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 ���u،    ـ�دa vـu ري اسـ. و�/�Jا w%ک�� ،و�uد (E%E) و �س�E$ دارد 	� 
وا��%. ا,%7) و�uد ��ارد؟ y%Ez (�"� ا	� �سـ7S  را از �3ـ�� اسـ��د    

�ـ)، هـ� دو  » �ـ� «�aدي و » ��«�ن ا	0. آ�� �+�Qي ��رس) �)p   $%را ا,ـ
�ـ  را داراي وuـ�د (E%Eـ)، �ـ�گ و (%ـ�ت و روح       �)��u م�uP ا��3رد و

�) ��Cس.» ��«دا�� ک  در ا�aاد (�7ل ک�د� و  �) وا(�يp .    از ��ـ� کـ
ا	�0ن اvaون �� ��ن 7aس>)، 	� u�� ��Jس�� د	ـ# �ـ%�  و �>سـ� �ـ��ن     

����  � ٢ .اس.، ک��%�� اس. �� �%���3 د	���A ���ن در ا	� ز�%
�� dو ه �J�� �� �E� �0ن	ا N) وارد ��� اس.��اه	ـ)  . ه�=�� ��ه� �

رس� در KWـ�ع،   )، ا�� �  ��� ���Eدات ���$ رد و ا���ر اس.از ا	� ا�
��ان �س�ن �%س. و رس%�ن �  ��%Iـ� Cـ�	) در   �  ���u (E%E) د�uل و�/�

�) دراز �E%Ez �� .AسMد� اس.و ا	� ز�%�  �%�ز�
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، يا امري اعتباري است، نگاه ما به ايـن دانـش،   دارد وجود اصيل و عينيجامعه اينكه  ست؛موضوع دانش جامعه شناسي ا ،جامعه
در عين حال چنان كه . اي از ديگر مسائل را روشن خواهد ساخت بندي علوم، ميزان اهميت و اعتبار آن و پاره جايگاه آن در طبقه

  .نمايد يق در اين زمينه همچنان ضروري ميي پيرامون اين مسئله ارائه نشده و تحقهباشايسته است، مباحث مش
هسـتي  . كـرد  يهاي متافيزيكي آن را، بر اساس نگاه اسـالم، بازشناسـ   وجوي دانش اجتماعي ديني، نخست بايد پايه در جست

 ياهاست كه در اين باره نگ ياز عالمان ژرف انديش ستاد مطهري،ا. جامعه، اولين بنيان دانش اجتماعي و مؤثر بر آن است يشناس
هـاي   برونـداد آنگاه وجوه تفاوت و تشابه و  .كند مينظريات ممكن ارائه همة ي از جامع بندي دسته ايشان ابتدا. دارد ينو و ابتكار

 يدر اين مقال، مدعا و داليل ايشان بيان و ارزياب. دهد ديدگاه خود را توضيح مي مجيد، با استناد به قرآن شمرد و ميرا بر يك هر 
  .طلبد ي ديگر ديدگاهها و پيامدهاي هر يك مجال ديگري ميبررس. شود مي

  جامعه حقيقيوجود  و شهيد مطهري

  : ه به شرح زير استرگااناين  ةجانماي. جامعه را باور داردتركيب حقيقي طبيعي وجود و  ،استاد مطهري
 هايافـراد عضـو   كهحكمفرما باشد  يتواند روح واحد مى ر آنباست و جامعه يك موجود زنده  .جامعه حقيقتاً وجود دارد. 1

صـورتى بـر    چونـان حيات جامعه  .مجموع حيات افرادنه كل است  روح و همان فرهنگ حاكم بر جامعه ،روح واحد .آن هستند
آثـار ؛ همو، مجموعه 155 - 154/ 1 :1375مرتضي مطهري، فلسفه تاريخ ( دبخش آنها وحدت مى ةحيات افراد است كه به هم ةماد 

1374 :13 /622.(  
  :زيرا ،ندارد يشبيهنظير و مخصوص به خود است كه ويژه و  يتركيبي طبيعي ول تركيب جامعه از افراد. 2

   .هاست؛ نه تركيب اندامها و تنها ها و عاطفه ها، اراده تركيب روحها، انديشه. الف
 17  :تا بي جامعه و تاريخ هري،مط(شود  در تركيب جامعه، بر خالف تركيب طبيعي، كثرت اجزا به وحدت كل تبديل نمي. ب

- 19 .( 

يعني به عنوان يك واحد واقعي كه كثرتهـا در آن   ؛)21 :همان( ولي هويتي يگانه ندارد ،واقعيتي جديد و زنده است ،جامعه .3
ت و بلكـه همـان مجمـوع افـراد اسـ      ؛انسان الكل، وجود نـدارد ] الكل مانند ةجامع[«به ديگر سخن . حل شده باشد، وجود ندارد

البته جامعه داراي حيات مستقل از فرد است؛ ولي اين حيات جمعي، وجود جـدايي نداشـته و   ). 19: همان( »وجود اعتباري دارد
  .است) 27: همان( در افراد حلول كرده و پراكنده شده

حيـات   عنى مانند يك فرد است كه يـك روح و يـك  ي ،تك حياتى است .چند حياتى است - موجودى تك حياتى جامعه. 4
چند حياتي است، يعني جوهرة اصلي حيات آن فقط مذهب، سياست، . دارد و اين حيات بر تمام حياتهاى عضوى او حاكم است

 621 /13: آثـار مجموعـه   مرتضي مطهري،( اقتصاد و يا هر چيز ديگر به تنهايي نيست، بلكه حياتي ذو وجوه و چند ساحتي است
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- 624.(  
ندانسـته و  ) كـل (را حال در وجود ) اجزا(از آن رو كه وجود افراد شهيد مطهري  ديدگاه معه؛هم فرد اصيل است و هم جا. 5

اي مانند مركبات شيميايي قائل نيست، اصالت فردي است؛ اما از آن رو كه تركيب افراد را از نظر مسائل  نهابراي جامعه وجود يگ
يابند كه همـان هويـت    د است افراد در جامعه هويت جديدي ميروحي، فكري و عاطفي، از نوع تركيبات شيميايي دانسته و معتق

 .)21 :جامعه و تاريخمرتضي مطهري، ( جامعه است، اصالت جمعي است

فطري انساني كه مولود حركات جوهري طبيعت است؛  »من« يكي: كند زندگي مي »من«انسان با دو حيات و دو روح و دو . 6
  .فردي حلول كرده است »من«عي است و در جمعي كه مولود زندگي اجتما »من«ديگري 

 ح���� 6���7 و�6د �'اه5

  )1(.داند تركيب حقيقي طبيعي جامعه مي وجود و ةرا دال بر انگار و آموزههاي اجتماعي اسالماستاد مطهري آيات قرآن 
 ور، عمل، طاعت و عصيان، سرنوشت، نامه، فهم و شع)ها جامعه(استدالل ايشان به طور خالصه اين است كه قرآن براي امتها 

اگر امت وجود عيني نداشته باشد، سرنوشت است و  بديهي است اين ويژگيها مختص موجود زنده. مشترك قائل است و حقوقي
ي تـك آيـات   اكنون به بيان تك. است قائلي حقيق پس قرآن به نوعي حيات و مرگ اجتماعي. برايش معنا ندارد... و فهم و عمل و
  .پردازيم و نحوه استنباطشان از آنها مي  شتهكه ايشان بيان دا

 ا6! ا�9  .١

  : فرمايد خداوند در قرآن مي
مـدت  ) اي جامعـه (هـر امتـي    ؛)34 :اعـراف (  و لُكلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذا جاء أَجُلهم ال يستَأْخرُونَ ساعةً و ال يسـتَقْدمون 

  .افتد تر يا جلوتر نمي ن كارشان فرا رسد، ساعتي عقبپس آنگاه كه پايا. وپاياني دارد، مرگي دارد
ناپـذير اسـت، نـه پـيش      در اين آيه، سخن از يك حيات و زندگي است كه لحظة پايـان دارد و تخلـف   ،به نظر شهيد مطهري

و در يـك لحظـه    تعلق دارد نه به افراد، زيرا بديهي است كه افراد با يكديگر» امت«اين حيات به . افتادني است و نه پس افتادني
 .)22 :جامعه وتاريخمطهري، ( دهند ميرند، بلكه به طور متناوب و متفرق، حيات فردي خود را از دست مي نمي

 ک2�ب ا�9 .٢

  : فرمايد قرآن مي

و نوشـتة خـودش بـراي رسـيدگي،     » كتاب«اي به سوي  هر امت و جامعه ؛)28 :جاثيه( كتابِها  إِلى  كُلُّ أُمةٍ تُدعى
  .شود مي خوانده

كـه در شـمار موجـودات زنـده و     رو ها نيز از آن  شود نه تنها هر فرد كتاب و دفتري مخصوص به خود دارد، جامعه معلوم مي
 .)همان مرتضي مطهري،( نامة عمل دارند ،شاعر و مكلف هستند
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ينَّا لكُلِّ أُمةٍ عملَهم ...«: فرمايد خداوند مي كنـد   اين آيه داللـت مـي   ».عمل هرامتي را براي خود آنها زيبا قرار داديم ؛)108 :انعام(  ز
. كند؛ بسا كارها كه در ديدة امتي زيبا و در ديدة امتـي ديگـر نازيباسـت    طرز تفكر مخصوص پيدا ميو  كه يك امت، شعور واحد

23 :همان، مرتضي مطهري( سازد قة ادراكي افراد خود را چنين ميئاجتماعي امت است كه ذا جو(. 

 �� ا�9?<! ا���د  .٤

   :آيه بنگريداين به  .دهد قرآن كريم گاه به يك امت عصيان خاص و به طور كلي به هر امتي سلوك خاصي نسبت مي

و هـر  ؛ )5 :غـافر (  يف كانَ عقابو همت كُلُّ أُمةٍ ِبرَسولهِم ليأْخُذُوه و جادُلوا بِالْباطلِ ليدحضُوا بِه الْحقَّ فَأَخَذْتُهم فَكَ
امتي آهنگ پيامبر خويش كردند كه او را بگيرند و به باطل با او جدل كردند تا حق را به اين وسيله بشـكنند و  

  .چون چنين كردند، من آنها را گرفتم، پس چگونه بود عقاب من
  ).همان مرتضي مطهري،( بيهوده با حق استاجتماعي براي معارضه  ةسخن از يك تصميم و ارادة ناشايست ،در اين آيه

  ک��' ا�9. ٥

كيفر چنين آهنـگ و تصـميم اجتمـاعي، عـذاب عمـومي و      . وجود دارد يك ارادة اجتماعي براي معارضه با حقگفته  پيش ةدر آي

  ).5: غافر( » فَأَخَذْتُهم فَكَيف كانَ عقاب ...«: فرمايد ياز اين رو م .اجتماعي است

 <! >'د �� CDا23س�ب ? .٦

پـي كـردن شـتر     ،)14 :شـمس ( در داستان قوم ثمود. شود آن اجتماع نسبت داده مي ةاز افراد جامعه به هم يكار فردگاه در قرآن 

قوم را مرتكـب   ةهم و ».آن شتر را پي كردند ،آن قوم ؛فعقروها«: دهد آن قوم نسبت مي ةبه هم ،كه ناشي از يك فرد بود را، صالح

  .»فدمدم عليهم ربهم«: داند مجازات براي آن عمل ميجرم و مستحق 
جامعه مرتضي مطهري، ( اين در مواردي ممكن است كه مردمي داراي يك تفكر اجتماعي، يك اراده و يك روح جمعي باشند

  .آيد پس از قرآن وجود روح جمعي به دست مي .)24 - 23: و تاريخ
. پـردازد  مـي  ×به بيان و توضيح روايتي از امـام علـي   ،معي از اين آيهشهيد مطهري براي وضوح بيشتر استنباط وجود روح ج

  : فرمايد مي ×حضرت امير

جخطُايها الناس انّما يالنّاس الرَّّضا و الس عرّضا،  ،موه بالما عاهللاُ بِالعذابِ كم مهمَفع لٌ واحدجر ودقَرَ ناقَةَ ثَمانّما ع و
حانَهبحوا نادمينفَ«: فَقالَ سبقَرُوها فَاَصخالبالغـه   نهـج  ؛108 /12: 1408 مستدرك الوسايل ،نوري؛ 157 :شعراء( ع 

شتر ثموديان را فقط يك مرد پي كـرد؛   .آورد اي مردم، فقط خشنودي و خشم است كه انسانها را گرد مي ؛)201
خشـنود بودنـد؛   ] پـي كننـده  [= او  ]كـار [خداي متعال عذاب را بر عموم آنان فرود آورد، چرا كه عمومشان از 

  ».پس آن را پي كردند و پشيمان شدند«: سبحانَه و تعالي ـ فرمود - خداي
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   :گويد استاد مطهري مي
خشنودي و خشـم   ،بخشد مي )2(»وحدت«و  آورد براساس اين روايت، چيزي كه عموم مردم را در خود گرد مي

شود خشنود يا ناخشنود باشند، همه  واقع مي يوسيلة فردهرگاه مردمي به صورت جمعي به كاري كه به . است
يـك فـرد صـورت     ةخداوند پي كردن را در عين اينكه به وسـيل  رو، از اين .كنند يك حكم و سرنوشت پيدا مي

  .آن قوم پي كردند، و نگفت فردي از آن قوم پي كرد: گرفته بود، به جمع نسبت داده، فرمود
 .شـود  كه خشنودي به گناهي، مـادام كـه شـركت در آن گنـاه تلقـي نشـود، گنـاه شـمرده نمـي          شود استاد در اينجا ياد آور مي
بدين گونـه   ؛اند گناهان اجتماعي از اين قبيل. دوشود كه به نوعي در تصميم و عمل فرد مؤثر واقع ش خشنودي آنگاه گناه تلقي مي

ي ئش جزا ؛ آن وقت، فردي از افراد اجتماع كه خشنودينمايد كه روح جمعي به وقوع گناهي خشنود شده و آهنگ آن گناه را مي
در اينجا گـويي جمـع مرتكـب آن شـده و      .شود ي از تصميم جمع است، مرتكب آن گناه ميئاز خشنودي جمع و تصميمش جز

  .گناه فرد، گناه جمع است
صـميم و عمـل   نيز ناظر به اين حقيقت است؛ نه به خشم و خشنودي محـض كـه بـه هـيچ وجـه در ت      ×سخن حضرت علي

 ).25 - 24 :جامعه و تاريخمرتضي مطهري، ( آيد شخص مباشر شركت نداشته و لذا گناه به حساب نمي

٧. 'F*3س! د �� �
 ا23س�ب ?<! 3س

اعمال گذشته قوم بني اسرائيل را به مردم زمـان پيغمبـر نسـبت     كه چنان )3(دهد، را به نسلهاي بعدي نسبت مي يقرآن گاه كار نسل
: همـان مطهري،  مرتضي( »كشند استحقاق ذلت و مسكنت دارند اينها به موجب اينكه پيامبران را به ناحق مي«: گويد يم دهد و مي
اسناد عمل  در غير اين صورت، .نها، بلكه از نظر روح جمعي عين آنهايندااين از آن روست كه از نظر قرآن، اينان امتداد هم ).25

  .معناست يك نسل به نسل بعد، بي

  |وH���  9*�Iا. ٨

مبر بـر نفـس و   ايعنى پيـ  ».ن از خودشان اولى استامبر بر مؤمناپي ؛)6 :احزاب(  بِالْمؤْمنينَ منْ أَنْفُسهِم  النَّبِي أَولى«: فرمايد مي قرآن
  . است تر و قوي بيشترخودشان بر آنان مالكيت  ومالكيتى دارد كه از حق و ن حقى امال و حيثيت مؤمن

 ،مصلحت بداندهرگاه كامل مصالح اجتماع است كه  ةنمايندو امر مسلمين  كه ولىداده حق را به پيغمبر از آن جهت خدا اين 
چـون   ،ن است كه اسالم براى اجتماع حق قائل اسـت آاين دليل بر  .شود اين حق به امام هم منتقل مى. فرد را فداى اجتماع بكند

  ).332 - 331/ 1: 1372 مقتضيات زمان اسالم وضي مطهري، مرت( حيات قائل استو براى اجتماع اصالت 

 ا�Mم  �احک�م ا26<�?. ٩

 يبـرا . داندمستقل نمى فرد را كامالً و قائل است يكه اسالم براى جامعه شخصيتى واقع ين مبناستامقررات اسالمى بر از  يبرخ
اصـالح   -يعنى جامعه و روح اجتمـاعى   -تا محيط و امر به معروف و نهى از منكر براى اين است كه محيط اصالح بشود  ،مثال
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  ).222/ 2: همان( فرد توفيق صد در صد پيدا نمى كند ،نشود

 د�I! روا*�. ١٠

  : استشده نقل  |از پيامبر گرامي اسالم
ؤمنينَ في َتوادثَلُ المإذا م دسَثلِ الْجكَم هموتَرَاحم متَداعي سـائرَ اه نْهم ضْوشْتَكي عرِ   هه ي و السـممجلسـي ( ِبـالْح، 

مؤمنان، در اينكه به همـديگر مـودت و رحمـت دارنـد، ماننـد يـك پيكرنـد كـه         ؛ )150 /58 :1404 بحاراالنوار
] به مشاركت با عضو دردناك[ديگر اعضا، با تب و بيداري، يكديگر را  ،آيد امي كه عضوي از آن به درد ميهنگ

  .خوانند فرا مي
حكمفرمـا   يروح واحـد  تواند مي بر جامعه .دهند واحد را تشكيل مى ةيك جامع ،نامؤمن ةهمآن است كه  اين روايت گواه بر
 مرتضي مطهري،( كنند ن را پيدا مىآحكم اندام و  دنا افراد عضو آن كههمان فرهنگ حاكم بر جامعه است  ،باشد و آن روح واحد

  ).622 /13  :آثار مجموعه
 ،با مفروض انگاشتن اصالت فرد در اسـالم . ددان قرآن را قائل به اصالت فرد و جامعه ميالم و اساستاد مطهري بر اين اساس، 

   .پردازيم اكنون به نقد آن مي. گذشت ايشان از نظر اصالت اجتماعي قرآن ةاثبات جنب

 و ارز*��� �'ر��

PIزاتا��2. ا� 

، البتـه ارزش نظـري   نمايـد  ابتكاري مـي نو و اي  نظريه ه،وجود حقيقي و توأمان فرد و جامع ديدگاه شهيد مطهري در جمع بين. 1
  .اين ديدگاه در جاي خود قابل تأمل و بررسي است

ن، اعـم از  يشيانة پيگرا جمع يدگاههايد. فرد است يبديل اين نظريه، امكان جمع بين اصالت اجتماع و آزاد بي از امتيازات. 2
انـد، بـا درجـات     مطـرح كـرده   ييماننـد عالمـه طباطبـا    ينيا آنچه عالمان ديمطرح كرده و  »ميدوركه«چون  يآنچه جامعه شناسان

فـرد،   يقـ يه، به لحاظ حفظ اصـالت و وجـود حق  ين نظرياما ا كند، يل ميفرد م يار و آزادياخت يو نف ييبه سمت جبرگرا يمختلف
  .ماند يز محفوظ مياو ن ياراده و آزاد

ه، از ديگر امتيـازات  يات در اثبات نظريز استفاده از روايات قرآن و نياز آ ان شواهد مختلف و متنوعيو ب يل نقليكثرت دال. 3
  . آن است

 ا�ک�Rت. ب

 ةامكان همبه قدر ايم كه  در اين تحقيق بر آن بوده. از جهاتي چند به نقد كشيده شده است ،ديدگاه استاد مطهري و براهين ايشان
ـ بـه شـرح ز  اي نقض و ابرامهـا پيرامـون آنهـا     پاره ات وداقاين انت .نقدهاي انجام شده و به نظر رسيده را تقديم داريم از نظـر  ر ي

  .گذرد مي
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در پـي   وجو كرده است، استاد مطهري ديدگاه خود را به هيچ برهان عقلي مستند نساخته، بلكـه عمـدتاً   تا آنجا كه نگارنده جست
نقدهاي وارد بر براهين نقلي  ةبا مالحظز يناندازه در اين جهت كامياب بوده  چهاما اينكه تا . بوده است ينيصوص داستناد آن به ن

  .توان دريافت ايشان مي

 3�ر��*� در .-�5. ٢

به بيان استاد، در مركبات شيميايي، برخالف  ،براي مثال. تبيين كافي براي نظريه صورت نگرفته است ،رسد در مواردي به نظر مي
مرتضـي  ( يابنـد  ديگر هويت جديدي مـي همشوند و به سبب ادغام در  يكديگر ادغام و در كل حل ميتركيبات فيزيكي، اجزا در 

   ).12 - 11: جامعه و تاريخمطهري، 
داند، با اين تفاوت كه جامعه وجود جدايي ندارد؛ بلكه بـه طـور پراكنـده و     شهيد مطهري جامعه را مانند مركبات شيميايي مي

 بيـان  اما ايشان در جاي ديگر. شود ست، اما افراد در آن حل نشده و كثرتشان به وحدت تبديل نميحلول كرده در افراد، موجود ا
  ).18 :همان( شود كنند كه در جامعه، روحهاي افراد در هم ادغام مي مي

مكـن  چگونه ممكن است افراد در هم ادغام شوند، ولي در كل ادغام نشـوند؟ و بـاز چگونـه م   : دينما ين سؤال رخ مياكنون ا
ادغام در كل هويت جديدي بيابند؟ و باز چگونه ممكن است از جهت عدم ادغام در كل، مثـل مركبـات طبيعـي      دونبآنها است 

  ادغام شوند؟ نباشد، اما اجزايش مانند آنها در يكديگر

٣ .9<�S �T�* 

الكـل، وجـود    انسـان  ماننـد  ،جامعـه  استمعتقد  از يك سو، شهيد مطهري لامث يارب. نمايد بيانات استاد متهافت مي ،در مواردي
از سـوي ديگـر آن را داراي وجـود حقيقـي و      ،)19: همان( بلكه همان مجموع افراد است و وجود اعتباري و انتزاعي دارد ؛ندارد

ـ  حيات مستقل معرفي كرده ه و در جايي ديگر، جامعه را مانند انسان الكل، داراي شخصيت، و روح واحد جامعه را روح الكل، ن
  ).25/ 1: مرتضي مطهري، فلسفه تاريخ(دانند  مي ).13/622: آثارمجموعه  مرتضي مطهري،(كلي 

٤ . U�3 ا*.�7د'V ع�� Y؟*� .

فطري انسـاني  » من«يكي : كند زندگي مي» من«كه شهيد مطهري معتقد است انسان با دو حيات و دو روح و دو  شدتر اشاره  پيش
فـردي حلـول كـرده    » من«جمعي كه زاييدة زندگي اجتماعي است و در » من«و ديگري كه مولود حركات جوهري طبيعت است، 

  .است
هاي واحـد، هـم گرايشـ   » مـن «ندارد، و همين » من«اگر مراد اين باشد كه بشر بيش از يك : گويد استاد مصباح در اين باره مي

ولـي اگـر سـخناني از     ،اي نيست و تشبيه، مضايقهامگذاري در ن. جمعي، ما با آن موافقت كامل داريمهاي فردي دارد و هم گرايش
نفـس آدمـي موجـودي اسـت واحـد و       ، زيرا، در هر انسان باشد به كلي مردود است»من«و » نفس«اين قبيل به معناي اثبات دو 
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  .)81 1379جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن مصباح يزدي، ( باشد متعدد مي يبسيط كه در عين بساطت، داراي مراتب و قوا

 رد ��3

اشكال به رغم شـمولي كـه    .در صورت وارد بودن اين اشكال، هر برهاني بر وجود جامعه مخدوش خواهد بوداند كه  برآن يرخب
چيسـتي و هسـتي جامعـه از ديـدگاه     «پارسـانيا،  ( را دو شأن از يك حقيقت تلقي نمود» من«توان دو  دارد، ضعيف است، زيرا مي

  .)210 :1380» استاد مطهري

'Z3 

يك حقيقت تلقـي نمـود، امـا در ايـن صـورت نيـز        از ن يا دو مرتبهأتوان دو نفس را به صورت دو ش اگر چه مي ،به نظرنگارنده
  :اشكاالت و پرسشهايي چند وجود دارد

ان اين گمانه كاميـاب باشـد، همچنـ    ةكدام دليل و برهان عقلي بر اثبات اين انگاره وجود دارد؟ اگر بيان فوق در رد استحال. 1
  .اثبات مدعا بر زمين مانده است

ن أجمعـي از آغـاز خلقـت، شـ     »مـن «) الف(آيد كه  ن يك حقيقت بدانيم، اين سؤال پديد ميأرا دو ش »من«اگر وجود دو  .2
ن خالي است، سپس در روابط اجتماعي زاييـده  أدر آغاز انسان به كلي از اين ش) ب(ن فردي است، يا شأبالفعل ديگري در كنار 

  رسد؟ ن اجتماعي ابتدا بالقوه بوده و سپس به تدريج به فعليت ميأش) ج(شود؟ يا  ده ميو بالي
يـك   فردي و اجتماعي چگونه است؟ كدام »من«يك حقيقت بدانيم، نظام سلسله مراتبي از را دو مرتبه  »من«اگر وجود دو . 3

  شود؟   در طول ديگري است و چگونه اين نسبت برقرار مي

 \�3 ��3 �'اه5 ]'. ٥

اي از ايـن   در پـاره . به كار رفتـه اسـت  » امت«اي است كه در آنها واژة  آيات شريفه براهين استاد مطهري عمدتاً ،چنان كه گذشت
مستقل از آثار و احكام اعضاي خـود، آثـار و احكـامي دارد و    » امت«آنها اين باشد كه  ييآيات، مطالبي آمده كه شايد ظاهر ابتدا

آن  نقـد  اكنـون بـه  و . اين براهين از زبان اسـتاد مطهـري بيـان شـد     ةعمد. قيقي امت از ديدگاه قرآن استاين امر وجود ح ةالزم
  :پردازيم مي استدالالت

PIا .�
 ��3 ک

مـواردي خـاص   مـورد يـا   آنها، نه  ةكلي دارد و ناظر به هم ةاي از نقدهاي مطرح شده در برابر استدالالت استاد مطهري جنب پاره
  :ات چنين انداين انتقاد .است

 [^ ��دن [�اه'. ١

يقينـي و در مباحـث    ،ظهـور دانسته و برآن است كه  ظهوري را بر حقيقي بودن جامعهمذكور داللت آيات  ،جوادي آملياهللا  آيت
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  .)313 :1387جوادي آملي، جامعه در قرآن ( توان از آنها وجود حقيقي جامعه را به دست آورد نمي ،بنابراين .علمي حجت نيست

٢ ._`��� ��3 ����م 

كه اين  در حالي است، ايشان اين واژه را مترادف جامعه دانسته. لفظ امت به كار رفته است ، بيان داشتهشهيد مطهري در آياتي كه 
: از جملـه  ).55: 1388» امت در قرآن و اجتمـاع  يمفهوم شناس«، يحمد1(داراي معاني و كاربردهاي متعددي است  واژه در قرآن

گروهي از جانـداران و   ).87 - 85: مصباح يزدي، همان(مقداري از زمان، پيشوا، رهبر و سرمشق، راه، روش، كيش، آيين  زمان يا
  .گروهي از انسانها ).322/ 14: 1392 طباطبايي، الميزان في تفسير القران(نوع انساني  ).317: جوادي آملي، همان(حيوانات 

از ديدگاه قرآن، » امت«: دربارة اين معنا معتقد است استاد مصباح. ير استفاده شده استبيشتر به معناي اخ» امت«در قرآن كلمة 
اي از انسانهاسـت كـه    بلكه به معناي مجموعـه  ،به معناي يك موجود حقيقي تكويني نيست كه داراي وحدت عيني حقيقي باشد

در مثَـل در داسـتان   . وانـد هـر چيـزي باشـد    ت ن مالك وحدت، مييا. لحاظ شده باشدآنها  ةيك جهت وحدت و اشتراكي در هم
و     موسي و آبگيري مردم و دختران شعيب از چاه، قرآن براي گروهي كه براي آبگيري آمـده بودنـد تعبيـر امـت را بـه كـار بـرده       

  : فرمايد مي

نَ النَّاسِ يةً مأُم لَيهد عجدينَ وم اءد مرا ولَمقُونَورِ آن،     ) موسـي (؛ و چـون  )23: قصص( س ين بـر سـد بـه آب مـ
  .دادند آب مي) به گوسفندان خود(گروهي از مردم را ديد كه

ن و مشـخص از مـردم   از اين رو، يك گروه معي. دانستن تعدادي از مردم تابع رأي و نظر خود ماست» امت«از ديدگاه قرآني، 
يك امر عيني خارجي نيست كه مسـتقل  » امت«. »امت«دانست و به لحاظي ديگر، دو يا چند » امت«توان به يك لحاظ، يك  را مي

  .)90 - 87: همانمصباح يزدي، ( از ذهن و لحاظ عقلي ما، تعين و تشخص و وجود داشته باشد

٣ .aز ��دن� 

زيـرا مجـاز و تشـبيه در قـرآن بسـيار       ،ناتمام اسـت  ،جامعهاصالت استدالل نقلي شهيد مطهري بر اثبات ن باورند كه يبر ا يبرخ
اصـالت فـرد يـا    «خليلـي،  ( دارد كه آيات مربوط به جامعه از باب حقيقت است، نه تشبيه و مجاز؟ندليلي وجود  ومال شده استع

   ).127 - 126: 1387» جامعه؟ چالش فالسفه

 'Z3 

  :رسد اشكال ياد شده وارد نباشد، زيرا به نظر مي
اولي در صورت ترديد بين معنـاي مجـازي و حقيقـي،    حمل كالم بر معناي مجازي است و اصل  ،آنچه محتاج قرينه است .1

  .حمل بر حقيقت است
ن صارفه براي حمل بـر  ئوجوي قرا وجود تشبيهات و مجازات در قرآن به تنهايي مجوز حمل بر معناي مجازي و يا جست. 2

ن ئي آنكه ابتدا به سراغ قـرا به جا ،بنابراين. معناي حقيقي نيست، مگر آنكه مانعي براي حمل به معناي حقيقي وجود داشته باشد
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  . صارفه برويم، بايد ببينيم چه مشكلي بر سر راه حمل بر معناي حقيقي وجود دارد

 �(��3ه�ي b6. ب

اهم اين مـوارد  . ي يعني هر يك ناظر به برهاني خاص استئجز ،اي از نقدهاي مطرح شده در برابر استدالالت استاد مطهري پاره
  : به شرح زير است

 9ا6! ا� .١

  : دنگوي مياستناد اجل به امتها در قرآن  در رد استاد مصباح
اين است كه امت وجود، شخصيت، حيات، و حسـاب و كتـاب    ةضميرهاي جمع، كه در آيات مذكور به كار رفته، نشان .الف

 .مستقل و مخصوص به خود ندارد

نازل گشت، ... و ) قوم ثمود(صالح  ،قوام نوح، لوطاستيصالي كه بر اهاي عذابي است از قبيل عذاب  اگر مراد از مرگ امت،. ب
  .ندارد  گرايان هيچ داللتي بر مقصود جامعهو  اعضاي آن نخواهد بود ةدر اين صورت مرگ امت چيزي جز مرگ هم

ائيل، ، افراد فراواني از بنـي اسـر  به عنوان نمونه. به فرض بتوان موردي يافت كه در آن يك امت، به عنوان امت، نابود شود .ج
نتيجـه گرفتـه    ،لكن از اين مطلب ،اند گفت كه به عنوان يك امت مردهتوان  مي، ندا اند، ولي چون متفرق هنوز كه هنوز است، زنده

اسرائيل را مثالً در زمان  آنچه بني. بودند، تركيب و اتحاد حقيقي داشتند اسرائيل به عنوان يك امت زنده  شود در زماني كه بني نمي
  . حكومت واحد آن حضرت بود كه البته وحدتش اعتباري بود نه حقيقي ،داشت زنده و باقي مي ×سليمان حكومت حضرت

توان گفت، مرگ يك امت به معناي از هم گسيختن نظام و شيرازة اجتماعي و سياسي آن است، نه اينكـه   بنابراين، حداكثر مي
 .)96 - 95: همان( ديگري رخت بر بندد و از ميان برود روزو اي باشد كه روزي به دنيا آمده  امت موجود واحد حقيقي

 ک2�ب ا�9 .٢

  :كند به چند مطلب اشاره ميوجود كتاب براي امت، در قرآن،  استناد استاد مصباح در رد

 :مـريم ( داًو كُلُّهم آتيه يـوم الْقيامـةِ فَـرْ   « :آمده است قرآندر  )4(.در عالم آخرت، جامعه و زندگي اجتماعي در كار نيست. الف
: انعـام ( تُمونـا فُـرادي  ئو لَقَد ج«: در جايي ديگر آمده است» .آيند مي) خداي متعال(در روز رستاخيز همگيشان تنها به نزد او  ؛)95
  ».ايد شما تك تك به پيش ما آمده ؛)94

هر گروهي از انسانها كه پيامبري بـر  . توان نتيجه گرفت كه وجود عيني و حقيقي نيز دارد نمي ،از اينكه هر امتي كتابي دارد. ب
ـ  د، اخالق، و اعمال مشابه و يكسان داشـته ياي از آدميان كه عقا هر دسته .آنان مبعوث شده است كتابي جداگانه دارند كتـابي   د،ان

  :فرمايد قرآن در اين باره مي. خاص خود نيز دارند

ا إنَّ كتـاب األبـرارِ لَفـي    كلّ ؛كتاب بد كاران در سجين است !هرگز ؛)7: مطففين( ا إِنَّ كتاب الُفجارِ لَفي سجينٍكلّ
  .كتاب نيكوكاران در علّيين است !هرگز ؛)18 :مطففين( علَّيين
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يابند و موجـودي عينـي بـه نـام      اتحاد حقيقي مي توان استنتاج كرد كه بدكاران يا نيكوكاران نيز تركيب و آيا از اين دو آيه مي
بدكاران و نيكوكاران جهان، از اول خلقت تا پايان دنيا،  ةسان كه هم آورند؟ درست همان پديد مي» نيكان ةامعج«يا » بدان ةجامع«

تـر نيـز داراي    كوچـك هـاي  نژاد، مذهب، مكان و زمان كه باشند، يك كتاب دارنـد، بعيـد نيسـت كـه گروه     ،متعلق به هر جامعه
 .)97 :همان ،مصباح يزدي( وجودات عيني خارجي قائل شدها كتاب توان به تعداد اين آيا مي. باشندهاي جدا گانه كتاب

 >'ه�; ا�9. ٣

 ،استاد مصباح ةبه عقيد. گرايي در نگاه قرآن بود نسبت دادن نوعي شعور، احساس و گرايش جمعي در قرآن از ديگر داليل جامعه
توان به اين نتيجه رسيد كه در ميـان اعضـاي    قط ميف ،»پندارد زيبا و خوب مي كند، هر امتي آنچه را مي« :از اين مقدمة درست كه

حقوقي، اخالقـي و زيبـايي شـناختي كمـابيش     هاي اعضاي يك امت ارزش ةاينكه هم. هر امتي تأثير و تأثرهاي متقابل وجود دارد
كند و  ن تقليد مييابند و هر يك از آنان از سايري پذيرند، بدين سبب است كه همگي تعليم و تربيتهاي همانندي مي يكساني را مي

، يو موجود حقيقي و واحـد  شود كه افراد انساني در هم ادغام شوند لكن اين كنش و واكنشها هرگز موجب نمي. پذيرد تلقين مي
 ،بـود  اگر چنـين مـي  . يا هر كدام از آنان، عالوه بر روح فردي خود، صاحب يك روح جمعي نيز بشود ؛، پديد آورند»امت«به نام 

زيرا اگر امت وجود شخصي داشته باشد، يكي بيش نيست و  ،»عملَهم نهزينا لكُلِ امةٍ عملَها؛ «: بدين گونه باشد بايدشريفه نيز  ةآي
  .)94 - 93: همان( بايد مفرد باشد، نه جمع ضمير راجع به آن مي

 ک��' ا�9 .٤

يـن اسـتدالل بـه داليـل زيـر      ا اما در نگاه استاد مصباح، .جامعه باوري، استناد كيفر به امت در قرآن بود ياز ديگر مستندات قرآن
  :نادرست است

، در حالي كه امت مفرد است و كاربست ضمير جمـع نشـان   ضماير جمع استعمال شده است ،رفته هر جا سخن از امت  .الف
  .دهد كه آحاد و افراد جامعه مرادند مي

 ،خـداي متعـال   ،افراد در هـم ادغـام نگردنـد    ةي ذوب نشود و همتوان پذيرفت تا زماني كه فرديت افراد انسان چگونه مي. ب
اي كه پيامبري در آن مبعوث شده است قبالً وجود و وحدت حقيقي يافته بوده  پيامبري به سويشان نخواهد فرستاد؟ آيا هر جامعه

 .)95 - 94: همان( ؟»جامعه«يا موجود حقيقي واحدي به نام  ،انسانها هستند ياست؟ آيا مخاطب هر پيامبر

 ا���د ?<! �� ا�9. ٥

استاد مطهـري ايـن را   . دهد عصيان خاص و به طور كلي به هر امتي عمل و سلوك خاصي نسبت مي، قرآن كريم گاه به يك امت
بهتـرين دليـل بـر اينكـه امـت،       ، اين گمانه نادرست اسـت و استاد مصباحنظر به . داند دليلي بر واقعي انگاري جامعه در قرآن مي

  :يني ندارد و جز يكايك افراد انساني چيز ديگري نيست، اين است كهوجود ع
آن است  ةاين نشان. افعال به فاعلهاي جمع مذكر نسبت داده شده است، نه به فاعلهاي مفرد مؤنث ةدر آيات مذكور، هم. الف
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  .زند، نه از خود امت، به عنوان يك موجود حقيقي مستقل كه افعال از يكايك اعضاي امت سر مي
دعا و مناجات و امر به معـروف   داري و زنده آن گروه از مسيحيان و يهوديان كه اهل شب توان پذيرفت كه مثالً چگونه مي .ب

حـال آنكـه درچهـار سـوي عـالم       ، وانـد  اند و اتحـاد يافتـه   ديگر تركيب شدهيكبا  ،اند و نهي از منكر و مبادرت به كارهاي نيك
تـوان   چگونـه مـي  . خبرنـد  بـي  ون زندگي اشتراك و ارتباط ندارند، بلكه حتي از وجود همديگرئش اند و نه فقط در امور و پراكنده

  تصرف خود دارد؟  چنين انسانهايي حاكم است و آنان را تحت تدبير و ةگفت يك روح واحد شخصي بر مجموع
نه  ،ق، و اعمال شخصي خود دارندد، اخالياست كه در ايمان، عقا )5(همان وحدتي ،دانستن اين انسانهاست» امت«آنچه مجوز 

  .)93 - 91: همان( را مسخر خود كرده باشد آنان اينكه روح يا صورت جديدي همه

 رد ��3

 يوجود نوع ةبر استحالمعتبر دانند، نه دليل عقلي  اين اشكال و ديگر اشكالهاي مشابه استاد مصباح را در حد استبعاد مي يبرخ .1
ها نـه بـدنها    كه شهيد مطهري تركيب جامعه را تركيب روحها و انديشه ستبعاد نيز با توجه به اينان يا. تحقق جامعهاز وحدت و 

  .)218  - 217 :همانپارسانيا، ( شود داند، كمتر مي مي

'Z3 

ايشان وحدت . است  از وحدت ميان افراد يك امت نشده ينوعوجود منكر  ،توان گفت استاد مصباح در پاسخ به اشكال فوق مي
مصـباح يـزدي،   ( از سنخ آنچه جامعه گرايان بـاور دارنـد  ، شخصي ، نهداند مي اما آن را وحدت نوعي ،ها را قبول دارد نديشهدر ا

. ، تفاوتي ميان شهيد مطهري و استاد مصباح وجـود نـدارد  ...در قبول نوعي وحدت ميان افراد امت يا  پس ).93و 74و  32: همان
، تنها وحدت وجودي باشد كه البتـه عبـارت ايشـان    »نوعي از وحدت«گر آنكه مرادشان از م ؛اين اعتراض وارد نيست ،نتيجه در
   .انگر آن نيستبي

براساس اين اشـكال،  . باشد مي» امت«، استفادة قرآن از ضميرهاي جمع براي هااعتراض مشترك استاد مصباح به بيشتر استدالل
به نظـر برخـي از   . شود تا از طريق آن بر وجود جامعه استدالل  ،استقرآن به طور مستقيم، خصوصيتي را به جامعه نسبت نداده 

  :زيرا ست،اين ايراد موجه ني محققان
: ماننـد  ،)57: 1385» اصالت فرد، جامعه يـا هـر دو  «، سوزنچي( آياتي داريم كه با ضمير فاعل مفرد مؤنث اشاره شده. نخست 

   .)28: جاثيه( »كتابِها  إِلى  كُلُّ أُمةٍ تُدعى«
در برخي آيات، خصوصيات آثار يا افعال با ضمير جمع به افراد جامعه اسناد داده شده، ليكن در همان آيات و يـا آيـاتي   . دوم

و ممـن خَلَقنـا أمـةً يهـدون     «مثال، در آيـة   يراب .ديگر، به امت نيز نسبت داده شده است يديگر، همان خصوصيات يا خصوصيات
ابتدا خلقت خداوند به امت تعلق گرفته، سپس هدايت به سوي حق، با ضمير جمع مذكر بـه   ).181: رافاع( »بِالحقّ و به يعدلون

   .افراد امت نسبت داده شده است
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  . رود گاهي به صورت مفرد و گاهي به صورت جمع به كار مي» اسم جمع«امت اسم جمع است و در زبان عربي، . ومس
كند؛ چرا كـه   لمات جمع باشد، بر كثرت و عدم هرگونه وحدتي در آنها داللت نميحتي اگر ضمير راجع به اين نوع ك. مچهار

) ولو اعتباري(، بر يك نوع وحدت )كه خصلت اصلي اسم جمعهاست(اصالً واژة واحد و مفرد را براي مفهوم جمع به كار بردن 
، سوزنچي( وحدت اعتباري هم نبايد لحاظ شودتام باشد، در اين موارد حتي استاد مصباح در حالي كه اگر استدالل  ،داللت دارد

   ).93 :مصباح يزدي، همان( پذيرند مياستاد مصباح، وحدت اعتباري را ولي  ).همان

٦. CD �� ا23س�ب ?<! >'د 

كه در ديـن   است  بر آناين مطلب استاد مصباح در رد . گرايي بود در قرآن، دليلي ديگر براي جامعه عمل فرد به جمعت دادن نسب
در  ،تـرين آيـات الهـي    محكـم     .براساس محكمات تفسير شود دباي  متشابهات كهوجود دارد قدس اسالم محكمات و متشابهاتي م

  : بررسي و پاداش و كيفر اعمال عبارت است از
رَهةٍ شَرّاً يثْقالَ ذَرلْ ممعنْ يم و رَهراً يةٍ خَيْثقالَ ذَرلْ ممعنْ ياي نيكي  اندازه سنگيني ذره  هر كه به ؛)8 - 7 :زلزال( فَم

أُخْري و أَنْ لَيس لالنسـان   وازِرةٌ وِز ر أال تزِر. بيند اي بدي كند آن را مي بيند و هر كه همسنگ ذره كند آن را مي
ربرداري بـار ديگـري را بـر    كه هيچ با ؛)41 - 38 :نجم( ه الْجزاء األوفيازيري ثُم يج ما سعي و أَنَّ سعيه سوف إلّا

آنگـاه سـزاي    ،كوشش ديده خواهد شد] حاصل[ارد و كوشش خويش چيزي ند] حاصل[دارد و انسان جز  نمي
  )6()كامل به او خواهند داد

 آنهـا آياتي كـه در اسـتدالل    ان،يگرا ؛ الجرم بر خالف نگاه جامعهشود گناه هيچ كس بر گردن ديگري نهاده نمي ،بر اين اساس
  .)102 :مصباح يزدي، همان( بايد چنان تفسير شود كه با اين اصل منافات نيابد ،هذكر شد

 'Z3 

فَمـنْ  «درست است كـه آيـاتي چـون    . نيستاستاد مطهري  دگاهيد برموجه  ياشكالدر قوة بيان استاد مصباح ن يارسد  به نظر مي
از  ،)41 - 38 :نجـم ( »أُخْـري  رزِرةٌ وِزوا أال تـزِر « و ؛)8 - 7 :زلـزال ( »لَ ذَرةٍ شَـرّاً يـرَه  يعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَيراً يرَه و مـنْ يعمـلْ مثْقـا   

اسـناد عمـل    ،شود؛ ليكن بنا بر ديدگاه شهيد مطهـري  ند و براساس آنها گناه هيچ كس بر گردن ديگري نهاده نميا محكمات قرآن
بر اساس وجود من جمعي و امتـداد روح جمعـي، در   . فاعل نيست عل به غيرفرد به جمع و يا نسلي به نسل ديگر، اسناد عمل فا

ديدگاه شهيد  ،به عبارت ديگر. جمعي است »من«فردي نيست، بلكه  »من«اين موارد اسناد عمل به خود فاعل است، اما فاعلي كه 
  .مطهري خروج موضوعي از اشكال استاد مصباح دارد

٧ .'F*3س! د �� �
 ا���د ?<! 3س

شهيد مطهري اين را دليل بر ايـن دانسـت كـه    . دهد قرآن كريم گاه كار يك نسل را به نسلهاي بعدي نسبت ميكه گذشت،  چنان
  .معناست قرآن به روح جمعي معتقد است، زيرا بدون آن اسناد عمل يك نسل به نسل بعد، بي
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عمـل  دهنـدة  اسـناد   آيـات شـمارد و   اعمال مي محكمات قرآن در محاسبه و پاداش و كيفربا اين گمانه را مغاير استاد مصباح 
آن سرزنشـها نـه بـه     ،به نظر استاد. داند نسلي به نسل ديگر را در مقام نقش بر آب كردن فخر فروشيهاي يهوديان صدر اسالم مي

ته افـراد و  دانـد تـا روز قيامـت، پيوسـ     اند، بلكه از اين روست كه خداي متعال مي كرده سبب گناهاني است كه اجداد يهوديان مي
آميـز   دارند؛ همينها هستند كه مورد خطابات مالمت روند و دست از كفر و ظلم بر نمي گروههايي از يهوديان به راه پدران خود مي

  .)108 - 106: همان مصباح يزدي،( شوند كريم واقع ميقرآن 

 'Z3 

شود، اما بنـابر آنچـه    يات تلقيآ گونه ايناز  يد مطهريدگاه شهيل ديبد يريتواند تفس يمبيان استاد مصباح ن يا سنده،يگمان نوبه 
  . ستيشان نيا دگاهيد برموجه  ياشكالن آمد، در قوة يشيدر فقرة پ

 احک�م ا26<�?� ا�Mم. ٨

منكر و امثال آن، لزوماً تابع اصالت جامعه نيست و بنـابر   احكام اجتماعي، مانند اولويت پيامبر و امام، امر به معروف و نهي از
از منكر در بر دارندة خير عمومي است و تا زماني  يمثال، امر به معروف و نه يبرا. توان داشت لت فرد نيز چنين احكامي مياصا

كه همة راهها بر تبيين فردگرايانة اين احكام بسته نشده است، نمي توان آن را دليل بر اصالت جامعه از ديدگاه قرآن و اسـالم بـه   
  . حساب آورد

٩ . ��3 !�Iروا*�د 

  :فرمايد اشاره شده، مياستاد مصباح در نقد استناد به روايت 
» يـك تـن  «مؤمنـان را   .2؛ گيـرد  كـه تنهـا مؤمنـان را در بـر مـي     شود، بل را شامل نمي  افراد جامعه ةهم ،اين سخن .1

احـد  بلكـه شـبيه يـك و    ،مؤمنان يك واحد حقيقي نيست ةانگارد؛ يعني جامع مي» شبيه يك تن«داند، بلكه  نمي
   .حقيقي است

در واقع سخن آن حضرت در مقام ترغيب مؤمنان به همكاري و همدردي با هم است، نه در مقام بيان يك حقيقت فلسـفي و  
  .)109: همان( جامعه شناختي

 �1�23 

خود را به  استاد مطهري مدعاي. است يتر يشتر و قويب يازمند پشتوانة استداللينظر شهيد مطهري پيرامون وجود حقيقي جامعه ن
اسالم و قرآن مستند كرده و تبيين خوبي از اصالت توأمان فرد و جامعه ارائه كرده است، ولـي بيانـات وي از نقـص و اشـكال و     

كاوش مباني فلسفي نيز از نظر ايشـان  . اي نكرده است شان به معاني مفاهيم كليدي ومقدمات بحث اشارهيا. ابهام نيز خالي نيست
  . كند رو، براهين ايشان كمتر رنگ و بوي عقلي دارد و برخي تبيينها نيز ناگويا جلوه مي ز اينا. مغفول مانده است

هايي چون امت، كه براي گروهي از انسانها بـه كـار    انطباق واژه. گر سو، لفظ جامعه و مجتمع در قرآن به كار نرفته استياز د
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آن دسته از آيات قرآن كه بيـانگر اصـالت جامعـه بـه نظـر      . استنقاش پذير  ينيع يقت شخصيرفته است، بر جامعه به مثابة حق
ل موجود، يبنابراين، با استناد به دال. البته اين امر اثباتگر اصالت فرد محض هم نيست. نيز دارد يآيد، قابليت تبيين اصالت فرد يم

اين باره به دقتهـاي فلسـفي بيشـتر، كـاوش     نظر يقيني در  .توان از قرآن كريم وجود عيني يا اعتباري جامعه را برداشت نمود نمي
 . شناختي و انسان شناختي نياز دارد مباني هستي
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است كه لفظ امـت در قـرآن مـرادف جامعـه       استاد از اين آيات، براي اثبات ديدگاه ياد شده، مبتني بر اين فرض ةاستفاد). 1(
  .شده است  رفتهاز جهاتي بر آن خرده گ ،ولي چنان كه خواهد آمد ،است
اين وحدت در ديدگاه اصالت جمعي، حقيقي . باشد و وحدت از لوازم آن است مي »پيوندد به هم مي«به معناي » يجمع«). 2(

  . و در ديدگاه اصالت فردي، اعتباري است
و ضُرِبت علَيهِم الْمسكَنَةُ ...  لَّةضُرِبت علَيهِم الذِّ«: خوانيم آل عمران مي 112 ةدر آي .آل عمران 112بقره و  79 ةمانند آي). 3(

جا يافت شوند مهر ذلت بر آنان هر ؛ يعتَدون ذلك بِأَنَّهم كانُوا يكْفُرُونَ بĤِيات اللَّه و يقْتُلُونَ الْأَنْبِياء بِغَيرِ حقٍّ ذلك بِما عصوا و كانُوا
اينها . كشتند ورزيدند و پيامبران را به ناحق مي كفر مي اشده، چرا كه آنها به آيات خدو مهر بيچارگي بر آنها زده ... خورده است

   ».نمودند تجاوز مي) به حقوق ديگران(به خاطر آن است كه گناه كردند، و 
  . 223 - 218 /1 :مجموعه آثار: به بنگريد .استاد مطهري نيز فقدان حيات اجتماعي در آخرت را باور دارد). 4(
و  74 ،32 :همانمصباح يزدي، (وحدتي مفهومي و نوعي است، نه وجودي و شخصي  ،اين وحدت ،به نظر استاد مصباح). 5(
   .)74: همان( حقيقي و مساوق آن است، نه وحدت مفهومي ،)32: همان(، و اين وحدت حقيقي است كه صفت وجود )93

نيز  7 آية زمرسورة  ، و18 آية فاطرسورة  ،15آية  اسراءسورة ، 164 آية انعامسورة  در» وِزر أُخري ةٌال تزر وازر«جملة ). 6(
  . آمده است

  



�   � �%Q��Q+ي و هس� ��u (س���)�E� ٢٩  � )��رس) و 

���� آ2��

  .......................................................................................................................    

  قرآن كريم .1
  .ق1387نا، اول، بيروت، بيصبحي ، البالغه نهج .2
 .1388، 2، شپژوهش نامه علوم و معارف قرآن كريم، »مفهوم شناسي امت در قرآن و اجتماع«حمدي، ظهير، ا .3

   .1380، 14ش  سال چهارم ،علوم سياسي، »ي و هستي جامعه از ديدگاه استاد مطهريچيست« حميد، ،پارسانيا .4
، تحقيق و تنظيم مصطفي خليلي، قم، مركز نشـر اسـراء،   )تفسير موضوعي قرآن كريم( جامعه در قرآنجامعه در قرآنجامعه در قرآنجامعه در قرآنجوادي آملي، عبداهللا،  .5

1387. 

 .1387، 126، ش معرفت ،»اصالت فرد يا جامعه؟ چالش فالسفه«خليلي، مصطفي،  .6

، 42ش ، قبسات، »يزدي اصالت فرد، جامعه يا هر دو، بررسي تطبيقي آراي استاد مطهري و استاد مصباح«، حسين، سوزنچي .7
1385.   

 .ق1392، االعلمي مؤسسة، بيروت، الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيد محمدحسين،  .8

  . ق1404، مؤسسة الوفابيروت، ، بحاراالنوار، محمد باقر، مجلسي .9
، تهران، شركت چاپ و نشر بين الملل، سازمان تبليغات اسالمي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآنجامعه و تاريخ از ديدگاه قرآنجامعه و تاريخ از ديدگاه قرآنجامعه و تاريخ از ديدگاه قرآنيزدي، محمد تقي،  مصباح .10

1379. 

 .1372قم، انتشارات صدرا، اسالم و مقتضيات زمان، اسالم و مقتضيات زمان، اسالم و مقتضيات زمان، اسالم و مقتضيات زمان،     مطهري، مرتضي، .11

  .تا بي ، قم، دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم،جامعه و تاريخجامعه و تاريخجامعه و تاريخجامعه و تاريخ    ،ـــــــ .12
 .1375، قم، انتشارات صدرا، فلسفه تاريخفلسفه تاريخفلسفه تاريخفلسفه تاريخ    ـــــــ، .13

   .1373 ،قم، انتشارات صدرا ،به ضميمه شهيد ×انقالب مهدى قيام و    ـــــــ، .14
  .1374، قم و تهران، انتشارات صدرا، مجموعه آثارمجموعه آثارمجموعه آثارمجموعه آثار    ـــــــ، .15
  .ق1408البيت، آل  مؤسسةقم، ، و مستنبط المسائلو مستنبط المسائلو مستنبط المسائلو مستنبط المسائل    مستدرك الوسايلمستدرك الوسايلمستدرك الوسايلمستدرك الوسايل، )ثمحد (، حسين بن محمدتقينوري .16

  
 


