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  اجتماعي، فلسفي و اقتصادي هايساحتتركيبات  توضيحاتي در رابطه با نظرية
  پناهيزدان سنمح

  
- اين مقاله درصدد است تا ارتباط ميان سه ساحت مختلف اجتماعي يا جامعه

بررسي قرار دهد. اهميت  شناختي، فلسفي و اقتصادي را نسبت به يكديگر مورد
اين موضوع از جهت آثار و توابع بسيار آن در بحث از توسعه اجتماعي نمايان 

 شود.مي

 
  

قبل از آغاز مقاله الزم است تعاريف مختار 
 مختلف ارائه شود: هايساحتاز 

ــفي:  در ارتباط با مكنونات ســـاحت فلسـ
  شود.روحي و مجرد فرد انسان تعريف مي

ــاحـت اجتمـاعي: در ارتبـاط بـا مقولــه      سـ
 هاانسانارتباط و انسـان با انسان ديگر يا ساير  

  گردد.تعريف مي
ساحت اقتصادي: در ارتباط با مقوله حيات 

مندي جسـماني و مادي انسان و توانمندي و بهره 
  گردد.مادي او تعريف مي

ركيبات اين سه ساحت در منظر توجه به ت
ــان كه در اجتماع زندگي مي كند، مورد يك انس

  توجه قرار گرفته است.
  

 :چرايي تقدم ساحت فلسفي  
ــاســـي ــان، اسـ ترين مبنــا در زنــدگي انسـ

هايي است كه مرتبط با شأنيت انساني خواسته
اوســت، و از آن جهت كه انســان اســت بدان   

ها ريشه در واسـته ها توجه دارد. اين خخواسـته 
نفس ناطقه انساني و هويت انساني دارد و از آن 
جهت بدان به سـاحت فلســفه تعبير شده است.  

ديگر  هايساحتبنابراين اين ساحت نسبت به 
انسـان تقدم دارد، تقدمي از جنس اصل و فرع و  

  تقدمي از جنس غايت و وسيله.
 

  مطالعات و تحقيقات مبينمؤسسة
  7 شمارةجستار سال نخست، ؛ »جستارهاي مبين«

  4/4/1392:  تاريخ انتشار
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    چرا بعد از ســاحت فلسفي، ساحت اجتماعي
  شود:مطرح مي

ساحت فلسفي ساحتي است كه مستقل از 
ــت، نه اينكه اجتماع بر  اجتماع قابل تعريف اس
اين ســاحت تأثير نداشــته باشد، بلكه تأثير آن 
قابل مالحظه و توجه اســت ولي به هر تركيب 
اين ســاحت كيفيتي شــخصــي، دروني و انفســي 

در رابطه با يك فرد يا نوع انسان  دارد، و اساساً
قابل تعريف است. اما اين انسان كه داراي شئون 
فلســفي يا هويت انساني است، در اجتماع و در 

كند. قبل ديگر زندگي مي هايانسانميان سـاير  
ــوع اهميــت پيــدا  از هر امر ديگري، اين موضـ

ــت؟ و اين  مي ــان اجتماعي چيس كند كه اين انس
يفيتي دارد؟ در پاســـخ بايد اجتماعي بودن چه ك

گفـت هر آنچـه كه به حســـب اجتماعي بودن   
شــود، ســاحت انســان بر زندگي انســان بار مي

دهـد. قانون، حقوق،  اجتمـاعي او را شـــكـل مي  
هاي گروهي، هنجارها، و قواعد اجتماعي، ارزش

الجمله فرهنگ، ساختارهاي قدرت و طبقات في
ــتند و   اجتمـاعي همه از جنس اجتماعيات هسـ

  دارند. هاانسانريشه در ارتباط بين 
 

  :ساحت اقتصادي  
ســاحت اقتصــادي به توانگري، توانمندي و 

مندي و معيشت مادي انسان ارتباط دارد. و بهره
همچون ســاحت فلســفي در قبال يك انســان و 
نوع انسـان قابل تعريف اسـت. ساحت اقتصادي   
ــان و ارتقاء اين   ــماني انسـ متوجـه حيات جسـ

ــاح  ــت. س ــان بدون  حيات اس ــادي انس ت اقتص
ــان    ــت، اما اگر انس ــور اس اجتماع نيز قابل تص

واجد زندگي اجتماعي شـد، ساحت اقتصادي آن  
ــبات  محتواكـامالً مخروج و مبتني بر   و مناسـ

  اجتماعي آن جامعه.
 

   ســـاحت اقتصـــادي و ارتباط آن با ســـاحت
  اجتماعي:
ســاحت اقتصــادي بدون  يمحتوايفيت و ك

ابل تصــور نيســت، مالحظه ســاحت اقتصــادي ق
ــاناينكه  كنند، كســـب درآمد توليد مي هاانسـ

كــنــنــد، همــه در نــمــايــد، مصـــرف مــيمــي
است كه در اجتماعيات مشخص  ييهاچارچوب

كنيد، به شــود. اينكه شــما چگونه توليد مي مي
قواعد رسـمي، قانوني، حقوقي و نمادي و ارزشي  

اينكه  طور نيهمو فرهنگ كامالً مرتبط است. 
ــما چگ  طورنياكنيد و هم ه درآمد پيدا ميونشـ

ــمـا چگونه مصـــرف مي   كنيد. بنابراين كـه شـ
و شــكل ســاحت اقتصادي را  محتوااجتماعيات 
  كند.مشخص مي

 
  :ساحت اقتصادي و ساحت فلسفي  

آيا بين اين دو ساحت ارتباطي هست؟ همه 
ــعه تعالي بخش در اين اســت كه بحث مدل توس

رار خواهد در شرايطي جامعه در مسير توسعه ق
گرفت كه ساحت اقتصادي انسان سازگار و در 
خدمت ساحت فلسفي او قرار گيرد. چرا كه به 

شــناســي جايگاه بايســته ســاحت لحاظ هســتي
تكوين يافته  گونهنيااقتصـــادي و مادي انســـان 

است و اگر انسان از اين مسير خارج شود يقيناً 
ها خواهد شـــد. ها و عدم تعادلمنجر به تعارض

ندگي اجتماعي واســطه بين اين دو ساحت، در ز
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  ساحت اجتماعي است.
 

   ســاحت اجتماعي واســطه ســاحت فلســفي و
  ساحت اقتصادي است:

ساحت اجتماعي خود را در حقوق، قانون، 
از همه فرهنگ  ترمهمســاختارها، دســتمزد و  

نفســه اصالت كند. اما آيا اين امور فيمتجلي مي
ــطه اي براي تحقق امور و ارزش دارند و يا واسـ

ــاحـت اجتمـاعي هم مي   ديگري تواند بر انـد. سـ
هاي سـاحت اقتصـادي شكل   گيرياسـاس جهت 
تواند بر مبناي ســاحت فلسفي بنا يابد و هم مي

مسير شود. به نظر ما ساحت اجتماعي آنگاه در 
تعــادل اجتمــاعي خواهــد بود كــه در خــدمــت 
سـاحت فلسـفي، ســاحت فلســفي را به ساحت   
اقتصادي ارتباط دهد. يعني قواعد اجتماعي شكل 
ــفي   ــاحت فلس پذيرد كه اين قواعد منبعث از س

ساحت اقتصادي  اقتضائاتانســان اســت و البته 
نيز در آن ديده شده است. در بسياري از جوامع 

ــاحت ي بر انگيزهســاحت اجتماعي مبتن هاي س
المثل اگر قواعد اقتصــادي شــكل يافته است، في

مدني، حقوق در جامعه بسط يافته است و نهايتاً 
تبديل به فرهنگ شــده است از آن جهت است 

طلبي شـــخص رعـايت گردد. اما  كـه حريم نفع 
توان بـه گونـه ديگري به ســـاحت اجتماعي   مي

ــمن و  نگريســـت. كه ســـاحت اجتماعي متضـ
هنده قواعدي باشــد كه ريشه در ساحت دبســط

فلسفي دارد كه همانا ساحت فلسفي (در ديدگاه 
هاي ما) براي انســان اصل است و آنگاه واقعيت

اقتصـادي و شـرايط حيات مادي انسان به عنوان   
يك قيد و ضـرورت وارد اصــول اســاسي گردد.  

بندي اين اســت كه شالوده ساحت بنابراين جمع
ــاني در گيختــهاجتمـاعي از براينـد ان   هــاي انسـ

ــكل     ــادي ش ــاحت اقتص ــفي و س ــاحت فلس س
ــعيــت بهينــه در  مي پــذيرد. و امـا تعــادل و وضـ

ين اســـت كه عناصـــر اين ســـاحت اجتماعي ا
م با ساحت فلسفي قرار گيرد و سـاحت در تالئ 

هاي ســاحت اقتصــادي ها و واقعيتنيز انگيخته
كه در سـازگاري با ساحت فلسفي انسان است،  

ه قواعد و قوانين و نهايتاً فرهنگ در آن تبديل ب
  عمومي جامعه گردد.

 
  :تركيبات اجتماعي و امور مختلفه  

 بنديممكن است در نگاه اول به اين تقسيم
بـه نظر برســـد كه جايگاه مقوالت ديگر چون  
ــنعت و   ــيـاســـت، دولت، آموزش، هنر، صـ سـ

چگونـه اســـت. در پاســـخ بايد گفت كه اين  ...
ناســانه دارد و شــاي هســتيبندي ريشــهتقســيم

الجرم خود را در تمام مقوالت ديگر در جامعه 
دهد، آن گونه كه منابع هدايت انسـاني نشان مي 

اند، انســان از دو شــأن الهي و روايات بيان كرده
 دنيايي و روحاني برخوردار است.

بندي اجتماعي امتزاج اين دو شــأن در رتبه
مناسبات اجتماعي است، ساحت فلسفي به شأن 
ــان     اخروي، جـاويـدان، مجرد و فنـاناپذير انسـ
مرتبط اسـت و سـاحت اقتصادي به شأن دنيايي   

ســاحت اجتماعي كه ارتباط بين انسان را  و او،
كنـد بايد در خدمت و تطابق با اين دو  تعيين مي

بندي از ساحت سـاحت باشد. بنابراين اين رتبه 
اجتمـاعي در تمـامي مقوالت الاقـل بـه دو گونه     

نشان دهد: يك مجموعه انساني  خود راتواند مي
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با رويكرد و هدف هنري را در نظر بگيريد، در 
اين مجموعه از آن جهت كه امر مجرد و هويتي 
ــاً ريشــه و پايه    ــاس ــاني مدنظر اســت و اس انس

دهد به ساحت فلسفي فعاليت هنري را شكل مي
ــود، آن موارد كـه نوع ارتبـاطات   مربوط مي شـ

ــانــي ايــن مجموعــه و ان واع توافقــات و انســ
الطرفيني مرتبط اسـت و اســاساً  هاي بينپذيرش

چگونگي ســــازوكــار دروني اين مجموعــه را 
ــناختي كند با ســـاحت جامعهمشـــخص مي شـ

مرتبط اســت و آن امور كه به قوام و توانمندي، 
بقـاء و عمـل مـادي و عيني اين مجموعه مربوط    

شـود به ساحت اقتصادي تعلق دارد. حال اگر  مي
ه ديد ديگري از اين مجموعه هنري فراتر از زاوي

تري كـه اين مجموعه در  رويم، و جـامعـه كالن  
ــت را در نظر بگيريم.  ذيل آن و جزئي از آن اس

كلي  رهيزنجآن گــاه ايــن مجموعــه جزئي از 
اجتماعي در ســه ساحت مذكور خواهد بود. در 
ــيـاســـت نيز به همين ترتيب، اگر مجموعه   سـ

را در نظر  انســـاني ســـياســـي مانند يك حزب
ــه ســـاحت قابل تحويل در  بگيريم، باز اين سـ
قـالـب آن گروه اســـت ولي اگر مجموعـه امور    
سـياسي كل جامعه را مد نظر قرار دهيم، آنگاه  

ــيد، كه اين  )المثل(في به اين نتيجه خواهيم رسـ
امور از آن جهــت كــه بــه نوعي تعيين نحوه 
ــتغال دارد، در ســـاحت  ــاني اشـ ارتباطات انسـ

ــناخجـامعه  گيرد و البته تي اجتماعي قرار ميشـ
سازوكاري در امور  به دنبالبايســت اســت كه 

جامعه باشــيم كه در خدمت ســاحت  ياســيســ
ــادي قرار   ــفي در تطـابق با ســـاحت اقتصـ فلسـ

  گيرد.مي

  
  اصـــل فرهنگ توســـعه  و تركيبات اجتماعي

  بخش:تعالي
در ساحت اجتماعي عناصري قرار دارد كه 

رتباط انسان با انسان همگي به نوعي به تعريف ا
قرارداد اعتباري كه محصول  هر نوعاشاره دارد. 

ــانتوافق و همكـاري   چه رســـمي و چه  هاانسـ
و چه آشكار و چه پنهان به ساحت  يررســميغ

اجتماعي انسان ارتباط دارد. اين يقيناً عناصر اين 
ــه   ــيص ــاحت و بعد خص اي تاريخي، طبيعي و س

ــادي و هر عامل مؤثر ديگري خوا هد بود. اقتصـ
ــده و  اگر در اجتماع قانون و حقوقي تعريف شـ

گيرد، اگر در اجتمــاع مـورد تـوجــه قرار مي  
ها و هنجارهاي عمومي مورد التفات است، سنت

هاي مشترك وجود دارد، اگر در اجتماع ورزش
سازي هاي قدرت و تصميماگر در اجتماع ساخت

بر نوع تعيين از  هــانياوجود دارد، جوهر همــه 
ــاحت    رابطه ــان قرار دارد. در س ــان به انس انس

عنصر فرهنگ است چرا كه  نيترمهماجتماعي 
 هاانســانفرهنگ با شــكل دادن بر فكر و ذهن 

بـه مثـابـه يـك مؤلفه قدرتمند اجتماعي روش     
كند. فرهنگ فراتر را متأثر مي هاانسانزندگي 

ســاير عناصــر ساحت اجتماعي (مانند قوانين و 
ــمي) عمل مي نمايد، و تأثير بس فراتر قواعد رس

را دارد. در مجموعه عناصـــر ســـاحت  هاآناز 
ــازوكاراجتمـاعي آنگـاه به يك    ــازگار  سـ سـ

دســت خواهيم يافت كه ساير عناصر  افتهيقوام
مورد توجه  را در همـاهنگي بـا فرهنگ جامعه  

قـرار دهيم. تــا حقوق، قواعــد مــدني، قــانون،  
گيري متفاوت از فرهنگ عمومي را داشته جهت
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ــنـد. نمي   ــه بـاشـ توان به كاميابي آنان در عرصـ
بنابراين كارآمدترين روش  .اميد داشت اجتماع

در تغيير و اصــالح جامعه روش فرهنگي اســت 
كه البته با ساير عناصر ديگر اجتماعي نيز بايد 

 مسئلهمراه باشد، اما اساس در فرهنگ است. ه
ــت كــه تغييرات فرهنگي چگونــه  مهم اين اسـ

شـود؟ و اســاساً چه سازوكار و روشي  انجام مي
را بايد بكار بســـت تا تغييرات فرهنگي ايجاد 
شــود، اين روش چه خصوصياتي دارد. مكرراً از 

ســازي اصــطالحات فرهنگي ســخن به  فرهنگ
در اين عرصـــه  يتيموفق آيد، ولي عموماًميان مي
ــياري از مواقع در تغييرات ديده نمي ــود. بسـ شـ

ــتقيم توجه  يهـا روشفرهنگي بـه   تبليغي مسـ
معلوم نيست با توجه به  كه يصورتشود، در مي

 هاروشهاي جوامع انساني چرا به اين پيچيدگي
ــود. نظريه ترتيبات اجتماعي كه از توجه مي شـ
ــاحتجايگاه  ــان در  هايس اجتماع مختلف انس

ــخن مي ــويري از جامعه س ــتگويد، تص  به دس
دهد كه براي اصالحات و قرار است ساحت مي

ســـاحت  نيمابيفاجتماعي مناســـبات اجتماعي 
فلسـفي و سـاحت اقتصادي را در عرصه اجتماع   

ــ ــامان دهد.   لهيبه وس ــر اجتماعي س انواع عناص
بنـابراين آن چيز قابليت تبديل شـــدن به يك  

را دارد  بلندمدتادلي و بخش، تعـ فرهنـگ قوام 
كه از خصـوصـيات خاصي برخوردار است. اين   
خصوصيات بايد ريشه در ساحت فلسفي انسان 
ــد. فرهنگي   ــته باش ــادي او داش ــاحت اقتص و س

در كنار  بلندمدتبخش باشد و در تواند قواممي
ها، ســـاز چالشســـاير عناصـــر اجتماعي زمينه

ــود كهها و روياروييتنـاقض   هاي اجتماعي نشـ

ريشــه در ســاحت فلســفي انســان و سازگار با 
ســاحت اقتصــادي او باشــد. در مدل   اقتضــائات

ــعـه تعـالي   بخش به اصـــل فرهنگي توجه توسـ
شناسي انساني نموديم كه ريشه در مباني هستي

  و ساحت فلسفي انسان دارد:
 

  اصل اخالقي تعالي انسان
نيت: نيت حاكم بر همه مقاصـــد قرب الهي 

 شود.
خردمندي  هاروشروش: منطق حاكم بر همه

 گردد.
ــان به   عمـل: روح حاكم بر همه اعمال احسـ

  معناي به تجلي درآمدن حسن باشد.
  

اين اصـل از آن جهت كه با موازين فلسفي  
، هاستآنهماهنگ اسـت و اسـاسـاً منبعث از    

براي تبديل شـــدن به فرهنگ از  قدرت الزم را
اما گام بعد منظر ســاحت فلســفي انســان دارد، 

چيســـت؟ چـه فرايندي را براي تحقق عمل اين  
تغييرات و همـاهنگي اين فرهنـگ با ســـاحت   

  اقتصادي انسان نيز بايد در پيش گرفت.
  

    هاي ترتيبـات اجتمـاعي و جامعه و زيربخش
  اجتماعي:

ــده اســـت از انواع      جـامعـه تشـــكيـل شـ
هاي خود كه در مجموع يك جامعه زيرجـامعه 

دهـد. بنابراين هر جامعه  فراگير را شـــكـل مي 
ــمن اينكـه بخشـــي از يك جامعه كي   خرد ضـ
ــاني  اســـت. خود بــه عنوان يــك جــامعــه انسـ

ــاقـابل  ــناسـ اســـت. ما اولين و خردترين  ييشـ
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مجموعه انســاني را كه در قالبي متشــكل عمل  
ايد، تحت عنوان سازمان نام نهاديم. جامعه نممي

مختلف انسـاني تشكيل   يهاسـازمان از مجموع 
شــده است. فرد و انسان با واسطه يك سازمان 
در زنــدگي اجتمــاعي خود، ظهور دارد. در روش 
ــل فرهنگي در    ــتقرار اص ــده براي اس طراحي ش

بخش بودن قوام دييتـأ ســـطح جـامعـه، بعـد از    
ــل با موازي ــتيماهيت اين اص ــانه  ن هس ــناس ش

آن بود  به دنبالانســاني (ســاحت فلســفي)، بايد 
ــي عمل ــل را تا حوزه كه با روش گرايانه اين اص

ــادي انتقال داد. براي اين  عمل و ســـاحت اقتصـ
منظور بايد از فرهنگ ســازماني شروع كرد، و 

يك سازمان تبديل به  در سطحآن گاه اين اصل 
شود، آن سازمان مي هايانسانفرهنگ در ميان 

كه عالوه بر ريشــه داشــتن در ســاحت فلســفي 
گرايانه در ساحت اقتصادي اقتصـاد، بشكل عمل 

ق اين يمؤفق و كامياب باشـــد. گســـترش و توف
ــترش اين فرهنگ در  ــازمانها راهي براي گس س

گر كه سـطح عموم جامعه است. سازمان توسعه 
ــاركت خردمندانه  ــازي مش بر مبناي حداكثرس

ــود، يكديگر بنا مي آحـاد مردم در توجـه به   شـ
 نمايد.عمالً چنين مقصودي را دنبال مي

  


