
 

  
  
  
  
  

   شهيد مطهریٔشناسی اجتامعی در تفكر عالمه هستی
  

  شاورز شكریعباس ك         
  زاهد غفاری هشجين         
  مهدی جمشيدی         

  

  دهيچك
ات پراكنـديک تحليل ساختايصافته و منظومه ٔههدف اصلى اين مقاله، ارائ  ٔهوار از نظ

بحـث (شناسـی اجتمـاعی هـستی. است» شناسی اجتماعیهستی «ٔه درشاراستاد مطهری
 ٔه، يكی از موضوعات عمد)ناختی علم اجتماعیشفلسفی در قلمرو مبادی و مبانی هستی

 پـيش رو ايـن اسـت كـه ٔهبه اين ترتيب، پرسش اصلی مقال.  علم اجتماعی استٔهفلسف
داده »  علـم اجتمـاعیٔهفلـسف«شـناختی هايی به مسائل هـستی چه پاسخاهللا مطهریآيت

وط به بحث هـستی ادی  بنيـٔه مقولـچهـارشناسـی اجتمـاعی، است؟ از ميان مباحث م
ّعليـت «و ؛ »پژوهی فلسفی جامعههىصت«؛ »شناسی اجتماعیانسان«: شده استمطالعه 

 شناسـیانـسان بخـش در. »اجتمـاعى هـاى مـضمون دگرگـونى« و »در جهان اجتمـاعی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استاديار علوم سياسى دانشگاه شاهد .  
استاديار علوم سياسی دانشگاه شاهد  .  
شناسی انقالب اسالمی از دانشگاه شاهد  كارشناس ارشد جامعه.  
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ای خـاص از معـانی ذهنـی در كنـشگران اجتمـاعی مـشخص شـده باورمنـدی بـه گونـه
در بخش . نهدبر تبيين اجتماعى میمندی پيشااجتماعی، تأثير عميقى اجتماعی و هىصت

قائل است؛ امـا در » وجود حقيقى«براى جامعه، عالمه مطهری دوم مقاله، ثابت شده كه 
از » اسـتقالل نـسبى«انگـارد و بـراى فـرد، عين حـال، فـرد را مـستحيل در جامعـه نمـى

 شـود گفتـه مـی» ّعليت در جهان اجتماعی«در بخش . پذيردساختارهاى اجتماعى را مى
 عليت وجود دارد، اما علل، محدود به علل ٔه، در جهان اجتماعى، رابطاهللاآيت نظر از كه

. نيز در تحوالت اجتماعی، مدخليت دارند» ّعلل معنوى و غيرمادى«ّمادى نيست؛ بلكه 
 هـاى دگرگـونى«ای از ، بـرای پـارهاهللا شـهيدآيـتدر بخش پايـانی نيـز آمـده اسـت كـه 

 .نزاع حق و باطل قائل شده است از نوع هىصتی ،»اجتماعى

، ى، كنـشگران اجتمـاعىنـي دىشناسـشناسـی اجتمـاعی، انـسان هستی:ها هكليدواژ
  .ّ، سازوكار علیى اجتماعىساختارها
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  مقدمه

همچنان با معضل عدم اتفاق نظـر  ١،ىشناسم و اصطالحات جامعهي از مفاهىاريبس
م و اصـطالحات يمفـاهدر  ىتـ كـه حىا  بـه گونـه؛رو هـستند ه ريش خودفتعدر ى نسب

رفتـه يشناسـان صـورت نپذ ان جامعـهيـ در مىز وفاق نـسبي نىشناس  جامعهٔهيبنيادی و اول
ـ«، اصـطالح ىن معضل اساسيبه ا   از اصطالحات مبتالىكي. است  ٢»ى اجتمـاعٔهنظ

در . )٥٦ ص ،١٣٨١فرانكفـورد و نچميـاس، ( شده است ى متفاوتىها فاست كه از آن، تع
ف مهم اين اصـطالح،  تعايصىها هيما  تا از مندرجات و درونكوشد مىاله، نگارنده ن مقيا

ـ»: ن صورت بپرورانـدي به اىفرد و تعي را برگىاجزا و عناصر  عبـارت ،ى اجتمـاعٔهنظ
توانـد  مى كه ٣ى از جهان اجتماعى حاكهاى  از گزارهى منسجم و منطقٔهك شبكياست از 
  .»ن جهان بپردازدي اهاى دهي پدىنيب شيا پيل و يف، تعليبه توص
 كـه )٨٨  ص،١٣٨٧مطهرى،( است ىها مبتن هيك سلسله اصول و پاي بر ى اجتماعٔهنظ

يـا  ٥»ى علوم اجتمـاعٔهفلسف«. ده استي نام٤»ى نظرىمبان«ها را  ن مقاله، آنينگارنده در ا
ن، يبنابرا.   استىن مباني أهدار مطالعه و اظهار نظر درشار ، عهده٦»ى جامعه شناسٔهفلسف«
هـا اظهـار   صـحت و سـقم آنٔهرد و درشاريگ مى را مفروض ىن مباني، ا»ى اجتماعٔهنظ«

  .كند ىنظر نم
مطهرى، ( شامل دو دسته است ى هر علمى و مبادى معتقد است كه مباناستاد مطهرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Sociology. 

2 . Social theory. 

3 . Social world. 

4 . Theoretical basics. 

5 . Philosophy of Social Science. 

6 . Philosophy of Sociology. 
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  : )٢٤-٢٣: ، د١٣٨٧
رفتـه در آن  بـه كـار ىف اصـطالحات اساسـكه روشنگر تعايص» ه تصويصىمباد«. يك

  علم است؛
  : دو گروه از اصول استٔهكه خود درشردارند» هيقي تصدىمباد«. دو

ن آن يل و بـراهيـ كه دالىا چند اصليك ي«كه عبارت است از » اصول متعارفه«. الف
مطهـرى، (» د اسـتيـر قابـل ترديـ و غىهيها بنا شده و خود آن اصول، بـد  آنىعلم بر رو

  .)٢٤: ، د١٣٨٧
  :كه عبارت است از ١»عهاصول موضو«. ب

سـت و  اهـا  بـه آنىل آن علـم، متكـي از دالى كه برخىا چند اصليك ي«
 بـر ً هـم عجالتـاىلـيست و دليـ اذهـان نى و جزمـىهيخود آن اصول، بد
م و يـا  آن اصول را مفـروض الـصحه گرفتـهى ول؛ستيصحت آن اصول ن

 و ى وضـعٔهك علـم جنبـيـك اصـل موضـوع، در يـالبته ممكن است كه 
ل مخـصوص آن علـم، بـه يـگر بـا دالي در علم دى ول، داشته باشدىضفر

  .)٢٤: د، ١٣٨٧مطهرى، (» وسته باشديتحقق پ
ست و مـا ى امتك ها  آنه، بىست كه هر علما ىات فلسفيهياصول متعارفه، همان بد

اما اصول موضـوعه، . م كرديها بحث خواه  آنٔهك مناسبت، درشارين مقاله، فقط به يدر ا
بـه » ى نظـرىمبـان«مقـصود نگارنـده از . ندآف مىن مقاله را يت ايت كه ماهسا ىاصول

ـٔهاصـول موضـوع«جـا،  نيـاسـت كـه در ا» اصول موضوعه«صورت عمده همان  ه  نظ
ـٔهاصـول موضـوع. رديـگ ىرا درشرمـ» ى عالمـه مطهـرىاجتماع اسـتاد  ى اجتمـاعٔه نظ
ن رو، يـاز ا. ستيـن» ىع علـوم اجتمـأهفلـسف« در بـاب ىكـرد و جز ررضىزي، چمطهرى

  : رديگ مى ىمباحث در دو بخش عمده جا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Axioms. 
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 مـسائل مـرتبط بـا شـناخت مـا از جهـان ٔهدرشـاركه  ١،»ى اجتماعىشناسمعرفت«. ۱
 شـناخت هـاى ، روشى شـناخت اجتمـاعيىنمـا كند؛ از قبيـل واقـع مى بحث ىاجتماع
  . ىم شناخت اجتماعيتعم و ىاجتماع

كند كه در علم  ها بحث مى آن دسته از واقعيتٔهرشار نيز د٢»شناسى اجتماعىهستى«. ۲
ست؛ همچون كنشگر، ااجتماعی بايد شناخته شوند و موضوع و متعلق شناخت اجتماعى 

  . دگرگونى اجتماعى و اجتماعىهاى جامعه و ساختارهاى آن، عليت ميان پديده
ش را در خـىصكه موضـع  ، امكان تحقق و تولد ندارد، مگر آنى اجتماعٔهنظ نيبنابرا

ا همـان يـ ـشناسـى اجتمـاعی  سـى اجتمـاعى و هـستىشنا قبال مسائل مرتبط با معرفت
 تأكيـد اسـتاد مطهـرىرو ن يـااز .  روشـن كـرده باشـد ـى اجتماعٔه نظٔهاصول موضوع

 ابزار ٔه به منزلى نقاط اتكا و از لحاظٔه، به منزلى هر فنٔهيقيه و تصد تصويصىمباد«: كند می
  .)٢٥ د، ١٣٨٧مطهرى، (» رود مىآن فن به شمار و اسباب كار 

 ٣.پـردايسم شناسی اجتماعی می  هستیٔه درشارمطهریشهيد در اين مقاله به بيان تفكر 
وار از يـک تحليـل سـاختايصافته و منظومـه ٔهبه بيان ديگر، هدف اصلى ايـن مقالـه، ارائـ

ات پراكند بـه ايـن ترتيـب، . سـتا» شناسی اجتماعیهستی «ٔهمطهری درشاراستاد  ٔهنظ
ائل هـايی بـه مـس چـه پاسـخاهللا مطهـریآيـتن است كه  اي پيش رؤهمقالپرسش اصلی 

ـوط بـه بحـث »  علم اجتماعیٔهفلسف«ِشناختی هستی داده اسـت؟ از ميـان مباحـث م
شناســی انـسان«:  اســتشـده بنيــادی مطالعـه ٔه مقولـچهـارشناسـی اجتمــاعی، هـستی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Social epistemology. 

2 . Social ontology. 

-  ٔه  اجتماعی كه مبنـا و شـالودٔهشناسی اجتماعی در انديشست كه مباحث مرتبط با معرفتگفتنی ا .٣
شناسـی معرفـت« ديگـری بـا عنـوان ٔمقالـهدهـد، در يل مـیشناسی اجتماعی را تشكمباحث هستی

المللی علوم انسانی اسالمی ارائه   بينٔه كه اين مقاله نيز به كنگر-» اجتماعی در تفكر عالمه مطهری
  .تفصيل طرح گرديده است  به–شده است 
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مـضمون «و » ّعليـت در جهـان اجتمـاعی«، » جامعـهپژوهی فلـسفیهىصت«، »اجتماعی
شـود كـه  مـشخص مـی،شناسـی اجتمـاعیدر بخـش انـسان. »ى اجتماعىها دگرگونى

منـدی ای خـاص از معـانی ذهنـی در كنـشگران اجتمـاعی و هىصـتباورمندی بـه گونـه
در بخش دوم مقالـه، ثابـت شـده . نهدپيشااجتماعی، تأثير عميقى بر تبيين اجتماعى می

 اما در عين حـال، فـرد ؛قائل است» وجود حقيقى« براى جامعه، مطهریاستاد  كه است
از سـاختارهاى اجتمـاعى » استقالل نسبى«انگارد و براى فرد، را مستحيل در جامعه نمى

در ايـشان شـود كـه از نظـر گفتـه مـی» ّعليت در جهان اجتماعی«در بخش . پذيردرا مى
 بلكـه نيـست؛ّارد اما علل، محدود به علـل مـادى  عليت وجود دٔهجهان اجتماعى، رابط

در بخش پايانی نيز . نيز در تحوالت اجتماعی، مدخليت دارند» ّعلل معنوى و غيرمادى«
، هـىصتی از نـوع »ى اجتمـاعىهـا دگرگونى«ای از ، برای پارهاهللا شهيدآيتآمده است كه 

  . قائل است،نزاع حق و باطل

  شناسی اجتماعی انسان-١
ــسان ــه  ىان ــف،دگىصــ مــى از آن ســخن  مطهــرىشــهيدك ــسان تع ــا ان شــده در   ب

 ىشناسـانـسان«ر يتـأث جـا در ايـن.  داردىري چـشمگهاى  تفاوت١، سكوالرىشناس جامعه
دهـد كـه  مىگردد و نشان  مى آشكار ى بر علوم اجتماع٣» سكوالرىشناسانسان« و ٢»ىنيد

. دهـد مـىت مطالعه، جهـت ياه، تا چه اندازه به مى در مطالعات اجتماعىانسان شناس
  :شمرد ى انسان برمىل را براين قبي از اىهاي ىژگ، رضآيت اهللا شهيد

ـىاز نظر قرآن، انسان موجود فـه و يده از طـرف خداونـد، خل اسـت برگ
 خـدا آشـنا، ى فطرتـى، داراىماد مهي و نىملكوت مهين، نين او در زميجانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Secular sociology. 

2 . Religious anthropology. 

3 . Anthropology secular. 
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عـت يو جهان، مسلط بر طبشتن ول خىصؤآزاد، مستقل، امانتدار خدا و مس
 آغـاز ىر و شر، وجـودش از ضـعف و نـاتوانين و آسمان، ملهم به خيو زم
رود، امـا جـز در  مـىكنـد و بـاال  مـىر يّ قوت و كمال سىشود و به سو مى

اش  ى و عملـىت علمـيـرد، ظرفيـگ ىاد او آرام نمـيـ و جز بـا ىبارگاه اله
ــ ــت ذات ــايســت، اح برخــوردار اىنامحــدود اســت، از شــرافت و كرام  ًان

 مـشروع ىريـگ  ندارد، حق بهرهىعي و طبىگونه رنگ ماد چيش ههاي زهيانگ
 خـودش ى در برابـر خـداى ولـ، خدا به او داده شـده اسـتهاى از نعمت

  .)١٤: ت، ١٣٨٧مطهرى،(» دار است فهيوظ
  .گىصيم سخن مىها   برخی از اين رضژگیٔه درشاردر اين بخش،

ست كـه ا» هىصت تكىصنی«انسان دارای يک  :هی در انسانوجود فطرت اال. اول
و همـين هىصـت اسـت شـده بخشيده  بلكه در متن خلقت به او ؛مخلوق اجتماع نيست

  :وی است» ّانسانيت«تكىصنی، منشأ 
های متعالی  پايه و اساس شخصيت انسانی كه مبنای تفكرات او و گرايش

نش نهـاده شـده اسـ ااو . تست، در متن خلقت او با دست عوامـل آفـ
 معروف افالطـون، بـا شخـصيتی ٔهخالف نظ درست است كه انسان، بر

هـای اصـلی شخـصيت   اما اركان و پايه،آيد ساخته و پرداخته به دنيا نمی
نش دارد اگـر بخـواهيم بـا اصـطالح فلـسفی .  نه اجتمـاع،خود را از آف

 - اصلی ابعـاد انـسانی انـسانٔهسخن بگىصيم اين چنين بايد گفت كه ماي
 صـورت نوعيـه -از اخالقی، مذهبی، فلسفی، هنـری، فنـی، عـشقیاعم 

ّ اوست كه با عوامـل خلقـت، تكـون ٔهانسانيه و مبدأ فصل او و نفس ناطق
دهد و يـا  جامعه، انسان را از نظر استعدادهای ذاتی يا پرورش می. يابد می

 بـه فعليـت ًنفس ناطقه، نخست بـالقوه اسـت و تـديصجا. نمايد مسخ می
هذا انسان از نظر اصول اوليه فكر و انديـشه و از نظـر اصـول  یعل. رسد می

 ديگـر اسـت ٔههای معنوی و مادی، مانند هر موجود زند ها و جاذبه گرايش
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 اصول به صورت بالقوه در او وجود دارد و سپس به دنبـال ٔهكه نخست هم
زنـد و رشـد  ها در او جوانه مـی يک سلسله حركات جوهری، اين خصلت

ان تحت تأثير عوامل بيرونی، شخصيت فطری خود را پـرورش انس. كند می
 كنـد مـى آن را مـسخ و منحـرف ًرساند و يـا احيانـا دهد و به كمال می می

  .)۱۰۰: ث، ۱۳۸۷عالمه مطهری،(
 شخصيت انسان ٔه يكی از عوامل اصلی سازند،كند كه فطرت  بيان میآيت اهللا شهيد

  : او استٔه مسير آيندٔهكنند و تعيين
 انسان در آغاز پيدايش، شخصيت انسانی بالفعل ندارد، ولـی بـذر هرچند

انسان . ها در نهاد او نهفته است ها و يک سلسله گرايش يک سلسله بينش
تش ي اسـت كـه تنهـا خاصـىا ظرف و نوار خـالي خام و ٔهك مادينه مانند 

 ىا ژهك نهال است كه اسـتعداد رضـيرون است، بلكه مانند ي از بىرندگيپذ
ر يرون، نظياز انسان به عوامل بين. و نهفته استا در ىا ژهرگ و بار رض بىبرا
ك نهال بـه خـاك و ير يست، بلكه نظيدهنده ن  خام به عامل شكلٔهاز مادين

 كـه ىا ، مقـصد و راه و ثمـرههـا آب و نور و حرارت است كه به كمـك آن
د يـن بان است كه انسايا. [...] ت برساندي به فعل،بالقوه در او نهفته است

 ىصـنعت ٔهمـاد كيـ ماننـد ،شـود ]سـاخته[ نكـهيا نه ،شود داده ]پرورش[
  .)٣٥ص، ١٣٨٧مطهرى،(

 عالوه بر ـای   دارای استعدادهای عالی و انسانی،وجود انسان در آغاز پا نهادن به دنيا
 است كه همين اسـتعدادها، اركـان بنيـادی شخـصيت و هىصـت  ـاستعدادهای حيوانی
  :دهند  میانسانی او را تشكيل
 انـسان از ىشناس او تقدم دارد، جامعهىشناس انسان بر جامعهىشناسروان
بر اصل فطرت، انسان در آغاز كـه متولـد  بنا. رديگ مىه ي او ماىشناسروان
 و نـه ى دارد و نـه تـصورىكـه بالفعـل اسـت نـه دركـ نين ايشود در ع مى

 عـالوه بـر ىودن حال، با ابعـاد وجـي، در عى انسانىشي و نه گراىقيتصد
ك سلـسله يـ ًجاسـت كـه تـديصاهمان ابعاد . ديآ مىا ي به دنىوانيابعاد ح
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، معقـوالت ى و فلـسفىر منطقـيـبـه تعب و (ىقات انتزاعيتصورات و تصد
 ى هرگونه تفكر منطقـها  است و بدون آنى تفكر انسانى اصلٔهيكه پا) هيثان

آورد و  مىود  در انسان به وجىِ علوهاى شيك سلسله گرايمحال است، و 
رود  مـى انسان به شمار ىت انساني شخصى اصلٔهين ابعاد است كه پايهم

  .)١٠١: ث، ١٣٨٧مطهرى،(
ی متعـالی انـسانی، از جملـه هـا همين فطرت، عامل گراييدن انسان بـه سـوی ارزش

  :خداطلبی است
ل و خواهـان خـدا يـ خـود، متماىانسان به سبب ساختمان خـاص روحـ

 بـه ى و خداپرسـتى و خـداخواهىسان، خـداجىصدر ان. ده شده استآف
 مـادر ىوجو  جستٔهز همچنان كه غ؛زه نهاده شده استك غيصورت 

  .)٦٨: د، ١٣٨٧مطهرى،(عت كودك نهاده شده است يدر طب
  :كند  انسان را از حيوان متمايز می،ين مطالبات و تمايالت برخاسته از فطرتهم

ك يـ از ؛دانـد مـىّسان را مركـب  ، افـراد انـىشناسـنش از نظر روانين بيا
ك سلـسله يـوان است و ي كه وجه مشترك انسان با حىوانيز حيسلسله غرا

ـىز عاليغرا ـىنـي دٔهز و از آن جمله اسـت غ ـى اخالقـٔهز و غ  ٔهز و غ
 انـسان و ىت انـساني شخـصٔهي كه اركان اوليىبا يسٔهز و غىجىص قتيحق

  .)٣٦: ژ، ١٣٨٧مطهرى،(است وانات ير حياز انسان از سايمابه االمت
كنـد در  مـىد يـ تأكمطهـرىاسـتاد سـت كـه  اجـا  اصل فطرت تا آنٔهالعاد ارزش فوق

. شـناخته شــود» ّام المعــارف«ن اصــل بـه عنـوان يـد ايـ، باىفرهنـگ و معـارف اســالم
  .)١٩٦و ۱۰۰:، ت١٣٨٧مطهرى،(

وجود فطرت در انسان سـبب :  معطوف به ارزش از انسانهاى صدور كنش .دوم
نباشـد، بلكـه » ی مـادی و خودخواهانـهها خواسته«گردد كه او تنها در پی دستيابی به  می
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 معنىصـات جـنس از كه پذيرد صورت يیها ارزش راستای در يشها كنش از وسيعی ٔهگستر
  ١ :ستای فراحيوانی ها ج و گرايشحواي و

 ىج مـاديگانـه محـرك او حـواي ،كنـد ى كـار نمـى مسائل مادىاو تنها برا
جنبـد و  مـى ى بس عالىهاي  و آرمانها  هدفى براًاناياو اح. ستي نىزندگ
 ىاو ممكـن اسـت كـه از حركـت و تـالش خـود، جـز رضـا. جوشـد مى
  .)١٣: ت، ١٣٨٧مطهرى،(گر نداشته باشد ي دىننده، مطلىضآف

 و ى مـادهـاى  و كـششهـا ر جاذبـهيگر، تحت تأثيانسان مانند جانداران د
ل بـه يـ، مىل به امـور جنـسيل به خواب، ميل به غذا، مي است؛ مىعيطب

كـشد امـا  مـى خـود ى او را بـه سـوهـا نيـش و امثـال اياستراحت و آسـا
ست؛ يـ نهـا نيـ منحـصر بـه ا،كـشد يی كه انسان را بـه خـود مـیها جاذبه
 ىعني، ىر مادي غهاى  كانونىگر، انسان را به سوي دهاى  و كششها جاذبه

 ى را بـا امـور مـادهـا  نتـوان آن وىني كه نـه حجـم دارد و نـه سـنگىامور
  .)١٨ ،پيشين(كشاند  مىد، يسنج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يك اصطالح بسيار شايع در علوم اجتماعى است كه معناى خاص و تا حدودى تثبيت ،»كنش«لفظ  .١
 عينـى صـورت از را رفتـار اگر :معتقد است شناسى، جامعه كالسيك پدران از  يشر، ماكس. شده دارد

در . »داررفتار معنا« نيت و انگيزه است بدانيم، كنش عبارت خواهد بود از و معنا فاقد كه انسان عمل
 كـه آيـد مـى پديد هنگام آن »اجتماعى كنش«. ها رفتارها و كنش: واقع، اعمال انسان بر دو نوع است

 ٔهمطالعــ موضــوع آنچــه رو، ايــن از. باشــد ديگــرى انــسان بــه معطــوف آن، در نهفتــه نيــت و معنــا
 مطهـری، بـه صـورتاسـتاد . »رفتـار«يـا » كـنش«است، نه » كنش اجتماعى« است، شناسى جامعه

مستقيم به چنين بحثی اشاره نكرده است، اما آنچه در تبيين ايشان از وقوع انقالب اسالمی به چشم 
های اجتمـاعی در انقـالب اسـالمی، از نـوعی آگـاهی درونـی  عامليتً      اوال: اين است كه،خورد می

ب اسالمی معلول بنابراين، انقال. گری آنها بودند انقالبیأّ                                        برخوردار بودند كه اين آگاهی، مولد و منش
 ٔه همچـون ررضكـرد تفـسيری در علـوم اجتمـاعی، بـه مطالعـً            ثانيا ايشان . نه رفتارشان،كنش آنها بود

ها و سـاختارهای اجتمـاعی بـسنده نكـرده، بخـش قابـل های ظاهری و بيرونی عامليتالعملعكس
 مـوارد نـشان ايـن. ّ                                                                   توجهی از مباحث خود را به اكتشاف و تحليل ذهنيت آنها اختصاص داده اسـت

  .فرونكاهيده است» رفتار«را به » كنش«دهد كه ايشان با ررضكرد رفتارگرايی، موافق نبوده و می
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و » منطـق فطـرت«:  از دو نوع منطق برای زنـدگی سـخن گفتـه اسـتآيت اهللا شهيد
هـی و رسـتن از تعلقـات ی االهـا جـوی ارزشو  جست،در منطق فطرت. »منطق منفعت«

ی هـا  كـنشيابد و همين منطق است كه موجب صدور مادی شخصی يا طبقاتی معنا می
  :گردد هی از انسان میی االها معطوف به ارزش

ر ي وجـود دارد كـه در سـاىو معنـهاى  و جاذبهها ليك سلسله ميدر انسان 
 ٔهريـدهـد كـه دا مـى بـه انـسان امكـان ها ن جاذبهيا. جاندارها وجود ندارد

ات بكـشاند  معنىصىات توسعه دهد و تا افق عاليتش را از حدود ماديفعال
  .)٢٦: پيشين(

 ى حاكم بر زنـدگىكه قرآن به اصل فطرت قائل است و به منطق نينظر به ا
 مقابـل منطـق ٔهده شـود و نقطـيد ناميانسان قائل است كه منطق فطرت با

صـفت اسـت، لهـذا اسـالم  وانيـّمنفعت است كه منطق انسان مـنحط ح
 و ىاجتمـاع گـاهيپا تطـابق« ايـ و »ىريـگ جهـت و خاستگاه تطابق«اصل 

 ىعنـي شـمارد؛ مـى ىرانسانيغ ىاصل را آن و رديپذ ىنم را »ىتقاداع گاهيپا
 ىانـسان تيـت و ميـتعل و دهينرسـ تيانـسان به هايى انسان در تطابق نيا
 هـاى ، منطق منفعت است، نه در انـسانمنطقشان كه دارد مصداق افته،ين

شـان، منطـق فطـرت  ده كـه منطـقيت رسيافته و به انسانيت يم و تيتعل
  .)١٩٥  ص،١٣٨٧رى،مطه(است 

» منطـق فطـرت«نان هىصت انسان را سرشته كه در او، چافزون بر اين، خداوند متعال 
  :»منطق منفعت«اصالت دارد نه 

 . بـر روح نـداردىچ گونـه تقـدميـاز نظر قرآن، روح اصالت دارد و ماده، ه
 در وجـود انـسان، اصـالت دارد و ى معنـوهـاى  و كـششى معنـوىازهاين

 انـسان بـر ى روانـىت فطـريشخـص[...] ست ي نى مادىهاازيوابسته به ن
  .)١٧٨  ص،پيشين(  او تقدم داردىت اجتماعيشخص



 ۱۳۹۱ پياپي دوازدهم،تابستان ، چهارم شماره سال چهارم،فصلنامه اسراء،

١٤٢ 

ز يـ، تنها بـه غراها  در آن١ كنشگرىّت علي و مدخلى اجتماعهاى دهين، تحقق پديبنابرا
ـ ى انـسان بـاز نمـىوانيح شه دارد و از  كنـشگر يصـىات انـسانگـردد، بلكـه گـاه در فط

به عنوان مثال، اين گونه نيـست كـه در . زديخ ى نهفته در سرشت او برمىی معنوها جاذبه
 ٔه  در حـوز٣ كنـشگران انقـالب تنهـا در پـی منـافع طبقـاتی٢،های اجتمـاعیانقالب ٔههم

 هبرخاسـتنيز هستند كه  هايى انقالب بلكه باشند، سياست ٔهطلبی در حوز رتقد يا اقتصاد
  .اند انسانی یها عامليتبا  »فطری و هیاال خودآگاهی« از

ّبينى اسالمى، وجود انسان تنها در جسم مادى  در جهان: وجود روح در انسان. سوم
درك . شود، بلكه وجود حقيقى و اصيل او، روح است كه در آن فنا راه ندارد او خالصه نمى

  :انجامد كنشگران انقالبى مى» طلبى شهادت«و » آگاهى مرگ «ٔهاين بينش، به فهم انگيز
 ىّ روح پس از مـرگ، از امهـات معـارف اسـالمى روح و نفس و بقأهمسئل
، بـر اصـالت روح و ىر قابل انكار اسـالميل غي از معارف اصىمين. است

 همچنــان كــه ؛اســتقالل آن از بــدن و بقــا بعــد المــوت آن اســتوار اســت
قت اسـتوار اسـت و بـدون ين حقي بر اى انسانى واقعهاى ت و ارزشيانسان

  .)١٦: ج١٣٨٧مطهرى،(موهوم محض است  ها  آنٔهآن، هم
ح میآيت اهللا شهيد  اسـت ىّف متعفن غي كثٔهشيك انديانكار روح، «كند كه   تص

  . )١٨-١٧ ،پيشين(» رديگ مى سرچشمه ى غ٥يىگراى و ماد٤يىگراكه از حس
د وشرط اسـت، و ي قى مطلق و بٔه ارادىانسان نه دارا:  انسانى نسبىآزاد. چهارم

ش باشـد، بلكـه دارای رون از خـىصيـ بىن است كه مغلوب و در بنـد سـاختارهانه آنچنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Actor. 

2 . Social revolutions. 

3 . Class interests. 
4 . Empiricism. 

5 . Materialism. 



 يد مطهري شهٔعالمه تفكر در اجتماعی شناسی هستی 
١٤٣  

  :آزادی نسبی است
ل يش و تبـد خىصى روانهاى  ساختن اندامى، براىن آزادي است كه انسان در عىهيبد

ش آنچنــان كــه خــود  خــىصٔهنــدي بــه صــورت مطلــوب خــود و سـاختن آىعــيط طبيـمح
 در ى آزادىعنـي اسـت؛ ى نسبىاش، آزاد ىاد دارد و آزى فراوانهاى تيخواهد، محدود مى

 ٔهنـديتوانـد آ مـى محـدود اسـت كـه ٔهرين داي محدود است؛ در داخل همٔهريك دايداخل 
  .)٣٦: ت، ١٣٨٧مطهرى،(. آلود  شقاوتٔهندي خود انتخاب كند و هم آىبخش برا سعادت

  :ل دهند شكتوانند به زندگی انسان ، در كنار يكديگر می»اراده«و » عقل«دو نيروی 
، ىعـيط طبيـاش را بـا وراثـت، مح توانـد رابطـه ىكه نم نيا نيانسان در ع

توانـد تـا حـدود  مـى قطـع كنـد، ىخ و زمان به كل و تايصىط اجتماعيمح
ن يـد حكومـت ايـده، خود را از قكران ي طغها تين محدوديه اي علىاديس

 ىرويك طرف، و ني عقل و علم از ىرويانسان به حكم ن. عوامل آزاد سازد
 هـا كنـد و آن مىجاد ين عوامل اي در اىراتييگر، تغيمان از طرف دياراده و ا

ش سازد و خود، مالك سرنوشت خىص مىش منطبق  خىصهاى را با خواست
  .)٣٨  ص،پيشين(گردد  مى

جـو و   حـقى، مجهـز بـه فطرتـىه سرشت االى است داراىانسان موجود
ط و جبـر يـو جبـر محعـت يشتن و آزاد از جبر طبطلب، حاكم بر خىص حق

 در ى انـسانهـاى  از انـسان، ارزشىن تلقيا بر بنا. سرشت و جبر سرنوشت
ك سلـسله تقاضـاها در يـ بـالقوه بـه صـورت ىعنـيانسان اصـالت دارد، 

 خـود، ى انـسانهـاى انسان به موجب سرشت. سرشت او نهاده شده است
حـق و گر، خواهـان ير دي است، و به تعبى انسانى متعالهاى خواهان ارزش

 عقـل ىرويـ است، و به موجب نى اخالقهاى قت و عدالت و مكرمتيحق
ط نباشـد، و يـ محٔهم كوركوراني خود باشد و تسلٔهتواند طراح جامع مىخود 

 خـود را بـه ى فكـرهـاى  خود، طـرحىگر  انتخابىرويبه موجب اراده و ن
 او، انسانى هاى دى و حامى ارزشها  وحى به عنوان. آورد  اجرا درمىٔهمرحل
  .)٤۸-٤۷: ژ١٣٨٧مطهرى،(د ينما مى يىدهد و راهنما مى ىارياو را 
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 ٢»سـاختارها« و ١»هـای انـسانیعامليت« متقابل و دوسىصه ميان ٔهدر واقع، نوعی رابط
 كـنش كننـد و ،در درون شرايط سـاختاریبايد  هم ها، ای كه عامليت گونه   بهوجود دارد؛

  :راتی در ساختارها منجر شودتواند به پيدايش تغيي  میها هم كنش آن
شود، ولى اين تـأثر و تـأثير،  بدون شك، انسان از محيط و شرايط خود متأثر مى

  ؛)٤٨  ص،پيشين(گذارد  انسان نيز روى محيط خود تأثير مى. يك جانبه نيست
 كه كند انتخاب را »شتنخىص«د ي است كه خودش باىگانه موجوديانسان 

  .)٣٤: ، ت١٣٨٧مطهرى،( .باشد چه
 سـاختارها، شـكننده و ٔهطور كه گفته شد، آزادی انسان، نسبی است و همـ البته همان

 نـسبت بـه ها  آنٔهبرنده يا بازدارند تواند به نقش پيش نيستند و انسان تنها می پذير دگرگونی
جا نيز اين انـسان اسـت كـه نـوع كـنش را انتخـاب  كنش خىصش، آگاه گردد، اما در اين

م بـه آنی تاها سنت. كند می  اشـاره شـده، چنـين هـا يصخی و اجتماعی كه در قرآن كـ
  :ستاساختارهايی 

 ىادآوريـخ  تـايصهاى  در مورد سنتىا العاده آموزنده  فوقٔهم، نكتقرآن ك
ه در يـه االٔهتوانند با اسـتفاده از سـنت جايصـ مىكه مردم  ني و آن ا.كند مى
ش و اعمـال كه خىص نيا بد گردانند، به ايك يش را نخ، سرنوشت خىصتايص

ــر هــاى  ســنتىعنــيا بــد گرداننــد؛ يــك يــش را نو رفتــار خــىص  حــاكم ب
 در برابـر هـا  و واكـنشها العمل ك سلسله عكسيقت ي، در حقها سرنوشت

 هـاى العمـل ، عكـسىن اجتمـاعيـ معهاى عمل. ستها ا  و كنشها عمل
سله ك سلـيـخ بـا كه تـايص ن آنين رو، در عياز ا. ن به دنبال خود دارديمع

ار او، ي و اختىشود، نقش انسان و آزاد مىتخلف اداره ي و الىس قطعينوام
  .)١٩: ژ، ١٣٨٧مطهرى،(گردد  ىچ وجه، محو نميبه ه

در درون انسان، دو دسته گرايش وجـود دارد :  در انسانىّوجود تضاد درون. پنجم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Human agencys. 

2 . Structures. 
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رت انـسان هی كـه برخاسـته از فطـی عالی و االها  يكی گرايش:كه در ستيز با يكديگرند
  :دارد قرار اول ٔهدست مقابل ٔهی حيوانی و مادی كه در نقطها ست و ديگری گرايشا

 و ىنـي زمهـاى ان جنبـهيـ است مى فردى درونّ انسان، تضادهاى ىژگاز رض
ل بـه يـان غرائـز متماي مىعني انسان، يى و ماوراى آسمانهاى  و جنبهىخاك

ل يـ ندارد و غرائـز متما و محدود و موقتىك امر فردي جز ىين كه هدفيپا
ت را  بـشٔهت، خـارج شـود و همـيـخواهـد از حـدود فرد مـىبه باال كه 

 را ى و عقالنـى و علمى و مذهبى اخالقهاى خواهد شرافت مىرد و يدرشرگ
  .)٣٧ص ،پيشين(مقصد قرار دهد 

 انـسانی ٔهانسان آنگاه به كماالت بالقو: ماني انسان به اىابيضرورت دست. ششم
  :گردد كه ايمان دينی در او شكل گيرد د و واجد ارزش معنوی و اخالقی میياب دست می

 هـا د آنيـ كماالت را بـالقوه دارد و بأهن است كه انسان، همينظر قرآن به ا
شتن د سازنده و معمار خىصـيست كه با ان خود اويت برساند و ايرا به فعل

. مان اسـتيا ، كه بالقوه داردى وصول انسان به كماالتىشرط اصل. باشد
پـس . [...] زديـخ ىمان، تقوا و عمل صالح و كوشش در راه خدا برمـياز ا

 ىز بـرايـ اهللا است، مسجود مالئكه است، همه چةفي كه خلىقيانسان حق
 ٔهعـالو ه اسـت، انـسان بـى همه كماالت انـسانٔهست و باالخره، دارند ااو
 گرفتـه و ىتمـان، كاسـي اىانسان منها. ماني اىان منهانسمان است نه ايا

ل و ممسك يز است، بخص است، خون حىن انسانيچن. ناقص است
  .)١٦: ت، ١٣٨٧مطهرى،(تر است  وانات پستياست، كافر است، از ح

  : به اين صورت است كه٢»تبيين اجتماعی« و ١»شناسیانسان«سازوكار ارتباط ميان 
بـه . سـتا» هـای انـسانیعامليـت«ی ها محصول كنش» های اجتماعیپديده«. اول

هـای انـسانی ی اعتراضی و انقالبی عامليتها عنوان مثال، انقالب اجتماعی در اثر كنش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Anthropology. 

2 . Social explanation. 
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  . آيد پديد می
، »هـای اجتمـاعیماهيت پديده«در تكىصن » های انسانیخصوصيات عامليت«. دوم

 يـک ،مطهـری مـدعی اسـت كـه انقـالب اسـالمیاسـتاد به عنوان مثال، . دخالت دارد
  . داردی فطری كنشگران انقالبیها گيری  يسرا يصشه در مطالبات و جهتانقالب فطری است؛

  پژوهی فلسفی جامعهتي هو-٢
  :سدنىص مىف جامعه او در تع. پردازد مى ١»جامعه«ف  در گام اول، به تعىمطهر

ن خـاص ي كه با نظامات و سنن و آداب و قـوانى از افراد انسانىا مجموعه
ل ي دارنـد، جامعـه را تـشكىجمعـ  دسـتهىدگوند خورده و زنيگر پيكديبه 
 در كنـار هـا  از انـسانىست كه گروهـين ني اىجمع  دستهىزندگ. دهند مى

ك نـوع مـواد يـك آب و هوا و يست كنند و از ك منطقه، يسيگر و در يكدي
 ى بـه معنـ، اسـتى انسان كه اجتماعىزندگ[...]  ندي استفاده نمايىغذا

ــا ــه ماهي ــت ك ــن اس ــاعي ــ:  داردىت اجتم ــرهي نىاز طرف ــا، به ــا ازه  و ه
م ي دارد و جـز بـا تقـسىت اجتماعي، ماهها تي، كارها و فعالها ىبرخوردار

ك سلسله سنن ي در داخل ها ىازمنديم رفع ني و تقسها م بهرهيكارها و تقس
، خلـق و هـا دهيـ، اها شهي اندىگر، نوعيست؛ از طرف ديسر نيو نظامات م

 ىگـانگي وحـدت و هـا  آنكنـد كـه بـه مـى بـر عمـوم حكومـت هـا ىخو
 ها  از انسانىا گر، جامعه عبارت است از مجموعهير دي و به تعب؛بخشد مى

 و هـا دهيـك سلـسله عقيـازهـا و تحـت نفـوذ يك سلسله نيكه در اثر جبر 
ورند   مشترك غوطهىك زندگيگر ادغام شده و در يكدي در ها  و آرمانها دهيا
 .  )١٨-١٧: ث١٣٨٧مطهرى،(

 از .ا اعتبـاریيـ است ىقيا وجود جامعه، حقيكه آ كند مىباره بحث  ني در اىسپس و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Society. 
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در  دار دامنـه ى از مناقـشات نظـرىكـي. ميـنه مـى پـا ى مهمـٔهلأ مـسٔهجا، به حـوز نيهم
ا يـ ،ل انتخـاب شـوديـد بـه عنـوان سـطح تحليبا» فرد«ا يبحث كه آاين ، ىشناس جامعه

: سدنىصـ مـى جورج يصتزرر است كه  برخورداىتي از چنان اهمى نظرٔهن مناقشي؟ ا»جامعه«
ـى اصلٔهلأمس« ـيـ مٔه رابطـى، بررسـىشناسـ  جامعـهٔه در نظ نانـه و ي خردبهـاى هان نظ

. )٥٩۷ -۵۹۶ ،١٣٨٠يصتـزر،( » اسـتىت اجتماعيا سطوح خرد و كالن واقعينگرانه و  كالن
ـ» ىاديـ بنٔهيقض«له، أن مسيز ايكا، در اريسا ناز نظر او، عالوه بر ام  ى اجتمـاعٔهدر نظ

  .)٦٩٧ص، پيشين(د يآ مىمدرن به شمار 
. اول: رنـديگ مـى قـرار ىگـاه نظـريه، در سه پان زارضيشناس، از ا پردازان جامعه هنظ

ان يـه مونـد دو سـىصيا پيـ ىقـيكرد تلفررض. اصالت عامليت؛ سوم. اصالت ساختار؛ دوم
ـى نسل جـوان و نيصـا،)٢٥ ص،١٣٨٦پاركر،( ساختار و عامليت پـردازان، اغلـب در  ه نظ

. دا كـرده اسـتيـپگـرايش ق يـ، بـه تلفى اجتماعٔها نظرند و گىصيگ مىگاه سوم قرار يپا
افتـه  ديصى به درستجورج يسمل، ىشناس پردازان متأخر جامعه هش از نظيتوان گفت پ مى

 ك سو، جامعه، فـردياز : نندآف ىگر را بازميكديبود كه فرد و جامعه، به صورت متقابل، 
ك بعد، جامعه بر فرد يكننده است؛ از نييگر، خود فرد، تعي دىسازد و از سو مىن يرا متع

ن، يبنـابرا.  اسـتىّات محـرك درونـيـ و نها زهي انگىگر، فرد داراينهد و از بعد د مىر يتأث
 از آن ىسـازد و هـم قـدر مـى عامليت را ممكـن ىت و خودمختاريجامعه هم تحقق فرد

بـه هـر حـال، . )٢٥٦-٢٥٥  ص،١٣٨٠كـوزر،( كنـد مـىل يـرا تحم و قواعد خود ىريجلوگ
انـد كـه   متفـاوت١ اجتمـاعیى دو نوع هـستها ن است كه ساختارها و عامليتيت ايواقع

 را ٢ىت اجتمـاعيـكـه واقع  آنى بـرا.طلبنـد مـىشـناختی را   از درك جامعـهىانواع متفاوت
 ىجـا  بـرها ن عامليتين اساختارهای اجتماعی بدو: ميم هر دو را بفهمم ناگيبفهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Social existence. 

2 . Social reality. 
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  .)٣٨ص ،١٣٨٦كرايب،( عكس نخواهند ماند و بر
 وجـود فـرد معتقـد ٔه درشـارىو. شـمرد» ىقيپرداز تلفهنظ«ك يد ي را باى مطهراستاد

ــداردىبــيجامعــه ترك«اســت كــه   » از افــراد اســت، اگــر افــراد نباشــند جامعــه وجــود ن
 سـازد مى چند صورت را مطرح ب،ين تركي اىتوضيح چگونگ  و در)٢٣: ث١٣٨٧مطهرى،(
  :)٢۸ ـ٢۳ص ،پيشين(

 تركيبى صورت نگرفته و جامعه، ًيعنى واقعا: »اعتبارى بودن تركيب جامعه از افراد«. ۱
  .تنها يك وجود اعتبارى و انتزاعى است و آنچه وجود اصيل و حقيقى دارد، فرد است

ك يـرد و يپـذ مىورت ب صي تركً واقعاىعني: »ب جامعه از افرادي بودن تركىقيحق«. ۲
د كه جامعـه يآ مىان افراد به وجود ي متقابل مىرهاي خود از تأثهاى رضژگىد با ي جدٔهديپد

  :ابدي مىن فرض، خود سه شكل يا. است
ــترك«. ١/٢ ــيب حقي ــدر ا: »ى صــناعىق ت خــود را از دســت ن حــال، اجــزا هىصــي

گـر، ير ديـبـه تعب. ستنديـگر از استقالل اثر برخوردار نيب، دي هرچند پس از ترك؛دهند ىنم
  .ان اجزا استي ندارد و حاصل ارتباط م از اجزا مستقلىكل، وجود

دهنـد و از اسـتقالل  ىت خود را از دست نماجزا هىص: »ىعي طبىقيب حقيترك«. ٢/٢
سر بـر » ىروح جمع« به عنوان ىك وجود انتزاعيگر، ي دى برخوردارند، اما از سوىاثر نسب

جـا،  نيـدر ا. ست ا و هنجارهاها  ارزش، احساساتها، شهياند كه محصول ادغام آورد مى
 وجود افراد در وجود جامعه حـل ىعني؛ ى وجود دارد و هم وجدان جمعىهم وجدان فرد

ن، يبنـابرا. شـوند مـىبـه جامعـه وارد ) ىفطـر( پيـشينی ىا هيشود و  افـراد بـا سـرما ىنم
  .ست ا اوىشناس  انسان مقدم بر جامعهىشناس روان

، ى قبـل از وجـود اجتمـاعٔهافـراد انـسان در مرحلـ: ىعـي فراطبىقـيب حقيركت. ٣/٢
 است و همچنـين ى محصول روح جمعها ت آني ندارند و شخصىت انسانگونه هىص چيه

 او ىشناسـ  انسان بـر روانىشناس ن رو، جامعهياز ا.  در مقابل جامعه، استقالل اثر ندارند
  .است ى از وجدان جمعى، مظهرىمقدم و وجدان فرد

  :ندگ ىرا برم» ىعي طبىقيب حقيترك « مطهرىاستادن شقوق، يان اياز م
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 و هـا ب روحي تركى، ولىعي است از نوع مركبات طبىقي مركب حق،جامعه
 نـه ىب فرهنگـي و باالخره تركها  و ارادهها  و خواستها  و عاطفهها شهياند
 ى فطرىا هي سرماكدام با افراد انسان كه هر] ى [...ها  و اندامها ب تنيترك

ت شوند و هىصـ مى ى اجتماعىعت، وارد زندگي از طبى اكتسابىا هيو سرما
 نيـا. ابنـدي مـى ،شـود مى ريتعب »ىجمع روح« كه از آن به ىدي جدىروح
 آن، ىه براك است خود به مخصوص ىعيطب بيترك نوع كي خود ب،يترك
  .)٢٥-٢٤ص ،پيشين(افت يتوان  ى نمىريه و نظيشب

 كـه عـالوه بـر وجـود كنـشگران ان معنـيست؛ بدمعتقد او به وجود جامعه ن، ايبنابرا
 آن بـه شـمار ٔه سـازندى، اجـزاىان است كه كنشگران فـرديز در مي نىگري، وجود دىفرد
را قـرآن  يسـ؛ز هماهنگ اسـتين نظر، با قرآن ني معتقد است كه ا،مطهرىشهيد . نديآ مى

  : اجتماع اشاره دارد در ساحتى فراتر از كنشگران فردىز به وجودين
 عمل مشترك، فهـم و ٔهسرنوشت مشترك، نام) ها جامعه (ها  امتىقرآن برا

 اسـت كـه امـت اگـر ىهيبـد. ان قائل اسـتيشعور، عمل، طاعت و عص
ان ي نداشته باشد، سرنوشـت و فهـم و شـعور و طاعـت و عـصىنيوجود ع

كـه ات قائـل اسـت يـ حىل است كه قرآن به نـوعي دلها نيا.  نداردىمعن
  .)٢٨ص ،پيشين(  استى و اجتماعىات جمعيح

ن وجـود ين است كه اي اگرفت توان ، مىرش وجود جامعهي كه از پذىا جهين نتينخست
 جامعـه اگـر ىعنـي اسـت؛ ى مستقل از كنشگران فـردىهاي  قواعد و سنتى، داراىقيحق

. )٣٣ ،پيـشين( ی مخصوص به خود داردها ن و سنتي قوانً داشته باشد، قهراىقيوجود حق
 بـه ،ت دارديعـت و شخـصي مـستقل از افـراد، طب، وجـودىبه عبارت ديگر، چون جامعه

 ها بنابراين، عمل. )١٦: ژ، ١٣٨٧مطهرى،( كند مىت خود، عمل يعت و شخصي طبىاقتضا
» ح اسـتي، قابل توضى و عمومىن كليك سلسله قواني جامعه، طبق هاى العمل و عكس

  :از سوی ديگر). پيشين(
د و يـآ ى درمـى كلـٔهگاه تحت ضابطه و قاعد گاه فلسفه دارد و آن خ آنتايص
 اسـت ىآمـوز  عبرت و قابـل درسٔهنيي تذكر و آٔهيگاه، موضوع تفكر و ما آن
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 ى وگرنـه جـز زنـدگ؛ت داشـته باشـديعت و شخصيكه جامعه از خود، طب
 از ى فـردهـاى  باشـد، درسى وجود ندارد و اگر درس و عبرتـىزيافراد، چ

  .)١٧ ،پيشين(  جمعى از زندگى اقوام و مللهاى  نه درس،د استزندگى افرا
 ىات فـرديـات مـستقل از حيـ حىكـه از نـوع نيـبه طور خالصه، جامعه به حكـم ا

ل به سطح كنـشگر ي مستقل از افراد دارد، كه قابل تقلىهاي ن و سنتي قوان،برخوردار است
  . )٣٣: ث، ١٣٨٧مطهرى،( ندارند ىشناخت ت روانيستند و ماهين

ا فـرد يآ. است) ا عامليت و ساختاري(ان فرد و جامعه ي مٔهن نوع رابطييگر تعي دٔهألمس
شـده روشـن  حدودی از عبارات نقـل تا! ا جامعه بر فرد؟يبر جامعه حاكم و مسلط است 

ای  كـه مقولـه ـ از فطرت ىل برخورداري معتقد است كنشگر به دلمطهرىاستاد گرديد كه 
كـسره مغلـوب جامعـه و برآمـده از ي ـ  در انـسان  اسـتىتماعات اجي و ماقبل حىباطن

  :برد مىن به سر ينابي بىست، بلكه در حالتيالزامات آن ن
ـ بـر ـانـد   جامعه كه همـان افـراد انـسانىاجزا  ـ ىني ماشـٔهخـالف نظ

زه  ي از دسـت داده، حالـت ارگـانىت خود را ولو به طور نـسباستقالل هىص
را  يسـ؛ افراد محفوظ استىحال، استقالل نسبن ي در عىكنند، ول مىدا يپ

 در ىعـت، بـه كلـي و مكتـسبات فـرد از طبىات فـرد و فطىات فرديح
ه، انـسان بـا ن نظيقت، مطابق اي و در حق،گردد ى حل نمىات جمعيح

 »مـن« و روح و اتيـح: كنـد مـى ىزنـدگ »مـن«ات و دو روح و دو يدو ح
 و اتيـح گـريد و اسـت، عتيطب ىجوهر حركات مولود كه ىانسان ىفطر
 ىفـرد »مـن« در و اسـت ىاجتمـاع ىزندگ مولود كه ىجمع »من« و روح

 حـاكم ىشناسـ روان نيقـوان هـم انـسان، بر هذا ىعل و است، كرده حلول
  .)٣٤-٣٣ص ،پيشين( ىشناس نن جامعهس هم و است

  :كند مىد ين نظر را تأكيز ايم نقرآن ك
ت و يـنيت و عيعـت و شخـصيطب جامعه، ىكه برا ينا نيم در عقرآن ك

ان قائـل اسـت، يات و مرگ و اجـل و وجـدان و طاعـت و عـصيرو و حين
 ٔهيـتك. دانـد مى از فرمان جامعه توانا ىچي فرد را از نظر امكان سًحاص

  .)٣٩ پيشين،( نامد مى »اهللا تفطر« است كه آن را ىزيقرآن بر آن چ
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ت خـود و يلؤو مـس؛ت اسـتيلؤوكـسره بـر اسـاس مـسيمات قـرآن، يتعل
ان فـرد اسـت يـ از منكر، دستور طغىامر به معروف و نه. ت جامعهيلؤومس
ّات قـرآن، غالبـا متـضمن  يـقـصص و حكا.  جامعهىه فساد و تبهكاريعل ً

 ى فـساد اجتمـاعى و جوهـاهـا طيان فرد در برابر محيان و عصيعنصر طغ
 ، رسول اكرم، اصحاب كهف،ىسي، عىم، موسيداستان نوح، ابراه. است

  ).٤٠ص ،پيشين( ن عنصر استيره، همه متضمن ايفرعون و غ مؤمن آل
ات يـ حىّ، تجلـى فـرد را بـه كلـىو. ن نظر قـرار داردي مقابل أه در نقط١اميل دوركيم

ت مجزا و مستقل از جامعـه را در او يت و شخصانگارد و وجود هرگونه هىص مى ىاجتماع
 آن ىر جامعه و ساختارهايناپذ  اجتنابٔهطرير سن رو، كنشگر همواره يسياز ا. كند مىانكار 

 از ى از غفلـت وى ناشـ،دوركيم ىن باور است كه جبرانگاري بر امطهرىاستاد . قرار دارد
م، ي در انـسان قائـل باشـىت ماقبل اجتماعاگر به هىص. در انسان است» فطرت«اصالت 

  :ميباشمعتقد  ى اجتماعاىه م به جبر ساختاريتوان ىگر نميد
 از ى كه ناشـى از آن است كه از اصالت فطرت انسانى ناشىيمكجبر دور«

ن يـا.  غفلـت شـده اسـت،عـت اسـتي انسان در متن طبىتكامل جوهر
ـىفطرت به انـسان، نـوع دهـد كـه او را بـر  مـى ىت و امكـان و آزاد ح

 فـرد ٔهن است كه در رابطيا. سازد مىل اجتماع، توانا يان در برابر تحميعص
  ).٣٩ص پيشين،( ست احكمفرما »ناالم َنيب ٌامر« ىو جامعه، نوع

 ٔهالزمـ  انـد پنداشـتهبرخـى ن اسـت كـه يـ ا٢ىرش جبرگرايـی اجتمـاعيگر پذيل ديدل
  :ل شدن كامل كنشگر در جامعه استي، مستحىقي جامعه از وجود حقىبرخوردار

ن اسـت كـه يـ ا،ىط اجتمـاعيـّ توهم جبر افراد در برابر جامعه و محٔهشيص
كثرت گر و حل شدن يكدي در ى، ادغام اجزاقيب حقي تركٔهتصور شده الزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Emile Durkheim. 

2 . Social determinism. 
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  .)٤٠ص پيشين،( »است تازه حقيقتى آمدن وجود به و »كل« در وحدت ها آن
  : استاد نظرٔهيبر پا

 از عقـل و -انـد  جامعهٔهدهند لي تشكىكه اجزا-از آن نظر كه افراد انسان «
 ىود اجتمـاعّ خـود، مقـدم بـر وجـىعي و طبى در وجود فردى فطرىا اراده

 ىعت، اسـتقالل نـسبي طبىب مراتب بااليبرخوردارند، و به عالوه، در ترك
 ىعنـي در مقابل جامعه ى روح فردىعني محفوظ است، افراد انسان ىاجزا

  ).٤١ص ،پيشين(» ستيار ني، مجبور و مسلوب االختىروح جمع
خواهـد ست كـه فـرد بيـن گونه ني اىعنيست؛ ي نى بر كنشگر، جبرىالزامات ساختار

توانـد امـا  مـى ،ريـ خ.رد و نتوانـديـده بگيـ را نادهـا ن الزامات رها سازد و آنيخود را از ا
ل يـًن است كه جبـرا بـه او تحمير از ايار كردن غيك طرف را اختيبالضروره  «.خواهد ىنم

 را بخواهـد امـا ىزيـ چىجبر آن است كـه كنـشگر. )٢١٥: ر، ١٣٨٧مطهـرى،( »شده باشد
 امـا ،ات اجتمـاع عمـل كنـديتوانـد خـالف الزامـات و مقتـض مى ىه وك نتواند، حال آن

  :گريان ديبه ب. )٢١٧ص ،پيشين(ن كند يخواهد چن ىنم
كـه  نيـا. اريـار و ضـرورت حـاكم بـر اختيان ضرورت باالختيفرق است م

 ،ست و اگـر ضـرورت بـوديار بود ضرورت نياند اگر اخت ال كردهي خىبعض
 كـه حـاكم بـر ىهـاي ان ضرورتياست مفرق . ست، اشتباه استيار نياخت
ار يــ از اختى ناشــهــاى ارنــد و ضــرورتي اختٔهكننــد ار و ســلبيــاخت

  .)٣٢٨: ز، ١٣٨٧مطهرى،(
 انــسان بــا ٔه در مواجهــىعنــي دارد؛ ى اقتــضائاتًبــه عنــوان مثــال، عقــل انــسان قطعــا

، ن حـاليـ بـا ا؛شـمارد مـى ى را منطقها نه از گىا برخي ىكي مختلف، تنها هاى نهگ
كـه،  نيـا اي. ديماير دلخواه خود را بپي مس،ده گرفتهي را نادىتواند مصلحت عقل مىانسان 

ست و انـسان ي نىن اقتضا، جبري اى ول،دي به حق بگراىكند كه و مىفطرت انسان اقتضا 
  .)٣٢۹ -٣٢۸ص ،پيشين(تواند در مقابل آن بايستد و خالف حكم فطرت الهى عمل كند  مى

ـى اجتمـاعهـاى ىمطهـری بـه هـستشـهيد  كـه ى نوع نگاهىبر مبنا  ٔه دارد، در نظ
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ر مقـوالت ي و سـا٥ ارزش٤، كـاركرد٣، جامعه٢، ساختار١،اش، هم از فرهنگ ىشناخت جامعه
مقـوالت شـمار  كـه در ى و آگـاه٧، كنـشگر٦،سخن گفتـه و هـم از كـنش» سطح كالن«
نـگ بـا يكـديگر قـرار اما ايـن دو در ارتبـاط و تعـاملی تنگات. رنديگ مىقرار » سطح خرد«

ند كه از پىصايی و تحرک باز نمی  اجتماعی میٔهای كه يک چرخ دارند، به گونه . ايستد ّآف
  .شرح آن خواهد آمد

  ت در جهان اجتماعیي عل-٣

  ي جهان اجتماعيمند عليت-١-٣

 از دارديـ نىا دآورنـدهي به موجد و پدىدادكه هر ررض ني عبارت است از ا٨،تيقانون عل
. ت در مقابل فرض صـدفه و اتفـاق اسـتيت و معلوليقانون عل. )٩٢: د، ١٣٨٧ ى،مطهر(

. ابـدي خود به خود و بـدون وجـود علـت، تحقـق ىدادكه ررض نيصدفه عبارت است از ا
 مطهـرىاسـتاد . ات عقل، امتناع صدفه و اتفاق اسـت از ضرويصىكي، گفتيمكه  همچنان

  :شود  مى علم منجرى به نفى حت،تيكند كه انكار اصل عل مىد يتأك
ت، مـستلزم يـت و معلوليـ على قانون قطعـىاعتقاد به صدفه و اتفاق و نف

م و  در كار جهان قائل نـشىصىبيچ گونه نظم و قاعده و ترتين است كه هيا
 را ىا چ حادثـهيش هيدايم و پيز ندانيچ چيل در هيز را شرط و دخيچ چيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Culture. 

2 . Structure. 

3 . Society. 

4 . Function. 

5 . Value. 

6 . Action. 

7 . Actor. 

8 . Causality. 
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وط به ه  ىا ، رابطـهىگـريز ديـ و چىزيـچ چيـن هيم و بي ندانىچ امريم
 تمـام ىن است كه خط بطالن روين جهت مستلزم ايم و البته اقائل نشىص
 از قواعـد و ىا ان مجموعـهي عبارت است از بىرا هر علمم؛ يسيعلوم بكش

 ،ز باشـديك حادثه بالجهت و بالعلت جـايش يداينظامات جهان و اگر پ
تـوان انتظـار  مـى را ىا ، وقـوع هـر حادثـهىدر همه وقت و تحت هر شرط

نان به عـدم وقـوع ي، اطمىطيگونه شرا چيچ وقت و تحت هيداشت و در ه
  .)پيشين( دا كرديتوان پ ى را نمىا چ حادثهيه

نش محكوم   بينى از منظر جهان است؛ يعنى » اصل عليت«اسالمى، سراسر جهان آف
ّجهان داراى نظام متقن على و معلولى، سببى و مسببى است«  .)١٠٧: ،پ١٣٨٧مطهرى،( »ّ
 در جهـان ىن تكـىصهـاى  از سـنتىا ، وجـود مجموعـهى و معلـولىّ وجود نظام علٔهجينت

تخلـف ين اليك سلـسله سـنن و قـوانيـبـر عـالم، «:  اسـت٢ى و جهان اجتمـاع١ىعيطب
  .)١٠٨ص: پيشين( » جهان استى و معلولىّ نظام علٔهست كه الزم احكمفرما

  ي علل در جهان اجتماعهٴ گستر-۲-٣

ـهيبـر ره ، بناىشناس در جامعه  كـه ى حـاكم بـر آن، تنهـا بـه عللـٔهگرايانـ افـت تج
ه  خـود ى، از صـورت انتزاعـىاتي عملىريپذ  شاخصٔها به واسطير و محسوسند و يپذ تج

ه درم،خارج شده كنـد  مىد ي تأك مطهرىاستاداما . شود مىند، پرداخته يآ ى به محك تج
 ىعلل و عوامل مـاد«دادها و حوادث، تنها از ، ررضى و جهان اجتماعىعيكه در جهان طب

  :ز هستندين» ىرمادي و غىعلل معنو«زند بلكه معلول يخ ىبرنم» ىو تج
ّنظام علت و معلول و اسـباب و مـسببات، منحـصر بـه علـل و معلـوالت 

ــ نى و جــسمانىمــاد  و ىّ خــود، نظــام علــىُجهــان در بعــد مــاد. ستي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Natural world. 

2 . Social world. 
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 و ىّ خـود، نظـام علـىو معنـو ىُ است و در بعد ملكـوتىاش ماد ىمعلول
 ٔهست؛ هركدام مرتبي نىان دو نظام، تضادي است، و مىرمادياش غ ىمعلول
 ىمالئكه، روح، لوح، قلم، كتب سماو.  خود را احراز نموده استىوجود

  ه بـىض الهـيـ هستند كه به اذن پروردگـار، فىلي، وسائط و وساىو ملكوت
  .)١٠٨: پ ،١٣٨٧مطهرى،( ابدي مىان  جها  آنٔهليوس

ن ييكنـد و بـر اسـاس آن بـه تـب مـىوارد نيز  ىن اجتماعيي تبٔه را در حوزىن تلقي اىو
ن قلمـرو، ي در امطهرىشهيد  ١ىشناختانداز جامعهچشم. پردازد مى ى اجتماعىدادهاررض
  : استرضژگى دو ىدارا

ا داده در وقوع ررضـها  آنىّت علي و مدخلى و معنوىحضور و وجود علل فراماد. اول
  ؛ى اجتماعهاى دهيو پد

و نقـد ، ىن اجتمـاعيي در تـبى و معنـوىن نوع علـل فرامـاديپرداختن به اجواز . دوم
ه    ٢.يىگرا تج

  ها در جهان اجتماعی ي دگرگونيها  مضمون-٤
اسـت ت كـرده يـن واقعي خود را صرف اثبات اى توان فكرٔه بخش عمد مطهرىاستاد

گـر، يان ديـبه ب. ستي نىو محصول عوامل ماد تنها معلول ٣ى،اجتماع ىها ىكه دگرگون
 و ىمـاد حـوائجفقـط  د،كنـ ى مـى را طالب دگرگون ساختن نظم اجتمـاعها آنچه انسان

 ،ىانـسان ىعـال و ىفطـر و ىمعنـو عوامـل مـوارد ىبرخـ در بلكـه آنان نيـست؛ ىوانيح
  :شود ى م٤ىاجتماع نظم در ىدگرگون يىدايپ علت و ساز نهيزم

 خـواه خواندنـد، ىان عقل و نفس ميدما آن را نبرد مُ ق انسان كهىنبرد درون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Sociological perspective. 

2 . Positivism. 

3 . Social changes. 

4 . Social order. 
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 انيـم نبـرد ىعنـي ؛شـود ىمـ دهيكـش ىانسان ىها گروه انيم نبرد به ناخواه
 انـسان و طـرف، كيـ از آورده دسـت به ىمعنو ىآزاد و افتهي كمال ىانسان

 انـسان انيم نبرد آغاز قرآن. گريد طرف از صفت وانيح و زده جا در منحط
پرسـت را در داسـتان  ده با انسان منحط مـادهيرس ىمعنو ىآزاد و مانيا به

: ژ، ١٣٨٧مطهــرى،( ل، مــنعكس كــرده اســتيــل و قابيــب ها دو فرزنــد آدم،
  .)٣٨ـ٣٧

 خـوراك و ى كه بشر به خاطر حـوائج مـاديىخ، در كنار نبردهادر طول تايص
 انجام داده ـ كه البته فـراوان ىطلب  و تفوقىپوشاك و مسكن و مسائل جنس

 را نبـرد حـق و هـا د آنيـگر هم داشته كه باي دىك سلسله نبردهاياست ـ 
 و ىدتيـگاه عقيك سو، پاي كه در يى نبردهاىعني ؛ر و شر خوانديا خيباطل 

ر و صالح عمـوم ي خى به سوىريگ  و جهتىت آرماني و ماهى انسانٔهزيانگ
و  به فطرت در كار بـوده ى خلقت و پاسخگىصى با نظام تكاملىو هماهنگ

 و ىفـرد ىريـگ جهـت و ىشـهوان و ىوانيـح ىهـا زهيـگـر، انگي دىدر سو
 او در كـه ىمتعـال ىمترق انسان انيم نبرد گر،يد ريتعب به .موقت و ىشخص
 كـه صـفت وانيـح منحـرف پـست انـسان بـا افتهيرشد ىانسان ىها ارزش
 ريـتعب به است؛ گشته خاموش فطرتش چراغ و مرده اش ىانسان ىها ارزش
 حـزب« و »طانيالـش جنـد« بـا »اهللا حـزب« و »جنـداهللا« انيـم نبرد قرآن،

  .)٣٨ص پيشين،( »طانيالش
 ٔه تحوالت اجتماعی و تايصخی، ماهيت دينی دارنـد و همـٔهالبته نبايد پنداشت كه هم

مـدعای . ِانـسان مـنحط اسـتبـا  جو ِ از نوع نبرد ميان انسان كمالها ستيزها و كشمكش
 ىهـا جـدال ىهـا ، تنهـا يكـی از گونـههـا نـوع جـدال اين است كه ايـن آيت اهللا شهيد
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 ١اقتـصادی ماهيـت گـاهی تـايصخی، و اجتمـاعی ىها جدال. است تايصخی و اجتماعی
ماهيت متكثر و تركيبی از  و گاهی نيز ٣ گاهی ماهيت دينی٢،دارند، گاهی ماهيت سياسی

ی و تبيينـی، در اين بيـنش اجتمـاعی، از نظـر توصـيف. )۱۷۹: ، ر۱۳۸۷،مطهری(برخوردارند 
 انـسان، حيـات تايصخ ادوار ٔههم در... و دينی اقتصادی، سياسی، ىها هيچ يک از علت

 يـا ـ دينی نبردهای هنجاری، و تجىصزی نظر از اما است، نبوده كننده تعيين و نهايی عامل
. اسـت ارزش واجـد و مطلـوب و اصـيل ـ باطل و حق ميان نبرد ،استاد مطهری تعبير به

خيزنـد و خاسـتگاه  خواهی اقتصادی برمی  سياسی يا افزونطلبی قدرت از ،مادی نبردهای
 را ىبـشر ختايص و جامعه آنچه كه ورزد ىن نكته تأكيد مي بر ا مطهرىشهيد. فطری ندارند

  :ستها ا كشمكش و ّتضادها از گونه نيهم برد، ىم شيپ
 علـل معلـول و مختلـف ىهـا تيـ و ماههـا  شـكلىخ دارا تايصىنبردها
ت را بـه يخ و انـسانبرنـده كـه تـايص شي پى نبردهاى ول؛ستا بوده ىتمتفاو

 ى مـسلكىان انـسان متعـاليـده اسـت، نبـرد ميجلو برده و تكامـل بخـش
مــان و يده و ايــ و وابــسته بــه عقىپرســت  و منفعــتىوارســته از خودخــواه

ات يـصفت و فاقد ح وانيمسلك خودخواه منحط ح ى با انسان بىدئولوژيا
  .)۴۰ـ۴۱: ژ، ١٣٨٧مطهرى،( بوده است ى و آرمانىعقالن
 آرمـان و وارسـته از ىامـان و جىصـيده و ايـده بـه عقيان انسان رسـينبرد م

، همـواره وجـود داشـته اسـت و ىوانيـط و غرائـز حيعت و محياسارت طب
  .)٣٨ص ،پيشين(خ داشته است شبرد تايصي در پىنقش اصل

 ى جامعه بـه سـوىشروي، پ»ى اجتماعىدگرگون« هر ٔهجيست كه نتين نين رو، چنياز ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Economic. 

2 . Political. 

3 . Religious. 
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 بـه ،ىسـاختار تحوالت و رييتغ نيا كه جا آن از. باشد ىمعنو تكامل و ىانسان ىها ارزش
 جهـت دو هـر در توانـد ىم زين كنشگر مقام در انسان ٔهاراد و گردند ىبازم »كنشگران ٔهاراد«
ا يـح صـال ٔهددرشردارن توانند ىم زين ىاجتماع ىها ىدگرگون رد،يگ قرار »فساد« و »صالح«

  :فساد باشند
 ىن حركت، انسان اسـت و انـسان، موجـودي اىن كه عامل اصلينظر به ا

خ در حركــت خـود نوســانات دارد؛ مختـار و آزاد و انتخـابگر اســت، تـايص
 منحـرف راسـت بـه گـاه گـردد، ىبرم عقب به ىگاه و رود ى جلو مىگاه

 ى مـدتىراب ًاناياح و كند ىگاه و رود ىم تند ىگاه چپ، به گاه و شود ىم
 ىتعـال كـه همچنـان جامعـه، كيـ. مانـد ىحركـت مـ ىساكن و راكد و ب

  .)٤٤ص ،پيشين( كند ىم دايپ] هم[ انحطاط ،ابدي ىم
 بـه »اجتمـاعی ىهـا دگرگـونی ىهـا مضمون« از هنجارمند ىها بنابراين، تفاوت تلقی

  . )۴۶ص ،پيشين( گردد  باز می١»انسان هىصت« از ها تلقی تفاوت

  يريگ جهينت
، عبارت است از ررضكرد وى در عالمه مطهرى اجتماعى ٔه نظٔهاصول موضوع) يكم

 علمـی نيـز در دو بخـش عمـده جـاى ٔهمباحث اين حـوز. » علوم اجتماعىٔهفلسف«باب 
 مـسائل مـرتبط بـا شـناخت مـا از جهـان ٔهكه درشار »شناسى اجتماعىمعرفت«: گيرد مى

 شـناخت هـاى ايى شـناخت اجتمـاعى، روشنمـ از قبيـل واقـع(كند  اجتماعى بحث مى
 آن دسته ٔهنيز درشار »شناسى اجتماعىهستى«؛ ...) اجتماعى، تعميم شناخت اجتماعى و

هايی كه در علم اجتماعی بايـد شـناخته شـوند و موضـوع و متعلـق شـناخت از واقعيت
همچون كنشگر، جامعه و ساختارهاى آن، عليت ميـان (كند   بحث مى،اجتماعى هستند

 اجتماعى، بايد موضـع ٔهاز اين رو، نظ...).  اجتماعى، دگرگونى اجتماعى وهاى ديدهپ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Human identity. 
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شناسـى اجتمـاعی  شناسى اجتماعى و هـستى خىصش را در قبال مسائل مرتبط با معرفت
  .مشخص نمايد

» فطـرت«به نام » هىصت تكىصنی« معتقد است انسان دارای يک آيت اهللا شهيد )دوم
و همـين اسـت شده بخشيده ست، بلكه در متن خلقت به او است كه مخلوق اجتماع ني

 ٔه هم يكـی از عوامـل اصـلی سـازند،فطرت. وی است» ّانسانيت«هىصت تكىصنی، منشأ 
 او است، و هم عامل گراييدن انسان بـه سـوی ٔه مسير آيندٔهكنند شخصيت انسان و تعيين

  .ی متعالیها ارزش
ی ها و تنها در پی دستيابی به خواستهگردد كه ا  وجود فطرت در انسان سبب می)سوم

 هـايی ارزش راسـتای در هـايش كـنش از وسيعی ٔهمادی و خودخواهانه نباشد، بلكه گستر
آيـت اهللا  .اسـت فراحيـوانی هـای گرايش و حوايج و معنىصات جنس از كه پذيرد صورت
. »منطق منفعت«و » منطق فطرت«:  از دو نوع منطق برای زندگی سخن گفته استشهيد

ی الهی و رستن از تعلقات مادی شخصی يا ها در منطق فطرت است كه جستجوی ارزش
ی معطـوف بـه هـا يابد و همين منطـق اسـت كـه موجـب صـدور كـنش طبقاتی معنا می

 اجتمـاعى و مـدخليت هـاى بنابراين، تحقـق پديـده .گردد هی از انسان میی االها ارزش
گـردد، بلكـه گـاه يصـشه در  سان بـازنمى، تنها بـه غرايـز حيـوانى انـها در آن ّعلى كنشگر

ات انسانى كنشگر دارد و از جاذبه  .خيزد ی معنوى نهفته در سرشت او برمىها فط

ّاســالمى، وجـود انــسان تنهـا در جــسم مـادى او خالصــه   بينـى در جهــان) چهـارم
درك . شود، بلكه وجود حقيقى و اصيل او، روح است كه فنـا و زوال در آن راه نـدارد نمى

 ٔهكنشگران اجتمـاعی در جامعـ» طلبى شهادت«و » آگاهى مرگ «ٔهن بينش، به فهم انگيزاي
  .انجامد دينی مى
وشـرط اسـت، و نـه مغلـوب و در بنـد  قيـد  مطلـق و بـىٔهانسان نه داراى اراد) پنجم

ای كه دو نيروی گونه است؛ بهبرخوردار آزادی نسبی از  بلكه ؛ساختارهاى بيرون از خىصش
توانند به زندگی انسان و عامـل غلبـه يـافتن وی بـر  ، در كنار يكديگر می»ادهار«و » عقل«
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 متقابـل و دو ٔه به وجود نوعی رابطعالمه مطهری البته.  شكل دهندساختارهای اجتماعی
 اسـت، بـا ايـن اسـتدالل كـه  معتقـد»سـاختارها«و » های انـسانیعامليت«سىصه ميان 

تواند بـه   میها اختاری كنش كنند و هم كنش آنبايد در درون شرايط س  هم میها عامليت
  .پيدايش تغييراتی در ساختارها منجر شود

 ها  زندگى انسان، ماهيت اجتماعى دارد؛ به اين معنی كه از طرفى نيازها، بهره)ششم
، ماهيت اجتماعى دارد و جز با تقسيم كارها و تقسيم ها ، كارها و فعاليتها و برخوردارى

 در داخل يك سلسله سـنن و نظامـات ميـسر نيـست؛ از ها رفع نيازمندى و تقسيم ها بهره
كـه بـه مردم حكمفرما است  بر عموم ها وخو خلقو ، ها ، ايدهها طرف ديگر، نوعى انديشه

ف جامعه میمطهریشهيد از اين رو، . بخشد  وحدت و يگانگى مىها آن  :نىصسد در تع
ثر جبر يك سلـسله نيازهـا و تحـت بر اكه  ها اى از انسان جامعه عبارت است از مجموعه

 .اند در يكديگر ادغام شدهها  و ايدهها نفوذ يك سلسله عقيده

 و هـا  و انديـشههـا ّجامعه مركب حقيقى است؛ يعنـی محـصول تركيـب روح )هفتم
اى اكتـسابى از  اى فطـرى و سـرمايه افراد انسان كه هـر كـدام بـا سـرمايه. ستها ا عاطفه

كـه بـراى آن يابنـد  شوند و هىصت روحى جديدى مـى  اجتماعى مىطبيعت، وارد زندگى
براى آن، شبيه و نظيرى و اين تركيب، طبيعى است . دوش مى برده كار  بهروح جمعى تعبير
 .توان يافت نمى

ى مـستقل از كنـشگران فـردى هـاي اين وجود حقيقى، داراى قواعـد و سـنت) هشتم
ر شد، است؛ يعنى جامعه اگر وجود حقيقى داشته با ی مخـصوص ها قوانين و سنتناگ

 بـه ،به عبارت ديگر، چون جامعه مستقل از افراد، طبيعت و شخصيت دارد. داردرا خود 
 .كند اقتضاى طبيعت و شخصيت خود عمل مى

د كـه در جهـان طبيعـى و جهـان اجتمـاعى، ررضـدادها و نـكن تأكيد مـىايشان  )نهم
علل معنـوى «خيزند، بلكه معلول  برنمى» ىعلل و عوامل مادى و تج«حوادث، تنها از 

افزون بر اين، ايشان پرداختن به اين نوع علل فرامـادى و معنـوى . نيز هستند» و غيرمادى
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ه را در تبيين اجتماعى، مجاز مى   .شود گرايى نمى شمارد و تسليم تج
ى نيـست؛ بـه ايـن ماد عوامل محصول و معلول تنها اجتماعى، هاى  دگرگونى)دهم

 جيحـوا به تنها سازد،  را طالب دگرگون ساختن نظم اجتماعى مىها  كه آنچه انسانمعنی
 انسانى، عالى و فطرى و معنوى عوامل موارد برخى در بلكه گردد، بازنمى حيوانى و مادى
 بر ايـن نكتـه عالمه مطهرى. شود مى اجتماعى نظم در دگرگونى پيدايى علت و ساز زمينه

 هـا كـشمكش گونـه هميـن برد، مى پيش را بشرى تايصخ و معهجا آنچه كه ورزد تأكيد مى
  . استـ يعنی نزاع حق و باطل ـ
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