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 چکیده

هـ . ش( در زمينۀ  1631ـ1821باطبائي )مقالۀ حاضر به بررسي آراء عالمه محمدحسين ط

هاي مرحوم  پردازد. مسئله اين پژوهش اين است آيا آرا و ديدگاه نحوۀ هستي جامعه مي

دست، همخوان و سازگار است يا منافي يکديگر و ناهمخوان است؟  عالمه در اين زمينه يک

ها و  و مجموع نوشته اي بهره گرفته شده در پاسخ به اين سؤال، از روش اسنادي و کتابخانه

برداري شد و سپس تجزيه و تحليل  آثار ايشان، مرتبط با عرصۀ مورد نظر، مطالعه و فيش

بندي به اين نظر رسيده است که آرا  گرديده و با يکديگر مقايسه شده است. نگارنده در جمع

آثار فلسفي که ايشان در  حالي ايشان در اين زمينه، متضّاد، متنافي و غيرقابل جمع است. در

کنند،  محض خود همچون اصول فلسفه و روش رئاليسم بر اعتباري بودن اجتماع تصريح مي

در آثار تفسيري ـ فلسفي خود بر عيني و واقعي و حقيقي بودن جامعه تأکيد دارند. روشن 

 است که اين دو ديدگاه، کامالً ناسازگار و نافي يکديگرند.

 االهيات اجتماعي.  لۀ فرد، اصالۀ اجتماع، فلسفۀ اجتماع،عالمه طباطبايي، اصا واژگان کلیدی:
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 davari@atu.ac.irدانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي؛   1



 

 

 

 

 
 8931هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال نهم، شماره دوم، پاييز و زمستان   فصلنامه نظريه   821 

  

 

 مقدمه

را  8و اصالۀ االجتماع 1اي بحث تقابل اصالۀ فرد شناس فرانسوي، ژرژ گورويچ، در مقاله جامعه

شناسي قرن نوزدهم حساب کرده است. به گفته وي:  يکي از شش مسئله نادرست جامعه

اي جزمي مطرح کرده  محدود عنايت داشت که به شيوهشناسي قرن نوزده به چند مسئلۀ  جامعه»

بايد  پرداخت. در بطن همين مسائل، مي بود و غالباً به طرزي نادرست به حل و فصل آنها مي

شناسي قرن نوزدهم را  هاي جامعه شناسي يا نظام هاي به اصطالح جامعه ريشۀ بسياري از مکتب

«. مسائل در صحنۀ علمي بر جاي نمانده است جستجو کرد. خوشبختانه امروزه اثري از اينگونه

شناسي يا  . جامعه1گانه( تاريخ گذشته عبارت بودند از:  ( آن مسائل )شش91: 1631)گورويچ، 

. تقابل اصالۀ فرد و اصالۀ جامعه؛ 6شناسي تکامل؛  شناسي نظم يا جامعه . جامعه8فلسفۀ تاريخ؛ 

 شناسي. . مسئلۀ قوانين جامعه3عامل مسلّط؛ . مسئلۀ 9شناسي؛  شناسي و جامعه . تقابل روان3

گويد: خيلي پيشتر از  گورويچ سپس در شرح تقابل، به اصطالح بيهودۀ، فرد و جامعه مي

آزمايي ادبي  وجود آيد، اين مسئله در زمرۀ موضوعات جالب تمرين ذوق شناسي به آنکه جامعه

اي کمک  شديد چنين مباحثات بيهودهشناسي نيز در آغاز به ت رفته است. ظهور جامعه شمار مي به

شناسان، هريک به  کرده است. فالسفه، قانونگذاران و متفکرين سياسي و اجتماعي و جامعه

صورت جوهرهاي مستقل، مجرّد، کامل و  نحوي فرد )شخص انساني( و جامعه )کلکتيويته( را به

دادند. از همان  بررسي قرار مي امان و جاوداني با يکديگرند مورد اي بي يکپارچه که در کار مبارزه

ها، اصالت  هاي پيروان مکاتب گوناگون فلسفي و اجتماعي چون: اصالت فردي آغاز نظريه

گرايان با يکديگر در تصادم بوده و مبارزۀ آنها تا بعد از  ها و واقع اي ها، يا اصالت تسميه جمعي

 (.01: شناسي و تا اوايل قرن بيستم ادامه داشت )همان پيدايش جامعه

شناسان همچون آگوست کنت، اسپنسر، تونيس، دورکهايم، مارکس و  اي از جامعه او دسته

ها و گابريل تارد و استوارت ميل و وارد و گيدنگز را در  مارسل موس را در زمرۀ اصالت جمعي

وبر، فون ويز، پارک، بورگز و مک  ها، و دستۀ سوّمي همچون زيمل، ماکس زمرۀ اصالت فردي

ا در زمرۀ طرفداران کنش متقابل فرد و جامعه )هم اصالت فرد و هم اصالت اجتماع( ايور ر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1 Individualism  

2 Collectivism 
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بايد مباحثات مربوط به مبارزۀ فرد و  شمار آورده است. او در پايان، اظهار داشته که امروزه مي به

يافته تلقّي کرد. ترديدي نيست چنانچه مسئله از ديدگاهي درست نظاره شود  جامعه را خاتمه

توان فرد و جامعه را عناصري مخالف و منافي يکديگر دانست. فرد و جامعه شبيه دو  ميديگر ن

گوي بيليارد نيستند که با هم برخورد نمايند و سپس آزادانه از هم جدا شوند بلکه مکمّل 

 (.01آيد )همان:  يکديگرند و حيات اجتماعي از مشارکت متقابل آن دو فراهم مي

هاي فلسفه، حقوق،  ي اصالـت فرد و جمع در هريک از رشتهبايد به ياد داشت که معنا

شناسي متفاوت است. در فلسفه، دعوا بر سر وجود عيني و خارجي مستقل  شناسي و جامعه روان

ها معتقدند که تنها فرد و افراد هستند که عينيّت دارند و جامعه  که اصالت فردي است. درحالي

اين باورند که کلّ اجتماعي عينيّت داشته و افراد همانند ها بر  امري اعتباري است. اصالت جمعي

روند، افراد در ضمن جمع و جامعه وجود دارند. ولي در  شمار مي هاي آن به اجزا و سلول

ها  که اصالت فردي حقوق، نزاع بر سر تقدّم حقّ فرد بر جمع و يا بالعکس است. درحالي

کيل جامعه باشد و همواره حتي در تزاحم با معتقدند که حفظ حقوق فرد بايد پايه و اساس تش

ها بر تقدم حق جمع و جامعه بر  اي حق جمع و جامعه، بايد مقدّم شمرده شود، اصالت جامعه

شناسي، اختالف بر سر تأثير و تأثّر  شناسي و جامعه ورزند. در روان حقوق فرد و افراد تأکيد مي

رد و افراد در تحوّالت مهم اجتماعي و ها بر نقش و تأثير ف که اصالت فردي است. درحالي

ها بر تأثير شگرف جامعه بر فهم، شعور، خواست، عواطف  تاريخي تأکيد دارند، اصالت اجتماعي

 ورزند. و احساسات، اعمال و رفتار فرد و افراد اصرار مي

 بیان مسئله

معه را از آيات طباطبائي اولين متألّه ـ فيلسوف مسلماني است که هستي و وجود جا استاد عالمه

بر  شريفه قرآني استنباط نموده و به شيوۀ برهاني آن را شرح و تفسير کرده است. اين ايده عالوه

، در ساير آثار ايشان، از جمله در اثر فلسفي، اصول فلسفه و روش رئاليسم الميزانکتاب تفسيري 

ئي در زمينۀ نوع نيز مطرح شده است. سؤال اين پژوهش اين است که آيا آرا مرحوم طباطبا

ها و تفسيرهاي ايشان نيز  هستي جامعه در همۀ آثار ايشان يکنواخت و همسان است و شرح

يکدست و يکپارچه است يا بين آرا ايشان در کتب مختلف، تضاد و ناهمخواني وجود دارد؟ 
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ر بدين معنا، اگر جامعه امري اعتباري باشد، طبعاً از هستي و وجود واقعي و حقيقي برخوردا

هاي خاص يک مرکّب اعتباري و کلّ اعتباري را خواهد داشت،  نبوده و لوازم و پيامدها و ويژگي

هايي  که اگر از هستي و وجود واقعي و حقيقي برخوردار باشد، لوازم، پيامدها و ويژگي درحالي

اري خواهد داشت که همۀ مرکّبات حقيقي و واقعي دارند. حال اگر متفکّري، جامعه را امري اعتب

بداند، پس او طرفدار اصالت فرد است زيرا جامعه از نظر او واقعيت و حقيقتي ندارد و صرفاً 

يک اعتبار و انتزاع است و اگر او جامعه را امري واقعي و حقيقي در نظر بگيرد، در اين صورت 

 کند که در اين حالت، هم به اصالت فرد يا فرد را هم در کنار جمع اصيل و واقعي تصور مي

معتقد است و هم به اصالت جمع  و اگر تنها کلّ اجتماعي را واقعي و حقيقي تلقّي کند و فرد را 

اعتقاد خواهد داشت و فرد  امري تبعي و اعتباري، طبعاً در اين صورت او تنها به اصالت جمع 

 کند. اي در جامعه و تاريخ تصوّر نمي کننده گونه تأثير تعيين را منشأ هيچ

، کتابي کامالً فلسفي و استداللي است اصول فلسفهايد متذکر بود که کتاب در عين حال ب

هاي فلسفي در  کتابي تفسيري و إالهياتي است. اگرچه عالمه از تحليل لميزانکه کتاب ا درحالي

بسا خواننده بين اين دو کتاب و دو شيوۀ استدالل  تفسير آيات قرآني استفاده کرده است ولي چه

ابق اين دو بحث بر هم را به دليل ماهيت فلسفي يکي و ماهيت االهياتي فرق گذارده و تط

 ديگري نفي کند.

 های پژوهش اهداف و پرسش

هاي مهم  دستيابي به آرا و نظرات متفکّران تأثيرگذار جامعه، همواره در زمرۀ اهداف پژوهش

هاي  ريزي در برنامهبر نفوذ در محافل علمي و آکادميک،  شود، زيرا آراء آنها عالوه قلمداد مي

اجتماعي و فرهنگي و اجرايي نيز داراي کاربرد هستند. براي مثال شناخت ديدگاه مرحوم امام 

هاي مدني و امثال آن نه تنها  خميني دربارۀ کنترل جمعيت يا ديدگاه مرحوم مطهري دربارۀ آزادي

ي اجرائي نيز ها ها و دستگاه هاي دولت ريزي در عرصۀ نظري راهگشاست بلکه در برنامه

پردازان و نمايندگان  کننده است. عالمه طباطبائي نيز در جامعۀ اسالمي ما در زمرۀ نظريه تعيين

شود. طبعاً شناخت آراء اجتماعي ايشان و اينکه اين  طراز اول اسالم شيعي عصر حاضر تلقي مي

پارچگي الزم  کنواختي الزم برخوردار است و يا اينکه از انسجام و ي دستي و يک آرا از يک
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هاي اصالت فردي و  که هريک از ديدگاه اي دارد. از آنجايي برخوردار نيست، از اهميت ويژه

اصالت جمعي داراي تبعات خاص اخالقي، تربيتي، حقوقي، اجتماعي و غيره است، شناخت 

از اي معتقد است،  هاي پايه يک از اين ديدگاه لحاظ فلسفي به کدام اينکه مرحوم طباطبائي به

گذاران ديدگاه اصالت فرد و  خصوص آنکه خود ايشان از پايه اي برخوردار است، به اهميت ويژه

جمع در فلسفه اجتماع معاصر است و براي آن شواهدي قرآني فراهم آورده است. اينکه آيا او 

اع و جا از آن دف طور يکسان به اين ديدگاه پايبند است و در همه ها و آثار خود به در همۀ نوشته

دهد. پس اين پژوهش  کند، اهميت مضاعفي به پژوهش پژوهشگر اين عرصه مي آن را ترويج مي

پردازان  ترين نظريه بدين خاطر جريان يافته که اوالً عالمه طباطبائي در زمرۀ يکي از برجسته

شود؛ ثانياً، بحث ايشان دربارۀ اصالت جامعه، يکي از  اسالم شيعي در عصر حاضر تلقي مي

باشد؛  ترين مباحث فلسفه انسان و اجتماع و تاريخ و تعليم و تربيت و اخالق و هنر مي ديکلي

روند. و  شمار مي ثالثاً، ايشان احياکنندۀ فلسفۀ اجتماع و حکمت مدني اسالم در عصر حاضر به

رابعاً، آراء ايشان همواره توسط شاگردان برجستۀ ايشان همچون، مرتضي مطهري، عبداهلل 

زاده آملي، سيدحسين نصر، محمدتقي مصباح يزدي و ديگران مورد  لي، حسن حسنجوادي آم

ها نيز مورد استفاده و استناد  استناد قرار گرفته و در کتب درسي مدارس و گروه معارف دانشگاه

خواني و  رو پژوهش در آراء اجتماعي ايشان و کنکاش در هم شود. ازاين واقع شده و مي

 ايشان از اهميّت دوچنداني برخوردار است.هاي  خواني نوشته ناهم

 هاي اين پژوهش به قرار زير است: پرسش

خوان و  خوان است و يا ناهم دست و هم مرحوم عالمه در زمينۀ نوع هستي جامعه يک  . آيا آراء1

 ناسازگار است؟

ر؟ يا تواند باشد؟ آيا يکي زودتر نوشته شده و ديگري ديرت خواني اين آرا چه مي . وجه ناهم8

 شده و ديگري با ادبيات تفسيري االهياتي؟ يکي صرفاً با ادبيات فلسفي نگارش

 اند؟ خوان کدام هاي هريک از اين آرا ناهم . ويژگي6

 



 

 

 

 

 
 8931هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال نهم، شماره دوم، پاييز و زمستان   فصلنامه نظريه   892 

  

 

 پیشینۀ پژوهش

نژاد در اين مقاله تالش داشته تا  ، بوذري«منشأ حيات اجتماعي از نظر عالمه طباطبايي»در مقالۀ 

ها  ت عالمه طباطبايي، و اصل اعتبار اجتماع، منشأ حيات اجتماعي انسانبا توجه به نظريۀ اعتباريا

 از نظر ايشان را توضيح دهد.

اعتباريات اجتماعي و نتايج معرفتي آن، بازخواني ديدگاه عالمه »پورحسن در مقالۀ 

، اعتباريات به معني االخص )يا اعتباريات اجتماعي( را از ابتکارات بديع عالمه «طباطبايي

حساب آورده و تالش کرده تا نتايج معرفتي اين اعتباريات در مسئلۀ مُلک و  طبايي بهطبا

 حکمراني و نيز ساير مناسبات انساني و اجتماعي را توضيح دهد.

، آقاجاني تالش کرده تا با گزينش «عالمه طباطبايي و فلسفه علوم اجتماعي»در مقالۀ  

جوامع، سعادت و کمال انسان و امثال آن به همچون مفهوم حق، غايات  الميزانمفاهيمي از 

اجتماعي  اجتماعي مورد قبول خود در مقايسه با فلسفۀ علوم تصويري نظري از فلسفۀ علوم

 گرا بپردازد. سکوالر و نسبي

اجتماعي در فلسفۀ اجتماعي عالمه  شرايط امکان علوم»زاده و همکارانش در مقالۀ  طالب

به مقايسۀ ديدگاه کانت و عالمه « با فلسفۀ اجتماعي کانت طباطبايي در پرتو مقايسۀ تطبيقي

طباطبائي در عرصۀ خودبسندگي و عدم خودبسندگي عقل انساني و آثار آن در بناي 

اند. نويسندگان در عين حال بر اين باورند  اجتماعي مستقل و غيرمستقل از االهيات، پرداخته علوم

و االهيات اسالمي، خطوط کلّي امّا مقدّماتي را براي  که عالمه با ارائۀ دريافتي عقالئي از کالم

اجتماعي در جهان اسالم را  گيري سنّت مستقّل علوم تحوّل پارادايمي در دريافت از انسان و شکل

 فراهم کرده است.

معتقد « شناختي عالمه طباطبايي، شناختي و معرفت نظريه فطرت و آراء جامعه »نژاد در  غفوري

کند. غريزۀ استخدام  هاي اجتماعي خود به کرّات به فطرت استناد مي انديشه است .که عالمه در

و نقش آن در زندگي اجتماعي انسان، تحليل رابطۀ فطرت و آزادي، رابطۀ دفاع و جهاد با 

هاي  فطرت، پيوند ميان اصل مالکيت با فطرت، تحليل رابطۀ عدالت و فطرت از رئوس انديشه

 شود. ه ميشناختي عالمه برشمرد جامعه



 

 

 

 

 
 899بررسي آراء عالمه طباطبايي در زمينة نحوة هستي جامعه   

  

 

« کارکرد نظريه ادراکات اعتباري در انديشه سياسي ـ اجتماعي عالمه طباطبايي»فر در  حسني

تالش داشته تا با توجّه به اهميت و ضرورت طرح انديشۀ سياسي ـ اجتماعي عالمه، به شرح و 

در نوع ترين مبناي معرفتي آن پرداخته و کارکرد آن  عنوان مهم بسط نظريۀ ادراکات اعتباري به

 اجتماعي را شرح دهد._نگاه عالمه به مسائل سياسي

هاي  بررسي تطبيقي تفکر اجتماعي در انديشه عالمه طباطبايي و ليپمن و استخراج داللت»در 

مرعشي و همکارانش معتقدند که ليپمن و عالمه « آن در برنامه آموزش فلسفه براي کودکان

پذيرش شأن اجتماعي، باور به جايگاه تفکّر و طباطبائي در خصوص توجه به فرديّت در ضمن 

وگو با هم اشتراک نظر دارند، و افتراقات  عقالنيت در تعامالت اجتماعي و توجه به امر گفت

محوري در انديشۀ ليپمن در مقابل محتوا محوري در انديشۀ  ميان اين دو انديشمند شامل روش

 مه طباطبائي است.عالمه، و مرجعيّت تفکّر نزد ليپمن و ايمان نزد عال

يک  گيرد، در هيچ يابد که آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار مي خوبي درمي اينک خواننده به

خواني و ناهمخواني آرا و  الذکر مورد بحث قرار نگرفته و پژوهش در هم از منابع فوق

 باشد. هاي عالمه در زمينۀ نوع حيات جامعه کامالً تازه و غيرتکراري مي ديدگاه

 عریف مفاهیم ت

اي وجود  شکّي نيست که جامعه مرکّب از افراد است و اگر افراد و اشخاص نباشند، جامعه

نخواهد داشت. ولي سؤال اين است که جامعه چه نوع مرکّبي است؟ آيا مرکّب اعتباري است يا 

طور دقيق و مفصّل در   مرکّب حقيقي و واقعي؟ معلم شهيد، مرتضي مطهري اين بحث را به

اي در  بار مطرح شده و سابقه وايل کتاب جامعه و تاريخ خود مطرح ساخته است که براي اولينا

اند  ها يا طبيعي تاريخي مسلمين ندارد. در ابتدا بايد يادآور شد ترکيب_هاي فلسفۀ اجتماعي نوشته

ترکيب  اند يا اعتباري که در مجموع به سه نوع هاي غيرطبيعي يا صناعي و يا غيرطبيعي. و ترکيب

 انجامد. متمايز مي

ها و موجودات طبيعي است، همچون  هايي همانند پديده مقصود از ترکيب طبيعي، ترکيب

طور تام و تمام در هم ادغام شده و در آن هم  آب و گياه و حيوان که اجزا و عناصر سازندۀ آن به

ا اثر و خاصيت هويّت و هم کيفيّت و خاصيّت و اثر خود را از دست داده و موجود جديد ب
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آورند. براي مثال، آب ترکيبي از دو گاز اکسيژن و ئيدروژن است که هرکدام  جديدي را پديد مي

فعليّت و خاصيّت گازي خاص خود را دارد. ولي هنگامي که اين دو گاز تحت شرايطي با هم 

ندارند و  آورند، ديگر آن فعليّت و خاصيت گازي سابق خود را شوند و آب را پديد مي ادغام مي

طور کامل محو و نابود شده و فعليّت و ترکيب جديدي به  در ضمن آب موجود نيستند بلکه به

اند. اين ترکيب يک ترکيب واقعي و حقيقي است. حال اگر جامعه را يک  نام آب را پديد آورده

و  مرکّب طبيعي واقعي در نظر بگيريم بايد بپذيريم که افراد انساني در يکديگر حلّ و هضم

آورند که هم فعليّت و شخصيّت  ترکيب شده و موجود جديدي به نام انسان الکّل را پديد مي

 اي که در افراد آن موجود نيست. جديدي دارد و هم خاصيّت و ويژگي تازه

هايي همانند ساعت و تلفن و ماشين است که از اتّصال  و مقصود از ترکيب صناعي، ترکيب

دهد. در مرکّبات صنعتي،  اي را ارائه مي ديد آمده و کار تازهقطعات و اجزا به شکل خاص، پ

دهند، ولي خاصيّت و اثر انفرادي خود را از دست  اجزا اگرچه تشخّص خود را از دست نمي

داده و با ضميمه شدن به ساير اجزا و عناصر، به شکل جمعي و مجموعي، اثر جديدي را پديد 

اند. براي مثال، حرکت ماشين، به عنوان يک کلّ و  صورت فردي نداشته آورند که خود به مي

صورت انفرادي نيست بلکه خاصيّت اجزا آن  هاي آن به مرکّب مربوط به تک تک اجزا و بخش

صورت يک مرکّب صناعي و صنعتي  صورت انضمامي و ترکيبي است. حال اگر جامعه را به به

راد و اعضاي جامعه اگرچه هويّت و همانند ماشين تصور کنيم، معنايش اين است که هر ک از اف

دهد ولي خاصيت و اثر و نقش فردي خود را از دست داده  تشخّص فردي خود را از دست نمي

 کند و نه افراد. و تنها ماشين جامعه است که کار و اثر و نقش ارائه مي

هايي است که تنها در عالم فرض و نظر و اعتبار يک  و مقصود از مرکب اعتباري، ترکيب

گونه ترکيب و ادغامي بين اجزا و عناصر آن  واحد مرکّب در نظر گرفته شده و درواقع هيچ

دهند و نه خاصيّت فردي و  وجود ندارد و اجزا و عناصر آن نه تشخّص خود را از دست مي

شود يک باغ و يک لشکر و يک مدرسه. درواقع، يک ترکيب  انفرادي خود را. مثالً وقتي گفته مي

اي از درختان موجود در يک قطعه از زمين به  قي روي نداده است بکله مجموعهواقعي و حقي

اي از افراد با ابزارهاي نظامي معيّن به عنوان يک لشکر،  عنوان يک باغ، ناميده شده و مجموعه

شده و به تعدادي از کودکان در حال تحصيل در يک مکان خاص، يک مدرسه ناميده  اصطالح
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آميختگي صورت نگرفته است. حال  هم و هضم و ادغام و ترکيب و به گونه حلّ شده است. هيچ

صورت يک مرکّب اعتباري در نظر بگيريم، معنايش اين است که ما مجموعۀ  اگر جامعه را به

افراد انساني موجود در يک منطقۀ جغرافيايي داراي يک شيوۀ زندگي واحد را، يک جامعه 

ه ترکيبي بين آنها رُخ داده باشد، و فعليّت و موجود گون ايم، بدون اينکه هيچ اصطالح کرده

که  کنيم درحالي جديدي به نام جامعه، پديد آمده باشد؛ ما آنها را يک واحد اجتماعي لحاظ مي

 آنها هم در وجود و هم در اثر کامالً مستقل و منفردند.

که در  فردي در نظر گرفت توان نوع خاص و منحصر به حال، جامعه را مي ولي در عين

يک از سه نوع ترکيب مذکور جاي نداشته باشد و خود ترکيب چهارمي را پديد آورد. و آن  هيچ

ها، آداب، رسوم، شعائر، مناسک،  اينکه جامعه ترکيبي فرهنگي باشد مرکّب از عقايد، باورها، آئين

، هنجارها و ها ها، ارزش ها، عواطف، اميال، تمايالت، سنن، قواعد، الگوها، نگرش عادات، رويّه

نمادهاي جمعي و نه ترکيبي از ابدان و اجساد و کالبدهاي افراد. در اين صورت هم فرد وجود 

 (.11ـ13 تا:  عيني و خارجي خواهد داشت و هم جامعه وجودي حقيقي و واقعي )مطهري، بي

 روش پژوهش

ئي و نيز هاي عالمه طباطبا محدوده و جامعۀ تحليلي اين پژوهش شامل کليۀ آثار و نوشته

صورت  هاي اطالعاتي مناسب با موضوع اين پژوهش است که در ابتدا شناسايي و سپس به پايگاه

آوري  هاي مناسب و جمع متمرکز و عميق مورد مطالعه قرار گرفته و پس از استخراج بخش

د نظر ها، به شيوۀ تحليلي ـ استنباطي، مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفته و نتيجۀ مور داده

 دست آمده است. به

 های تحقیق  یافته

 نوع هستي جامعه در آثار عالمه طباطبائي

نوع يا نحوۀ هستي جامعه در دو اثر از آثار مکتوب عالمه به تفصيل بحث شده است؛ اولي ذيل 

اصول فلسفه و در فصل ادراکات اعتباري در جلد دوم کتاب « اصل استخدام و اجتماع»عنوان 

بحثي در زمينه »گانه که در ذيل عنوان  و دوّمي، در بند چهارم از بندهاي پانزده، روش رئاليسم
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تفسير  3سورۀ آل عمران، در جلد  811در ذيل آيه  1«رابطه متقابل افراد در جامعه اسالمي

مطرح شده است. حال بايد ببينيم که بيان مرحوم عالمه در اين دو اثر، در زمينۀ نوع هستي 

خوان و متنافي است؟ درواقع در اين بحث به سؤال  خوان و سازگار است يا ناهم هم جامعه با

 دهد. هاي اين پژوهش، پاسخ مي اول طرح شده در بخش پرسش

عالمه را شرح کرده، در  اصول فلسفه و روش رئاليسماستاد شهيد مرتضي مطهري، که متن 

قابل ادراکات حقيقي است. ادراکات ادراکات اعتباري در م»شرح ادراکات اعتباري گفته است: 

حقيقي، انکشافات و انعکاسات ذهني واقع و نفس االمر است ... و امّا ادراکات اعتباري، 

هايي است که ذهن به منظور رفع احتياجات حياتي، آنها را ساخته و جنبۀ وضعي و  فرض

ايشان سپس براي «. ردقراردادي و فرضي و اعتباري دارد و با واقع و نفس االمر سر و کاري ندا

توان در براهين فلسفي  . ادراکات حقيقي را مي1کند:  هريک از اين ادراکات چهار ويژگي ذکر مي

جا داد و نتيجۀ علمي يا فلسفي گرفت... ولي در مورد اعتباريات  _طبيعي يا رياضي_يا علمي 

نطقي دارد ولي ادراکات عبارت ديگر ادراکات حقيقي ارزش م اي کرد و به توان چنين استفاده نمي

. ادراکات حقيقي تابع احتياجات طبيعي موجود زنده و عوامل 8اعتباري ارزش منطقي ندارد. 

کند،  مخصوص محيط زندگاني وي نيست و با تغيير احتياجات طبيعي و عوامل محيط تغيير نمي

تغيير آنها و امّا ادراکات اعتباري تابع احتياجات حياتي و عوامل مخصوص محيط است و با 

. ادراکات حقيقي قابل تطوّر و ارتقا نيست و امّا ادراکات اعتباري يک سير 6کند.  تغيير مي

. ادراکات حقيقي مطلق و دائم و ضروري است ولي ادراکات 3کند.  تکاملي و ارتقاء را طي مي

 (.161: 8تا، ج اعتباري، نسبي و موقّت و غيرضروري است. )مطهري، بي

راکات حقيقي سروکار دارند، علوم حقيقي )و واقعي( هستند و علومي که با علومي که با اد

باشند  هاي پنداري سروکار دارند، علوم غيرحقيقي مي تعبير عالمه، انديشه اعتباريات يا به

که ادراکات نظري حقيقي ريشه در واقعيت و خارج و  حالي (. در136: 8تا، ج  )طباطبائي، بي

اعتباريات، عواطف و احساسات و اميال و گرايشات انساني همچون حبّ االمر دارند، منشأ  نفس

شوند:  (. اعتباريات خود به دو دسته تقسيم مي120و بغض و کراهت و خواست است. )همان: 

اول اعتباريات قبل االجتماع همچون اعتبار مفهوم وجوب؛ حسن و قبح )خوبي و بدي(؛ اَخّف و 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
 کالمٌ في المرابطه في المجتمع االسالمي 1
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ل استخدام و اجتماع؛ و اصل متابعت علم. و دوّم اعتباريات بعد تر(؛ اص تر و آسان اَسْهَل )سبک

االجتماع همچون اعتبار اصل مِلک؛ کالم / سخن؛ رياست و مرئوسيّت؛ امر و نهي و جزا و مزد، 

 و تساوي طرفين.

خاطر نيازهاي )جسماني( و  گويند، انسان به عالمه در شرح اصل استخدام و اجتماع، ابتدا مي

ناچار در محيط خود يعني در جمادات، نباتات و حيوانات تصرّف  ا خود بهدر جهت حفظ بق

کند و اين امر براي او، امري طبيعي و مطابق طبيعت و سرشت  برداري مي کرده و از آنها بهره

پرسند: آيا روش استخدام مستقيماً و بالواسطه مقتضاي  اوست )اصل استخدام(. و سپس مي

گير شده و به دنبال آن، انديشه ديگري  نخست در مغز انسان جاي باشد و اين انديشه طبيعت مي

شود؟ يا اينکه انسان  به نام انديشۀ اجتماع )گرد هم آمدن و زندگي دسته جمعي کردن( پيدا مي

نوعان خود اول به فکر اجتماع و زندگي دسته جمعي افتاده و افراد نوع به يکديگر  با مشاهدۀ هم

شوند و ضمناً گاهي و  جوئي نموده و همه از همه برخوردار مي ي را پيگرائيده و زندگاني تعاون

يا بيشتر اوقات، اجتماع از مجراي طبيعي خود منحرف شده و مبدّل به يک تودۀ هرج و مرج و 

( ايشان سپس نظر اول را 119شود؟ )همان:  سودبري و رنج کشي و باالخره بردگي و استثمار مي

کنند و  ها و حيوانات در حالت ابتدايي آن مي به مشاهدۀ زندگي انسانتأييد کرده و آن را مستند 

گويند: در حقيقت، اينگونه اجتماع )انساني(، فرع بر استخدام بوده و در اثر پيدايش توافق دو  مي

اي )يعني  انسان را مستقيماً به چنين انديشه باشد نه اينکه طبيعت  استخدام از دو طرف متقابل مي

گويند: انساني  (. عالمه در شرح بيشتر ديدگاه فوق مي110اع( رهبري نمايد. )همان: انديشۀ اجتم

که در مواجهه با طبيعت و محيط طبيعي از همه اجزاء جمادي و نباتي و حيواني آن بهره برده و 

توان باور کرد هنگامي که با  آورد، آيا مي آنها را تحت تصرّف و سلطه و استخدام خود درمي

مواجه شده، آنها را استثنائاً براي خود نخواسته و آنها را به استخدام خود درنياورده  همنوع خود

بلکه آنها را براي خود آنها خواسته و تن به زندگي اجتماعي تنها براي خود زندگي اجتماعي )و 

گويند: از بيان  بدهد!. ايشان در انتهاي اين بخش مي نه براي استخدام بيشتر و بهتر همنوع( 

. انسان 8. انسان در نخستين بار، استخدام را اعتبار داده است. 1شود:  ذشته نتيجه گرفته ميگ

باشد  . عدل اجتماعي خوب و ظلم بد مي6مدني بالطبع است )و اجتماع را اعتبار داده است(. 

گوئيم انسان با هدايت  ما مي»گويند:  بندي مطالب پيشين خود مي ( و سپس در جمع112)همان: 
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خواهد )اعتبار استخدام( و براي سود خود،  عت و تکوين، پيوسته از همه، سود خود را ميطبي

خواهد )اعتبار  خواهد )اعتبار اجتماع( و براي سود همۀ عدل اجتماعي را مي سود همه را مي

حسن عدالت و قبح ظلم(. و در نتيجه، فطرت انساني حکمي که با الهام از طبيعت و تکوين 

گونه کينه خصوصي با طبقۀ متراقيه ندارد و دشمني  قضاوت عمومي است و هيچکند،  عرضه مي

خاصي با طبقۀ پايين جامعه ندارد بلکه حکم طبيعت و تکوين را در اختالف طبقاتي قرائح و 

خواهد هرکسي در جاي خودش قرار گيرد  الذکر، مي استعدادات پذيرفته و براساس سه اصل فوق

 (.111)همان: 

عالمه در اين مکتوب ديدگاه روشني دربارۀ اصالت جامعه اتخاذ کرده و آن  روشن است که

خواهد منشأ آن نيازهاي جسماني باشد يا استخدام  اند. حال مي را امري اعتباري تلقّي نموده

ديگران. جامعۀ مطابق اين تصوير، يک مرکّب اعتباري، يک کلّ فرضي و يک موجود غيرواقعي 

کننده  اتحاد و يکپارچگي آن به اعتبار معتبر و به فرض، محاسبهو غيرحقيقي است. وحدت، 

 وابسته است.

( داراي عنوان تفسير الميزانسورۀ آل عمران )جلد چهارم  811امّا بحث ايشان در ذيل آيه 

« کالمٌ في المرابطۀ في المجتمع االسالمي ـ بحثي در زمينۀ رابطۀ متقابل افراد در جامعۀ اسالمي»

. انسان و رشدش در جامعه. 8.  . انسان و اجتماع1پانزده بند به شرح زير است:  است که داراي

. آيا سنّت اجتماعي اسالم 9. اعتبار رابطۀ فرد و جامعه در اسالم. 3. عنايت اسالم به جامعه. 6

. 0شود؟.  . جامعه اسالمي با چه چيزي متحقّق و موجود مي3ظرفيت اجرا و استمرار را دارد؟. 

. 1. معناي طلب اجر از خداوند و اعراض از غير او چيست؟. 2تعقّل و احساس. دو منطق 

. آيا 11. راه تحوّل و تکامل در جامعۀ اسالمي چگونه است؟ 11معناي آزادي در اسالم چيست؟. 

. چه کسي 18« يابي به سعادت در حيات حاضر، کافي باشد؟ تواند در دست شريعت اسالمي مي

. مرز مملکت اسالمي، عقيده 16اسالمي است و سيرۀ او چگونه است؟.  متولّي زمامداري جامعۀ

. 19. دين اسالم، در تمام شئوناتش، اجتماعي است. 13است و نه حدود جغرافيايي و قراردادي. 

 دين حق سرانجام دين غالب بر جهان است.

مطرح کرده،  عالمه بحث اصلي خود در زمينۀ اصالۀ الفرد و اصالۀ االجتماع را در بند چهارم

ولي مقدمات اين بحث را در سه بند قبل فراهم آورده است. در بند اول، فطري و طبيعي بودن 



 

 

 

 

 
 893بررسي آراء عالمه طباطبايي در زمينة نحوة هستي جامعه   

  

 

زندگي اجتماعي براي انسان و اينکه نوع انسان بالفطره موجودي اجتماعي است مورد بحث قرار 

ند دوم تطوّر و ( در ب18: 3تا، ج گرفته و با آيات قرآني مورد تأييد واقع شده است. )طباطبائي، بي

تکامل زندگي اجتماعي انسان در تاريخ همانند مراحل رشد فرد انساني مورد بحث قرار گرفته و 

نقش اجتماع خانوادگي )و غريزۀ جنسي در شکل دادن خانواده( و اصل استخدام در شکل دادن 

شده و در اي و سپس رياست امّت و ملّت، تشريح  اي و قبيله انواع رياسات خانوادگي و عشيره

( و بند سوم در 13ـ18انتها با استناد به آيات متعدّد قرآني مورد تأييد قرار گرفته است. )همان: 

کند. طباطبائي در ابتداي اين بند گفته:  زمينۀ اجتماعي بودن دين و شريعت اسالمي بحث مي

امر اجتماع را  اش را صريحاً بر اجتماع گذارده و شکي نيست که اسالم تنها ديني است که بنيان»

. ايشان سپس خواننده را به مقايسه بين دين 1«پاسخ نگذارده است در هيچ موردي از موارد، بي

اولين بانگي که گوش نوع بشر »اند:  اسالم و ساير اديان الهي و غيرالهي فراخوانده و اظهار داشته

خواند و آن را موضوع وسيلۀ آن، نوع انساني را به اهتمام به امر اجتماع فرا را نواخت و به

مستقّلي به دور از عرصه إهمال و تبعيّت از )احکام فردي( قرار داد، همانا ندائي است که حاکم 

ها، به آن ندا داد و مردم را به آنچه که بر او  اسالمي )پيامبر( که بر او باد، برترين درودها و سالم

 8«عي آنهاست، دعوت نموداز ناحيه پروردگارش در جهت سعادت حيات و خوشي زندگي جم

(. ايشان در ادامۀ مطالب اين بند را با استناد به آيات شريفۀ قرآن، مورد تأييد 19و  13)همان: 

 قرار داده است.

اعتبار االسالم رابطۀ الفرد والمجتمع ـ اعتبار رابطه فرد و جامعه در »و امّا عنوان بند چهارم، 

عالمه به وجود فلسفي و حقيقي و عيني جامعه در است. در همين بند است که مرحوم « اسالم

عين وجود فرد و افراد )نظريۀ کثرت در عين وحدت و وحدت در عين کثرت، و يا اصالۀ الفرد 

 اند. والجمع توأمان( تصريح داشته و آن را به آيات قرآني مستند ساخته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
لذي اَسّس بنيانه علي االجتماع صريحاً ولم يمهّل امر االجتماع في شأنٍ من الريب انّ االسالم هوالدين الوحيد ا 1

 شؤونه.

فاوّل نداء قَرَعَ سمع النوع االنساني و دعي به هذا النوع إلي اإلعتناء باَمر االجتماع، يجعله موضوعاً مستقالً خارجاً  8

ليه افضل الصالۀ والسالم، فدعي الناس بما نزل عن زاويۀ اإلهمال و حکم التّبعيه، هوالذي نادي به صادع االسالم ع

 الحياۀ و طيب العيش مجتمعين.  عليه من آيات ربّه إلي سعادۀ
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يک مرکّب در  شود. اعضا و اجزاي بحث با تشبيه جامعه به )اعضا و بدن( فرد آغاز مي

حالت انفرادي، هريک داراي فايده و خاصيّتي هستند که در حالت انضمامي و ترکيبي، خواص و 

ديگر، اجزا و عناصر در حالت کثرت و استقالل اگرچه  عبارت آورند. به تري را پديد مي آثار قوي

رکيبي از خواص و آثار خاصي برخوردارند ولي در حالت وحدت و پيوستگي، خواص و آثار ت

ها و جويبارها را در  آورند که به مراتب نيرومندتر و تأثيرگذارتر است. بِرکه  جديدي را پديد مي

پيوندند، رودهاي خروشان با قدرت تخريبي وسيعي را پديد  نظر بگيريد هنگامي که به هم مي

سوره  119سوره حجرات؛ و  16سوره فرقان، و  93آورند. عالمه اين بخش را با آيات قرآني  مي

اين رابطه حقيقي )عيني( بين شخص و جامعه، به »گويند:  کنند و در ادامه مي آل عمران تأييد مي

ناچار منجر به پيدايش موجود / عينيّت ديگري مطابق با خصوصيات افراد، از وجود و قوا و 

شود، و چيزي شبيه و هم سنخ با فرد، در وجود و خواص  خواص و آثارشان، در جامعه مي

و به »گويند:  ،  و سپس مي1«يابد، و اين امر ظاهر و مشهود است ودي در جامعه تکوّن ميوج

ها، وجود )حيات(، عمر، نامه عمل )کتاب(، شعور، فهم، عمل،  همين دليل، قرآن براي امّت

سورۀ جاثيه؛  82سورۀ اعراف؛  63(. آيات 13)همان:  8«اطاعت و معصيت را معتبر دانسته است

سورۀ يونس در  30سورۀ غافر؛ و  9سورۀ آل عمران؛  116سورۀ مائده؛  33عام؛ سورۀ ان 112

 تأييد ايدۀ مذکور مورد استناد واقع شده است.

هاست که قرآن مجيد به تاريخ زندگي  گويند به خاطر همين حيات اجتماعي امّت عالمه مي

ن هم هنگامي که در ها همانند سرگذشت اشخاص )بزرگ(، اعتنا و اهتمام ورزيده است، آ امّت

کتب تاريخي مورّخان چيزي بيش از شرح حال مشاهيري از پادشاهان و بزرگان موجود نبود و 

ها و جوامع، اعتنايي نداشتند مگر وقتي که قرآن نازل شد و آنها با  مورّخان به سرگذشت امّت

ن به ذکر تاريخ خلدو ها آشنا شدند و آنگاه تعدادي از آنها همانند مسعودي و ابن تاريخ امّت

نويسي تحوّل پديد آمد و تاريخ نقلي از نقل سرگذشت اشخاص و  ها پرداختند و در تاريخ امّت

 ها تحوّل پيدا کرد.  افراد به نقل سرگذشت امّت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
المجتمع حسب ما يمدّه  و هذه الرابطه الحقيقيّه بين الشخص والمجتمع المحالۀ تؤدّي إلي کينوبۀ اخري في  1

المجتمع سنخٌ ما للفرد من الوجود و خواص  االشخاص من وجودهم و قواهم و خواصهم و آثارهم، فيتّکون في

 الوجود و هو ظاهرٌ مشهود.

 ولذلک اعتبر القرآن لالُمّۀ وجوداً واَجالً وکتاباً وشعوراً وفهماً وعمالً وطاعۀ ومعصيۀً.   8
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الزمۀ اين ديدگاه،  و در مجموع، »گويند:  ايشان مجدداً در شرح نظريۀ فلسفي خود مي

هاي اجتماعي قوّي بوده و بر قوا و  که قوا و ويژگي گونه که بدان اشاره شد اين است همان

گونه که حسّ و  کند، همان هاي فردي در هنگام تعارض و تضّاد، قهر و غلبه پيدا مي ويژگي

رو، همّت و ارادۀ  تجربه بر اين امر، هم در قوا و خواص فعّال و هم منفعل، شاهد است. ازاين

ها و نيز در مورد تهاجمات اجتماعي، )در حدّي  رشجمعي در امري، مثالً در مورد بلواها و شو

هاي افراد معارض و مضاد، قادر به مقاومت در برابر آن نيست و  از قوّت و شدّت است که( اراده

اي نيست جز آنکه تابع کلّ و مجموع بوده و در مسير آن حرکت کند،  براي جزء و فرد چاره

شود )و کأنّه الاختيار  زا )مجموع و کلّ( سلب ميجا که شعور و فکر از افراد و اج حتي تا بدان

گردند(، و همچنين است در هنگام ترس و اضطراب  شده و همراه با سيل جمعيت روان مي

عمومي همچون موارد هجوم دشمن و فرار افراد و سلب امنيّت، و وقوع زلزله و قحطي و شيوع 

هاي قومي که فرد  مات متعارفه و آئينتر از اينها، همچون در رسم و رسو وبا و يا مواردي خفيف

 (.10. )همان: 1«شود اش سلب مي ناچار به پيروي از جمع شده و قوۀ ادراکي و فکري

تر و سلطۀ حيات اجتماعي بر حيات فردي(  )همين وجود قوي» گويد:  عالمه در ادامه مي

در هيچ دين ديگر و هيچ اي که نظير اين اهتمام را  گونه دليل اهتمام اسالم به شأن جامعه است به

توان يافت. و با اين حساب، تربيت اخالقي فرد، که درواقع، اصل  سنّت ملّت متمدّن ديگري نمي

و ريشه در حيات جامعه است، هيچگاه با وجود اخالق جمعي معارض و مضّاد که قاهر و 

 کر نيست.رسد مگر بسيار اندک که قابل ذ مسلّط بر روحيات فرد است، به نتيجۀ مطلوب نمي

رسد که وضع احکام و شريعت اسالمي همچون  و سرانجام اين بند با اين بحث به پايان مي

اضافۀ قواي حکومت اسالمي  حج و نماز و جهاد و انفاقات )عامّه( براساس حفاظت از جامعه، به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
ديه و بالجملۀ الزم ذلک علي ما مرّت االشارۀ اليه تکون قوي و خواص اجتماعيه قويّه تقهر القوي والخواص الفر 1

عند التعارض والتضاد، علي انّ الحِسّ والتجربه يشهدان بذلک في القوي والخواص الفاعلۀ والمنفعلۀ معاً، فهمّۀ 
الجماعۀ و ارادتها في اَمرٍ کما في موارد الغوغائات و في الهَجَمات االجتماعيه التقوم لها ارادۀ معارضۀ والمضادۀ مِن 

رّ للجزء من اَن يتّبع کلّه و يجري علي ما يجري عليه حتّي انّه يسلب الشعور واحدٍ مِن اشخاصها واجزائها، فال مَفّ
والفکر مِن افراده و اجزائه، و کذا الخوف العام والدهشۀ العامۀ کما في موارد االنهزام وانسالب االمن والزلزلۀ 

تضّطر الفرد علي االتباع و تسلب عنه والقحط والوباء او ما هو دونها کالرسومات المتعارفه واالزياء القوميه و نحوهما 
 قوۀ اإلدراک والفکر.
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  اضافۀ فريضۀ دعوت به خير، و امر به که حافظ شعائر ديني عمومي و محدوده آن است، و به

عروف و نهي از منکر عمومي براي جميع اُمّت، هدف جامعۀ اسالمي را رساندن افراد جامعه به م

و اين همان مطلبي است که در »...دهد  سعادت حقيقي و قرب و منزلت در نزد خداوند قرار مي

سطور قبل ذکر کرديم که سنّت اهتمام اسالم به شأن جامعه از سنّت ساير اديان و مذاهب، برتر 

 .1«لوتر استو ج

خوبي گوياي هستي عيني و واقعي و حقيقي جامعه  درمجموع عبارات عالمه در اين بخش به

دست آمده است. حال با توجه به مطالب اين بخش،  است که با استنباط از آيات شريفۀ قرآني به

 پرسش اوّل مطرح شده در اوايل اين مقاله، پاسخ کامالً روشني يافته است.

توان  خواني اين آرا، دو توجيه را مي ه پرسش دوم اين مقاله در وجه ناهمحال در پاسخ ب

ارائه نمود. واهلل اعلم. توجيه اول، تغيير رأي در فاصلۀ زماني تدوين اين دو اثر. بدين معنا که 

، ديدگاه فلسفي خود را شرح داده و سپس با اصول فلسفهايشان در ابتدا با نوشتن متن کتاب 

اي دست يافته و آن را  سورۀ اعراف، به نگرش تازه 811نگام نوشتن تفسير آيه فاصلۀ زماني، ه

طور مکرّر براي  با ادبيات فلسفي شرح کرده است. چنين امري نه تنها بعيد نيست بلکه به

توان در تاريخ تفکّر  هاي متعدّدي از آن را مي پردازان علوم مختلف روي داده و نمونه نظريه

 انساني ارائه نمود.

خواني صوري و ظاهري است و درحقيقت و  و امّا توجيه دوّم اين است که بگوييم اين ناهم

اي بين اين دو متن نيست. يکي متني فلسفي است و ديگري متني تفسيري و  باطن تنافي

إالهياتي. يکي زبان خشک استداللي و تحليلي دارد و ديگري زبان توضيحي و توجيهي و 

رسد و احتمال اوّل  نظر نمي کننده و دلچسب به هر تقدير، چندان قانعتفسيري. اين توجيه، به 

 تر باشد. بسا منطقي چه

هاي هريک از اين دو ديدگاه اعتباري و حقيقي  و امّا در پاسخ به سؤال سوم در زمينۀ ويژگي

مثابه يک مرکّب اعتباري، يک نظريۀ اصالت فردي محض است  بودن جامعه، بايد گفت: جامعه به

طابق آن جامعه نه وجود حقيقي دارد )و تنها يک امر اعتباري است(؛ و نه قانون و سنّت دارد و م

)چون وجود حقيقي ندارد(؛ و نه سرنوشت مشترک افراد وجود دارد )زيرا حقيقتاً جمعي پديد 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
 و هذا هوالذي ذکرنا اَنّ االسالم تفوق سنۀ اهتمام بشأن االجتماع سائر السنن والطرائق. 1
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نيامده است و هر فرد سرنوشت خود را خواهد داشت(؛ و نه موضوع شناخت مستقلي وجود 

 توسط علم االجتماع مطالعه شود. خواهد داشت که

مثابه يک مرکّب صناعي )همانند يک ماشين و يا ساعت( نيز اصالت فردي  ولي جامعه به

شود ولي  است زيرا وجود و عينيّت افراد در ضمن کلّ )ماشين اجتماعي( همچنان حفظ مي

و تأثير و تأثّر آنها  رود. مطابق اين نظريه، رابطۀ افراد با يکديگر استقالل عمل آنها از بين مي

برهم، يک رابطۀ عيني و واقعي )شبيه رابطۀ طبيعي و فيزيکي( خواهد بود؛ سرنوشت مشترکي 

دهند( و جامعه،پ  شود )زيرا آنها همگي کار و اثر واحدي را ارائه مي نيز بر افراد حاکم مي

 د بود.همانند يک پديدۀ مکانيکي همچون ماشين، موضوع شناخت مستقّلي از فرد خواه

مثابه يک مرکب طبيعي و يک موجود عيني تامّ و تمام، اصالت اجتماعي  نظريۀ جامعه به  امّا

محض است. در آن تنها روح جمعي و شعور جمعي و خواست جمع و ارادۀ جمع و عمل جمع 

مطرح است و الغير. روح فرد، شعور فرد، خواست فرد و ارادۀ فرد، همه و همه جلوه و مظهري 

روح جمع و خواست و ارادۀ جمع و فکر و شعور جمع. فرد همواره تابع بالمنازع جمع است از 

و جامعه است. آنچه که قانون و سنّت و مسير حرکت دارد و موضوعي مستقل براي مطالعه و 

 پژوهش است، تنها جامعه است و الغير. 

د و هم جامعه. و سرانجام در نظريۀ اصالت توأمان فرد و جامعه، هم فرد اصيل خواهد بو

آورند،  لحاظ بدني و جسماني در هم ادغام نشده و انسان الکلي را پديد نمي که افراد به ازآنجايي

که همين افراد، با  شود، اصالت فردي است و ازآنجايي و هستي و وجود فردي آنها حفظ مي

و روح جمعي را آميزند  هايشان درهم مي ها و اراده ها و خواست ها و ديدگاه ها و انديشه روح

آورند که همان هويت جامعه است، اصالت اجتماعي است. بر مبناي اين تصوير، هم  پديد مي

فرد اصيل است و هم جامعه؛ افراد هم هويّت شخصي دارند و هم هويّت اجتماعي؛ سرنوشت 

ه مشترک بر آنها حاکم خواهد بود؛ جامعه، نيز قانون و سنّت مستقّل خود را خواهد داشت؛ جامع

عنوان موضوع مستقل، توسط رشته مستقلي به نام علم االجتماع مورد پژوهش و مطالعه قرار  به

شناسي مورد مطالعه  گونه که فرد/افراد نيز توسط دانش ديگري به نام روان خواهد گرفت، همان

واقع خواهند شد؛ و نهايتاً درنتيجه اين نوع ترکيب خاص، روح جمعي، شعور جمعي، وجدان 
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آيد که نوعاً بر شعور و وجدان و ميل و  ميل جمعي، ارادۀ جمعي و عمل جمعي پديد مي جمعي،

 (.81و  81تا:  عاطفه و اراده و عمل فردي غلبه دارد )مطهري، بي

 گیری نتیجه 

خواننده اکنون به روشني دريافته است که آنچه در چکيدۀ اين مقاله در تنافي آرا مرحوم عالمه 

حوه و نوع حيات جامعه ادّعا شده بود، صحّت دارد. نوشته ايشان در اصول طباطبايي در زمينۀ ن

فلسفه و روش رئاليسم کامالً صريح و گوياست که اجتماع/جامعه امري اعتباري و وحدت آن 

قائم به معتبر است. اجتماع/جامعه در زمرۀ اعتباريات عملي و ريشه گرفته از عواطف و 

است. همانند ادراکات نظري، حقيقي نيست که ريشه در احساسات و اراده و خواست انسان 

االمر داشته باشد. بلکه معلول نياز و احتياج و ضرورت و اضطرار انسان  واقعيت و عينيّت و نفس

نوعان است تا از طريق اجتماع، بهتر بتواند نيازهاي اساسي جسماني  به استخدام بيشتر و بهتر هم

که مستنبط و مستظهر به  تفسير الميزاننوشتۀ ايشان در  خود را مرتفع سازد. درست به عکس،

آيات شريفۀ قرآني است و عمدتاً از آيات مربوط به امّت )در معناي جامعه( استنباط شده است، 

براي جوامع، حيات عيني و خارجي و حقيقي و تکويني قائل بوده و نقش و تأثير و نفوذ آن بر 

رو، در زمينۀ اصالح و  اين کند. از و نفوذ فرد بر فرد تصوير مي فرد و افراد را برتر از نقش و تأثير

دهد تا به اصالحات فردي. عالمه در اين  بهبود افراد جامعه، تقدم را به اصالحات اجتماعي مي

وهذه الرابطۀ الحقيقيه؛ تؤدّي إلي کينونۀ اُخري؛ فيتکوّن »همچون   مکتوب تعبيرات گويائي آورده

فرسائي و مجازگويي و استعاره  روشن است که اين تعبيرات نثرسرائي و قلم«. في المجتمع و... 

نويس است که اين  نويسي يک اديب نيست بلکه تعبيرات دقيق يک فيلسوف سخت و تشبيه

 همان ايراد اول است.

القاعده و بنا بر فرض، بايد سبب  و امّا ايراد دوم اين است که روابط حقيقي بين افراد علي

ودي حقيقي جديدي به نام جامعه شود، نه اينکه رابطۀ حقيقي بين فرد و جامعه منجر تولّد موج

و اين رابطه حقيقي بين »عبارت ايشان دقّت کنيد:   به پيدايش کينونۀ جديدي در جامعه شود! به

شود ... پس در جامعه  ناچار منجر به پيدايش عينيت ديگري در جامعه مي شخص و جامعه به
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. حال سؤال اين است که اگر جامعه 1«يابد شود/تکوين مي ا فرد، متکوّن ميسنخ ب چيزي هم

عبارت ديگر، آيا روابط و  موجود هست، پس ديگر چه لزومي دارد که مجدّداً ايجاد شود؟ به

تعامل و فعل و انفعال و کنش و واکنش حقيقي بين افراد و آحاد مردم است که جامعه و اُمّت را 

کند و  بط بين افراد و اشخاص با جامعه است که جامعه جديدي را متولد ميآورد يا روا پديد مي

گيري جامعه )اعمّ از  رو نحوۀ تصوير و ترسيم ايشان از تولّد و شکل بخشد؟ ازاين کينونت مي

رسد. درست  نظر نمي اي و مدني( داراي ابهام بوده و چندان روشن به اجتماع خانوادگي، عشيره

هاي  :  روابط متقابل فشردۀ افراد با يکديگر دائماً جوامعي با ماهيتاين است که گفته شود

آفريند که همواره با تجديد و نو شدن اين روابط،  مختلف )فرهنگي، اقتصادي، سياسي و...( مي

شود. ممکن است ديروز ماهيتي مادّي و  يابد و دائماً نو مي تغييريافته و ماهيّت جديد مي

ها با يکديگر، ماهيتي معنوي و فرهنگي پيدا  با تغيير نوع روابط انساناقتصادي داشته، و امروز 

کند. جامعۀ مادي ديروز به جامعۀ فرهنگي امروز مبدّل گردد. پس مالک، روابط متقابل افراد با 

 !.8يکديگر است و نه روابط فرد يا افراد با جامعه

 منابع

فرهنگي اجتماعي، شمارۀ  معرفت، «اجتماعي علوم عالمه طباطبايي و فلسفه»(، 1616ـ آقاجاني، نصراهلل )

 .31ـ81، ص12

هاي  دوفصلنامه نظريه، «منشأ حيات اجتماعي از نظر عالمه طباطبايي»(، 1611نژاد، يحيي ) ـ بوذري

 .38ـ31، ص8، شمارۀ 8، دورۀ اجتماعي متفکران مسلمان

، «بازخواني ديدگاه عالمه طباطبايياعتباريات اجتماعي و نتايج معرفتي آن، »(، 1618ـ پورحسن، قاسم )

 .01ـ30، ص63، شمارۀ 1، دورۀ حکمت و فلسفه

اجتماعي عالمه _کارکرد نظريۀ ادراکات اعتباري در انديشۀ سياسي»(، 1613فر، عبدالرسول ) ـ حسني

 .860ـ811، ص1، سال نوزدهم، شمارۀ کالمي_هاي فلسفي پژوهش، «طباطبايي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
و هذه الرابطۀ الحقيقيۀ بين الشخص والمجتمع، المحالۀ تؤدّي إلي کينونۀ اُخري في المجتمع ... فيتکوّن في  1

 اللفرد الخ.المجتمع سنخٌ م

و در پايان به روح بلند آن فيلسوف و مفسّر و احياگر بزرگ دانش سازنده إالهيات اجتماعي و فلسفه اجتماع در  8

 کنيم. و لِلهِ الحمد من اوّله إلي آخره. فرستيم و به راه و رسم و مشي و سيره علمي او اقتدا مي عصر حاضر درود مي
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شرايط »(، 1616) ابوالفضلمرشدي،  ؛محمدتوکل،  ؛سيدمحمداميناد، ر زاده، سيدحميد؛ قانعي ـ طالب

اجتماعي در فلسفۀ اجتماعي عالمه طباطبايي در پرتو مقايسۀ تطبيقي با فلسفۀ اجتماعي  امکان علوم

 .23ـ99، ص1، شمارۀ 3، دورۀ هاي اجتماعي متفکران مسلمان نظريه، «کانت

 قم: انتشارات صدرا.  ،8، ج و روش رئاليسماصول فلسفه تا،  ـ طباطبايي، محمدحسين، بي

 ، قم: منشورات جماعۀ المدرّسين في الحوزۀ العلميۀ.3، جتفسير الميزانتا،  ـ طباطبايي، محمدحسين، بي

، «شناختي عالمه طباطبايي شناختي و معرفت نظريۀ فطرت و آراي جامعه »(، 1613نژاد، محمد ) ـ غفوري

 .03ـ91، ص66ال دوازدهم، شماره ، سپژوهي ديني دوفصلنامه انسان

شناسي امروز،  شناسي قرن نوزدهم، در: طرح مسائل جامعه ، مسائل نادرست جامعه1190ـ گورويچ، ژرژ، 

 .1631گهر، تهران، انتشارات پيام،  ترجمه عبدالحسين نيک

تطبيقي بررسي »(، 1610مرعشي، سيدمنصور؛ چراغيان، جعفر؛ صفايي مقدم، مسعود؛ ولوي، پروانه ) ـ 

هاي آن در برنامه آموزش فلسفه  تفکر اجتماعي در انديشۀ عالمه طباطبايي و ليپمن و استخراج داللت

 .123ـ131، ص1، سال سوم، شمارۀ فصلنامه مسائل کاربردي تعليم و تربيت اسالمي، «براي کودکان

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمي.جامعه و تاريختا،  مطهري، مرتضي، بي ـ 

، قم: 8محمدحسين طباطبايي، جلد  حواشي بر اصول فلسفه و روش رئاليسم،تا،  ، مرتضي، بيـ مطهري

 تا. انتشارات صدرا، بي


