى برانج
 از يىهانمونه ... فراتر از ازدواج وىت فرزندان از توجه خاص مادران، روابط جنسيمحروم

  .)۶۹ ص، معرفت ٔهماهنام، ۱۳۸۶، مينتز استيون؛ سوزان كلوگ(ست اج ين نتايا
ت يـ تٔهني در زمعالمهدگاه ي دناپذيرارانك ىز و برتريگر تماانينكات فوق، به وضوح ب
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 بـه ،دگاهيـن ديـاست بـا مراجعـه بـه ا  پژوهش حاضر در صددبنابراين.  استىاجتماع
  :ابدي دست ،ر سؤاالت يسى براىپاسخ
  ست؟ي چعالمهدگاه ي از دى اجتماعات بشرىيدايت پيفيك. ١
 ى بـرايىهـا، چـه اصـول و روشعالمـهل جامعه از منظـر ي تشكىمبان به توجه با. ٢

  ن است؟ قابل تدرضىت اجتماعيت

  ي اجتماعات بشرييدايت پيفيك
 آن بـه ديـبا كـه ىا نكتـهنخـستين  ،»آن ىهـا ىژگـ و رضىاجتماعات انسان«در بحث 

 در ىعـوامل چـه و انـد آمـده وجـود بـه چگونه اجتماعات نيا كه است نيا ،شود پرداخته
 ستيسـ ىگاه در اجتماع مناخودآ طور به و اابتد از انسان ايآ است؟ بوده مؤثر ها آن نتكىص

 از سـپس و دهـد ليتـشك ىاجتمـاع ديـبا كه ديرس درك نيا به زمان گذشت با كه نيا اي
  كرد؟ ىزيص برنامه آن جاديا ىبرا شهياند و فكر ىرو

 فـوق، سـؤاالت بـه ىگـىص پاسـخ منظور به طباطبايى عالمه ىها شهيبا مراجعه به اند
  : ى ورنظ از كه گردد ىم معلوم

 موجودى است كه بايد اجتماعى زندگى ،انسان در ميان تمامى جانداران«
كند و اين مطلب احتياج به بحث يساد ندارد؛ چراكه فطرت تمـامى افـراد 

كند و تا  ها اين معنا را درك مىيعنى فطرت تمام انسان. انسان چنين است
ى زنـدگى  اجتمـاع،جـا بـشر بـوده  هـردهد، مىجا هم كه تايصخ نشان  آن

م هـم بـا . كند كرده و آثار باستانى هم اين مطلب را ثابت مى مى قرآن ك
ن بيــان در آيــاتى بــسيار از ايــن حقيقــت خبــر داده عالمــه ( » اســتبهتــ

  .)۱۴۴ص، ۴، ج۱۳۸۶، طباطبائى
 از ىن حـال، ويـا بـا. است دهبون جدا انسان از هرگز ،بودن ىاجتماع ىژگرض بنابراين

 ريسـا ىمقتـضا بـه بلكـه ؛اسـت نداشـته امـر نيـا بـه ىا ه و گـستردهابتدا توجه آگاهانـ
 نيـا و آورده ىرو اجتمـاع ليتـشك بـه ىطيمح و ىوراثت عوامل ريتأث تحت و شيها ىژگرض

 ايـ باشـد داشـته اجتماع به ىمستقل توجه كه آن بدون است؛ گرفته شيپ در را ىزندگ نوع
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د كـدام يـد ديـحـال با. )۵۱ص ،۱۳۸۷، ىعالمه طباطبـائ( دهد   و عمل قراربحث مورد را آن
 چنانكـه دهـد؛ ىل اجتمـاع سـوق مـي در انسان وجود دارد كه او را به سمت تشكىژگرض
  .گذارد ىنم ىباق او ىبرا ىزيص برنامه و ىريگ مي تفكر، تصمى براى فرصتىحت

ـ« در را ىژگـرض نيا توان ى م،عالمه آثار ه بىهبا نگا . دكـر خالصـه »اسـتخدام ٔهزغ
گر بـه ياتش به هر نحو ممكن از موجودات دي براى بقاى ح خود،عتيطب حسب بر نانسا

 اسـتخدام و از ،ر كمالش مؤثر باشـدي را كه در مسىزيلذا هر چ. كند مىنفع خود استفاده 
 در و آورد ىش درمـ بـه خـدمت خـىصرا نوعانش تواند همب اگر ىحت؛ ندك ىم ىكش آن بهره

 كـه اسـت نيـا ،ديـآ ىمـ شيـپ كه ىمشكل جا نير اد. دينما هستى و كارشان تصرف مى
 در. دارد وجـود زيـن هـا انـسان ريسـا در نوعان هم از ىريگ بهره به ليتما و استخدام ٔهزغ
د از در يـن تـضاد، افـراد بايـنظور رفع ام به. ديآ ىم وجود به منافع تضاد و برخورد جه،ينت

 ىعنـي.  حقوق خود قائـل شـوند مشابهىگران حقوقي دىند و برايگر درآيكديمسالمت با 
 ىو از زيـن هـا آن كه دهد اجازه ،است گرانيد از ىكش هر فرد به همان نحو كه طالب بهره

، عالمـه طباطبـائى(د يـآ ىم وجود به تعاون و ىمدن اجتماع امر، نيا ٔهجينت در. كنند استفاده
 ى مقـدارن نحو است كه هر كسين تعاون بديا. )۲۸۶ص، ۱۶ و ج ۱۷۶ـ۱۷۵ص، ۲ج ،۱۳۸۶
 برخـوردار هـا آن كـار جينتـا از ،برابـر در و دهـد ىگـران مـيت خـود را بـه ديج فعالياز نتا

ود و بعد هر كـس ش ىم ختهيص هم ىرو افراد ٔههم كار محصوالت مجموع ىعني. گردد ىم
 و ۱۴۸ص، ۱۸، ج همـان( دجىص ىاز، از آن بهره مي رفع نى خود، براىبر حسب وزن اجتماع

  .)۲۹ـ۳۰ص، ۳ج ،رسائل  ٔهمجموع
 اسـتخدام سـر بـر توافق نوعى حقيقت، در اجتماع، در تعاون گفت توان به اين ترتيب، مى

 و گيـرد فع بخشى از نيازهاى خود به خدمت مـىر در را ديگرى فرد، هر چراكه است؛ يكديگر
 كـه اسـت علـت هميـن به. آيد درمى استخدامش به وى نيازهاى از بخشى رفع براى برابر، در

 :داند مى استخدام نوعى يكديگر، را با افراد نزديكى و انس حتى عالمه،

 ،رضـژه فـرد انـسان هاى جهان و از آن جمله حيوان و به هر پديده از پديده«
نـوع خـود را همـان خـود حب ذات داشـته و خـود را دوسـت دارد و هـم
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در درون وى پديد آمده و نزديك شـدن و  بيند و از اين راه احساس انس مى
دهـد و  فعليـت مـى خواهـد و بـه اجتمـاع نوعان خود را مـى  به همگرايش

 تقـارب و اجتمـاع ،كه پيدا است همين نزديك شدن و گرد هم آمدن چنان
ـزى انجـام  يك نوع استخدام و استفاده اسـت كـه بـه سـود احـساس غ

نوعان خـود   به استفاده از همىيك فرد راه گيرد و سپس در هر مورد كه مى
زه در خو،پيدا نمايد همه به طور متـشابه موجـود  اهد پيمود و چون اين غ

بحـث  دهد و اين همان اجتماع است كه مورد  اجتماع را مىٔهاست، نتيج
 »مين شـودأو نظر ما است؛ اجتماع تعاونى كه احتياجات همه بـا همـه تـ

  . )۲۰۸ص، ۲، ج۱۳۷۹، عالمه طباطبائى(
 اسـتخدام ىبـرا ىروشـ ًصـرفا ،ىتدوسـ و انـس كـه گرفت جهينت توان ىان مين بياز ا

 مـشترك ىازهاي به رفع نتوان ىنم آن بدون كه ديآ ىم وجود به ليدل نيا به و است گرانيد
 انيـب ،عالمـه منظـور اما. ديآ ىم نظر به انهيگرا ار منفعتين برداشت، بسيالبته ا. پرداخت

 در اكثـر ىرا ود كـه چـيتوان فهمىه، مين توجيا با. است انسان ىزغ و يىابتدا حالت
 و حفـظ راه تنها عنوان به ها ل آني و تعدىز درونيش بر توجه به غرا خىصىمباحث اجتماع

  .ورزد ىم ديتأك ،جامعه ىبقا
 حكم بشر كه است آن گر انيل جامعه، بي استخدام در تشكٔهزگر، نقش غي دىاز سو

 بـه را آن بانيرق ىرومندين و ىزندگ ىازهاين كهاست  ىحكمى اضطرار، به اجتماع مدنى
ار و آزادى خـود را يـ اختٔهشـود دامنـ  انـسانى حاضـر نمـىهـيچ وگرنه. است آورده وجود

ه يـ نـه طبـع اول، اسـتى اجتمـاع،هقت انسان بنا بر طبع ثانىصـيپس در حق. محدود كند
 گـر،يد عبارت به. است گرا خواه و منفعتى كه آزاد)۳۸۸ص، ۱۰، ج۱۳۸۶، عالمه طباطبائى(

  . در اجتماع قابل رفع استتنها كه دارد نيازهايى اما نيست، اجتماعى اوليه، طبع رب بنا انسان
 ىرو افـراد ٔههمـ كـار محصوالت مجموع كه است آن جامعه در ىهمكار ٔهالزمالبته 

 بـه مخـصوص كـس، هـر كـار ٔهجـينت اگر اما ؛كنند استفاده آن از همه و شود ختهيص هم
جـه ي حفـظ وجـود و بقـا بـه نتى، تـالش بـرا)د چند نفـر شـوديبلكه عا(خودش نباشد 
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 اختصاص خود به ،كرده عمل آن در كه را ىا ماده بتواند ديبا كس هراز اين رو . رسد ىنم
 ،بنـابراين). تيـمالك اصـل (باشـد داشته را آن در تصرف حق و) اختصاص اصل (دهد

 تيـحما آن از زين نيقوان كه است ىبط اجتماعروا در مهم اصل دو تيمالك و اختصاص
 عمـل محـصول از ىاشتراك ٔهپس استفاد. )۲۰۲ص، ۳ج  و۶۷۶ـ۶۵۷ص ،۲، جهمان( كنند ىم

 اصـول ىمبنـا بـر بلكـه ؛ستيـن ىفرد التيتما اساس بر و قاعده بدون جامعه، ىاعضا
 قـصد بـه كارهـا، محـصول ىوقتـ ىحتـبنـابراين . رديـگ ى مانجام تيمالك و اختصاص

 و است خود تالش ٔهجينت مالك كس هر هم باز د،شو ىم ختهيص هم ىرو مشترك، ٔهاستفاد
 چـه بـه را ىزيـچ چـه برابر، در و بدهد مقدار چه به را زيچ چه كه رديبگ ميتصم تواند ىم

امـا بـه . سـتال ين امر دخيز در اي نىاعاجتم نيقوان و نيطرف توافق البته. رديبگ ىمقدار
 ،تشيمـالك زانيـم اي ها تالش مشترك محصول در فرد سهم مقدار به ها نيا ٔه هم،هر حال

اعـم از كاالهـا و  (ىتـر شيـ بىزهـايتر تالش كنـد، مالـك چ شيب كس هر. دارد ىبستگ
در . فـع كنـدر جامعـه از را ىتـر شيـب ىازهـاين تواند ىم ها آن ٔهارائ با و شود ىم) خدمات

ب، يـن ترتيـبـه ا. ديـ رفـع نماى را از وىتـر شيـ بىازهـايد ني باًز متقابالي جامعه ننتيجه
 از مـشترك ٔهاسـتفاد بـا ديـآ ىمـ وجـود به ىفرد تالش ٔهجيت و اختصاص كه در نتيمالك

  .ندارد ىمنافات ،جامعه تالش محصول
 ىاريس بساساپايه و  است، هىخودخوا ىنوع استخدام، ٔهزگر، اگرچه غي دىاز سو
 ؛است ها آن نبارزت از ىكي ىاجتماع عدالت كهاست  افراد نيب روابط در ها از ارزش

  :سدنىص ىكه عالمه م چنان
اعتبار (خواهد  انسان با هدايت طبيعت و تكىصن، از همه سود خود را مى«

 و ؛)اعتبـار اجتمـاع(خواهـد  و براى سود خود سود همـه را مـى) استخدام
اعتبار حسن عدالت و قـبح (خواهد   عدل اجتماعى را مى،براى سود همه

  .)۲۰۹ص، ۲ج، ۱۳۷۹، طباطبائى( »)ظلم
 تيمـصون عامـل و اتيح اساس ن،يزم ىآبادان باعث استخدام، ٔهزن، غيالوه بر اع

را اگـر انـسان در فكـر  يسـ؛)۴۶۲ ص،۲، ج۱۳۸۶، عالمه طباطبـائى( است فساد و هىتبا از آن
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 دسـت ىشرفت و ترقـيـن همـه پيـوانات نبـود، هرگـز بـه اياهان و حيا، گياستفاده از اش
 بـا مـشترك تـالش حاصل از ىريگ بهره اي خود نوعان هم استخدام به چنانچه و افتي ىنم
 تحقـق جـا نيبد تا اش توسعه و شرفتيپ و آمد ىنم وجود به ىاجتماع ،ديشياند ىنم ها آن
اگر  تضاد و تداخل منافع است، ى عامل اصل،تخداماس ٔهزغ اگرچهبنابراين . افتي ىنم

ار ىت شود، مير مناسب هدايدر مس   .باشد داشته ىتواند آثار پ
 ىزنـدگ ىايمزا و حقوق از جامعه در ىبشر افراد شود ىم باعث آنچه كه آن گريد ٔهنكت

بـر اسـاس نظـر عالمـه، افـراد هـر .  است١ىاجتماع تعهد ىنوع ،شوند برخوردار ىجمع
 كـه شـوند مند بهره گريكدي تيفعال محصول از متقابل طور به توانند ى مىجامعه تنها زمان

 عهد نيا ستين الزم البته. باشد برقرارنه ين زمي در اىعهد متقابلت ،انميان آن نهين زميدر ا
 ىاجتمـاع و انـد شـده جمـع هم دور ىافراد كه نيهم ؛باشد شده ىجار ىصان بر مانيپ و

تنهـا جامعـه  نه مان،يپ نيا بدون. است ها آنميان  ىمانيپ وجود گر ، نشاناند داده ليتشك
 و اسـتخدام خطـر از را انسان و است آن ركن كه ىاجتماع عدالت بلكه ،گيرد شكل نمى

 بـه توانـد ىمـامـر ن ي او خود )۲۵۹ ص،۵، جهمان( رود ىم نيب از دارد، ىم امان در استثمار
  . ك جامعه منجر شودي فريساشى ى حتو انحطاط فساد،

 رفـع ىبـرا گـرانيد استخدام اجتماع، ليتشك از انسان هدف كه شد معلوم جا نيتا ا
 انـسان، در مـشترك ازيـن نتـ ىقو ونخستين  كهافزود  ديبا حال. باشد ىم دخو ىازهاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اول يـادآور ٔهوهلـگيرد، ممكـن اسـت در  پيمانى كه جامعه بر اساس آن شكل مىاين تعبير عالمه از  .١
از جملـه . هاى روشنى بـا يكـديگر دارنـد اما بايد گفت اين دو، تفاوت.  باشدروسوقرارداد اجتماعى 

هـا  داند و معتقد اسـت هـر يـك از آن ًكننده در قرارداد را كامال برابر مى  افراد شركتٔهكه روسو  هم آن
گذرد تا حقوقى قراردادى  كند و از حقوق طبيعيش مى  حقوقش به اين قرارداد تسليم مىٔهد را با كليخو

تـرى  اما عالمه برخى از افـراد را داراى وزن اجتمـاعى بيـش). ۵۰-۴۹: ۱۳۶۸ روسو،(به دست آورد 
ل، باعـث داند و اعتقاد دارد كه تعهد اجتماعى به منظور حفظ حقوق طبيعى است و به همين دلي مى
  .ها چشم بپوشند شود افراد از برخى از حقوق خود، براى دستيابى به ساير آن مى
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 چراكه ؛هدد ىم سوق ازدواج سمت به را انسان از،ين نيا رفع ضرورت. است ىجنس ليم
 انـسانبنابراين . افتد ى به كار نميى است كه به تنهاىهدستگاه تناسل و توالد، تنها دستگا

 را هـا قدم ريسا شد مجبور آن از بعد و برداشت اجتماع ليكتش دررا  قدم نياول ازدواج، با
ـىز نوعي ازدواج ن،بين ترتيبه ا. )۴۹۴ـ۱۴۵ ص،۴، جهمان( بردارد  اسـتخدام ٔهز كـارشرد غ

  .شود ىم ممكن خانواده طيمح در مرد و زن ىهمكار قط از كه است نوعان هم مورد در
 ىهمكـار ًمسلما است، نسل ديتول و ىسجن ازين رفع ازدواج ٔهيكه هدف اول البته با آن

 در تنهـا ىجنـس ازيـن كـه تفـاوت نيـا بـا. دارد ىپ در زين را ىاتيح ىازهاين ريسا رفع در
 ىبـرا امـا. انجامـد ىم جامعه انحطاط و فساد به وگرنه شود؛ ىوب خانواده رفع مچهارچ

 ميان است ىضرور هبلك ؛كرد اكتفا خود ٔهخانواد تالش به تنها توان ىنم ازها،ين ريسا رفع
  .شود برقرار ىهمكار و ارتباط ،)مختلف ىها خانواده (جامعه افراد ٔههم

ل يش تعـداد افـراد و تـشكيبه هر حال، ازدواج و توالد حاصل از آن، رفته رفته به افـزا
 ىامتـ صـورت بـه سـرانجام و شود ىم منجر ىدودمان و ىا رهيعش ،ىا لهيقب تر بزرگ ٔهجامع

 بـه ديـبا ، نخـستجامعـه اصـالح ىبـرا كـه بـرد ىپ توان ىم جا نيا زا. ديآ ىدرم ميعظ
را  يسـ؛)۴۷۹ص، ۱۲، جهمـان( پرداخـت) خانـدان و خـانواده (تـر كوچـك مجتمـع اصالح
  . استجامعهپايه و بنيان  ،خانواده
  : جامعه دارداىربز ي نىگريل خانواده، آثار مثبت ديتشك

ضع تولـدها و فرزنـدان روشـن  آن ؤهكه به وسيل  نكاح براى اينٔهلئاما مس«
گردد فالن شخص از اجزاى اين مجتمع است يا نـه و  شود و معلوم مى مى

  . )۲۳۹ص، ۴، جهمان(» چه عواملى در تكون او دست داشته
  ،شه در خانواده دارد كه يصىشاوندگر، خىصي دىاز سو

و يـا يـك (تـر بـه يـك رحـم   شدن نسبت دو نفر يا بيـشىمعنايش منته«
و باعـث مـودت و الفـت و معاضـدت و عـصبيت و يـا . ..اسـت) صلب

  .)۳۹۲ص، ۱۹، جهمان(» گردد خدمت و امثال آن مى
ـ اسـاس بر انسان كه است نحو نيبد ىبشر اجتماعات ليتشك تيفيك بنابراين  ٔهزغ
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ر يزه در سـاـغ نيـا وجـود علـت بـه و اسـت گـرانيد از ىكـش بهره خواهان ، استخدام
 رفـع تعـاون، نيـا از هـدف. دهـد تـن  اجتمـاعىتعـاون هبـ شود ىم مجبور نوعانش، هم

 گرانيد و خود ىازهاين رفع ىبرا كه ىافراد رود ىم انتظار ن،يبنابرا.  استمشترك ىازهاين
 تيـواقع اما. كنند ىزندگ گريكدي كنار در آرامش و صلح در ،اند داده هم دست به دست
 واسـت  داشـته تـضاد وجـود و اختالف ها انسان نيب در همواره كه دهد ىن منشا جوامع

 جامعـه ليتشك از هدف كه را با آن يس؛شود آن بروز مانع نتوانسته ى،همكار ضرورت ىحت
ز مسائل است، سعادت و كمال به دنيرس  ىجـا بـه را جامعـه كه دارد وجود ىريناپذ گ

 اسـت ىضروردر نتيجه . كشاند ىاش به اختالف و هرج و مرج مىاصل هدف به رساندن
 ديـبا ابتدا منظور، نيبد. ديشياند اختالفات رفع ىبرا ىا چاره اجتماع، ليتشك از پس كه
  .كرد ىزيص برنامه آن با مقابله ىبرا بتوان تا ستيچ اختالفات نيا بروز منشأ ديد

سـت كـه ا آن اختالفـات، ٔهيصش و كه اصل دهد  نشان مىعالمهتحليل نهايى نظرات 
 از. پذيرد مى را آن ناچار انسان، و آيد ر به وجود مىاجتماع تعاونى از سر ضرورت و اضطرا

 كند مى تحميل او بر جامعه كه است قيودى گسيختن طالب پيوسته طبيعى، طور به رو، اين
 در )۱۲۷ص، )تا بى(، عالمه طباطبائى( كند مى تضييع را ديگران حقوق بيابد، قدرتى گاه هر و

 ىزنـدگ تعهـدات بـا هـا  به آنىسخگىص است كه پاى درونىزي غراىقت، انسان دارايحق
اش را ىدرونـ زيـغرا ،باشد نداشته ىگريد ٔهچار كه ىزمان تابنابراين . دارد منافات ىجمع

 ىقـدرت از كـه آن محـض بـه امـا. مانـد ىم نديبپا ىاجتماع تعهدات به و كند ىسركوب م
خـود اسـتفاده گران در جهت منـافع يتخدام متقابل، از داس بدون بتواند كه شود برخوردار

  . كند ىغ نمود جامعه ديصياز شكستن ق كند،
 سـركوب ىحـدود تـا اجتمـاع ليتـشك ٔهجـينت در كـه ىدرونـ زيغرا نت  از مهمىكي

ن يـا. دانـد ىمـ هىخودخـوا حـس ىنـوع را آن عالمه كه است استخدام ٔهزغ ،شود ىم
ز را بـه نفـع ي چگرداند و همه ى كه بتواند گردش زندگى را به سوى خود برميىحس تا جا
 در ىجه، خـواه نـاخواه اختالفـاتيدر نت. گران باشدي اگر به ضرر دىكند؛ حتىخود تمام م
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  .)۱۵۴ص، ۱۳۸۸، عالمه طباطبائى(د يآىجامعه به وجود م
ر حـس ي انـسان وجـود دارد كـه تـأثى در زنـدگىگـريز ديـط و غراين، شرايعالوه بر ا

ط، ين شـرايـ از اىكـي. دهـد ىش مـيفـزا ا، و اسـتخدام را در بـروز اخـتالفىهخودخوا
، ۱، ج۱۳۸۶، عالمـه طباطبـائى( هـستند آن طالب ها انسان ٔه است كه همىت منافعيمحدود

 تواند، ىا هر كس ميك شوند ن منافع شي در تمتع از اىد همگيا باياز اين رو . )۱۷۷ص
 را لـذت تيابجـذ امر، نيا. دهد اختصاص خود به تنها را لذت آن و بزند كنار را گرانيد

 بپردازنـد كـشمكش و نـزاع بـه ،آن بـه دنيرس ىبرا افراد شود ىم باعث و دهد ىم شيافزا
ك از يـ هـر ىت منابع و كثرت تقاضـا بـرايبه طور خالصه، محدود. )۲۹۵ص، ۶، جهمان(

  .انجامد ىم اختالف بروز و منافع تداخل به ها آن
 ىتـر شيـافراد، كثـرت و تنـوع بازها و منافع ي است كه هر چه نىعيب، طبين ترتيبه ا

 ٔهسـاد جوامـع طباطبـايى عالمـه، ن مـدعايـد اييـدر تأ. د گردديز تشديابد، اختالفات ني
 هياول ىها  انسانرسد كه كنونى مقايسه كرده، به اين نتيجه مى ٔهديچيپ جوامع را با گذشته

ى داشتند كه ات فكرى دسترس و تنها به اندكى از نظدانستند ىنم ىزيچ ىعيطب اسرار از
 ابتـدا از استخدام ٔهزغ كه با آنبنابراين . كرد ن مىين وجه تأمت ه را به سادهي اولىازهاين

. نداشـتند ىمؤثر و ريگ فساد چشمو مهم اختالف ،هياول جوامع داشت، وجود بشر نوع در
 ىهـا روش از اسـتفاده بـا و افتي دست ىتر شيب تمدن و معرفت به انسان، كه نيهم اما
 )۱۸۷-۱۸۶ص، ۲، جهمـان( رديـبگ بهـره ىزنـدگ در ىتـر شيـب ىايـمزا از توانـست تـر ازهتـ

 وجود داشت كـه هـر كـس ىتر شي بىاي چراكه منافع و مزا؛افتيش يز افزاياختالفاتش ن
  .ل به آن بوديطالب ن

 چراكـه ،دهـد ىم شيافزا را فوق طيشرا ريتأث زين مطلق هىخوا ىآزاد ٔهزدر ضمن، غ
 كيـ از تيمحـدود نيـا. كنـد ىمـ محدود را ىفرد ىآزاد ىعيطب طور به جامعه، ليتشك

ز ٔهجينت طرف گر، از اصـل اختـصاص و ي طرف داز و است جامعه در ىهمكار ريناپذ گ
 از  افـرادريسـا تيـمحروم و فـرد كيـ بـه زيچ هر اختصاص رايس ؛شود ى مىت ناشيمالك
 ىزيچ در ىفرد گاه هر گر،يد رتعبا به. دارد تضاد مطلق ىآزاد با آن، تصرف و تيمالك
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 و اخـتالف بـه خـود نيـا و كننـد تصرف زيچ همان در توانند ىنم افراد ريسا كرد، تصرف
  .)۵۰۴ـ۵۰۵، ص۶، ج۱۳۸۶، يىطباطباعالمه ( انجامد ى منزاع

ّجـه، مركـب از ي و در نتى اسـت مـادىن موضوع كه انـسان موجـوديبا اضافه كردن ا
 دگاهيـد از. ابـدي ى مـىتـر شيـله عمـق بأ مـس)۱۷۷ص، ۱، جهمان( ى و شهوى غضبىقوا

 شـود، بـه طـور مـداوم خالصه ىماد ىزندگ از ىريگ بهره در ىا جامعه هدف اگر ،عالمه
 بـا مطـابق فـرد، هـر جامعـه، در چراكه دهد؛ رخ مى آن اختالف و اصطكاك ىن اعضايب

 محـروم آن از جامعـه افـراد از ىاريبـس اسـت ممكـن كـه دارد ىامكانـات ت،يمالك اصل
 باعـث باشـد، برخـوردار اول ٔهدرجـ تيـاهم از جامعه كي ىبرا اتيماد اگر حال. باشند
، ۹، جهمـان( شـود ىمـ هـات آنيمين رفتن صـميتش خشم و عداوت و از بآ شدن ور شعله

 ى موجـودًعتـايست كه انسان طبيالبته قابل انكار ن. )۱۳ص ،اسـالم تعاليم  ٔهخالص و ،۱۵۷ص
 بـه توجـه (يـىگرا ىماد به ى،ماد التيتما داشتنو  بودن ىماد نيا اگر اما. است  ىماد

  .انجامدى مى اجتماعى شود، به بروز اختالف در زندگليتبد)  هدفعنوان به ماده
 بـه استعدادها تفاوت اثر رب كه ـ طبقات نميا اختالفات به يىگرا ىن ماديا ن،يهمچن

 مغلـوب و فيضع افراد از غالب و ىقو افراد كه شود ىم باعث ه،زد  دامن ـ آيند  مىوجود
 لـهيح بـه دسـت كننـد ىم تالش ظلم نيا برابر در زين نييپا طبقات افراد .كنند ىكش بهره
ن يدر چـن. )۱۸۷-۱۷۷ص، ۲، جهمـان( رنـديبگ انتقـام دند،يرس قدرت به ىزمان اگر اي بزنند
د آمـده ووجـ بـه كمـال و سعادت به دنيرس و ازهاين رفع هدف با كه ىا ، جامعهىطيشرا

 ىهـست ،تيـنها در و شـد خواهـد ىدشـمن و ىورز نـهيك ،ىعـدالت ىب ىبرا ىا بود، عرصه
  .ديكش خواهد ىنابود به را انسان

 ىناش اخالق و عادات و ىزندگ ٔهمنطق و خلقت نظر از ها انسان ها، نيا ٔهعالوه بر هم
ات و احـوال ن امر، باعـث تفـاوت در احـساسات، ادراكـيا. دارند فرق گريكدي با آن، از
 مختلـف ىهـا دل اجتمـاع از كـه ىا جامعـه رايسـ ؛انجامد ىم اختالف بروز به و شود ىم

 شيـپ در ىگونـاگون ىها هدف و آرزوها باشد، حاكم آن در ىشخص اليام و شود ليتشك
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 تـضاد و تنـوع. كننـد حركـت آن ريمـس در هـم بـا همـه كه واحد هدف كي نه ،گيرد مى
ن اختالفات باشـد و بـه اخـتالل نظـام اجتمـاع دتي شدىيدايتواند عامل پىم اهداف،

  .)۱۷۷ص، ۲ و ج،۵۷۶ص، ۳، جهمان(منجر شود 
 همچـون (ىدرونـ زيـغرا سـركوب اجتمـاع، ليتشك در اضطرار چون ىعواملبنابراين 

ت منـابع و ي، محـدود...)و يـىگرا ىماد نامحدود، هىخوا ىآزاد استخدام، و هىخودخوا
ن طبقـات و تفـاوت در عـادات و ايـمازهـا، اخـتالف يدر نش تنـوع يكثرت تقاضـا، افـزا

 كـه اسـت يهىبـد عوامـل، نيا تعدد به توجه با. كشاند ىاخالق، جامعه را به اختالف م
  .ديشياند ىا چاره ىنابود و اختالف آفت از جامعه حفظ ىبرا ديبا

 رفـع باعـث آنهـا بـه عمل كه داند ى مىنين قوانن چاره را در تدرضي اعالمه طباطبايى
، ىبه اعتقـاد و. )۱۷۸ـ۱۷۷ص، ۲، جهمان( برهاند هىتبا خطر از را بشر نوع و شود اختالف

 توانـد ى نمىچ اجتماعيه قانون در رفع اختالفات و حفظ جامعه، ىاتيبا توجه به نقش ح
ت و تـوحش يزان مـدنيـن قـانون بـر حـسب ميته االب. دهد ادامه خود اتيح به آن بدون

در روى  اما بـه هـر ١ .كند ى آنان فرق مى و سازمان حكومتىرجوامع و اختالف سطح فك
 باعـث آن وجـود و است آن ىاعضا اكثر احترام مورد كه دارد وجود ىمقررات ىا هر جامعه

، ۱۳۷۰، همـان( مـرج و هـرج و آشـوب از ىريجلـوگ جامعـه، افـراد نيـب تيميصم حفظ
 جامعه ىن بقاياد، تضمن حقوق افري، تأم)۱۹۳ ص،۱۳۸۸، همان(، حفظ اعتدال )۱۴ـ۱۳ص

زناپـذير و حل اختالفات ى، منظم شدن امور مختلف زندگ)۱۴۶ص، همان(و نوع بشر   گ
 و سـعادت لهيوسـ نيبد تا دهد ى قرار م، كه سزاوار آن استيى فرد را در جاهر و شود ىم

 بـشر نقـص و كمـال ٔهن مرحلي است كه بى پس، قانون امر.ابدديص را خود ىوجود كمال
عالمـه ( كنـد ىمـ تيهـدا وجـودش يىنهـا هـدف سـمت بـه را ناقص انسان و رددا قرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرا و قوانين دينى و االهى مراجعه توان به مباحث عالمه در باب تفاوت قوانين مادىدر اين زمينه مى .١
  .ته نشده استجا قانون به طور كلى مد نظر است و در نتيجه به اين مباحث پرداخالبته در اين. كرد



 ...ييل جامعه از منظر عالمه طباطباي تشکيمبان 
١٧٩  

. گانه راه حفظ فرد و جامعه اسـتيب، قانون ين ترتيبه ا. )۳۸۸ص، ۱۰ ، ج۱۳۸۶، طباطبائى
  . داند ى مطلوب مى از قانون را امرىروي انسان پبنابراين

  يتي تربيهاداللت
 اصولى به توان  تشكيل جامعه، مىكيفيت ٔهدرشار طباطبايى عالمه هاى بر مبناى انديشه

يت براى  كه است كلى هايى  قواعد عامه يا دستورالعملاصول،. يافت دست اجتماعى ت
يتى تدابير در عمل راهنماى عنوان به تحقق . )۸۷ص ،۱، ج۱۳۸۹، باقرى(د شو  استفاده مىت

 اصول و ، در ادامه.ى متناسب با آن استها هر يک از اين اصول، در گرو استفاده از روش
يت اجتماعى بر اساس مبانى تشكيل جامعه بررسى مىروش  .دشو هاى ت

  يگراستخدام:  اوليمبنا
 انـسان ى فطـرىهـاىژگـ از رضىكـي ىگر استخدام، ذكر شدىكه در بخش مبان چنان

ن معنـا اسـت كـه انـسان يـ بـه اىژگن رضيا. داردىل جامعه وامي را به تشكىاست كه و
هـا بـه نفـع  رد و از آنيرا به خدمت بگ) ها انسانىحت( موجودات ٔهخواهد همىهمواره م

ت ي در نهاىژگن رضيجا كه ااز آن. )۲۸۶ص، ۱۶، ج۱۳۸۶، عالمه طباطبائى(خود استفاده كند 
ت يـ اسـتخراج اصـول تى بـرايىتواند به عنـوان مبنـاىانجامد، مىل جامعه ميبه تشك
ت يـن مبنا، تعاون و تعهد دو اصل مهم در تير اساس اب. ردي مورد توجه قرار گىاجتماع
  . هستندىاجتماع

  تعاون: يكاصل 
ــاصــل در تنخــستين  ــاىت اجتمــاعي ــر مبن ــه ب ــى، اصــل تعــاون اســت ك  ٔهز غ

  .ديآ ىم دست به ىطلب استخدام
ـن گفته شد، اشتراك انسانيش از ايكه پ چنان  اسـتخدام بـه تـضاد منـافع ٔهزها در غ

رد بـه همـان انـدازه كـه خـودش از يد بپـذي فرد باهر تضاد، نيا رفع منظور به. انجامد ىم
 تعـاون و جامعـه ليتـشك به امر نيا. رنديبگ بهره ىو از زين ها آن، كندىگران استفاده ميد
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 در كند، مى استخدام خود نفع به را كس همه و چيز همه انسان كه  يعنى، با آن.انجامد مى
زه ناي در كه نوعانش هم مورد  اشـتراكى ٔه جاى استخدام بـه اسـتفادمشتركند، به او با غ

هاى  نتايج فعاليت،در اين تعاون. )۲۰۸-۱۷۶ص، ۱۳۷۹، عالمه طباطبائى( پردازد مى) تعاون(
شود يا به عبارتى هر فرد بر حسب وزن اجتماعى خود از  مجموع افراد با هم معاوضه مى

  .)۳۰ـ۲۹ص، ۳ج، ۱۳۷۰، عالمه طباطبائى(د كنمى استفاده افراد ٔهمحصوالت كار هم
 مـورد توجـه قـرار ىت اجتمـاعي از اصول تىكيد به عنوان ين اساس، تعاون بايبر ا

 ىابنـد كـه در زنـدگي پـرورش ىد طورين اصل بدان معنا است كه افراد بايكارشرد ا. رديگ
 ىاريـدن و  رسـانىاري مطلوب را در ىز كنند و تحقق زندگيه پرىش همواره از تكروخىص

ر و يـ اسـت كـه در راه خى تعـاون، است كه تعاون مورد نظـر عالمـهگفتنى. گرفتن بدانند
  : ر گناهيدن به كمال باشد نه در مسيرس

 رسيدن راه شدن ترآسان در افراد، تعاون جزه ب چيزى تواندمى اجتماع مگر
 هـم دست به دست افراد كه است همين اجتماع نه، باشد؟ بوده كمال به

 بـراى كه هدفى از درجه نهايت و كمال حد به را خود هاى طبيعت و ندده
  .)۵۷۰ص، ۱، ج۱۳۸۶، عالمه طباطبائى( برسانند ]اند[شده خلق آن

 مفهوم ،ى اسالمىت اجتماعيدهد كه كارشرد اصل تعاون در تىن نكته نشان ميا
ست كه تعاون ن اي بلكه مهم ا نيست؛ِن معنا كه صرف تعاون مد نظريبه ا.  داردىخاص

بردارى   را كه به منظور بهرهى، تعاونعالمهل ين دليبه هم. دده ى مرخ ىزيبر سر چه چ
 ،۴، جهمان( رديگ ىى انجام ميايات مادى و دنياى حي از حداكثر مزاىجمع دسته

را ) ت و تعدى بر حقوق مردميسلب امن(ز تعاون بر گناه و عدوان ي و ن)۱۷۱ ـ ۱۶۹ص
 مىسالا ٔه جامعىعني. داندىن ما و تقوا را روش مؤمنىكياون در نشمارد و تعىمردود م

ب، به ين ترتيبه ا. )۲۶۶ـ۱۳۱ص، ۵، جهمان(مان و عمل صالح اجتماع كنند يد بر ايبا
 را به وجود آورد كه افراد با ىطيد شراي با،ىت اجتماعير در تيمنظور استفاده از اصل اخ

  . نكنندىهگر كوتايكدي ىارير از ين مسيک بپردازند و در ايكمک هم به اعمال ن
 سر و كـار دارد، بـه طـور ى با اهداف آموزشًماي، اگرچه مستقى مشاركتىريادگيروش 
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در روش . كنـد مـى كمك همكارى، رضژه به اجتماعى، هاى جانبى به تقىصت بسيارى از مهارت
يان بايد با يكديگر و بدون نظر شخصى، به طور مث بـت كـار كننـد تـا يادگيرى مشاركتى، مت

 الزم منظـور، بـدين. نماينـد كسب نيز هايى عالوه بر يارى رساندن به آموزش يكديگر، مهارت
 و كارآمـدى كـه آيـد وجـود بـه كـارى تقسيم شود؛ يعنى تقسيم افراد ٔههم بين تكاليف است

 شنقـ و اسـت مسؤوليتى داراى افراد از يك هر ترتيب، اين به. دهد افزايش را گروه بستگى هم
بـه . )۲۸۱ــ۲۷۴ص، ۱۳۸۵، جـىصس بـروس و ديگـران( دارد عهـده بـر اهداف به نيل در را خاصى

 علـوم تـديصس در و رود مـى كـار بـه يادگيرى افزايش منظور به روش اين كه همين دليل، با آن
يت براى نتايجى داراى شود، مى استفاده مختلف   .باشد مى نيز اجتماعى ت

و  اعـضاى گــروه تــالش كننــد ٔهروش، الزم اســت همــآميـز ايــن  اجــراى موفقيــتبـراى
ن وجه ممكن انجام دهندؤمس   . )۱۴۸ ص،۱۸  ج،۱۳۸۶، عالمه طباطبائى( وليت خود را به بهت

ش احساسات ي باعث افزا،ىمشاركت ىريادگي روش در موجود ىكارهمبه اين ترتيب، 
 نـسبت مثبت ىها جاد روابط و نگرشي و انزوا و ايىگر، كاهش جدايكديمثبت نسبت به 

خش كـار ىبـرا را افـراد تـوان روش، نيا. شود ىم گريكدي به  شيافـزا گريكـدي بـا ثمـ
 از و دهنـد انجـام بهتـر را ىكـار هـر كـه كنـد ىمـ كمـك ها آن به قط نيا از و دهد ىم

. )۲۷۵ص، ۱۳۸۵، جىصس بروس و ديگران( شوند برخوردار ىتر شيب ىاجتماع ىكل ىها مهارت
ـىك روش آموزشـيـ ى مشاركتىريادگيروش ب، ين ترتيبه ا ش يق افـزا اسـت كـه از ط

  .رساند ىم ىاري زين ىاجتماع تيت اهداف تحقق به گر،يكدي با كار ىها مهارت

  تعهد: دواصل 
 در يى مبنـاى، از تعهـد بـه عنـوان عـاملىل اجتماعـات بـشريت تـشكيفيدر بحث ك

 ىاجتمـاع تيـت اصـول از ىكـي عنـوان به تعهد جا نيدر ا. ل جامعه نام برده شديتشك
  .رديگ ى بحث قرار ممورد

ن يـا. ات بـشر اسـت، خىضى وفا به عهد و زشتى عهدشكنى از فطعالمهبه اعتقاد 
 ىل جامعـه و  برقـراريتـشك و ؛ برخـوردار اسـتىت خاصـيـژه در جامعه از اهمرض امر به
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عالمــه (دارد  ى كـه انــسان را از خطـر اســتخدام و اسـتثمار در امــان مـىعـدالت اجتمــاع
ل ي تـشكى چراكه بـرا؛ ممكن است،ن تعهدي تنها با وجود ا)۲۵۹ص، ۵ ، ج۱۳۸۶، طباطبائى

 بـه ىگر قائل شوند و متعهد گردند كـه همگـيكدي ى براىد حقوق متقابليجامعه، افراد با
 هـا گـران همـان مقـدار كـه از آني هر فرد در برخورد با دىعني. ن حقوق احترام بگذارنديا

 خـود را كند، آزادى محدود مىمند باشد و همان قدر كه آنان را شان سودي برا،ردب ىم سود
ن يـبـه ا.  خـود بخواهـدى را تنهـا بـراى و حقـوق اجتمـاعىنكه آزادي بداند؛ نه ادودمح
، ۱۰، جهمـان( خـود عمـل كنـد ىالت شخـصيد بر اسـاس تمـايچ كس نبايهب، يترت

بند باشند و در چهـارچوب آن بـه يپا ى اجتماعىماني بلكه الزم است همه به پ،)۵۵۶ص
  . احترام بگذارندگرانيحقوق د

را  يسـ؛ برخـوردار اسـتىت خاصـيـ، از اهمىت اجتمـاعيتوجه به اصل تعهد در ت
 نيـا بـه. كننـد ىنمـ تجـاوز گريكـدي حقـوق به ،باشند بندي افراد به تعهدات خود پاىوقت
اموزنـد در ياسـت كـه افـراد بن معنا يبد ى،اجتماع تيت در حاضر اصل كارشرد ب،يترت

   .باشند متعهد گرانيد حقوق تيرعا به ...يا خانواده و مدرسهجامعه 
گـران و التـزام يت حقـوق ديـبند ساختن افراد بـه رعايتواند در پاى كه مىگريروش د

  . ه استيق و تنب به تعهدات مؤثر باشد، روش تشىصىعمل
ن حقـوق و يـت ايـ رعاىت و بـراگران، مجـازاي تجاوز به حقوق دىن روش، برايدر ا

ن پـاداش يـا. )۲۱۱ص، ۱۱، ج همـان( شـود ى به آن، پاداش در نظر گرفته مىبنديب پايترغ
، همـان( كنـدخالف آن را از نظـرش دور و گران متعهد يتواند فرد را نسبت به حقوق دىم
 بـه. دهـد ىم كاهش را حقوق نقض تكرار احتمال مجازات و هيتنب كه  چنان؛)۴۳۹ص، ۷ج
  .گرنديكدي مكمل ىت اجتماعيه در تيق و تنب روش تشىص،بين ترتيا

ّ شدت مجـازات ً اوال: استىت چند نكته ضروري رعا،هيق و تنب روش تشىصىدر اجرا
 كـه از فرمـانش تخلـف ى همچون نفس عمل، فاعل آن، فردىه به عوامل گوناگونيدر تنب

ن عمـل و يـب اسـت الزم كـه آندوم .  داردىزان ضرر واردشده به جامعـه بـستگيشده و م
 باشـد كـه ى ضـررٔهزان مجازات بـه انـدازي مىعني ؛ت وجود داشته باشدي سنخ،مجازات
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 متخلـف، مجازات از ىپوش چشم كه ني و باالخره ا،عمل فرد به جامعه وارد ساخته است
، ۶، جهمــان( ستيـن زيجـا هرگـز نــدادن پـاداش امـا اسـت؛ مجــاز ىطيشـرا تيـرعا بـا
  .)۵۱۹ ـ ۵۱۵ص

يت اجتماعى، منوط به درونى شدن  ر پايان بايد گفت از آند جايى كه تحقق واقعى ت
يـت، ٔهآن است، تشىصق و تنبيه بيرونى تنها در مراحل اولي  امـا. دارد اسـتفاده قابليـت ت

توانـد بـه كنترلـى تديصج مى ، بهشودين روش بيرونى، اگر با رعايت شرايط آن استفاده هم
هـا و  فارغ از پـاداش، اين زمان، التزام فرد به رعايت حقوق ديگراندر. درونى تبديل شود

  . گيرد انجام مىىه رضايت خاطر درونى يا جلب نظر االراىكيفرهاى بيرونى و تنها ب

   اختالفيريناپذاجتناب:  دوميمبنا
زناپذير  ىبروز اختالف در جامعه امر ن اخـتالف يـ رفـع اى بـراىااگر چاره. استگ

ت خـود را يـتوانـد موجودىشـود و نمـىده مـي جامعه به هرج و مرج كش،نشودده يشياند
  .ندكحفظ 

ل اجتمـاع، افـراد را بـه ين اختالف، آن است كه اضطرار در تـشكي بروز اىعلت اصل
ن يـا. )۱۲۷ص، )تا بى(، عالمه طباطبائى(كند  اجتماعى مىود يختن قي طالب گسىعيطور طب

يـى گرا ىمـاد  ونامحـدود هىخـوا ى، آزادىگـردام چون استخىزياضطرار با سركوب غرا
 در تنـوع شيافـزا تقاضـا، كثـرت و منابع تيمحدود چون ىطيشرا كنار در و است همراه

 در اخـتالف بـروز امكـان اخـالق، و عـادات در اختالف و طبقات نميا اختالف ازها،ين
ن  تـدرضىول اص،ىت اجتماعي است كه در تىضروربنابراين . دهد ىم شيافزا را جامعه

تـوان اصـل ىن اساس، مـيبر ا. ابديزان بروز اختالف كاهش يشود كه با استفاده از آن، م
  . را مورد توجه قرار دادى و اصل برابرىغلبه بر خودمحور

  ي غلبه بر خودمحورسهاصل 
ـ ىارضـا در افـراط ٔهجـينت در كه است انسانهاى  خصلت از ىكي ىخودمحور  ٔهزغ

زعالمهبه اعتقاد . ديآ ىمه وجود ب ىگر استخدام   :شود استخدام باعث میٔه غ
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هاى ديگر حـوائج خـود را  انسانى و يا انسانٔههر انسانى بخواهد به وسيل«
 ٔهگاه برايش ممكن اسـت كـه اراد آن.  خود را گسترش دهدٔهبر آورد و سلط

 هـا بكننـد خواهـد آن ها تحميل كند تا هـر چـه او مـىخود را بر آن انسان
  .)۱۴۶ ص ،۴ ، ج۱۳۸۶، ه طباطبائىعالم(

انديشد؛ حتى اگر رسيدن به اين منافع، ساير به اين ترتيب، فرد تنها به منافع خود مى
 خوشبختى خود شرايط بـدبختى ديگـران را اى يعنى حاضر است بر؛افراد را متضرر سازد

 .)۱۵۴ ص،۱۳۸۸، عالمه طباطبائى(ند كفراهم سازد و اين خود، موجوديت جامعه را تهديد مى
ز كه صورتى در شود با اين توضيحات، معلوم مى  نـشود، تعـديل و كنتـرل اسـتخدام ٔهغ

زه اين تعديل االهى، قانون دليل، همين به. دآيدر پى  ناخوشايندى نتايج  عنوان به را غ
  .آيد مى دست به جا همين از خودمحورى بر غلبه اصل. گيرد ود در نظر مىخ مبانى از يكى

چـون و هـا را بـى هاى گزافى دارد كـه آن، انسان در سنين كودكى خواستهعالمهتقاد به اع
پوشـى از تقاضـاهاى  بايـد چـشم،شـودتديصج كه وارد اجتمـاع مـى اما به. دكنچرا مطرح مى

 .اش غلبـه كنـد و بتوانـد بـر خودمحـورى)۸۹ــ۸۸ص، ۱۳۸۵، عالمـه طباطبـائى(گزاف را بياموزد 
 خـود، نيازهـاى از فراتر افراد جامعه،يت اجتماعى بدان معنا است كه كارشرد اين اصل در ت

  .ارج گردندخ خودمحورى چهارچوب از ترتيب اين به و بينديشند نيز ديگران منافع به
ـايمجاد مودت يا  از ىكـي  گر،يكـدي بـه هـاك كـردن دليـق نزدن افراد جامعـه از ط
  .  استى غلبه بر خودمحورى مؤثر براىها روش

، ۱۶ ، ج۱۳۸۶، عالمـه طباطبـائى(محبتى است كه اثـرش در عمـل آشـكار باشـد مودت 
 ،۱۹، جهمـان(تقىصت عقايد مـشترک مانند اين محبت با استفاده از راهكارهايى . )۲۵۰ص
 و برطـرف ،)۱۸۱ص ،۱۸، ج همـان( يكديگر براى پيـشرفت در راه خـدا به كمک ،)۳۹۹ص

ها   شدن دلتر آيد و باعث نزديکىم جودو به )۵۸۳ ص،۲ ، جهمان(يازهاى يكديگر ن كردن
  .گرددمىبه يكديگر 

 ؛دهـد ىوند مـيگر پيكدين معنا، افراد جدا از هم را به يجاد مودت در ايكارشرد روش ا
 ىسازد؛ به نحـو ه مىي اخالق و افعالشان را به هم شبو ندك ىم سو فهم و ادراكشان را هم
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ن اتحاد، هر فرد منـافع ي اظهوربا . )۶۰۸ص، ۵ ، جهمان(اند  ا شخص واحدى شدهكه گىص
. گران را متـضرر سـازدي د، نفع خوداىشود برىند و حاضر نميبى مىكيگران را يخود و د

 خـارج ى و خودمحـورىني، افـراد را از حـصار خـودبىگـر، محبـت و دوسـتيبه عبارت د
  . سازدى جز خود معطوف مىسازد و توجه آنان را به افراد ىم

  يبرابر: چهاراصل 
 افراد ،ىا  است كه در هر جامعهىعيها، طبدت و تفاوت استعدايبا توجه به اصل مالك

 هـا تفـاوت نيـا. باشـند متفاوت... و مقام ثروت، مثل ىماد و ىظاهر ازاتيامت لحاظ از
  . نجامديب جامعه در نابرابر روابط بروز به تواند ىم

تى اسـت كـه او را از  كمـاالطالـب و دارد طلـب ى برتـرىگر، انسان فطرتـي دىاز سو
تـوان انتظـار داشـت كـه از تـالش ى نمبنابراين. )۴۸۹ص، ۱۸ ، جهمان( كنديگران ممتاز د

ـ از ىحتـ انـسان، ىطلبـ ىفطرت برتـر. ن كماالت چشم بپوشدي به اىابي دستىبرا  قط
ر نگرش افراد نسبت بـه نـوع يي تغىتوان براىاما م. ستي نمهار قابل زين ىاجتماع تيت

  .  تالش كرد،شودى مى برترٔهي كه ماىزاتايامت
  : ىاسالم ٔهك جامعي، در عالمهبه اعتقاد 

 چنين نيست كه بعـضى بـر بعـضى .باشند افراد اجتماع همه نظير هم مى
تنهـا تفـاوتى . ديگر برترى داشته باشند و يا بخواهند برترى و تفاخر نمايند

حه و ا،كه بين مسلمين هست ستعداد اقتـضاى  همان تفاوتى است كه ق
آن را دارد و از آن ساكت نيست و آن تنها و تنها تقوا است كه زمـام آن بـه 

با ايـن حـساب در ريضـم ...  نه به دست مردم ،دست خداى تعالى است
مور، رئيس و مرئوس، حـر أ بين حاكم و محكوم، امير و م،اجتماعى اسالم

 فرقى نيست؛ يعنـى چيه... و برده، مرد و زن، غنى و فقير، صغير و كبير و
ان قانون دينى، در حقـشان برابرنـد و همچـنين از جهـت نبـود  از نظر ج

 .ن اجتماعى در يك سطح و در يك افقنـدو طبقاتى در شؤٔهتفاضل و فاصل
  .)۱۹۵ص، ۴ ، جهمان(
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ز ق مالك تقوا پاسخ گفته مى برترىٔهوقتی در اسالم غ يـت طلبى از ط شـود، در ت
  . نگرش افراد در اين مسير پرداختىده به جهتاجتماعى نيز بايد 

ن معنـا ي به اى و شؤون اجتماعى از حقوق قانونى در برخوردارىتساوگفتنى است كه 
 ؛ يسـراشـوند برخوردار ىاجتماع ىايمزا ٔههم از كساني طور به جامعه افراد ٔهست كه همين

تماع، هـر كـس بـه  در اجكه است معنا نيبد ىتساو بلكه ؛ندارد امكان هم ىزيچ نيچن
 هر صاحب حقى به حق خود برسـد؛ بـدون و كند شرفتيپ خود استعداد و يىتوانا ٔهانداز

، ۲ ، جهمـان(ا باطل گردد ي فراموش ىا حقيد ي به وجود آىن حقوق مزاحمتين اايمكه  نيا
ن يـسـازد كـه از اىتر، فرد را مجاز نمـ شي از استعداد بى برخورداربنابراين. )۴۱۴-۴۱۳ص

هـا را از  ا آنيـرد يـگـران بهـره بگي دىها و اسـتعدادهايى تواناى محدودسازىاد برااستعد
 بتوانـد تقـوا را ىت اجتماعي تى وقتًمسلما.  كند خود محرومى استعدادهاىشكوفاساز

را افراد باتقوا، به  يس؛ابديىز تحقق مي نىن تساوي به مردم بقبوالند، اىبه عنوان عامل برتر
گـران يتنهـا بـه حقـوق د خود باشـند، نـهى براىل كسب منفعت و برتر آنكه به دنباىجا

 بـه ى بلكـه حتـ، وسع خود رشد كندٔهدهند هر كس به اندازىگذارند و اجازه مىاحترام م
  .كنند ىها كمك م رشد آن
 ىن معنـا اسـت كـه بـراي به ا،ىت اجتماعي در تىب، كارشرد اصل برابرين ترتيبه ا

 ىزيـ چراكه هر گـاه افـراد چ؛ تالش شودىجاد برتريبت به عوامل ادگاه افراد نسير دييتغ
 و داننـد ىر افراد جامعه برابر و برادر مـي ندانند، همواره خود را با ساىار برتريجز تقوا را مع

 به ديبا ىاجتماع تيت در ن،يا بر عالوه. رديگ ىم شكل آنها نيب ىسالم روابط جهينت در
 بـهرا  ىطيشـرا آنـان تـك تـك ىبـرا و گذاشت احترام انيمت ىها يىتوانا و استعدادها

 كـه ىازاتيـامت بـه و كننـد شرفتيپ خودهاى  و قابليت وسع ٔهانداز به بتوانند كه آورد وجود
  . برسند،ق آن هستنديال
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  يتي تربيها روش

   روش اصالح نگرش و عمل.يك
ش يبـه نمـا و ىازات ظـاهريـن علل اختالفات در جامعـه، وجـود امتت از مهمىكي

روش اصـالح . شودى در جامعه مىادمشكالت يسمنشأ ن اختالف يا. گذاشتن آن است
  . ندك ىريوگجل مشكل نيا بروز از تواند ى است كه مىنگرش و عمل، روش

ب يـن ترتيبه ا ؛كند  مىريي، تغىجاد برترين روش، نگرش افراد نسبت به عوامل ايدر ا
 ىاز ارزش اجتمـاع... از ثـروت، قـدرت، مقـام و ى ناشـىها ىازات و برتري امتىكه تمام

 افـراد ٔهيـ بـر بقىاليازات خيه بر قدرت موهوم و امتيتواند با تكىنم ىكس گريد و افتند ىم
جامعه برترى بجىصد و فخر بفروشد و از آنان توقع كرنش داشته باشد يا بخواهد بر اساس 

 .)۶۳ص، ۱۳۷۹، عالمه طباطبائى(ند ف اجتماعى خود سر باز بزياين امتيازات از برخى از وظا
 عمـل افـراد در نظـر ى بـرايىهاتي نگرش فوق، محدودىسازىدرونبراى گر، ي دىاز سو

 ٔهدگاه طبقـيـرمعمـول از ديمخـارج غ(ر يكـه اسـراف و تبـذ نيـاز جملـه ا. شود ىگرفته م
 مظـاهر شيـآرا و تجمـل نقره، و طال ظروف استعمال شهرت، لباس از استفاده ،)متوسط

 جامعـه كـل نفـع بـه هـم امر نيا. برود نيب از تظاهر تا شود ىم اعالم ممنوع... و ىندگز
 مـستمندان ٔهنـي آنـان، باعـث خـشم و كتظـاهر رايسـ ؛ثروتمنـدان خود نفع به هم و است

ن يبه ا. )۵۸۸-۵۸۷ص، ۲ ، ج۱۳۸۶، عالمه طباطبـائىو  ،۵۴ص، )تا بى(، طباطبائىعالمه (شود ىم
ازات يـ در قـسمت اول، ارزش امت:شودىل ميدو قسمت مشابه تشكر از يب، روش اخيترت

 از وجـود ىكـه توجـه بـه مـاده جزئـ نياما نظر به ا). اصالح نگرش(شود ى لغو مىظاهر
 مقاومت كنـد، در ى مادىها از جاذبهى نتواند در برابر برخىانسان است و ممكن است و

گـردد ىهـا ممنـوع اعـالم مـىش گذاشـتن برتـرين روش، تظاهر و به نمـايقسمت دوم ا
 ).اصالح عمل(
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  روش انفاق. دو
ـ از كـه دانـد ىمـ ىاجتمـاع تيـت ىها  از روشىكي انفاق را عالمه  هـم آن، قط
  .ديآ ىم وجود به تيميصم و محبت ،ىبرابر هم و شود ى افراد جامعه رفع ممشكالت

ن از  آى واحـد اسـت كـه اعـضاى تنـچـون انـسانى همٔه، جامععالمهدگاه يمطابق د
وط مط شـود ىن ارتباط، باعث ميا وجود. شوند ىق اهداف و اغراض مشترك به هم م

 بنـابراين. )۵۹۵ص، ۲ ، جهمـان(ر بگـذارد ير اعـضا تـأثي هر عضو بر سـايىمشكل و ناكارا
 نيـا ديـد ديـبا حال.  استريناپذ  است كه استفاده از آن در جامعه اجتنابى روش،انفاق
  . دارد ىديفوا چه و دگرد ىم اجرا چگونه روش

 در ى به محرومان و رفع نـابرابرىدگي كمك و رسى براى از  انفاق به عنوان روشعالمه
 رفـع شـامل ،ىمال مشكالت رفع بر عالوه را آن و برد ى نام م)۵۸۷ص، ۲ ، جهمان(جامعه 

 از حـوائج و مـشكالت نيـا رفـع. دانـد ىمـ زيـن) تيـت و ميـتعل مثـل (ىنوع ىازهاين
 ىناشـ رذائل ىجا به جهينت در و بهتر شود آنان وضع كه شود ىم باعث ،جامعه محرومان

 ىوسـتگيبا توجه به پ. دي و نشاط به وجود آى و در عملشان شادمحبت دلشان در فقر، از
 كـه ايـن؛ مـشروط بـر اسـت جامعه  افرادٔهج به سود همين نتاي به اىابيافراد جامعه، دست

 يى مانندها زهياما اگر انفاق بر اساس انگ. رديگ جامان خدا ىرضا ليتحص هدف با انفاق
 وجـود آن در محرومـان اسـتثمار و اسـتخدام ىنـوع رد،يگ انجامى طبقات ٔهفاصل كردن كم

  . است همراه ىشخص ىها زهيانگ با آنان به كمك رايس ؛دارد

  ت خانوادهياهم:  سوميمبنا
گر به دنبال ي دىهاگامو ت ل اجتماع اسيگام تشكنخستين به اعتقاد عالمه، ازدواج، 

ج بـه تـديص  در خـانواده، بـهنـسل ديـتول كـه چرا. )۱۴۶ص، ۴، جهمان(شود ىآن برداشته م
 و شـود ىمـ منجر ىدودمان و ىا رهيعش ،ىا لهيقب تر بزرگ ٔهل جامعيت و تشكيش جمعيافزا

مجتمـع د به اصالح ي ابتدا با، اصالح جامعهى برابنابراين. سازدىم ميعظ ىامت سرانجام
را خـانواده اسـت كـه در يس. )۴۷۹ص، ۱۲، جهمان( پرداخت) خاندان و خانواده (تر كوچك
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  .انجامد ىجاد جامعه ميت به اينها
ا يـم ثـروت موجـود در دني جامعه و تقسى اجزايىن، خانواده باعث شناسايعالوه بر ا

 ، جهمـان( در حفـظ اجتمـاع دارد ى اساسىب، نقشين ترتيشود و به اىم) ق ارثاز ط(

ت، يجاد مودت، الفـت، معاضـدت، عـصبي باعث اىشاونددر ضمن، خىص. )۲۳۹ص، ۴
 به دست ىا در صورتين مزاي أههم. )۳۹۲ص، ۱۹، جهمان(گردد ىدر جامعه م... خدمت و

ن اساس، اصل اصالح مبنـا كـه يبر ا.  برخوردار باشدىد كه خانواده از سالمت كافيآىم
ت يـگـر در تي دىصالح جامعه نظر دارد، بـه عنـوان اصـلبه اصالح خانواده به منظور ا

  .رديگى مورد توجه قرار مىاجتماع

  اصالح مبنا: پنجاصل 
در نتيجـه . ديـآ ىم وجود به ها خانواده ىاعضا ٔهتوسع از جامعه فوق، ىبر اساس مبنا

ب، اصـالح خـانواده يـرتت نيا به. گردد ىم سالم ٔهجامع ليتشك باعث خانواده، ىسالمت
خشىنقش مهم) ل جامعهي تشكىه عنوان مبناب(   . داردىت اجتماعي تى در اث

 و ىد بـه بهبـود روابـط خـانوادگيـ، باىت اجتمـاعيـن اصل در تيبه منظور كارشرد ا
  :عالمهن روابط به اعتقاد ي چرا كه ا؛ مبذول داشتى توجه كاف،ىشاوندخىص

ن روابط اجتماعى اسـت كـه قـوام و اسـتوارى از بزرگ  انـسانى ٔهجامعـت
اى است طبيعى كه زن و شـوهر را بـه حـال  ها است، و همين وسيله بدان

بنـابراين از نظـر سـنت . گذارد از هم جدا شـوند اجتماع نگه داشته و نمى
اجتماعى و به حكم فطرت، الزم است آدمى پـدر و مـادر خـود را احتـرام 

ـان  يسرا كه اگر ايـن حكـم در اج؛كند و به ايشان احسان نمايد تمـاع ج
 آن ً يـك بيگانـه را بكننـد، قطعـأهنيابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامل

، همان( گردد  اجتماع به كلى از هم گسيخته مىٔهعاطفه از بين رفته و شيراز
   .)۱۰۹ص، ۱۳ ج

 به عنوان ،از سوى ديگر، تقىصت محبت بين زن و شوهر و نيز محبت آن دو به فرزندان
همچنين پـرداختن بـه . )۲۵۰ص، ۱۶ ، جهمان( بايد مورد توجه قرار گيرد عوامل بقاى نسل
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 اما در صورت وجود اختالل در خانواده، ساير . است ضرورى،تقىصت روابط خىصشاوندى
يتى نيز نمى  مبنا اصالح از اين رو اصل. باشند موفق خود نقش ايفاى در توانند نهادهاى ت

ن مهم از يكى يت اصول ت  بـا فرزنـدان روابـط اصـالح قالـب در كه است ىاجتماع ت
  .گيرد مىقرار توجه مورد خىصشاوندى، روابط و يكديگر با والدين روابط والدين،

 ؛ستيـن اكرام و احترام مستحق نيوالد ٔهچ كس به اندازيه، در جامعه عالمهبه اعتقاد 
 ونيمـد هـا را به آن كه انسان به آن اتكا دارد و وجودش هستند ىا شه اصل و يصها آن رايس

 روابـط نتـ بـزرگ از ىكـي فرزندان، و نيوالد ىعاطف ٔهرابط. )۳۲۹ص، ۱ ، جهمان( است
ن يـبـه هم.  داردى انسانى بـه آن بـستگٔه و استوارى جامعىندگيپا كه است اى ىاجتماع

ر يـدر غ. نـديشان احسان نمايد به پدر و مادر خود احترام بگذارند و به ايل، فرزندان بايدل
خته ي اجتمـاع از هـم گـسٔهرازي شـو رود ىن مـي از بىوند خانوادگين صورت، عاطفه و پيا

  . )۱۰۹ص، ۱۳ ، جهمان(گردد  مى
 است كه ىت اجتماعيه در تاستفاد مورد ىها روش نت مهم از ىكنيز ي ارحام ٔهصل

 ىشاوند، خىصـعالمهبه اعتقاد . گردد ىشاوندان مش محبت در خانواده و خىصيباعث افزا
َنسب  اسـالم بنابراين.  انعقاد اجتماع استىعيسبب طب) ى و اشتراك سلولىاتحاد خون (ىَ

عالمـه ( كنـد ىمـ دعـوت رحم ٔه، افراد جامعه را به صلىعين اتحاد و ارتباط طبيبه پاس ا
 مـادر و پدر كي از كه شود ى گفته مىشاوندانارحام به خىص. )۱۵۷-۱۵۸ص ،۱۳۷۰، طباطبائى
 جسم، بر عالوه كه دارد وجود حقيقى وحدتى و اتصال ها آن بين و اند متولد شده ١مشترك

ن قوى از يكى رحم  رو، اين از. گذارد مى تأثير نيز ها  خلق و خوى آندر  اسـت عواملى ت
ن يـا. )۲۳۴ص، ۴، جهمـان( گردد مى خىصشاوندان بين در دوستى و آشتى التيام، باعث كه

 تـا ىاجتمـاع تيـت مباحث و ىاجتماع ىمبان رد عالمه چرا كه دهد ىموضوع، نشان م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جا منظور از داشتن پدر و مادر مـشترك، داشـتن جـد يـا  ًبا توجه به مفهوم خىصشاوندى، ظاهرا در اين .١
به اين ترتيب، فرزندان يك خواهر و برادر چون والدين پدر و مادرشـان، مـشترك . اجداد مشترك است

  .روند است، ارحام يكديگر به شمار مى
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  . دارد ديتأك ،رحم ٔه صلرب حد نيا
 كنـد ىمـ اشاره Ａ ى از امام علىن روش، به كالمي كارشرد اىان چگونگي در بعالمه

 بـه ،ن شـديش خشمگكى از شما نسبت به فردى از ارحام خىصيهر گاه «: نديفرما ىم كه
شاوندان بـه ىصـخ شدن كينزد كه داند ىم نيا در را كالم نيا ٔه فلسفىو» .ك شودياو نزد

 بـا ىكين نزديرا ا يس؛ از اوىبانيت و پشتت حكم رحم است و هم تقىصيرعا هم، گريكدي
تر حكم رحـم را  شيكند كه ب ك مى تحرا ها آن طرف، دو به ىشاوندخىص ٔه رابطىادآوري

، ۴ ، جهمـان( ديـآ ىد مـي پدها ن آنيبديشاره  ،ب، رأفت و رحمتين ترتيبه ا. ت كننديرعا
ن محبت است كـه ت ن و باثباتت شاوندان، قوىن خىصين مودت در بيا. )۲۳۴-۲۳۵ص

د بـر آن، يـد و تأكييـ تأبنـابراين. )۳۴۰ص، ۱۹ ، جهمـان( شـود ى از دل زائـل نمـىبه آسـان
  .باشد جامعه در زيآم محبت روابط تتقىص ىبرا ىروش تواند ىم

  يريگ جهينت
  :ر خالصه كردتوان در جدول يسىن پژوهش را ميز اج حاصل اينتا

ن مبنـا يـاول. ل جامعـه وجـود داردي در تـشكى اساسىن جدول، سه مبنايبر اساس ا
اتش به هر نحو ممكن يدارد براى بقاى حى كه انسان را وامىازه است؛ غىگراستخدام

ـن يـاشـتراک ا. اسـتفاده كنـد) نوعـانشاز جمله هـم(گر ياز موجودات د  ٔهزه در همـغ
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شوند به استخدام متقابل ىها مجبور م آنبدين ترتيب . انجامدىها به تضاد منافع م انسان
 بر اساس تعهد نسبت به حفظ حقوق متقابـل ىجه، تعاون و اجتماع مدنيدر نت. تن دهند

اصـل .  اسـتن مبنـايـ بـر همىت اجتمـاعياصول تعاون و تعهد در ت. ديآ ىبه وجود م
 بـه وجـود آورد كـه افـراد بـا ىطيد شراي با،ىت اجتماعيگر آن است كه در تانيتعاون ب

 ىهـا ش مهارتيق افزا از طى مشاركتىريادگيروش . ک بپردازنديكمک هم به اعمال ن
ت حقـوق يـز بـر رعايـاصـل تعهـد ن. رسـاند ى مىارين اصل يا تحقق به گر،يكدي با كار

ق در برابـر گـران و تـشىصيل تجـاوز بـه حقـوق ده در قبـايد دارد و از روش تنبيمتقابل تأك
  .كندىن حقوق استفاده ميت ايرعا

چون اضـطرار  ـ ىلي اختالف در جامعه است كه بنا بر دالىريناپذ دوم، اجتنابىمبنا
ش تنـوع يت منابع و كثرت تقاضا، افزاي، محدودىز درونيل اجتماع، سركوب غرايدر تشك

ممكـن  ـ ديـآىفاوت در عادات و اخالق به وجود م و ت،ن طبقاتايمازها، اختالف يدر ن
 بــراى مــؤثر ىن قــانون تــدرضاز ايــن رو. ت جامعــه باشــديــ موجودى بــراىديــ تهداســت

ن مبنـا، دو اصـل غلبـه بـر يـبـر اسـاس ا.  اسـتى ضـرور،ا حل اختالفاتي ىريگ شيپ
 بدان معنا اسـت كـه ىاصل غلبه بر خودمحور.  قابل استنتاج استى و برابرىخودمحور

 خـود بـه منـافع ىازهـايراتـر از نف واداشـت را هـا آن ان،يـمت در جانبه د همهيجاد ديبا ا
 چون يىكارهاجاد مودت و با استفاده از راهيق روش ان امر از طيا. شندينديز بيگران نيد

. گـرددىممكن م... شرفت در راه خدا وي پىگر برايكديد مشترک، كمک به يت عقاتقىص
هـا و   آنى افراد جامعه، احترام بـه اسـتعدادهأه برابر دانستن همىه معناز بي نىاصل برابر

تـوان از ى مـ،ن امـريـ تحقق ابراى.  استگان همىشرفت براي رشد و پٔهنيفراهم كردن زم
ز از تظـاهر يـه و پرى ظـاهرىهاىروش اصالح نگرش و عمل استفاده كرد كه به لغو برتر

نه مؤثر است؛ البته بـه شـرط ين زميز در ايرومان ن به محىدگيروش انفاق و رس. پردازد ىم
  .ى صورت پذيردهت االيكه با ن آن

ل ي مـورد توجـه در تـشكىن مبنايل جامعه، سومي گام تشكنخستينخانواده به عنوان 
ش تعـداد افـراد منجـر يرفته به افزا  چراكه ازدواج و توالد حاصل از آن، رفته؛جامعه است
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د بـه يـ اصالح جامعه ابتدا باىبرابنابراين . گيرد شكل مى مي عظىشود و سرانجام امتىم
ب اصل اصـالح مبنـا ين ترتيبه ا. پرداخت) خاندان و خانواده (تر اصالح مجتمع كوچك

ن بـه ين اصل با اتكـا بـه روش اكـرام والـديا.  استى اساسى اصل،ىت اجتماعيدر ت
ت روابـط م با هـدف تقىصـ ارحأهن و فرزندان و روش صلي والدىمنظور حفظ روابط عاطف

  .گرددى محقق م،ز در خانواده و خاندانيآممحبت
  
  

  



 ۱۳۹۱ پياپي دوازدهم،تابستان ، چهارم شماره سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٩٤ 

  منابع
 

يت اسالمى، )۱۳۸۹: (باقرى، خسرو .۱ ، جلد اول، مدرسه، نگاهى ديشاره به ت
 . چاپ بيست و سوم،تهران

 محمدرضا ٔه، ترجمالگوهاى جديد تديصس، )۱۳۸۵: ( و ديگران؛جىصس، بروس .۲
يت، تهرا   . چاپ دوم،نبهرنگى، كمال ت

، جلد دوم، به هاى اسالمىبررسى، )۱۳۸۸: (طباطبايى، سيد محمدحسين .۳
 . بوستان كتاب، قمٔهكوشش سيد هادى خسروشاهى، مؤسس

ن با ،)۱۳۸۸: (ـــــــــــــــــــ .۴  شيعه، مذاكرات و مكاتبات پروفسور هانرى ك
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