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 چکیده

در  موضوعات مورد بحثترین  یکی از مهم، بحث درباره اصالت جامعه و اصالت فرد
پیشینه ، در میان متفکران اسالمی. است ی یا فلسفه اجتماعیشناس قلمرو فلسفه جامعه

الصفا و  اخوان، خواجه نصیرالدین طوسی، ابونصر فارابی در آرايتوان  این بحث را می
توان از عالمه  مینیز در میان اندیشمندان مسلمان معاصر . مالحظه کردخلدون  ابن

 جوادي آملی و استاد مصباح اهللا آیه، شهید محمد باقر صدر، شهید مطهري، طباطبایی
شهید مطهري و استاد از دیدگاه اصالت جامعه تببین ، در پژوهش حاضر. یزدي نام برد

 . آراي آنها مورد توجه استنقد و بررسی و با رویکردي فلسفی ، یزديمصباح 
استاد ، شهید مطهري، جامعه اعتباري بودن، اصالت فرد، جامعه اصالت :ها کلیدواژه
 ديمصباح یز
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 مقدمه و بیان مسئله
ترین مسئله علوم اجتماعی  بحث درباره اصالت جامعه و اصالت فرد را مهم، برخی از بزرگان

شناختی دانست؛ زیرا در  توان بحثی جامعه این بحث را نمی .)47: 1378، مصباح یزدي(دانند  می
د عینی و حقیقی بحث درباره وجو. شود مسلم و مفروض تلقی می، وجود موضوع آن، هر علمی

شناسی یا فلسفه  تواند در قلمرو فلسفه جامعه اي فلسفی است که می مسأله، داشتن جامعه
توجه به این مهم ضروري است که طرح این مسئله در ، از این رو. اجتماعی قرار گیرد

شناس نتواند با نگاهی  البته این بدان معنا نیست که یک جامعه. استطرادي است، شناسی جامعه
 .شناش رداي فیلسوف به تن کرده است جامعه، در این فرض. فلسفی به این مسئله بپردازد

شهید مطهري و استاد  یعنی دو متفکر مسلمان دیدگاهاصالت جامعه از ، حاضر پژوهشدر 
هدف اصلی ، ذکورتبیین و بررسی دیدگاه دو متفکر م. گرفته استمورد تأمل قرار ، مصباح

شان  توان به مثابه دلیل انتخاب را می حوزه در این هادیدگاه آن بسیار فاصله. بررسی حاضر است
 .دانستمتفکران مسلمان  سایراز میان 

کنم؛ زیرا هر دو  اصالت فرد را مطرح نمی، حاضراست که در نوشتار شایان ذکر البته 
، فکر مسلماناین دو مت دیدگاهاز ، دیگر به عبارت. اند اي براي فرد اصالت قائل فیلسوف به گونه

. گردیدتبیین خواهد ، این معنا در ادامه. اصالت در معنایی فلسفی قائل شد، توان براي فرد می
هاست و نه  انسان» من«حث درباره بیان کرده است بطور که شهید مطهري به دقت  البته همان

طور  همین. ها نیست وجود جسم انسان بارهتردیدي در .)140: 1361، مطهري(ها  جسم یا بدن آن
 .جسمی ندارد، در این باره که جامعه

به . دننظر ندار شناسان و فیلسوفان درباره جامعه در معناي واحد و جامع و مانع اتفاق جامعه
با اشکالی اساسی مواجه ، ر نظر داشتن تعریفی ارتکازي از جامعهداین بحث با  بیانرسد  نظر می
شناسان و فیلسوفان از  رد تعریف هر یک از جامعهتوان آن را در مو بحث میبیان پس از . نشود

 . جامعه مطرح کرد
هاي  به این معنا که آیا آیه. مورد بحث قرار دادتوان از منظري قرآنی  را می موضوعاین 

واقعیتی ، براي جامعه _هاي فلسفی در این باب  بدون در نظر گرفتن استدالل -شریفه قرآن 
 اما رویکرد پژوهش؛اند هکردمتفکر با این رویکرد نیز بحث  هر دو. عینی و مستقل قائل هستند

پرسش از اصالت جامعه با نگاهی ، در این نوشتار، دیگر به عبارت. کامالً فلسفی است، حاضر
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، این موضوع بارههاي شریفه در تفسیرهاي آنان از آیه، از این رو. شود فلسفی پاسخ داده می
 .شود مطرح نمی

درباره اصالت جامعه با ، اند اي براي فرد اصالت قائل هرچند به گونه ،این دو متفکر مسلمان
دیدگاه آنان را تبیین ، نخست نمک می مقاله حاضر تالشدر . یکدیگر اختالف شایان توجهی دارند

ناظر به دیدگاه ، کالم استاد مصباح اینکهبا وجود . به نقد و بررسی آن بپردازم، کنم و در ادامه
که عبارات شهید مطهري در برخی مواقع تا حدودي مبهم  ییاما ازآنجا ،شهید مطهري است

 .کنم براي روشن شدن بحث ابتدا دیدگاه استاد مصباح را تقریر می، است

 پیشینه بحث در میان متفکران مسلمان
در بین . متفکران مسلمان نیز مطرح شده استسایر این بحث در میان ، بیان گردیدهمانطور که 
درباره این نخستین فیلسوفی باشد که ، رسد عالمه طباطبایی لمان معاصر به نظر میمتفکران مس

اهللا  توان آیه از دیگر متفکران معاصر می.)97-100: ق1422، طباطبایی(موضوع بحث کرده است 
-110: 1381، صدر(و شهید محمد باقر صدر ) 307-345: 1387، جوادي آملی(جوادي آملی 

، طوسی خواجه نصیرالدین، پیشینه این بحث تا ابونصر فارابی، رخی آثاردر ب. نام بردرا ) 109
هایی نیز در  پژوهش .)113-115: 1387، خلیلی(شود می مالحظهالصفا و ابن خلدون  اخوان

؛ 1387، ؛ خلیلی1380، براي نمونه پارسانیا(است  انجام شدهتطبیق دیدگاه برخی از این متفکران 
 .)1385، سوزنچی

 شپرسش پژوه
این پرسش بنیادین هستم که آیا به پاسخ بیان به دنبال  1فلسفی دیدگاهیاز ، حاضردر پژوهش 

 دیدگاهاز ، پرسش فوق. حقیقی غیر   وجودي حقیقی و عینی دارد یا وجودي اعتباري و ، جامعه
مورد توجه پرسشی فرعی نیز در این پژوهش .شود پاسخ داده میشهید مطهري و استاد مصباح 

 مندي جامعه سخن گفت؟ توان از قانون آیا می، ر صورت پذیرش اصالت فردد :است
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کریم جامعه را اصیل و داراي وجود حقیقی و عینی  آیا قرآن. توان با نگاهی قرآنی بررسی کرد این مسأله را می 1
 ).212-218: 1380پارسانیا، : (داند؟ براي مقایسه دیدگاه شهید مطهري و استاد مصباح در این بحث نک می
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 روش پژوهش
تحلیلی با ابزار تحلیل  -از روش اکتشافی و رویکرد توصیفیبا استفاده ، در پژوهش حاضر

این مهم . تبیین و بررسی شده استموضوعی خاص  بارهدیدگاه دو اندیشمند مسلمان در، محتوا
مورد توجه بوده  ه آثار و اسناد دست اول و بررسی برخی از مقاالت و اسنادبا مراجعه مستقیم ب

تبیین و بررسی و نه مقایسه دیدگاه دو ، بررسی حاضرشود که هدف اصلی  تأکید می. است
 . است یادشدهمتفکر 

 تقریر دیدگاه استاد مصباح
ست به تدقیق و تبیین نخ، آنگونه که شیوه پرداختن ایشان به مباحث فلسفی است، استاد مصباح 

 .گمارد مفاهیم اصلی در این بحث همت می

 چارچوب مفهومی
دهد  قرار میتوجه را مورد » اصالت«و » ترکیب«، »اتحاد«، »وحدت«در ابتدا مفاهیم ، استاد مصباح

 . کنم در اینجا این مفاهیم را مرور می .)31-46: 1378، مصباح(

 وحدت -1

زمینه را براي ، عدم توجه به این مهم. یرد و گاه به وجودگ وحدت گاهی به مفاهیم تعلق می
 . آورد فروافتادن در دام مغالطه فراهم می

وحدت نوعی و جنسی . شود وحدت ماهوي از جهتی به وحدت نوعی و جنسی تقسیم می
ذاتاً صفت ، وحدت وجودي. اختصاص داردبه مفاهیم ماهوي  و به عبارت دیگربه ماهیات 

 . شود بالعرض به ماهیت آن نسبت داده میوجود فرد است و 

 اتحاد -2

وجه اشتراکی ، معناي اتحاد این است که دو شئ در عین آن که هر دو به حال خود موجودند«
شان  البته محال است که دو چیز از همان حیثیت کثرت. بیابند و یک نحو وحدتی حاصل کنند

این یکی از مصادیق روشن و  -چیز باشندیک ، یعنی از همان جهت که دو چیزند، وحدتی بیابند
هم یک ، شود اتحادي نسبت داده می، در هر موردي که به دو چیز، به ناچار. بارز تناقض است

، است» واحد«شئ واحد از آن رو که . ملحوظ است و هم یک جهت وحدت، جهت کثرت
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حاد فقط از آن اشیاء کثیر اتحاد ندارند؛ ات» کثیرند«اتحاد ندارد؛ و اشیاء کثیر نیز از آن رو که 
و خواه ، شان اعتباري شان حقیقی باشد و وحدت خواه کثرت، ند» واحد«از آن رو که ، است
 .)33، همان(» شان اعتباري باشد و وحدتشان حقیقی کثرت

 ترکیب -3

شان  از مجموع. آیند گرد هم می، که وجود بالفعل دارند، دو یا چند چیز، در ترکیبات بالفعل«
» یکی از اجزاء آن کل خواهد بود، شود که هریک از آن دو یا چند چیز ساخته می ي» کل«
اي اصالت دارد؛ بدین معنا که شئ واحد را از آن جهت  کثرت به گونه، در ترکیب .)35، همان(

توان  می، توان مرکب در نظر گرفت؛ بلکه از آن حیث که داراي اجزاست نمی، که واحد است
در صورتی که این . شود حقیقی یا اعتباري تقسیم می غیر   کیب به حقیقی و این تر. مرکب دانست

عالوه بر اجزاء ، در این قسم. ترکیب حقیقی خواهد بود، داراي صورت جدیدي گردد» کل«
که منشأ آثاري جز مجموع آثار اجزاء  نیز وجود داردموجود حقیقی دیگري ، دهنده کل تشکیل

. یابد ترکیب حقیقی تحقق می، وضعیتیابل طرح است که در چه در اینجا این پرسش ق. شود می
مگرآنکه دو یا چند چیز که اجزاء مرکب ، است که این امر امکان نداردمعتقد استاد مصباح 

جهت ، این صورت جدید. 1گیرند اي را بیابند که صورت جدیدي به خود می حالت ماده، هستند
اجزاء آن کثرت بالفعل . ه یک مرکب حقیقی استگیا، مثال براي. وحدت هر مرکب حقیقی است

 . افکند همان صورت گیاهی است که بر روي مجموع آن اجزاء سایه می، جهت وحدت آن، دارند
ازاء  نیز مابه» کل«، در ترکیب حقیقی عالوه بر اجزاء، توان گفت با توجه به این دیدگاه می

ازاء حتی گاهی  این مابه. شود جزاء چیره میازاء همان صورتی است که بر ا عینی دارد و این مابه
، این نفس. یابد هر انسانی نفس واحد و بسیط خود را می. گیرد علم حضوري قرار میبه متعلق 

بر اثر اجتماع «در ترکیب حقیقی ، از این رو. منشأ اتحاد همه اعضا و عناصر بدن است
اما در ترکیب  .)35، همان(» آید یک شخصیت واحد دیگري هم حاصل می، هاي متعدد شخصیت
در واقع مجموع آثار ، آثار مرکب در این قسم. آید شخصیت واحد دیگري به وجود نمی، اعتباري

 . استیکایک اجزا 
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 . دهد استاد، اثبات این مطلب را به جاي خود در مباحث فلسفی احاله می 1
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براي ترکیب  یبه مثابه مالک، نه وجود اثر جدید، با توجه به دیدگاه استاد مصباح، بنابراین
، به هر تقدیر«. یر و تأثر متقابل میان دو چیزحقیقی قابل طرح است و نه علیت و معلولیت یا تأث

ضابطه کلی این است که حقیقی دانستن یک ترکیب و وحدت در گرو اثبات وجود صورت 
، بر این اساس، غیر از مجموع آثار اجزاء مرکب باشد،  نوعیه واحدي است که منشأ آثار حقیقی

نفس (هاي  مرکب صورت نوعی، ندهها عالوه بر اجزاء ساز که در آن، ترکیبات حیوانی و نباتی
 37، همان(» خواهند بود)حیوانی یا نباتی است(هست که منشأ آثار حقیقی ) حیوانی یا نباتی

 .)346-331: 1385، عبودیت :براي توضیح بیشتر نک

 اصالت -4

تواند داشته  حداقل سه معنا می، جامعه یا فرد در علوم اجتماعی» اصالت«، استاد مصباح دیدگاهاز 
 ) 40-46، همان: (باشد
اصالت ، در این معنا. اصالت به معناي حقوقی؛ یعنی اولویت و تقدم حقوق و مصالح -1

اولویت و تقدم حقوق و مصالح اکثریت افراد جامعه به حقوق و مصالح اقلیت و ، جامعه یعنی
 هاي فردي؛ یعنی تقدم حقوق و آزادي، اصالت فرد

در این . جانبه یعنی تأثیر و نفوذ عمیق و همه شناختی اجتماعی؛ اصالت به معناي روان -2
شود؛ به  جانبه جامعه واقع می این است که فرد به شدت تحت تأثیر همه اصالت جامعه، مورد
 پذیرد؛ اي که در همه ابعاد حیات خود از جامعه اثر می گونه

 در این معنا اصالت فرد و اصالت. اصالت به معناي فلسفی؛ یعنی وجود حقیقی داشتن -3
آیا فرد وجود حقیقی و عینی دارد و جامعه وجود : یابد ها معنا می جامعه در پاسخ به این پرسش
وجود حقیقی و عینی دارد و فرد وجود اعتباري و طفیلی؟ آیا ، اعتباري و تبعی؟ آیا جامعه

 پاسخ به، هدف بررسی حاضر توان هر دو را داراي وجود حقیقی و عینی دانست؟ می
 .منظور نیست، معناي اول و دوم اصالتدر اینجا . است اي مذکوره پرسش

 استاد مصباح دیدگاهاصالت جامعه از 
این ، با توجه به مفاهیمی که توضیح داده شد، جان کالم استاد مصباح در بحث اصالت جامعه

ها نزد  وقتی انسان. در نظر گرفت 1ازاء عینی مابه، توان براي جامعه است که در هیچ حالتی نمی
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ

 ).139-137: 1390زاده،  حسین: نک(ازاء عینی مستقل و جداگانه است  ازاء عینی در این نوشتار، مابه مراد از مابه 1
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از اجتماع افراد ، دیگر گیرد و به عبارت مرکبی حقیقی به نام جامعه شکل نمی، آیند می هم
. امري اعتباري است، از این رو جامعه. یابد که جامعه صورت آن باشد اي سامان نمی ماده، انسانی

، شود مرکب حقیقی تلقی می، پردازد که در آن جامعه هایی می ایشان به تفصیل به نقد دیدگاه
استاد با نقد . استکه مستقل از حیات یکایک افراد برخوردار است اي که از نوعی حیات  گونه به

گیرد  اعتباري بودن جامعه را نتیجه می، کند ازاء عینی اثبات می هایی که براي جامعه مابه استدالل
 .)73-84، همان( 1کند نمی بیانطور مستقیم دلیلی بر اعتباري بودن جامعه  و به

با توجه  .)74-79، همان(پردازد  اصالت جامعه می بارهاستدالل در چهاربه تبیین و نقد ایشان 
 : کنم به روشنی نقدها به ذکر دو نمونه اکتفا می

 غیرهرسوم اخالقی و ، احساسات، ها در زندگی اجتماعی داراي یک سلسله باورها انسان .1
یک روح جمعی واحد داللت  بر وجود غیرهاحساسات و ، اعتقادات، این باورها. شوند می
همان وجود حقیقی ، این روح جمعی. کند که همه افراد را تحت تأثیر و تصرف خود دارد می

 . جامعه است

. در این استدالل در واقع میان وحدت مفهومی و ماهوي و وحدت شخصی خلط شده است
آنچه با . وحدت ماهوي و مفهومی است و نه وحدت شخصی، وحدتی که در اینجا وجود دارد

به . وحدت شخصی است و نه وحدت مفهومی و ماهوي، مساوي است» وجود حقیقی و عینی«
اینگونه نیست که فالن باور ، مثال براي. وجود دارد غیرهاحساس و ، باور، تعداد افراد جامعه

وحدت ماهوي و ، آن وحدتی که در اینجا وجود دارد. وحدت شخصی داشته باشد، مشترك
 .باورهاي یکسانی دارند، یعنی افراد مختلفمفهومی است؛ 

سازد؛ بلکه  ها را نمی فرد آن. وجود دارند، پیش از وجود فرد، تکالیف و الزامات اجتماعی .2
خود ، گذارد فرد وقتی پا به عرصه جامعه می، دیگر گیرد؛ به عبارت از راه تعلیم و تربیت فرا می
پیش از فرد وجود ، ن اگر این تکالیف و الزاماتاکنو. بیند رو می را با الزاماتی اجتماعی روبه

 همهکه این استدالل درباره  ییازآنجا. اند براي این است که در بیرون فرد موجود بوده، دارند

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
و ذیل بحث، موضع استاد مصباح شود که در ادامه  مستقیم از کلمات استاد برداشت می در برخی آثار، استداللی 1

 .درباره دیدگاه شهید مطهري بیان خواهد شد
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نه تنها در خارج از یک ، گونه امور شویم که این به این مهم رهنمون می، قابل طرح است، افراد
 1.بلکه خارج از همه افراد وجود دارند، فرد

پیش از وجود ، وجود داشتن تکالیف و الزامات اجتماعی«در رد این دلیل باید توجه داشت 
به . نیست، اند ها عالم ها در اذهان کسانی که نسبت بدان جز به معناي وجود داشتن آن، یافتن فرد
ی وجود شخص، هر تکلیف و الزام اجتماعی به شماره افرادي که از آن آگاهی دارند، تعبیر دیگر

هاي آگاه از آن تکلیف و الزام  اذهان انسان، هاي این وجودات شخصی متعدد لکن ظرف، دارد
 .)75، همان(» است

 بررسی دیدگاه استاد مصباح
این مفهوم در . است» اعتباري«مفهوم ، داردتأمل جاي  اي که در عبارات استاد مصباح نکته

مفاهیم مطرح سایر ین مفهوم نیز مانند جا داشت که ا. طور کامل روشن نیست به، کلمات ایشان
 بیان» اصالت«با توضیحی که ایشان درباره مفهوم . گرفت مورد بحث قرار می، در این بحث

 از عبارات ایشان. گیرد قرار می» وجود حقیقی و عینی داشتن«در مقابل  بودن اعتباري، کند می
یعنی در  ؛داشتن است» ازاء عینی هماب«مساوي با » وجود حقیقی و عینی داشتن«شود  استنباط می

، اصیل و در غیر این صورت، ازاء عینی داشته باشند صورتی که فرد یا جامعه و یا هردو مابه
از معقوالت ثانیه ، ازاء عینی ندارند مفاهیمی که مابه همه، با توجه به این مطلب. اعتباري هستند

این یکی از معانی واژه اعتباري . هستندري مفاهیم اعتبا جملهاز ، فلسفی و معقوالت ثانیه منطقی
استاد  .)167 -162و  26-21: 1355، شیخ اشراق: نک(کند  است که شیخ اشراق آن را مطرح می

 : بیان کرده استچهار معنا را براي اعتباري ، در آموزش فلسفه
ین ا بر اساسشود؛  اعتباري نامیده می، خواه منطقی و خواه فلسفی، همه معقوالت ثانیه -1

 از زمره مفاهیم اعتباري است؛ نیزمفهوم وجود ، اصطالح
مفهوم اعتباري به مفاهیم اخالقی و حقوقی و مفاهیم درونی اختصاص ، در این معنا  -2
 یابد؛  می

، سازد ها را می مفاهیمی که به هیچ وجه مصداق ذهنی و خارجی ندارند و قوه خیال آن  -3
 شود؛ می نامیدهاعتباري 

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
 .133-131و  29-25: 1355دورکیم، : براي نمونه نک.این استدالل را دورکیم در آثارش مکرر بیان کرده است 1
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 .رود به کار می» اصالت«در مقابل   -4
 اساساما چیزي که بر  ؛اعتباري است، بنابر اصطالح اول و چهارم، مفهوم جامعه، بنابراین 

بنابر اصطالح اول . اعتباري نباشد، ممکن است در اصطالح سوم، اعتباري است، این دو اصطالح
توجه به اینکه در با ، بنابراین ؛شود می محسوباز مفاهیم اعتباري ، معقوالت ثانی همه، و چهارم
شود که  این پرسش مطرح می، اعتباري است، بنابر اصطالح چهارم، مفهوم جامعه، استاد دیدگاه

طور  این مفهوم از زمره مفاهیم کلی حقیقی به، ازاء عینی نداشتن مفهوم جامعه آیا در صورت مابه
ح سوم نیز شود یا اینکه در اصطال می محسوبطور خاص  عام و معقوالت ثانیه فلسفی به

 .مفهومی اعتباري است
، مفهوم جامعه جداي از افراد، بیان گردیدهمانطور که : کنم تر مطرح می پرسش را خاص

 محسوباز جمله معقوالت ماهوي ، این مفهومکه است  بدیهی، از این رو. ازاء عینی ندارد مابه
تواند معقول ثانی منطقی  نمی، گردد که این مفهوم بر امور خارجی حمل می ییازآنجا. شود نمی
شود یا مفهوم اعتباري در  می محسوباکنون آیا این مفهوم از زمره معقوالت ثانی فلسفی  1.باشد

 معناي سوم است؟
تعریف ، البته منظور. شود چگونه لحاظ می، توجه داشت که مفهوم جامعهباید در پاسخ 
باره دارند؛ بلکه مراد این است که شناسان در این  که جامعهنیست ها و مالحظاتی  جامعه و دقت

چه چیزي را ، خواهیم آن را تعریف کنیم حتی در زمانی که می، کنیم وقتی جامعه را لحاظ می
 گیریم؟ یا اینکه آن را نسبتی میان اجزا مورد آیا آن را به مثابه یک کل در نظر می. کنیم لحاظ می

 دهیم؟ توجه قرار می
دو ، گیریم را در نظر می» خانه«وقتی مفهوم . شود می بیانمثالی ، براي روشن شدن بحث

چیزي «گوییم  کنیم و می لحاظ می ماهیتآن را به مثابه یک  -1: توان تصور کرد را می وضعیت
ازاء عینی در  مابه، که براي آنداریم گویی ماهیتی به نام خانه  .»دارد غیرهسقف و ، است که دیوار

امکان دارد یک کل » جامعه«گوییم  وقتی می، در مورد جامعهطور  همین. جهان خارج وجود دارد
است؛ » اعتباري«در این صورت جامعه بنابر اصطالح سوم نیز . و یک ماهیت مورد نظر باشد

اي از حقیقت ندارد و صرفاً به اعتبار  کند که هیچ بهره جامعه با این لحاظ از امري حکایت می
 . معتبر است

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
 ).37-35: 1389زاده، حسین: (براي توضیح معقوالت ماهوي و ثانی فلسفی و منطقی نک 1
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لحاظ  غیرهپنجره و ، در، سقف، تی میان یک سري اجزاء مانند دیوارخانه را به مثابه نسب -2
تشکیل گیریم که با هم و در کنار هم نسبتی  کنیم؛ به عبارتی اجزائی را از این حیث در نظر می

باید . را داردبا امري مواجه هستیم که آثار و احکام مخصوص به خود ، وضعیتدر این . اند داده
گاه واژه خانه  هیچ، امکان دارد در محاورات عرفی. فلسفی است، یتوجه داشت که این لحاظ

 .چنین به کار نرود
» دارد خانه ما را در برابر حمالت حیوانات وحشی مصون نگه می«گوییم  وقتی می، براي مثال

این امري . شود مانع ورود حیوانات وحشی می، واقعاً وجود خانه. این یک اثر حقیقی است
ازاء عینی مفهوم خانه است؟ چیزي که  براي مابه، در عالم خارج، ا آیا این حکمام؛اعتباري نیست

آیا این حکم براي اجزاء خانه است؟ باز هم . پاسخ منفی است .عالوه بر اجزاء خانه وجود دارد
. ندارد  چنین ویژگی، کنیم وقتی اجزا را تک تک و جداگانه لحاظ می زیرا. پاسخ منفی است
توان  آیا می. گیریدبسقف و سقفی را بدون دیوار و استوار بر ستون در نظر دیوارهایی بدون 

طور جداگانه چنین خاصیتی را دارند؟ پس این اثر یا حکم براي اجزاء  گفت که این اجزاء به
این نسبت خاص به همراه اجزاء است که چنین . ها وجود دارند است با لحاظ نسبتی که میان آن

 . اثري را دارند
توان جامعه را به مثابه نسبتی میان افراد  می. لحاظ در مورد جامعه نیز قابل طرح است همین

گیرید که در مکانی دورافتاده و بحی بن یقظان را در نظر ، براي تقریب به ذهن. در نظر گرفت
 متقابلیافرادندارد و هیچ تأثیر سایر وي نسبتی با فرد یا . کند ها زندگی می انسان سایرجدا از 
، ها با هم تعامل دارند آن. افراد در نظر گیرید سایراکنون حی را در کنار . آید نمیپدید ها  میان آن

توان جامعه را به مثابه این نسبت در نظر گرفت؛ یعنی نسبیتی  می. غیرهگذارند و  بر هم تأثیر می
عدم توجه به  .گفتمندي جامعه سخن  توان از قانون آن هنگام است که می. میان افراد انسانی
 .کندفراهم  هتواند بستري براي فرو افتادن در دام مغالط این دو لحاظ می

آیا ، یعنی در نظر گرفتن جامعه به مثابه نسبتی میان افراد، اکنون با توجه به لحاظ دوم جامعه
. شود می محسوبجامعه مفهومی اعتباري در معناي سوم است یا از معقوالت ثانیه فلسفی 

اي در جهان  جامعه مفهومی اعتباري نیست؛ زیرا از نسبت و رابطه، که در این لحاظ استبدیهی 
توان آن را معقول  می، از این رو. کند که سوژه هیچ دخالتی در سامان آن ندارد خارج حکایت می

 . اما اتصاف آن خارجی است و نه ذهنی، ازاء عینی ندارد ثانی فلسفی دانست که مابه
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نسبت میان اجزاء خانه و  .توجه به این نکته ضروري است، بیان شد در مورد مثالی که
 ظاهراً. نباید موجب مغالطه گردد، هم امتفاوت است و تشبیه این دو ب، نسبت میان افراد جامعه

این مقوله از نسبت . شود می محسوبوضعاز مقوله ، نسبتی که در میان اجزاء خانه وجود دارد
، طباطبایی: براي توضیح نک( 1.شود ها حاصل می لحاظ جهت آن میان اجزاء با یکدیگر و با

 اما نسبتی که میان افراد جامعه مورد .)201-198: الف1378، و مصباح یزدي 173_172، 1424
هاي شن موجود در یک توده  مانند دانه، افراد یک جامعه«. تفاوت داردبا این مقوله ، استتوجه 

و هم با یکدیگر ارتباطات و تأثیر و تأثرهاي ، گر باخبرندبلکه هم از وجود یکدی، شن نیستند
چیزي برتر و ، به هیچ رو، یک توده شن، به همین جهت. رتبه نیستند و هم هم، متقابل دارند

و حال آنکه یک جامعه حاصل جمع همه افراد آن است ، هاي شن نیست بیشتر ازانباشتگی دانه
 .)54: 1378، مصباح یزدي(» ن آنانبه انضمام مجموع ارتباطات و مناسبات میا

 مندي جامعه و عدم اصالت آن  قانون
مندي آن  تردیدي در قانون، در صورتی که براي جامعه به وجودي حقیقی و عینی قائل شویم

، نیمکه اگر جامعه را داراي وجود حقیقی و عینی ندا شود مطرح میاما این پرسش ؛وجود ندارد
، ؟ توجه به این نکته ضروري است که مراد از قانونسخن گفتن مندي آ توان از قانون آیا می

قانون اعتباري یا  -1: رود کار می واژه قانون حداقل در دو معنا به. قانون حقیقی و تکوینی است
طور ضمنی بر امر یا نهی داللت  اي است که به صراحت یا به محتواي جمله، تشریعی؛ این قانون

االمري حکایت  اي است که از یک ارتباط نفس وینی؛ مفاد جملهقانون حقیقی یا تک -2دارد؛ 
 .)116: 1378، مصباح(ندارد سروکار کند و با اعتبار و قرارداد  می

توان از قانون حقیقی یا تکوینی در  آیا می، ازاء عینی ندارد جامعه مابهمعتقد باشیم اکنون اگر 
توان به دو صورت در نظر  را می مفهوم جامعه، همانطور که دانستیم. مورد آن سخن گفت

قانونی  بارهبحث در، از این رو. مفهومی اعتباري در معناي سوم است، در لحاظ اول )1 :گرفت
 محسوباین مفهوم از زمره معقوالت ثانی فلسفی ، در لحاظ دوم )2 است؛معنا  براي آن بی

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
: الف 1378مصباح، : براي پاسخ نک(شود یا معقوالت ثانیه فلسفی؟  از معقوالت اولیه محسوب میآیا مقوالت  1

197-196.( 
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قانون  ازبحث ، الت ثانیمعقو سایرهمانطور که در مورد . شود؛ مانند مفهوم علت یا معلول می
 . گفتمندي سخن  توان از قانون در مورد این مفهوم نیز می، حقیقی قابل طرح است

که به  ئونیوجودي حکایت دارند؛ ش ئوناز ش، مطلب آن است که معقوالت ثانی فلسفی سرّ
 . اي از واقعیت دارد بهره، معتبر نیست و به تعبیري نادقیق، اعتبار

کند و  در مقابل اصیل معرفی می» مفهومی اعتباري«جامعه را ، مصباح که استاد ییازآنجا
 سرّ«: دهد پرسش فوق را چنین پاسخ می، کند نمیبحث معقول ثانی و فلسفی بودن آن  درباره

مفهومی » جامعه«وجود حقیقی ندارد و مفهوم ، هرچند جامعه کهمطلب در این نکته نهفته است 
و به اعتبار همین ، وجود عینی خارجی دارد، نشأ انتزاع این مفهوماما م، است اعتباري و انتزاعی

 .)127، همان(» حقیقی و عینی است، منشأ انتزاع موجود در خارج است که قوانین اجتماعی
منشأ انتزاع خارجی ، آیا مفاهیم اعتباري در اصطالح سوم. داردنیاز این عبارت به توضیح 

رت در معناي خاصی به کار رفته است؟ از این عبارت استفاده ندارد؟ آیا منشأ انتزاع در این عبا
به اعتبار آن منشأ ، شود که هر مفهوم اعتباري که بتوان براي آن منشأ انتزاع در نظر گرفت می

اما مشکل زمانی ؛تا اینجا مشکلی نیست. باشدبرخوردار آثار حقیقی و عینی از تواند  می، انتزاع
اسناد قوانین به جامعه ، تحلیل استاد مصباح اساسبر ، ر واقعشود که توجه کنیم د آغاز می

در حقیقت در مورد منشأ انتزاع این ، این قوانینزیرا . اسنادي مجازي است) بالحمل الشایع(
، از این رو. مفهوم جامعه اتصافی در خارج ندارد تا بخواهد داراي قوانین باشد. مفهوم است

گفت باید طور حقیقی  به ؛و»داراي قانون حقیقی است، جامعه«توان گفت  صورت مجاز می به
. پذیرد این مطلبی است که ظاهر عبارات استاد آن را نمی ؛و»جامعه داراي قانون حقیقی نیست«
جامعه ، بیانگر ارتباط میان دو امر حقیقی و عینی است، چون قانون حقیقی کهاند  کسانی پنداشته«

، و اگر جامعه، د داشت که وجود حقیقی و عینی داشته باشدتوان تنها در صورتی قانون حقیقی می
اصالت ، فقط آنان که براي جامعه، بنابراین ؛قوانینش نیز اعتباري خواهد بود، امري اعتباري باشد

 .)همان(» توانند از قوانین حقیقی آن دم بزنند می، اند فلسفی قائل
باحث گذشته به گونه دوم لحاظ استاد مصباح در این مسئله جامعه را بر خالف مظاهراً 

توان به وجود  حقیقت این است که می«: تواند باشد این عبارت شاهدي بر این مدعی می. کند می
به معناي قوانین حاکم بر ، به قوانین اجتماعی، حقیقی جامعه باور نداشت و در عین حال

قوانین «در این عبارت  .)همان( »قائل بود، هاو قشرهاي مختلف جامعه ارتباطات متقابل گروه
ها و  قوانین حاکم بر ارتباطات گروه«به معناي ، »قوانین حاکم بر جامعه«یا همان » اجتماعی
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از دو عبارت » قوانین حاکم بر«اگر ، در این صورت. شود تلقی می» قشرهاي مختلف جامعه
حذف » ف جامعهها و قشرهاي مختل قوانین حاکم بر ارتباطات گروه«و » قوانین حاکم بر جامعه«

است و » ها و قشرهاي مختلف جامعه ارتباطات گروه«و » جامعه«معنایی  هم، ماند آنچه می، شود
 . جامعه به مثابه نسبت و ارتباطی خاص لحاظ شده است، دیگر به عبارت

که آن را  سخن گفتتوان از داشتن قوانین حقیقی و عینی درباره جامعه  زمانی می، در نتیجه
 .یعنی به مثابه معقول ثانی فلسفی در نظر گرفت، به لحاظ دوم

 اصالت جامعه از منظر شهید مطهري
، در پاسخ به این پرسش که این ترکیب. دانیم جامعه از افراد ترکیب یافته است همانطور که می

 .)23-27: 1385، مطهري(کند  شهید مطهري چهار نظریه را مطرح می، چگونه ترکیبی است
، هاي آنان به غیر از افراد و رفتار و کنش. شود معه اعتباري دانسته میجا، در این نظریه .1

اي شن تشبیه کرد که  توان جامعه را در این مورد به توده می. چیزي به نام جامعه وجود ندارد
اجزا هویت و استقالل ، هاي آن وجود ندارد؛ در این حالت هاي شن و کنش چیزي به جز دانه
 اصالت فردي ایشان این نظریه را. فرد است، وجود حقیقی و عینی دارد آنچه. اثر خود را دارند
 . کند محض معرفی می

را یک ماشین ، توان براي مرکب صناعی می. شود به مثابه مرکبی صناعی تلقی می، جامعه .2
چیزي جز کار عناصر و اجزاي آن نیست؛ ولی به سبب همراهی این ، عمل ماشین. مثال زد
وجودي  کل، در این فرض. شود که در حالت جدایی اعضا امکان ندارد یاثري یافت م، اجزاء

عبارت است از مجموع اجزاء به عالوه ارتباط مخصوص میان  کل. مستقل از اجزاء ندارد
گذارد؛ بلکه از  موجود جدیدي به نام جامعه پا به عرصه وجود نمی، بنابراین در این حالت.ها آن

اجزا هویت خود ، از این رو. شود ها اثري جدید حاصل می ابل آنحضور افراد و تأثیر و تأثر متق
داند؛ زیرا  می اصالت فرديایشان این نظریه را . اند؛ اما دیگر استقالل اثر ندارند را از دست نداده
عینیت و اصالت قائل ، عنوان ترکیب واقعی و براي ترکیب افراد بهکل  عنوان یک براي جامعه به

 .کند ریه رابطه افراد را نوعی رابطه اصیل و عینی مانند روابط فیزیکی تلقی میالبته این نظ. نیست
نه ، غیره ها و ها و اراده عاطفه، ها اندیشه، ها جامعه مرکب حقیقی است؛ ترکیب روح .3

وجود واقعیت جدیدي غیر از وجود عناصر و اجزاي ، منظور از مرکب حقیقی. ها ترکیب اندام
؛ چنانکه یابند استعداد پذیرش صورت جدیدي را می، تأثیر متقابل افراد انسانی با. استآن 
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ایشان . کنند زمینه پیدایش پدیده جدیدي را فراهم می، یکدیگرمتقابل با عناصر مادي در تأثیر 
ست؛ زیرا وجود اصالت فردي ا. کند معرفی می 1اصالت فردي و اصالت اجتماعیاین نظریه را 

وجودي یگانه مانند مرکبات ، داند و براي جامعه حل شده نمی اجزاء جامعه را در وجود جامعه
مسائل  به لحاظاست از آن حیث که نوع ترکیب افراد را  اصالت اجتماعی. شیمیایی قائل نیست

 يافراد در جامعه هویت جدید. کند فکري و عاطفی مانند ترکیب شیمیایی تلقی می، روحی
 که همان هویت جامعه است یابند  می

شود؛ با این  جامعه داراي وجودي حقیقی دانسته می، مانند دیدگاه سوم، دیدگاه در این .4
ها و تأثیر  افراد مقدم بر جامعه وجود دارند و جامعه به لحاظ کنش، تفاوت که در دیدگاه سوم

هویت افراد هیچ نوع ، دیدگاهاما در این ؛کند صورت نوعیه خود را حاصل می، متقابل افراد
افراد انسانی به مثابه ظروف خالی در نظر گرفته . تواند داشته باشد جتماعی نمیتقدمی بر هویت ا

، نظر از این روح جمعی ها با صرف انسان. استعداد پذیرش روح جمعی را دارند فقطشوند که  می
، وجود اجتماعی انسان، در واقع. ها استعداد انسانیت را دارند شوند که آن حیوان محض تلقی می

 .محض است اصالت اجتماعی، این دیدگاه. کند لی را پر میاین ظرف خا

افراد انسان که هر کدام با «: نویسد ایشان می .پذیرد شهید مطهري خود دیدگاه سوم را می
روحاً در ، شوند وارد زندگی اجتماعی می، اي اکتسابی از طبیعت اي فطري و سرمایه سرمایه

، شود تعبیر می» روح جمعی«ه از آن به شوند و هویت روحی جدیدي ک یکدیگر ادغام می
این ترکیب خود یک ترکیب طبیعی مخصوص به خود است که براي آن شبیه و نظیري . یابند می
: کند ایشان در ادامه در توضیح این نوع ترکیب بیان می .)25: 1385، مطهري(» توان یافت نمی

نی دارند و موجب تغییر عینی این ترکیب از آن جهت که اجزاء در یکدیگر تأثیر و تأثر عی«
اما از آن جهت ، ترکیب طبیعی و عینی است، یابند گردند و اجزاء هویت جدیدي می یکدیگر می

وجود ندارد با سایر مرکبات طبیعی فرق دارد؛ » واحد حقیقی«عنوان یک  به» مرکب«و » کل«که 
در یکدیگر تأثیر و تأثر زیرا اجزاء ، ترکیب حقیقی است، ترکیب، یعنی در سایر مرکبات طبیعی
یعنی ، است» واحد واقعی«گردد و مرکب هم یک  هویتی دیگر می، واقعی دارند و هویت افراد

، صرفاً هویتی یگانه وجود دارد و کثرت اجزاء به وحدت کل شده است؛ اما در ترکیب جامعه
د و اجزاء مرکب ده زیرا تأثیر و تأثر و فعل و انفعال واقعی رخ می، ترکیب واقعی است، ترکیب

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
 .تعبیر شهید مطهري، اصالت فردي و اصالت اجتماعی است 1
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کثرت تبدیل به ، یابند؛ اما به هیچ وجه هویت و صورت جدید می، اند که همان افراد اجتماع
، ها در او حل شده باشد عنوان یک واحد واقعی که کثرت به» انسان الکل«شود و  وحدت نمی
-26، مانه(» انسان الکل همان مجموع افراد است و وجود اعتباري و انتزاعی دارد، وجود ندارد

25(. 
در این عبارت چیست؟ آیا مراد صورت در برابر ماده است؟ در » صورت جدید«منظور از 

. ازاء عینی است قائل به مابه» صورت جدید«رسد شهید مطهري براي این  به نظر می، هر حال
ب و اگر نظریه دوم را بپذیریم و ترکی«: ید این ادعا استؤم، ردي که ایشان بر نظریه دوم دارد

بدون اینکه در ... جامعه قانون و سنت دارد ، جامعه را از نوع ترکیب صناعی و ماشینی بدانیم
 .)33: 1385، مطهري(» اي از نوعی حیات و زندگی و آثار مخصوص دیده شود جامعه نشانه

اما اگر این برداشت گردد؛ ارائه می، شود ي که بیان مییدهاي دیگر در ادامه و در نقد بر تفسیرؤم
 مطلب چیست؟ درباره ایناستدالل ایشان ، از کلمات استاد درست باشد

. شود مفهوم صورت جدید و جامعه به مثابه معقول ثانی فلسفی لحاظ می، در تفسیري دیگر
جامعه را به لحاظ دوم و از زمره معقوالت ثانی ، استاد شهید، مطابق این تفسیر، دیگر به عبارت

 تأکید شده استداشت از کلمات شهید مطهري بر اینبر، آثاربرخی در . کند فلسفی لحاظ می
 .)41-60: 1385، سوزنچی(

ازاء عینی دارد؛ بلکه  ترکیبی نیست که مابه، در ترکیب حقیقی» حقیقی«مراد از ، در این تفسیر
در صورتی که این برداشت . خارجی است، اي از واقعیت دارد و اتصاف آن ترکیبی است که بهره

 ؛مجازي تلقی کنیمباید بسیاري از عبارات ایشان را ظاهراً ، ت شهید مطهري بپذیریمرا از کلما
واقعیت جدید ، در اثر تأثیر و تأثر اجزاء«و یا » شوند روحاً در هم ادغام می... افراد انسان «مانند 
پدید آمده ، روح جدید و شعور و وجدان و اراده و خواست جدید، اي پدید آمده است و زنده
حیات « .)27: 1385، مطهري(» عالوه بر شعور و وجدان و اراده و اندیشه فردي افراد. است
همچنان که مرگ جمعی نیز یک ، یک حقیقت است، صرفاً یک تشبیه و تمثیل نیست، جمعی

نه تنها افراد هر کدام کتاب و نوشته و دفتري مخصوص به خود ... « .)28، همان(» حقیقت است
از آن جهت که در شمار موجودات زنده و شاعر و مکلف و قابل تخاطب  ها نیز جامعه، دارند
چنین معنایی را ، ماند که اگرشهید مطهري البته این پرسش باقی می» اراده و اختیار دارند، هستند

 چرا چنین عباراتی را براي توضیح آن به کار برده است؟، داشته است مورد توجه
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جامعه را معقول ثانی ، در صورتی که شهید مطهرياما مشکل اصلی این تفسیر آن است  
چه تفاوتی میان نظریه دوم و نظریه سوم وجود دارد که ایشان نظریه دوم را کنار ، فلسفی بداند

 محسوبجامعه معقول ثانی فلسفی ، پذیرند؟ مطابق با نظریه دوم گذارند و نظریه سوم را می می
از . شود؛ پس اعتباري به معناي سوم نیست ه میمرکب حقیقی دانست، زیرا از یک طرف ؛شود می
، خارجی است، که اتصاف آن ییازاء عینی ندارد؛ پس معقول ماهوي نیست و ازآنجا مابه یسوی

شوند و آثارشان نیز  اي خاص با یکدیگر مربوط می اجزاء به گونه... « .نیستمعقول ثانی منطقی 
کند که عین مجموع اثر اجزاء در حال  ري بروز میکند و در نتیجه آثا با یکدیگر پیوستگی پیدا می

 .»...استقالل نیست

 موضع استاد مصباح درباره دیدگاه شهید مطهري
بعضی از دانشمندان و نویسندگان اسالمی هم بر این «: نویسد در این باره می، استاد مصباح

برخوردار ، استکه مستقل از حیات یکایک افراد ، از نوعی حیات، خود، جامعه«اند که  رفته
یکی حیات و : کند زندگی می» من«انسان با دو حیات و دو روح و دو ، باشد؛ در حقیقت می

و دیگري حیات و روح و ، فطري انسانی که مولود حرکات جوهري طبیعت است» من«روح و 
بر ، علی هذا. فردي حلول کرده است» من«جمعی که زاییده زندگی اجتماعی است و در » من«

این سخن همان سخن . شناسی شناسی حاکم است و هم سنن جامعه هم قوانین روان ،انسان
یکی وجدانی که : دو وجدان موجود است، ها در هر یک از وجدان«: گفت دورکیم است که می

بلکه جامعه زنده و کارورز است ، در میان تمامی گروه مشترك است و در نتیجه خود ما نیست
جدانی است که فقط معرف و نماینده ما در قسمت شخصی و و، وجدان دیگر. که در ماست

ایشان  .)80: 1378، مصباح(» سازد متمایز ماست و نمایشگر چیزي است که از ما یک فرد می
متوجه این ، در هر تیم تالش بازیکن. زند براي تقریب به ذهن در ادامه بازیکن و تیم را مثال می

 . کند به بهترین وجه بازي کند نکه خود سعی میدر عین ای. هدف است که تیمش برنده شود
این قبیل سخنان اگر از مقوله بیانات خطابی و «: موضع ایشان به این دیدگاه چنین است

اگر سخنانی از این قبیل ... جاي چون و چرا ندارد، یعنی مبنی بر مسامحه و تشبیه باشد، شعري
نفس آدمی موجودي . شد به کلی مردود استبا، در هر انسان، »من«و » نفس«به معناي اثبات دو 

النفس (و قوا و نیروهاي متعدد ، نئوداراي مراتب و ش، در عین بساطت کهاست واحد و بسیط 
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اعتقاد به دو روح و دو هویت براي هر انسان کامالً سخیف و ، بنابراین) ها کل القوي فی وحدت
 .)81، همان(» باطل است
یدگاه صدرالمتألهین درباره نفس انسانی و اشتمال آن بر صور ورزانی با استفاده از د اندیشه

درصدد مقید کردن این استدالل استاد مصباح ، نفس نباتی و نفس حیوانی، عناصر طبیعی
حقیقت ، نفس انسان، قول در مورد نفس انسانی، بنابراین .)210-213: 1380، پارسانیا(اند  برآمده

و آن مراتب در حکم  شود می شاملدانی را   بهمه مرات، واحدي است که با حفظ وحدت
تر  انسانی که مراتب کمال را با حرکت جدیدي از پایین«. شود آن ظاهر می ئونتجلیات و ش
تواند به  پس از کسب کماالت حیوانی و خصوصیات شخصی و فردي می، کند منازل طی می

از نفس و ، لحاظ این مرتبهو به ، کماالت دیگري دست یابد که هویت اجتماعی و فراگیر دارند
مند شود؛ همانگونه که اعضا و اعضاي مختلف بدن پس از دریافت روح و  وجدانی جمعی بهره

، نفس جزئی و شخصی با حفظ امتیازات مختص خود در زیر پوشش نفس هویت جمعی
هاي متعدد و مختلف نیز پس از وصول به یک روح و  انسان، کند واحدي به نام انسان پیدا می

یابند و در حکم  با حفظ خصوصیات فردي و شخصی در حقیقتی برتر وحدت می، نفس جمعی
براي تقریري ، 211، همان(»کنند نقش ویژه خود را ایفاء می، و مراتب آن حقیقت واحد ئونو ش

 )121-119: 1391، پارسانیا: مستقل و خواندنی از این مطلب نک
من فردي و من جمعی باشد که وجودي در عرض  اگر کالم استاد مصباح درباره، با این بیان

بر مبناي اصالت وجود و ... رابطه من فردي و جمعی«اما اگر ؛اشکال استاد وارد است، هم دارند
صورت دو مرتبه یا دو شأن از یک حقیقت  من فردي و من جمعی به، تشکیک وجود تنظیم شود

اشکالی که از [اشکال سوم ، بنابرایناشکال سوم وارد نخواهد شد؛ ، آید و در این صورت در می
، تقریرات درباره رابطه فرد و جامعه یبر بعض فقط] استاد مصباح در نقد شهید مطهري بیان شد

 .)211-212، همان(وارد است و برخی دیگر از تقریرات از این اشکال مصون است 
توجه به ، کند می بیاندر صورتی که بپذیرم استاد مصباح در این عبارت استدالل جدیدي را 

وحدت ماهوي دارند و نه وحدت ، هاي جمعی من، این نکته ضروري است که در این فرض
مطابق . داراي مراتب است، توضیح آنکه هر نفس انسانی که به تعداد افراد وجود دارد. شخصی

هیچ وحدتی ندارند و ، ها از حیث وجود این من. من جمعی است، یکی از مراتب آن، این تفسیر
همانطور که از کلمات استاد . وحدت ماهوي است، شود ها نسبت داده می وحدتی که به آن

آنچه استاد درصدد ابطال آن . ایشان هیچ مشکلی با وحدت ماهوي ندارند، مصباح آشکار است
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به این معنا که عالوه بر وجود . اثبات وجود شخصی براي من فردي و من جمعی است، است
 .عنوان جامعه در جهان خارج وجود ندارد بر وجود امر دیگري به دلیلی، افراد انسانی

استدالل ایشان بر وجود  ظاهراً، با مروري بر دیدگاه شهید مطهري درباره اصالت جامعه
عالوه بر ، غیرهو » اراده جدید«، »روح جدید«، »واقعیت زنده«، »واقعیت جدید«به مثابه  -جامعه 

ها و احکامی است که  از راه طرح و اثبات ویژگی -اده فرديوجدان و ار، وجود افراد و شعور
باید وجود موجود دیگري عالوه بر افراد ، بنابراین؛توان آن را به افراد جامعه نسبت داد نمی

 1.استبرخوردار ها و احکام  آن ویژگی ازباشد که داشته 
ین نیست که امر دائر چن. لحاظ دیگري نیز وجود دارد، که در این مسئله داشتاما باید توجه 

نتیجه گرفته شود ، میان افراد و جامعه باشد تا از این امر که ویژگی و حکمی براي افراد نیست
، همانطور که بحث شد، آن لحاظ دیگر. جامعه وجود دارد و آن ویژگی و حکم براي آن است

 . ارتباط و نسبتی است که میان افراد وجود دارد
... «: کند خود شهید مطهري در توضیح نظریه دوم بیان می وزه رادر این حشاید بهترین بیان 

ولی استقالل اثر خود را از دست ، دهند هویت خود را از دست نمی، در مرکب صناعی اجزاء
شوند و آثارشان نیز با یکدیگر پیوستگی  اي خاص با یکدیگر مربوط می دهند؛ اجزاء به گونه می

... کند که عین مجموع اثر اجزاء در حال استقالل نیست روز میکنند و در نتیجه آثاري ب پیدا می
ولی محو هویت ، همکاري و ارتباط و پیوستگی جبري میان اجزاء هست، در ترکیب ماشین

کل عبارت است ، موجودي مستقلی از اجزاء ندارد، بلکه کل، اجزاء در هویت کل در کار نیست
در این فرض آثاري هست  .)24، همان(» ها آن از مجموع اجزاء به عالوه ارتباط مخصوص میان

تعلق ندارد؛ بلکه آثار براي مجموع اجزاء به عالوه  نیزاما به وجود دیگري ، که براي افراد نیست
 .هاست ارتباط مخصوص میان آن

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
پذیرد، اما نظریه چهارم را با توجه به زوایاي فطري وجود انسان،  البته ایشان هرچند اصالت را براي جامعه می 1

 . گذارد می کنار
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 گیري نتیجه
 :توان به دو صورت لحاظ کرد را می» جامعه«مفهوم 

مفهوم ، ؛ در این صورتداردازاء عینی  مابهکه  در نظر گرفت ماهیتآن را به مثابه یک  -1 
است؛ جامعه با این لحاظ از » اعتباري«، جامعه بنا بر هر چهار معنایی که براي اعتباري ذکر شد

 اي از حقیقت ندارد و صرفاً به اعتبار معتبر است؛ کند که هیچ بهره امري حکایت می
حظه کرد؛ در این حالت با توجه به توان جامعه را به مثابه نسبتی میان افراد مال می -2

در . را داردبا امري مواجه هستیم که آثار و احکام مخصوص به خود ، بیان گردید توضیحی که
تواند بستري  عدم توجه به این دو لحاظ می. گفتمندي جامعه سخن  توان از قانون این هنگام می

 .کندفراهم  طهبراي فرو افتادن در دام مغال
آیا ، یعنی در نظر گرفتن جامعه به مثابه نسبتی میان افراد، به لحاظ دوم جامعه اکنون با توجه

. شود می محسوبجامعه مفهومی اعتباري در معناي سوم است یا از معقوالت ثانیه فلسفی 
اي در جهان  جامعه مفهومی اعتباري نیست؛ زیرا از نسبت و رابطه، است که در این لحاظبدیهی 

ازاء عینی  توان آن را معقول ثانی فلسفی دانست که مابه می، از این رو .کند خارج حکایت می
 . اما اتصاف آن خارجی است و نه ذهنی، ندارد

 منابع
، 14، مجله علوم سیاسی، چیستی و هستی جامعه از دیدگاه استاد مطهري، )1380(حمید ، پارسانیا 

220-197. 

 .فردا کتاب، قم، هاي اجتماعی جهان، )1391( ـــــــــــ 

 .مرکز نشر اسراء، قم، تحقیق و تنظیم مصطفی خلیلی، جامعه در قرآن، )1387(عبداهللا ، جوادي آملی 

رهیافتی نوین در مقایسه مقوالت کانتی با معقوالت ثانیه در فلسفه ، )1389(مهدي ، زاده یزدي حسین 
 .28-43، 59، مجله خردنامه صدرا، اسالمی

انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی  :قم، ها بشري؛ زیر ساختمعرفت ، )1390(محمد ، زاده حسین 
 .امام خمینی

 .111-128، 126، مجله معرفت، )چالش فالسفه(اصالت فرد یا جامعه؟ ، )1387(مصطفی ، خلیلی 

انتشارات  :تهران، ترجمه علی محمد کاردان، شناسی قواعد روش جامعه، )1355(امیل ، دورکیم 
 .دانشگاه تهران
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بررسی تطبیقی آراي استاد مطهري و استاد ، جامعه یا هر دو، اصالت فرد، )1385(ین حس، سوزنچی 
 .41-60، 42، مجله قبسات، مصباح یزدي

 .1، انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران، تهران، مجموعه مصنفات، )1355(شیخ اشراق  
، ن موسوي اصفهانیالدی ترجمه سید جمال، هاي تاریخ در قرآن سنت، )1381(سید محمد باقر ، صدر 

 .تفاهیم :تهران

 .سسه االعلمیؤم، بیروت، المیزان فی تفسیر القرآن، )ق1422(سید محمد حسین ، طباطبایی 

 .موسسه النشر االسالمی، قم، نهایه الحکمه، )ق1424( ________ 

سمت و موسسه آموزشی و  :تهران، درآمدي به نظام حکمت صدرایی، )1385(عبدالرسول ، عبودیت 
 .1، شی امام خمینیپژوه

 .2، الملل شرکت چاپ و نشر بین :تهران، آموزش فلسفه، )الف 1378(محمد تقی ، مصباح یزدي 

 .الملل شرکت چاپ و نشر بین :تهران، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، )1378( _________ 

 .1، الملل شرکت چاپ و نشر بین، تهران، آموزش فلسفه، )1383( _________ 

 .1، صدرا :تهران، فلسفه تاریخ، )1369(رتضی م، مطهري 

 .صدرا :تهران، جامعه و تاریخ، )1385. (________ 


