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 چكيده

انسان اوليه در قالب امت  پاي خلقت زندگي اجتماعي امري قديمي و به تعبير قرآني، هم
ي اصلي اين است كه مبنا و دليل زندگي اجتماعي چيست؟ نوشتار  واحده است. اما مسأله

هاي قديمي و رايج مدني بالطبع بودن آدمي در ديدگاه  حاضر كوشيده است با بررسي نظريه
دمي حيات اجتماعي آ "ماهيت استرشادي فطري"ي جديد  ي نظريه حكماي گذشته، به ارائه

بر اساس  -ي حاضر طبق الگوي حكمت متعاليه بر روش تركيبي عقلي بپردازد. روش مقاله
و نقلي استوار است. تقريرهاي حكمي (استداللي) صرف، تحت  -مالزمات عامه برهان إني

 تأثير حكمت يوناني، مدني بالطبع را صرفاً بر اساس نظام نيازهاي دنيوي بشر تفسير
از اين تقريرها، ديدگاه عالمه طباطبايي است كه در قالب بحث اند. آخرين مورد كرده

اهللا جوادي آملي نيز بدون بسط ديدگاه، از مدني  استخدام بالطبع مطرح شده است. آيت
بالفطره سخن گفته است. بر اساس نظريه استرشادي بالفطره، اقتضاي حكمت الهي تجهيز و 

مثابه غايت فعل الهي در  ن غايتي بهسازي بشري براي هدايت و رشد است و چني آماده
كه خود در  بر آن خلقت آدمي و زندگي اجتماعي وي نيز بازتاب دارد. چنين نگاهي عالوه

مندي نيز در چگونگي تنظيم زندگي  ي اجتماعي، جديد و مهم است، استلزامات ارزش نظريه
 ها دارد. اجتماعي و سياسي انسان

 
 كليدي: هايواژه

 هيت زندگي اجتماعي، مدني بالطبع، مدني بالفطره، استرشادي بالفطره.حكمت متعاليه، ما
  

                                                      
 .)blak@bou.ac.irدانشيار دانشگاه باقرالعلوم(ع) ( ∗
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 مقدمه
يكي از مباني مطرح براي هر نظريه و مكتبي، تلقي آن از جامعه، چيستي، چرايي، 

بندي نظريه نيز تأثيرگذار  اهداف و غايات آن است؛ هرگونه تلقي از جامعه در صورت
سازي دارند.  ي تمدن اقتضائات خاص خود را در عرصهها  خواهد بود. هر كدام از اين نظريه

هاي مدرن دموكراتيك  بودن جامعه را در نظريه توان تلقي از قرارداديعنوان نمونه، مي به
جا كه جامعه در اين رويكرد محصول قرارداد آحاد مردم است، پس سرنوشت  يافت. از آن

 اكثريت مردم باشد.بايست تابع رأي و نظر زندگي سياسي آن جامعه نيز مي
توان به اين نكته رسيد و متون ديني مي (ع)بيت عصمت و طهارت با تأمل در مباني اهل
تنها صرف طبع انساني، بلكه در راستاي توجه و تمركز بر  ها نه كه ماهيت زندگي انسان

توان  جهت مي باشد. بدينيك نياز فطري اعظم است كه همان سعادت و رشد و هدايت مي
سخن  (ع)از منظر منابع شيعي و اهل بيت "استرشادي فطري حيات آدمي"ي  ريهاز نظ

هاي مختلف در باب ماهيت زندگي  كند ضمن بررسي نظريهگفت. اين مقاله كوشش مي
ي  نظريه"ي استرشادي فطري حيات اجتماعي را ارائه نمايد. به اختصار،  اجتماعي، نظريه

ست حيات اجتماعي بر اساس فطرت الهي مدعي ا "استرشادي ماهيت زندگي اجتماعي
تعبير قرآن كريم و  گيري به هدايت و رشد شكل گرفته است و به انسان در راستاي جهت

باشد تا افراد غير بر محوريت هادي و راهنما يا همان امام مي مبتني (ع)احاديث معصومين
نظر  دايت برسند. بهكامل يا همان مأموم از طريق كسب نور و هدايت از هادي يا امام به ه

شهر اسالمي نيز بر اين اصل استوار است. در نتيجه، در شرايط كنوني  ي آرمان رسد جامعهمي
شهر  بيت و با الگوگيري از آرمان توانيم بر اساس معارف اهلاحياي تمدن اسالمي نيز مي

 ي اسالمي آن را مد نظر قرار دهيم. پردازي در انديشه مهدوي در احياي و نظريه
به عالمه طباطبايي تعلق دارد كه  -نزد حكماي اسالمي  -آخرين تقرير از مدني بالطبع 

، 1374(طباطبايي، ي بقره در تفسير الميزان مطرح كرده است  سوره 213ي  در ذيل تفسير آيه

. عالمه جوادي آملي نيز ضمن اشاره به اين تقرير، بيان آن را نامنسجم دانسته و )172: 2 ج
ارائه كرده  "مدني بالفطره و طاغي بالطبع"مثابه  كه خواهد آمد به دي را چنانتقرير جدي

مدني ". البته خود عالمه جوادي آملي تفسير مبسوطي را براي )210: 1386(جوادي آملي، است 
تواند بسطي براي چگوني رسد تقرير مقاله حاضر مينظر مي اند و بهارائه ننموده "بالفطره

گونه كه عالمه جوادي آملي اشاره نموده است،  ودن انسان باشد. طبعاً همانب مدني "بالفطره"
هاي يا هرگونه طبع "مستخدم بالطبع بودن"عنوان ركن اصلي انساني با  به "مدني بالفطره"

اش  مثابه خلقت الهي انسان كه بعد علوي انساني وي را در كنار بعد حيواني ديگر حيواني به
جمع باشد. اما نكته مهم، توجه به ماهيت اصلي خلقت انساني و قرار داده است، قابل 
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ي استرشادي بالفطره بودن سعي در  چگونگي گرايش به جامعه در فطرت اوست. نظريه
 توضيح اين بعد خلقت انساني دارد.

 شناسي تحقيق روش
بر  تحقيق حاضر از سنخ تحقيقات حكمي و فلسفي است. طبعاً تحقيقات حكمي مبتني

هاي  آوردهاي حكمت متعاليه، روش شناسي خاص خويش هستند. با توجه به دست روش
عرفاني، نقلي، استداللي و حكمي در كنار هم براي كشف حقايق جهان  -مختلف ذوقي

اند. صدرالمتألهين ضمن استغفار از مشي خويش در گذشته بر خدمت گرفته شده هستي به
از خداوند «راي حكمت متعاليه بوده است. ي برهاني مشائين، دنبال راه جديدي ب شيوه

وجوي ديدگاه كساني كه خود   كه بخشي از عمرِ خويش را در جست طلبم از اين  مغفرت مي
شان و آموختن سخنان گران اهل كالم و تدقيقات  دانند و مجادله  را به فلسفه منسوب مي

تأييد خداوند منّان برايم روشن  فريبنده و گوناگون آنان، تباه ساختم. سرانجام با نور ايمان و
دست او و  شان نامستقيم است. پس زمام امر خويش را به نتيجه و صراط  شان بي شد كه قياس

 .)11: 1م، ج1981(مالصدرا، » ي نذير و منذرش سپردم فرستاده
و  "ذوق"و  "عقل"ي اسفار، تركيب   صدرا خود در اين عبارات مقدماتي مجموعه

عنوان وارث حكمت  جهت ما به شود. بدينمتعاليه خويش يادآور ميرا در حكمت  "نقل"
ي صدرايي در تحقيق حاضر نيز الزم است بين منابع مختلف شناختي تركيب نموده  متعاليه

بايست در ي اين داليل را مي مند شويم. عمده ها در كشف حقيقت بهره ي آن و از همه
شتار سعي خواهيم كرد بدان تمسك جوييم، چه در اين نو تركيب عقل و نقل يافت. لذا آن

داليل عقلي مؤيد به داليل نقلي است. طبيعي است كه هر دو اين منابع، راه هدايت ذوقي و 
و الَّذينَ جاهدوا فينا «شده فراهم سازد.  داده تواند از باب هدايت الهيِ وعدهكشفي را نيز مي

 إِنَّ اللَّه لَنا وبس منَّهيدنينَلَنَهسحالْم عچنين تركيبي تصريح  . مالصدرا خود به)69(عنكبوت: » لَم
اند كه كتاب الهي [قرآن كريم] و سنت نبي او   هاي ما... براهيني كشفي  دانش«نموده است: 

گواه درستي  اللّه عليه و عليهم اجمعين  سالمبيت نبوت و واليت و حكمت   و احاديث اهل
 .)5: 1363(صدرالمتألهين، » آنند

بديهي است اساس چنين روشي در مباحث حكمي متعاليه نيز تمسك به مالزمات عامه 
 "إني"باشد. عالمه طباطبايي از دو نوع برهان مي» از معلول به علت«عنوان برهان اني يا  به
هم تنها در موردي كه از  را، آن» إنّ يا معلول به علت«در حكمت، تنها برهان  "لمي"و 

تعبير عالمه در نهاية  داند. بهالزمان به متالزم ديگر استدالل شود، معتبر مييكي از مت
اليبقي للبحث الفلسفي اال برهان اإلنّ الذي يعتمد فيه علي المالزمات العامة، «الحكمه: 

 .)6: 1382(طباطبايي، » فيسلك فيه من احد المتالزمين العامين الي اآلخر
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 مراد از طبع و فطرت چيست؟
ي طبع است. البته بايد به  بودن، تعابير غالب حكما تمسك به واژه اجتماعي در بحث

طبيعت عبارت است از نيروي «تبيين و نسبت آن با فطرت پرداخت. طبق تعريفي: 
» تواند توسط آن به كمال طبيعي خود برسد اي در اجسام كه هر موجودي مي پراكنده

عبارت است از هيأتي كه «صليبا نيز طبع: . در فرهنگ فلسفي )192ق: 1414البحوث، (مجمع
ي آن، نوع از انواع كامل گردد؛ چه آن هيأت، فعلي باشد يا انفعالي. گويا طبع اعم  واسطه به

. از )442: 1366(صليبا، » شود چيزي از طبع باشد، اما از طبيعت نباشد از طبيعت است؛ زيرا مي
سان بر آن آفريده شده است. يا طبع عبارت است از سرشتي كه ان«نظر جرجاني نيز: 

اي كه انسان متّصف بدان است و مترادف خلق و طبيعت  مجموع استعدادهاي خلقي و رواني
 .(صليبا: همان)» و سجيه است

عمدتاً ناظر به حيات دنيوي و به تعبيري ديگر، بعد ناسوتي  "طبع"در تعاريف مذكور، 
ايجاد شده است. فطرت با هدايت  تمايز "فطرت"و  "طبع"جهت بين  آدمي است. بدين

. حكما دو بعد فطرت را با تعابير مختلفي )26: 1380(مصباح، تكويني آدمي پيونده خورده است 
ها،  ها، درك ي شناخت ناحيه«؛ (همان)» ي شناخت و احساس در دو عرصه«اند: مطرح كرده

بينش و «؛ )475: 3ج ،1368(مطهري، » ها ها و ميل ي خواست ها، و ديگري در ناحيه دريافت
فطرت كه همان بينش شهودي انسان به هستي «. در واقع، )65  :1387(جوادي آملي، » گرايش

محض و گرايش آگاهانه و كشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به حضرت اوست، 
ي خاصي از آفرينش است كه حقيقت آدمي به آن نحو سرشته شده و جان انساني به  نحوه

 .)24  (همان:» شده استآن شيوه خلق 
ي  غير از طبيعت است كه در همه«فطرت با طبع و غريزه تمايز اساسي دارد. فطرت 

شود؛ و غير از غريزه است كه در  روح حيواني يافت مي موجودهاي جامد يا نامي و بدون
خاطر  اين ويژگي فطرت است كه به» اش موجود است. حيوانات و در انسان در بعد حيواني

با بينش شهودي نسبت به هستي محض و كمال نامحدود همراه است و با كشش و «ه ك آن
گرايش حضوري نسبت به مدبري كه جهل و عجز و بخل را به حريم كبريايي او راه 

فطْرَت «ي الهي دارد:  جهت فطرت صبغه بدين )24  (همان:» نيست، آميخته و هماهنگ است
فطرت از سنخ گرايش عيني «؛ و خطاناپذير است؛ زيرا )30(روم، » لَيهافَطَرَ النَّاس ع  اللَّه الَّتي

كند؛ از نوع علوم حصولي و از  چه كه در آن خطا راه پيدا مي است، نه از سنخ مفهوم و آن
 .)37  (همان:» سنخ مفهوم است، نه گرايش عيني
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 اقوال حكما در ماهيت زندگي اجتماعي
شود. بدون ها مربوط مي علل زندگي اجتماعي انسانماهيت زندگي اجتماعي به نوعي به 

اند؛ بدين لحاظ است كه معلم صورت اجتماعي زندگي كرده ها همواره به ترديد انسان
تواند با ديگران زيست كند و يا چندان به  كس كه نمي آن«نخست، ارسطو، اعالم نمود 

شهر نيست، و از  ذات خويش متكي است كه نياز به همزيستي با ديگران ندارد، عضو
ي  . اما مهم اين است كه علت و زمينه)46: 1371(ارسطو، » رو بايد يا دد باشد، يا خدا اين

هاي مختلف از علت زندگي  گرايش به زندگي اجتماعي بررسي و تبيين شود. تبيين
 اجتماعي، نتايج مختلفي را در مباحث علوم ايجاد خواهد كرد.

بالطبع است و در كل، چه نسبتي با مدنيت دارد، از اين مسأله كه آيا انسان، مدني 
جا مانده است، نشان  ي يونان به ديرباز ميان فالسفه مطرح بوده است. آثاري كه از فالسفه

اند. و  اند كه اين مسأله را مطرح كرده دهد كه افالطون و ارسطو از نخستين كساني بوده مي
از ارسطوست؛ لكن » يواني است سياسيانسان، مدني بالطبع يا ح«اين سخن معروف كه 

در اين خصوص سخن گفته است  جمهورپيش از او، افالطون نيز در نخستين فصول كتاب 
 .)114: 1374(افالطون، 

ها بحث  بودن انسان ي يونان، فيلسوفان مسلمان نيز در ارتباط با مدني تبع فالسفه به
به مدينه و كنايه از اجتماع بشري منسوب » مدني«اند. در اصطالح فالسفه اسالمي،  كرده

: 3، ج1375(خواجه نصير، » التمدن في اصطالحهم هو هذا االجتماع«تعبير خواجه نصير  است. به

گويد: . مالعبدالرزاق فياض الهيجي نيز در تعريف مدني بالطبع و مراد حكما از آن مي)372
. )360: 1383(فياض الهيجي، » تمدن عبارت از آن اجتماع، و مدينه عبارت از آن مكان باشد«

رسيم كه تمدن در لسان آنان ي اسالمي به اين نتيجه مي بنابراين، از مجموع سخنان فالسفه
 بودن آن است. بودن انسان، سخن از اجتماعي معناي اجتماع بشري است و سخن از مدني به

كرده است.  در مدنيت انسان چند نظريه قابل طرح است. شهيد مطهري اقوالي را بررسي
ها، از قبيل زندگي خانوادگي زن و مرد است كه  ي اول، زندگي اجتماعي انسان طبق نظريه

صورت يك جزء از كل در متن خلقت آفريده شده است و در نهاد  هريك از زوجين به
ي دوم، زندگي اجتماعي از  هركدام، گرايش پيوستن به كل خود وجود دارد. مطابق نظريه

بينند  تنهايي در مقابل دشمن مشترك زبون مي كشور است كه خود را بهقبيل همكاري دو 
ي سوم، زندگي اجتماعي را  دهند. نظريه ناچار به همكاري و ارتباط با ديگران، تن درمي و به

تر، يك واحد صنعتي يا  داند كه براي تحصيل سود بيش دار مي از قبيل شركت دو سرمايه
ي اول، عامل اصلى طبيعت درونى انسان است؛ و  بر نظريهآورند. بنا وجود مي تجاري را به
ي سوم عامل  ي دوم امرى بيرونى و خارج از وجود انسان است؛ و بنابر نظريه بنابر نظريه
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ي اول،  ي انسانى است. بنابر نظريه گرانه اصلى، نيروى عقالنى و فكرى و حساب
سوى او روان  بالفطره به بودنْ يك غايت كلى و عمومى است كه طبيعت انسان اجتماعى

ي دوم از قبيل امور اتفاقى و عرَضى است و به اصطالح فالسفه، غايت  است؛ و بنابر نظريه
ي سوم از نوع غايات فكرى است، نه غايات  ثانوى است، نه غايت اولى؛ و بنابر نظريه

 .)333: 2 ، ج1378(مطهري، طبيعى 
 است:بندي شده  طبق تقريري ديگر اقوال چنين طبقه

دور از هر محرك  الف) مدنيت مقتضاي طبع انسان است؛ يعني در سرشت آدمي به
 ديگري، اقتضاي مدنيت وجود دارد.

ب) انسان، مستخدم بالطبع است و تنها از روي اضطرار و ناچاري به مدنيت و اجتماع 
 آورد. روي مي

قع، مدنيت انسان يك و در وا» الاقتضاست«ج) انسان نسبت به مدنيت، اقتضايي ندارد؛ 
 آورند. گر خود بدان روي مي امر انتخابي است كه آدميان با پشتيباني خرد حساب

 .)93: 1381(مظفري، د) انسان متمايل به اجتماع و مدنيت است 
ترين انديشمندي كه آثار مكتوب وي باقي مانده است، در  عنوان قديمي افالطون به

 پردازد.خويش به بررسي علت پيدايش شهرها مي در مكالمات سقراطي "جمهوري"كتاب 
ي من، علت احداث شهر اين است كه هيچ فردي براي خود  عقيده گفتم به«

ي تو دليل  عقيده كافي نيست، بلكه به بسياري از چيزها نيازمند است. آيا به
ديگري براي احداث شهرهاست؟ گفت نه، هيچ نيست. گفتم يك احتياج 

ني، انسان ديگر را با خود شريك كند، سپس احتياج شود كه انسا باعث مي
طريق كثرت  كند كه با شخص ديگري بپيوندد و بدين ديگري او را وادار مي

ي زيادي نفوس در يك مركز گرد آمده، با هم  شود كه عده حوائج موجب مي
» ناميم ديگر كمك كنند و ما اين محل تجمع را شهر مي معاشر شوند و به يك

 .)114: 1374(افالطون، 
آيد، افالطون ماهيت زندگي اجتماعي را امري اضطراري و چه از نقل قول باال برمي آن

جا زندگي اجتماعي مستقيماً به طبع نسبت داده نشده است،  داند. در اينبراي رفع نيازها مي
 بلكه مالك زندگي در شهر و اجتماع نيازهاي مشترك است.

كار برده است. او در توضيح علت پيدايش شهر  ا بهر "مدني بالطبع"ارسطو نيز عبارت 
 عنوان غايت زندگي اجتماعي بشري معتقد است: به

شهر غايت جوامع ديگر است و طبيعت هرچيز در كمال آن است. از «
ي  مرحله رو هرگاه چيزي خواه آدمي باشد و خواه اسب و خواه خانواده به اين
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. وانگهي، غايتي كه هرچيز چيز طبيعي است گوييم كه آن كمال رسد، مي
سبب آن وجود دارد، يا علّت غائي، برترين خير آن است و اتّكا به ذات،  به

اي طبيعي  شود كه شهر، پديده جا آشكار مي غايت و برترين خير است. از اين
كس كه از  حكم طبيعت، حيواني اجتماعي است و آن است و... . و انسان به

وطن است، موجودي يا فروتر از آدمي است  بيروي طبع و نه بر اثر تصادف، 
اي كه  دانيم شهر، نوع اجتماع است... آن جامعه چنان كه مي يا برتر از او. هم

جويد و  ي جوامع ديگر است، خير برين را مي ي همه باالتر از همه و فراگيرنده
نيم بي گونه مي گونه) جامعه است كه شهر يا اجتماع سياسي نام دارد... بدين (اين

تنهايي نيازهاي  توانند به كه شهر، طبعاً مقدم بر فرد است؛ زيرا افراد چون نمي
چنان كه هر جزء  خويش را برآورند، ناگزير بايد به كل شهر بپيوندند؛ هم

تواند با ديگران زيست كند  كس كه نمي پيوندد. آن ديگري به كل خويش مي
مزيستي با ديگران ندارد، و يا چندان به ذات خويش متكي است كه نياز به ه

اي در  سبب، انگيزه رو بايد يا دد باشد، يا خدا؛ بدين عضو شهر نيست، و از اين
 .)46: 1371(ارسطو، » گونه با هم اجتماع كنند ي آدميان نهفته است تا بدين همه

انسان «ارسطو در اخالق نيكوماك نيز صراحتاً انسان را موجودي اجتماعي دانسته است: 
در واقع، انسان مخلوقي «و  )12: 1364(ارسطو، » ضاي طبيعتش مخلوقي اجتماعي استمقت به

. هرچند در )279(همان: » است سياسي و طبيعتاً براي زندگي در اجتماع آفريده شده است
است، اما در جاي ديگر مدنيت به ضرورت ارجاع   عبارات فوق مدنيت به طبع تصريح شده

 شده است:
ي مدني. در واقع، مردم با  اعات، اجزايي هستند از جامعهي جم نظر، همه به«

شوند.  چه براي زندگي ضروري است، جمع مي خاطر نفع و تأمين آن ديگر به هم
وجود آمده و به  نظر، اجتماع سياسي از آغاز بر اساس همين ضرورت مفيد به به

 .)242(همان، » اتكاي همان نيز دوام يافته است
اسالمي نيز مدني بالطبع مطرح شده است. فارابي در آراء اهل مدينه در آثار انديشمندان 

 داند:فاضله عبارتي دارد كه انسان را محتاج بالطبع مي
اند كه هم در قوام  هر يك از آدميان بر سرشت و طبيعتي آفريده شده«

وجودي خود و هم در نيل و وصول به برترين كماالت ممكن خود، محتاج به 
تنهايي نتواند متكفل انجام آن امور باشد؛ بلكه در  ه هر يك بهامور بسيارند ك

ها متكفل انجام امري از  انجام آن، احتياج به گروه بود كه هر يك از آن
مايحتاج آن بود و هر يك از افراد انسان نسبت به هر يك از افراد ديگر، 
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سان، سبب است كه براي هيچ فردي از افراد ان حال و وضع بود. و بدين بدين
وصول بدان كمالي كه فطرت طبيعي براي او نهاده است، ممكن نبود مگر 

ي  دهنده هاي بسيار كه ياري ي اجتماع. اجتماعات و تجمع گروه واسطه به
چه جمله آن جماعت براي آن قيام  ي آن وسيله همه ديگر باشند... تا بدين يك

ي مايحتاج  افراد، همه اند، گرد آيد تا براي هر يك از كرده و كاري انجام داده
او كه هم در قوام وجودي و حيات طبيعي بدان محتاج بود و هم در وصول به 

 .)251: 1361(فارابي، » كمال، فراهم شود
در عبارتي ديگر اين وابستگي را توضيح داده است و به تبيين معاني حيوان اجتماعي يا 

 بودن انسان پرداخته است: سياسي
هاي ديگر وابسته است. پس  بخواهد، طبيعتاً به انسانهر انساني، در هرچه «

دليل او را  همين مجبور است با نوع خود، همنشيني و همكاري داشته باشد و به
 .)110-111(همان: » نامند حيوان اجتماعي يا سياسي مي

ي اثبات نبوت قرار داده  نيز مدني بالطبع بودن آدمي را مقدمه -سينا  ابن -شيخ الرئيس 
ال بمشاركة آخر  -بحيث يستقل وحده بأمر نفسه -لما لم يكن اإلنسان«از نظر وي  است.

يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن  -و بمعاوضة و معارضة تجريان بينهما -من بني جنسه
وجب أن  -و كان مما يتعسر إن أمكن -لو تواله بنفسه الزدحم على الواحد كثير -مهم

سازد: سپس ضرورت نبوت را بر اين نياز مبتني مي ». يكون بين الناس معاملة و عدل
تدل على أنها من  -باستحقاق الطاعة الختصاصه بآيات -يحفظه شرع يفرضه شارع متميز«

 .)144: 1375سينا،  (ابن»  عند ربه
اإلنسان بالطبع «خواجه نصيرالدين طوسي نيز در شرح اين عبارت اظهار داشته است: 

و هو المراد من قولهم اإلنسان مدني  -مؤد إلى صالح حاله -محتاج في تعيشه إلى اجتماع
نظر  . به)372: 3 (خواجه نصير، ج» فهذه قاعدة -و التمدن في اصطالحهم هو هذا االجتماع -بالطبع

رسد تفسير مدني بالطبع بر اساس نظام نيازها كه افالطون و ارسطو مطرح نموه و فارابي و  مي
اند، توسط ديگر انديشمندان اسالمي نيز ادامه يافته است.  سينا آن را تكرار نموده ابن
اند. تفسير  نيز چنين ديدگاهي داشته )555: 2، ج1370(و فخر رازي  )187: 1، ج1375(خلدون  ابن

مدني بالطبع بر اساس نظام نيازها ادامه يافته تا عالمه طباطبايي آن را در قالب جديدي مطرح 
ي بقره، ابتدا انسان را مدني بالطبع  سوره 213ي  ير آيهساخت است. هرچند عالمه در تفس

كان في أول  -و هو نوع مفطور على االجتماع و التعاون -أن اإلنسان«دانسته و معتقد است: 
بر اين امر نيز در ديگر آثارش تصريح كرده  )111: 2، ج1417(طباطبايي، » اجتماعه أمة واحدة

 .)28: 1370(طباطبايي، است 
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، ديدگاه خود را بسط داده و معتقد است همان فطرت انساني وي را به  ادامهايشان در 
جهت  استخدام ديگران كشانده است. عالمه منشأ اين استخدام را ادراكات اعتباري انسان به

 داند: اش مي تنظيم زندگي اين جهاني
ي ميان انسان  پس اين سلسله از علوم و ادراكات است كه واسطه و رابطه«

ي اين افكار و ادراكات تصديقى، تصديق به  شود و از جمله در ماده مى و عمل
معنا است كه (واجب است هر چيزى را كه در طريق كمال او مؤثر است  اين

 »استخدام كند).
ي الهي برخوردارند: نيروي ادراك  ها از دو عنايت برجسته از نظر عالمه طباطبايي انسان

 و قدرت تسخير موجودات:
عنايت كه خدا به انسان كرده، يعنى نيروى فكر و ادراك و اين دو «
ي تسخير موجودات؛ خود يك عنايت سومى را نتيجه داده و آن اين است  رابطه

شده تدوين كند تا در  بندى كه توانست براى خود علوم و ادراكاتى دسته
كار بردن و تأثير در موجودات خارج از ذات  ي تصرف در اشيا و به مرحله
ترين وقت و گرفتن  كار بگيرد، و در نتيجه (با صرف كم آن علوم را به خود،
» ترين بهره) از موجودات عالم براى حفظ وجود و بقاى خود استفاده كند بيش

 .)172: 2 ، ج1374(طباطبايي، 
ي ميان انسان و عمل در ماده  اين سلسله از علوم و ادراكات است كه واسطه و رابطه

معنا است كه (واجب  اين افكار و ادراكات تصديقى، تصديق به اين ي شود و از جمله مى
عبارتى ديگر، اذعان  است هر چيزى را كه در طريق كمال او مؤثر است استخدام كند). به

كه كه بايد به هر طريقى كه ممكن است به نفع خود و براى بقاى حياتش از  به اين
كند به تصرف در گياهان؛ انواع مختلف  موجودات ديگر استفاده كند. لذا انسان شروع مى

كند؛ انواعى از گياهان را در طريق ساختن غذا و لباس و سكنى و  ها مى ها در آن تصرف
همين منظور در انواع حيوانات تصرفاتى نموده و از   كند. و باز به حوائج ديگر استخدام مى

و شير و نتاج و ها  گوشت و خون و پوست و مو و پشم و كرك و شاخ و حتى پهن آن
كند. از ديدگاه عالمه، انسان در مسير استخدام  حتى از كارهاى حيوانات استفاده مى

زند و به  نوع خود مى دست به استخدام هم«گرفتن گياهان و حيوانات اكتفا ننموده،  خدمت به
 جا گيرد؛ در هستى و كار آنان تا آن خدمت مى هر طريقى كه برايش ممكن باشد آنان را به

 .)175: 2(همان، ج» كند كه ممكن باشد، تصرف مى
به اين مشكل «تدريج  ها وجود دارد، آدمي به جا كه ميل به استخدام در تمام انسان از آن

خواهد، كه آن ديگران از او  برخورد، كه هر فردى از فرد و يا افراد ديگر همان را مى
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خواهد از ديگران  طور كه او مى مانخواهند؛ الجرم ناگزير شد اين معنا را بپذيرد كه ه مى
جاست  اين» كشى كنند. همان اندازه از او بهره كشى كند، بايد اجازه دهد ديگران هم به بهره

ي زندگي  خود زمينه ي استخدام و تسخير ديگران در طبع آدمي، خود به كه بر اثر اعمال قوه
ماعى مدنى و تعاونى تشكيل بايد اجت«شود و انسان پى برد كه اجتماعي و تعاون حاصل مي

اش منوط بر  دهد؛ و بعد از تشكيل اجتماع فهميد كه دوام اجتماع، و در حقيقت دوام زندگي
نحوى استقرار يابد كه هر صاحب حقى به حق خود برسد و  اين است كه اجتماع به

عدالت «بر اثر چنين نياز متقابلي است كه ضرورت » مناسبات و روابط متعادل باشد.
 شود.حاصل مي» ماعىاجت

يعنى حكم بشر  -پس اين حكم «دارد: ي ديدگاه خود را چنين ابراز مي عالمه خالصه
كه  حكمى است كه اضطرار، بشر را مجبور كرد به اين -به اجتماع مدنى و عدل اجتماعى 

ي اختيار و  شد دامنه آن را بپذيرد؛ چون اگر اضطرار نبود هرگز هيچ انسانى حاضر نمى
سان  ايشان مدني بالطبع بودن انسان را نيز نزد حكما بدين» خود را محدود كند. آزادى

 "االنسان مدنى بالطبع"گويند:  اين است معناى آن عبارت معروف كه مى«نمايند: تفسير مي
، 1374(طباطبايي، » كند به عدل اجتماعى گوييم: انسان حكم مى كه مى و اين است معناى اين

كه  اضطرار او را وادار كرده به اين«داند: ي هر دو امر را اضطرار مي ريشه. ايشان )176: 2 ج
خواست از ديگران  مدنيت و زندگى اجتماعى و دنبالش عدل اجتماعى را بپذيرد؛ چون مى

سان عالمه طباطبايي نيز هرچند تفسيري متفاوت از قبل در  . بدين(همان)» كشى كند بهره
سازد، اما در نهايت اساس تفسير مدني يازها را مطرح ميخصوص مدني بالطبع با محوريت ن

 ي اسالمي، اضطرار در تأمين نيازهاست. چون افالطون و ديگر فالسفه بالطبع نزد وي نيز هم
هرچند گرايش به زندگي اجتماعي و تعامل با ديگران مقتضاي مدني بالطبع بودن 

كنندگي در نوع انسان، همان  استخدام ي هاست، اما عالمه طباطبايي با تمركز بر روحيه انسان
 213ي  گرايي را نيز موجب واگرايي و اختالف دانسته است. ايشان در تفسير آيه عامل هم

ها سخن گفته است و سپس به اختالف بين  ي انسان ي بقره كه ابتدا از امت واحده سوره
دهد، سعي كرده است ها اشاره نموده و علت تشريع دين و ارسال انبيا را توضيح مي انسان

ها نيز خود  علت اختالف در امت نخستين را توضيح دهد. هرچند طبع استخدام در انسان
هر «شود كه جا ناشي مي نمود. اختالف از آنها را بيان مي ي انسان ي وحدت اوليه فلسفه

هاى ديگر را استخدام كند و از ساير  خواهد انسان اى است كه مى انسانى داراى قريحه
ها به حكم  كشى كند؛ حال اگر اين نكته را هم ضميمه كنيم كه افراد انسان ها بهره نسانا

ي  ي زندگى و عادات و اخالقى كه مولود خلقت و منطقه ضرورت از نظر خلقت و منطقه
گيريم كه اين اختالف طبقات همواره آن اجتماع صالح  اند، نتيجه مى زندگى است، مختلف
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كشي قوي از ضعيف و غالب از  اين امر به بهره» كند. تهديد مى و آن عدالت اجتماعى را
پس «نمايد. جويي مي مغلوب انجاميده و در مقابل مغلوب نيز به دفاع از خود پرداخته و انتقام

كشاند؛  ومرج منجر شده، و انسانيت انسان را به هالكت مى بروز اختالف سرانجام به هرج
 .)177(همان: » سازد اش را تباه مى ، سعادتاش گرفته يعنى فطرت او را از دست

ها به طبع  ي استخدام بالطبع، هم وحدت و هم اختالف انسان جا كه در نظريه از آن
آيد تعبير عالمه طباطبايي به فطرت انسان ارجاع شده است، اين سوال پيش مي انساني يا به

عالمه پاسخ مي» خواهى گفت: مگر ممكن است فطرت دو حكم متضاد داشته باشد؟«كه 
در صورتى كه ما فوق آن دو حكم، حاكمى بوده باشد تا آن دو را تعديل كند، هيچ «دهد: 

حتي چنين تزاحمي در افعال آدمي نيز مطرح است. قواى آدمي همواره با » مانعى ندارد.
كند و  كنند؛ شهوتش او را دعوت به انجام كارى نامشروع مى ديگر زورآزمايى مى يك

درست است كه تشكيل اجتماع و «سان  دارد. بدين ل او را از آن كار باز مىنيروى عق
گاه ايجاد اختالف آن هم به حكم فطرت، دو حكم متنافى  مدنيت به حكم فطرت، و آن

ي بعثت انبيا و بشارت و تهديد  وسيله است از فطرت؛ و ليكن خداى تعالى اين تنافى را به
چه با هم بر  هايى در بين مردم و داورى در آن دن كتابي فرستا وسيله آن حضرات، و نيز به

 .)187(همان: » كنند، برداشته است سر آن اختالف مى

 هاي مدني بالطبع نقد نظريه
هايي هستند كه  شده در خصوص مدني بالطبع همگي دچار نقص هاي مطرحنظريه

مي ياري رساند. ي جديد از منظر مباني اسال تواند ما را در طرح نظريهها مي بررسي آن
 توان در محورهاي ذيل بررسي نمود:ها را مي ترين اشكاالت مطرح بر اين نظريه عمده

 عدم تفكيك فطرت و طبع در موضوع
ي طبع  آيا اجتماعي زندگي كردن امري طبعي است يا فطري؟ غالباً حكما از واژه

كه  اند. چناننپرداختهاند؛ اما در توضيح مراد خويش به تفكيك آن از فطرت استفاده كرده
غير از طبيعت است كه در «گذشت، فطرت با طبع و غريزه تمايز اساسي دارد. فطرت 

شود، و غير از غريزه است  روح حيواني يافت مي ي موجودهاي جامد يا نامي و بدون همه
اين ويژگي فطرت است كه » كه در حيوانات و در انسان در بعد حيوانيش موجود است.

با بينش شهودي نسبت به هستي محض و كمال نامحدود همراه است و با «كه  آنخاطر  به
كشش و گرايش حضوري نسبت به مدبري، كه جهل و عجز و بخل را به حريم كبريايي 

ي  جهت فطرت صبغه . بدين)24  :1387(جوادي آملي، » او راه نيست، آميخته و هماهنگ است
فطرت از «و خطاناپذير است؛ زيرا  )30(روم، » فَطَرَ النَّاس علَيها  فطْرَت اللَّه الَّتي«الهي دارد: 
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كند، از نوع  چه كه در آن خطا راه پيدا مي سنخ گرايش عيني است نه از سنخ مفهوم و آن
جهت،  . بدين)37  (جوادي آملي، همان:» علوم حصولي و از سنخ مفهوم است، نه گرايش عيني

 اه دارد، فطرت هميشه بر طريق هدايت است.برخالف طبع كه طغيان در آن ر

 شدن بعد مادي حيات بشري برجسته
بعدي به انسان دارند.  هاي مدني بالطبع بر اساس نظام نيازهاي مادي، نگرشي تكنظريه
ها، نيازهاي مادي  ها بدون توجه به ابعاد مختلف روحي، رواني و عاطفي انساناين نظريه

د چنين رويكردي به مدني بالطبع بودن، ريشه در افكار يونان اند. هرچنآدمي را مطرح كرده
ها و ي اسالمي نيز آن را در انديشه باستان دارد، اما با ورود اين ايده به جهان اسالم، فالسفه

 ترين مباحث الهياتي و كالمي اسالمي اند. حتي يكي از مهم آراي خويش مطرح كرده
ترين فيلسوف جهان  عنوان بزرگ سينا به اند. ابندهرا نيز بر اين اصل استوار كر -نبوت  -

ي مدني بالطبع بودن آدمي مطرح ساخته است. از  اسالم، ضرورت نبوت را بر اساس مقدمه
نظر وي با توجه به ماهيت زندگي اجتماعي، آدمي نيازمند قوانيني است كه به اصالح 

ها و قوانيني آگاهي و  ين سنتها خود به چن جا كه انسان زندگي اجتماعي بيانجامد؛ از آن
گذار از باب عنايت  از طريق تعيين سانّ و سنت دسترسي ندارند، نياز به منبع الهي دارند تا

عقال جايز نيست كه عنايت اولي و برتر خداوند منافع جزئي «خويش انسان را ياري نمايند. 
اقتضا نمايد، ولي نبوت ها و ابروها و نيز گود كردن كف پا]  [را مثل رويانيدن مو بر پلك

. خواجه نصيرالدين طوسي نيز )304: 1364سينا،  (ابن» را كه اساس نظام خير است اقتضا ننمايد
هاي عقلي بر  المراد متذكر شده است، پس از طرح استدالل كه عالمه حلي در كشف چنان

نبوت بر بر » طريق االسالميين من الفالسفه«بيان استدالل طبق  ي لطف، به اساس قاعده
. الزم به ذكر است كه )98: 1375(عالمه حلي، اساس مدني بالطبع بودن پرداخته است 

هاي كالمي نبوت، نه بر مدني بالطبع بلكه بر اساس نياز انسان به هدايت استوار  استدالل
اند. شيخ مفيد با استدالل به عدم كفايت عقل بشري براي هدايت وي، ضرورت نبوت  شده

 است: را اثبات كرده
كه عقل در علم و نتايج خود محتاج سمع است و  اماميه اتفاق دارند بر اين«

يابد و گريزي  از سمعي كه عقل را بر كيفيت استدالل آگاه سازد، تفكيك نمي
(شيخ مفيد، » كه در اول تكليف و آغاز آن، پيامبري در عالم باشد نيست از آن

 .)44: 4، ج1413

 ي انسان لقت حكيمانهفقدان التفات به اقتضائات خ
هاي جدي اين نظريات آن است كه فاقد نگرش جامع به زندگي  يكي ديگر از چالش

شناختي اسالمي، خلقت انساني  اجتماعي انسان هستند. بدون ترديد بر اساس مباني هستي
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باشد. آيا اثر خالق عالم، قادر و محصول خالقي عالم مطلق، قادر مطلق و حكيم مطلق مي
سو صفات  توان از يكوجو نمود؟! با چنين نگاهي مي نبايد در مخلوق جستحكيم را 

وجو نمود؛ و از سوي ديگر، غايت خلقت الهي  خلقت را در ماهيت زندگي اجتماعي جست
 را در ماهيت انسان و زندگي اجتماعي وي توضيح داد.

است. بودن خلقت الهي مستلزم هماهنگي تمامي اجزا و عناصر هستي آدمي  حكيمانه
بايست در اين راستا سنجيد. بدون ترديد هرچند براي وجود هرگونه ويژگي را در انسان مي

بايست توان و ميمثابه فاعل غايتي جز ذات خويش نيست، اما براي فعل الهي مي خداوند به
ي اسالمي چيزي  . غايت خلقت در انديشه)422:  8 ، ج1378(نك: مطهري، غايتي را در نظر گرفت 

  الْجِنَ  و ما خَلَقْت«ذات اقدس الهي نيست. قرآن كريم به اين امر تصريح نموده است: جز 
الْانْس دون  وبعيطبق اين اصل، هدف اصلي چيزي جز رسيدن به ذات )56(ذاريات: »  الّا ل .

(بقرة: » يه راجِعونَإِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَ«اقدس الهي نيست. آيات ديگر نيز بر اين امر تصريح دارند: 

. در نهايت اين )44(نازعات: » ربك منْتَهاها  إِلى«؛ )53(شورى: » أَال إِلَى اللَّه تَصيرُ الْأُمور«؛ )156
يا «خواند: سوي خود فرا مي آفرين است كه نفس مطمئن انساني را به نداي لطيف و شوق

»  راضيةً مرْضيةً فَادخُلي في عبادي و ادخُلي جنَّتي  ربك  إِلى  عيأَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ ارجِ
 .)30 -27(فجر: 

بايست در امتداد آن با چنين نگاهي به خلقت انساني، تمامي ابعاد وجودي انسان نيز مي
چنين تفسير شده و هماهنگ باشند. حال سوال اين است كه تفسير مدني بالطبع چگونه با 

شود كه نگرش مدني بالطبع كند؟ طبعاً در بادي امر روشن مينگرشي به خلقت تعامل مي
جهت است كه  با تفاسير ارائه شده، نگاه مستقيم و قريبي به غايت خلقت ندارند. بدين

اند، ابتدا ضرورت اجتماعي حكماي مسلمان نيز وقتي از آن براي اثبات نبوت بهره گرفته
اند.  اند و ضرورت نبوت را جزو لوازم آن محسوب كرده بع را مسلم گرفتهبود و مدني بالط

رسد. پس وجود نبي سامان نمي ي انساني از اين منظر بدون داشتن راهنما به يعني جامعه
اهللا جوادي آملي با رد مدني  جهت است كه آيت شود. بديننوعي بر جامعه بار مي به

اند. ايشان با مقدميت آن را براي اثبات نبوت رد كرده انگاري انسان توسط رشيد رضا، بالطبع
 دارند:بقره اظهار مي 213ي  اشاره به آيه

كه انسان طبعاً مدني است، مناسب نيست؛ مگر آن  تفريع بعثت انبيا بر اين«
حكمت بعثت   شود. چون آيه كه موجب اختالف و فساد مي را مقيد كنيم به اين

را تقدير  "اختالف"داند، پس بايد در آيه  ع اختالفات ميانبياي اولوا العزم را رف
باور است كه چنين  پذيرد و بر اين كه صاحب المنار نمي بگيريم؛ حال آن

 .)391: 10، ج1379(جوادي آملي، » تقديري مناسب ذوق عربي نيست
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 ايفقدان نگاه تاريخي نظام خويشاوندي و عشيره
نيازها، فاقد توجه و نگاه تاريخي به انسان هستند.  بر نظام هاي مدني بالطبع مبتنينظريه

اند كه به داليل نيازهاي ها بيگانگاني بوده ها اين است كه انسانفرض اين نظريه پيش
آدم  كه با نگاهي اجمالي به تاريخ انسان، بني اند؛ در حاليزندگي مادي دور هم جمع شده

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُم منْ «اند: تههمگي از پدر و مادر واحدي آفريده شده و بسط ياف
» و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَكْرَمكُم عنْد اللَّه أَتْقاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبيرٌ  ذَكَرٍ و أُنْثى

تعلقات خويشاوندي و فاميلي، ها و با توجه به  جهت با افزايش شمار انسان . بدين)13(حجرات: 
نخستين جوامع به شكل نظام قبيلگي شكل گرفته است. خداوند متعال در اين آيه، تكون 

» ما شما را شعوب و قبائل قرار داديم.«فرمايد: شعوب و قبائل را به خود نسبت داده و مي
الب امت شكل طبيعي در ق در نگاهي ديگر خداوند در قرآن كريم آغاز حيات بشري را به

و ما كاَنَ النَّاس إِلَّا أُمةً «و  )213(بقره: » كاَنَ النَّاس أُمةً واحدةً«واحده مطرح كرده است: 
شكل  ي خويشاوندي به اي ديگر بر وجود رابطه چنين در آيه . هم)19(يونس: » واحدةً
بشَراً فَجعلَه نَسباً و صهراً و كانَ و هو الَّذي خَلَقَ منَ الْماء «تري اشاره كرده است:  صريح

 .)54(فرقان: » ربك قَديراً

 بودن حيات اجتماعي تقرير استرشادي بالفطره
رسد مروري بر نظر مي هاي مدني بالطبع در حيات اجتماعي آدمي، به برخالف نظريه

ها بر اساس  انسانگر آن است كه از منظر اسالمي،  نشان -قرآن و روايات  -منابع اسالمي 
اهللا جوادي آملي  گرا هستند. آيت ي الهي داراي سرشتي الهي و هدايت خلقت حكيمانه

بر نياز پرداخته و پيشنهاد جايگزين  هاي مدني بالطبع مبتني اجماالً به نواقص مطرح در نظريه
منسجم ارائه اي  گونه ي اين نظريه به فتواي حضرت استاد درباره«اند. و مكملي را ارائه نموده

ي نياز انسان  چه درباره ويژه آن هاي مختلف تفسير قيم الميزان، به نشده؛ اما با دقت در بحث
به وحي و نبوت بيان شده است و با در نظر گرفتن مباني فلسفي ايشان در براهين محكم 

ان به تو بودن روح آدمي، مي "جسمانية الحدوث و روحانيةالبقاء"از قبيل  "حكمت متعاليه"
» كند بودن انسان را تأمين مي "طاغي بالطبع و مدني بالفطره"تبييني دست يافت كه معناي 

اند. بر ناميده» مستخدم بالطبع و مدني بالفطره«. ايشان اين ديدگاه را )210: 1386(جوادي آملي، 
» أمرَهماليعصونَ اهللاَ ما «اساس اين ديدگاه، انسان نه مانند فرشته است كه معصوم باشد: 

از نظر ». همه بطنه«ي همت او پر كردن شكمش باشد:  و نه چون حيوان تا همه )6(تحريم: 
حيثيت طبيعي كه ذات اقدس الهي آن را به طبيعت، «ايشان انسان داراي دو جهت است: 

» سنونإنّي خَالقٌ بشَراً من صلْصالٍ من حمإٍ م«دهد:  طين، حمأ مسنون وگل و الي إسناد مي
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. حيثيت دوم، )71(ص: » و إذ قالَ ربك للمالئكَةِ إنّي خالقٌ بشَراً من طين«؛ )28(حجر: 
خود اسناد  خويي است و خداوند سبحان آن را به حيثيت فطري وي كه مستلزم فرشته«

اي به  نيز در آيه و )72(ص: » فَإذا سويتُه ونَفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدينْ«دهد:  مي
ء خَلَقَه وبدأ خَلقَ االنْسانِ من  ألَّذي أحسنَ كُلَّ شي«كند:  خلقت نيكوي خويش اشاره مي

) (جوادي 7-9(سجده: » ثُم سواه و نَفَخَ فيه من روحه طين ثُم جعلَ نَسلَه من سلَالَةٍ من ماء مهين

 .)44: 1389آملي، 
وادي آملي از ماهيت زندگي اجتماعي ارزشمند است و نسبت به تقرير استاد ج

تري دارد. اما هنوز اين سوال باقي است كه با فرض مدني  تقريرهاي پيشين دقت بيش
ها و خصوصيات  بالفطره بودن آدمي كه تجلي فطرت و روح الهي در بشري است، ويژگي

نظر  توان ارائه نمود؟ بهيبودن مدنيت م اي را براي فطري اين فطرت چيست؟ چه شاخصه
ي پيشنهادي استرشادي بودن ماهيت  رسد اين بحث نياز به تكميل دارد. طبق نظريهمي

 خواهي است. جويي و كمال بودن مدنيت آدمي، هدايت زندگي اجتماعي، مراد از فطري
توان مطرح ساخت. برخي از اين بودن مي هاي مختلفي براي استرشادي استدالل

 اند از: عبارتها  استدالل

 كالمي: -هاي فلسفي الف) داللت
توان ترين دليل عقلي براي استرشاد را بر اساس مباني فلسفي و كالمي اسالمي مي مهم

ي  چه را كه حكيم بوعلي سينا با ابتناي بر قاعده ي آدمي دانست. آن اقتضاي خلقت حكيمانه
امعه بر اساس تفسير مدني گذار (سانّ) براي جفلسفي عنايت براي ضرورت نبوت و سنت

تر و تواند صريح، مي)304: 1364سينا،  (ابنبالطبع بر اساس نظام نيازهاي بشر مطرح ساخته است 
تر نمود. نيازي نيست تا ضرروت نبوت و قانون الهي براي بشري را به ماهيت نياز كوتاه

كنيم كه نياز به  بشري به زندگي اجتماعي مستند نموده و در نهايت اين شائبه را ايجاد
زمينه آن است  تر در اين نبوت معلول نياز به زندگي اجتماعي است؛ بلكه راه ميانبر و دقيق

كه با استناد به خداي عالم و قادر و حكيم كه بر اساس مباني فلسفي و كالمي به اثبات 
ت لحاظ عناي پذيري انسان و ايجاد چنين گرايشي به رسيده است، ضرورت هدايت و هدايت

 شود.فلسفي يا لطف كالمي ثابت مي
مؤيد اين نگرش آن است كه قبل از ورود فلسفي به بحث نبوت، متكلمان شيعي 

كردند. خواجه ضرورت حسن تكليف و نبوت را بر اساس نياز به هدايت انسان ثابت مي
سن بعثت [انبيا] ح«گويد:  كند و مي ي لطف استناد مي نصير طوسي در اثبات نبوت به قاعده

كند و  چه به آن داللت مي خاطر اشتمال آن بر فوايدي: مثل معاضدت عقل در آن است به
ي حسن و  ي خوف و استفاده كند، و ازاله ي حكم در جايي كه بر آن داللت نمي استفاده
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قبح و نافع و ضار، و حفظ نوع انساني، و تكميل افراد انساني بر حسب استعدادهاي مختلف 
يع خفيه، و اخالق و سياسات و اخبار به عقاب و ثواب. پس از اين طريق ايشان، تعليم صنا

  )46: 1375عالمه حلي، (.» شود لطف بر مكلف حاصل مي
نفس ناطقه مجرّد است «حكيم الهيجي نيز بر اين مشرب سير نموده است. از نظر وي: 

و «ن قوا هستند ها نيازمند تدبير و ضبط اي ؛ لذا انسان»هاى مختلفه متضاده و صاحت قوت
ضبط مذكور، مقدور اكثر عقول، بلكه بر وجه كمال، ميسور هيچ عقلى نيست. پس البد 
است از تعريف الهى كه در ضمن اوامر و نواهى كه تكليف مشتمل بر آن است، متحقّق 
تواند شد. پس اخالل به تكليف، نقض غرض باشد كه رسيدن انسان است به كمال حقيقى 

 .)355: 1383(فياض الهيجي، » يح؛ پس تكليف ال محاله واجب باشدخود و نقض غرض قب
 (ع)نيز مطرح شده است: امام صادق (ع)تمسك به حكمت الهي در حديث امام صادق

در جواب زنديقي كه از دليل نبوت عام پرسيد، مطلبي فرمود كه با مقداري تأمل معارف 
ان داراي خالقِ حكيمي است كه شود: هنگامي كه ثابت كرديم جه ذيل از آن استنباط مي

شود تا مردم با او ارتباط فيزيكي برقرار كنند و او امور زندگي آنان را  چشم سر ديده نمي به
كند كه خداوند سفيراني را برگزيند تا مصالح و منافع  رسيدگي كند، عقل قطعي حكم مي

تواند تنها زندگي  شود؛ چون انسان نمي مردم را رسيدگي كنند، وگرنه انسانيت نابود مي
سر ببرد و همه در زندگي جمعي به نزاع افتاده و با آتش  كند، بلكه ناچار است با ديگران به

شوند؛ زيرا با داشتن خوي سركش، هادي و راهنما  ديگر نابود مي شهوت و غضبِ يك
با ي هالكت آنان است؛ همانند صدها هيزم افروخته كه  شان مايه رو اجتماع ندارند، از اين

شوند. برخالف اجتماعي كه از وحدت و  شدن كنار هم، زودتر خاكستر و نابود مي جمع
اند و با  ديگر مهربان اند كه به يك هدايت انبيا برخوردارند. آنان همانند قطرات باراني

 .)168: 1، ج1407(كليني، كند  دهند كه تشنگان را سيراب مي پيوستن دريا را تشكيل مي هم به

 اي متون دينيه ب) داللت
گر آن است كه خداوند متعال گرايش به زندگي  بررسي اجمالي آيات و روايات بيان

ها قرار داده و گرايش به زندگي اجتماعي در  جويي انسان اجتماعي را بخشي از هدايت
راستاي كمال و هدايت قرار دارد. اهتدا به سبيل الهي بخشي از خلقت الهي است. قرآن 

إِنَّا «فرمايد: ه به خلقت انساني و برخوردارشدن وي از سمع و بصر ميكريم پس از اشار
ي خلقت  . در جاي ديگر پس از بيان تسويه)3(انسان: » هديناه السبيلَ إِما شاكراً و إِما كَفُوراً
چنين هدايت  . هم)8(شمس: » فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها«انسان، از تعبير الهام ياد كرده است: 

(طه: »  ء خَلْقَه ثُم هدى كُلَّ شَي  قالَ ربنَا الَّذي أَعطى«تكويني را در خلقت ياد كرده است: 

 . بدون ترديد چنين مضاميني در قرآن كريم بسيار است.)50
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جهت ضرورت هدايت است كه هادي نيز ضرورت يافته است. تقارن هدايت و  به
توان يافت. خداوند خوبي مي در احاديث و روايات معصومين به هادي و عدم افتراق آن را

متعال چنين هدايت دروني را با هدايت بيروني و تشريعي تكميل نموده است. كار انبياي 
و جعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا و أَوحينا إِلَيهِم «الهي را هدايت، تزكيه و تعليم دانسته است: 

إِنَّا «جهت است كه در منطق قرآن كريم امام ركن است:  ؛ و بدين)73(أنبياء: » الْخَيرات فعلَ
. )12(يس: » إِمامٍ مبينٍ  ء أَحصيناه في و نَكْتُب ما قَدموا و آثارهم و كُلَّ شَي  نَحنُ نُحيِ الْموتى

: 4 ، ج1416(بحراني، معرفي شده است در روايات تفسيري، امام مبين همان امام حي و ناطق 

يوم نَدعوا «ها با امام خواهد بود:  جهت است كه در روز حشر نيز دعوت انسان . بدين)569
هِم71(إسراء: » كُلَّ أُناسٍ بِإِمام(. 

بودن هدايت است كه نخستين شخص نوع انساني، يعني  جهت اهميت و اساسي به
ت را داشته است. هرچند آن حضرت به مقام اولواالعزمي ، مقام هادي و نبو)ع(حضرت آدم

كرده است كه اوالً تجلي خالفت الهي سان راهنمايي عمل مي نرسيد، اما در امت خويش به
سوي  گر اهل و عيال و خاندان خويش به روي زمين باشد و از سوي ديگر و ثانياً هدايت

ين تجلي خلقت نوع انساني نيز جهت اولويت هدايت و هادي در نخس خداوند باشد. بدين
 تجلي يافته است.

كان الناس امة «اي واحد بوده است: ي انساني جامعه جهت است كه نخستين جامعه بدين
چنين وحدتي هرچند پيش از بعث انبياي اولوا العزم و انزال كتاب و شريعت بوده ». واحدة

اند از هدايت  ايان الهي توانستهاست، اما بر اساس فطرت الهي و نيز ارشادات انبيا و راهنم
دليل عدم آمادگي بشر و سذاجت وي،  مند شوند. البته چنين هدايتي هنوز بهاجمالي بهره

هدايت تفصيلي نبوده و مختصر اختالفات رخ داده در اين دوران نيز با كمك انبياي الهي و 
 ملي:تعبير استاد جوادي آ شده است. بهنيز بر اساس فطرت پاك الهي حل مي

اي كه داشتند از بينش و  موجب انديشه و فطرت ساده هاي اولي به انسان
بيني (بود و نبود) بينش  منش مشتركي برخوردار بودند؛ يعني هم در جهان

واحدي داشتند و هم در تشخيص حق و باطل و مصالح و مفاسد (بايد و نبايد) 
را به امت واحد ستوده  رو خداوند آنان از روش مشتركي برخوردار بودند. از اين

دهد كه مردم  در (أمةً واحدةً) نيز نشان مي» واحدة«است. وصف تأكيدي 
ي مهمي  ي خود سمت واحدي را در نظر داشتند و مشاجره براساس فطرت اوليه

در ميان آنان نبوده است؛ چون يا با هم اختالف فكري و علمي نداشتند يا 
يار ضعيف بود. اختالفات عملي نيز اختالف علمي و فكري بر فرض تحقق بس

كرد، در پرتو فطرت توحيدي، رهنمود عقل و  شان راه پيدا مي اگر در ميان



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

40 

شد؛ چون وحي آسماني  رفع مي (ع)نصايح انبياي پيشين از حضرت آدم تا نوح
(جوادي آملي، در حد رهنمود روان و موعظه در رفع اختالف راهگشا بوده است 

جهت  بشر اولي طبق رهنمود عقل و فطرت از يك«جهت  ن. بدي)388: 10، ج1379
و مانند او از پيامبران غير اولوا العزم از جهت  (ع)و طبق هدايت حضرت آدم
 .)443(همان: » ديگر، هماهنگ و متحد بود

بودن هدايت و هادي، برجسته و ملموس  محوريت و ركن (ع)در روايات معصومين
باشد. اين اضطرار به اضطرار به حجت مي (ع) بيت هلي اعتقادي ا ترين آموزه است. مهم

، »أَنَّ الْأَرض لَا تَخْلُو منْ حجة«تعابير مختلفي ياد شده است. مرحوم كليني در بابي با عنوان: 
. طبق اين روايات امام )187: 1، ج1407(كليني، حديث را در اين خصوص نقل كرده است  13

خدا قسم خداوند سرزميني را از هنگام قبض روح حضرت  به: «اندباقر(ع) در روايتي فرموده
سوي خدا هدايت شود و وي حجت او  ي وي به واسطه كه در آن امامي كه به آدم بدون آن

بر عبادش باشد، رها نكرده است. و سرزميني بدون امام كه حج خدا بر بندگانش باشد، باقي 
 ».ماندنمي

تر و فراتر از آن است كه  خداوند بزرگ«د: فرمو (ع)در روايتي ديگر امام صادق
شدن زمين را  در نهايت اين تعبير صريحاً آشفته». سرزميني را بدون امام عادل رها سازد

اگر زمين بدون امام بماند، بر اهل خويش «فرمود:  (ع)دارد. امام صادقبدون امام بيان مي
باب أَنَّه لَو لَم يبقَ في الْأَرضِ إِلَّا «كليني در ادامه بابي را با عنوان ». كندسخط و خشم مي

گر محوريت حجت  حديث مطرح ساخته است كه نشان 5و با » رجلَانِ لَكَانَ أَحدهما الْحجة
اي ديگر نياز به هادي  از زاويه (ع)باشد. امام علي نفره مي 2و هادي، حتي در اجتماع حداقلي 

شودند كه: به عثمان بن حنيف يادآور قاعده عام و فراگير ميرا مطرح ساخته است. در نامه 
 .البالغه، نامه به عثمان بن حنيف) (نهج»  ء بِنُورِ علْمه أَلَا و إِنَّ لكُلِّ مأْمومٍ إِماماً يقْتَدي بِه و يستَضي«

در متن گهربار زيارت جامعه بر  (ع)بر اساس همين ديدگاه است كه امام هادي
 اند: بخش امامان اشاره كرده و فرموده حوريت هدايتم

و   و موضع الرِّسالَةِ و مخْتَلَف الْملَائكَةِ و مهبِطَ الْوحيِ السلَام علَيكُم يا أَهلَ بيت النُّبوةِ«
و عنَاصرَ   صولَ الْكَرَمِ و قَادةَ الْأُممِ و أَولياء النِّعمِو أُ  و منْتَهى الْحلْمِ  معدنَ الرِّسالَةِ و خُزَّانَ الْعلْمِ

 .)273: 2ق، ج1378(شيخ صدوق، » الْبِلَاد  الْأَبرَارِ و دعائم الْأَخْيارِ و ساسةَ الْعباد و أَركَانَ
البالد در اين  اركانالعباد و  االخيار، ساسه االمم، دعائم هايي چون قاده تمركز بر ويژگي 

هاي الهي در جامعه است. بدون ترديد جعل  عنوان حجت بيت به گر محوريت اهل فقره بيان
ها صورت گرفته  جهت هدايت انسان ها در اين مقام به عنايت الهي و به و قرار گرفتن آن

مثابه بخشي از گرايش به هدايت در  جهت است كه گرايش به اين هاديان به است. بدين
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ها قابل رديابي است. مؤيد اين مطلب وجود محبت و عشق و عالقه به رهبران  هاد انسانن
باب خَلْقِ «بابي را با عنوان  كافيهاي صالح است. كليني در كتاب  هاي انسان الهي در دل

قُلُوبِهِم و هِماحوأَر ةِ ومانِ الْأَئدان و محبان حديث، خلقت شيعي 4آورده است كه طي  » )ع(أَب
اند: شده فرموده طي دو حديث نقل (ع)دهد. امام صادقايشان را از طينت ايشان توضيح مي

»لِّينْ عنَا متيعش احوخَلَقَ أَر و كقِ ذَلنْ فَونَا ماحوخَلَقَ أَر ينَ ولِّينْ عخَلَقَنَا م إِنَّ اللَّه ينَ و
» نِ ذَلك فَمنْ أَجلِ ذَلك الْقَرَابةُ بينَنَا و بينَهم و قُلُوبهم تَحنُّ إِلَينَا.خَلَقَ أَجسادهم منْ دو

و خَلَقَ أَرواح شيعتنَا منْ طينَتنَا و أَبدانَهم منْ طينَةٍ مخْزُونَةٍ مكْنُونَةٍ أَسفَلَ «اند: چنين فرموده هم
 همين مضمون تكرار شده است: (ع). در حديث ديگر از امام باقر»منْ ذَلك الطِّينَه

و خَلَقَ قُلُوب شيعتنَا مما خَلَقَنَا و خَلَقَ أَبدانَهم  -إِنَّ اللَّه خَلَقَنَا منْ أَعلَى علِّيينَ«
كَلَّا إِنَّ  -لقْنَا ثُم تَلَا هذه الْآيةَمنْ دونِ ذَلك فَقُلُوبهم تَهوِي إِلَينَا لأَنَّها خُلقَت مما خُ

»  كتاب الْأَبرارِ لَفي علِّيينَ. و ما أَدراك ما علِّيونَ. كتاب مرْقُوم. يشْهده الْمقَرَّبون
 .)390: 1، ج1407(كليني، 

 گيري نتيجه
هاي اجتماعي گذار بر نظريهعنوان يكي از مباني تأثير تلقي از ماهيت زندگي اجتماعي به

ي مدني بالطبع بودن زندگي اجتماعي انسان در  ي آموزه رغم غلبه حايز اهميت است. به
گر آن است كه  ي يوناني، اما بررسي منابع اسالمي نشان گذشته، بر اساس تأثيرات فلسفه

هي و نيز در ي ال توان بر اساس خلقت حكيمانهاي و با نقد عالمانه ميفارغ از چنين سيطره
ي استرشاد را  راستاي غايت عبوديت در جهان هستي براي تمامي مخلوقات الهي، نظريه

رغم  كه گذشت، ماهيت زندگي اجتماعي به مطرح ساخت. بر اساس اين نظريه، چنان
و » فجور و تقوي«، »خير و شر«هاي مختلفي كه در درون انسان در گرايش به  گرايش

ته شده است، اما غرض اصلي الهي، بسترسازي هدايت و بودن گذاش» شاكر و كفور«
جهت است كه اصل اساسي در زندگي اجتماعي نه  سعادت و كمال بشري است. بدين

جهت است كه گرايش به رشد و  باشد. بدينصرفاً نيازهاي مادي، بلكه نيل به سعادت مي
دادن  جاي نسبت هجهت ب هدايت و مرشدان و هاديان بخشي از طبع فطري آدمي است. بدين

كردن نبوت و  ماهيت زندگي اجتماعي به نظام نيازها و شروع با آن، و در نهايت مبتني
توان با استناد به منابع اصيل ديني و متون مقدس قرآن و هدايت تشريعي الهي به آن، مي

بودن زندگي اجتماعي بر اساس اين منابع،  ي استرشادي و با طرح نظريه (ع)معصومين
مات آن را در زندگي اجتماعي بررسي نمود. نوشتار حاضر صرفاً تالش نمود به استلزا
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بررسي اصل اين نظريه بپردازد و نسبت به بررسي استلزامات آن و نيز پاسخ به اشكاالت در 
 موقعيت ديگري اقدام خواهد نمود.
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