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 چکیده

هایی در رنج است؛ از جمله اینکه در این  اصالت فرد یا جامعه یا هر دو از کاستی و نارسایی

شود  جهان هستی درنظر گرفته می ۀپیچید ۀسان و تحوالت انسانی بریده از شبکرویکردها ان

گراید که بنا دارد تحوالت انسانی را در قالب فرد و جامعه تحلیل نماید و به  و به تقلیل می

 . پردازد تأثیرات محیطی و غیرانسانی نمی

با التزام به حکمت  این نوشتار با بررسی و بازخوانی حکمت صدرایی بر آن است که اوالً

مبنا،  ثانیاً براین. توان هویتی متمایز برای جامعه قائل شد متعالیه و رویکرد اصالت وجودی می

توان جامعه را از گذشته و حال و آینده یکپارچه و سرجمع تمام اعمال مشاهده کرد و  می

د اذعان قرار داد و ثالثاً براساس سعۀ وجودی فرد و جامعه آثار ملکوتی مترتب بر آنها را مور

رابعاً ایرادات مترتب بر اندیشۀ پذیرش اصالت جامعه ادرعینهویت متکثر به تکثر افراد و امثال 

 .آن را تبیین نمود

ساز، سعۀ  اصالت فرد، اصالت جامعه، اصالت وجود، فطرت، جامعۀ هویت: واژگان کلیدی

 .وجودی ،آثار ملکوتی
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 مقدمه و طرح مسئله
درحال تکوین وضعیت جدیدی بود  ،ی از قرن پنجم هجری در تمدن اسالمیگرای فلسفه و عقل

مهیا ( هـ101 مالصدرا، )صدرالمتألهین شیرازی « حکمت متعالیه»را برای ظهور  هکه زمین

آغازین تمدن اسالمی،  ۀدور ۀحکمت متعالیه ترکیبی متعادل و متعالی از فلسف. ساخت

و مبانی کالم اسالمی است و در آن از براهین قرآنی  الدین عربی گرایی عقل، عرفان محی اشراق

 .است هم در استدالل استفاده شده

بحث اصالت جامعه، اصالت فرد یا هر دو از موضوعاتی مبنایی است که ذهن فالسفۀ 

 مورد که گونه آن بحث این». است پردازن اجتماعی را به خود معطوف کرده اجتماعی و نظریه

 و فرد اصالت بحث زیرا است، نگرفته قرار شناسان جامعه نظر مطمح بوده، فیلسوفان برخی اعتنای

 فلسفی موضوعات حیطۀ در باشد، داشته شناختی جامعه و اجتماعی صبغۀ آنکه از بیش جامعه

 از طوسی، نصیرالدین خواجه بار نخستین را موضوع این که است شده گفته رو، همین از .است

خواجه  از قبل که است این حقیقت امّا است؛ گفته باز ،(ق097 ـ 276) هفتم قرن بزرگ فالسفۀ

 و است ساخته مطرح را آن.( ق621 ـ 339) فارابی نصر ابو ،ناصری اخالق شریف اثر در نصیر

 زمان در و تعقیب را موضوع هشتم، سدۀ در خلدون، ابن و چهارم قرن در الصفا اخوان او، از پس

جوادی )اند  کرده بیان خویش آثار در را آن دیگران و ییطباطبا عالمه الهوری، اقبال معاصر

 (. 637 -633: 339 آملی، 

نظام جامعۀ فاضله کامالً بر شناخت و آگاهی انسانی استوار »ورزی ابونصر فارابی  در اندیشه

یابی بهره باشند، به همان میزان از دستاست و جوامع ضد جامعۀ فاضله هرقدر از این عنصر بی

بنابراین رویکرد او بر اصالت فرد مستقر است (. 3 ـ  31: رجبی)« .اندمحرومبه سعادت 

حد نصاب الزم برای دستیابی »گرا دانست؛ چراکه از نظر وی  توان فارابی را تلفیق حال می بااین

 (.  44: همان)« به خیر برتر تحقق جامعۀ شهری است

خواجه . است -د و جامعهاصالت فر -خواجه نصیرالدین طوسی دارای رویکرد تلفیقی

داند، بلکه  کند و اجتماع را صرفاً تجمعی از افراد نمی اجتماع را موضوع حکمت مدنی ذکر می

شود و امری فراتر از مجموع  داند که از تجمع افراد حاصل می هیئت و تألیفی می  آن را حالت،

 (. 604: 321 ین طوسی،خواجه نصیرالد)باشد  تواند منشأ آثار  خود می خودی افراد است و به

 و یافته تشکیل افراد از جامعه که است این نیز.( ق401 ـ 010) غزالی محمد ابوحامد باور»

 گرد دورهم مادی و نیازهای زندگی اقتضای و اضطرار سبب به افراد. ندارد استقاللی گونه هیچ
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 را رویکرد همین. ندارد افراد از جدا واقعیتی جامعه بنابراین اند، آورده پدید را جامعه و آمده

 (. 694: 339 جوادی آملی، )« .است برگزیده خویش اجتماعی اندیشۀ در «وبر ماکس»

 هویت و است جامعه جدانشدنی جز فرد: گوید می جامعه اصالت به اعتقاد با الهوری اقبال

 (.311: 339 جوادی آملی، ) شود می محو جامعه فرهنگ در شخص

 تبیین قرآنی و فلسفی ادلۀ طبق را جامعه متعالیه، حکمت سبراسا( ره)طباطبایی عالمه

استخدام مباحثی در حوزۀ اصالت داشتن فرد  اعتقاد به نظریۀ فطرت، حب ذات و اصل .اند نموده

عنوان یکی از شارحان  و از سوی دیگر، اذعان به وجود جامعه و طرح مباحث اعتباریات او را به

؛ 612 -610/ 6بایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، طباط)است  حکمت صدرایی مطرح کرده

؛ طباطبایی، 24 /6رئالیسم،  و روش فلسفه اصول :337 ؛ طباطبایی،  22/  :  337  طباطبایی،

 (. 619/ 6: 337 و طباطبایی،  637/ 6: 330 

 محتمعناو تدوین  اقتصادناو  فلسفتناسید محمد باقرصدر صاحب آثار ارزشمندی چون 

کتاب قائل است اما این به معنای وجود  و ، برای جامعه همچون فرد حسابایشانبراساس آرا 

مستقلی برای جامعه نیست بلکه به این معناست که رفتارهای آدمی برخی در حوزۀ فردی دارای 

جهت دارای  نوردد و ازاین اثر مثبت و منفی است و برخی پهنۀ اجتماع یا تاریخ انسانی را درمی

گردد؛ لذا او معتقد است که اسالم تعریف جدیدی برای حیات و  ب متمایزی میکتا و حساب

زندگی ارائه نمود و قوانینی ارائه کرد که حقوق فرد و جامعه در آن مالحظه گردیده است 

صدر با نفی . ای در برابر فرد ندارد بنابراین از منظر صدر، جامعه هستی(. 43: صدر، فلسفتنا)

تفاوت رفتار اجتماعی و رفتار فردی »: ود افراد برای جامعه معتقدندوجود حقیقی همچون وج

و نیازی  ]موج آفرینی در سطح گستردۀ اجتماعی[در همان بعد سومی است که بیان گردید 

 (.76 -73 : 333 حکیم، )« نیست که وجودی حقیقی و فلسفی برای جامعه قائل شویم

وجود دارد و روح واحدی بر آن  جامعه حقیقتاً»شهید مطهری نیز معتقد است که 

حیات جامعه به منزلۀ صورتی . روح واحد همان فرهنگ حاکم بر جامعه است. فرماست حکم

(. 04 : 370 مطهری، )« بخشد است که بر مادۀ حیات افراد پیدا شده و به همۀ آنها وحدت می

ات جمعی وجود جامعه واقعیتی جدید و موجودی زنده است ولی هویتی یگانه ندارد، این حی»

 (.67 - 6: مطهری، جامعه و تاریخ)« .است جدایی نداشته و در افراد حلول کرده و پراکنده شده

های حیات انسانی حضور یابد و  انقالب اسالمی ایران موجب گردید تا  دین در عرصه

 آمیختگی عقالنیت و معنویت، فلسفه و کالم، عرفان و شریعت در تاروپود این نظام با هم به
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گذاران انقالب و رهبران آن در میدان مباحث علمی  های چندوجهی و جامع بنیان رسوخ اندیشه

سازی نظامات اجتماعی و ترسیم جایگاه فرد و ساختارها و نهادها و تأثیرپذیری آدمی از  و بومی

در . است عوامل بیرونی و درونی، امروزه حکمت صدرایی را مبنای این تفکر و سیره مطرح کرده

ین نوشتار، با طرح موضوع اصالت فرد و اصالت جامعه از منظر حکمت صدرایی بر آن هستیم ا

 . تا آثار مترتب بر آن را واکاوی نماییم

 هدف تحقیق

شود سطح نظری به سطح عملی و  در این مقاله با بازخوانی مفاهیم حکمت صدرایی سعی می

سانی به حکمتی که زیرساخت جامعه و ان تردید مباحث امروزین علوم بی. کاربردی نزدیک شود

تواند در تولید دانش بومی انسانی و الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی مفید و  سازد می نظام ما را می

شود؛ نخست شناخت دیدگاه مالصدرا  بنابراین در این نوشتار دو هدف پیگری می. مؤثر باشد

تواند  تماعی که آن دیدگاه میدربارۀ اصالت فرد و اصالت جامعه و دوم استنباط آثار اج

حل مسئلۀ اصالت جامعه در  بندی به شبکۀ مفهومی راه رسد مداقه و پای نظر می به. باشد داشته

 . رویکرد صدرایی است و آثار اجتماعی خاص خویش را به همراه دارد

 پرسش تحقیق

 :شود ها پاسخ داده می در این مقاله به این پرسش

 اصالت فرد و اصالت جامعه چیست؟موضع حکمت صدرایی دربارۀ  . 

 دارد؟   رویکرد صدرایی در خصوص اصالت فرد و اصالت جامعه چه آثار اجتماعی  .6

 پیشینۀ تحقیق

دربارۀ دیدگاه اصالت فرد و اصالت جامعه از منظر مالصدرا و حکمت صدرایی، نظراتی در  

اسالمی از  اً تحقق انقالباست و اخیر ها ارائه شده قالب مقاله و مباحثه و محتوای برخی کتاب

است، ولی مطلب منسجمی دربارۀ ربط بین  خاستگاه حکمت صدرایی مورد توجه قرار گرفته

 :  اند از برخی از آثار مرتب عبارت. است دیدگاه مالصدرا و آثار اجتماعی ارائه نشده

اصالت فرد، جامعه یا هر دو، بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و »مقالۀ  قبساتدر نشریۀ 

با تبیین دو برداشت از وحدت ادرعینکثرت و کثرت ادرعینوحدت و  «استاد مصباح یزدی

تشکیک وجود و هویت فردی و جمعی و حرکت جوهری که از مفاهیم صدرایی است به 

http://www.mortezamotahari.com/fa/ArticleView.html?ArticleID=79088
http://www.mortezamotahari.com/fa/ArticleView.html?ArticleID=79088
http://www.mortezamotahari.com/fa/ArticleView.html?ArticleID=79088


 

 

 

 

 
 09اصالت فرد و جامعه و آثار اجتماعي آن برمبناي حكمت صدرايي    

  

 

های  پژوهش ۀمجلمنتشر شده در « شناسی صدر المتالهین انسان»مقالۀ . پردازند تحلیل موضوع می

های  جهانکتاب . است شناسی در اندیشۀ مالصدرا پرداخته به تحلیل انسان، کالمی -فلسفی 
گیری از حکمت  سازی با بهره حمید پارسانیا نیز از آثاری است که با هدف نظام اجتماعی

از این نویسنده با هدف تبیین مبانی  حکمت صدرایی شناسی انتقادی روشاسالمی و کتاب 

نیز در « اسالمی انقالبتأثیر حکمت صدرایی بر »درخصوص . است شناسی تدوین گردیده روش

نشریۀ حکمت  در« ی صدرایی در نهضت امام خمینیشناس مقالۀ تبلور انسان»و  مهرنامهنشریۀ 
نیز  معرفتمنتشر شده در « بندی نظریۀ فرهنگ صدرایی صورت»مقالۀ . است چاپ شده صدرایی

نویسنده در این مقاله به . پردازد های فلسفۀ صدرایی می به بررسی نظریۀ فرهنگی برآمده از آموزه

گیری از نقل برای  مه طباطبایی در خصوص بهرهاهلل جوادی آملی بر نظریۀ عال تشریح نقد آیت

گیری از تأثیر جامعه بر فرد برای اثبات اصالت  اثبات اصالت جامعه مبادرت ورزیده و بهره

است؛ زیرا جامعه در هر صورت واجد آثار و خواص است چه اعتباری باشد  جامعه را نفی کرده

این مقاله با کارهای انجام شدۀ دیگر توان گفت که وجه ممیزۀ  بندی می در جمع. و چه حقیقی

یکی نگاه و رویکرد جدیدی است که به موضوع دارد و دیگری توجه رویکرد حکمت متعالیه به 

 .آثار اجتماعی اصالت فرد و جامعه است

 تعریف مفاهیم
 : های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت در بحث از تعرف مفاهیم، مفهوم اصالت از جنبه

 مباحث در .سه معنای اصالت اجتماعی، حقوقی و فلسفی قابل تفکیک استاصالت به 

 و حقوق در اولویت تقدّم و آیا که است این جامعه و فرد اصالت از مراد حقوق، علم و حقوقی

 اصالت بر مبتنی کاپیتالیسم نظام شود می گفته وقتی مثالً. جامعه برای یا است فرد برای مصالح

است  توجّه مورد معنا این است، جامعه اصالت بر مبتنی رکسیسمما یا سوسیالیسم و فرد

است  افراد بر جامعه اثرگذاری معنای به اجتماعی اصالت (.633-691:  ، ج 309 جعفری، )

 مفهوم. است اعتباری وجود مقابل در حقیقی وجود معنای فلسفی به اصالت (.696-693: همان)

 وجود جامعه و دارد حقیقی وجود فرد آیا که است این شناسان جامعه میان در اش فلسفی

معنای  آنچه در این مقاله مورد بررسی است اصالت به(. 694: همان)است  عکس به یا اعتباری

 .فلسفی آن است

http://www.mehrnameh.ir/article/463/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.mehrnameh.ir/article/463/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.mehrnameh.ir/article/463/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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هست روح جمعی، وجدان جمعی، شعور  ، هرچهبه معنای فلسفی در دیدگاه اصالت جامعه

رد همچون ابزاری در دست جامعه است ف. جمعی است« منِ»جمعی، اراده و خواست جمعی و 

جامعه  ،بیانی در این دیدگاه به. از شعور و وجدان جمعی است و شعور و وجدان فردی، مظهری

هویت و آثاری مستقل  ،طبیعی، اجزاء قبل از ترکیب در مرکّب. مرکّبی حقیقی است، نه طبیعی

 مطهری،) گردد ای جدید فراهم می پدیده زمینۀ پیدایشدر یکدیگر  دارند، و در اثر تأثیر و تأثر

  .(67ـ69: 370 

ترکیبی  ترکیب جامعه از افراد ترکیبی اعتباری است؛ یعنی واقعاً ،در دیدگاه اصالت فرد

عینی و حقیقی ندارد، بلکه وجود اعتباری و  مطابق آن، جامعه وجود اصیل،. است صورت نگرفته

تنها افرادند که وجود   رد فرد است و بسو حقیقی دا عینی انتزاعی دارد؛ آنچه وجود اصیل،

دیگر  گیرند، سرنوشت هر فرد مستقل از سرنوشت افراد دارند و موضوع شناخت قرار می عینی

 . است

در این رویکرد نظری، جامعه مرکّب حقیقی همانند مرکّبات طبیعی نیست، بلکه مرکّبی 

دهند، ولی استقالل اثر  نمی اجزا هویت خود را از دست مرکب صناعی،در  .صناعی است

 شوند و آثارشان نیز با یکدیگر مربوط می خاص با ای گونه اجزا به. دهندخود را از دست می

کند که عین مجموع اثر اجزا در حال  آثاری بروز می کنند و درنتیجهیکدیگر پیوستگی پیدا می

  .(64ـ69: 370 مطهری، ) استقالل نیست

حکمت صدرایی یا . شود وی و اصالت وجود تقسیم میفلسفه به دو رویکرد اصالت ماه 

مالصدرا معتقد به اصالت . است حکمت متعالیه حکمتی است که از سوی مالصدرا ارائه شده

حرکت جوهری، وحدت ادرعینکثرت، و تشکیکی بودن وجود، نوع متوسط بودن . وجود است

باری و برخورداری وجود و تفکیک وجود به حقیقی و اعت و امکان حرکت جوهری در آن انسان

 . رود شمار می ای از وجود حقیقی از مفاهیم این حکمت به اعتباری از درجه

مراد از اصالت وجود این است که موجود بالذّات و منشأ آثار در خارج،  :وجود اصالت

بنابراین در آثار (. 39-33:  ، ج9 4 صدرالدین شیرازی، )وجود اشیاء است، نه ماهیّت آنها 

این مسئله مشهود است که تمام عالم هستی یک حقیقت بسیط است و ماهیّت، به  ،درامالص

  (.2: 321 صدرالدین شیرازی، )دلیل محدودیّت، امری اعتباری و منتزع از حدّ موجودات است 
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اساس تشکیک وجود، عالم هستی مراتبی دارد که مرتبۀ باال نسبت به بر :تشکیک وجود 

؛ همان، 323: 3 ، ج9 4 صدرالدین شیرازی، )شتری برخوردار است پایین از شدّت وجودی بی

  .(602-600: 7 ج

حرکت جوهری حرکت ذاتی و درونی اشیا مادی است که براساس آن،  :حرکت جوهری

کنند  سوی کمال وجودی سیر می تمام موجودات عالم ماده، سیالن وجودی دارند و به

 دارد، اشتدادی و استکمالی حرکت حرکت جوهر چون(. 13 : 3 ، ج9 4 صدرالدین شیرازی، )

 قوای طورمستمر، به استکمالی، حرکت یک با عالم موجودات سایر و انسانی نفس جهت، ازاین

 کماالت همۀ آن در که رسد می پایان نقطۀ به سرانجام حرکت این و رسانند می فعلیت به را خود

 (.6 6  :الحکمه نهایهطباطبایی، )رسند  می فعلیت به نوع هر

 وجود امروزی انسان کند، می حرکت نوعی کمال سوی به انسان نوع که طور همان پس 

 طباطبایی،)است  حرکت درحال نیز جامعه ترتیب بدین و است اولی انسان نوع از تری کامل

 و است پذیرفته تأثیر انسان طبیعی احکام از انسانی اجتماع و( 27/  ترجمه تفسیر المیزان،

 (.023/    :همان)یابد  می تکامل انسان، نوعی کمال براساس

 از جهان اولیۀ مادۀ متعالیه، حکمت طبق :وحدت درعین کثرت و کثرت درعین وحدت

 نوع یعنی دارد؛ را جنس ماهیت شبیه کثرتی کثرت، و وحدت در ماده این و است واحدی مادۀ

 ماهیتی که حال عین در حیوان تماهی که طور همان دربرگیرد، را متکثری امور تواند می که واحدی

 وترجمه شرح طباطبایی،) گیرد دربرمی را گوناگونی انواع دارد، جنس وحدت و است واحد

 (.643/ 4الحکمه،  بدایه

 روش تحقیق 

استنطاق عبارتی است که در برخی . بریم برای پاسخ به سؤاالت تحقیق از روش استنطاق بهره می

( ع)امام علی . است کار رفته متون دینی و دریافت پاسخ به عبارات روایی برای عرضۀ پرسش به

که نقل شده ( ع)مسلم از امام باقر  بنادر روایت محمد  . قرآن را به سخن آورید: فرماید می

استنطاق روشی از سوی  .6چون خداوند عقل را خلق فرمود از او بازپرسی کرد: فرمود

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .(03  خطبه :البالغه نهج)« .فَاسْـتَنْطِقُوهُ الْقُرْآنُ ذَلِکَ...».   

 (613/  0  الشیعۀ، وسائل عاملی، حر ؛1 /   کلینی،)« ...اسْتَنْطَقَهُ الْعَقْلَ اللَّـهُ خَلَقَ لَمَّا».  6



 

 

 

 

 
 6931سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعي متفكران مسلمان فصلنامه نظريه   01 

  

 

است و  کار رفته رضۀ آنها به کتاب و سنت بهسیدمحمدباقر صدر برای فهم مفاهیم دینی با ع

ـ مانند متون دینی مقدّس در غـرب و متن قرآن در ( سخن برآوردن از متن)« استنطاق»روزه از ام

شود  می تلقی( فـنّ تفـسیر و فهـم معنـا یـا معانی متن)یکی از سطوح هرمنوتیک  ،اسالم

ـل، بـا معانی پنهان، ضمنی و مبهم متن ، تفـسیر و تأوی«اسـتنطاق»در سـطح (.  9بـاقری، )

هایی دارد کـه آشکار نیست و در شرایط معینی آشکار  متن در این حالت، قابلیت. سروکار دارد

این « نطق»محور است و تنها تفاوت آن با  مؤلِّف ،«نطـق»معنی در استنطاق نیـز ماننـد . شود می

کند  شرایطی که قابلیت متن را آشکار می. رداست که در اینجا سـخن را بایـد از متن بیرون آو

رو، در اسـتنطاق،  ازایـن. طلبد های جدیدی است کـه در برابر متن قرار گرفته و پاسخ می سؤال

وجه استنطاق این است که متن ممکن است بـا . متن و جواب از متن است ۀسـؤال از خواننـد

های جدیدی قـرار  جدید، در برابر سؤالسـپری شدن زمان و پیدا شدن شرایط زمانی و فرهنگی 

 (.40 :  339 صفره، )اسـت  گیرد که در زمان تدوین متن مطرح نبوده

 های تحقیق  یافته

 استنطاق حکمت صدرایی دربارۀ اصالت فرد 

برای دریافت دیدگاه حکمت صدرایی درخصوص رویکرد آن نسبت به اصالت فرد یا اصالت 

از طریق واکاوی نوع رویکرد مالصدرا دربارۀ فرد و جامعه  جامعه یا هر دو به استنطاق آن

بنابراین برخی از باورهای مالصدرا دربارۀ انسان را برای فهم موقعیت انسان در . پردازیم می

دهیم، آنگاه اصالت جامعه و آثار اجتماعی آن را دربارۀ مالصدرا  جامعه مورد توجه قرار می

طاق حکمت صدرایی معلوم گردید که ایشان انسان را در که با استن درصورتی. کنیم عرضه می

شود که ایشان قائل به اصالت فرد  یابد استنباط می حیات اجتماعی فعال و کنشگر و مختار می

که برای جامعه وجودی مجزا از افراد قائل بود و برای جامعه هویت مستقل با  درصورتی. است

ع قائل بود، گویای اعتقاد به اصالت جامعه است و اگر آثار متمایز از سرجمع آثار افراد در اجتما

 . شود ایشان برای فرد و جامعه اصالت قائل است هر دو را قائل بود، معلوم می

 گیری انسان با قوۀ اختیار و تصمیم(الف

، 9 4 صدرالدین شیرازی، )داند  وجودی با ابعاد و مراتب متعدّد می یمالصدرا انسان را حقیقت

 (.66: 304 ؛ همو، 03 -02 : 4ج
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؛ یعنی قوّۀ نامیه، محرّکه، هاضمه و داردانسان از حیث ساحت مادّی قوای نباتی و حیوانی  

؛ و از حیث داردلحاظ ساحت ملکوتی، انسان قوّۀ ادراکی و ممیّز  به. نیز قوّۀ غضبیّه و شهویّه

تی نیز انسان دارای باالخره از حیث ساحت الهو. داردساحت جبروتی، قوّۀ ناطقه نظری و عملی 

صدرالدین )گیری و قابلیّت کسب صفات الهی و محلّ تجلّی آنهاست قوّۀ اختیار، تصمیم

توان از مرتبۀ نازل نامیه تا مرتبۀ قوّۀ بنابراین، قوای انسان را می(. 1  -19 : 321 شیرازی، 

 (. 333: 336 ؛ همو، 690-691: 3، ج9 4 صدرالدین شیرازی، )کسب کماالت الهی تبیین کرد 

شناسی صدرایی، اراده و آزادی بارزترین وجه تمایز انسان از سایر موجودات و از  در انسان

 ]اتفاق[چه بسیار »براساس این رویکرد  .(63: 333 پناهی، )وجوه تشّبه انسان به خداوند است 

ند آنها انجام یا  نادانی یا عصبیت و مان ]طبیعت ثانوی[افتد که انسان کارهایی را از  عادت می

عالمه ) « باشد خود یا ناشایسته و نکردنی می داند کاری غیر الزم یا بی که خود می دهد درحالی می

شناسی  این موضوع در معرفت. پس غلبۀ ساختار بر عامل وجود ندارد(. 2 3: تا  طباطبایی، بی

به دو قسم قبل از اسالمی تفکیک ادراکات به ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری، اعتباریات 

  .است اجتماع و بعد از اجتماع تبیین شده

. خویی و شیطان صفتی ۀفرشت. داند متعالیه انسان را موجودی دو بُعدی می تحب حکمصا

بُعد شیطانی و روح او خواهان ضمیر و برتری و  ۀطبیعت مادی انسان نمایند. مثبت و منفی

اگر انسان عقل را مالك قرار دهد . قل استو مالك برتری انسان حکومت ع. نوشته خویی است

 ،گردد و اگر به هوا و هوس گوش سپارد برتر نائل نمی ۀمالئک ۀبه درج ،و بر خود حاکم سازد

چنین  اسراراالیاتها را در  مالصدرا اختالف انسان. مهمان شیاطین و درندگان خواهد بود

الف در حاالت پدر و مادر که اختالف ذاتی در سرشت و اصل خلقت آنها، اخت :شمارد برمی

ها ـ اختالف در  اختالف در نطفه. شود صورت ارثی می بد آنها به و باعث اختالف در خلقیات نیک

پاکی شیر و غذای طفل، اختالف در آموزش والدین و تأدیب فرزندان، اختالف در استادان، 

  .(603-601: خسروپناه)« نفس ۀاختالف در تهذیب و تزکی

               تکامل فرد(ب

کمال انسانی در . نظری و عملی قائل است ۀمالصدرا همانند ارسطو برای عقل بشری دو مرتب»

داند و برای عقل عملی نیز مراتبی قائل است که  عقل نظری را رسیدن به عقل مستفاد می ۀمرتب

تهذیب باطن و  ،دوّم ۀمرتب ؛تهذیب ظاهر با التزام به تکالیف و احکام شریعت است ،اوّل ۀرتبم
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سوّم نورانی نمودن نفس یا صور علمی و معارف ایمانی و  ۀمرتب ؛ها از صفات ناپسند تطهیر قلب

تمامی  ،انسان در این مرحله. فنای نفس از ذات خود و قطع نظر از غیر خداست ،چهارم ۀمرتب

دارای سه  وی سفر کمال و باطن انسان را .کند به او مشاهده می اشیا را صادر از حق و راجع

کمال عقل  شواهدالربوبیهمالصدرا در . داند مرحله از خلق به حق و در حق و از حق به خلق می

کند زیرا  لذا اندیشیدن را برترین عبادت تلقی می ،داند تر از کمال عقل عملی می نظری را مهم

 .(601: خسروپناه)رسد  انسان با تفکر به خدا می

 فطرت داشتن آدمی ( ج

ای نهفته  چراکه برمبنای آن آدمی سرمایه. فطرت داشتن آدمی اذعان به اصالت فرد استاذعان به 

است، ولی  تصریح نشدهفطرت واژۀ های فلسفی مالصدرا به در آموزه گرچه. در وجودش دارد

 : است توان گفت با طرح مباحث زیر به چنین امری اذعان داشته می

قوای حسّی را تنها در حدّ چراکه از نظر ایشان، . در حکمت متعالیه، انسان دارای فطرت است»

ادراکات را به چهار قسم احساس، تخیل، توهم و تعقل تقسیم کرده و  ابزار شناخت دانسته و

صورت اکتسابی ایجاد  شود و برخی به برخی از آنها برحسب فطری در نفس آدمی حاصل می

داند که در اول،  فت بدیهی را معرفتی میاو معر(. 9  4: 3، ج 9 4 صدرالدین شیرازی، )« شود می

درواقع فطری بودن »(.  43: علیزاده)اند  فطرت برای نفس حاصل شده و همۀ مردم در آن شریک

او مبدأ . رساند معنای برخورداری از قوۀ درك است که احساس و تخیل آن را به فعلیت می به

ین معنا که نفس با حس کار خود را داند؛ با ا پیدایش تصورات را حتی در امور بدیهی، حس می

(. 436: علیزاده)« یابد کند و سپس با کمک عقل با مفاهیم کلی و قضایای بدیهی دست می آغاز می

. 6شود؛  وبد می نیرویی که موجب تشخیص امور خوب.  : رود کار می مبنا، عقل به سه معنا به براین

رود  کار می عقل در ادبیات متکلمان بدین معنا به .شود وبد استنباط می مقدماتی که با آنها امور خوب

رود و جنبۀ عملی دارد و مراد از آن  کار می عقل به معنایی که در کتب و ادبیات اخالقی به. 3و 

(. 9 4: 3مالصدرا، اسفار ج )مراقبت بر افعال تجربی و عادات است تا اخالق و عادات تکون یابد 

کمال انسانی در . نظری و عملی قائل است ۀشری دو مرتبمالصدرا همانند ارسطو برای عقل ب»

 (.467 - 46: 3، ج 9 4 صدرالدین شیرازی، ) داند عقل نظری را رسیدن به عقل مستفاد می ۀمرتب

اند و بعضی اهل عقل  بعضی اهل حس و دنیایند؛ بعضی اهل مثال و آخرت: اند ها سه صنف انسان

: 333 علیزاده، )« .سی برابر شناخت و گرایش اوستو حرکت جوهری هرک. ... اند و اهل اهلل
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کند؛ ارتباطی  تکوین و تطور وجودی هرچیزی، از جمله آدمی، با آگاهی ارتباط پیدا می(. 433

بنابراین حرکت جوهری هرکسی با میزان و نوع معرفت و نگرش و گرایش او . واسطه مستقیم و بی

 (.433: همان) « برابر است

او، بُعد  ۀرا تنها در حدّ ابزار شناخت دانسته و مدرِك حقیقی در اندیش مالصدرا قوای حسّی

مثالی و مجرّد انسان یا، به تعبیر دینی، روح است؛ امری که مطابق آیات قرآن، الهی و قدسی 

صدرالدین )بنابراین حقیقت انسان مدرِك همان بعد الهی یا فطرت الهی است . آیدشمار می به

 (. 466 و 321، 673: 3، ج9 4 شیرازی، 

شناسی صدرایی، انسان یک ظرف توخالی و بدون اقتضا نیست که بتواند با هر  طبق انسان»

راحتی و باآرامش زندگی کند، بلکه مطابق نظریۀ فطرت، انسان از ادراکات و  نظام معنایی به

وزۀ تنها یک ح. رو، دلدادۀ نظام معنایی خاص است ازاین. های فطری برخوردار است گرایش

معنایی با فطرت و جان انسان پیوند تکوینی دارد و انسان تا وقتی که به آن نرسد، دچار سیالن، 

توصیف انسانی است که به ... بحران معنا، اضطراب، استرس، و. قراری است سرگردانی و بی

. ای متحد شده که منطبق بر فطرت و حقیقت او نیستند و آرامش ندارند های معنایی حوزه

اینکه، هر نظام معنایی در پرتو حضور خود در عالم انسانی، نظم و ساختار خاصی را در  توضیح

سازد  است برقرار می میان افراد و اشخاصی که از طریق آنها به عرصۀ حیات اجتماعی وارد شده

ها و  های اجتماعی دارای فرصت هریک از جهان. کند و جهان اجتماعی متناسب با خود ایجاد می

های جدیدی  هایی از وجود انسان ظرفیت که برای بخش رو، همچنان ازاین. هایی است محدودیت

گرفته و  هایی از وجود او را نادیده کند ممکن است بخش سازد و آنها را شکوفا می فراهم می

اند یا  های اجتماعی از استعدادهای معنوی انسان غافل برای نمونه، برخی جهان. حتی نابود سازد

برخی دیگر نیز مانع از بسط . آورند ایی سطوح مختلف عقالنیت را فراهم نمیفرصت شکوف

شوند و با رویکرد زاهدانۀ خود، از توانمندی آدمی برای آباد کردن  ابعاد دنیوی وجود انسان می

های اجتماعی  اساس، این سنخ نظام براین»(. 49 :  39 پارسانیا، )« کنند این جهان استفاده نمی

شوند، آدمی را در غل و  ان با خویش را درپی دارند و به اسارت انسانیت منجر میبیگانگی انس

زنجیر ساختار و محصوالت اجتماعی خود قرار داده و او را از رسیدن به حقیقت خود دور نگه 

ای هستند که منطبق بر فطرت و حقیقت انسان  های معنایی دارند؛ چراکه برآمده از نظام می

های معنایی و اجتماعی  دیگر، انسان که، با اراده و عمل خویش، سازندۀ این نظام عبارت به. نیستند

کند، دچار  است، در فرهنگ، تاریخ و تمدنی که خود ایجاد کرده همواره احساس اسارت می
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که، اگر  درحالی. کند که خودش نیست شود و احساس می وارگی و از خودبیگانگی می شی

معانی عقلی و منطبق بر فطرت انسان باشند، به شکوفایی همۀ ابعاد های اجتماعی برآمده از  نظام

شوند و با گشایش درهای آسمان امکان بسط و توسعۀ حیات انسانی را فراهم  انسان منجر می

 .نماید اجتماعی احساس رضایت و آرامش می انسان از زندگی در چنین نظام . آورند می

سوی نظام معنایی متناسب با خویش  ش را بههرچند هر جهان اجتماعی حرکت افراد درون

اما . کند های معنایی دیگر ایجاد می سوی حوزه نماید و موانعی در مسیر حرکت آنان به تسهیل می

. را ندارد که مانع ارتباط و اتحاد انسان با حوزۀ معنایی دیگر شود هرگز قدرت و توان این

د با صور معنایی مختلف وجود دارد، هرچند دیگر، همواره امکان دسترسی و اتحاد فر عبارت به

جامعه و نظام اجتماعی پیرامونی آن فرد مخالف آن حوزۀ معنایی باشند و در جهت جلوگیری از 

برخی تضادها و ستیزهای اجتماعی ناشی از همین مسئله است؛ یعنی . بسط آن معنا تالش نمایند

ا آن جامعه اعراض و به حوزۀ معنایی فرد یا افرادی از یک جامعه از نظام معنایی متناسب ب

شان کنش فردی  اند و طبیعتاً سعی خواهند کرد تا مبتنی بر صور جدید آگاهی دیگری اقبال کرده

بنابراین میان آنان . و اجتماعی انجام دهند یا حتی آن صور معنایی را در میان دیگران بسط دهند

مستقر در جامعه چالش و ستیز شکل  و سایر اعضای جامعه و ساختارها و نهادهای اجتماعی

 (.77 : همان)« گیرد می

کم در این دنیا و پیش از رسوخ ملکات مختلف در جان او،  بنا بر نظریات فطرت، انسان دست»

هایی  ها و گرایش این نوع واحد بینش. نوع واحدی است و دارای هویت و ماهیت مشترك است

(. 61: 372 شیروانی، )« .ها با او و درون اوست ا و جامعهه ها، در همۀ مکان دارد که در تمام دوران

های دمادم  انسان قوا و استعدادهای فراوان دارد که در طول زندگی خود با اختیار و انتخاب و اراده

سازد و به خود شکل  درواقع انسان در صحنۀ حیات و زندگی خود را می. بخشد به آنها فعلیّت می

تواند باشد از آغاز  تواند داشته باشد از آغاز ندارد و همۀ آنچه می را که میانسان تمام آنچه . دهد می

تواند واجد شود و  های بسیار متفاوتی را می ای است که صورت نیست، بلکه چونان ماده

 :گوید صدرالمتألهین می. تواند در خود بپذیرد های بسیار مختلفی را می فعلیت

شود وجود  ودات، اختالفی که در افراد بشر یافت میبدان که در هیچ نوعی از انواع موج»

است که در آن استعداد انتقال   ای آفریده شده گونه ندارد و این بدان سبب است که مادۀ انسانی به

 (.32: پیشین)« به هر صورتی از صور و اتصاف به هر صفتی از صفات تحقق دارد
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جه تمایز انسان از سایر موجودات، و از شناسی صدرایی، اراده و آزادی، بارزترین و در انسان

  .(63: 333 پناهی، )وجوه تشّبه انسان به خداوند است 

شود که فعال بودن انسان در جامعه و اصالت داشتن آن مورد  از آنچه گذشت استفاده می

 .باشد تأیید و تأکید مالصدرا می

 استنطاق حکمت صدرایی دربارۀ اصالت جامعه 

 تن اعتباریاتوجود تکوینی داش(الف

 زیرا اعتباری، یا است حقیقی یا وجود که است این متعالیه حکمت تقسیمی مسائل از یکی»

 منشأ چون است، تکوینی وجود اقسام از و بوده حقیقی وجود از ای درجه اعتباری وجود

 اذهان در اوالً که است تکوینی آثار از بسیاری پیدایش مبدأ چیزی و است تکوینی های حرکت

 حقیقت از تواند نمی دهد، می نشان را خود تکوینی اثر اعیان در آن از بعد و گذارد می تکوینی اثر

 حقیقی، وجودهای از برخی به نسبت آن ضعف بر اثر لیکن باشد؛ نصیب بی تکوین از و بهره بی

 و ضعیف خارجی وجودهای به نسبت که ذهنی وجود مانند است؛ شده نامدار اعتباری وجود به

 عینیّت و بودن خارجی وجود اصل و است وجود اصل اقسام از قسمی چون وگرنه است، ذهنی

« بود خواهد خارجی وجود ذهنی وجود است، آن( ماهیّت نه هویّت معنای به) ذاتی داشتن

 .هویت عینی موجود همان وجود اوست متعالیه، حکمت طبق پس(. 362 :339 جوادی آملی، )

 هرشی اصالت دیگر، عبارت به. شود حمل آن بر وجود اصل که دکن می پیدا واقعیت وقتی هرشی

 شوند می گرفته حقیقی امور از و دارند واقعی آثار حقیقی امور مانند اعتباریات. اوست وجود به

 21 / 6  ، رئالیسم روش و فلسفه اصول طباطبائی،)شوند  تکوینی های حرکت منشأ توانند می و

 خاطر به اما دارند تکوینی اثر ذهن در و (.476 - 47/ 3  ج: نترجمه تفسیر المیزا: همو:ك.ر و

 از غیر بنابراین. هستند موسوم اعتباری وجود به حقیقی، وجود به نسبت آن وجودی ضعف

  گذارند و جامعه هم می برجای خود از و خواصی و آثار دارند وجودی قراردادی، شأن شکل

 .شأن وجودی و آثار و خواص خاص خویش را دارد

 که صورت بدین است، «انسانی اجتماع در آنها حضور» اعتباریات بندی تقسیم معیار

 از قبل اعتباریات یا ثابت، عمومی، اعتباریات -الف. شوند می تقسیم قسم دو بر اعتباریات

 عدم یا تشکیل و است ناگریز آنها نمودن اعتبار و ساختن از انسان که هستند اعتباراتی اجتماع

 شامل و هستند وابسته انسان شخص به و ندارد تأثیری آنها نمودن اعتبار در اع،اجتم تشکیل
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 اعتباریات -ب .اند دسته این از استخدام اصل علم، متابعت جامعه، و اجتماع اصل وجوب، اعتبار

 بدون که شود می اطالق اعتباریاتی به اجتماع از بعد اعتباریات یا تغییر قابل و خصوصی خاص،

 سخن مالکیت، اصل: مانند فرد، نه هستند جامعه وجود به قائم و یابند نمی تحقق ،اجتماع فرض

 به گاه که (3 6/ 6 رئالیسم، روش و فلسفه اصول طباطبائی،)  ...و مرئوسیت و ریاست ،(کالم)

ترجمه تفسیر طباطبایی، ) است شده اطالق نیز عملی اعتباریات باالخص، اعتباریات

 و عمل اراده منشأ احکام این که است جهت آن از گذاری نام این لتو ع( 74 و73 /6المیزان،

 .دارند کامل وابستگی انسان عمل محیط هستند و با انسان در

 جامعه مصداق وحدت در کثرت( ب

 به نیز جامعه دارد، درعین کثرت وحدت نوعی طبیعت جهان که طور از منظر مالصدرا، همان

 و است متعددی مصادیق دارای و دارد کثرت خارج در که است ای یگانه و واحد موجود منزلۀ

 وحدت نگاه از مصداقی درواقع ،(ره) مطهری شهید تعبیر به و شود می خوانده کثیر یگانه واحد

 (.6/370 مجموعه آثار، مطهری،). است درعین وحدت کثرت و درعین کثرت

 وجود مساوق وحدت و وحدت مساوق وجود (ج

الوجود مساوق للوحده و الوحده »آن هستند که با استفاده از عبارت  اهلل جوادی آملی بر آیت

توان استنباط کرد که مالصدرا در حکمت متعالیّه قائل به وجود حقیقی  می« مساوق للوجود

وجودات حقیقیه یکسان . طور که وجود حقیقت ذات مراتب است داشتن جامعه است، البته همان

پس . باید توقع داشت که وجودات از یک سنخ باشندباالخره براساس تشکیک، ن. نیستند

جوادی )«گونه است وقتی جامعه وجود داشت، قانون نیز این. توانیم بگوییم جامعه وجود دارد می

 ( 0: ، نشریه پگاهآملی

 ساز جامعۀ هویت( د

 داند، می البقاء روحانیۀ و جسمانیۀالحدوث را انسان روح که صدرایی، متعالیه حکمت بنابر

 وجود، اصالت براساس و است «بالقوه انسان» و «بالفعل حیوان» خویش پیدایش آغاز فردی درهر

 جسمانی آغاز در که انسانی روح شود، جوهری تلقی می حرکت که وجود اشتداد و وجود تشکیک

 .گردد می بالفعل انسان بود، بالقوه انسان که فردی و شود می روحانی و مجرّد سرانجام بود،
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. آید می فعل به قوه از خارجی محرك تحریک با درون در فرد انسانی هویّت مکتب، بنابراین

 اموری قریب، و مباشر عوامل و علل ولی است؛ الهی عنایت همانا اصیل و واقعی محرّك البته

 ارسطوئیان و(  نخست گروه) افالطونیان مبنای بر فرد هر انسانی هویت آنکه خالصه دیگرند

 هویت تأمین در بیرونی عامل هیچ و آید می پدید وی آفرینش و پیدایش با همراه(  دوم گروه)

 از خارجی عوامل و علل تأثیر با(  سوم گروه) صدرائیان مبنای بر ولی نیست؛ سهیم او اصیل

 فرد آن. باشد جامعه یا دیگر فرد تواند می بیرونی محرّك آن و آید می پدید او ذات گوهر

 .باشد طالح یا صالح تواند می جامعه آن و غیرعادل یا عادل و ومغیرمعص یا معصوم تواند می

 فرد به نسبت انسانی هویت پیدایش در اثرگذاری معنای به جامعه اصالت طرح اساس، براین

 حدّ در و احتمال یک عنوان به سوم مکتب بر ولی نیست؛ روا اصالً دوم و اول های مکتب بر

 سهیم فرد یابی هویّت مسیر تعیین در تواند می مبنا براین امعهج زیرا بجاست، بالجمله نه الجمله فی

 جنس نیز و اخیر نوع نه است متوسط نوع صدرایی متعالیه حکمت مبنای بر انسان چون و باشد

 و متوسط نوع معنای به انسان نوع تحت که است متعدّدی انواع مسیر در و نوع نه است سافل

 نوع درحقیقت که برسد آنها از یکی به جوهری حرکت با تواند می و اند مندرج سافل جنس

 جامعه برعهدۀ را تغییرها تمام توان نمی لیکن است؛ ممکن آن در جوهری تحوّل هرگونه اخیرند،

  (. 366-363: 339 جوادی آملی، )« دانست

 جامعه و فرد متقابل تکامل( ه

 اسالمی، های طبایی، بررسیطبا)« .کمال فرد در کمال جامعه مؤثر است ]مالصدرا[از نظر او»

 هستند تکامل درحال همواره جامعه و برخالف رویکردهای تکاملی ماکسیستی انسان(. 13 /   

 به جامعه و انسان پس« .است اهلل الی قرب و اخروی سعادت به انسان رسیدن آنها دو هر هدف و

 ارادۀ و علوم موازات به انیانس اجتماع و شوند می نایل تکامل و رشد به متقابالً و یکدیگر همراه

 شود، بیشتر انسان معنوی و مادی کماالت هرچه هستند، تکامل و تغییر درحال همواره ها انسان

 (.40 / 4ترجمه تفسیر المیزان،  طباطبایی،) کند می حرکت کمال سوی به نیز انسانی جامعۀ

 از تری کامل وجود زیامرو انسان کند، می حرکت نوعی کمال سوی به انسان نوع که طور همان

تفسیر ترجمه  طباطبایی،)است  حرکت درحال نیز جامعه ترتیب بدین و است اولی انسان نوع
 نوعی کمال براساس و است پذیرفته تأثیر انسان طبیعی احکام از انسانی اجتماع و( 27/  ،المیزان

 رشد به متقابالً و دیگریک همراه به جامعه و انسان پس(. 023/    :همان) یابد  می تکامل انسان،
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 و تغییر درحال همواره ها انسان ارادۀ و علوم موازات به انسانی اجتماع و شوند می نایل تکامل و

 کمال سوی به نیز انسانی جامعۀ شود، بیشتر انسان معنوی و مادی کماالت هرچه هستند، تکامل

 الهی، فطرت داشتن خاطر به نپس انسا(. 40 / 4ترجمه تفسیر المیزان، طباطبایی،) کند می حرکت

 بر خود نوبه به یابد، توفیق راه این در هرچه و است معنوی و مادی کماالت کسب درپی دائماً

 انسان رشد به متقابالً نیز جامعه تکامل و گذارد  می تأثیر جامعه فرهنگی و معنوی مادی، رشد

 زمانی پس و سازد می فراهم اشخاص استعدادهای رشد برای را مناسبی بستر و گذارد می تأثیر

 منطبق اجتماع کمال اگر و شوند منطبق یکدیگر بر که شود می محسوب فرد کمال اجتماع کمال

 به است نتوانسته جامعه صورت، دراین باشد، نداشته تأثیر انسان کمال بر نباشد و فرد کمال بر

     .(13 /   اسالمی، های طباطبایی، بررسی)آید  نایل خویش حقیقی کمال

 .توان استنباط کرد که اصالت داشتن جامعه مورد تأیید مالصدراست از آنچه گذشت می

 استنطاق مالصدرا دربارۀ آثار اجتماعی اصالت دربارۀ فرد و جامعه
برمبنای اصالت وجود و دیگر مفاهیم در شبکه و منظومۀ فکری مالصدرا نظیر حرکت جوهری، 

توان ادعا کرد که سرجمع  و پذیرش لوازم آن می وحدت درعین کثرت و کثرت درعین وحدت

کند که آن را  تحوالت انسانی در طول و عرض زیست فردی و اجتماعی انسان حقیقتی تولید می

این موجود دارای هویت مستقل و یگانه بوده و چنان نیست که . نامیم جامعه یا نظام اجتماعی می

جمعی است و در افراد حلول کرده و هویت برخی بزرگان فرمودند که این حیات صرفاً حیات 

البته در تحقق آن . ( 6- 67مطهری، جامعه و تاریخ، )مستقلی ندارد و در افراد پراکنده است 

اند که به میزان سعۀ وجودی خویش در این  اند و این افراد از گذشتگان تا معاصرین افراد دخیل

توان این  طوری که می کنند به نقش میها و اعضای آن ایفای  اند و چون بافت فرایند سهیم

اساس  براین. توان آن موجود را غیر آن اعضا دانست موجودیت را هم به آنها نسبت داد و هم می

کند که اثر  ای را تولید می است که سرجمع رفتارها و نیات و افکار و گناهان افراد وضعیت یگانه

و وجود عالِمی وارسته بالگردان ( 60: نفالا)سوزاند  خیزی دارد و تروخشک را با هم می زلزله

زند که یکی  چه اینکه سعۀ وجودی تولیدی این دو هویتی را برای جامعه رغم می جامعه است؛ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
اندوهگین شده بود، روزی برای کسب اجازه که گویا از وجود برخی مسائل در میان مردم  ،زکریای اشعری . 

دارم از  من قصد« انی ارید الخروج عن اهل بیتی فقد کثر السفهاء فیهم»: دکن رسیده عرض می( ع)خدمت امام رضا

در ( ع)امام رضا. اند ها در میان ایشان زیاد شده میان خاندان و اهل قم بیرون رفته، آنان را ترك گویم چه اینکه نادان
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محصول و برایند رفتار جمعی تنها شامل سازندگان آن . بالخیزی است و دیگری بالگردانی

واتقوا فتنه ال تصیبن الذین ظلموا »: سوزاند خشک را می شود بلکه آتشی که افروخته شد ترو نمی

 (. 60: انفال)« منکم خاصه

این اندیشه با پذیرش وجود اعتباری در عداد وجود حقیقی و تشکیکی بودن ساحت وجود 

و قاعده الوجود مساوق للوحده و الوحده مساوق للوجود و وحدت درعین کثرت و کثرت 

ح انسان و اثرگذاری جامعه در درعین وحدت و جسمانیه الحدوث و روحانه البقاء رو

 . شود پذیرتر می پذیری انسان در مسیر حرکت جوهری توجیه هویت

ها و گرایشات و  بینش)های بالقوه و بالفعل درونی است  دارای سرمایهبا فطرت انسان 

های زیستی ـ فرهنگی، اجتماعی  و محیط زیست آدمی نیز سرمایه( های روانی، ذهنی انگیزش

دیگر،  عبارت به. گیرد گذر، هویت آدمی شکل می دهد و ازاین ختیار انسان قرار میمتفاوتی در ا

برمبنای حکمت صدرایی انسان نوع اخیر نیست بلکه نوع متوسطی است که در ظروف و 

رسیدن به هویت کامل در این فضا گیرد و  شرایطی که قرار دارد در سِیرِ شدن جدید قرار می

گام به تناسب استعداد و توان و  به گیری هویت آدمی گام ل شکلمتوقف به آن است که از اوّ

 . یابی را طی نماید های هویتی سیر هویت گیری پایه شکل

علوم دینی و الهی در مراتب مختلف عرضی و طولی خود برمبنای حکمت صدرایی، 

حرکت دهند و از همین طریق امکان سلوك و  تفسیری هماهنگ و واحد از عالم و آدم ارائه می

ای از این  تصفیه و سلوك خود مرتبه. آورند کثرت به عالم وحدت فراهم می ۀآدمیان را از نشئ

کند و از آن طریق، اتحاد و وحدت  می معارف است که آدمیان از طریق آن از مراتب کثرت عبور

 مبنا، نظام اجتماعی یکپارچه است و با حرکت جوهری دائم درحال شدن جدید براین .یابند می

دیگر،  عبارت به. توان امتداد حرکت جامعۀ امروز را در نظام مهدوی جستجو کرد پس می. است

 . شود در حرکت جوهری است که جامعۀ امروز تبدیل به جامعۀ مهدوی می

های حسی و  دانش. داردآید وحدت و هویت حقیقی  ای که از این طریق پدید می مدینه

توان یاد کرد نسبت به  های ابزاری نیز می عنوان دانش نها بهکه از آ... های مادی تجربی در فلسفه

                                                                                                                               

التفعل فان اهل قم یدفع عنهم بک کما یدفع عن اهل بغداد بابی الحسن الکاظم »: ار باوفای خویش فرمودپاسخ ی

  : سفینۀ البحار، ج  ؛ 66 : 21و ج  673 :49بحاراالنوار، ج  ؛37 :االختصاص ؛303 :6الکشی، ج  «رجال علیه السالم

وجود تو بال و عذاب را از  ۀواسط زیرا خداوند به این کار را نکن و از قم مهاجرت ننما، ،زکریا ای: یعنی) 7 4

 .است شروبال را از اهل بغداد دور ساخته( ع)کند چنانچه به وجود پدرم امام کاظم خاندان تو و اهل قم دفع می
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جوادی )« .باشند در هرج و مرج می« فهم فی امر مریج»وحدت جمعی به تعبیر لطیف قرآن 

 (.330 آملی، 

معنای اثر حقیقی داشتن صورت ملکوتی  اصالت فرد و واقعیت داشتنش، در این دیدگاه، به

تواند این صورت ملکوتی همچون شعاع وجودی  میرفتار و کردار و نیات اوست که 

تنهایی تمام  باشد که یک ضربت او برابر عبادت جن و انس است و او به( ع)امیرالمؤمنین علی

پس براساس سعۀ  .(0 6 : 61ج  ،تا مجلسى، بى)اسالم است که در مقابل تمام کفر برپاخاسته 

تعهدات متفاوت افراد در نظام اجتماعی وجودی و حوزۀ نفوذ آن، از جمله موقعیت اجتماعی و 

مبنا، دیگر این مسئله نیست که با  براین. کند طور متفاوت بروز می صورت ملکوتی رفتار افراد به

« ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین»توان از  اصالت دادن به جامعه چگونه می

. الت دارد وجود است و نه ماهیتسخن گفت؛ چه اینکه آنچه اص( 2 6 :61بحاراالنوار، ج )

اشخاص و جامعه  سعۀ وجودی خاص خویش را دارند و به میزان آن ظرفیت وجودی آثاری از 

شود، بلکه گاهی پهنۀ  سعۀ تأثیرگذاری فرد یا افراد تنها شامل خود او نمی. گردد آنها پدیدار می

احد برای آن کل قابل تصور جهت، هویتی و نوردد؛ ازاین اجتماع و گاهی پهنۀ تاریخ را درمی

پس همّ این امور دایرمدار آثار . است گونه ترسیم گردیده که ذلت و عزت جوامع این چنان. است

اکنون نیز در چرخۀ  شود و ما هم ملکوتی و سعۀ وجودی است که از فرد و افراد صادر می

 .مو اولیاء الهی برخورداری( ص)حرکت جوهری از برکات سعۀ وجودی رسول خدا 

های حکمت صدرایی اذعان به آمیختگی عقل و عرفان و شهود و نقل در  از ویژگی

که شاگرد این  چنان. شناسد یابی انسانی است و این امور را از منابع شناخت آدمی می معرفت

. ، حس، عقل، نقل، شهود و وحی استحکمت صدراییمنابع معرفتی علم در »: فرماید مکتب می

شهود، . آورند دانش معنوی عقلی را پدید می ،یگرند و در مجموعحس و عقل در طول یکد

آید و نقل معرفت  معرفت و علم حضوری و باطنی است که در اثر سلوك و تزکیه پدید می

دهد و مراد از نقل در اینجا نقل از  مستقلی نیست و اعتبار آن به منبعی است که از آن خبر می

زیرا وحی شهود معصومی است که . از وحی استحس یا از عقل و شهود نیست بلکه نقل 

 (.330 جوادی آملی، )مختص به انبیاء و اولیا الهی است 

های  نه تنها نظام اجتماعی یکپارچه است و امروز محصول گذشته است و آینده را قابلیت

بلکه کننده یا دورکنندۀ نظام مهدوی است،  اساس رفتار امروز ما یا نزدیک سازد و براین امروز می

های  ستد و تحول و حرکت جوهری براساس قابلیت کل نظام هستی یکپارچه و در حال دادو
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آنها هم در این شبکۀ عالم هستی تأثیر . گسستی بین انسان و محیطش وجود ندارد. انسانی است

تسبیح آنها، خرسندی یا ناخرسندی آنها، به لحاظ هشیاری همۀ جهان هستی، در . و تأثر دارند

لذا . و شقاوت، سقوط و تعالی این جهان از جمله جهان انسانی و اجتماع او مؤثر استسعادت 

ها دارای آثار وضعی است که بسته به سعۀ وجودی آدمی، خود و دیگران و  اعمال و نیات انسان

گاهی موجب نزول برکات ارضی و . سازد حتی طبیعت و نیروهای ماورا طبیعت را متأثر می

پس واقعیات منحصر در عالم محسوس نیست و رفتارها، . هی بالعکسشود و گا سماوی می

شان  برداری از آنها هستی اعمال و نیات و عبادات، جامعه و کل هستی واقعیاتی هستند که با پرده

طور که نماز ناهی از فحشاء و منکر است، برایند  با این رویکرد، همان. گردد برای همه آشکار می

. تواند ایجاد موجودی به نام جامعه نماید ن از گذشته تا حال میها و حضور آدمیا تالش

ذلت و عزت را به . دهیم اساس است که نقش گذشتگان را بر آیندگان مورد اذعان قرار می براین

ها منسوب  دهیم و آمدن سیل و زلزله را به برایند و فرایند اعمال انسان یک جامعه نسبت می

 . کنیم می

های معده و  ز رفتار خویش نیست؛ بلکه عوامل خارجی بسیاری علتآدمی تنها متأثر ا

خوری و  زادگی و حالل نظیر حالل. دنبال دارند هایی هستند که سعادت و شقاوت او را به زمینه

 .تأثیر معنویت والدین بر سرنوشت فرزند

 گیری نتیجه

 :شود از آنچه گذشت  با استنطاق حکمت صدرایی موارد زیر استنباط می

پاسخ مالصدرا به پرسش اصالت فرد و اصالت جامعه این است که هر دو اصالت (  لفا

 :دارد زیرا

 . طبق حکمت صدرایی آنچه اصالت دارد وجود است - 

طور که ماهیت انسان دارای  همان. انسان و جامعه و هر شی دیگر ماهیت و وجودی دارد -6

طور جامعه  ست؛ همینحقیقت و اصالت نیست و حاکی از حدود و سعۀ وجودی خاصی ا

های متفاوت از سعۀ وجودی موجب  برخورداری. تواند حاکی از وجودی خاص باشد می

شود چیزی به نام  طور که از این طریق افراد متکثر هویدا می است و همان تکثر واقعیات گشته

 . گردد جامعه پدیدار می
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آن، غیر از آن قبل طبق حرکت جوهری، هر شی وجود سیال و درحال حرکتی دارد که هر  -3

پس سکون بر اشیا حاکم نیست، فرد و جامعه نیز از این اصل مستثنی نیست؛ هر فرد . است

در هر آن وجودی متمایز دارد و هر نظام اجتماعی هم با توجه به وجود خاص خویش هر 

 . آن وجود خاصی دارد

انسانی گویند، او  برخورداری وجودی انسان از استعدادهای عقلی و عاطفی، که آن را فطرت -4

رسند و انسان  دهد که در مسیر شدن آن استعدادها به فعلیت می را در دو راهی قرار می

شود یا فرد در جهت اضمحالل آن استعدادها  بالفعل در سیر حرکت جوهری تولید می

 . گردد کند که در نتیجه سعۀ وجودی او فاقد آثار انسانی می حرکت می

سانی در طول و عرض زیست اجتماعی انسان، حقیقتی را تولید سرجمع این تحوالت ان -0

بریم و آن حقیقت با کلیت خود دارای  کند که ما از آن با عنوان نظام اجتماعی نام می می

حقیقت و وجودی غیر از آحاد افراد خود بوده و دارای ماهیت متمایز گشته و از آثار متمایز 

 .نیز برخوردار است

 :پرسش آثار اجتماعی رویکرد ایشان به اصالت فرد و جامعه این است پاسخ مالصدرا به( ب

تأثیر و تأثر جهان هستی مادی و غیرمادی و ارتباط و تعامل وجودهای متکثر، موجب  - 

گیری وجودهای مختلف شده و آثار خاص خویش را هم در جهان هستی و هم جهان  شکل

 . انسانی خواهد داشت

کدام اصالت ندارند و نظر به  ماهیت فرد و ماهیت جامعه هیچبرمبنای حکمت صدرایی،  -6

ای از وجود هم فرد در محدودۀ وجودی خویش دارای آثار حقیقی  برخورداری از حصه

است و هم جامعه، که از برایند آثار وجودی آحاد افراد از نظر سعۀ وجودی و تعامل آنها با 

های گذشته و حال  دات زنده و انسانجان و موجو خداوند و خود و طبیعت و موجودات بی

تواند از برکت وجودی یک  پس نظام اجتماعی می. یابد، دارای آثار حقیقی است تحقق می

آمد و  دست نمی نحوی که این اثر از سوی هزاران نفر برای جامعه به نفر برخوردار گردد؛ به

آگاهانه با عالم ملکوت یا  او این سعۀ وجودی را از تعامل خود با خداوند یا ارتباط عارفان و

منظر، جامعه،  ازاین. باشد رفتار دلسوزانۀ خود با جاندار یا دعای خیر مظلومی کسب کرده

بیش  و امت و تمدن از گذشتۀ دور تا امروز، یک موجود است ولی موجودی است که کم

ا به توان آن ر جهت است که می ازاین. اند هریک از آحاد جامعه در تحقق آن سهیم بوده

بر کتاب فردی کتاب جمعی و امتی قائل شد و  هریک نسبت داد و برای هریک عالوه
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کند که آنان که در برافروختن آن  ای می مبنا است که سرجمع رفتار آدمیان تولید فتنه براین

این اثر و نتیجۀ وجودی است که . سوزند اند هم در آتش آن می آتش فتنه نقشی نداشته

 . نۀ آدمیان، در ساحت سنت الهی، یک جامعه استمحصول رفتار آزادا

نظام اجتماعی فرایندی است که دائم درحال حرکت است و طبق سنت اجتماعی دائم درحال  -3

ها مبتنی بر تعینات اجتماعی است ولی اختیار و آزادی  برخی از شناخت. نو شدن است

پس ساختارهای . گردد ار میرو، تعهدات اجتماعی افراد معناد ازاین. گردد انسان سلب نمی

حال،  زند ولی، درعین گذارد و سرنوشت او را رقم می عینی در رفتار انسان و جامعه تأثیر می

این موضوع با نام فطرت آدمی در ادبیات دینی . دگرگونی محصول اراده و اختیار آدمی است

 . کند خودنمایی می

تک افراد  اجتماعی محصول رفتار تک یابی و وجودیابی نظام از آنجاکه بخشی از حقیقت -4

دهد و جامعه باید  رخ می(  عج)اجتماعی آرمانی در زمان امام زمان بنابراین گرچه نظام. است

ولی رسیدن به آن نظام هم محصول رفتار . اجتماعی مطلوب آماده سازد خود را برای آن نظام

های اجتماعی از  ها و فرصت افراد است پس آحاد افراد جامعه باید با درك شرایط و موقعیت

و جامعه . وضعیت موجود و میزان درك و فهم افراد در جهت تکامل اجتماعی گام بردارند

 .را، در سیر حرکت جوهری خود، مطابق تعالی انسانی و شکوفایی فطری یاری رسانند
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