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چکيده
هدف :مسئلة اصلي اين است كه مبنای زندگي اجتماعي چيست و چه استلزاماتي بر تمدنسازی اسالمي دارد؟ نوشتار
حاضر كوشيده است با بررسي نظريههای قديمي و ر ايج مدني بالطبع بودن آدمي در ديدگاه حکمای گذشته ،با ارائة
نظرية جديد «ماهيت استرشادی» حيات اجتماعي آدمي ،استلزامات آن را در تمدن سازی اسالمي بررسي نمايد.
روش :مقالة حاضر بر روش نظرية بنيادين است و معتقد است نظريهها همراه با زمينههای فرهنگي ،بر مباني نظری
خاصي استوار بوده و استلزاماتي خاص دارند .یافتهها :بر اساس اين نظريه ،اقتضای حکمت الهي تجهيز و آمادهسازی
فطری بشر برای هدايت جويي و رشد است و چنين غايتي به مثابة غايت فعل الهي در خلقت آدمي و زندگي اجتماعي
وی نيز بازتاب دارد .چنين نگاهي به ماهيت زندگي اجتماعي ،مستلزم آن است كه تمدنسازی مطلوب ميبايست
مبتني بر هدايت و رشد بوده ،با محوريت هاديان الهي و مشاركت متعهدانه شهروندان در اين امر صورت پذيرد و چنين
تمدني ،در تمدنسازی موعود الهي نيز رقم خواهد خورد .نتيجهگيری :تمدنسازی اسالمي بر اساس مبنای
جامعهشناختي ميبايست اماممحور باشد.

واژگان كليدی :نظرية تمدن ،تمدنسازی ،مباني جامعهشناختي ،نظرية استرشادی فطری ،استلزامات.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 دريافت مقاله 41/51/31 :؛ تصويب نهايي . 41/11/37
 . 5دکتراي علوم سياسي ،دانشيار گروه عل وم سياسي دانشگاه باقرالعلوم(ع)( نويسنده مسئول) /نشاني :قم؛ پرديسان ،بلوار دانشگاه ،دانشگاه
باقرالعلوم /نمابرEmail: behroozlak@gmail.com / 31333131 :
 . 3دانشجوي دکتراي علوم سياسي دانشگاه تهران.

  133مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی 66

الف) مقدمه
يکي از مباني مطرح برای هر نظريه و مکتبي ،تلقي آن از جامعه و چيستي ،چرايي ،اهداف و غايات آن
است .هر گونه تلقي از جامعه در صورتبندی نظريه نيز تأثيرگذار خواهد بود .هر كدام از اين نظريهها
اقتضائات خاص خود را در عرصة تمدنسازی دارند .به عنوان نمونه ميتوان تلقي از قراردادی بودن جامعه
را در نظريههای مدرن دموكراتيک يافت .از آنجا كه جامعه در اين رويکرد ،محصول قرارداد آحاد مردم
است ،پس سرنوشت زندگي سياسي آن جامعه نيز ميبايست تابع رأی و نظر اكثر مردم باشد .اما با تأمّل در
مباني اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و متون ديني ميتوان به اين نکته رسيد كه ماهيت زندگي انسانها نه
تنها صرف طبع انساني ،بلکه در راستای توجه و تمركز بر يک نياز فطری اعظم است كه همان سعادت و
رشد و هدايت ميباشد .بدين جهت ميتوان از نظرية استرشادی فطری حيات آدمي از منظر منابع شيعي و
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) سخن گفت.
اين مقاله كوشش ميكند ضمن بررسي نظريههای مختلف در باب ماهيت زندگي اجتماعي ،با ارائة
نظرية استرشادی فطری حيات اجتماعي ،استلزامات آن را در تمدنسازی اسالمي ارائه كند .به اختصار
نظرية استرشادی ماهيت زندگي اجتماعي كه نگارنده مدتي است بر آن تمركز كرده و در قالب يک نظريه
در حال ارائه ميباشد ،مدعي است حيات اجتماعي بر اساس فطرت الهي انسان در راستای جهتگيری به
هدايت و رشد شکل گرفته است و به تعبير قرآن كريم و احاديث معصومين(ع) مبتني بر محوريت هادی و
راهنما يا همان امام است تا افراد غير كامل يا همان مأموم ،از طريق كسب نور و هدايت از هادی يا امام به
هدايت برسند .به نظر ميرسد جامعة آرمانشهر اسالمي نيز بر اين اصل استوار است و در نتيجه ،ما نيز در
شرايط كنوني احيای تمدن اسالمي ميتوانيم بر اساس معارف اهل بيت(ع) و نيز با الگوگيری از آرمانشهر
مهدوی در احيا و نظريهپردازی در انديشة اسالمي آن را مد نظر قرار دهيم.
آخرين تقرير از مدني بالطبع نزد حکمای اسالمي ،به عالمه طباطبايي تعلق دارد كه ذيل تفسير آيه 113
سورۀ بقره در تفسير الميزان مطرح كردهاند(طباطبايي ،1350 ،ج  .)151 :1عالمه جوادی آملي نيز ضمن اشاره به اين
تقرير ،بيان آن را نامنسجم دانسته و تقرير جديدی را چنانکه خواهد آمد به مثابة «مدني بالفطره و طاغي
بالطبع» ارائه كردهاند(جوادی آملي .)116 :1330 ،البته عالمه جوادی آملي تفسير مبسوطي را برای «مدني بالفطره»
ارائه نکردهاند و به نظر ميرسد تقرير مقالة حاضر بتواند بسطي برای چگونگي «بالفطره» مدني بودن انسان
باشد .طبعاً همانگونه كه عالمه جوادی آملي اشاره كردهاند ،مدني بالفطره به عنوان ركن اصلي انساني با
مستخدم بالطبع بودن يا هر گونه طبعهای ديگر حيواني به مثابة خلقت الهي انسان كه بعد عِلوی انساني وی
را در كنار بعد حيوانياش قرار داده است ،قابل جمع باشد .اما نکتة مهم ،توجه به ماهيت اصلي خلقت
انساني و چگونگي گرايش به جامعه در فطرت اوست .نظرية استرشادی بالفطره بودن ،سعي در توضيح اين
بُعد خلقت انساني دارد.
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اين نوشتار كوشيده است ضمن تقرير اجمالي اين نظريه ،استلزامات آن را در تمدنسازی اسالمي در
عصر حاضر نشان دهد.

ب) چيستی تمدن و تمدنسازی
واژۀ تمدن ،از باب تفعُّل ،از كلمة مدينه به معنای شهر اخذ شده است .برخي معتقدند معنای تمدن بيانگر
شيوۀ زندگي در جامعة شهری و در بر دارندۀ سه مفهوم است :بهسوی عقل و انسانيت گراييدن؛ نظم دادن
به امور زندگي؛ به اخالق و خصايص شهری كشيده شدن(بابايي .)161 :1301 ،تمدن در زبان فارسي به معنای
«همکاری افراد يک جامعه در امور اجتماعي ،اقتصادی ،ديني ،سياسي و  ...ميباشد و در جای ديگر ،به
مفهوم خوگرفتن با اخالق و آداب شهريان» آمده است(معين .)1131 :1305 ،در اصطالح ،تمدن به چهار شيوه
تعريف شده است:
 .1تعاريف بيانگر ماهيت تمدن؛
 .1تعاريف تمايزبخش ميان فرهنگ و تمدن؛
 .3تعاريف بيانگر علل شکلدهندۀ تمدنها؛
 .0تعاريف در بر گيرندۀ مؤلفههای مفهومي تمدن(.كرمي فقهي31 :1330 ،ـ)33

در اين نوشتار به طور عمده بر تعاريف ماهيت تمدن تمركز خواهيم كرد .فوكوزاوا يوكيچي ،از
محققان معاصر ژاپني و يکي از مهمترين نظريهپردازان در زمينة تمدن ،دو تعريف از تمدن ارائه ميدهد .در
تعريف اول ،با تمركز بر بُعد مادی تمدن ،آن را به مثابة افزايش دادن آنچه انسان مصرف ميكند؛ يعني
افزايش صورت مادی تمدن ،تعريف ميكند .در تعريف دوم ،عالوه بر توجه به رفاه در زمينة ضرورتهای
روزانة زندگي مادی ،تمدن معنای گستردهتری دارد و به پااليش معرفت و پرورش فضيلت به نحوی كه
زندگي بشری را به مرتبة باالتری بکشاند نيز توجه ميشود .يوكيچي برای تمدن دو سطح قائل است« :يک
سطح مادی و ديگری سطح معنوی است كه به مثابة زيربنای تحقق تمدن در نظر گرفته ميشود و مانند
موتور محركة تمدن عمل ميكند و بر اساس نيازهای موجود به صورتهای مادی تمدن شکل
ميدهد»(يوكيچي:1351 ،

 .)111از نظر هنری لوكاس ،تمدن پديدهای بههمتنيده است كه همة رويدادهای

اجتماعي ،اقتصادی ،سياسي و حتي هنر و ادبيات را در بر ميگيرد(لوكاس ،1331 ،ج  .)10 :1همچنين در تعاريف
ديگر تمدن آمده است« :مجموعه اعمال و آرايي است كه در هر جامعه ،افراد انساني از بزرگتران فرا
ميگيرند و به نسل جوان تحويل

ميدهند»(لنيتون:1355 ،

عاطفي(هنر) انسان را تمدن گويند(.فضايي)73 :1370 ،

 .)3برآيند شناخت ادراكي(تفکر) و شناخت
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برخي انديشمندان اسالمي نيز تعريف خود را از تمدن ارائه كردهاند .ابنخلدون از قديميترين متفکران
عرصة فلسفة تاريخ ،تمدن را حالت اجتماعي انسان ميداند .وی جامعهای را كه با ايجاد حاكميت ،نظمپذير
شده ،مناصب و پايگاههای حکومتي تشکيل داده تا بر حفظ نظم ،نظارت كند و از حالت زندگي فردی به
زندگي شهری روی آورده و موجب تعالي فضايل و ملکات انساني ،چون علم و هنر شده است ،حائز
«مدنيت» ميداند(ابنخلدون ،1357 ،ج  .)51 :1مالک ابن نبي ،متفکر الجزايری ،تمدن را اينگونه تعريف ميكند:
«تمدن مجموعهای از عوامل اخالقي و مادی است كه به يک جامعه فرصت ميدهد برای هر فردی از افراد
خود ،در هر مرحلهای از مراحل زندگي ،از كودكي تا پيری ،همکاری الزم را برای رشد به عمل آورد و
تمدن موجب مصونيت زندگي انسان و تأمين روند حركت و فراهم آوردن نيازمندیهای فرد است و
همچنين وسيلهای است برای حفاظت از شخصيت ملي و ديني او»(.سهمراني)113-111 :1301 ،

علي شريعتي با توجه به دو بُعد مادی و معنوی تمدن ميگويد« :تمدن به معنای كلي عبارت است از
مجموعة ساختهها و اندوختههای مادی و معنوی جامعة انساني ...بايد انسان را تغيير داد ،نه اينکه وسايل
زندگياش را مدرن كرد ...هر جامعة متمدني ماشين ،برق ،تلويزيون و هواپيما و اسلحه دارد؛ اما هر
جامعهای كه اينها را داشته باشد ،حتماً متمدن نيست»(شريعتي .)3 :1303 ،داوری اردكاني معتقد است« :تمدن سير
و بسط يک نحوۀ تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و اقوام و در رفتار و كردار و علوم و فنون مردم
است و اين ظهورات آنچنان به هم پيوستهاند كه جزيي از جزء ديگر را جدا نتوان كرد و كل اين اجزا هم
اصل و ريشهای دارد يا اصل و ريشهای داشته است»(داوری اردكاني .)51 :1351 ،از نظر محمدتقي جعفری« :تمدن
عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگي در روابط انسانهای يک جامعه كه تصادمها و تزاحمهای
ويرانگر را منتفي ساخته و مسابقه در مسير رشد و كمال را قائممقام آنها بنمايد؛ به طوری كه زندگي
اجتماعي افراد و گروههای آن جامعه موجب بروز و به فعليت رسيدن استعدادهای سازنده آن

باشد»(جعفری،

 .)13 :1353از نظر سريعالقلم ،هر تمدن سه ركن دارد« :نظم اجتماعي كه از مدل خاصي نشأت گرفته و خود
نظام اقتصادی و فرهنگي كارامدی را به وجود آورده است؛ سازمان سياسي كه اساس آن بر شوكت،
معرفت و كارامدی است؛ تنوع ابداعات و خالقيتها برای حفظ و بسط تمدن»(.سريعالقلم)710 :1353 ،

با وجود تعاريف مختلف و گاه متعارض از تمدن ،ميتوان عنصر اصلي تمدن را عالوه بر ابعاد ظاهری
و مادی زندگي بشر ،ماهيت محتوايي و فرهنگي آن دانست .در اين بُعد تمدن در برگيرندۀ تلقي ،نگرش و
دستاوردهای معنوی بشر نيز ميباشد .در اينجا ابتنای هر تمدني بر تعريفي عميقتر از جهان هستي و مطابق با
آن از حيات بشری برجسته و حايز اهميت خواهد بود .بديهي است چنين تعريفي صوری بوده و صرفاً به
بيان مؤلفههای تمدن ميپردازد .تعيين محتوای تمدن در مکتبها و نگرشهای مختلف ،متفاوت است .بدين
جهت بايد تالش كرد از منظر اسالمي ،محتوا و ماهيت تمدن را روشن ساخت .تبيين مباني جامعهشناختي
تمدن يکي از استلزامات تعريف محتوايي تمدن اسالمي است« .تمدنسازی» را نيز ميبايست با ابتنای بر
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تعريف تمدن« ،فرايندی دانست كه طي آن تحت هدايت و راهبری الهي شرايط و امکان ايجاد و تحقق
بخشيدن به محتوای مطلوب برای حيات بشری در عرصه زندگي فردی و اجتماعي فراهم ميشود».

ج) روش تحقيق
پارسانيا( )1333روشها را به چهار نوع تقسيم كرده است .با توجه به اينکه «سطوح مختلف تحقيق ،روشهای
گوناگوني را طلب ميكند» ،وی به ذكر چهار معنا و كاربرد مختلف برای روش پرداخته است:
 .1روش به معنای شيوۀ مطالعه؛
 .1روش به معنای روش كاربردی؛ مراد اين است كه «اگر كسي يک نظريهای كه در علم هست ،بداند
چگونه بايد بر اساس آن نظريه تحقيق كند .روش بدين معني كاربردی است و هر كس كه نظريهای
ميدهد ،هنگامي كه اين نظريه را به كار ميبرد ،چه بداند يا نداند ،روشي را طي ميكند».
 .3روش بنيادين؛ يعني «چگونگي توليد نظريه روششناسي از نوع بنيادين است؛ بدين معنا كه يک نظرية
علمي به چه روشي توليد ميشود؟ بسياری از نظريهها اين را بيان كردهاند و كساني كه آگاهانه يا
ناآگاهانه نظريه ارائه ميدهند ،راهي را طي كردند ،آن راه چيست؟».
 .0روش به معنای شيوۀ تفکر؛ اينجا مراد «روش فکر كردن در عامترين شکل و به صورت مطلق است .در
واقع؛ علم منطق ،روش و شيوۀ تفکر به صورت عام است .علم منطق ،مواد و موضوع خاص خود را
محدود نميكند ،بلکه به صورت مطلق به دنبال اين است كه ما چگونه تفکر كنيم.
روش تحقيق حاضر با توجه به بررسي بنيادها و مباني تمدنسازی اسالمي همانطور كه پارسانيا ابراز
داشته است ،از سنخ روش بنيادين است .در اينجا اين امر پذيرفته شده است كه علوم و نظريهها در خأل
شکل نميگيرند ،بلکه خود مبتني بر مبادی يا پيشفرضهايياند كه بر اساس آنها نظريهها ارائه ميشوند .لذا
سعي ميشود به شکل تحليلي و عقلي مباني نظريهها تبيين شود .به تعبير پارسانيا« ،نظريه در خأل توليد
نميشود ،بلکه از يک مجموعه مبادی ،اصول موضوعه و مباني نشأت ميگيرد كه همان مبادی و اصول
موضوعه روش خاصي را تحميل ميكند .اگر علم را در حکم يک موجود زنده تمثيل كنيم ،كه نظريه در
حکم قلب آن است ،مبادی و مباني در حکم نفس و روح علم است و روش ،شيوۀ تعلق و مسير تعلق روح
به قلب است»(.پارسانيا)1333 ،

از نظر ايشان« ،مجموعه مباني و اصول موضوعهای كه نظرية علمي بر اساس آنها شکل ميگيرد،
چارچوب و مسيری را برای تکوين علم پديد ميآورد كه از آن با عنوان روششناسي بنيادين ميتوان ياد
كرد»(پارسانيا .)57 :1316 ،روششناسي بنيادين در قبال روششناسي كاربردی قرار دارد .روششناسي كاربردی،
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روش كاربرد يک نظرية علمي در حوزههای معرفتي مرتبط با آن نظريه را شناسايي ميكند؛ حال آنکه
روششناسي بنيادين ناظر به روشي است كه نظريه در مسيرآن توليد ميشود .بنابر اين ،روش بنيادين مقدم
بر نظريه بوده و روش كاربردی مؤخر از نظريه است« .روششناسي بنيادين علم ،يک دانش و علم حقيقي
است ...روششناسي بنيادين ارتباط مبادی و اصول موضوعه نظريه را با رويکردها و نظريههای درون علم به
صورت قضايايي شرطيه دنبال مي كند»(.پارسانيا)11 :1311 ،

البته بايد توجه داشت كه تکون هر نظريهای در دو بستر «زمينههای معرفتي» و «انگيزهها و عوامل غير
علمي» شکل ميگيرد(نمودار  .)1زمينههای معرفتي همان مبادی علمي يک نظريه را تشکيل ميدهند .البته
عوامل غير علمي و اجتماعي نيز بر چگونگي تکون يک نظريه دخيل است .اما از آنجا كه نوشتار حاضر
صرفاً بر مطالعة مبادی نظری تمركز دارد ،صرفاً تأثيرات و بازتابهای تلقي از ماهيت زندگي اجتماعي را به
مثابة اصول موضوعه ،بر تحليل تمدنسازی اسالمي بررسي خواهد كرد .بر اين اساس ،روش پژوهش حاضر
تحليل نظری چگونگي ارتباط مباني جامعهشناختي و تحليل ماهيت اجتماع از منظر اسالمي با نظريه
تمدنسازی اسالمي است.

نمودار  :9الگوی روششناسی بنيادین

د) اقوال حکما در ماهيت زندگی اجتماعی
ماهيت زندگي اجتماعي به نوعي به علل زندگي اجتماعي انسانها مربوط ميشود .بدون ترديد انسانها همواره
به صورت اجتماعي زندگي كردهاند .بدين لحاظ است كه معلم نخست ،ارسطو ،اعالم كرد« :آن كس كه
نميتواند با ديگران زيست كند و يا چندان به ذات خويش متکي است كه نياز به همزيستي با ديگران ندارد،
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عضو شهر نيست ،و از اين رو بايد يا دد باشد ،يا خدا»(ارسطو .)00 :1351 ،اما مهم اين است كه علت و زمينة
گرايش به زندگي اجتماعي بررسي و تبيين شود .تبيينهای مختلف از علت زندگي اجتماعي نتايج مختلفي را
در مباحث علوم ايجاد خواهد كرد.
اين مسئله كه آيا انسان ،مدني بالطبع است و در كل ،چه نسبتي با مدنيّت دارد ،از ديرباز ميان فالسفه
مطرح بوده است .آثاری كه از فالسفة يونان به جا مانده است ،نشان ميدهد كه افالطون و ارسطو از
نخستين كساني بودهاند كه اين مسئله را مطرح كردهاند .اين سخن معروف كه «انسان مدني بالطبع يا حيواني
است سياسي» از ارسطوست(ارسطو .)151 :1300 ،اما پيش از او ،افالطون نيز در نخستين فصول كتاب جمهور در
اين خصوص سخن گفته است(.افالطون)110 :1350 ،

به تبع فالسفة يونان ،فيلسوفان مسلمان نيز در ارتباط با مدني بودن انسانها بحث كردهاند .در اصطالح
فالسفة اسالمي« ،مدني» منسوب به مدينه و كنايه از اجتماع بشری است و به تعبير خواجه نصير« :التمدن في
اصطالحهم هو هذا االجتماع»(خواجه نصير ،1357 ،ج  .)351 :3مالعبدالرزاق فيّاض الهيجي نيز در تعريف مدني
بالطبع و مراد حکما از آن ميگويد« :تمدن عبارت از آن اجتماع ،و مدينه عبارت از آن مکان

باشد»(فياض

الهيجي .)306 :1333 ،بنابر اين ،از مجموع سخنان فالسفة اسالمي به اين نتيجه ميرسيم كه تمدّن در لسان آنان به
معنای اجتماع بشری است و سخن از مدني بودن انسان ،سخن از اجتماعي بودن آن است.
در مدنيّت انسان چند نظريه قابل طرح است .شهيد مطهری اقوالي را بررسي كرده است .طبق نظرية
اوّل ،زندگي اجتماعي انسانها از قبيل زندگي خانوادگي زن و مرد است كه هر يک از زوجين به صورت
يک جزء از كل در متن خلقت آفريده شده است و در نهاد هر كدام ،گرايش پيوستن به كل خود وجود
دارد .مطابق نظرية دوم ،زندگي اجتماعي از قبيل همکاری دو كشور است كه خود را به تنهايي در مقابل
دشمن مشترک ،زبون ميبينند و به ناچار به همکاری و ارتباط با ديگران تن در ميدهند .نظرية سوم،
زندگي اجتماعي را از قبيل شركت دو سرمايهدار ميداند كه برای تحصيل سود بيشتر ،يک واحد صنعتي يا
تجاری را به وجود ميآورند .عامل اصلى بنا بر نظرية اول ،طبيعت درونى انسان؛ بنا بر نظرية دوم ،امرى
بيرونى و خارج از وجود انسان و بنا بر نظرية سوم ،نيروى عقالنى و فکرى و حسابگرانة انسانى است .بنا بر
نظرية اول ،اجتماعى بودنْ يک غايت كلى و عمومى است كه طبيعت انسان بالفطره به سوى او روان است و
بنا بر نظرية دوم ،از قبيل امور اتفاقى و عرَضى است و به اصطالح فالسفه ،غايت ثانوى است نه غايت اوّلى و
بنا بر نظرية سوم ،از نوع غايات فکرى است نه غايات طبيعى(.مطهری ،1353 ،ج )333 :1

طبق تقريری ديگر ،اقوال چنين طبقهبندی شدهاند:
الف) مدنيّت مقتضای طبع انسان است؛ يعني در سرشت آدمي به دور از هر محرّک ديگری ،اقتضای
مدنيّت وجود دارد.
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ب) انسان ،مستخدم بالطبع است و تنها از روی اضطرار و ناچاری به مدنيّت و اجتماع روی ميآورد.
ج) انسان نسبت به مدنيّت ،اقتضايي ندارد «الاقتضاست» و در واقع؛ مدنيّت انسان يک امر انتخابي است
كه آدميان با پشتيباني خرد حسابگر خود بدان روی ميآورند.
د) انسان ،متمايل به اجتماع و مدنيّت است(.مظفری)13 :1331 ،

افالطون به عنوان قديميترين انديشمندی كه آثار مکتوب وی باقي مانده است ،در مکالمات سقراطي
خويش به بررسي علت پيدايش شهرها ميپردازد« :گفتم به عقيدۀ من ،علت احداث شهر اين است كه هيچ
فردی برای خود كافي نيست ،بلکه به بسياری از چيزها نيازمند است .آيا به عقيدۀ تو دليل ديگری برای
احداث شهرهاست؟ گفت نه ،هيچ نيست .گفتم يک احتياج باعث ميشود كه انساني ،انسان ديگر را با خود
شريک كند ،سپس احتياج ديگری او را وادار ميكند كه با شخص ديگری بپيوندد و بدين طريق كثرت
حوائج موجب ميشود كه عدۀ زيادی نفوس در يک مركز گرد آمده ،با هم معاشر شوند و به يکديگر
كمک كنند و ما اين محل تجمع را شهر ميناميم»(افالطون .)110 :1350 ،آنچه از اين نقل قول برميآيد ،افالطون
ماهيت زندگي اجتماعي را امری اضطراری و برای رفع نيازها ميداند .در اينجا زندگي اجتماعي مستقيماً به
طبع نسبت داده نشده ،بلکه مالک زندگي در شهر و اجتماع ،نيازهای مشترک است.
ارسطو نيز عبارت مدني بالطبع را به كار برده است .او در توضيح علت پيدايش شهر به عنوان غايت
زندگي اجتماعي بشری معتقد است« :شهر غايت جوامع ديگر است و طبيعت هر چيز در كمال آن است .از
اين رو ،هرگاه چيزی خواه آدمي باشد و خواه اسب و خواه خانواده ،به مرحلة كمال رسد ،ميگوييم كه آن
چيز ،طبيعي است .وانگهي ،غايتي كه هر چيز به سبب آن وجود دارد ،يا علّت غائي ،برترين خير آن است و
اتّکا به ذات ،غايت و برترين خير است .از اينجا آشکار ميشود كه شهر ،پديدهای طبيعي است و . ...و انسان
به حکم طبيعت ،حيواني اجتماعي است و آن كس كه از روی طبع و نه بر اثر تصادف ،بيوطن است،
موجودی يا فروتر از آدمي است يا برتر از او .همچنان كه ميدانيم ،شهر نوع اجتماع است ...آن جامعهای
كه باالتر از همه و فراگيرندۀ همة جوامع ديگر است ،خير برين را ميجويد و [اينگونه] جامعه است كه شهر
يا اجتماع سياسي نام دارد ...بدينگونه ،ميبينيم كه شهر ،طبعاً مقدّم بر فرد است؛ زيرا افراد چون نميتوانند
به تنهايي نيازهای خويش را برآورند ،ناگزير بايد به كل شهر بپيوندند ،همچنان كه هر جزء ديگری به كل
خويش ميپيوندد .آن كس كه نميتواند با ديگران زيست كند و يا چندان به ذات خويش متکي است كه
نياز به همزيستي با ديگران ندارد ،عضو شهر نيست و از اين رو ،بايد يا دد باشد يا خدا .بدين سبب،
انگيزهای در همة آدميان نهفته است تا بدينگونه با هم اجتماع كنند»(.ارسطو)00 :1351 ،

ارسطو در اخالق نيکوماک نيز به صراحت ،انسان را موجودی اجتماعي دانسته است« :انسان به مقتضای
طبيعتش مخلوقي اجتماعي

است»(ارسطو)11 :1300 ،

و «در واقع؛ انسان مخلوقي است سياسي و طبيعتاً برای

زندگي در اجتماع آفريده شده است»(همان .)151 :هر چند در عبارات پيشگفته ،مدنيت به طبع نسبت داده
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شده است ،اما در جای ديگر مدنيت به ضرورت ارجاع شده است« :به نظر ،همة جماعات ،اجزايي هستند از
جامعة مدني .در واقع؛ مردم با همديگر به خاطر نفع و تأمين آنچه برای زندگي ضروری است ،جمع
مي شوند .به نظر ،اجتماع سياسي از آغاز بر اساس همين ضرورت مفيد به وجود آمده و به اتکای همان نيز
دوام يافته است»(.همان)101 :

در آثار انديشمندان اسالمي نيز مدني بالطبع مطرح شده است .فارابي در آرای اهل مدينة فاضله عبارتي
دارد كه انسان را محتاج بالطبع ميداند« :هر يک از آدميان بر سرشت و طبيعتي آفريده شدهاند كه هم در
قوام وجودی خود و هم در نيل و وصول به برترين كماالت ممکن خود ،محتاج به امور بسيارند كه هر يک
به تنهايي نتواند متکفِّل انج ام آن امور باشد ،بلکه در انجام آن ،احتياج به گروه بود كه هر يک از آنها
متکفّ ل انجام امری از مايحتاج آن بود و هر يک از افراد انسان نسبت به هر يک از افراد ديگر ،بدين حال و
وضع بود .و بدين سبب است كه برای هيچ فردی از افراد انسان ،وصول بدان كمالي كه فطرت طبيعي برای
او نهاده است ،ممکن نبود مگر به واسطة اجتماع ،اجتماعات و تجمع گروههای بسيار كه ياریدهندۀ
يکديگر باشند ...تا بدين وسيله همة آنچه جملة آن جماعت برای آن قيام كرده و كاری انجام دادهاند ،گرد
آيد تا برای هر يک از افراد ،همة مايحتاج او كه هم در قوام وجودی و حيات طبيعي بدان محتاج بود و هم
در وصول به كمال ،فراهم شود»(.فارابي)171 :1301 ،

در جای ديگر ،اين وابستگي را توضيح داده و به تبيين معناني حيوان اجتماعي يا سياسي بودن انسان
پرداخته است« :هر انساني ،در هر چه بخواهد ،طبيعتاً به انسانهای ديگر وابسته است .پس مجبور است با نوع
خود ،همنشيني و همکاری داشته باشد و به همين دليل او را حيوان اجتماعي يا سياسي مينامند»(.همان)116-111 :

شيخ الرئيس ابن سينا نيز مدني بالطبع بودن آدمي را مقدمة اثبات نبوت قرار داده است .از نظر وی« :لما
لم يکن اإلنسان -بحيث يستقل وحده بأمر نفسه -ال بمشاركه آخر من بني جنسه -و بمعاوضه و معارضه
تجريان بينهما -يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم -لو تواله بنفسه الزدحم على الواحد كثير -و كان
مما يتعسر إن أمکن -وجب أن يکون بين الناس معاملة و عدل» .سپس ضرورت نبوت را بر اين نياز مبتني
ميسازد« :يحفظه شرع يفرضه شارع متميز -باستحقاق الطاعه الختصاصه بآيات -تدل على أنها من عند
ربه»(ابن سينا .)100 :1357 ،خواجه نصيرالدين طوسي نيز در شرح اين عبارت اظهار داشته است« :اإلنسان بالطبع
محتاج في تعيشه إلى اجتماع -مؤد إلى صالح حاله -و هو المراد من قولهم اإلنسان مدني بالطبع -و التمدن
في اصطالحهم هو هذا االجتماع -فهذه قاعده»(خواجه نصير ،1357 ،ج  .)351 :3به نظر ميرسد تفسير مدني بالطبع بر
اساس نظام نيازها كه افالطون و ارسطو مطرح و فارابي و ابن سينا آن را تکرار كردهاند ،توسط ديگر
انديشمندان اسالمي نيز ادامه يافته است .ابن
ديدگاهي داشتهاند.

خلدون( ،1357ج )135 :1

و فخر

رازی( ،1356ج )777 :1

نيز چنين
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تفسير مدني بالطبع بر اساس نظام نيازها ادامه يافته است تا عالمه طباطبايي آن را در قالب جديدی
مطرح ساخت .هر چند عالمه در تفسير آيه  113سورۀ بقره ،ابتدا انسان را مدني بالطبع دانسته و معتقد است
«أن اإلنسان -و هو نوع مفطور على االجتماع و التعاون -كان في أول اجتماعه أمه

واحده»(طباطبايي ،1015 ،ج :1

)111؛ بر اين امر نيز در ديگر آثارش تصريح كرده است(.طباطبايي)13 :1356 ،

ايشان در ادامه ديدگاه خود را بسط داده و معتقد است همان فطرت انساني وی را به استخدام ديگران
كشانده است .عالمه منشأ اين استخدام را ادراكات اعتباری انسان به جهت تنظيم زندگي اين جهانياش
دانسته است« :پس اين سلسله از علوم و ادراكات است كه واسطه و رابطه ميان انسان و عمل در ماده
مىشود ،و از جمله اين افکار و ادراكات تصديقى تصديق به اين معناست كه (واجب است هر چيزى را كه
در طريق كمال او مؤثر است استخدام كند)».
از نظر عالمه طباطبايي ،انسانها از دو عنايت برجسته الهي بر خوردارند :نيروی ادراک و قدرت تسخير
موجودات« :اين دو عنايت كه خدا به انسان كرده ،يعنى نيروى فکر و ادراک و رابطه تسخير موجودات،
خود يک عنايت سومى را نتيجه داده ،و آن اين است كه توانست براى خود علوم و ادراكاتى دستهبندى
شده تدوين كند ،تا در مرحله تصرف در اشيا و به كار بردن و تاثير در موجودات خارج از ذات خود آن
علوم را بکار بگيرد ،و در نتيجه (با صرف كمترين وقت و گرفتن بيشترين بهره) از موجودات عالم براى
حفظ وجود و بقاى خود استفاده كند»(طباطبايي ،1350 ،ج  .)151 :1به عبارتى ديگر؛ اذعان به اينکه بايد به هر
طريق ممکن ،به نفع خود و براى بقاى حياتش از موجودات ديگر استفاده كند .لذا انسان شروع مىكند به
تصرف در گياهان؛ انواع مختلف تصرّفها در آنها مىكند ،انواعى از گياهان را در طريق ساختن غذا و لباس
و سکنى و حوائج ديگر استخدام مىكند و باز به همين منظور در انواع حيوانات تصرفاتى كرده؛ از گوشت
و خون و پوست و مو و پشم و كرک و شاخ و حتى پِهِن آنها و شير و نتاج و حتى از كارهاى حيوانات
استفاده مىكند .از ديدگاه عالمه ،انسان در مسير استخدام ،به خدمت گرفتن گياهان و حيوانات اكتفا
نکرده« ،دست به استخدام همنوع خود مىزند و به هر طريقى كه برايش ممکن باشد آنان را به خدمت
مىگيرد ،در هستى و كار آنان تا آنجا كه ممکن باشد تصرف مىكند»(.همان)157 :

از آنجا كه ميل به استخدام در تمام انسانها وجود دارد ،آدمي به تدريج «به اين مشکل برخورد كه هر
فردى از فرد يا افراد ديگر ،همان را مىخواهد كه آن ديگران از او مىخواهند! الجرم ناگزير شد اين معنا را
بپذيرد كه همانطور كه او مىخواهد از ديگران بهرهكشى كند ،بايد اجازه دهد ديگران هم به همان اندازه از
او بهرهكشى كنند» .اينجاست كه بر اثر اعمال قوۀ استخدام و تسخير ديگران در طبع آدمي ،خودبهخود
زمينة زندگي اجتماعي و تعاون حاصل شد و انسان پى برد كه «بايد اجتماعى مدنى و تعاونى تشکيل دهد .و
بعد از تشکيل اجتماع فهميد كه دوام اجتماع و در حقيقت؛ دوام زندگياش منوط بر اين است كه اجتماع به
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نحوى استقرار يابد كه هر صاحب حقى به حق خود برسد و مناسبات و روابط متعادل باشد» .بر اثر چنين نياز
متقابلي است كه ضرورت «عدالت اجتماعى» حاصل ميشود.
عالمه خالصة ديدگاه خود را چنين ابراز ميدارد كه« :پس اين حکم؛ يعنى حکم بشر به اجتماع مدنى
و عدل اجتماعى ،حکمى است كه اضطرار ،بشر را مجبور كرد به اينکه آن را بپذيرد؛ چون اگر اضطرار
نبود ،هرگز هيچ انسانى حاضر نمىشد دامنة اختيار و آزادى خود را محدود كند» .ايشان مدني بالطبع بودن
انسان را نيز نزد حکما بدين سان تفسير ميكنند« :اين است معناى آن عبارت معروف كه مىگويند «االنسان
مدنى بالطبع» و اين است معناى اينکه مىگوييم :انسان حکم مىكند به عدل اجتماعى»(همان .)150 :ايشان
ريشة هر دو امر را اضطرار ميداند« .اضطرار او را وادار كرده به اينکه مدنيت و زندگى اجتماعى و دنبالش
عدل اجتماعى را بپذيرد؛ چون مىخواست از ديگران بهرهكشى كند»(همان) .بدين سان ،عالمه طباطبايي نيز
هر چند تفسيری متفاوت از قبل در خصوص مدني بالطبع با محوريت نيازها را مطرح ميكند ،اما در نهايت
اساس تفسير مدني بالطبع نزد وی نيز همچون افالطون و ديگر فالسفه اسالمي اضطرار در تأمين نيازهاست.
هر چند گرايش به زندگي اجتماعي و تعامل با ديگران مقتضای مدني بالطبع بودن انسانهاست ،اما عالمه
طباطبايي با تمركز بر روحية استخدامكنندگي در نوع انسان ،همان عامل همگرايي را نيز موجب واگرايي و
اختالف دانسته است .ايشان در تفسير آيه  113سورۀ بقره كه ابتدا از امت واحدۀ انسانها سخن گفته و سپس
به اختالف بين انسانها اشاره كرده و علت تشريع دين و ارسال انبيا را توضيح ميدهد ،سعي كرده است علت
اختالف در امت نخستين را توضيح دهد .هر چند طبع استخدام در انسانها نيز خود فلسفة وحدت اوليه
انسانها را بيان ميكرد .اختالف از آنجا ناشي ميشود كه «هر انسانى داراى قريحهاى است كه مىخواهد
انسانهاى ديگر را استخدام كند و از ساير انسانها بهرهكشى كند .حال اگر اين نکته را هم ضميمه كنيم كه
افراد انسانها به حکم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگى و عادات و اخالقى كه مولود خلقت و منطقه
زندگى است ،مختلفند؛ نتيجه مىگيريم كه اين اختالف طبقات همواره آن اجتماع صالح و آن عدالت
اجتماعى را تهديد مىكند» .اين امر به بهرهكشي قوی از ضعيف و غالب از مغلوب انجاميده و در مقابل
مغلوب نيز به دفاع از خود پرداخته و انتقام جويي ميكند« .پس بروز اختالف سرانجام به هرج و مرج منجر
شده ،و انسانيت انسان را به هالكت مىكشاند يعنى فطرت او را از دستش گرفته سعادتش را تباه
مىسازد»(.همان)155 :

از آنجا كه در نظرية استخدام بالطبع ،هم وحدت و هم اختالف انسانها به طبع انساني يا به تعبير عالمه
طباطبايي به فطرت انسان ارجاع شده است ،اين سؤال پيش ميآيد كه «خواهى گفت :مگر ممکن است
فطرت دو حکم متضاد داشته باشد؟» .عالمه پاسخ ميدهد« :در صورتى كه ما فوق آن دو حکم حاكمى
بوده باشد تا آن دو را تعديل كند ،هيچ مانعى ندارد» .حتي چنين تزاحمي در افعال آدمي نيز مطرح است.
قواى آدمي همواره با يکديگر زورآزمايى مىكنند؛ شهوتش او را دعوت به انجام كارى نامشروع مىكند و
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نيروى عقل او را از آن كار باز مىدارد .بدينسان« ،درست است كه تشکيل اجتماع و مدنيت به حکم
فطرت ،و آن گاه ايجاد اختالف آن هم به حکم فطرت دو حکم متنافى است از فطرت ،و ليکن خداى
تعالى اين تنافى را به وسيله بعثت انبيا و بشارت و تهديد آن حضرات ،و نيز به وسيله فرستادن كتابهايى در
بين مردم و داورى در آنچه با هم بر سر آن اختالف مىكنند ،برداشته است»(.همان)135 :

هـ) نقد نظریههای مدنی بالطبع
نظريههای مطرح شده در خصوص مدني بالطبع ،همگي دچار نقصهايياند كه بررسي آنها ميتواند ما را در
طرح نظرية جديد از منظر مباني اسالمي ياری كند .عمدهترين اشکاالت مطرح بر اين نظريهها را ميتوان در
محورهای ذيل بررسي كرد:
 .9عدم تفکيک فطرت و طبع در موضوع
آيا اجتماعي زندگي كردن امری طبعي است يا فطری؟ اغلب حکما از واژۀ طبع استفاده كردهاند .اما در
توضيح مراد خويش به تفکيک آن از فطرت نپرداختهاند .استناد آنان به نيازهای مادی بيانگر تمركز آنان بر
طبع بشری است .فطرت با هدايت تکويني آدمي پيونده خورده است .حکما دو بعد فطرت را با تعابير
مختلفي مطرح كردهاند« :در دو عرصة شناخت و احساس»(همان)؛ «ناحية شناختها ،دركها ،دريافتها و ديگر در
ناحية خواستها و ميلها»(مطهری ،1353 ،ج )057 :3؛ «بينش و گرايش»(جوادی آملي .)07 :1335 ،در واقع؛ «فطرت كه
همان بينش شهودی انسان به هستي محض و گرايش آگاهانه و كشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به
حضرت اوست ،نحوۀ خاصي از آفرينش است كه حقيقت آدمي به آن نحو سرشته شده و جان انساني به آن
شيوه خلق شده است»(.همان)10 :

فطرت با طبع و غريزه تمايز اساسي دارد .فطرت «غير از طبيعت است كه در همة موجودهای جامد يا
نامي و بدونروح حيواني يافت ميشود و غير از غريزه است كه در حيوانات و در انسان در بُعد حيوانياش
موجود است» .اين ويژگي فطرت است كه به خاطر آنکه «با بينش شهودی نسبت به هستي محض و كمال
نامحدود همراه است و با كشش و گرايش حضوری نسبت به مدبّری كه جهل و عجز و بخل را به حريم
كبريايي او راه نيست ،آميخته و هماهنگ است»(همان) .بدين جهت ،فطرت صبغة الهي دارد« :فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها»(روم )36 :و خطاناپذير است؛ زيرا «فطرت از سنخ گرايش عيني است نه از سنخ مفهوم و
آنچه كه در آن خطا راه پيدا ميكند ،از نوع علوم حصولي و از سنخ مفهوم است نه گرايش عيني»(همان.)35 :
بدين جهت ،بر خالف طبع كه طغيان در آن راه دارد ،فطرت هميشه بر طريق هدايت است.
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 .1برجسته شدن بعد مادی حيات بشری
نظريه های مدني بالطبع بر اساس نظام نيازهای مادی ،نگرشي تک بعدی به انسان دارند .اين نظريهها بدون
توجه به ابعاد مختلف روحي ،رواني و عاطفي انسانها ،صرفاً نيازهای مادی آدمي را مطرح كردهاند .هر چند
چنين رويکردی به مدني بالطبع بودن ،ريشه در افکار يونان باستان دارد ،اما با ورود اين ايده به جهان اسالم،
فالسفة اسالمي نيز آن را در انديشهها و آرای خويش مطرح كردهاند .حتي يکي از مهمترين مباحث الهياتي
و كالمي اسالمي نبوت را نيز بر اين اصل استوار كردهاند .ابن سينا به عنوان بزرگترين فيلسوف جهان
اسالم ،ضرورت نبوت را بر اساس مقدمة مدني بالطبع بودن آدمي مطرح ساخته است .از نظر وی با توجه به
ماهيت زندگي اجتماعي آدمي نيازمند قوانيني است كه به اصالح زندگي اجتماعي بينجامد .از آنجا كه
انسانها خود به چنين سنتها و قوانيني آگاهي و دسترسي ندارند ،نياز به منبع الهي دارند تا از طريق تعيين سانّ
و سنت گذار از باب عنايت خويش انسان را ياری كنند« .عقالً جايز نيست كه عنايت اولي و برتر خداوند
منافع جزئي [را مثل رويانيدن مو بر پلکها و ابروهاو نيز گود كردن كف پا] اقتضا نمايد ،ولي نبوت را كه
اساس نظام خير است اقتضا ننمايد»(.ابن سينا)360 :1300 ،

خواجه نصيرالدين طوسي نيز چنانکه عالمه حلي در كشفالمراد متذكر شده است ،پس از طرح
استداللهای عقلي بر اساس قاعدۀ لطف به بيان استدالل طبق «طريق االسالميين من الفالسفه» بر نبوت بر
اساس مدني بالطبع بودن پرداخته است(حلي .)13 :1357 ،گفتني است كه استداللهای كالمي نبوت نه بر مدني
بالطبع ،بلکه بر اساس نياز انسان به هدايت استوار شدهاند .شيخ مفيد با استدالل به عدم كفايت عقل بشری
برای هدايت وی ،ضرورت نبوت را اثبات كرده است« :اماميه اتفاق دارند بر اينکه عقل در علم و نتايج خود
محتاج سمع است و از سمعي كه عقل را بر كيفيت استدالل آگاه سازد ،تفکيک نمييابد و گريزی نيست از
آن كه در اول تکليف و آغاز آن ،پيامبری در عالم باشد»(.شيخ مفيد ،1013 ،ج )00 :0

 .3فقدان التفات به اقتضائات خلقت حکيمانه انسان
يکي ديگر از چالشهای جدی اين نظريات آن است كه فاقد نگرش جامع به زندگي اجتماعي انسانند .بدون
ترديد بر اساس مباني هستيشناختي اسالمي ،خلقت انساني محصول خالقي عالم مطلق ،قادر مطلق و حکيم
مطلق است .آيا اثر خالق عالم ،قادر و حکيم را نبايد در مخلوق جستجو كرد؟! با چنين نگاهي ميتوان از
يک سو صفات خلقت را در ماهيت زندگي اجتماعي جستجو كرد و از سوی ديگر ،غايت خلقت الهي را
در ماهيت انسان و زندگي اجتماعي وی توضيح داد.
حکيمانه بودن خلقت الهي مستلزم هماهنگي تمامي اجزا و عناصر هستي آدمي است .وجود هر گونه
ويژگي را در انسان ميبايست در اين راستا سنجيد .بدون ترديد هر چند برای خداوند به مثابة فاعل غايتي
جز ذات خويش نيست ،اما برای فعل الهي ميتوان و ميبايست غايتي را در

نظر گرفت(نک :مطهری ،1353 ،ج :3
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 . )011غايت خلقت در انديشة اسالمي چيزی جز ذات اقدس الهي نيست .قرآن كريم به اين امر تصريح
فرموده است« :وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَ وَ الْانْسَ الّا لِيَعْبُدون»(ذاريات .)70 :طبق اين اصل ،هدف اصلي چيزی جز
رسيدن به ذات اقدس الهي نيست .آيات ديگر نيز بر اين امر تصريح دارند« .إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ

راجِعُونَ»(بقره:

)170؛ «أَال إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ»(شورى)73 :؛ «إِلى رَبِّکَ مُنْتَهاها»(نازعات .)00 :در نهايت ،اين ندای لطيف و
شوقآفرين است كه نفس مطمئن انساني را به سوی خود فراميخواند« :يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .ارْجِعِي إِلى
رَبِّکِ راضِيَهً مَرْضِيَّهً .فَادْخُلِي فِي عِبادِی .وَادْخُلِي جَنَّتِي»(.فجر)15-36 :

با چنين نگاهي به خلقت انساني ،تمامي ابعاد وجودی انسان نيز ميبايست در امتداد آن تفسير شده و
هماهنگ باشند .حال سؤال اين است كه تفسير مدني بالطبع چگونه با چنين نگرشي به خلقت تعامل
ميكند؟ طبعا در بادی امر روشن ميشود كه نگرش مدني بالطبع با تفاسير ارائه شده ،نگاه مستقيمي و قريبي
به غايت خلقت ندارند .بدين جهت است كه حکمای مسلمان نيز وقتي از آن برای اثبات نبوت بهره
گرفتهاند ،ابتدا ضرورت اجتماعي بود و مدني بالطبع را مسلم گرفتهاند و ضرورت نبوت را جزء لوازم آن
محسوب كردهاند؛ يعني جامعة انساني از اين منظر بدون داشتن راهنما به سامان نميرسد .پس وجود نبي به
نوعي بر جامعه بار ميشود .بدين جهت است كه آيتاله جوادی آملي با رد مدني بالطبع انگاری انسان
توسط رشيد رضا مقدميت آن را برای اثبات نبوت رد كردهاند .ايشان با اشاره به آية  113بقره اظهار
ميدارند« :تفريع بعثت انبيا بر اينکه انسان طبعاً مدني است مناسب نيست ،مگر آن را مقيّد كنيم به اينکه
موجب اختالف و فساد ميشود؛ چون آيه حکمتِ بعثت انبيای اولواالعزم را رفع اختالفات ميداند ،پس بايد
در آيه «اختالف» را تقدير بگيريم ،حال آنکه صاحب المنار نميپذيرد و بر اين باور است كه چنين تقديری
مناسب ذوق عربي نيست»(.جوادی آملي ،1351 ،ج)311 :16

 .4فقدان نگاه تاریخی نظام خویشاوندی و عشيرهای
نظريههای مدني بالطبع مبتني بر نظام نيازها ،فاقد توجه و نگاه تاريخي به انسانند .پيشفرض اين نظريهها اين
است كه انسانها بيگانگاني بودهاند كه به داليل نيازهای زندگي مادی دور هم جمع شدهاند؛ در حالي كه با
نگاهي اجمالي به تاريخ انسان ،بنيآدم همگي از پدر و مادر واحدی آفريده شده و بسط يافتهاند« :يا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ
خَبيرٌ»(حجرات .)13 :بدين جهت با افزايش شمار انسانها و با توجه به تعلقات خويشاوندی و فاميلي ،نخستين
جوامع به شکل نظام قبيلگي شکل گرفته است .خداوند متعال در اين آيه ،تکوين شعوب و قبايل را به خود
نسبت داده و ميفرمايد« :ما شما را شعوب و قبايل قرار داديم» .در نگاهي ديگر ،خداوند در قرآن كريم
آغاز حيات بشری را به شکل طبيعي در قالب امت وحده مطرح كرده است« :كاَنَ النَّاسُ أُمَّهً

وَاحِدَهً»(بقره:

 )113و «وَ مَا كاَنَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّهً وَاحِدَهً»(يونس .)11 :همچنين در آيهای ديگر بر وجود رابطة خويشاوندی به
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شکل صريحتری اشاره كرده است« :وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّکَ
قَديراً»(.فرقان)70 :

و) نظریة استرشادی بودن حيات اجتماعی
بر خالف نظريههای مدني بالطبع و انتخاب عقالني حيات آدمي ،به نظر ميرسد مروری بر منابع اسالمي
قرآن و روايات ،نشانگر آن است كه از منظر اسالمي انسانها بر اساس خلقت حکيمانة الهي دارای سرشتي
الهي و هدايتگرا هستند .آيتاهلل جوادی آملي اجماالً به نواقص مطرح در نظريههای مدني بالطبع مبتني بر
نياز پرداخته و پيشنهاد جايگزين و مکملي را ارائه كردهاند« .فتوای حضرت استاد درباره اين نظريه به
گونهای منسجم ارائه نشده؛ امّا با دقت در بحثهای مختلف تفسير قيّم الميزان ،به ويژه آنچه دربارۀ نياز انسان
به وحي و نبوّت بيان شده است و با در نظر گرفتن مباني فلسفي ايشان در براهين محکم «حکمت متعاليه» از
قبيل «جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء» بودن روح آدمي ،ميتوان به تبييني دست يافت كه معنای «طاغي
بالطبع و مدني بالفطره» بودن انسان را تأمين ميكند»(جوادی آملي .)116 :1330 ،ايشان اين ديدگاه را «مستخدم
بالطبع و مدني بالفطره» ناميدهاند .بر اساس اين ديدگاه:
انسان نه مانند فرشته است كه معصوم باشد« :اليَعصونَ اهللَ ما أمَرَهُم»(تحريم )0 :و نه چون حيوان تا همة
همت او پر كردن شکمش باشد« :همّه بطنه» .از نظر ايشان انسان دارای دو جهت است« :حيثيت طبيعي كه
ذات اقدس الهي آن را به طبيعت ،طين ،حمأ مسنون وگِل و الی إسناد ميدهد :إنّي خَالِقٌ بَشَراً مِن صَلْصَالٍ
مِن حَمَاٍ مَسنون(حجر )13 :و إذ قالَ رَبُّکَ لِلمَالئِکَهِ إنّي خالِقٌ بَشَراً مِن طين(ص .»)51 :حيثيت دوم« ،حيثيت فطری
وی كه مستلزم فرشتهخويي است و خداوند سبحان آن را به خود اسناد ميدهد :فَإذا سَوَّيتُهُ ونَفَختُ فيهِ مِن
رُوحي فَقَعوا لَهُ سَاجِدينْ(ص )51 :و نيز در آيهای به خلقت نيکوی خويش اشاره ميكند :ألَّذی أحسَنَ كُلَّ
شيءٍ خَلَقَهُ وبَدَأ خَلقَ االنْسَانِ مِن طين ثُمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِن سُلَالَهٍ مِن ماءٍ مَهين ثُمَّ سَوَّاهُ و نَفَخَ فيهِ مِن
رُوحِه(سجده(.»)5-1 :جوادی آملي)00 :1331 ،

تقرير استاد جوادی آملي از ماهيت زندگي اجتماعي ارزشمند است و نسبت به تقريرهای پيشين دقت
بيشتری دارد .اما هنوز اين سؤال باقي است كه با فرض مدني بالفطره بوده آدمي كه تجلي فطرت و روح
الهي در بشری است ،ويژگيها و خصوصيات اين فطرت چيست؟ چه شاخصهای را برای فطری بودن
مدنيت ميتوان ارائه كرد؟ به نظر ميرسد اين بحث نياز به تکميل دارد .طبق نظرية پيشنهادی استرشادی
بودن ماهيت زندگي اجتماعي ،مراد از فطری بودن مدنيت آدمي ،هدايتجويي و كمالخواهي است.
استداللهای مختلفي برای استرشادی بودن ميتوان مطرح ساخت .برخي از اين استداللها عبارتند از:
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 .9داللتهای فلسفی -كالمی
مهمترين دليل عقلي برای استرشاد را بر اساس مباني فلسفي و كالمي اسالمي ميتوان اقتضای خلقت
حکيمانة آدمي دانست .آنچه حکيم بوعلي سينا با ابتنای بر قاعدۀ فلسفي عنايت برای ضرورت نبوت و
سنتگذار (سانّ) برای جامعه بر اساس تفسير مدني بالطبع و

بر اساس نظام نيازهای بشر مطرح ساخته(ابن سينا،

 ،)360 :1300ميتوان صريحتر و كوتاهتر كرد .نيازی نيست تا ضرروت نبوت و قانون الهي برای بشری را به
ماهيت نياز بشری به زندگي اجتماعي مستند كرده و در نهايت اين شائبه را ايجاد كنيم كه نياز به نبوت،
معلول نياز به زندگي اجتماعي است؛ بلکه راه ميانبر و دقيقتر در اين زمينه آن است كه با استناد به خدای
عالم و قادر و حکيم كه بر اساس مباني فلسفي و كالمي به اثبات رسيده است ،ضرورت هدايت و
هدايتپذيری انسان و ايجاد چنين گرايشي به لحاظ عنايت فلسفي يا لطف كالمي ثابت ميشود.
مؤيّد اين نگرش آن است كه قبل از ورود فلسفي به بحث نبوت ،متکلمان شيعي ضرورت حسن تکليف
و نبوت را بر اساس نياز به هدايت انسان ثابت ميكردند .خواجه نصير طوسي در اثبات نبوت به قاعدۀ لطف
استناد ميكند و ميگويد« :بعثت [انبيا] حسن است به خاطر اشتمال آن بر فوايدی؛ مثل معاضدت عقل در
آنچه به آن داللت ميكند و استفاده حکم در جايي كه بر آن داللت نميكند ،و ازالة خوف ،و استفاده
حسن و قبح و نافع و ضار ،و حفظ نوع انساني ،و تکميل افراد انساني بر حسب استعدادهای مختلف ايشان،
تعليم صنايع خفيه ،و اخالق و سياسات و اخبار به عقاب و ثواب .پس از اين طريق لطف بر مکلف حاصل
ميشود»(عالمه حلي .)00 :1357 ،حکيم الهيجي نيز بر اين مشرب سير كرده است؛ از نظر وی« :نفس ناطقه مجرّد
است و ساحت قوتهاى مختلفه متضادّه» .لذا انسانها نيازمند تدبير و ضبط اين قوايند «و ضبط مذكور ،مقدور
اكثر عقول ،بلکه بر وجه كمال ،ميسور هيچ عقلى نيست .پس البد است از تعريف الهى كه در ضمن اوامر و
نواهى كه تکليف مشتمل بر آن است ،متحقّق تواند شد .پس اخالل به تکليف ،نقض غرض باشد كه رسيدن
انسان است به كمال حقيقى خود و نقض غرض قبيح؛ پس تکليف المحاله واجب باشد»(.فياض الهيجي)377 :1333 ،

تمسّک به حکمت الهي در حديث امام صادق(ع) نيز مطرح شده است :امام صادق(ع) در جواب
زنديقي كه از دليل نبوت عام پرسيد ،مطلبي فرمود كه با مقداری تأمل معارف ذيل از آن استنباط ميشود:
هنگامي كه ثابت كرديم جهان دارای خالقِ حکيمي است كه به چشم سر ديده نميشود تا مردم با او ارتباط
فيزيکي برقرار كنند و او امور زندگي آنان را رسيدگي كند ،عقل قطعي حکم ميكند كه خداوند سفيراني
را برگزيند تا مصالح و منافع مردم را رسيدگي كنند ،وگرنه انسانيّت نابود ميشود؛ چون انسان نميتواند تنها
زندگي كند ،بلکه ناچار است با ديگران به سر ببرد و همه در زندگي جمعي به نزاع افتاده و با آتش شهوت
و غضبِ يکديگر نابود ميشوند؛ زيرا با داشتن خوی سركش ،هادی و راهنما ندارند .از اين رو اجتماعشان
ماية هالكت آنان است؛ همانند صدها هيزم افروخته كه با جمع شدن كنار هم ،زودتر خاكستر و نابود
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ميشوند ،برخالف اجتماعي كه از وحدت و هدايت انبيا برخوردارند .آنان همانند قطرات بارانياند كه به
يکديگر مهرباناند و با به هم پيوستن دريا را تشکيل ميدهند كه تشنگان را سيراب ميكند(.كليني ،1065 ،ج )103 :1

 .1داللتهای متون دینی
بررسي اجمالي آيات و روايات بيانگر آن است كه خداوند متعال گرايش به زندگي اجتماعي را بخشي از
هدايتجويي انسانها قرار داده است و گرايش به زندگي اجتماعي در راستای كمال و هدايت قرار دارد.
اهتدای به سبيل الهي بخشي از خلقت الهي است .قرآن كريم پس از اشاره به خلقت انساني و برخوردار
شدن وی از سمع و بصر ميفرمايد« :إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً»(انسان .)3 :در جای ديگر پس از
بيان تسوية خلقت انسان ،از تعبير الهام ياد كرده است« :فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها»(شمس .)3 :همچنين هدايت
تکويني را در خلقت ياد كرده است« :قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى»(طه .)76 :بدون ترديد
چنين مضاميني در قرآن كريم بسيار است.
به جهت ضرورت هدايت است كه هادی نيز ضرورت يافته است .تقارن هدايت و هادی و عدم افتراق
آن را در احاديث و روايات معصومين(ع) به خوبي ميتوان يافت .خداوند متعال چنين هدايت دروني را با
هدايت بيروني و تشريعي تکميل كرده و كار انبيای الهي را هدايت ،تزكيه و تعليم دانسته است« :وَ جَعَلْناهُمْ
أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ»(أنبياء )53 :و بدين جهت است كه در منطق قرآن كريم ،امام
ركن است« :إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَ نَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ في إِمامٍ مُبينٍ»(يس .)11 :در
روايات تفسيری ،امام مبين همان امام حي و ناطق معرفي شده است(بحراني ،1010 ،ج  )701 :0و بدين جهت است
كه در روز حشر نيز دعوت انسانها با امام خواهد بود« :يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ»(.إسراء)51 :

به جهت اهميت و اساسي بودن هدايت است كه نخستين شخص نوع انساني؛ يعني حضرت آدم(ع)،
مقام هادی و نبوت را داشته است .هر چند آن حضرت به مقام اولوالعزمي نرسيد ،اما در امت خويش بسان
راهنمايي عمل ميكرده است كه اوالً ،تجلي خالفت الهي روی زمين باشد و ثانياً ،هدايتگر اهل و عيال و
خاندان خويش به سوی خداوند باشد .بدين جهت اولويت هدايت و هادی در نخسين تجلي خلقت نوع
انساني نيز تجلي يافته است.
به همين سبب ،نخستين جامعة انساني ،جامعهای واحد بوده است« :كان الناس امه واحده» .اين وحدت
هر چند پيش از بعث انبيای اولواالعزم و انزال كتاب و شريعت بوده است ،اما بر اساس فطرت الهي و نيز
ارشادات انبيا و راهنمايان الهي توانستهاند از هدايت اجمالي بهرهمند شوند .البته چنين هدايتي هنوز به دليل
عدم آمادگي بشر و سذاجت وی ،هدايت تفصيلي نبوده و مختصر اختالفات رخ داده در اين دوران نيز با
كمک انبيای الهي و نيز بر اساس فطرت پاک الهي حل ميشده است .به تعبير استاد جوادی آملي :انسانهای
اوّلي به موجب انديشه و فطرت سادهای كه داشتند از بينش و منش مشتركي برخوردار بودند؛ يعني هم در
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جهانبيني (بود و نبود) بينش واحدی داشتند و هم در تشخيص حق و باطل و مصالح و مفاسد (بايد و نبايد)
از روش مشتركي برخوردار بودند .از اين رو ،خداوند آنان را به امت واحد ستوده است .وصف تأكيدی
«واحده» در «أمّهً واحدهً» نيز نشان ميدهد كه مردم بر اساس فطرت اولية خود سَمت واحدی را در نظر
داشتند و مشاجرۀ مهمي در ميان آنان نبوده است؛ چون يا با هم اختالف فکری و علمي نداشتند يا اختالف
علمي و فکری بر فرض تحقق بسيار ضعيف بود .اختالفات عملي نيز اگر در ميانشان راه پيدا ميكرد ،در
پرتو فطرت توحيدی ،رهنمود عقل و نصايح انبيای پيشين از حضرت آدم تا نوح(ع) رفع ميشد؛ چون وحي
آسماني در حدّ رهنمود روان و موعظه در رفع اختالف راهگشا بوده است(جوادی آملي ،1351 ،ج  .)333 :16بدين
جهت «بشر اوّلي طبق رهنمود عقل و فطرت از يک جهت و طبق هدايت حضرت آدم(ع) و مانند او از
پيامبران غير اولواالعزم ازجهت ديگر ،هماهنگ و متّحد بود»(.همان)003 :

در روايات معصومين(ع) محوريت و ركن بودن هدايت و هادی ،برجسته و ملموس است .مهمترين
آموزۀ اعتقادی اهل بيت(ع) اضطرار به حجت است .اين اضطرار به تعابير مختلفي ياد شده است .مرحوم
كليني در بابي با عنوان «أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّة»  13حديث را در اين خصوص نقل كرده

است(كليني،

 ،1065ج  .)135 :1طبق اين روايات ،امام باقر(ع) در روايتي فرمودهاند« :به خدا قسم خداوند سرزميني را از
هنگام قبض روح حضرت آدم(ع) بدون آنکه در آن امامي كه به واسطة وی به سوی خدا هدايت شود و
وی حجت او بر عبادش باشد ،رها نکرده است .و سرزميني بدون امام كه حجت خدا بر بندگانش باشد،
باقي نميماند».
در روايتي ديگر ،امام صادق(ع) فرمودند« :خداوند بزرگتر و فراتر از آن است كه سرزميني را بدون
امام عادل رها سازد» .در نهايت اين تعبير به صراحت آشفته شدن زمين را بدون امام بيان ميدارد .امام
صادق(ع) فرمودند« :اگر زمين بدون امام بماند ،بر اهل خويش سخط و خشم ميكند» .كليني در ادامه ،بابي
را با عنوان «بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَکَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّه» با پنج حديث مطرح ساخته كه
نشانگر محوريت حجت و هادی حتي در اجتماع حداقلي دو نفره است .امام علي(ع) از زاويهای ديگر نياز
به هادی را مطرح ساخته است .در نامه به عثمان بن حنيف يادآور قاعدۀ عام و فراگير ميشوند كه« :أَلَا وَ إِنَّ
لِکُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِی بِهِ وَ يَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِه»(.نهجالبالغه)

بر اساس همين ديدگاه است كه امام هادی(ع) در متن گهربار زيارت جامعه بر محوريت هدايتبخش
امامان اشاره كردهاند« :السَّلَامُ عَلَيْکُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّۀِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَهِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَهِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْيِ وَ
مَعْدِنَ الرِّسَالَهِ وَ خُزَّانَ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهَى الْحِلْمِ وَ أُصُولَ الْکَرَمِ وَ قَادَهَ الْأُمَمِ وَ أَوْلِيَاءَ النِّعَمِ وَ عَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ
الْأَخْيَارِ وَ سَاسَهَ الْعِبَادِ وَ أَرْكَانَ الْبِلَاد»(شيخ صدوق ،1353 ،ج  .)153 :1تمركز بر ويژگيهايي چون قاده االمم ،دعائم
االخيار ،ساسه العباد و اركان البالد در اين فقره ،بيانگر محوريت اهل بيت(ع) به عنوان حجتهای الهي در
جامعه است .بدون ترديد جعل و قرار گرفتن آنها در اين مقام به عنايت الهي و به جهت هدايت انسانها
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صورت گرفته است .بدين جهت است كه گرايش به اين هاديان به مثابة بخشي از گرايش به هدايت در در
نهاد انسانها قابل رديابي است.
مؤيّد اين مطلب وجود محبت و عشق و عالقه به رهبران الهي در دلهای انسانهای صالح است .كليني در
كتاب كافي بابي را با عنوان «بَابُ خَلْقِ أَبْدَانِ الْأَئِمَّهِ وَ أَرْوَاحِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ» آورده است كه با چهار حديث،
خلقت شيعيان و محبان ايشان را از طينت ايشان توضيح ميدهد .امام صادق(ع) طي دو حديث نقل شده
فرمودهاند« :إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنْ عِلِّيِّينَ وَ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا مِنْ فَوْقِ ذَلِکَ وَ خَلَقَ أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ عِلِّيِّينَ وَ خَلَقَ
أَجْسَادَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ الْقَرَابَهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ تَحِنُّ إِلَيْنَا» .همچنين فرمودهاند« :وَ خَلَقَ
أَرْوَاحَ شِيعَتِنَا مِنْ طِينَتِنَا وَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ طِينَةٍ مَخْزُونَهٍ مَکْنُونَهٍ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ الطِّينَه» .در حديث ديگر از امام
باقر(ع) همين مضمون تکرار شده است« :إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنْ أَعْلَى عِلِّيِّينَ -وَ خَلَقَ قُلُوبَ شِيعَتِنَا مِمَّا خَلَقَنَا وَ خَلَقَ
أَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَقُلُوبُهُمْ تَهْوِی إِلَيْنَا لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِمَّا خُلِقْنَا ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَهَ -كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي
عِلِّيِّينَ .وَ ما أَدْراکَ ما عِلِّيُّونَ .كِتابٌ مَرْقُومٌ .يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُون»(.كليني ،1065 ،ج )316 :1

ز) بازتابها و استلزامات نظریة استرشادی در تمدنسازی
با لحاظ نظرية استرشادی در ماهيت زندگي اجتماعي ،لوازمي در تمدنسازی شکل ميگيرد .اگر سه ركن
اصلي هر تمدني را مبنای فکری ،حامالن و مشاركتكنندگان در تمدن بدانيم ،ميتوانيم لوازم ذيل را
بررسي كنيم.
 .9محوریت رشد و هدایت الهی در تمدنسازی
مبنای نظری و غايت هر تمدني بسيار مهم است .برجسته بودن رشد و هدايت در نظرية استرشادی ،مستلزم
تنظيم تمدن در راستای زمينهسازی رشد و هدايت است .بر خالف تفسيرهای نظام ،نيازهای مشترک تمدن
صبغه ای عمدتاً مادی يافته و در صورت پيگيری نيازهای معنوی در آن امری ثانوی خواهد بود .الگوی
جامعة نبوی(ص) و سيرۀ معصومان(ع) در ايجاد تمدن اسالمي به تعبير شهيد صدر ،تغيير محتوای دروني
انسانها از جامعة جاهلي به جامعة سعادتمحور بوده است(.نک :لکزايي)1351 ،

هدايت الهي در چنين تمدني از طريق شريعت الهي و انبيا صورت ميگيرد .از منظر قرآن كريم ،بدون
تعليم و هدايت انبيای الهي اختالفاتي در جامعة بشری رخ ميدهد كه موجب اختالل بوده و بشر نيز به
تنهايي قادر به حل مشکل نخواهد بود .بدين جهت است كه از منظر قرآن كريم ،انبيای اولوالعزم و صاحب
كتاب فرستاده شدهاند« :كانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ
بِالْحَقِّ لِيَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ»(بقره .)113 :هر چند در طول تاريخ ،مکاتب و جريانهای مختلفي نيز
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سعي كردهاند سعادت را برای تمدن بشری به ارمغان بياورند ،اما در عمل شاهد بودهايم كه اوالً ،اجماع بر
الگو و مکتب واحدی نداشته و ثانياً ،با افول مواجه شدهاند .بدين جهت از منظر رويکرد استرشادی به
جامعه ،جامعه نيازمند هدايت الهي است كه با خلقت وی عجين شده است.
با محوريت هدايت در چنين جامعهای ،اين تمدن از جوامع باز و بسته در تقسيمبندی محدود پوپری در
كتاب «جامعة باز و دشمنانش»( )1350فراتر رفته و به جامعهای هدايتمحور تبديل خواهد شد .چنين جامعهای
باز نيست ،بدان جهت كه باز بودن و آزادی حداكثری ،هدفي معتبر و ارزشمند نيست .انسانها در چنين
جامعه ای آزاد نيستند كه هر چه بخواهند انجام دهند ،بلکه آزادی اساسي ،آزادی از اسارت خويشتن و
شهوات و تسليم حق و جهان خلقت است .طبعاً چنين تمدني هرگز تمدني بسته و كوركورانه نيز نخواهد
بود؛ زيرا هدايت مستلزم آگاهي و بصيرت است .به همين جهت ،قرآن كريم بصيرت فراگير بر اساس تعاليم
الهي را مطرح ساخته است« :قُلْ هذِهِ سَبيلي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصيرَۀٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَني»(.يوسف)163 :

 .1محوریت هادیان به همراه هدایت در تمدنسازی
از ديگر استلزامات تمدنسازی در نظرية استرشادی ،ضرورت محوريت هاديان صالح در تمدنسازی است.
بدون ترديد از منظر علت فاعلي ،تمدن سازی بر دوش رهبران صالح و شايسته خواهد بود .هيچ تمدني قادر
نيست بدون وجود رهبران شايسته ،قوام و دوام يابد .از منظر استرشادی ،گرايش به هدايت ،مستلزم اجتماع
بر حول هاديان صالح است .خداوند گرايش به اين هاديان را با هدايت خويش همراه كرده و كتاب همراه
راهنمای وی چنين نقشي را ايفا ميكنند .در تعاليم اسالمي ،تأكيد بر ثقلين از اين منظر است .طبق حديث
شريف ثقلين(صدوق ،1353 ،ج  )01 :1اين دو از يکديگر جداناپذير است .بر خالف نگرش اهل سنت كه با شعار
«حسبنا كتاب اهلل» عمالً از محوريت تعاليم هاديان الهي محروم شدند ،چنين تقارني بين كتاب و هادی در
انديشة شيعي برجسته و عميق است و عمالً موجب حفظ و تداوم آموزههای اسالمي شده است.
هاديان ،آگاهان به شريعت بوده و به دليل عصمت در معصومين(ع) و ملکة عدالت در نايبان آنها ،زمينة
هدايت را فراهم ميكنند .بدين جهت عالوه بر عصر حضور انبيای الهي و پيشوايان معصوم(ع) ،در عصر
حاضر و در زمان غيبت معصوم(ع) نيز مسئوليت هدايت طبق ادلة كالمي و روايي بر دوش نايبان آنها
خواهد بود .تمدنسازی در عصر حاضر نيز مستلزم رهبری ديني و آگاهان به شريعت خواهد بود و بدون
حضور اين رهبران در مقام نظريهپرداز و معمار تمدن ،تمدنسازی مناسب و كامل نخواهد بود.
بدون ترديد كاملترين تمدن در انديشة اسالمي كه در تعابير روايي به «دولت كريمه» ياد شده و طبق
آيات مشهور به اظهار« :ليظهره علي الدين كله»(توبه33 :؛ فتح13 :؛ صف ،)1 :بر اساس دين خاتم به دست وصي
خاتم تحقق خواهد يافت .از اين منظر است كه موعود الهي چنانکه گذشت ،ركن و محوريت اصلي اين
تمدن را بر اساس شريعت الهي شکل خواهد داد .تأويل و تحقق اين وعده نيز طبق روايات تفسيری به عصر
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قائم عج تعلق دارد(بحراني ،1010 ،ج  )17 :7و اين تحقق همان وعدۀ الهي است« :وَعَدَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِی ارْتَضى
لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَني ال يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ
الْفاسِقُونَ»(نور .)77 :تمدنسازی نهايي بر اين اساس به دست منجي موعود خواهد بود.
 .3الیهبندی و اولویت ساختار اجتماعی -سياسی بر اساس فضيلتمحوری
يکي ديگر از استلزامات استرشادی بودن حيات اجتماعي ،ساختار اجتماعي و سياسي تمدنسازی مطلوب
است .در اين الگو ،هرم اجتماعي و سياسي و نيز اليههای اجتماعي بر اساس هدايتيافتگي و برتری
صالحان رقم خواهد خورد .مالک امتياز و برتری نيز در چنين تمدني ،نه تعلّق به شعوب و قبايل ،بلکه صرفا
ًتقوا و فضيلت خواهد بود« :إِنَّ أَكْرَمَکُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ»(حجرات .)13 :اليههای سياسي نيز با
محوريت انسان كامل بر اساس درجات كمال و فضيلت تنظيم خواهند شد .در اين صورت ،اليههای باالتر
اشرف و آگاهتر از اليههای پايينتر بوده ،به هدايت و رهبری ديگران خواهند پرداخت .بديهي است كه
چنين نظامي به دليل پذيرش ذوات برگزيده و نقش رهبری آنها ،بر نظامهای دموكراتيک كه صرفاً به شکل
انتخابي و ب دون لحاظ ضروری شرايط فضيلت و برتری و صرفاً بر اساس احراز رأی اكثريت عوام مبتنياند،
برتری دارد .به تعبير رنه گنون« :بيجهت نيست كه دمکراسي با اشرافيت ،خود را مخالف ميداند ...ذوات
برگزيده طبق تعريف نميتوانند به جز عدهای معدود باشند ...بدين سان نقش رهبریكنندۀ ذوات برگزيدۀ
راستين و حتي وجود او؛ زيرا وی نيز به محض وجود يافتن ،نقش ايفا ميكند ،اساسا با دمکراسي سازگار
نيست ...برگزيدگان راستين ،به طوری كه گفتيم ،تنها از نظر روحي و فکری ميتوانند برگزيده به شمار
آيند»(.گنون)111 :1331 ،

 .4مشاركت متعهدانة شهروندان در تمدنسازی
هر چند شهروندی به ظاهر مقولهای جديد و مختص دنيای مدرن است ،اما ايدۀ شهروندی و عضويت افراد
در عرصة اجتماعي از قبل در انديشة اجتماعي مطرح بوده است .اسالم در جايگاه آخرين دين الهي و خاتم
اديان ،كاملترين ايده را در باب شهروندی مطرح كرده است .الگوی شهروندی در جامعة اسالمي در
مدينهالنبي ارائه و در جامعة علوی به صورت مبسوطتری مطرح شده است و الگوی آرماني شهروندی نيز
در جامعة مهدوی محقق خواهد شد .شاخصة اصلي الگوی شهروندی در جامعة موعود ،به مثابة برترين
تمدن بشری ،شهروندی متعهدانه خواهد بود كه ضمن برخورداری از حقوق الهي خويش ،به صورت فعال
و متعهدانه در عرصة اجتماعي شركت خواهد كرد و غايت فعاليتهای خويش را دعوت به خداوند و بسط
دعوت الهي بر روی زمين قرار خواهد داد و خود ،مظهر بندگان صالح خداوند خواهد بود كه در قرآن نويد
داده شده است.
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الگوی شهروندی در تمدن اسالمي ،از جهات مختلفي بر الگوهای رايج غربي برتری دارد .الگوی
غالب شهروندی در جهان امروز ،شهروندی ليبرال است كه خود دچار نقصهای جدی است .مهمترين نقص
چنين شهروندیای ،فردگرايي افراطي ليبرال در آن و دنياگرايي نهفته در ورای آن است .همچنين در چنين
الگويي  ،شهروندی بسيار سطحي است و افراد صرفاً به دنبال منافع فردی خودند و تعهد چنداني به اجتماع و
منافع جمعي ندارند(.نک :فالکس)11 :1331 ،

بر اساس استرشادی بودن ماهيت زندگي اجتماعي و الگوی شهروندی متعهد در تمدنسازی مطلوب،
افراد ضمن حضور پرشور در عرصة اجتماعي و اهتمام به بعد اجتماعي امت اسالمي ،رسيدن به رضوان و
قرب الهي را مدّ نظر قرار خواهند داد و به پاداش مجاهدت خويش ،خداوند چشمههای نعمت خويش را در
اين دنيا به دست رهبری انسان كامل بر آنان خواهد گشود .بدين جهت ،تمدنسازی به غايت خويش كه
سعادت دنيوی و اخروی است ،نايل خواهد شد.

ح) نتيجهگيری
تلقي از ماهيت زندگي اجتماعي به عنوان يکي از مباني تأثيرگذار بر نظريههای اجتماعي ،حايز اهميت
است .با وجود غلبة آموزۀ مدني بالطبع بودن زندگي اجتماعي انسان در گذشته بر اساس تأثيرات فلسفه
يوناني ،بررسي منابع اسالمي نشانگر آن است كه فارغ از چنين سيطرهای و با نقد عالمانه ميتوان بر اساس
خلقت حکيمانة الهي و نيز در راستای غايت عبوديت در جهان هستي برای تمامي مخلوقات الهي ،نظرية
استرشاد را مطرح ساخت .بر اساس اين نظريه ،ماهيت زندگي اجتماعي با وجود گرايشهای مختلفي كه در
درون انسان در گرايش به «خير و شر»« ،فجور و تقوا» و «شاكر و كفور» بودن نهاده شده است ،اما غرض
اصلي الهي بستر سازی هدايت و سعادت و كمال بشری است .بدين جهت است كه اصل اساسي در زندگي
اجتماعي نه صرفاً نيازهای مادی ،بلکه نيل به سعادت و نيز گرايش به رشد و هدايت و مرشدان و هاديان،
بخشي از طبع فطری آدمي است .لذا به جای نسبت دادن ماهيت زندگي اجتماعي به نظام نيازها و شروع با
آن و در نهايت مبتني كردن نبوت و هدايت تشريعي الهي به آن ،ميتوان با استناد به منابع اصيل ديني و
متون مقدس قرآن و معصومين(ع) و با طرح نظرية استرشادی بودن زندگي اجتماعي بر اساس اين منابع،
استلزامات آن را در زندگي اجتماعي بررسي كرد .نوشتار حاضر تالش كرد با بررسي اصل اين نظريه،
استلزامات آن را در تمدنسازی اسالمي نشان دهد.
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