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Abstract 

Introduction: Social health has come into focus in recent years; although various 

factors influence social health, the role of religion in the social health of individuals, 

especially in Iranian society, is undeniable. Religious thought and religiosity still 

have an important place in the sphere of Iranian thought; therefore, on the one hand, 

religion and religiosity of Iranian society are in a situation where they cannot be 

indifferent due to their influence and scope in the field of social health. On the other 

hand, the problems of religiosity in Iranian society show that religious intellectualism 

is not an insignificant issue in Iranian society. Therefore, we have addressed the 

attitudes of religious intellectual discourses towards social health according to the 

questions raised by the general objective; exploring the components of social health 

in contemporary Iranian intellectual intellectual discourses Sub-objectives: To 

recognize the social characteristics of the producers of religious intellectual 

discourses; To determine why and how producers of religious intellectual discourses 

talk about social health; To find suggestions for action of the discourses Religious 

intellectualism is for the social health of people in society. 

Method: This is a qualitative research whose method is discourse analysis according 
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to Laclau, Mouffe and Fairclough with techniques of documentary analysis and 

content analysis; based on the research objectives; To study the components of social 

health (social cohesion, social participation, social acceptance, social solidarity, and 

social welfare) in religious intellectual discourses in contemporary Iran, including the 

liberal discourse of religious thought represented by Bazargan, the neo-modernist 

discourse represented by Seyed Hossein Nasr, and the radical critical discourse 

represented by Ali Shariati. According to the principles of discourse analysis, first the 

articulation of discourse and elements in the articulation and the field of discourse 

and the central signs of discourses in social health with the components represented 

by Keys and Shapiro in the works and speeches and interviews of representatives of 

religious intellectual discourses in Iran We. 

Findings: Among religious intellectuals, despite the diversity of interpretations, 

common lines can be found, especially in different dimensions and what was 

assumed to be central signs in this study: Faith, spiritual transcendence and the 

meaningful and life-giving nature of religion and support for democratic and loyal 

mechanisms. Freedom, rationalism parallel to religious semantics, historical 

requirements of religion, rethinking expectations and demands of religion, belief in 

readability of religion and pluralism, and at the same time belief in Sharia law and 

rituals try to offer a moral-mystical conception of religion that includes many basic 

concepts of social health. 

Conclusion: The survival of religious intellectuals depends on their dynamism. In 

turn, they have answered many religious dilemmas. They also speak clearly about 

social health and propose measures for the social health of people in the community. 

Religious intellectuals are not indifferent to events outside the realm of religion, 

regardless of modern intellectual issues, and at the same time, as thinkers of their 

religious faith, they are also influenced by the events of the time and developments in 

the world. They criticize the current system, although they propose active measures to 

raise the profile of their society in the world and at home, with the aim of creating a 

civil society with comprehensive development and reviving Islamic civilization. 

Keywords: Attitude, Religious Intellectual, Discourses, Contemporary, Social 

Health. 
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 یسالمت اجتماع در معاصر رانیا ینید یروشنفکر یها گفتمان یستارهایا
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 دهیچک
 سالمت در مختلفی عوامل هرچند واقع شده است. توجه مورد اخیر سال چند در اجتماعی سالمت

 پوشی چشم غیرقابل ایرانی جامعۀ در خصوص به افراد اجتماعی سالمت در دین نقش مؤثرند، اجتماعی
 یک از ترتیب دارد. بدین ایرانیان اندیشۀ سپهر در مهمی یگاهجا همچنان دینداری و دینی فکر است و

در حوزۀ  توان نمی آن گسترۀ و نفوذ خاطر به که است وضعیتی در ایران جامعۀ دینداری و دین طرف
 این از نشان ایران جامعۀ در دینداری مشکالت دیگر، سویی از بود و تفاوت بی آن به سالمت اجتماعی

 های گفتمان ایستارهای به رو از این نیست. اهمیتی کم مقولۀ ایران جامعۀ در یدین روشنفکری که دارد
 با گفتمان تحلیل آن، روش و کیفی تحقیق از نوع این پرداختیم. اجتماعی سالمت در دینی روشنفکری

 اهداف براساس است. محتوا تحلیل و اسنادی تحلیل های تکنیک با فرکالف و الکال، موفه رویکرد
 همبستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام) اجتماعی سالمت های ؤلفهم تحقیق،

 لیبرالی گفتمان شامل معاصر ایران در دینی روشنفکری های گفتمان در( اجتماعی شکوفایی و اجتماعی
-یکالراد گفتمان نصر و حسین سید نمایندگی به گرا نوسنت گفتمان بازرگان، نمایندگی به دینی اندیشۀ
 کنکاش دین عنصر کردن لحاظ با را اجتماعی سالمت مفهوم حول شریعتی علی نمایندگی به انتقادی

 حوزۀ و بندی در مفصل عناصر و گفتمان بندی مفصل ابتدا گفتمان، تحلیل اصول مطابق. ایم کرده
 و آثار در شاپیرو و کییز نظر مد های مؤلفه با اجتماعی سالمت در ها گفتمان مرکزی های دال و گفتمانگی
 میان در. کردیم بازنمایی را ایران در دینی روشنفکری های گفتمان نمایندگان های مصاحبه و ها سخنرانی

 های دال عنوان به تحقیق این در آنچه و مختلف ابعاد در خصوص به تعابیر، تنوع رغم به دینی روشنفکران
 و معنابخش خاصیت ،معنوی جویی تعالی یمان،ا. یافت یخطوط مشترک توان یم ،اند شده اختیار مرکزی

 معناگرایی موازات در گرایی عقل آزادی، به وفادارو  دموکراتیک سازوکارهای هواداری ،دین پرور جان
 و دین پذیری قرائت به قائل دین، از توقعات و انتظارات بازنگری دین، تاریخی اقتضائات دینی،
 ارائه دین از ای عارفانه-اخالقانه تلقی کنند می تالش مناسک، و شریعت به اعتقاد عین در و گرایی کثرت
 .است اجتماعی سالمت اساسی مفاهیم از بسیاری متضمن که دهند

  روشنفکری دینی، سالمت اجتماعی، گفتمان. ایستار، ایران معاصر، :یدیکلهای  واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
در  معاصر رانیا ینید یروشنفکر یها گفتمان یستارهایا» عنوان با یدکتر ۀلرسا از مقاله پژوهشی، مستخرج *

 .نتهرا دانشگاه یاجتماع علوم ۀدانشکد ،یفرهنگ-یشناس جامعه ۀرشت، «جامعه افراد یسالمت اجتماع
  ،، تهران، ایرانو توسعه یدر سالمت اجتماع ونسکوی یکرس سیدانشگاه تهران، رئ یشناس گروه جامعه اری. دانش1

ynourbakhsh@ut.ac.ir 
  ،(مسئول سندۀی)نو ، تهران، ایراندانشگاه تهران یفرهنگ-یشناس جامعه یدکتر ی. دانشجو2
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 مسئله انیو ب مقدمه
 نیبدون توجه به ا داریپا ۀتوسع ندیفرا و انسان است یاجتماعسالمت  ،یاجتماع ۀمحور توسع

ها  آن شتریاست که ب یفراوان عواملمتأثر از  ،در جامعه یاست. سالمت اجتماع مشکلبعد مهم 

. است یو بررس لیتحل قابل یشناس و جامعه یعلوم اجتماع ۀبلکه در حوز ،یپزشک ۀنه در حوز

در  شده، یتوجه کم به آن متسال یقبل فیتعار در ای که عنوان مسئله تدین و معنویت به

 و ها ارزش ،ها نگرش باورها، یرو ی،معنو دگاهید. کند یم دایخود را پ گاهیجا دیجد فیبازتعر

در سالمت  نید نقش رو از این(. 57 :1399 ،ی)فرهمند و درخشان دارد یقیعم ریتأث رفتارها

در سپهر  یمهم هگایهمچنان جا ینداریو د ینیفکر د واست  یپوش چشم رقابلیغ یاجتماع

خودآگاه و  راتیمردم تأث یو اجتماع یو اخالق فرد ی،عموم فرهنگ و دارد یرانیانسان ا ۀشیاند

است و  نیهمچنان د رانیا ۀجامع رپوستیز عبارت دیگر. به ردیگ یم نیاز د زیادیناخودآگاه 

 در حداقل رایز ؛کرد ینف ،است ینید ۀجامع کی همچنان رانیا کهرا  ادعا نیا توان ینم یراحت به

 ماوراء، ب،یغ خدا، ،یزندگ معناداربودن به معتقد رانیا عتیجم بیشتر باورها، و اعتقادات بخش

صادق است  نیزظاهر سکوالر  به یها هیال در و مشهود جوانان انیم در امر نیا. هستند ...و معاد

 .(1397،سیدرو  روزخوش، ،یاصفهان نصر؛  1399، یدرخشان و فرهمند،؛  1398 صر،ر. ک: ن)

خاطر نفوذ و است که به یتیدر وضع رانیا ۀجامع ینداریو د نیطرف د کیاز  بیترت نیبد

 یآن را عنصر ایبود  تفاوت یب یاجتماع سالمت ۀحوز دربه آن  توان ینم دارد، که یا هگستر

 جلوه داد. تیاهم کم

 رانیا ۀدر جامع )چه در مقام نظر و چه در مقام عمل( ینداریمشکالت د گریاز طرف د

 ۀپروژ کی رانیا ۀدر جامع ینید یروشنفکر ای ینیاصالح فکر د یها دارد که پروژه نینشان از ا

 .ستین تیاهم کم ایگذشته  خیتار

و  ریاخ ۀدسدر  ینیاصالح فکر د خیو تار رانیا ۀواحوال جامع اوضاع رییاما با توجه به تغ

 دیشیاند شتریدرمورد آن ب دیکه با یپرسش مهم شود، یم ینید یروشنفکر انیکه بر جر یینقدها

و  یهماهنگ یسالمت اجتماع یها با شاخص ینید یکدام گفتمان روشنفکر که است نیا

و  قیتوف شه،یکدام گروه و اند رانیا یکنون تیدر وضع گر،ید عبارت بهدارد.  یشتریب یهمخوان

 به رانیا ۀکه جامع ستیبدان معنا ن نیا البتهداشتند.  یسالمت اجتماع نیتأم یبرا یشتریامکان ب

بلکه سخن در  ،است ثمر یب گریگروه د یوردهادستا و تالش و ازمندین انیجر ای گروه کی

 یها با شاخص ینید یکدام گفتمان روشنفکر گرید انیببه  .ها است آن ریتأث زانیو م تیاولو



 

 

 

 

 

 523صر در سالمت اجتماعی ...  های روشنفکری دینی ایران معا ایستارهای گفتمان

 

 

 .دارد یشتریب یهمخوانو  یهماهنگ یسالمت اجتماع

 ی،نید یروشنفکر یها در گفتمان ایآ شود این است که ر این مقاله مطرح میکه د یسؤال اساس

بدان منجر شود به  تواند یاست و م یمدن نید ۀنیزمآنچه -یعنوان سالمت اجتماع با یمفهوم

 و یانسان روابط ۀحوزدر  باشد، نداشته یربط اقتصاد و استیس ۀحوزخود که اگر در  یاصل یادعا

 ینید گفتمان وفهم  کیاز  هیتوقع اول کی نیا چه ؛وجود دارد -کند سالم بتواند را ما یاجتماع

اند بدان  توانسته ینید یروشنفکر یها گفتمان ی،در سالمت اجتماع دیمفهوم جد با ایآ. است

 .دهند یپاسخ م یمیو به سؤاالت قد کنند یم ریس یمیقد یها شهیهنوز در اند ایبپردازند 

 سالمت ویژه به و یتندرست و سالمت در کیولوژیب عوامل از شتریبی، اجتماع یها کننده نییتع

وی  سالمت و انسان به یبعد تک نگاه ی،شکل به ها آن گرفتن دهیناد که دارند نقش انسان یاجتماع

 از آنجا کهبرجسته است.  نینقش د ،سالمت یها کننده نییتع نیا همۀ انیم از .ستا

 برحسب نید یشناس جامعه ،اند شده وارد نید یشناس جامعه ۀحوز به کیکالس شناسان جامعه

 ی،شناخت جامعه مطالعات یتخصص ۀحوز کی عنوان به 1350و  1340ۀ ده در ،آمده منابع در آنچه

 (.46-36 :1395 ،همکاران نوربخش و) دیرس ییشناسا ۀمرحل کایآمر در

ی روهاین به ،میدورک نظر از را نید ۀعمدچهار کارکرد  ی،میدورک پژوهشگر، هاری آلپر

 کرده است یبند طبقه  بخش یو خوشبخت بخش اتیبخش، ح بخش، انسجام انضباط یاجتماع

 (.200: 1372 کوزر ،)

 انسان یاجتماع و یفرد یزندگ در نید یعمل دیشناسان فوا از جامعه یگروه یآنجا که برا از

 یسالمت اجتماع اند، دهبه آن توجه کر شناسان جامعه ریآنچه در چند سال اخ است، اهتمام مورد

 بدون توان ینم را فرد یشخص عملکرد و یزندگ تیفیک که افتهی تیبدانجا اهم تامهم  نیاست و ا

 سالمت از شیب یزیچ یزندگ در خوب عملکرد و کرد یابیارز یاجتماع یارهایمع به توجه

 سبب تیو درنها ردیگ یبرمدر زین را یاجتماع یها چالش و فیتکال و است یروان و یعاطف ،یجسم

 (.648-627: 1397 س،یدر و روزخوش ،یاصفهان)نصر  شود یم یاز زندگ تیرضا

 یانسان معنا یوجود یها ی، به گرفتارینهاد اجتماع کیعنوان  به نید سطح، نیتر عیوس در

همان  ؛سازد یوابسته م یمتعال یها ارزش یفردفرا قلمرو به را فرد رایز ؛بخشد یم یخاص

 یمعنا به یسالمت اجتماع بخش یتجل و در جامعه دارند شهیر ،امر تیکه درنها ییها ارزش

 در شعملکرد از فرد یابیارز ایمعن به را یاجتماع سالمت مفهوم زییک هستند. یمصطلح امروز

 عملکرد یچگونگ از فرد شناخت و یابیارز یمعنا به یاجتماع سالمت .کند یم انیب، اجتماع برابر

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
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 یعضو خودکه  ی استاجتماع یها و گروه کانینزد گر،یبا افراد د شروابط تیفیدر اجتماع و ک

 تمشارک ،2 یاجتماع رشیپذ ،1یاجتماع انسجام بعد پنج یدارا یاجتماع سالمتست. ا ها از آن

 .(360: 2004 رو،یشاپ و زییکاست ) 5یاجتماع ییشکوفا و 4یاجتماع انطباق 3یاجتماع

 کیکه مردم در  یمسلط و زبان خاص یو روان یذهن یفضا اگر «ینیگفتمان د» ۀمطالع در اما

اصالح و  یضرورت شناخت آن برا م،یکن یگذار نام 6گفتمان ند،یگو یخاص با آن سخن م ۀدور

 .است اجتناب رقابلیو غ ریدر چارچوب آن، انکارناپذ تیفعال ای رییتغ

 ینید یروشنفکر یها گفتمان نسبتاست که  نیا شود پژوهش مطرح می تی که در اینسؤاال

 سالمت ۀمسئلها به  گفتمان نیاز ا کی کدام .ستیچافراد جامعه  یسالمت اجتماع با رانیدر ا

 سالمت مانند یرهاورد توانند یها م نگفتما نیا ایآ .کردند توجه آن یها و شاخص یاجتماع

 .اورندیب ارمغان به جامعه در را افراد یاجتماع

حول مفهوم سالمت اجتماعی را  ینید یروشنفکر ۀگان سه یها گفتمان مطالعه، نیا در

 .کنیم می کنکاش

ی رویپ یاجتماع سالمت در زییاز مدل ک ،دیتأک مورد یابعاد سالمت اجتماع در این تحقیق،

 یها گفتمان یبند که در مفصل استپنج بعد  بهمعتقد  زییو به کار گرفته شده است. ک کرده

 درعناصر  عالوه به .میا انتخاب کرده یمرکز یها عنوان دال باگانه را  ابعاد پنج نیا ،مذکور

را  گفتمان لیتحل ی،اساس میمفاه ریو سا یگفتمانگ یها حوزهدر  زیها و ن گفتمان یبند مفصل

 ؛ چرا کهمسلط نخواهد ماند شه،یتا هم یگفتمان چی. هگرفته شد کار بهبهتر  جیل نتاحصو یبرا

مسلط و حاکم  یها شناخت گفتمان بنابراین ؛خاص هستند یهرکدام مربوط به فرهنگ و دوران

بر آن  ایکند  تیدر چارچوب آن فعال خواهد یکه م یهرکس یبر هر دوره و فرهنگ، برا

الزم  زین ها این گفتمانبا  یو همراه یهماهنگ یا تا اندازه دیشا. ستا یباشد، ضرور رگذاریتأث

 .کشد ریبه ز ایو اصالح کند  رییآن را تغ ندهیو گفتار او فراهم شود و در آ انیب ۀنیباشد تا زم

که از  را سالم یسبک زندگ تواند یزبان متفاهم جامعۀ بشری است که م ی،زبان سالمت اجتماع

 یخواه سالمت و سالمت .ها به ارمغان آورد انسان ۀهم یبرا ،است ینید یها اهداف گفتمان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1 .Social coherence 
2 .Social acceptance 
3 .Social contribution 
4 .Social integration 
5. Social actualization 
6. Discours 



 

 

 

 

 

 525صر در سالمت اجتماعی ...  های روشنفکری دینی ایران معا ایستارهای گفتمان

 

 

 یبرا ینید یها گفتمان .و تحول در جامعه است رییتغ جادیاست که قادر به ا یمحمل کارآمد

 ندبراساس آن بتوان تا نددار ازین یمحمل کارآمد و اثرگذار نیابه  ،در جامعه یدگرگون جادیا

 ،یاصل اهداف شد، مطرح که ی. با توجه به مواردندتحول کن و رییاجتماع را دچار تغ ۀبدن

 ،یاجتماع رشیپذ ،یمشارکت اجتماع ،ی)انسجام اجتماع یسالمت اجتماع یها اکتشاف مؤلفه

معاصر و  رانیا ینید یروشنفکر یها ( در گفتمانیاجتماع ییو شکوفا یاجتماع یهمبستگ

 ،ینید یروشنفکر یها دکنندگان گفتمانیتول یاجتماع یها یژگیو شناخت شامل یفرع اهداف

 ۀدربار ینید یروشنفکر یها دکنندگان گفتمانیتول گفتنسخن یو چگونگ ییچرا کردنمشخص

سالمت  یبرا ینید یروشنفکر یها گفتمان یشنهادیپ یها کنش یابیبازو  یاجتماع سالمت

 یها یژگیو: اند شده دنبال یا ژهیو یها اهداف با پرسش نیا افراد جامعه است. یاجتماع

دکنندگان یتول چگونهو  چرا. ستیچ ینید یروشنفکر یها دکنندگان گفتمانیتول یاجتماع

 یروشنفکر یها . گفتمانندیگو یم سخن یسالمت اجتماع ۀدربار ینید یروشنفکر یها گفتمان

 .دهند یم شنهادیافراد جامعه پ یسالمت اجتماع یبرا ییها چه کنش ینید

 پژوهش ۀنیشیپ
در  یسالمت که موضوع سالمت اجتماع یشناس حول محور جامعه یا ارزنده قاتیتحق تاکنون

 افتهیانجام  یادیزبه همت محققان  رانیدر ا ،کرات پرداخته شده ها به در آن زیابعاد مختلف ن

با هدف  ،«سالمت بر ینداریاثر د» یعنوان کل با توان یرا م یو خارج یداخل اتمطالع. است 

، سالمت مطالعات نیا اغلبدر  .بر سالمت لحاظ کرد یندارید میرمستقیو غ میاثر مستق یبررس

 میرمستقیدرنظر گرفته و اثر غ یو اجتماع یروان ،انیبعد جسم شاملوابسته  ریعنوان متغ به

 یو سبک زندگ یاجتماع تیحما یرهایمتغ قیبر سالمت و ابعاد آن، از طر یندارید

 ،یدرخانیح ،یقنبر ،نوربخش ؛1395 ،یاورع و زاده سراج و یجواهرشد ) یمحور بررس سالمت

از  نیو همچن میطور مستق به ینداریبود که د نیا قاتشانیتحق یها هیاساس، فرض نی(. بر ا1396

 یارتقا بر یمثبت تأثیر دارد،محور  سالمت یزندگ سبک و یاجتماع تیحما بر که یریتأث قیطر

 یکردهایبه رو ق،یتحق ۀمستقل و وابست یرهایمتغ نیب ۀرابط نییتب در. گذارد می افراد سالمت

و  مزیج و شرمن ؛1994 جورج، یک و سونیال ی)ج شد استناد معنا یها هیکارکردگرا و نظر

و  یندارید انیم ۀرابط یبررس یمختلف برا یآمار یها آزمون جینتا. (2015 ،یپوستئوفسک

و  میطور مستق سالمت کل و ابعاد آن به یدر ارتقا ی،نداریکه د بودآن  بیانگرسالمت، 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=2738
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=2738
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=430256
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sherman%2C+Allen+C
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sherman%2C+Allen+C
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pustejovsky%2C+James+E
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pustejovsky%2C+James+E
https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Pustejovsky%2C+James+E
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شده در  مطرح ینظر یها ها با توجه به بحث آزمون نیا های یافتهدارد.  یدارااثر معن میرمستقیغ

 بودند آن یپ در محققانچندان دور از انتظار نبود. درواقع  ،و سالمت یندارید انیباب نسبت م

. باشد قیتحق یدر قسمت چارچوب نظر ،شده مطرح یها هیبر نظر یدییتأ پژوهش یها افتهی که

 یکارکردها قیشده، از طر مطرح یها هیمطابق نظر ی،بررس مورد مطالعات بیشتر در

 را آن ابعاد و سالمت بر یندارید مثبت اثر توان یم نید ۀو زاهدان ی، معنابخشیبخش انسجام

 نشده نییتب ها پژوهش نیدر ا ،شده طرح یها هیمورد نظر نظر یمعان که یدرصورت ؛کرد نییتب

 دهاینبا و دهایبا از یعیوس ۀکه مشتمل بر مجموعاست  ینهاد نید ،محقق باور به بنا. است

 توانند یهستند که م ینوع انضباط اخالق نیا ینیع قیاز مصاد یبرخ . این بایدها و نبایدهاستا

 .باشند داشته ندارید افراد سالمت جهینت در ومحور  سالمت یزندگسبک  یارتقا در انیفراو ریتأث

 پژوهش یو نظر یچارچوب مفهوم

، مقاله و موعظه برگردانده یوگو، سخنران گفتار، گفت یمعنا به یکه در فارس 1سکورسید ۀواژ

شدن و  خارج ریمس زمودن، ایسرگردان، آواره، پ یمعنا به 2سکورریدفعل  یونانی ۀشیشده، از ر

 یگفتمان انتقاد لیفرکالف تحلبرای اولین بار گوناگون گرفته شده است.  یها حرکت در جهت

 یبرا دهد، یکه از گفتمان ارائه م یریبراساس تعب وی. کردمطرح  یفیروش ک کیعنوان  را به

ن. در ییسطح تب ر ویف، سطح تفسیتوص سطح :دهد یل آن سه سطح را مورد توجه قرار میتحل

که شامل گفتار و نوشتار  گیرد قرار می نظرمد یمتن ۀمثاب ل متن، گفتمان بهیا تحلیف یسطح توص

ن، ییسطح تبدر و  شود یدرنظر گرفته م یکردار گفتمان عنوان  ر، گفتمان بهی. در سطح تفسشود یم

توجه  یکردار اجتماع کی ۀمثاب گفتمان به ،ن سطحیمتن است. در ا یاجتماع ۀنیمعطوف به زم

 (.1379)فرکالف،  شود می

اند. هر گفتمان  جهان یسو شناخت انسان به ۀچیتنها در ،ها از نظر الکال و موفه، گفتمان

 یمفهوم ،یاز نظام معان یدر چارچوب زیو به همه چ ردیگ یاجتماع را دربرم ۀاز حوز ییها بخش

م یمفاه انیمستلزم ب ی،تمانگف یۀنظر کی یمعرف ،پرداز هیدو نظر نیا ۀدیبه عق .بخشد یخاص م

و  ،دهیچیمتعدد و گاه پ میخود، مفاه یۀنظر نییتب یآن است. الکال و موفه برا ۀو سازند یدیکل

متکثر و  میمفاه از یادیمتشکل از شمار ز ،گفتمان لیاند. تحل کار گرفته بهمختلفی وجوه  یدارا

 درالکال و شنتال موفه که  ارنستو یۀنظر یفهم کلبرای  پژوهش نیا دراست.  دهیچیپ البته درهم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Discourse 

2 . Discourerre 



 

 

 

 

 

 527صر در سالمت اجتماعی ...  های روشنفکری دینی ایران معا ایستارهای گفتمان

 

 

 ،(1385 زاده،؛ آقاگل1379)فرکالف،  مختلف منابع از استفاده با شده، گرفته کار به قیتحق نیا

 عناصر ،2 یدال مرکز ،1 یبند مفصلی شامل ا عمده میمفاه
و از ذکر  مطرح 4یگفتمانگ ۀحوز ،3

 .شده استاجتناب  یجانب میمفاه ریسا

عام آن  یمعنا به یاز روشنفکر یخاص ۀتفکر و شاخ ،5ینید یشیواندن ای ینید یروشنفکر

 کیرا  ینید یبتوان روشنفکر دی. شادهد یم لیتشک ینید یاست که مرکز توجه آن را روشنگر

 برابر در ینید یسنت یها شدن آموزهکمرنگ یدر پ ایشمول دانست که در سرتاسر دن تفکر جهان

را در  نید ،گونه نیبدتا  شود یم واقع نداریجه روشنفکران دمورد تو ته،یمدرن دیجد یها آموزه

در  ینید گفتمان متوجه شتریخاص ب یمعنابه ینید یفکر اما روشن ،بازتاب دهند یدیجد یایدن

مقابله  یبرا یراه ،زعم اصالحگران آن است که به ریاخ ۀسد کیاز  شیدر ب یجوامع اسالم انیم

 ؛1379 ،یممالک جهان سوم است )آغاجر ۀر و استحالاستعمارگ یکشورها یبا هجوم فرهنگ

 اند از: عبارت قیتحق نیدر ا یبررس مورد های گفتمان(. 47-52

گهرا بهه    گفتمهان نوسهنت  . 2 ؛بازرگهان  یمههد  ینهدگ یبهه نما  ینید ۀشیاند یبرالیگفتمان ل. 1

 ی.عتیشر یعل یندگیبه نما یانتقاد-کالیگفتمان راد. 3 ؛نصر نیحس دیس یندگینما

 ینید یشیعنوان نواند معتقدند آنچه در جهان اسالم به ینید یروشنفکر یها گفتمان نتقدانم

 انیکه جر انیگرا با سنت شانیاست. تفاوت نواند یاسالم یدئولوژیدر درون ا یانی، جرشدهمطرح 

مسلمانان را  یماندگ مل عقبواع ی ازکی شانینواند که است نی، اسازند یرا م هیهمسا کیدئولوژیا

 (.1370 دوستدار، ؛1398 گان،یشاهستند ) ییرایپ نیو خواهان د دانند یم یاسالم ۀسنت فرب

 یها جنبه ریسالمت، سا یاست که در کنار توجه به ابعاد پزشک یمفهوم یاجتماع سالمت

 ۀدرجرا با  یمفهوم سالمت اجتماع 7و برسلو 6بلوک. ردیگ یم نظردر نیز آن را یو روان یاجتماع

ها معتقد بودند  را ساختند. آن یشاخص سالمت اجتماع و کردند مترادفجامعه  یااعض عملکرد

 یسالمت اجتماع ،یاست. از طرف یو روان یاز سالمت جسم زیمتما یامر یفرد شیو آسا رفاه

از  یبازتاب هاو در جامعه ک ییفرد و کارا کی طیشرا یگذار شده است: ارزش فیتعر گونه نیا

 قاتیتحق بیشتر یابعاد سالمت اجتماع .(122: 1998 ز،ییکت )مثبت اس یسالمت اجتماع

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Articulation 

2 .Nodal point 
3. Elements 
4 .Field of Discursivity 
5 .Religious Intellectualism 

6. Beloc 

7 .Berslo 
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استفاده و  یروی( در سالمت اجتماعی پ360: 2004 رو،یشاپ و زیی)ک 1زییاز مدل ک ،گرفته انجام

 یهمبستگ، 4یاجتماع رشیپذ، 3یاجتماع مشارکت، 2یاجتماع انسجامشامل  اند. این ابعاد کرده

 .اند قرار گرفتهمد نظر  هم پژوهش نیکه در ا دهستن 6یاجتماع ییشکوفاو  5یاجتماع

 قیتحق یشناس روش

 یمبهان و اصهول و میمفهاه یپهس از بررسه روش نیااست.  7گفتمان لیتحل قیتحق نیا روش

 نیتر جامع که را 10فرکالف نورمن و 9موفه شانتال ،8الکال ارنستو کردیرو کردها،یروک مشهتر

ارنستو  کردیرو درطور توأمان استفاده شده است.  به و انتخاب ،گفتمان است لیچارچوب تحل

 ۀحوز عناصر، ،گفتمان یبند مفصل شان،یا گفتمان لیتحل عناصر انیم ازالکال و شانتال موفه 

و  زییک یسالمت اجتماع یها ها براساس مؤلفه گفتمان و مدلول یمرکز یها دال و یگفتمانگ

و در بعد کالن  است یفیکه از نوع ک پژوهش نیا در. رفته است کار بهطور مشروح  به رویشاپ

تحقیق حاضر به بررسی . شد استفادهمحتوا  لیو تحل یاسناد لیتحل یها کیاز تکن ،قرار دارد

 یها تیفعال با موأت-در طول عمر  پردازد که ی مینید یروشنفکر یها گفتمان ندگانینمااندیشۀ 

شامل  این آثار اند. آورده وجود به یادیز یکتب رآثا عمدتاً خود، -و... یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس

یکی از این  عنوان به بازرگان یمهدهستند.  هاآن ریو نظا یمتعدد درس راتیو تقر هاکتاب

 دهیرس جلد 35 به درمجموع که دارداثر  108از  شیبی، نید یروشنفکر یها گفتمان نمایندگان

و  دیتولاثر دارند که  24 از شیب نصر نیحس دیس و اثر 300 حدود یعتیشر یعل نیهمچن. است

که  یسالمت اجتماع یدیکل میها ابتدا مفاه اشباع داده ی. برادارد ادامه همچنان آثار نیا دیبازتول

به  م،یمفاه نیا یاتیعمل فیتعر یدیکل میمفاه نظرگرفتنبا در شتریب است، بعد پنجشامل 

 یمهداز  تیکه درنها میپرداخت ینید یروشنفکر یها گفتمان ندگانیدر آثار نما وجو جست

 1 شکل در .شد انتخاباثر  چهار یعتیشر یعل ،اثر هشت نصر نیحس دیس اثر، چهاربازرگان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Keyes 
2 .Social Integration 
3 .Social contribution 
4 .Social acceptance 

5. Social Coherence 
6. Social actualization 
7 .Discourse Analysis(DA) 

8. Ernesto Laclau 

9. Chantal Mouffe 

10. Norman Fairclough 
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 نمایش داده شده است. قیتحق یها افتهی لیتحل مراحل

 قیتحق یها افتهی لیتحل مراحل .1شکل 

به این صورت  ی،ساز و مفهوم یبند مفصل ی،محتوا، کدگذار لیتحل ندیفرا روش، نیا در

مورد نظر مانند  یها و مقوله میمفاه ،ها از آن کیمعرف، در هر یها از انتخاب نمونه بعدبود که 

 یو براساس الگو استخراج... و شواهد ذکر ها، فرض شیپ ،یبند قطب ،یمثبت و منف های ه واژ

 ین در حد ضرورمت فیها و توص . بعد از استخراج دادهشد ارزیابیو  یبررسفرکالف  لیتحل

 نییو تب ریتفس ۀمرحل ،فرکالف ذکر شد لیتحل یکه در الگو ییها ارزش و ها هواژ فیتوص شامل

 ،یفرهنگ طیتوجه به شرا باو  یاجتماع ۀنیزممطرح و متن در  ف،یتوص ۀمرحلبا توجه به  ،متن

از متن به  ای نییبه بام تب ریتفس ۀپلاز  لگری. درواقع تحلشد لیتحل هاآنارتباط با  درو  یاسیس

 ارزیابی جامعه،در  یکنش اجتماع کیعنوان  و متن را به گذارد یجامعه پا م ۀفرامتن و گستر

 کیعنوان  گفتمان به لیتحل در به این معنا که ؛از آن است یکه خود جزئ یا جامعه کند؛ یم

ممکن است افراد . نگرد یبه متن و جامعه م ،ستادهیکه ا یا از نقطه لگریتحل ،یریتفس یفیروش ک

افراد  حال نیدرع .ابندیمفهوم آن را در و کنند نگاه موضوع به وی ماننداو و  یکیدر نزد یاریبس

 روش در. مشاهده کنندمتفاوت موضوع را  یافتیممکن است دور از او و با نگاه و در یاریبس

 رد،یگ یق صورت ممحق ۀلیوس متن و فرامتن به نییو تب ریتفس نکهیبا توجه به ا ،گفتمان لیتحل

 داشته باشد. یمتفاوت یریگ جهیبا متن، نت ییارویدر رو یگرید پژوهشگراست که  یعیطب

 قیتحق یها افتهی
 کی باشد، داشته وجود یاجتماع سالمت عنوان با یمفهوم ی،نید یروشنفکر یها در گفتمان نکهیا

 ایآشود این است که  ح میپرسشی که در اینجا مطر. است ینیدو گفتمان  فهم کی از هیاول توقع

هنوز در  ای بپردازند یاجتماع سالمت دیجد مفهوم هباند  توانسته ینید یروشنفکر یها گفتمان

 یکار اصل ،ینیاگر روشنفکر ددر پاسخ به این سؤال باید گفت  .کنند یم ریس یمیقد یها شهیاند
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نکند، نقض  نید به مبتال ،است دیجد یها روشنفکرانه در موضوع یگر و اصالح ینقادکه خود را 

 بیترت نیبد. داشت نخواهد یساز گفتمانتوان  ،آن از باالتر وغرض و خالف مقصود کرده است 

 دئالیا پیت میهست ریناگز ق،یتحق نیا در شده مطرحمجمل از مسائل  یبند جمع کیدر 

 آن توقفبدون و یدائم حرکت یمعنابهرا که  ینید یروشنفکر یدر لزوم بقا ینید یروشنفکر

سنت گذشته و تجدد  نیب وندیپ عنوان بهرا  ینیچه عرف و د یروشنفکر نکهیا. میده هارائ است،

شناخت دوباره در  ۀستیشا ،جامانده سنن به نیاز هم یکیعنوان  را به نیو د کند یحال مطرح م

در  ینید یروشنفکر یها گفتمان یبند در جمع که است یا مسئله داند، یم تهیعصر تجدد و مدرن

وجود دارد، پرداختن  قیتحق اهداف یریگیدر پ که یمهم ۀنکت. میپرداز یم آن به ،یسالمت اجتماع

درک  ،مهم نیبدون ا ی است کهنید یروشنفکر یها دکنندگان گفتمانیتول یاجتماع یها یژگیبه و

مشخص ها را  از گفتمان کیهر ندگانیمشخص نخواهد شد. هرچند نما ستارهایو ا یکردار گفتمان

 یروشنفکر یها دکنندگان گفتمانیکه تول میپرداز یم مبحث نیدر ادامه به ا ،میکرد اشاره ها ه آنبو 

سالمت  یرا برا ییها و چه کنش ندیگو یم سخن یاجتماع سالمت ۀدربارچرا و چگونه  ینید

 .ودخواهد ب شانیا یها فیو توص لیاز تحل یصیکه تلخ دهند یم شنهادیافراد جامعه پ یاجتماع

به و سپس  یاجتماع سالمت ۀدربار گفتن سخن یو چگونگ ییچرابه ابتدا  ،درک بهتر یبرا

 مشارکت، ،در ابعاد انسجام یاجتماع سالمت یبرا ،ها گفتمان ندگانینما یشنهادیپ یها کنش

 راتییتغ انداز چشم دریی شنهادهایپ تیدرنها پردازیم. ی میاجتماع ییشکوفا ی وهمبستگ رش،یپذ

 .کنیم مطرح می ی،اجتماع سالمت لحاظ با رانیا رد ینید

 ینید یروشنفکر یها دکنندگان گفتمانیتول یاجتماع یها یژگیوالف( 

 ۀدارد. کارنام یو پنهان دایپ یابعاد بازرگان یمهد یاجتماع و یاسیس اتیح: بازرگان یمهد

 یبررس ریوز ستو نخ استمداریس ،یدر سه بخش روشنفکر مذهب توان یاو را م یاجتماع-یاسیس

 آنبر  هیغرب بود و اعتقاد داشت با تک یعلوم تجرب ریتحت تأث شه،یاند ۀدر عرصاو کرد. 

 یها تیفعال مخالف ابتدا ،نیز استیس ۀ. در عرصدندیرس امبرانیکه پ دیرس ییبه جا توان یم

گان جهاد بازر یاسیدر نگاه س ،شد. با وجود این یاسیوارد امور س 1330 ۀاما از ده ،بود یاسیس

انقالب  یروزیهرگز موافق نبود. بعد از پ یپهلو میرژ علیهنداشت و او با مبارزه  ییو مبارزه جا

با نظام، انقالب و امام  یو یها گرفتن بازرگان در رأس دولت موقت، تعارض و با قرار یاسالم

 سقوط از بعد. شد استعفا به مجبور ،یجاسوس ۀالن ریبعد از تسخ نکهیآشکار شد تا ا ینیخم



 

 

 

 

 

 531صر در سالمت اجتماعی ...  های روشنفکری دینی ایران معا ایستارهای گفتمان

 

 

 شد. انینما شیاز پ شیب ،انقالب و نظام با بازرگان یها تعارض موقت، دولت

)اسالم( تفکر و تدبر  یعرفان یسنت فلسف ۀنیزمدر  نصر، نیحس دیس: نصر نیحس دیس

ینصر نشده، پ ۀدر فلسف یاسیس نیمضام ۀمشاهد به یو آشکار حیصر ۀ. از آنجا که اشارکند یم

-یاسیس نیمضام ۀدربار. است دشوار یکار یو یها شهیاند و آرا در یاسیس نیبردن به مضام

 حکمت تیخود به حاکم ۀشیدر اند یو گفتبتوان  دینصر شا نیحس دیس ۀشیاند یاجتماع

است که  دیعصر جد یرانیا شمندانیندا از سید حسین نصر .نظر دارد یاسالم تیعقالن و یاله

 یو فکر یاسیس یو در زندگ دیگو یسنت م یایحو ا شتنیاز لزوم بازگشت به خو سال انیسال

او منتفع از  یشخص ستیاما ز ،است زده قلم و کرده عمل تهیضد تجدد و مدرنبر خود همواره 

و  یدر برابر نقد ندارد. از منظر نصر، مظاهر فناور یاست و افکارش تاب چندان تهیآثار مدرن

 .اند و باطل یطانیش ،دیتمدن جد

تحوالت نظام  نیو همچن 1350-1340 یها در دهه رانیمعاصر ا خیتاری: عتیشر یعل

 دگاهیکه د یانیرانیا یبرا اسالم مکتب یفراخوان ران،یبود که در ا یا گونه در آن دوره به الملل نیب

کننده به و انتقاد اعتراض ینحوآن داشتند، به میبه اسالم و مفاه یاژهیو توجه و یاسیس

بر جامعه و  رگذاریتأث یعنوان عنصر به یعتیزمان شر نی. در ابود یپهلو میرژ یها استیس

 ریتفس کی ۀدنبال ارائنمادها و... پرداخت و به م،یمجدد مفاه یو بازخوان یخود به بازساز طیمح

 ۀرا به ارمغان آورد تا از سقوط جامعه به ورط کالیراد یخواه آرمان ع،یاز تش کیدئولوژیا

کند. با استناد به  یریغرب جلوگ یفکر انیو جر یبه هژمون یساز هیو خودشب یگانگیازخودب

 به ینگاه متفاوت و گاه متعارض ،روشنفکر کیعنوان  به یعتیگفت که شر توان یم یعتیآثار شر

 .است داشته تهیغرب و مدرن

 ینید یروشنفکر یها دکنندگان گفتمانیتولب( سالمت اجتماعی از منظر 

 گانرباز یمهد

 یاجتماع سالمت ۀدربار گفتن نسخ یچگونگ و ییچرا

بود تا در آثار خویش این نکته را  تالش در وستهیپ ،نید به ی خودحداکثر کردیرو با بازرگان

؛ دنیای دیگر استو  ایدن نیا یزندگ درشت و زیمسائل ر همۀ دارایاسالم  نیکند که د میتفه

 اند. نبوده نیچن نیشیپ انیاد که یدرحال

در آثار او به  زین نیاز د یفرد و انهیگرادرون یها یتلقالر و سکو شیکماب یها شیگرا 
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عرضه  یدئولوژیعنوان ا و آنچه احزاب به یاسیو س ی. جواب مسائل اجتماعخورد یچشم م

 .کرداز قرآن و سنت استخراج و ارائه  توانیرا م کنند یم

. بود« بهتر ییایدن یبرا نید»و  «ایدن یبرا نید» ۀشیانتقاد از اند بازرگان نید به یحداقل کردیرو

 و مملکت ادارۀ یا سیاست و حکومت کرد اظهارکرد و  اشاره استیاز س نید ییبه جدا بارها او

 و ندارد زندگى مشاغل و مسائل سایر با اصولى تفاوت پیامبران بعثت و دیانت دیدگاه از ملت،

 به و نداده دارى خانه و پانىچو و دارى باغ و آشپزى درس ما به پیامبران و اسالم که طور همان

ها  از احکام آن یا پاره تیو با رعا ماتیاستفاده از عقل و تجربه و تعل با تا اند کرده واگذار خودمان

 بازرگان رسد یم نظر بهخودمان است.  ۀهم به عهد استیو س تیریمد ،امور اقتصاد م،یرا انجام ده

تا نشان  شتهرا دا یماد یدر امور زندگ نید یانرس دهیفا ۀدادن جنبنشان ۀدغدغ زیاز همه چ شیب

 که روشنفکرانى دیگر و بازرگان درواقع،را در خود دارد.  یمسائل زندگ ۀهم قتاًیحق نیدهد که د

 یدر پ و بودند دیگر معارف برابر در دینى معرفت تواناساختن خواهان تدافعى صورتبه

جای تکیه بر  که به ستندیز یم یوارکیرمانت یذهن ۀ. در دورکردند یعمل م نیکردن دکیدئولوژیا

داشتند.  هیامور تک یده دهیبر احساس و حرکت و فا شتریب ،امور یواقع گاهیاصل معرفت و جا

و از منظر  کردند یرا مطرح م نید ۀو فلسف نیاز د شیانتظار خو دیبا زیها قبل از هر چ آن

بازرگان بود  رو نی. از اکردند یم یرا بررس ینید درون کردیرو . سپسپرداختند ایبه قضا ینید برون

 (.7-6: 1341بازرگان، ) دییبه افراط گرا یزمان ۀدر هر دو بره

 یسالمت اجتماع یبرا یشنهادیپ یها کنش

تنها آثار  ،اتیانشا و ادب شامل یسندگیم صنعت نوالو فنون ک یع لفظیصنای: اجتماع انسجام

 ،اخالقو ت یت اصول انسانیب و حسن سلوک و رعاث ادیحاز بلکه اجتماع  ،ندستیاجتماع ن

به ضعف  گرفت وفرد در مقابل جمع قرار  یوقت هست.ز یاخالق افراد ن یو مرب یقو یریمد

آشنا و محتاج  دارد و میدست از غرور و تکبر بر جیتدر به ،خود و به قدرت اجتماع واقف شد

 ،اشخاص یها ی. قسمت اعظم خوب(1344بازرگان، ) شود یمند و عاشق نوع م و عالقه ،به جمع

حظه و عادت است. الا میل مصلحت یبلکه بر سب ،ستین یخوب  ا عشق بهیترس از خدا  خاطر به

 .ردیگ یجامعه را م اللو اضمح یخراب یجلو است ود یاجتماع مف یذلک باز خوب و برا مع

 از اعم ،یکار رکمت در که دهیرس یحد به یمترق یایدن در اجتماع قدرتی: اجتماع مشارکت

 با کارها ۀهم. است فرد بر مدار و محور، هنر و ورزش یحت و فرهنگ، استیس ،صنعت ،تجارت
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 روابط در بلکه ،شود می انجام کشورها داخل در تنها نه ی،اجتماع صورت به یهنگاهم و مشارکت

 و ها ستمیس دیتوح ،ارتباط لیتسه یبرا یشمار یب مقررات و ها هیاتحاد و گوناگون لیوسا زین لمل

خود  یم و شهرهایاد کنیت را زیجمع ازدواج و توالد ما باید با .شود می ریدا ها یهمکار ۀتوسع

و حداقل صداقت  یف نادر را که آداب فعلیاجتماعات خف . همچنینمیاوریب نرویب یرا از خلوت

 کنیمت یقوبا حضور خود ت ،اول ۀمختلف و در درج لیوسا اموجود اجازه داده است، ب یو صفا

 .(46: 1374 بازرگان،)

و  هستندگر یدکیافراد به  یو معنو یق مادیالهمان ع ،رابط یها رشتهی: اجتماع رشیپذ

نظر  اجتماع صرف. ات استیقالق آداب اجتماع، طرز سلوک و اخیح و قواعد دقین اصول صحیا

بر صداقت و  ید مبتنیمربوط به لباس و حرکات و تکلم، ناچار با یآداب صور ۀسلسل کیاز 

متقن باشد )بازرگان،  یمطبوع و اصول معنو یبه آداب ظاهر یمتک وو صفا و خدمت  یدرست

متضمن  یق فردالاخ .و دو مولد و مولود هستند ،(. اجتماع و اخالق دو الزم و ملزوم8: 1341

 (.10-9 :و خدمت به خلق است )همان ،تیمیو مترادف با صفا و صم ،و عدالت یدرستکار

 و یفرد آداب و یزندگ رفاه و رونق ،ها انسان اجتماع مفهوم سه نیمابی: اجتماع یتگهمبس

 تمدن از صحبت یوقت که یطور به ؛است آمده  شیپ توافق و ترادف نوعی ،یعموم مقررات

 میمفاه از یکی خود لیتما و توجه برحسب هرکس ،دیآ یم عمل به آن یمعنا از پرسش و شود یم

 مقدم زمان در آنکه مزبور، مفهوم سه انیم در(. 47: 1374 )بازرگان، کشد یم شیپ را فوق ۀگان سه

 ؛است ها( )اجتماع انسان افراد تجمعtاست گرید مفهوم دو موجب و ،شرط عمل، در و است

 رفاه و دفاع امکانات و صورت گرفته نفوس ریتکث و خانواده بسطنتیجۀ  خود خودبه ای که یتجمع

، عامداً و عالماً ای افزایش داده ها رقابت و فیوظا میتقس و ها یتگهمبس قیطر از را یترق و

 است شده گرفته تجمع مراکز ۀتوسع ای لیتشک به میتصم شرفت،یپ و شیآسا نیتأم منظور به

 (.51: 1374 )بازرگان،

 ،واحد دولت یسو به حرکت و تجمع و لیتشک جهت از که اسالمی: اجتماع ییشکوفا

و توسعه  رشد ۀتجرب مسلمانان ؛داد پس را خود امتحان خیتار در مرتبه  کی بود، آزاد یجهان

 و اخذ یبرا طبعاً را یطیمح هر که- تیامن و اجتماع نیتأم قیطر از تنها اسالم. کردند کسب

 یخاص تیعنا امامان، و غمبریپ ماتیتعل و قرآن در بلکه ،نکرد عمل -کند می مساعد تمدن ۀتوسع

 تساهل و تسامح به دعوت ای تعصب از احتراز و مسلمان مختلف یها تیمل نیب سازش و تفاهم به

بر برقراری  عالوه بیترت نیا به (.91: 1341 ،بازرگان) داشت وجود کتاب راهلیغ و کتاب اهل به
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بین  -تمدن پرورش و گسترش ۀعمد عوامل از عنوان یکی به- تبادل ،ها بین ملت گسترده ارتباط

 (.94 -91 :ن)هما شد تیتقوها نیز  آن

 نصر نیحس دیس

 یاجتماع سالمت ۀدربار گفتن سخن یچگونگ و ییچرا

 دیبا انسان که داند یم یاله یقانون را عتیشر و نید سکوالر، ۀشیاندضمن رد  نصر نیحس دیس

 ۀهم ،یعمل آدم یراهنما عنوان به عتیشر. کندعمل  آن مطابق یو اجتماع یخصوص یزندگ در

 (.227 و 221، 192 :1384 نصر،) ردیگ یدربرم را یو اقتصاد یماعاجت ،یاسیس ،یفرد ابعاد

 بدون ته،یرفت از بحران مدرن برون یبرا تواند یم یامروز انسان نکهیا بر دیتأک و تهیمدرن نقد

 یریگ جهت کند،خود را برآورده  مرۀروز یازهاین یسنت اسالم بر هیکو با ت ییادگرایبن به شیگرا

و  تهینقد مدرن یبرا کممح یا هیعنوان پا به ،اسالم نید یها وزهبر آم هیکاست. ت یدرست

انسان را با  که داند یم یعامل را نید نصر .است حیآن، صح براساس دیجد یتمدن یگذار هیپا

 که دهد یمپیوند  گریکدیبا  یقدس ملت ایجامعه  یعنوان اعضا ها را به انسان حال، نیخدا و درع

 گرید کربه نقد دو تف ،دهد یارائه م سنت از که یفیبا تعر است. وی دهینام «امت» را آن اسالم

 (.همان) پردازد می تهیو مدرن ییادگرایبنشامل 

 یسنت اسالم از نصر برداشت در ،ییادگرایبن و دتجد یجا به ینینگرش د ینیگزیجا در

را در  یفقاهت اسالم ،ها مؤلفه یبرخ در تفاوت نیهم و دارد وجود یبا اسالم فقاهت ییها تفاوت

 (.79-70: 1386 نصر،دهد ) یم قرار نصر یگرا برابر اسالم سنت

 یسالمت اجتماع یبرا یشنهادیپ یها کنش

 ۀتجرب کیباید حامل  اطراف ۀجامعو  طیدر مح گرانیبا د یکپارچگی اگری: اجتماع انسجام

و با توجه به  داند یم یطیمح ستیرا بحران ز مشترک ۀتجرب نینصر ا ،باشد گرانید با مشترک

 آن بهکرده،  ییزدادارد و انسان از آن قداست یقدس یتیفیک عتیطب نکهیبر ا یخود مبن دگاهید

 است؛ ها صورت گرفته انسان ۀتوسط هم ییزدا قداست نیا(. 8: 1387 و 9: 1395 نصر،پردازد ) یم

اند.  کرده ییزدا نید، دخو رامونیها که از عالم پ و چه آن کنند یم یزندگ ینیها که در عالم د چه آن

. 1: است شده غرب در عتیوجودآمدن بحران ارتباط انسان و طب او معتقد است دو عامل موجب به

بحران را  نیاز ا ییراه رها نصر. عتیطب یقدس تیواقع. 2 ؛انسان تر قیعدم درک درست و عم
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 (.303: 1395 نصر،آن دانسته است ) یعلم قدس یایو اح عتیطب ۀدربار ینینگاه د یایاح

 مسلمان جوان دیدر چهار عرصه با است معتقد( 80-50: 1398نصر )ی: اجتماع مشارکت

در بحث  .2ی؛ و معنو یفکر ،ینیدر بخش د. 1 :کند زید تجهدمتج یایپاسخ به دن یخود را برا

جوان  ی. زندگ ۀویدر ش. 4؛ در بخش هنر .3 ی؛اسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یها از ساحت

مؤمن بماند و مسلم  ،یوح یها و آموخته یاسالم یت جاودان و فرهنگ غنسن به دیمسلمان با

 یجهان چیه و یبشر وضع چی، هنشان دهدآنچه ممکن است در ظاهر  ۀبداند که برخالف هم

ها  انسان ۀهم یبرا یجاودان نییآ عمال کرد، وجود ندارد. اسالما آن در را اسالم میتعال نشود که

 ،یغرب یکه دموکراس شدتصور  نیا میتسل یبه سادگ دینبا .ستا ها طیعصرها و مح ۀو هم

 .است حکومت یآرمان شکل

 م،یتسل نیدر برابر خداوند است. اسالم به فضل هم میبر تسل ،نیاساس دی: اجتماع رشیپذ

هست  زین یتمدن پهناور یبلکه مبنا ،نید کیتنها  نه. اسالم ابدی یدست م زیبه صلح و سالم ن

 .آورده است دیرا پد یمتعدد یو علم یعرفان ،یفلسف ،یکالم ،یو فکر یمعنو یها که جنبش

 (.71: 1398)نصر،  افتیپا گرفت و اوج  اسالم یۀشاهکارها در سادرواقع 

از غرب و  قیبخش اعظم جهان اسالم هنوز فاقد دانش و درک عمی: اجتماع یهمبستگ

است.  رفتهیپذ ریها تأث از آن قاًیعم که یالدرح ؛آن است یو محصوالت فکر ها شهیانواع آرا و اند

 یمدع یجوامع غرب ۀدر غرب با نقش آن در جهان اسالم متفاوت است. هم نیامروزه نقش د

 که است زود یلیهنوز خ یول ،دانند یمردم م یرأ حاصلبودن هستند و قانون خود را  ینیردیغ

 ها شیاز گرا یاریبس (.110-80: 1398 نصر،گرفت ) دهیناد دیجد غرب در را نید نقش بتوان

گوناگون،  یها یدئولوژیا یبا فروپاش ر،یاخ یها دارند و در دهه ینید یدر غرب امروز، مبنا

 شده است. شتریب نیبازگشت به د

و  دیآ یاسالم م یایکه امروز بر سر دن یبزرگ یها بتیمص همۀرغم  بهی: اجتماع ییشکوفا

 دارد اعتقاد . نصرگذرد یم چهها  آن در که میهست شاهد ،است شدن بدتر حال در ظاهراً هر روز

 یخیبدهد و تار یفرصت -دیجد بشردنیا توسط  بردن ازبین حاصل- ستیز طیمح بحران اگر

و  یا حمالت رسانه همۀرغم  گسترش اسالم به ؛خواهد شد ایاح یتمدن اسالم ،مانده باشدی باق

 ی(. برا38: 1395 نصر،) شود یخرج م گریکه از ممالک د ییها و پول نیزم یرو آن مشکالت

در  م،یکه شاهدش هست زیانگ مسائل تفرقه گریو عجم و عرب و د یسن و عهیش انیم جنگ جادیا

 شیسال پ پنجاهاز  شیب یتفکر اسالمبه  اکنون اینکه خصوص هحال گسترش است و بدر غرب 
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 (64: 1384 نصر،است ) شدهتوجه 

 یعتیشر یعل

 یاجتماع سالمت ۀدربار گفتن سخن یچگونگ و ییچرا

 زیر سایۀکه  یا است، اما در جامعه نید ۀمقول ،یعتیشر یفکر ۀمنظوم یدیاز مباحث کل یکی

 از یاریبس رایز ؛است دشوار اریبس ینیو رسالت د نی، سخن گفتن از داست ینید تیحاکم

اند  از دست داده ینید ۀرا در جامع شیخو یوجود یو معنا ییبار معنا زیادی لیبه دال ،میمفاه

سپهر روی است که  یمشترکات لفظ یبازخوان ازمندین ،یرانیو سخن گفتن از رسالت در جهان ا

 یکالم یحت ای کیتئولوژ یکردیبا رو شریعتیاست.  گذاشته ریگوناگون تأث یبه انحا ها شهیاند

ذعان دارد که امر ا نیبه ا ی،شناخت جامعه ینشیبر ب یبلکه مبتن ،رود ینم نیبه سراغ مفهوم د

گفتن از رسالت،  هنگام سخن جهیهستند. در نت انیتنوع مشرب و تکثر اد یدارا یجوامع بشر

را در قالب اسالم و اسالم را در  نیکه د ستین نیچن . درواقعستین یکالم او کردیرو

 یخیو تار یانسان زاتیرا بر تما شیکند و چشم خو ریتعب« مسلمانان یفرهنگ اسالم»چارچوب 

نشان از  کردیرو نیو ا کند یطرح مم یانسان لیرا در بستر وجود اص انیرسالت اد شریعتیدد. ببن

 یجنگ سرد و فضا یایمتأثر از جغراف یانقالب ای دئولوگیا وی، اتیآن دارد که اغلب روا

او تفکر  میدارد تا بتوان نینو یانتقاد یبه بازخوان ازین یعتیآثار شر رو است. از این رانیا یانقالب

 .میکن لیتأو ینینو ۀنیرا در آ

 یسالمت اجتماع یبرا یشنهادیپ یها کنش

 بر صرف یا هینه تکخود،  توجه مورد موضوعات از کی چیدر هشریعتی ی: اجتماع انسجام

را امری  یجامعه و ساختار اجتماع موردو نه در این  دارد یانسان تیعامل و فرد اصالت

و هردو عامل فرد و جامعه را در  کند میمتقابل را لحاظ  یا بلکه رابطه ،داند یفرد م منحصربه

و آن را با دو مفهوم  یدقت واکاو مسئله را به نیا یو. داند یم لیشناخت موضوعات و مسائل دخ

«. تائو» و «یل: »اند از آن دو مفهوم عبارت .کرده است یبند صورت ینیبرآمده از تفکر و حکمت چ

 عتیطب و است... یاجتماع ینظام انسانی... ل: »کند یم دیتحد نیچن نیرا ا این دو مفهوم شریعتی

 (.218پ: 1361 ،یعتی)شر «است عالم ۀهم در قتیدارد که آن، شاهراه حق تائو به نام یانونق

 یعتیشر ۀشیدر اند یساالر مردم یبرمبنا ،آن یامروز یمعنا در مشارکتی: اجتماع مشارکت
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 ینیب در جهان دیگو یکه م ییجا د؛یآ یم اش یفلسف ینیب از جهان ی،و ۀشیمردم در اند .است

، «اهلل» یجا به دیتوان یم ی،و اقتصاد یخیتار ،یاجتماع یها در حوزه یو خوانش قرآن یدیتوح

خدا  ۀندیمردم نما یو اقتصاد یاجتماع ،یخیتار یها عرصه ۀدر هم به این معنا که د؛یبگذار« ناس»

نوع  ،یعتیشر ۀشیدر اند یساالر مردم ی. مبنادیآ یم رونیبخلق  نیخدا از آست ۀهستند و اراد

 (.140پ: 1361؛ 255 ب:1361 ،یعتیست )شرا یو یشناس یو هست ینیب جهان د،یتوح

انسان  است، معتقد داردکه از انسان در منابع و قرآن  یبراساس شناخت اوی: اجتماع رشیپذ

در  بیترت نیا به .و شعور دارد یآگاه ،انتخاب نیا یصاحب اراده و انتخاب است و برا

که  ییها تیمحدود ۀبا وجود هم ی،زندگ یآت ریمس نییو تع ی،ریگ میو تصم یاجتماع یندهایفرا

و  یزمان تیموقع درموردو  زدیاز اجبار بپره کند یتالش م کنند، یم جادیاو ا یساختارها برا

 ینید نشیمختلف مانع ب یسه گروه به انحا یعتیدر نگاه شر .کند یریگ میخود تصم یمکان

 سمیالیماتر .2 ؛است کشانده رکود و ابتذال به را ینید رسالت که میقد یارتجاع فئودال. 1 :هستند

معاصر که  یمترق نشیب. 3 است؛ صورت خصمانه درافتاده به ینید نشیکه با ب دیجد ییبورژوا

 .است سپرده یفراموش به ،رکود اتهام به را ینیرسالت د

 یبه انحا انیو اد است ییادگرایبن ۀطریما که تحت س یجهان کنونی: اعاجتم یهمبستگ

 تواند یم ،اند قرار گرفته یانسان دایآپارت یو نوع یمل ۀتفرق ،یاجتماع یۀتجز»مختلف در خدمت 

 توان ی(. چگونه م268 ب:1361 ،یعتیاست )شر« زبان مذهب» ،راهگشا باشد و آن مفهوم اریبس

اندازه دور از هم و  نیتا ا ییها فرهنگ»و  نیمتبا نیچن یریو اساطمتفاوت  نیچن یانیاز اد

تا  کرددرک  یدرست را به انیها، رسالت اد بر آن یتا مبتن افتیدر یاصول مشترک ،گانهیب

ندانستن زبان »دارد و  «یزبان»مذهب  .«یاجتماع یها ... در نظامانسان مسخ و یگانگیازخودب

 قیحقا نیتر یاتیو ح ها شهیاند نیتر یاز متعال زیلبر جهان که نیمذهب موجب شده است ا

مملو از  یکستانیصورت تار است، به یانسان و زندگ ،یدر باب هست یو عقل یعلم یماورا

 ۀجامع شده سببندانستن زبان مذهب ی به عبارت .«جلوه کند یو ضدعقل یخرافات ضدعلم

 (.267ب: 1361 ،یعتی)شر شود« محروم یانسان تیمعنو ۀنیگنج نیتر یاز غن یانسان»

 است مشترک اصل سه بر یمبتن ،یعتیشر نگاه در ان،یاد همۀرسالت ی: اجتماع ییشکوفا

 انیبه اد یبا نگاه ،یو ۀدیعق به(. 266 ب:1361 ،یعتیاست )شر« نجات»که اصل سوم، مفهوم 

ب، نجات مذاه ۀهم ییآرمان نها»که  افتیدر توان یم ،انسان خیمختلف در ادوار گوناگون تار

« هست»را که  یانسان»است که  نیمذاهب عالم ا ۀمعتقد است اصل مشترک هم یعتیاست. شر
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اصل  ،مسئله نی(. ا262پ: 1361 ،یعتی)شر «ستیاما ن ،«باشد دیبا»که  یبه انسان تبدیل کنیم

حاال چه موفق شدند و چه  ؛انسان عنوان کردند تیترب یمذاهب عالم است که برا ۀمشترک هم

 است. دیگریبحث  ،نشدند

 یریگ جهیو نت بحث

 ،بازرگان یمهد ی،مورد بررس یها نحله ندگانینما .است آن ییایپو به ینید یروشنفکر یبقا

همچنین  .دادند پاسخ ینید معضالت از یاریبس بهخود  ۀنوب به ی،عتیشر یعل نصر، نیحس دیس

افراد جامعه  یمت اجتماعسال یبرا ییها و کنش گفتندوضوح سخن  به یسالمت اجتماع ۀدربار

 کردیرو یبا نوع یاجتماع سالمت ۀدربار گفتن سخن یو چگونگ یی. در باب چرادادند شنهادیپ

از منظر بازرگان و  یماد یدر امور زندگ نید یرسان دهیفا ۀو جنب یو حداقل یحداکثر

 تیمسئول با ینداریمالزمت د ن،ید و علم یختگیبودن به آم قائل آخرت، و ایدانستن دن توأمان

و  انهیگرا اصالح ینید یها شهیو طرح اند خداوند به توجه ریها از مس توجه به انسان ،یاجتماع

 عتیشر و نید سکوالر، ۀشیاندضمن رد  نصر نیحس دیس .است یو شهیاند ی ازنید یشینواند

 در تهالب. کندطبق آن عمل  یو اجتماع یخصوص یزندگ در دیبا انسان که دانست یاله یقانون را

 ییها تفاوت تیسن اسالم از نصر برداشت در ،ییادگرایبن و دتجد یجا به ینینگرش د ینیگزیجا

را در برابر اسالم  یفقاهت اسالم ،ها مؤلفه یبرخ در تفاوت نیهم و داشت یبا اسالم فقاهت

 آن را ، بلکهنکردرا در چارچوب قدرت مطرح  انیرسالت اد یعتیشر. داد قرار نصر یگرا سنت

 تواند یکه م ارائه کردسه اصل مشترک  انیاد همۀدر  وی کرد.طرح  یانسان لیر بستر وجود اصد

کران و روشنف. کند یاری دارد، خود یانسان خود به بازگشت عطش که را انسان نوع

 عالقه یب -مدرن یبه مسائل فکر اعتنا یب- نید ۀرون از حوزیب یدادهایبه رو ینیطلبان د اصالح

زمانه و تحوالت جهان  یدادهایاز رو ،خود هستند ینیدمان یشناک ایکه اند حال نیستند و درعین

 .رندیپذ یز اثر مین

گانه  پنج ابعاد در یسالمت اجتماع یبرا ینید یروشنفکر یها گفتمان یشنهادیپ یها کنش

ضرورت  .اخالق افراد است یو مرب یقو یریاجتماع مد ،در بعد انسجام .دارد یبند جمع تیقابل

خود به  یو معنو یدر بعد روح یبلکه آدم ست،یبشر ن یستیز یازهایجامعه فقط از جهت ن

 تیاو بدون جامعه به فعل یو فطر یذات یاز استعدادها یاریدارد و بس ازین یاجتماع اتیح

 کی حاملاگر  . آدمیابدی یم ققتح یانسان یاستعدادها یاجتماع یو فقط با زندگ رسند ینم
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 که است یمدن ۀجامع ظرف ،ما دوران در نید ظرف نیبهتر ،باشد گرانید با مشترک ۀتجرب

. بود یمورد بررس یها گفتمان ندگانیاذعان نما مورد. این حق و تکثر استتکثر  و حق بر یمبتن

ت و یرین است که در مدیا یاصل مهم و اساس ها، آن شتریببه نظر  یاجتماع مشارکتدر 

م ینقش مؤثر، حضور فعال و دخالت مستق ردمم ،مۀ ابعادامور جامعه، در ه یها یریگ میتصم

 یجیبهبود تدر یاصالح وضع موجود و تالش برا ی،اجتماع رشیدر پذ نیو همچن داشته باشند

 یی،ها لیوتعد جرح با یمدن نید ی،اجتماع یهمبستگ در و زیآم صورت مسالمت وضع به نیا

 نوع وندیپ دیام آن در که باشد رانیا یکنون دوره در نید یها ورژن نیتر مهم از یکی دیشا

ی اجتماع ییشکوفا بعد در .است یندارید و نید امر به یاجتماع نظام ارجاع و عطف از یخاص

ا و یوجهۀ جامعه خود در سرتاسر دن یارتقا منظور بههرچند  ؛مورد نقد است حاضر ستمیس نیز

را  فعال یها جانبه، کنش همه همراه با توسعۀ یجاد جامعۀ مدنیا با هدف یز در بعد داخلین

 خواهد شد. ایاح یتمدن اسالم نکهیو ا کنند یشنهاد میپ
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