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  چكيده

گويي به اين پرسش است كه آيا نظريه حركت جوهري،  مقاله حاضر در صدد پاسخ
دهنده  تواند نشان هاي سياسي را دارد؟ پاسخ مثبت به اين پرسش مي ظرفيت تبيين پديده

هاي مهم در علم سياست  وي فلسفه اسالمي به برخي از دشوارههاي جديد از س حل ارائه راه
مدعاي اين نوشتار آن است كه نظريه حركت جوهري، ظرفيت بيشتري براي تبيينِ . باشد

براي بررسي مدعاي . هاي رقيبش را دارد هاي سياسي نسبت به نظريه سرشت متحول پديده
نتايج اين پژوهش در . شود استفاده مي مقاله، از روش اسنادي و استراتژي نگارش فرآيندي

هاي علم  صورت اثبات مدعاي خود، آن است كه ديدگاهي پويا و ديناميك به دشواره
. اند گويي شده هاي موجود علم سياست به صورت ايستا پاسخ دهد كه در نظريه سياست مي

علم  پردازي تواند در قلمروي نظريه همچنين مدعاي مقاله حاضر در صورت اثبات مي
  .سياست، تحولي اساسي ايجاد كند

  
   :كليدي هايواژه

  .حركت جوهري، علم سياست، فلسفه صدرايي
   

                                                      
است كه » درآمدي بر فلسفه علم سياست بر اساس فلسفه اسالمي«اي با نام  مقاله حاضر، بخشي از پروژه .1

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي انجام شده است براي
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  مقدمه. 1
به بررسي  )67- 93: 1374عطاس، (» اسالم و فلسفه علم«سيد محمد نقيب العطاس در مقاله 

ي بند پردازد كه به عقيده او براي صورت هاي اساسي متافيزيك اسالمي مي مختصر بنيان
او در اين نوشته مدعي است كه گرچه فلسفه و علم . فلسفه علم اسالمي ضرورت دارد

دانند، اما هنوز دريافتي اصالت  ها مي ي بودن آن»فرآيند«ها را  جديد، سرشت اساسي پديده
. كنند ها را به صورت ماهيات ايستا مالحظه مي اي كه پديده ماهيتي از جهان دارند؛ به گونه

  :دنويس عطاس مي
بندي فلسفه علم، برخالف اين  در صورت] فلسفه غرب و علم جديد[ها  آن

موضعشان كه واقعيت در پسِ پرده پديدارها فرايند است، هنوز درونِ 
يي كه اشتغاالتش را  بينيكنند، جهان بينيِ مبتني بر اصالت ماهيت سير مي جهان

روابط، و مفاهيمِ مرتبط با ماهيات مستقل و قائم به ذات، رخدادها، » چيزهايي«
گردند، و  بدين ترتيب، چيزها تنها امورِ واقعي مي. دهد با آن چيزها تشكيل مي

ها باشد و هم نباشد،  ها باشد و هم شامل آن به هيچ واقعيت ديگري كه وراء آن
موضعِ ما اين است كه آنچه واقعاً مبين سرشت بنيادينِ پديدارها . نيازي ندارند
است، زيرا وجود، به تنهايي، هم به معناي  "وجود"يند است، خود به مثابه فرا

ترين هويتي است  ترين و كلّي مفهوميش و هم به معناي واقعي بودنش، اساسي
  )82: 1374عطاس، (. شناسيم كه مي

) substantial motion(» حركت جوهري«رسد منظور عطاس در اينجا نظريه  نظر ميبه
» واقعيت«؛ زيرا مفاد نظريه اخير درباره )existence(» وجوداصالت «باشد و نه نظريه 

)reality(  است و اينكه»متحقّق و متقرّر در جهان خارج چيست؛ نظريه اصالت » واقعيت
نظريه (اشيا ) entity(» سرشت«و نه ) being(» هستي«وجود، واقعيت متقرّر در جهان را 

حركت جوهري، مدعي است كه گوهر و اما نظريه . داند مي) quiddity/ اصالت ماهيت
تواند فرآيندي  به عقيده عطاس اين ايده مي. شود طبيعت موجودات، هر لحظه دگرگون مي

هاي جهان هستي را بهتر از نظرياتي تبيين كند كه سرشت  بودن سرشت بنيادينِ پديده
مانند كميت، ها را تنها به مقوالت عرضي  كنند و حركت در آن پديدارها را ثابت تلقي مي
مدعاي اين نوشته آن است كه ادعاي . سازند شان محدود مي كيفيت، مكان و وضعيت

اما براي ارزيابي سخن عطاس در . عطاس در قلمروي علم سياست نيز قابل تسرّي است
و  تطبيق» هاي سياسي پديده«زمينه علم سياست الزم است كه نخست ادعاي او در مورد 

) mental aspects( »هايي اعتباري هستي«هاي سياسي داراي زيرا پديدار. بررسي شود
ها  براي اين نوع از هستي )accident(» عرض«و  )substance(» جوهر«هستند و داشتن 



 

  

27 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  نهمشماره  
  94 ستانتاب 

  نظريه حركت
  تبيين: جوهري
  شناسانه درهستي

  علم سياست
  )40تا  25(

مرحله : اي است از اين رو، فهم مدعاي عطاس نيازمند تبييني دو مرحله. متصور نيست
هاي  براي هستي) substantial motion(» حركت جوهريه«نمايي و  نخست، تببين واقع

اعتباري و مرحله دوم، نشان دادن قدرت حل المسائلي بهتر نظريه حركت جوهري در 
اما پيش از اين دو مرحله ضروري است كه مفاهيم اصلي مورد اشاره . مسائل علم سياست

  .در اينجا توضيح داده شود

 مفاهيم اصلي. 2
و مفهوم مقابل آن اصالت ماهيت،  ترين اين مفاهيم، چهار مفهوم اصالت وجود مهم

اصالت «اي به نام  اساساً مسئله. وحدت وجود، تشكيك وجود و حركت جوهريه است
شود كه انسان وقتي به هر پديده خارجي نگاه  از آنجا ناشي مي» اصالت ماهيت«يا » وجود
از  نخست، هستي آن چيز و پرسش: كند كند، در ذهن خود، آن را به دو چيز تقسيم مي مي

اينكه آيا آن چيز واقعاً در خارج از ذهن او وجود دارد يا نه و دوم، چيستي آن پديده و 
به اين بيان، آدمي يك پديده خارجي را در ذهن خود به دو . اينكه پديده مزبور چيست

در حالي كه قطعاً تنها يكي از اين دو چيز ذهني در خارج از ذهن او : كند چيز تقسيم مي
ديگري ساخته و پرداخته ذهن است؛ به طوري كه در برابر آن، چيزي در  وجود دارند و

آيد كه كداميك از  اينجاست كه اين پرسش پيش مي. خارج به عنوان واقعيت وجود ندارد
اين دو چيز، اصيل و واقعي است و در خارج از ذهن وجود دارد و كدام يك امري ذهني 

» اصالت ماهيت«و » اصالت وجود«مسئله . است و در خارج از ذهن وجود خارجي ندارد
هاست كه در  هواداران نظريه نخست معتقدند كه اين هستي پديده. شود در اينجا مطرح مي

كند؛ در  ها ايجاد مي ها را ذهن بر اساس هستي آن خارج از ذهن وجود دارد و سرشت پديده
با مالحظه . صورتي كه مدعاي هواداران نظريه اصالت ماهيت، عكس مطلب فوق است

شود كه اين پرسش را براي اولين بار فيلسوفي به نام  تاريخ فلسفه اسالمي آشكار مي
كه مربوط به مسئله وجود كلي (هاي بحث  هر چند كه ريشه. مطرح كرده است» ميرداماد«

به وسيله فيلسوفان مسلمان مانند ابن ) طبيعي در خارج از ذهن و مسئله اعتبارات عقليه است
ها پيش مورد توجه قرار  واجه نصيرالدين طوسي و شهاب الدين سهروردي از مدتسينا و خ

به اين بيان بر اساس نظريه اصالت وجود فلسفه كه دانش  )80: 1385عبوديت، (. گرفته است
به مثابه يك امر واقعي و به ماهيت به » هستي«سخن گفتن از واقعيات جهان است، به 

در حالي كه بنابه نظريه اصالت . كند واقعيت نگاه مي عنوان يك امر ذهني و تصويري از
  . شوند ها قلمداد مي ها تصوير سرشت پديده ماهيت، داستان برعكس است و هستي
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. است )existential gradation( »تشكيك وجود«دومين مفهوم اساسي در اينجا نظريه 
ي اين جهان، تنوع و ها هاي گوناگون است؛ به طوري كه يكي از ويژگي جهان پر از پديده
هاي مزبور از جهاتي نيز به  اما با وجود اين تنوع و كثرت، پديده. باشد ها مي تكثر اين پديده

اي نسبت به پديده ديگر از جهاتي شباهت داشته و  بنابراين هر پديده. يكديگر شبيه هستند
مواردي از قبيل ها نسبت به يكديگر به  اما اگر تفاوت پديده. از جهاتي ديگر تفاوت دارد

كمال و نقص، شدت و ضعف، كمي و زيادي، بزرگي و كوچكي يا تقدم و تأخر باشد، در 
براي مثال گرچه كاغذ كاهي . خواهد بود» تشكيكي«آن صورت، تفاوت دو پديده مزبور، 

و كاغذ معمولي هر دو سفيد رنگ هستند، اما اين دو كاغذ در سفيد بودن با يكديگر به 
بنابراين، . فاوت دارند؛ زيرا يكي از ديگري زيادتر سفيد استصورت تشكيكي ت

ها نسبت به يكديگر  در اينجا به معني تفاوت و تشابه شديد و ضعيف پديده» تشكيك«
يابند،  ها نسبت به آن با يكديگر شدت و ضعف مي يكي از چيزهايي كه پديده. است

شوند، به  ه در جهان مشاهده ميهايي ك به عبارت ديگر، پديده. ها است داشتن آن» هستي«
برخوردارند و از اين جهت، همگي به هم شباهت » هستي«دليل بودنشان در اين جهان از 

دست نيستند، بلكه برخي در  هاي مزبور در همين هستي داشتن، يك دارند، اما پديده
ران يا نسبت به ديگ) مانند گياهان نسبت به جمادات(تر از ديگري هستند  آفرينش، كامل

هاي ديگر  يا به صورت) يعني در وجود داشتن شديدتر از ديگرانند(تر هستند  جان سخت
شود كه واقعيت  به همين دليل در فلسفه اسالمي گفته مي. در هستي از ديگران برتري دارند

در واقع، نظريه تشكيك وجود به چنين معنايي اشاره . واقعيتي تشكيكي است» هستي«
  .كند مي

  »وحدت وجود«ومي كه در اينجا نيازمند توضيح است، مفهوم سومين مفه
)existential unity( طور كه بيان شد، بر اساس نظريه تشكيك وجود، همه  همان. باشد مي

ها تنها  باشند و تفاوت ميان آن داشتن با يكديگر مشترك مي» هستي«هاي جهان در  پديده
ه در اين نظريه، همه موجودات جهان مراد از پديد. شان است بودن هستي» تشكيكي«در 

كه هستي » هستي نخستين«هستي؛ شامل موجودات مادي و غيرمادي است و در نهايت به 
ها در هستي داشتن با هستيِ  بنابراين، همه هستي.رسد هاست، نيز مي بخش ديگر هستي
ك ها از هستي نخستين از ي باشند و تنها به لحاظ شدت و ضعف هستي نخستين شريك مي
به عبارت ديگر، تمامي . شوند ها از طرف ديگر با يكديگر متفاوت مي سو و از ديگر هستي

) الوجودشامل جمادات، گياهان، حيوانات، انسان، موجودات غيرمادي و واجب(موجودات 
در واقع همگي يك وجود هستند و آن وجود واجب الوجود است و ديگر موجودات، 

اين مطلب در فلسفه اسالمي با دو مفهوم . اند ن گرفتههستي خود را از آن هستي نخستي
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) necessary by itself(» واجب بالذات«نخست با مفهوم . گيرد ديگر نيز مورد اشاره مي
باشد و  اي كه هستي آن از آنِ خودش مي كه اشاره به هستي نخستين است؛ همان هستي

كه براي اشاره به ديگر ) necessary by the other(» واجب بالغير«دوم با مفهوم 
گيرند  شان را از هستي نخستين مي رود؛ موجوداتي كه هستي موجودات آفرينش به كار مي

بنابراين، مفهوم . باشند نسبت به او مي )essential need(» فقر ذاتي«و به همين دليل داراي 
نش در فلسفه اسالمي بيانگر تسرّي يك هستي در تمام موجودات آفري» وحدت وجودي«

به عبارت ديگر، همگي . است و از اين جهت، همه آفريدگان از يك هستي برخوردارند
شان با هستي نخستين و با  اند؛ گرچه در ميزان هستي هستي خود را از هستي نخستين گرفته

  . باشند يكديگر متفاوت مي
 )change in substance( »حركت جوهري«چهارمين مفهوم اساسي در اين مسئله، مفهوم    

براي روشن شدن اين مفهوم الزم است توضيح داده شود كه فيلسوفاني مانند . است
دانستند و از اين رو معتقد  هراكليت و امپدوكلوس يوناني، تمام جهان را متحرك مي

همواره در حال حركت ) به عنوان كوچكترين ذرات جهان هستي(ها  بودند كه اتم
او . ارادايمي در نظام فلسفي يوناني به وجود آمداما با آمدن ارسطو تغييري پ. هستند

توجه فيلسوفان را از اتم به ماده و صورت جلب كرد و به اين ترتيب، موجب پيدايش 
به اين ترتيب، تحول و . بيني جديدي درباره مسئله پيدايش موجودات شد جهان

وه به هاي بالق دگرگوني موجودات طبيعي در طول حياتشان به وسيله تبديل ويژگي
اشيايي كه مركب از ماده (از نظر ارسطو ماده موجودات . هاي بالفعل توجيه شد ويژگي

، استعداد است و توان دگرگوني و حركت دارد؛ در حالي )شدند و صورت فرض مي
هاست و بنابراين، موجودات همواره از  كه صورت موجودات، بخش ثابت وجود آن
اما در جهان اسالم و . ت و تكامل هستندوضعيت بالقوه به وضعيت بالفعل در حرك

، تصور فيلسوفان مسلمان آن بود كه »حركت جوهري«پيش از پيدايش مفهوم 
يعني مقدار، چگونگي، مكان و (حركت در موجودات، تنها در چهار مقوله عرضي 

. در واقع، موجودات داراي ذاتي ثابت و عوارضي متغير هستند. دهد روي مي) وضعيت
اثبات كرد كه موجودات هستي در ذات و گوهر خود در ) مالصدرا(يرازي اما محمد ش

هر » حركت جوهري«در پرتوي نظريه  )268- 270: 1375سجادي، (. حركت و سيالن هستند
رسند، در حال تغيير  جسمي در دنيا حتي جماداتي كه به ظاهر ثابت و ساكن به نظر مي

ست كه كوهي كه ثابت و استوار به اين به آن معنا. و دگرگوني در ذات خود هستند
رسد، در هر لحظه، كوهي متفاوت از كوهي خواهد بود كه پيش و پس از اين  نظر مي

بر اساس اين آموزه شيرازي، كوه قبلي زايل شده و كوهي ديگر . شود ديده شده و مي
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 منظور از. به جاي آن ايجاد شده است و اين زوال و ايجاد، لحظه به لحظه جريان دارد
بينيم، يك پديده  جريان داشتن موجودات در اين نظريه، آن است كه كوهي كه ما مي

اي از لحظات موجود  پيوسته و متصل است كه تمامي آن غيرممكن است كه در لحظه
وجود دارد و با از بين » لحظه«باشد، بلكه هر جزئي از اين كوه، تنها در بخشي از يك 

اي ديگر، جزء ديگري از »لحظه«رود و با آمدن  ميرفتن لحظه آن جزء كوه هم از بين 
به عبارت ديگر، اجزاي كوه نيز مانند لحظات زمان بدون وقفه در . شود كوه ايجاد مي

، كل يك »حركت جوهري«به اين ترتيب بر اساس آموزه . حال آمدن و رفتن هستند
  )309- 310: 1385عبوديت، (. شود كوه، تنها در كل مدت وجودش موجود مي

  نمايي و حركت جوهري براي اعتباريات سياسي تبيين واقع. 3
پس از بيان مفاهيم اساسي موضوع مورد بحث، مرحله نخست براي تطبيق مدعاي 

نمايي و نظريه حركت جوهري در اين نوع از  هاي سياسي، تبيين واقع عطاس بر پديده
از جمله ) (constitutional facts(هاي اعتباري  از منظر فلسفه اسالمي، هستي. هاست پديده

باشند و نه از  مي) هاي طبيعي مانند پديده(هستي ) reality(نه در زمره حقايق ) امور سياسي
، بلكه مفاهيمي )مانند مفاهيم بااليي و پاييني(شوند  مي )abstract objects(ها انتزاع  آن

از اين رو،  )57- 58: 1361حائري، (. حقوقي و اجتماعي براي تنظيم زندگي آدمي هستند
دهند؛  خبر نمي) event(» واقعيت«باشند و از  نما نمي واقع) conventions(» اعتباريات«

ها و در يك  ها، شرايط زندگي، اديان، سنت بلكه متغيرهاي اجتماعي هستند كه فرهنگ
بنابراين نه در قلمروي نظريه اصالت وجود . كنند ها را تعيين مي كالم، نيازهاي زندگي آن

زيرا نزاع اصالت وجود و اصالت ماهيت درباره واقعيت متحقق در جهان (گيرند  رار ميق
و نه در قلمروي ) است؛ در حالي كه پديدارهاي سياسي اصالً واقعيت متقرر خارجي ندارند

نزاع اين نظريه با نظريه حركت عرضي  ـ كه گذشت چنان ـزيرا (نظريه حركت جوهري 
كه اعتباريات فاقد  در صورتي. مقوالت عرضي پديدارهاستدرباره متحرك بودن ذات يا 

هاي اعتباري هم از  توان ادعا كرد كه هستي اما با وجود اين مي.) جوهر و عرض هستند
نخست آنكه . هستند» حركت«برخوردارند و هم داراي شكلي از » نمايي واقع«نوعي 
  به شيوه استعارههاي اعتباري براي رفع نيازهاي واقعي فردي و اجتماعي  هستي

  هاي اعتباري، فرد بالذات اين بدان معني است كه مبدأ اعتبار هستي. شوند اعتبار مي
)individual by itself ( يا فرد منتشر)unspecified individual (هاي حقيقي هستند  هستي

يا  اين فرد اعتباري، تنها فرد بالذات. اند هاي سياسي به عاريت گرفته شده كه براي هستي
فرد منتشر در هستي اعتباري سياسي است كه اعتبار شده است تا يك يا چند نياز از 
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بنابراين، واقعيت  )57- 58 :1390ابوالحسني، (. نيازهاي واقعي فرد يا جامعه را برطرف كند
ها براي فرد اعتباري سياسي  هاي حقيقي از طريق فرد بالذات يا فرد منتشر آن هستي هستي

نمايي  اي از واقع هاي اعتباري سياسي بدين صورت بهره شود و هستي ه ميبه عاريت گرفت
نمايي مفاهيم سياسي و اجتماعي بر حسب نيازهاي زندگي  تر، واقع به عبارت ساده. يابند مي

   .شود انساني است؛ نيازهايي كه موجب تأسيس مفاهيم و واقعيات سياسي و اجتماعي مي
فلسفه . هاي اعتباري سياسي است در هستي» حركت«دومين مدعا در اينجا وجود نوعي 

حركت . كند اثبات مي) self(» نفس«اسالمي، نوعي حركت به سوي كمال را براي 
به معناي بيرون آمدن از استعداد به فعليت است؛ در مورد نفس ) طور كه بيان شدهمان(

حركت . دآي به ميان مي )intensifying motion(» حركت اشتدادي«آدمي، سخن از 
شود كه پيوسته اجزاي  اشتدادي به اين معني است كه نفس، واقعيتي در سيالن تلقي مي

شوند؛ به طوري كه حدوث هر يك متوقف بر زوال جزء قبلي بوده و  فرضي آن حادث مي
در اين تلقي، نفس با فعليت يافتن قوا و . آيد تري پديد مي با زوال جزء پيشين جزء كامل

اما نفس انساني، . رسد ش هر چه بيشتر و بيشتر به فعليت و تحقق ذاتي مياستعدادهاي ذاتي
كند و به اين ترتيب، مراحل سه  حركت استكمالي خود را با اراده و از روي آگاهي طي مي

نمايد و از موجودي مادي تبديل به موجودي مجرد  گانه حسي، خيالي و عقلي را طي مي 
از اين رو . تواند تمام حدود جهان هستي را طي كند انسان موجودي است كه مي. گردد مي

مالصدرا معتقد است كه در ميان موجودات هستي در حالي كه ديگر موجودات حد معيني 
كه مالصدرا از آن (دارند، اين تنها انسان است كه تمام حدود جهان هستي را در خود دارد 

و به اين ترتيب، جهان  )264- 273: 1386شيرازي، (.) كند به كون جامع بودن انسان تعبير مي
انسان در زندگي اجتماعي . سازد مشهود و محسوس را به جهان غيب و معقول مرتبط مي
اي از اين امر در  بخش عمده. بخشد خود نيز به طور مدام، ظرفيت بالقوه خويش را فعليت مي

عبارت ديگر، به . پذيرد هاي اعتباري صورت مي قلمروي سياست و جامعه از طريق هستي
هاي متنوعي از نيازها را  تواند نظام هاي بالقوه خود مي انسان براي فعليت بخشيدن به ظرفيت

. ها با شيوه خاصي از زندگي مالزمت دارد طراحي و اجرا كند كه هر يك از اين نظام
هاي  نظامهاي متنوع زندگي و انواع مختلفي از  هاي متنوعِ نيازها، مالزم با شيوه بنابراين، نظام

ها براساس نيازهاي واقعي انسان، يعني  سياسي و اجتماعي خواهد بود كه اعتبار و تأسيس آن
به اين بيان، نوعي رابطه ميان . بخشند هاي بالقوه او را فعليت مي نيازهايي است كه ظرفيت

سير  دليلشود و به هاي اعتباري سياسي و اجتماعي با نيازهاي متحول انساني برقرار مي هستي
هاي اجتماعي و  نيازهاي انساني از نيازهاي اوليه و پست به سوي نيازهاي ثانويه و واال، نظام

بنابراين،  )223- 261، 1ج: 1388مقدم، يزداني(. گردد ها نيز اعتبار و تأسيس مي سياسي متناسب با آن
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ي از به تحول نيازهاي انسان  هاي اعتباري سياسي و اجتماعي در پاسخ تحول در هستي
  . گيرد نيازهاي اوليه به نيازهاي برتر انجام مي

باشد؛  خالصه آنكه نظريه حركت جوهريه مالصدرا قابل تطبيق بر اعتباريات سياسي مي
هاي  از طرف ديگر، هستي. نمايي برخوردار است اي از واقع زيرا از سويي اين نظريه به گونه

ند؛ زيرا آدمي نه تنها در كليت زندگي شو سياسي متناسب با تحول ذاتي انساني دگرگون مي
بخشي به ابعاد  خود نيز ظرفيت فعليت  خويش، بلكه در خصوص زندگي اجتماعي و سياسي

هاي سياسي  بخشي در زندگي اجتماعي به كمك هستي اين ظرفيت. وجودي خويش را دارد
ي گيرد كه به منظور تعالي و كمال زندگي آدمي در جهان ماد و اجتماعي صورت مي

  .شوند تأسيس مي

  توان حل المسائلي نظريه حركت جوهري در علم سياست. 4
حركت «مبني بر ظرفيت بيشتر نظريه (دومين مرحله براي تطبيق مدعاي عطاس 

بر اعتباريات سياسي، بررسي توان ) هاي هستي براي تبيين سرشت متحول پديده» جوهري
بنابراين، الزم است كه توان تبييني  .حل المسائلي باالتر اين نظريه در علم سياست است

شود به  در اينجا تالش مي. هاي علم سياست آزمود برتر اين نظريه را در برخي از دشواره
در نيمه » عدالت توزيعي«، ظرفيت حل دشواره )case study(عنوان يك نمونه مطالعاتي 

شود و  توضيح داده مي از اين رو ابتدا دشواره مزبور. دوم سده بيستم مورد توجه قرار گيرد
و نظريه » نظام سياسي«سوسياليستي تحت عنوان نظريه  - حل ليبرالي و ماركسيستي راه
» حكمت مدني«شود راه حلي متخذ از  گردد و در نهايت تالش مي ارائه مي» دولت«
)civic philosophy ( امكان مقايسه سه  تبيين شود تا» اعتباريات«تحت عنوان نظريه
  . توزيعي فراهم گردد دشواره عدالت حل براي راه

هاي فراروي  ، يكي از دشواره)distributive justice(» عدالت توزيعي«دشواره 
در شرايط پس از جنگ دوم جهاني، . انديشمندان اجتماعي در نيمه دوم سده بيستم است

براي كشورهاي پيشرفته صنعتي، خطر نفوذ و گسترش » داري دولت سرمايه«كاركردهاي 
در واقع، الگوي دولت شبگرد ديگر . كرد فكار سوسياليستي و ماركسيستي را فراهم ميا

داري گردد و از اين  هاي كارگري در سراسر نظام سرمايه توانست مانع از وقوع انقالب نمي
، پاسخي به )به عنوان نظريه جايگزين/  welfare state(» دولت رفاه«رو، پيدايش نظريه 

. كردند هاي شبگرد از جهت تأمين عدالت و رفاه ايجاد مي تمشكالتي بود كه دول
شدند كه وظايف بسيار محدودي را  داري از آن جهت شبگرد ناميده مي هاي سرمايه دولت

شد و از اين رو، بيشتر  براي خود قائل بودند كه عمدتاً به تأمين امنيت شهروندان محدود مي
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اين امر . بود» امنيت«ارائه  ها االي خدماتي آنشبيه پاسبانان و شبگرداني بودند كه تنها ك
داري واگذار شود و  به عهده نهادهاي سرمايه )The economy(» اقتصاد«شد كه  موجب مي

. داري و تجارت آزاد، متكفّل اين بخش از زندگي اجتماعي گردد تنها قواعد نظام سرمايه
ود، اما به دنبال خود، شكاف نتيجه چنين امري گرچه از سويي پيشرفت و توسعه اقتصادي ب

آورد كه به نوبه خود، اصل نظام سرمايه  بين غني و فقير و تعارضات طبقاتي را پيش مي
عدالت «پاسخي به دشواره » رفاه  دولت«به اين ترتيب، نظريه . كشيد داري را به چالش مي

براي » دولت«اما دشواره . هاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي بود در نظام» توزيعي
هاي رفاهي در نظام  انديشمندان سوسياليست و ماركسيست آن بود كه پيدايش دولت

داري  داري موجب افزايش نقش اساسي دخالت دولتي در حفظ ثبات نظام سرمايه سرمايه
. داري مورد بررسي قرار گيرد شد؛ از اين رو الزم بود كه ساخت و پويايي دولت سرمايه مي

دولت و رابطه آن با طبقات اجتماعي در كانون توجه به اين ترتيب، موضوع 
پردازان  كه پيش از اين، نظريه گرا قرار گرفت؛ در حالي هاي ساخت ماركسيست

و » انقالب«هاي كارگري و سوسياليستي، بيشتر به موضوع  ماركسيست تحت تأثير جنبش
پردازان، پاسخي  ظريهبراي اين ن» دولت«از اين رو، نظريه . انديشيدند شرايط پيدايش آن مي

تاريخي و تالش براي تطبيق ماركسيسم  - براي حل دشواره فقدان نيروهاي كارگر انقالبي
 )276- 279: 1383بشيريه، (. تاريخي نيمه دوم قرن بيستم بود - و سوسياليسم با شرايط سياسي

بيستم، سوسياليسم در نيمه دوم سده  - بنابراين دشواره مشترك ميان ليبراليسم و ماركسيسم
  داري است كه دو دسته پاسخ متفاوت بدان نظام سرمايه در» عدالت توزيعي«موضوع 

  به وسيله گابريل آلموند) political system(» نظام سياسي«نظريه  .داده شده است
)Gabriel Almond (دولت«هاي ليبرالي براي اين دشواره است و نظريه  از جمله پاسخ «
)state ( نيكوس پوالنزاس)Nicos Poulantzas (هاي ماركسيستي به آن كه در   از پاسخ

  . شود ادامه سخن بدان پرداخته مي
شود،  اي كه به عنوان راه حل دشواره عدالت توزيعي در اينجا بررسي مي نخستين نظريه

نهاد : اين نظريه به جاي بررسي مفاهيمي مانند. گابريل آلموند است» نظام سياسي«نظريه 
)institution( سازمان ،)organization ( و گروه)group ( توجه خود را بر دو مفهوم
ها عبارت از واحدهايي  نقش. معطوف كرده است) structure(» ساختار«و ) role(» نقش«

هاي سياسي با يكديگر در كنش هستند و ساختارها الگوهاي  هستند كه در درون نظام
نظام سياسي آلموند، چهار ويژگي عمومي براي  نظريه. باشند ها مي كنش متقابل در اين نظام

اي ميان  ها امكان مطالعه مقايسه دهد كه به دليل عموميت آن هاي سياسي ارائه مي نظام
ها به صورت چهار گزاره بيان  اين ويژگي. كند هاي سياسي گوناگون را فراهم مي نظام
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رند؛ دوم اينكه در همه هاي سياسي، ساختارهاي سياسي دا نخست آنكه همه نظام: شوند مي
شود؛ سوم آنكه همه ساختارهاي سياسي  هاي سياسي، كاركردهاي مشابهي يافت مي نظام

  هاي سياسي آميختگي فرهنگي باشند و در نهايت اينكه همه نظام چند عملكردي مي
كاركرد در قسمت  به عقيده او هر نظام سياسي داراي چهار )261: 1377چيلكوت، (. دارند

آلموند از كاركردهاي . اش است دادي خود و سه كاركرد در بخش بروندرونداد 
، بيان منافع )political recruitment(و استخدام سياسي ) socialization(پذيري  جامعه

)interest articulation( تلفيق منافع ،)interest aggregation ( و ارتباطات سياسي
)political communication (هاي سياسي سخن  دادي نظام كردهاي درونبه عنوان كار

هاي سياسي را وضع قانون، اجراي قانون و قضاوت  دادي نظام گويد و كاركردهاي برون مي
كاركردهاي چهارگانه نخست به اقتباس از الگوي سيستمي ديويد . داند بر اساس آن مي

. اند ناميده شدهدادي  دادي و سه كاركرد دوم، كاركردهاي برون ايستون، كاركردهاي درون
نخست، سطح نظام، دوم، : دهد در نهايت، او نظريه سيستمي خود را در سه سطح بسط مي

منظور آلموند از سطح سيستم، عملكردهايي است . گذاري سطح فرايند و سوم، سطح سياست
دهد كه شامل كاركردهاي صيانت  كه نظام سياسي براي حفظ بقا و تداوم خود انجام مي

)maintence( و سازگاري )adaption (پذيري سياسي و ارتباطات سياسي  شامل جامعه
هاي سياسي است  دادي نظام داد و برون سطح فرآيند، اشاره به كاركردهاي درون. گردد مي

اي از قوانين و  هاي ورودي به نظام سياسي به مجموعه كه منجر به تبديل تقاضا و حمايت
گذاري كه مربوط به  سرانجام، سطح سياستگردد و  عملكردهاي دولتي و قضايي مي

ها عبارتند  اين توانايي. گردد شان مي هاي سياسي در محيط داخلي و خارجي هاي نظام توانايي
منظور از ). distribution(و توزيع ) regulation(، تنظيم )extraction(توانايي استخراج : از

است كه به منزله ... سربازگيري و هاي سياسي، قدرت اخذ ماليات و  توان استخراجي نظام
توان تنظيمي، اشاره به توان . شود آن تلقي مي  مواد اوليه براي نظام سياسي براي فعاليت

هاي مختلف نظام سياسي است و سرانجام  تنظيم مقررات براي كنترل رفتار افراد در بخش
هاي مختلف  بخش هاي سياسي در بين توان توزيعي به توزيع امكانات و دستاوردهاي نظام

  ) 258- 267: 1377چيلكوت، (. ها اشاره دارد نظام سياسي و جمعيت
حل  آلموند، توجه به دشواره عدالت توزيعي و راه» نظام سياسي«خالصه آنكه در نظريه 

نخست آنكه اين نظريه كوشيده است تا به نوسازي مفاهيم : آن به چند شيوه حل شده است
هاي نهادي و  و دستگاه» دولت«لموند به جاي مفاهيمي مانند در نظريه آ. سياسي دست بزند

، »نهاد«، به جاي مفهوم »نقش«، مفهوم »قدرت«به جاي مفهوم » كاركرد«قانوني، 
. گردد مي» نظام سياسي«تبديل به موضوع » دولت«روند و دشواره  به كار مي» ساختار«
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موضوع قدرت به امري  به منزله» سياست«شود كه تصور رايج از  اين امر موجب مي
) و نه سياسي(اي تكنيكي  تقليل يابد و دشواره عدالت بيشتر به صورت مسئله» مديريتي«

او نخستين . دومين اينكه در نظريه آلموند به سطح سيستمي توجه شده است. جلوه كند
داند و براي اين منظور  را استمرار حيات مي) و از جمله نظام سياسي(كاركرد هر سيستمي 

پذيري تمامي اعضاي جامعه و استخدام  تأكيد زيادي بر صيانت و سازگاري از طريق جامعه
پذيري و جذب افراد به درون نظام از  به اين ترتيب با جامعه. كند ها در بدنه سيستم مي آن

گردد و از طرف ديگر، مسئله عدالت تبديل  سويي بخشي از دشواره عدالت توزيعي حل مي
اين نظريه براي حل  سرانجام اينكه. گردد و نه تقاضايي سياسي عي ميبه انتظاري اجتما

هاي  نظام. هاي سياسي پرداخته است هاي نظام مشكله عدالت توزيعي به ارائه سطح توانايي
مانند (سياسي با گسترش كاركردهاي سيستمي خود از خدمات امنيتي به خدمات تنظيمي 

توزيع دستاوردهاي سيستمي به سطح (توزيعي و خدمات ) تدوين قوانين و مقررات مناسب
به تأمين امنيت و رفاه بيشتر براي افراد پرداخته است و از ) هاي سيستم و عمق بيشتر بخش

ها را از نظام سياسي به  اين طريق ضمن گسترش عدالت اجتماعي و توزيعي، رضايت آن
  .آورد دست مي

 »نظريه دولت«عدالت توزيعي،  دومين نظريه مورد بررسي در اينجا براي حل دشواره
انتخاب پوالنزاس در اينجا از آن رو صورت گرفته كه مفاد نظريه . نيكوس پوالنزاس است

بندي  دولت او مانند نظريه نظام سياسي آلموند، توضيح و تبيين نظري دگرگوني صورت
اب او نظريه خود را در دو كت. اجتماعي و دشواره عدالت توزيعي طي اين فرآيند است

» دولت، قدرت، سوسياليسم«و  )poulantzas, 1974( »قدرت سياسي و طبقه اجتماعي«
)poulantzas, 1980( اما نظريه دولت او در كتاب نخست، آشكارا . ارائه كرده است

گرايانه است؛ در حالي كه در كتاب دوم، تأكيد بيشتري بر نقش نيروهاي اجتماعي  ساخت
ها و  ب نخست معتقد است كه دولت، درون ساختپوالنزاس بر اساس كتا. كند مي

به اين ترتيب از سويي . پردازد هاي زيربنايي مي منازعات طبقاتي جا دارد و به تداوم ساخت
كاركرد دولت، بازتوليد ساختار طبقاتي جامعه است و از طرف ديگر، ساخت اقتصادي و 

اين بدان معناست كه . ندروابط طبقاتي، تعيين كننده شكل و ماهيت و كاركرد دولت هست
كند، اما با وجود اين او براي دولت  هر ساخت اقتصادي، دولت ويژه خود را توليد مي

استقالل نسبي قائل بود؛ زيرا معتقد است دولت، نيازمند ميزاني از استقالل از منازعات 
د كند و ساخت توليدي را بازتولي) به عنوان يك دستگاه طبقاتي(باشد تا بتواند  طبقاتي مي

دهي و  خالصه آنكه گروه حاكمه از دولت براي سازمان. تداوم آن را تضمين نمايند
كند، اما مبارزات طبقات اجتماعي تحت سلطه گرچه بر  وحدت طبقه حاكم استفاده مي



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

36

گذارد، اين اثرگذاري به وسيله روابط طبقاتي كلي در حوزه توليد  ساخت دولت اثر مي
داري، نقش فعالي در حفظ  اين بدين معناست كه دولت سرمايه. است و نه از درون دولت

  :1388بشيريه، (. كند نابرابري اجتماعي و عدم برقراري عدالت توزيعي در جامعه ايفا مي
316 -315(  

دهد و دولت  اما پوالنزاس در كتاب دوم خود، اهميت بيشتري به منازعات طبقاتي مي
او در اين كتاب معتقد است كه . نه جايگاه سلطهكند و  را عرصه مبارزه طبقاتي معرفي مي

دولت در جريان مداخله در منازعات طبقاتي و نمايندگي منافع طبقات مسلط، اين منازعات 
كشد و به اين ترتيب، مبارزات طبقاتي در درون ساختار دولت هم  را به درون خود مي

ت سلطه بتوانند قدرت سياسي هايي از طبقات تح بنابراين در صورتي كه بخش. يابد تداوم مي
توانند در بازتوليد سلطه طبقات مسلط به وسيله دولت  را به دست گيرند، در آن صورت مي

اخالل كنند و حتي در صورت تداوم مبارزه طبقاتي به دگرگوني روابط توليد در جامعه 
اي از دولت  هكتاب، آثار متأخر او نظري  به رغم تغيير موضع پوالنزاس در اين. مدني بپردازد

دهد كه در آن دولت هم به عنوان محصول و هم به منزله عرصه مبارزات طبقاتي  ارائه مي
دارنده همبستگي  هاي نگه اي از سازمان به اين ترتيب، دولت، مجموعه. عرضه شده است

نكته اصلي . نظام اجتماعي و بازتوليد كننده روابط سلطه طبقاتي به تصوير كشيده شده است
ه عدالت توزيعي آن است كه بر اساس هر دو نظريه پوالنزاس، نابرابري اجتماعي دربار

شود، اما دراين بازتوليد از سويي دولت به عنوان يك دستگاه مستقل از جامعه  بازتوليد مي
: 1388بشيريه، (. شود مدني و از طرف ديگر به مثابه بخشي از صحنه منازعات طبقاتي تلقي مي

323 -321(  
 - هاي ماركسيستي كه پاسخ نظريه دولت پوالنزاس به عنوان بخشي از انديشهخالصه آن

داري چه مستقل از  سوسياليستي به دشواره عدالت توزيعي آن است كه دولت سرمايه
بندي اجتماعي مالحظه شود و چه به منزله ابزار سياسي سلطه طبقه مسلط، در هر  صورت

بنابراين برخالف . انجامد عدالت توزيعي مي صورت به بازتوليد نابرابري اجتماعي و عدم
حلي تكنيكي و از نوع مديريت  حل اين دشواره را راه نظريه نظام سياسي آلموند كه راه

حل دشواره  دانست، نظريه دولت پوالنزاس، راه ساختارها و كاركردهاي نظام سياسي مي
بندي  د است كه صورتسياسي دانسته و معتق - حلي اجتماعي عدالت توزيعي را از سنخ راه

مدت  حل كوتاه كند و راه هايي را ايجاد مي داري ذاتاً چنين نابرابري اجتماعي نظام سرمايه
  .حل قاطع، از بين رفتن نظام طبقاتي است هاي سوسياليستي و راه آن، تشكيل دولت
محمد » اعتباريات«پردازد، نظريه  اي كه به دشواره عدالت توزيعي مي سومين نظريه

به عقيده طباطبايي، آدمي مورد سه عنايت خاص خداوند قرار گرفته . ن طباطبايي استحسي
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نخست، اعطاي نيروي فكر و ادراك، دوم، قدرت كنترل موجودات به سود خويش و : است
تواند طبيعت، موجودات و ديگر آدميان  ها مي هايي كه به ياري آن سوم، توان تدوين دانش

هاي اخير آن است  كارويژه دانش )114، 5ج: ق1417طباطبايي، (. را تحت كنترل خويش در آورد
از اين . گردد ها رابطه آدمي با محيط طبيعي و اجتماعي اطرافش تنظيم مي كه با كاربست آن

هاي عملي به آدمي كمك  دانش. نامد هاي عملي مي ها را دانش رو، طباطبايي اين دانش
حفظ خويشتن در . ادامه دهد... كشاورزي وكنند تا به حيات خويش از طريق صنعت،  مي

شود و موجب  نظريه اعتباريات طباطبايي، نخستين سائقه فعال انساني است كه مطرح مي
نوعان  وري از گياهان و حيوانات براي ادامه حيات، از نيروي هم گردد كه عالوه بر بهره مي

اين ترتيب، نياز او به توان  به. خود در آورد» استخدام«ها را به  خود نيز ياري جويد و آن
شود؛  مي» اجتماع«ديگران و نيز نياز ديگران به توان او براي ادامه حيات موجب تأسيس 

است تا هر كس به حق » عدالت اجتماعي«اما تداوم زندگي اجتماعي منوط به استقرار 
حقيقتي به به اين ترتيب، نهادي مانند اجتماع و . خويش از روابط و مناسبات اجتماعي برسد

كند كه ركون  اما طباطبايي اذعان مي. شود نام عدالت به وسيله دانش عملي آدمي ايجاد مي
اي كه  آدمي به تأسيس اجتماع و برقراري مناسبات عدالت از روي اضطرار است؛ به گونه

گاه آدمي تن به محدود كردن اختيارات و آزادي خود  اگر چنين ضرورتي نبود، هيچ
و » دولت«از اين رو، نياز به تأسيس نهاد ديگري به نام  )117: 5ق، ج1417طبايي، طبا(. داد نمي

ابوالحسني، (. آيد تا زندگي اجتماعي آدمي را تنظيم كند كارگزاران حكومتي پيش مي
بنابراين، دشواره عدالت توزيعي در نظريه اعتباريات بر اساس ارضاي غريزه  )243 - 244:1390

ه اين معنا كه آدمي به ياري عقل دريافته است كه صيانت از شود؛ ب حفظ حيات حل مي
زندگي فردي او به برقراري روابط اجتماعي عادالنه و حفظ آن به وسيله دولت و حكومت 

  .ارتباط دارد
گويي به غريزه صيانت ذات  در نظريه اعتباريات، دشواره عدالت توزيعي از طريق پاسخ

از اين رو، مناسبات و . نيازي ثابت و هميشگي استشود و نياز به چنين صيانتي،  حل مي
روابط برآورنده آن مانند مناسبات استخدام، جامعه و عدالت اجتماعي، نهادها و روابط ثابت 

در صورتي كه نهادي مانند دولت و حكومت و روابط فرمانروايي و . و پيشااجتماعي هستند
و روابطي پسااجتماعي و بنابراين، ، نهادها )برخالف روابط و نهادهاي پيشين(شهروندي 

اين امر بدان  )430- 451، 6ج: 1375طباطبايي، (. باشند مند مي تابع شرايط اجتماعي و متغير و تاريخ
برخالف دو نظريه نظام سياسي آلموند و نظريه نقد دولت (معناست كه در نظريه اعتباريات 

اي پيش از كاركردهاي نظام  ، دشواره عدالت توزيعي در مرتبه)داري پوالنزاس سرمايه
حل آن را در مرحله ماقبل نظام  شود و از اين رو الزم است كه راه سياسي و دولت ايجاد مي



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

38

حل دشواره عدالت توزيعي، توجه دادن  پس بر اساس اين نظريه، راه. سياسي و دولت جست
قاتي افراد يك جامعه به صيانت ذات خويش است و اين كه اين صيانت نه در كمكش طب

شود، بلكه صيانت ذات، مقتضي همكاري و  و نه در مديريت چنين كشمكشي حل نمي
همياري براي حفظ مناسبات، ساختارها و روابطي است كه به منظور چنين صيانتي تأسيس 

داند  حلي وجودي مي حل دشواره عدالت توزيعي را راه بنابراين، نظريه اعتباريات، راه. اند شده
بنابر نظريه اعتباريات، . كند دن آن، به هستي افراد صدمه وارد ميكه در صورت حل نش

تواند مشكله  پردازي درباره مناسبات دولت، نظام سياسي و منازعات طبقاتي نمي نظريه
  .عدالت توزيعي را حل كند

و » دولت«، »نظام سياسي«و سه نظريه » عدالت توزيعي«اينك پس از بيان دشواره 
نسبت به دو نظريه ديگر » اعتباريات«است كه توان تبييني نظريه  ، نوبت آن»اعتباريات«

سنجيده شود تا روشن شود كه آيا اين نظريه، نسبت به دو رقيب خود، دشواره عدالت 
تواند تغييري پارادايمي در حل  كند و در نتيجه مي تري حل مي توزيعي را به صورت بنيادي
طور اين پرسش الزم است يادآوري شود كه هماندر پاسخ به . اين دشواره ارائه كند يا نه

اند كه جهان  كه پيش از اين عطاس بيان كرده است، فلسفه و علم معاصر نشان داده
اين واقعيت به وسيله فلسفه . رود آفرينش همواره در حال حركت بوده و رو به كمال مي

اما با اين وجود، گويا  )832- 834، 6ج: 1375طباطبايي، (. اسالمي نيز مورد تأييد قرار گرفته است
دو نظريه نظام سياسي آلموند و نظريه دولت پوالنزاس، قانون عمومي حركت را در 

در نظريه (كنندگي دولت رفاهي  اند؛ به طوري كه تعيين پردازي خود ناديده گرفته نظريه
بت براي رسيدن به عدالت توزيعي ثا) در نظريه پوالنزاس(و ساختارهاي دولتي ) آلموند

پرداز، قانون حركت عمومي را از قلمروي زندگي  در واقع اين دو نظريه. فرض شده است
ناكارآمدي نظريه آلموند  1980اند؛ در صورتي كه تحوالت دهه  سياسي آدمي استثنا كرده

از يك سو و ) و به خصوص نظريه فريدمن(و جايگزيني آن با نظريات نوليبرالي 
اما نظريه . نظريات پساساختاري را از طرف ديگر نشان دادجايگزيني نظريات ساختاري با 

برداري از توان  بر خالف دو نظريه پيشين با اذعان به نياز دائمي آدمي به بهره» اعتباريات«
براي رفع نيازهاي زندگي، ضرورت اجتماع و ضرورت برقراري ) استخدام(نوعان  هم

است كه شكل نهادي و نظامات عدالت به منظور صيانت ذات و حفظ اجتماع، معتقد 
از اين . تواند به لحاظ شرايط متفاوت زماني و مكاني تغيير كند ها مي سازماني برآورنده آن

رو، نظريه اعتباريات، ظرفيت الزم را جهت هماهنگي با شرايط متفاوت زندگي اجتماعي 
و دوره نياز به  1960توان براي تبيين شرايط دهه  اي كه از اين نظريه هم مي دارد؛ به گونه

كه نياز به خروج از  1980هاي رفاهي بهره جست و هم براي شرايط متفاوت دهه  دولت
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برخالف دو نظريه رقيب (بنابراين، نظريه اعتباريات . شد تورمي احساس مي - حالت ركود
  .هاي انساني را بر اساس قانون عمومي حركت دارد ، توان تبييني پديده)خود

 گيري نتيجه. 5
حركت «اين نوشتار تالش شده است تا مدعاي عطاس مبني بر ظرفيت بيشتر نظريه در 
هاي سياسي تسرّي  هاي جهان هستي به پديده براي تبيين سرشت متحول پديده» جوهري

براي اين منظور، نخست چگونگي كاربست نظريه . داده شده و مورد ارزيابي قرار گيرد
شده و تالش شده است تا بر اساس حركت جوهري در امور سياسي توضيح داده 

. هاي سياسي نشان داده شود هاي فلسفه اسالمي، سازوكار تطبيق اين نظريه بر پديده آموزه
به عنوان يك مورد مطالعاتي، ظرفيت » عدالت توزيعي«سپس با در نظر گرفتن دشواره 

ه با دو نظريه حل المسائلي اين نظريه در قالب نظريه اعتباريات عالمه طباطبايي در مقايس
نوآوري نظريه حركت جوهري نسبت به . گابريل آلموند و نيكوس پوالنزاس مقايسه شود

هاي ايستايي از دشواره  دو نظريه رقيب در آن است كه هنگامي كه آن دو نظريه، تبيين
دهند، اين نظريه قادر است مسئله عدالت توزيعي را بر اساس قانون  عدالت توزيعي ارائه مي

درست به دليل . مومي طبيعت تبيين كند كه فلسفه و علم جديد بدان معترفندحركت ع
تبيين ايستاي دو نظريه مزبور است كه نظريه گابريل آلموند و نيكوس پوالنزاس، تنها 

ميالدي  1970و  1960هاي  توانند عدالت توزيعي را در قالب دولت رفاهي و شرايط دهه مي
اعتباريات با تأكيد بر اعتباريات ثابت و ماقبل اجتماعيِ نظريه  طراحي كنند؛ در صورتي كه

تواند ضرورت و معناي ثابتي براي عدالت توزيعي  استخدام، اجتماع و عدالت اجتماعي مي
بسته (هاي متفاوتي از آن را به ياري اعتباريات متغير و مابعد اجتماعي  ارائه كرده و صورت

به اين ترتيب، فلسفه اسالمي دست كم با ارائه . كندتبيين ) به شرايط و نيازهاي متغير آدمي
زم براي تحليل السه نظريه اصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جوهري، ابزار تبييني 

كند كه در علوم انساني به صورت سلسله مراتب نيازهاي  حركت عمومي جهان را ارائه مي
به منصه ظهور پردازي آدمي جهت سير حركت كمالي وجودي  وجودي و توان نظريه

موضعِ ما اين است كه آنچه واقعا «: گويد از اين روست كه عطاس به صراحت مي. رسد مي
 بنيادينِ پديدارها به مثابه فرايند است، خود ن سرشتاست، زيرا وجود، به  "وجود"مبي

ترين  ترين و كلّي تنهايي، هم به معناي مفهوميش و هم به معناي واقعي بودنش، اساسي
  )82: 1374عطاس، (» .شناسيم است كه مي هويتي
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