
 ساختار جامعه از منظر دین
عالمه طباطبایی  .کندها را به یکدیگر متصل میدهد، نوع انسان و روابطی است که انسانآنچه جامعه را تشکیل می

که تولد و مرگ داشته و  شودشمارد، برای جامعه هویتی قائل میمی نکه این رابطه را یک رابطه حقیقی برآضمن 

شود که در اثر رابطه حقیقی میان افراد که لذا بیان می؛ دارای قوایی مختلف همچون پیکره واحد انسان است

آید که وقتى بین فرد و جامعه، دهنده اجتماع است، یک سلسله قوا و خواص اجتماعى نیرومند به وجود مىشکل

 یابد. بر قواى فرد غلبه مى گیرد، قواى جامعهتعارض و تضاد درمى

مباحث در این کتاب از نحوه تکوین جامعه آغاز گردیده و به بررسی علل و عوامل و هدف راهیابی دین و قوانین 

 پردازد.دینی در جامعه می

 عبارتند از: ین کتابترین موضوعات مورد بحث در امهم

 گیری روابط اجتماعیشکلپیدایش جامعه و  اصول بنیادین -
 گیری روابط اجتماعیپیدایش برخی احکام در روابط اجتماعی در ادامه شکل -
 اسالم و هویت بخشی به زن به عنوان یکی از ارکان اجتماع -

 چگونگی و علت ورود دین به عرصه اجتماع -
 علل اهتمام اسالم به جامعه و وضع شرایع  -
 انسان و اجتماع  یابینقش نبوت در کمال -
 هادر اصالح حکومت ءنقش انبیاو  لزوم وجود حکومت در اجتماع -
 جانی و دفاعی در حفظ کیان جامعه ،برخی قوانین مالی -

هایی که جامعه با آن گوید، از منشأ اختاللاین کتاب ضمن آنکه از تکون جامعه و منشأ این تکوین سخن می

 آورد.یابی فرد انسان نیز سخن به میان میی کماللزوم هدایت دینی برانیز مواجه شد و 

 عبارتند از: ،گویدشبهاتی که این کتاب به آنها پاسخ میسواالت و  ترینمهم

 گردد؟پایه تکوین و اصول بنیادین روابط اجتماعی و تشکیل اجتماع به کدام اصل فلسفی برمی .1
 ؟اصل استخدام چه نقشی در بنیان روابط اجتماعی دارد .2
 چه ارتباطی بین اصل تنازع و انتخاب با اصل استخدام وجود دارد؟ .3
 گیرد؟هایی در انسان نشأت میاصل استخدام از وجود چه توانمندی .4
 گردد؟های پیش آمده در جامعه و تشریع قوانین به اصل استخدام برمیآیا علت اختالف .5
 مدیریت نمود؟توان روحیه استخدام در جامعه و روابط اجتماعی را چگونه می .6
 های رفع اختالف پدیدار شده در اجتماع چیست؟راه .7



با عدالت  علیهم السالمعدالت در ساختار اجتماع به چه معنا بوده و تفاوت عدالت در فقه و در لسان اهل بیت  .8

 کدام است؟در اخالق 
 کند؟آیا قرآن مالکیت فردی و خصوصی را تأیید می .9

 ف در نوع وظایف اجتماعی زنان و مردان چیست؟منشأ و اساس اختال .10
 شان متفاوت است؟چرا احکام زن و مرد و حقوق اجتماعی .11
 علت و چگونگی راهیابی دین به عرصه اجتماع چیست؟ .12
 عامل پیدایش اختالف در جامعه کدام دو اصل فطری است؟ .13
 علت اختالف شرایع چیست؟ .14
 علت اهتمام اسالم به اجتماع و وضع شرایع چیست؟ .15
 آیا سنت اسالم با زندگی بشر قابل انطباق است؟ .16
 آیا نظریه مبتنی بودن نظام اجتماع بر خواست اکثریت مورد تایید اسالم است؟ .17
 آورد؟آیا تمدن غرب، هم سعادت اجتماع و هم سعادت فرد را به ارمغان می .18
 امعه چگونه است؟ پاسخ به اشکال وارده با مضمون نارسایی و عدم ضمانت اجرایی قوانین اسالم در ج .19
 تفاوت حکومت اسالمی با سایر نظامات حکومتی چیست؟ .20
 با وجود عقل در انسان چیست؟ ءکند؟ لزوم وجود انبیاانسان را از نیاز به نبوت بی نیاز نمی ،آیا عقل .21
 کند؟بی نیاز نمی ءانسان را از وجود انبیا ،دارد؟ آیا فطرت ءانسان چه نیازی به انبیا ،با وجود فطرت .22

 تواند مکملی برای کتب و مقاالت زیر از آثار عالمه باشد:ین کتاب میا

 روابط اجتماعی در اسالم 
 تعالیم اسالم 


