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چکیده
ــه رغــم انتشــار و ترجمــه مهجــور  ــر صــدر ب ــاک شــهید ســید محمدباق ــا اندیشــه  های تابن ب

مانــده و اندیشــه نظام  منــد و نظــام ســاز او، درخــور توجــه ویــژه و بهره  گیــری بیشــتر اســت. 

ایشــان از متــن منابــع دینــی بــه ارائــه نظریــه اســتخاف مبــادرت کــرده و بــرای فکــر و اراده 

آدمــی جایــگاه ویــژه قائــل بــوده و تحقــق قانون  مــداری و ســنت  های الهــی را تحــت عنــوان 

ســنت  های موضوعــی، بــر پایــه خواســت و اراده انســانی تبییــن کــرده و نســخه دینــی را تنهــا 

ــه تــاش شــده موقعیــت  ــد. در ایــن مقال ــرای حــل مســائل پیــش روی بشــر می  دان نســخه ب

ــر  ــی، از منظ ــنن اله ــا س ــاط آن ب ــاع و ارتب ــول اجتم ــکل  گیری و تح ــرد در ش ــر و اراده ف فک

صــدر مــورد واکاوی قــرار گیــرد.
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ــازی. ــدن س ــی، تم ــه آرمان ــی، نمون ــای اجتماع ارزش  ه
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مقدمه:
از میــان اندیشــمندان مســلمان فارابــی )متولــد 259 ه.ق( معتقــد اســت کــه "نظــام جامعــه فاضلــه 

گاهــی انســانی اســتوار اســت و جامعــه ضــد فاضلــه هــر قــدر از ایــن  سراســر بــر شــناخت و آ

ــی،1385  ــد." )رجب ــعادت محروم  ان ــه س ــتیابی ب ــدازه از دس ــان ان ــه هم ــد، ب ــره باش ــی به ــر ب عنص

ــر  ــار از عناص ــانی و اختی ــال انس ــعادت، کم ــناخت س ــی، ش ــت آدم ــه وی معرف :29( در اندیش

تعییــن کننــده در ترســیم مدینــه فاضلــه بــه شــمار مــی  رود. وی بیــن اراده و اختیــار فــرق قائــل 

ــر  ــوده، در براب ــل ب ــه و تعق ــته از اندیش ــزش برخاس ــل و انگی ــار، می ــه اختی ــاور دارد ک ــده و ب ش

اراده کــه انگیزشــی از روی احســاس و تخیــل اســت. )همــان: 30( او در تحلیل  هــای خــود ســعی 

دارد تــا بــرای عنصــر اختیــار نقــش مهمــی قائــل شــود و در عیــن پذیــرش نقــش ســایر عوامــل 

ــدی  ــر "همانن ــا بســتاند." )همــان:30( او ب ــی را از آنه ــر آفرین ــاری، جب طبیعــی و اکتســابی و اعتب

ــل،  ــی، تعق گاه ــی، 1385 :39( او آ ــد می  کند.")رجب کی ــواره[ تأ ــا اندام ــده [ی ــم زن ــه و ارگانیس جامع

فکــر، اراده و اختیــار را وجــه متمایــز جامعــه و ارگانیســم دانســته اســت. از منظــر او قانونمنــدی 

خاصــی فراتــر از قوانیــن حاکــم بــر روابــط افــراد بــر جامعــه حاکــم نیســت.")همان: 38( از آنجــا 

کــه ایشــان عامــل پیدایــش همبســتگی اجتماعــی را محبــت می  دانــد و اســتقرار ایــن همبســتگی 

را در گــرو اجــرای عدالــت می  دانــد، )رجبــی: 43( می  تــوان در اندیشــه او دو عنصــر فکــر و اراده و 

قانونمنــدی و ســنت را ســراغ گرفــت،  گرچــه اینکــه محبــت بــر عنصــر اراده و خواســت و گرایش 

فــردی اســتوار اســت و عدالــت بــر پایبنــدی بــه حضــور ضوابــط و قواعــدی کــه میــزان رفتــار 

ــت  ــه صراح ــه ب ــت ک ــی اس ــوان محق ــه عن ــی ب ــن طوس ــه نصیرالدی ــی  رود. خواج ــمار م ــه ش ب

ــن کلــی  ــی را شــناخت قوانی ــد. وی هــدف علــم مدن ــد می  کن کی ــر وجــود حقیقــی جامعــه تأ ب

ــور  ــوان حض ــاس می  ت ــن اس ــر ای ــر دارد. )همــان: 147( ب ــی را در ب ــت عموم ــه مصلح ــد ک می  دان

ــاد  ــیدن آح ــرار داد. او راه رس ــان ق ــورد اذع ــق را م ــن محق ــه ای ــی در اندیش ــنت  های اجتماع س

جامعــه بــه کمــال حقیقــی را تعــاون اجتماعــی آنهــا می  دانــد )همــان: 48( و ثمــره علــم مدنــی را 

ــی همبســتگی  ــد. او همچــون فاراب ــه قــدر اســتطاعت انســانی قلمــداد می  کن ــرات ب اشــاعه خی

اجتماعــی را احســاس الفــت و محبــت میــان افــراد جامعــه می  دانــد و تفــاوت جامعــه فاضلــه و 

غیــر فاضلــه را در رأی و عقیــده مشــترک میــان آحــاد افــراد جامعــه جســتجو می  کنــد. )همــان: 162( 

پــس می  تــوان گفــت کــه او نیــز همچــون فارابــی بــر دو عنصــر معرفــت و فکــر و اراده و عنصــر 

کیــد می  کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، هــر دوی ایــن دو اندیشــمند بــر عامــل  ســنت و قانون  منــدی تأ



65 یاز واای احا دی  ماه باز  نها سها دنمایاار زام

65

ــد. ــان کرده  ان ــی اذع ــاخت گرای ــی و س گرای

گاهــی  شــهید ســید محمدباقــر صــدر در نظــام ســازی اجتماعــی خویــش بــر عنصــر فکــر و آ

ــای  ــامی در حوزه  ه ــی اس ــازی الگوی ــام س ــرد نظ ــا رویک ــاش دارد ب ــرده و ت ــد ک کی ــان تأ انس

فلســفی و اقتصــادی و اجتماعــی ارائــه کنــد. دو کتــاب »اقتصادنــا« و »فلســفتنا« سال  هاســت کــه 

مــورد اســتفاده نواندیشــان و روشــنفکران دینــی اســت و کتــاب ارزشــمند »مجتمعنــا« کــه حــاوی 

نظــرات اســتاد و در بــر دارنــده نکاتــی بدیــع دربــاره نظــام اجتماعــی اســام بــوده، توســط یکــی 

از شــاگردان ایشــان منتشــر گردیــده اســت. »المدرســه القرآنیه« و»االســالم یقــود الحیاه« نیــز حاوی 

دیدگاه  هــای اجتماعــی صــدر هســتند.

ــرای  ــی ب ــام اجتماع ــرده و نظ ــه ک ــم عرض ــرآن کری ــه ق ــه  ای ک ــدر، نظری ــهید ص ــاد ش ــه اعتق ب

ــه االنســانیت« و  ــه اســتخاف« اســت کــه آن را »خاف ــا کــرده، »نظری ــه آن بن ــر پای انســان را ب

ــم، 1388: 46(. ــد )ر.ک. حکی ــام می  نه ــاء« ن ــهاده االنبی »ش

در ایــن نوشــتار بــا تبییــن نپذیرفتــن اصالــت فلســفی جامعــه از ســوی صــدر بــر آن هســتیم تــا 

ــم: ــر پاســخ دهی ــه پرســش  های زی ب

تمدن اسامی بر کدام عناصر پایه  ای مبتنی است؟

موقعیت آن عناصر از نظر عامل گرایی و ساختارگرایی چگونه است؟

نفی اصالت فلسفی و پذیرش اصالت اجتماعی برای جامعه
ممکــن اســت کســی وجــود حقیقــی و واقعــی بــرای جامعــه متصــور نباشــد؛ ولــی بــه اعتبــار 

منشــأ انتــزاع خارجــی، بــرای اجتمــاع انســانی، اصالــت اجتماعــی قائــل باشــد و بــه همیــن 

ــوان  ــت، می  ت ــن جه ــرد. از ای ــر بگی ــه در نظ ــرای جامع ــی ب ــت و حقوق ــر، اولوی ــبب، تأثی س

ــه پذیــرش وجــود حقیقــی  ــزم ب ــدون آنکــه ملت ــرد و حــق اجتمــاع ســخن گفــت؛ ب از حــق ف

ــان  ــزدی بی ــاح ی ــتاد مصب ــط اس ــت توس ــه صراح ــب ب ــن مطل ــه ای ــان ک ــد، چن ــا ش ــرای آنه ب

شــده و در کلمــات شــهید صــدر مشــاهده می  شــود. بــا اینکــه وی اصالــت جامعــه را نمــی 

پذیــرد؛ ولــی اســام نخســتین بــار بــرای فــرد و جامعــه حقــوق مجــزا قائــل شــده اســت. پــس 

گرچــه صــدر، بــرای جامعــه همچــون فــرد حســاب و کتــاب قائــل اســت؛ امــا ایــن بــه معنــای 

وجــود مســتقلی بــرای جامعــه نیســت؛ بلکــه بــه ایــن معناســت کــه رفتارهــای آدمــی برخــی 

در حــوزه فــردی اثــر مثبــت و منفــی بــه همــراه دارد و برخــی پهنــه اجتمــاع یــا تاریــخ انســانی 
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ــاور دارد  ــذا او ب ــز می  گــردد؛ ل ــاب متمای ــن جهــت دارای حســاب و کت ــوردد و از ای را درمی  ن

ــه  ــرده ک ــه ک ــی ارائ ــه داده و قوانین ــی ارائ ــات و زندگ ــرای حی ــدی ب ــف جدی ــام تعری ــه اس ک

حقــوق فــرد و جامعــه در آن ماحظــه شــده اســت )صــدر، فلســفتنا:43(؛ بنابرایــن، از منظــر صــدر، 

جامعــه، هســتی  ای در برابــر فــرد نــدارد. صــدر بــا نفــی وجــود حقیقــی همچــون وجــود افــراد 

بــرای جامعــه بــاور دارد: تفــاوت رفتــار فــردی و اجتماعــی در همــان بعــد ســوم [یعنــی مــوج 

آفرینــی در ســطح گســترده اجتماعــی [اســت و نیــازی نیســت کــه وجــودی حقیقــی و فلســفی 

بــرای جامعــه قائــل شــویم )حکیــم، 1388: 178-172(. او تصریــح می  کنــد کــه نبایــد توهــم شــود 

کــه مــا نیــز ماننــد اروپایی  هــا اعتقــاد داریــم کــه جامعــه در تقابــل و تمایــز وجــودی بــه ســر 

ــاوت دارد.  ــه تف ــل جامع ــا عم ــرد ب ــل ف ــه عم ــت ک ــن اس ــم ای یی ــا می  گو ــه م ــرد. آنچ می  ب

عمــل فــرد دارای دو وجــِه علــت فاعلــی و علــت غایــی اســت؛ امــا وقتــی علــت مــادی هــم 

ــر  ــوردد و در بســتر اجتمــاع دارای اث ــه اجتمــاع را هــم درن ــرد در صحن ــی کار ف وارد شــد یعن

شــود، آن زمــان ایــن کار را کار اجتمــاع می  نامیــم. از ایــن جهــت آن فاعــل در پیشــگاه 

ــدر، 86-1428:87(. ــود )ص ــر می  ش ــد حاض خداون

نظریه استخالف و تولید عناصر اصلی تمدن سازی اسالمی
ــرای  ــه  ای کــه قــرآن کریــم عرضــه داشــته و نظــام اجتماعــی را ب ــه اعتقــاد شــهید صــدر نظری ب

ــانیت« و  ــه االنس ــه آن را »خاف ــوده ک ــتخاف« ب ــه اس ــرده، »نظری ــا ک ــه آن بن ــر پای ــان ب انس

ــات آن  ــا دیگــر نظری ــه ب ــن نظری ــاوت ای ــا: 46( تف ــده اســت. )ر.ک. مجتمعن ــاء« نامی »شــهاده االنبی

اســت کــه بــه انســان در برابــر خالقــش اســتقال نمی  دهــد. نظریــه  ای اســت اخاقــی، تربیتــی 

ــم انســان. ــر تکری ــی ب تکاملــی، انســانی و مبتن

به اعتقاد صدر در استخاف دو عنصر نهفته است: )صدر، االسام یقود...، 1429:61(

ــی امانــت   احســاس مســئولیت: امانــت صــورت پذیــرش خافــت و خافــت صــورت اعطای

ــت  ــن امان ــد: »ای ــان می  فرمای ــت  داری انس ــورد امان ــه در م ــزاب ک ــوره اح ــه 72 س ــت. از آی اس

ــاء کردنــد کــه بپذیرنــد« اســتفاده می  شــود کــه ایــن  ــه کوه  هــا هــم عرضــه کردیــم و آنهــا آب را ب

ــد  ــوه آن بع ــاره ک ــه درب ــود ک ــکار می  ش ــت و آش ــی اس ــه تکوین ــوده؛ بلک ــی نب ــت تکلیف امان

چهــارم معنــا نــدارد؛ ولــی در مــورد انســان بــه لحــاظ خلقــت و فطــرت معنــا دارد و از عبــارت 

.َیْحِمْلَنهــا.واشــفقن.ِمْنهــا. ــَماَواِت.واالرض.َو.الِْجَبــاِل.فابیــن.انَّ .السَّ ــا.َعَرْضَنــا.االمانــه.َعِلــیِّ َأنَ
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 اســتفاده می  شــود کــه ایــن ســنت هــم ماننــد بقیــه  وَ.حَمَلَهَــا.االنســان.انْــهَ.کانَ.ظَلُومــاً.جَهُــوالً
ــت )همــان: 200-191(. ــرپیچی اس ــی و س ــل تخط ــنت  ها قاب س

امانت  داری 
مســئولیت بــه آزادی منجــر می  شــود چــون بــدون آزادی مســئولیت بی  معنــا اســت. أَنـَـا.هدینــاه.

ا.کفــورا ) انســان /3( ا.شــاکرا.َو.أَمَّ الســبیل.أَمَّ
ــه  ای  ــار همچــون پای ــط و مواهــب در اختی ــه محی ــراد نســبت ب ــدگاه تعهــد اف ــن دی پــس در ای

ــی [ ــه و عنصــر دوم انســان را از تفکــر تفرعن ــرار گرفت ــد ق کی ــن ســرمایه تعامــات مــورد تأ تری

ــه  ــاز داشــته و زمینــه بندگــی خــدا را فراهــم می  ســازد؛ از ایــن رو ب یــا خودپرســتی[ و طغیــان ب

ــه آموزه  هــای  ــر پای ــم و آن عنصــر آزادگــی اســت کــه ب ــن اندیشــه راه می  یابی عنصــر ســوم در ای
ــود.1 ــل می  ش ــت حاص ــو عبودی ــی در پرت دین

پذیرش و درون شدگی استخاف آثار دیگری را نیز به همراه دارد، از جمله:
تکریم آدمی2

عزت آدمی3

مقاومت در برابر هوای نفس4 
پذیرش نقش هدایت  گری دین :5

1.  العبدیه جوهره کنهها الربوبیه. )خطابات امام صادق به فضیل ابن عیاض(
ــر مرکب  هــا[ برنشــاندیم و از  ــا ]ب ــان را در خشــکی و دری ــدان آدم را گرامــی داشــتیم و آن ــه راســتی مــا فرزن 2. و ب
ــم.  ــری آشــکار دادی ــر بســیاری از آفریده هــای خــود برت ــا را ب ــم و آنه ــه ایشــان روزی دادی ــزه ب چیزهــای پاکی

)اســراء آیــه 70(
ــر را از آنجــا بیــرون خواهــد کــرد  ــر اســت آن زبون ت ــم قطعــًا آنکــه عزتمندت ــه برگردی ــه مدین 3.  می گوینــد اگــر ب
و]لــی[ عــزت از آن خــدا و از آن پیامبــر او و از آن مؤمنــان اســت لیکــن ایــن دورویــان نمی داننــد. )منافقــون آیــه 8(

4 . هــر کــس ســربلندی می خواهــد ســربلندی یکســره از آن خداســت ســخنان پاکیــزه بــه ســوی او بــاال مــی رود و کار 
شایســته بــه آن رفعــت می بخشــد و کســانی کــه بــا حیلــه و مکــر کارهــای بــد می کننــد عذابــی ســخت خواهنــد 

داشــت و نیرنگشــان خــود تبــاه می گــردد. )فاطــر آیــه 10(
5.  بگــو آیــا از شــریکان شــما کســی هســت کــه بــه ســوی حــق رهبــری کنــد بگــو خداســت کــه بــه ســوی حــق 
ــرار  ــروی ق ــورد پی ــد ســزاوارتر اســت م ــری می کن ــه ســوی حــق رهب ــه ب ــا کســی ک ــد پــس آی ــری می کن رهب
گیــرد یــا کســی کــه راه نمی نمایــد مگــر آنکــه ]خــود[ هدایــت شــود شــما را چــه شــده چگونــه داوری می کنیــد. 

)یونــس آیــه 35(
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ره پویی راه تکاملی انبیاء1 
پذیرش الگوهای دینی2

تفسیر معنایی وسیع دنیوی و اخروی از زندگی 

امیدواری به زندگی، آینده دنیوی و حیات پس از مرگ

 اتکای به امام غایب حاضر

ساخت فردی جازم و عازم از آدمی

استخالف راهی برای طراحی نظام سازی
صــدر بــا تبییــن مراحــل اســتخاف، راهــی را بــه ســوی نظــام ســازی می  گشــایند. ایشــان برایــن 

بــاور اســت کــه اســتخاف در دو مرحلــه صــورت می  گیــرد.

ــوان  ــه عن ــت ب ــت. جماع ــح اس ــری صال ــت بش ــتخاف جماع ــه اس ــت مرحل ــه نخس  مرحل
جماعــت در پیشــگاه خداونــد مســئول  اند.3

مرحلــه دوم اســتخاف افــراد اســت کــه زمینــه مالکیــت خصوصــی را فراهــم می  کنــد و اســتخاف در 

ایــن مرحلــه از طــرف جماعــت بــه افــراد واگــذار می  شــود؛ بنابرایــن مالکیتــی کــه بــا حقــوق دیگــران 

متعــارض باشــد بــه رســمیت شــناخته نمی  شــود.

صدر سه مرحله حضور بشر در زمین را مطرح می  کند:

مرحلــه اول مرحلــه زمینه  ســازی بــرای اســتخاف اســت کــه پــس از توبــه آدم ابوالبشــر و فراگیــری 

اســماء الهــی آغازیــدن گرفــت. انقــاب درونــی انســان ســبب تکامــل او شــد، اســماء الهــی را 

آموخــت و خافــت الهــی را بــر عهــده گرفــت تــا اســاس جامعــه انســانی پــی ریــزی شــود.

1.  و آنــان کــه کافــر شــده اند می گوینــد چــرا نشــانه ای آشــکار از طــرف پــروردگارش بــر او نــازل نشــده اســت ]ای 
پیامبــر[ تــو فقــط هشــداردهنده ای و بــرای هــر قومــی رهبــری اســت. )رعــد آیــه 7(

3  قطعــا بــرای شــما در ]اقتــدا بــه[ رســول خــدا سرمشــقی نیکوســت بــرای آن کــس کــه بــه خــدا و روز بازپســین امید 
دارد و خــدا را فــراوان یــاد می کنــد. )احــزاب آیــه 21(

خداســت کــه آســمان  ها و زمیــن را آفریــد و از آســمان آبــی فرســتاد و بــه وســیله آن از میوه هــا بــرای شــما روزی 
بیــرون آورد و کشــتی را بــرای شــما رام گردانیــد تــا بــه فرمــان او در دریــا روان شــود و رودهــا را بــرای شــما 
مســخر کــرد )32( و خورشــید و مــاه را کــه پیوســته رواننــد بــرای شــما رام گردانیــد و شــب و روز را ]نیــز[ مســخر 
شــما ســاخت )33( و از هــر چــه از او خواســتید بــه شــما عطــا کــرد و اگــر نعمــت خــدا را شــماره کنیــد نمی توانید 

آن را بــه شــمار درآوریــد قطعــًا انســان ستم پیشــه ناســپاس اســت )ابراهیــم:32-34(
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مرحله دوم مرحله  ای است که باید بر اساس فطرت الهی خافت صورت می  پذیرفت.1

مرحلــه ســوم مرحلــه اختــاف نــام دارد. مرحلــه  ای کــه در آن مــردم از فطــرت فاصلــه گرفتنــد و 
انبیــای الهــی آمدنــد تــا او را بــه فطرتــش برگرداننــد.2

گاهــی و مهــارت افــراد  بــه بــاور صــدر، تجربــه و ممارســت عملــی در زمیــن باعــث شــد تــا آ

ــا  ــا و قابلیت  ه ــر برخورداری  ه ــاد رود و از نظ ــه ازدی ــا رو ب ــات آنه ــد، امکان ــش یاب افزای

ــه اســتغال  ــدار شــد و زمین متفــاوت شــود؛ درنتیجــه، اختــاف در ســاحت اجتماعــی پدی

ــف  ــوی، ضعی ــراد ق ــه ســه دســته اف ــگاه جامعــه ب ــت فراهــم آمــد. آن ــان موقعی ــرای صاحب ب

ــدت  ــه وح ــد و جامع ــود آمدن ــه وج ــتضعفین ب ــتغلین و مس ــد، مس ــیم ش ــط تقس و متوس

فطــری  اش را از دســت داد. مرحلــه بعــد ورود پیامبــران بــه صحنــه اجتمــاع اســت. از ایــن 

رونــد ضــرورت بازســازی روحــی، معنــوی و تربیتــی از ســوی انبیــا بیــش از پیــش آشــکار 

ــازی  ــرورت بازس ــه ض ــور ک ــان ط ــت هم ــد. درس ین ــر« گو ــاد اکب ــدان »جه ــه ب ــود ک می  ش

ــاد  ــدان »جه ــه ب ــده ک ــکار ش ــتکبار آش ــا اس ــارزه ب ــی و مب ــبات اجتماع ــات، مناس ارتباط

ــد. ین ــر« گو اصغ

جهت  دهی عقل زمینه  ساز رعایت مصالح جمعی
صــدر ســه عنصــر را در درون انســان متمایــز کــرده اســت: حــب ذات، عقــل مفکــر، محتــوای 

تفکــر و اراده منفــذه.

ــزه و اراده را  ــوان غری ــطه آن می  ت ــه واس ــه ب ــت ک ــی اس ــی آدم ــر درون ــن عنص ــل مهم  تری عق

هــم جهــت کــرد و راه را بــرای رفتارهــای چــون گذشــت و ایثــار گشــود. چــون دنیــا مزرعــه 

ــران و  ــا دیگ ــد ب ــد، پیون ــار، زه ــا ایث ــر ب ــد مگ ــت نمی  آی ــه دس ــت و آن ب ــود اوس ــرت خ آخ

ــح جمعــی. ــت مصال رعای

1  مــردم امتــی یگانــه بودنــد پــس خداونــد پیامبــران را نویــد آور و بیــم دهنــده برانگیخــت و بــا آنــان کتاب ]خــود[ را 
بــه   حــق فــرو فرســتاد تــا میــان مــردم در آنچــه بــا هــم اختــالف داشــتند داوری کنــد و جــز کســانی کــه ]کتــاب[ 
بــه آنــان داده شــد پــس از آنکــه دالیــل روشــن بــرای آنــان آمــد بــه خاطــر ســتم ]و حســدی[ کــه میانشــان بــود 
]هیــچ کــس[ در آن اختــالف نکــرد پــس خداونــد آنــان را کــه ایمــان آورده بودنــد بــه توفیــق خویــش بــه حقیقــت 
آنچــه در آن اختــالف داشــتند هدایــت کــرد و خــدا هــر کــه را بخواهــد بــه راه راســت هدایــت می کنــد )بقــره:213(

2  و چــون پــروردگار تــو بــه فرشــتگان گفــت مــن در زمیــن جانشــینی خواهــم گماشــت ]فرشــتگان[ گفتند آیــا در آن 
کســی را می گمــاری کــه در آن فســاد انگیــزد و خون  هــا بریــزد و حــال آنکــه مــا بــا ســتایش تــو ]تــو را[ تنزیــه 

ــم کــه شــما نمی دانیــد )بقــره:30( ــه تقدیســت می پردازیــم فرمــود مــن چیــزی می دان می کنیــم و ب
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 با این رویکرد:
ـ اولین محرک رفتار آدمی غرایز است.

ـ غرایز نیازمند توجیه و هدایت فکری و عقل است تا سره را از ناسره جدا سازد.

ـ فکر محصول تاش علمی آدمی است.

ـ اراده ابزاری است برای تحقق آنچه بر خود الزم می  داند.

ــری  ــوای فک ــه از محت ــی ک ــت و در صورت ــی اس ــردی و اجتماع ــلوک ف ــد س ــن فرآین ــه ای نتیج

درســت ناشــی شــده باشــد صحیــح و در غیــر ایــن صــورت ناصحیــح خواهــد بــود. بــرای نمونــه 

ــایش و  ــد و آس ــرا می  خوان ــرادری ف ــق ب ــت ح ــوری و رعای ــت مح ــه عدال ــت او را ب ــر درس فک

ســعادت را بــرای خــود و هــم نوعانــش خواهــان اســت و اگــر تفکــر و تعقــل از ســاحت توحیــد و 

معــاد فاصلــه گرفــت، اراده او تحــت کنتــرل غرایــز رنــگ نایافتــه از تفکــر صحیــح قــرار گرفتــه و 

بــه تســخیر عناصــر در اختیــار بــدون ضابطــه ارزش  هــای انســانی مبــادرت می  کنــد و مصــداق 

کال.انَّ.االنســان.لیطغی.انَّ.رَآهُ.اســتغنی می  شــود.1 

رفع مسائل اجتماعی با توازن ارزش  های فردی و اجتماعی
ــب  ــی دارای ح ــه آدم ــده ک ــی ش ــن ناش ــی از ای ــئله اجتماع ــاس مس ــه اس ــاور دارد ک ــدر ب ص

ذات بــوده و ایــن حــب بــا مصالــح جامعــه انســانی در تعــارض اســت. از آنجــا کــه مکاتــب 

ســرمایه  داری، کمونیســتی و دیگــر مرام  هــای بشــری راهــی بــرای حــل ایــن تعــارض ندارنــد؛ 

بنابرایــن، قــادر بــه رفــع ایــن مشــکل اساســی نیســتند. ایــن دیــن الهــی اســام اســت کــه بــا 

ــت  ــاب و حاکمی ــاداش و عق ــرت، پ ــا و آخ ــردن دنی ــر ک ــب ذات و درگی ــردن ح ــت  دار ک جه

ــوی  ــه نح ــد؛ ب ــت ده ــرل و جه ــان را کنت ــی انس ــد خودخواه ــر می  توان ــم و بصی ــدای علی خ

کــه صــاح خــود را در گــرو ایثــار، گذشــت، رأفــت و مهربانــی بدانــد. ایــن شــرایط نــه تنهــا 

ــان  ــود هم ــه خ ــد؛ بلک ــع می  کن ــارض را رف ــه تع ــر گون ــرده و ه ــن ک ــه را تأمی ــح جامع مصال

حــب ذات، نیــروی عظیمــی را در اختیــار مصالــح عالیــه قــرار می  دهــد. پــس اســام از یــک 

ــه  ــر پای ــه ب ــد ک ــد می  کن ــاق جدی ــد اخ ــر تولی ــوی دیگ ــون و از س ــی را دگرگ ــر آدم ــو تفک س

رضایــت الهــی اســتوار اســت.

1  و اگــر مــردم شــهرها ایمــان آورده و بــه تقــوا گراییــده بودنــد قطعــًا برکاتــی از آســمان و زمین برایشــان می گشــودیم؛ 
ولــی تکذیــب کردنــد پس بــه ]کیفــر[ دستاوردشــان [گریبــان[ آنــان را گرفتیم. )اعــراف:96(
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ــی،  ــح عموم ــده مصال ــی در بردارن ــای اخاق ــب ذات و معیاره ــازی ح ــگ س ــا هماهن ــن ب دی

ســعادت و عدالــت اولیــن گام را بــرای برقــراری جامعــه انســانی بــر مــی  دارد. بــر ایــن مبنــا میــان 

مفاهیــم ارزشــی فــردی و جمعــی تــوازن برقــرار می  کنــد. پــس کار دیــن در ایــن خصــوص بــه 

ــرد: ــورت می  پذی ــیوه ص دو ش

اول: ارائــه تفســیر واقعــی از زندگــی. بــر ایــن ســلوک آیــات 46 ســوره فصلــت، 15 جاثیــه، 97 

نحــل، 8-6 زلزلــه و 121-120 توبــه داللــت دارد.

دوم: نهادین سازی اخاقی جدید.

ــی  ــرت آدم ــم، 1388: 104(. فط ــود )حکی ــداد می  ش ــان قلم ــری انس ــاز فط ــن، نی ــدر دی ــر ص از نظ

دارای دو جهــت اســت. از یــک ســو بــرای حــل مشــکات اجتماعــی در انســان تولیــد انگیــزه 

می  کنــد و از ســوی دیگــر از راه گرایــش طبیعــی بــه دیــن  داری، بــرای او امــکان حــل مشــکل 

را بــا هماهنــگ ســازی مصالــح عمومــی و گرایش  هــا و خواســت  های ذاتــی و نفســانی 

ــازد. ــم می  س فراه

ایشــان معتقــد اســت کــه اســام تعریــف جدیــدی بــرای حیــات و زندگــی ارائــه و قوانینــی ارائــه 

کــرد کــه حقــوق فــرد و جامعــه در آن لحــاظ شــده اســت )صــدر، فلســفتنا، بی  تــا: 43( و دیــن بیــن معیــار 

فطــری کار و زندگــی کــه حــب ذات باشــد و معیارهایــی کــه کار و زندگــی شایســته و مطلــوب را 

برپــا می  کنــد کــه ضامــن ســعادت، رفــاه و عدالــت اســت، هماهنگــی برقــرار می  ســازد. معیــار 

نهفتــه در فطــرت آدمــی؛ یعنــی حــب ذات او را بــه مصالــح شــخصی خــود می  خوانــد و معیــار 

ــان مصالــح شــخصی و اجتماعــی دعــوت  ــوازن می ــه تعــادل و ت ــن، او را ب ــه شــده توســط دی ارائ

می  کنــد. ایــن مهــم را دیــن از دو روش انجــام می  دهــد: یکــی از راه تفســیر واقعــی زندگــی و نشــر 

ــد و کار  ــه حســاب می  آی ــی آخــرت ب ــن جهــان، زمینه  ســاز زندگان ــه  ای کــه ای ــه گون آن معــارف ب

ــد می  شــود و آن هنگامــی حاصــل  و تــاش در ایــن راســتا موجــب رضایــت و خشــنودی خداون

شــود کــه فــرد هــر زمــان کــه بــه دنبــال تأمیــن مصالــح خویــش اســت، مصالــح جامعــه را نیــز 

تأمیــن می  کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، بــا توســعه مفهومــِی کار و تــاش بــرای جامعــه، نفــع و منفعت 

ــرد را  ــن، ف ــس دی ــود. پ ــل می  ش ــرد حاص ــروی ف ــعادت اخ ــی و س ــت اله ــی رضای ــی؛ یعن حقیق

ــه  ــته ک ــت دانس ــك کار را عدال ــان مح ــد و هم  زم ــوق می  ده ــی س ــارکت اجتماع ــوی مش ــه س ب

خشــنودی خــدا را در بــر دارد )پیشــین: 47(.
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مسئولیت حکومت برای تمدن سازی
بر مبنای صدر دولت دو وظیفه را بر عهده دارد:

ایفای نقش تربیتی و جامعه پذیری: در این خصوص دو کار اساسی صورت می  پذیرد:

الف( تربیت و جامعه پذیری بر پایه تفکر و معرفت افزایی

ب( جهت دادن به احساسات و گرایش  ها بر پایه تفکر

2. کنترل از بیرون. )مجتمعنا: 307-289(

ــائل  ــده مس ــرف کنن ــانی و برط ــتعدادهای انس ــازی اس ــکوفا س ــا راه ش ــت را تنه ــان حکوم ایش

اجتماعــی می  دانــد. از ایــن منظــر در قامــت محققــی ســاختارگرا ظاهــر شــده و تمایــز بنیــادی 

ــد. ــادات می  دان ــگ و اعتق ــاخت را در فرهن ــن س ای

تحول در محتوای درونی انسان زمینه تحول در ساحت اجتماعی
صدر انسان را اساس حرکت تاریخی می  داند و باور دارد:

حرکت تاریخی، حرکت دارای غایت است.

علت غایی نگاه به آینده دارد.

آینده هم اینک نیست؛ اما در وجود ذهنی وجود دارد.

وجود ذهنی اساس حرکت تاریخی است.

وجود ذهنی در فکر و اراده انسان تبلور می  یابد.

ترکیب فکر و اراده آینده را می  سازد.

در نتیجه:

اساس حرکت تاریخی را محتوای درونی انسان می  سازد.

پس بنای اجتماعی مبتنی بر این محتوای درونی است.

تحــول در ســاحت اجتماعــی بــر تغییــر و تحــول در محتــوای درونــی انســان مبتنــی اســت؛ از 

ِ.اَل.یغیــر.مــا.بَِقــْوٍم.حتــی.یغیــروا.َمــا.بانفســهم1)رعد/11(. .اهللَّ ایــن رو فرمــودانَّ

1  بــرای او فرشــتگانی اســت کــه پــی در پــی او را بــه فرمــان خــدا از پیــش رو و از پشــت  ســرش پاســداری می کننــد 
در حقیقــت  خــدا حــال قومــی را تغییــر نمی دهــد تــا آنــان حــال خــود را تغییــر دهنــد و چــون خــدا بــرای قومــی 

آســیبی بخواهــد هیــچ برگشــتی بــرای آن نیســت و غیــر از او حمایتگــری بــرای آنــان نخواهــد بود.
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تحقق امت بر پایه نظام معرفتی توحیدی و اراده متناسب با آن
ــای  ــاکله نظام  ه ــی و ش ــی، ارتباط ــای اجتماع ــه نظام  ه ــد ک ــق می  یاب ــگاه تحق ــز آن ــدن متمای تم

فــردی و اجتماعــی بــر مبنایــی خــاص اســتوار باشــد و آنــگاه آن اجتمــاع از هماهنگــی و یکپارچگــی 

برخــوردار می  شــود؛ چنــان کــه فارابــی تمایــز مدینــه فاضلــه را از غیــر فاضلــه، ابتنــای مدینــه فاضلــه 

بــر معرفــت و آگاهــی آدمیــان نســبت بــه ســعادت، کمــال حقیقــی، اراده و اختیــار آن ســعادت در 

ســاحت عمــل دانســته اســت. بــر مبنــای تفکــر صــدر نیــز می  تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه امــت 

اســامی نمــاد تحقــق تمــدن اســامی اســت و تــا زیرســاخت  های تمدنــی مهیــا نباشــد نمی  تــوان 

از امــت اســامی ســخن گفــت و می  تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه ایشــان زیرســاخت تمدنــی را 

فکــر و اراده آدمــی دانســته کــه تنهــا در پرتــو توحیــد گرایــی و معــاد گرایــی در ســاحت تفکر بــه عنوان 

مبنــای نظــام معرفتــی و اراده بــه عنــوان مبنــای احساســات و حــب جهــت  دار شــده توســط تفکــر 

بــه وحــدت می  گرایــد. پــس بــه جــز طــی ایــن مســیر راهــی بــه ســوی وحــدت جامعــه نیســت و 

هــر چــه هســت تشــتت و گسســت اســت. پــس وقتــی جامعــه وحــدت خــود را از نظــر فکــر و اراده 

از دســت داد و بــه تشــتت گراییــد، امــت باقــی نمی  مانــد؛ بلکــه بــه شــبه امــت تبدیــل می  شــود.1 

)المدرســه القرانیــه: 129( در ایــن حالــت چنــد اتفــاق متصــور اســت:

تحمیــل جنــگ از خــارج: ایــن وضعیــت آنــگاه اتفــاق می  افتــد کــه هــر کــس بــه فکــر خویــش 

بــوده و تفرقــه ایجــاد شــده و جامعــه تضعیــف شــده اســت.

ــا بحــران هویــت مواجــه  ــا از دســت دادن نمونــه آرمانــی خویــش ب از خــود بیگانگــی: افــراد ب

ــان در  ــات رضاخ ــد اقدام ــد؛ مانن ــران می  گردن ــای دیگ ــه آرمانی  ه ــال نمون ــه دنب ــده  اند و ب ش

ــه. ــورک در ترکی ــران و آتات ای

تحــول خواهــی جامعــه: در ژرفــای جامعــه بــذر و نطفــه تحــول خواهــی بــرای اعــاده خویــش 

ــد  ــت؛ مانن ــاده اس ــاق افت ــتعمار اتف ــر اس ــر در عص ــان اخی ــن دو جری ــرد. ای ــورت می  پذی ص

جریان  هــای اســام خواهــی. وی بــر وجــود انگیــزه درونــی و بــاور بــه کرامــت و عــزت آدمــی 

ــد..2  ــد می  کن کی ــا تأ ــن دنی در ای

ــما  ــا ش ــا ب ــا از پشــت دیواره ــتحکام  اند ی ــه دارای اس ــی ک ــز در قریه های ــی ج ــته جمع ــه صــورت[ دس ــان ب 1  [آن
نخواهنــد جنگیــد جنگشــان میــان خودشــان ســخت اســت. آنــان را متحــد می پنــداری و]لــی[ دل  هایشــان پراکنــده 

ــه نمی اندیشــند. )حشــر:14( ــد ک ــان مردمانی ان ــرا آن اســت؛ زی
2  ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد ]زنهــار[ امــوال شــما و فرزندانتــان شــما را از یــاد خــدا غافــل نگردانــد و هــر کــس 



دوفصلناهم مطالعات  فرهنگی اجتماعی حوزه         سال اول، شماره  یکم؛ بهار و اتبستان 741396

74

صــدر بــر ایــن بــاور اســت کــه تنهــا حضــور در کنــار یکدیگــر و وحــدت ســطحی اعتقــادات، 

ســازنده امــت واحــده نیســت؛ بلکــه بــاور عمیــق بــه عــزت، کرامــت و تجلــی ایمــان در افــراد 

ــرد، درس و  ــود بنگ ــخ خ ــه تاری ــد ب ــم بای ــان ه ــن، انس ــود؛ بنابرای ــت می  ش ــق ام ــب تحق موج

عبــرت گیــرد، هــم بــا خرافاتــی کــه در طــول تاریــخ ایجــاد شــده مواجهــه جدیــدی داشــته باشــد 

ــا  ــن را نظاره  گــر باشــد ت ــور آســمان و زمی ــد و ن ــد کن ــن ننگــردد و ســر بلن ــه زمی و هــم فقــط ب

مســیر حرکــت خــود را مشــخص ســازد.

تفاوت رفتار فردی و اجتماعی
صــدر بــا نفــی وجــود حقیقــی همچــون وجــود افــراد بــرای جامعــه بــاور دارد کــه تفــاوت رفتــار 

ــه  ــت ک ــازی نیس ــد و نی ــان ش ــه بی ــت ک ــومی اس ــد س ــان بع ــردی در هم ــار ف ــی و رفت اجتماع

وجــودی حقیقــی و فلســفی بــرای جامعــه قائــل شــویم )حکیــم، 1388 :172-178(. او تصریــح مــی 

ــل  ــه در تعام ــه جامع ــم ک ــاور داری ــا ب ــد اروپایی  ه ــز مانن ــا نی ــه م ــود ک ــم ش ــد توه ــد، نبای کن

ــه  ــل جامع ــا عم ــرد ب ــل ف ــه عم ــت ک ــن اس ــم ای ــا می  گویی ــه م ــت. آنچ ــودی اس ــز وج و تمای

تفــاوت دارد. عمــل فــرد دو وجــه داشــته و دارای علــت فاعلــی و علــت غایــی اســت؛ امــا وقتــی 

علــت مــادی هــم وارد شــد یعنــی کار فــرد، صحنــه اجتمــاع را هــم درنــوردد و در بســتر اجتمــاع 

دارای اثــر شــود، آنــگاه ایــن کار را کار اجتمــاع می  نامیــم. از ایــن جهــت آن فاعــل در پیشــگاه 

ــدر، 1429 :85-87( ــود. )ص ــر می  ش ــد حاض خداون

فطرت انسانی و هویت اجتماعی
ــی  ــی م ــت اجتماع ــه او را هوی ــود دارد ک ــری وج ــای فط ــی گرایش  ه ــدر در آدم ــاور ص ــه ب ب

ــد: ــد. همانن بخش

الــف( در آدمــی گرایــش بــه جنــس مخالــف وجــود دارد و ایــن مایــه شــکل  گیری نــکاح و نهــاد 

خانــواده می  شــود. البتــه ایــن در ســطح گرایــش اســت و نــه در ســطح قانــون. جامعــه  ای کــه از ایــن 

ــا دســت خــود نابــودی  ــه طــرف هم  جنس  گرایــی روی مــی  آورد ماننــد قــوم لــوط کــه ب گرایــش ب

چنیــن کنــد آنــان خــود زیانکاران  انــد )منافقــون آیــه 9( و بدانیــد کــه زندگــی دنیــا در حقیقــت بــازی و ســرگرمی 
و آرایــش و فخرفروشــی شــما بــه یکدیگــر و فــزون جویــی در امــوال و فرزنــدان اســت ]مثــل آنهــا[ چــون مثــل 
بارانــی اســت کــه کشــاورزان را رســتنی آن ]بــاران[ بــه شــگفتی انــدازد ســپس ]آن کشــت[ خشــک شــود و آن را 
زرد بینــی آنــگاه خاشــاک شــود و در آخــرت ]دنیــا پرســتان را[ عذابــی ســخت اســت و ]مؤمنــان را[ از جانــب خدا 

آمــرزش و خشــنودی اســت و زندگانــی دنیــا جــز کاالی فریبنــده نیســت )حدیــد آیــه 20(
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جامعــه خــود را رقــم می  زنــد؛ بنابرایــن، ایــن انحــراف از گرایــش دوام چندانــی بــه همــراه نــدارد.

ب( گرایــش بــه تقســیم کار میــان مــرد و زن: ایــن هــم گرایشــی اســت موضوعــی و نــه ناشــی از 

وضــع قانــون تــا حرکتــی قســری بــه حســاب آیــد. امــکان دارد ایــن گرایــش هــم  زمانــی نقــض 

شــود و بــرای نمونــه مــرد در خانــه بچــه داری کنــد و زن بــرای کار بیــرون از منــزل بــرود؛ امــا بــه 

دلیــل تعــارض بــا طبیعــت آدمــی، دوام چندانــی نمــی  آورد.

ــون  ــن فقــط قان ــن اســاس دی ــر ای ــرای ســنن وضعــی اجتماعــی: ب ــی اســت ب ــن مصداق ج( دی

ــن رو  ــود؛ از ای ــوب می  ش ــی محس ــنت  های تاریخ ــنتی از س ــه س ــت؛ بلک ــرف نیس ــذاری ص گ

ــَن. ــْم.ِم ــَرَع.لَُک ــد گاهــی دیــن را همچــون تشــریع قوانیــن و ضوابــط معرفــی می  کند.َش خداون

.أَِقیُموا. ْینــا.بِِه.ابراهیــم.وموســی.وعیســی.انَّ .بِــِه.نُوحــاً.َو.الَّــِذی.أَْوَحْینــا.الیــک.َو.مــا.َوصَّ یــِن.مــا.َوِصــیُّ الدِّ

ُ.َیْجَتِبی.الیه.َمْن.َیشــاُء.َو.َیْهــِدی.الیه. .الُْمْشــِرِکیَن.مــا.َتْدُعوُهــْم.الیــه.اهللَّ ُقــوا.ِفیــِه.َکُبــَر.َعِلــیُّ یــَن.َو.ال.َتَتَفرَّ الدِّ

یــِن. ــنْ.یُنِیبُ)شــوری آیــه 13(. گاهــی آن را حرکتــی مطابــق فطــرت می  داند.فاقــم.َوْجَهــَک.لِلدِّ مَ

.أَْکَثــَر.النَّاِس.ال. یــُن.الَْقیِّــُم.َو.لِکــنَّ ِ.ذلـِـَک.الدِّ ِ.الَِّتــی.َفَطــَر.النَّــاَس.َعَلْیهــا.اَل.َتْبِدیــَل.لَِخْلــِق.اهللَّ َحِنیفــاً.ِفْطــِرهِ.اهللَّ
ــه ایــن ســنت هــم ممکــن اســت هــر از چنــد گاهــی نقــض شــود؛  ــونَ)روم آیــه 30(. البت َیْعَلُم
ولــی چــون آن نقــض بــا فطــرت آدمــی ســازگار نیســت دوام نمــی  آورد. بــر ایــن اســاس عــذاب 

در آیــه 47 ســوره حــج عــذاب از ســوی فرشــتگان نیســت؛ بلکــه عذابــی اســت کــه از ســوی 

ُ.َوْعــَدهُ.َو. ســنن تاریخــی گریبــان متخلفیــن را می  گیــرد. َو.َیْســَتْعِجُلونََک.بِالَْعــذاِب.َو.لـَـْن.ُیْخِلــَف.اهللَّ

...وَن ــا.َتُعــدُّ .َیْومــاً.ِعْنــَد.َربِّــَک.کالــف.ِســنُُّه.ِممَّ انَّ

ارتباطات متمایز جامعه اسالمی
رابطــه عناصــر جامعــه بــه صــورت ســه  تایی و چهارتایــی قابــل تفکیــک اســت. در رابطــه ســه 

تایــی رابطــه بیــن انســان، طبیعــت و بــرادر هــم نــوع مطــرح اســت در حالــی کــه از منظــر قــرآن 

ــن  ــا مهم  تری ــرد ام ــکل می  گی ــه ش ــرون از جامع ــه بی ــه گرچ ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــه دیگ رابط

رابطــه »اســتخاف« اســت؛ بنابرایــن رابطــه بــا خــدا همچــون »مســتِخلف« شــکل می  گیــرد و 

ف  اند. بــر اســاس آن 
َ
ف انســان و بــرادر هــم نــوع اوســت، پــس کل انســانیت مســتخل

َ
مســتخل

ایــن بــاور شــکل می  گیــرد کــه مالــک، ســید و ســروری جــز خداونــد نیســت و انســان خلیفــه، 

ــاد  ــاع ایج ــاختار اجتم ــی در س ــری کیف ــارم تغیی ــد چه ــن بع ــت. ای ــت  دار اوس ــین و امان جانش

می  کنــد. بــر اســاس آن رابطــه دو انســان هــم تحــت تأثیــر ایــن بعــد چهــارم متحــول می  شــود 
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ــن اســاس از  ــر ای ــت  داری اســت )حکیــم، 1388 :186-189(. ب و رابطــه آن دو رابطــه شــراکت در امان

ــتند.  ــایی هس ــل شناس ــد، قاب ــه بع ــر آن س ــد و در غی ــار بع ــی چه ــع اله ــدر در جوام ــر ص منظ

شــهید محمدباقــر حکیــم از شــاگردان ایشــان ایــن موضــوع را بــه نقــد کشــیده و بــر آن اســت کــه 

بــه هــر حــال بعــد چهــارم در همــه جوامــع وجــود دارد منتهــا در جوامــع غیــر الهــی بعــد چهــارم 

ُلمــاِت.الی. ُ.ولــی.الذیــن.أَِمُنــوا.یخرجهــم.ِمــَن.الظُّ از ســوی شــیاطین هدایــت و رهبــری می  شــود.اهللَّ

ُلَمــاِت.اُولِئــَک.أَْصحــاُب.النَّاِر. اُغــوِت.ُیخِرجونَُهــم.ِمــَن.النُّــوِر.الی.الظُّ النُّــوِر.َو.الّذیــَن.َکَفــروا.اُولیاؤُهــُم.الطَّ
ُهــْم.فیهــا.خالِــُدوَن )همــان: 196-198(. شــهید حکیــم ر ایــن بــاور اســت کــه انســان میــان دو نــوع 

یــا دو شــکل رابطــه قــرار دارد:

رابطــه اســتخاف: ماهیــت الهــی و حــق دارد. چهارمیــن بعــد آن خداونــد اســت کــه انســان را 

ــارد. ــش می  گم ــینی خوی ــه جانش ب

رابطــه هــوس و سرکشــی: همــان رابطــه  ای کــه بعــد چهــارم آن شــیطان یــا ابلیــس نــام نهــاده 

ــن  ــه هــوس، گمراهــی و سرکشــی اســتوار اســت؛ بنابرای ــر پای ــی شــیطانی دارد و ب ــد و ماهیت ان

ــن و  ــان، زمی ــد از: انس ــانی عبارت ان ــه انس ــه جامع ــر چهارگان ــا، عناص ــدگاه م ــب دی ــر حس ب

طبیعــت. اصــل رابطــه تکوینــی کــه میــان انســان و انســان از یــک ســو و میــان انســان و طبیعــت 

از ســویی دیگــر برقــرار اســت، نظــام اجتماعــی کــه شــکل و نــوع رابطــه را مشــخص می  کنــد 

و نیــز جوامــع بشــری از لحــاظ عناصــر بنیادیــن جامعــه هیــچ گونــه تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد 

ــی در نظــام اجتماعی)حکیــم، همــان: 107-108(. جــز در عنصــر چهــارم؛ یعن

ــوان  ــرد و دانــش و ت ــح انســان شــکل می  گی ــن مصال ــرای تأمی ــاور دارد کــه نظــام اجتماعــی ب وی ب

انســان محــدود اســت و نمی  توانــد همــه مصالــح و راه حــل مشــکات را دریابــد؛ از ایــن جهــت 

ــوع را از  ــان موض ــد. ایش ــم می  کن ــی را فراه ــن فرصت ــان چنی ــرای انس ــن ب ــاری دارد و دی ــه ی ــاز ب نی

ایــن هــم فراتــر بــرده و بــاور دارد کــه مســائل بــه فــرض اینکــه از ســوی آدمــی شــناخته شــد، بــرای 

رفــع آنهــا نیازمنــد انگیــزه اســت؛ چــرا کــه رفــع ایــن مشــکات؛ یعنــی رویارویــی بــا زورمــداران، 

ــد؛  ــه را برنمی  تابن ــاح جامع ــکل  اند و ص ــل مش ــود عام ــا خ ــه آنه ــداران ک ــدرت م ــدان و ق ثروتمن

ازایــن رو انگیــزه رویارویــی و خطــر کــردن بــدون بــاور بــه آموزه  هــای دینــی، صــواب و عقــاب اعمال 

حاصــل نمی  شــود. بــر همیــن اســاس اســت کــه نظام  هــای ســرمایه  داری و کمونیســتی تــوان تولیــد 

جامعــه ســعادتمند را ندارنــد؛ بنابرایــن از منظــر ایــن متفکــر اســامی بــاوِر دینــی و نگرش  هــای آن 

تولیــد نشــاط و تحرکــی می  کنــد کــه زمینــه اصــاح امــور را فراهــم می  ســازد. بــا ایــن بــاور و گرایــش 
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اســت کــه حــب ذات کــه هیــچ غریــزه  ای بــه شــمول آن نمی  رســد بــه جــای تلقــی لــذت مــادی از 

زندگــی بــه طــرف ایثــار و انتحــار همســو بــا مصالــح اجتمــاع حرکــت می  کنــد. پــس همــان حــب 

ــه ســوی لــذت مــادی و خودخواهــی اســت، در صورتــی کــه در پرتــو  ذات کــه موجــب حرکــت ب

اعتقــادات دینــی شــکل گیــرد، محــرک فــداکاری بــرای حــل مشــکات اجتمــاع و ایثــار نســبت بــه 

دیگــران اســت )همــان: 104-99(.

رابطه ضابطه  مندی و کنش گرایی
از مجموعــه ایــن آیــات چنیــن برداشــت می  شــود کــه جامعــه ســنن و قوانینــی دارد و ایــن پنــداره 

بــرای اولیــن بــار در قــرآن مطــرح شــده اســت، چــرا کــه ایــن درون  مایــه در کتاب  هــای پیشــین 

ــه انســان هشــدار می  دهــد کــه ایــن ســنن را  ــا بیــان ســنن الهــی ب نبــوده اســت. قــرآن کریــم ب

بشناســد تــا بــر آنهــا مســلط شــود، نــه آنکــه آنهــا قوانیــن جبری  انــد کــه بــر انســان حاکم  انــد.

ــه دارد. از  ــته رابط ــا گذش ــده ب ــس آین ــت. پ ــر اس ــده ناظ ــه آین ــت و ب ــانی دارای غای ــال انس  افع

ــن  ــه بی ــردی کنش  گرایان ــا رویک ــه و ب ــه گرفت ــی فاصل ــان تاریخ ــا جبرگرای ــدر ب ــت ص ــن جه ای

ــد. ــرار می  کن ــاط علــی برق ــراد، ارتب ــا کنش  هــا و اغــراض امــروز اف ســاختارهای آتــی جامعــه ب

ایــن طــور نیســت کــه هــر رفتــاری دارای غایــت اســت ســنن تاریخــی بــر آن جــاری شــود؛ بلکــه 

بایــد در آن کار تکــرار صــورت گیــرد. الزمــه چنیــن وضعــی ایــن اســت کــه در جامعــه جریــان 

یابــد و مــوج آفرینــی کنــد. پــس رفتــار تاریخــی افــزون بــر دارا بــودن هــدف و غایــت بایــد در 

ســطح اجتمــاع تبلــور یابــد.

در قــرآن همــان طــور کــه بــرای فــرد حســاب و کتــاب بیــان شــده، جامعــه را نیــز دارای حســاب و کتاب 

ــردی و کار اجتماعــی اســت. کار اجتماعــی دارای  ــار ف ــن کار و رفت ــن بیان  گــر تفــاوت بی دانســته و ای

ســه بعــد بــوده و حــال آنکــه کار فــردی دو بعــد دارد. بعــد ســوم رفتــار اجتماعــی، همــان مــوج آفرینــی 

ِعــی.الــی.ِکتابَِهــا.الَْیــْوَم.ُتْجــَزْوَن.مــا.ُکْنُتــْم. ــِه.َتدَّ .أُمِّ ــِه.جاثیــه.ُکلِّ .أُمِّ در ســطح گســترده اســت. َوْتــِری.ُکلِّ

ــه 29-28(.  َتْعَمُلوَن )جاثیه آی
حاصــل آنکــه بــه بــاور صــدر، ســنن تاریخــی بــرای اینکــه ســنن تاریخــی بــه   حســاب آینــد بایــد 

دارای:

سبب فاعلی باشند )علت فاعلی(.

غایت داشته باشند )علت غایی(.
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دارای بســتر گســترده  ای باشــند کــه از خــود عمــل فراتــر رود و آن بســتر اجتمــاع نــام دارد؛ یعنــی 

عملــی باشــد کــه مــوج آفریــن اســت )علــت مــادی(. )صــدر، المدرســه القرآنیــه:80-82(.

و این مستلزم نکات زیر است.
ـ قانون  مندی حرکت هستی و زندگی فردی و اجتماعی انسان

ـ سلســله علــت و معلــول بــه مبــدأ آفرینــش کــه قــادر بــر هــر کاری اســت منتهــی مــی 
شــود.

ـ سنت  های الهی همیشگی و تبدل و تخلف ناپذیر است.

ـ سنت  های الهی از مشیت الهی بر می  آید و منافاتی با اراده خالق هستی ندارد.

ـ آدمی توان شناخت سنن الهی را دارد و می  توان او را موظف به فهم آنها کرد.

ـ بــا فهــم درســت ســنن الهــی و جهــت دهــی بــه رفتــار خــود، آدمــی می  توانــد آینــده را 
خــود رقــم زنــد.

ــا هــم  ــاط ب ــه آن – انســان، ارتب ســنن اجتماعــی در مــورد عناصــر اجتماعــی و اجــزای ســه گان

ــوام  ــا ق ــت و آنه ــه اس ــزاء روح جامع ــن اج ــن ای ــاط بی ــود. ارتب ــق می  ش ــت ـ محق ــوع و طبیع ن

ــه  ــارم ب ــر چه ــای عنص ــود پ ــرح می  ش ــه مط ــن س ــاط ای ــث ارتب ــه بح ــگاه ک ــد و آن جامعه  ان

ــه ایــن ارتباطــات  میــان می  آیــد. آن عنصــر برآمــده از اســتخاف انســان از جانــب خداونــد، ب

ــردی  ــنت ف ــی س ــن نوع ــس دی ــود. پ ــن می  ش ــن تبیی ــه دی ــا ارائ ــتخاف ب ــد و اس ــت می  ده جه

ــه عناصــر در  ــن منظوم ــرد و اجتماعــی را مشــخص کــرده و ای ــش ف و اجتماعــی اســت کــه کن

ــد. ــل می  کنن ــاع عم ــره اجتم ــل و دای داخ

ــر در آن ارتباطــات  ــر مســتلزم تغیی ــه تغیی ــن برداشــت می  شــود کــه هرگون ــاال چنی از موضــوع ب

ــورت  ــز ص ــی نی ــر اجتماع ــد، تغیی ــورت نده ــی ص ــد و حرکت ــر نکن ــرد تغیی ــا ف ــس ت ــت. پ اس

ــت. ــرد اس ــل ف ــرو تکام ــاع در گ ــل اجتم ــرد. تکام نمی  پذی

ــا  ــری از آنه ــا بهره گی ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــی داری ــنت  های اله ــه س ــناخت هم ــه ش ــاز ب ــا نی ــس م پ

ــم. ــخص کنی ــود را مش ــت خ ــت حرک جه

ــم،  ــرد )حکی ــکل می  گی ــی ش ــنت  های اله ــش س ــد دان ــع ش ــم جم ــا ه ــه ب ــن مجموع ــر ای اگ

.)249-1388:246

تمدن اسالمی رافع آالم بشر امروزی
بــه بــاور صــدر، انســان امــروزی بیــش از گذشــته مســائل اجتماعــی را احســاس می  کنــد؛ زیــرا 
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بــر ایــن بــاور اســت کــه مشــکات ناشــی از دســت آوردهــای خــود اوســت و نظــام از بــاال بــر 

او تحکمــی نــدارد. آن چنــان کــه انســان در گذشــته خــود را رو در روی قوانیــن طبیعــی می  دیــد 

کــه گریــزی از آنهــا نــدارد. از ســوی دیگــر آدمــی امــروزه بــا مشــکاتی دســت بــه گریبــان بــوده 

کــه بــا ســیطره او بــر طبیعــت حاصــل شــده اســت. بــر ایــن اســاس او تــاش می  کنــد بــه نظامــی 

ــاور اســت کــه  ــن ب ــر ای ــوان حــل مســائل انســان را داشــته باشــد. ایشــان ب ــد کــه ت دســت یاب

نظــام اســامی از آنجــا کــه هــر عرصــه  ای از حیــات آدمــی را بــه دیــن ممــزوج می  کنــد، تــوان 

ــا مســائل  ــای بشــری را دارد. وی تــوان شــناخت مصالــح و انگیــزه رویارویــی ب معالجــه رنج ه 

ــد. ــن مواجهــه می  دان ــه ای را مقدم

ــا  ــرده و آنه ــی ک ــان را بررس ــش روی انس ــائل پی ــل مس ــرای ح ــده ب ــنهاد ش ــای پیش ــدر راه  ه ص

ــه  ــه گرچ ــد ک ــان برآنن ــت. ایش ــش اس ــا دان ــن راه  ه ــه ای ــد. از جمل ــرار می  ده ــد ق ــورد نق را م

علــم ممکــن اســت درد را مــورد شناســایی قــرار دهــد؛ امــا راه درمــان مســائل انســانی نیــاز بــه 

ــردی و  ــح ف ــا مصال ــا ب ــه بس ــه چ ــرا ک ــود چ ــل نمی  ش ــش حاص ــا دان ــه ب ــی دارد ک انگیزه  های

ــد. ــم باش ــان در تزاح ــی آن گروه

گاهــی و  ــا افزایــش آ ــرداری از آن اســت کــه ب ــا طبیعــت، نحــوه بهره  ب ــاط انســان ب مشــکل ارتب

تجربــه حــل و روز بــه روز بــر تســلط آدمــی بــر طبیعــت افــزوده می  شــود؛ امــا مشــکل ارتبــاط 

ــب ذات و  ــود ح ــا وج ــه ب ــت ک ــف اس ــوی و ضعی ــکل ق ــود مش ــان خ ــم نوع ــا ه ــان  ها ب انس

ــی،  ــات قوم ــی، تعصب ــت تفرعن ــد حاکمی ــی مانن ــف اجتماع ــکال مختل ــا در اش خودخواهی  ه

ــل  ــه ح ــد ب ــه نمی  توان ــی و تجرب گاه ــد آ ــی تردی ــود. ب ــان می  ش ــا نمای ــی و امت  ه ــع طبقات مناف

ایــن مشــکل کمــک کنــد؛ بلکــه چــه بســا مشــکل را حادتــر خواهــد کــرد.

اســام بــرای حــل ایــن مشــکل راه  هایــی را پیــش روی انســان نهــاده اســت. جهــاد اکبــر و جهــاد 

اصغــر از راه  هــای اســامی اســت کــه مشــکل را حــل می  کنــد. یکــی مبــارزه بــا نفــس خــود کــه 

ــا  ــارو شــدن ب ــا همنوعــان اســت و دیگــری روی ــط و مناســبات ب ــروز مشــکات در رواب ریشــه ب

کســانی کــه قصــد بهره  کشــی و ظلــم را دارنــد. ایــن ظرفیتــی اســت کــه خــاص اســام اســت و 

مکاتــب بشــری قــادر بــه تولیــد چنیــن ظرفیتــی نیســتند. اروپاییــان همــه چیــز را بــرای خــود مــی 

خواهنــد و دیــن تحریفــی یهــود، غیــر یهــود را در خدمــت خــود فــرض می  کنــد )همــان: 212-200(.

بــر اســاس دیــدگاه قرآنــی در صورتــی کــه راه حــل اســامی حــل مشــکات روابــط و مناســباتش 

مطابــق طــرح پیــش گفتــه اتفــاق نیفتــد؛ بــا افزایــش ارتبــاط انســان بــا طبیعــت، بهره  کشــی او از 
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.َرآهُ.اســتغنی)علق آیــه 7-6(.  .االنســان.لیطغــی.انَّ هــم نوعــش افزایــش می  یابد. کال.انَّ

طبــق آموزه  هــای قرآنــی هــر چــه ارتبــاط انســان  ها بــا هــم بــر پایــه عدالــت و انصــاف مانــدگار 

ــاید،  ــان می  گش ــه روی انس ــن را ب ــمان و زمی ــای آس ــده و دره ــکوفا ش ــز ش ــت نی ــود؛ طبیع ش

.الطریقــه.الســقیناهم.مــاًء.َغَدقاً)جــن آیــه  آنــگاه وفــور نعمــت رخ می  دهــد. َواٍن.لـَـِو.اْســَتقاُموا.َعِلــیِّ

16( و نیــز آیــات 66 ســوره مائــده و 96 ســوره اعــراف بــر ایــن معنــا داللــت دارنــد ....لََفَتْحنــا.

ــَماِء.َو.االرض... البتــه گرچــه ایــن حاکــی از تأثیــر عوالــم غیبــی اســت  علیهــم.بــرکات.ِمــَن.السَّ
ولــی تنهــا آن هــم نیســت؛ بلکــه آنــگاه کــه بــر پایــه ســنت، ظالمــان تاریــخ جوامــع را بــه تشــتت 

.ِفْرَعــْوَن.َعــال.ِفــی.االرض.َو.َجَعــَل.أَْهَلهــا.ِشــَیعاً.َیْســَتْضِعُف.طایفــه. کشــیده و متفــرق می  ســازند.انَّ

ِمْنُهــْم.ُیَذبِّــُح.أَْبناَءُهــْم.َو.َیْســَتْحِیی.ِنســاَءُهْم.اْنــَه.کاَن.ِمــَن.الُْمْفِســِدیَن)قصص آیه 4(. روشــن اســت که از 
ــر  ــی ب ــن گرای ــرد و حــال آنکــه ســنت تاریخــی دی ــوان بهــره درســت ب ــات طبیعــی نمی  ت امکان

ــِه.واحــده.َو.أَنـَـا.ربکــم. .َهــِذهِ.امتکــم.أُمِّ توحیــد، گردهمایــی و زندگــی مســلمت آمیــز قــرار دارد.انَّ

ــونِ )مؤمنــون آیــه 52(. نتیجــه آن بهره  گیــری درســت از مواهــب طبیعــی اســت.  قُ فَاتَّ

تغییرات اجتماعی مبتنی بر آگاهی آدمی
قــرآن کریــم از دو راســتا بــه ایــن موضــوع توجــه کــرده اســت. یکــی در راســتای ارتبــاط آن بــا وحــی و 

شــریعت و دیگــری در راســتای ارتبــاط آن بــه تــاش خــود آدمیــان کــه افــزون بــر ســنت  های تاریخــی 

ســرآغاز اثــر می  شــوند؛ ماننــد آنــگاه کــه در مــورد شکســت در جنــگ احــد پرده  گشــایی می  کنــد، آن 

را شکســت وحــی و دیــن نمی  دانــد؛ بلکــه آن را بــه ســنتی تاریخــی نســبت می  دهــد.َو.ِتْلــَک.االیــام.

الِِمیــَن)آل عمــران 140(.  .الظَّ ُ.ال.ُیِحبُّ ُ.الَِّذیــَن.آَمُنــوا.َو.َیتَِّخَذ.ِمْنُکــْم.ُشــَهداءَ.َو.اهللَّ نُداِولُهــا.بَْیــَن.النَّــاِس.َو.لَِیْعَلــَم.اهللَّ
اینجــا تــاش بشــری مطــرح اســت کــه اگــر کار خــود را درســت انجــام ندهد مشــمول ســنت تاریخی 

ْبُکــْم.َعذاباً.أَلِیمــاً.َو.َیْســَتْبِدْل. .َتْنِفــُروا.ُیَعذِّ می  شــوند و آن جایگزیــن شــدن آنهــا بــا قــوم دیگــر اســت.االَّ

ِ.عَلَــیَّ.کُلِّ.شَــیْ.ءٍ.قَدِیرُ...)توبــه آیــه 39(. از ایــن روی دگرگونی  هــای  ُّوهُ.شــییا.وَ.اهللَّ قَوْمــاً.غَیْرَکُــمْ.وَ.ال.تَضُــر
اجتماعــی بــه آگاهــی افــراد بســتگی دارد و قــرآن اولیــن کتابــی اســت کــه از ایــن ســنن پــرده برداشــته و 

جهــان را جهــان علــت و معلولــی می  دانــد کــه نقــش آدمی در آن بســیار برجســته اســت. این موضــوع را 

بعدهــا ابــن خلــدون مطــرح کــرده و در ســده  های اخیــر بــه آن پرداخته  انــد.

تمایز تمدن اسالمی با ارائه انواع نمونه  های آرمانی جوامع
هدف  هــای غیــر نهایــی در راســتای هــدف اصلــی شــکل می  گیــرد؛ بنابرایــن، شــناخت نمونــه 
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آرمانــی، چهرمــان ایــده  آل و هــدف غایــی، نقطــه عطفــی مهــم در ســاخت درون  مایــه داخلــی، 

جامعــه بشــری اســت. چهرمان  هــای ایــده  آل کــه بــر پایــه آن، جوامــع بشــری شــکل گرفتــه بــه 

ســه دســته قابــل تقســیم اســت:

اول: نمونــه آرمانــی بــی تحــرک »منخفضــه« کــه از واقعیــت موجــود انتــزاع شــده و تکــرار واقــع 

ــد از: ــود عبارت  ان ــع می  ش ــه جوام ــن گون ــد ای ــب تولی ــه موج ــی ک ــازه  ها و انگیزه  های ــت. س اس

1الفت و عادت که موجب جمود، تنبلی »خمود« و جهل است )عامل داخلی(.

ــا  ــد م ــد می  گفتن ــه حــق دعــوت می  کردن ــا را ب ــران آنه ــی پیامب ــن اســاس اســت کــه وقت ــر ای  ب

.ُ پدرانمــان را ایــن گونــه یافتیــم و آنهــا را پیــروی می  کنیــم.واذا.ِقیــَل.لَُهــُم.اتَِّبُعــوا.مــا.اْنــِزْل.اهللَّ

 ــُدوَن ــوَن.شــییا.َو.ال.َیْهَت ــو.َکاَن.آباوهــم.ال.َیْعِقُل ــا.ُأولُ ــِه.آباَءن ــا.َعَلْی ــا.َألَْفْین ــُع.م ــْل.نَتَِّب ــوا.بَ قالُ
)بقــره آیــه 170( و نیــز آیــات 104 مائــده، 78 یونــس، 62 هــود، 10 ابراهیــم، 22 زخــرف بــر ایــن 

معنــا داللــت دارنــد. 

 2تسلط فرعونی که به آدمی اجازه مآل اندیشی و دورنگری را نمی  دهد )عامل خارجی(.

در ایــن جوامــع جنــب و جــوش وجــود نــدارد و قــرآن در آیــات 170 ســوره بقــره، 104 مائــده، 78 

یونــس، 62 هــود، 10 ابراهیــم و 22 زخــرف بــه ایــن جوامــع اشــاره کــرده اســت. انبیــاء بــا ایــن 

ــه مســدود و  ــر حاکمیــت فراعن ــن جوامــع در اث ــد، زمینه  هــای پیشــرفت ای ــرو بوده  ان جوامــع روب

القائــات حاکمــان موجــب شــده کــه از عقــل خــود بهــره  ای نبرنــد، اســتعدادهای آنهــا در نطفــه 

ــر  ــادات ب ــه، ع ــند؛ در نتیج ــتگان نیندیش ــاء و گذش ــراری و آداب آب ــه کار تک ــز ب ــود و ج ــه ش خف

رفتــار آنهــا مســلط شــود. گرچــه بــه لحــاظ فطــری بــودن گرایــش دینــی را می  پذیرنــد و بــه عبــادت 

ــن آنهــا رکــود و  ــی آنهاســت. دی ــز در راســتای همــان هــدف غای ــن آنهــا نی ــد؛ ولــی دی می  پردازن

خمودگــی را دامــن می  زنــد و بــه بــی نهایــت نخواهنــد اندیشــید؛ بنابرایــن، تفرقــه در دیــن نیــز از 

 َتْحَســُبُهْم.جمیعــًا.َو.ُقُلوبُُهــْم.شــتی.ذلــک.بانهــم.َقــْوٍم.اَل.یعقلــون.نمودهــای ایــن جوامــع است

)حشــر آیــه 14(. دل  هــای پرکنــده، اهــواء متشــتت و عقــول منجمــد از آنهــا شــبه جامعــه و شــبه امــت 

ســاخته و در حقیقــت جامعــه  ای شــکل نگرفتــه اســت. فرعــون اجــازه تفکــر را بــه آنهــا نمی  دهــد 

شــاِد)غافر آیــه 29( و نیــز آیــات  .َســِبیَل.الرَّ .َمــا.ُأِرَی.َو.مــا.َأْهِدیُکــْم.االَّ قــاَل.ِفْرَعــْوُن.مــا.ُأِریُکــْم.االَّ
38 قصــص و 29 غافــر بــر ایــن معنــا داللــت دارد. قــرآن از ایــن منــش بــا عبــارت طاغــوت یــاد و 

ُ.لَُهــْم.البشــری. .َیْعُبُدوهــا.وانابــوا.الــی.اهللَّ اُغــوَت.انَّ ســفارش می  کنــد کــه َو.الَِّذیــَن.اْجَتَنُبــوا.الطَّ

ــْر.ِعباِد)زمــر 18-17( ســخن حــق را بشــنوید و در محــدوده تفکــر طاغــوت قــرار نگیریــد. َفَبشِّ
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 ایــن شــبه جوامــع ممکــن اســت بــا ســلطه نظامــی گــرد هــم آینــد؛ ماننــد زمانــی کــه تاتارهــا بــر 

جامعــه بــه صــورت نظامــی چیــره شــدند یــا مســتعمره می  شــوند و یــا در اعمــاق جامعــه بــذر 

اعــاده چهرمــان جدیــد رشــد می  یابــد و جامعــه کانــون و بســتر انقــاب می  شــود.

دوم: نمونــه آرمانــی و چهرمــان ایــده  آل محــدود کــه در آن آینــده نگــری و دور اندیشــی وجــود 

ــود  ــع موج ــان  ها از وض ــه انس ــد ک ــن رخ می  ده ــر ای ــه خاط ــان ب ــه و چهرم ــن نمون دارد. ای

خوشــنود نیســتند و بــه دنبــال چیزهــای نــو و بدیع  انــد و دوســت دار تغییــر و دگرگرنــی در وضــع 

خــود هســتند؛ امــا بــه میــزان جهالــت آنهــا اهــداف محــدود و مقطعــی و گهــگاه غیــر مهــم را 

ــه پیــش می  نهنــد و وضــع  برمی  گزیننــد. در ایــن نمونــه آرمانــی طبیعــی اســت کــه گام  هایــی ب

تغییــر می  کنــد؛ ولــی چــون هــدف آنهــا محــدود اســت بــه زودی بــه وضــع جوامــع بــا نمونــه 

ــود. ــراری می  ش ــی تک ــده و زندگ ــا ش اول مبت

جامعــه غربــی معاصــر پــس از اینکــه خــود را از حاکمیــت افــکار خشــک کلیســایی رهانیــد، 

کیــد و تکریــم قــرار گرفــت؛  در چنیــن وضعیــت بــه ســر می  بــرد. در ایــن نظــام آزادی مــورد تأ

امــا مســئله ایــن اســت کــه بــه صــرف اینکــه بخواهیــم آزاد باشــیم مســئله را حــل نمی  کنــد؛ 

ــار نهــاده شــود. اگــر آزادی تعریــف و جهــت آن  ــوا در اختی ــن اســت کــه محت بلکــه مهــم ای

ــان جدیــدی را  ــزار سوءاســتفاده اســتکبار تبدیــل شــده و طاغوتی ــه اب مشــخص نشــود خــود ب

تولیــد می  کنــد. همــان طــور کــه بــه ایــن بهانــه، زن بــه صــورت ابــزار شــهوت رانــی، خــوش 

گذرانــی و ابــزار فــروش کاالهــا درآمــد. صــدر از ایــن برداشــت غلــط بــه تعمیــم افقــی اشــتباه 

ــتباه«  ــی اش ــم زمان ــام »تعمی ــر ن ــری زی ــتباه دیگ ــم اش ــر از تعمی ــوی دیگ ــد و از س ــاد می  کن ی

ــه  ــود ک ــاهده می  ش ــخ مش ــه تاری ــی ب ــرش افق ــه در نگ ــت ک ــن اس ــد و آن ای ی ــخن می  گو س

ــده  اند.  ــل ش ــت تبدی ــه ام ــپس ب ــت و س ــه مل ــوم ب ــوم و از ق ــه ق ــل ب ــیره تبدی ــع از عش جوام

ــی محســوب نمی  شــود  ــی هــدف نهای ــت باشــد؛ ول ــن تحــوالت اگــر چــه مثب ــد ای ــی تردی ب

ــر  ــه اگ ــد ک ــرابی می  مان ــون س ــه همچ ــد؛ بلک ــیراب نمی  کن ــل را س ــی در تکام ــش آدم و عط

ــد؛ از  ــدان می  کن ــی او را دوچن ــد و بدبخت ــان می  افزای ــدی انس ــر دردمن ــد ب ــت دار نباش چه

ْمــآُن.مــاًء.حتــی.اذا.جــاَءُه.لـَـْم. ایــن رو فرمــود َو.الَِّذیــَن.َکَفــُروا.أَْعمالُُهــْم.َکَســراٍب.بقیعــه.َیْحَســُبُه.الظَّ

ُ.َســِریُع.الِْحســاِب)نور آیــه 39(. َ.ِعْنــَدُه.َفَوفَّــاُه.ِحســابَُه.َو.اهللَّ َیِجــْدُه.شــییا.َو.َوَجــَد.اهللَّ
ــطحی  ــول در آن س ــت، تح ــت نیس ــی نهای ــدف ب ــه ه ــن نمون ــدف در ای ــون ه ــت چ در حقیق

ــل  ــدر مراح ــاس، ص ــن اس ــر ای ــد. ب ــرار می  گرای ــه تک ــه اول ب ــون نمون ــه زودی همچ ــت و ب اس
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ــت.  ــرده اس ــه ک ــار گام خاص ــه را در چه ــن نمون ــاب در ای انق

گام یــا مرحلــه اول: حرکــت بــه ســوی هــدف. چــون هــدف او محــدود اســت بــدان مــی 

ــَم. .َجَعْلنــا.َجَهنَّ ــمَّ ــْن.نُِریــُد.ُث ــُه.ِفیهــا.مــا.نَشــاُء.لَِم ْلنــا.لَ ــْن.کاَن.ُیِریــُد.العاجلــه.َعجَّ رســد. َم

ــک. ــُن.فاولئ ــَو.ُمْؤِم ــْعَیَها.ُه ــا.َس ــْعُی.لََه ــره.َس ــْن.َأَراَد.االخ ــوراً.َم ــًا.َمْدُح ــا.َمْذُموم َیْصاله

ــَک. ــاُء.َربِّ ــا.کاَن.َعط ــَک.م ــاِء.َربِّ ــْن.َعط ــُؤالِء.ِم ــُؤالِء.َه .ه ــدُّ .نُِم ــُکوراً.ُکالًّ ــْعُیُهْم.َمْش کاَن.َس
َمْحُظــورا )اســراء آیــه 18-20(. 

ــه رهبــری و راه آنهــا. نیــز آنکــه دســتور  گام دوم: رهبــران قیــام، خــود بــزرگ داشــته می  شــوند ن

رهبــران، مــاک حرکــت قــرار می  گیــرد نــه مــرام آنهــا. َو.قالُــوا.َربَّنــا.أََطْعنــا.ســاَدَتنا.َو.کبــراء.نــا.

فاضلونا.الســبیال)احزاب آیــه 67(. 
ــن شــکل مــی  ــه مترفی ــی می  شــود و طبق ــه ســلطه طبقات ــل ب ــران تبدی گام ســوم: چیرگــی رهب

.قــاَل.ُمْتَرُفوهــا.أَنـَـا.َوَجْدنــا.آباَءنا.علی. گیــرد. َو.کذلــک.مــا.أَْرَســْلنا.ِمــْن.قبلــک.فــی.قریه.ِمــْن.نذیــر.االَّ

ــِه.َو.أَنـَـا.علــی.آثاِرِهْم.ُمْقَتــُدون )زخــرف آیــه 23(.  أُمِّ
گام چهــارم: رونــد امــور مایــه تفــرق بیشــتر شــده و در ایــن مرحلــه، امــت بــودن جامعــه از 

ــه  ــد و زمین ــع خویش  ان ــی مناف ــتند، در پ ــی نیس ــه اصول ــد ب ــه پای  بن ــی ک ــی  رود. مردم ــن م بی

ــا  ــا در اروپ ــر و نازی  ه ــت هیتل ــود. حکوم ــم می  ش ــگان فراه ــدن خودکام ــرای روی کار آم ب

.قریه.أَکابِــَر.ُمْجِرِمیهــا.لَِیْمُکُروا. نمونــه  ای از ایــن دســت جوامــع اســت. َو.َکذلـِـَک.َجَعْلنــا.ِفــی.ُکلِّ

.بانفســهم.َو.مــا.َیْشــُعُروَن )انعــام آیــه 123(.  ِفیهــا.َو.مــا.َیْمُکــُروَن.االَّ
ــته  اند و آن  ــت دل بس ــی نهای ــه ب ــه ب ــق ک ــده  آل مطل ــان ای ــی و چهرم ــه آرمان ــوم: نمون س

ــل و  ــی تعق ــا همراه ــی ی ــاط عقل ــه نش ــر پای ــن ب ــود. ای ــر می  ش ــداق منحص ــک مص در ی

ــادت را  ــتن و عب ــه ارزش دل بس ــه آنچ ــر ب ــت مگ ــدم قناع ــی و ع ــت علم ــه، ممارس تجرب

ــت.  ــر اس ــال منحص ــد متع ــی در خداون ــه آرمان ــن نمون ــدف ای ــود. ه ــل می  ش دارد حاص

ــا  ــدارد؛ منته ــی ن ــه آن راه ــم ب ــی ه ــن آدم ــت و ذه ــادری نیس ــز او ق ــت، ج ــق اس او مطل

ــن  ــود را در ای ــعادت خ ــون س ــود چ ــر ش ــک و نزدیک  ت ــه او نزدی ــد ب ــاش می  کن ــرد ت ف

ــت.  ــدنی نیس ــام ش ــوخت آن تم ــت و س ــرژی زاس ــرد ان یک ــن رو ــن، ای ــد؛ بنابرای می  بین

ــی را  ــیر تکامل ــود و س ــه دور می  ش ــه، از تفرق ــجام یافت ــد انس ــه در آن تولی ــر اینک ــزون ب اف

در پیــش می  گیــرد.

ــه  ــر ب ــد، چــرا کــه آن هــادی و رهب ــاد می  کن ــه« ی ــوان »ال ــه عن ــی ب ــه آرمان ــم از نمون ــرآن کری ق
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شــمار مــی  رود؛ بنابرایــن، فرمــود ارایــت.َمــِن.اتََّخــَذ.الهــه.َهــَواهُ )فرقــان آیــه 43(. در ایــن آیــه از 

هــوای نفــس هــم کــه هــدف فــرد قــرار گرفتــه بــه الــه تعبیــر فرمــود. 

نمونــه آرمانــی انســان، در ایــن نمونــه، انســانی اســت کــه تمــام تــاش او بــرای رســیدن بــه 

ْنســاُن.ِإنـَّـَک.کاِدٌح.ِإلــی.َربِـّـَک.َکْدحــًا.َفُمالِقیِه)انشــقاق آیــه 6( و بــرای  خداســت یــا.َأُیَّهــا.اْلِ

رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد از فکــر، شــعور و احساســات خــود در ایــن مســیر اســتفاده کنــد؛ 

بنابرایــن، اخــاق در ایــن راه نقــش اساســی خــود را ایفــا می  کنــد )حکیــم، 1388: 345-290(.   

رویکرد عامل گرایی در ارائه شروط استقرار نمونه آرمانی حقیقی
برای تحقق نمونه آرمانی حقیقی مراحلی را باید طی کرد:

اول: بایــد فکــر و ایدئولــوژی جدیــد تولیــد کــرد و آن بــاور بــه توحیــد اســت کــه بــر پایــه ایمــان 

بــه خــدای ســبحان، عــدل مطلــق، علــم و قــدرت مطلــق، رحمــت بــی پایــان و انتقــام از زور 

مــداران اســتوار اســت.

دوم: از نظــر روحــی بایــد جامعــه آمــاده پذیــرش شــود؛ از ایــن رو عقیــده بــه روز قیامــت و نظــام 

پــاداش و کیفــر مطــرح می              شــود.

ســوم: ایــن نمونــه آرمانــی از انســان منفصــل اســت و جــزء انســان نیســت؛ بلکــه دارای واقعیتــی 

ــا  ــر در اینج ــای دیگ ــی در نمونه  ه ــی و خیال ــان وهم ــاف خدای ــت. برخ ــی اس ــی و خارج عین

ــن او و انســان اســتوار  ــا واســطه  های بی ــاز دارد ت ــن، نی ــق اســت؛ بنابرای ــه دارای وجــود مطل الل

شــود و ایــن وظیفــه بــر عهــده پیامبــران اســت.

چهــارم: انســان وقتــی بــه مرحلــه اختــاف رســید دیگــر بشــیر و نذیــر بــرای او کافــی نیســت. 

در مرحلــه اختــاف کــه طاغوتیــان حکــم می  راننــد، بایــد در مقابــل آنهــا ایســتاد و ایــن کار 

ــق  ــه ح ــت و در جبه ــی امام ــد کس ــس بای ــت. پ ــی اس ــازمان ده ــزی و س ــه ری ــد برنام نیازمن

هماهنگــی ایجــاد کنــد. امــام ایــن وظیفــه را بــر عهــده می  گیــرد. پــس در ایــن مرحلــه نبــوت 

بــه امامــت می  رســد. بــر پایــه نظــر صــدر بــه گمــان بســیار ایــن مرحلــه از زمــان نــوح آغــاز 

شــد و تاکنــون نیــز ادامــه داشــته اســت. )همــان: 350-347(.

از نظر صدر، اصول دین راه را برای تحقق نمونه آرمانی فراهم می  سازند.

اصل اول: توحید. این اصل فکر، باور و ایدئولوژی تولید می  کند.

اصــل دوم: عــدل. عــدل گرچــه از صفــات خداونــد اســت؛ ولــی مســیر اجتماعــی انســان را بیــان   

می  کنــد.
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اصل سوم: نبوت. این اصل رابطه انسان با خدا را استوار می  کند.

اصــل چهــارم: امامــت. رهبــری جامعــه نیازمنــد امــام اســت و نبــی هــم نبــی اســت و هــم امــام؛ امــا با 

پایــان یافتــه ارســال رســل، امامــت بــه پایــان نمی  رســد؛ زیــرا همــواره جامعــه نیازمنــد رهبری اســت که 

نیروهــای اســامی را گــرد هــم آورد، از انحــراف جلوگیــری و یاغیــان را ســرکوب کند.

اصــل پنجــم: معــاد. ایــن اصــل زمینه  هــای روحــی را مســتعد و انســان را مســئول و خطرپذیــر 

ــدر، 1428: 153-157(. ــز ص ــد. )همــان: 350-351( و نی می  کن

ــی و  ــای افق ــم   پذیری  ه ــن، تعمی ــش دارد؛ بنابرای ــق گرای ــوی مطل ــه س ــام ب ــی اس ــه آرمان نمون

زمانــی را برنمی  تابــد. تعمیــم پذیــری افقــی ماننــد ایــن اســت کــه تمــام هــم و غــم او رســیدن 

بــه آزادی باشــد.

تعمیــم پذیــری زمانــی ماننــد اینکــه همــه چیزهــا را عشــیره و قــوم و خویــش و طایفــه  اش بدانــد؛ 

از ایــن رو در ایــن راه تــاش و بــرای بزرگداشــت آنهــا جــان فشــانی می  کنــد. اینهــا در آمــوزه 

ْمــآُن.ماًء. هــای اســامی همچــون ســراب  اند. َو.الذیــن.کفــروا.أَْعَمالِِهْم.کســراب.بقیعه.یحســبهم.الظَّ

ُ.ســریع.الِْحَســاِب )نــور /39(. این بنای  حتــی.اذا.َجــاُءوا.لَْم.یجده.شــیئا.َو.وجداهلل.ِعْنــَدهُ.َفَوفَّاهُ.ِحســابَُه.َو.اهللَّ
.أَْوَهَن. ِ.اولیــاء.کمثــل.العنکبــوت.اتََّخــْذُت.بیتــا.َو.انَّ عنکبوتــی اســت. َمَثــُل.الذیــن.اتََّخــُذوا.ِمــْن.ُدوِن.اهللَّ

البیــوت.لبیت.العنکبوت.لَْو.کانــوا.یعلمــون )عنکبــوت / 41(.

نتیجه گیری
گاهــی انســان  ــر عنصــر فکــر و آ ــر صــدر در اندیشــه اجتماعــی خــود ب شــهید ســید محمدباق

کیــد دارد. ایشــان حســاب و کتــاب داشــتن جامعــه را بــه معنــای توســعه تأثیــر رفتــار آدمــی در  تأ

پهنــه اجتمــاع و تاریــخ دانســته و از ایــن جهــت بــر اصالــت اجتماعــی جامعــه اذعــان می  کنــد. 

ــر  ــن عنص ــل مهم  تری ــان عق ــر ایش ــد و از نظ ــی می  دان ــت تاریخ ــاس حرک ــان را اس ــدر انس ص

درونــی آدمــی اســت کــه بــه واســطه آن می  تــوان غریــزه و اراده را هــم جهــت کــرد. نقــش دیــن 

ایــن اســت کــه بیــن حــب ذات و معیــار اخاقــی کــه در بــر دارنــده مصالــح عمومــی، ســعادت 

و عدالــت اجتماعــی اســت؛ ارتبــاط و هماهنگــی ایجــاد می  کنــد.

ــود  ــانی در آن نم ــای انس ــاس ارزش  ه ــه اس ــتخاف ک ــدر در اس ــرای ص ــل گ ــرد عام ــا رویک ب

می  کنــد، دو عنصــر کلیــدی احســاس مســئولیت و امانــت  داری اســت کــه بالمــآل عنصــر آزادی 

ــوان واحــد اجتماعــی  ــه عن ــق امــت ب ــا امــکان تحق ــن مبن ــر ای ــزوده می  شــود و ب ــدان اف ــز ب نی
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ــی درد  ــن واقعیت ــت و چنی ــق اس ــل تحق ــامی قاب ــدن اس ــاد تم ــتت و نم ــدون تش ــی و ب حقیق

مزمــن جوامــع دیــروز و امــروز برخاســته از غرایــز، هــوای نفــس، طغیــان گــری و بــی عدالتــی در 

روابــط و مناســبات اجتماعــی را درمــان می  کنــد. عقــل، مصالــح فــردی برخاســته از حــب ذات 

را بــا مصالــح جمعــی، تفســیر جدیــد از ســود و مصالــح را همســو می  کنــد، ارزش  هــای فــردی و 

جمعــی بــه تــوازن می  گرایــد، روابــط بــا رنــگ پذیــری از حضــور رابطــه بــا خــدا در هــر رابطــه 

ــار در  ــه رفت ــن گون ــکار و افعــال ســاری و جــاری می  ســازد و ای ــر همــه اف ــن مــداری را ب ای دی

نظــام علــی و ضابطه  منــد الهــی، زیــر نــاِم ســنن الهــی آثــار متعیــن خویــش را در صحنــه جامعــه 

ــر  ــوان ب ــده و می  ت ــی ش ــرات اجتماع ــا و تغیی ــرآغاز دگرگونی  ه ــن س ــی دارد. همی ــخ در پ و تاری

مبنــای آن نمونه  هایــی آرمانــی از انــواع جوامــع در طــول تاریــخ و آینــده جوامــع را ترســیم کــرد.

ــی  ــی و اجتماع ــر تاریخ ــای جب ــه معن ــی ب ــی و اجتماع ــنت  های تاریخ ــا س ــن مبن ــر ای ــس ب پ

نیســت؛ بلکــه بــه معنــای قانــون   مــداری تاریــخ و اجتمــاع اســت. افعــال انســانی تحقــق بخــش 

ســنت  های تاریخــی و اجتماعــی هســتند. از ایــن جهــت صــدر بــا جبرگرایــان تاریخــی فاصلــه 

گرفتــه و بــا رویکــردی کنــش گرایانــه بیــن ســاختارهای آتــی جامعــه بــا کنش  هــا و اغــراض امروز 

گاهــی افــراد بســتگی دارد  افــراد ارتبــاط علــی برقــرار می  کنــد؛ بنابرایــن، تغییــرات اجتماعــی بــه آ

گاهانــه و بــا ممارســت علمــی صــورت می  پذیــرد.  و نمونــه آرمانــی جامعــه بــا نشــاط عقلــی و آ

ــاده  ــم و زی ــه ظل ــا هرگون ــر خــدا آزاد می  شــود، ب ــی انســان از عبودیــت غی ــه آرمان ــن نمون در ای

ــارزه  ــا خــود مب ــد و بدیــن روش انقــاب اجتماعــی رخ می  دهــد. هــم ب ــارزه می  کن خواهــی مب

ــر« و  ــاد اصغ ــد »جه ــارزه می  کن ــی مب ــران بیرون ــان گ ــا طغی ــم ب ــر« و ه ــاد اکب ــد »جه می  کن

حاکمیــت آنهــا برپــا داشــتن نمــاز، زکات و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را در پــی دارد )حــج 

آیــه 41(. بــر اســاس ایــن نظریــه: 

همه اجتماع حول محور واحدی دور هم جمع می  شوند.

ارتباطات بر اساس عبودیت خداوند شکل می  گیرد.

روح برادر در میان آحاد افراد جاری و ساری می  شود.

روحیه امانت  داری بر افراد حاکم می  شود.

حرکت دائم به سوی ارزش  هایی چون خیر، عدل، فزونی می  یابد.
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