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بازخوانی اندیشه تمدن ساز شهید سید محمدباقر صدر
چکیده
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1
حسن خیری

2

بــا اندیش ـههای تابنــاک شــهید ســید محمدباقــر صــدر بــه رغــم انتشــار و ترجمــه مهجــور
مانــده و اندیشــه نظاممنــد و نظــام ســاز او ،درخــور توجــه ویــژه و بهرهگیــری بیشــتر اســت.
ایشــان از متــن منابــع دینــی بــه ارائــه نظریــه اســتخالف مبــادرت کــرده و ب ـرای فکــر و اراده
آدمــی جایــگاه ویــژه قائــل بــوده و تحقــق قانونمــداری و ســنتهای الهــی را تحــت عنــوان
ســنتهای موضوعــی ،بــر پایــه خواســت و اراده انســانی تبییــن کــرده و نســخه دینــی را تنهــا
نســخه ب ـرای حــل مســائل پیــش روی بشــر میدانــد .در ایــن مقالــه تــاش شــده موقعیــت
فکــر و اراده فــرد در شــکلگیری و تحــول اجتمــاع و ارتبــاط آن بــا ســنن الهــی ،از منظــر
صــدر مــورد واکاوی ق ـرار گیــرد.

کلیدواژههــا :فکــر ،اراده ،حــب ذات ،جهــت دهــی دیــن ،اصالــت اجتماعــی،
اســتخالف ،روابــط و مناســبات اف ـراد ،مصالــح شــخصی و اجتماعــی ،ارزشهــای فــردی و

ارزشهــای اجتماعــی ،نمونــه آرمانــی ،تمــدن ســازی.

 . 1تاریخ دریافت مقاله 96/1/20 :؛ تاریخ پذیرش مقاله96/2/18 :

 2عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه و دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی نراق
hassan.khairri@gmail.com
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مقدمه:

سال اول ،شماره یکم؛ بهار و اتبستان 1396

از میــان اندیشــمندان مســلمان فارابــی (متولــد  259ه.ق) معتقــد اســت کــه "نظــام جامعــه فاضلــه
سراســر بــر شــناخت و آگاهــی انســانی اســتوار اســت و جامعــه ضــد فاضلــه هــر قــدر از ایــن
عنصــر بــی بهــره باشــد ،بــه همــان انــدازه از دســتیابی بــه ســعادت محرومانــد( ".رجبــی1385،

 )29:در اندیشــه وی معرفــت آدمــی ،شــناخت ســعادت ،کمــال انســانی و اختیــار از عناصــر
تعییــن کننــده در ترســیم مدینــه فاضلــه بــه شــمار م ـیرود .وی بیــن اراده و اختیــار فــرق قائــل
شــده و بــاور دارد کــه اختیــار ،میــل و انگیــزش برخاســته از اندیشــه و تعقــل بــوده ،در برابــر
اراده کــه انگیزشــی از روی احســاس و تخیــل اســت( .همــان )30 :او در تحلیلهــای خــود ســعی
دارد تــا بـرای عنصــر اختیــار نقــش مهمــی قائــل شــود و در عیــن پذیــرش نقــش ســایر عوامــل

طبیعــی و اکتســابی و اعتبــاری ،جبــر آفرینــی را از آنهــا بســتاند( ".همــان )30:او بــر "هماننــدی
جامعــه و ارگانیســم زنــده ]یــا اندامــواره[ تأکیــد میکند(".رجبــی )39: 1385 ،او آگاهــی ،تعقــل،
فکــر ،اراده و اختیــار را وجــه متمایــز جامعــه و ارگانیســم دانســته اســت .از منظــر او قانونمنــدی
خاصــی فراتــر از قوانیــن حاکــم بــر روابــط افـراد بــر جامعــه حاکــم نیســت(".همان )38 :از آنجــا
کــه ایشــان عامــل پیدایــش همبســتگی اجتماعــی را محبــت میدانــد و اســتقرار ایــن همبســتگی
را در گــرو اج ـرای عدالــت میدانــد( ،رجبــی )43 :میتــوان در اندیشــه او دو عنصــر فکــر و اراده و
قانونمنــدی و ســنت را سـراغ گرفــت ،گرچــه اینکــه محبــت بــر عنصــر اراده و خواســت و گرایش
فــردی اســتوار اســت و عدالــت بــر پایبنــدی بــه حضــور ضوابــط و قواعــدی کــه می ـزان رفتــار
بــه شــمار م ـیرود .خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــه عنــوان محقــی اســت کــه بــه صراحــت
بــر وجــود حقیقــی جامعــه تأکیــد میکنــد .وی هــدف علــم مدنــی را شــناخت قوانیــن کلــی
میدانــد کــه مصلحــت عمومــی را در بــر دارد( .همــان )147 :بــر ایــن اســاس میتــوان حضــور
ســنتهای اجتماعــی در اندیشــه ایــن محقــق را مــورد اذعــان قــرار داد .او راه رســیدن آحــاد
جامعــه بــه کمــال حقیقــی را تعــاون اجتماعــی آنهــا میدانــد (همــان )48 :و ثمــره علــم مدنــی را
اشــاعه خی ـرات بــه قــدر اســتطاعت انســانی قلمــداد میکنــد .او همچــون فارابــی همبســتگی
اجتماعــی را احســاس الفــت و محبــت میــان افـراد جامعــه میدانــد و تفــاوت جامعــه فاضلــه و
غیــر فاضلــه را در رأی و عقیــده مشــترک میــان آحــاد افـراد جامعــه جســتجو میکنــد( .همــان)162 :

پــس میتــوان گفــت کــه او نیــز همچــون فارابــی بــر دو عنصــر معرفــت و فکــر و اراده و عنصــر
ســنت و قانونمنــدی تأکیــد میکنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،هــر دوی ایــن دو اندیشــمند بــر عامــل
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گرایــی و ســاخت گرایــی اذعــان کردهانــد.

شــهید ســید محمدباقــر صــدر در نظــام ســازی اجتماعــی خویــش بــر عنصــر فکــر و آگاهــی
انســان تأکیــد کــرده و تــاش دارد بــا رویکــرد نظــام ســازی الگویــی اســامی در حوزههــای
فلســفی و اقتصــادی و اجتماعــی ارائــه کنــد .دو کتــاب «اقتصادنــا» و «فلســفتنا» سالهاســت کــه
مــورد اســتفاده نواندیشــان و روشــنفکران دینــی اســت و کتــاب ارزشــمند «مجتمعنــا» کــه حــاوی
نظـرات اســتاد و در بــر دارنــده نکاتــی بدیــع دربــاره نظــام اجتماعــی اســام بــوده ،توســط یکــی
از شــاگردان ایشــان منتشــر گردیــده اســت« .المدرســه القرآنیه» و«االســام یقــود الحیاه» نیــز حاوی
دیدگاههــای اجتماعــی صــدر هســتند.
بــه اعتقــاد شــهید صــدر ،نظریــهای کــه قــرآن کریــم عرضــه کــرده و نظــام اجتماعــی بــرای
انســان را بــر پایــه آن بنــا کــرده« ،نظریــه اســتخالف» اســت کــه آن را «خالفــه االنســانیت» و
«شــهاده االنبیــاء» نــام مینهــد (ر.ک .حکیــم.)46 :1388 ،
در ایــن نوشــتار بــا تبییــن نپذیرفتــن اصالــت فلســفی جامعــه از ســوی صــدر بــر آن هســتیم تــا
بــه پرس ـشهای زیــر پاســخ دهیــم:
تمدن اسالمی بر کدام عناصر پایهای 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 بـرای جامعــه متصــور نباشــد؛ ولــی بــه اعتبــار
منشــأ انت ـزاع خارجــی ،ب ـرای اجتمــاع انســانی ،اصالــت اجتماعــی قائــل باشــد و بــه همیــن
ســبب ،تأثیــر ،اولویــت و حقوقــی بــرای جامعــه در نظــر بگیــرد .از ایــن جهــت ،میتــوان
از حــق فــرد و حــق اجتمــاع ســخن گفــت؛ بــدون آنکــه ملتــزم بــه پذیــرش وجــود حقیقــی
ب ـرای آنهــا شــد ،چنــان کــه ایــن مطلــب بــه صراحــت توســط اســتاد مصبــاح یــزدی بیــان
شــده و در کلمــات شــهید صــدر مشــاهده میشــود .بــا اینکــه وی اصالــت جامعــه را نم ـی
پذیــرد؛ ولــی اســام نخســتین بــار بـرای فــرد و جامعــه حقــوق مجـزا قائــل شــده اســت .پــس
گرچــه صــدر ،بـرای جامعــه همچــون فــرد حســاب و کتــاب قائــل اســت؛ امــا ایــن بــه معنــای
وجــود مســتقلی ب ـرای جامعــه نیســت؛ بلکــه بــه ایــن معناســت کــه رفتارهــای آدمــی برخــی
در حــوزه فــردی اثــر مثبــت و منفــی بــه همـراه دارد و برخــی پهنــه اجتمــاع یــا تاریــخ انســانی

65

65

66

دوفصلناهم مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

سال اول ،شماره یکم؛ بهار و اتبستان 1396

را درمینــوردد و از ایــن جهــت دارای حســاب و کتــاب متمایــز میگــردد؛ لــذا او بــاور دارد
کــه اســام تعریــف جدیــدی بــرای حیــات و زندگــی ارائــه داده و قوانینــی ارائــه کــرده کــه
حقــوق فــرد و جامعــه در آن مالحظــه شــده اســت (صــدر ،فلســفتنا)43:؛ بنابرایــن ،از منظــر صــدر،
جامعــه ،هســتیای در برابــر فــرد نــدارد .صــدر بــا نفــی وجــود حقیقــی همچــون وجــود افـراد
بـرای 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
ب ـرای جامعــه قائــل شــویم (حکیــم .)172-178 :1388 ،او تصریــح میکنــد کــه نبایــد توهــم شــود
کــه مــا نیــز ماننــد اروپاییهــا اعتقــاد داریــم کــه جامعــه در تقابــل و تمایــز وجــودی بــه ســر
میبــرد .آنچــه مــا میگوییــم ایــن اســت کــه عمــل فــرد بــا عمــل جامعــه تفــاوت دارد.
عمــل فــرد دارای دو وجـ ِـه علــت فاعلــی و علــت غایــی اســت؛ امــا وقتــی علــت مــادی هــم
وارد شــد یعنــی کار فــرد در صحنــه اجتمــاع را هــم درنــوردد و در بســتر اجتمــاع دارای اثــر

شــود ،آن زمــان ایــن کار را کار اجتمــاع مینامیــم .از ایــن جهــت آن فاعــل در پیشــگاه
خداونــد حاضــر میشــود (صــدر.)86-1428:87 ،
نظریه استخالف و تولید عناصر اصلی تمدن سازی اسالمی
بــه اعتقــاد شــهید صــدر نظری ـهای کــه قــرآن کریــم عرضــه داشــته و نظــام اجتماعــی را ب ـرای
انســان بــر پایــه آن بنــا کــرده« ،نظریــه اســتخالف» بــوده کــه آن را «خالفــه االنســانیت» و
«شــهاده االنبیــاء» نامیــده اســت( .ر.ک .مجتمعنــا )46 :تفــاوت ایــن نظریــه بــا دیگــر نظریــات آن
اســت کــه بــه انســان در برابــر خالقــش اســتقالل نمیدهــد .نظریـهای اســت اخالقــی ،تربیتــی
تکاملــی ،انســانی و مبتنــی بــر تکریــم انســان.
به اعتقاد صدر در استخالف دو عنصر نهفته است( :صدر ،االسالم یقود)1429:61 ،...

احســاس مســئولیت :امانــت صــورت پذیــرش خالفــت و خالفــت صــورت اعطایــی امانــت
اســت .از آیــه  72ســوره اح ـزاب کــه در مــورد امان ـتداری انســان میفرمایــد« :ایــن امانــت
را بــه کوههــا هــم عرضــه کردیــم و آنهــا آبــاء کردنــد کــه بپذیرنــد» اســتفاده میشــود کــه ایــن
امانــت تکلیفــی نبــوده؛ بلکــه تکوینــی اســت و آشــکار میشــود کــه دربــاره کــوه آن بعــد
چهــارم معنــا نــدارد؛ ولــی در مــورد انســان بــه لحــاظ خلقــت و فطــرت معنــا دارد و از عبــارت

َ
او ِ
ات واالرض َو الْ ِج َبـ ِ
ـال فابیــن انَّ َی ْح ِم ْل َنهــا واشــفقن ِم ْنهــا
ـم َ
ـی َّ
السـ َ
أنَــا َع َر ْض َنــا االمانــه َع ِلـ ِّ
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وَ حَمَلَهَــا االنســان انْـهَ كانَ ظَلُومـاً جَهُــولً اســتفاده میشــود کــه ایــن ســنت هــم ماننــد بقیــه

ســنتها قابــل تخطــی و ســرپیچی اســت (همــان.)200-191 :
امانتداری

مســئولیت بــه آزادی منجــر میشــود چــون بــدون آزادی مســئولیت بیمعنــا اســتَ  .أنَــا هدینــاه
الســبیل َأ َّما شــاکرا َو َأ َّما کفــورا ( انســان )3/

پــس در ایــن دیــدگاه تعهــد اف ـراد نســبت بــه محیــط و مواهــب در اختیــار همچــون پای ـهای

تریــن ســرمایه تعامــات مــورد تأکیــد ق ـرار گرفتــه و عنصــر دوم انســان را از تفکــر تفرعنــی ]
یــا خودپرســتی[ و طغیــان بــاز داشــته و زمینــه بندگــی خــدا را فراهــم میســازد؛ از ایــن رو بــه
عنصــر ســوم در ایــن اندیشــه راه مییابیــم و آن عنصــر آزادگــی اســت کــه بــر پایــه آموزههــای
دینــی در پرتــو عبودیــت حاصــل میشــود.

1

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

2

عزت آدمی

3

مقاومت در برابر هوای نفس

4

پذیرش نقش هدایتگری دین :

5

 .1العبدیه جوهره کنهها الربوبیه( .خطابات امام صادق به فضیل ابن عیاض)

 .2و بــه راســتى مــا فرزنــدان آدم را گرامــى داشــتیم و آنــان را در خشــكى و دریــا [بــر مرکبهــا] برنشــاندیم و از
چیزهــاى پاكیــزه بــه ایشــان روزى دادیــم و آنهــا را بــر بســیارى از آفریدههــاى خــود برتــرى آشــكار دادیــم.
(اســراء آیــه )70

 .3مىگوینــد اگــر بــه مدینــه برگردیــم قطع ـ ًا آنكــه عزتمندتــر اســت آن زبونتــر را از آنجــا بیــرون خواهــد كــرد
و[لــى] عــزت از آن خــدا و از آن پیامبــر او و از آن مؤمنــان اســت لیكــن ایــن دورویــان نمىداننــد( .منافقــون آیــه )8

 .4هــر كــس ســربلندى مىخواهــد ســربلندى یكســره از آن خداســت ســخنان پاكیــزه بــه ســوى او بــاال مــىرود و كار
شایســته بــه آن رفعــت مىبخشــد و كســانى كــه بــا حیلــه و مكــر كارهــاى بــد مىكننــد عذابــى ســخت خواهنــد
داشــت و نیرنگشــان خــود تبــاه مىگــردد( .فاطــر آیــه )10

 .5بگــو آیــا از شــریكان شــما كســى هســت كــه بــه ســوى حــق رهبــرى كنــد بگــو خداســت كــه بــه ســوى حــق
رهبــرى مىكنــد پــس آیــا كســى كــه بــه ســوى حــق رهبــرى مىكنــد ســزاوارتر اســت مــورد پیــروى قــرار
گیــرد یــا كســى كــه راه نمىنمایــد مگــر آنكــه [خــود] هدایــت شــود شــما را چــه شــده چگونــه داورى مىكنیــد.
(یونــس آیــه )35
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ره پویی راه تکاملی انبیاء

1

سال اول ،شماره یکم؛ بهار و اتبستان 1396

پذیرش الگوهای دینی

2

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 اســتخالف ،راهــی را بــه ســوی نظــام ســازی میگشــایند .ایشــان برایــن
بــاور اســت کــه اســتخالف در دو مرحلــه صــورت میگیــرد.
مرحلــه نخســت مرحلــه اســتخالف جماعــت بشــری صالــح اســت .جماعــت بــه عنــوان
جماعــت در پیشــگاه خداونــد مســئولاند.

3

مرحلــه دوم اســتخالف افـراد اســت کــه زمینــه مالکیــت خصوصــی را فراهــم میکنــد و اســتخالف در
ایــن مرحلــه از طــرف جماعــت بــه افـراد واگــذار میشــود؛ بنابرایــن مالکیتــی کــه بــا حقــوق دیگـران
متعــارض باشــد بــه رســمیت شــناخته نمیشــود.
صدر سه مرحله حضور بشر در زمین را مطرح میکند:
مرحلــه اول مرحلــه زمینهســازی بـرای اســتخالف 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 خالفــت الهــی را بــر عهــده گرفــت تــا اســاس جامعــه انســانی پــی ریــزی شــود.
 .1و آنــان كــه كافــر شــدهاند مىگوینــد چــرا نشــانهاى آشــكار از طــرف پــروردگارش بــر او نــازل نشــده اســت [اى
پیامبــر] تــو فقــط هشــداردهندهاى و بــراى هــر قومــى رهبــرى اســت( .رعــد آیــه )7
 3قطعــا بــراى شــما در [اقتــدا بــه] رســول خــدا سرمشــقى نیكوســت بــراى آن كــس كــه بــه خــدا و روز بازپســین امید
دارد و خــدا را فــراوان یــاد مىكنــد( .احــزاب آیــه )21
خداســت كــه آســمانها و زمیــن را آفریــد و از آســمان آبــى فرســتاد و بــه وســیله آن از میوههــا بــراى شــما روزى
بیــرون آورد و كشــتى را بــراى شــما رام گردانیــد تــا بــه فرمــان او در دریــا روان شــود و رودهــا را بــراى شــما
مســخر كــرد ( )۳۲و خورشــید و مــاه را كــه پیوســته رواننــد بــراى شــما رام گردانیــد و شــب و روز را [نیــز] مســخر
شــما ســاخت ( )۳۳و از هــر چــه از او خواســتید بــه شــما عطــا كــرد و اگــر نعمــت خــدا را شــماره كنیــد نمىتوانید
آن را بــه شــمار درآوریــد قطعـ ًا انســان ستمپیشــه ناســپاس اســت (ابراهیــم)32-34:
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مرحله دوم مرحلهای است که باید بر اساس فطرت الهی خالفت صورت میپذیرفت.

1

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

2

بــه بــاور صــدر ،تجربــه و ممارســت عملــی در زمیــن باعــث شــد تــا آ گاهــی و مهــارت افــراد
افزایــش یابــد ،امکانــات آنهــا رو بــه ازدیــاد رود و از نظــر برخورداریهــا و قابلیتهــا
متفــاوت شــود؛ درنتیجــه ،اختــاف در ســاحت اجتماعــی پدیــدار شــد و زمینــه اســتغالل
بــرای صاحبــان موقعیــت فراهــم آمــد .آنــگاه جامعــه بــه ســه دســته افــراد قــوی ،ضعیــف
و متوســط تقســیم شــد ،مســتغلین و مســتضعفین بــه وجــود آمدنــد و جامعــه وحــدت
فطــریاش 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
میشــود کــه بــدان «جهــاد اکبــر» گوینــد .درســت همــان طــور کــه ضــرورت بازســازی
ارتباطــات ،مناســبات اجتماعــی و مبــارزه بــا اســتکبار آشــکار شــده کــه بــدان «جهــاد
اصغــر» گوینــد.
جهتدهی عقل زمینهساز رعایت مصالح جمعی
صــدر ســه عنصــر را در درون انســان متمایــز کــرده اســت :حــب ذات ،عقــل مفکــر ،محتــوای
تفکــر و اراده منفــذه.
عقــل مهمتریــن عنصــر درونــی آدمــی اســت کــه بــه واســطه آن میتــوان غریــزه و اراده را
هــم جهــت کــرد و راه را بــرای رفتارهــای چــون گذشــت و ایثــار گشــود .چــون دنیــا مزرعــه
آخــرت خــود اوســت و آن بــه دســت نمیآیــد مگــر بــا ایثــار ،زهــد ،پیونــد بــا دیگــران و
رعایــت مصالــح جمعــی.
 1مــردم امتــى یگانــه بودنــد پــس خداونــد پیامبــران را نویــد آور و بیــم دهنــده برانگیخــت و بــا آنــان كتاب [خــود] را
ـه حــق فــرو فرســتاد تــا میــان مــردم در آنچــه بــا هــم اختــاف داشــتند داورى كنــد و جــز كســانى كــه [كتــاب]
بـ 
بــه آنــان داده شــد پــس از آنكــه دالیــل روشــن بــراى آنــان آمــد بــه خاطــر ســتم [و حســدى] كــه میانشــان بــود
[هیــچ كــس] در آن اختــاف نكــرد پــس خداونــد آنــان را كــه ایمــان آورده بودنــد بــه توفیــق خویــش بــه حقیقــت
آنچــه در آن اختــاف داشــتند هدایــت كــرد و خــدا هــر كــه را بخواهــد بــه راه راســت هدایــت مىكنــد (بقــره)213:

 2و چــون پــروردگار تــو بــه فرشــتگان گفــت مــن در زمیــن جانشــینى خواهــم گماشــت [فرشــتگان] گفتند آیــا در آن
كســى را مىگمــارى كــه در آن فســاد انگیــزد و خونهــا بریــزد و حــال آنكــه مــا بــا ســتایش تــو [تــو را] تنزیــه
مىكنیــم و بــه تقدیســت مىپردازیــم فرمــود مــن چیــزى مىدانــم كــه شــما نمىدانیــد (بقــره)30:
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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 تالش علمی آدمی است.
ـ اراده ابزاری است برای تحقق آنچه بر خود الزم میداند.
نتیجــه ایــن فرآینــد ســلوک فــردی و اجتماعــی اســت و در صورتــی کــه از محتــوای فکــری
درســت ناشــی شــده باشــد صحیــح و در غیــر ایــن صــورت ناصحیــح خواهــد بــود .بـرای نمونــه
فکــر درســت او را بــه عدالــت محــوری و رعایــت حــق بــرادری فــرا میخوانــد و آســایش و
ســعادت را بـرای 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 قـرار گرفتــه و
بــه تســخیر عناصــر در اختیــار بــدون ضابطــه ارزشهــای انســانی مبــادرت میکنــد و مصــداق

کال ا َّن االنســان لیطغی ا َّن رَآهُ اســتغنی میشــود.

1

رفع مسائل اجتماعی با توازن ارزشهای فردی و اجتماعی
صــدر بــاور دارد کــه اســاس مســئله اجتماعــی از ایــن ناشــی شــده کــه آدمــی دارای حــب
ذات بــوده و ایــن حــب بــا مصالــح جامعــه انســانی در تعــارض اســت .از آنجــا کــه مکاتــب
ســرمایهداری ،کمونیســتی و دیگــر مرامهــای بشــری راهــی ب ـرای حــل ایــن تعــارض ندارنــد؛
بنابرایــن ،قــادر بــه رفــع ایــن مشــکل اساســی نیســتند .ایــن دیــن الهــی اســام اســت کــه بــا
جهــتدار کــردن حــب ذات و درگیــر کــردن دنیــا و آخــرت ،پــاداش و عقــاب و حاکمیــت
خــدای علیــم و بصیــر میتوانــد خودخواهــی انســان را کنتــرل و جهــت دهــد؛ بــه نحــوی
کــه صــاح خــود را در گــرو ایثــار ،گذشــت ،رأفــت و مهربانــی بدانــد .ایــن ش ـرایط نــه تنهــا
مصالــح جامعــه را تأمیــن کــرده و هــر گونــه تعــارض را رفــع میکنــد؛ بلکــه خــود همــان
حــب ذات ،نیــروی عظیمــی را در اختیــار مصالــح عالیــه قـرار میدهــد .پــس اســام از یــک
ســو تفکــر آدمــی را دگرگــون و از ســوی دیگــر تولیــد اخــاق جدیــد میکنــد کــه بــر پایــه
رضایــت الهــی اســتوار اســت.
 1و اگــر مــردم شــهرها ایمــان آورده و بــه تقــوا گراییــده بودنــد قطعـ ًا بركاتــى از آســمان و زمین برایشــان مىگشــودیم؛
ولــى تكذیــب كردنــد پس بــه [كیفــر] دستاوردشــان ]گریبــان] آنــان را گرفتیم( .اعــراف)96:
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دیــن بــا هماهنــگ ســازی حــب ذات و معیارهــای اخالقــی در بردارنــده مصالــح عمومــی،
ســعادت و عدالــت اولیــن گام را بـرای برقـراری جامعــه انســانی بــر مـیدارد .بــر ایــن مبنــا میــان
مفاهیــم ارزشــی فــردی و جمعــی تــوازن برق ـرار میکنــد .پــس کار دیــن در ایــن خصــوص بــه
دو شــیوه صــورت میپذیــرد:
اول :ارائــه تفســیر واقعــی از زندگــی .بــر ایــن ســلوک آیــات  46ســوره فصلــت 15 ،جاثیــه97 ،
نحــل 6-8 ،زلزلــه و  120-121توبــه داللــت دارد.
دوم :نهادین سازی اخالقی جدید.
از نظــر صــدر دیــن ،نیــاز فطــری انســان قلمــداد میشــود (حکیــم .)104 :1388 ،فطــرت آدمــی
دارای دو جهــت اســت .از یــک ســو بـرای حــل مشــکالت اجتماعــی در انســان تولیــد انگیــزه
میکنــد و از ســوی دیگــر از راه گرایــش طبیعــی بــه دی ـنداری ،ب ـرای او امــکان حــل مشــکل
را بــا هماهنــگ ســازی مصالــح عمومــی و گرایشهــا و خواســتهای ذاتــی و نفســانی
فراهــم میســازد.
ایشــان معتقــد اســت كــه اســام تعریــف جدیــدی ب ـرای حیــات و زندگــی ارائــه و قوانینــی ارائــه
كــرد كــه حقــوق فــرد و جامعــه در آن لحــاظ شــده اســت (صــدر ،فلســفتنا ،بیتــا )43 :و دیــن بیــن معیــار
فطــری كار و زندگــی كــه حــب ذات باشــد و معیارهایــی كــه كار و زندگــی شایســته و مطلــوب را
برپــا میكنــد كــه ضامــن ســعادت ،رفــاه و عدالــت اســت ،هماهنگــی برق ـرار میســازد .معیــار
نهفتــه در فطــرت آدمــی؛ یعنــی حــب ذات او را بــه مصالــح شــخصی خــود میخوانــد و معیــار
ارائــه شــده توســط دیــن ،او را بــه تعــادل و تــوازن میــان مصالــح شــخصی و اجتماعــی دعــوت
میكنــد .ایــن مهــم را دیــن از دو روش انجــام میدهــد :یكــی از راه تفســیر واقعــی زندگــی و نشــر
آن معــارف بــه گون ـهای كــه ایــن جهــان ،زمینهســاز زندگانــی آخــرت بــه حســاب میآیــد و كار
و تــاش در ایــن راســتا موجــب رضایــت و خشــنودی خداونــد میشــود و آن هنگامــی حاصــل
شــود كــه فــرد هــر زمــان كــه بــه دنبــال تأمیــن مصالــح خویــش اســت ،مصالــح جامعــه را نیــز
ـی كار و تــاش بـرای جامعــه ،نفــع و منفعت
تأمیــن میكنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،بــا توســعه مفهومـ ِ
حقیقــی؛ یعنــی رضایــت الهــی و ســعادت اخــروی فــرد حاصــل میشــود .پــس دیــن ،فــرد را

بــه ســوی مشــاركت اجتماعــی ســوق میدهــد و همزمــان محــك كار را عدالــت دانســته كــه
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 میپذیرد:
الف) تربیت و جامعه پذیری بر پایه تفکر و معرفت افزایی
ب) جهت دادن به احساسات و گرایشها بر پایه تفکر
 .2کنترل از بیرون( .مجتمعنا)307-289 :

ایشــان حکومــت را تنهــا راه شــکوفا ســازی اســتعدادهای انســانی و برطــرف کننــده مســائل
اجتماعــی میدانــد .از ایــن منظــر در قامــت محققــی ســاختارگرا ظاهــر شــده و تمایــز بنیــادی
ایــن ســاخت را در فرهنــگ و اعتقــادات میدانــد.
تحول در محتوای درونی انسان زمینه تحول در ساحت اجتماعی
صدر انسان را اساس حرکت تاریخی میداند 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 مییابد.
ترکیب فکر و اراده آینده را میسازد.
در نتیجه:
اساس حرکت تاریخی را محتوای درونی انسان میسازد.
پس بنای اجتماعی مبتنی بر این محتوای درونی است.
تحــول در ســاحت اجتماعــی بــر تغییــر و تحــول در محتــوای درونــی انســان مبتنــی اســت؛ از

ایــن رو فرمــودانَّ َّ ِ
ـو ٍم حتــی یغیــروا َمــا بانفســهم(1رعد.)11/
الل َ ل یغیــر مــا بِ َقـ ْ

ت ســرش پاســدارى مىكننــد
 1بــراى او فرشــتگانى اســت كــه پــى در پــى او را بــه فرمــان خــدا از پیــش رو و از پشـ 
در حقیقــتخــدا حــال قومــى را تغییــر نمىدهــد تــا آنــان حــال خــود را تغییــر دهنــد و چــون خــدا بــراى قومــى
آســیبى بخواهــد هیــچ برگشــتى بــراى آن نیســت و غیــر از او حمایتگــرى بــراى آنــان نخواهــد بود.
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تحقق امت بر پایه نظام معرفتی توحیدی و اراده متناسب با آن

تمــدن متمایــز آنــگاه تحقــق مییابــد کــه نظامهــای اجتماعــی ،ارتباطــی و شــاکله نظامهــای
فــردی و اجتماعــی بــر مبنایــی خــاص اســتوار باشــد و آنــگاه آن اجتمــاع از هماهنگــی و یکپارچگــی
برخــوردار میشــود؛ 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 میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه امــت
اســامی نمــاد تحقــق تمــدن اســامی اســت و تــا زیرســاختهای تمدنــی مهیــا نباشــد نمیتــوان
از امــت اســامی ســخن گفــت و میتــوان 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 جه ـتدار شــده توســط تفکــر
بــه وحــدت میگرایــد .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 نمیمانــد؛ بلکــه بــه شــبه امــت تبدیــل میشــود.

1

(المدرســه القرانیــه )129 :در ایــن حالــت چنــد اتفــاق متصــور اســت:
تحمیــل جنــگ از خــارج :ایــن وضعیــت آنــگاه اتفــاق میافتــد کــه هــر کــس بــه فکــر خویــش
بــوده و تفرقــه ایجــاد شــده و جامعــه تضعیــف شــده اســت.
از خــود بیگانگــی :اف ـراد بــا از دســت دادن نمونــه آرمانــی خویــش بــا بح ـران هویــت مواجــه
شــدهاند و بــه دنبــال نمونــه آرمانیهــای دیگــران میگردنــد؛ ماننــد اقدامــات رضاخــان در
ای ـران و آتاتــورک در ترکیــه.
تحــول خواهــی جامعــه :در ژرفــای جامعــه بــذر و نطفــه تحــول خواهــی بـرای اعــاده خویــش
صــورت میپذیــرد .ایــن دو جریــان اخیــر در عصــر اســتعمار اتفــاق افتــاده اســت؛ ماننــد
جریانهــای اســام خواهــی .وی بــر وجــود انگیــزه درونــی و بــاور بــه کرامــت و عــزت آدمــی
در ایــن دنیــا تأکیــد میکنــد.

2.

] 1آنــان بــه صــورت] دســته جمعــى جــز در قریههایــى كــه داراى اســتحکاماند یــا از پشــت دیوارهــا بــا شــما
نخواهنــد جنگیــد جنگشــان میــان خودشــان ســخت اســت .آنــان را متحــد مىپنــدارى و[لــى] دلهایشــان پراكنــده
اســت؛ زیــرا آنــان مردمانىانــد كــه نمىاندیشــند( .حشــر)14:
 2اى كســانى كــه ایمــان آوردهایــد [زنهــار] امــوال شــما و فرزندانتــان شــما را از یــاد خــدا غافــل نگردانــد و هــر كــس
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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 اف ـراد
موجــب تحقــق امــت میشــود؛ بنابرایــن ،انســان هــم بایــد بــه تاریــخ خــود بنگــرد ،درس و
عبــرت گیــرد ،هــم بــا خرافاتــی کــه در طــول تاریــخ ایجــاد شــده مواجهــه جدیــدی داشــته باشــد
و هــم فقــط بــه زمیــن ننگــردد و ســر بلنــد کنــد و نــور آســمان و زمیــن را نظارهگــر باشــد تــا
مســیر حرکــت خــود را مشــخص ســازد.
تفاوت رفتار فردی و اجتماعی
صــدر بــا نفــی وجــود حقیقــی همچــون وجــود افـراد بـرای جامعــه بــاور دارد کــه تفــاوت رفتــار
اجتماعــی و رفتــار فــردی در همــان بعــد ســومی اســت کــه بیــان شــد و نیــازی نیســت کــه
وجــودی حقیقــی و فلســفی بـرای جامعــه قائــل شــویم (حکیــم .)178-172: 1388 ،او تصریــح مـی
کنــد ،نبایــد توهــم شــود کــه مــا نیــز ماننــد اروپاییهــا بــاور داریــم کــه جامعــه در تعامــل
و تمایــز وجــودی اســت .آنچــه مــا میگوییــم ایــن اســت کــه عمــل فــرد بــا عمــل جامعــه
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 مینامیــم .از ایــن جهــت آن فاعــل در پیشــگاه
خداونــد حاضــر میشــود( .صــدر)85-87: 1429 ،

فطرت انسانی و هویت اجتماعی
بــه بــاور صــدر در آدمــی گرایشهــای فطــری وجــود دارد کــه او را هویــت اجتماعــی مــی
بخشــد .هماننــد:
الــف) در آدمــی گرایــش بــه جنــس مخالــف وجــود دارد و ایــن مایــه شــکلگیری نــکاح و نهــاد
خانــواده میشــود .البتــه ایــن در ســطح گرایــش اســت و نــه در ســطح قانــون .جامعـهای کــه از ایــن
گرایــش بــه طــرف همجنسگرایــی روی م ـیآورد ماننــد قــوم لــوط کــه بــا دســت خــود نابــودی
چنیــن كنــد آنــان خــود زیانکارانانــد (منافقــون آیــه  )9و بدانیــد كــه زندگــى دنیــا در حقیقــت بــازى و ســرگرمى
و آرایــش و فخرفروشــى شــما بــه یكدیگــر و فــزون جویــی در امــوال و فرزنــدان اســت [مثــل آنهــا] چــون مثــل
بارانــى اســت كــه كشــاورزان را رســتنى آن [بــاران] بــه شــگفتى انــدازد ســپس [آن كشــت] خشــك شــود و آن را
زرد بینــى آنــگاه خاشــاك شــود و در آخــرت [دنیــا پرســتان را] عذابــى ســخت اســت و [مؤمنــان را] از جانــب خدا
آمــرزش و خشــنودى اســت و زندگانــى دنیــا جــز كاالى فریبنــده نیســت (حدیــد آیــه )20
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جامعــه خــود را رقــم میزنــد؛ بنابرایــن ،ایــن انحـراف از گرایــش دوام چندانــی بــه همـراه 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 بـرای نمونــه مــرد در خانــه بچــه داری کنــد و زن بـرای کار بیــرون از منــزل بــرود؛ امــا بــه
دلیــل تعــارض بــا طبیعــت آدمــی ،دوام چندانــی نمـیآورد.
ج) دیــن مصداقــی اســت ب ـرای ســنن وضعــی اجتماعــی :بــر ایــن اســاس دیــن فقــط قانــون
گــذاری صــرف نیســت؛ بلکــه ســنتی از ســنتهای تاریخــی محســوب میشــود؛ از ایــن رو

ـن
ـم ِمـ َ
ـر َع لَ ُكـ ْ
خداونــد گاهــی دیــن را همچــون تشــریع قوانیــن و ضوابــط معرفــی میکند.شَ ـ َ
َ
ـه نُوحـ ًا و الَّـ ِ َ
ـی بِـ ِ
یموا
ِّ
ـذی أ ْو َح ْینــا الیـ َ
َ
ـك و مــا َو َّص ْینــا بِ ِه ابراهیــم وموســی وعیســی انَّ أ ِق ُ
الدیــنِ مــا َو ِصـ ُّ
ین مــا ت َْد ُعو ُهــم الیــه َّ
ـن َو ال َت َت َف َّر ُقــوا ِفیـ ِ
اللُ َی ْج َت ِبی الیه َم ْن َیشــا ُء َو َی ْهـ ِ
ـی الْ ُمشْ ـ ِ
ـدی الیه
ِّ
ـر ِك َ
الدیـ َ
ْ
ـر َع ِلـ ُّ
ـه َ ك ُبـ َ
مَ ـنْ یُنِیبُ(شــوری آیــه  .)13گاهــی آن را حرکتــی مطابــق فطــرت میداند.فاقــم َو ْج َهـ َ
لدیــنِ
ـك لِ ِّ
ـن الْ َقیــم و ِلكـ َّ َ
الل ذلِـ َ
ـل لِخَ ْلــقِ َّ ِ
ـر ِه َّ ِ
ـا ل ت َْب ِدیـ َ
ـاس َع َل ْیهـ َ
َح ِنیفـ ًا ِف ْطـ ِ
ـر الن ِ
َّاس ال
ـك ِّ
الدیـ ُ ِّ ُ َ
ـر ال َّنـ َ
ـن أ ْك َثـ َ
الل الَّ ِتــی َف َطـ َ
َی ْع َل ُمــونَ(روم آیــه  .)30البتــه ایــن ســنت هــم ممکــن اســت هــر از چنــد گاهــی نقــض شــود؛

ولــی چــون آن نقــض بــا فطــرت آدمــی ســازگار نیســت دوام نمـیآورد .بــر ایــن اســاس عــذاب

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

ـف َّ
ســنن تاریخــی گریبــان متخلفیــن را میگیــردَ  .و َی ْسـ َت ْع ِج ُلون َ
ـن ُیخْ ِلـ َ
َك بِالْ َعـ ِ
ـد ُه َو
اللُ َو ْعـ َ
ـذاب َو لَـ ْ
ـد َربِّـ َ
ون...
ـك كالــف ِسـن ُُّه ِم َّمــا َت ُعـ ُّ
انَّ َی ْومـ ًا ِع ْنـ َ
ـد َ

ارتباطات متمایز جامعه اسالمی
رابطــه عناصــر جامعــه بــه صــورت سـهتایی و چهارتایــی قابــل تفکیــک اســت .در رابطــه سـه
تایــی رابطــه بیــن انســان ،طبیعــت و بـرادر هــم نــوع مطــرح اســت در حالــی کــه از منظــر قــرآن
رابطــه دیگــری نیــز وجــود دارد کــه گرچــه بیــرون از جامعــه شــکل میگیــرد امــا مهمتریــن
ـتخلف» شــکل میگیــرد و
رابطــه «اســتخالف» اســت؛ بنابرایــن رابطــه بــا خــدا همچــون «مسـ ِ
َ
َ
مســتخلف انســان و ب ـرادر هــم نــوع اوســت ،پــس کل انســانیت مســتخلفاند .بــر اســاس آن
ایــن بــاور شــکل میگیــرد کــه مالــک ،ســید و ســروری جــز خداونــد نیســت و انســان خلیفــه،
جانشــین و امان ـتدار اوســت .ایــن بعــد چهــارم تغییــری کیفــی در ســاختار اجتمــاع ایجــاد
میکنــد .بــر اســاس آن رابطــه دو انســان هــم تحــت تأثیــر ایــن بعــد چهــارم متحــول میشــود
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و رابطــه آن دو رابطــه ش ـراکت در امان ـتداری اســت (حکیــم .)189-186: 1388 ،بــر ایــن اســاس از
منظــر صــدر در جوامــع الهــی چهــار بعــد و در غیــر آن ســه بعــد ،قابــل شناســایی هســتند.
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

از ســوی شــیاطین هدایــت و رهبــری میشــودَّ .
ـن ُّ
الظ ُلمـ ِ
ـات الی
اللُ ولــی الذیــن َأ ِم ُنــوا یخرجهــم ِمـ َ
ـم َّ
ـور الی ُّ
ـات اُول ِئـ َ
الظ ُل َمـ ِ
الطا ُغـ ِ
ـاب الن ِ
ـن ال ُّنـ ِ
ال ُّنـ ِ
ـوت ُی ِ
َّار
ـک َأ ْصحـ ُ
خرجونَ ُهــم ِمـ َ
ـور َو الّذیـ َ
ـن َک َفــروا اُولیاؤ ُهـ ُ

ون( همــان .)198-196 :شــهید حکیــم ر ایــن بــاور اســت کــه انســان میــان دو نــوع
ـد َ
ـم فیهــا خالِـ ُ
ُهـ ْ
یــا دو شــکل رابطــه قـرار دارد:

رابطــه اســتخالف :ماهیــت الهــی و حــق دارد .چهارمیــن بعــد آن خداونــد اســت کــه انســان را
بــه جانشــینی خویــش میگمــارد.
رابطــه هــوس و سرکشــی :همــان رابط ـهای کــه بعــد چهــارم آن شــیطان یــا ابلیــس نــام نهــاده
انــد و ماهیتــی شــیطانی دارد و بــر پایــه هــوس ،گمراهــی و سرکشــی اســتوار اســت؛ بنابرایــن
بــر حســب دیــدگاه مــا ،عناصــر چهارگانــه جامعــه انســانی عبارتانــد از :انســان ،زمیــن و
طبیعــت .اصــل رابطــه تکوینــی کــه میــان انســان و انســان از یــک ســو و میــان انســان و طبیعــت
از ســویی دیگــر برق ـرار اســت ،نظــام اجتماعــی کــه شــکل و نــوع رابطــه را مشــخص میکنــد
و نیــز جوامــع بشــری از لحــاظ عناصــر بنیادیــن جامعــه هیــچ گونــه تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد
جــز در عنصــر چهــارم؛ یعنــی در نظــام اجتماعی(حکیــم ،همــان.)107-108 :
وی بــاور دارد کــه نظــام اجتماعــی ب ـرای تأمیــن مصالــح انســان شــکل میگیــرد و دانــش و تــوان
انســان محــدود اســت و نمیتوانــد همــه مصالــح و راه حــل مشــکالت را دریابــد؛ از ایــن جهــت
نیــاز بــه یــاری دارد و دیــن بــرای انســان چنیــن فرصتــی را فراهــم میکنــد .ایشــان موضــوع را از
ایــن هــم فراتــر بــرده و بــاور دارد کــه مســائل بــه فــرض اینکــه از ســوی آدمــی شــناخته شــد ،بـرای
رفــع آنهــا نیازمنــد انگیــزه اســت؛ چـرا کــه رفــع ایــن مشــکالت؛ یعنــی رویارویــی بــا زورمــداران،
ثروتمنــدان و قــدرت مــداران کــه آنهــا خــود عامــل مشــکلاند و صــاح جامعــه را برنمیتابنــد؛
ازایــن رو انگیــزه رویارویــی و خطــر کــردن بــدون بــاور بــه آموزههــای دینــی ،صــواب و عقــاب اعمال
حاصــل نمیشــود .بــر همیــن اســاس اســت کــه نظامهــای ســرمایهداری و کمونیســتی تــوان تولیــد
ـاور دینــی و نگرشهــای آن
جامعــه ســعادتمند را ندارنــد؛ بنابرایــن از منظــر ایــن متفکــر اســامی بـ ِ
تولیــد نشــاط و تحرکــی میکنــد کــه زمینــه اصــاح امــور را فراهــم میســازد .بــا ایــن بــاور و گرایــش
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اســت کــه حــب ذات کــه هیــچ غریــزهای بــه شــمول آن نمیرســد بــه جــای تلقــی لــذت مــادی از
زندگــی بــه طــرف ایثــار و انتحــار همســو بــا مصالــح اجتمــاع حرکــت میکنــد .پــس همــان حــب
ذات کــه موجــب حرکــت بــه ســوی لــذت مــادی و خودخواهــی اســت ،در صورتــی کــه در پرتــو
اعتقــادات دینــی شــکل گیــرد ،محــرک فــداکاری بـرای حــل مشــکالت اجتمــاع و ایثــار نســبت بــه
دیگ ـران اســت (همــان.)104-99 :
رابطه ضابطهمندی و کنشگرایی
از مجموعــه ایــن آیــات چنیــن برداشــت میشــود کــه جامعــه ســنن و قوانینــی دارد و ایــن پنــداره
ب ـرای اولیــن بــار در قــرآن مطــرح شــده اســت ،چ ـرا کــه ایــن درونمایــه در کتابهــای پیشــین
نبــوده اســت .قــرآن کریــم بــا بیــان ســنن الهــی بــه انســان هشــدار میدهــد کــه ایــن ســنن را
بشناســد تــا بــر آنهــا مســلط شــود ،نــه آنکــه آنهــا قوانیــن جبریانــد کــه بــر انســان حاکمانــد.
افعــال انســانی دارای غایــت و بــه آینــده ناظــر اســت .پــس آینــده بــا گذشــته رابطــه دارد .از
ایــن جهــت صــدر بــا جبرگرایــان تاریخــی فاصلــه گرفتــه و بــا رویکــردی کنشگرایانــه بیــن
ســاختارهای آتــی جامعــه بــا کنشهــا و اغ ـراض امــروز اف ـراد ،ارتبــاط علــی برق ـرار میکنــد.
ایــن طــور نیســت کــه هــر رفتــاری دارای غایــت اســت ســنن تاریخــی بــر آن جــاری شــود؛ بلکــه
بایــد در آن کار تکـرار 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 بـرای فــرد حســاب و کتــاب بیــان شــده ،جامعــه را نیــز دارای حســاب و کتاب
دانســته و ایــن بیانگــر تفــاوت بیــن کار و رفتــار فــردی و کار اجتماعــی اســت .کار اجتماعــی دارای
ســه بعــد بــوده و حــال آنکــه کار فــردی دو بعــد دارد .بعــد ســوم رفتــار اجتماعــی ،همــان مــوج آفرینــی

َدَّعــی الـ ِ
ـه ت ِ
ـه جاثیــه ُ ك ِّل ُأ ِّمـ ِ
ـری ُ ك ِّل ُأ ِّمـ ِ
در ســطح گســترده اســتَ  .و ْتـ ِ
ـم
ـو َم ت ُْجـ َ
ـز ْو َن مــا ُ ك ْن ُتـ ْ
ـی كتابِ َهــا الْ َیـ ْ
ون( جاثیه آیــه .)29-28
َت ْع َم ُل َ

حاصــل آنکــه بــه بــاور صــدر ،ســنن تاریخــی بـرای اینکــه ســنن تاریخــی بـه حســاب آینــد بایــد

دارای:
سبب فاعلی باشند (علت فاعلی).
غایت داشته باشند (علت غایی).
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سال اول ،شماره یکم؛ بهار و اتبستان 1396

دارای بســتر گســتردهای 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 قانونمندی حرکت هستی و زندگی فردی و اجتماعی انسان
ـ سلســله علــت و معلــول بــه مبــدأ آفرینــش کــه قــادر بــر هــر کاری اســت منتهــی مـی
شــود.
ـ سنتهای الهی همیشگی و تبدل و تخلف ناپذیر است.
ـ سنتهای الهی از مشیت الهی بر میآید و منافاتی با اراده خالق هستی ندارد.
ـ آدمی توان شناخت سنن الهی را دارد و میتوان او را موظف به فهم آنها کرد.
ـ بــا فهــم درســت ســنن الهــی و جهــت دهــی بــه رفتــار خــود ،آدمــی میتوانــد آینــده را
خــود رقــم زنــد.
ســنن اجتماعــی در مــورد عناصــر اجتماعــی و اج ـزای ســه گانــه آن – انســان ،ارتبــاط بــا هــم
نــوع و طبیعــت ـ محقــق میشــود .ارتبــاط بیــن ایــن اج ـزاء روح جامعــه اســت و آنهــا قــوام
جامعهانــد و آنــگاه کــه بحــث ارتبــاط ایــن ســه مطــرح میشــود پــای عنصــر چهــارم بــه
میــان میآیــد .آن عنصــر برآمــده از اســتخالف انســان از جانــب خداونــد ،بــه ایــن ارتباطــات
جهــت میدهــد و اســتخالف بــا ارائــه دیــن تبییــن میشــود .پــس دیــن نوعــی ســنت فــردی
و اجتماعــی اســت کــه کنــش فــرد و اجتماعــی را مشــخص کــرده و ایــن منظومــه عناصــر در
داخــل و دایــره اجتمــاع عمــل میکننــد.
از موضــوع بــاال چنیــن برداشــت میشــود کــه هرگونــه تغییــر مســتلزم تغییــر در آن ارتباطــات
اســت .پــس تــا فــرد تغییــر نکنــد و حرکتــی صــورت ندهــد ،تغییــر اجتماعــی نیــز صــورت
نمیپذیــرد .تکامــل اجتمــاع در گــرو تکامــل فــرد اســت.
پــس مــا نیــاز بــه شــناخت همــه ســنتهای الهــی داریــم تــا بتوانیــم بــا بهرهگیــری از آنهــا
جهــت حرکــت خــود را مشــخص کنیــم.
اگــر ایــن مجموعــه بــا هــم جمــع شــد دانــش ســنتهای الهــی شــکل میگیــرد (حکیــم،

.)249-1388:246
تمدن اسالمی رافع آالم بشر امروزی
بــه بــاور صــدر ،انســان امــروزی بیــش از گذشــته مســائل اجتماعــی را احســاس میکنــد؛ زیـرا
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بــر ایــن بــاور اســت کــه مشــکالت 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 میدیــد
کــه گریــزی از آنهــا نــدارد .از ســوی دیگــر آدمــی امــروزه بــا مشــکالتی دســت بــه گریبــان بــوده
کــه بــا ســیطره او بــر طبیعــت حاصــل شــده اســت .بــر ایــن اســاس او تــاش میکنــد بــه نظامــی
دســت یابــد کــه تــوان حــل مســائل انســان را داشــته باشــد .ایشــان بــر ایــن بــاور اســت کــه
نظــام اســامی از آنجــا کــه هــر عرص ـهای از حیــات آدمــی را بــه دیــن ممــزوج میکنــد ،تــوان
معالجــه رنجهــای بشــری را دارد .وی تــوان شــناخت مصالــح و انگیــزه رویارویــی بــا مســائل
را مقدمــه ایــن مواجهــه میدانــد.
صــدر راههــای پیشــنهاد شــده ب ـرای حــل مســائل پیــش روی انســان را بررســی کــرده و آنهــا
را مــورد نقــد قــرار میدهــد .از جملــه ایــن راههــا دانــش اســت .ایشــان برآننــد کــه گرچــه
علــم ممکــن اســت درد را مــورد شناســایی قـرار دهــد؛ امــا راه درمــان مســائل انســانی نیــاز بــه
انگیزههایــی دارد کــه بــا دانــش حاصــل نمیشــود چــرا کــه چــه بســا بــا مصالــح فــردی و
گروهــی آنــان در تزاحــم باشــد.
مشــکل ارتبــاط انســان بــا طبیعــت ،نحــوه بهرهبــرداری از آن اســت کــه بــا افزایــش آگاهــی و
تجربــه حــل و روز بــه روز بــر تســلط آدمــی بــر طبیعــت افــزوده میشــود؛ امــا مشــکل ارتبــاط
انســانها بــا هــم نوعــان خــود مشــکل قــوی و ضعیــف اســت کــه بــا وجــود حــب ذات و
خودخواهیهــا در اشــکال مختلــف اجتماعــی ماننــد حاکمیــت تفرعنــی ،تعصبــات قومــی،
منافــع طبقاتــی و امتهــا نمایــان میشــود .بــی تردیــد آگاهــی و تجربــه نمیتوانــد بــه حــل
ایــن مشــکل کمــک کنــد؛ بلکــه چــه بســا مشــکل را حادتــر خواهــد کــرد.
اســام بـرای حــل ایــن مشــکل راههایــی را پیــش روی انســان نهــاده اســت .جهــاد اکبــر و جهــاد
اصغــر از راههــای اســامی اســت کــه مشــکل را حــل میکنــد .یکــی مبــارزه بــا نفــس خــود کــه
ریشــه بــروز مشــکالت در روابــط و مناســبات بــا همنوعــان اســت و دیگــری رویــارو شــدن بــا
کســانی کــه قصــد بهرهکشــی و ظلــم را دارنــد .ایــن ظرفیتــی اســت کــه خــاص اســام اســت و
مکاتــب بشــری قــادر بــه تولیــد چنیــن ظرفیتــی نیســتند .اروپاییــان همــه چیــز را بـرای خــود مـی
خواهنــد و دیــن تحریفــی یهــود ،غیــر یهــود را در خدمــت خــود فــرض میکنــد (همــان.)212-200 :
بــر اســاس دیــدگاه قرآنــی در صورتــی کــه راه حــل اســامی حــل مشــکالت روابــط و مناســباتش
مطابــق طــرح پیــش گفتــه اتفــاق نیفتــد؛ بــا افزایــش ارتبــاط انســان بــا طبیعــت ،بهرهکشــی او از
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هــم نوعــش افزایــش مییابد .کال انَّ االنســان لیطغــی انَّ َرآ ُه اســتغنی(علق آیــه .)7-6

طبــق آموزههــای قرآنــی هــر چــه ارتبــاط انســانها بــا هــم بــر پایــه عدالــت و انصــاف مانــدگار
شــود؛ طبیعــت نیــز شــکوفا شــده و درهــای آســمان و زمیــن را بــه روی انســان میگشــاید،

آنــگاه وفــور نعمــت رخ میدهــدَ  .و ٍان لَـ ِ
ـی الطریقــه الســقیناهم مــا ًء َغ َدق ًا(جــن آیــه
ـو ْاسـ َتقا ُموا َع ِلـ ِّ

 )16و نیــز آیــات  66ســوره مائــده و  96ســوره اع ـراف بــر ایــن معنــا داللــت دارنــد  ...لَ َف َت ْحنــا

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

کشــیده و متفــرق میســازند.انَّ ِفر َعــو َن َعــا  ِفــی االرض و َج َعـ َ َ
ـیع ًا َی ْسـ َت ْض ِع ُف طایفــه
َ
ْ ْ
ـل أ ْه َلهــا ِشـ َ
ِم ْن ُهــم ی َذبِّـ ُ َ
ـن الْ ُم ْف ِسـ ِ
ین(قصص آیه  .)4روشــن اســت که از
ـه َ
ـم َو َی ْسـ َت ْح ِیی ِنســا َء ُه ْم ا ْنـ َ
ـد َ
 كان ِمـ َ
ْ ُ
ـح أ ْبنا َء ُهـ ْ

امکانــات طبیعــی نمیتــوان بهــره درســت بــرد و حــال آنکــه ســنت تاریخــی دیــن گرایــی بــر
ـذ ِه امتکــم ُأ ِّمـ ِ
توحیــد ،گردهمایــی و زندگــی مســلمت آمیــز قـرار دارد.انَّ َهـ ِ
ـه واحــده َو َأنَــا ربکــم

فَا َّتقُــونِ( مؤمنــون آیــه  .)52نتیجــه آن بهرهگیــری درســت از مواهــب طبیعــی اســت.
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 ســنتهای تاریخــی
ســرآغاز اثــر میشــوند؛ ماننــد آنــگاه کــه در مــورد شکســت در جنــگ احــد پردهگشــایی میکنــد ،آن

را شکســت وحــی و دیــن نمیدانــد؛ بلکــه آن را بــه ســنتی تاریخــی نســبت میدهــدَ .و ِت ْلـ َ
ـك االیــام
ـن آ َم ُنــوا َو َی َّت ِخ َذ ِم ْن ُكــم شُ ـ َهداء َو َّ
ـاس َو لِی ْع َلــم َّ
ن ِ
ـن(آل عمـران .)140
اللُ ال ُی ِح ُّب ا َّلظالِ ِمیـ َ
اللُ الَّ ِذیـ َ
ُداولُهــا بَ ْیـ َ
َ
ـن ال َّنـ ِ َ َ
ْ

اینجــا تــاش بشــری مطــرح اســت کــه اگــر کار خــود را درســت انجــام ندهد مشــمول ســنت تاریخی

ـم َعذاب ًا َألِیمـ ًا َو َی ْسـ َت ْب ِد ْل
ـروا ُی َع ِّذ ْب ُكـ ْ
میشــوند و آن جایگزیــن شــدن آنهــا بــا قــوم دیگــر اســتَّ .ال َت ْن ِفـ ُ
یْءٍ قَدِیرُ(...توبــه آیــه  .)39از ایــن روی دگرگونیهــای
الل عَلَــیَّ كُل ِّشَـ 
قَوْمـاً غَیْرَكُـمْ وَ ال تَضُــرُّوهُ شــییا وَ َّ ِ

اجتماعــی بــه آگاهــی افـراد بســتگی دارد و قــرآن اولیــن کتابــی اســت کــه از ایــن ســنن پــرده برداشــته و
جهــان را جهــان علــت و معلولــی میدانــد کــه نقــش آدمی در آن بســیار برجســته اســت .این موضــوع را

بعدهــا ابــن خلــدون مطــرح کــرده و در ســدههای اخیــر بــه آن پرداختهانــد.
تمایز تمدن اسالمی با ارائه انواع نمونههای آرمانی جوامع
هدفهــای غیــر نهایــی در راســتای هــدف اصلــی شــکل میگیــرد؛ بنابرایــن ،شــناخت نمونــه
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آرمانــی ،چهرمــان ایــدهآل و هــدف غایــی ،نقطــه عطفــی مهــم در ســاخت درونمایــه داخلــی،
جامعــه بشــری اســت .چهرمانهــای ایــدهآل کــه بــر پایــه آن ،جوامــع بشــری شــکل گرفتــه بــه
ســه دســته قابــل تقســیم اســت:
اول :نمونــه آرمانــی بــی تحــرک «منخفضــه» کــه از واقعیــت موجــود انتـزاع شــده و تکـرار واقــع
اســت .ســازهها و انگیزههایــی کــه موجــب تولیــد ایــن گونــه جوامــع میشــود عبارتانــد از:
-1الفت و عادت که موجب جمود ،تنبلی «خمود» و جهل است (عامل داخلی).
بــر ایــن اســاس اســت کــه وقتــی پیامب ـران آنهــا را بــه حــق دعــوت میکردنــد میگفتنــد مــا

ـز ْل َّ
اللُ
پدرانمــان را ایــن گونــه یافتیــم و آنهــا را پیــروی میکنیــم.واذا ِقیـ َ
ـم ا َّت ِب ُعــوا مــا ا ْنـ ِ
ـل لَ ُهـ ُ
ـع مــا َألْ َف ْینــا َع َل ْیـ ِ
ـه آبا َءنــا ُأولُــو َ
قالُــوا بَـ ْ
ون
ـد َ
ان آباوهــم ال َی ْع ِق ُلـ َ
 ك َ
ـون شــییا َو ال َی ْه َتـ ُ
ـل نَ َّت ِبـ ُ

(بقــره آیــه  )170و نیــز آیــات  104مائــده 78 ،یونــس 62 ،هــود 10 ،ابراهیــم 22 ،زخــرف بــر ایــن
معنــا داللــت دارنــد.
-2تسلط فرعونی که به آدمی اجازه مآل اندیشی و دورنگری را نمیدهد (عامل خارجی).

در ایــن جوامــع جنــب و جــوش وجــود نــدارد و قــرآن در آیــات  170ســوره بقــره 104 ،مائــده78 ،
یونــس 62 ،هــود 10 ،ابراهیــم و  22زخــرف بــه ایــن جوامــع اشــاره کــرده اســت .انبیــاء بــا ایــن
جوامــع روبــرو بودهانــد ،زمینههــای پیشــرفت ایــن جوامــع در اثــر حاکمیــت فراعنــه مســدود و
القائــات حاکمــان موجــب شــده کــه از عقــل خــود بهــرهای نبرنــد ،اســتعدادهای آنهــا در نطفــه
خفــه شــود و جــز بــه کار تک ـراری و آداب آبــاء و گذشــتگان نیندیشــند؛ در نتیجــه ،عــادات بــر
رفتــار آنهــا مســلط شــود .گرچــه بــه لحــاظ فطــری بــودن گرایــش دینــی را میپذیرنــد و بــه عبــادت
میپردازنــد؛ ولــی دیــن آنهــا نیــز در راســتای همــان هــدف غایــی آنهاســت .دیــن آنهــا رکــود و
خمودگــی را دامــن میزنــد و بــه بــی نهایــت نخواهنــد اندیشــید؛ بنابرایــن ،تفرقــه در دیــن نیــز از

ـوم ٍَ ل یعقلــون
ـب ُه ْم جمیعـ ًا َو ُق ُلوبُ ُهـ ْ
ـم شــتی ذلــک بانهــم َقـ ْ
نمودهــای ایــن جوامــع است.ت َْح َسـ ُ
(حشــر آیــه  .)14دلهــای پرکنــده ،اهــواء متشــتت و عقــول منجمــد از آنهــا شــبه جامعــه و شــبه امــت

ســاخته و در حقیقــت جامعـهای شــکل نگرفتــه اســت .فرعــون اجــازه تفکــر را بــه آنهــا نمیدهــد

ـم َّال َمــا ُأ ِر َی َو مــا َأ ْه ِد ُ
ـو ُن مــا ُأ ِر ُ
ـم َّال َسـ ِب َ
قـ َ
الرشــا ِد(غافر آیــه  )29و نیــز آیــات
یكـ ْ
یكـ ْ
ـال ِف ْر َعـ ْ
یل َّ

 38قصــص و  29غافــر بــر ایــن معنــا داللــت دارد .قــرآن از ایــن منــش بــا عبــارت طاغــوت یــاد و
َّ
ـن ْاج َت َن ُبــوا َّ
ـم البشــری
الطا ُغـ َ
ســفارش میکنــد کــه َ و الَّ ِذیـ َ
ـوت انَّ َی ْع ُب ُدوهــا وانابــوا الــی اللُ لَ ُهـ ْ
ـر ِعبا ِد(زمــر  )17-18ســخن حــق را بشــنوید و در محــدوده تفکــر طاغــوت قـرار نگیریــد.
َف َبشِّ ـ ْ
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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 میشــوند و یــا در اعمــاق جامعــه بــذر
اعــاده چهرمــان جدیــد رشــد مییابــد و جامعــه کانــون و بســتر انقــاب میشــود.
دوم :نمونــه آرمانــی و چهرمــان ایــدهآل محــدود کــه در آن آینــده نگــری و دور اندیشــی وجــود
دارد .ایــن نمونــه و چهرمــان بــه خاطــر ایــن رخ میدهــد کــه انســانها از وضــع موجــود
خوشــنود نیســتند و بــه دنبــال چیزهــای نــو و بدیعانــد و دوســت دار تغییــر و دگرگرنــی در وضــع
خــود هســتند؛ امــا بــه می ـزان جهالــت آنهــا اهــداف محــدود و مقطعــی و گهــگاه غیــر مهــم را
برمیگزیننــد .در ایــن نمونــه آرمانــی طبیعــی اســت کــه گامهایــی بــه پیــش مینهنــد و وضــع
تغییــر میکنــد؛ ولــی چــون هــدف آنهــا محــدود اســت بــه زودی بــه وضــع جوامــع بــا نمونــه
اول مبتــا شــده و زندگــی تک ـراری میشــود.
جامعــه غربــی معاصــر پــس از اینکــه خــود را از حاکمیــت افــکار خشــک کلیســایی رهانیــد،
در چنیــن وضعیــت بــه ســر میبــرد .در ایــن نظــام آزادی مــورد تأکیــد و تکریــم قـرار گرفــت؛
امــا مســئله ایــن اســت کــه بــه صــرف اینکــه بخواهیــم آزاد باشــیم مســئله را حــل نمیکنــد؛
بلکــه مهــم ایــن اســت کــه محتــوا در اختیــار نهــاده شــود .اگــر آزادی تعریــف و جهــت آن
مشــخص نشــود خــود بــه اب ـزار سوءاســتفاده اســتکبار تبدیــل شــده و طاغوتیــان جدیــدی را
تولیــد میکنــد .همــان طــور کــه بــه ایــن بهانــه ،زن بــه صــورت ابـزار شــهوت رانــی ،خــوش
گذرانــی و ابـزار فــروش کاالهــا درآمــد .صــدر از ایــن برداشــت غلــط بــه تعمیــم افقــی اشــتباه
یــاد میکنــد و از ســوی دیگــر از تعمیــم اشــتباه دیگــری زیــر نــام «تعمیــم زمانــی اشــتباه»
ســخن میگویــد و آن ایــن اســت کــه در نگــرش افقــی بــه تاریــخ مشــاهده میشــود کــه
جوامــع از عشــیره تبدیــل بــه قــوم و از قــوم بــه ملــت و ســپس بــه امــت تبدیــل شــدهاند.
بــی تردیــد ایــن تحــوالت اگــر چــه مثبــت باشــد؛ ولــی هــدف نهایــی محســوب نمیشــود
و عطــش آدمــی در تکامــل را ســیراب نمیکنــد؛ بلکــه همچــون ســرابی میمانــد کــه اگــر
چهــت دار نباشــد بــر دردمنــدی انســان میافزایــد و بدبختــی او را دوچنــدان میکنــد؛ از

ـن َ ك َفـ َ
ـب ُه َّ
ـم َ ك َسـ ٍ
ـم
الظ ْمـ ُ
ایــن رو فرمــود َ و الَّ ِذیـ َ
ـآن مــا ًء حتــی اذا جــا َء ُه لَـ ْ
ـروا أ ْعمالُ ُهـ ْ
ـراب بقیعــه َی ْح َسـ ُ
ُ
ـد ُه َفو َّفــا ُه ِحســابَ ُه َو َّ
ـد َّ َ
اللُ َسـ ِ
یع الْ ِحسـ ِ
ـاب(نور آیــه .)39
ـد ُه شــییا َو َو َجـ َ
َی ِجـ ْ
ـر ُ
الل ِع ْنـ َ َ

در حقیقــت چــون هــدف در ایــن نمونــه هــدف بــی نهایــت نیســت ،تحــول در آن ســطحی

اســت و بــه زودی همچــون نمونــه اول بــه تک ـرار میگرایــد .بــر ایــن اســاس ،صــدر مراحــل
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انقــاب در ایــن نمونــه را در چهــار گام خالصــه کــرده اســت.

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

ـم
ـن َ
ـن ن ُِریـ ُ
 كان ُی ِریـ ُ
ـد العاجلــه َع َّج ْلنــا لَـ ُ
ـه ِفیهــا مــا نَشــا ُء لِ َمـ ْ
رســدَ  .مـ ْ
ـد ُثـ َّ
ـم َج َع ْلنــا َج َه َّنـ َ
َی ْصالهــا َم ْذ ُمومــ ًا َم ْد ُحــوراً َم ْ َ
ــن فاولئــك 
ــو ُمؤْ ِم ُ
ــن أ َرا َد االخــره َســ ْع ُی لَ َهــا َســ ْع َی َها ُه َ
مــا كان َعطــا ُء َربِّ َ
ــن َعطــا ِء َربِّ َ
كان َســ ْع ُی ُه ْم َمشْ ُ
ــكوراً ُ
 ك ًّ
ــك
ــك
ال نُ ِم ُّ
َ
َ
ــد هــؤُ ال ِء َهــؤُ ال ِء ِم ْ
َم ْح ُظــورا( اســراء آیــه .)18-20

گام دوم :رهب ـران قیــام ،خــود بــزرگ داشــته میشــوند نــه رهبــری و راه آنهــا .نیــز آنکــه دســتور
رهبـران ،مــاک حرکــت قـرار میگیــرد نــه مـرام آنهــاَ  .و قالُــوا َربَّنــا َأ َط ْعنــا ســا َدتَنا َو کبــراء نــا

فاضلونا الســبیال(احزاب آیــه .)67

گام ســوم :چیرگــی رهب ـران تبدیــل بــه ســلطه طبقاتــی میشــود و طبقــه مترفیــن شــکل م ـی

ـن نذیــر َّال قـ َ
ـال ُم ْت َر ُفوهــا َأنَــا َو َج ْدنــا آبا َءنا علی
ـن قبلــک فــی قریه ِمـ ْ
گیــردَ  .و کذلــک مــا َأ ْر َسـ ْلنا ِمـ ْ
ُأ ِّمـ ِ
ـه َو َأنَــا علــی ِ
ـدون( زخــرف آیــه .)23
آثار ِه ْم ُم ْق َتـ ُ

گام چهــارم :رونــد امــور مایــه تفــرق بیشــتر شــده و در ایــن مرحلــه ،امــت بــودن جامعــه از

بیــن م ـیرود .مردمــی کــه پایبنــد بــه اصولــی نیســتند ،در پــی منافــع خویشانــد و زمینــه
بــرای روی کار آمــدن خودکامــگان فراهــم میشــود .حکومــت هیتلــر و نازیهــا در اروپــا

َ
نمونـهای از ایــن دســت جوامــع اســتَ  .و َ كذلِـ َ
ـر ُم ْج ِر ِمیهــا لِ َی ْم ُك ُروا
ـك َج َع ْلنــا ِفــی ُ ك ِّل قریه أكابِـ َ

ون( انعــام آیــه .)123
ون َّال بانفســهم َو مــا َیشْ ـ ُع ُر َ
ـر َ
ِفیهــا َو مــا َی ْم ُكـ ُ

ســوم :نمونــه آرمانــی و چهرمــان ایــدهآل مطلــق کــه بــه بــی نهایــت دل بســتهاند و آن

در یــک مصــداق منحصــر میشــود .ایــن بــر پایــه نشــاط عقلــی یــا همراهــی تعقــل و
تجربــه ،ممارســت علمــی و عــدم قناعــت مگــر بــه آنچــه ارزش دل بســتن و عبــادت را
دارد حاصــل میشــود .هــدف ایــن نمونــه آرمانــی در خداونــد متعــال منحصــر اســت.
او مطلــق اســت ،جــز او قــادری نیســت و ذهــن آدمــی هــم بــه آن راهــی نــدارد؛ منتهــا
فــرد تــاش میکنــد بــه او نزدیــک و نزدیکتــر شــود چــون ســعادت خــود را در ایــن
میبینــد؛ بنابرایــن ،ایــن رویکــرد انــرژی زاســت و ســوخت آن تمــام شــدنی نیســت.
افــزون بــر اینکــه در آن تولیــد انســجام یافتــه ،از تفرقــه دور میشــود و ســیر تکاملــی را
در پیــش میگیــرد.
قــرآن کریــم از نمونــه آرمانــی بــه عنــوان «الــه» یــاد میکنــد ،چ ـرا کــه آن هــادی و رهبــر بــه
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سال اول ،شماره یکم؛ بهار و اتبستان 1396

شــمار مـیرود؛ بنابرایــن ،فرمــود ارایــت َمــنِ اتَّخَ ـ َ
ـوا ُه( فرقــان آیــه  .)43در ایــن آیــه از
ـذ الهــه َهـ َ

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

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

ـى ربِّـ َ
ـان ِإنَّـ َ
خداســت یــا َأ ُّی َهــا ْ ِ
ـك َ ك ْدحـ ًا َف ُمال ِق ِیه(انشــقاق آیــه  )6و بـرای
النْسـ ُ
ـك كا ِد ٌح إِلـ َ

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 میکنــد (حکیــم.)345-290 :1388 ،
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 میشــود.
ســوم :ایــن نمونــه آرمانــی از انســان منفصــل اســت و جــزء انســان نیســت؛ بلکــه دارای واقعیتــی
عینــی و خارجــی اســت .برخــاف خدایــان وهمــی و خیالــی در نمونههــای دیگــر در اینجــا
اللــه دارای وجــود مطلــق اســت؛ بنابرایــن ،نیــاز دارد تــا واســطههای بیــن او و انســان اســتوار
شــود و ایــن وظیفــه بــر عهــده پیامبـران اســت.
چهــارم :انســان وقتــی بــه مرحلــه اختــاف رســید دیگــر بشــیر و نذیــر بـرای او کافــی نیســت.
در مرحلــه اختــاف کــه طاغوتیــان حکــم میراننــد ،بایــد در مقابــل آنهــا ایســتاد و ایــن کار
نیازمنــد برنامــه ریــزی و ســازمان دهــی اســت .پــس بایــد کســی امامــت و در جبهــه حــق
هماهنگــی ایجــاد کنــد .امــام ایــن وظیفــه را بــر عهــده میگیــرد .پــس در ایــن مرحلــه نبــوت
بــه امامــت میرســد .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 میسازند.
اصل اول :توحید .این اصل فکر ،باور و ایدئولوژی تولید میکند.
اصــل دوم :عــدل .عــدل گرچــه از صفــات خداونــد اســت؛ ولــی مســیر اجتماعــی انســان را بیــان
میکنــد.
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اصل سوم :نبوت .این اصل رابطه انسان با خدا را استوار میکند.

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 نمیرســد؛ زیـرا همــواره جامعــه نیازمنــد رهبری اســت که
نیروهــای اســامی را گــرد هــم آورد ،از انحـراف جلوگیــری و یاغیــان را ســرکوب کند.
اصــل پنجــم :معــاد .ایــن اصــل زمینههــای روحــی را مســتعد و انســان را مســئول و خطرپذیــر
میکنــد( .همــان )351-350 :و نیــز صــدر.)153-157 :1428 ،
نمونــه آرمانــی اســام بــه ســوی مطلــق گرایــش دارد؛ بنابرایــن ،تعمیــمپذیریهــای افقــی و
زمانــی را برنمیتابــد .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 طایفـهاش بدانــد؛
از ایــن رو در ایــن راه تــاش و ب ـرای بزرگداشــت آنهــا جــان فشــانی میکنــد .اینهــا در آمــوزه

هــای اســامی همچــون سـراباندَ  .و الذیــن کفــروا َأ ْع َمالِ ِه ْم کســراب بقیعه یحســبهم َّ
ـآن ما ًء
الظ ْمـ ُ
ـد ُه َفو َّفا ُه ِحســابَ ُه َو َّ
اللُ ســریع الْ ِح َسـ ِ
ـاب( نــور  .)39/این بنای
حتــی اذا َجــا ُءوا لَ ْم یجده شــیئا َو وجداهلل ِع ْنـ َ َ
ون َّ ِ
ـل الذیــن اتَّخَ ـ ُ
الل اولیــاء کمثــل العنکبــوت اتَّخَ ـ ْ
عنکبوتــی اســتَ  .م َثـ ُ
ـن ُد ِ
ـذ ُت بیتــا َو انَّ َأ ْو َه َن
ـذوا ِمـ ْ

البیــوت لبیت العنکبوت لَ ْو کانــوا یعلمــون( عنکبــوت .)41 /

نتیجه گیری
شــهید ســید محمدباقــر صــدر در اندیشــه اجتماعــی خــود بــر عنصــر فکــر و آگاهــی انســان
تأکیــد دارد .ایشــان حســاب و کتــاب داشــتن جامعــه را بــه معنــای توســعه تأثیــر رفتــار آدمــی در
پهنــه اجتمــاع و تاریــخ دانســته و از ایــن جهــت بــر اصالــت اجتماعــی جامعــه اذعــان میکنــد.
صــدر انســان را اســاس حرکــت تاریخــی میدانــد و از نظــر ایشــان عقــل مهمتریــن عنصــر
درونــی آدمــی اســت کــه بــه واســطه آن میتــوان غریــزه و اراده را هــم جهــت کــرد .نقــش دیــن
ایــن اســت کــه بیــن حــب ذات و معیــار اخالقــی کــه در بــر دارنــده مصالــح عمومــی ،ســعادت
و عدالــت اجتماعــی اســت؛ ارتبــاط و هماهنگــی ایجــاد میکنــد.
بــا رویکــرد عامــل گــرای صــدر در اســتخالف کــه اســاس ارزشهــای انســانی در آن نمــود
میکنــد ،دو عنصــر کلیــدی احســاس مســئولیت و امانـتداری اســت کــه بالمــآل عنصــر آزادی
نیــز بــدان افــزوده میشــود و بــر ایــن مبنــا امــکان تحقــق امــت بــه عنــوان واحــد اجتماعــی
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حقیقــی و بــدون تشــتت و نمــاد تمــدن اســامی قابــل تحقــق اســت و چنیــن واقعیتــی درد
مزمــن جوامــع دیــروز و امــروز برخاســته از غرایــز ،هــوای نفــس ،طغیــان گــری و بــی عدالتــی در
روابــط و مناســبات اجتماعــی را درمــان میکنــد .عقــل ،مصالــح فــردی برخاســته از حــب ذات
را بــا مصالــح جمعــی ،تفســیر جدیــد از ســود و مصالــح را همســو میکنــد ،ارزشهــای فــردی و
جمعــی بــه تــوازن میگرایــد ،روابــط بــا رنــگ پذیــری از حضــور رابطــه بــا خــدا در هــر رابطـه
ای دیــن مــداری را بــر همــه افــکار و افعــال ســاری و جــاری میســازد و ایــن گونــه رفتــار در
نظــام علــی و ضابطهمنــد الهــی ،زیــر نـ ِـام ســنن الهــی آثــار متعیــن خویــش را در صحنــه جامعــه
و تاریــخ در پــی دارد .همیــن ســرآغاز دگرگونیهــا و تغیی ـرات اجتماعــی شــده و میتــوان بــر

مبنــای آن نمونههایــی آرمانــی از انــواع جوامــع در طــول تاریــخ و آینــده جوامــع را ترســیم کــرد.
پــس بــر ایــن مبنــا ســنتهای تاریخــی و اجتماعــی بــه معنــای جبــر تاریخــی و اجتماعــی
نیســت؛ بلکــه بــه معنــای قانــون مــداری تاریــخ و اجتمــاع اســت .افعــال انســانی تحقــق بخــش
ســنتهای تاریخــی و اجتماعــی هســتند .از ایــن جهــت صــدر بــا جبرگرایــان تاریخــی فاصلــه
گرفتــه و بــا رویکــردی کنــش گرایانــه بیــن ســاختارهای آتــی جامعــه بــا کنشهــا و اغـراض امروز
افـراد ارتبــاط علــی برقـرار میکنــد؛ بنابرایــن ،تغییـرات اجتماعــی بــه آگاهــی افـراد بســتگی دارد
و نمونــه آرمانــی جامعــه بــا نشــاط عقلــی و آگاهانــه و بــا ممارســت علمــی صــورت میپذیــرد.
در ایــن نمونــه آرمانــی انســان از عبودیــت غیــر خــدا آزاد میشــود ،بــا هرگونــه ظلــم و زیــاده
خواهــی مبــارزه میکنــد و بدیــن روش انقــاب اجتماعــی رخ میدهــد .هــم بــا خــود مبــارزه
میکنــد «جهــاد اکبــر» و هــم بــا طغیــان گــران بیرونــی مبــارزه میکنــد «جهــاد اصغــر» و
حاکمیــت آنهــا برپــا داشــتن نمــاز ،زکات و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را در پــی دارد (حــج

آیــه  .)41بــر اســاس ایــن نظریــه:
همه اجتماع حول محور واحدی دور هم جمع میشوند.
ارتباطات بر اساس عبودیت خداوند شکل میگیرد.
روح برادر در میان آحاد افراد جاری و ساری میشود.
روحیه امانتداری بر افراد حاکم میشود.
حرکت دائم به سوی ارزشهایی چون خیر ،عدل ،فزونی مییابد.
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