مقدمه ای بر خدمات اجتماعی
در مذاهب
برای اسـتفاده دانشـجویان رشـته های خدمـات اجتمـاعی ،مددکاری اجتماعی ،روانشناسی ،جامعه
شناسی ،مردم شـناسی ،مشاوره خـانواده ،تاریخ،
برنامهریزی اجتماعی ،کلیه رشتههای حقوق ،روابط عمومی ،روزنامهنگاری

مؤلف:
محمد رضا رنجبر
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده پیراپزشکی

انتشارات آوای نور
تهران 1391 -

بنام آنکه هستی می دهد
و
هر آنچه هست از الطاف اوست
رنجبر ،محمدرضا-1345 ،
مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در مذاهب  /مولف محمدرضا رنجبر.
تهران :آوای نور.1389 ،
ISBN: 978-600-5413-35-9
فهرست نویسی بر اساس اطالعات فیپا
خدمات اجتماعی – جنبه های مذهبی
7 1389م9رHV40/

361/0042

شماره کتابخانه ملی:

2244314

مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در مذاهب
تألیف :محمدرضا رنجبر
چاپ اول 1391
تیراژ 1000 :جلد
صحافی :کسری
شابك978-600-5413-35-9 :
تهران -خیابان انقالب– خیابان12فروردین -خیابان شهیدوحید نظری– پالك99
تلفن / 66967355 – 6 :نمابر09122004557 / 66480882 :
کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است
قيمت  5500تومان

"فهرست مطالب"
مقدمه7 ...................................................................................................................................
بخش  :1مفهوم ساده (ابتدایی) و نوین خدمات اجتماعی 11 ..........................................
مفهوم ساده و ابتدایی خدمات اجتماعی در گذشته و 13 .....................................................
بخش  :2بودا 17 ..........................................................................................................
خدمات اجتماعی از دیدگاه بودا 18 ....................................................................................
زندگینامه بودا و عقاید او 19 ..............................................................................................
خدمات اجتماعی در مذهب بودا 21 ...................................................................................
بخش  :3کنفوسیوس 27 ...............................................................................................
خدمات اجتماعی از دیدگاه کنفوسیوس 28 .........................................................................
عقاید کنفوسیوس 30 ..........................................................................................................
خدمات اجتماعی در مذهب کنفوسیوس 31 ........................................................................
بخش  :4زرتشت 33 .....................................................................................................
زرتشت و خدمات اجتماعی 34 ..........................................................................................
خدمات اجتماعی در دین زرتشت 37 .................................................................................
پیشگیری از انحرافات39 ....................................................................................................
آرامئیتی» یعنی روح عشق و محبت و اطاعت و تواضع43 ...................................................
بخش  :5یهود 45 .........................................................................................................
خدمات اجتماعی در یهود 46 .............................................................................................
سرگذشت حضرت موسی(ع) و فرامین دهگانه47 ...............................................................
فرامین دهگانه (ده فرمان) چنین است50 .............................................................................
خدمات اجتماعی در دین یهود 51 ......................................................................................
بخش  :6مسیح53 .........................................................................................................
خدمات اجتماعی در دین مسیح 54 .....................................................................................

مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در مذاهب
6

سرگذشت حضرت مسیح از نظر مسیحیان 55 ......................................................................
تعلیمات حضرت مسیح بر سه عامل عمده متکی است57 ....................................................
خدمات اجتماعی و کلیسا60 ..............................................................................................
بخش  :7اسالم 63 ........................................................................................................
خدمات اجتماعی در اسالم 64 ............................................................................................
خدمات اجتماعی در اسالم 65 ............................................................................................
سوره الشمس 67 ................................................................................................................
ترجمه سوره التکویر68 ......................................................................................................
زندگانی حضرت محمد (ص) 68 .......................................................................................
حادثه مهم سال یازدهم هجری82 .......................................................................................
خدمات اجتماعی حضرت امام علی (ع) 87 .......................................................................
نماز 90 ..............................................................................................................................
واژه نماز100 ......................................................................................................................
حج101 ..............................................................................................................................
حج و فلسفه های مختلف آن در اسالم 101 .........................................................................
آثار اجتماعی حج102 .................................................................................................................. :
وقف در اسالم و ابعاداجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن109 ................................................
تعاون و ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی در اسالم114 .......................................................
معنای لغوی زکات 117 .......................................................................................................
خمس و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن 122 ..........................................................................
فلسفه نبوت و امامت دو اصل عمده در خدمات اجتماعی 125 .............................................
ابعاد خدمات اجتماعی برای ایتام در اسالم 129 ...................................................................
فلسفه قرض الحسنه و خدمات اجتماعی در اسالم134 .........................................................
فلسفه صدقه در اسالم از دیدگاه خدمات اجتماعی137 ........................................................
حقوق والدین و فلسفه آن از دیدگاه اسالم142 ....................................................................
فلسفه شورا و مشورت در خدمات اجتماعی در اسالم 149 .................................................
فلسفه امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت و اهمیت آن در خدمات اجتماعی 153 .........
فهرست منابع167 .............................................................................................................................

مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در مذاهب

7

مقدمه

الحمداهلل علی ماهدینا:
حمد و سپاس خدای باریتعالی را که همه نعمات خود را بر ارا ارنانری داورب و برمر ر و
اع فب را در دل اا کاوب .ک یمی که احدوده ال ااکان را ب اا بخشرود و درهرای رحمرب
خود را ب روی همه بندگان خود گشود.
و درود بی پایان به همه رسوالن بزرگوارش و بخصرو

بر احمرد اصر ی (

) خرام

پیاا ان و اعصواان ب حقش که در ظ مات ناسوت اشع های ف ونان هدایب بش ودند و در
ال الهوت پی وان خود را اجان ب و ا تند.
هدف اماهب به نوان یک اال مقویب کننده دستگی ی م بیبکننده و معرالی انسرانها اسرب
در ممام اصول و ف وع خود رو بسوی جااعه ای ای کند که ف د در آن م بیب و اسرتعدادش ورکوفا
ایوود .آیا این انسان اوردنظ اماهب ای مواند ان کنار جااعه ای نیانانرد بری م راوت بگرمرد در
صورمی که موحیدی که به آن اق ار دارد س لوحه کار خود را کمک بره ار دم دانسرته اسرب .آن ره
روون اسب این اسب که ممام اصول ارماهب ب پایه روابط سال و اتقرابل اف اد جااعره اسب و ارا
را به این نق ه ای رساند که همه نحمات انبیاء و اولیاء خداوند در جهب سرعادت همره افر اد بشر
بوده اسب.
امهب به اعنای ط یقه ها و روش های اخت ف خداپ ستی اسرب کره موسرط پیرااب انی بره

ا دم ابالغ ای وده 1و م اوت آن با دین در این اسب که دین واال آئرین هرا وقروانین ور ی
اسب که نتیجه ذهن ومخیالت ا دم ه دوره و ناان خا

خود ای باود.

2

ب رسی انابع امهبی و اسناد ماریخی نشان ای دهد که احتماال خداات اجتما ی نه به نوان
یک ح فه و وغل ب که به نوان یک وظی ه امهبی و غی رسمی ان دی بان در جواارع اخت رف
وجود داوته اسب .ااا خداات اجتما ی به ویوه جدید که با است اده ان روش ها و فنون مری
و ب اساس همان اصول و اعیارهای امهبی به وجود آاده م ی در حدود یکصدو پنجاه سرال
دارد.
ان آنجا که خداات اجتما ی همواره در قالب رفاه اجتما ی مل نموده و مغیی ات آن را ه
ای موان نتیجه مغیی امی دانسب که در نظام رفاه اجتما ی جواارع بر ون کر ده اسرب وراید بره
 - 1اعین.احمد ف هنگ فارسی مه ان انتشارات اای کبی چاپ نه  1375ج د سوم
 - 2همان انبع ج د یک
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همین دلیل اسب که ه گاه اوضوع خداات اجتما ی ا ح ای ورود قبرل ان ه چیرز نیران بره
بحث در ناینه رفاه اجتما ی خودنمایی ای کند .اگ بخواهی رفاه اجتما ی را مع یف کنی باید
بگویی :
رفاه اجتما ی ان قوانین ب نااه ها کمک ها و خداامی اسب کره ان ط یرت مقویرب و ایجراد
ااکانات ب ای نیانهای اولیه ا دم درنظ گ فته ای وود.
به بارت دیگ رفاه اجتما ی را ایموان چنین مع یف ک د :رفاه اجتمـاعی عبارتسـت از
سیستم و نظامی از خدمات یا مؤسسه ها و یا نهادهای اجتماعی کـه بـه منظـور خـدمت و
کمك به افراد به وجود آمده است تا سالمت ،زندگی بهتر ،و موجبات روابط مناسـب تـری
را برای پیشرفت استعدادها ،قابلیت ها ،ظرفیت ها و توانایی های انسـانها بـرای رفـاه آنهـا
فراهم کند.
رفاه اجتما ی نتیجه فعالیب هایی اسب که نهادهای اجتما ی ب ای دسب یابی اف اد و گر وه
ها و جوااع به س ح قابل قبولی ان نندگی مندرستی و ف صب هایی که اجانه ای دهرد ممراای
استعدادهای خود را پ ورش دهند و اسایل را در سانگاری با جااعه حرل نماینرد
دارد.

ضره اری

3

رفاه اجتما ی را ای موان فعالیب های ساناان یافتهای کره اسرتقیما بره ح رگ نگهرداری و
بهبود انابع ا بوط اسب و واال خرداات اجتمرا ی نظیر کمرک هرای اجتمرا ی بیمره هرای
اجتما ی رفاه کودک بهداوب روانی آاونش و پ ورش م ر یح و گمرانردن اوقرات ف اغرب
اسایل اسکن و ب ورک ی بهزیستی دانسب.
لما با موجه به معاریف فوق در اورد رفراه اجتمرا ی اری مروان آن را اتر ادف برا خرداات
اجتما ی ق مداد نمود .نی ا در خداات اجتما ی اسای ی اانند سالاب و سعادت انسان ان قبرل
ان مولد ما هنگام پی ی و ا گ ا ح ای گ دد .پیشگی ی ان آسیب های جسمی و روانی قبرل ان
مولد سالاب اادر ان ه نظ نایمران سرال پیشرگی ی ان اع ولیرب هرا ا اقبرب ان اع رولین
ا اقبب ان بیماران روانی بیماران سخب و طوالنی و صعب العالج آسریب دیردگان اجتمرا ی
پناهندگان بی س پ ستان سرالمندان وبسریاری ان اسرایل دیگر همره و همره در دل خرداات
ا جتما ی جای ای گی ند که وظی ه بزرگ اددکاران اجتما ی اسب که در ه و ای ی هرده دار

 -1اوسوی چ ک حسن اددکاری اجتما ی  1مه ان :سمب 1383
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پدیده بزرگ خداات اجتما ی بوده و پیشقداان و راهنمایان اص ی نهضرب خرداات اجتمرا ی
باوند .نی ا اددکاران اجتما ی اف ادی هستند ح فه ای با اهارت های ابتنی ب دانش ارددکاری
اجتما ی که قادرند یافته های خود را با روش های ف دی گ وهی جااعهای در هر جااعره ای
پیاده کنند و جااعه را به بهزیسرتی و رفراه سروق دهنرد .نظرام ارددکاری اجتمرا ی و خرداات
اجتما ی همواره در جهب جوابگویی مغیی ات جااعه و گست ش انتظارات و موقعات رونافرزون
جااعه بوده و نوآوری را همواره در ناینه های اخت ف بهم اه داوته اسب.
رفاه اجتما ی بهزیستی خداات اجتما ی در جوااع اخت ف طبت دستورات ارمهبی ناران
خود وجود داوته و ان ط یت نهادهای گوناگون مأاین ای وده اسب.
اددکاران اجتما ی که پ چمدار آن ها پیااب ان بوده همواره به معالی انسانها ای اندیشریده ضرمن
اینکه کمبودهای جسمی روانی اجتما ی را نیز انظور نظ داوته اند .و اینجاسرب کره بایرد بگرویی
باالم ین خداات سعادت واقعی انسان اسب نه اهداف نودگمر .پیااب ان در ممام ا صار ب ای انسران
های ناان خود ه چون چ اغ های روون بودند که آنها را ان مراریکی بره روورنایی و ان جهرل بره
آگاهی و ان نیستی به هستی ای ساندند.
بهمین انظور در این کتاب ب ور کااال اختصر ار وری بر خرداات اجتمرا ی در ارماهب
خواهی داوب و گووه های بسیار کوچکی ان خداات اجتما ی و مأثی آن ا در ننردگی جواارع

گوناگون روون خواه نمود( .ضمن آنکه نگارنده اعتقاد بر این دارد کـه منشـا خـدمات
اجتماعی در دنیا فقط خداوند است .خداوند است که جهانی با این عظمت با همه آنچـه
که در اوست در اختیار انسان گذاشته تا بتواند برای آسـای

خـود از آنهـا بهـره گیـرد و

زندگی خود را پربار سازد .طبیعت با نظم او را چه کسی میتواند منکر گردد کـه ایـن همـه
نعمات که زبان از وصف آنها عاجز است جز خدماتی الهـی هسـتند تـا بشـر بتوانـد بـه
فراخور حال خود از آن بهره مند گردد).

