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 چكيده

باشد ابعـاد   شناسي مي شناسي و انسان ستيموضوع عدالت اجتماعي به لحاظ آن كه مبتني بر مباني مختلفي نظير ه

شود. يكي از مبـاني مـؤثر بـر تبيـين عـدالت       تر نيز مي اي پيدا كرده و همراه با كنكاش ابعاد گوناگون آن غامض پيچيده

باشد. توازن بر طبق ديدگاه فردگرايانه مجال چنـداني بـراي حضـور در نظريـه      اجتماعي نوع نگرش به فرد و جامعه مي

شود. اما بنابر ديدگاه امثال شهيد صـدر و شـهيد    دنبال مي» رفع فقر«تماعي نيافته و عدالت اجتماعي در قالب عدالت اج

آفريني كند. بنابر نگـرش   تواند در تبيين عدالت اجتماعي نقش مطهري كه به اصالت فرد و جامعه قائل هستند، توازن مي

گيرد و در نگرش فردگرايانه عدالت اجتماعي تنهـا   اجتماعي قرار ميدوم نابرابري در قالب عدم توازن در تقابل با عدالت 

 باشد.  در قلمرو رفع فقر معنا دارد و با نابرابري سازگار مي

كنـد كـه فهـم     از توازن به اين نكته توجـه مـي  » اصالت فرد و جامعه«اين مقاله در راستاي تبيين نگرش 

ناخت ابعـادي از جامعـه كـه بـا سـاختارهاي جامعـه       عدالت اجتماعي در نظام اسالمي از طريق بررسي و ش

شناسـي   مرتبط است ممكن بوده و بنابراين به طرح موضوع قشربندي و همبستگي اجتماعي در دانش جامعه

دهد. نتيجـه حاصـله    و اسالم پرداخته و رابطه عدالت اجتماعي و نابرابري در اسالم را مورد بررسي قرار مي

رقراري عدالت در صدد تأمين كرامت و رضايت عامه افراد جامعـه بـوده و در   اين است كه اسالم از طريق ب

اين ارتباط از طريق جلوگيري از تمركز منابعي نظير ثروت در نزد معدودي از افراد جامعـه زمينـه دسترسـي    

 كند.  ها، كرامت و رضايت آنان را دنبال مي برابر آحاد جامعه به فرصت
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 مقدمه. 1

 . بيان مسأله1-1

هاي اجتماعي و اقتصادي در جوامع واقعيتي است كه تا اعمـاق تـاريخ انسـان قـدمت داشـته و       نابرابري
بخشي از زندگي اجتماعي انسان را تشكيل داده است. در حوزه عـدالت اجتمـاعي معمـوالً سـازگاري ايـن      

انـد، بـا    پردازاني كه سـازگاري ايـن دو را پذيرفتـه    گيرد. غالب نظريه ها با عدالت مورد توجه قرار مي ابرابرين
اي  دانند و يا ايـن كـه آن را در محـدوده    اي عادالنه مي اين سؤال مواجهند كه آيا وجود نابرابري را با هر مرتبه

 شمرند. و بر اساس معيارها و قواعدي موجه مي
كنند تا بر اسـاس مبـاني    ازان حوزه عدالت اجتماعي براي پاسخگويي به اين سؤاالت تالش ميپرد نظريه

هاي خود نسبت به انسان و جامعه، اصولي را استخراج و بـر اسـاس آن وضـعيت     فلسفي و كالمي و ديدگاه
 نابرابري و حدود نابرابري را تعيين كنند.

ورد بررسي قرار داده و قريب به اتفاق آنان اگر چـه اصـل   پردازان مسلمان نيز موضوع نابرابري را م نظريه
هاي زياد در جامعه را بـا تعـاليم و اهـداف     پذيرند، اما وجود نابرابري وجود نابرابري در جامعه اسالمي را مي

 يابند.   اسالم سازگار نمي
توانـد   داري مـي  نويسـد: از نظـر سـرمايه    شهيد مطهري در مورد سطح اختالف در جامعـه اسـالمي مـي   

اختالف افراد در ثروت و مالكيت خيلي فاحش باشد. از نظر اسالم اختالف فاحشي كه منتهي به فقـر طبقـه   
بشود ممكن نيسـت جـز از طريـق ظلـم و      -نه به واسطه بيماري، بلكه به واسطه بيكاري با قلت مزد -ديگر

دود اسـت بلكـه افـرادي كـه     دهد نه تنها اختالف فاحش مـر  ). اين عبارت نشان مي229، ص1368استثمار (
 توانايي كار كردن را دارند بايد درآمد مكفي داشته باشند.

نويسند: از عوامل مهمي كه در تاريخ، جوامـع بشـري را بـه سـوي نـابودي       اهللا جوادي آملي نيز مي آيت
اسـت و   رانده است فاصله طبقاتي مردم از حيث فقر و غناست. در بسياري از موارد استغنا مـالزم بـا طغيـان   

 ).131، ص1387ورزند ( دارايان طغيان مي
از نظر محمدرضا حكيمي تكاثر و فقر دو سبب اصلي براي فرو ريختن قوام اقتصـادي جامعـه و تعـاون    

شود و نظام اقتصادي سالمِ پيشرفته نظامي است كـه در آن قسـط    مالي و توازن معيشتي اجتماع محسوب مي
كنـد   هـا اسـت حكومـت مـي     ه حيثيت انساني و اسالمي وابسته بـه آن و توازن و تعادل بر همه آن نواحي ك

 ).590، ص1384(
 ايـن  .دانـد  اما ديدگاه ديگري عدالت اجتماعي در اسالم را، نه با نابرابري كه، تنها با رفع فقـر مـرتبط مـي   

 »فقـر  رفـع « قـق تح تا تنها اسالم اقتصادي عدالت فقر، رفع مورد در اسالم تأكيدات لحاظ با است معتقد  ديدگاه
 باشـد  مـي  خارج عدالت مبحث حوزه از وسيع هاي نابرابري مبحث و است توسعه قابل درآمدي معيار با هم آن

 ).33ص ،1387 (حسيني،
توازن رويكردي است كه براي جمع ميان پذيرش حدودي از نابرابري و انكار نـابرابري شـديد پذيرفتـه    

 شده است.  
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 تعريف توازن  .1 -2

آن را مطـرح كـرده اسـت و صـورت      پردازان مسـلماني اسـت كـه    نخستين نظريه شهيد صدر از
كنـد بـر    ئه تعريف ايشان از توازن تالش ميدهد. اين مقاله ضمن ارا اي از آن را ارائه مي تعريف شده

 اساس مفاهيم و مباني پذيرفته شده ايشان به تبيين آن بپردازد.
 در نـه  و) معيشـت ( زنـدگي  سـطح  در جامعه فرادا بين توازن اجتماعي توازن صدر شهيد نظر از
 درميان است جامعه سطح در كه مالي كه است اين زندگي سطح در توازن معناي. است درآمد سطح
 را فـراهم آورد.  مـردم  عموم سطح در امكان زندگي، فرد براي هر بچرخد كه اي گونه به جامعه افراد
 درجـه  در تنهـا  تفـاوت  امـا ، اسـت  متفاوتي داراي درجات خود، سطح عموم مردم، واحد سطح اين

 باشـد ، واحـد  معيشـت  سـطح  بـا  كلي داري نيست كه اين تنافي در تنافي و مانند نظام سرمايه است.
 .)669 ص، 1411(

 بدين ترتيـب  ).114-112ص، 1421( با توجه به توضيحات ايشان، دو محور اساسي اين تعريف
 : گردد بيان مي

 زنـدگي  سـطح  كـه  اي گونـه  بـه  شـود  فراهم جامعه افراد همه براي آسايش و رفاه از حداقلي. 1
اين سطح از زنـدگي در  . يابد ارتقاء حداقلي سطح اين به داشتندقرار  تري پاييني  رده در كه افرادي

 افـراد  هـاي  هزينـه  و مصـرف  شـود. در ضـمن سـطح    سالمي به نام سطح كفاف شناخته مياقتصاد ا
شـود تـا در    محدود باشد ممكن جامعه براي تحققش كه رفاهي و معقول سطحي به جامعه پردرآمد

 ؛شود مي تأمين »زندگي سطح در اجتماعي توازن« نتيجه
 و شـده  جلـوگيري   جامعه در خاص اي طبقه يا و عده دست و تمركز آن در ثروت انباشت از .2
 .آيد فراهم جامعه افراد همه براي توليدي و شغلي هاي فرصت شود تالش

يابد و در صدد است تا بر اسـاس منـابع و مسـتندات اسـالمي      بر محور دوم تمركز مي اين مقاله
 صحت و سقم اين محور را مورد ارزيابي قرار دهد.  

 
 روش مورد استفاده براي فهم عدالت اجتماعي اسالم .3-1

اسـتنتاجي و از رهگـذر    -روش و شيوه مطالعه ابعاد اجتماعي اسـالم بـر اسـاس روش تحليلـي    
شـود. در ايـن متـون     در اين متون به كار رفته حاصل ميمتون ديني و عنايت به عقالنيتي كه  مطالعه

نظـام  بـه ابعـاد مختلفـي از    ، تصريحاتي كه در اين مورد ممكن است وجـود داشـته باشـد   افزون بر 
باشـد  تواند مبنايي براي استنباط و دريافت قواعد و اصولي  شود و مي اجتماعي و اقتصادي اشاره مي
رود. نكته مهم در اين بحث اين است كه حوزه اين بررسي بـه فقـه و    كه در حوزه توزيع به كار مي

رسـد بـراي مطالعـه و فهـم      رود. زيرا به نظر مـي  فراتر مياحكام فقهي موجود محدود نشده و از آن 
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اصول و قواعدي كه به عدالت در عرصه كليت جامعه مربوط است و تبيـين مبـاحثي نظيـر عـدالت     
توان به بررسي احكام فقهي موجود بسنده كرد. اين احكام  عي و اقتصادي در نظام اسالمي نميجتماا

توانـد در اختيـار مـا     ها اسـت و ادلـه و شـواهدي را مـي     در چنين بررسيترين منابع  چه از مهم اگر
هـا را  توان آن هم عدالت در عرصه كليت جامعه نميآيد براي ف . اما بنا به داليلي كه در ذيل ميبگذارد

 كافي دانست:  
روزي عالمـان   حاصـل تـالش و سـعي فـراوان و شـبانه      احكام در فقه موجود اگرچـه اينكه  اول

نـاي بـر قاعـده    بـا ابت ، به گفته بسياري از بزرگـان  باشد اما بنا طوالني مي هاي ناپذير در دوره خستگي
علل احكام است ولـي حتـي در    اند. به عبارت ديگر عدالت هر چند در سلسله عدالت استنباط نشده

... در اسـتنباط احكـام مـورد    ساير قواعد فقهي نظيـر قاعـده يـد و   اندازه يك قاعده فقهي و در عداد 
اصـل عـدالت از   «: بودن عدالت گفتـه اسـت   در تبيين قاعده استفاده قرار نگرفته است. شهيد مطهري

عدالت در سلسله علـل احكـام   ، ودش بايد ديد چه چيزي بر او منطبق مياست كه  هاي اسالم مقياس
بلكه آنچه عدل است ديـن  ، نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است، سلسله معلوالت است نه در

 .)203ص، 1381( »گويد مي

فقيهان درباره آن ابراز نگراني نمـوده و   از عدالت به عنوان يك قاعده ياد كرده و از غفلت ايشان
لت اجتماعي با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقـع شـده   اصل عدا«: نويسد ميدر اين زمينه 

 عموماتي در فقـه بـه دسـت آمـده     بالوالدين احسانا و اوفوا بالعقوداست و درحالي كه از آياتي چون 
يـك   هـذا  له عدالت اجتماعي دارد مـع أبر روي مس كيدي كه در قرآن كريمأاست، ولي با اين همه ت

اجتمـاعي فقهـاي    آن استنباط نشده است و اين مطلب سبب ركود تفكرقاعده و اصل عام در فقه از 
 ).27ص ، 1409( »ما گرديده است

مراجعه به نصوص و «: نويسند كرده و مي برخي نيز از عدالت به عنوان رويكردي در فهم فقه ياد
كـارگزاران  نمايد كه بسياري از احكام در استنباط اول چون رفتار متوليان قضا و  متون ديني ثابت مي

هر چند اين قاعده به نوبه خود مستند بـه  ، گيرد سرچشمه مي» عدل و انصاف« نظام با مردم از قانون
به تعبير ديگر با اين كه عـدالت كـارايي اسـتقاللي در اسـتنباط     و  نصوص ملفوظ يا درك عقل است

عدالت تجسـم  لكن مفاد برخي نصوص و درك عقل عموماً در قالب مصلحت يا ، اول در فقه ندارد
 آيـد  يابد و در اين صورت است كه عدالت به مثابـه يـك قاعـده در كشـف حكـم بـه كـار مـي         مي

 ).  95-94ص، 1390، دوست علي(
وظـايف و تكـاليف فـردي    در راسـتاي انجـام   بـه طـور اساسـي    احكام فقهي موجود دوم اينكه 
چنـدان تـوجهي نداشـته    ، ستكه در ارتباط با كليت جامعه ا، اند و به احكام اجتماعي استخراج شده

 است.
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از همين رو است كه امروزه بسياري از فقها و فضال بر توجه و تمركز بر جبران جنبه مغفـول از  
فقيه در صدد اسـت تـا وظـايف    ، در يك نگاه«: نويسند ه و مياحكام و ارائه فقه حكومتي سخن راند

و بـه   ؛آيد مرتفع سازد حكام پيش ميا كه در مسير اجراي اافراد مسلمان را روشن كند و مشكالتي ر
، هـا  مثال، ها لهأ، طرح مسمداري ياري رساند. با اين نگاه مكلفان را در دينداري و شريعت، تعبير ديگر

 گيرد.  راستاي تحقق همان آرمان قرار مي در، ...وها  بندي تقسيم
كـه  ، يشـان افـراد بجـز هويـت فرد    كه معتقـد اسـت  ديگري هم هست  رشنگ، در كنار اين نگاه

ايـن   .باشـند  ك هويت جمعي به نام جامعـه نيـز مـي   تشكيل دهنده ي، موضوع برخي از احكام است
بايست دو نـوع موضـوع را    موضوع احكامي است و فقيه مي، مانند موضوع افراد، هويت جمعي نيز

بلكـه ايـن دو هويـت     ؛، آن هـم نـه جـدا از يكـديگر    يـك را روشـن سـازد    بشناسد و احكـام هـر  
سازد. با اين نگـاه   يده شدن به نگاه اول را فراهم ميخود زمينه كش، اپذيرند و تفكيك اين دون جدايي

همچنـين.ر.   42-41ص، 1388، مهريزي( ،»اهد بودخواي ديگر  ها به گونه مسائل و مثل، نيز مباحث
محمـدجواد   و )1379(، وي تهرانـي دهـا و  سيد منيرالدين حسينيو  )1389( ك. مشكاتي سبزواري

 ).1375( عنايتي راد
 را آن توجـه نمـود و   بود كه به اين مشكل پيشگامانيصدر از  شهيد، شيعي انديشمندان ميان در 

و در راسـتاي انطبـاق نظريـه اسـالمي بـر       اجتهـاد  حركت اهداف بيان ضمن در وي. ساخت مطرح
اي كـه بـه    يكي عرصه زندگي فردي و به اندازه كند؛ دو عرصه متفاوت را از هم تفكيك مي، زندگي

يابد و ديگري عرصه زندگي اجتمـاعي كـه در آن جامعـه بشـري بـر       رفتار و كارهاي فرد ارتباط مي
  شود.   اجتماعي و اقتصادي و سياسي بنا مياساس روابط 
اما اين هـدف در  ، شود هر دو عرصه را شامل مي، نظري به لحاظو پايه اجتهاد از هدف هر چند 

سير تاريخ و حيات در بستر شرايط تاريخي شيعه غالباً به سوي زندگي فردي سمت و سو پيدا كرد. 
تصـوير كشـيده و    رفتار فرد مسلمان و زندگي فردي را به، بنابراين مجتهد در جريان استنباط احكام

 را ناديده گرفته اسـت. امـا  ، تش بايد منبعث از اسالم باشدكه زندگي و ارتباطاشكل جامعه اسالمي، 
 فـردي  سـوي  بـه  غالبـاً  دور ماندن از حاكميت و سياسـت هـدفش   و شيعه تاريخي شرايط به جهت

 تصـور  را فردي در زندگي مسلمان فرد رفتار، احكام استنباط جريان در مجتهد بنابراين. يافت جهت
 ناديـده  را، باشـد  اسـالم  از منبعـث  بايـد  ارتباطـاتش  و حيـات  كـه ، اسالمي جامعه شكل و كرده مي
فرد مسلمان ارتباط يافت نه بـا چهـره   وجهه و صبغه اجتهاد با در ذهن فقيه،  گرفت. بدين ترتيب مي

 ).17-15ص ، 1417، صدر( اجتماع مسلمان
زنـد.   ضوعات دارد، موضوع ربا را مثال ميي كه نگاه فردگرايانه به موشهيد صدر در مورد مشكل

در صورتي كـه  ، داري بر آن استوار است اجتماعي است و بنياد نظام سرمايهاي  در حالي كه ربا مسأله



1391 بهار و تابستان/7/ش4اسالم و علوم اجتماعي/س                                                                                  12

 

، كـه از آن بـه   هـايي  لـف مسـلمان ببينـد ممكـن اسـت راه حـل      فقيه آن را به مثابه مشكل فردي مك
كل ربـا را  براي رفع مشكل فرد ارائه كند. امـا بـراي كسـي كـه مشـ     ، شود مي هاي شرعي تعبير حيله

پابرجا و الينحل باقي مانـده  حتي با وجود آن ترفندها هنوز مشكل ، داند مشكل زندگي اجتماعي مي
 ).19ص، 1417، صدراست (
 و فـردي  اجتمـاعي  قـوانين  مجموعـه  تعيين براي كه تالشي موجود در قهيف رويكرد، رو اين از

 زنـدگي  و ديگر اصول كلي به منظور سـازماندهي  اجتماعي عدالت اصول پرسش از اساساً با كند مي
 سـازماندهي  بـراي  كـه  نـدارد  ضـرورتي ، فقـه منظر  شود. بدين ترتيب از نمي روبرو انسان اجتماعي

 جـاي  بـه  بلكـه  شود؛ تمسك عدالت قواعد و اصول به رتيبات اجتماعيو تنظيمات و ت افراد زندگي
، حـاكم  اصـولي  لحـاظ  بدون فردي و احكام از  اي مجموعه از اسالمي جامعة ادارة براي توان مي، آن

 ).  57ص، 1389، حيدر حاجيجست ( بهره، اند شده استخراج و كشف، اجتماعي عدالت نظير
بر چارچوب فقه موجـود و تـالش بـراي فهـم عـدالت       اقتصاد ن به جاي اصرار بر اكتفا وبنابراي

ز منابع گسترش دهـيم  تري ا هاي عام رچوب دايره بررسي خود را به حوزهاجتماعي از درون اين چا
عـدالت   هاي اسالم را مورد استفاده قـرار دهـيم. طبيعـي اسـت كـه در راسـتاي تبيـين        و تمام آموزه

 باشيم.   ، ميدر كنار فرد، ناسي نابرابري در جامعهش اجتماعي از اين منظر نيازمند موضوع
 

 شناختي عدالت اجتماعي هاي جامعه . زمينه4-1

هـاي گونـاگون اقتصـادي     مدهاي مطلوب و يا نامطلوب موقعيتدر مطالعات اسالمي توجه به پيا
بد كـه  يا اي مي د اسالمي از آن جهت برجستگي ويژهباشد. اين نكته در اقتصا يبسيار مهم و اساسي م

تعـالي فـرد    اي براي حيات معنوي و رشـد و  ، زندگي و حيات مادي مقدمه و زمينهدر تفكر اسالمي
گيرد از جهت ارتباط تنگـاتنگي اسـت كـه     يدي كه بر عدالت اقتصادي صورت مياست و تمامي تأك

عـدالت   چنانچه از نظر شهيد صدر جامعه وجود دارد. ميان چگونگي معيشت و حيات معنوي فرد و
 ها و خيرات ديگر در جامعه اسالمي اسـت و بـدون تحقـق عـدل و     شرط اساسي رشد تمامي ارزش

ص ، 1421(شـود   ها در جامعه ايجاد نمـي  ري براي به حركت درآمدن اين ارزشفضاي ضرو، قسط
134-133(. 

در نظـام اقتصـادي اسـالم صـورت     » لحـاظ تـوازن  «براي فهم و كشف  اي كه بنابراين در مطالعه
و هـم بـه تـأثير معيشـت اقتصـادي بـر        بايد هم به نقش حيات معنوي در زندگي اقتصادي گيرد مي

هاي اسالم را در راسـتاي فهـم مـوقعيتي     معه عنايت داشت و فرامين و آموزهحيات معنوي فرد و جا
 كند مورد ارزيابي قرار داد. راهم ميكه شرايط بهينه را در اين مورد ف

كند و  زندگي ميكه انسان به طور اجتماعي  ه با توجه به ايندر واقع موضوع اساسي اين است ك
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، دارد سعادت و تعالي و تكامل گام برمـي  به سوي، بر رفع نيازهاي مادي خويش افزوناز اين طريق 
ين صورت نـه تنهـا حقـوق فـردي     بايد حقوقي متناسب با اين نوع زندگي براي او لحاظ گردد. در ا

، كه زنـدگي اجتمـاعي فـرد را    بط ناگزير جمعي و ساختارهاي اجتماعيها بلكه با توجه به روا انسان
 حقوق جمعي و يا اجتماعي آنان نيز بايد مراعات گردد.، بخشد تعين مي

هـاي اصـالت فـرد و اصـالت      تصادي و اجتماعي با عبـور از ايـده  بدين ترتيب در تبيين توازن اق
كنار حقوق فردي و نقش سـاختارها بـر   حقوق جمعي در ، جامعه و قبول اصالت براي فرد و جامعه

ين است كه اگـر بخـواهيم مطالـب    گيرد. نكته مهم ا عي و فردي در مركز بررسي قرار ميهويت جم
هاي اساسي زندگي اجتماعي مـؤثر   دي اسالم بازيابي كنيم بايد جنبهنظام اقتصاالذكر را در مورد  فوق

اين زمينه را مورد مطالعه و اسـتنباط قـرار    بر حقوق فردي و جمعي را شناسايي و رويكرد اسالم در
شناسان به فرايندهاي تشكيل و سـاختارمند شـدن جامعـه بسـيار      دهيم. در اين راستا رويكرد جامعه

 مفيد و كارگشاست.
 فرآينـد  ) در تالش براي ارائه يك نظريـه عمـومي دينـاميزم سـاختاري سـه     1990( جاناتان ترنر

 .)13ص، 1375، (چلبـي  دانـد  يل عام هر جهان اجتماعي مـي زء خصاو انسجام را ج تفكيك، تجمع
و  هوايي و آب نظير شرايط، دليلي هر به ها انسان از تعدادي گيرد و مي شكل انساني تجمع يك ابتدا

 بـه  گيـرد  مـي  شـكل  تجمعي چنين وقتي اما. كنند تجمع هم دور جنگ يا نامناسب و نقل و حمل يا
 شـدن  تخصصـي  و كـار  تقسـيم ، تفكيـك  دوركـيم  تعبيـر  به، آن از ناشي معنوي و مادي تراكم دليل

. دارد را يـافتگي  تمـايز  يا تفكيك و جدايي يك و كار تقسيم يك اقتضاي، تراكم. ناپذيراست اجتناب
را بـه وجـود    هـا  گـروه  از گيرنـد و تنـوعي   مي شكل عمودي و افقي مختلف هاي بدين ترتيب گروه

 هـاي  گـروه ، اجتمـاعي  طبقـات ، هـا  گروه اين. هستند تر يليتحم  برخي و تر ارادي برخي آورد كه مي
 .غيره هستند و منزلت هاي گروه، سياسي احزاب، مدني

، آن مـدنظر قـرار گيـرد    عمـودي  و افقي از اعم، گروهي حقوق و فردي حقوق به فقط اگر حال
ـ . گيـرد  مـي  قـرار  فروپاشـي  خطـر  در مغفول مانده و در نتيجه جامعه جامعه وجودي فلسفه  ابراينبن
 و فراتـر از منـافع   كـه  فرآينـدي . كنـد  پيـدا مـي   چندان ضرورتي دو انسجام فرآيند يعني سوم فرآيند
 فرآينـد  را بـه هـم پيونـد بزنـد.     جامعـه  آحاد و ها گروه همه، گروهي و فردي  هاي تالش و ها انگيزه

 ).25، ص1387، افروغ( گردد برمي جامعه حق انسجام و به تعبيري همبستگي به
 فـردي  حقـوق  به را حقوق و هستند قائل حقي جامعه براي كه كساني براي كه گردد مي ظهمالح
در ايـن  . اسـت  ناپـذير  اجتنـاب  و ضـروري  جامعـه  از بعـد  اين به توجه و عنايت، كنند نمي منحصر

را به دغدغه بسياري از  »همبستگي اجتماعي«نبوده و  فردي حق به ناظر تنها شهروندي صورت حق
در كنار پلوراليسم فرهنگي تبديل كرده است. بـدين ترتيـب اگـر     شهروندي غربي حق انپرداز نظريه
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 و رسـيم  مي جامعه حق به شهروندي حق مورد در، بخواهيم همبستگي اجتماعي را نيز مهم بشماريم
   ).25، ص1387، افروغ( شود برجسته مي سياست و اقتصاد و فرهنگ حوزة سه در جامعه حق

گانـه مزبـور را دنبـال     فرآيندهاي سه عدالت اجتماعي در اسالم بايد ناساييش اين اساس براي بر
و  نمود. از آنجا كه فرآيند نخست تأثير چنداني بر ايده تـوازن اقتصـادي نداشـته و فرآينـدهاي دوم    

 رسد. فرآيندها ضروري و الزم به نظر ميمالحظه اين ، اند سوم در اين موضوع تعيين كننده
دو فرآينـد تفكيـك و يـا قشـربندي و     ، اي در مـورد مسـأله نـابرابري    ان مقدمهبنابراين پس از بي

 سازيم.   ، مطرح ميدر حد نياز، همبستگي اجتماعي را

 

 . قشربندي و همبستگي اجتماعي2

 . قشربندي اجتماعي1-2

در بحـث عـدالت اجتمـاعي بايـد روشـن      هر نظام اقتصادي يكي از موضوعاتي كه گفته شد كه 
كـه آيـا   مطروحه اين است  سؤالبه طور معمول است.  هاي اجتماعي لت با نابرابرينسبت عدا سازد

 مقوله عدالت با نابرابري اجتماعي سازگاري دارد؟ 
قشـار مختلـف جامعـه    ها و ا د نابرابري بايد نخست وضعيت گروهالت در مورابراي پاسخ به سؤ

ربندي اجتماعي مورد توجـه  بوط به قشدر مباحث مر گردد. اين امر معموالً نر تعييدر نظام مورد نظ
انگارنـد و در   ي و نابرابري را دو مفهوم جـدا مـي  قشربند، است كه برخي ذكر الزم بهگيرد.  قرار مي

: گويـد  در تعريـف قشـربندي مـي   » لـوين تـامين  م« داننـد.  ، برخي ديگر آن دو را متـرادف مـي  مقابل
است از توزيع افراد هـر گـروه اجتمـاعي يـا     اند و عبارت  ابري دو اصطالح مترادفقشربندي و نابر«

ارزيابي اجتمـاعي  ، مالكيت، ها بر چهار معيار قدرت روي يك مقياس. مراتب اين موقعيت جامعه بر
قشر يا اليـه و قشـربندي يكـي از آن مفـاهيمي     : «نويسد پور نيز مي رفيعمبتني است.  و پاداش رواني

 هـاي  زمين تشبيه شده است. همانند اليـه هاي  ه اليهاسي گرفته و طي آن جامعه بشن ز زميناست كه ا
A  ،B وC بنـدي   ، طبقـه متوسط و پايين، باال: ها و قشرهاي ، اعضاي جامعه نيز به اليهشناسي در زمين

ها و قشـرهاي   ، در اليهبندي انسان ترين معيارهاي طبقه مهم). وي 440، ص1380، پور رفيع( دشون مي
هـاي واقعـي    (يعنـي توانـايي   تحصيالت و تخصص، آمد و مالكيت)ثروت (از جمله در رااجتماعي 

 .)441، ص1380، پـور  رفيـع ( داند مي پايگاه باال يا اقتدار، مشاغل وعملي و نه فقط مدرك)  -علمي
ناپـذير هسـتند و از ايـن جهـت در      دي مفاهيمي نزديك به هـم و انفكـاك  بنابراين نابرابري با قشربن

 وم قشربندي بايد مورد مالحظه قرار گيرد.بررسي نابرابري اجتماعي مفه
نـزاع در مـورد    دهـد و  اي تاريخي زندگي بشر را تشكيل مـي ه ها يكي از ويژگي وجود نابرابري

تابنـد و   هـا را بـر نمـي    اي از متفكرين نـابرابري  عه هميشه بحثي داغ بوده است. عدهنابرابري در جام
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ايـن مسـير و بـه منظـور ايجـاد       اماتي كـه در براي تحقق حقوق مـدني اقـد   تالشبا وجود معتقدند 
هـاي اجتمـاعي پايـدار     فقر و محروميت در بسـياري از گـروه  همچنان  هاي برابر انجام گرفته فرصت

هاي فاحشي به لحاظ قدرت و ثروت ميان افراد وجود دارد. منشـأ و   مانده است و هنوز هم نابرابري
اعي ماننـد طبقـه و جنسـيت و نـژاد اسـت.      هـاي اجتمـ   هـا خصيصـه   يعامل بسياري از اين نـابرابر 

عاً برابر از طريق انـواع امتيازهـا بـه    هاي واق توزيع ثروت و يا ايجاد فرصت راهكارهايي كه براي باز
هـا را نقـض    محرومين به شكست انجاميده است. زيرا در سوي ديگر كسان ديگري پيمودن ايـن راه 

شـوند   ج بـوده و مشـمول تبعـيض مثبـت نمـي     اركه از اين طيف خـ  اند دانستهحقوق فردي افرادي 
 ).110ص، 1387، (بروس

ها امري طبيعي و مطابق با اقتضاي آفـرينش   تأكيد بر اين دارند كه نابرابري اي ديگر در مقابل عده
 فـرد  دو كـه  راهـي  تنهـا : نويسد ، ميچيست واقعاً »برابري«روتبارد در پاسخ به سؤال  است. چنانچه

بـه طـور كامـل     هـا  ويژگـي  همـه  لحاظ از كه است اين باشند »برابر«، معنا تمام به و واقعاً توانند مي
 در تنهـا ، )طلبـي  برابـري  آرمـان ( هـا  انسان همه برابري كه است معنا بدان البته امر اين باشند. يكسان

 دنيـاي . باشـند  هماننـد  و يكسان لحاظ تمام از دقيقاً، ها انسان همه كه شود برآورده تواند مي صورتي
 و گونـاگوني ، فرديـت  هرگونـه  از عاري، يكسان و ناشناس موجودات از متشكل دنيايي لزوماً، ابربر

 بـه  توجه با، )آنها بودن نابرابر يعني(، افراد تنوع و تفاوت بزرگ واقعيت بود... خواهد ويژه خالقيتي
ـ  به آن در كه دنيايي است مشخص بنابراين. است آشكار، بشر تجربه طوالني پيشينه  هماننـدي  اراجب

 .)28، ص 1387، روتبارد» (است انساني طبيعت ضد، آيد وجود به
اين نحوه نگرش به نابرابري و ارجاع آن به طبيعت از ديرباز در ميان انديشمندان وجود داشته و 

 دانستند.   امعه را داراي ساختاري طبقاتي ميج
آنان ، وه آنان كه بسيار توانگرنددارد و مردم در سه گر در تفكر ارسطو نيز ساختار طبقاتي وجود

ه بـه دنبـال   ر او كه همـوار گيرند. از نظ ، جاي ميكه بسيار فقيرند و آنان كه ميان اين دو گروه هستند
بنـابراين از   نگهداشتن ميانه است. روي است بهترين حالت در كسب ثروت نيز تعادل به معناي ميانه

 اي معتدل و خردمند مورد توجه است.   جامعه نظور ايجادنظر ارسطو نيز قشربندي جامعه به م
ظ سلسـله مراتبـي از   نگرش طبقاتي تا پيش از رنسانس استمرار داشـت و بهتـرين نظـم بـا حفـ     

 شد.   ها در جامعه دانسته مي استقرار انسان

پس از رنسانس نگرش سلسله مراتبي به جهـان فـرو ريخـت و نظـم جامعـه محصـول قـرارداد        
هـا   ويني چون نابرابري بنيادين انسـان ها كماكان تحت عنا ابرابري ميان انسان، اما ناجتماعي تلقي شد

هـاي طبقـاتي    ن نوزدهم ميالدي بود كه نابرابريشد. تنها در اواخر قرن هجدهم اوايل قر پذيرفته مي
 رفت. به شدت مورد انتقاد قرار گ
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كنـد. از   عيـين مـي  جامعـه را ت در انديشه كارل ماركس طبقات و مناسبات توليدي وضعيت كلـي  
اد در سـاختار توليـد دارنـد    ها و وظايفي كه افـر  ديدگاه ماركس، طبقات اجتماعي بر اساس موقعيت

صنعتي) و مناسبات توليد در تشـكيل  و  وري ، پيشهكشاورزيگيرند. از نظر او شيوه توليد ( شكل مي
 اصـلي  عامـل  بمثابـه  را اقتصـادي  و اجتمـاعي  طبقـات  ميـان  طبقات نقش دارند. از نظر وي مبارزه

 نمود. اعالم آن طبقات مبارزات تاريخ را  اي جامعه هر تاريخ اساساً و نمود قلمداد جامعه تحوالت
امعه و چگونگي توزيع هاي اجتماعي و ساختار طبقاتي جوزه توجه به موضوع طبقه و يا قشرامر

 ايـن  شناسـان  اسـت. جامعـه  شناسان  عهجام قاطبهبول هاي اجتماعي امري شايع و مورد ق در اين نظام
 قشـربندي  مفهـوم  قالـب  در هاي اجتماعي را ها و نابرابري ضوعات مربوط به سلسله مراتب گروهمو

 قشـربندي  پيرامـون  متفـاوت  رويكـرد  شناسان سه در ميان جامعه .اند داده قرار مطالعه مورد اجتماعي
 .گردد وجود دارد كه به اختصار بيان مي اجتماعي

كردگراييديدگاه كار الف)
1

 

خود را با تشبيه نظـام اجتمـاعي    كار است  هاي بيولوژيكي، اخذ شده اين ديدگاه ازحيث تاريخي از نظريه
كـل واحـد در نظـر    ماننـد يـك   هـاي اجتمـاعي    در اين نگرش نظام كند. شناختي آغاز مي با ارگانيسم زيست

مبناي ارتباطاتي كه بـا يكـديگر    بر ده وبو ها عناصر تشكيل دهنده آن طبقات و گروه ،اقشار وشوند  گرفته مي
 شوند.   كنند موجب تداوم موجوديت و كليت آن نظام مي دارند و نقشي كه در كل نظام ايفا مي

ديدگاه تضادگرايي ب)
2

  

را از ديـدگاه كـل جامعـه تحليـل      هاي اجتمـاعي  برخالف كاركردگرايان كه نابرابري، اين ديدگاه
 دهنـد  مـي  ر درون جامعـه مـورد تحليـل قـرار    ها د گاه افراد در گروها از ديدر موضوعاين ، ردندك مي

 تضـاد  از آن وجـود  نـدارد و  ارتبـاطي  جامعه ذاتي كاركرد به اجتماعي نابرابري معتقدند تضادگرايان
 متفاوت كشمكش منافع همين شود. مندي از كاالهاي كمياب ناشي مي هدر بهر گروهي و فردي منافع

. ايـن ديـدگاه   )34، ص1385، (رباني و انصـاري سازد  مي ناپذير را اجتناب در جامعه طبقاتي ستيز و
هاي تضاد اين  ر جوامع به صورت تحميلي در نظريهد كه نظم حاكم دداربر اين نكته تأكيد  همچنين

، مـانع آن  اي قرار گرفتـه اسـت   ، كه همواره در اختيار عدهنكته حايز اهميت است كه منابع اقتصادي
 .هاي برابر برخوردار باشند اد از فرصتد كه افرشو مي

                                                           
1. Functionalism 

2. conflict theory 
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گرايي ج) تلفيق
1
 

ضروري نظـام اجتمـاعي    بعد گرايان با اشاره به اينكه كشمكش و توافق دو لفيقترويكرد اين در 
تضادگرايي تنها بخشي از واقعيـت را تبيـين    گويند هركدام از دو رويكرد كاركردگرايي و مي ،هستند

تركيب برخي از وجوه اين دو نظريه و توجه همزمان بـه سـاختار    يق وبا تلف كوشند آنان مي كنند. مي
دو مفهـوم   در ايـن رويكـرد نيـز    نظريـه جديـدي ارائـه كننـد.    چارچوب نظام اجتماعي،  كنش در و

 نابرابري اجتماعي و قشربندي مفاهيمي انفكاك ناپذيرند.
در ايـن دسـته از    نيـز  دارنـدورف  اسـت.  وبـر  مـاكس گرايـي   تلفيـق  نظريـه  نماينده مشهورترين

 وجـود  بـدون  توانـد  نمي جامعه كه نكته ضمن تشخيص اين دارندورف گيرد. شناسان قرار مي جامعه
، ريتـزر ( دانـد  مـي  يكـديگر ة توافـق را الزمـ   و كشمكش، بماند باقي توافق و كشمكش جنبه دو هر

 ).160ص، 1384
گيـرد. چنانچـه    صـورت مـي  ي پرداز ز گاه بر اساس چنين مبنايي نظريهدر ميان فالسفه سياسي ني

بـر   باشـد و  معه نياز به نيل توافـق همگـاني مـي   جان رالز معتقد است كه براي رفع تنازعات ميان جا
 همين اساس اصول عدالت خويش را ارائه نمود. 

 

 هاي اجتماعي . اهميت قشربندي در بحث نابرابري2 -1-1

و  ثروتمنـدان ي همچون شكاف بين هاي كه به موضوع اگرچه در اين نابرابريمبحث قشربندي و 
 اما اهميـت بيشـتر آن  ، براي بحث ما مهم است، فقرا يا تفاوت ميان فرادستان و فرودستان توجه دارد

، كه بـر  كند هايي ميان افراد اشاره مي تر به تفاوت كلي نابرابري اجتماعي به طور از آن جهت است كه
ـ ، ها ، فرصتبر حقوق به خصوصها، زندگي آن نحوه ، كـه از آن برخوردارنـد   امتيـازاتي  و هـا  اداشپ
، سـاختاري  هايي هستند كـه بـه معنـاي اجتمـاعي كلمـه      ، تفاوتها ترين تفاوت . مهمگذار استتأثير
. بنـا  )10ص، 1373(گـرب،   كنش متقابل و مستمر افراد هستند هايي كه جزء الينفك ، تفاوتاند شده

 بـه  نـابرابري  دسترسـي  هـا  انسـان ، آن چارچوب رد كه است وضعيتي اجتماعي نابرابري به تعريفي؛
نـابرابري  واقـع   در). 6ص، 1377، زاده لهسـايي ( دارند جامعه هاي موقعيت و خدمات، باارزش منافع

خـدمات و امتيـازات   ، هاي دائمي و منظم در قدرت خريـد كاالهـا   تفاوت وجودبه معناي اجتماعي 
 همين ويژگي نابرابري در دسترسـي بـه  ). 103ص، 1382، (ملكاست هاي معيني از مردم  ميان گروه

ها و خـدمات  مندي از كاال ود نابرابري در قدرت خريد و بهرهش منابع و امكانات است كه موجب مي
 مند پيدا كند. خصلتي پايدار و نظام

                                                           
1. Integrative theory 
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 از برخورداريشـان  ميـزان  حسـب  بـر  را افـراد  كـه  اسـت  نظـامي  اجتمـاعي  از سويي قشـربندي 
 جـاي  وضعيتشـان  بـا  متناسـب  اجتمـاعي  طبقـات  در را آنهـا  و كـرده  بندي رتبه مطلوب  هاي كيفيت

). 178 ص، 1377، كـوئن (كند  مي مشخص  اي جامعه هر فرهنگ رامطلوب  هاي كيفيت اين. دهد مي
 مطلوب دستاوردهاي از آنان سهم حسب جامعه را بر افراد و ها گروه اجتماعي قشربندي حقيقت در
 را اجتمـاعي  قشربندي گرب ).731ص، 1370، ساروخاني( كند مي ديبن رده اجتماعي ارزش حائز و

 ).129ص، 1379، گرب( است دانسته مجزا هايي مقوله از متشكل نردباني يا 1پيوستار
بـر  ، انسـاني را  هـاي  گـروه  و افراد اي است كه يافته سازمان مجموعه اجتماعي بنابراين قشربندي

 قـرار  زنـدگي  بـاارزش  منـابع  به دستيابي مراتب سلسله از اي مرتبه در، اجتماعي هاي نابرابري اساس
 ميـزان  نظـر  از هـا  گـروه  و افراد ميان هاي تفاوت از  اي مجموعه اجتماعي دهد. از سويي نابرابري مي

 مبتنـي  شده بندي رتبه و منسجم نظامي اجتماعي قشربندي و است نمادين و مادي منافع به دسترسي
 قشـربندي  و اجتمـاعي  نـابرابري  بين مناسبات در اين صورت .است ماعيتاج هاي نابرابري همين بر

 گيـري  شكل عامل ها نابرابري كهگونه  همان. است متقابل و داراي آثاري دو سويه مناسباتي اجتماعي
 را اجتمـاعي  هـاي  نـابرابري  خـود  نوبـه  بـه  هم اجتماعي قشربندي نظام، هستند اجتماعي قشربندي
 .كنند مي بازتوليد

جامعـه بـر اسـاس چـه     بنـدي اقشـار گونـاگون     است كه رتبهاين پرسش مطرح  ورتص در اين
ود دارد و پذيرد. به عبارتي چه معياري در ميان اقشار جامعه به طور نـابرابر وجـ   معياري صورت مي

 پذيرد؟ بندي شده و قشربندي صورت مي بر اساس آن اقشار رتبه
 

 هاي قشربندي . بنيان2 -2-1

قشـربندي در انديشـه   . انـد  ربندي اجتماعي معيارهاي متفاوتي را براي اين منظور ارائـه كـرده  انديشمندان حوزه قش
كنـد مبتنـي اسـت. از ديـدگاه      كارل ماركس بر وجود طبقات و مناسبات توليدي كه وضعيت كلي جامعه را تعيين مـي 

گيرنـد. در نظـر    رنـد شـكل مـي   ها و وظايفي كه افراد در ساختار توليـد دا  ماركس، طبقات اجتماعي بر اساس موقعيت
 گيرد. هاي اوليه هم بر پايه آن شكل مي ماركس نقش اصلي در واقعيت جامعه را مالكيت ايفا كرده و نابرابري

 .گـذارد  كند و در عوض تأكيد خود را بر ابزارهاي كسب قدرت اقتصادي مي وبر تعريف ماركس از طبقه را رد مي
ـافع       . ر عنصر قدرت در عرصة اقتصادي استبندي طبقاتي تبلو به عقيده وبر رتبه ـامي افـرادي كـه من ـا كـه تم بدين معن

 .آيند اقتصادي يكسان و قدرت اقتصادي همسان و مشابهي دارند، اعضاي يك طبقه به حساب مي
 تعريـف ) ديگران مقاومت وجود با( خويش اهداف به دستيابي براي مردم توانايي را قدرت، وبر

                                                           
1. Continuum 
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 در تواند مشروع هم باشد است كه البته مي تحكم و زورگويي عنصر رندهدربردا قدرت، پس .كند مي
، وبـر  تعبيـر  بنـابر . اسـت  عقاليـي  قانوني سلطه و قانون پايه بر اقتدار، امروز صنعتي پيشرفته جوامع
 ).37 ص، 1373، مينتا( آيد مي وجود به پايگاه و مقام برتري با، قانوني چيرگي
 را اجتمـاعي  شـرايط  دلخـواه  به بتوانند اي عده كه شود مي اياننم هنگامي قدرت است معتقد وبر

، چنين قـدرتي  .شوند قائل اهميتي مخالف و موافق هاي ديدگاه براي كه اين بدون، بگيرند اختيار در
 بـر  مسـتقيم  تـأثيري  معمـول  طور به، قدرتي چنين زيرا يابد؛ ارتباط مي اجتماعي نابرابري با موضوع

 .  )139ص، 1374، وبردارد ( مردم ميان نابرابر امتيازات و ها فرصت و حقوق تقويت و ايجاد
، افـراد ، كـه در آن  انـد د مـي  گـران  وابط اسـتقالل و وابسـتگي ميـان كـنش    ررا قدرت ، اما، گيدنز

جا كه  از آن .)207ص  ،1373، گرب( كنند و بازتوليد مي ههاي ساختاري سلطه را به كار برد ويژگي
بيشـترين  خودشـان  ، شـود  سط افراد ثروتمند جامعه تعيين مـي هاي اجتماعي تو ترتيب اهميت پايگاه

از ناشـي  ميـان قـدرت و    انطبـاق ، در ايـن ديـدگاه   .آورند را به دست ميهاي ديگر  حيثيت و پاداش
و  بـوده با اسـتفاده از زور يـا ابزارهـاي ديگـر     ، هاي خود مزيت در تثبيت و حفظ رانگ وانايي سلطهت

 .)146ـ  145ص ، 1373گرب، (مشروعيت و يا وفاق نقشي ندارد 
شود كه در نظريات در مورد قشـربندي و نـابرابري نـوع ترتيبـات و نظـم اجتمـاعي        مالحظه مي

توانـد   مهم در توزيـع بـه شـمار رفتـه و مـي      عنصري، عه و چگونگي دستيابي به منابعحاكم بر جام
 نابرابري را ايجاد و تداوم بخشد.

تواند نظم و همبستگي اجتماعي متناسب با خود را نيز ايجاد كنـد. در   بندي مي از سويي اين رتبه
به روابطي بـراي پيونـد آنـان نيـاز اسـت.      گردند و  ها از هم متمايز و جدا مي واقع در قشربندي، افراد و گروه

ها به چگونگي قشربندي و تمـايز آنـان دارد. بنـابراين مسـئله ايـن       چگونگي پيوند و همبستگي افراد و گروه
بندي اجتمـاعي اسـت. بـدين     است كه كدامين نوع از نظم و همبستگي اجتماعي متناسب با چه نوعي از رتبه

مؤثر در بحث نظام اجتمـاعي مفهـوم همبسـتگي اسـت. مفهـومي كـه       ترتيب يكي ديگر از مفاهيم اجتماعي 
 باشد و از طريق پيوند اقشار آن را تأمين كند.» حق جامعه«تواند متضمن  مي

همبستگي اجتماعي. 2-2
1
 

، امروزه از مفـاهيمي  كند افراد و اقشار جامعه را تبيين مياز آن رو كه نوع روابط ميان ، همبستگي
 نياز از توجه و ارائه تبييني از آن نيستند. فكري و اجتماعي بي لفهاي مخت است كه نظام

رود. اگر چـه گـاهي نيـز     به كار مي 2اين واژه در بسياري موارد در همان معناي انسجام اجتماعي

                                                           
1.cohesionsocial 

2. social solidarity 
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هـاي احتمـالي ايـن     تماعي است. در اينجا ما به تفاوتمنظور از همبستگي چيزي فراتر از انسجام اج
گيـرد تمركـز    شناسـي مـورد اسـتفاده قـرار مـي      و بر معنايي كه غالباً در جامعه دو واژه نظري نداريم

 يابيم. مي
و يـا   در سـطح گـروه  ، اي دانسته شده كه بر پايـه آن اعضـاي جامعـه    پديدههمبستگي اجتماعي 

با پيوستگي دروني جامعـه يـا    ند. اين امربه يكديگر وابسته و به طور متقابل نيازمند يكديگر، جامعه
كند و با  د را حفظ ميگروه وحدت خوبه معناي آن است كه ، . همبستگي گروهيمرتبط است گروه

آگاهي و اخـالق مبتنـي بـر    نه تنها با بخش خويش تطابق و همنوايي دارد. همبستگي  عناصر وحدت
نيـز  هـا و احسـاس الـزام متقابـل دعـوت       بلكه به احراز اين ارزش، منافاتي نداردتقابل و مسئوليت 

 ).401-400ص ،1370، بيرو( كند يم
. در ايـن  اجتماعي نيازمند علل و عواملي است هاي هپديدپيدايش همبستگي اجتماعي مانند ساير 

. در ميـان  انـد  را بـراي پيـدايش همبسـتگي بـر شـمرده     متفاوتي علل ، پردازان اجتماعي نظريهارتباط 
عي مبتني بـر دو عامـل وجـدان    اعتقاد داشت كه همبستگي اجتما دوركيماميل شناسان غربي،  جامعه

و  1مكـانيكي  همبسـتگي : كنـد  از هم تفكيك مي را دو نوع همبستگي ويجمعي و تقسيم كار است. 
هـاي مشـترك    كه افكار و گـرايش وجود دارد اي  در جامعهمكانيكي  همبستگي 2.همبستگي ارگانيك

 دراعضاي جامعـه   ه وبودهاي فردي حداقل  تفاوت زياد باشد. اعضاي جامعه از نظر كميت و شدت
بـر اسـاس توافـق بـر     در اين نـوع  همبستگي  .باشند هم مي بسيار شبيه به، دلبستگي به خير همگاني

رسد كـه   همبستگي زماني به اوج خود مي .گيرد هاي افراد صورت مي هاي مشترك و همانندي ارزش
امـا   د.شـو كـي  وجدان فردي اعضاي جامعه با وجدان جمعي پـرورش يابـد و از هـر نظـر بـا آن ي     

در گونـه همبسـتگي    يابد. ايـن  ، افراد پرورش ميو نه از همانندي، هاي از تفاوت همبستگي ارگانيك
، است و هر چه كاركردهـاي يـك جامعـه تفـاوت بيشـتري يابنـد      تقسيم كار  وردهفرآجوامع جديد 

اي متمـايز  اعضـ . در اين جوامع اعضاي جامعه ماننـد  تر خواهد شد تفاوت ميان اعضاي آن نيز فزون
وجداني جمعي مانند يـك روح بـر   ، رو كنند. از اين يكديگر را تكميل مي، در اندام يك موجود زنده

 ).191-190ص، 1358، كوزر( كل جامعه حاكم است
دوركيم اعتقاد داشت كه اين دو نوع وفاق بين افراد جامعه متناسب با دو نوع وجداني است كـه  

هاي ميان افراد است و ديگـري   و تفاوت بوط به شخصيت فرديدر افراد وجود دارد. يك وجدان مر
هاي فردي از صورت نوعي و عـام   اني جامعه است كه در تبعيت وجدانوجدان جمعي و يا تيپ رو

و مشترك قابل جستجو است. در اين شرايط نه تنها همه اعضاي گروه بـه دليـل شـباهت بـه طـور      

                                                           
1. mechanical  solidarity 

2. solidarityOrganic 
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انـد كـه    اي وابسـته  ن تيپ رواني جامعه به جامعهدي ايفردي مجذوب يكديگرند بلكه به شرط وجو
 ).234ص، 1382، صديق اورعيگردد ( با گرد آمدن همين افراد تشكيل مي
شخصيت فـردي  ها بوده و مستقيماً فرد را به جامعه پيوند زده و  همبستگي مكانيكي زاييده تشابه

خاص براي عمـل   اي مبستگي ارگانيكي محصول وجود عرصهگردد. ه در شخصيت جمعي محو مي
ن سـازد. بنـابراي   كننده جامعه وابسته مـي  دي اوست و فرد را به اجزاي تركيبهر فرد و شخصيت فر

 ).236-235ص، (همان مستقيم استپيوند فرد به جامعه به طور غير
هـا و محـيط    مريكايي بر اين باور بود كه همبسـتگي، مبتنـي بـر تعـادل ارزش    آشناس  پارسونز جامعه

د است هر نظام اجتماعي براي پايايي و پويـايي خـود، بايـد داراي سـازوكاري باشـد كـه       معتق وياست. 
چگي و كپـار يـابي بـه هـدف، ي    بتواند چهار تكليف ضروري را انجام دهد: تطبيق نظام بـا محـيط، دسـت   

 ).131ص ،1380ريتزر، ( ارچگي، تنظيم روابط متقابل اجزاي نظام استكپسكون. مراد او از كاركرد ي
به نوعي ماركس) وجود دشمن مشترك را عامـل همبسـتگي اجتمـاعي معرفـي      و( زيملجورج 

 ).257، ص1370، (كوزر كند مي
 بـوده  اجتمـاعي  نظـام  يـك  درونـي  انسجام و اتحاد بر ناظر اجتماعي همبستگي شود مي مالحظه

 بـه  را طبقـات  و مـردم  كه است تنظيماتي نوع بيشتر از منظور و) 201ص، 1378، ديگران و رجبي(
 بـه  1ريورسـو  ديجيتالي فرهنگ كه است تعريفي همان اين .سازد مي آنان از كل يك و داده پيوند هم
 اعضـاي ، باشـد  داشـته  وجـود  گـروه  يـا  و سازمان، جامعه درون در همبستگي اگر: كند مي اشاره آن

 .آيند مي در متحد كل يك صورت به و شده همساز خوبي به هم با مختلف
و اقشار جامعه را به هم پيونـد  اين است كه همبستگي وجود روابطي كه افراد  اين نكته مهمبنابر

، موضوعي است كـه  دهد. اما اين كه همبستگي بر چه بنيادي استوار شود ند مورد تأكيد قرار مي ز مي
هاي متفاوت مختلف باشد. در نتيجه همبستگي لزوماً به معناي حركـت بـه    تواند براساس ديدگاه مي

توانـد بـا    ، وجود شـكاف طبقـاتي و نـابرابري مـي    ها ، حتي بنابر برخي ديدگاهي نيست وسوي برابر
 سازگار باشد. به طور كاملوجود همبستگي 

هـاي فـرد در درون جامعـه شـكوفا شـده و گسـترش        به عالوه با توجه به اين كه اسـتعدادها و توانـايي  
ناتوان و ضعيف نگه داشتن و بالمآل عـدم رشـد   يابد نوع همبستگي، در توانمند ساختن افراد جامعه و يا  مي

و تكامل آنان كامالً مؤثر است. در اين صورت ممكن اسـت سـاختار اجتمـاعي بـه جـاي شـكوفا سـاختن        
هاي تكامل افراد را ضايع گردانـد. ايـن اتفـاق در منـابع اسـالمي بـه        استعداد افراد، مانع از آن شده و ظرفيت

 .استضعاف تعبير شده است

                                                           
1. dictionary.reverso.net 
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قـرار   تواند به طور اساسي كيفيت زندگي افراد را شديداً تحـت تـأثير   يب همبستگي ميبدين ترت
دهد. اكنون مسئله تنها اين نيست كه فرد با ديگران مرتبط بوده و در راستاي منـافع جمعـي بـه كـار     

مندي او از  گرفته شود. بلكه الزم است اين ارتباط وضعيت زندگي او را ارتقاء بخشيده و بر رضايت
ندگي بيفزايد. اين ارتباط بار ديگر اهميت كانوني رابطه فرد و جامعه را نمايان سـاخته و دشـواري   ز
ته شود؛ و نه اي كه نه به نام فرد موقعيت كليت جامعه ناديده انگاش وزيع منافع ميان مردم را به گونهت

 نمايد.   موم افراد مهمل رها شود گوشزد ميهاي ع به نام جامعه ظرفيت
بـه تـدريج   ، ه همين موضوع موجب شده كه همراه با تحول در نظريات مربوط به توسعهتوجه ب

و احساس كرامت و شرافت افراد از زنـدگي اجتمـاعي بيشـتر در     نقش همبستگي در كيفيت زندگي
كه منشـأ تحـول در ايـن    ، ترين مباحث حوزه مسائل اجتماعي ون توجه قرار گيرد. يكي از اساسيكان

اين بوده است كه افراد در عين اين كـه در زنـدگي اجتمـاعي خـود نبايـد آزادي      ، نظريات هم شده
برخودار بـوده و در  ، هاي خود يد از آزادي براي ارتقاء تواناييبا، فعاليت ديگران را به خطر بياندازند

هاي اجتماعي در معرض تحديـد قـرار گيـرد.     به واسطه عواملي مانند نابرابري نتيجه نبايد اين آزادي
، اهميـت بيشـتري در   موقعيت فرد و كيفيـت زنـدگي او   يه تعبير ديگر نقش آزادي مثبت در ارتقاب

 پردازي حايز نمود. نظريه
تعريفـي از آن   نيازمند ارائه  اريگذ سياست ريزي و فهوم كيفيت زندگي در حوزه برنامهتوجه به م

جامعه تلقي شود و بـر ايـن    تواند هم به عنوان صفت فرد و هم به عنوان صفت است. اين مفهوم مي
گيرد و شامل سه مؤلفه امنيـت   تار و هم موقعيت فرد را در بر ميمبناست كه كيفيت زندگي هم ساخ

هـاي   ، كـه در نظريـه  »رفاه«گردد. مفهوم  ري ميپذي ، همبستگي اجتماعي و تداوماجتماعي -اقتصادي
متكـي بـوده و رفـاه جامعـه را     » ردفـ «، در بعد عيني و ذهني آن بـر  اوليه توسعه اقتصادي مطرح بود

 تـر و  مفهومي گسترده» كيفيت زندگي«، مفهوم امروزه، دانست. اما رآيند رفاه مجموع افراد جامعه ميب
، ها شود. اين مفاهيم و واژه قبيل همبستگي اجتماعي نيز مي مشتمل بر كيفيت اجتماعي و مفاهيمي از

ها را متفاوتي داشته باشد و در نتيجه راه آنست معاني هاي اقتصادي و اجتماعي ممكن ا ، در نظامالبته
و توأم با عـدالت   اما گنجاندن چنين مفاهيمي در معناي توسعه و زندگي مطلوب، از هم متمايز سازد

 ي است كه در زماني طوالني برداشته شده است.گام بزرگ
ازن را بازشـناخت و  مفهـوم تـو  توان با مالحظه اين مفاهيم در نظـام اسـالمي پشـتوانه     اكنون مي

هاي افزايش ميـزان   ابط افراد در درون جامعه و زمينههاي آن را ارزيابي نمود. در واقع نوع رو ويژگي
تيابي بـه مـوقعيتي متناسـب بـا     هـاي فـرد در دسـ    ي كه اين روابط بر بهبـود توانـايي  مشاركت و نقش

عـدالت دارد و   بـه موضـوع   تأثيري تعيين كننـده بـر رويكـرد اسـالم    ، هاي نظام اسالمي دارد ارزش
اقتصـادي در اسـالم بـدون مالحظـه نقـش       گونه تبييني از عدالت اجتمـاعي و ترديدي نيست كه هر
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گـذارد موفـق نيسـت. تعيـين      ر اجتماعي بر كيفيـت زنـدگي فـرد مـي    مهمي كه نوع روابط و ساختا
ناصـر نقـش   ثر بـر ايـن ع  دهند و عوامل ساختاري مـؤ  كه كيفيت زندگي فرد را تشكيل مي عناصري

 اي بر عدالت اجتماعي و اقتصادي مورد نظر اسالم و بالمآل ايده توازن دارد. تعيين كننده
هـاي زنـدگي فـرد در     تـرين ارزش  بدين ترتيب نوع رويكرد اسالم به همبستگي اجتماعي و مهم

 درون اجتماع در اين راستا مباحثي مهم و غير قابل اغماضند.
 

 اسالم . همبستگي در نظام اجتماعي 3

، شـناخت  معنادار و متناسـب بـا هـم دارنـد     از آنجا كه قشربندي و همبستگي اجتماعي ارتباطي
تواند ابزاري براي شناخت قشـربندي و نـابرابري باشـد. از همـين رو بـراي       همبستگي اجتماعي مي

توان از طريق شناخت همبسـتگي در اسـالم كمـك     نابرابري پذيرفته شده در اسالم ميشناخت نوع 
 پردازيم. ر اجتماعي اسالم به اين موضوع ميرفت. بدين منظور با استفاده از متون اسالمي و تدابيگ

 

 . همراستايي فرد و جامعه1-3

اي جامعـه و  با نيازها و منـافع ديگـر اعضـ   ، همبستگي مورد نظر اسالم فرد به لحاظ اعتقادي در
داري  ظر با همبستگي نظام سـرمايه مورد نخورد و در اين صورت همبستگي  حتي كليت آن پيوند مي

 هاي افراد اثر مهمي بر اين تفاوت دارد. گذاري فعاليت تفاوت اساسي خواهد داشت. ارزش
 

  ها فعاليت گذاري ارزش. 1-1-3

و چگونـه افـراد   هـا در اعمـال و افعالشـان چيسـت      ي انسـان گـذار  اين موضوع كه نظـام ارزش 
 بـا  شهيدصـدر  گـراي  جامعه و الهي نگرش در اساسي و مهم تفاوتي كنند بندي مي كارهايشان را رتبه

  .  كند مي بيان را غرب ليبرالي و فردگرايانه نگرش
فردگرايند با كساني كه به جامعـه نيـز قائـل هسـتند      تنهاميان كساني كه  مباحث مميزه جنبه يك

 رايـان فردگ نظـر  در. اسـت  خـود  نظـر  مـورد  هاي ارزش پيگيري در فرد خودمختاري پيرامون بحث
 آنـان  از بسـياري . هسـت نيـز   تأمين منافعشان متضمن زندگيشان نوع انتخاب در افراد آزادي، ليبرال
 آنـان  نظـر  در. نيسـت  دفـاع  نيازمند كه است مشهود آنچنان خودمختاري اين ارزش كه دارند اعتقاد
 .)113ص ،1376، (كيمليكا است آنان به احترام راه تنها ها انسان به خودمختاري جواز اعطاي

 مـورد  در قضـاوت  بـرخالف ، هـا  ارزش مـورد  در قضـاوت  كه نمايند استدالل توانند مي ها ليبرال
در نهايـت   هـا  قضـاوت  ايـن . ماسـت  ذهنـي  هاي نداشتن و داشتن دوست اظهار نوعي تنها، واقعيات

 اندازه كي به ها انتخاب اين همه رو همين از. هستند عقالني نقد يا توجيه غيرقابل و اعتباري اموري
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، (كيمليكـا  ندارد وجود عرصه اين در حكومت مداخله براي دليلي نتيجه در و دفاعند قابل و معقول
 ).114ص، 1376
 اگـر  حتـي . نيست او خير تشخيص براي فردخود  از بهتر وضعيتي در كس هيچ فردگراها نظر در

 بيشـتر  باشد ايرينس از تر درست تشخيصش كه آن احتمال هم باز نباشد درست هميشه اوتشخيص 
 از متفـاوت  او را هم خير و داند مي فردي به منحصر شخصيت حاملرا  فرد هر ميل استوارت .است

. )152-151ص، 1349( كنـد  مي دفاع اي از چنين استداللي همين رو به گونه و از، شمارد مي سايرين
 بـا  فـرد  زنـدگي  معتقدنـد  اينـان . نيسـت  من قضاوت اعتباري بي براي مبنائي ديگران تجربه بنابراين
 تنهـا  فـرد  زنـدگي . شـود  نمي بهتر، فرد براي نامعتبر هايي ارزش اساس بر و بيروني عوامل از هدايت
 . گردد مي بهتر شود هدايت فرد مقبول هاي ارزش با منطبق و درون از كه هنگامي
 كـه   يا اقتصـادي  و سياسـي  فرآينـدهاي  و اسـت  افـراد  خيـر  همـان  عامه خير ليبرالي نگرش در

 تفسـيري  در، بنـابراين خيـر عامـه،    كنـد  مـي  تبـديل  اجتماعي انتخاب عمل به را فردي هاي رجحان
 فرآينـد  اين. است يكسان گو همسن هاي رجحان تركيب از فرآيندي معني به، گرايي جامعه با متفاوت
ـ  ارزيـابي  مـورد  افـراد  از بيـرون  و عـام  موضـع  يك از ها رجحان اين كه معناست اين متضمن  رارق

 دهـد  نمـي  جهـت  آن بـه  و نيسـت  حاكم ها رجحان اين بر فراگير ارزشي و عام معياري و گيرند نمي
 ).118ص، 1376، (كيمليكا

جوامـع   در مادي بخصوص و الهي غير هاي ارزش جايگاه به نتيجه مباحث فوق به ضميمه توجه
 و ثـروت  و مال به رسيدن، ها در اين جوامع فعاليت محوري ارزشِ كه اين است، داري ليبرال سرمايه

 .  است جهان اين در زندگي دوره در جهان از مادي تمتعات و تكاثر
 خلقـت  در نهفتـه  گرايي كمال اساس بر جامعه و انسان زندگي هاي ارزش، اسالم ديدگاه بنابر اما
 رد را بشر حيات و زندگي هاي ارزش خداوند كه است ارتباط اين در. گردد مي تعيين جهان و انسان

 هـدف  را شايسـته  و »صـالح  عمـل « بلكـه . اسـت  نسـاخته  جاودانه را آن و نداده قرار ثروت و مال
 نمـوده  تشـويق  را آن در جسـتن  پيشـي  و مسابقه و داده قرار اسالمي جامعه برين ارزش و نخستين

 سـوى  بـه  بايـد  گران مسابقه و كنندگان رقابت و؛ختَامه مسك وفي ذَلك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسونَ« است.
 ).  26 ،المطففين( »گيرند پيشى يكديگر بر ها نعمت اين

گردد تا بقاء و  بدين منظور در اسالم در وهله نخست بر جاودانگي عمل صالح تأكيد مي
گاه عمل صالح را بر اساس لحاظ نيازها و ترجيحات  آن. جاودانگي انسان از طريق عمل صالح ميسرشود

نمايد. تشويق و تهييج به انفاق مال  همراستايي مصالح اجتماعي و نيازهاي فرد تعريف مي افراد جامعه و
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در راه خدا و، چنانچه در آينده توضيح داده خواهد، رفع تعارض ميان منافع فردي و جمعي با به كار 
يستَحيِي أَن  إِنَّ اهللاَ لَا«:بستن همين آموزه ممكن خواهد شد. در قرآن كريم در مورد انفاق آمده است

ما الَّذينَ كَفَرُواْ فَيقُولُونَ ماذَا يضْرِب مثَلًا ما بعوضَةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذينَ آمنُواْ فَيعلَمونَ أَنَّه الْحقُّ من ربهِم وأَ
ثيرًا وما يضلُّ بِه إِلَّا الْفَاسقينَ؛ مثَل آنان كه اموالشان را در راه أَراد اهللاُ بِهذَا مثَلًا يضلُّ بِه كَثيرًا ويهدي بِه كَ

اى است كه هفت خوشه بروياند، در هر خوشه صد دانه باشد؛ و خدا براى  كنند، مانند دانه خدا انفاق مى
رتيب وجه بدين ت ).26 بقره،( «كند و خدا بسيار عطا كننده و داناست هر كه بخواهد چند برابر مى

گذاري و  گيرد و اساس و بناي واقعي براي هدف اجتماعي معاد، كه يكي از اصول دين است، شكل مي
 .شود ارزشيابي اعمال انسان در اين دنيا قرار داده مي

 و خلقـت  از هـدف  به برتر هاي ارزش به بخشيدن تبلور با كه است صالح اعمال طريق از انسان
 تجلـي  سـاز  زمينـه ، الهـي  عـدل  اجتماعي وجه بمثابه اجتماعي عدالت. يابد مي دست تعالي و تكامل
 از هـا  ارزش انتقـال  آن طريـق  از كه امامت و نبوت اگر اكنون. است انساني و برتر هاي ارزش تمامي
 ممكـن  را خـدا  غيـر  بنـد  از رسـتن  كـه ، توحيـد  و گيرد مي صورت جامعه درون و زمين به آسمان

 جـوهر  ديـن  اصـول . داشـت  خـواهيم  را ديـن  اصول، دهيم قرار عادم و عدالت كنار در را، سازد مي
 عنايـت  مـورد  را اسـالم  دين جوهر و عصاره، گفته پيش جوانب مالحظه با و، كند مي بيان را اسالم
 ).42-38ص، الف1421( ايم داده قرار

 تحقـق  راسـتاي  در زمـين  در امت و انسان خالفت، استخالف مفهوم طبق بر و اسالمي بينش در
 .است كمال و تعالي به نيل و خداوند به تقرب نهايت در و صالح لعم

در اين حـوزه بحـث از   : (رابطه انسان با ديگران)ها در توزيع  گذاري اسالمي فعاليت تأثير ارزش
مطـرح اسـت. در ايـن     گـردد  به واسطه زندگي اجتماعي تأمين مـي مصالحي كه در عرصه اجتماع و 

ا مصالح و منافع جامعه هماهنگ نبوده و حتـي در تعـارض قـرار    حالت منافع هر فرد ممكن است ب
گيرد و در نتيجه انگيزه هر فرد در پيگيري و دستيابي به منافع خود ممكن است در راستاي حصـول  

 منافع اجتماعي واقع نشود.
اي اسـت و از طريـق پيگيـري     جتماعي منافعي فرافردي و فراطبقـه بدين ترتيب منافع و مصالح ا

مين منافع اجتماعي در تعـارض  ، و چه بسا تعقيب منافع فردي با تأگردد هاي فردي تأمين نمي انگيزه
هـاي   تـر بـه افـراد و گـروه     هـاي قـوي   زمينه را براي ظلم افراد و گروه قرار گيرد. اين تعارضِ منافع

 كند. تر فراهم مي ضعيف
عقيـب منـافع شخصـي و    هـاي فـردي در ت   شهيد صدر ضمن اين كه ميان انگيـزه بنابراين از نظر 

 هاي ذاتـي افـراد   ، اين تعارض از طريق اصالح انگيزهدستيابي به منافع اجتماعي تعارض وجود دارد
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اي كـه   طـه ايشـان همـاهنگي ميـان دو انگيـزه     گردد. در اين راب در حوزه روابط اجتماعي برطرف مي
الح ي كه انسان بر طبق آن مصـ اول؛ انگيزه ذات: داند آورند مهم و اساسي مي انسان را به حركت در مي

هاي الزم بـراي تحقـق مدينـه     : انگيزه اجتماعي؛ كه انگيزهكند. دوم شخصي و ذاتي خود را دنبال مي
اسـت كـه همـاهنگي     آورد. رسالت دين ايـن  ه رفاه و سعادت اجتماعي فراهم ميفاضله و دستيابي ب

 عي را در يك راستا قرار دهد.ها را به وجود آورده و زندگي فردي و اجتما ميان اين انگيزه
در اين صورت بسياري از اعمالي كه در جهت تأمين مصالح ديگران و جامعه است ولي در نظـر  

توجيه چنداني  گيرد و ر رتبه نازلي از ترجيحات قرار ميطلب د گراي خودخواه و منفعت انسان مادي
كنـد و بـه    به از ترجيحـات صـعود مـي   ترين رتتغيير موقعيت يافته و به باال، كند براي عمل پيدا نمي

 نشيند.   هنگيِ ميان منافع فرد و جامعه ميهما، جاي تعارض
 دارد فع فـردي و جمعـي را از ميـان بـر مـي     دو عامل شناختي و تربيتي تعارضِ ميان منا، بنابراين

 گيرد. اي مقدم بر زندگي فردي قرار مي ). و حيات و روح جمعي در رتبه77-75ص، ب1421(
 

 تأكيد اسالم بر روابط تنگاتنگ اجتماعي .3 -2

اي كه افـرادش نسـبت    هند كه تعاليم اسالم ايجاد جامعهد متون ديني اسالمي به وضوح نشان مي
هايشان توأم با احسـاس   ها و فعاليت جامعه حساس بوده و زندگي و دغدغهبه وضعيت و سرنوشت 

تگي در اسالم تنها به ارتبـاط ميـان افـراد    را دنبال كرده است. همبس مسئوليت در قبال يكديگر باشد
جامعه نظر ندارد بلكه اين ارتباط همدالنه و در راسـتاي همكـاري صـميمانه و يـاري و غمخـواري      
اعضاي جامعه نسبت به همديگر است. عبارت معروف پيامبر گرامي اسالم با تأكيدي بليـغ بـر ايـن    

بـه مسـائل مسـلمانان اهتمـام نـورزد مسـلمان       كسي كه ايام بگذراند اما نسبت : نكته بيان شده است
). اين جملـه روح  339، ص71 ج(مجلسي،  منْ أَصبح ولَم يهتم بِأُمورِ الْمسلمينَ فَلَيس بِمسلمٍ نيست

بايد داشته باشد به خوبي اش  وع نگرشي كه انسان نسبت به جامعهو ماهيت دين اسالم را در مورد ن
 دهد. نشان مي
ر جامعـه بمثابـه   آنچنان يكدست و هماهنگ و همبسته است كـه افـراد د   مورد نظر اسالم هجامع

روايتـي از   گذارنـد. در  ددشان وجود واحدي را به نمايش ميباشند و با همه تع اعضاي يك پيكر مي
ا عبـد اللَّـه ع يقُـولُ الْمـؤْ     : آمده است صادقامام صادق أَبـ تعميرٍ قَالَ سصنْ أَبِي بنِ   عـؤْمنُ أَخُـو الْمم

 واحـِدةٍ كَالْجسد الْواحد إِنِ اشْتَكَى شَيئاً منْه وجد أَلَم ذَلك فى سائرِ جسده و أَرواحـُهـُمـَا مـِنْ روحٍ
ـ   ا و إِنَّ روح الْمـُؤْمـِنِ لَأَشـَد اتِّصالًا بِرُوحِ اللَّه منِ اتِّصالِ شُـعاعِ الشَّ سِ بِهـمـؤمــن بــرادر مـؤمن    . م

اعضاء ديگر هم احسـاس درد كننـد و   ، از آن دردمند شود كه هرگاه عضوى مانند يك پيكرياست، 
روح خدا از پيوسـتگى پرتـو   ه همانا روح مؤمن پيوستگيش ب وست، ا روح هاى آنها نيز از يك روح


