
 

 یاجتماع سالمت یمراتب یالگو

 1یاسالم منابع در
 

 2عباس پسندیده

 چکیده

 مراتب ترین مهماز  یاجتماع سالمت ،یانم ینو در ا است انسان سالمت مهم ابعاد از اجتماعی سالمت
 ینا هدف دارند؟ تراز هم ی رتبه ،یسالمت اجتماع یممفاه ی همه یااست که آ ین. مسئله اآید آن به شمار می
 بهره گرفته یبیپژوهش از روش ترک یناست. در ا یدر منابع اسالم یسالمت اجتماع مراتب یپژوهش، بررس

اعتبار  یینتع یروش پانل خبرگان برا و دینی منابع بررسیر د یککالس یلیتحل -یفیشده: روش توص
و  «یاجتماع یمنیا» عنواندر دو  یسالمت اجتماع ی گانه .0 یممفاه که است آن پژوهش ی یافته. ها یافته

است  «یمتعال یرخ»و « متوازن یرخ» ی دو رتبه یدارا یزن یاجتماع یر. خشوند یم بندی رتبه «یاجتماع یرخ»
سنجش  یبرا یدبا نکهیا برآیند. دهند یرا شکل م یسالمت اجتماع ی گانه مراتب سه رفته، روی همکه 

 خیر اجتماعی، ایمنی میانی شاخص سه و یاجتماع یرو خ یمنیا یبا دو شاخص اصل یابزار ی،سالمت اجتماع
و اقدام،  یزیر برنامهدر  یدبا ینکرد. همچن یگانه طراح .0خرد  یها شاخصسپس  و متعالی خیر و متوازن

 .یردترتب مراتب مورد توجه قرار گ
 

 . اسالم اجتماعی، خیر اجتماعی، امنیت ی،سالمت اجتماع مراتب ی،سالمت اجتماع های کلیدی:  واژه
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 مسئله انیب

در  اجتماعی یایرهمتغ هبلک ؛تندیسن یزیولوژیکف یا دهیپدتنها  گرید مت،الو س یماریامروزه ب
 طیشرا .کنند یم یفاا یماریمت و بالدر س یمهم یارنقش بس یاجتماع های هساز ند.لیآنها دخ یدایشپ

 یا نقش عمده یزن تالمو حفظ س یشگیریکه در پ تیلوو معل یاریمبه ب النه تنها در ابت یاجتماع
ک دارند. سبب شد که واژه  یماریمت و بالس ی ینهزم در یاجتماع های سازهر یاثرات فراگ یرچشمگ دیتأ

سازمان  د.وگنجانده ش یمتالاز س یبهداشت جهان سازمان یفتعار یناز نخست یکی در ،یاجتماع
، یاجتماع یتیساز بهز یحالت همچونرا  یمتالس 5907 لدر سا خود ی هدر اساسنام یبهداشت جهان

 (.508: 5799 پور، رحیم و شریعتیاست )کرده  بازگو یماریب نو نه تنها فقدا یو جسم یروان
 یدر مطالعات اجتماع 5937 لرا در سا یمت اجتماعالم سومفه وو بارسل وکبل بار یننخست

جامعه مترادف  یو عملکرد اعضا یتفعال یزانرا با م یمت اجتماعالم سودو مفه نیا مطرح کردند.
در  وناگونگ یها پرسشش کردند تا با طرح التآنا  را ساختند. یسالمت اجتماع صدانستند و شاخ

ت و عملکرد فرد در جامعه برسند. یفعال یزانم به ،یسالمت فرد یتماعو اج ی، روانیجسم ابعاد
و  گرانید اده،وبا خان یو پیوندهای یفیتاز ک فرد یابیرا ارز یمت اجتماعالس 5996 لالرسن در سا

از سالمت فرد  ی، بخشیسالمت اجتماع مقیاسکه است  بر این باورکرده و  بازگو یاجتماع یهاگروه
شامل  عو در واق باشد یاجتماع یطو مح یفرد از زندگ یتا عدم رضای یتانگر رضاکه نش سنجد یرا م

 (.505: 5799 پور، یمو رح یعتیشراست )رفتار( فرد  و)احساس، تفکر  یپاسخ درون
  داردباور  یو سخن رانده است. یمت اجتماعالس ی ینهاست که در زم ینظراناز صاحب ییزک

 است شدنیا یاست که آ پرسش ینمت، پاسخ به االبه س وطت مربمطالعا ی هیخچگمشده در تار هحلق
 یکرد؟ و ارزیابی یاجتماع یایارهجه به معوت نافراد را بدو یو عملکرد شخص یزندگ یفیتک که

 و یمت جسمالس از یشب یزیچ یب در زندگوخ عملکرد ،کند یم بازگو پرسش یندر پاسخ به ا
 ییز(. به نظر ک5796 ،نیا ی)صفار ردیگ یز در برمیرا ن یهای اجتماع و چالش یفتکالاست و  یروان

 ورزیده؛ یداز سالمت تأک یصوبر وجه خص بیشتر یتیسز یاالگوهاز  گیری بهرهبا  متالس درمطالعه 
ب در وو عملکرد خ یزندگ یفیتو ارتباطات قرار دارند و ک یاجتماع یساختارها نافراد در درو یول

 و کییزهستند ) کنندهیینتع یزن یاجتماع های چالشو  یفو تکالاست  یاز سالمت روان یشب یزندگ
 (.7880 شاپیرو،

 یففرد را واحد تعر لاو ید دارد؛ تلقووج یاجتماع سالمتاز  یدو تلق یدر مطالعات جهان
 یو اجتماع یفرد یزندگ یژگیصفت و و مانندرا به  یمت اجتماعالو س دهد میقرار  یمت اجتماعالس

اما برداشت  نگرد؛ یم یمت اجتماعالبه س سو ینبهداشت از ا یجهان نسازما فیتعر .شناساند میفرد 
 ی جامعه یو به معنا گیرد یجامعه در نظر م یک یبرا یصفت مانندرا به  یمت اجتماعال، سیگرد
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از نخست  یتلق .(507: 5799 پور، یمو رح شریعتیاست ) سالمت یمساعد برا یطردار از شراوبرخ
است.  یاجتماع یمقابل انزوا نقطه دارد، یگرانفرد با د مناسبات انبوهبه  اشاره که یسالمت اجتماع

 یاه پیوندکه  یزمان ،است یاجتماع یآن است که چون انسان موجود بسا چه یتلق ینا ینظر ی انگاره
 از یاز سالمت اجتماع یتلق ینا گویا .افتد یم طرهسالمتش به مخا ،دچار خدشه شود اش یاجتماع
. دهد میسالمت نمود  از یسازمان بهداشت جهان ی شناسهدها خود را در عشده است و ب مطرح 5970
 به اجتماعی سالمت مرادشان ،برند یرا به کار م 1اجتماعی سالمت ی هواژ که زمانی پژوهشگران عموم

 .است اجتماعی ارتباطات داشتن معنی به که است آن فردی معنای
2یتلداسمگ

سالمت هر  های شاخص ترین یاز اساس یکیرا  یتماعسالمت اج های شاخص 
 فرد در یمثبت و منف دار یمعن یرفتارها یابیارز»را  یو سالمت اجتماع کند یم یمعرف یکشور

که به کارا بودن فرد در جامعه  (5790 لیال، پناه یزدان و ورز نیک) دینما یم بازگو «یگرانارتباط با د 
 یگرانش با خانواده، دپیوند یفیتفرد از ک یابیارز یمت اجتماع. از نظر الرسون سالگردد یمنجر م
 ،ها انگیزهفرد نسبت به  یدرون یها پاسخ ی دربرگیرنده به راستیاست و  یاجتماع یها و گروه

 زیستگاهو  یفرد از زندگ یترضا نبود یا یتاست که نشانگر رضا فتارهاییاحساسات، تفکرات و ر
 است. یاجتماع

. است شناسی جامعه کالسیک های هانگار در مهم نگرانی یک ،آن نبود کم دسته یا یسالمت اجتماع
 اجتماعی بیگانگی و ناهنجاری به مربوط شناسی جامعه ادبیات در ریشه جستار، این تجربی نظر از

 یاجتماع یها که افراد در چارچوب یا فرد و جامعه به گونه ینب پیوندقطع  گونههر  یم. از نظر دورکدارد
 یحالت یناست. در چن یاجتماع های روی کجرشد  یو مساعد برا یکآنوم ای ینهزم ،ذب نگردندج

 یها یرو کجبه  و نهد می یاجتماع یاتح فرارویفرد را  یها خواسته ،یافراط ییفردگرا ای از گونه
 .(5790 لیال، پناه یزدان و ورز نیک) دهد می یدانم یاجتماع

 فردی ینامر ب یک همچون یاز سالمت اجتماع نخست یتلق ،پردازد یپژوهش بدان م ینا آنچه
 ی پایه بر. هستند اجتماعی سالمت پرسمان برای غنی منابعی(، حدیث و)قرآن  اسالمی متوناست. 

دارد وجود  یدر منابع اسالم یسالمت اجتماع ی درباره یمفهوم اساس 70 ی،اسالم های یبررس
سالمت  یکشف الگو برایکه  یا مطالعهاساس  بر (.5088 الف، پسندیده ،5799 ،ب پسندیده)

 تحویلمؤلفه  یازده به یسالمت اجتماع یمفهوم اصل 70انجام شده،  یدر منابع اسالم یاجتماع
 /یتامن ی،اجتماع داری خویشتن ی،کرامت اجتماع ی،و دفاع اجتماع یمکه عبارتند از: تکر شوند یم

                                                           
1. Social health 

2. Goldsmith 
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 یوندپ ی،اعتماد اجتماع ی،اجتماع یدرستکار ی،جتماعا ی یهسرما ی،اهتمام اجتماع ی،اجتماع یمنیا
عد به دست پنج بُ  یزن گانه یازده یها مؤلفه واکاوی. از یاجتماع ینتو ز عینشاط اجتما ی،اجتماع

 :از عبارتند که( 5088 ب، پسندیده) دیآ می
 است؛ یاجتماع یزتما و اجتماعی یونداز پ ای آمیزه که یبعد عاطف( 5

 است؛ یاجتماع ینتز همراه با اجتماعینشاط  ی دربرگیرنده که یجانیه بعد( 7

 کرامت .شود یم یکرامت اجتماع ی رندهیافراد بوده و دربرگ جایگاه یبه معن که یتیشخص بعد( 7
حرمت  )خود فرد ی مراقبت سویه و دیگران سوی از ی بزرگداشت سویه: دارد سویه دو اجتماعی

 .نگهداری(

از  ای آمیزهکه خود  یاجتماع ی یهسرما یکیاست:  یزدو چ ی رندهیدربرگافراد که  یازهاین بعد( 0
اعتماد  یاست و دوم یگرد یاز سو یاجتماع ی و احساس پشتوانه پیوند یسو یکاز  یاهتمام اجتماع

 یگرد یاز سو آسودگیتعامل و  یسو یکاز  ی( اجتماعپایبندی) یدرستکاراز  ای آمیزهکه  یاجتماع
  است؛ پیوند

 یگرانزدن به د یباز آس یزاز پره ای آمیزهو  شود یم یدهنام یاجتماع یتامن که پیوند یتیبعد امنو ( 5
 .یگرانداشتن از د یمنیو احساس ا

 یااست که آ ینا پرسشاست.  ی، مراتب سالمت اجتماعبوده یبررس درخورکه  یگرید جستار
نشان  نخستین های پژوهش؟ هم هستند راستایخط و در  یکدر  ی،سالمت اجتماع یممفاه ی همه
 یسالمت اجتماع مراتب نکهیا ،مد نظر است یبررس یندر ا آنچه ،نی؛ بنابرایستن ینکه چن دهد می

. یستچ یگام در سالمت اجتماع واپسینگام و  ینمراتب نشان خواهد داد که نخست واکاویکدامند؟ 
یی بسیاری اکار یاجتماع سالمت یبرا یزیر برنامهدر  یسقف و کف سالمت اجتماع بازشناسایی

کنند و  آغازکجاست تا از آنجا  یبدانند که کف سالمت اجتماع یدو رصدکنندگان با یزانر . برنامهدارد
 کنند. ریزی برنامهدو  ینا یانم ی بازه یبدانند سقف آن کجاست تا برا یدبا

 پژوهش روش

 یبررس یبرا یاز روش اسناد پژوهش یناست. در ا بهره گرفته شده 1ترکیبی روش از پژوهش این در
 برداری بهره ها یافته واکاوی یبرا پژوهی یندر د یککالس یلیتحل - یفیاسالم و از روش توص یدگاهد

، 5797 الف، پسندیدهاست ) یثیمتون قرآن و منابع حد یفیک ی درونمایه واکاوی ی بر پایهشده که 
 ی،، عناصر و مطالب گردآور هیدرونما ی(. در واکاو5799الف  همان، 5797 ج همان، 5797 ب همان

                                                           

1. Mix method 
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خانواده  یلروش عبارت است از: تشک ینا ی(. اجزا5733 نیا، حافظ. )شوند یم موشکافیو  یبند طبقه
 بررسی ترکیبات، مفردات، فهم حدیث، اعتبار گزینش حدیث، صدور از اطمینان(، حدیث و قرآنمتون )
 «فرمد» محتوایی تحلیل و تجزیه روش از سسپ. علمی بندی صورت و تحلیل بندی، دسته قرائن،
 .است شده بهره گرفته( 5796 یده،)پسند

است  یثیعلوم و معارف حد ی پژوهشکده ی پژوهش، آثار منتشر شده و منتشر نشده ینا ی مایه بن
گیر ی)که اثر یثقرآن و حد ی دانشنامه چارچوبکه در   چاپ یموضوع آثار تک یزاست( و ن فرآ

 شماره ب یثیحد -یقرآن های پژوهشدر  مایه بن ترین یآثار، غن این اکنون هماند.  شده ینتدو یاو 
 .روند یم

شده است. پنل خبرگان  بهره گرفته 1خبرگان پانل روش از ها، یافته اعتبار گزینش برای بعد گام در
 ین. بدشود یم به کار گرفته یلیو هم به صورت روش تکم یاست که هم به عنوان روش اصل یروش

 فرهنگستان یگروه سالمت اجتماع ارجمند یشد؛ پانل تهران اعضا برپامنظور دو پانل در تهران و قم 
 روی هم رفته. بودند حدیث و قرآن پژوهشگاه پژوهشگران از برخی دوم پانل و کشور پزشکی علوم
گاهی رساندند را خودشان دیدگاه بزرگوار، اساتید از نفر هفده  .به آ

 پژوهش یها یافته

 پرسمان با وابسته های کلیدواژه و عناوین پژوهش، ی گستره و تعریف شدن بازشناخته از سپ
 استخراج برای(. 5088الف،  پسندیدهشدند ) می دارا را عنوان 50 نزدیک به که شدند شناسایی پژوهش
 دریافت وابسته متون و گرفت قرار پژوهش مورد اسالمی منابع اجتماعی، سالمت اسالمی مفاهیم

و  ینشده از عناو یگردآور یها داده 2.شود می گفته متون ی هخانواد آن به اصطالح در که دندش
 و اسالمی عناوین نقش یافتن ،واکاوی اینقرار گرفتند. منطق  یکسطح  واکاویمورد  ها، یدواژهکل

 مفهوم 70 ،واکاوی این در. بود آنها میان نخستین مناسبات یافتن و اجتماعی سالمت در آنها های داده
به در پانل خبرگان گروه و پژوهشگاه عرضه و  واکاوی ینا برآیند. آمد دست به اجتماعی سالمت در

دو پانل خبرگان را  یداور برآیند 5در جدول  (.5088 ،ب پسندیدهشد ) یابیارز ارجمند یداسات دست
 :دنگری یم

                                                           

1. Expert Panel 

 گیرند، یقرار م یگوناگون، دور محور مشترک یاعتبارها به معصومان یاتو روا یمقرآن کر یاتآاز  یا مجموعه وقتی. 2
 . یابد یمتون معنا م ی خانواده

 پرسمانک یمتون، نظر داشتن آنها به  ینموضوع. وجه اشتراک اصلی ا یک هب وابستهمجموع متون مشابه و  یعنیخانواده متون 
 (.5799 الف، پسندیدهمحوری است )
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 یعسالمت اجتما یمدو پانل خبرگان در مفاه یانگین/ م 1جدول شماره 

 یخرد سالمت اجتماع یها مؤلفه
 ضرورت یزانم ارتباط یزانم

 درصد (4-1نمره ) درصد (4-1نمره )

 5.01.% 6.01 0.1.%  6.6 یعزت و کرامت اجتماع

 75.01% 6.21 5.01.% 1..6 یالفت و محبت اجتماع

 72%  ..0 5.01.% 6.01 یاخوت اجتماع

 51%  0.5 15.01%  0.01 یخانواده اجتماع

 7.1.%  6.1 6.71.%  6.61 اجتماعی یممت/حرحر

 7.1.%  6.1 7.1.%  6.1 یتعاون اجتماع

 5.01.% 6.01 0.1.%  6.6 یمواسات اجتماع

 77.1%  6.5 1.%  ..6 اجتماعی یثارا

 55.01% 0.51 71%  6 یاجتماع یرحم دل

 5.01.% 1..6 5.01.%  6.51 یاجتماع یمدارا

 75.01% 6.21 2.%  6.5 یخوش اخالق

 2.%  6.5 5.01.%  6.51 یانصاف اجتماع

 5.01.% 6.01 0.1.%  6.6 یاجتماع یقدردان

 1.% ..6 7.1.%  6.1 یاجتماع یبردبار

 5.01.% 6.01 5.01.%  6.51 یگذشت اجتماع

 70.1%  ..0 5.01.%  6.01 یاجتماع یفروتن

 75.01% 6.21 5.01.%  6.01 اجتماعی یرخواهیخ

 2.%  6.0 6.71.%  6.61 یعاجتما یگر اصالح

 71..7% 6.51 75.01%  1..0 یاجتماع یو بازدار یوادار

 71...% 6.11 6.71.%  6.71 یاجتماع یدار امانت

 5.01.% 6.51 0.1.%  6.7 یصداقت اجتماع

 7.1.%  6.1 0.1.%  6.7 یاجتماع یوفادار

 75.01% 6.21 5.01.%  6.01 ینشاط اجتماع

 77.1%  6.5 7.71.%  6.51 یآداب اجتماع

 کاوش در. شد دو سطح کاوش وارد اجتماعی، سالمت اسالمی مفاهیم مفاهیم، استخراج از پس
 سطح اما؛ شدند یابی ریشه تر کلی مؤلفه یا مفهوم 70 به شده، شناسایی عناوین و ها کلیدواژه یک، سطح
 با آنها پیوند و مناسبات تا دشون بررسی مجموعی صورت به ها مؤلفه این که است آن واکاوی تر عمیق

 و تر عمیق های یافته و تر جامع های  مؤلفه به را ما تواند می موشکافی این برآیند. شود کشف یکدیگر
 .برساند جدیدتر
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 ی یسهو مقا یمنابع اسالم بررسیاست.  «یشناس مراتب»سطح دو،  کاوش های گونهاز  یکی
هستند.  مراتب گوناگونی ینبوده و دارا مرتبه یکها در  فهمؤل ی نشان داد که همه یکدیگرها با  مؤلفه

 ین. در ایستچ یگام در سالمت اجتماع ینگام و آخر یننشان خواهد داد که نخست مراتب واکاوی
است که  یگراناز شر د یمنیا ی،سالمت اجتماع ی رویه ترین یینشد که پا چنین بازشناخته کاوش

 «اجتماعی یرخ»است که  یگرانو احسان د یربه خ یدام یزدوم ن ی مرتبهشد.  یدهنام «یاجتماع یتامن»
 برابر تعامل یکی: دارد رتبه دو خود نیز اجتماعی خیر که گردید بازشناخته بیشتر بررسی در. شد نامیده

دو پانل خبرگان  برآیند. شددر پانل خبرگان مطرح  یافته ین. ایمانهکر یا یتعامل متعال یگرید و متوازن یا
 (:7 شماره جدولاست )شرح  ینبد

 گانه در مراتب سه خبرگان پانل دو یانگین/ م 2جدول شماره 

 ها رتبه
 ضرورت میزان ارتباط میزان

 درصد نمره درصد نمره

 %1. ..6 %71... 1..6 (شرّ از یمنی)ا اجتماعی امنیت

 اجتماعی خیر
 (خیر به ید)ام

 %1. ..6 %6.71. 6.71 (برابر)تعامل  متوازن و همسان خیر

 %6.71. 6.61 %2. 6.5 (متعالی)تعامل  کریمانه و متعالی خیر

 بیشترین یعنی بود؛ شکل همین به نیز خبرگان امتیاز در مراتب رتبه نمرات، میانگین دریافت از پس
 (5شماره  نمودار) .متعالی خیر به امید از امتیاز کمترین و اجتماعی ایمنی از امتیاز

 اتب سالمت اجتماعی/ مر1نمودار شماره 

 
 :پردازیم می اجتماعی سالمت تراز دو این بررسی به ادامه در

3.95 

3.75 

3.6 

3.8 3.8 

3.35 

3.9 

3.8 

3.5 

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

 خیر متعالی/امید به خیر خیر متوازن/ امید به خیر  امنیت اجتماعی/ایمنی از شر

 میانگین ضرورت ارتباط
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 یاجتماع تیامن( الف

سبب  یگران،د یباز آس یمنیاست. ا یگرانبودن از شّر د یمنا ی،سالمت اجتماع تراز نیتر نییپا
 یگرانحقوق د تی. رعایردناسالم شکل نگ یو تعامل یفتدکم سالمت فرد به مخاطره ن که دست شود یم

 های یژگیاز و یکیاز شر،  یاست. خوددار مسلمانی ی نشانه یناز آزار رساندن به آنان، بارزتر پرهیزو 
تا  یژگیو ینا ارزش. شود یم یاز نفرت و دشمن یشگیریپ ی انگیزهکار،  ینا مسلمان است. یاساس

 ،5367ح  767ص  0ج  ق،:5057)صدوق،  دیمسلمان نامکسی را  توان نمیکه بدون آن،  آنجاست
 خانه ینبه کعبه فرمودند: زهی ا یستنهنگام نگر خدا یامبر(. پ57 ح 770 ص 7 جق، 5083 ینیکل
 توست؛ از بیش مؤمن احترام که سوگند خدا به! خداوند نزد تو حرمت است سترگ چه! را آن بزرگی   و

به وی گمان  نکهیاو  خونش مالش، :را چیز سه مؤمن از و ساخته حریم دارای را چیز یک تو از خدا زیرا
: هر فرماید می یعلجهت امام  ین( به هم775: 5735 فتال،، 753/ 509: 5057 طبرسی،) بد رود.

های مسلمانان  ها و مال که از تعرض به خونآن حال کند، دیدار را تعالی خدای تواند می که شما از یک
: 5050 ،یرض فیشر) کند چنین باید مانده، کپا ایشان آبروی هتک از زبانش و است پیراسته یکسره
  و خونش. مالش یش،احترام دارد: آبرو ،مؤمن یزهمه چ نیبنابرا(؛ 536خطبه 

. خداوند یابد یفراوان م ارزش یزآن ن یدمهم است و تهد یها چالشاز  یکیو جان،  یاتح چالش
در روی  آنکه یب یاحّق قصاص که هر کس نفسی را بدون  یمحکم کرد لیاسرائ یبنبر  فرماید یمتعال م

فساد و تبهکاری کنْد بکشد، چنان است که همه مردم را کشته و هر که نفسی را زنده کند، چنان  ینزم
اسْت  یدهنفسی را که خدا حرمت بخش: »است کرده تصریح و 1یدهاست که تمام مردم را زندگی بخش

[  ود، ما برای ولّی او تسّلط ]بر قاتلهر که به ستم کشته ش و مگر آن که مستحق قتل باشد ید،نکش
هر کس عمدا  مؤمنی را بکشد، »و  2« شده است یاریکند که او  روی یادهدر کشتن ز یدو او نبا یما داده

کند و عذابی  و لعنتش می یردگ خدا بر او خشم می ؛ وبود خواهد جاویدان آن در که است دوزخ یفرشک
 داوری به آن درباره قیامت روز در خداوند که چیزی یننخست 3.« آماده ساخته است یشبزرگ برا

 داوری آنها میان و دارد می نگه را( قابیل و یل)هاب آدم فرزند دو خدا. است خون[  یختن]ر پردازد، می
 آنها از که ییتا جا شود می حکم دارند خونی دعوای و اند آمده آنها از بعد که کسانی میان سپس. کند می

 (7/ 735/ 3: 5083 کلینی) .ندما نمی باقی کسی
، 90/ 76/ 7: 5086 ی،دارقطنست )همانند خون او نیزمال مؤمن  ارج اسالم، دیدگاه ازآنجا که  از

 یمانای کسانی که ا»و فرموده است:  کرده تأکید مشروع تجارت بر( 5893/ 67/ 5: 5087 یعلی، وأب
                                                           

 .77 . مائده:1
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شما انجام  یتتجارتی با رضا نکهیامگر  ید،[ نخورنامشروع راهرا به باطل ]و از  یکدیگر! اموال یدا آورده
که حرمت  یاز امور یکیاست.  یگراناز د یمال چشمداشت یگر،د چالشبر تجارت،  افزون 1.«یردگ

 اجتماعی فضیلت یک دیگران،است. البته کمک به  یگرانانتظارات د کند، یم یدرا تهد ییمال و دارا
 احساس دیگران، مالی انتظارات اینکه است برجسته اینجا آنچه. شود بازگو خود درجای باید که است

بسته اموال  دل یا: اهل دنفرماید می باره این در نیالعابد نیز. امام آورد می پدید اقتصادی ناامنی
نشود، نزدشان گرامی است و اگر مزاحم اموالشان نشود و  شان یبستگ دلکه مزاحم  و هر اند شیخو

 .(595ح 553ص 7: ج5087 طبرسی،) تر خواهد بود و گرامی یزترعز یفزاید،ب بر امکاناتشان یزیحّتی چ
که فروتر  یافراد است. افراد یازاتو امت ها دارایی یبرا یاجتماع یدتهد یک یزن حسادت یگر،د یسو از

 حذف افراد یو حت یگرانبرتر د جایگاهبردن  ینبا از ب کنند یم تالش بینند، یخود را فروتر م یاهستند و 
 راستینگی ینا یایآن گو یخیتار یها خود را برتر و باالتر نگهدارند. نمونه یاجتماع یتبرتر، موقع
 یاز برتر یدآنها، کوش یفتنحضرت آدم و حّوا و فر ی انسان را برنتافت و با وسوسه یبرتر یساست؛ ابل

 یلهاب یتربر یلقاب .(5370ح  577ص : 5057 طبرسی،، 65ح  55ص : 5767 صدوق،) آنها بکاهد
تاب را  یو یبرتر یوسف برادران .(790ص  7ج : الغمة کشف) را به قتل رساند یرا برنتافت و و

(. حضرت نوح بعد به 7: یوسفباشند )فروختند تا خود برتر  یو او را به چاه انداخته و به غالم نیاوردند
 تیباهل ی  ربارهدشده است!  یمانند ما وح یقومش قرار گرفت که چرا به کس رشکمورد  یزن

و  یبه دشمن گوناگون یها از راه بنابراینکنند و  بردباریآنها را برتابند و  یازو امت ینتوانستند برتر یبرخ
 (735ص  5ج : 5087 طبرسی،) برتر همت گماشتند. های انسان ینبا ا اسازگاری

آن را  یتار گرفته و امنقر یدکه گاه مورد تهد است وی یبه هر فرد، اعتبار اجتماع وابستهامور  از
 ها عیب یدر جستجو یوستهپ یاست. برخ جویی عیب ینه،زم یندر ا برجستهامور  از. کند می دار خدشه

 ییجز رسوا فرجامی( و 57حجرات: داشته ) پرواکار  ینمردم را از ا یم. قرآن کریگرانندو اشتباهات د
از فرد مظلوم،  پشتیبانیخداوند در مقام باشد،  یگراند یوبع یجو یپ یندارد. اگر کس یخود و یبرا

 صدوق،برد ) یم اش خانهدرون  یاو را حت یکرده و آبرو یگیریرا پ جو بیعو اشتباهات  ها لغزش
است. امام  ینهم چالش نیز حکمرانی نظام در. نیست فردی چالش یک تنها این(. 5/ 777: 5086

 ترین دشمن و تو از مّلت افراد دورترین یدبانوشت:  -در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر -علی
دارند و زمامدار  هایی کمبود[  مردم ]خواه ناخواه یراآنها از مردم باشد؛ ز ینجوتر عیب تو، نزد آنها

 یدهمردم که بر تو پوش های کمبودآن دسته از  ی درباره ین،بنابرا؛ کس به پوشاندن آنهاست ینسزاوارتر
است که  هایی زشتیو  ها بدیآنچه بر عهده توست پاک کردن  یران؛ زو کنجکاوی مک ییجو است، پی

                                                           

 .79. نساء: 1
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تا  خداست. پس بر دوش، است یدهو گناهانی که بر تو پوش ها بدی ی درباره داوریباشد و  بر تو آشکار 
 یدههای تو را که دوست داری از مّلتت پوش ُجرم و کمبودها یزتا خداوند ن باش پوش جرمتوانی  می

 ی، حفظ و نگهدارجستار یندر ا یگرد چالش(. 57 نامه: 5050 رضی، شریفد )بپوشانبماند، 
 کوتاهی و لغزش ،طلب فرصتافراد  یمناسب است. برخ یدر جا به کارگیری یبرا یگراند های بدی

 و خدا از افراد دورترین اینان! برند سود خود نفع به آن از تا دارند می نگه نیاز روز برای را دیگران
 برای یگرانسرزنش د ،ها پرسمان دیگر از(. 3/ 755/ 7: 5083 کلینی،) افراد به کفر هستند نیتر کینزد

آن آمده  دربارهکه  ای برجستهکار نکوهش شده و نکته  ینا ی،است. در منابع اسالم ها لغزشو  ها کژی
 آن خاطر هب را یگریاست که د یبیاو به ع یابتال یعبارت است از بازگشت سرزنش به خود  فرد؛ به معن

 ینی،کلکند )و آخرت سرزنش  یاخداوند او را در دن و( 7/ 756/ 7: 5083 ینی،کل) است کرده سرزنش
 یعنی یبتکردن است. غ یبتغ ،نهاده شده پرسمان ینکه در ا یمیمفاه یگرد از .(5/ 756/ 7: 5083

کار را  ینخداوند متعال اشود.  یدر نبود آنها که موجب ناخرسند یگرانپنهان د یو خطاها ها بدی یانب
باشند  یزکاربا خوردن گوشت برادر مرده دانسته و از مردم خواسته است مراقب و پره برابرحرام کرده و 

در کار  ییو خطا کوتاهی یچ، تهمت است. گاه هپرسمان یندر ا ینعناو یگراز د .(57حجرات: )
تهمت  ی! اثر اجتماعسازند یم افشاآن را  پرداخته و پندارین یاما افراد به جعل و ساختن خطاها یست،ن

 خود ینی: هر کس به برادر دفرماید یم ! امام صادقبرد یم ینافراد را از ب یانزدن آن است که حرمت م
حساب  یزآن ن ی(. اثر اخرو7/765/7: 5083 کلینی،ماند ) نمی جا به دو آن میان حرمتی ،زند تهمت

س، برای آزردن مسلمانی، به او بهتان زند، خداوند روز : هر کخدا یامبراست. پ یامتسخت در ق
 متقی) کند داوری مردم میان که زمانی تا دارد نگه می یانلجن زردابه دوزخ یانوی را در م یامتق

کند، قرار  یدافراد را تهد یاجتماع ارزشآبرو و  تواند یکه م کارهاییاز  یکی .(3975: 5089 هندی،
است که  ویژه ای نوشته یا ویژه یسخنان یانب یا ویژه یانجام رفتارها یا ویژه های جایگاهگرفتن در 

آورد. هر که به جاهای بد رفت و آمد  فراهم اتهام را ی ینهو زم یزدرا برانگ یگرانو شک د یدترد تواند یم
مردم به تهمت  ین  (. سزاوارتر7/ 95/ 35: 5087 ی،مجلسشود ) کند، مورد بدگمانی و تهمت واقع می

امام  از این رو(. 05/ 37: 5736صدوق، کند ) نشینی هماست که با مّتهمان و افراد مظنون  کسی
 شود می برده آنها به بد گمان که مجالسی و یز: از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگفرماید یم علی

 .(7/ 98/ 35: 5087 ی،مجلس) بدیفر خود را می نشین همدوست بد  یرا؛ زبپرهیزید

 یتماعاج ریخ( ب

بت به  یباز آس یمنیاز ا پس  ستهیبا یب،از آس یمنی. در ارسد یآن م ترازو  یوستگیپو شّر، نو
اما  ؛ستبسنده اوجود داشته باشد، « از شّر  یمنیا»که  ینوجود داشته باشد، هم یا ژهیو وندیپ یستن

از  یمنی. در اگیرد یماز شر قرار  یمنیا ی هیناست که قر «یربه خ یدام»بعد،  ترازدر  چالش ترین مهم
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 1.یکدیگرند مکمل دو این. است مطرح «یاجتماع یرخ» اینجا، در و «یاجتماع یتامن» چالششر، 
دو رتبه  یدارا خودمنظر،  یکو از  یستن تراز یکمهم است، اما همه در  یاربس یرپایه،خ پیوندهر چند 

 پیوند یکگاه در  یربه خ ید. امنهیماو کر یتعامل متعال یگریتعامل برابر و متوازن و د یکیاست: 
 70 یها مؤلفه این در حالی است که. یاما متعال ؛نامتوازن پیوند یکو گاه در  گیرد یمتوازن شکل م

مشترک  یها و مؤلفه ترازهر  ی ویژه های مؤلفهاند:  ، دو گونهترازها یننسبت به ا یسالمت اجتماع ی گانه
مواسات  ی،مانند تعاون اجتماع هایی مؤلفه. یرندقرار گ ترازو در هر د توانند یم یط،که به تناسب شرا

 یگر اصالح ی،اجتماع یرخواهیخ ی،اجتماع یفروتن ی،اجتماع یبردبار ی،رحمت اجتماع ی،اجتماع
رفق و  ی،اجتماع یوفادار ی،صداقت اجتماع ،داری امانت ی،اجتماع یو بازدار یوادار ی،اجتماع

مصداق تعامل برابر باشند و هم مصداق تعامل  توانند یم مه ی،خوش اخالق ی،اجتماع یمدارا
 ی درباره گفتگوندارند، از  یارتباط یسالمت اجتماع یبند هدامور، با ر ین. از آنجا که بحث از ایمتعال

سالمت  ی هدر دو از کدام هر. نشست یمخواه به گفتگورا  چگونگی تنهاکرده و  یآنها خوددار
 :پردازیم می آنها به ادامه در که دهند می شکل را پیوندها از ویژه الگویی ی،اجتماع

 (متوسط هدرمتوازن ) /برابر تعامل یالگو( 1

رابطه، هر کدام از  ین. در اینطرف «یرخ» یدر راستا دو سویهکنش و واکنش  یعنیمتوازن  تعامل
و  یرمقابل خ سو آنکه از یدبه ام دهد، میمقابل انجام  سویرا در حق  یستهو شا یکن یاقدام ینطرف
 ی گمانهدر کار نباشد و  یاست. اگر تبادل «یرتبادل خ»بر  یتعامل، مبتن گونه ینکند. ا یافتدر یخوب

رفتار  یالگو ین. معمول مردم، از اآید نمی پدید یزن یرکنش  خ یزهوجود نداشته باشد، انگ یرخ یافتدر
 روایات. ندانند متعالی را آن شاید چند هر ،اند شناخته یتآن را به رسم یزن ینیو منابع د کنند یم یرویپ

صدوق  ؛573: ق5057 ی،طبرسداند ) می اخروی و دنیوی منفعت ی مایه را راستین دوستان اسالمی،
و در سختی، ساز و  یورندز یش،در آسا آنها و رددر پناهشان زندگی ک توان ی( که م5/ 509ق: 5087

/ 778: 5736صدوق،  ؛70777/ 77/ 9 ق،5089 یهند یمتق) انسان در مشکالت یاوربرگ و 
 ،نباشید رغبت بی دیگران با کردن دوستی در شده سفارش اسالمی روایات برخی درتا جایی که  (077

 با و باشند سودمند آینده در است ممکن اما ؛باشند نداشته سودی اکنون است ممکن چند هر که چرا
 یندهممکن است در آ یول ؛زند یبنتواند به تو آس ناکنوچند ممکن است  هر زیرا ؛نکنید دشمنی کسی

 .باشد دیگران با پیوند مبنای تواند می منافع تئوری حتی ،نیبنابرا(. 76، 5739 اول، یدشهبتواند )
                                                           

اصل کالن  یکبودن تعامل،  یرخ یقتق. در حگیرد یها را در برم و ارزش ها یاست که همه خوب یرجامع و فراگ یمفهوم یر،. خ1
خاص  ییخاص، معنا یتدر هر موقع یر. خشود یاز رفتارها و احساسات را شامل م یآن مجموعه پرتعداد یلاست که ذ

 یقموضوع تحق تواند یم یناست. ا یروننوشتار ب ینا یتآن از حوصله و مأمور یینخاص دارد که تع یو مصداق دهد یم
 آن استخراج شود. یزر یها اخصو ش یردقرار گ یمستقل



  

 

 0011 پاییز و زمستان، 01، شماره 5سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

556 

 انسان و دیگران و خود دانستن همانند یعنی انصاف. دارد اشاره الگو همین به نیز «انصاف» ی پنداره
 نیز دیگران برای نپسندد، خود برای را چه هر و بپسندد نیز دیگران برای ،دپسند می خود برای را چه هر

 نیزدوستان و  ی گستره شیافزا ،ها  قلب میان الفت ،ها  دوگانگی رفتن بین از ی مایه انصاف،. نپسندد
مل با در تعا تا جایی که یزدرا برانگ دو سویهانصاف  تواند یو م گردد  یفرد م یاجتماع یناناعتبار و اطم

 یگرانحقوق مسلمان بر د نیتر آسانانصاف، از  ی،اسالم یاتروا دراست.  یازانصاف ن یزدشمن ن
ارزش و  دربارهاست که  هایی  فضیلت از انصاف(. 077 ص 7 ج ،5079 کلینی،است )شمرده شده 

مؤمن  همچوناز شخص باانصاف  یند یایاول یاتوارد شده است. در روا یبلند یرباتع یتشاهم
( و 6ص  37: ج 5087 مجلسی،) متعال خداوند محبوب و( 503 ص 7 ج: 5083 کلینی،) یقیحق
خداوند متعال  یتمورد رضا یفرد ینشده که چن یحو تصر یاد( 50: ح 5058 آمدی،بزرگوار )و  یمکر

 .(7056 ح: 5058 آمدی،دارد )قرار 

 رویاروییقابل طرح است.  یزن یگرانو احسان از د یخوب یافتبرابر هنگام در رویارویی همچنین
 احسان، و لطف برابر درواکنش همسان است.  یامکافأة  یگران،احسان از د یافتبرابر هنگام در

 آنرا با همانند  یخوب یعنیاست؛ « برابر مقابل»از آنها  یکینشان داد:  توانمی را گوناگونی های واکنش
 اال االحسان جزاء هل﴿ یراز آن با تعب یماست که در قرآن کر یزیهمان چ ینپاسخ دادن. ا ی،خوب

 .است شده یاد 1﴾االحسان
هر کدام از افراد،  تردید، ی. باست جاری نیز دیگران نادرست رفتار و بدی با مواجهه در برابر مقابله

را « اشتباه بی تعامل»و « خطا بی رفتار»طرف مقابل روبرو خواهد شد. انتظار  سویاز  یبا خطا و لغزش
بسته به  ،بزنگاهی یندر چن یرفتار بد است. سالمت اجتماع ینت. مهم، واکنش ما نسبت به اداش یدنبا

اّما هر  ؛یماست. هر چند ممکن است مورد ظلم واقع شده باش راستینگی ینمهارت ما در برخورد با ا
را از آنچه هست، بدتر  یتپاسخ مثبت شمرده شود. واکنش نامناسب، وضع تواند ینم یواکنش گونه

خود را  ی ویژه یامدهایو هر کدام، پ کنند یم یرویپ ای ویژه یها از الگوها خواهد ساخت. واکنش
نام دارد « برابر واکنش»الگو،  یکاند.  کرده بازگوواکنش را  یچند الگو ی،اسالم یاتو روا یاتدارند. آ

آزار کردن و  یکه بد اآنجحق خود را بستاند و خواستار جبران شود. از  تواند یکه بر اساس آن، فرد م
مدارانه، از باب احقاق حق، انتقام  با واکنش حق تواند یم یدهد مصداق ظلم است، فرد  آزار رساندن

شرعا  و عقال  درست  تواند یبرابر( م ی همقابلنخست ) ی. الگونامیم یم« برابر ی همقابل»را  ینکه ا یردبگ
ک یابیارز  ی،در موارد یو رفتار منف یپاسخ منف یانم« انندیهم»بر اصل  یدشود. خداوند متعال با تأ

 مورد که کسی نی؛ بنابرا(08 هآی شورا، هسور و 590 هآی بقره، هسوراست )را داده « مثل به مقابله» ی هاجاز
                                                           

 .68. الرحمن: 1
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 به را آن یا و کند حق احقاق شرعی و حقوقی شکل به و نگذرد خود حق از تواند می ،گیرد می قرار ستم
 .است صحیح رویارویی یک اما ؛نیست کریمانه و متعالی چند ره این. واگذارد آخرت

 (یمتعال هدر) مانهیکر /یمتعال تعامل مدل( 2

 تعامل. مینام یم یمانهبرتر از تعامل متوازن که آن را تعامل کر یتعامل یعنی یو ارتباط متعال تعامل
فرد در  ی،اجتماع یراز خ رده ینر ااست. د «یرخ یاعطا» ی پایهبلکه بر  ؛یرتبادل خ ی پایهنه بر  یمانهکر
خود را  یرخ نهخود است و  یربه خ یگرانپاسخ مثبت د چشم به راهنه  بنابراینو  یستن یرتبادل خ یشهاند

را شکل  گوناگونی ی، رفتارهاگوناگون های جایگاهدر  یمانهکر الگوی. کند می یگراند یرمتوقف بر خ
 :پردازیم می آنهاکه در ادامه به  دهد می

 آید می یشتعارض پ یگرانمنافع من و د یناست. گاه ب یگریتعارض خود و د یزندگ های ایستار ازـ 
 یثارکه ا دهد می برتریرا بر خود  یگرانفرد د یمانه،تعامل کر الگوی. در دست به گزینش بزند یدو فرد با

دارد. قرآن  یازن یزخود نکه  ییدر جا ،بر خود است یگرانمقدم داشتن د یبه معن یثار. اشود می یدهنام
دارند،  مقّدم می یشتنرا بر خو یگراند و ندمصون یش،از آزمندی  نفس خو که ستاید میرا  یگروه یمکر

های انسانی  و ارزش یلفضا ینتر از برجسته یکی یثار،(. ا9: حشرباشند ) یازمندهرچند خودشان ن
 ین  مکارم اخالقی و باالتر ین  باالتر مانند نییاسالم، از آن با عناو یشوایاناست که در سخنان نورانی پ

 (.586ص  5ج  5795 همکاران، و شهری ریاست ) یدهگذاری گرد ارزش ،مراتب احسان

کرده و  استواررا  پیوندیپاداش و بازخورد مثبت و کسب منفعت،  یافتدر ی یزهافراد به انگ گاهـ 
خدا  برای یابودن کار و  یو انسان یرزشمندابرای اما گاه  ؛برابر( تعاملدهند ) میرا شکل  یتعامل

در  یتو با جد فراواناست که  کارهاییاز  یکی یانسان پیوندهایدر  یاله ی یزه. انگگیرد میصورت 
دوست داشتنش  باوجودرا  خودکه خوراک  کند می یاد یاز گروه یمآمده است. قرآن کر یمنابع اسالم

برای خشنودی خداوند، شما را اطعام  تنها: ما یندگو در دل میکنند و  اطعام می یرو اس یتیمو  ینوابه ب
 زمانی ،شود می آشکار یهآ ین(. از ا9و  7)انسان:  و نه سپاسی یمخواه از شما نه پاداشی می ،یمکن می

 یناز ب سپاسانتظار پاداش و  ی. وقتبرد می ینخدا باشد، انتظار پاداش و انتظار سپاس را از ب یکار برا
 کاراییو  آید نمی یشپ دشواری یرد،قرار نگ یمورد قدردان یانشود و  یافتدر یپاداشرفت، اگر 

 .گذارد نمی یبر جا یندیناخوشا
 ین. در واکنش به ایازمندندبه کمک ما ن ای انگیزههستند که به هر  یافراد ی،زندگ های ایستار ازـ 

و مشکالت آنان  یگراننسبت به د یرخاست. ب «تفاوتی یب» یکیمطرح باشد:  تواند میسه الگو  ایستار،
فرد  یژهو به و شود یم یمیتصم کاهشو  یکدیگردور شدن افراد از  ی مایه ینهستند. ا تفاوت یب

 یمسلمان واقع ی،افراد ینچن یخواهد کرد. در معارف اسالم پشتوانگی یو ب ییاحساس تنها دیده، یبآس
 ی است که در زمره« احسان متقابل» یگر،د گویال(. 567، ص 7ج  ،5083 کلینی،) ندیآ یشمار نم هب
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 ینخست، مدل رفتار الگویاست.  «ییاحسان ابتدا» سوم، الگوی اما؛ گیرد میتعامل متوازن و برابر قرار 
 یمافراد کر یسوم، مدل رفتار یالگو و یمعمول های انسان یدوم، مدل رفتار یو الگو یملئ های انسان

: 5058 آمدی،) !خود خوردن   از لئیم و برد  می لذت دیگران اطعام از یمکر: فرماید  می یاست. امام عل
 :5058 آمدی،کردن است ) یدر بد یمانلئ یدر عطا کردن و خرسند یمانکر ی( خرسند3677ح 
از درخواست  پسکه  «ینیکمک  پس» یکیدارد:  گونهخود دو  سوم الگوی نکهیا یگرد ی نکته .(9783 ح

گاه «دستانه  پیش کمک  » دیگری و روی داده از درخواست فرد  یشو پ پرسماناز  یاست که به محض آ
 اظهار خواری   نیازمند، فرد دهند  نمی اجازه حتی که است کریم افراد الگوی دومی،. دهد میرخ  یازمندن

 دارد. ناهمگونی بسیاری دستانه  پیش کمک   با اما است؛ فضیلت نیز پسینی کمک   چند هر. بیازماید را نیاز
ش   را کرم یامام حسن مجتب  تأکید و( 567 ص: 5767 شعبه، ابن) معرفی درخواست از پیش َده 

ش پ کند  یم  ،44: ج 5087 مجلسی،از خواهش است ) یشکه کرامت، احسان کردن داوطلبانه و َده 
ش و ها  خواهش ی موازنه دیگر، ی نکته .(2ح ،19ص ش هم زندگی، در انسانی هر. هاست  ده   و ددار َده 
ش، بر خواهش فزونی یکی: شود پدیدار می الگو چند دو، این میان ی موازنه در. خواهش هم  دیگری َده 

ش برابری ش با خواه  ش فراتری سوم و َده  ش کریم، افراد. خواهش بر َده   و ها  خواهش بر نیز هایشان  َده 
ش که است کسی یمکر: فرماید  می باره این در یدارد. امام عل یبرتر هایشان  درخواست  بر او َده 

. است دیگران به خود کمک   از فرد ارزیابی دیگر، نکته( 1319: ح 5058 آمدی،. )گیرد پیشی او خواهش  
 ارزیابی الگوی دو جستار این در. ناهمسانند نیز کردن کمک از ارزیابی الگوی در لئیم، و کریم افراد

 الگوی از گیری بهره با لئیم، و پست افراد. «بدهکاری» دیگری و «کاری  طلب» یکی: پدیدار است
 و کریم افراد اما؛ کنند  می ارزیابی گیرنده  کمک گردن بر َدینی را آن و دانسته کار  طلب را خود نخست،
 پرداخت را خود رفتار و دانسته دیگران طلب را دیگران به کمک بنابراین و گرفته بهره دوم الگوی از بزرگوار،

 یمکه کر فرماید  می تصریح باره این در ی. امام علیدمطالبه نما یدکه با ینه حق آورند،  می بشمار َدین
 َدینی را خود گذشته های  احسان یهبپردازد و فروما یدکه با داند میبه گردن خود  ینیخود را دَ  یها یکوکارین

 نکته اساس، همین رب .(2932 و 2931 ح: 5058 آمدی،)بگیرد  پس باید که داند  می دیگران گردن به
 یکیباره دو حالت وجود دارد:  یناست. در ا «جبران انتظار» چالش کردن، کمک پنداشت در دیگر

 یبااما انتظار آن ناز یست؛ن یهر چند جبران، کار بد و زشت«. عدم انتظار جبران» یگریو د« انتظار جبران»
َکَرم، بخشش بدون  ین: بهترفرماید  می یرو، امام عل یناز ا ؛کرامت ناسازگار است یبوده و با الگو

داند که  ینکسی است که خود را باالتر از ا یم( و کر0970: ح 5058 آمدی،درخواست جبران است )
 (2933 ح: 5058 آمدی،انتظار داشته باشد. ) یکوعوض ن هایش نیکیبرای 

قرار  ناهمسان یطگاه در شرا یدوست یناست. ا یگرانبا د یدوست ی،زندگ های جستار یگرد ازـ 
 که هایی  جایگاه از. آزمود گوناگون های  جایگاه در توان  می را صادقانه و اصیل واقعی، دوستی. گیرد  یم

 تنها برخی. باشد کرامت آزمون تواند  یاست که م «یازمندین -ییدارا» آید،  می پیش دوستی برای



 

 

559 

 یاسالم منابع در یاجتماع سالمت یمراتب یالگو 

و عهد خود  یاهل کرم، بر دوست اما؛ شوند  می دناپدی نیاز، گاه به و اند  دارایی و راحتی دوران دوستان
 راحتی در هم و سختی در هم صادقانه، دوستی کرامت، آشکارترین: فرماید  می یعل. امام یدارندپا

 (557 ص: 5057 مفید،. )است
 اساس بر. است دیگران کردن بدی خواند،  یکه انسان را به پاسخ م یزندگ های ایستار یگرد ازـ 
 با را بدی برتر، پاسخ الگوی از پیروی با کریم افراد اما ؛کرد مثل به مقابله توان  می برابر، پاسخ الگوی
 در که داند  می افرادی به نیکی را کرم ی گونه بهترین یعلجهت، امام  ین. به همدهند  می پاسخ خوبی

به کمک  یکس یاز،هنگام ن یگاه ممکن است کس .(9795: ح 5058 آمدی،) اند  کرده بدی انسان حق
 یگرانخود محروم سازند. گاه ممکن است فرد مورد ظلم و ستم د های داشتهرا از  یو یگرانو د یازاو ن

نادان و  یرا قطع کند. گاه ممکن است انسان با فرد پیوندقهر کرده و  ی. گاه ممکن است کسیردقرار گ
با انسان رفتار کند.  یبا بد یس. گاه ممکن است کیندبب یبمواجه شود و آس فهمد نمیجاهل که زبان 

تعامل، واکنش برتر را اقتضا  یمانهکر الگوی اما؛ واکنش برابر، مقابله به مثل است ینها،ا ی در همه
 ی کننده با قطع پیوندظالم،  بخششو آخرت را  یااخالق دن ترین شایستهو  بهترین اکرم یامبر. پکند می

 فرد برابر در داشتن حلم و کرده بهره بیکه فرد را  یردن به کسدادن، کمک ک پاسخ نیکیرا با  یرابطه، بد
 یمانهتعامل کر برشمردندر  خدارسول  یگری،(. در سند د733، ص: 7 ، ج5079 ینی،)کل نادان

 پیوند و کرده بهره بیکه تو را  یبه کس ی! سه خصلت از مکارم اخالق است: بدهیعل ی: افرماید می
 در بنابراین،؛ درگذری کرده، جفا تو به که کسی از و کرده پیوند قطع وت با که کسی با کنی برقرار

 ،5058 ی،آمد) مانیااز کمال  ین. ادهد می پاسخ یباشد، آن را با خوب یدهد یبد فردمدل، اگر  ینا
از خداوند متعال سجاد امام  یها از خواسته یکی( و 7957 همان، حبوده ) فرد کرامت و (9057 ح

 (.78 یدعا یه،لسّجادا یفةالصحاست )
 در. است دیگران از خوبی دریافت جایگاه ،آورد می پدیدرا  ای تازه ی شناسهکه  یگرد ایستار اماـ 

 ،58 ، جةالحکم یزانمدهد ) پاسخبهتر  ی  خوب اباشد، آن را ب یدهد یخوب ،اگر فرد «برتر ی همقابل»
هم در  و (76 یۀنساء، آ ۀسور) میرکاست که هم در قرآن  یاسالم یاهاز دستور یکی ین(. ا568 ص
شود  یم یدهنام «کرُش »، ها مایه بن یبرخ ی بر پایه( که 67، حکمت 5050 رضی، شریفآمده ) یاتروا

، 37 و ج 0 ، ح07 ، ص35 ، ج5087 ی،مجلس ؛56563 ، ح060 ، ص6 ، ج5089 ی،هند یمتق)
 از نیکی و ماند می گزاری سپاس زیرا است؛ کردن یکین از تر ارزشمند گزاری، سپاس(. 78 ، ح77 ص
 ی هم مایهباشد،  استوارآنها  یانم خوبی روابط اگر که دارد «ییارتقا». تشّکر، هم کارکرد رود می بین
 یاندر م یکدورت یدارد که وقت «یو اصالح یدرمان»و هم کارکرد  شود یم یو وفادار یرضامند یشافزا

 .شود یت و بازگشت محّبت معواطف مثب یکو تحر پیونداصالح  ی مایهباشد، 

دو  نیاز آن، از مراد و است «دو سویه نیازمندی» آید،  می پدید ها  انسان پیوند در که هایی  ایستار ازـ 
 انسان که آید  می پیش زندگی در یگاه. بس و دیگری به یکی نیاز تنها نه است، یکدیگر به افراد ی سویه
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شدن و  یازمندن یعنی -یتدو موقع ین. اشود  می نیازمند انسان به نیز همو و کند  می پیدا نیاز کسی به
 یو الگو یمجداگانه تقس جایگاهآن را به دو  نکهیاکرد؛ نه  واکاویبا هم  یدرا با -قرار گرفتن یازمورد ن

 مورد نیز جداگانه صورت به توانند  می اینها، از کدام هر البته. نمود بررسیهر کدام را  یمو لئ یمکر
 فرد رفتاری الگوی و آورده حساب به واحد جایگاه یک را دو هر ،جستار این در اما ؛گیرند قرار بررسی

هر کدام  «یتفاوت رفتار ی هیسمقا»است،  برجسته ینجا. آنچه در اکنیم  می بررسی آن در را لئیم و کریم
واحد  یکهمچون  را جایگاهآن دو  یدبا بنابرایناست و  ناهمسان جایگاهدر دو  یت،دو شخص یناز ا
از  ،جایگاه یندر ا یم. رفتار فرد لئیدبا هم سنج جایگاههر کدام را در هر دو  یرفتار الگوینمود و  یتلق

 ساختن برآورده برای مقابل طرف آوردن ستوه به یعنی اینجا در جفا. کند  یم پیروی« عنا –جفا » یالگو
 برای لئیم افراد. نیازش برآوردن در مقابل طرف نانداخت زحمت و رنج به یعنی اینجا در عنا و خود نیاز

 کنند  می طلب را آن شدن برآورده پیوسته و داده قرار فشار در را مقابل طرف خود، نیاز ساختن برآورده
 زمانی که ،به همان سان اما؛ آورند  می ستوه به خود، نیاز کامل و سریع برآوردن برای را وی که جایی تا

. سازند  می پشیمان را وی که دهند  می خرج به کندی و سستی چنان کند،  می پیدا یازن آنها به فرد همین
 فرد ،الگوی این در. کند  یم یرویپ یساز« کفاف –معاف » الگویاز  یمدر طرف مقابل، رفتار افراد کر

به او  یو که زمانی و ندارد انتظاری و سازد  می معاف را آن کند،  می پیدا نیاز دیگری به که هنگامی کریم
 باره این در یعل. امام سازد  می برآورده سراسر را نیازش و کرده کفایت را او کند،  یم یداپ یازن

تو را  یازکنی، ن یداپ یازتو به او ن هرگاهشود، تو را معاف دارد و  یازمندبه تو ن هرگاه یم: کرفرماید  می
کنی، تو را به  یداپ یازبه او ن هرگاهرا به ستوه آورد و  کند، تو یداپ یازبه تو ن هرگاه یهفروما .سازد برطرف

 (2989 و 2981 ح: 5058 آمدی،) رنج و زحمت افکند

 یریگ جهینت و یبند جمع

 یستند؛ن رده یکدر  یسالمت اجتماع یها و مؤلفه یممفاه ی نشان داد همه یمنابع اسالم بررسی
 اجتماعی سالمت از گام نخستین در. است عیاجتما امنیت نخست، مرتبه. دارند مراتبی الگوییبلکه 

 امنیت در. بماند مصون دیگران گزند از افراد معنوی و مادی امتیازات و دارایی ی همه ،است بایسته
 قرار تعرض مورد و شده داشته پاس دیگران سوی از افراد امتیازات و ها داشته حریم اجتماعی،

 دیگران خیر مشمول جامعه افراد اجتماعی، خیر در. است اجتماعی خیر دوم، مرتبه. گیرند نمی
 جای مرتبه این در اجتماعی پیوندهای و تعامل در مثبت مفاهیم تمامی. گردند می مند بهره و شوند می
. کریمانه و متعالی خیر دیگری و متوازن خیر یکی: است رتبه دو دارای خود مرتبه این البته. گیرند می

 هر کریمانه، و متعالی خیر از مراد اما است؛ خیر ستد و داد و افراد بین یرخ تبادل متوازن، خیر از مراد
و در  آورند می یرو یردر گام دوم، افراد به تبادل خ نی؛ بنابرااست خیر دریافت بدون خیررسانی گونه

با مراتب رشد و  گانه، سه مراتب این. رسانند  یم یرخ یگرانبه د یر،خ یافتبدون در یگام سوم، حت
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رساندن  یاناز ز یگام رشد اجتماع ینها در نخست هماهنگ باشد؛ انسان یزن تواند یم یزامل انسان نتک
 رسانند یم یرخ یر،خ یافتآورده و در برابر در یرو یرو در گام دوم به تجارت خ کنند می یزپره یگرانبه د

، روی هم رفته پس. رسانند یم یرخ یگرانو انتظار آن، به د یرخ دریافتو اما در گام سوم، بدون توجه به 
 .(7 نمودار) است یا سه رتبه یسالمت اجتماع

 
 یکه برخ یفتوص یناند؛ با ا قرار گرفته یاجتماع یرخ ی در رتبه یسالمت اجتماع یها مؤلفه بیشتر

اند و بسته به  در هر دو قابل طرح شمار بسیاریو  یمتعال یردر خ یمتوازن و برخ یراز آنها در رتبه خ
 .(7شماره قرار خواهند گرفت )جدول  یمتعال یرخ یامتوازن  یردر خ ی،واکنش یاباشند  یکنش کهنیا

 اجتماعی سالمت مراتب با مفاهیم نسبت/  3 شماره جدول

 ها مؤلفه ها رتبه

 ایمانی امنیت آبرویی، امنیت جانی، امنیت مالی، امینت :اجتماعی( حریمحرمت ) (شرّ از یمنی)ا اجتماعی امنیت

 اجتماعی خیر
 (خیر به ید)ام

 همسان خیر
 متوازن و

 (برابر)تعامل 

 مشترك های مؤلفه اختصاصی های مؤلفه

 اجتماعی احسان اجتماعی، انصاف
 بدی دریافت در مثل به مقابله واکنشی،

رحمت  ی،مواسات اجتماع ی،اجتماع تعاون
 ی،اجتماع یفروتن ی،اجتماع یبردبار ی،اجتماع

 ی،اجتماع یگر اصالح ی،اجتماع یرخواهیخ
 داری، امانت ی،اجتماع یو بازدار یوادار

 و رفق اجتماعی، وفاداری اجتماعی، صداقت
 اخالقی، خوش اجتماعی، مدارای

 و متعالی خیر
 کریمانه

 (متعالی)تعامل 

 کنشی، اجتماعی احسان اجتماعی، ایثار
 اجتماعی، قدردانی اجتماعی، گذشت
 خوبی دریافت در برتر واکنش

مؤمن را عاقل  یک زمانی خدا. رسول است هماهنگ خدابا سخن رسول  یمراتب تحلیل
نُه َمأموٌل  یُر الَخ »وجود داشته باشد: « یربه خ یدام»که از او  داند یم  یداو ام یرمردم به خ نکهیا یعنی؛ «م 

 یفشرست )ا شدهگزارش  یزن نیرالمؤمنیامکالم از  ین. همشود یمحّبت م ی مایهداشته باشند که 
 توان یرا م یربه خ یدام ی،نظر از دید(. 75ح  96،: ص 5767 صدوق،، 597 خطبهق، 5050 رضی

در سالمت  یکالن و اساس های شاخصاز  یکیعنصر  یندانست. ا یگرانبا د پیوندو اساس  یهپا
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 که کارایی از یکی اجتماعی، سالمت های پژوهش در پس .(5377ق: 5058 ی،آمد) است یاجتماع
 «اجتماعی امنیت» چالش شر، از ایمنی شاخص در. است «خیر به امید شاخص» شود سنجیده یدبا

 .یکدیگرند مکمل دو این است؛ مطرح «اجتماعی خیر» شاخص، این در و مطرح
سالمت  جایگاه ید. نخست بایرداست مراتب مورد توجه قرار گ بایسته یزو اجرا ن یزیر برنامه گام در
 یاجتماع یتنخست امن یدبا یزیر برنامه یدو شاخص رصد شود و سپس برا ینابا توجه به  یاجتماع

 یرباز تقدم خ یزن یاجتماع یرشود. در خ ریزی برنامه یاجتماع یرخ یو سپس برا یردمورد توجه قرار گ
 .یردمورد توجه قرار گ یدبا یمانهو کر یمتعال یرهمسان و متوازن بر خ
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 ابعـمن
 .کریم قرآن

 .ینمدرس ی ، قم: جامعهاکبر ی: غفاری، علیح، تصحالعقول هتحف(، 5767انی، حسن بن علی، )ابن شعبه حر .5
ق: إرشاد الحّق ی، تحقعلیی یمسند أب(، 5087بن المثّنی ) یأحمد بن عل یمیالتم یعلی الموصلیأبو  .7

 ، جدة: دار القبلة، الطبعة االولی.یاألثر
 ، مهدی یدح: رجائی، سیصحت ،لحکم و درر الکلمغررا(، ق5058بن محمد، ) عبدالواحد، یمیآمدی تم .7

 .االسالمی دارالکتابقم: 
 های پژوهش یاد، مشهد، بنیشناخت روان یکردبا رو ینیروش فهم متون د(، 5799الف، ) عباس یدهپسند .0

 .یآستان قدس رضو
گستان فرهن ،«یدر منابع اسالم یسالمت اجتماع یو الگو ها مؤلفه» پروژه(، 5799) ب، عباس پسندیده .5

 .یعلوم پزشک
آستان قدس  های پژوهش یادمشهد، بن ،ینیشناختی متون د روش فهم روان(، 5797ج، ) عباس یدهپسند .6

 .یرضو
 ،حدیث علوم ی،آن بر روابط اجتماع یرتأث یو چگونگ« حسن خلق» یستی(، چ5795عباس، ) پسندیده .3

 .38-09ص، 66 مارهش
 پژوهشنامه ،تک متن ی)فرمد(: بررس ینیمتون د شناختی روان(، روش فهم 5796عباس، ) پسندیده .7

 .95-63ص، 6 مارهش ،اسالمی روانشناسی
 .یث: دارالحدقم ،7 ثیفقه الحد(، 5797الف، ) عباس یده،پسند .9

 .یث: دارالحدقم، 7 ثیفقه الحد(، 5797ب، ) عباس یده،پسند .58
، 59ماره ش ،حوزه ثی حدی فصلنامه اجتماعی، سالمت اسالمی مفاهیم(، 5088الف، ) عباس یده،پسند .55

 .5088سال 
فرهنگ و ارتقاء  یهنشر ی،در منابع اسالم یسالمت اجتماع یابعاد الگوی(، 5088ب، ) عباس یده،پسند .57

 .5088سال  ،5ماره ش، سالمت
طن ،(ق5086، )یبن عمر البغداد ی، علیدارقطن .57 روت: عالم ی، بیب محمدآبادیق: أبوالطیتحق یسنن الدارقُ

 الکتب.
 .قم دارالحدیث، ،حدیث و قرآننامه  دانش(، 5795) همکاران، و محمدی دمحم شهری یر .50
 یکردرو با ییزک یابعاد سالمت اجتماع یهنظر یبررس»(، 5799) طاهره، ازغدی پور یمرح منصوره، یعتیشر .55

 .550-579ص  ،یقرآن و سالمت اجتماع یالملل نیب یشهما ینمجموعه مقاالت نخست ،«یقرآن
 صالح، قم: نشر هجرت. ی: للصبحیح، تصحالبالغة نهجق(،  5050) ین،سمحمد بن ح ی،رض یفشر .56
ة الباهرة من األصداف الطاهرة(، 5739اول، محمد بن مکی، ) یدشه .53  ی: مسعودیح، ترجمه و تصحالدرّ

 قم: انتشارات زائر. ی،عبدالهاد



  

 

 0011 پاییز و زمستان، 01، شماره 5سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

570 

 .یتهران: انتشارات کتابچ ،یاألمال(، 5736محمد بن علی، ) یهصدوق، ابن بابو .57
 .ین، قم: جامعه مدرساکبر یعل: غفاری، یح، تصحالخصال(، 5767محمد بن علی، ) یه،ابن بابو صدوق، .59
 .رضی شریف، قم: االعمال عقاب و االعمال ثواب(، 5086محمد بن علی، ) یه،صدوق، ابن بابو .78
ه اکبر، قم: جامع ، مصحح: غفاری، علیالفقیه یحضرهمن الق(، 5057محمد بن علی، ) یه،ابن بابو صدوق، .75

 .ینمدرس
 یپژوهش یفصلنامه علم .یرانمت در االس یشناسنروا یاجتماع یهالفهؤم ،(5797) یدمج نیا، یصفار .77

 .5797 ییزپا ،7 شماره م،وس سال ،متالس یشناس نروا
 .مرتضی نشرمشهد:  ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ق( 5087) طبرسی، احمد بن علی، .77
هوشمند  ،عبدالله: محمدی تحقیق، غرر األخبار یوار فمشکاة األنق(، 5057طبرسی، علی بن حسن، ) .70

 .دارالحدیث: قم ، مهدی
 .ی، قم: انتشارات رض نیرة المتعظین و بصیروضة الواعظ(، 5753) شابوری، محمد بن احمد،یفتال ن .75
 .یةتهران، اإلسالم ،یالکافق(،  5083) یعقوب، بن محمد ینی،کل .76
 .دارالحدیثقم،  ،یکافال(، ق5079) یعقوب، بن محمد ینی،کل .73
فهرسة:  و تصحیح/ حیانی بکری یخ: الشریو تفس: ضبط یقحقت ،کنز العّمالق(، 5089) ی،هند متقی .77

 .بیروت الرسالة، السقا، صفوة یخالش
 . العربی التراث یاء: دار إحیروت، ببحار األنوارق(،  5087، )یمحمدتقبن  محمدباقرمجلسی،  .79
 ،البیت آل تصحیح و تحقیق ،معرفة حجج الله علی العباد یف اإلرشاد ،ق(5057) ،محمد بن محمد مفید، .78

 .مفید شیخ کنگره: قم
دانشگاه  یاندانشجو یبا سالمت اجتماع یعوامل اجتماع ی رابطه»(، 5790) یال،ل پناه یزدان یبه،ط ورز یکن .75

 .556-99، صص 7 مارهش ،یکاربرد یشناس جامعه، «باهنر کرمان یدشه
32. Keyes, C., Shapiro, A. (2004). Social Well-Being in the United States: A descriptive 

epidemiology. In O. brim, C. Ryff, & R Kessler (Eds.), how healthy are We: national study 

of Well-Being midlife (pp. 50-372). Chicago: university of Chicago press. 

 




