
 

 
 

 
 عّالمۀ طباطبایی» تفّکر اجتماعیِ «واکاوی و نقد نظرّیۀ 

  *علی شیروانی    
  

  چكيده
، تنها راه دستيابي به دانش مطلوب در جامعـه و تمـدن اسـالمي روي    امة طباطبايياز نظر علّ

عامـل اخـتالف و    −اگـر نگـوييم يگانـه   −تـرين   است. همچنين مهم» تفكّر اجتماعي«آوردن به 
عارفـان،   تشتّت فكري ميان انديشمندان مسـلمان اعـم از اهـل حـديث، متكلّمـان، فيلسـوفان، و      

هايي كه ايشان براي آن برشمرده  با ويژگي» اجتماعيتفكّر «گرداني از تفكّر اجتماعي است.  روي
و است اصطالحي است نامعمول و خاص خود ايشان براي اشاره به ديدگاهي داراي آثـار عميـق   

ـ    ار گونـاگون  گسترده و شايان تأمل و بررسي. در اين مقاله كوشش شده است با مراجعـه بـه آث
گزارشي روشن از ديدگاه ايشان ارائـه شـود،    انتقاديايشان با روش تحليل اسنادي و با رويكردي 

ت آن خاطرنشـان گـردد، تحليـل و نقـدي از آن بـه دسـت داده شـود، و          يـابعاد گوناگون و اهم
  .هاي فراروي آن بيان گردد مانده در آن و پرسش هاي باقي اي از ابهام سرانجام پاره
  فرد و جامعه. ةرابط ياني،وح يِاجتماع يتعقالن يي،طباطبا ةعلّام ي،تفكّر اجتماع: يديواژگان كل
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مه
ّ
  مقد

، گزارشی کوتـاه و »بحثی تاریخی«مائده، در  ۀاز سور ١٩تا  ١۵مۀ طباطبایی پس از تفسیر آیات ّال ع
های گوناگونی که مسـلمانان در بسـتر تمـدن اسـالمی در  اسالمی و مسلک ۀفشرده از تاریخ اندیش

های مختلف حدیثی، کالمی، فلسفی و عرفانی انجامید،  ها و مکتب پیش گرفتند و به پیدایش گروه
بنـدی نهـایی، بـا نگـاهی  ) و در جمع٢٨٣−٢٧١، ص۵، ج١٣٩٠دهـد (طباطبـایی،  به دست می

انـد در  اس روشی که در کشف حقیقت و دستیابی به آن پذیرفتهها را براس شناسانه، این مکتب روش
تمّسـک » ظـواهر دینـی«هایی که برای اثبات دعـاوی خـویش بـه  گروه .١دهد:  سه دسته جای می

یازند؛  دست می» برهان و استدالل عقلی«هایی که برای اثبات دعاوی خویش به  گروه .٢کنند؛  می
شـوند  و کشـف و شـهود متوّسـل می» تصفیۀ َنْفس«ویش به هایی که برای اثبات دعاوی خ گروه .٣

  1).٢٨٢(همان، ص
شـده  گانۀ یـاد هـای سـه اند، و میان گروه آمده این سه شیوه و روش همواره ناسازگار به شمار می

اند که هرچه  همواره نزاع و اختالف و کشمکش وجود داشته است. اینان در َمَثل مانند زوایای مثلث
شود، و به عکـس. البّتـه در ایـن  دو زاویۀ دیگر کاسته می ۀیکی از آنها افزوده شود، از انداز ۀبر انداز
هـا را برطـرف سـازند و میـان دو روش از  انـد ایـن اختالف اند کسانی که درصـدد برآمده میان بوده

ی جمع کنند، اما سـوگوارانه تـالش آنـان نـه تنهـا سـود 3و یا میان هر سه روش 2گانه های سه روش
تر کرده، چندان که دانشـمنداِن  ها را سوزان دارتر و آتش کشمکش ها را ریشه نبخشیده، بلکه اختالف

خردی نسبت داده و عمـوم مـردم نیـز  هریک از این فنون، دیگری را به نادانی یا کفر یا سفاهت و بی
  اند. هر سه گروه را منحرف دانسته و از همگی برائت و بیزاری جسته

  طباطبایی در پایان این بحث نسبتًا طـوالنی عبـارتی دارد کـه شـایان تأمـل و توجـه، مۀ اّما عّال 
در فکـر و اندیشـه و مشـرب و [هـا  این اختالف ۀو سزاوار تبیین و بررسی است و آن اینکه منشأ هم

آن است که اّمـت اسـالمی از همـان روز نخسـت از دعـوت قـرآن بـه تفّکـر  ]رأی میان مسلمانان
) سـرپیچید ]١٠٣عمـران،  آل[به ریسـمان خـدا چنـگ زنیـد و پراکنـده نشـوید اجتماعی (همگی 

  ).٢٨٣(همان، ص
                                                           

الظـواهر الّدینیـة و طریـُق البحـث العقلـی و  ]طریُق [بالجملة فهذه طرٌق ثالثٌة فی البحِث عن الحقائق و الکشِف عنها:  . و١
فس، أَخَذ بکٍل منها طائفٌة من المسلمین (طباطبایی،    ).٢٨٢، ص۵، ج١٣٩٠طریُق تصفیة النَّ

اند میـان ظـواهر دینـی و  فهد حّلی، شـهید ثـانی و فـیض کاشـانی کـه کوشـیده عربی، عبدالّرزاق کاشانی، ابن . مانند ابن٢
اند استدالل عقلی  الّدین ترکه که کوشیده هماهنگی برقرار سازند، یا فارابی و سهروردی و صائنشهودات عرفانی آشتی و 

اند ظواهر دینی را با اسـتدالل عقلـی  را با شهودات عرفانی سازگار کنند، و یا قاضی سعید قّمی و دیگران که تالش کرده
 ).٧٠−۶٨ص ،١٣٨٧؛ نیز ر.ک: همو، ٢٨٣، ص۵، ج١٣٩٠هماهنگ سازند (طباطبایی، 

اند همـاهنگی  سه راه را معتبر دانسته و تالش کرده سینا و صدرالمتألهین و برخی از متفّکراِن پس از وی که هر . مانند ابن٣
 ).٢٨٣، ص۵، ج١٣٩٠و سازگاری آنها با هم را نشان دهند (طباطبایی، 
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سـنت اختصـاص  گردانی از تفّکر اجتمـاعی، بـه اهل البّته به اعتقاد ایشان، این امر، یعنی روی
هایی از همین نـوع در میـان  گرفته و همین امر موجب پیدایش اختالف نداشته و شیعیان را نیز دربر

  ).٧٢، ص١٣٨٧ان گشته است (همو، شیعی
گردانـی از تفّکـر  چیست؟ اّمت اسالمی بـا روی» تفّکر اجتماعی«مۀ طباطبایی از مقصود عّال 

ها را فـراهم  ای از تفّکر را در پـیش گرفـت کـه بسـتر اخـتالف در آرا و اندیشـه اجتماعی، چه شیوه
سـازد و اّمـت  رطـرف میهای فکـری را ب هـا و کشـمکش ساخت؟ چگونه تفّکر اجتماعی اختالف

کند؟ تفّکر اجتماعی بـا آزاداندیشـی چـه ربـط و  اسالمی را به سوی وحدت رأی و نظر هدایت می
نسبتی دارد؟ آیا تفّکر اجتماعی نوعی روش است یا یک نوع بینش یا حّتی نـوعی گـرایش؟ در ایـن 

  کوشیم به بررسی چنین مسائلی بپردازیم. مقاله می
  

  ایی دربارۀ تفّکر اجتماعیمۀ طباطب. سخنان عّال ١
هایی برای آن برشمرده کـه  مۀ طباطبایی در موارِد مختلفی به تفّکر اجتماعی اشاره کرده و ویژگیعّال 

رو، باید نخست به گـزارش سـخنان  این سازد. از ای از جوانب این بحث را روشن می هر کدام جنبه
  گوناگون ایشان در این باب بپردازیم.

مۀ تفّکر اجتماعی در برابر تفّکر انفرادی یا فردی است. از نظر عّال  و نظر. یدر رأ ینیآفر  وحدت
 توانـد بـه اندیشـه و جسـتجو بپـردازد:  گونـه می ای دو لهئطباطبایی، فرد در جامعه در باب هـر مسـ

ــ  بــه .١ ــ. ٢ ؛اجتمــاعی ۀگون انفــرادی. تفّکــر اجتمــاعی بسترســاز وحــدت رأی و نظــر و  ۀبــه گون
ها  ساز تشّتت و اخـتالف آرا و اندیشـه های فکری است و تفّکر انفرادی زمینه فاختال ۀکنند برطرف

روش تفّکر انفرادی، هم اختالفاتی در یک علم پدیـد آمـده ماننـد  ۀنتیج ای است: در در هر جامعه
هایی که در مسائل کالمی در میان شیعه پیدا شده و به مذاهب کالمـی متفـاوت انجامیـده  اختالف

گری و اجتهادباوری) به وجود آمـده، و هـم  هایی که در روش فقهی (مانند اخباری فاست یا اختال
اختالفاتی در میان برخی از علوم با علوم دیگر پیدا شده، مانند بدبینی و اختالفی که میان متکلمـان 

  ).٧٢، ص١٣٨٧و فالسفه و عرفا موجود است (همو، 
مۀ طباطبایی در گفتگوهایی که با هانری کـربن عّال  .یفراموش شدن فرمان قرآن به تفّکر اجتماع

کنـد و ایـن دو را  دارد، حفظ وحدت کلمه در فکر و اعتقاد را در کنار تفّکر کردن اجتماعی ذکـر می
ها در میان شـیعه و بلکـه  پیدایش اختالف ۀشمارد که سرپیچی از آن، اصل و ریش فرمانی قرآنی می

اختالفـات مـذاقی و مـذهبی در میـان شـیعه ... بـه یـک اصـل  ۀهم«عموم مسلمانان بوده است: 
 انناباشـد کـه بـه موجـب آن مسـلم گردد و آن به زمین خوردن دستوری از دستورات قرآن می برمی

  » موّظــف بودنــد کــه تفّکــر اجتمــاعی نمــوده و وحــدت کلمــه را در فکــر و اعتقــاد حفــظ نماینــد
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موجـب شـد » و از دسـت دادن فکـر اجتمـاعیاختالف کلمه «) و البّته این ٧٢، ص١٣٨٧(همو، 
مسلمانان عظمت و شکوهی را که در صدر اسالم در کمتر از یـک قـرن بـه دسـت آورده بودنـد، از 

؛ نیـز همـو، ٧٣دست بدهند و ثروت واقعی و موجودیت حقیقی آنان بـه تـاراج بـرود (همـان، ص
لمانان همــان تفّکــر اصــلی و مهــم مســ ۀ). بنــابراین، از نظــر ایشــان ســرمای٢۵۶، ص٢، ج١٣٨٨

  اجتماعی و وحدت کلمه در اندیشه و باور بوده است.
مۀ طباطبایی در جـایی دیگـر، در پاسـخ بـه عّال  .یستدر مورد افکار ن یریگ یرأ یتفّکر اجتماع
ترین اسباب اّتفاق، فکر اجتماعی است، نه آنکـه  یکی از مهم«کند که از نظر وی  یک نقد، بیان می

کید می١٩١، ص١٣٨٧(همو، » فکر انفرادی بوده باشد ها اختالف ۀمنشأ هم کند که مـراد  ) و نیز تأ
ـف از چنـد صـد میلیـون نفـر «ایشان از تفّکر اجتماعی آن نیست که  عاَلم اسالم یک پارلمانی مؤلَّ

مسلمان، با صدها هزار نفر دانشمنِد چیزفهِم مسلمان تشکیل دهد تا هر نظرّیه که به ذهن یک نفـر 
  (همان). » کند، در آنجا مطرح نموده و رأی گرفته، بر طبق آن اعتقاد نمایند مسلمان خطور

  ». تقریب افکار یک جامعه«بلکه راهی است به سوی 
یافتـه و پیشـرفتۀ   از نظـر ایشـان، جوامـع توسـعه .یفـرد ّیتبر هو  یجمع ّیتمقّدم دانستن هو 

  های راقـی  در طرز تفّکـر جامعـه«رو، اگر  اند و از این تفّکر اجتماعی را در پیش گرفته ۀمعاصر شیو
گـردد (همـان). مـثًال در کشـور  تأّمل کنیم، معنای فکر اجتماعی روشـن می» امروزی ]و پیشرفتۀ[

یک نفر انگلیسی اّول انگلیسی «انگلیس، هوّیت مّلی فرد بر هوّیت صنفی و شخصی او تقدم دارد: 
نویس. اّول انگلیسی است و بعد یک مرِد زن  ت، پس از آن یک نفر کارمند دولت یا مثًال روزنامهاس

  ).١٩٢(همان، ص» دار. اّول انگلیسی است، بعد دارای شئونات دیگر و بچه
اند، هوّیت و مصالح جمعی خود را بر هوّیت و مصالح صنفی  مردمی که دارای تفّکر اجتماعی

دارنـد. اّمـت اسـالمی نیـز اگـر  صنفی را بر هوّیت و مصالح فردی مقّدم میو نیز هوّیت و مصالح 
کرد و چون اّمتی است که بر محـور عقیـده و ایمـان  گونه عمل می دارای تفّکر اجتماعی بود، همین

دارای فکر و  −فقط براساس وحدت زبان، نژاد، سرزمین و مانند آن  و نه−اسالمی شکل گرفته است 
پیچید، افکـاری بـود کـه از روح اسـالم  افکاری که در مغزهای ما می«گشت و  یای واحد م اندیشه

و روش روشن خود، [پیروان خود را] به یک راه سـوق  ککرد و البّته اسالم [نیز] با روح پا ترّشح می
  (همان).» کند، نه به صد هزار [هدف] دهد، نه به صد راه و به یک هدف هدایت می می

را در کنار » یک مغز متفّکر کّلی«مۀ طباطبایی داشتن عّال  .یجمع دسته ۀثو مباح یتفّکر اجتماع
توان گفت از نظـر ایشـان، اّمتـی کـه دارای تفّکـر  دهد (همان) پس می اجتماعی فکر کردن قرار می

ای که  اجتماعی است، در واقع، دارای یک مغز متفّکر کلی است. همچنین به اعتقاد وی، در جامعه
دانـد  خود می ۀاکم است، هریک از افراد سود و زیان خود را در سود و زیان جامعتفّکر اجتماعی ح
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اجتمـاع  یگـر،د یرو به تعب یجمع دسته ۀبا مباحث یدرا نبا یتفّکر اجتماع گردد یمعلوم م ینجا(همان). از ا
موارد از لوازم تفّکـر  یدر بعض ی،اجتماع در بحث و کنجکاو«شمرد، هرچند  یکیدر بحث و پژوهش 

  .یستن یجمع دسته ۀصرفًا مباحث یتفّکر اجتماع ین،). بنابرا١٩٣(همان، ص 1»است یاجتماع
َ ا أَ ي« ۀمۀ طباطبایی در تفسیر آیعّال  .یمرابطه و همبستگ وا وَ رابِطُوا يا الَّذهيُّ وا وَ صابِرُ ُ ربِ نُوا اصْ نَ آمَ

وا ا قُ لَّ  هللاَوَ اتَّ ونَ كُ لَعَ لِحُ فْ را کـه در ایـن آیـه مؤمنـان بـه آن » مرابطه«) مقصود از ٢٠٠عمران،  (آل »مْ تُ
داند، یعنی برقراری ارتباط و پیوند میـان نیروهـا و کارهـای  می» ایجاد جماعت«اند  فراخوانده شده

» رابِطُوا«). از نظر ایشان، ٩٢، ص۴، ج١٣٩٠مؤمنان در همه شئون حیات دینی خود (طباطبایی، 
این همبستگی در همه شئون با تفّکر اجتماعی ارتبـاطی تنگاتنـگ ». شته باشیدهمبستگی دا«یعنی 

معنا که تفّکر اجتماعی بستر فکری و فرهنگـی مناسـبی را بـرای پیونـد   دارد و مولود آن است، بدین
سازد و وحدتی انداموار (ارگانیک) میان آحاد جامعه  طبیعی نیروها و کارهای آحاد جامعه فراهم می

  ای باشد، وحدتی مکانیکی خواهد بود. آورد و بدون آن، اگر هم پیوند و یکپارچگی پدید می
مۀ طباطبـایی از تفّکـر اجتمـاعی، بایـد سـخنان وی در بنابراین، برای روشن شدن مقصود عّال 

در جامعۀ اسالمی، بـه » مرابطه«گوییم. وی در توضیح  در جامعۀ اسالمی را نیز باز» مرابطه«تبیین 
). از جملـه، پـس از اشـاره بـه ١٣٣−٩٢پردازد (همان، ص در قالب پانزده بخش میبحثی مفّصل 

های روحی انسانی  مانند دیگر ویژگی−اینکه آدمی نوعی است اجتماعی و نیز اینکه اجتماع انسانی 
گوید: اسـالم یگانـه دینـی  دائم در حال تکامل است، می −که با علم و ارادۀ انسان در ارتباط است

حًا بنیان خود را بر اجتماع نهاده و هیچ شأنی از شئون اجتماع را واننهاده اسـت. ایـن است که صری
)؛ و اساسـًا اّولـین ٩۴شمار انسانی را در قالب اجتماع ریخته است (همان، ص دین همۀ َاعمال بی

اسـالم ندا در مورد اعتنا به امر اجتماع و توّجه به اینکه آن را باید موضوعی مستقل قرار داد از سوی 
کنند و به بنا کـردِن جامعـه براسـاس  بلند شده است. آیات قرآن کریم به اجتماع و اّتحاد دعوت می

  ). ٩۵دهند (همان، ص اّتفاق و اّتحاد فرمان می
مۀ طباطبایی، ارتباط بین افـراد و جامعـه از قبیـل ارتبـاط از نظر عّال  ربط و نسبت فرد و جامعه.

های اجزای خود دارد. در اثر این رابطـۀ  هایی افزون بر ویژگی ویژگیی است که »کّل «میان اجزاء با 
سـان، ایشـان نـوعی اصـالت  آید. بدین حقیقی میان فرد و جامعه، وجود دیگری در جامعه پدید می

هـایی از قبیـِل  ها نیز بـه ویژگـی گوید: به همین دلیل، قرآن برای اّمت و می 2برای جامعه قائل است
                                                           

گونـه کـه در  ، آن»جمعی تفّکـر دسـته«بـه ) ٢٨٣، ص۵، ج١٣٩٠(طباطبـایی، » التفّکر اإلجتماعی«رو، ترجمۀ  . از همین١
 )، ترجمۀ دقیقی نیست. ۴۶٠، ص۵، ج١٣٧۴آمده است (طباطبایی،  المیزانترجمۀ 

آید،  ای پدید می گوید: بنابراین نظرّیه، در اثر تأثیر و تأّثر اجزا، واقعّیت جدید و زنده . استاد مطّهری در توضیح این نظر می٢
اراده و اندیشۀ فردِی افراد، روح جدید و شعور و وجدان و اراده و خواست جدیـدی بـه  بر شعور و وجدان و یعنی عالوه
 ).٣٣٩، ص٢، ج١٣٧١آید که بر شعور و وجدان افراد غلبه دارد (مطّهری،  وجود می
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عمل (کتاب)، طاعـت، معصـیت، و ماننـد آن قائـل شـده  سرنوشت یا نامۀ وجود، سرآمد (اجل)،
  ). ٩۶است (همان، ص

به هر حال، الزمۀ این امر پدید آمدِن نیروها و آثار اجتماعِی نیرومندی است که بر نیروها و آثار 
و  دارد وحّتی نیروی فکـر گردد و فرد را به پیروی از خود وا می چیره می −در صورت تعارض−فردی 

ای که پرداختن به تربیت اخالق و غرائز در فرد در برابر اخالق و  گونه کند، به ادراک را از او سلب می
ترین احکـام و شـرایع خـود را  رو، اسالم مهم این غرائِز معارِض جامعه تقریبًا هیچ سودی ندارد. از

  ). ٩٧اجتماع وضع کرده است (همان، ص براساس
  حکومـت اسـالمی؛  .١احکام و شرایع سه طریـق اندیشـیده اسـت:  البّته اسالم برای حفظ این

اینکه هدف جامعۀ اسالمی را (کـه ماننـد هـر جامعـۀ  .٣فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر؛  .٢
دیگری ناچار باید دارای هدفی مشترک باشد) سعادت حقیقی، یعنی قرب و منزلت در نزد خـدایی 

  داده است (همان).  پنهان نیست، قرار که ِسّر نهاِن انسان نیز از دید او
یگانه شعار اسالم پیروی از حّق در نظـر  .یبا جوامع کنون یاسالم ۀتفاوت شعار و هدف جامع

و عمل است، اّما شعار جامعۀ متمّدن کنونی پیروی از نظر و خواست اکثرّیت است؛ و این دو شعار 
سعادت حقیقِی عقلی است و هدف موجب اختالف در هدف گردیده است: هدف جامعۀ اسالمی 

)؛ ١٠١های کنونی صرفًا تمّتع از مواهب ماّدی (و وانهادِن سعادت روحی) است (همان، ص جامعه
  ).١٠۴و این از نظر اسالم البّته جز شقاوت نیست (همان، ص

هـای پیشـرفته  ایشان این امر را که در مّلت .یو تفّکر اجتماع یشرفتهپ یها مّلت یاخالق یلفضا
صفا و امانتداری و خوشرویی وجود دارد، اّما در برخی از ملل دیگر چنین  اتی همچون صدق وصف

شرق توان تفّکر اجتماعی ندارند و فقـط بـه نحـو  مِکند که متفّکراِن ما اقوا گونه تبیین می نیست، این
انـد کـه بـا د کنند؛ یعنی هر کدام از ما خود را موجودی جدا و مستقل از همۀ اشیا می فردی فکر می

که واقعّیت خـالف  الیح اشیا و افراد دیگر، ارتباطی که با استقالل او منافات داشته باشد ندارد (در
اّما کسـی کـه  ؛اندیشد این است). آنگاه جز به جلب منافع به سوی خود و دفع زیان از خویش نمی

داند و خیر جامعـه  دارای تفّکر اجتماعی است خود را جزئی جدانشدنی و غیرمستقل از جامعه می
  بیند.  را خیر خود، و شّر جامعه را شّر خود می

حکایت حال افراد جامعۀ انسانی وقتی که دارای تفّکر اجتماعی باشند  حال فرد و جامعه. یلتمث
اند. این اعضـا و قـوا  حکایت اعضا و قوای متعّددی است که با ترکیب شدنشان انسان را پدید آورده

شـود کـه  بخشد. ایـن موجـب مـی اند که وحدتی حقیقی (انسانّیت) به آنها می دارای نوعی اجتماع
در ذیل استقالل انسان محو گردد. هر کدام از آنها در برابـر اشـیا و  −ذاتًا و فعالً −استقالل همۀ آنها 

خواهـد، اّمـا در رفتـار  دهد که انسان می انجام می −نیک یا بد−امور خارج از انسان همان کاری را 



                                                                   ۵۵طباطبایی عّالمۀ »اجتماعِی  تفّکر« نظرّیۀ نقد و واکاوی

 

افتد که به هم زیان برسانند یا از یکدیگر زیان ببینند. افراد جامعۀ انسـانِی  مدیگر کمتر اّتفاق میبا ه
تـوان  اند و حکمی که در مورد هر فرد می دارای تفّکر اجتماعی نیز دارای حرکت و سیِر واحِد جمعی
وکـار و بـدکار رو، صالح و فاسد یا نیک این کرد حکمی است که در مورد جامعۀ او صحیح است. از

  ).١٠۵−١٠۴بودِن این افراد به صالح و فاسد یا نیکوکار و بدکار بودِن جامعۀ آنان است (همان، ص
یابـد کـه هـدف و  جامعه تنها در صورتی تحّقق مـی اخالق و معارف. ّیتهدف جامعه و وضع

که در همـۀ غایِت واحِد مشترکی میان افراد آن وجود داشته باشد. هدف به منزلۀ روح واحدی است 
بخشد. در جوامع غیردینی، هدف همان هـدِف  جوانب جامعه سریان دارد و نوعی وحدت بدان می

طـور انفـرادی) اسـت کـه عبـارت  زندگی دنیوی برای انسان (اّما البّته به نحو مشترک بین افراد نه به
  مندی از مزایای حیات ماّدی به نحو اجتماعی.  است از بهره
بردارند، وگرنه، کـار  یشخو یمستلزم آن است که افراد دست از خودکامگ یاجتماع یمند البّته بهره
اند و به حکومت آن تن  آورده یبه وضع قانون رو یانسبب، آدم ین. به همیدخواهد انجام یبه نزاع و نابود

  که:  آید یبه دست م ینجااند؛ و از ا را به مرکز قدرت سپرده ینُمفاد قوان یاند و ضمانت اجرا داده
  کند؛  ها را تعدیل و محدود می ها و افعال انسان قانون چیزی است که اراده ،اّوالً 
رو،  ایـن ای که قانون در آن حـاکم اسـت در بیـرون از محـدودۀ آن آزادنـد. از افراِد جامعه ،یاً ثان

بـه اینجـا  پردازند و لذا امروزه وضع این دو امر مهم قوانیِن موجود به امر معارف الهی و اخالق نمی
 مِآیند که قانون درآوَرد؛ و بدین ترتیب، معارف الهی و مکار رسیده که به همان قالب و صورتی درمی

آیند و دیر یـا زود تبـدیل  با قانون از دِر مصالحه و موافقت درمی −به حکم تبعّیت از قانون−اخالق 
بینیم سیاست هر  که می گردند. نیز به همین سبب است به رسومی ظاهری و فاقد صفای معنوی می

  ؛کند روز به نحوی با دین بازی می
این شیوه خالی از نقص نیست. از جمله گرایش منبع قدرت بـه اسـتبداد و پنهـان مانـدن  ،ثالثاً 

  نقض قانون برای مجریاِن آن.
تر از زندگی ماّدِی دنیوِی او، و شامل حیات ُاخروی که همـان  اّما اسالم زندگِی آدمی را گسترده

کـه همـه بـه −بیند که در این حیات چیزی جـز معـارف الهـی  داند، و می ندگی حقیقی است میز
اخالق و پاکِی َنْفس از همۀ رذائـل  مِسودمند نیست، و این معارف جز با مکار −گردند توحید برمی
گردد مگر به واسطۀ زندگِی صالحانۀ مبتنی بر عبادت  اخالق تکمیل نمی مِماند و مکار محفوظ نمی

عدالِت اجتماعی.  براساسخدای متعال و تسلیم به آنچه مقتضای ربوبّیت اوست و رفتار با مردمان 
 یابـد  یابـد و بـه واسـطۀ آن وحـدت مـی آن جامعۀ بشری تکـّون مـی براساسرو، هدفی را که  این از
د توحید وضع کرده است و تنهـا بـه تعـدیل و محـدو براساسدانسته و قوانین خود را » دین توحید«

 را یکـوکرده و معارف حّق و اخـالق ن یمتتم ّیاتها و اعمال اکتفا نکرده، بلکه آن را با عباد ساختِن اراده
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 و ضمانِت اجرای ایـن امـر را نخسـت بـر عهـدۀ حکومـت اسـالمی و سـپس  1؛بر آن افزوده است
جامعـه نهـاده بر عهـدۀ  −از طریق تربیت شایستۀ علمی و عملی، و امر به معروف و نهی از منکر−

  ).١٠٩−١٠٧، ص۴، ج١٣٩٠است (طباطبایی، 
باشد چراکه اخـالق  ینبر اخالق بر یمبتن یداثر، و ثمربخش باشد با یآنکه برقرار، دارا یقانون برا

و سنن خود را براسـاس  یناسالم قوان یل،دل یناست. به هم یجا و در همه حال با آدم است که در همه
مربوط بـه اعمـال بـر  ینضمانت قوان یرااست، ز یدهکوش یارمردم بر آن بس یتاخالق بنا نهاده و در ترب

 یعنـی یسـت،ن یدضمانت است و ضامن آن جز توح یازمندهم ن یکواخالق است. البّته اخالق ن ۀعهد
و  یـدهآفر یـافتنو سـعادت  یدنبه کمال رسـ یُحسنا که خلق را برا یاسما یدارا یکتای یباور به خدا

و بـد را پـاداش و  یـکو اعمال ن دارد یرا دشمن م یو شّر و تبهکار دارد یرا دوست م یکوکاریو ن یرخ
 یلۀدر کـار نباشـد، وسـ −اسـت یـدکـه از شـئون توح−که اگر باور به معـاد  یداستو پ دهد؛ یم یفرک

  ).١١١−١١٠از هوا و هوس افراد وجود نخواهد داشت (همان، ص یریجلوگ یبرا یمستحکم
کیـد مـیعّال  و معارف. یدبودن اسالم در عقا یاجتماع کنـد کـه  مۀ طباطبایی باز بر این نکته تأ
معارف، چه مکـارم اخـالق، و چـه احکـام و  هایش، چه عقاید و ابعاد و شئون آموزه ۀاسالم در هم

اجتماعی است و بـر ایـن  ۀقوانین مربوط به اعمال عبادی، معامالتی، و سیاسی، دارای رنگ و صبغ
). یکی از شـئون اجتمـاعی ١٢۶، ص۴، ج١٣٩٠هد قرآنی فراوانی وجود دارد (طباطبایی، امر شوا

تر شـدن مقصـود ایشـان از تفّکـر  و در اینجا برای روشن 2اسالم اهتمام آن به تفّکر اجتماعی است
معـارف  خصـوص عقایـد و اجتماعی، به گـزارش آنچـه وی در تبیـین اجتمـاعی بـودن اسـالم در

  باره چنین است: پردازیم. حاصل سخن ایشان در این می بنیادینش آورده است
خواند و بر این  آید، اسالم مردم را به دین فطرت می که از بسیاری از آیات قرآن کریم برمی چنان

کید می کند که این دین، حّق روشن و نابی است که هیچ شک و تردیدی در آن نیست. تکیـه  نکته تأ
هـا و  به آن، نخستین گام به سوی ایجـاد انـس و همـدلی بـا فهم بر حّق بودن اسالم در مقام دعوت

فهمنـد و  هایی که دارند؛ همگـی می اختالف ۀهای مختلف مردم است، زیرا مردم با وجوِد هم درک
  ».از حّق باید پیروی کرد«پذیرند که  می

) بـر آنـان در گام دوم، قرآن کریم کسانی را که حّق برایشان روشن نگردیده و بّینه (دلیل روشـن
اقامه نشده و حجت برایشان آشکار نگشته است، هرچند آن را شنیده باشند (جاهل قاصر) در عـدم 

                                                           
 های این دین ارتباط وثیق همۀ اجزای آن با یکدیگر است، ارتباطی که بـه وحـدت کامـل میـان ترین ویژگی . یکی از مهم١

خواند جاری است، و روح  ای که این دین بدان فرا می اجزا انجامیده است؛ بدین معنا که روح توحید در اخالق کریمانه
اند سریان دارد. بنابراین، همۀ اجزای دین اسالم اگـر خالصـه شـوند، بـه  اخالق در اعمالی که افراد جامعه بدان مکّلف

 ).١٠٩، ص۴، ج١٣٩٠شود (طباطبایی،  ، همان اخالق و اعمال میگردند و توحید اگر تفصیل یابد توحید باز می
  به بعد.  ١٢٨، ص١٣٨٢زاده،  . برای بحثی راجع به برخی از شئون اجتماعی اسالم، ر.ک: اژدری٢
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شـناختِن  یتبـه رسـم یانگرِ امر ب ین). ا٩٩و نساء،  ۴٢(ر.ک: انفال،  شمارد یاسالم معذور م یرشپذ
در معـارف  یشیاند تفّکر و ژرف یبرا یستگیاست که در خود شا یهر کس یکامل برا یشِی حّق آزاداند

  .است تعّقل و تفّکر به افراد ترغیب و تشویق از سرشار قرآن آیات گذشته، این از. بیند یم یند
آیـد کـه  اکنون این مسئله پیش مـی رفع آن. یاسالم برا ییجو  عوامل اختالف در معارف و چاره

افـراد در  ِهـماین امر موجب اختالف فشرایط و عوامل درونی و بیرونِی افراد بسیار متفاوت است و 
هایی کـه جامعـۀ  شود افراد جامعـه در همـان پایـه گردد و این سبب می مورد اصول معارف دین می

  اسالمی بر آن بنیان نهاده شده است دچار اختالف شوند.
آیـد  شناسـی بـه دسـت می شناسـی، اخـالق، و جامعه اّما باید گفت: با توجه بـه آنچـه از روان

گـردد کـه اسـالم بـرای  می دو انسان در فهم و پذیرش یک حقیقت به یکی از امور زیر باز اختالف
  جویی کرده است:  همۀ آنها چاره

خوها و ملکات نفسانی (فضایل و رذایل). ملکات و صفات نفسـانی بـه  و  اختالف در خلق .١
در علوم و معارف آدمـی  آورد، تأثیر فراوانی لحاظ استعدادهای گوناگونی که در ذهن آدمی پدید می

  ؛دارد. برای نمونه، داوری و درک و فهم انسان منصف معتدل با انسان سرکش لجوج یکسان نیست
اختالف در افعال و اعمال. عمل مخالف حّق، مانند گناه و هوسـرانی و نیـز انـواع اغواهـا و  .٢
ها و  رای رخنه کـردن شـبههکند و ذهن وی را ب های نادرست را به آدمی تلقین می ها، اندیشه وسوسه

  ؛سازد رسوب آرای باطل در آن آماده می
مناسـب و نداشـتن نشینی و دوری از مرکز و دسترسی  اختالف در عوامل بیرونی، مانند بادیه .٣

که مانع  1ای اندک و همراه با تحریف)، و یا کندذهنی و ضعف اندیشه گونه کامل به معارف (مگر به
  گردد. نحو درست می درک و فهم حقایق دینی به

اسالم در هر سه زمینه برای رفع یا کاهش حداکثری اختالف میان مردم جامعـه در فهـم و درک 
خوهای مانع فهـم و ادراک) را بـا تربیـت  و  جویی کرده است: امر نخست (خلق معارف دینی چاره

)، و امـر دوم ۶٩؛ عنکبوت، ١۶؛ مائده، ٣٠دینی و اخالقِی متناسب با معارف حّق (ر.ک: احقاف، 
داشتِن مداوِم دعوت دینی، امر به معروف و نهـی  (کردارهای ناروا) را با موظف کردن جامعه به برپا

)، و امـر سـوم (دوری از ٧٠افکنان (انعـام،  )، و دوری از منحرفان و شبهه١٠۴عمران،  از منکر (آل
دارا در دعـوت و تربیـت سـازی تبلیـغ و نیـز رفـق و مـ مراکز علمی و ضعف اندیشه) را بـا عمومی

) که با هر کس درخور استعداد و ظرفیتش سخن گفته شود. حاصل آنکه اسالم برای ١٠٨(یوسف، 
                                                           

توان از عوامل بیرونی برشمرد، مگر آنکه مقصـود از عوامـل بیرونـی صـرفًا عوامـل  . البّته کندذهنی و ضعف اندیشه را نمی١
 ختیاری باشد. غیرا
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برطرف کردن و یا درمان عوامل اختالف فکری در عقاید و اصول ایمانی تدابیری اندیشیده است که 
  اختالف را به حداقل برساند.

هـای مـذکور،  جـویی چاره ۀتر از هم اما باالتر و مهم حّل اختالف. راه ینتر  مهم یتفّکر اجتماع
مقّرر ساختِن یک فرمان و قاعدۀ اجتماعی برای جامعۀ اسالمی است و آن موّظف بودِن مسـلمانان 

هاسـت کـه ایـن امـر آنـان را از  به پیروی از راه راست (صراط مستقیم) و پرهیز از پیـروِی سـایر راه
اسالم بـه آنـان  ).١۵٣کند (انعام،  تفاق را در میانشان تضمین میدارد و اتحاد و ا پراکندگی نگاه می

دستور داده است که همگی به ریسمان خدا (یعنی قرآن و یا قـرآن و پیـامبر هـر دو) چنـگ زنیـد و 
  ).١٠٣عمران،  پراکنده نشوید (آل

ند و شـو یکپارچـهمجتمع و  ینکه بر معارف د خواهد یاز مسلمانان م یادشده یاتدر آ یمقرآن کر
  و تعّلـم در هـم یمزنند و همبسته و مرتبط سـازند و در تعلـ یوندپ یکدیگرخود را با  های یشهافکار و اند

 یساختن اخـتالف و پراکنـدگ کن یشهر یآمده، برا یدپد ۀتازه و شبه یشۀو در مواجهه با هر اند یزند،آم
 کننـد، یکـه در آن تـدّبر م یقرآن و تدّبر در آن پنـاه برنـد: تـدّبر در قـرآن و مراجعـه بـه کسـان یاتبه آ

 دادن ارجـاع است همچنین و) ۴٣ نحل،؛ ۴٣ عنکبوت،؛ ٨٢. (نساء، دارد یبرم یانها را از م اختالف
  ).  ١٣٠−١٢۶، ص۴، ج١٣٩٠ یی،)؛ (طباطبا٨٣ و ۵٩ نساء،؛ ۴۴(نحل،  اسالم گرامی پیامبر به

 یفـ یاالجتمـاع تفّکرال صورةُ  فهذه«گوید:  مۀ طباطبایی در پی این بحث نسبتًا مشروح میعّال 
  ).١٣٠(همان، ص» گونه است شکل و شیوۀ تفّکر اجتماعی در اسالم این ؛االسالم

وحدت فکری و اعتقادی جامعۀ  ۀآیا آموزۀ تفّکر اجتماعی که مای .یشیو آزاداند یتفّکر اجتماع
اسـالمی  ۀاسالمی است با آزاداندیشی ناسازگار نیست و مانع جریان آزاد فکـر و اندیشـه در جامعـ

گونـه کـه بـر حفـظ و پاسداشـت  شود؟ پاسخ عالمه منفی است. از نظر وی قرآن کریم همـان نمی
کید دارد، آزادی کامل در فکر و اندیشـه را نیـ ز بـرای مـردم ُمجـاز و روا معارف الهی خاص خود تأ

های دین تفّکر کنند و  حقایق و آموزه ۀشمارد. اما چگونه؟ پاسخ آن است که مسلمانان باید دربار می
در معــارف آن اجتهــاد ورزنــد، امــا تفّکــر و اجتهــادی بــا اجتمــاع و همبســتگی (تفّکــر و اجتهــاد 

ها برای ایشان پدیـد آیـد یـا  ف و آموزهای از این معار ای در پاره اجتماعی)؛ و اگر در این میان شبهه
کسی رأیی مخالف با آن معارف پیدا کند، باکی نیست؛ تنها چیزی کـه در ایـن هنگـام بـر وی الزم 

خود را در بحث و پژوهشی اجتماعی بـر قـرآن کـریم عرضـه کنـد و اگـر  ۀاست آن است که اندیش
اش  د ساخته عرضه بدارد تـا شـبههمشکل برطرف نشد، آن را بر پیامبر یا کسی که وی جایگزین خو

 ۀاز سـور ١٨ ۀبر وی آشـکار گـردد. آیـ −در صورِت نادرست بودن−برطرف، یا نادرستی دیدگاهش 
  زمر شاهدی بر این مدعاست. 
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البّته آزادی فکر و عقیده بدین معنا نیست که فرد ُمجاز است پیش از بحث و پژوهش یاد شـده، 
بروز اختالف و پراکندگی در جامعۀ  ۀتبلیغ کند، چراکه این امر مایشبهه و یا رأی خویش را ترویج و 

  گردد.  های آن می مسلمانان و سست شدن بنیان
توان هم راه را برای رشـد  ای است که با آن می گوید: این روش، بهترین شیوه سرانجام ایشان می

ت شخصـِی حیـا −بـه واسـطۀ حفـظ وحـدت−و ارتقای فکری جامعه به نحو درست گشود و هم 
  ).١٣١−١٣٠، ص۴جامعه را حفظ کرد (همو، ج

  
  . تحلیل و نقد٢
ر اجتماعی یا ابعاِد گوناگون آن١−٢

ّ
  . معانی مختلِف تفک

شـود کـه تفّکـر  مۀ طباطبایی دربارۀ تفّکر اجتماعی گفته است گاه این نکته فهمیده مـیاز آنچه عّال 
گاهی و بینش دربارۀ رابطۀ فرد و جامعه  است، و عبارت است از پی بـردن بـه ایـن اجتماعی نوعی آ

نیـاز نیسـت.  حقیقت که انساْن جزئی جداناشدنی و غیرمستقل از جامعـه اسـت و هرگـز از آن بـی
پیداست که نتیجۀ پی بردن به این حقیقت اهّمّیت دادن و توّجه به امر اجتماع و تأثیر قاطع جامعه بر 

انـد کـه هـر کـدام از مـا  ا هستند بر ایـن عقیـدهفرد است. کسانی که فاقد تفّکر اجتماعی بدین معن
  موجودی جدا و مستقل از جامعه است. 

آیـد کـه تفّکـر اجتمـاعی نـوعی گـرایش و دغدغـه یـا  گاه نیز از توضیحات ایشان چنین برمـی
است و آن عبارت است از مقّدم دانستِن خیر و صالح جامعه و همدلی و همدردی با افراد » روحّیه«

به امور آنان، و به تعبیری، خیر و شّر جامعه را خیـر و شـّر خـود بـه شـمار آوردن و  جامعه و اهتمام
ای  های فردِی خود دانستن. مـثًال تحّقـق تفّکـر اجتمـاعی در جامعـه های جامعه را خواسته خواسته

مسلمان مستلزِم آن است که هر فرد نخست مسلمان باشد و سـپس فـالن شـخص، فرزنـد بهمـان 
انـد تنهـا در  شغل، و مانند آن. کسانی که از تفّکر اجتماعی بدین معنا محـروم شخص، دارای فالن

  اند. فکِر جلب منافع به سوی خود و دفع زیان از خویش
و سرانجام گاه تفّکر اجتماعی به مثابۀ روشی برای اندیشیدن و تحقیق و بررسی به منظور کشف 

هـا، و  رتبط و همبسته ساختِن افکار و اندیشهشود، روشی که در آن، پیوند زدن و م حقایق نمودار می
اندیشی و تفّکر گروهی، البّته با محورّیت قرآن و سـّنت، الزمـۀ کـار اسـت. بـر ایـن  به تعبیری، هم

اساس، همگان باید برای فهم معارف دین از دیگران کمک بگیرند و به دیگران کمک کنند. آنان کـه 
هایی که به نحوی بـا  ند درصدِد آن نیستند که در آرا و نظرّیهشده را فاقد تفّکر اجتماعی به معنای یاد

  کتاب و سّنت ارتباط دارد، به واسطۀ هرگونه تماّس ممکن، از بروز اختالف نظر جلوگیری کنند. 



                         ١٣٩٨بهار و تابستان / ٢١ش/ ١١سعلوم اجتماعی/ اسالم و    ۶٠

  

مۀ طباطبایی به سه معنا برای تفّکر اجتماعی قائل بوده و در هرجا آن را به معنایی به کـار آیا عّال 
 برده است؟ 

آید که مقصوِد وی از این اصـطالح،  تأّمل در موارد کاربرد این اصطالح در سخنان وی برمیاز 
ای مشـّخص  ای فکری، مبتنی بر اصـولی خـاص و دارای نتیجـه ی مختلف، بلکه منظومها  نه معانی

یر های مختلِف این منظومه، یا به تعب بنابراین، معانی مختلفی که یاد کردیم در واقع جنبه بوده است.
گاهی از رابطۀ حقیقی فرد و جامعه و پی بردن به آن  دیگر، مراحل و ارکان آن که » روح جمعی«اند: آ

آیـد و توّجـه بـه تـأثیر بالمنـازِع جامعـه بـر فـرد و  در اثر ترکیب افراد و تکّون یافتِن جامعه پدید می
 ککنـد و ضـرر یـ شود فرد نفع خود را در نفع همگان طلب وابستگی شدید فرد به جامعه سبب می

فرد را ضرر همه بداند و دغدغۀ دیگران را داشته باشد و همدلی و همدردی با دیگران در افراِد جامعۀ 
اسالمی نهادینه گردد، و هر کس خود را مسئول جامعه بداند. آنگاه (با پدید آمدِن بیـنش و گـرایش 

اجتهاد جمعی، فهم و اندیشۀ خـویش  آید که افراد با تفّکر و شده) شرایط برای این امر فراهم می یاد
  از معارف دین را وحدت بخشند و از اختالف و تفرقه در این زمینه در امان مانند.

ای مسلمان، تفّکر اجتماعِی مطلوب اسالم تحّقـق  توان گفت در جامعه بنابراین، در صورتی می
فرد به جامعه واقف باشـند و  سو، افراد چنان آموزش یافته باشند که به وابستگی یافته است که از یک
صالح جامعه را بر خیر و صـالح خـود مقـّدم  ای تربیت شده باشند که خیر و گونه از سوی دیگر، به

بدانند و سرانجام، با اجتهاد و تفّکر جمعی، معارف دین را از کتاب و سّنت بـه دسـت آورنـد؛ و بـه 
 −مۀ طباطبـاییابتکاری و تازۀ نظرّیۀ عّال  و اساسًا نکتۀ−ترین جنبۀ تفّکر اجتماعی  رسد مهم نظر می

سّنت و تدّبر در آن به شیوۀ جمعی و داشتن یک مغز متفّکـر  همین جنبۀ سوم است: رجوع به قرآن و
  کّلی. اّما راهکار این تفّکر جمعی چیست و چگونه باید آن مغز متفّکر کّلی را تحّقق بخشید؟

  
ر ج . شرایط و٢−٢

ّ
ق بخشیدن به تفک

ّ
  معیشیوۀ تحق

آمـوزش و  یـقاز طر−گذشته از لزوم تحّقـِق دو رکـِن نخسـت  ی،اجتهاد و تفّکر جمع یافتِن تحّقق  یبرا
  و گفتگو و مشاوره و تضارب آراست.  یفکر و هم یشیاند کار هم ینتر که مهم یداستپ −شده یاد یتترب

همچنین کسانی که گو فقط باید به قصد کشف حقیقت انجام پذیرد. تاندیشی و گف البّته این هم
پردازند چون به دین اسالم باور و التزام دارند باید هدف جامعه و در واقع سعادت بشر  بدین کار می

های ماّدی و آراسته بودِن او به فضایل اخالقی  را سعادت حقیقِی عقلی (برخوردارِی آدمی از نعمت
مندِی از ماّده و فرو  هدف را بهره )) بدانند نه آنکه همانند تمّدن کنونی١٠۴، ص۴و معارف الهی (ج

های ماّدی به شمار آورند. تنها در این صورت است که تفّکر آنان از مجرای عقلی بـه  رفتن در لّذت
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در تمـّدن  یر اجتمـاعّکـ). تفـاوت تف١٠١، ص۴مجرای عاطفی و احساسی تبدیل نخواهد شد (ج
  کته است.مطلوب در تمّدن اسالمی در همین ن ِی ر اجتماعکّ غربی با تف

ازمنـد ید و نیـرو ینم ینـیمورد نظر عّالمۀ طباطبـایی در هـر زم یر اجتماعکّ همچنین، نهال تف
ه کـبرخـوردار شـوند  ین موهبتیتوانند از چن یم یمناسب خود است. مردم یو اجتماع یبستر فرد
و  ییگرا حـّق ردار خـود باشـند. کـدر رفتـار و  یوارسـتگ یل و دارایل، آراسـته بـه فضـایُمبّرا از رذا

در برابـر  یشـه، تواضـع و فروتنـیها، اعتـدال در اند شهیت انصاف در مواجهه با اندی، رعایطلب حّق 
 یه بـه نحـوکـ یز از گناهـانیار مخالف، و پرهکقت، نگاه مثبت و همدالنه به صاحبان آرا و افیحق

ن یان تحّقق چنکام یآورند، شرط الزم برا یاز راه راست را فراهم م یو دور یشیاند جکش یبستر رو
مسلمانان است. هرگونه رأیی جز رأی خـویش را از همـان آغـاز باطـل  ۀدر جامع یتیر و عقالنکّ تف

های فکرِی دیگران را هیچ شمردن یا گمراهی انگاشتن، و زود تیـغ تکفیـر و تفسـیق  دانستن، و یافته
  بندد.  برکشیدن از اموری است که راه را بر تفّکر اجتماعی می

عنـوان تفّکـر اجتمـاعی  مۀ طباطبـایی در اینجـا بـهن اساس، شاید بتوان گفت که آنچه عّال بر ای
اگر −گردانی از آن را عاملی مهم  وحدت اندیشه اّمت اسالمی دانسته و روی ۀمطرح کرده و آن را مای

در بروز اختالف و تشتت فکری در جامعه بـه شـمار آورده اسـت، نـوعی  −ترین عامل نگوییم مهم
ای اوًال عقالنیت و ِخرْد حاکم اسـت،  است. در چنین منظومۀ فکری» عقالنّیت اجتماعِی وحیانی«

ثانیًا این عقالنیت به صورت جمعی و همبسـته  ؛نه وهم و تخیل و احساسات و عواطف و مانند آن
اسـی رو، گفتگـو و تضـارب آرا در آن نقشـی اس فردی. و از این ۀیابد، نه به گون در جامعه تحقق می
ثالثًا این عقالنیت بـا مراجعـه بـه قـرآن کـریم و  ؛اندیشی اندیشی دارند نه تک دارد؛ افراد جامعه هم

  شود. یابد و هدایت می پیامبر گرامی و جانشینان وی (کتاب و سّنت) راه صحیح خود را می
ن را چنین توان آ یم یر اجتماعکّ مۀ طباطبایی در باب تفبنابراین، با توجه به مجموع سخنان عّال 

ان یـار مکـو تبـادل آرا و اف یشـیاند شان عبارت اسـت از هـمیاز نظر ا یر اجتماعکّ تعریف کرد: تف
گر و یدیکـها بـه  دگاهیـد یثرکشـدن حـدا یکنزد یبرا یانیوح یها به آموزه کشمندان با تمسیاند
  .یمانیامور ا ۀقت در حوزیبه حق یابیو نظر با هدف دست یدن به وحدت رأیرس

تفّکر  رسد یبه نظر م یست،ن یرپذ امکان ینافراد جامعه در معارف د ۀکه اجتهاد و تفّکر هم از آنجا
صـورت شـکل  ینبـد ینـیمعـارف د ۀمؤمنان در حـوز ۀدر جامع ییطباطبا ۀمورد نظر عّالم ِی اجتماع

رعهده ب ینید یشۀمردم را در فکر و اند یتهدا یتآن جامعه مسئول یشمندانو اند دانان یکه اله گیرد یم
کـه آنـان خـود، بـا  یدر حـال یابنـد؛ یرا م یشانها پاسخ پرسش یشانبا مراجعه به ا یگرانو د گیرند یم

  .دارند یگام برم یرشد و تعال یرهمواره در مس یانیوح یها بر مدار آموزه ِی و اجتهاد جمع یشیاند هم
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شند یندیز بیهمه چ ۀشمندان جامعه درباریاند ۀه همکست ین معنا نیبد یر اجتماعکّ همچنین تف
ها و  آمـدن رشـته  دیـهـا و پد دمـادم علـوم و دانش ۀه بـا توجـه بـه توسـعکـنظر برسند، بل یکو به 
ِن یمتخصصـ یا نهید در هر زمیمختلف دانش، با یها شدن عرصه یگوناگون و تخصص یها شیگرا

اسـب بـا همـان متن یا در هر حـوزه یر اجتماعکّ ت شوند و تفیترب یافکالزم و  ِی ط علمیواجد شرا
ه نـه کـانـد  افتهیز چندان توسـعه یالم و فلسفه نکهمچون فقه و  ییها دانش یرد، حتیبگ  لکحوزه ش
د یـمتفاوت پد یها شید گرایز بایاز آنها ن یکه در هرکژه داشت بلیدام تخصص وکد در هر یتنها با

فقـه جـزا، و   تجـارت،ت، فقه یفقه ترب د و متخصصان خاص خود را داشته باشد، مانند فقه قضا، یآ
از تشـتت و  یثرکز حـدایـه و پرهیو رو یوحدت رأ یت به سوکد حریدر هر حوزه با یمانند آن؛ ول

  ش باشد. کشمکتفرق و نزاع و 
  

 . لزوم تف٣−٢
ّ
  و اندیشیدن راهکارها یر اجتماعک

نان پدید آورده ای که در جامعۀ مسلما اختالف و پراکندگِی آرای عاِلمان و به دنبال آن بدبینی و تفرقه
و  یدر امـور اجتمـاع یانیـوح یهـا و گفتگو بر مدار آموزه یرکار و مشورت و همفکاست تبادل اف

مۀ طباطبایی ترین نتایج بحثی که عّال  را ضروری ساخته است و اساسًا یکی از مهم یرکو ف یفرهنگ
ای نیست  صرفًا توصیهشده  به معنای یاد یر اجتماعکّ مطرح ساخته نشان دادِن این نکته است که تف

  ای جز عمل کردن به آن نداریم. که عمل کردن به آن مفید است؛ الزامی است که چاره
ه راهکارهای مناسـب بـرای کآن است  یدر همۀ علوم مربوط به دین مقتض یر اجتماعکّ لزوم تف

هـا  از ایـن راهاند شاید یکـی  که برخی گفته تحّقِق تفّکر و تدّبر جمعی اندیشیده شود؛ از جمله چنان
برجسـته  هـانیفقاز  یی، شـورایت فـردیـمرجع ی، به جـاینید یدر زمینۀ فقه این باشد که در فتاوا

ه و عمل را یوحدت رو یین شورایل چنکی). تش١٢٨، ص١٣٨٢زاده،  امر ِافتا گردد (اژدری یمتصّد 
سـازد؛ هرچنـد نظـر  یطـرف مهـا را بر ها و نزاع از اختالف یا ند و پارهک یت میان مؤمنان تقویدر م

  نظران این رشته (مجتهدین) بیان گردد. نهایی در این خصوص باید از سوی صاحب
  

ر اجتماعی . نمونه۴−٢
ّ
  ای از تفک

 یضامن وحـدت رأ یشو کماب یوستهبه وقوع پ یعیعلوم طب ۀبتوان آنچه را در تمدن امروز در حوز یدشا
به شمار آورد.  یتفّکر اجتماع ینیتاز ع یا آن شده است، نمونه ۀو توسع یشرفتحال پ ینو نظر و در ع

کـه  یا گونـه به یم؛هسـت یعیعلوم طب ۀدر حوز یگفت ما شاهد تحّقق تفّکر اجتماع توان یم یری،به تعب
اگـر در  اند. و نظر در کنـار هـم نشسـته یوحدت رأ یو نوع ییجو حّق  یردر مس یشرفتپ یشی،آزاداند
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مورد نظـر  یجامعه از تفّکر اجتماع ینا یابد،تحّقق  ینیمعارف د ۀدر حوز یامر ینچن یاسالم ۀجامع
  است. یکدیگرشدن افکار به  یکو نزد ییگرا آن هم یجۀحوزه برخوردار شده است که نت ینعالمه در ا

  
  . وحدت یا تنّوع فکری۵−٢

 یاصول اجتمـاع −نیتر یم اساسییاگر نگو−  نیتر یمسلمانان از اساس ۀجامع یپارچگیکوحدت و 
جایگـاه  یدر امور اجتمـاع یپارچگیکلمه و کتوان گفت جایگاه وحدت  یه مکاسالم است تا آنجا 

متعـال  یبـه خـدا کگونه کـه شـر است و همان یخداوند در امور اعتقاد یگانگید و یمان به توحیا
عظمـت و  یموجب فروپاشـ یرکش و تشتت فکشمکمان است، نزاع و یا یموجب زوال و فروپاش

  اسالم است.  یاز آرمان اجتماع یو دور یاسالم ۀوه جامعکش
است؟ ممکـن اسـت  یدهمطلوب و پسند یامر یشهمردم در فکر و اند یکپارچگیوحدت و  یااّما آ

رسـاند.  یاری یبشر ۀفرهنگ و تمدن جامع ۀبه رشد و توسع تواند یبهتر م یگفته شود تکثر و تنوع فکر
گونـاگون بـه  های یشـهکـه در آن آرا و اند یشـیآزاداند یعه تنها در پرتو نـوعآحاد جام یتفرد ینهمچن
در جامعه رواج داشته باشد  یشیآزاداند ید. باگردد یحفظ م شود، یشناخته و محترم شمرده م یترسم
 یبـاییو بر طراوت و ز یدتازه برو یهر دم گل یشهافکار تازه را فراهم آوَرد تا در بوستان اند یشرو ینۀو زم
  ناسازگار است. ییطباطبا ۀمورد نظر عّالم ِی امر با تفّکر اجتماع ینو ا یفزایدآن ب

 ۀنخست مربـوط بـه حـوز ۀمۀ طباطبایی در درجمورد نظر عّال  یرکپاسخ آن است که وحدت ف
و − ینیمان دیل گرفته و اکش ینید یها آموزه یۀاساسًا بر پا یاسالم ۀاست. جامع یمانین و امور اید

در   عتـاً یبخش بـه آن اسـت. طب ن صورت وحـدتیتر مهم −ن و مانند آنیصرفًا زبان، نژاد، سرزمنه 
در وحـدت و  یخللـ یمـانیا یهـا ش بر سـر آموزهکشمکهرگونه اختالف و نزاع و  یا ن جامعهیچن
گـردد.  یآن م یاز اهـداف متعـال یآورد و موجـب ضـعف جامعـه و دور ید مـیـآن پد یپارچگیک

م یهمواره در صراط مسـتق ینان معصوم ویامبران و جانشیم و پیرکبه قرآن  کا تمسد بیمسلمانان با
ت رو بـه جلـو کـر، حرین مسیزند. البّته در ایبپره یشیاند جکو  یرو راههیقت گام بردارند و از بیحق

باشد، نه معـارض  ین میشیار پکق افیو تعم ییوفاکر رشد و شیتازه در مس یها شهیخواهد بود و اند
  پذیرد. کند، اّما فهم آنها عمق بیشتر می مناقض آن. معارف اصلی دین تغییر نمیو 

  
  . ترکیب جامعه۶−٢

مۀ طباطبایی گذشت، یکی از مبانی ایشان در نظرّیۀ تفّکر اجتمـاعِی که در گزارش سخنان عّال  چنان
 ۀنحو ۀ. درباررأیی است که در باب ترکیب جامعه برگزیده است. در این مورد نیز نکاتی گفتنی است
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، ٢ج ،١٣٧١های گوناگونی وجود دارد (ر.ک: مطّهری،  ترکیب جامعۀ انسانی از افراد و آحاد دیدگاه
رو، اصـالتی بـرای جامعـه قائـل  داننـد و از ایـن ). برخی آن را ترکیبی اعتبـاری می٣۴٠−٣٣۶ص

آورند. از  ر مینیستند؛ برخی آن را صناعی، یعنی امری همچون ساختمان، ساعت و خودرو، به شما
انـد، یعنـی  اند. برخی نیز راه افراط را پیمـوده مۀ طباطبایی، اینان در حّق جامعه تفریط کردهنظر عّال 

ها  اند. به نظر اینان، انسـان ترکیب جامعه را حقیقی دانسته، ولی هرگونه اصالتی را از فرد سلب کرده
دمی با قطع نظر از جامعه حیـوان محـض آورند و اساسًا آ همۀ هوّیت خود را از جامعه به دست می

  ای از انسانیت ندارد. است و بهره
 یناست و از ا یعیطب یانضمام یبو از نوع ترک یقیحق یبیجامعه ترک یبترک یی،طباطبا ۀاز نظر عّالم

در کنـار آن همچنـان  یـزاما فرد ن رود، یبه شمار م یلو اص یقیحق یجهت جامعه اصالت دارد و موجود
نسبت  یابدن انسان به انسان و  ینسبت فرد به جامعه مانند نسبت اجزا و اعضا یشان،اصالت دارد. از نظر ا

  ).٣٠۴و  ٣٠٣، ص١٣٨٧ ی،آمل ی؛ جواد٩۶، ص۴(همو، ج 1مختلف نفس به نفس است یقوا
و امـام  قرن همچـون امـام بـااو دیگـر معصـوم در روایتی که از پیـامبر گرامـی اسـالم

ای کـه از  نقل شده، به این نکته اشاره شده است که نسبت افـراد بـه یکـدیگر در جامعـه صادق
  ای  حیات ایمانی برخوردار است مانند نسبت اعضای بـدن بـه یکـدیگر اسـت و در چنـین جامعـه

ِهم و َتراُحِمِهم و َتعـاُطِفِهم  یالمؤمنون ف»: چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار« َتبارِّ
ـ ی[َبعُضُه] َتداَع  یکَمَثِل الجسد إذا اشتک َهِر و الُحمَّ مؤمنـان در نیکـی کـردن و مهربـانی «؛ یله سائُرُه بالسَّ

پیکرند؛ هرگـاه [عضـوی] بـه  ]اعضای یک[سوختن برای همدیگر چونان   ورزیدن به یکدیگر و دل
  3.)٣٩، ص١۴٠۴(اهوازی،  2»کنند ابی و تب با او همدردی میخو درد آید، دیگر اعضا با بی

                                                           
. شاید بتوان گفت که این دیدگاه، ناظر بر همۀ اجتماعات نیست، بلکه تنها به جـوامعی اختصـاص دارد کـه دارای تفّکـر ١

اند، وگرنه اجتماعی که فاقد چنین تفّکری است، دچار پراکندگی و تفرق است و ترکیب افراد در آن بیشـتر بـه  اجتماعی
اعضای بدن و قوای نفس. بنابراین، جوامع انسانی، برحسب چندی و چونِی همبستگی و ماند تا  ترکیب اجزای ماشین می

اند که در یک سوی آن، جامعه دارای ترکیبی صـناعی و  ارتباط و تعامالت اجتماعی با یکدیگر، همچون طیفی گسترده
جامعـۀ اسـالمی بایـد نظر عّالمۀ طباطبـایی، بلکه اعتباری است و در سوی دیگر آن، دارای ترکیب انضمامی حقیقی. از 

 وار (ارگانیک) باشد و در این سوی طیف قرار گیرد. َمَثل اعالی ارتباط و همبستگِی اندام
  . سعدی در شعر زیر ظاهرًا به همین حدیث نظر داشته است: ٢

ــــــــی ـــــــــد بن ــــــد  آدم اعضــــــــای یکدیگرنـــ  کــــــه در آفــــــرینش ز یــــــک گوهرن
 دگـــــــر عضـــــــوها را نمانــــــــــد قـــــــرار  گـــــارچـــــو عضـــــوی بـــــه درد آورد روز 

  )۶۶، ص١٠ ، باب اّول، حکایتگلستان سعدی(
ها  انسان ۀکرده و تعمیمی ناروا در این سخِن راست روا داشته است: رابطۀ هم» مؤمنان«را جایگزین » آدم بنی«البته سعدی 

هـای مـؤمن  آنان روییده باشد، یعنـی انسـانهای فطری در  اند که ارزش هایی چنین گونه نیست. تنها انسان با یکدیگر این
 ).٣١٧−٣١٣، ص٢، ج١٣٧١(ر.ک: مطهری، 

ــوازی، ٣ ــز ر.ک: اه ــی، ٣٨، ص١۴٠۴. نی ــی، ۴۴٠، ص١۴٠٨؛ دیلم ــی، ١۵٠، ص۵٨، ج١۴٠۴؛ مجلس ، ٢، ج١٣۶۵؛ کلین
 . ٣٢٨، ص٨، ج١۴٠٧؛ بخاری، ١۶۶ص
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  ها ها وپرسش . ابهام٧−٢

را نسبتًا به اجمال و بـه نحـو کّلـی بیـان  یر اجتماعکّ مۀ طباطبایی تفتوان گفت: عّال  در مجموع می
  هایی بر جای مانده است.  و پرسش ها ابهامرو، در این مورد  این کرده است. از

و فلسـفه و عرفـان  یرچون فقه و کالم و تفسـ یکه در علوم یمتعّدد و مختلف یآرا یممثًال اگر بپرس
هسـت از کجـا  یگـرعلوم با طرفـداراِن علـوم د یناز ا یکطرفداراِن هر ینکه ب یاختالفات یاوجود دارد 

و رفـتن بـه راه  یبه تفّکـر اجتمـاع اعتنایی یاست که از ب ینا ییطباطبا ۀشده است؟ پاسخ عّالم یناش
(تفّکـر و تـدّبر  یرکن سوِم تفّکر اجتمـاع یامتفّکران سابق عمدتًا در ُبعد  رسد یو به نظر م ی؛فّکر فردت

اسـالم بـه نحـو  یمو در واقع، پناه بردن بـه تعـال یاله یسمانچنگ زدن به ر 1.اند داشته نقص) یجمع
 یـک یراه و به سو یکاسالم تنها به  یراراه بروند، ز یککه همگان به  شود یسبب م ی،همبسته و جمع

در  یکـه اخـتالف اصـل آید یم یشمسئله پ یناند. اکنون ا نکرده ینچن یناناّما ا کند، یم یتهدف هدا
قرآن و رجوع به سّنت، آن  یاتاست که با تدّبر در آ یمّدع یآن راه و هدف است و هر متفّکر یِص تشخ

 یکـدیگرالبّته متفّکران را به  ی. تفّکر و تدّبر جمعاند یافتهنبدان دست  یگراناست و د یافتهراه و هدف را 
  یست؟ماند، راه چاره چ یهر متفّکر باق یخواهد کرد؛ اّما اگر باز همچنان اّدعا تر یکنزد

توان پرسید: بـر طبـق نظرّیـۀ تفّکـر اجتمـاعی، اندیشـمندان  ای دیگر نیز می گونه این سؤال را به
(سـّنت) رجـوع کننـد و در  و امامان معصوم شرایط، به قرآن و پیامبراسالمی باید با داشتن 

سخنان آنان تدّبر کنند و این تدّبر باید تدّبری جمعی و همبسته باشد. اّما آیا در صورت تحّقق تفّکـر 
هـا یکسـره از میـان برخواهـد خاسـت؟ روشـن اسـت کـه  شرایط آن، اختالف اجتماعی با ارکان و

(طباطبـایی، » توافق کامـل دو فـرد انسـانی ُمحـال اسـت«شان تصریح کرده، گونه که خود ای همان
مـثًال اخـتالف −) و انتظار چنین امری را نباید داشت؛ اّما آیـا اختالفـات اساسـی ١٩١، ص١٣٨٧

  از بین خواهد رفت؟  −روشی میان متکّلمان و فیلسوفان و فقیهان و عارفان
که پـس چـه بایـد کـرد؟ آیـا بـرای حـّل اخـتالف،  آید رود، این سؤال پیش می اگر از میان نمی

مرجعی فراتر از جامعۀ عاِلمان در کار است؟ ظاهرًا نیست، زیرا درست است کـه مرجـع اصـلی و 
اند، و برای حّل اختالفات باید  داستان اساسی در اینجا کتاب و سّنت است و همگان در باب آن هم

های کتاب و سّنت اختالف باشـد، ایـن  ها و مدلولبه آنها مراجعه کرد، لیکن وقتی در خوِد مقصود
حـّل  ها را از میان نخواهد برد. بنابراین، آیـا پیـروی از رأِی اکثرّیـت راه مراجعه خود به خود اختالف

  .رفع اختالف است؟ (ظاهرًا ایشان چنین امری را نپذیرفته است)
ز میان خواهد رفت، ایـن پرسـش اّما اگر اّدعا شود که با تفّکر اجتماعی اختالفات اساسی نیز ا

                                                           
جامعـه  یرگیو چ یرگذاریبردن به تأث یپ ی(هم به معنا یاجتماع ِی دادن به جامعه و زندگ تیّ در اهمّ  دیآ ی. گرچه گاه به نظر م١

 اند.  داشته ییها ضعف زیرا) ن شیخو  ۀجامعه را داشتن و سپس دغدغ ۀنخست دغدغ ۀدر وهل یبر افراد و هم به معنا
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سـو، و  های شخصّیتی آنان از یک آید که تفاوت میان استعدادهای فکری متفّکران و ویژگی پیش می
های دینی از سوی دیگر، واقعّیتی روشن است؛ و بـا توّجـه  تفاوت میان ژرفای مراتب مختلِف آموزه
  گو و مشاوره و تضارب آرا به توافق برسند؟ توانند با گفت به این واقعّیت، آیا همۀ افراد سرانجام می

ای از  گذرد نمونه می −مثًال فیزیک و شیمی−همچنین اگر بتوانیم آنچه را امروزه در علوم طبیعی 
در علم به شمار آوریم، شاید بتوان گفت: روش حّل اختالفات در این علـوم رجـوع  یر اجتماعکّ تف

کـه از مقولـۀ −به رأی رایج و پذیرفته شده در هر علم است، اّما آیا این شیوه در علـوم اسـالمی نیـز 
  عملی است؟ −علوم غیرطبیعی است

است. اّما با وجود همۀ این  رسد این نظرّیه همچنان نیازمند تکمیل و توضیح سان، به نظر می بدین
مالحظات و با وجود ابهام و اجمالی که در این نظرّیه ممکن است بـه نظـر آیـد، بـرای از میـان بـردن 
اختالفات ظاهرًا راهی جز روی آوردن به تفّکر اجتماعی وجود نـدارد؛ و اگـر همـۀ اختالفـات را هـم 

وان اختالفات را کاهش داد. به تعبیر دیگـر، ت کن ساخت، باری از طریق آن می نتوان به واسطۀ آن ریشه
پذیر است و اگر تحّقـق درجـۀ کامـل آن امـری بـس  تفّکر اجتماعی امری تشکیکی و شّدت و ضعف

تر آن البّتـه شـدنی و قابـل  آید، درجات ضـعیف  ممتنع به شمار دشوار، و چه بسا در شرایط کنونی شبهِ 
تـوان بـا گفتگـو و همفکـری زمینـۀ  کـرد و تـا میتحّقق است و در هر حال باید بـه سـوی آن حرکـت 

  تر کرد. ها را به هم نزدیک ها را کمتر و آرا و اندیشه اختالف
 
  گیری نتیجه

مۀ طباطبایی اصطالحی خاّص و تا حّدی نامعمول، و دارای معنا و نزد عّال » یر اجتماعکّ تف«. ١
ای اجتمـاعی دربـارۀ تمـّدن  نظرّیـهای است که وی بـا آن،  اهّمّیت ویژه است، و در واقع، کلیدواژه

  آرمانِی اسالم ارائه کرده است.
به معنـای مـورد نظـر خـویش بـرای جامعـۀ مطلـوب  یر اجتماعکّ . عّالمۀ طباطبایی لزوم تف٢

  داند. اسالمی را مدلول آیات قرآن می
ر ّکـگردانـدن از تف ها در اندیشۀ دینـی مسـلمانان روی ترین عامل اختالف . از نظر ایشان مهم٣
  است. یاجتماع
ویژه تفّکـر  گرا در همۀ شئون اجتماعِی جامعۀ اسالمی به . این نظرّیه مستلزم دیدگاهی وحدت۴

  و اندیشۀ دینی است.
پذیر است و هم امری است نـامطلوب،  این نظرّیه، کثرت قرائت از دین هم اجتناب براساس. ۵

بـاره را بـه تفصـیل بیـان  تدبیر قرآن در ایـن مۀ طباطباییو باید با تدبیر درست از آن پرهیز کرد. عّال 
     کند که حاصل آن رجوع به عقالنّیِت اجتماعِی وحیانی است. می
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