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 چکیده

شک تعامل فرد و اجتماع  یافراد جامعه در ارتباط باشد، ب یربا سا یدبا یرو ناگزاست  یاجتماع یانسان موجود

. برخوردار است یایرینهبودن انسان از سابقه د یو سازنده دارد. بحث اجتماع یانسان، نقش محور یدر زندگ

ماورد توجاه  یصورت ارتکاازبه یا صراحتبا  یو اسلام یغرب یشمندانتوسط اند یخموضوع در طول تار ینا

اسات و از  یابعااد گونااگون یدارا یاهنظر یان. او اثباتا بحث شاده اسات یاآن نف یرامونقرار گرفته است و پ

آن پرداختاه شاده  یاینتوجه بوده و به تبد پژوهش مور ینشود. آنچه در ا یتواند بررسمی مختلف یمنظرها

 یاهبار نظر یمبتنا یاجتمااع یشهاند یلو تحل یبررسموضوع آن از دو منظر است: بخش اول،  ی، بررساست

 یارباه عناوان تقر« فطارت»مفروضه کاه  ینا یرفتنبخش با پذ یناست که در ا یالله شاه آباد یتفطرت آ

 یفااا یانقش عمده یانسان اجتماع ی، ارکان و مبانقلمرو یف،تواند در تعرمی از سرشت مشترک انسان ینید

بار  یانسان اجتمااع یاز الگو یریتصو یالله شاه آباد یتآ یراز آرا و تقر یریآن است تا با بهره گ برو  یدنما

در سه ساط   یشانا یهنظر یامدهایها و پ یت، ظرفها. در بخش دوم پژوهش دلالتیداساس فطرت ارائه نما

( و ی)فطار ینایو د ی، عقلانفسانیکنش ن ین. بنابراو انواع جامعه پرداخته شده است نسان، انواع کنشانواع ا

 یالله شااه آبااد یتآ یفطر یانسان شناسهای یتاز ظرف (یفطر) ینیو جامعه د ی، جامعه عقلیعیجامعه طب

همراه با  یمنطق یلیتحل یوهو ش یمحتوا یلپژوهش که با روش تحل ینا یهایافته، ی. در نگاه کلخواهد بود

در  ی، نقاش محاوریفطار یکه انسان شناسا شودی، اثبات مشودمی یگیرینظام مند پ یروش دلالت پژوه

انساان  یادیاز عناصار کل ی، بخشایباودن فطار یدارد و اجتماع یالله شاه آباد یتآ یاجتماع یهایشهاند

 یانتوان گفت هاد  امی در انتها .دهدیرا شکل م یالله شاه آباد یتا یاجتماع یهایشهاند یفطر یشناس

                                                 
  دانشگاه باقرالعلومیفلسفه علوم اجتماعارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 یاهنظر یاز کارکردها یابزرگوار و نشان دادن گوشه یمحک ینا یاجتماعهای یشهبا افکار و اند ییرساله آشنا

 .باشدیم یدر حوزه اجتماع و کنش اجتماع یشانفطرت ا

 .ی، شاه آبادی، کنش اجتماعانسان، فطرت :های کلیدیواژه
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 مقدمه

عقال و تفکار  ییو تواناا یاروموجاودات از ن یراست که برخلا  ساا یانسان موجود

بشار از  یجامعاه بارا یلکاردن و تشاک یزنادگ یاجتمااع ین،برخوردار است. افزون بر ا

 یاداپ یالتما یاجتمااع یباه زنادگ یانفراد یستاوست. انسان از ز یاتارکان ح ینترمهم

را وادار کرده اسات  یاوست. آنچه آدم یعتجزء سرشت و طب یاجتماع یستنکرده، بلکه ز

از  یمنادو بهره یزندگ یعیطب یازهایتن دهد، ن یگرانو تعامل با د یاجتماع یتا به زندگ

و  یمااد یو رشاد و تعاال یساتنبهتار ز یبرا یگراند یو عمل یتلاش فکر یدستاوردها

 یعایطب هاایرفع حاوائ  و بارآوردن خواساته یها براو تلاش یازهان یناست. هم یمعنو

است  یاجتماع ی. پس انسان موجودآید¬یبه شمار م یجامعه بشر یجادا یسرچشمه اصل

 یبه زنادگ یلاست. تما یزانگر ییدارد و از تنها یلبه سمت اجتماع تما یعیطور طبکه به

اسات و گذاشته شده یعهها به ودساخت اجتماع در سرشت انسان یبرا یو آمادگ یاجتماع

اسااس  یانو بر ا شوندیم یدهو اجتماع کش یاجتماع یبه سمت زندگ یها به طور فطرآن

 یتنها زنادگو ناه پردازنادیم یازن یشضمن دخالت در ساخته شدن جامعه، به ساختن خو

 . یستهم ن یرپذندارد بلکه امکان یاو مفهوم یبرا یانفراد

 یانساان از جملاه اماور یزنادگ یو ساحت اجتماع یروابط اجتماع یبررس یطرف از

مطار   یشاناختو روان یاجتمااع ینی،است که اگرچه به طور پراکنده، همواره در علوم د

 اند.بودن انسان توجه کرده یفطرت به اجتماع یهعلوم کمتر از زاو ینبوده، اما ا

همواره  یاسلام یمباحث انسان شناس ترینیادیاز بن یکیعنوان آنجا که فطرت به از

 یبرحسا  مباان یشامندمسلمانان قرار گرفته و هر اند یلسوفانو ف یشمندانجه اندمورد تو

قلمرو  یفتعر یناز آن ارائه کرده است، بنابرا یخاص یرخود تفس ینید یشهعام و خاص اند
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 یشاهرا در ابعاد مختلف اند هایی¬دلالت یشمندآن اند یداز د تانواع فطر شناسی¬و گونه

 است.او داشته یو اجتماع ینید

 یاهنظر گاذارانیانو از بن یشانادشناس ژر اسلام یککه در مقام  یشمندانیجمله اند از

 یشاهدر اند یرگاذارشااخ،، ناوآور و تأث یهااز چهره یکی شکیبوده و ب یرفطرت در قرن اخ

رون فطرت، د یهدر نظر یشانا یافتاست. ره یآبادشاه اللهیتآ رود،یمعاصر به شمار م یاسلام

از پشاتوانه  یو پاردازییاهنظر یشترب حالیناست. درع یعرفان یکردبا رو یختهناً آمیاو اح ینید

( 23، ص8381 ی،مرتضاو یدر)ح« فطرت یلسو ف» روینبرخوردار است و ازا یو عقلان یفلسف

 لق  گرفته است.

باودن فطارت در  «یهمگاان»و  «یراکتساابیغ» یژگیعلاوه بر و یشاه آباد اللهآیت

و « از خطاا یتمعصاوم»، «باالقوه باودن»چاون  یگرید های¬یژگیها، به وانسان یانم

 یلو تبد ییرقرآن، قائل به تغ یهبراساس آ یشان. اکند¬یاشاره م یزفطرت ن« ثابت بودن»

شادت و ضاعف  یو دارا یکیفطرت را تشک اییاما براساس مکت  صدر یست،در فطرت ن

 کنار را ها¬بر آن است که هرچه انسان احتجاب یه،و ثانو یهفطرت اول یرشدانسته و با پذ

 .کندیکه همان کمال متعلق است حرکت م اولیه فطرت سمت به بگذارد

 ینکه به قاوان داند،یم یو مدن یذاتاً اجتماع یانسان را موجود آبادی¬شاه الله¬آیت

 ین،ابرااسات. بنا یازمنادن یو معناو یکننده تکامل ماد ینو تأم ساز¬ینهزم یهاو برنامه

فطارت  یاتباا محور یو اجتمااع یاسیس ی،مختلف اخلاق یدرصدد ارائه راهکارها یشانا

  یرد؛انسان را فراگ لتکام یراست که تمام گستره س

کردن فطرت است. هر  یدارب یاری،حرکت تکامل اخت یگام برا یناول یشان،ا یدهعق به

 یهاخواساته یشود و احتجاب را کنار گذارد، در جساتجو یدارگاه فطرت از خواب غفلت ب

و  یابه سعادت دن ی،و انفاس قدس ینو در پرتو نور د خیزدیخود برم یو کمالات واقع یدرون

 .شودیآخرت نائل م
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فطارت  یاهدر نظر یانسان اجتماع یمفهوم بندی¬پژوهش افزون بر صورت ینا در

گرفتاه  یپا یازن یکنش اجتمااع یشناس-نهآن در گو های¬دلالت آبادی،¬شاه الله¬یتآ

اند. -پرداخته یمختلف به مقوله کنش اجتماع یمختلف از منظرها یشمندانخواهد شد. اند

در رابطاه باا  یفلسف هایفرضیشو پ انیبر مب یمبتن یاتنظر یناز ا یکبدون شک هر 

 یدر باب کنش اجتماع یمتفاوت یدگاههاید یل،دل ینانسان و جهان است و به هم یهست

 یات،کاه بار محور یآبادشاه اللهیتآ یطبق مبان یم،اساس معتقد برهمین. اند¬ارائه کرده

 ارائه کرد.  یاز کنش اجتماع یمتفاوت یلتحل توان¬یفطرت است م

 اللاهیتفطرت آ یهو ابعاد نظر یستیچ یاست تا با بررس ینبر ا یپژوهش سع ینا در

آن را  یهااستخراج کرده و دلالت یهنظر یناجتماع را بر اساس ا رابطه انسان و ی،آبادشاه

 .ییمروشن نما یکنش اجتماع یالگوها یشناسدر گونه
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 آبادیآیت الله شاهاز نگاه حقیقت انسان 

انسان دارای دو بعد مادی و ملکوتی است که بعد مادی آن هماان کالباد طبیعای و 

رو  الهی است که در کالبد آدمی دمیده شاده  او بدن عنصری است و بعد ملکوتی باطنی

ای که تعلاق ، دو جنبه دارد جنبهشودتعبیر میقل  و دل نیز به  از آناست. رو  الهی که 

گویند و جنبه دیگر، جنبه تجربی اسات کاه تدبیری رو  به بدن است که به آن نفس می

 .استمتعلق به عالم ملکوت 

مان عباارت اسات از آن حقیقات »کند: به این مطل  این گونه اشاره می آبادیشاه

)رو ( و )تن( عبارت است از آن حقیقت جاهله. تن، معبد و مساجد و مادرس رو   مدرکه

ش را در اینجا به وسیله تن رفع کند و به مقام قرب باه حاق نائال جوایحاست. رو  باید 

 (83 ص ،8381 تهرانی،) .ت من باید کوشیدو در تربی شود؛ پس متوجه من، باید شد نه تن

طبیعات  من( و حقیقت او غیر از طبیعت اوست،) خود آدمیآبادی، الله شاهاز دید آیت

او مادی و جسمانی است، اما حقیقت او مجرد و غیرمادی است. ایان گازاره کاه حقیقات 

نیز از منظر مرحوم شاه آبادی فطری است و دلایلی که ایشان  آدمی غیر از طبیعت اوست،

گیرد عبارتند از: فطرت عالمه، فطرت عاشقه، فطرت کاشفه، برای اثبات این معنا به کار می

او با استفاده از این پن  برهاان فطاری نشاان  ؛خواهیفطرت راحت طلبی و فطرت آزادی

نه علم به خاویش دارد و ناه عشاق باه  دهد که حقیقت آدمی مادی نیست؛ زیرا مادهمی

 (.383 ص ،)همان خواهد و نه آزادیت، نه راحتی میخویش و نه خودخواه اس

داند و معتقد است کاه رو  می نایشان رو  را علت ایجابیه و قوه فاعله نسبت به بد

  دارای وجود، حیات، علم، قدرت، و مشیت است.

ست به وجود و حیات و علم و قادرت و و علت ایجابی بودن، محتاج ا یتلعچون فا»

عالم است حی  شود که رو ، موجودیرو ، بدن را، کشف می ظعشق و مشیت، پس از حف
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 «.شود که رو  عالم است باه خاودشبه بدن و حاجت آن، بلکه از علم به بدن کشف می

 (833ص )همان،

نفاس » ویادگداناد و مایرا مقدم بر رو  میتن ایشان به پیروی از مکت  ملاصدرا 

خلقا ه نااآید)ثم انشاست و با کمال بدن مادی، رو  انسانی به وجود می« جسمانیة الحدوث

 آباادی،شاه) آید.داند که از حرکت اجزای مادی پدید میآخر( او رو  را نخست بخاری می

نابراین انسان دو بعد مادی و ملکوتی دارد و مانند قدما معتقد است کاه ( ب833ص ،8381

در  سمادی و بُعد ملکوتی در به وجود آمدن رو  نقش مادر و پدر را دارد. نخست نفابعد 

گیارد و از عاالم یابد و بدین خاطر نیز بادان خاو مایدامن مادر یعنی طبیعت پرورش می

تن( را ) نفس( است که مادر) ماند و همین طفلا دارد غافل میملکوت که نقش پدر آن ر

 (88 ص ،)همان شود.می تن( آن ظاهر) ادرکند و بعد، کمال ماداره می

او بدن بذاته مرده و رو  بذاته زنده است و هنگامی که اعضای بادن متوجاه  از نظر

برق  مانندشوند و آثار حیات در حرکت، رشد، احساس و ادراک است و رو  باشند، زنده می

 .دگیارل میوهای آن حواس پنجگانه شکشود و از پرتهای بدن میموج  روشنایی لامپ

 (200ص )همان،

جسمانیة الحادوث( اسات و پیادایش ) ل از بدن و رو بنابراین از نظر ایشان انسان متشکِ

 .خر از آن و پیوسته عجین با آن است نه منفصل و جدا از آنأرو  بعد از پیدایش بدن و مت

نفس موجودی دو بعدی شامل بعد مادی و بعاد  طور که پیشتر آمد، همانبه عبارت دیگر

و  لاکشاده اسات عاالم م افاضهملکوتی است که اولی از طبیعت برخاسته و دومی از ملکوت 

، 8381 آباادی، . )شااهملکوت در پیدایش نفس، نقاش ماادر و پادر در پیادایش فرزناد را دارد

و رو  رابطه راک   و از سوی دیگر وی پیروی از مکت  صدرایی در نسبت میان بدن (831ص

نماید، بر این می را مطر « رابطه تدبیری»پذیرد و در عوض نمی و مرکوب ظر  و مظرو  را

 .(14 )همان، ص دن است و با آن رابطه تعلقی دارداساس رو  مدبر ب



 یعلوم اجتماع یژهو، 0833، تابستان 83شماره   011

 

 آبادیشاهالله نگاه آیت ازفطرت 

فطارت حاس، خیاال، آبادی انسان را مفطور به چهاار الله شاهطور که بیان شد آیتهمان

داناد و ان این چهار فطارت، دو ماورد آن را فطارت الهای مایمیداند؛ اما از عقل و عشق می

ساتدلال ایشاان دربااب ( ا23 ص ؛ )همان،«علم و عشق است مراد از فطرت الهی،» گوید:می

تعالی، کماال صار  ق : ذات مقدس حاز این قرار استاختصاص فطرت الهی به علم و عشق 

براین همه کمالات، از جمله علم را دارد. از ساوی دیگار ملااک عشاق، ادراک کماال است. بنا

تر باشد؛ عشق نیز بالاتر است. پاس حضارت حاق، کاه است. هرچه ادراک، بالاتر و کمال قوی

عین کمال و ادراک و عالم به ذات خود است، عین ابتهاج و عشق است و هیچ عشقی بالااتر از 

سرشته شده، بار مبناای عشاق و « الله» ین وجود انسان که بر فطرتشود. بنابراآن تصور نمی

کماال  ئقشاهد این ادعا این است کاه انساان خاود را عاشاق و شاا ابتهاج آفریده شده است.

 .کنده عشق صعود مییابد و در صورتی که فطرت او شکوفا شود، به قلّمی

مراتا  پاایین گرفتاه تاا )از  ای است که دارای مرات  نامتناهیعشق، حقیقت یگانه

عشاق آفریاده  بر مبنای فطرت الهی« الله» درجات بالا( است. انسان به عنوان مظهر اسم

در  ترین درجات ظاهر ساازد.تواند عشق الهی را در عالیشده و تنها مخلوقی است که می

از یابد. عشق به معشوق نیاالله و بقای بالله ظهور میفی نایعشق لاهوتی، مرات  عالی ف

سار بار  کاز عاالم ملا هدارد و معشوق هر کس، متناس  با مرتبه عشق اوست. انسان، ک

بنابراین نخساتین . یابدبیند و با علم حضوری، به خود علم میآورد، نخست خود را میمی

)فطارت عاشاقانه(،  )فطارت عاالم( خودپساند معشوق او، خود اوست، از این رو، خاودبین

 )فطارت آساایش )فطارت آزادی( و راحات طلا  زادی طل )فطرت کاشفانه(، آ یأخودر

سرگرم است، به وصال معشوق حقیقی  ،دوستی( است. تا زمانی که انسان به معشوقة نفس

درست است که نخستین معشوقه انسان، خود اوست و هیچ ایرادی بر ایان امار  ؛رسدنمی

تر سیر کند. دارایی واقعی وارد نیست، باید کم کم از این زندان خارج شود و در مرات  عالی
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انسان، همین ظهور عشق است؛ یعنی فصل ممیز انسان از دیگر آفریدگان، عشق لااهوتی 

رسد، بلکه بایاد مرتباه یابد و به کمال نمیی عقل جبروتی، تمایز نمیاست. او حتی با تجلّ

 گستره سیر انسان )کون جامع( که همه مراتا ( 23 ص )همان،عشق الهی را درک کند. 

تا  «لم یکن شیئا مذکورا»نهایت است؛ یعنی خلقت در وجود او به ودیعت گذاشته شده، بی

 شود؛ و رسیدن به مقامرا شامل می (3 آیه نجم)  «دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی»

به لقبی مشهور  ءسر است و از این باب است که هر یک از انبیاتنها با عشق میّ« ادنی او»

... اما تنها پیامبر بزرگ اسلام است کاه باه لیم الله، حشمت الله، رو  الله واند مانند کشده

 .رسیده است« ادنی او» و عشق به مقام راق ح ّمفتخرند زیرا که با بُ« حبی  الله» لق 

ن خواهد بود، انسان هم مفطور به علم است و آ نسان عالم به کمال مطلق و عاشقا

م مفطور به عشق و همانطور که گفته شد، در انسان علم و عشق دست کم در دو سط  ه

شود، وقتی به خود وجود دارد. انسان در گام اول به ذات خود علم دارد و لذا عاشق خود می

یابد، متوجه کماال نگرد و خویش را فاقد کمال لازم برای معشوقیت میو نواق، خود می

 و« حنافات» ورزد. به همین دلیل است که پروردگاار سابحانمطلق شده، به او عشق می

َ» را در آیه فطرت، قید طل  عاشاق مقارر فرماوده اسات« اعراض» َقَ اَ ف  َمَو  َجه  َلَ َک  َلَین  
َ  .(13 ص 8381 ،ابادی شاه) «نیفاَ ح 

 ایت الله شاه آبادیانسان اجتماعی بر پایه نظریه فطرت 

 اصالت فرد یا اصالت اجتماع -1

یکای  .مطر  اساتدر میان اندیشمندان اجتماعی در مورد اصالت فرد یا جامعه دو نظریه 

و قاوانین  شاود بر اساس این دیدگاه فارد بایاد از حاداکآر آزادی برخاوردار ؛نظریه اصالت فرد
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اجتماعی باید به حداقل برسند تا کمتر انسان را محدود کنند. آنچه در جامعه غربی حاکم اسات 

 .ت گرفته استألیبرالیسم هم از آن نش همین گرایش فرد محوری و فردگرایی است که

نظریه دوم اصالت جامعه است، بار ایان اسااس قاوانین بایاد فراگیار باشاد و هماه 

 را فرا گیرد. های زندگی بشرعرصه

از دیدگاه اسلام همه شئون زندگی انسان با سرنوشت ارتباط دارد یعنی هر گونه تلاش 

 ،8381 مرتضاوی،) .در این زندگی در سعادت ابدی یا شقاوت ابدی ما تأثیر خواهد داشت

آبادی پس از رد کسانی که باه اسالام فاردی قناعات الله شاهاساس آیت ینارب (833 ص

  وید:گاند میکرده

فرماید به تنهایی نمااز نمی قرآن کریم با اسلام انفرادی مناسبت ندارد زیرا که قرآن»

 قارآن« اقاماه صالوت را برعهاده مسالمین گاذارده ،کن بلکه علاوه بر آن تولید نمازگزار

ر عاالم، از نما بلکه علاوه بر آن حفظ عقد و مناع از وقاوع زناا را د فرماید از زنا تحرزنمی

یعنی دستورات فردی به جاای خاود  (43 ص ،8381 ،آبادی شاهه )مقرر فرمود وظایف ما

و چاون در شاذره المارام » ولی مرام اسلام نوعی است. چنانچه در جای دیگاری فرمایاد:

گرچاه ( 13،ص)هماان «مرام اسلام مرام نوعی است توضی  مرام اسلام شد معلوم شد که

 شانیا نی. بنابراستندیغافل ن زیاما از فرد ن دهندیاصالت را به اجتماع م آبادیشاه اللهتیآ

 یایفارد( و فردگرا ی)حرکت از جامعاه باه ساو شناختیروش گراییکل کردیاز هر دو رو

آن  یامادهایو پ یکانش اجتمااع نیایجامعه( در تب ی)حرکت از فرد به سو یشناختروش

 .برد¬یبهره م

 ملاک انسان اجتماعی -2

اجتماعی بودن و اجتماعی شادن را بار اسااس دو بعادی باودن آبادی ملاک الله شاهآیت

داند کاه فاوق های والای انسانی میانسان در سعادت دنیوی و اخروی و به دست آوردن ارزش



 013 ...آن در یهاو دلالت یالله شاه آباد یتفطرت آ یهبر نظر یمبتن یانسان اجتماع 

 

ت و بر اساس فطرت انسانی است. از نظر ایشاان اسالام عقل و برخاسته از تعلیمات وحی و نبوّ

بر اساس این بنیادهای فلسفی و اعتقاادی  دارای بنیادهای فلسفی و اعتقادی مشخ، است و

جامعه و جهان، دارای جهاان بینای و جامعاه شناسای و انساان شناسای خااص  درباره انسان،

به فطرت انساانی  ءتوحیدی است. جهان بینی توحیدی و مبانی اعتقادی اسلام که با وجود اتکا

های اسلامی در تماامی زمیناه شود بر همه مسائل و دیدگاهیل عقلی و فلسفی استنتاج میدلااز 

های اجتمااعی اسالام جااری و در ین جهان بینی چون روحی در کالبد اندیشه. اها حاکم است

ی است بر اسااس ایان دیادگاه توحیادی اسات کاه در اسالام همه شئون حیات بشری متجلّ

ا بار گیرد و اراده خدحاکمیت انسان بر سرنوشت جمعی خویش از رابطه انسان با خدا نشأت می

اسلام را دو مرام اسات اول: » گوید:آبادی میالله شاهسرنوشت او حاکم است. براین اساس آیت

 (18ص )همان، «حفظ اختصاص حکومت مطلق به قرآن مجید...

مت بر اایشان معتقد است سعادت در گرو وحدت و پیوند اجتماعی و حرکت مشترک 

هات مقصاد معینای انتخااب کارده روی خط و راه مشخصی است که آن را آگاهانه در ج

 (13ص ،)همان است.

احتیاج به تشاکیل اجتمااع و  ،از نظر ایشان برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی

شود. زیرا رشد فضایل در جامعه مدینه فاضله داریم که این امر با اسلام انفرادی محقق نمی

است که این امر بر عهده صاحبان فضیلت نهاده شده اسات و هار مسالمان وظیفاه دارد 

در ایان  مند است، دیگران را نیز راهنماایی وافزون بر این که خود از فضیلت بندگی بهره

گونه که برخورداری از دانش فضیلتی برای دانشامند اسات، میدان شریک کند؛ زیرا همان

بیسواد درخششی نخواهد داشت؟ چرا که هنگامی ارزش آن قابل تقادیر  وامعدر بین ج اما

است که دیگران بتوانند این فضیلت را درک کنند بنابراین وظیفه دانشمند است که هم بر 

اید و هم افراد جامعه خود را تربیت کند تا بدین وسایله جهال و ناادانی از فزادانش خود بی

 جامعه رخت بربندد.
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 بنابراین با توجه به اینکه مرام اسلام نوعی و اجتماعی اسات، هاد  دساتورهای آن

انساان  (41ص )همان، رهنمون کردن انسان به کمال مطلق است.و  جوامع بشری صلا 

تعاالی و رشاد  ،آورد و اجتماع باعث شکوفاییت را به دست میدر اجتماع بسیاری از کمالا

. در شاودت مایفطرت به سوی کمال و مرحله عالیه فطرت که همان فطارت عشاق اسا

شهوات و زخار  و  ح  ، یعنیتواند بسیاری از احتجابات فطرتاجتماع است که انسان می

اشتن احتجاباات و مصاادیق آن کنار گذاشته و با کنار گذاند آمال دنیا را که معشوق کاذب

دهند و انسان را به حقیقت فطرت اولیه خاود ها جای خود را به کمال می،بسیاری از نق

، انساانیفطارت به عبارت دیگر  کند.که کمال و عشق به کمال مطلق است رهنمون می

و این گرایش به کمال مطلق در وجود هماه  عاشق کمال مطلق است فطرتی تشکیکی و

تواناد نهادینه شده است و انسان انفرادی، انساان کامال نیسات بلکاه انساانی می انسانها

بناابراین بارای  ؛کمالات را به دست آورد که در اجتماع زیست کناد و خاود را رشاد دهاد

 رسیدن به فطرت عشق کامل باید انسان اجتماعی باشد و اجتماعی زیست کند.

 شواهد انسان اجتماعی -3

شاود دال بر اجتماعی بودن انسان استخراج می یآبادی شواهدشاهالله از بیانات آیت

 :شودبه چند نمونه آن اشاره میادامه که در 

 نقل

بلکه اسالام، دینای  ،ایشان معتقد است که قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد

 :فرمایداجتماعی است و می

فرماید به تنهایی نماز مینقرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد؛ زیرا که قرآن »

کن بلکه علاوه بر آن، تولید نمازگزار و اقامه صلوة را بار عهاده مسالمین گاذارده. قارآن 



 000 ...آن در یهاو دلالت یالله شاه آباد یتفطرت آ یهبر نظر یمبتن یانسان اجتماع 

 

ما. علاوه بر آن، حفظ عقد و مناع از وقاوع زناا را در عاالم از ن از زنا رزفرماید تنها تحنمی

 ( 43ص ،8381 آبادی، شاه)  «مقرر فرمود...وظایف ما 

 امت و «رهبری» امامت

ترین عامل پیوند اجتماعی، حرکت مشترک امات بار روی در فرهنگ اسلامی اساسی

خط و راه شخصی است که آن را آگاهانه در جهت مقصد معینای انتخااب کارده اسات و 

است. از ایان رو، دو واژه لازمه این نوع وحدت و پیوند اجتماعی، رهبری و امامت مشترک 

امام و امت در تحلیل نهایی دو معنای متلازم و به تعبیر منطقی، نسبی و متضاایف دارناد. 

دو اصال متلاازم ا )امامت( و اصل اخوّت ر آبادی اصل نبوت و ولایتالله شاهآیتبنابراین، 

 اسلام که بهمعار  و حقایق دیانت در حدود ممالک  بسط» گوید: )اصل اول(شمرده و می

نبوت و ولایت و ارتباط به مقام مقدس ایشاان و اجتنااب از خلاط و  )ریسمان(ط یمنزله خ

اصل دوم( توسعه )« واعتصمواَبحبلَاللهَجمیعاَوالَتفرقوا» آمیزش با اجان  است که فرمود

 )رشاته، اجتماعات مذهبی برای ارتباط و دوستی متدینین با یکدیگر کاه باه منزلاه خایط

 چنان که فرموده: ت استاخوّ ریسمان(

«َ ْ َإ  َه  ت  ْعم  ن  ْحُتْمَب  َب  ْْ
 
أ ُكْمَف  َُقُلَوب  ْی   َب 

ف  لَّ
 
أ َف  اء  ْعی 

 
ْذَُكْنُتْمَأ ْیُكْمَإ 

ل  َع  ه  َاللَّ ت  ْعم  اْذُكُرواَن  َاو  ان   «و 

رضی تحصیل لباس تقوا و عو  به واسطه این دو خیط طولی» (13ص ،8381 آبادی، شاه)

 «کفر و نفاق و فساد را از عالم، قلع و قمع نماییدجندالله نموده و لشکر 

 فرماید: و نیز در جای دیگر می

ُقوا» آیه شریفه بقوله تعالیصدیر از ت» رَّ ف  َت  ال  اَو  یع  م  َج  ه 
َاللَّ ْبل 

ح  ُمواَب  ص  اْعت  و تذییل آن  «و 

، قارآن را شود که خداوند عاالمفاد میستم آیه، چنان از« واذكرواَنعمهَاللهَعلیكم»ه به قول

ت انسان تا فهمیده شود که که حبل الله است از عرش الرحمن نازل فرموده بر عرش اخوّ

ت مسلمین است و البته نتوان قران عظایم را باه مستقر قرآن و نوامیس الهیه، جامعه اخوّ
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ت انسانیت آن را مانند تاج کرامات انفراد نگهداری نمود بلکه باید ایادی متحده جامعه اخوّ

 (14ص )همان، «ر نهاده تا مایه افتخار دنیا و آخرت گردد.بر س

 قوانین اجتماعی اسلام

 قوانین اسلام بر دو گونه است؛ قوانین فردی که مربوط به زندگی شخصی افراد است

قوانین اجتماعی که شامل قوانین مدنی، قوانین جزایی، قوانین تجاری، روابط دولات باا  و

شاود. احکاام و قاوانین قوانین روابط ماردم باا یکادیگر مایمردم و قوانین بین المللی و 

اجتماعی اسلام، تدبیری برای حفظ و سلامت روابط اجتماعی افراد جامعه برای رسیدن باه 

 فرماید:ایشان می (23 ص ،8 ج یزدی، مصبا ) مدینه فاضله است.

اند تدابیر الهیهات را که سیاسات اسلامیه گویند از جهت آن است که آنها حدود و دیّ»

زیرا که معلوم است قصاص که اعدام شخصی  برای جلوگیری از منهیات و پیشرفت اوامر،

است در مقابل اعدام شخ، دیگر، اگرچه در ظاهر تکآیر معدوم شده ولی حقیقتااً اعظام 

ُكْمَ» تدبیری است برای حفظ حیات نوع و جلوگیری از ارتکاب قتل نفوس و لذا فرموده: ل  و 
يَا َف  اب  ْلب  يَاْْل  ول 

ُ
اَأ اٌةَن  ی  َح  اص  ص   (10 ص)همان،  «ْلق 

 ناحیه مقدسه اسلام() ایده تشکیل حکومت جهانی اسلام

ذکار « ناحیه مقدسه اسالام» شذرات المعار  عبارت های کتابدر پایان اغل  نوشته

ز قارائن و ؛ اماا ااز این عبارت چیست دقیقا روشان نیسات فلؤاین که مراد م ،شده است

آید که این عبارت جامعه های دیگر موجود است به دست میشواهدی که در برخی نوشته

چون  اما کند.جهانی اسلام است و کلمه ناحیه مقدسه، حضرت امام زمان)ع ( را تداعی می

صاح  این ناحیه در پرده غیبت و در دسترس عموم مردم نیست ناچار باید مردم به نائا  

 .(842 ص ،8381 مرتضوی،) او عبارت است از مجتهد عادلنای  او مراجعه کنند و 
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ناحیه مقدساه، نوشاته  در جواب برخی شبهات پیرامونایشان ها که در بعضی نوشته

 چنین آمده است:

البته  و دعاه، حماه خلاصه آنکه ناحیه مقدسه اسلام مشتمل است بر سه طایفه: رعاه،»

 شاه) «باشندمی )...( ناحیه مقدسه اسلام ةمجتهدین عدول مذه  شیعه طبقه اولی و از رعا

 (813ص، 8381 آبادی،

 اسات چناین آماده اسات در نوشته دیگر که درباره دعاه، رعاه، حماه اسالام نوشاته

ناگزیرند از اینکه باید  «انماَالمومنونَا وه» موج  آیه شریفه مسلمین و مومنین عالم به»

به اساس ناحیه مقدسه اسالام از ساه طبقاه ها نسبت ولی آن ت مرتبط شوند،به خیط اخوّ

ناحیه مقدسه » شود که مراد ازز این دو عبارت معلوم می( ا813ص)همان،  «خارج نیستند

 همان جامعه جهانی اسلام است.« اسلام

توانیم به نوسازی سیاسای در بنابراین از دیدگاه ایشان ما به وسیله جامعه جهانی اسلام می

و  همگرایی و ار توسعه مشارکت سیاسی و توسعه اقتصادی و فرهنگیجامعه دینی براساس معی

تعاملات اجتماعی بار مبناای  طبسط معار  اجتماعی دین دست بزنیم و در جهت تحکیم و بس

 دین فطری حرکت کنیم.

 یشناسی کنش اجتماعاجتماعی در گونه های انساندلالت

 انواع گونه شناسی انسانی -1

داشاته باشاد. برخای  تواناد زوایاای مختلفایشناسای او ماینگاه به انسان و گونه 

 اماانسان شناسی عام را بدون در نظر گرفتن موضوع و جهتی خاص در بردارند،  تقسیمات،

جهات اراده و آگااهی و ( را از 83ص ،8381 تهرانای،) در مقابل برخی تقسیمات، انساان

توان می آبادیالله شاهآیتدهند. از بیانات تعامل با دیگر افراد انسانی مورد بررسی قرار می
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و نظریاه  هچند گونه انسان شناسی را استخراج کرد که در اینجا به چند مورد اشااره کارد

 دهیم.مختار را مورد بررسی قرار می

 انسان من محور، انسان تن محور

س ایان داناد و بار اسااانسان را دارای دو بعد مادی و ملکوتی می آبادیالله شاهآیت

کند که در جستجوی معرفی می «تن» ری راعنصتقسیم ایشان کالبد طبیعی و بدن انسان 

را حقیقت مدرکه و رو  الهی  «من»حاجات حیوانی و راحت طلبی و آسایش مادی است و

حقیقتی انسانی غیار از طبیعات و تان  «من». داند که در کالبد آدمی دمیده شده استمی

فطری اسات کاه در جساتجوی ساعادت دنیاوی و اخاروی و د و اوست که حقیقتی مجرّ

 رسیدن به کمال مطلق بر پایه فطرت است. 

عباارت اسات از آن حقیقات  «تن») رو ( و  کهرعبارت است از آن حقیقت مد من»

باید حوائجش را در اینجا به وسیله تن  تن، معبد و مسجد و مدرس رو  است. رو  .جاهله

نائل شود، پس متوجه من باید شد نه تن و در تربیت من باید و به مقام قرب حق  رفع کند

 (همان) «کوشید

 انسان ظهری و انسان بطنی

توان بر اساس وجه را می آبادیالله شاهآیتانسان شناسی در نگاه های یکی دیگر از گونه

نسان داند و ظهر اظاهر و وجه باطنی انسان ترسیم کرد. ایشان انسان را دارای ظهر و بطن می

هاای نفساانی و زنادگی دنیاوی و )نفسی( انسان است در پای ارضااء خواساته یکه وجه حسّ

های آن است و در این مرتبه انسان مشترک با حیوان است و مظاهر حیوانیت در او غلباه زینت

، خفای، اخفای اما وجه بطنی در نظر ایشان شش مرتبه دارد کاه عقال، قلا ، رو ، سارّ ،دارد

کند برای رسیدن به کماال مطلاق ایان مراحال را انسان بر اساس فطرت تلاش میباشند. می

 یات حضرت حق است نائل شود.پشت سر بگذارد تا به مرحله قدرت نهایی که استغراق در تجلّ
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 حاضر انسان و محتج  انسان

برد که بر بر اساس قرآن و نصوص دینی احتجاباتی برای انسان نام می آبادیالله شاهآیت

کناد و بار اسااس فطارت اگار ایان ای پیدا مایهای هزارگانهاساس آنها انسان مرات  و گونه

 باشد.رسد که همان کمال مطلق میاحتجابات کنار گذاشته شود انسان به مرحله حضور می

 کلی نظریه

بیاان شاد ایشاان  آباادیالله شاهاز دیدگاه آیتطور که در گونه شناسی انسان همان

ای با یکدیگر همپوشانی اما همه آنها به گونه های مختلفی برای انسان ترسیم کردندگونه

شناسی کلی انسان به سه دسته انسان حس محور، عقل محور، دارند. بنابراین در یک گونه

 :شوددین محور تقسیم می

 سان طبیعت محور) نفس محور(ان

دار اداره بادن اسات و در ، نفس انسان در این مرتبه عهاده آبادیالله شاهآیتاز نظر 

ی که خداوند متعال آن را به آنها مجهز ایزرغ جذب مواد طبیعی برای رشد، دفع مضرات با

گی انسان کند و از آنجا که نفس از اولین مراحل زندساخته است، به شیوه طبیعی عمل می

توجاه شاود، باه مهای معنوی با مظاهر حیات در ارتباط است، عادتاً پیش از آنکه به جنبه

 فرماید:پردازد. چنانکه خداوند متعال میهای دلربا و فریبای دنیا میجلوه

«َ َر  ْنط  َاْلُمق  یر  اط 
ن  اْلق  َو  ی   ن  اْلب  َو  اء  س  َالنِّ َم    ات  و  ه  َالشَّ َُحبُّ اس  لنَّ َل  نِّ   َُز   َ ةَّ اْلف  َو  ب 

ب  َالَهَّ   َ َم  ة 
َ ْرث  اْلح  َو  ام  ْنع 

اْْل  َو  م    وَّ َاْلُمس  ْیل 
اْلخ   (84 آیه عمران آل) «و 

زینت بخش زندگانی مردمان، عشق و علاقاه باه لاذت باردن از زناان و فرزنادان و 

 ن تربیت شده و چهارپایان و کشاورزی است.اهای طلا و نقره و اسبانباشته

به شود، زهایی است که انسان از اوان زندگی در دنیا با آنها آشنا میاینها مجموعه چی

حال اگر این علاقه مندی بدان جا کشیده شود  ورزد.گیرد و به آنها عشق میآنها انس می
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د و در ماورای آنها از معنویت و کماال خاود غفلات شوت شخ، صر  آنها که تمام همّ

مندی به آنهاا ه نداشته باشد و علاقهبخش او توجّورزد و به آفریدگار خود و فرامین حیات 

وی را از او دور سازد مقتضی این روش حضور در جرگه حیوانات است که بارای همیشاه 

توان مایه را در میان جانوران به سر خواهد برد و با چنین شرایطی است که نمیعمر گران

آشاامند خورند، میایز طبیعی میآن را در زمره آدمیان به شمار آورد، زیرا جانوران طبق غر

گیاری از زنادگی حیاوانی را آنگوناه این جانوران دو پا شایوه بهره کنند؛و تولید نسل می

کنند که هیچ حیوانی بر آن گونه روزگار نگذراند و از رهگذر زندگی ناسالم آنها انتخاب می

خیارات،  أمنشا آید و آن انساانی کاه بایاد وجاودشفساد و پلیدی در جامعه به وجود می

شود و چنان به نظر آفرین باشد، مایه خرابی و بدبختی خود و دیگران مینیکبختی و نشاط

َ»رسد که از خدا خواسته باشد که : می ق 
َل    َ ْ َم  ة  ر  يَاْلْ   ُهَف 

اَل  م  اَو  ْنی  يَالیُّ اَف  ن  اَآت  ن  بَّ  بقاره) «ر 

ین رو آناان از خیارات و برکاات جهاان ما را در دنیا قرار داده و از ا یخدایا روز( 200 آیه

ْ َ:»فرمایند آخرت نصیبی نخواهد داشت و عاقبتی ناستوده دارند که می َم  ة  ر  يَاْلْ   ُهَف 
اَل  م  و 

َ یب  ص  دن باه افتااخواهد یافت. مقتضای ایان امار ن یو در آخرت نصیب( 20 آیه شوری) «ن 

متناس  با قدرت و کشش آن آن  چراگاه بهایم و جاودانه شدن در آن و روان شدن در پی

ز نظر ایشان این مرتبه انسان، مرتبه نفسانیت اسات کاه گااه ( ا444ص آبادی،شاه). است

گیرد و همتش تنهاا دسات و پاا زدنهاای آید انسان در ردیف چهارپایان قرار میپیش می

هاای حیواناات اسات. و رانای کاه از ویژگیحیوانی است؛ همچون شکم پرستی و شهوت

درندگی و اذیت خلق خدا چیز دیگاری در  که جز برددر وادی درندگان به سر میگامی هن

نتر ای پاییپروراند. گاه انسان در این دو وادی از چهارپایان و درندگان ناچیزتر و مرتبهنسر 

َ»...فرماید:می کند چنانکه قرآناز آنان کس  می َلُّ   
 
َْلَُبَْمَأ َب  َام  ْنع 

اْْل  َك  الَّ  آیاه اعارا ) «إ 

یک چهارپا در برطر  کردن گرسنگی به همان انادازه کاه سایر شاود یاا در رفاع ( 813

کند؛ ولی آنان که در این وادی به چرا شهوت به مقداری که طبیعت اقتضاء دارد بسنده می
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آوری متااع دنیاا تماامی عمار خاود را مشغولند، به این حد قانع نیستند و چه بسا در جمع

آوری آن از مال حرام، مال گردای خویش بیافزایند، چنان که در هصر  کنند تا بر اندوخته

از حاریم مجااز فراتار  پاا راهای شاهوت کنند و در فرونشاندن شعلهدوری نمی ...و یتیم،

کنند و تمام نیاروی خاویش را در سوی شیطان حرکت میهمی نین گاههمچ گذارند.می

کنناد، از ای که خیانات مایبه گونهکنند؛ های ضد انسانی صر  میاعمال خلا  و نقشه

شان انگیزی سب  خرسندیهای معمول آنان است فتنهراهزنی باک ندارند، جنایت از شیوه

های برناماه وجاز ،هاا خاارج اساتاست، و بسیاری از کارهایی که از جدول زندگی انسان

ای ندارند هدر حقیقت چنین افرادی از انسانیت خارج شده و از آن بهر .همیشگی آنان است

اند. در مقایسه با مرات  انساانیت در نقطاه صافر قارار سب  ناخشنودی و خشم الهی شده

زیرا کاه از مظااهر ایان  ،ی از انسانیت نداردحظبنابراین انسان در این مرتبه حقیقتاً  ،دارند

 (821ص، 8381 آبادی، شاه) مرتبه بهیمیت، سبعیت و شیطنت است.

 انسان عقل محور

عقال » کند و دارای مراتبی است که در مرتباهای است که معقولات را درک میعقل قوه

ت، معقولات کند؛ ولی در مرتبه رشد، کمال و شدّمعقولات را به وسیله برهان درک می« بالملکه

« کشاف» شاود. پاسمی« عقل بالمستفاد»کند و از آن تعبیر به را با کشف و شهود درک می

 نویساندگان، از جمعی) ت نورانیت آن.ز عقل در هنگام قدرت و شدّمندی ابهره است ازعبارت 

از نظر ایشان، انسان عقل محور با داشتن این سرمایه اعطایی که خداوند باه او ( 31ص ،8381

تواناد از طریق این مواه  الهی است که می شود وعطا کرده است از سایر حیوانات متمایز می

به مقام ثباوت و ولایات معرفات ، و صفات حضرتش آگاه شود ءاز اسما ،ببردبه معار  الهی پی

کاه از  ،یابد و معاد و اساس زندگی جاودانگی و میزان زندگی با شارافت انساانی آشاکار گاردد

های دائمی آمیزش با ملائکه و جمع میان لذت دنیا و آخرت اسات کاه قارآن از جمله آنها لذت

 اید:فرممی زبان دارندگان این ویژگی چنین بیان
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ارَ »
َالنَّ اب  ه  اَع  ن  ق  َو  ن    س  َح  ة  ر  يَاْلْ   ف  َو  ن    س  اَح  ْنی  يَالیُّ اَف  ن  اَآت  ن  بَّ  (208 آیه بقره) «ر 

پروردگارا به ما در دنیا نیکی و در آخرت نیکی عنایت فرما و ما را از آتش قهر خویش 

 باز دار.

چهارپایاان و وارد شادن در لازمه این لطف و محبت الهی خارج شدن از چراگاههای 

گوییم: عقل در زمینه نفس اثرگذار است؛ است. در این صورت است که مییت جرگه انسان

سازد که یک انسان است کاه ی آماده مییهاای که آن را برای پیشرفت در عرصهبه گونه

ان سازد مطابق فرمدار آن شود تا آنچه را که خود آشکار میاز جهت کیفیت و کمیت عهده

 (441 ص ،8381 ،آبادی شاه) قوای عقلی او باشد.

 انسان دین محور

ایشان  .آبادی تمام معار  دین، در فطرت انسان نهاده شده استالله شاهدر نگاه آیت

 کنند:مراد از دین را اینگونه بیان می

)مراد التازام باه معرفات، التازام باه  به نظر ما دین عبارت است از التزام به حقایق»

ابیم کاه یاعبودیت و التزام به عدالت(. از اینرو هرگاه به کتاب ذات خود نظر کنیم، درمای

معرفت، » ذات ما به امور خاصی ملتزم است، یعنی سه چیز در کتاب فطرت ما مستور است

 (330ص ،8381 ،آبادی شاه) «عبودیت و معدلت

 عبودیت و معدلت این است: منظور ایشان از معرفت،

این که انسان دوست ندارد نسبت به چیزی جهل داشته باشاد و فطرتااً معرفت یعنی 

 به دنبال این است که به همه چیز علم پیدا کند. 

کند و تر از خود خضوع میبرابر موجود کامل عبودیت یعنی اینکه هر انسانی فطرتاً در

نعم، احتارام مقتادر، )مانند احترام حاضر، احترام مُا دلیل این امر نیز انواع احترامات فطری

 است.احترام کامل، احترام محبوب(، 
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پسندد که به او ظلم شاود و فطرتااً خواهاان آن لت یعنی اینکه هیچ انسانی نمیعدِمَ

 (338ص ،همان) .اش به اجرا درآورداست که عدالت را درباره

فات، گرد و آن را شامل معرندین از دریچه فطرت میه بنابراین آیت الله شاه آبادی ب

داند. انسان دین محاور را عباارت از عبودیت، و خضوع در برابر کامل محض و عدالت می

 داند که التزام به معرفت، عبودیت و عدالت در حقوق و حدود داشته باشد.کسی می

باه واساطه فطارت « التزام» و« پذیرش» بنابراین انسان دین محور با دو عنصر محوری

ورزد و ی برتر که به واسطه آن خود را کامل گرداند، عشاق مایخود، از یک سو به کمال ةعاشق

کند که با شاکوفایی و التازام از سوی دیگر سعی در رفع عیوب و نقای، خود دارد و تلاش می

 )معرفت، عبودیت، عدالت( به کمال مطلق رهنمون شود. به این سه حقیقت

عادالت اسات و دیان حال که دانستیم فطرت نوع بشر مفطور به معرفت، عبودیت و 

خواهد تاا روی ها مینساناخداوند در آیه فطرت از  ، وچیزی جز التزام به این موارد نیست

شود که انسان دین محور باید وجوه خاود را از روشن می ،خود را به سمت دین بازگردانند

)معرفات، عبودیات و  گاناه دیاناین ارکان سه ی و وجه عقلی را به سمتجمله وجه حسّ

ی و عقلی آن به سمت معرفات و عبودیات و بازگرداند و جهت و سلوک وجه حسّ عدالت(

 .اه یابدر ،کمال مطلقیعنی عدالت باشد تا به سعادت 

از التازام »، یعنی آبادی از دینالله شاهبا توجه به تعریف آیت: عینیت دین و فطرت -

دین و فطرت، عینیت  که میان گفتتوان می (821 ص همان،) «است به آنچه در فطرت

زیرا دین به هر امری اعم از احکام، اخلاق و عقاید پرداخته است، این اماور از  ؛برقرار است

فطرت ماا قارار  در التزام به این حقایق کهبا دین  .قبل در فطرت انسان مفطور بوده است

تعامل میان دیان و مان کند. لذا اگر در خواهد ما را متوجه به وجود آنها در فطرتمی ،دارد

شاکوفا شاود،  ،فطرت، آدمی دین را به تمام معنا به اجرا درآورد و فطرت با تمام خصاائ

ای که وقتای از پیاامبر اکارم شود؛ به گونهمیان دین و فطرت همانندی کامل حاصل می



 یعلوم اجتماع یژهو، 0833، تابستان 83شماره   011

 

ا،َدن»درباره آیه فطرت پرسیدند فرمود  ْیه  ل  َع  اس  َالنَّ ر  ط  يَف  ت 
َالَّ ه  َاللَّ ت  ْطر  فطرتای کاه  «ه َاللَُف 

 .(811 ص سیوطی،) بر آن آفرید، همان دین الهی است خدا مردم را

 اند:شهید مطهری نیز این حقیقت را این گونه بیان کرده

 است اسلام هم این و است دینی فطرت آن که دارد فطرت یک بشر گویدمی قرآن»

 قائل «دین» به نیست قائل «ادیان» به قرآن. خاتم تا آدم از است حقیقت یک هم اسلام و

 فطارت دین چون است، نشده بسته جمع «دین» حدیث و قرآن در وقت هیچ و لهذا است

 (41 ص ،8383 ،3 ج مطهری،) «.است

 انواع گونه شناسی کنش -2

اناد. رفتاار حرکات تفااوت قائال شاده کانش و شناسان میان رفتاربسیاری از جامعه

شاود. اماا شیوه انفرادی حرکات مشهود اطلاق مای جسمانی قابل مشاهده است و غالباً به

کنش در فعالیت انسانی حاکی از چیزی است که عامال را باا محایط پیراماونش مارتبط 

کانش  رو کانش اجتمااعی بخشای ازاز ایان (213 ص ،8313 اول، ج، )توسلی سازد.می

 شاود.دیگران انجام می لحاظگیرد و با انسانی است که مبتنی بر اراده و آگاهی شکل می

 (18 ص ،8338 پارسانیا،)

مبتنی بر سه نوع انسان مطر  شده، سه نوع کنش اجتماعی قابال تصاور اسات. بار 

مبتنی بر انسان  «کنش نفسانی»توان سه گونه میآبادی الله شاهفطرت آیت اساس نظریه

 «نش الهایک»مبتنی بر انسان عقل محور و  «کنش عقلانی»طبیعت محور)نفس محور(، 

را از یکادیگر تمیاز داد. در اداماه توضایحات مبتنی بر انسان دین محور)فطرت محاور(، 

 بیشتری درباب هر کدام از انواع کنش بیان خواهد شد: 
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 کنش نفسانی

باه  اسات، جاز و غضا انسان تا زمانی که در بند طبیعت حیاوانی و تاابع شاهوت 

اندیشد، چون طبیعت او به حس ر دیگران نمیاستآما و استخدام، استعباد، استعمار، استحمار

و ماده نزدیکتر است و زمام امور فردی و اجتماعی او را برعهده گرفته و بار وی حکومات 

کوشد دیگران میند او نیز جویبرای رفع نیاز خود بهره میکه انواع حیوانات  ومانندکند، می

بلکه آنها در اساتخدام و اساتعمار دیگاران گاوی  ؛را نیز به استخدام یکجانبه خود درآورد

ایان وادی از چهارپایاان و  در محاورنفاس گااه انساان  و سبقت را از حیوانات نیز رباوده

َ»: شودتر میتر و نازلدرندگان نیز پایین لُّ   
 
ْلَُبْمَأ َب  ام  ْنع 

اْْل  َك  ك  ئ 
ول 
ُ
 (813 آیه اعرا ) «أ

کناد و بارای ه روز از فطارت اولیاه دور میغلبه طبیعت و نفسانیت، انسان را روز با

گاذارد و تماام های شهوت نفسانی خود پاا را از حاریم مجااز فراتار میفرونشاندن شعله

 درنتیجاهبناابراین انساانی کاه  ؛کندمی ر نیرویش را برای استعمار و استآمار دیگران ص

کنشی یک ساویه از تعامل و  خویش فاصله گرفته است،احتجابات نفسانی از فطرت اولیه 

پردازد و در این راه از اعماال خلاا  و کشی صر  از دیگران میبهره به برخوردار است و

)  .انگیاازی باااک نااداردهااای ضدانسااانی و خیاناات و راهزناای و جنایاات و فتنااهنقشااه

ابراین در کنش نفسانی سط  تعامل و زندگی آناان ( بن821- 824ص ،8318،آبادی¬شاه

فطرت انسانی را در غفلت نهاده و به سوی اجتماعات حیوانی حرکت سط  حیوانی است و 

 کنند.می

 عقلانی کنش

 تکااملی سایر در محور عقل انسان زیرا گیرد؛می شکل هد  بر مبتنی کنش عاقلانه

ه برای رفع نیازهای خود ناگزیر از تعامال باا دیگاران ک بردمی پی کمال، به عشق و خود

بنابراین بر اساس عقل به تعامل و همگرایی با  یست،کن ناست و این هد  به تنهایی مم

 :آبادیالله شاهاز دید آیت( 834 ص ،8381 مرتضوی،) .دهدتن می نادیگر
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چون معلوم است رفع این احتیاجات علماً و عملاً در عهده یک نفر بشر نخواهد بود، »

اطی )غیره( بوده خیّ یی و زرگری و ساعت سازی واری، بناّولی یک نفر عالم به صنعت نجّ

و لاا  اقدام به عملیاات آنهاا بنمایاد باشد، البته نتواند قیام و اقدام به عملیات آنها بنماید و

دهد تا معاوضات باین اعماال واقاع تشکیل معاونت می ،احتیاج محاله از روی همان حسّ

 .(32 ص ،8318 آبادی، شاه) «شود

ضرورت زندگی اجتمااعی و عادم امکاان به عبارتی انسان عقل محور با عقل خود، 

اساتخدام محااض باار اساااس نفسااانیت و شااهوت یااک سااویه را دریافتااه از ایاان رو بااه 

و از جرگاه انساان  ،دهدهای اجتماعی بر اساس کنش متقابل و دوسویه تن میمحدودیت

 اسات،طبیعت محور که بر اساس نفس حیوانی خود در پی استعمار و استخدام و اساتآمار 

 .گیردهای اجتماعی عاقلانه با کنش متقابل و دوسویه قرار میده و در جرگه انسانخارج ش

: شودانسان عقل محور در تعامل با دیگران بر اساس انگیزه و هد  به دو دسته تقسیم می

 باهبرای رسایدن نوعی ابزار  ،این عقل؛ عقل خود برای زندگی حیوانینخست، استفاده از 

ها را تبدیل به حیوانی با قدرت و توان این عقل ابزاری انسانت. اساهدا  و آمال حیوانی 

ایان عقال، ؛ در جهت تعالی مبتنی بار فطارت اولیاهکند؛ دوم، استفاده از عقل میانسانی 

کند و انسان را به حقیقات کماالی خاود و انسان را همنشین ملائکه و بلکه بالاتر از آن می

 .(441ص ،8381 ،آبادی شاه) سازدیدن به کمال مطلق رهنمون میرس

 کنش فطری() دینی کنش

ن نبوده و هد  اانسان در کنش دینی اساساً اهل استخدام و استعمار و استآمار دیگر

به عبارتی  است.آن از ورود به اجتماع و زندگی با دیگران بر اساس ایآار، احسان و گذشت 

هد  انسان دینی در تعامل با دیگران رضوان الهی و در نتیجه خدمت باه افاراد اجتمااع 

 .استاش سازگار با فطرت انسانی اوبوده و کنش 
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انسان دین مدار، فطرت خود را بارور کارده و طبیعات و عقلانیات خاویش را تحات 

تزام و پذیرش ساه عنصار کند با الکنترل و مدیریت فطرت خود درآورده است و تلاش می

و باا  (330ص ،8381 آباادی، شاه) با دیگران رفتار کند ،معرفت، عبودیت، و عدالت دینی

این سه عنصر وجوه حسی و عقلی خود را به سمت وجه فطری کاه بار آن آفریاده شاده 

 تا بدین وسیله به کمال نهایی نائل شود. ،است متوجه سازد

 شاوند. برخایی دساتخوش تحاول واقاع مایهای متقابل در فرآیندی اجتماعکنش

دهاد و های متقابل مانند کنش دینی، انسان را در مسیر شکوفایی فطارت قارار میکنش

مانند کنش نفسانی، انسان را در جهت خلا  فطرت و سرشت انساانیت قارار  دیگربرخی 

 دهد.می

نفساانی و بنابراین انسان با روی آوردن به فطرت و عمل به قوانین الهای از مرحلاه 

با دیدگاهی توحیدی و مبتنی بر قوانین و دساتورات  کند وعقلانی به مرحله دینی گذر می

الهی و با اتکا به فطرت انسانی در تمام رواباط و تعاملاات در سااخت کانش دینای قارار 

 (823ص ،8381 مرتضوی،) .گیردمی

 انواع گونه شناسی جامعه -3

اجتماعی، در آبادی جوامع بشری بر اساس انواع انسان و کنش الله شاهاز دیدگاه آیت

، «جامعاه دینای»، «جامعه عقلای»، «جامعه طبیعی»شناسی طولی به سه گونه یک گونه

توقف در مرحله اول و دوم موج  بروز مشکلاتی برای زندگی بشر است و  .شوندتقسیم می

 ست.سعادت بشر در دنیا و آخرت در گرو تشکیل جامعه دینی ا



 یعلوم اجتماع یژهو، 0833، تابستان 83شماره   011

 

 طبیعی جامعه

که در این جهت انسان و  «احساس نیاز»یکی  ؛جامعه طبیعی بر دو پایه استوار است

 :نویسدحیوان مشترکند چنانکه می

بلکاه  ...کند در صدد موجبات رفاع آن برآیادحاجت می بدان که انسان چون حسّ»

 صدد رفاع آن جمله هست به مقدار آن درفی الحیوانات چون این شعور به حاجت در آنها 

 (38ص ،8381 ،آبادی شاه) «باشند.می

 از و اسات خود آسایش جستجوی در طبیعی طور به ، چون انسان«طلبیراحت»دوم 

 دو ایان آراماش، و ساکون باعاث طلبیراحت و است حرکت موج  نیاز احساس که آنجا

 گوید:می شود. چنانکهغلبه صاحبان زور می کنند و باعث هرج و مرج ومی تزاحم باهم

بای قیاد و بناد  ] اگر احکام طبیعی بوده باشد با اینکه حکم طبیعت به نحوه اطلاق»

 ص آبادی، شاه) ...خواهد شد« والحکم لمن غل » ]گردیده  است موج  تزاحم در حقوق

38). 

 :نویسدمی نیزو 

ه مرجعیت عقل  تزاحم حاجت و راحت است که اولی موج  حرکت و ]از ادلّ چهارم»

ولی از سوی تربیت و عادت تقدیم سکونت بر حرکت شاد و  .مقتضی سکونت است دومی

تولید عجز و اختلا  نظام نوعی و شخصی نموده است و موج  انفتا  باب خیانت و عادم 

یاأجوج و ماأجوج و  ی و ایجاد طباعامانت و تأسیس سلطنت و ریاست و انواع ظلم و تعدّ

موش و گربه و حق را به طر  غالا  دادن  تروی  شرع هرج و مرج و عمل به فقه کتاب

 .(38 ص آبادی، شاه)  .«.شده.

پردازان غربی تشکیل حکومت و دولت را بر اساس طبیعت بشر نوعی برخی از نظریه

زادگاان توماس هابز نویسنده کتاب لویاتان عقیده دارد که آدمی .دانندقرارداد اجتماعی می
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هاا، این عواطف و خواهش بتشان برای ارضایهای خویشند و رقاعواطف و خواهش ریسا

کناد. بناابراین در حالات آورد و کینه توز و بدخواه یکدیگر ماینان را تشنه قدرت بار میآ

گیرناد کاه در ی پایش مییطبیعی که قانون و دولتی در کار نباشد افراد با یکادیگر رفتاار

ت درونای و حقیقت جنگ بر ضد همه و غیرقابال تحمال اسات. پاس باا کماک تمایلاا

راهنمایی عقل خود از حقوق خویش بر همه چیز چشم پوشیده، آن را باه شاخ، ثاالآی 

هایچ شارطی آن را مقیاد  آیادکنند. دولتی که به این صاورت باه وجاود میتفویض می

 (821 ص ،8314 ،2ج ،نجفی) .سازدنمی

ضاعیف را  ،شود در چنین جامعاه و حکاومتی هماواره قاویمی همانطور که ملاحظه

 گوید:خورد آیت الله شاه آبادی در رد این مسلک میمی

محتاج و یا هیجان قوه فاقره بشر گردد و تشاکیل  ءو البته در این صورت باعث فنا»

شوند و تمام اینها به حکم فطرت سلیمه فاساد مسلک بلشویکی داده افناء طایفه دیگر می

 (38 ص ،آبادی شاه) «است.

 جامعه عقلی

خواهی موج  تحریک قوه عاقلاه و عاملاه عشق به کمال و عدالت ،جامعه عقلیدر 

کاه اختلاال در  کندکند و معلوم میشده و انسان را به کمالات و عملیات صنایع ارشاد می

. لذا عشق باه کماال و احسااس است امر معاش از جهت فقدان کمال علم و عمل صنایع

شود و بر جان  سکون غالا    حرکت تقویت مینیاز که در کنار یکدیگر قرار گرفت جان

 شود:می

آیاد و کند، در صدد موجباات رفاع آن بار میحاجت می بدان که انسان چون حسّ»

هاا صنایع خارجه که محیرالعقول ایرانای اخصوص ،تمام تنظیمات عالم و صنایع مستحدثه

 (38 ص آبادی، شاه) «.حاجت بوده و خواهد بود است از روی حسّ
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یک نفر ساخته  شود که رفع نیازها ازوقتی عاقلانه احساس نیاز کند متوجه می انسان

کند و این همگرایی و تعامال موجا  تشاکیل جامعاه نیست، ناگزیر با دیگران تعامل می

 فرماید:لذا می ؛دشوانسانی می

چون معلوم است رفع این احتیاجات علماً و عملاً در عهده یک نفر بشر نخواهد بود، »

باوده  ...اطی وایی و زرگری و ساعت سازی و خیّااری و بنّم به صنعت نجّی یک نفر عالِول

و لا محاله از روی همان حس احتیااج  البته نتواند قیام و اقدام به عملیات آنها بنماید باشد،

تا معاوضات بین اعمال واقع شود و هر یاک  دهد،تشکیل اجتماعات و معاونات داده و می

احتیاج موج  فت  باب معاونات و    بنماید و بدین واسطه که حسّئواحقیام به حاجتی از 

 .(32ص آبادی،شاه ) «طبع استالگویند انسان مدنی می اجتماعات است

کند، چون عقال و فطرت عدالت خواهی انسان را وادار به تن دادن به حکم عقل می

 کند. طر  است و عادلانه حکم میبیقاضی 

البته مرجع احکام باید عقل بوده باشد زیرا که خود تقاضایی ندارد و جزء احقااق  ...»

 (813ص آبادی، شاه) .«دکاری نکن «حقهَاعطاءَكلَذیَحق،» حق و

 ای که بر اساس حکم عقل عمل کند، جامعه عقلی است.بنابراین جامعه

 دینی جامعه

های فطری ستهخوا احترام به حکم عقل، و ضمن حفظ تعدیل طبیعت در جامعه دینی

 شود، اصول دین یعنی تفصیل مقتضیات فطرت:بشر تشری  می

مقتضایات اجمالیاه فطارت  اما حاجت به دین الهی که آن عبارت است از تفصایل»

و تشریع بر طبق  انسانی که عشق کمال و خضوع برای کامل و عدالت خواهی بوده باشد،

وین و دین الهی همان تفصیل دین فطری است. پس حاجت به دین به جهت آن است تک
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 شاه) «مقتضیات فطرت سلیمه لزوم ادراک امور عقلیه و التزام به احکام عدلیه است. که از

 (843 ص آبادی،

برآوردن نیازهای طبیعی جامعه و تعامل با اجتماع در آبادی الله شاهاز دید آیتبنابراین 

 ؛ال عین عدل است و هیچ دینی از آن جلوگیری نکرده استحد اعتد

توجه محتاج بما یحتاج الیه، فطری و طبیعی است. یعنی عطشان و جویان و عریان »

شود فرماید نمینمی از احکام طبیعت بالمره عروی به آب و غذا و لباس و هیچ شریعتی من

فقاط  تشاریع شاده اسات. «حقَهَاعطَاءَكَلَذیَحَق» بلکه شریعت بر عدالت و بفرماید؛

 یعنی شاریعت فرماید نه از اصل مقتضای آن،شریعت جلوگیری از اطلاق حکم طبیعت می

 .(31 ص آبادی، شاه) «فرماید مقتضیات خود را به دستور عدل تحصیل کن.می

های والای انسانی است که فوق عقل و عدالت و برخاسته از جامعه دینی دارای ارزش

و فصل  است. این ارزشها شاکله اساسی جامعه دینی را تشکیل داده تعلیمات وحی و نبوت

مانناد کماک بلااعوض و انفااق باه  ؛شاودتمایز جامعه دینی از جامعه طبیعی و عقلی می

 فرماید: می چنانکه .دیگران

تمدن انسانی مقتضی قیام به حاجتی است در مقابل اقدام دیگری باه حاجات  حسّ»

ن کاه باه واساطه ایی و غیرهما واقع شود اما حس تدیّمقابل بنّاری در مآل اینکه نجّ آن،

قیام باه حاجات بارادر اسات و حااجتی در  زحمات انبیاء علیهم السلام در بشر ایجاد شده،

ناموس عدن بر قائمه همت عالیاه انساانیت مساتقر گردیاده و  مقابل آن نبوده باشد. ولذا

 .(33 ص آبادی شاه) «ت.احصاء اس ره فوق حدّترغی  به آن در شریعت مطهّ

و الفات و وحادت و یگاانگی، کماال  انسدر جامعه دینی، برادری، وفاق و یکرویی، 

 آبادی:الله شاهاز دید آیتت والا، حاکم است. ت و همّبخشی، جوانمردی، عزّ
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خصوصاً استیناس پیغمبر اکرم با  -چنانچه اگر نظر فرمایی در کیفیت معاشرت انبیاء»

و همچناین کوشاش آن  «قَعظَیمُلَانکَلعلَ َُ َ» دهد کهمی که خداوند شهادت لاجهّ

ْمَ» :فرمایدتعلیم آنها به قسمی که میجناب در رفع جهل و  ب  َار 
 َ َ َآ ل  َع  ك  ْفس  ٌعَن  ا   َب  ك  لَّ ع  ل  ف 

ا َف  س 
 
َأ نث  ی  اَاْلح 

ه  ه  ُنواَب  ْمَُنْؤم 
ْنَل  کاه  و هکذا در اعزاز اهل ایمان کوشش فرمود باه حادی «إ 

و هکاذا در رفاع « وللهَولرسولهَوَللمومنی » آنها در ردیف اعزاز خدا و رسول فرمود: زازاع

َ ٌَ» فرمودهمی حاجت تا به قسمی که ایآار  ْ ا ص  َْمَ   ه  َب 
َان  َْوَك  ل  ْمَو  َه  ْنُفس 

 
ل  َأ َع  ُرون   َ ُنْؤ ... «و 

 «ت و عاونعزّو کمال و از  انس» م مقاصد انسانیت، حفظ نوامیس چهارگانهبیابی که اهّ

 .(31ص آبادی، شاه)« توّتحاد و تواضع و فاست به واسطه قوائم چهارگانه وفاق و اتّ

بنابراین جامعه دینی فوق تمام جوامع و مشتمل بر کمالات آن جواماع باا اضاافات و 

 استهای والای انسانی بر مبنای قوانین و دستورات الهی با اتکا به فطرت برتری و ارزش

 .(831 ص ،8381 مرتضوی،)
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 گیرینتیجه

انساان  ارادی افعال عبارتی، غال  به و است انسان کنش اجتماعی بخشی از کنش ارادی

 غالا  در اسات؛ بناابراین اجتمااعی کنش اجتماعی است؛ چارا کاه انساان اساساا موجاودی

دخیال کنشاگر  اراده و آگاهی، امیال مانند درونی عوامل که گونههمان انسان ارادیهای کنش

 هاایو پدیاده ساان، جامعاه هماین باه و دارد تاأثیر بیرونای عامل عنوان نیز به جامعه است،

شاوند. مای بازتولیاد و تولیاد انسان اجتماعی کنش وسیله به مندزمان فرایندی نیز در اجتماعی

 و انساان بایاد آباادیاللاه شااهگونه شناسی کنش اجتماعی آیت بحث به ورود از قبل بنابراین

انسان شناسی ایشان پیوند جادایی  که آنجا از گرفت.قرار می تحلیل و تبیین مورد آن هایگونه

 فطارت ایشاان، نظریاه بار مبتنی شناسی انسان اش دارد، بنابراینناپذیری با مباحث اجتماعی

 مورد و انواع جامعه کنش انواع باره این در که کندمی پیدا اجتماعی علوم مقولات پیوند وثیقی با

 اندیشاه سااختار در خااص گیاریجهات یک پیوندها با این توان گفتگرفت. می قرار بررسی

است، ایان نحاوه نگااه باه  انسان حقیقت فطری بودن دارد که همان آبادی وجودالله شاهآیت

تلااش شاد  فصال این شود. در اجتماعی علوم از خاصی نوع گیریتوان مبنای شکلانسان می

 ساه ایشان در اجتماعی نظریه آبادی،الله شاهشناسی آیتشناختی و فطرتنسانا مبانی براساس

 شناسای انساان اسااس بار ابتادا پرورانده شود. برای این منظاور، جامعه و انسان، کنش سط 

 تقسیم محور دین انسان عقل محور و انسان محور، طبیعت گونه، انسان سه به را انسان ایشان

 کانش ناوع ساه آوردن وجاود باه ظرفیت ایشان هایبنیان براساساین سه سط   که کردیم

کناد. گساترش هماین ایجااد مای اجتماعی علوم برای را دینی کنش و عقلانی کنش نفسانی،

را فاراهم  جامعاه دینای و طبیعای، جامعاه عقلای گیری سه نوع جامعهها موجبات شکلکنش

 نیاز تبیاین و اجتمااعی فهم کانش در انسان، گانهسه سطو  از یک فهم هر که چرا کنند؛می

 انساان مباادی و مباانی باه توجاه با افراد است. زیرا ها مؤثرکنش آن بر مبتنی جامعه واقعیت
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 پردازنادمی کنش به خود اجتماعی و انسانی حقیقت از تلقی خود و نوع ذاتی طبیعت و شناختی

 توجه با دهند. همچنینمی شکل خود را نظر مورد اجتماع، جامعه در خود کنشگری اساس بر و

 و تکااملی و طاولی صاورت به انسان وجه فطری اساس بر آبادیالله شاهآیت رویکرد اینکه به

 آرماانی جامعاه و فطاری فطری ایشان، کانش انسان تکاملی طر  از تشکیکی است، بنابراین

دهناد. می قرار خود الشعاع تحت را جامعه و انسان، کنش دیگر گونه دو که شد فطری استنباط

 در و خاود اولیاه و اصایل فطارت باه بازگشت در که است دینی جامعه آرمانی، جامعه بنابراین

 فطری )ایاده ناحیاه اسلامی جامعه تشکیل آن نتیجه که داردبرمی قدم فطرت مسیر در حرکت

 باشد.می آخرت و دنیا در انسان سعادت حقیقی کننده تأمین که است مقدسه(
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