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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسة آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با 
از  بهره مندی  با  که  دارد  افتخار  مؤسسه  بردارد. این  رشته ی حقوق  دانشجویان 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 
شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



تقدیم هب:

ء  کان حضرت بقیة اهلل االعظم روحی و ارواحنا هل الفدا قطب عالم ام

و 

تمامی پویندگان طریقت علم و معرفت
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مقدمه 

همت و کار از مسائل مهم اجتماعی هستند تا آنجا که پیامبر اکرم در 
ارتباط با کارهای بزرگ و همت های عالی می فرماید: »ِاّن اللَه تعالی یِحبُّ َمعالی 
ها«؛ )خداوند متعال، کارهای واال و شریف را دوست 

َ
ها و ُیکَرُه َسفساف

َ
موِر و أشراف

ُ
اال

دارد و کارهای پست و حقیر را خوش ندارد(1. خداوند هدف از خلقت انسان را 
 لیعبدون﴾2  و 

ّ
ّن و االنس اال عبادت و بندگی می داند و می فرماید: ﴿ما خلقت الج

بدیهی است که عبادت فقط در اعمال عبادی مانند نماز و روزه و... نیست؛ بلکه 
رفع  برای  )که  را  انسان  شبانه روزی  اعمال  و  کارها  همه  و  دارد  وسیعی  دامنه 
نیازهای مادی و معنوی مشروع می گردد( در بر می گیرد و جایگاهی که برای 
انسان در نظر گرفته است و باید با سعی و تالش و داشتن همت بلند به آن نائل 
ة﴾3 که 

َ
لیف

َ
ْرِض خ

أَ ْ
ِ اال

ف
� 

ٌ
ِ جاِعل

ّ ِة ِإ�ف
َ
الِئک َ  ِللْ

َ
ک بُّ  َر

َ
 قال

ْ
گردد، خلیفة اللهی است؛ ﴿َو ِإذ

رسیدن به این مقام منوط به وجود شرایط و عللی است که از مهم ترین آنها همت 
بلند، کار و تالش فراوان است.

به عنوان سال  مقام معّظم رهبری  را  )ه.ش(  اینکه سال 1389  به  با عنایت 
»کار مضاعف، هّمت مضاعف« نامیدند، بنا داریم با توجه به قرآن کریم، سیره 
و  موانع  دربارة  بزرگ  انسان های  و  اندیشمندان  و  علما  سیره   ،معصومین
راهکارهای ارتقاء فرهنگ هّمت و کار در جامعه اسالمی تحقیق کنیم؛ البته مراد 
نباشد و موجب تالش  از »همت« همتی است که دارای حّد و مرز دنیایی  ما 

مضاعف در انجام امورات و کارها می گردد.
هر جامعه ای برای تداوم حیات و بقا به کار و فعالیت مردم و مسئوالن احتیاج 
دارد و نیاز به کار از بدو خلقت وجود داشته است و هرچه می گذرد اهمیت آن 
آشکارتر می گردد و قسمت اعظمی از زندگی انسان را در بر می گیرد. به عقیدة 

۱-حّرعاملی،»وسايلالشیعه«،ج۱7،ص7۳.محمدیریشهری،محمد،»گزيدهمیزانالحکمه«،ج۲،
ص۱0۴۲،ح۶۳۹۴.

۲-سورهذاريات،آيه۵۶.
۳-سورهبقره؛آيه۳0.
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بسیاری از متفکران اجتماعی و اندیشمندان اسالمی انسان موجودی اجتماعی 
اجتماعی  و  کار گروهی  از طریق  را  احتیاجات خود  و  نیازها  بیشترین  و  است 

تأمین می کند.
همچنین کار از مفاهیم مهم علم جامعه شناسی است و سرمایه و ذخیره  ملی 
به شمار می رود که به رشد تمدن می تواند کمک کند. تأمین آزادی و استقالل و 
حیات مادی امت ها، بدون کار و تالش امکان ندارد. کار و تالش پیوند نزدیکی با 
مسائل زیربنایی جامعه حتی با مسائل »اخالقی« دارد. به این صورت که نه فقط 
آنها که با دید یک بعدی شان، اقتصاد را همه چیز و همه چیز را اقتصاد می بینند، 
سرنوشت  در  را  اقتصادی  مسائل  حساس  نقش  که  آنهایی  بلکه  اشتباهند؛  در 
ملت ها، در حیات و مرگشان و در پیروزی و شکست شان نادیده میگیرند نیز 
سخت در اشتباهند؛ زیرا وجود »کار و تالش« در پیکر اجتماع همچون جریان 
خون سالم در کالبد انسان است. این ساده ترین و در عین حال گویاترین تفسیری 

است که میتوان برای بیان نقش کار و کوشش در جوامع انسانی ذکر کرد. 
انعقاد،  اختالل سیستم ضد  به خاطر  از شاهرگ ها  یکی  هنگامی که مجرای 
با لخته ای خون بسته می شود بالفاصله عکس العمل شدید آن ظاهر می گردد، 
عضوی که مجرای خونش بسته شده فوراً فلج می شود و اگر این عضو از اعضای 
فعالی همانند »قلب« یا »دستگاه تنفس« باشد، مرگ ناگهانی را حتماً با خود 
به همراه خواهد داشت. در بیماری کم خونی چشم درست نمیبیند، گوش قدرت 
شنوایی را از دست می دهد، زبان به لکنت می  افتد، دست و پاها می لرزد و مغز 
هم قدرت اندیشیدن را ندارد. یک اجتماع که با بیکاری و فقر اقتصادی یا یک 
دست  از  را  مهارت  و  توانایی  هرگونه  است  گریبان  به  دست  ناسالم،  سیستم 

می دهد و گرفتار نارسایی های مرگباری در همة زمینه ها میشود.
در بعد اخالقی به این صورت که اگر افراد جامعه ای به طور نسبی بتوانند کار و 
شغل مناسب به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانایی ها و عالئق 
آنها باشد، زمینه برای نوآوری، ابتکار، رشد و پیشرفت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی، اخالقی جامعه به وجود می آید. برعکس اگر زمینه ای اشتغال و کار در 
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جامعه محدود و تقاضا برای کار بسیار باشد، به تدریج بیکاری افزایش می یابد و 
گسترش بیکاری منجر به آسیب ها و پیامدهای ناگوار در جامعه می گردد. با توّجه 
به این نکته تجربی و حسی که »نگهداری مبانی اخالقی همچون شهامت، صراحت، 
مناعت طبع، راستگویی، امانت، و استقالل شخصیت، برای یک انسان گرسنه کار 

بسیار دشواری است« جای هیچ گونه شگفتی باقی نمی ماند.
نمی گویم انسان گرسنه حتماً گرفتار دروغ و تزویر و تقلب می شود و الزاماً 
ایمان خود را از دست می دهد؛ اّما می گویم زمینة ابتال به این انحرافات اخالقی، 
است.  تجربی  و  حسی  امر  این  و  است  آماده تر  بسیار  گرسنه  انسان های  در 
و  افکند  استعمار  دام  به  می توان  آسان تر  خیلی  را  گرسنه  ملت  یک  همچنین 
به آسانی میتوان زنجیر های اسارت و بردگی را بر دست و پایش نهاد و همه  اموال 
و ذخائر و افتخاراتش را بر باد داد؛ چرا که گاهی بر اثر گرسنگی حتی توانایی 

فریاد کشیدن را ندارد!1 
از  است،  امروزی  جوامع  مشکالت جدی  از  یکی  کم کاری  پدیده   نتیجه  در 
نیروی کار طی دوره بیست ساله )1375-1355( کاهشی در  مقایسه بهره وری 
حدود 27/5% را می توان به دست آورد؛ یعنی بهره وری نیروی کار در سال 1375 
تنها 72/5% بهره وری نیروی کار در سال 1355 است، به بیانی با فرض ثبات 
سال  در  بخش ها  کل  ارزش افزودة  باید  دوره  این  طی  در  کار  نیروی  بهره وری 
کاهش  علت  به  که  حالی  در  می آمد.  به  دست  شاغل  نفر  با 10566   )1375(
بهره وری نیروی کار این ارزش افزوده توسط 14572 نفر شاغل به  دست آمده 
به  نسبت   1375 سال  در  شاغلین  از  نفر   4006 حدود  سخن  دیگر  به  است. 
سال 1355 دچار بیکاری پنهان بوده اند2 و با الهام گرفتن از بیانات مقام معظم 
رهبری در پیام تبریک سال 1389 که فرمودند: »... آنچه مسئولین و مردم 
انجام داده اند در مقابل آنچه که ظرفیت عظیم این کشور برای پیشرفت و رسیدن 

۱-مکارمشیرازی،ناصر،»خطوطاساسیاقتصاددراسالم«،ج۱،ص۲۵.
۲-مطالعاتآمادهسازیتدوينبرنامهسوماقتصادی،اجتماعی،فرهنگیجمهوریاسالمیايران،»نیرویانسانی

بازارکارواشتغال«،ج۳،ص۳۲،تهران،سازمانبرنامهوبودجه،۱۳7۹.
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به عدالت است، کار بزرگی نیست. باید تالش ها را بیش از آنچه که در گذشته 
انجام داده ایم همه انجام بدهند و خود را موظف بدانند.

در این دعایی که در آغاز هر سال در هنگام تحویل همه می خوانیم این فقره 
جالب توجه است که می فرماید: »حّول حالنا الى احسن الحال« نمی فرماید ما را به 
روز نیکی، حال نیکی برسان؛ به پروردگار عرض می کند ما را به بهترین حال ها، 
به بهترین روزها، به بهترین وضعیت ها برسان. همت واالی انسان مسلمان همین 

است که در همه  عرصه ها به بهترین ها دست پیدا کند. 
امسال برای اینکه ما بتوانیم آنچه را که در این دعای شریف به ما تعلیم داده 
اقتضائات  اینکه بتوانیم بر طبق  انجام بدهیم برای  شده است و وظیفه  ماست، 
کشور و ظرفیت های کشور حرکت کنیم، احتیاج داریم به اینکه همت خودمان 
را چند برابر کنیم؛ کار را متراکم تر و پرتالش تر کنیم. من امسال را به عنوان سال 
»همت مضاعف و کار مضاعف« نام گذاری می کنم. به امید اینکه در بخش های 
مختلف، بخش های اقتصادی، بخش های فرهنگی، بخش های سیاسی، بخش های 
عمرانی، بخش های اجتماعی، در همه  عرصه ها، مسئولین کشور به همراه مردم 
متراکم تر،  و  بیشتر  کار  با  بلندتر،  همت  با  بلندتر،  گام های  با  بتوانند  عزیزمان 
راه های نرفته ای را بپیمایند و به هدف های بزرگ خود ان شاءاللَّ نزدیک تر شوند. 

ما به این همت مضاعف نیازمندیم. کشور به این کار مضاعف نیازمند است.«
و چنانکه در سند چشم انداز پنجم توسعه نیز آمده است: »با اتکال به قدرت 
مدبرانه   و  برنامه ریزی شده  و کوشش  ملی  عزم  و  ایمان  پرتو  در  و  الهی  الیزال 
جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله 
ایران کشوری است توسعه  یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده 

و مؤثر در روابط بین الملل ...« 
ازاین رو با توجه به بیانات مقام معظم رهبری  و سند چشم انداز بیست ساله 
که  این  به  عنایت  با  و  آن،  موانع  رفع  و  کار  و  همت  ارتقاء  موضوع  اهمیت  و 
کشور ما و مردم و مسئولین و کارکنان توان انجام کارهای بیشتر، متراکم تر و با 



11مقدمه

کیفیت بهتر را دارا هستند، برای ارائه راهکارها و رفع موانع ارتقاء کار و همت، 
تحقیق و بررسی در این زمینه الزم به نظر می رسد، که در کتاب پیش رو به آن 
می پردازیم. و در آخر از تمام افرادی که در تدوین این کتاب، همکاری نمودند 
باالخص استادان محترم تشکر می کنم و  همچنین از سرکار خانم زینب محمدی 

به خاطر زحمات بی شائبه شان قدردانی می نمایم.

جواد رحیمی دهسوری
12 رمضان 1440 برابر با 28 اردیبهشت 1398
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الف: اصطالحات و مفاهیم کلیدی

1- هّمت
1-1- در لغت: قصد، اراده  و عزم  قوی،  جمع ِهَمم.1  هّم یعنی قصد و هّمت که 
ة: ج ِهَمم: کاری که آهنگ انجام دادن  در نفس و روح کسی به وجود می آید.2 الِهمَّ
«: او هّمتی بلند  ٌ

َعاِلَیة  
ٌ
ة ِهمَّ آن کنند، آغاز آهنگ و عزم کار، تصمیم قاطع »له 

دارد. »هو بعید الهّمة«: او هّمتی سست دارد، آرزو و هوس.3 همت: اراده، انگیزه، 
پشتکار قوی برای رسیدن به هدف. بلندطبعی، بلندنظری و... همت بلند: وسعت 
نظر و اهداف عالی، جوانمردانه، خیر خواهانه. همت عالی: کوشش و اعمال اراده 

در امور با ارزش و مهم و...4 
منظور ما از »همت« در اینجا همت به معنای »عزم و اراده قوی و تصمیم 
جدی« است و منظور از »همت عالی« اهداف عالی، کوشش و اعمال اراده در امور 
با ارزش و مهم است، که اعم است از هر تصمیمی که منجر به تالش و کوشش 

شود و آبادانی دنیا و سعادت آخرت را در پی داشته باشد.

2- کار
2-1- در لغت: پیشه، شغل، عمل، جنگ، رزم، کشت، زراعت.5  »آنچه کرده 
و به جا آورده شود که الفاظ دیگرش عمل، فعل و شغل است«.6  کار به معنی 

فعل، عمل و کردار است.7 
آنچه شخص  و  گردد  صادر  چیزی  یا  از شخص  »آنچه  اصطالح:  در   -2-2

۱-حسن،عمید،»فرهنگعمید«،ص۱۲07،موسسهانتشاراتامیرکبیر،تهران۱۳7۴.
۲-راغباصفهانی،حسینبنمحمد،»مفرداتألفاظالقرآن«،ص:۵۲۸،دارالعلم،بیروت،مصحح:صفوانعدنان

داودی،۱۴۱۲هق.
۳-ابجدی،»فرهنگابجدی«ص۹۶۳./فیومی،احمدبنمحمدمقری،»المصباحالمنیرفیغريبالشرحالکبیر

للرافعی«،ج۲ص۶۴۱،منشوراتدارالرضی،قم،ايران.
۴-نوری،حسن،»فرهنگبزرگسخن«،انتشاراتسخن،ج۸،ص۸۳۸۴.تهرانچاول۱۳۸۱.

۵-حسن،عمید،»فرهنگعمید«،ص۹۵۴،موسسهانتشاراتامیرکبیر،تهران۱۳7۴.
۶-دهخدا،علیاکبر،»فرهنگدهخدا«،ج۱۱،ماده»کار«.

7-راغباصفهانی،»مفردات«ص۵۸7.ابنفارس،ج۴،ص۱۴۵و۵۱۱.
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است  کوششی  و  تالش  کردار«.1  و  عمل  و  فعل  و  سازد  مشغول  بدان  را  خود 
انسانی برای کسب درآمد.2 کار در فرهنگ سخن به فعالیتی گفته می شود که 
شخص ساعتی از شبانه روز به آن مشغول است و معموالً بابت آن حقوق دریافت 
می کند.3 کار »حرکت یا کیفیتی است که از ذات شخص یا چیزی صادر شود«4 

اثری است که از مؤثر به جا می ماند.5
انجام می دهد عمل  روی قصد  از  را که حیوان  فعلی  اصطالح: هر  در  عمل 
نامیده می شود. مفهوم عمل از فعل خاص تر و محدودتر است؛ چرا که گاه »فعل« 

در مورد اشیاء جامد نیز به کار می رود.6 
دربارة کار نظرهای متفاوتی وجود دارد، به عقیده بعضی از صاحب نظران در 
از کار اشاره نشده است؛ بلکه کار را در مفهوم عام،  تعریف کار به نوع خاصی 
تلقی  جوامع  شکوفایی  و  رشد  نتیجه  در  و  سرمایه  و  ثروت  انباشت  سرچشمة 
کرده اند. پولکس فن7 می گوید: »مردم سرچشمة ثروت های منقول بوده و افزایش 

ثروت از کار و زحمت آنها ناشی می شود«.8  
از  از جمله کلسن، کار عبارت است  لیبرال  اقتصاددانان  از  از نظر برخی  اما 
یا  ثروت  تولید  راه  در  معنوی خود  و  مادی  نیروهای  از  انسان  که  »استفاده     ای 
ایجاد خدمات می کند«.9 بر اساس این تعریف فعالیت و کار به طور عمده از طریق 
کار،  دیگر  به عبارت  می گردد،  معین  تولیدشده  که  محصولی  ارزش  و  هدف ها 
زمینه را برای تولید و افزایش خدمات ایجاد می کند و به طور کلی کار عبارت 
است از »مجموعه عملیاتی که انسان با استفاده از مغز، دست ها، ابزار و ماشین ها 

۱-دهخدا،علیاکبر،»فرهنگدهخدا«،ج۱۱،ماده»کار«.
۲-فلسفی،»فرهنگفلسفی«،ص۵۲۶.

۳-نوری،حسن،»فرهنگبزرگسخن«،ج۶،ص۵۶۴۱.
۴-»المقابسات«،ص۲۸0و۳۱۴.

۵-»رسائلاخوانالصفاءوخالنالوفاء«،ج۳،ص۳۸۶.
۶-راغباصفهانی،»مفردات«،ص۵۸7.ابنفارس،ج۴،ص۱۴۵و۵۱۱.

.POLLEXFEN7-
۸-میک،رونالد،»پژوهشیدرنظريهارزش«،کار،ترجمهم.سوداگر،تهران،پازند،۱۳۵۸،ص۲۲.

۹-توسلی،غالمعباس،»جامعهشناسیکاروشغل«،تهران،سمت،چاپاول،۱۳7۵،ص۹.



15فصل اول: کلیات، اصطالحات و مفاهیم کلیدی موضوع

برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام می دهد و این اعمال نیز متقاباًل بر 
انسان اثر می گذارد و او را تغییر می دهد.1 

بر اساس تعریف مذکور کار دارای سه خصوصیت است: نخست؛ کار مبتنی بر 
فعالیت فکری و بدنی است. دوم؛ از طریق کار، کاالیی تولید می شود یا خدمتی 

عرضه می گردد. سوم؛ در قبال انجام کار، دستمزدی پرداخت می گردد.
به عقیده امام خمینی، دایره شمول مفهوم کار و کارگر، در جنبش مخصوص 
و گروه خاص، خالصه نمی شود؛2 بلکه همه  شئون زندگی فردی و اجتماعی و انواع 

درست، به جا و مهم و مفید آن را در همه  رشته ها  و مقام ها در بر می گیرد.3  
یکی از معیارهای مهم برای پیشرفت و سعادت جوامع توجه به شکل، نوع 
و کیفیت کار و فعالیت است. در برخی از جوامع بین اشکال کار یدی و فکری 
تمایزاتی وجود داشته است. کارهای یدی و فیزیکی فاقد ارزش بود و معموالً این 
فعالیت ها وکارها به اقشار پایین جامعه واگذار می شد. برای مثال در شهرهای 
یونان باستان و در اروپای قرون وسطی و در جوامع کاستی4  چنین چیزی وجود 
داشته است در حالی که در برخی از جوامع و ادیان الهی و آسمانی عموماً به کار 

و فعالیت و به ویژه کارهای فیزیکی توجه فراوان می شده است. 
در دین اسالم هر نوع کاری که موجب کسب درآمد حالل و سبب تحصیل 
آسایش اجتماعی و رفاه گردد، مورد تأیید عملی و قولی پیامبر اکرم و ائمه 
معصومین گردیده است که این گونه اعمال دارای جنبه  اخروی نیز هستند، چنانکه 

پیامبران الهی خود بر کار و فعالیت تأکید داشته و خود به آن می پرداختند.5 
منظور ما از »کار« در این تحقیق، تالش و فعالیتی است که موجب پیشرفت 
فردی و اجتماعی و کسب درآمد می گردد. و  اعم است از علمی، عملی، تولیدی، 

خدماتی، فیزیکی، سیاسی، اقتصادی یا غیر آن... 

۱-همان،ص۱0.
۲-موسسهنشرآثارامام،»صحیفهامام«،ج۱۲،ص۲۶۴.
۳-همان،ج۸،ص۱0۶؛/ج۹،ص۱۹؛/ج۱0،ص۴۳.

.CAST۴-
۵-محمدی،اصغر،»مقالهکارازديدگاهحضرتعلی«؛مجلهصحیفهمبین،شماره۲۵.
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3- فرهنگ
3-1- در لغت: واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء »فر« و »هنگ« است. فر 
پیشوند و به معنای جلو، باال و پیش آمده است. هنگ ریشه ای اوستایی از کلمه 
تنگا داشته و به معنی کشیدن و سنگینی وزن است.1  این واژة مرکب فرهنگ 
که از لحاظ لغوی به معنی باال کشیدن و بیرون کشیدن است در ادب فارسی به 
معانی مختلفی چون دانش، علم، معرفت، ادب، تربیت، هنر، آموختن و به کار 

بستن، آموزش و پرورش، آداب، بینش و ایدئولوژی مذهبی آمده است.2 
3-2- در اصطالح: عبارت است از مجموعه باورها و دستاوردها و اندوخته های 

معنوی هر جامعه که زیربنایی ترین بخش هر جامعه نیز محسوب می گردد.3 
فرهنگ در دو مفهوم به کار رفته است: 

آموزش رسمی و کالسیک، هنر  و  به معنای عام شامل علم  الف: »فرهنگ 
اماکن، سبک  و  اشخاص  نام گذاری  پوشیدن،  لباس  و مطالعه،  ادبیات، کتاب  و 

معماری، تعاون، احترام به بزرگترها در خانواده و جامعه می باشد. 
ب: فرهنگ به معنای خاص به علم و آموزش و به طور کلی آنچه در دبیرستان ها 

و دانشگاه ها به طور کالسیک آموزش داده می شود، مربوط است.«4  
و در  پیوند می دهد  به یکدیگر  را  یا چند نسل  فرهنگ عاملی است که دو 
صورتی که جامعه دچار انقطاع فرهنگی شود به طور طبیعی دچار انقطاع نسل ها 
نیز خواهد شد؛ زیرا عامل وحدت بخش هرجامعه فرهنگ ملی و خودی آن جامعه 
است.5 فرهنگ اسالمی فرآیندی از اندیشه ها، باورها، بینش ها، ارزش ها، و سنن، 
اخالق و دانش هایی است که از سرچشمة فّیاض وحی الهی و سنت و سیرة رسول 

۱-روحاالمینی،محمود،»زمینهفرهنگشناسی«،چاپدوم،)تهران:انتشاراتعطار،۱۳۶۸(،ص۱۲.
۲-معین،محمد،»فرهنگفارسی«،ج۲،)تهران،سپهر،۱۳7۵(،ص۲۵۳۸/»فرهنگعمید«،ص۹۱۵،موسسة
انتشاراتامیرکبیر،تهران۱۳7۴./رفیع،جالل،»فرهنگمهاجم«،فرهنگمولد،)بیجا:مؤسسهاطالعات،بیتا(،

ص۲۶۵.
۳-وکیلی،حسینعلی،»فرهنگفارسیبهفارسی«،تهران،انتشاراتُدر،۱۳۸۳،ص۱0۲.

۴-رفیعجالل،»فرهنگمهاجم«،مؤسسهاطالعات،ص۲۶۵.
۵-علیباقینصرآبادی،»مبانیجامعهشناسی«،قم،نشرياقوت،۱۳۸۲،ص۱۲0.
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خدا و ائّمه معصومین )کتاب و عترت( نشئت گرفته باشد.1

4- جامعه اسالمی
4-1- در لغت جامعه مونث جامع، گردآورنده، توده مردم، گروهی از مردم که 
با هم وجه اشتراک داشته باشند، صنفی از مردم، مردم یک شهر یا یک کشور، 
و نیز به معنی دانشگاه، و غل که به دست و گردن زندانیان می بندند،2  اجتماع، 

مجتمع، حوزه، حلقه.3 
را.4  کسی  نادادن  یاری  و  گذاشتن  فرو  آوردن،  اسالم  نهادن،  گردن  اسالم: 

اسالمی: اسالمی منسوب  به اسالم است.5 
4-2- در اصطالح: »در اصطالح جامعه شناسان، وضع و حالت انسان ها یا حیواناتی 
که تحت یک قانون مشترک زیست می کنند. بوسوئه در توضیح این مطلب می گوید: 
در حقیقت هر یک از ما بهر دیگری به وجود آمده است و نیز اجتماع انسانی یا 
حیواناتی که تحت قوانین معینی زندگی می کنند، خانواده یک جامعه طبیعی تشکیل 
می دهد و همچنین گروهی از مردم که برای رسیدن به هدف مخصوص تحت قواعد 

معین گرد هم جمع آمده اند، همچون جامعه ادبی و غیره«6 
مطهری جامعه را »مجموعه ای از افراد انسانی می داند که با نظامات و سنن 
و آداب و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارنـد، 

جامعه را تشکیل می دهند«.7
با توجه به مطالب و تعاریف، این مطلب روشن می شود که وقتی گروهی از 
رفع  و  است  اسالم  دینی که همان  به سبب وجوه مشترک  کنار هم  در  مردم 

۱-ستارهدايتخواه،»تهاجمفرهنگی«،بیجا:بینا،بیتا،ص۶.
۲-عمید،حسن،»فرهنگعمید«،ص۱۴۴،موسسةانتشاراتامیرکبیر،تهران۱۳7۴.

انتشاراتدانشگاهتهران،چاپاول اکبر،»فرهنگدهخدا«،مدخلجامعه،ج۵،ص۶۴۸۹. ۳-دهخدا،علی
بهار۱۳7۳.

۴-همان،مدخلاسالم.
۵-همان.
۶-همان.

7-مطهریمرتضی،جامعهوتاريخ،ص۳.
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