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  الميزانوحدت جهاني جوامع انساني از منظر علّامه طباطبايي در 
  رمضانيحسين 

  
از ديدگاه علّامه طباطبايي » وحدت جهاني جوامع« يهرو به بررسي نظري متن پيشِ

فلسفي -حكمي يكرديرومرحوم علّامه طباطبايي  كرديروتوجه دارد.  )اهللارحمه(
ي است. بر اين هاي وحياني و نقلي شيعافق با آموزهاست كه البته مبتني و هم

با بيان برخي از عناصر مهم تفكر اجتماعيِ اسالم در  موجز يهاساس در اين مقال
شود كه نخست توجه مي مسئله، به اين دو الميزانامه طباطبايي در بيان مرحوم علّ

هاي دگاهيد يهآيا وحدت جهاني جوامع بر اساس مباني تفكر اسالمي و بر پاي
اجتماعي علّامه طباطبايي به لحاظ نظري ممكن است يا خير؟ دوم، اين كه تحقّق 

  خارجي و تبلور اجتماعي چنين وحدتي چگونه خواهد بود؟
  

 يهيكي از مناقشات پيوسته جاري در حوز
 ي، مناقشهتوسعه يهمعطوف به مقول مباحثات

و جهاني در باب توسعه  عام رويكردهايميان 
دار آن است، با است كه مدرنيته داعيه

 رويكردهايكه به طور خاص  نسبي رويكردهاي
هاي در قالب پاسداشت فرهنگ مدرنپست

در  يادشدهاند. غالب مناقشات بومي، منادي آن
متن مباحثات حقوقي، سياسي، اقتصادي و 

، »سازيجهاني«تحت عناويني نظير گي فرهن
استيالي «، »قطبيجهان تك«، »نظم نوين جهاني«

، »نيفرهنگ برتر يا عام انسا«، »فرهنگي
و بسياري » الملليهاي بينوحدت قواعد و رويه«

اند. مرحوم علّامه عناوين ديگر پيوسته در جريان
هاي اسالمي و فهم طباطبايي با تكيه بر آموزه

خود از آن معارف در قالب  حكمي و دقيق
-بصيرت» وحدت جهاني جوامع انساني« يهنظري

هاي راهگشايي را در اختيار محققان امر توسعه 
و مسايل اجتماعي در خصوص مباحث و 

رو در اين گذارد. از اينمي يادشدهمناقشات 
وحدت « يهنوشتار در پي آن هستيم تا مقول
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فيلسوف  را از خالل آراي» جهاني جوامع انساني
و مفسر شهير و بزرگوار جهان اسالم و تشيع، 

در تفسير  )اهللارحمه(علّامه محمدحسين طباطبايي 
مورد بررسي و كنكاش قرار  الميزانشريف 

  دهيم. 
اي پيش چه آينده«همواره اين سؤال كه 
براي انديشمندان » روي جوامع انساني است؟

كمتر فيلسوف و انديشمند  و ؛است بودهمطرح 
 مسئلهتوان يافت كه به اين اي را مياجتماعي

رسد در پاسخ به . به نظر ميباشد بودهتفاوت بي
اين سؤال دو گونه ديدگاه و جواب داريم؛ 

بشري، و  تأمالتهايي از سنخ نخست، ديدگاه
هايي كه در كتب آسماني بيان بينيدوم، پيش

اين دو گونه پاسخ به اند. جالب اين است كه شده
مختلف از هم  ،هاي محتواييگيريلحاظ جهت

 يههاي بشري، دربارزنيكه گمانههستند. چنان
 انانس يهاند. و آيندغالباً بدبينانه بشريت يآينده

دانند كه او امروز در حال آماده را گوري مي
 كهدرحاليكردن آن براي خود است. 

ي اانسان، آينده هاي كتب آسماني برايبينيپيش
نيكو متصورند. و دوران بلوغ انسانيت را در راه 

. دوراني كه عقل انسان به عنايات الهي و بينندمي
اي آسماني به كمال شايسته خود به مدد منجي

شود. و انسان از كمند خشم و شهوت نائل مي
ياتي سراسر خردمندانه را آغاز رهيده و ح

عقل محدود بشر كند. چيزي كه اصالً براي مي
  امروزين قابل تصور نيست.

علّامه محمدحسين طباطبايي انديشمند و 
هاي فيلسوف مسلماني است كه در دامان حوزه

و از آن محيط سر  يافتهپرورش شيعي يهعلمي

برآورده؛ كامالً واضح است كه بسان بسياري 
به  علمي يهاين حوز يافتگانپرورشديگر از 

شيعه معتقد، و در راستاي هاي اعتقادي آموزه
ها هاي عقالني و حكمي آن آموزهتحكيم بنيان

 . يكي از معارف مسلّمباشد داشتهكوششي پيگير 
اسالمي كه مستند به متن منابع احكام و معارف 

وحدت جهاني جوامع « يهمسئلاسالمي است، 
آثار  جايجاياست. علّامه طباطبايي در » انساني

. است داشتهتوجه  سئلهمنوشتاري خود به اين 
دو كار كرده؛ نخست،  مسئلهايشان در تبيين اين 

اين آموزه را در قرآن و سنّت اسالمي پژوهش 
نموده و نشان داده كه وحدت يافتن جوامع يكي 

هاي اسالمي است. دوم، اين آموزه را در از انگاره
هاي بستر و طرحي فراگير از جامعه و پديده

. به عبارت است كرده اجتماعي توجيه و تبيين
ديگر نشان داده كه وحدت جهاني جوامع، امري 
است كه به مقتضاي طبيعت خود جوامع تحقق 

طلبد كه ايشان در قالب خواهد يافت. البته اين مي
هاي متنوع اجتماعي را مطرح طرحي جامع، پديده

و در چارچوب اين طرح به  باشد نمودهو تبيين 
جوامع اقدام نمايد؛ جهاني  وحدت يهمسئلبيان 

هاي مختلف دانيم پديدهكه ميزيرا چنان
اجتماعي چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ تبلور 

د. باشنخارجي، داراي پيوند وثيقي با يكديگر مي
نويسد: كه استاد شهيد مرتضي مطهري ميو چنان

 هاي مختلفها و فرهنگاين كه چگونه تمدن«
مختلف اللون به سوي الكيفيه، مختلف الشكل و 

يگانه حركت  ي هتمدن و فرهنگ يگانه و جامع
خواهندكرد و هر يك رنگ خاص خود را باخته 
و به يك رنگ كه رنگ اصلي است و رنگ 
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 ي هلئانسانيت است در خواهند آمد؟ به مس
ماهيت جامعه و نوع وابستگي روح جمعي و روح 

بنابراين الزم  1»فردي به يكديگر بستگي دارد.
است براي تبيين چگونگي وحدت جهاني جوامع 
حداقل به اين دو مقوله، يعني ماهيت جامعه و 

جمعي و روح فردي، پرداخته  روح يهنوع رابط
كه خواهيم ديد مرحوم علّامه چنين شود. چنان
  دارد.  مسئلهبه اين  رويكردي

  
  »هاي اساسي تفكر اجتماعي اسالممؤلفه. «1

هاي اساسي تفكر مؤلفهدر ادامه به برخي از 
اجتماعي اسالم از منظر علّامه طباطبايي اشاره 

نماييم تا در قالب طرح نظري كه ايشان در مي
 ،نمايندتبيين حيات اجتماعي انسان ارائه مي

الزم براي  يوحدت جهاني جوامع زمينه يمقوله
  طرح شدن را به دست آورد. 

  
  الف. حيات اجتماعي انسان فطري است. 

نظر علّامه طباطبايي، مطلق اجتماع، چه  از
اجتماعات ساير انواع انساني و چه اجتماع 

حيواني بر اساس احتياجي فطري براي حفظ 
از منظر ايشان  2اند.وجود و بقاء ايجادشده

اجتماعي بودن انسان در نهاد و فطرت او جاي 
دارد. علّامه طباطبايي غايت اين خصلت فطري 

م حيات انسان معرفي انسان را حفظ و تداو
هاي رشد و كمال البته حياتي كه زمينه ،كندمي

دهد. انساني را در اختيار فرزندان آدم قرار مي
به زيست مادي  يزيرا شايد انسان بتواند در تنهاي

ادامه دهد؛  خاكي يهو جسماني خود بر روي كر
ترديد براي رشد روحي و اخالقي، كه به ولي بي

صالح و پيروز مبتني بر اخالق  نظر علّامه اجتماع
انسان به زندگي اجتماعي نيازمند  3،صالح است

  است.
ايشان در تأييد اين نظر به آيات الهي 

  : فرمايندميجسته و آيات ذيل را بيان  تمسك
یا أیّها الناس إنّا خلقناکم من ذکٍر و أنثی و «

  )۱۳(الحجرات:  »جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا
قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا و نحن «

رفعنا بعضهم فوق بعٍض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً 
  )۳۲(الزخرف: » سخریّاً 

 »هو الذی خلق من املاء برشاً فجعله نسباً و صهراً «
  )۵۴(الفرقان: 

  
  ب. جامعه داراي شخصيت است.

علّامه طباطبايي به استناد آيات قرآني براي 
ه كقائل است. البته اين جامعه شخصيتي مستقل

رابطه افراد جامعه با جامعه چگونه است مبحثي 
است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. ايشان 

دهد كه قرآن براي با استناد به آيات ذيل نشان مي
ـ اگرچه برآمده از آحاد  جامعه شخصيتي مستقل 

  افراد جامعه ـ قائل است.
هم ال یستأخرون و لکّل أّمٍة أجٌل فإذا جاء أجلُ «

  )۳۴(األعراف: » ساعة و ال یستقِدُمون
  )۲۸(الجاثیة: » کّل أّمة تُدَعی إلی کتابها«
  )۱۰۸(االنعام: » زیّّنا لکّل أّمة عملَهم«
  )۶۶(املائدة: » منهم أمة مقتصدة«
  )۱۱۳(آل عمران: » أّمة قامئة یتلون آیات هللا«

: از توجه به اين آيات در فرمايدميايشان 
ابيم كه قرآن همان نگاهي را به تاريخ جوامع يمي

دارد. اين در حالي  اشخاصهاي دارد كه به قصه
است كه در آن روزگار فقط ضبط احوال 

 است بودهمشاهير و سالطين و بزرگان متداول 
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اند. و بعد توجهي به تاريخ امم نداشته مورخينو 
 مورخيناز نزول قرآن كريم است كه برخي از 

اسالمي همچون مسعودي و  يهدر جامع
  4خلدون به تاريخ جوامع انساني توجه كردند.ابن

  
  ج. جامعه، مركبي صناعي است.

علّامه طباطبايي جامعه را نوعي مركب 
داند. ايشان در تعريف تركيب صناعي صناعي مي

اجزاء با وجود  ،در تركيب صناعي«نويسد: مي
هاي متفاوت و به طور كلّي آثار و ويژگي

هاي جدا از هم با يكديگر تركيب هويت
شوند و از اين تأليف، فوايد جديدي بروز مي
اي است كه صناعي ي هكند؛ كه حاصل مجموعمي

سپس در راستاي تبيين  5» اند.ايشان ايجاد نموده
افراد انسان «نويسد: حضور افراد در جامعه مي

رغم كثرتشان انسان هستند و انسانيت علي
فعال انساني با وجود ا. و حقيقت واحدي است

باشند. و كثرت عددي داراي وحدت نوعي مي
اجتماع و تأليف افعال انساني همچون آب است 

هاي هر كه اقسام آب گرچه به لحاظ ويژگي
كدام، جداي از هم هستند ولي وقتي در مكاني 

شوند ويژگي هر كدام تقويت شده و جمع مي
  6» شود.اثرشان بيشتر مي

و هذه الرابطُة «نويسد: ه ميسپس در ادام

الحقیقیُة ال محالة تَُؤّدی إلی کینونٍة أُخری فی املجتمع 
ه األشخاُص ِمن وجوِدهم و قواهم و  حسب ما یَُمدُّ
ُن فی املجتمع سنٌخ ما للفرد من  هم و آثارِهم فَیَتکَوَّ خواصِّ

يعني  7»الوجود و خواص الوجود و هو ظاهٌر مشهود.
اي ميان فرد و جامعه بر حقيقي يهچنين رابط

اي گونه هاآناساس استعدادهاي افراد، براي 

جديد از هستي يعني هستي اجتماعي به وجود 
  آورد.     مي
  

د. تكامل اجتماعي انسان امري روحاني و 
  جسماني است.

از نظر علّامه طباطبايي تكامل اجتماعي 
صرفاً امري مادي و مرتبط با حيات بدن نيست. 

ن جهت كه انسان مركب از روح و بلكه از آ
جسم همراه با هم است؛ كمال و سعادت فردي و 
اجتماعي او بايد هر دو بعد وجودي او را در 
برگيرد؛ هم ناظر به زندگي دنيايي انسان باشد و 

 بسيار يهمسئلاين  8او. اخرويهم ناظر به حيات 
و  هاانسانمهمي است كه در تنظيم روابط 

اجتماعي بايد مورد توجه قرار  هايسازينظام
  گيرد.

  
  . تكامل اجتماعي انسان امري تدريجي است.ـه

علّامه تكامل اجتماعي انسان را تدريجي  
دانسته، معتقد است تكامل اجتماعي انسان به 

هاي روحيِ او همراه تكامل مانند ساير ويژگي
اش پيوسته در حال تكامل است. مادي و معنوي

ايشان تكامل اجتماعي انسان را همچون ساير 
انساني داراي ارتباط وثيقي با  هايويژگي
هاي علمي و ارادي او كه خود داراي كمال توانايي

   9بيند. تدريجي هستند، مي
  

و. ميل به ازدواج و طبيعت استخدامِ ديگران، دو 
  هستند. عامل طبيعيِ تشكيل اجتماعات بشري
 ميل«نويسد: ايشان در توضيح اين مطلب مي
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به ازدواج در نوع بشر و عالقه به جنس مخالف 
ترين عوامل طبيعي در ايجاد اولين يكي از قوي

است. و از جمله  اجتماع يعني اجتماع منزلي بوده
هاي طبيعي نوع بشر كه او را به ديگر ويژگي

در  سوي تشكيل و ايجاد اجتماعات سوق داد؛ و
زخرف نيز به آن اشاره شده ي هسور 32 يهآي

است؛ نياز و تمايل انسان به استخدام ديگران 
سان ديگري را به است. استخدام يعني اينكه ان

اش بر او، در عمال سلطه و تحميل ارادهي اواسطه
       10 »هاي خود به كار بگيرد.جهت رفع خواسته

     
از » وحدت جهاني جوامع« ي. بررسي نظريه2

  ديدگاه علّامه طباطبايي
شايسته است اين بحث را از ديدگاه علّامه 
طباطبايي در دو مقام مورد توجه قرار دهيم: 

ه آيا به لحاظ نظري از نظر علّامه اينكنخست 
چنين وحدتي امكان دارد يا خير؟ دوم اينكه اگر 
چنين وحدتي به لحاظ نظري ممكن است، تحقّق 

  ي آن چگونه است؟ خارج
  

  مقام نخست: امكان وحدت جهانيِ جوامع انساني
 يطور كه پيش از اين در مبحث رابطههمان

فرد و جامعه اشاره كرديم؛ از نظر علّامه، 
رغم كثرتشان داراي نوع واحدند. و ها عليانسان

، ولي وحدت اندمتفاوتاگرچه رفتارهاي انساني 
نوعي دارند. يعني داراي خاستگاه واحدي هستند. 

جوهري و ذاتي نيست. اگر  هاآنپس اختالف 
چنين است پس به لحاظ نظري وحدت جهاني 

  امري شدني است. هاجامعه
 يهسور 213 يههمچنين ايشان در ذيل آي

ن ، به اي»و ما کان الناس إّال أّمًة واحدًة فاختلفوا«: بقره
ها با وجود اختالفات اشاره دارد كه انساننكته 

جغرافيايي، كه اختالفات نژادي و ميهني را پديد 
ند. و هستاند، داراي صورت انساني واحدي آورده

ها، سبب نوعي وحدت فكري وحدت نوعي انسان
كه تحقق وحدت جهاني شود؛ يو رفتاري م

  11كند. پذير ميها را امكانجامعه
  

چگونگي تحقّق خارجي و  مقام دوم: در بيان
  تبلور اجتماعي وحدت جهانيِ جوامع انساني

 كاوش«نويسد: ايشان در تبيين اين مقام مي
دهد كه انسان عميق در احوال كائنات نشان مي

نيز به عنوان جزئي از كائنات در آينده به غايت 
سپس در ادامه بيان » و كمال خود خواهد رسيد.

قرار كامل اسالم در كه اين كمال با است داردمي
به آيات ذيل  آنگاهجهان حاصل خواهد شد. 

  كند:استشهاد مي
فسوف یأتی هللا بقوم یحّبهم و یحّبونه أذلّة علی «

املؤمنین أعزّة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل هللا و ال 
  )۵۴. (املائده: »یخافون فی هللا لومة الئم

حات وعد هللا الذین آمنوا منکم و عملوا الصال«
لیستخلفّنهم فی األرض کام استخلف الّذین من قبلهم و 
لیمکّنّن لهم دینهم و لیبّدلنّهم من بعد خوفهم أمناً 

  )۵۵(النور: ». یعبدوننی و ال یرشکون بی شیئاً 
(االنبیاء: ». أّن األرض یرثها عبادی الصالحون«

۱۰۵( ۱۲  

 يهسور 200 يهچنين ايشان در ذيل آيهم
غُر اململکِة ثُ «عمران، تحت چنين عنواني كه  آل

اإلسالمّیِة هو اإلعتقاُد دوَن الحدوِد الطبیعیِة أو 

يعني مرز كشور اسالمي اعتقاد است  »اإلصطالحیةِ 
 يهمسئلو نه مرزهاي جغرافيايي يا قراردادي، به 

نويسد: پردازد. و ميجهاني جوامع مي وحدت
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اسالم اصل انشعابات قومي را از اينكه در «
داشته باشند ملغي  مؤثرتكوينِ جامعه نقش 

ساخت. عامل اصلي اين انشعابات دو چيز است؛ 
 يهاي كه بر اساس رابطيكي زندگي ابتدايي قبيله

 .جغرافيايي يهاست و ديگر اختالف منطق نسلي
ها عوامل اصلي انشعاب نوع انساني به اين

ها و و منشأ اختالف زبان هاو قبيله هامليت
اند كه ها است. و همين دو عامل سبب شدهرنگ

هر قومي سرزميني را به خود اختصاص دهد و 
نام ميهن روي آن نهد و به دفاع از آن برخيزد. و 

هاي اين انشعابات اگر چه به خاطر نيازمندي
اند؛ ولي خالف مقتضاي طبيعي انسان پديد آمده

ني هستند. فطرتي كه مستدعي حيات فطرت انسا
اي واحد است. قانون طبيعت نوع انسان در جامعه

ها و يگانه ساختن بر اساس گردآوري پراكنده
ها است؛ و به اين وسيله است كه چندگانه

آيد. و اين امري طبيعت به غايات خود نائل مي
طبيعت به وضوح  وسيع يهاست كه در پهن

اصلي به  يمادهشود كه چگونه مشاهده مي
... و سپس به صورت گياه و سپس  صورت عناصر

  آيند.به صورت حيوان و سپس انسان در مي
اي اگر چه افراد انشعابات ميهني و قبيله

آورد؛ و به يك ميهن را در يك وحدت گرد مي
را در برابر  هاآنبخشد؛ ولي وحدت مي هاآن

يك  افراد كه ايگونهدهد. به واحد ديگر قرار مي
هاي ديگر را در قوم يكديگر را برادر و انسان

به آن ديد نگاه  هاآنو به  دهندميبرابر خود قرار 
يعني به چشم يك وسيله  ؛اشياءكنند كه به مي

كشي را دارد. اين است علت كه فقط ارزش بهره
اي را ملغي آن كه اسالم انشعابات قومي و قبيله

ساخته و مبناي اجتماع انساني را بر عقيده يعني 
كشف حق كه براي همه يكسان است و گرايش 

نه بر جنسيت يا نژاد يا  است دادهبه آن قرار 
و  زوجيت يهمليت يا ميهن. و حتي در رابط

ميراث نيز مالك را مشاركت در عقيده قرار داده 
           13است.

  
جهاني  بخش وحدت. خاتمه: اسالم، تحقّق3

  جوامع انساني
علّامه طباطبايي وحدت جهاني جوامع  

الوقوع دانسته كه تنها با انساني را امري يقيني
تواند تحقق يابد. ايشان تحت عنوان اسالم مي

 »الّدیُن الحقُّ هو الغالب علی الدنیا باألخرة«
نوع انسان به حكم فطرتي كه در او «نويسد: مي

مال و سعادت به وديعت نهاده شده طالب ك
ترين مراتب حقيقي خود يعني استيالء بر عالي

زندگي مادي و معنوي به صورت اجتماعي 
. و روزي به آن خواهد رسيد. اسالم كه باشدمي

سعادتي است.  چنين يهدين توحيد است برنام
انحرافاتي كه در طي پيمودن اين راه طوالني 

گردد نبايد به حساب بطالن نصيب انسان مي
. همواره شود گذاشتهفطرت انساني و مرگ آن 

حاكم اصلي بر انسان همان فطرت است و بس. 
انحرافات و اشتباهات از نوع خطاي در تطبيق 
است. آن غايت و كمالي كه انسان به حكم فطرت 

كند؛ جوي خود آن را جستجو ميكمال قراربي
رسيد. آيات  روزي دير يا زود به آن خواهد

فأقم « :يهكه با جمل 30 يهاز آي روم يهسور

 »وجهک للدین حنیفاً فطرة هللا الّتی فطر الناس علیها
پايان  »لعلّهم یرجعون« يهو با جمل شودميآغاز 
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رساند كه حكم فطرت يابد؛ همين معنا را ميمي
ناپذير است و انسان پس از در نهايت امر تخلّف

ها راه ها و تجربهرفتن يك سلسله چپ و راست
كند. بنابراين يابد و آن را رها نميخويش را مي

به سخن آن كس نبايد گوش فرا داد كه اسالم را 
همانند يك مرحله از فرهنگ بشري كه رسالت 

داده و به تاريخ تعلّق دارد،  خود را انجام
نگرند. اسالم به آن معنا كه ما مي شناسيم و مي

است از انسان در كمال  كنيم، عبارتبحث مي
نهايي خودش كه به ضرورت ناموس خلقت 

   14» روزي به آن خواهد رسيد.
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