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  چكيده

يكي از مسائل اساسي و مهم فلسفه علوم اجتماعي، تبيين چگونگي تركيب جامعه از افراد است. 
آيا اين تركيب يك تركيب حقيقي است، كه در اين صورت، تنها جامعه داراي اصـالت خواهـد   

يا اينكه اين تركيب، اعتباري است و درنتيجه، تنها فرد اسـت كـه واقعيـت دارد و جامعـه،     بود. 
مفهومي انتزاعي است كه برساخته عقل انساني اسـت و يـا اينكـه در عـين حقيقـي دانسـتن ايـن        

توان هم فرد را حقيقي دانست و هم به اصالت جامعه معتقد بود. شهيد مطهري قائـل   تركيب، مي
اصـالت فـرد در عـين اصـالت جامعـه و اصـالت       «ر است و نظريه خويش را با نام به نظريه اخي

  مطرح ساخته است.» جامعه در عين اصالت فرد
اين مقاله بر آن است تا اين نظريه را به صورت كامل تشريح كند و سپس آن را براسـاس مبـاني   

فلسفي مورد نقـد  شناسي  فلسفه اسالمي درباره رابطه جزء و كل و بحث وحدت و كثرت و نفس
  دهد.قرار 

شود كه اصالت داشتن فلسفي جامعه در عرض اصالت افراد، با مبـاني   گيري مي در اين مقاله نتيجه
توان بـراي جامعـه وجـود حقيقـيِ      فلسفي مورد قبول شهيد مطهري سازگاري ندارد. بنابراين نمي
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  مقدمه
 اجتمــاع و جامعــه ترکیــب چگــونگی تبیــین اجتمــاعی، علــوم فلسفه مهم و اساسی مسائل از یکی

 جامعــه صــورت، این در که است، واقعی و حقیقی ترکیب یک ترکیب این آیا. است افراد از انسانی
 کــه است فرد تنها درنتیجه، و است اعتباری ترکیب، این اینکه یا. بود خواهد عینیت و اصالت دارای

 اینکــه یــا و. است انسانی عقل برساخته که است انتزاعی مفهومی جامعه، و دارد واقعیت و حقیقت
 و اصــالت بــه هــم و دانســت حقیقی و واقعی را فرد هم توان می ترکیب، این دانستن حقیقی عین در

  .بود معتقد جامعه حقیقت
 یــک فــرد، یــا جامعــه داشتن اصالت از بحث که گردد ذکر است شایسته بحث، به ورود از قبل
 متکفل علمی هیچ: اوالً « زیرا دارد؛ قرار فلسفی مباحث قلمرو در بلکه نیست، شناسی جامعه بحث
 را خــود موضــوع وجــود علمــی هــر بود؛ نتواند گوید می سخن آن درباره که موضوعی وجود اثبات
 کــار بــه بحــث ایــن در کــه مفاهیمی: ثانیاً  پردازد؛ می آن احوال باب در بحث به و انگارد می مسلم
 نــه و اســت، فلســفی مفــاهیمی همــه اصــالت، و اتحــاد ترکیــب، وحــدت، وجــود، ماننــد آید، می

 درواقــع کنــد، اظهارنظر یا تحقیق جامعه، یا فرد اصالت به راجع که هرکس بنابراین. شناختی جامعه
 ایــن در بایــد فیلســوفان بنــابراین) ٣٣ص، ١٣٩٠ یزدی،(مصباح  »است نهاده پای فلسفه قلمرو به

 فیلسوف یک عنوان به نیز مطهری شهید. شناسان روان یا شناسان جامعه نه کنند پردازی نظریه مبحث
 نظریــات و یافتــه ورود شایســتگی به نیز مبحث این در فلسفه، قلمرو سایر همانند اسالمی متفکر و

  .است کرده ابراز خویش متعدد آثار در تفصیل به زمینه این در را خویش
 ترکیــب از و دارد عینــی و حقیقی وجود جامعه که است آن به قائل مسئله این در مطهری شهید

 ینکــهو در بحث رابطه فرد و جامعه با ا یابد می تحقق جامعه نام به واقعی مرکبی انسان، افراد روحِی 
که افراد استقالل خود را به صورت کامــل از  یستن گونه ینو اصالت است، بد یقتحق یجامعه دارا

اصــالت «را  یشخــو یهنظر ینا یشانخاطر ا یناصالت هستند. بد یدارا یزدست دهند، بلکه افراد ن
 یشــاننظر ا توان ی. البته منامد یم» اصالت فرد یناصالت جامعه و اصالت جامعه در ع ینفرد در ع

 ییدانست. عالمه طباطبــا ییعالمه طباطبا یآرا یرداشتن جامعه، تحت تأث یقیرا در باب وجود حق
کــه در آنجــا بــه  ســازد یمطرح م» رابطه فرد و جامعه از نظر اسالم«را با نام  یبحث المیزان یردر تفس

 کنــد یناد مقــرآن اســت یــاتاز آ یا آن بــه دســته یو بــرا کند یم یحداشتن جامعه تصر ینیع یقتحق
استنادات  یناز ا یشخو یهنظر یاندر ب یزن یمطهر ید) که شه٩۶، ص ۴، ج١٣٧۴ یی،طباطبا :(رک
 یلامــا تفصــ داند؛ یم یشخو یهنظر یلرا از دال یقرآن یاتآ ینو ا کند یو سخن عالمه استفاده م یقرآن
  است. یمطهر یدآن از اختصاصات شه یحارتباط فرد و جامعه و تشر ینوع فلسف یانو ب یهنظر ینا



      ١٣٩  جامعه داشتن حقیقی وجود بر مبنی مطهری شهید دیدگاه فلسفی نقد

 

 فلســفه شناسی، روان شناسی، جامعه: همانند علوم از شاخه چند در مسئله این اهمیت خاطر به
 بــر شناســی جامعه تقــدم: ازجملــه ای عدیــده مسائل اینکه و اجتماعی، امور فلسفه کل در و تاریخ
 اســت؛ مبتنی مسئله این بر...، و تاریخ عینیت جامعه، داشتن سنت و قانون برعکس، و شناسی روان

 روشن آنان سقم و صحت میزان و گیرند قرار کامل مداقه و بحث مورد نظریاتی چنین است شایسته
  .است کاری چنین انجام درصدد مقاله این و. گردد
 مطــرح نیز معاصر متفکران جانب از دیگری نظریات مبحث، این در مطهری شهید نظریه مقابل در
 مطهــری شــهید نظریــه برخالف کامالً  که است یزدی مصباح الله آیت نظر آنها ترین مهم که است گشته
  .است بررسی قابل خویش جای در هم آن که کند می نفی را جامعه داشتن حقیقی وجود و است
 امــا اســت؛ یافتــه انتشار مقاالتی و تألیفات مطهری شهید نظریه این بررسی و نقد خصوص در
 قــرار نقــد و بحــث مورد اسالمی فلسفه قواعد و مبانی براساس را نظریه این مقاالت این از یک هیچ
  .هست حاضر مقاله تدوین اصلی دالیل از یکی امر، این. است نداده
 خــالل از مبحــث، ایــن در مطهری شهید اصلی مقصود که شود می تالش ابتدا در مقاله این در
 داده پاسخ سؤال این به و گردد تشریح خوبی به ایشان نظریه گشته، فهم درستی به ایشان متعدد آثار
 ســپس اســت؟ ترکیبــی چگونــه افــراد، از جامعــه ترکیــِب  دقیــِق  نــوع مطهری شهید نظر از که شود

 در اســالمی فلسفه قواعد و مبانی تشریح با و گیرد قرار نظر و بحث مورد ایشان عقلی های استدالل
 شناســی نفس مبــانی و کثــرت و وحدت رابطه کل، و جزء رابطه فلسفی، ترکیب انواع: نظیر مباحثی
 تــا. شــود مشــخص قواعــد و مبــانی ایــن با آن عدم یا مطهری شهید نظریه سازگاری میزان فلسفی،
 افــراد عرض در عینی حقیقتی و اصالت تواند می جامعه آیا که شود داده پاسخ سؤال این به درنهایت
  خیر؟ یا باشد داشته

گــردد و ســپس بــه  یحتشر یبه درست یمطهر یدشه یهدر ابتدا نظر یدمقصود، با ینبه ا یلن برای
  آن پرداخته شود.  ینقد فلسف
 بــرای مطهــری شــهید جمــالت عین به مقاله این در ما مکرر بعضاً  ارجاعات است ذکر به الزم
 چــون و. است ضروری امری انتقادات، بودن نادرست اتهام از پرهیز و مقاله این نکات بودن مستند
 بــرای شــهید مهــم جمــالت عــین اســت الزم است، مطهری شهید دیدگاه فلسفی نقد حاضر مقاله

  .گردد پرهیز آن صرف گزارش از و شود نقل مقاله، مخاطبین
  

 یمطهر یدشه یه. نظر١
انــد و  مسئله، بحــث کرده ینمانده است، درباره ا یبرجا یشانکه از ا یدر آثار متعدد یمطهر شهید

از کتــاب  بــاره، ینرا درا یشــانابــراز نمودنــد. مــا ابتــدا نظــر ا ینــهزم یــنخــود را در ا ینظــر شخصــ
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و سپس  کنیم یاست، نقل م یشانا تاریخ فلسفهکتاب  یانیکه جلد چهارم و پا قرآن در تاریخ فلسفه
  .پردازیم یم یفلسف یبراساس مبان یشانا یهنظر یبه نقد و بررس
 نهادن کنار با و کند می نقل را نظریه سه جامعه، ترکیب چگونگی عنوان ذیل کتاب این در ایشان

  :سازد می مطرح چهارم نظریه قالب در را خود شخصی نظریه مورد، سه هر
کــه تنهــا فــرد و افــراد  شــود یم یــانب یهنظر یناست. در ا یاعتبار یبترک یهنظر یه،نظر ین. اول١
 ایــن در. یستصرف ن یجز اعتبار عقل یزیو جامعه چ اند ینیتو اصالت و ع یقتحق یدارا یانسان
 نظــر در بــاغ یــک درختــان یــا و کتابخانه یک های کتاب رابطه همانند جامعه یک افرادِ  رابطه نظریه
  دارند؛ کامل استقالل افراد و ندارد حقیقی وجود جامعه نظریه، این طبق بنابراین. است شده گرفته
 یــابــاغ  یــکهماننــد درختــان   افــراد انســان یه،نظر یناست. در ا ینیماش یبدوم، ترک یه. نظر٢
 یجامعه، هماننــد اجــزا یکموجود در  یها بلکه انسان یستند،کتابخانه ن یکموجود در  یها کتاب
 یــنا یجه،متصل و گره خورده است. درنت یکدیگراند و سرنوشتشان به  متصل یکدیگربه  ینماش یک
 یــباســت. در ترک ینیماش یبترک یبش،بلکه ترک یست،محض ن یقائل است که جامعه انتزاع یهنظر
متصل هســتند و  یکدیگربه  حال یناما درع دهند؛ یرا از دست نم یتشاناجزااستقالل و هو ینی،ماش

 نمیــا که پیوندی سبب به اما ندارد؛ حقیقی وجودِ  نگاه، این در جامعه. پذیرند یو تأثر م یراز هم تأث
  داشت؛ خواهند مشترکی وضع و مشترک سرنوشت اجزا است، برقرار اجزا
بــه  یــبترک یــک یــهنظر یــناســت. در ا یو انضــمام یاتحــاد یــبترک یهنظر یه،نظر ین. سوم٣

جامعــه  ی،انضمام یبباشد. در ترک یاتحاد یگرو از نظر د ینظر انضمام یکاز  تواند یخصوص، م
و  یربنــاییو ز یاصــل ینهادها به دو دسته نهادهــا یناست که ا شده یلتشک ییو نهادها یساتاز تأس
برونــد، جامعــه  یناز بــ یــااگــر نباشــند  یاصــل ی. نهادهاشوند یم یمتقس ییو روبنا یفرع ینهادها
جامعــه  یلاگر نباشــند، موجــب عــدم تشــک یفرع یاما نهادها رود؛ یم یناز ب یاو  شود ینم یلتشک
جامعه عمومًا و  یاجزا ی،اتحاد یبجامعه. اما در ترک یاست برا یبلکه وجودشان کمال شوند، ینم

از خود استقالل نخواهند داشت. در  یگرو د شوند یحل و ادغام م یکدیگرافراِد جامعه خصوصًا در 
افــراد هســتند کــه قبــل از ورود در  یــندارد و ا یقتنوع نگاه، تنها جامعه است که اصالت و حق ینا

همچنان که در  یه،نظر ین. مطابق اشود یافراد توسط جامعه به آنان داده م ِت ی. انساناند یچجامعه، ه
 دســت از کــامالً  را خــود استقالل درنهایت و شوند می متحد و شده ترکیب یکدیگر با اجزا طبیعت،

  .است جامعه هست، هرچه و اند هیچ افرادْ  نیز جامعه در دهند، می
 مخصوص ترکیب یک چهارم نظریه« عنوان به را خود نظریه مطهری شهید نظریه، سه این بیان از پس

 کنــد می بیــان و دانســته کــریم قــرآن آیــات از مســتفاد را نظریــه ایــن ســپس و ســازد می مطرح »خود به



      ١۴١  جامعه داشتن حقیقی وجود بر مبنی مطهری شهید دیدگاه فلسفی نقد

 

 بــه ترکیــب یــک افــراد، از جامعــه ترکیــب نظریه، این طبق. است چنین نیز طباطبایی عالمه نظر که
 جامعــه و اســت حقیقــی ترکیــب یک ترکیب، این. است متفاوت نظریه سه آن با که است خصوص

 اصالت جامعه هم یعنی. نیست افراد کامل استقالل عدم معنی به این اما دارد؛ وجود حقیقتاً  و واقعاً 
 مخصوص ترکیب یک جامعه ترکیب«. باشند می حقیقت و اصالت دارای افراد هم و دارد حقیقت و
 ماشــین ترکیب نوع از. نیست باغ های درخت مثل اعتباری پس است، حقیقی ترکیب. است خود به

 در یعنــی نیســت هــم طبیعی ترکیب قبیل از حال درعین ولی است؛ ماشینی ترکیب از باالتر نیست،
 یــاتاز ح یــرجامعه غ حیات و دارد حیات خودش از جامعه و دارد حقیقی وجود جامعه اینکه عین

از اجل افراد است، فکر دارد، وجــدان دارد، اراده دارد،  یرفرد است، عمر دارد، اجل دارد و اجلش غ
تواننــد اســتقالل کامــل داشــته  نمی یگرکه قهرًا د−افراد  حال یندارد، درع یتعمل دارد، حتی مسئول

حالــت اســتقالل نســبی دارنــد. هــم جامعــه  یک یعنیحالت مخصوص به خود دارند  یک −باشند
اســت و جامعــه از  یقــیحق یــبجامعه ترک یبترک ینکها یندر ع یعنیدارد و هم فرد.  یقیوجود حق

از  یکل استقالل فرد در جامعه به حال ینخودش قانون و سّنت دارد، وجدان دارد، استقالل دارد، درع
  ).٧٧٠، ص١۵، ج١٣٨٣ ی،(مطهر» رود نمی یانم

 یکه عالمه در فصــل کند یاشاره م المیزان تفسیردر کتاب  ییسپس به کالم عالمه طباطبا ایشان
کــه اســالم  کند یمطلب را عنوان م ین، هم۴در جلد »  اعتبار االسالم رابطَة الفرد و المجتمع«به نام 

وجــوِد  یناز وجــوِد افــراد، قائــل اســت و بــه واســطه همــ یرغ یو واقع یقیحق یجامعه وجود یبرا
 ی. و بــراداند یو نامه اعمال م یتاجل، درک، شعور، طاعت، معص یات،ح یجامعه را دارا یقی،حق
 یمطهــر یدشه یدگاهطبق د جهت ین. بدکند یاستناد م یماز قرآن کر ای یهبه آ ین،عناو یناز ا یکهر
  هست.   یزن یمقرآن کر یتو عنا ییدمورد تأ یهنظر ینا

  :که است این مطهری شهید مختار نظریه بنابراین
 از حقیقــی مرکــِب  یــک جامعــه. اســت واقعی و حقیقی ترکیب یک افراد از جامعه ترکیب: اوالً 
 در بلکه نیست صناعی یا اعتباری بنابراین. ها اندام و ها تن ترکیب نه است ها اندیشه و ها روح ترکیب
  دارد؛ واقعی و حقیقی وجودِ  جامعه، یعنی مرکب ترکیب، این

 ترکیــب یــک بلکــه نیســت، اتحــادی یــا و انضــمامی ترکیــب نــوع از حقیقی، ترکیِب  این: ثانیاً 
 اثــر هــیچ و اند شــده حــل و ادغام مرکب در اجزا اتحادی، ترکیِب  در زیرا است؛ خود به مخصوص
 و فرد رابطه در که درحالی. اند هیچ اجزا و است حقیقی که است مرکب تنها درواقع. ندارند مستقلی
 و هســتند جامعــه از مســتقل اثر دارای اند، جامعه افرادِ  همان که اجزا مطهری، شهید نظر از جامعه

 کــرده مقاومــت جامعه اراده و خواست برابر در توانند می بلکه دهند، نمی دست از کامالً  را خود اثر
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 طبیعــی اتحــادی ترکیبــات هماننــد ترکیب این بنابراین. بزنند عصیان به دست جامعه برابر در حتی
 ترکیــب یــک ترکیــب، ایــن دیگــر طرف از. باشند نداشته خود از استقاللی گونه هیچ اجزا که نیست

 و هســتند اثــر دارای و واقعی که هستند اجزا این انضمامی های ترکیب در زیرا نیست؛ هم انضمامی
 دیــدگاه طبــق کــه درحالی نــدارد بالفعــل اثــر و اســت انتزاعــی یــا اعتباری کل، یک عنوان به مرکب
  .است ویژه اثرِ  دارای و دارد حقیقی و واقعی وجودِ  کل، یک عنوان به جامعه مطهری، شهید

 کــه اســت ترکیبــی مطهــری، شهید بیانات از بعضی مطابق که−به خصوص  یبترک یندر ا پس
 ینکــها یفرد که جزِء مرکب است اصــالت دارد، بــه معنــا هم −کرد پیدا تامی نظیر آن برای توان نمی

مســتقل  ینیوجوِد ع یعنیاست اصالت دارد، » کّل «و اثِر مستقل دارد و هم جامعه که  یوجوِد واقع
اصــالت جامعــه و اصــالت  یِن اصالت فرد در ع«با عنوان  یه،نظر یناز ا یشانخاطر ا یندارد. به هم
  .   برد ینام م» اصالت فرد یِن جامعه در ع

  
  یمطهر یدشه یهنظر ی. بررس٢
 اســت بــدیهی کــه شود اشاره است الزم است، وارد مطهری شهید نظریه به که انتقاداتی بیان از قبل

 جامعــه از مختلــف تعــاریف در کــه خاصــی های ویژگی با انسانی افراد اجتماع و ترکیب از جامعه
 نظریــه دقیــق و درست بررسی برای حال. گردد می تشکیل است؛ شده مطرح شناسان جامعه توسط
 خــود ازجملــه اســالمی فیلســوفان نگــاه از را فلسفی ترکیب انواع ابتدا در بایست می مطهری شهید
 قواعــد بــا جامعه، برای ایشان مدنظر ترکیب نوع که نمود روشن سپس و کرد بررسی مطهری، شهید
  خیر؟ یا است سازگار فلسفی های ترکیب

  
  یب. انواع ترک١−٢
است کــه  ینا یقیحق یبترک یمعن. «یاعتبار یااست و  یقیحق یا یبترک ی،اسالم یلسوفاننظر ف از

 یعنــی یایــدسوم بــه وجــود ب یءش ینهاو تأثر ا یرکه از تأث یا گونه بکنند به یرتأث یکدیگر یرو یءدو ش
سلســله  یــکاست کــه بــا  یناست ا یدجد یتکه واقع یا و نشانه یاید،به وجود ب یدجد یتواقع یک

بــا  کــه ی... وقتشــوند یم یــعتجم یکدیگردو عنصر با  یعت،در طب ینکهظاهر شده؛ مثل ا یدآثار جد
سوم بــه وجــود  یءش ینکه ا شود یم یا گونه به گذارند یاثر م یکدیگرو در  وندش یم یبترک یکدیگر

 »گوینــد یم یقــیرا مرکــب حق یــن. ایــدخــواص و آثــار جد یــکو بــا  یــدجد یتماه یکبا  آید یم
بــه منزلــه  یاء،باشــد کــه آن اشــ یا گونــه به یاءاش یِب ترک یگر). به عبارت د١۶، ص١٣٩۶ ی،(مطهر
 یباتآن ماده قرار گرفته و به آن وحدت دهد. همانند ترک یصورت واحد بر رو یکگردند که  یا ماده
  ماده و صورت در اجسام.  یبآب و ترک یلو تشک یدروژنو ه یژناکس یبمثل ترک یعیطب
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است که  یبیاتحادی نوع ترک یبترک«است.  یاتحاد یبترک یقی،حق یبترک یاز انواع اصل یکی
 یــانم یگــرطور جداگانه وجود مستقلی نداشته باشند و به عبــارت د به یکآن هر کنندۀ یبترک یاجزا
چند امری است که در تقرر وجودی متحد باشند و همه موجود به وجــود واحــد باشــند ماننــد  یادو 

» جســم از مــاده و صــورت یــباتحــادی و ترک یــبنوع که مرکب از جنس و فصل است به نحو ترک
  ).  ١٨٣، ص١، ج١٣٧۵ ی،(سجاد
 بــرای ذهــن کــه اســت آن اعتباری ترکیب. دارد وجود اعتباری ترکیب حقیقی، ترکیب مقابل در
 واحــد موجــودِ  یــک را آنها مجموع، در و کند انتزاع وحدتی جهِت  خارج، در موجود مستقِل  اجزای

 خــارجِی  وجــودِ  مرکــْب  ولــی دارنــد؛ خــارجی وجــودِ  و کثیرنــد حقیقتاً  اجزا اینجا در. گیرد نظر در
. لشــگر یــک ســپاهیان و بــاغ یــک درختــان هماننــد. اســت عقلــی اعتبار یک تنها و ندارد جداگانه

 یکــدیگر بــا آنکــه بــدون انــد گرفته قرار یکدیگر کنار در اشیاء عده یک که است آن اعتباری مرکب«
 یــک و وحــدت نــوع یک خودشان مجموع در اینها اینکه به نظر ولی باشند؛ پیداکرده واقعی ترکیب
) حقیقــی مرکب مثل(نه  شود می مترتب امور این مجموِع  بر که هست آثاری و دارند هماهنگی نوع
 اعتبــاری مرکــب معمــوالً  را مجموعــه ایــن شــود، می گذاشــته اینهــا همه روی هم واحد اسم یک و

و بالفعــل  یقــیکثــرِت اجزاءحق ی،اعتبــار یــبدر ترک یگرهمان). به عبارت د ی،(مطهر »گوییم می
بلکــه  یست،و بالفعل ن یقیوحدِت اجزا حق یدارند؛ ول یکدیگرمنحاز از  ِی است و اجزا وجوِد واقع

  است. یو انتزاع یامر ذهن یک
. انضــمامی ترکیــب نــام بــه برنــد می نــام مقــام، ایــن در دیگــری ترکیــب از اســالمی فیلسوفان

از  یــککــه هر ینــدرا گو یبــیاعتباری و اتحادی است و نــوع ترک یبدر مقابل ترک انضمامی ترکیب«
خانه  یبباشد مانند ترک یمهاتحاد آنها اتحاد بالضم ۀآن از لحاظ وجودی مستقل باشد و نحو یاجزا

انضمامی صناعی است و سنگی که شخص پهلــوی  یبکه مرکب به نوع ترک یرهاز خشت و آجر و غ
 اعضای از حیوان و انسان ترکیب و است اعتباری انضمامی بترکی نوعی به مرکب که دهدخود قرار 
  همان). ی،(سجاد »است طبیعی انضمامی ترکیب نوع به مرکب که مختلف
 و حقیقــی ترکیــب یــک انضــمامی ترکیــب آیا که است این است مطرح اینجا در که پرسشی حال
 نظریــات پرســش، ایــن بــه پاسخ در است؟ اعتباری ترکیب یک انضمامی ترکیب اینکه یا است واقعی

 ترکیــب ســینا ابن آنان رأس در و مشایی فیلسوفان. است شده ابراز اسالمی فیلسوفان جانب از مختلفی
 و دانســته انضمامی ترکیب نوع از را عرض و جوهر ترکیب همچنین و طبیعی اجسام در صورت و ماده
ق، فصل دوم از مقاله دوم) امــا مالصــدرا و ١۴٠۴ ینا،س . (ابنکنند می قلمداد حقیقی ترکیب یک را آن
 داننــد یم یقــیحق یاتحــاد یــبجــوهر و عــرض را ترک یــبترک یماده و صورت و حت یباو ترک یروانپ
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را از  یانضــمام یــِب از ترک ینوع یمطهر ید). البته شه٢٨٣، ص۵م، ج١٩٨١ یرازی،ش ی(مالصدرا
شکل اســت کــه از  یناست. به ا یقیحق یبترک یانضمام یبترک. «داند یم یقیحق یِب ترک یِق مصاد

نسبت به او استقالل ندارد. مــثًال حــاّل و  یگریاستقالل دارد، د یگرینسبت به د یکی یءدو ش یانم
 یاجحاّل به محّل احت یاست؛ ول ی. آن محّل از حاّل مستغنیگریحلول کرده در د یکیمحّل است؛ 

از اعــراض  یعرض و جوهر (مخصوصــًا بعضــ از یءش یب. ترکاند یلقب یندارد. عرض و جوهر از ا
). ٢٨همــان، ص ی،(مطهــر» اســت یــلقب یــنباشــد) از ا یقیهرجا عرض حق یعنی یفیات،مثل ک
 یــبترک یــک توانــد یم یانضــمام یــبترک یی،مشا یلسوفانگفت که در نظر ف ینچن توان یم ینبنابرا
معنا  ینبد یستن یقیحق یِب ترک یک ی،انضمام یبباشد؛ اما در نظر مالصدرا و اتباع او ترک یقیحق

 یلبالفعل تبد یرِ کث یاجزا یعنیاست نه وحدت.  یکثرْت است که واقع ینا ی،انضمام یبکه در ترک
 یســت؛و بالــذات ن یقیحق یبانضمامی ترک یبترک. «شوند ینم یو واقع ینیموجوِد واحِد ع یکبه 

داشــته باشــد،  یگــرد یتیماه تا یستن یقیحق یئیحاصل آن، که همان مرکب و کل است، ش یعنی،
مرکــب،  یعلی الفرض، اجزا یب،ترک یندر ا سو، یکاست مجازی و بالعرض چراکه از  یبیپس ترک

بــه کثــرت عــددی  یعنــی،و متکثرنــد؛  یربالفعــل مغــا یــاتیواقع یــزن یــب،ترک یندر خــارج، در حــ
ولــو  ینه،عکه به کثرت عددی موصوف است خود ب یزیچ یستممکن ن یگر،اند، از سوی د موصوف

مرکــب،  یانضــمامی، اجــزا یــببه وحدت عددی هم موصوف باشد. پس در ترک یگری،از جهت د
، ١٣٨٨ یــت،(عبود »یستندبه وحدت عددی موصوف ن یقتاً ندارند و به اصطالح حق یقیوحدت حق

  ).٣٣٩−٣٣٨، ص١ج
 

  یمطهر یدشه یه. نقد نظر٣
  ی. انتقادات کل١−٣
  یرتعاب ی. پراکندگ١−١−٣

در  یشــانا یرتعاب یهست، پراکندگ یزن یتقابل اشاره و حائز اهم یه،نظر ینکه در نقد ا یا نکته اولین
 یرا بــرا یشــانا یمــدعا یحکــه تصــور صــح یا گونــه ها و آثار مختلف است به مبحث در کتاب ینا

انتشــار  یشــانا یــاتکه در زمان ح یبا مشکل مواجه کرده است. استاد حداقل در دو کتاب ینمخاطب
و  یــامق«بود) و  اسالمی بینی جهان بر ای مقدمهاز کتاب  ی(که بخش تاریخ و جامعه یها به نام فتیا

در  یشــانا یستــدر ینوارها یکه از رو یاند و در چند کتاب سخن گفته باره یندرا »یانقالب مهد
 یــنانــد. ا مسئله پرداخته ینمنتشر گشت، به ا یشانشد و بعد از شهادت ا یادهمختلف، پ یها کالس
است که در تهــران و در  ییها شده کالس یادهکه پ قرآن در تاریخ فلسفهاند از: کتاب  ها عبارت کتاب
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برگــزار شــده  ١٣۵٧و  ١٣۵۶ یها مندان در ســال چند از شاگردان و عالقه یبا حضور تن یشانمنزل ا
کــه  قرآن در تاریخ و جامعهکتاب  شده است،  چاپ تاریخ فلسفهعنوان جلد چهارم کتاب  است و به

و  ١٣۵۶ یها قــم در ســال یــهاست که در قــم و در جمــع طــالب حــوزه علم ییها شده کالس یادهپ
شــده پــنج  یــادهکــه پ تاریخ فلسفه دیدگاه از اسالمی انقالبکتاب  ین. و همچنیدبرگزار گرد ١٣۵٧

 یــکجلســه آن  یندانشگاه تهران است که آخر یاتدر دانشکده اله یمطهر یدشه یسجلسه از تدر
  منتشرشده است). یتازگ کتاب به ینبود. (ا یشانا یدنروز قبل از به شهادت رس

 یــینتب یاند، متأســفانه بــرا مسئله به پژوهش پرداخته ینکه در ا یبه ذکر است اکثر محققان الزم
غفلــت  یمطهــر یدآثــار شــه یگــرانــد و از د اســتفاده کرده تــاریخ و جامعــهتنها از کتاب  یهنظر ینا

 یشــده از نوارهــا یــادهکــه پ یگــرد یها در کتاب یمطهر یدشه یحیتشر یانب که یاند؛ درحال نموده
 یــنمتفاوت است. و ا تاریخ و جامعهکتاب  یحدر حوزه و دانشگاه است، با نحوه تشر یشانا یستدر

. گردد یاستاد م های یشهمتفاوت و گاه متناقض از اند یها موجب برداشت یر،تفاوت و اختالِف تعاب
خصوصًا  یردمورد توجه قرار گ یشانتمام آثار ا یدبا یهنظر ینفهم درست از ا یکبه  یدنرس یپس برا

  . یشانآثار متأخر ا
 یــما ارائــه داده ی،مطهر یدشه یانمقاله از مبحث اصالت جامعه از ب ینکه ما در ا یحیتشر بنابراین

است.  )تاریخ فلسفه دیدگاه از اسالمی انقالب(کتاب  یشانمانده از ا یآثار برجا ینکامًال مطابق آخر
  .یردمورد توجه قرار گ یداستاد با یحتشر ینپس ا
ســخنان و اخــتالف  یبــه ســبب پراکنــدگ یموضوع صحبت شده؛ ولــ ینآثار، درباره ا ینهمه ا در
عنوان مثــال،  با مشکل مواجه شده است. بــه ینمخاطب یبرا یشانمقصود ا یقینیو  یحدرک صح یر،تعاب

 ینی؛ماشــ یــب. ترک٢ ی؛اعتبار یب. ترک١: شود ینام برده م یباز چهار نوع ترک تاریخ و جامعهدر کتاب 
 یــب. سپس ترکیعیباالتر از مرکبات طب یقیحق یب. ترک۴ یعی؛از نوع مرکبات طب یقیحق یب. ترک٣

قرآن دانســته  یاتآ ییدها) مورد تأ روح یبترک ی(ول یعی،از نوع مرکبات طب یقیحق یبترک یعنیسوم 
هــا)  هــا (جامعــه»امــت«کنــد. ... قــرآن بــرای  مــی ییدسوم را تأ یهقرآن نظر یمهکر یاتآ. «شود یم

 یهیقائــل اســت. بــد یانسرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعــت و عصــ
معنــی  یاننداشته باشد، سرنوشت و فهم و شعور و طاعــت و عصــ ینیاگر وجود ع» امت«است که 
جمعــی و اجتمــاعی اســت.  یــاتقائل اســت کــه ح یاتح یاست که قرآن به نوع یلدل ینهاندارد. ا

 یک یزکه مرگ جمعی ن است، همچنان یقتحق یک یست،ن یلو تمث یهتشب یکجمعی صرفًا  یاتح
 قرآن در تاریخ فلسفهدر کتاب  یمطهر ید) اما شه٣۴٠، ص٢همان، ج ی،(مطهر». است یقتحق

ـار یشدرس خــو یهــا و کالس ـوع ترک یخ،در موضــوع فلســفه ـت ـبچهــار ـن ـاو ـی ـا عـن : ینرا ـب
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مخصــوص بــه  یــب. ترک۴ یو انضــمام یاتحــاد یب. ترک٣ ینی؛ماش یب. ترک٢ ی؛اعتبار یبترک .١
 کــه ی. درحالدانــد یچهــارم م یــهقــرآن را نظر یــاتو آ یشخو ییدمورد تأ یهو نظر کند یخود، ذکر م

 هــای یژگیبــا و یبترک یناست و ا یاتحاد یبوجود دارد، ترک یعیکه در مرکبات طب یقیحق یبترک
 یــنا قرآن در تاریخ فلسفهواقع شده است؛ اما در کتاب  ییدمورد تأ تاریخ و جامعهدر کتاب  یخاص
 یــِب ترک یا عــه، گونــهجام یــِب بلکــه ترک شــود، یواقــع نم ییــدمــورد تأ ی،اتحاد یبترک یعنی یْب ترک

  .    یافت شود یآن م یبرا یریکه کمتر نظ شود یمخصوص به خود دانسته م
دانســته  یــندر ا یعــی،طب یبــاتجامعه با ترک یبفرق ترک تاریخ و جامعهدر کتاب  ینکها یگرد نمونه

و تــأثر  یرتــأث یکــدیگراجزاء در  یرااست ز یقیحق یبترک یب،ترک یعیمرکبات طب یردر سا«که  شود یم
صــرفًا  یعنــیواقعی اســت، » واحد« یکگردد و مرکب هم  می یگرد یتیافراد هو یتواقعی دارند و هو

 یــْب جامعــه، ترک یــببه وحدت کل شده است؛ اما در ترک یلوجود دارد و کثرت اجزاء تبد یگانه یتیهو
مرکــب کــه همــان افــراد  یدهد و اجزا و تأثر و فعل و انفعال واقعی رخ می یرتأث یراواقعی است، ز یبترک

انســان «شــود و  به وحدت نمی یلکثرت تبد وجه یچه اما به یابند؛ می یدو صورت جد یتاند هو اجتماع
ها در او حل شده باشــد وجــود نــدارد، انســان الکــل همــان  واحد واقعی که کثرت یکعنوان  به »الکل

 یــر،تعب ینابل توجه است که ا). ق٣٣٨(همان، ص» مجموع افراد است و وجود اعتباری و انتزاعی دارد
  تکرار نگشته است. یمطهر  یدموضوع، از شه ینمرتبط با ا یگرِ از آثاِر د یک یچدر ه ینجااز ا یرغ به

 اینکــه بــه دارد ِاشــعار کــه اســت ای گونــه به ایشــان تعبیــرات استاد، آثار دیگرِ  جای چند در اما
  :تعابیر این مانند. دارد حقیقی وجودِ  و است جامعه همان »الکل  انسان«

 −یمکنــ مــی یرتعب» انسان الکل«که ما از جامعه به −عنوان انسان الکل  جامعه به ینکها ینع در«
فرد هم در جامعــه  حال یندارد، فکر دارد، روح دارد، احساس و عاطفه دارد، درع یتخودش شخص

  ).۴٣، ص١۵(همان، ج» نرفته است یناز ب یتشهو
شود به حســب آنچــه کــه جامعــه  می یدوجود جد یکمعه منجر به فرد با جا یقیرابطه حق این«

را ما در  ینامری که سنخ افراد است ولی او انسان الکل است (که ا یککند... و در جامعه  امداد می
انسان الکل به وجــود  یک ید،آ می ید) پدیمبه انسان الکل کرد یرتعب مهدی انقالب و قیامکتاب 
انسان کلی [و انسان الکل]. کلــی آن اســت کــه  یاننه انسان کلی. اشتباه نشود؛ فرق است م یدآ می
 یــک آن یعنــی اســت، یکــی منزله به اینها همه آنکه یعنیفردش. کل  یکفردش است و آن  یک ینا

  ).٧٧۴ص(همان،  »هستند اجزایش همه اینها و است ء شی
 از و افــراد اراده از اســت انعکاســی جامعــه وجدان جامعه، اراده است، الکل انسان که جامعه«
 انحرافــی روح یــک هــم جامعــه روح باشــد انحرافــی وجــدان یــک افــراد وجدان اگر. افراد وجدان

  ).٨٠١ص(همان،  »شود می
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 ها خصــلت لحاظ از و واقعی مرّکب افراد، و اجزاء با اش رابطه جنبه از را جامعه فلسفی نظر از«
 شناسد می دیگر های خصلت سلسله یک عالوه به افراد دانی و عالی های خصلت مجموع از ترکیبی

  ).۴٢٣ص، ٢۴ ج(همان،  »دارد استمرار است »الکل انسان« که جامعه مستمر و باقی وجود در که
 انســان هــر و اســت الکــل انســان جزء است، الکل جزء اینکه عین در که است فردی انسان،«
 خــودش کل سرنوشت تواند می جزء که دارد هم استقالل قدر آن ولی است، الکل انسان جزء الجزء

  ).٧٢، ص١٣٩۶ ی،(مطهر »کند عوض را
 پــس. کلــی انســان نــه دانــد می »الکــل انسان« را جامعه مطهری شهید عبارات، این به توجه با
 شخصیت موت، حیات، دارای بداند، افراد از مستقل حقیقِی  وجودِ  دارای را جامعه ایشان که زمانی

 واقعــاً  و حقیقتــاً  ایشــان نگــاه در »الکــل انســان« که است معنی بدین بداند؛ جداگانه اعمال نامه و
 نقــل کــه ایشــان ســابق جمله با جمله این و است خود اجزاءی از مستقل آثار دارای و است موجود
 دارد؛ انتزاعــی و اعتبــاری وجــودِ  و اســت افــراد مجمــوِع  همــان »الکــل انسان« اینکه بر مبنی شد،

  .است ناسازگار
  

  یبه نقض مدعا در آثار فلسف یح. تصر ٢−١−٣
 آثــار از بعضــی در مطهــری شــهید کــه است آن است، تأمل قابل نظریه، این درباره که دیگر ای نکته

  :است اعتباری ترکیِب  یک افراد، از جامعه ترکیب که کند می اعالم صراحت  به خویش، فلسفی
ــواع ترک یــاندر مقدمــه هفــتم در ب منظومــه شــرحدر کتــاب  ایشــان ــ یــبان : گوینــد یم ینچن

وجود مستقل و اثر مستقل داشته باشند ولــی بــه  یکاعتباری آن است که اجزای مرّکب هر  یبترک«
. یمکنــ ء واحد فرض مــی جهت بالخصوص آن اجزای مستقل بالذات و مستقل باالثر را شی یکاعتبار 

فــالن شــخص جــزء  ییمگــو و آنگاه مــی» حزب کارگر« یا» جامعه مسلمان« ییمگو می ینکه... مانند ا
از  یکهر  یاجامعه و  یناز افراد ا یکاست که هر  یهیعضو حزب کارگر است. بد یاجامعه مسلمان و 

دارد و مجمــوع افــراد،  یگــرافــراد د ّیتجدا از وجود و شخص ّیتیحزب، وجودی و شخص یناعضای ا
 ترکیــب، قســم ایــناز وجودهای مخصوص به افــراد نــدارد.  یرو جدا غ و وجود مستقّل  ّیتشخص یک
   ).٢۴۵، ص۵(همان، ج »است »اعتباری ترکیب« افراد، از فوج و مّلت و حزب ترکیب مانند
بحــث  یــکجلــد چهــارم، در مقالــه دهــم در ضــمن  ،رئالیســم روش و فلسفه اصولکتاب  در
در بسائط » تز، سنتز تز، آنتی«مثلث «است.  یمرکب اعتبار یککه جامعه  شود یم یحتصر ی،فلسف

صــورت  یــکدهد و بــه اصــطالح دارای  می یلواحد واقعی را تشک یککه  یقیبلکه در مرکبات حق
مثلــث تنهــا  ین. ... ایستو واحد انسان جاری ن یوانو واحد ح یاهواحد گ یلواحد نوعی است از قب
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آن مرکــب  یباشــند و اجــزا مرکب اعتباری مــی بلکه نیستند واقعی مرکبدر مرکباتی وجود دارد که 
  ).٨١٠ص، ۶ج همان،( »جامعه« قبیل از یندنما می یکدیگرمتضادی در  یراتتأث

انــد کــه اعمــال  از متفکران کــه قائل یبعض یدهدر رد عق اخالق فلسفهدر کتاب  یشانا همچنین
 یســت؟جامعــه چ: «گویــد یم ینچنــ شــود، یبه آنها الهام م یها در جامعه توسط روح جمع انسان

 مگــر نــدارد افــراد از مستقل وجودی که جامعهمخصوص.  یبترک یکمجموع افراد با  یعنیجامعه 
بــه  ینجــادر ا یشان) ا۴۴٢، ص٢٢(همان، ج .»ندارد روح که اعتباری وجود و اعتباری، وجود یک

روح  یجامعه را دارا یشانا یگری،د یردر تعاب که یدرحال کند یم یصراحت روح داشتن جامعه را نف
 یاجتمــاع یگــریو د یفرد یکی: داند یدو من م یادو روح  یمستقل و هر انسان را دارا یتو شخص
  ).۴٢٠، ص٢١؛ ج۶٢٣−۶٢٢ص، ١٣ج؛ ۵٨٩ص، ٣ج ،آثار مجموعه(ر.ک: 
. و محققــان را شود یم یشانمقصود ا یقتناقض در عبارات، مانع از فهم دق یاختالف و گاه این

از کتــب  یاری. البته الزم به ذکــر اســت چــون بســکشاند یم یبه گمراه یشانا یواقعدر کسب نظر 
شــده اســت، و  ســازی یادهبعــد از شــهادت پ یشان،و درس ا یسخنران ینوارها یاز رو یشانا یفعل

 حــدودی تــا تعــابیر در اخــتالف ایــن نبــوده، مقــدور استاد برای کتب این ویرایش و بررسی امکان
  .است شده ایشان منویات دقیق فهم برای مشکل ایجاد سبب اما است؛ پذیر توجیه
  

  ی. عدم ارائه استدالل عقل٣−١−٣
در تمام آثــار خــود  یمطهر یداست که شه ینالزم به ذکر است، ا یهنظر ینکه درباره ا یگرد ای نکته

خاِص فرد و جامعه،  یقیحق یِب ترک یعنیخود  یادعا ینا یموضوع سخن گفته است، برا ینکه در ا
قرآن اســتدالل نمــوده کــه  یاتاز آ یتنها به ظواهر برخ یشانارائه نداده است. ا یاستدالل عقل یچه
 یعنــیموضوع  ینا یراز گرفت؛ یصورت م یعقل ینها و براه پس از ارائه استدالل بایست یامر م ینا

 قــرآن آیــات از برخی ظاهر به استناد با تنها تا نیست تعبدی و دینی موضوع یک جامعه، داشتن اصالت
 شناســانه هستی مســئله یــک مســئله ایــن. گیــرد قرار تعبد مورد مفسران، از بعضی خاص نظر با هم آن

 کــریم قرآن به سپس گیرد، قرار اثبات مورد فلسفی براهین با باید و است واقع فلسفه حیطه در که است
ــاره دراین اســالم دیــن نظــر و شــود مراجعــه ــ ی(جــواد گــردد اســتخراج ب  ).٣١٣، ص١٣٨٩ ی،آمل

قرآن مــورد  یاتاز آ یباشد که تنها به کمِک ظواهِر بعض یصرِف بدون استدالل عقل یادعا ینکها نه
 وارد فلســفی تعــابیر با مبحث، این ابتدای در خود عزیز، استاد که است آن جالب. یرداثبات قرار گ

 مباحــث بــه ورود از بحــث ایــن در کــه طباطبــایی عالمــه استادش برخالف و شود می بحثی چنین
 بحــث قــرآن شــریفه آیــات تفســیر با تنها و کرده خودداری فلسفی اصطالحات از استفاده و فلسفی



      ١۴٩  جامعه داشتن حقیقی وجود بر مبنی مطهری شهید دیدگاه فلسفی نقد

 

 اعتبــاری و صــناعی انضــمامی، اتحــادی، هــای ترکیب نظیر فلسفی مفاهیِم  از برد؛ می پیش را خود
 بنــابراین. اســت ســاخته مطــرح را خــویش ادعــای مفاهیم، این از هریک توضیح با و کرده استفاده
 شناســانه، هستی و فلســفی ای نظریــه اتخــاذ و موضــوع فلسفی تبیین از بعد ایشان که بود این انتظار

 متأســفانه که. گیرد قرار نظر و نقد مورد تا کردند می اقامه را خویش فلسفی برهان و منطقی استدالل
  .است نشده عمل چنین
  

  ی. انتقادات فلسف٢−٣
 در کــه پرداخــت خــواهیم فلسفی و عقلی اشکاالت به ایشان، نظریه درباره نکاتی بیان از پس حال
 باید شد، اشاره پیشتر که همچنان مطهری، شهید نظریه جامع بررسی برای. است موجود نظریه این
  :گفت پاسخ اساسی پرسش دو به و انداخت نظر آن به زاویه دو از

  یرفت؟پذ ی،و قواعد فلسف یرا با توجه به مبان» جامعه« یقیو حق یلوجوِد اص توان یم یا. آ١
    یر؟خ یاجمع است  قابل» اصالت فرد«اصالت با  ینا یا، آ»اصالت جامعه«. بر فرض صحِت ٢
  

  »اصالت جامعه«وارد بر  ی. انتقادات فلسف١−٢−٣
آن اســت » معــهاصــالت جا«شود که مقصود از  یدبه پاسخ پرسش اول، الزم است تأک یدنرس برای

و  کنــد یم یــتحکا یــتاز واقع یباشد که به طور ذاتــ ینیو ع یقیوجوِد حق یک یدارا» جامعه«که 
 یجــادافــراد ا ِی روح یِب از ترک» جامعه« ینکهبالذات باشد نه بالعرض. با توجه به ا یآثار واقع یدارا
 یــنشد، قائل بــود کــه ا یانکه ب یحیجامعه با توض یلو اص یقیبه وجوِد حق توان یم یزمان شود، یم
 ینــیوجود ع یجامعه دارا یدر صورت یعنی. یاعتبار یبترک یکباشد نه  یقیحق یبترک یک یب،ترک

در  یقــیحق یــبباشــد. ترک یقیحق یبترک یک یکدیگر،افراد با  یبو آثار بالذات خواهد بود که ترک
  جامعه موجود باشد.  یلافراد و تشک یبدر ترک یدها با مالک یندارد که ا ییها و مالک یطفلسفه شرا

  
  حقیقی ترکیب اصلی مالک فقدان. ١−١−٢−٣

ــواع بیــان از پــس ــین تــوان می فلســفی، ترکیــب ان ــر کــه اشــکالی تــرین مهم کــه کــرد بیــان چن  ب
 یــِب بــودن ترک یقــیبــر حق یمبن یهیقابل توج یلدل یچاست که ه ینوارد است، ا» جامعه اصالت«

 یدارا ی،از نگــاه فلســف یقــیحق یــِب . ترکیســت، موجــود ن»جامعــه« یلو وجــوِد اصــ یافراد انسان
مــالک  ینتر . مهمآید یبه وجود نم یقیحق یبها محقق نشوند، ترک مالک یناست و تا ا ییها مالک

 یزمــان یگــرد یــردر اجزاء است. به تعب یو عدد یوجوِد وحدِت شخص یقی،حق یِب تحقق ترک یبرا
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واحــِد  یــکبــه  یلادغــام شــوند و تبــد یکــدیگرخــارج و در  است که اجزا از کثرْت  یقیحق یْب ترک
 یو ذهنــ یلــیو محــرز باشــد و کثــرْت تحل یوحدْت واقعــ یبی،اگر در ترک ینبشوند. بنابرا یشخص

 توانــد یوحــدْت نم یگــرباشد، د یقیاست؛ اما اگر کثرْت حق یقیحق یِب که ترک شود یباشد، گفته م
 »یــدتوح«بــه  یلتبــد »یــرتکث« یدبا یقیحق یِب در ترک«است.  یانتزاع یا یباشد، بلکه اعتبار یواقع

واحد حاصــل شــود و مطــابق آنچــه در محــّل خــود بــه  ّیتمتعّدد، شخص های یتشده و از شخص
و  یرنــدرا به خود بگ» ماّده«دو عنصر حالت  ینا ینکهامر امکان ندارد مگر ا یناست ا یوستهپ یقتحق

  ). ٢۴۶، ص۵، ج١٣٨٣ ی،(مطهر» شود بر آنها افاضه ّیتیو فعل» صورت«از نو 
 یبــرا یعنــیدر خارج اســت.  یو واقع یتحقِق وحدِت شخص یقی،حق یِب شرِط تحقِق ترک پس

کــه  یقــیموجود حق یکافراد با هم،  یِب از ترک یداصالت است، با یدارا» جامعه«اثبات شود  ینکها
 یکــدیگرافــراِد جامعــه در  یعنیآن  یو اجزا ید؛آ یدپد» جامعه«است به نام  یوحدِت شخص یدارا

بر آنها  »یروح جمع« یا» جامعه«صورت بالفعل به نام  یکباشند که  یا عنوان ماده ادغام گشته و به
 از امــر ایــن بــر عقلــی دلیــل هیچ: اوالً  که درحالی. بدهد شخصی وحدِت  یک آنها به و یابد احاطه
 شخصــی وجــدانیات بــرخالف ای مسئله چنین: ثانیاً  و است؛ نشده اقامه نظریه این به قائلین طرف
 است، موجود »جامعه اصالت« یعنی نظریه این در که دیگری اشکال دیگر طرف از. است ها انسان
 مبحــث، این درکه  (همچنان باشند داشته واقعی وجودِ  اجزا حقیقی، ترکیِب  یک در اگر که است آن

 بالفعــل کثــرْت  یعنی) هستند واقعی وجودِ  و اصالت دارای(اجزا)  افراد که است قائل مطهری شهید
 یــا و اعتباری را وحدْت  باید می ناگزیر و دانست بالفعل و واقعی هم را وحدْت  توان نمی دیگر باشد،
 بــأی]، المتکثــرة الواقعیــات[أی  الوجــود المتباینة الموجودات یکون أن یمتنع«. کرد قلمداد انتزاعی
 لــو و الکثرة موضوع بعینه یکون أن یستحیل العددیة الوحدة موضوع  ألّن  واحدا، موجودا اخذ، اعتبار

اصالت باشند،  ی) پس اگر افراد دارا٢٩۵−٢٩۴، ص۵همان، ج یرازی،ش ی(مالصدرا »باعتبارین
  ماند.ینم یباق ی، براساس قواعِد فلسف»اصالت جامعه«قائل شدن به  یبرا ییجا یگرد

  
  جامعه وجود بودن حقیقی امتناع. ٢−١−٢−٣
. دانســت موجــود واقعاً  نیست، شخصی و حقیقی وحدِت  دارای که را شیئی توان نمی دیگر طرف از

 موجــود باشــد، نداشــته شخصــی وحدِت  که چیزی یعنی. یکدیگرند مساوق شیئیت و وحدت زیرا
 بل للوجود، مساوقة الوحدة«. دارد شخصی و حقیقی وحدِت  حتماً  است، موجود که شیئی و نیست
 شــخِص  کــه اســت ای نکتــه ایــن). ٢٨٩ص(همــان،  »له وجود ال له وحدة ال فما الوجود، عین هی

 یقة،موجود حق یقةکّل ماهو واحد حق«آن را قبول داشته و به آن اذعان کرده است:  یزن یمطهر استاد
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کل ماهو موجود اعتبارا، واحــد اعتبــارا وکــل مــاهو  ین،. بنابرایقةواحد حق یقةو کّل ماهو موجود حق
واحــد باشــد و اعتبــارًا موجــود باشــد، و  یقتــاً حق یءش یکشود که  واحد اعتبارا موجود اعتبارا. نمی

. یســتندن پــذیر یکتفک یکدیگردو از  ینموجود باشد و اعتبارًا واحد. ا یقتاً حق یءش یکشود که  نمی
است وحدتی وجود ندارد و وحــدت اعتبــاری اســت و قهــرًا وجــودش هــم  یقیهرجا که کثرت حق

  ). ۴۶٢، ص٧همان، ج ی،(مطهر» اعتباری است
 وجــودِ  نیست، انکار قابل حقیقت در آنچه جامعه، و فرد رابطه بحث در تفاصیل، این به توجه با
 نفسانیاِت  و روحیات دارای شخصی هر و دارند حقیقی وجودِ  افرادْ  یعنی. است افراد واقعی و منحاز

 نظریــه طرفــدار کــه او پیــروان و دورکــیم. (البتــه اســت تردیــد غیرقابــل ایــن و است خود مشخص
 یــندر ا یمطهــر یدرا قبول ندارند؛ امــا شــه یزیچ ینهستند، چن» فرد یتجامعه و اعتبار اصالت«

 یجوِد افراد، واقعــو یعنیرابطه، کثرْت  یندر ا ینکهبخش با نظر آنها مخالف است) پس با توجه به ا
» جامعــه« یدبا یردانست و ناگز یو واقع یقیرا حق» جامعه« یعنیوحدْت  توان یو بالفعل است؛ نم

  قلمداد کرد.  یانتزاع یا یوجوِد اعتبار یرا دارا
  

   کل و جزء فلسفی قاعده با ناسازگاری. ٣−١−٢−٣
 رابطــه ایــن«. کلی و جزئی رابطه نه داند می »کل و جزء« رابطه را جامعه با فرد رابطه مطهری شهید
... کنــد مــی امــداد جامعه که آنچه حسب به شود می جدید وجود یک به منجر جامعه با فرد حقیقی

 الکل انسان یک آید، می پدید.. است الکل انسان او ولی است؛ افراد سنخ که امری یک جامعه در و
 آن کلــی] الکــل انســان[و  کلــی انسان میان است فرق نشود؛ اشتباه. کلی انسان نه آید می وجود به

 یعنــی اســت، یکی منزله به اینها همه آنکه یعنی کل. فردش یک آن و است فردش یک این که است
  ).٧٧۴ص، ١۵ج(همان،  »هستند اجزایش همه اینها و است ء شی یک آن

باشــد،  یواقعــ» جــزء«اگــر » جزء و کــل«است که در رابطه  ینا آید یم یدپد ینجاکه در ا اشکالی
اســت.  یلــیتحل یــاو  یاعتبــار» جــزء«باشــد،  یواقعــ» کــل«است. و اگــر  یو انتزاع یاعتبار» کل«
موجــود باشــد.  یقتــاً حق» کل«باشد و هم  یقیو حق یواقع» جزء«هم » جزء و کل«در رابطه  شود ینم
 و کلــی« رابطــه فــرق بیــان در دوم فصل چهارم، نمط ذیل ،اشارات های درسدر کتاب  یمطهر یدشه

 شــود نمی که است این جزء و کّل  در عمده مطلب یک«: گوید می چنین »جزء و کل« رابطه با »جزئی
 »کــّل « اگــر. باشــد حقیقــی جــزء، بمــاهو جــزء هــم و باشــد حقیقــی وجــودِ  کــّل، بمــاهو کــّل  هــم

 پــس اســت حقیقــی جــزء، وجــودِ  اگــر و اســت اعتبــاری »جــزء« وجود پس است حقیقی  وجودش
 هــم باشــد حقیقــی واحــد هــم شــود نمــی واحــد آن در موجــود یــک. اســت اعتبــاری  »کــل«  وجودِ 
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 پاســخ در و اســت واقــف اشــکال ایــن بــه خــود ایشان البته). ٢٨٠ص، ٧ج همان،(  »حقیقی  کثیر
 مســئله با رابطه در اما است؛ ای قاعده چنین دارای جامعه از غیر در »کل و جزء« رابطه که گوید می
 جامعه افرادِ  یعنی است حقیقی »جزء« هم مسئله، این در. ندارد وجود ای قاعده چنین جامعه و فرد

 کــه نیــز »جامعــه« یعنــی. اســت واقعــی و حقیقــی »کــل« هــم و اند مستقل و حقیقی وجود دارای
 ها گروه بلکه و افراد و است حاکم جامعه افرادِ  همه بر که است روح یک واقعاً  است، »الکل انسان«
 کنــد مــی حکومــت آنهــا بــر جمعــی روح یــک کــه اند جسم یک مختلف های اندام مانند طبقات و

 یمدعا یبرا یاستدالل یزن ینجاا یشاناست که ا ین). اما اشکال ا۵۵١، ص١٠ ، ج١٣٧٨ ی،(مطهر
  .کند یو به صرف ادعا بسنده م کند یذکر نم یشخو

  
  . عدم امکان جمع اصالت جامعه با اصالت فرد٢−٢−٣
 اول سؤال به و کردیم بیان را »جامعه« وجودِ  دانستن حقیقی و اصیل اشکاالت مقاله قبلی بخش در

 را دوم ســؤال بــه پاسخگویی قصد مقاله از قسمت این در. دادیم پاسخ نظریه این فلسفی نقد بخش
 »فــرد اصــالت« بــا اصــالت این آیا ،»جامعه اصالت« صحِت  برفرض: که بود این دوم سؤال. داریم
  خیر؟ یا است جمع قابل

  
  جامعه وجودِ  بودن حقیقی فرِض  با افراد آثار بودن حقیقی امکان عدم. ١−٢−٢−٣

 یمرکــِب واقعــ یــک یلکه سبب تشک یقیحق یِب مقاله اشاره شد، در ترک یکه در بخش قبل همچنان
 یــِت مرکــب، موجود یِل و اجــزا پــس از تشــک گــردد یبه وحدِت مرکب م یلاجزاتبد یرِ تکث گردد، یم

و آنچه بالفعل موجود است و اثر دارد، مرکب اســت. پــس اگــر  دهند یرا از دست م یشبالفعل خو
 یــبترک یکجامعه را  یلافراد و تشک یِب است که ما ترک یمعن ینبد یمگشت» اصالت جامعه«قائل به 

عنوان  تمام آثار بالفعل، اوًال و بالــذات منســوب بــه مرکــب بــه یقیحق یِب . و در ترکدانیم یم یقیحق
 هــای یتتمــام آثــار و فعال ین. بنــابراگردند یآثار م یو بالعرض دارا یاً رکب ثاناست و اجزاِء م» کل«

عدم اصالت فــرد و  یبه معن ینگردد. و ا» کل« یکعنوان  به» جامعه«متعلق و منسوب به  یدافراد، با
 یو دارا یو واقعــ یلهم مرکْب (جامعــه) اصــ ی،مطهر یدشه یبودن آن است؛ اما در مدعا یاعتبار

آثــاِر مســتقل قلمــداد  یاجــزا (افــراد) دارا یگــر،و هم از طرف د شود یم یآثاِر بالفعل و مجزا معرف
 واقعــی و حقیقــی وجــودِ  بــه قائل ما اگر پس. است ناسازگار فلسفی مبانی با جمعی، چنین. گردند می

 وجــودِ  تــوانیم نمی دیگــر است، موجود واقعاً  و حقیقتاً  »الکل انسان« که بگوییم یعنی باشیم »جامعه«
 کثــرْت  کــه هرجــا کــردیم، نقــل مطهــری شهید از که همچنان زیرا بدانیم؛ واقعی و حقیقی هم را افراد
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 تفکیــک یکــدیگر از دو ایــن و اســت اعتبــاری وحــدْت  و نــدارد وجود حقیقی وحدِت  است، حقیقی
» کثــرت«صــورت  یــنکــه در ا یمبــدان یقــیجامعــه) را حق یعنــی( »وحــدت« بایــد یــا پس. ناپذیرند

صــورت  یــنکــه در ا یمبــدان یو واقعــ یقــیرا حق» کثــرت« ینکها یاباشد.  یاعتبار یدباافراد)   یعنی(
 یو دارا یقــیوجــوِد حق ینکــهبــر ا یباشد. و با توجه به آنچه اشاره شــد مبنــ یاعتبار یدبا» وحدت«

وجــوِد  یــدامــر را قبــول دارد، بــه ناچــار با یــنا یــزن یدانکار کرد و خود شه توان یاصالِت افراد را نم
 حقیقــی و واقعــی را »جامعــه« هم مطهری شهید که درحالی. یمبدان یو انتزاع یرا اعتبار» جامعه«

  .را »افراد« هم و داند می
  
  نادرست تنظیر. ٢−٢−٢−٣
از » جامعــه« یــِب ترک یش،خــو یهنظر ییندر تب یداست که استاد شه یناسازگار ینعلت توجه به ا به

اشــکال  یــنبرطرف نمودن ا یبرا یشاناست. ا یدهمخصوص به خود، نام یقیحق یِب ترک یکافراد را 
نکتــه  یــنبه ا یکدیگر،توأماِن با » مرکب و اجزاء« های یتبالفعل بودن اثرات و فعال یناسازگار یعنی

باشــد،  تر یطو بس تر یاّول یبهرچه ترک شود، یمشاهده م یعتکه در طب یباتیکه در ترک کند یاشاره م
 یشــترینقــش ب» اجزا«کند،  یداپ یدرجات باالتر یباست؛ اما هرچه ترک تر یمنتف» اجزا«استقالِل 

واقعــًا » مرکــب« یعنیاست  یقیحق یب،ترک ینکهبر ا عالوه تر یعال یبات. درواقع در ترککنند یم یداپ
. کنند یحفظ م یرا تا حدود یشالل خودارند و استق ییها نقش یزمرکب ن ینا ِی موجود است، اجزا

موجــود و  یقتــاً اســت کــه حق» مرکب«ندارند و تنها  یاستقالل گونه یچه» اجزا« ی،معدن یباِت در ترک
و انســان برســد، نقــِش  یــوانبــه نبــات و ح یــبباالتر رود و به ترت یباثر است. اما هرچه ترک یدارا

ر انسان که با توجه به وحدِت موجود در انســان، . خصوصًا درود یباالتر م ها یبترک یندر ا» اجزاء«
گاه بــه صــورت  گــه یرا از دست نــداده و حتــ یشانسان استقالل خو یکه اجزاء و قوا شود یم یدهد

 یهــا هــا و فرهنگ اســت از روح یبیکه ترک» جامعه«در  ین. بنابراشوند ینمودار م یکدیگرمتضاد با 
را کــامًال از  یشافراِد جامعه، اســتقالِل خــو یعنی» اجزاءِ «است،  یقیحق» مرکب« ینکهافراد آن، با ا
  ). ٧٧١، ص١۵همان، ج ی،نقش و اثر مجزا هستند (مطهر یو دارا دهند یدست نم
 روح یــک را »جامعــه« آن، قــوای بــا نفــس رابطــه بــه فرد با جامعه رابطه تنظیر با مطهری شهید
 افرادِ  از فرد هر در آن، از پس و گردد می ایجاد یکدیگر با افراد های روح ترکیِب  از که داند می جمعی

 بــه هویــت دو بــا افراد این و گردد می پدیدار نیز »جمعی من« یک »فردی من« بر عالوه جامعه، آن
 »مــن« دو و روح دو و حیــات دو با انسان نظریه این مطابق حقیقت در«. دهند می ادامه خود حیات
 اســت، طبیعــت جــوهری حرکــات مولــود کــه انسانی فطری »من« و روح و حیات: کند می زندگی
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 حلــول فــردی »مــن« در و اســت اجتمــاعی زنــدگی مولود که جمعی »من« و روح و  حیات دیگر و
 »شناســی جامعــه ســنن هــم و است حاکم شناسی روان قوانین هم انسان، بر هذا علی و است، کرده

  ).٣۴۶ص، ٢ ج  (همان،
  

  جمعی »من« و فردی »من. «١−٢−٢−٢−٣
 دو دارای انســانی افــراد نظریــه، ایــن مبنــای بر که است آن مطهری شهید نظریه های ویژگی از یکی

 نگردیــده مطرح تفصیل به نظریه این در »من« دو این ارتباط نحوه اما باشند؛ می هویت دو و »من«
  :گوید می چنین مطلب این با مخالفت در یزدی مصباح استاد. است
 باشــد، تشــبیه و مسامحه بر مبنی یعنی شعری، و خطابی بیانات مقوله از اگر سخنان قبیل این«
 هــر در »مــن« و »نفــس« دو اثبــات معنای به قبیل این از سخنانی اگر ولی... ندارد وچرا چون جای
 بســاطت، عــین در کــه بســیط و واحد است موجودی آدمی نفس. است مردود کلی به باشد، انسان
فُس : است متعدد نیروهای و قوا و شئون و مراتب دارای  بــه اعتقاد بنابراین. الُقوی ُکلُّ  َوحَدِتها فی َالنَّ
  ).٩٣−٩۴ص، ١٣٩٠( »است باطل و سخیف کامالً  انسان هر برای هویت دو و روح دو

 مطهــری، شهید نظریه از دفاع در و یزدی مصباح استاد مطلب رد در پارسانیا االسالم حجت جناب
معتقــد اســت کــه  ینچنــ ،»یاســتاد مطهــر یــدگاهجامعــه از د یو هست یستیچ«به نام  یا در مقاله

از  یعنوان دو امــر مســتقل و جــدا بــه» مــن«دو  یــاوارد است که دو نفــس  یاشکال در صورت ینا«
شــوند،  یتلقــ یقــتحق یــکدو شأن از  یااگر دو نفس دو مرتبه  یکندر نظر گرفته شوند، ول یکدیگر

 ینمطلب خود به شباهت ا یحدر توض یشان) ا٢١٠، ص١٣٨٠ یا،(پارسان» اشکال وارد نخواهد بود
و معتقــد اســت کــه اگــر  کنــد یبا نفس ناطقه در انسان، اشاره م یوانیو ح یمقام به رابطه نفوس نبات

شــود،  یموجــود، تنظــ یکاصــالت وجــود و تشــک یبــر مبنــا یجمعــ» مــن«بــا  یفرد» من«رابطه 
 یگــرواحــد قلمــداد گردنــد؛ د یقــتحق یــکعنوان مراتب و شــئون  به» من«دو  ینکه ا صورت نیبد

 صــورت ینبد یــزن یمطهــر یدنظــر اســتاد شــه یقتو در حق یستوارد ن یزدیاشکال استاد مصباح 
گونه که انسان  : همانکنند یم یینتب ینرا چن یمطهر یدشه یهاساس نظر ینبر ا یااست. جناب پارسان

ها بــا  کــرده اســت؛ در صــورت اجتمــاع انســان یطــ یفــرد یِت به انسان یوانیترا از ح مراتب کمال
دارنــد و  یرو فراگ یاجتماع یتکه هو یابنددست  یگریبه کماالت د توانند یم یافراِد انسان یکدیگر،

مختلــف بــدن  یگونه که اعضــا و اجــزا همان«مند شوند.  بهره یلحاظ از نفس و وجدان جمع ینبد
پوشش نفــس،  یرمختص خود، در ز یازاتبا حفظ امت یو شخص یروح و نفس جزئ تیافپس از در

پــس از وصــول بــه  یزمتعدد و مختلف ن یها انسان کند، یم یدابه نام انسان پ یواحد یجمع یتهو



      ١۵۵  جامعه داشتن حقیقی وجود بر مبنی مطهری شهید دیدگاه فلسفی نقد

 

و  یابنــد یبرتر وحدت م یقتیدر حق یو شخص یفرد یاتبا حفظ خصوص ی،روح و نفس جمع یک
  ). ٢١١(همان، ص »کنند یم یفاخود را ا یژهواحد، نقش و قتیدر حکم و شئون و مراتب آن حق

 یــنوارد اســت، ا یاجامعه توسط جناب پارسان یریگ نحوه شکل یینکه به تب یاشکال ترین اصلی
 یــدباشــند، با» جامعــه«همــان  یا یدر حکم شئون و مراتِب روح جمع» جامعه«است که اگر افراِد 

 دهنــد انجــام اقدامی آن میل و خواست برخالف نتوانند هرگز و باشند جمعی روح آن تسخیر تحت
 عــین در جامعــه اصــالت« نظریــه در کــه درحالی کننــد، انقالب آن علیه بخواهند اینکه به رسد چه

 منــافِع  علیــه تواننــد می ثانیــاً  و نیســتند »جامعــه« والیــِت  و تســخیر تحــت اوالً  افراد، »فرد اصالت
 پارســانیا جنــاب تبیین این رسد می نظر به. بکشانند نابودی به را آن که جایی تا کنند اقدام »جامعه«
 نظریــه تــا باشــد ســازگار »فــرد اعتباریت و جامعه اصالت« نظریه با بیشتر »جامعه« وجودِ  نحوه از

  .مطهری شهید
 حقیقتــاً  انســان فــرد هــر کــه اســت آن »جمعــی من و فردی من« نظریه دیگر اشکاالت از یکی
 بــا مســئله ایــن و کنــد می درک را خــود یگــانگی و وحدت حضوری علم به و است واحدی موجود
 بــه هویــت دو بــا ها انســان »جامعه« تشکیل از پس اینکه و »جمعی من و فردی من« سازی دوگانه
 و بــدانیم دیگــری در شــده حل را آنهــا از یکــی آنکه مگر. نیست سازگار دهند، می ادامه خود حیات
 صــورت ایــن در کــه بپنــداریم »جمعــی مــن« در شده حل را »فردی من« باید مهم این به نیل برای

 با »جامعه« اصالِت  که است آن شود، می پیدا که دیگری مشکل ولی شود؛ می حل دوگانگی مشکل
  .است مطهری شهید نظریه مغایر که گردد می همراه فرد اصالت و استقالل عدم

از  یمــوجه یعقلــ یــلدل یچوارد ساخت آن است که هــ یینتب ینبر ا توان یکه م یگرید اشکال
 یو تنهــا بــه اســتظهارات قرآنــ گــردد یارائه نم »یمن جمع«بر وجوِد  یمطهر یدو شه یشانجانب ا
  .     گردد یبسنده م
 باید آن، قوای و انسانی نفس رابطه با جامعه و فرد رابطه تنظیر بودن نادرست بیشتر توضیح برای
  .قرارداد بیشتر بررسی مورد را انسانی ناطقه نفس های ویژگی از بعضی
  

  نفس بساطت. ٢−٢−٢−٢−٣
 یدارا یکــه نفــس انســان یمعنــ ینقائل به مجرد بودن و بساطت نفس هستند به ا یاسالم فیلسوفان

خود، رابطــه  یردر تنظ یمطهر یدمراتب و قوا است. حال اگر مقصود شه یبلکه دارا یست،ن» اجزا«
وجــود نــدارد کــه  یــیاساســًا اجزا یراز یست؛موجود ن ینجادر ا یا رابطه یننفس و قوا باشد، چن ینب

رابطه نفس با بدن انسان باشــد، درســت اســت کــه جســِم  یشانشود. و اگر مقصود ا یلتشک یمرکب
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مخصــوص بــه خــود و تحــت  یِت فعال یدارا یکجسم انسان هر یاجزا است؛ اما اجزا یانسان دارا
چــه رســد بــه  یســتآنها مقــدور ن یاز دستورات و اراده نفس برا یاند و هرگز امکان تخط اراده نفس

 یبــرا ی،مطهــر یدشه یهبراساس نظر» فرد و جامعه«در رابطه  که ینفس. درحال یهامکان انقالب عل
  و ممکن است.   یسرآن، م یهانقالب عل یو حت» جامعه« یاز هنجارها یامکان تخط» فرد«

 دارای را انسانی ناطقه نفس او، پیروان و سینا ابن خصوصاً  مشایی فیلسوفان ه،اینک بیشتر توضیح
 و مــاده گونــه هیچ اســت، مجــرد اینکه جهت به نفس ایشان نظر به که معنی بدین دانند نمی »اجزا«

 و نــدارد ای مرتبه گونه هیچ و نیست هم مراتب دارای انسانی نفس آن، از باالتر حتی و ندارد صورتی
 هماننــد فقــط و کننــد نمی ایجــاد نفــس بــا ترکیبی گونه هیچ هم بدن اجزای و است مراتب از بسیط
  ).١٩۶−٢٠۵−٢٢٢، ص٢همان، ج ینا،س (ابن اند نفس خدمت در و اختیار در ابزاری
 مراتب دارای اما است، اجزا از بسیط انسانی نفس نیز متعالیه حکمت پیروان و مالصدرا نظر از

 از بنــابراین. آینــد نمی شــمار بــه نفــس دهنده تشــکیل اجزاء عنوان به نیز مراتب و قوا این. است قوا و
 بــا لحــاظ ایــن از و. اســت بســیط و نیســت اجــزاء دارای انســانی نفــس اسالمی، فیلسوفان دیدگاه

  .دارد بسیار تفاوت »جامعه«
  

  بدن با نفس رابطه. ٣−٢−٢−٢−٣
 مالصدرا که است درست که گفت باید نیز متعالیه حکمت دیدگاه از بدن با نفس رابطه بحث در اما
، ٩همــان، ج یرازی،ش ی(مالصدرا دارد اعتقاد ماده و صورت همانند بدن و نفس اتحادی ترکیب به
گونه که جســم همــان صــورت  او نفس همان بدن و بدن همان نفس است، آن یدگاه) و از د١٠٧ص
 یــههماننــد مــاده و صــورت عالقــه لزوم نفس و بدن ینهمان جسم است. و ب یهو صورت نوع یهنوع

و حــدوِث  یشخصــ یِن در تع یزدارد و نفس ن یازکه بدن در تحققش به نفس ن یا گونه برقرار است به
با ارتبــاِط  یزن یاتحاد یبترک ین)؛ اما ا٣٨٢، ص٨است (همان، ج یازمندبه بدن ن اش ینفس یِت هو

نفس همــان بــدن و بــدن همــان نفــس  یزن یاتحاد یِب ترک یندر ا یرادارد؛ ز یارفرد و جامعه فرق بس
 تــوان ینم» جامعــه« یلو تشــک یکــدیگرافراد بــا  یِب همچنان که اشاره شد، در ترک که یاست درحال

 یحبــه تصــر یــراز ینــًا؛هســتند ع» جامعــه«همان افراد است و افــراد همــان  یناً ع» جامعه«گفت که 
، مســتقل و مجــزا از »جامعــه«اعماِل پرونده  یو حت یتاجل، شخص یات،وجود، ح یمطهر یدشه

 یاتحــاد یبترک یگرِ است. فرق د یاتدر ح» فرد و جامعه«و افتراِق  ییجدا یبه معنا ینافراد است؛ و ا
 یرآن است که در رابطه نفــس و بــدن، بــدن تحــت اراده و تســخ» افراد و جامعه« یبنفس و بدن با ترک

» فــرد و جامعــه«در رابطــه  کــه یدرحال یســتبدن از اراده نفــس ممکــن ن ینفس است و تخلِف اجزا
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و  یستندجامعه خود ن یرِ جامعه هرگز تحت اراده کامل و تسخ یکوجود ندارد و افراِد  یتیوضع ینچن
  جامعه خود اقدام کنند. یهنجارها یهعل توانند یافراد م

  
  قوا با نفس رابطه. ۴−٢−٢−٢−٣
رابطه فرد و جامعه را همســان  یشاناست که ا ینا شود یاستفاده م یمطهر یدشه یفاتآنچه از تأل اما

قوای انسان فی الجملــه در مقابــل  ینکها«آن پنداشته است نه رابطه نفس با بدن.  یرابطه نفس و قوا
وجــود  یقــیوحــدت حق یــککه وحدت وجود ندارد، بلکه  یستن ینا یلاستقالل دارند دل یکدیگر

دارای شــئون مختلــف و  یقــیواحــد حق تیــاح یــندارد کــه ا یقیواحد حق یاتح یکدارد. انسان 
همــان،  ی،(مطهــر» در جنگ و کشمکش هــم هســتند یکدیگربا  یاناً شئون اح ینمتعددی است و ا

بــه  یــراز اوقــات، را تعب یا و جــدال آنهــا در پــاره یکــدیگراستقالل قــوا از  یشان). ا٧٧٢، ص١۵ ج
در  یکــه شــک داند یم یوجدان یامر یزوحدت نفس را ن حال ینو درع نماید یاستقالل قوا از نفس م

که در آن  داند یم یا نوع رابطه یانب یبرا یرابطه نفس با قوا را مثال یشانا ینداشت. بنابرا توان یآن نم
 یدارا یتــا حــدود» اجــزاء«وجــود دارد و هــم  یوحــدِت واقعــ یعنــیاست  یقی، حق»مرکب«هم 

 یشــاندر نگــاه ا» فرد و جامعه«بطه محفوظ است. پس را یزاجزاو کثرت ن یِت استقالل هستند و فعل
 یعنــی». کثــرت«است و هــم  یواقع» وحدت«رابطه باشد که در آن هم  ینهمانند ا یزیچ تواند یم

 .   اند یاستقالل نسب یدارا» اجزا«دارد و هم  یقیوجوِد حق» جامعه«هم 
 و نیســت صــورت بدین آن، قــوای بــا نفــس رابطــه در فیلســوفان دیــدگاه کــه است حالی در این
 ارســطو، نظــر طبــق بــر زیــرا دانســت؛ جامعــه با فرد رابطه همانند را قوایش با نفس رابطه توان نمی
 تسخیر تحت شود، ایجاد خللی نفس وحدت در آنکه بدون نفس مختلِف  قوای مشاییان، و سینا ابن
ر هــای فاعل قوا ایشان نگاه در. باشند می نفس تکوینی والیت و  آنهــا بــر نفــس کــه انــد نفس مســخَّ

بــا رابطــه فــرد و  یا رابطــه ینفــرق چنــ که ی) درصورت۶٠، ص١٣٩۵ یاضی،. (فدارد حقیقی والیت
  جامعه واضح و روشن است.

وحــدتها  یالــنفس فــ«رابطه نفس با قوا،  یرامونپ یهحکمت متعال یروانپ یرشقاعده مورد پذ اما
 یو انســان یــوانیح ی،نبــات یقــوا یعنــیهمه قوا است.  ینکه نفس ع یمعن یناست. به ا »یکل القو
کــه  یســتن جــور ینا: «گویــد یم ینچنــ باره یندرا یمطهر یداند. شه از مراتب و شئون نفس یهمگ

را نفــس لّوامــه و  یگــرکار د یککند،  کار را نفس اّماره می یکجدا داشته باشد، » خود«انسان چند 
کــه  ییناست؛ در آن حــّد پــا ینیحّد پا یکرا نفس مطمئّنه. نه، نفس انسان گاهی در  یگرکار د یک

 یــکنفــس در   ینهمــ». نفس اّماره«شود  اسمش می یست،کند، آنجا که تحت فرمان عقل ن کار می
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کــه خــودش » نفــس لّوامــه«شــود  گــردد، مــی مــی یارترکند و هش را باز می یشها درجه باالتر چشم
اســت کــه  یــنت... امالمت [خــود] معنــی نداشــ یگرکند. اگر دو تا بود که د خودش را مالمت می

 نفس همان اّماره نفس. کند می طی را ها پّله این که است واحد ء شی یک و واحد شخص یک انسان
(همــان،  »هســتند مختلــف درجــات در اینها اّما است مطمئّنه نفس همان لّوامه نفس و است لّوامه
 یــک از اینجــا در. گیــرد صورت اتحادی تا نیست کار در کثرتی هیچ اینجا در پس). ۵٩۶ص، ٣ ج

 بــه نظریــه ایــن همین خاطر به. گردد می لحاظ وحدت دیگر حیثی از و شود می لحاظ کثرت حیث
). ۶٣−۶٢همــان، ص یاضــی،(ف اســت مشــهور نیــز وحــدت در کثرت و کثرت در وحدت دیدگاه
» کثرت«در رابطه فرد و جامعه،  که یموجود باشد. درحال تواند ینم ینجادر ا یقیحق یِب ترک ینبنابرا

» جامعــه«در  یگــراز فــرِد د یهــر فــرد یعنــیجانبه است.  و همه یقیبلکه حق یست،ن یثح یکاز 
همــان  ینــاً ع» جامعــه«ادعا کرد کــه  توان ینم عنوان یچه به ینجاجداست و استقالل دارد. اصًال در ا

تحرکــات و افعــاِل  توانستیم یبود م ینچناگر  یرااند؛ ز»جامعه«قوا و مراتب » افراد«است و » افراد«
. یمبــدان» جامعــه«تــک افــراِد  فعــِل تک یناً را ع» جامعه«دانسته و فعِل » جامعه«فعِل  یناً هر فرد را ع
  .است البطالن واضح فرضی چنین که درحالی
 جامعه اصالت« نظریه در را جامعه و فرد رابطه توان نمی رسد می نظر به فوق تفاصیل به توجه با
 اعتباریــت و جامعــه اصــالت« نظریه در اما کرد، تنظیر قوایش با نفس رابطه به »فرد اصالت عین در
 اصلِی  محذور به هم آن البته که کرد تشبیه قوایش با نفس رابطه به را جامعه و فرد رابطه توان می »فرد

 کــه باشــد خــاطر بــدین شاید. داد قرار پذیرش مورد را آن توان نمی که است دچار فرد بودن اعتباری
 تــوان نمی نظیــری هــیچ »جامعــه بــا فرد« رابطه برای که دارد اشاره آثارش از یکی در مطهری شهید
 فــرد در اال نــدارد وجود نظیرش است، جامعه خود به مخصوص ترکیب یک جامعه ترکیب«. یافت
  ).٣٨ص، ١٣٩۶( »ندارد شبیهی گفت باید درواقع ولی دارد وجود اش شبیه کمی که انسان
  

  . خاتمه۴
داشتن جامعــه بــا عنــوان  یقیبر وجوِد حق یمبن یمطهر یدشه یهنظر یقدق یینمقاله پس از تب ینا در
دانســتِن وجــوِد  یقــیو حق یلاصــ ی، روشن گشــت کــه ادعــا»اصالت فرد یناصالت جامعه در ع«
مطــرح گشــته  یمطهــر یدکه از طرف شه» افراد« یِل و اص یقیاذعان به وجوِد حق یندر ع» جامعه«

  است:  یاست، دچار اشکاالت متعدد
وجوِد  یبه معن» اصالت جامعه«بر  یظاهر است مبن یشانکه از متن آثار ا ییادعا ینا ییسو از
افراِد انسان با هــم را  یِب ترک یشانا ینکهو ا» افراد«توأم با اعتقاد به اصالِت » جامعه« یو واقع یقیحق
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اســتدالل  یچه یاست؛ دارا» جامعه« ینیو ع یقیآن وجوِد حق یجهکه نت داند یم یقیحق یِب ترک یک
  .  یستن یشاناز طرف ا یقینیمستحکم و  یعقل

 و حقیقــی ترکیباِت  قواعدِ  فلسفی، ترکیب انواِع  با مربوط فلسفِی  قواعد با ادعا این دیگر طرف از
 طرف از مقبول قواعدِ  با را ادعایی چنین توان نمی و ندارد سازگاری »کل و جزء« رابطه فلسفی قاعده

  .داد قرار پذیرش مورد مطهری، شهید خود ازجمله اسالمی فیلسوفان
» جــزء و کــل« یــِت اصالت و فعل یعنینوع رابطه خاص  ینا یبرا یشانکه ا یریتنظ یت،درنها و

افراد انسان بــا  یِب ناسازگار است. پس ترک یشناس باب نفس یبا قواعد فلسف یزن دهد یبا هم، ارائه م
ذکر نمــود  یبیعنوان ترک کرد و آن را به یهنفس و بدن تشب یِب به ترک توان یرا نم» جامعه« یلهم و تشک

هســتند. و هــم  یاســتقالل نســب یدارا» اجــزا«است و هــم  یقیو حق یواقع» مرکب«که در آن هم 
اوًال:  یراقابل رد است ز یزن یرتنظ ینآن دانست. که ا یو قوا یآن را همانند رابطه نفس انسان توان ینم
 یلســوفانبــه اعتقــاد همــه ف یــراز گردند؛ ینفس محسوب نم یعنوان اجزا به عنوان یچه نفس به یقوا

اســت کــه  یشخــو یقــوا ینع یزاند و نفس ن نفس یننفس ع ی: قوایاً است؛ ثان یطنفس بس یاسالم
بــرخالف  توانند ینم گاه یچنفس ه یواوجود ندارد؛ ثالثًا: ق» فرد و جامعه«در رابطه  ای یژگیو ینچن

 یــهعل تواننــد یم یمطهــر یدانجام دهند حال آنکه افراِد جامعه به اذعان خود شــه یاراده نفس، عمل
  انقالب کنند.  یشجامعه خو
هــم  یلــیولــو تمث یاستدالل ی،مطهر یدشه ییادعا یبترک یبرا توان یاست و نم ینکه چن حال

در  یزن یمطهر یداند و خود شه کرده یینتب یاسالم یلسوفانکه ف یفلسف یاز مبان توان یذکر نمود؛ نم
 یــریکرد کــه نظ یفتعر یدیو رابطه جد یدکرده است، دست کش یدآثارش، آنها را قبول داشته و تأک

مبنــا و  یــنا» جزء و کل«که در رابطه  یریمهم داشته باشد. پس ناگز تواند یدر عالِم واقع ندارد و نم
  که:  یریمرا بپذ یقانون فلسف
خواهــد بــود. و  یو ذهنــ یاعتبــار» کــل«باشد،  یتفعل یو دارا یقیو حق یواقع» جزء«"هرگاه 

 یــتو بــدون فعل یو اعتبــار یلــیتحل» جــزء«باشــد،  یــتفعل یو دارا یقیو حق یواقع» کل«هرجا 
  ).٢٨٠، ص٧همان، ج ی،خواهد بود" (مطهر

 وقتــی رابطــه ایــن در که گوییم می فلسفی مبنای این طبق بر »جامعه و فرد« رابطه تبیین در پس
 و وجــدانی امــری کــه هســت فعلیــت دارای و حقیقــی و واقعــی وجــودِ  دارای افــرادْ  یعنــی »جزء«

 فعلیــت دارای حقیقــِی  وجــودِ  دارای را اســت جامعــه که »کل« توان نمی دیگر است، انکار غیرقابل
 نفــی معنــای بــه ایــن البتــه و. بــدانیم اعتبــاری وجودِ  دارای را »جامعه« باید ناچار به پس و دانست

  .است بررسی و تحقیق قابل خود جای در که نیست »جامعه« ویژه آثارِ  و قانونمندی
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آن در  یــاندارد که ب یمالحظات یزن یمطهر یدشه یقرآن یها که استدالل یماشاره کن یدانتها با در
 یامــا وقتــ یــرد؛مــورد نگــارش قــرار گ یگــرد یاست که در مجال یستهو شا یستمقاله ن ینا یتظرف
 یــهنظر ینبا ا یو فلسف یعقل یارائه کرد و بلکه مبان یحصح یاستدالل عقل یهنظر ینا یبرا توان ینم

مســئله  یــکموضــوع  یــنا یــرانــافع باشــند؛ ز تواننــد ینم یــزن یمخالفــت دارد، اســتظهارات قرآنــ
  آن حجت باشند.  در یکه ظهورات قرآن یمسئله تعبد یکاست نه  شناسانه یهست
 در کــه دارد متعــددی نقضــی و حلــی اشــکاالت جامعه برای واقعی وجودِ  به شدن قائل اینکه و
  .است تبیین قابل خود جای

 دارای و حقیقــی وجــود »جامعــه« بــرای و دانست قبول قابل را ای نظریه چنین توان نمی بنابراین
  .شد قائل افراد، واقعی وجودِ  عرض در اصالت

    



      ١۶١  جامعه داشتن حقیقی وجود بر مبنی مطهری شهید دیدگاه فلسفی نقد

 

  
  منابع

  
  .نجفی مرعشی: قم ،شفاء)، ١۴٠۴( سینا ابن .١
 علــوم نشــریه ،»یاســتاد مطهــر یــدگاهجامعــه از د یو هست یستیچ«)، ١٣٨٠( یدحم پارسانیا، .٢

  .تابستان، ١۴ش، ۴س ،سیاسی
  .اسراء نشر مرکز: قم خلیلی، مصطفی ،قرآن در جامعه)، ١٣٨٩عبدالله ( ی،آمل جوادی .٣
  .امیرکبیر: تهران ،کالمی و فلسفی علوم فرهنگ)، ١٣٧۵جعفر ( سجادی، .۴
: قــم موســوی، محمــدباقر، ۴ج ،القــرآن تفســیر فی المیزان)، ١٣٧۴( ینمحمدحس طباطبایی، .۵

  .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه
 مؤسســه انتشــارات: قــم ،صــدرایی حکمــت نظــام بــه درآمدی)، ١٣٨٨عبدالرسول ( عبودیت، .۶

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی
 مؤسســه انتشــارات: قــم یوســفی، محمــدتقی ،فلسفی النفس علم)، ١٣٩۵غالمرضا ( فیاضی، .٧

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی
 مؤسســه انتشــارات: قــم ،قــرآن نگــاه از تــاریخ و جامعــه)، ١٣٩٠( یمحمــدتق یــزدی، مصباح .٨

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی
  .درا ص: ران ه ت ،تاریخ فلسفه دیدگاه از اسالمی انقالب،  )١٣٩٧( ی ض رت م مطهری، .٩
  .درا ص: ران ه ت ،قرآن در تاریخ و جامعه)، ١٣٩۶( ــــــــــــ .١٠
  .درا ص: ران ه ت جلد، ٢٨ ،آثار مجموعه)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .١١
 )،آثــار مجموعه ٢(جلد  ،یمانانسان و ا −اسالمی بینی جهان بر ای مقدمه)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .١٢

  درا. ران: ص ه ت
 .درا ص: ران ه ت)، آثار مجموعه ٣(جلد  ،فطرت)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .١٣
 .درا ص: ران ه ت)، آثار مجموعه ۵(جلد  ،منظومه شرح)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .١۴
: ران ه ت)، آثار مجموعه ۶(جلد  جلد، ۵ ،رئالیسم روش و فلسفه اصول)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .١۵

 .درا ص
 .درا ص: ران ه ت)، آثار مجموعه ٧(جلد  ،نجات و اشارات های درس)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .١۶
 .درا ص: ران ه ت)، آثار مجموعه ١٣(جلد  ،مارکسیسم بر نقدی)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .١٧
 .درا ص: ران ه ت)، آثار مجموعه ١۵(جلد  جلد، ۴ ،تاریخ فلسفه)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .١٨

Comment [1سيد]: بررسی مولف و حذف 
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 .درا ص: ران ه ت)، آثار مجموعه ٢١(جلد  جلد، ٢ ،زمان نیازهای و اسالم)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .١٩
 .درا ص: ران ه ت)، آثار مجموعه ٢٢(جلد  ،اخالق فلسفه)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .٢٠
 .درا ص :ران ه مجموعه آثار)، ت ٢۴(جلد  ،مهدی انقالب و قیام)، ١٣٧٣( ــــــــــــ .٢١
  .در ص: ران ه ت، ١٠ج ،مطهری استاد های یادداشت مجموعه)، ١٣٧٨( ــــــــــــ. ٢٢
 احیاء دار: بیروت ،االربعه العقلیه االسفار فی المتعالیه الحکمه)، ١٩٨١( یرازیش مالصدرای. ٢٣

  .التراث


