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فلسفه اجتماعی در قرآن

فلســفه اجتماعي، بينش  هستي شناســانه و چيستي شناسانه و نظريه پردازي هاي 
فلسفي درباره جوامع و چگونگي نظام بخشي به زندگي اجتماعي است؛ به گونه اي 
که فيلســوف اجتماعي، با پي ريزي شالوده هاي حقيقي و تأمالت فلسفي پيرامون 
جامعه و اجتماع، به نوعي تعقل و فهم اجتماعي دقيق برســد. در اين مقاله کوشش 
شــده تا چشم اندازي از يک فلسفه اجتماعي بازتوليد شده از قرآن، که مسائلي از 
قبيل نوع ترکيب جامعه، بررســی و اصالت هويت جامعه، منشــأ پديداري آن و 
فلسفه تقسيم بندي جوامع را در بر می  گيرد، بازنمايی شود. چرا که اينها از مباحث 
جدي در فلسفه اجتماعي است و تعيين کننده بسياري از مباحث ديگر اجتماعي و 
تبيين کننده کل نظام هستي است؛ نظامی که در آن، هم کنشِي ميان تمام ابعاد زندگي 
به ويژه ساحت هاي فردي و ساختاري، در فرايندي غايت گرايانه وجود دارد و هسته 

اصلي آن را منطق توحيدي، معنويت، فطرت و عقالنيت و حياني شکل مي دهد.
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مقدمه
توجه به اجتماع و روح جامعه و پویش های نظری درباره نظام بخشی به زندگی اجتماعی، 
از اساســی ترین مواردی است که شالوده های اصلی روابط اجتماعی و هنجار های رفتاری 
در هر جامعه ای قلمداد می شود. این شالوده های واقعی که امری فراتر از انسان ها، روابط 
و تأثیرات عینی پدیده های اجتماعی اســت، به کلیت اصول نظری و قواعد فلســفی نظر 
دارد که در ســایه وجود آنها جامعه به مثابه کانون آرمان ها و به عنوان موضوع عالی ترین 

تمایالت و اعتقادات فلسفی مورد بحث است.
فلســفه اجتماعی در تالش است تا با کشــف حقیقت جامعه و اجتماع و پدیده های 
اجتماعی، به کشــف قواعد و قوانین حاکم بر حیات اجتماعی برسد تا بدین وسیله روابط 
اجتماعی و جهت گیری های آن، به ســوی یک نظام و زندگی ایده آل را ترسیم نماید؛ لذا 
فلســفه اجتماعی دو کارویژه مهم را به عهده دارد؛ یکی کشــف قواعد و قوانین حاکم بر 
زندگی اجتماعی و دیگری ترسیم وضعیتی ایده آل که سعادت نوع انسان در همه زمان ها 
و مکان هــا تأمیــن گردد که این وضعیت حاکی از تجویزات فیلســوف در نیل به اهداف 

مورد نظر است.
این دست از مباحث، به ویژه بحث از هویت و هستی مستقل جامعه در میان بسیاری از 
متفکران اسالمی همواره وجود داشته و مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این بحث زیربنایی 

از نگاه قرآن و بازتولید شبکه منطقی سازمند از مفاهیم انتزاعی مرتبط به آن است.
توجه و عنایت واقع بینانه آیات قرآن از این زاویه، که در حد امکان، چشم اندازی برای 
جامعه انســانی و تفسیر آن در مورد عوامل فعال در این جامعه ترسیم می کند، اساساً بر 
پایه نگرش شامل به انسان و هستی به عنوان مجموعه ای متجانس و هماهنگ، قرار دارد 
و بنابر این نگرشی شمول گرایانه است که همه جنبه های آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ 
لذا اکثر آیات، یا درصدد تبیین احکامی اجتماعی است؛ یا نتیجه آن پیوند محکم با روابط 
اجتماعی انسان ها دارد. عالوه بر آن، پاره ای ازمشکالت و ابهام های موجود در برخی مباحث 
اجتماعی، در گرو حل مسائل مربوط به این بحث است. در واقع این موضوع پایه مباحث 
دیگر درباره جامعه و روابط اجتماعی می باشــد؛ به عنوان مثال اصالت دهی به هر یک از 
دو ســوی قضیه )فرد یا جامعه(، تکلیف امکان یا عدم امکان شــمول ایدئولوژی واحد بر 
کل جامعه، وجود یا عدم وجود ســنت ها بر آن، امکان و برنامه ریزی تغییر و تحول برای 

اصالح جامعه و بسیاری از مسائل نظری و انتزاعی را در مورد جامعه حل خواهد کرد. 
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قــرآن، هســتی پایدار جامعه را مربوط به حیات مردمــی که در آن زندگی می کنند 
دانســته و به عنوان یک قانون کلی، شــناخت جامعه و تغییرات و مقدرات آن را متکی به 
روابــط اجتماعــی افراد آن جامعه و تغییر در حاالت و اوضاع روحی آنان قلمداد می کند. 
م « )ســوره رعد، آیه 11( هر گونه  واْ َما بَِأنُفِســهِ َ اَل یَغیِرُّ َما بَِقْوٍم َحتیَ  یَغیِرُّ در آیه »إِنَّ اللَّ
تغییرات بیرونی متکی به تغییرات درونی ملت ها و اقوام دانسته شده و هر گونه پیروزی 
و شکســتی که به قومی می رســد، منشــأ آن را در درون افراد جستجو می کند. )مکارم 

شیرازی، 1374: 10/146(
از طرفی، با رشــد و گستردگی مردم، شبکه های وابســتگی در میان آنان نیز تغییر 
یافته و روابط، به طور تصاعد هندسی پیچیده تر می شود و شکل جدیدتری می یابد، برای 
درک این شــبکه ها و روابط میان جامعه و عموماً شــناخت جهان پیرامونی انسان، قرآن، 
وی را به شناخت درون مایه انسانی خود ارجاع داده است. وجود یک امر فطری در انسان 
کافی است که گفته شود او در برابر محیط انسانی و اجتماعی یا طبیعی و غیره موجودی 
منفعل نیست بلکه درون خود، معرفت ها و گرایش هایی را نهفته دارد که درشخصیت او 
تأثیر به ســزایی دارد و اصوالً سیســتم زندگی اجتماعی انسان درنظام آفرینش، متکی به 

فطرت او سامان یافته است.
بحث از هستی و چیستی و اصالت یا عدم اصالت جامعه، از جمله مسائل مهمی است 
که در حوزه فلسفه اجتماع با تأمالت نظری زیادی همراه است و به شکل گیری نظریه ها 
و اندیشه های اساسی، منجر شده، که آبشخور بسیاری از مسائل و مباحث اجتماعی دیگر 

است و در این نوشتار حتی االمکان به این تأمالت پرداخته می شود.
قرائت ها و برداشــت های فردگرایانه و جمع گرایانه و یا هم کنشی میان فرد و جمع از 
جمله این مباحث اســت که ســازنده تبیین های خردتری در پدیدار های جامعه شناختی 
می باشــد. جلوه های گوناگون چنین قرائت ها را در مباحثی همچون ســنت ها و قوانین 
اجتماعی، شکل مدیریت و مهندسی جامعه، امکان ترسیم و ایجاد حاکمیت ایدئولوژی و 
باور های مشترک و واحد بر سطح جامعه و نحوه ساماندهی به نظریه های اساسی اجتماعی 
می توان یافت؛ چرا که در صورت انکار وجود حقیقی جامعه، ایدئولوژی  نیز بر افراد حاکم 
است و در صورت وجود حقیقی آن، ایدئولوژی نیز بر شبکه روابط و کلیت آن حاکم خواهد 
بود. مسلماً این بحث از آن جهت که نحوه نگرش انسان درباره هستی جامعه بر نظریه های 
اجتماعی تأثیر جدی دارد و این نظریه ها بالمآل در تفسیر تمامی پدیده ها و اشکال مختلف 
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روابط اجتماعی نفوذ دارد، از اهمیتی فوق العاده برخوردار اســت. در رویکرد های مختلفی 
که شالوده اصلی آنها را اصالت یا عدم اصالت جامعه تشکیل می دهد، انبوهی از نظریه ها 
وجود دارد که در یک طیف منســجم قرار می گیرد؛ این رویکرد ها و نظریه های بنیادین 
فلسفی، اثر و سیطره خود را در تمام پارادایم ها، رهیافت ها و برداشت های سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی خواهد گذاشت.
جالب توجه اســت مفسرین قرآن نیز که به ویژه  در دوران معاصر اقتضائات اجتماعی 
به دغدغه مندی آنان افزوده اســت، از آیات قرآن نیز عمدتاً دو نوع برداشت کاماًل مخالف 
فردگرایانــه و یا جمع گرایانه دارند و در این میان، مفســرانی نیــز وجود دارند که نوعی 
هم کنشــی میان این دو سر طیف برقرار ساخته اند. برهم کنشی میان دو سطح تحلیل و 
تأثیرات متقابلی که فرد و جمع از یکدیگر و بر یکدیگر در سلسله مباحث فلسفه اجتماعی 
دارند از دیگر مباحثی اســت که کشف و استخراج نگاه قرآن می تواند تبیین صحیح تری 
را از مسئله جامعه پذیری و فرهنگ پذیری و تحول شخصیت افراد در جامعه ارائه دهد و 
در نتیجه نظام کنترل و نظارت دقیقی را در ایفاد سلسله حقوق و وظایفی که هر یک از 

دو سطح تحلیل در قبال یکدیگر دارند، به وجود آورد.
بحــث از وجــود جامعه چــون موضوعی عام اســت، در مباحث علــوم اجتماعی و 
جامعه شناختی آثار زیادی، به صورت جســته و گریخته از ناحیه اندیشمندان اجتماعی، 
به آن اختصاص یافته است. مطالعه وجود جامعه بر طبق اصول علمی در حقیقت از آثار 
برخی از دانشمندان که روابط انسان را با محیط پیرامونش چه از لحاظ طبیعی و چه از 

جهات اجتماعی مورد بررسی قرار دادند، ریشه می گیرد.
خاســتگاه اصلی این بحث اندیشــه های فالسفه یونان اســت و از میان اندیشمندان 
اســالمی اگرچه عباراتی داّل بر وجود جامعه با تعابیر»االنســان مدنی بالطبع« )جمعی از 
نویسندگان، 1373: 261 و 278( در اندیشه فارابی و مفهوم »جامعه« در آثار خواجه نصیر 
و ابن خلدون مشاهده می شود )جمعی از نویسندگان، 1373: 227؛ طوسی، 1360: -279

280؛ ابن خلدون، 1379: 79-77( لکن طرح جدی این بحث را درمباحث مرحوم عالمه 
طباطبایی می توان دید و پس از او شــهیدصدر، شــهیدمطهری و مصباح یزدی بیشترین 

ادبیات را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.
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بسامد مفهومی در قرآن
واژه »جامعه« علی رغم کاربرد فراوانش هنوز تعریف مورد اتفاقی نیافته است )ساروخانی، 
1375: 106( و یکی از پر ابهام ترین و کلی ترین واژگان در میان اندیشــمندان اجتماعی 
اســت. )باتامور، 1357: 124 و گولد و کولب، 1376: 287( این ابهام تا جایی گســترش 
یافتــه که گاه بــا واژگانی مانند »ملت«، »امــت« و مفاهیمی دیگــر و حتی با مجموعه 
گســترش یافته ای در دوره قابل مالحظه از زمان یعنی »تمدن« نیز مترادف شده است و 
گاه برخــی عالمان اجتماعــی آن را صرفاً به اجتماعات بزرگ که رابطه ای ارگانیک میان 
اجزاء و بافت های متشــکل آن برقرار اســت، اطالق کرده اند و جوامع کوچک تر را که به 
مرحله مدنیت نرســیده اند، جماعت، گروه، دســته و... نامیده اند. )جمعی از نویسندگان، 

1373: 265 و کینگ، 1355: 201( 
این ابهام زمانی عمیق تر می شود که مقصود از تعریف جامعه را روشن ساختن حقیقت 
جامعه بدانیم نه تعریفی ساده و اجمالی از آن؛ زیرا توصیف وضعیت جامعه از تمام ابعاد، 
برای دستیابی به تعریفی کامل و جامع، امری ممتنع است. بنابر این در تعریف اصطالحی، 
به کلیاتی ساده و اجمالی از آن بسنده می شود. گذشته از اختالف نظر های موجود، جامعه 
را می توان به گروهی از مردم قلمداد کرد که در جبر یک سلســله نیاز ها در یک قلمرو 
جغرافیایی مشــخص زندگی می کنند و دارای فرهنگی مشــترک  بوده )عضدانلو، 1386: 
213( و روابط متقابل نسبتاً پایداری، آنها را به هم پیوند می دهد )جمعی از نویسندگان، 

1373: 349-348( و هدف واحدی را دنبال می کنند. )صلیبا، 1370: 152(
واژه جامعه در لغت عربی قدیم صرفاً کاربردی لغوی داشته و در آیات زیادی از قرآن 
نیز این اســتعمال لغوی را می توان دید )سوره نساء، آیه 23؛ سوره اعراف، آیه 48؛ سوره 
یونس، آیه 71؛ ســوره کهف، آیات 61 و 99؛ سوره شعرا، آیه 61؛ سوره قصص، آیه 78؛ 
ســوره تغابن، آیه 9؛ سوره مرسالت، آیه 38( که به معنای اصطالحی و رایج فعلی آن در 
مباحــث اجتماعی، چنــدان ارتباطی ندارد )حکیم، 2008: 22(؛ اما با توجه به تعاریف و 
ویژگی هایی که برای جامعه شــمرده می شود، ساخت ها و واژگان اجتماعی دیگری را که 
زیر مجموعه این مفهوم هستند و ناظر به جمع و گروه است در آیات متعددی باز می یابیم 
که داللت بر وجود، ویژگی ها و ســنت های موجود آن دارد، مانند اّمت، قوم، اناس، ناس، 

قرن، شعب و قبائل، رهط، اهل، فئه، حزب، طایفه، معشر، قریه و... 
بنابراین مفهوم جامعه از دیدگاه قرآن مفهومی تشکیکی و ذومراتب است؛ اما به لحاظ 
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مفهومــی نزدیک ترین واژه به جامعه، واژه اّمت می باشــد )راغــب اصفهانی، بی تا: 86 و 
طریحی، 1375: 1/108 و 54( و به اعتقاد برخی، ایده جامعه ســازی نیز در قالب »امت« 
ظهور کرده اســت که جماعتی از مومنان هستند که اشتراک فکری، عقیدتی و ایمانی با 
یکدیگر دارند )حکیم، 1387: 101( و هدفی را دنبال می کنند )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 
3/376 و 2/123(؛ اما مهم ترین تفاوت جامعه شــناختی این مفهوم در قرآن با مفاهیمی 
که در اندیشه های اجتماعی، سیاسی وجود دارد، در التزام به تعالیم و وحدت عقیدتی و 
ایمانی است که فارغ از مرزبندی هایی جغرافیایی و قومی و زبانی و نژادی، مالک و معیار 

در امت اسالمی قلمداد می شود.

هستی شناسی جامعه
بحث از هســتی، چیســتی و اصالت جامعه یا فرد از آن جهت با اهمیت است که هر نوع 
نظریه پــردازی و نگــرش به آن بر نگرش های نظری و عملی دیگر اثرخواهد گذاشــت و 

بسیاری از مسائل بر پایه آن روشن می شود. 
از جمله دانش هایی که به صورت اساسی این بحث را دنبال کرده و مورد کاوش قرار داده 
و شعاع های خود را به دانش های دیگر افکنده جامعه شناسی است. در مورد هستی شناسی 
و هویت جامعه، در این دانش سه رویکرد خاص وجود دارد که به پارادایم ها یا انگاره های 
اساسی در این دانش موصوف اند: واقعیت اجتماعی، تعریف اجتماعی و رفتار اجتماعی. 

در انگاره نخســت، جامعه و پدیده های اجتماعی دارای هســتی و اصالت اند که فرد و 
شکل گیری شخصیت او متأثر و منفعل از عوامل بیرونی و ساختاری است و هواداران این 
انگاره نه تنها بر ساختار ها، نهاد ها و پدیده های پهن دامنه و کلی، بلکه بر تأثیر الزام آور آن 
بر اندیشــه و کنش فردی تأکید می ورزند )ریتزر، 1382: 635( و معتقدند جامعه وقتی 
نظام ارزشی خود را بتواند در سطح اجتماع نهادینه کند و موجبات همبستگی اجتماعی 
را فراهم آورد، نظام اجتماعی را استقرار داده است. چهره شاخص این پارادایم در زمینه 

این بحث را می توان امیل دورکیم معرفی کرد.
در انگاره دوم )تعریف اجتماعی(، جامعه و پدیده های اجتماعی دارای واقعیت خارجی 
نبوده و آنچه دارای واقعیت اســت کنشگرانی هســتند که موقعیت های اجتماعی شان را 
تعریــف می کننــد و تأثیر این تعریف ها بر کنش و کنش های متقابل بعدی را مشــخص 
می کنند. )ریتزر، 1382: 635( این رویکرد موجب شــده تا به جای تأکید بر ســاختار ها و 
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نهاد های پهن دامنه، روی کنشگران تأکید کند و نظریه های فردگرایانه را تقویت و تأکید 
نماید. چهره شاخص این جریان را در بحث مورد نظر ما، می توان ماکس وبر معرفی کرد.

در رویکرد ســوم )رفتاراجتماعی(، رفتار افراد، محصول تجربه گذشــته آنان تفسیر 
می شود؛ سرمشق اصلی این پارادایم به جهت بحث هستی شناسی جامعه، کار روان شناس 
معروف اسکینر است. موضوع بررسی جامعه شناسی از نگاه اندیشمندان این انگاره، رفتار های 
غیر فکورانه افراد و پاداش هایی اســت که رفتار پســندیده را برمی انگیزد و مجازات هایی 

است که رفتار های ناپسند را منع می کند. )ریتزر، 1382: 635(
این انگاره های یک جانبه و یک سونگرانه در جامعه شناسی، که صرفاً بر سطح ویژه ای از 
واقعیت های اجتماعی تأکید دارند و توجهی به سطوح دیگر نشان نمی دهند، موجب شده تا 
جامعه شناسان متأخر به سوی یک انگاره تلفیقی کشانده شوند و عالیق سنتی رفتارگرایی 
اجتماعــی را با عالیق انگاره واقعیت های اجتماعی و انگاره تعریف اجتماعی تلفیق کنند، 
لذا ممکن اســت یک نظریه جامع، هاشور های مشــترکی در هر سه انگاره داشته باشد. 
البته چون پارادایم ها بر حســب مالک های مختلف شناخته می شــوند، گونه های مختلف 
ارائه شــده، از ویژگی طرد متقابل برخوردار نیست. بنابراین برخی مصادیق ممکن است 
از حیثیت های مختلف در هر سه انگاره قرار بگیرند و به جهت تداخل معیار ها و مؤلفه ها، 
با نظریه هایی مواجه شــویم که در دو یا ســه انگاره شناور باشند. از این روی، طبقه بندی 
موجود از خاصیت شــبکه ای برخوردار است. در تعامل انگاره ها سعی بر آن است تا سهم 
هریک از جامعه و فرد در یک پیوســتار تلفیقی فردیـ  ســاختاری به خوبی ایفاد گردد؛ 
به عالوه که تالش شده این کوشش را در پیوستار دیگر عینی ـ ذهنی به کمال برسانند.

 ذهنی ـ کالن
نمونه ها: فرهنگ، 
هنجارها و ارزش ها

 ذهنیـ  خرد
نمونه ها: جنبه های گوناگون
ساخت واقعیت اجتماعی

 عینی ـ کالن
نمونه ها: جامعه، قوانین، 
دیوانساالری، معماری، 

تکنولوژی و زبان

 عینی ـ خرد
نمونه ها: الگوهای رفتار
کنش و کنش متقابل

 ذهنی عینی

 سطح خرد

 سطح کالن

فلسفه اجتماعی در قرآن
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در پیوســتار خرد به کالن، می توان شش ســطح مختلف از فردی ترین )کم دامنه( تا 
ساختاری  ترین )پهن دامنه(را تعریف کرد: 1. اندیشه ها و کنش های فردی؛ 2. کنش متقابل؛ 
3. گروه ها؛ 4. سازمان ها؛ 5. جوامع و 6. نظام های جهانی. در پیوستار عینی به ذهنی نیز 
سه سطح قابل تصور است: 1. کنشگران، کنش، کنش متقابل، ساختار های دیوانساالرانه، 
قوانیــن و نظایر آن؛ 2. انواع مختلطی کــه ترکیب های متفاوتی از عناصر ذهنی و عینی 
دارند مانند دولت، خانواده، جهان شغل و کار و.. و 3. ساختار اجتماعی واقعیت، بینش ها، 

ارزش ها، هنجار ها و نظایر آن. 
چنین تالشی در ادبیات و گفتمان اسالمی و در میان اندیشمندان اجتماعی با استناد 
بر آیات قرآن نیز به خوبی انجام شده است؛ از برداشت ها و رویکرد های فردگرایانه و خرد تا 
مواجهات جمع گرایانه و پهن دامنه و تا رهیافت های تلفیقی، هر کدام سهم زیادی در این 
ادبیــات را بــه خود اختصاص داده اند که در این میان و در دوره جدید، تالش های علمی 

اندیشمندان متأخر بیشتر قابل تأمل است.
نگاه به فرآیند تاریخ نشــان می دهد که انســان همواره به حال اجتماع زندگی کرده 
است و اهمیت این موضوع به قدری است که حتی تصور خارج از اجتماع زیستن نیز برای 
او تصوری دشــوار بوده، بدین جهت است که برخی عالمان اجتماعی قائل به تقدم جامعه 
بر فرد شــده اند و زندگی را محصول فعالیت های متقابل افراد جامعه دانسته اند )کینگ، 
1355: 27-26(؛ از طــرف دیگــر اهمیت عالیق و اراده های فردی و تأثیرات زیاد فرد بر 
محیط و افراد پیرامون خود موجب شــده برخی وجود مســتقل جامعه از افراد را منکر و 
قائل به تقدم فرد بر جامعه و یا انکار وجود جامعه شوند و وجود عینی و جبر و ضرورت ها 

و قانونمندی خاص فراتر از قوانین حاکم بر روابط افراد را رد کنند. 
این اختالف نظر معرکه آراء تمام فالســفه و متفکران به ویژه متفکران اسالمی بوده و 

عموماً چهار نظر کلی در این باره را می توان برشمرد: 
الف. برخی جامعه را »مرکب حقیقی« می دانند که به واســطه آن حقیقتی جدید غیر 
از وجود افراد به وجود می آید و افراد انســان پس از کنش های متقابل و فعل و انفعاالتی 
که در رفتارشــان ایجاد می شود، قابلیت ایجاد حیثیت جدیدی به نام جامعه را نه در افق 

جسم و بدن بلکه در ساحت جان و روح، پیدا می کنند. )مطهری، 1384: 26( 
در ایــن نوع ترکیب، عناصر، کینونت و هویت جدید و نیز آثار دیگری پیدا می کنند. 
)طباطبایی، 1417 هـ .ق: 4/96( از نگاه این رویکرد، جامعه و فرد به رغم تأثیر و نقش اساس 
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در زندگی انسانی، هر یک به تنهایی توانایی تفسیر تمام مسائل را ندارند؛ نه فردیت های 
فردی در اراده جمع به تحلیل و انفعال و انفصال کشــیده می  شود و فرد مسلوب االختبار 
در مقابل فشار و قدرت جامعه است و نه جامعه به عنوان پندارهایی محض قلمداد می شود؛ 
بلکــه هم افراد دارای عقل و اراده اند و قدرت و توانایی در مقابل جریان جامعه را دارند و 
هم جامعه دارای شخصیت واحدی است که حیات و ممات و سرنوشت مشترک و اراده ای 
عــام دارد. )مطهــری، 1384: 56( موجودیت و توان هریک از دو طرف مزبور، در تأثیر و 

تأثرات متقابل، دیگری را بی اراده و منفعل نخواهد کرد.
در این منظر، هویت جامعه در ارتباط تام با افراد اســت که احساســات و یک روح 
واحدی بر آن حاکم اســت و این روح جمعی با افراد تأثیر دوسویه داشته و فرد و جامعه 
از حیث طبیعت و اهمیت یکســان قلمداد می شــوند و همچنان که سایر خواص روحی 
انســان و آنچه که مربوط به اوســت به صورت کامل تکون نیافته و در حال تکامل است، 
اجتماعش هم کماالت مادی و معنوی اش بیشــتر شده، سامان بیشتری به خود می گیرد 
و در فرآیند تکامل، جامعه آثار و خواصی غیر از آثار و خواص افرادش می یابد که از همه 
قوی تر است. )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 4/97( لذا از جمله دالیلی که برای اثبات وجود 
جامعه در این رویکرد بیان می شود، اثبات برخی خصوصیات واحکامی است که به افراد و 
اشخاص قابل استناد نیست و به ناچار باید به حقیقتی غیر از آنها نسبت داد به همین دلیل 
قرآن نیز برای اّمت وجود و اجل و کتاب و شعور و فهم و عمل و طاعت و معصیت اعتبار 
کرده است )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 4/96( و قرآن همان اهمیتی که به تاریخ اشخاص 
می دهد، به تاریخ امت ها نیز داده است )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 4/97( و حس و تجربه 
نیز در هنگام تعارض به غلبه این قوای اجتماعی نیرومند بر قوای فردی شهادت می دهد.
مرحوم عالمه برای نمونه به این چند آیه استناد می کند: سوره اعراف، آیه 33؛ سوره 
جاثیه، آیه 28؛ ســوره انعام، آیه 108؛ ســوره مائده، آیه 26؛ سوره آل عمران، آیه 113؛ 
سوره غافر، آیه 5؛ سوره یونس، آیه 47. ایشان مقاومت جامعه در برابر فرد را گواه وجود 
واقعیتــی به نــام جامعه می داند. )طباطبایی، 1417 هـــ .ق: 4/97( به جز موارد مزبور، 
اســتنادات قرآنی که هویتی را، چه از زبان خود و چه به طورحکایت، به اصحاب، قوم، آل 
و فرهنگی خاص نســبت می دهد نشــان از وجود یک روح و اراده جمعی دارد که دارای 

خصوصیاتی جدا از وجود تک تک افراد جامعه است.
ب. برخی جامعه را »اعتباری« می دانند که چیزی جز افراد و رفتار و کنش هایشــان 

فلسفه اجتماعی در قرآن
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در قیاس با یکدیگر مطرح نیســت و جامعه وجود اصیل و حقیقی ندارد و آنچه اصالت و 
حقیقت دارد فرد اســت. از میان اندیشــمندان اجتماعی ماکس وبر به انکار وجود جامعه 
به عنوان یک واقعیت مســتقل پرداخت و موضوع جامعه شناســی را کنش ها و رفتار های 
معنادار آدمیان دانست. )پارکین، 1384: 22 و فروند، 1383: 121( بنتام و میل نیز اجماع 
را امری خیالی دانسته اند؛ وینچ نیز به تبع ویتگنشتاین با این اظهارنظر که علوم اجتماعی 
تنهــا رفتار ارادی معطوف به قاعده را مطالعه می کند، کل های اجتماعی را انکار می کند؛ 
اما دوتارد نماینده اصلی این رویکرد اســت. از میان متفکران اسالمی نیز، مصباح یزدی، 
امور و شــئون اجتماعی را در روح آدمی جســتجو می کند و وجود جامعه را چه به لحاظ 

فلسفی و چه از منظر قرآنی رد می کند. )مصباح یزدی، 1380: 84(
ج. برخی دیگرجامعه را »مرکب حقیقی باالتر از مرکبات طبیعی« دانســته اند. در این 
نــگاه هویت افراد هیچ گونه تقدمی بر هویت اجتماع ندارد و ظرف خالی اســت که فقط 
استعداد پذیرش روح جمعی را دارند و انسان قطع نظر از وجود اجتماعی، حیوانی محض 
اســت که تنها استعدد انسانیت را دارد و انسانیِت انسان تنها در پرتو روح جمعی حاصل 
می شــود. ایشــان با تأکید بر روی ویژگی  جمعی پدیده های اجتماعی جامعه را واقعیتی 
عینــی و اصیل تلقی می کنند که از افرادی که آن را تشــکیل می دهند و واقعیتی تبعی 
دارند، متمایز است. این اندیشه را بیشتر در تفکر هگل می توان جستجو کرد. )گورویچ و 
دیگــران، 1376: 20-17( وارثان هگل معتقدند هیچ امری جز کل، مآالً و تماماً حقیقی 
نیســت. افراد انســان در مرحله قبل از وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارند؛ ظروف 
خالی می باشند که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارند. انسان ها قطع نظر از وجود 
اجتماعی، حیوان محض اند که تنها استعداد انسانیت را دارند و این روح جمعی است که 

ظرف خالی را پر می کند و شخص را به شخصیت جدید تغییر می دهد.
دورکیم به عنوان منادی و طرفدار سرســخت جمع گرایی، این فکر را در تحلیل های 
خود استنتاج می کند که فرد از جامعه زائیده می شود و نه جامعه از افراد و این تحلیل را 
در کانون مرکزی جامعه شناسی اش حفظ می کند )آرون، 1372: 366( و عناصر را بر پایه 
کل تبییــن می نمایــد. وی تصدیق می کند که فکری چون فکر علیت از جامعه و فقط از 
جامعه سرچشمه می گیرد. تجربه زندگی جمعی فکر نیرو را ایجاد می کند و جامعه است 

که تصور نیروئی ماوراء نیروی افراد را به آدمی می دهد. )آرون، 1372: 406(
د. برخی ترکیب جامعه را از نوع »مرکب صناعی« دانســته اند که حضور افراد و تأثیر 



147

و تأثر آن بر یکدیگرمطرح اســت، به طوری کــه این حضور مانند کار آنها در حال فردی 
نیســت؛ و البته منظور پدید آمدن موجود جدیدی به نام جامعه هم نیســت. چنین نوع 
ترکیبی اگر چه همانند ترکیب طبیعی نیســت که اجزای آن بر اثر سلســله ای از امور در 
یکدیگر تأثیر گذاشــته باشــند و پدیده ای با خواص مخصوص به وجود آید، لکن این گونه 
هم نیســت که بدون هرگونه مابه ازاء باشد؛ بلکه در چنین ترکیبی اجزاء، استقالل ـ و نه 
هویتـ  خود را از دست می دهند اما به یکدیگر پیوسته اند و پیوستگی آنها به نحوی نیست 

که هویت شان در هویت کل امحاء گردد. )مطهری، 1384: 25-26( 
این دیدگاه، اگرچه صرفاً برای فرد، وجود عینی و حقیقی قائل است، اما نظر به اینکه 
افراد و اجزای جامعه همچون اجزاء و عناصر یک ماشــین در یک رابطه علّی و معلولی و 
مکانیکی به هم مرتبط اند و کنش های شان مربوط به یکدیگر است، افراد دارای سرنوشت 
و قانون مشــترک اند. لکن همه قوانینش، محصور در رابطه مکانیکی تأثیرات اجزاء بر هم 
می باشد. همه ترکیب های صناعی به نوعی اعتباری اند، زیرا ما هستیم که برای هر یک از 

آنها وحدت اعتبار می کنیم نه اینکه خودشان در واقع وحدت داشته باشند.
از میان این چهار نظر، دو دیدگاه نخســت بیشتر قابل تأمل است که هریک با توجه 

به آیات قرآن، برای وجود یا عدم وجود جامعه استدالل کرده اند.
مصباح یــزدی، دالیل نقلی از جمله آیات قرآن را که جامعه گرایان برای اثبات وجود 
جامعه بدان استدالل می کنند مورد نقد قرار می دهد و به دلیل بسیط بودن نفس آدمی که 
تعددبردار نیست، وجود دو روح و دو »من« فردی و اجتماعی برای انسان را رد می کند و 
می گوید دالیل خارجی برای شناخت حقایق خارجی و احکام آن در صورتی معتبرند که در 
سند، داللت و جهت صدور خود یقینی باشند و آیات مورد استناد گرچه یقینی الصدورند، 
لکن داللت بسیاری از آنها به صورت منصوص نیست تا احتمال خالف در آن نرود، بلکه در 
حد ظهور می باشد. ایشان ضمن برشمردن شش دسته از آیاتی که عالمه بدان ها استدالل 
می کند، می گوید بهترین دلیل بر عدم وجود جامعه این است که همه افعال در آیات به 
فاعل های جمع  مذکر نسبت داده شده است نه فاعل های مفرد مونث که »امت« باشد. به 
همین جهت خواص و آثار که به جامعه نســبت داده می شــود از جمله خواص مربوط به 
افعال و رفتار جامعه اســت و نمی توان گفت اثرات و فشار هایی که بر فرد وارد می  شود از 
طرف موجودی هیوال مانند به نام جامعه اســت )مصباح یزدی، 1380: 77(؛ و آنان که با 
روح جمعی وجود جامعه را ثابت می کنند، وحدت مفهومی را بیشتر در نظر می گیرند در 
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حالی که وحدت شخصی مساوق با وجود حقیقی است نه وحدت مفهومی. 
این نگاه از این جهت قابل خدشه  است که هیچ منع عقلی برای استناد خواص و آثار 
به جامعه و نیز به افراد نیست؛ زیرا نسبت یک اثر به دو شیئ یا دو فاعل، زمانی منع عقلی 
دارد که آن دو در عرض یکدیگر و مستقل از هم باشند. اما اگر آن دو شیئ در طول هم 
باشــند یا ترکیب حقیقی با یکدیگر داشته باشــند و به صورت مراتب و شئون و تجلیات 
حقیقی واحد درآمده باشد می توانند هر دو علت یک اثر شمرده شوند؛ لذا دلیلی نیست 
که استناد آثار و لوازم وجودی جامعه به آن را که در آیات آمده است حمل بر مجاز کنیم. 
عالمه طباطبایی معتقد اســت وجودی حقیقی جامعه و داشــتن کینونتی علی حده 
برای آن را در دســته ای از آیات قرآن می توان یافت که بر داشــتن کتاب خاص برای هر 
امت )سوره جاثیه، آیه 28(، درک و شعور داشتن هر امت )سوره انعام، آیه 108(؛ توجه 
به عمل برخی  امت ها )ســوره مائده، آیه 66(؛ طاعت و معصیت امت ها )سوره آل عمران، 
آیه 113؛ ســوره غافر، آیه 5(؛ خالف کاری امت ها )سوره یونس، آیه 47(؛ داللت دارند و 
موجودیت جامعه را تأیید می کنند. لذا قرآن همان عنایتی را که به داستان اشخاص دارد 
به داســتان و تاریخ امت  ها نیز ـ حتی بیش از اشخاص ـ دارد )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 
4/ 96-95( و اگر جامعه از وجودی واقعی و حقیقی برخوردار نباشــد، استعمال این گونه 
تعابیــر در مورد آن موجب لغو و عبث اســت. )طباطبایــی، 1417 هـ .ق: 4/ 96( حیات 
جمعی انسان، تنها یک تشبیه و تمثیل نیست بلکه یک حقیقت است )مطهری، 1377: 
2/329(؛ همچنان که مرگ جمعی نیز یک حقیقت اســت. براساس چنین رویکردی به 
بحث، انسان دارای دو روح می  باشد: روح فردی که حرکت جوهری آن را سبب ساز است 
و روح جمعی که از زندگی اجتماعی انسان نشئت می گیرد؛ لذا هم قوانین روان شناسی و 

هم قوانین جامعه شناسی برای انسان حاکم است. )مطهری، 1377: 2/344(
در این میان آثار شــهیدصدر با دو برداشت متفاوت مواجه است؛ در برخی کلماتش 
جامعه را چیزی جز کثرت بی شماری از افراد نمی داند )صدر، 1398 هـ .ق: 297-298( 
به طوری که موجودی پنهان در ورای افراد وجود داشــته باشــد )صــدر، 1400 هـ .ق: 
100-99( و در دســته ای از نوشــته ها، بر هستی جامعه متمایز از افراد تصریح دارد و به 
آیاتی )ســوره یونس، آیه 49؛ ســوره اعراف، آیه 34( اســتناد کرده و نیز در بحث اثبات 
سنت های اجتماعی و قوانین تاریخ )صدر، 1369: 140-136(، استدال ل هایی شبیه عالمه 

و شهیدمطهری می آورد. )صدر، 1398 هـ .ق: 56-57(
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منشأ پدیداری جامعه و اجتماع
در باره علت تن دادن انســان به زندگی اجتماعی و زیســت جمعی این سؤال مهم مطرح 
اســت که آیا تمایل او به زندگی اجتماعی دارای منشــأیی درونی مانند فطرت و غریزه 
اســت که زندگی جمعی را برای او اجتناب ناپذیر کرده است؛ یا ترس از عوامل و حوادث 
طبیعی او را به هم زیســتی با دیگران ســوق داده؟ یا جمع تعدادی از این عوامل باعث 

چنین گرایشی شده است؟
انسان، موجودی اجتماعی است، همواره دراجتماع زندگی کرده و نوعی رابطه همزیستی 
همه مردم را به هم مربوط ســاخته اســت. به تجربه تاریخ هیچ ملت، گروه یا فرهنگی 
نمی تواند جدا یا مســتقل باقی بماند، چرا که تماس با بخشی از جامعه و دنیا مستلزم با 

تمام قسمت های دیگراست. )اسماور و دیگران، 1379: 27( 
بحث از منشأ زندگی اجتماعی با بحث از منشأ جامعه، دو بحث نسبتاً متفاوتی است 
کــه تنها تعداد اندکی، این دو را به طور جداگانه بحث کرده اند؛ واژه جامعه، گاه به صورت 
تسامحی با مفهوم »اجتماع« در جای هم به کار می روند، اما عالمان اجتماعی میان آن دو 
تمایز قائل شــده اند و جامعه را بر اراده اندیشیده، روابط صوری و قراردادی بین انسان ها 
تلقــی کرده انــد درحالی که اجتماع یا جامعه معنوی را ناشــی از اراده ارگانیک و پیوند 
عاطفی بین انســان ها می دانند. )ساروخانی، 1375 و شارقی تفتی، 1389: 66( در واقع 
وقتــی روابط اجتماعی خصلت جماعتی پیــدا می کند که جهت گیری رفتار اجتماعی بر 
احســاس همبستگی شرکت کنندگان که زاییده وابستگی های عاطفی و سنتی آنان است 
استوار باشد و وقتی روابط اجتماعی محصول آشتی و توازن منافع باشد و از احکام ارزشی 
عقالنی یا مصلحت ناشی می شود خصلت جامعه ای می گیرند. )وبر، 1367: 109( به عنوان 
مثال، پاســخ پیروان هابز بر علت و منشــأ به هم پیوستگی، بر محور دیدگاه انساِن بسیار 
اجتماعی شــده دور می زند و پاســخ پیروان مارکس دیدگاه به هم پیوستگِی بیش از حد 
جامعه را مدنظر دارد. )کوزر و روزنبرگ، 1378: 131( اما اغلب این دو امر با هم مشتبه 
شــده و در بررسی آنها کمتر به منشأ هر یک به طور جداگانه پرداخته می شود. در اینجا 

نیز فارغ از این تفاوت ها به طور مسامحی منشأ هر دو در نگاه قرآن مورد بررسی است.
همچنان که عالم وجود و وجود انســانی دارای مراتب مختلفی اســت، بررسی منشأ 
جامعه و اجتماع نیز باید از ابعاد مختلف مادی و معنوی مالحظه شود. در اندیشه بسیاری 
از اندیشــمندان اجتماعی، از بعد معنوی موضوع غفلت شده و بیشتر به جنبه های مادی 
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و صوری آن اکتفا شــده اســت؛ اما قرآن توجه عمیقی به عوامل پیدایش و تداوم زندگی 
اجتماعی انســان ها در دو ســاحت مادی و معنوی کرده است. پیدایش زندگی جمعی و 
همبســتگی انسان ها در ســاحت معنوی که از جهان بینی آنها نشئت می گیرد، در اسالم 
و نیز ســایر ادیان آســمانی بیش از هر چیز به آن اهمیت داده شده است. در واقع قرآن 
مهم ترین عامل در پیدایش و تداوم اجتماع بشری را در وحدت فرامادی دانسته که مرز های 
جغرافیایی، زمانی، خویشاوندی، نژادی را در می نوردد و همه را تحت الشعاع خویش قرار 
ََّف بَیَن ُقُلوبُِکْم  می دهد )برزگر کلیمشی، 1372: 196( و باعث الفت بین اعضا می گردد »َفَأل
َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه إِْخَواناً« )سوره آل عمران، آیات 3 و 103(، در نگاه قرآن ایمان و عقیده 
مهم ترین معیار اتحاد و همبستگی جوامع انسانی است که دیگر عوامل را تحت الشعاع قرار 
می دهد و هر چه روح توحیدی در انسان قوی تر باشد انسجام اجتماعی بیشر خواهد بود و 
نادیده گرفتن بعد معنوی انسان به معنی نفی حقیقت وجود انسان و جامعه انسانی است.

گذشــته از بعد معنوی، گرایش هــای مختلفی را می توان برمنشــأ جامعه و زندگی 
اجتماعی تصور کرد: 

عده ای طرفدار منشــأ درونی و طبیعی اند و معتقدند زندگی اجتماعی ریشه در درون 
و سرشت افراد بشر دارد، ارسطو انسان را به حکم طبیعت خود حیوانی اجتماعی می داند 

که طبیعت او، تمایل به زندگی را در او ایجاد می کند. )ارسطو، 1371: 5(
فارابی با ارائه نظریه مدنی بالطبع بودن انسان و با به دست دادن یک دیدگاه ترکیبی، 
هم نیاز های اساسی طبیعی و بیولوژیک انسانی را در شکل گیری زندگی اجتماعی دخیل 
دانســته و هم به نیاز های درونی و معنوی انســان از قبیل کمال جویی و نیل به بهترین 
کماالت بی توجه نیســت. وی معتقد است انســان بدون جمع، هرگز نخواهد توانست به 
کمال مطلوب خود برســد و آرمانی ترین حد تصور برای انسان و کمال او زمانی است که 
جامعه فاضله جهانی واحدی شکل بگیرد و بشر بتواند در پرتو آن به وحدت و یکپارچگی 

دست یابد. )فارابی، 1990: 114-117(
از شبکه مفاهیمی که فارابی در نظریه خود به کار برده چنین استفاده می شود که در 
نگاه او، از فطرت و طبیعت معنایی واحد اخذ شده که هر دو اینها تقابلی با عقل ندارند، 
بلکه زندگی طبیعی همان زندگی فطری متناســب با حیات خدایی بر طبق نظام معقول 
انســان اســت که در مرحله پایین تر از مرحله عقل فعال قرار دارد؛ مرحله ای که کماالت 
انســان از آن گرفته می شــود. او برخالف تمام موجودات، تمام کماالت خویش را از عقل 
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فعال اخذ می کند. از نظر او امکان رشد و تعالی و قرار گرفتن در مدینه فاضله در انسان 
موجود است و چنین استعدادی از نگاه فارابی فطرت نام دارد و تنها آنان که راه و طریق 
درســت را یافته و در جهت صحیح کار می کنند عقال هستند که دارای فطرتی سالم  اند. 
البته فارابی معتقد اســت، فطرت، هیچ کس را مجبور به انجام کاری نمی کند، بلکه صرفاً 
عنصری زمینه ساز برای عملی خاص است. به طور کلی وی درباره منشأ جامعه و اجتماعی 
بودن انسان معتقد است همه انسان ها فطرت و طبیعتی مشترکی دارند که چنین امری 
حاکی از منشــأ درونی زندگی اجتماعی اســت؛ اما تربیت، می تواند عامل رشد یا ضعف 
فطرت ها شود و زمینه های بیرونی می تواند به شدت و ضعف آن کمک کند. )آزاد ارمکی، 

)208 :1386
خواجه نصیر نیز همچون فارابی بیشــتر به عوامل درونی تشــکیل جوامع نظر دارد و 
انسان را موجود مدنی بالطبع می داند و سرشت آدمی را سرشتی اجتماعی قلمداد می کند 

)طوسی، 1360: 250-249( که بالطبع محتاج اجتماع است.
ًة َواِحَدًة« )یونس، آیات 19 و 10( و  درتفسیر المنار در ذیل آیه »َوَما َکاَن النَّاُس إاِلَّ ُأمَّ
ًة َواِحَدًة« )سوره بقره، آیات 2 و 213( علل  پیدایش جامعه و اجتماعات  آیه »َکاَن النَّاُس ُأمَّ
انســانی را امری طبیعی قلمداد کرده و چنین استفاده کرده است که آفرینش به صورت 
امت واحد به این معنا است که چون امکان تنها زیستن و بدون اجتماع با دیگران وجود 
ندارد و برای رفع همه احتیاجات صرفاً نیرو های نفسانی و بدنی او کافی نیست بنابر این 
بایــد نیرو هــای دیگران در رفع نیازمندی ها نیز به وی ضمیمه شــود و به همین جهت، 

اختالف نیز امری طبیعی است. )رشیدرضا، 1414هـ .ق: 2/282( 
عده ای نیز به منشأ بیرونی تشکیل جامعه پرداخته اند و معتقدند راز اجتماعی زیستن 
انســان را باید در عوامل دیگر غیر از عوامل درونی جســتجو کرد؛ افالطون معتقد است 
انســان ذاتا حیوان اجتماعی است )کاپلستون، 1362: 1/257( و علت پدیداری جامعه یا 
شهر را باید در عدم توانایی او در رفع احتیاجات خود و نیاز به مساعدت دیگران جستجو 
کرد؛ لذا وی در منشأ پیدایش جوامع انسانی صرفاً به نیاز های جسمانی توجه کرده است.
همچنین ابن سینا، علت وجود جامعه را به خاطر رفع نیازمندی انسان از اشخاص متعدد 
دانســته )ابن سینا، 1404: 441( است؛ وی اصطالح »مدنی بالطبع بودن انسان« را به کار 
نبرده است، گرچه خواجه نصیر در شرح اشارات از مطالب ایشان چنین استفاده کرده و 
تمدن را نیز همان اجتماع بشری دانسته است )شکوری، 1384: 304( اما ابن سینا قوام 

فلسفه اجتماعی در قرآن
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اجتماع را ناشی از نیاز افراد به یکدیگر و تعاون و مشارکت آنها در برآوردن نیاز های انسانی 
دانســته اســت؛ در چنین اجتماعی، هر فرد الزم اســت با پذیرش نقشی ویژه در جامعه 
حضوری فعال به عهده گیرد و کماالت انســان و جامعه انســانی را به زندگی اجتماعی و 
ایجاد اجتماع و تقلید اهل مدینه می داند که در آن با دیگران مشارکت نماید. )ابن سینا، 
1376: 56-52( وی با تأکید بر اصل مشــارکت و ضرورت تقسیم کار در جوامع بشری، 
نیازمندی انســان ها به یکدیگر و تدوین قانون  از ســوی آنان را مورد تأکید قرار می دهد: 
»وجود و بقای انسان، نیازمند مشارکت است، مشارکت نیز سرانجام نمی گیرد جز با معامله 
و دیگر اسبابی که در این باره الزم است. معامالت نیز نیازمند به قانون و عدالت می باشد 
کــه باید از ناحیه یک قانون گذار و عدالت پرور فراهم شــود. این قانون گذار و عدالت پرور 
باید از جنس خود انســان بوده و بتواند با انســان های دیگر در آمیزش و مراوده باشــد«. 
)ابن سینا، 1376: 441( شهرستانی نیز منشأ اجتماعات را دراحتیاجات دنیوی و اخروی 

زندگی انسان جستجو می کند. )شهرستانی، 1363: 59-60(
برخی دیگر که طرفداران منشــأ بیرونی و درونی اند به هر دو عامل درونی و بیرونی 
پرداخته اند؛ عالمه طباطبایی معتقد است انسان به حکم اینکه خود را دوست دارد )حب 
ذات( و هم نوع خود را همانند خود می بیند طبیعتاً احســاس انس، درون وی پدیدارشده 
و به آنان گرایش می یابد و بر اثر این اجتماع، یک نوع اســتخدام و اســتفاده از هم نوعان 
پدید می آید و چون این غریزه در همه به طور مشــابه هســت نتیجه اجتماع را می دهد. 
)طباطبایی، بی تا: 324-321( ایشــان معتقد است انســان همچون سایر موجودات، در 
جهت رفع نیازمندی های خود به تعامل با محیط اطراف خود می پردازد و تالش می کند 
از منافع دیگران استفاده کند و آنان را به خدمت بگیرد؛ لذا انسان اوال و بالذات موجودی 

مستخدم بالطبع است و ثانیاً و بالعرض موجودی مدنی و اجتماعی است.
در این نظریه اگرچه به جوهره انســانی در گرایش به جمع و اجتماع و جمع خواهی 
اشاره می شود اما بیشترین تأکید و اصل در روابط انسانی، متمرکز بر بهره جویی او دانسته 
شــده است. ایشان در ذیل آیات 30 ســوره روم و 190 سوره بقره و آیات دیگر، پس از 
اشــاره به غریزه جنسی به عنوان یک عامل طبیعی که به صورت آگاهانه در راستای اصل 
استخدام مورد بهره برداری قرار می گیرد، عواطف اجتماعی را نیز در جهت اجتماعی شدن 
دارای نقشی مؤثر می داند. )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 80-2/78 و 70-69 و 131-132 
و 4/93( وی تأکید می کند که شــکی نیست که هرگونه اجتماعی مانند اجتماع انسانی 
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و حتی ســایر اجتماعات مختلفی که در انواع حیوانات مشاهده می کنیم، براساس نوعی 
احتیاج فطری اســتوار اســت که در وجود آنان برای حفظ و بقاء تعبیه شده است و لذا 
موجودات در راستای حفظ وجود و بقاء خود و از آنجا که دنیا دنیای تنازع و تزاحم است، 
فطرتاً به هر وسیله ممکنی چنگ می زنند و برای خود در این جهت حقی قائل اند. در این 
میان انســان، همچون سایر موجودات که فطرتاً دارای چنین خصیصه ای هستند، مسلح 
به شعور فکری است که به کمک آن چنان استطاعتی می یابد که دیگران را به استخدام 
گیرد و برای خود حق تصرف و حق دفاع قائل شــود و همین اســتخدام فطری است که 
انسان را به اجتماع مدنی می رساند. )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 70-2/69 و 190-192(
در نتیجه، در ســاحت مادی، نخســتین عامل پیدایش و استقرار زندگی اجتماعی از 
منظر قرآن را می  توان در یک جنس بودن دو انســان اولیه و احســاس نیاز مشترک آنها 
بــه هم به عنوان یک غریزه حیوانی و در کنــار آن، عواطف خانوادگی و اجتماعی با تولد 
فرزندان و ایجاد ارتباطات سببی و نسبی به یکدیگرکه عوامل طبیعی جامعه انسانی تلقی 

می شوند، باز یافت. )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 12/297(
بنابراین نخستین حلقه های ارتباط انسان ها و تشکیل جامعه انسانی در خانواده شکل 
ًة  َِّتْســُکُنوا إِلَیَها َوَجَعَل بَیَنُکم َمَودَّ می گیرد »َوِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکم ِمْن أَنُفِســُکْم أَْزَواجاً ل
َوَرْحَمًة« )ســوره روم، آیه 21 و 30(، در عین حال این روابط موجب نوعی پیوســتگی و 

پیدایش قبایل مختلف و شعوب گوناگون است و پس از آن زندگی اجتماعی از حد قبایل 
فراتر رفته و به مرحله ملیت ها و رنگ ها و اختالف در آنها منجر می شود و این دو عنصر 
باعث نوعی وحدت میان اعضاء هریک از گروه ها می شــود» َواْخِتاَلُف الْسنتُکْم َوأَلَْوانُِکْم«. 

)سوره روم، آیه 22 و 30(
همچنین تفاوت انسان ها از جهات مختلف باعث نیازمندی انسان ها به یکدیگر در اثر 
همزیستی و کسب و تجارت شده و زندگی اجتماعی را دوام بیشتری بخشیده و نیاز های 
بشری که روز به روز افزایش می یابد، باعث می شود اجتماع به وجود آمده استحکام بیشتری 
یابــد. )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 16/166( فواید همــکاری و تعاون نیز از جمله عوامل 
دیگری است که طی زندگی اجتماعی از طریق تجربه عملی بشری به دست آمده و موجب 
استحکام و تقویت زندگی اجتماعی می شود. )جمعی از نویسندگان، 1373: 302-303(

شهید محمدباقر صدر نیز در این بحث تا اندازه ای با مرحوم عالمه طباطبایی هم عقیده 
اســت و معتقد است انسان به طور فطری و براســاس حب ذات و تالش در راستای رفع 
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نیازمندی و به خدمت گرفتن اشــیای محیط، بدیهی و طبیعی اســت که خود را نیز به 
استخدام انسان های دیگر در جهت رفع نیازمندی هایشان در بیاورد و بر این اساس روابط 
اجتماعی انســان ها بر پایه نیاز های متقابل شکل می گیرد و در خالل تجربه های طوالنی، 
این روابط بســط و توســعه می یابد؛ لذا می توان چنین قضاوت کرد که زندگی اجتماعی 

انسان مولود نیاز های انسانی اوست. )صدر، 1398هـ .ق: 297-298(
جوادی آملی نیز معتقد اســت گرچه انسان براساس شواهد قرآنی، مفطور بر توحید و 
جمیع عقاید حق است، ولی آیات دیگر شاهد بر آن است که از ابتدای تولد در این نشئه 
با تمایالت نفسانی و شهوات حیوانی نشو و نما کرده است مانند »إِنَّ ااْلنَساَن لََکُفور« )سوره 
َُّه کاََن َظُلوًما َجُهوال« )ســوره احزاب، آیه 72(، »إِنَّ ااْلنَساَن ُخلَِق َهُلوًعا«  حج، آیه 66(، »إِن
)سوره معارج، آیه 19( که نشان از روحیه او برای استخدام گری دارد. وی متمدن بالطبع 
یا مســتخدم بالطبع بودن انســان را منوط به چگونگی تفسیر تمدن و مدنیت می داند و 
معتقد است اگر تمدن به معنای دینداری و عدل محوری باشد، انساِن طبیعی به این معنا 
مدنی بالطبع نیست؛ اما چنانچه به معنای زندگی جمعی باشد، انسان مدنی بالطبع است، 
زیرا در اصل طبع خود، مستخدم بالطبع است و طبیعت استخدام گری وی او را به سمت 

زندگی اجتماعی می کشاند. )جوادی آملی، 1389: 43-44( 
عده ای از جامعه شناسان کارکردگرا بحث از وجود جامعه را با تحلیل و نگاهی کارکردی 
توجیه و منشــأ آن را در خارج از فرد به صورت اجباری جستجو کرده اند. اینان معتقدند 
هرگز طی تطور اجتماعی، لحظه ای پیدا نشده که افراد بتوانند با هم شور کنند تا بدانند 
آیا صالح هســت که به حیات جمعی یا اجتماعی خاص بپیوندند یا نه؟ بنابراین پیدایش 
جامعــه و نیز هر واقعــه اجتماعی را باید در کارکرد آن و در رابطه هدف اجتماعی معین 

آن جست. )دورکیم، 1383: 119-123(
شــهید مطهری مجموع اقوال درباره منشأ جامعه را به سه دسته فطری، اضطراری و 
اختیاری تقســیم کرده که بنابر نظر اول، عامل اصلی، طبیعت درونی انسان هاست، نظر 
دوم از قبیل امور اتفاقی، عرضی و به عنوان غایت ثانوی اســت نه اولی و بنابر نظر ســوم، 
اجتماعی بودن از قبیل غایات فکری اســت نه طبیعی و مناســب ترین برداشت را که با 
آیات فوق منطبق است، در نظر نخست دانسته که اجتماعی بودن در متن آفرینش انسان 

پی ریزی شده است. )مطهری، 1384: 21(
ـا َخلَْقَناُکم ِمن َذَکٍر َو أُنَثی َو َجَعلَْناُکْم ُشــُعوباً َو َقَبائَِل  َـّ وی معتقد اســت از آیات» إِن
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لَِتَعاَرُفوا« )ســوره حجرات، آیات 13 و 49(، »َو ُهَو الَِّذی َخلََق ِمَن الَْماِء بََشــراً َفَجَعلَُه نََسباً 
نْیا  َوِصْهراً« )ســوره فرقان، آیات 25 و 54(، »نَْحُن َقَســْمَنا بَیَنُهم َمِعیَشَتُهْم فِی الَْحیاِة الدُّ
َوَرَفْعَنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِیتَِّخَذ بَْعُضُهم بَْعضاً ُســْخِریاً« )ســوره زخرف، آیات 32 
و 43( چنین اســتنباط می شــود که اجتماعی بودن انسان در متن آفرینش او پی ریزی 
شــده است و اختالف و وجه افتراق انسان ها برای نیازمندی آنان به همدیگر قرار داده تا 
زمینه زندگی به هم پیوسته اجتماعی که امری طبیعی است فراهم آید. )مطهری، 1384: 
24-21( وی ضمن استناد به آیات فوق، درباره منشأ پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی 
از قبیــل زندگی خانوادگی زن و مرد که هر یک از زوجین به صورت یک جزء از یک کل 
در متن خلقت آفریده شــده، به علل و اســباب درونی اشاره می کند از نظر او انسان ها را 
به دلیل نیاز های متقابلی که به یکدیگر دارند و بر حســب امکانات جسمی، روحی، عقلی 
و عاطفی متفاوتی که دارند این گونه آفریده شــده اند کــه برای رفع نیازمندی های خود 
زمینه زندگی و به هم پیوســتگی اجتماعی خود را فراهم کنند؛ از این رو از نظر ایشــان 
زندگی اجتماعی انســانی امری طبیعی است نه صرفاً قراردادی و انتخابی و نه اضطراری 

و تحمیلی. )مطهری، 1384: 16-21(

تقسیم بندی جوامع
اندیشمندان قدیم و معاصر تقسیمات مختلفی برای جامعه از زوایای گوناگون برشمرده اند؛ 
برخی تقســیمات، ناظر به رشــد و توسعه یافتگی جوامع اســت مانند تقسیم جوامع به 
خوراک جو، پالیزکار، چوپانی، کشــتگر و صنعتی )تریاندیس، 1378: 203(؛ برخی دیگر 
به لحاظ تولیدات اقتصادی جوامع را به عقب مانده، جهان ســوم، در حال رشد و پیشرفته 
تقســیم کرده اند. )گیدنز، 1376: 79( در برخی تقســیمات، برحسب نوع همبستگی و 
تقســیم کار در آنها، به جوامع مکانیکی یا ســنتی و جوامع ارگانیکی یا نوین اشاره شده 
اســت )آرون، 1372: 248-245(، برخی نیز از نظر سیاسی، آن را بر حسب مکتب های 
سیاســی حاکم طبقه بندی کرده اند و برخی از نظر پویایی شناســی و دگرگونی، آن را به 
جوامع پویا و ایستا تقسیم کرده اند. )آگ برن و نیم کوف، 1380: 428( طرح بحث مدینه 
فاضله، در تفکر اندیشمندان قدیم مانند افالطون، ارسطو، سن اگوستین و توصیف جوامع 

متضاد آن، از جمله تقسم بندی هایی است که ایشان برای جوامع برشمرده اند.
از این میان ابن خلدون پیش از جامعه شناسان غربی، در تبیین همبستگی، به دو نوع 
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جامعه بدوی و الحضاری اشاره دارد )ابن خلدون، 1375: 227-1/225 و 2/729-734(، 
فارابی اجتماعات بشــری را به جهت خودبســنده بودن یا نبودن، به اجتماعات کامل و 
ناقص تقسیم می کند )رجبی و دیگران، 1378: 44( و جامعه فاضله را با ویژگی هایی، از 
انقسامات اجتماعات کامل می شمرد )فارابی، 1996: 27(؛ خواجه نصیر نیز به تقسیم جوامع 
بــه فاضله و غیرفاضله و ذکــر مالک ها و اوصاف آنها بر پایه ارزش ها، عقاید و هنجار های 
مشترک اهالی و حّکام آنها پرداخته و نگاه کامل تری به این بحث دارد. )رجبی و دیگران، 

)168-169 :1378
از میان اندیشمندان معاصر، مصباح یزدی، جوامع و تکامل آنها را بر حسب میل انسان ها 
ارزیابی می کند و معتقد اســت در سیر تکامل، یک قانون کلی، دائم و ضروری بر جریان 
جامعه یا تاریخ حاکم نیست، بلکه تکامل صرفاً یک میل است که مبین گذشته جهت دار 
یک پدیده خاص است؛ نه قانون که بیانگر نظم تکرارپذیر و تغییرناپذیر و قابل تعمیم بر 
زمان ها و مکان ها باشد )مصباح یزدی، 1388: 157-155( و به همین دلیل تقسیم بندی 
خاصی هم نمی توان از جوامع و انواع آن داشت. جوادی آملی نیز بر حسب تعیین هدف و 

غایت، به دو جامعه الهی و الحادی اشاره دارد. )جوادی آملی، 1389: 79(
بنابراین جوامع، از ساحت های مختلف قابل تقسیم بندی است؛ اما موضوع دارای اهمیت 
این اســت که از نگاه قرآن تقســیم و نوع جوامع به لحاظ فیزیکی آن چندان با اهمیت 
نیست، بلکه آنچه در راستای اهداف قرآن منشأ اثر بوده و از اهمیت زیاد برخورداراست، 
طیف بندی جامعه براســاس جهان بینی و اختالف اصول عقایدی جوامع بشــری اســت 
)طباطبایــی، 1417 هـ .ق: 1/26( که به دو دســته جامعه دارای جهان بینی توحیدی و 
جهان بینی مادی تقسیم بندی می شود و بسیاری از ویژ گی ها و صفات فردی و اجتماعی 
دائرمدار آن می باشــد )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 4/124( که البته در پرتو این تقســیم 

اثرات عینی نیز به دنبال خواهد آمد.
عموماً تقســیم بندی جوامع از نگاه اندیشمندان مسلمان، اغلب ناظر به ایدئولوژی و 
جهان بینی بوده که مبتنی بر منطق و فرهنگ قرآنی اســت که دو ایدئولوژی متفاوت را 
در آیــات زیادی در مقابل هم ذکر می کند؛ این دو نوع ایدئولوژی که تقســیم کننده دو 
دسته از جوامع مختلف است، گاه با وصف ایمان و کفر ذکر شده است مانند آیه »ُهَو الَِّذی 
َخلََقکمُ ْ َفِمنکمُ ْ َکافٌِر َو ِمنکُم مُّْؤِمن«  )سوره تغابن، آیه 2( ؛ که به طور قطع این دو گروه از 
لحاظ منزلت در یک ردیف و میزان نیســتند و این معنا در آیاتی بیان شــده است. مانند 
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یْسَتُون« )سوره سجده، آیه 18(؛ گاه این دو دسته،  »أََفَمن کاََن ُمْؤِمًنا َکَمن کاََن َفاِســًقا الَّ
َک بِِه َو یْغِفُر َما ُدوَن  َ اَل یْغِفُر أَن یشْرَ با وصف شرک و توحید بیان شده مانند آیه »إِنَّ اللَّ
ِ َفَقْد َضلَّ َضاَلاَل بَِعیًد«  )سوره نساء، آیه 116( و گاه با  َذالَِک لَِمن یَشــاُء َو َمن یشــْرِْک بِاللَّ
وصف حق و باطل آمده است که در آیات زیادی بدان پرداخته شده است )سوره شوری، 
واْ َعن  َِّذیَن َکَفُرواْ َو َصدُّ آیه 24؛ ســوره ســباء، آیه 49؛ سوره غافر، آیه 5( از جمله آیات»ال
ٍد َو  مَّ َل َعلیَ  مُحَ الَِحاِت َو َءاَمُنواْ بَِما نُزِّ َِّذیَن َءاَمُنواْ َو َعِمُلواْ الصَّ ِ أََضلَّ أَْعَمالَُهْم َو ال َســِبیِل اللَّ

قُّ ِمن رَّبهِِّم«. )سوره محمد، آیه 3( ُهَو الْحَ
بنابراین، در فلســفه اجتماعی قرآن برای جامعه هیچ گونه تقسیم بندی و قطب گرایی 
طولی قائل نشــده و تنها در سراســر قرآن به دو جریان اجتماعی به طور مکرر اشاره دارد 
که یکی با وصف »حق، ایمان و توحید« ترسیم شــده، که مبنای حرکت جامعه و ســنجه 
حیات انسانی است و دیگری با صفت »کفر، شرک و باطل« توصیف شده است و در نهایت 

دو جامعه کلی با طیف های متفاوت را خواهد ساخت. 

ویژگی های جامعه
برخی اندیشــمندان ویژگی های چندگانه ای مانند عمومیت، تداوم، مشارکت، تفاوت های 
درونی و.. برای جامعه برمی شمرند )بیرو، 1380: 388(، اما توجه به آیات قرآن و تفاسیر، 
مــا را به خصوصیات ویژه ای رهنمــون می کند که اغلب، جنبه های فرهنگی و اجتماعی، 
در هم آمیختگی تفکیک ناپذیری دارند و صرفاً به ترکیب های صوری آن متوجه نیست.

از جمله این خصوصیات »متشکل بودن از افراد« با هویت  و عینیت خارجی است؛ که 
نوعی به هم پیوســتگی میان آن برقرار است و دارای گردشی مداوم است و در شکل یک 
نظام نمود می یابد. شــکی نیست در اینکه تشکیل اجتماع مولود هدف واحدی است که 
مشترک بین همه افراد آن اجتماع می باشد و این هدف مشترک در حقیقت به منزله روح 
واحدی است که در تمام جوانب و اطراف اجتماع دمیده شده و نوعی اتحاد به آنها داده 
اســت و به تعبیر عالمه طباطبایی، افراد انســان، با همه کثرتی که دارند یک انسان اند و 
افعال آنها با همه کثرتی که از نظر عدد دارد از نظر نوع، یک عمل است که به انواع فرعِی 
متعدد تقســیم می شود. نظیر آب دریا که یک آب است ولی وقتی در ظرف های بسیاری 
ریخته می شــود چند آب می شود، پس این آب ها که از نظر عدد بسیارند از نظر نوع یک 
آب اند و در عین اینکه یک نوع اند، آثار و خواص بســیار دارند و این آثار بســیار، وقتی 
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آب ها یکجا جمع می شوند قوت و عظمت پیدا می کنند. )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 4/96(
اساساً بنیان مفاهیم و تعابیری همچون قوم، اهل، حزب، مدینه، امت و... که حاکی از 
یک نظم درونی و واحدی ســامان مند است، جز با وجود عینی عناصر و افراد سازنده آن 
میســر نیست و از نگاه قرآن، هر تغییراتی در نفوس افراد، لزوماً بر این مجموعه ارتباطی 
تأثیر خواهد گذاشت )سوره رعد، آیه 11 و سوره انفال، آیه 53( و تحوالت و تقلبات کلی 
بشری منوط به سیر و سلوک افراد آن است. این ترکیب، نوعی ترکیب حقیقی طبیعی از 
روح ها و خواست ها و اراده ها است )مطهری، 1384: 26( و گویی انسان ها با همه کثرتی 
که دارند یک انسان اند و افعال آنها با تمام کثرت شان یک عمل است. )طباطبایی، 1417 

هـ .ق: 4/152(
»عمومیــت و فراگیــر بودن« از دیگر ویژ گی های جوامع اســت که همــه افراد را در 
برمی گیرد، همچون فتنه ها و آشوب های اجتماعی که در قرآن آمده و در عین اختصاص 
به ســتمکاران، به مومنین نیز خطاب شــده اســت، زیرا آثار آن گریبان گیر همه جامعه 
می شــود )سوره انفال، آیه 25 و طوسی، بی تا: 9/5051(؛ یا مانند عذاب های الهی که به 
هنــگام نزول در برخی موارد حتی افــراد فاقد نقش را نیز در برمی گیرد و تنها ناهیان از 
منکر نجات می یابند. )سوره اعراف، آیه 165 و طبرسی، 1406 هـ .ق: 4/ 758( در برخی 
آیات کار یک نفر به همه نســبت داده می شــود مانند داستان پی کردن ناقه صالح که به 
همه قوم ثمود نســبت داده می شــود )سوره شمس، آیه 14(، یا کار یک نسل را به نسل 
دیگری نسبت می دهد مانند خطاباتی که به قوم یهود و بنی اسراییل شده و عملکرد های 
اقوام پیشین از قبیل سرکشی و تکذیب و قتل اقوام نیز به ایشان انتساب داده شده است: 
ُســِل َو َءاتَیَنا ِعیسَی ابَْن َمْریَم الَْبیَناِت َو  یَنا ِمن بَْعِدِه بِالرُّ »َو لََقْدَءاتَیَنا ُموســَی الِْکَتاَب َو َقفَّ
بُْتْم َو  تُْم َفَفِریًقا َکذَّ َوی أَنُفُسُکُم اْسَتْکبَرْ أَیْدنَاُه بُِروِح الُْقُدِس أََفکُلََّما َجاَءُکْم َرُســوُل بَِما اَل تَهْ
َفِریًقا تَْقُتُلون «. )سوره بقره، آیه 87( در واقع سرنوشت کلیت جامعه به عنوان یک نظام و 
سیستم، از نگاه قرآن وابسته به عملکرد و کنش های خوب و بد اکثریت مردم جامعه است. 
زمانی که درصد انحرافات و گناه در جامعه به حدی برسد که به تعبیر برخی جامعه شناسان، 
ایجاد مسئله و مرض اجتماعی کند، می تواند کلیت نظام اجتماعی را در آسیب و چالش 
قرار دهد و اگر امری به مقدار کمی در جامعه شیوع پیدا کرده و از نسبت معینی تجاوز 
نکند، برای آن جامعه طبیعی محسوب می شود؛ البته منظور از طبیعی بودن، خوب یا بد 
بودن و مالحظه جنبه های ارزشــی آن نیســت، بلکه منظور این است که وجودش در آن 
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جامعه طبیعی اســت؛ ولی پس از گذار از آستانه معینی، این امر جنبه مرضی و نابهنجار 
بــه خود می گیــرد )دورکیم، 1383: 67 و 83( و زمانی که ویژگی عمومیت را گرفت کل 
نظام اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و تبعات و عواقب تکوینی نامطلوبی برای 
جامعه خواهد داشت. قرآن، برای جوامعی که به فساد، نزاع و ترک امر به معروف مبادرت 
کرده اند، هشــدار می دهد عذابی که به جامعه شما می رسد فقط برای ستمکاران نخواهد 
َِّذیَن  بود، بلکه کلیت جامعه را خواهد گرفت و فراگیر می باشــد: »َو اتَُّقواْ فِْتَنًة الَّ تُِصیبنَ َّ ال
یُد الِْعَقاب « )ســوره انفال، آیه 25( از طرف دیگر  َ َشــدِ ًة َو اْعلَُمواْ أَنَّ اللَّ َظلَُمواْ ِمنُکْم َخاصَّ
راست رفتارِی معدودی از افراد جامعه نیز در سرنوشت کلی جامعه و نظام چندان تأثیری 
ندارد؛ نهایتاً آنها می توانند خود را نجات دهند، ولی چنانچه اکثر افراد جامعه اهل ایمان 
و تقوا شوند برکات زمین بر آنها افزایش چشمگیر یافته و کلیت نظام اجتماعی به پایداری 

و ثبات خواهد رسید.
طول عمر جامعه از طول هســتی هریک از افــراد فراتر می رود و جامعه اصوالً ظرف 
وجودی افراد است که در آن نشو و نما می یابند که این، بیانگر خصیصه ای دیگر با عنوان 
»تداوم و استمرار« برای جامعه است. مفهوم جامعه را با چنین برداشتی می توان در آیات 
زیــاد و در واژگانــی مانند اّمت، قوم، اناس، ناس، قرن، شــعب و قبائل، رهط، اهل، فئه، 
حزب، طایفه، معشر، قریه و... بازیافت که نشان دهنده موجودیتی قبل و پس از موجودیت 

افراد است.
»خصایــص همســان افراد«، از دیگــر ویژگی هاســت. قرآن به لحاظ مشــابهت ها و 
همســانی هایی که در خواســته ها و امیال و فطریات افراد در هــر جامعه وجود دارد، به 
قواعد کلی و معیار های واحدی اشاره می کند و از یکسانی سنت های الهی سخن به میان 
َِّذیَن َخلَْواْ ِمن َقْبُل َو لَن  ِ فِی ال می آورد که در دوران پیش هم جاری بوده اســت: »ُســنََّة اللَّ
ِ تَْبِدیال«. )ســوره احزاب، آیه 62( در بسیاری از آیات خداوند به مردم زمان  َد ِلُســنَِّة اللَّ تَجِ
پیامبر میفرماید شــما گویا آنچه از پیامبرتان می خواهید همان درخواستی است که قوم 
بنی اسرائیل از پیامبرشان داشتند )سوره بقره، آیه 108(؛ یا دل های برخی اقوام را مانند 
هم معرفی می کند )ســوره بقره، آیه 118(؛ یا می فرماید پیشــینیان شما قدرت و دنیای 
بیشــتری داشــتند و یا گزارش اقوام پیشــین را به آنان گوشزد می کند تا از عواقب آنان 
عبرت بگیرند. )ســوره توبه، آیات 70-69( از این مشابهت ها و کنش های یکسانی که در 
اکثر جوامع رخ داده و قرآن نیز بدان ها اشاره کرده و براساس آنها قضاوت کرده، می توان 
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بــه ویژگــی  دیگری که خاصیت تمام یا اغلب جوامع بــوده و از روابط اجتماعی مختلف 
استفاده می شود، دست یافت.

»نقش ها و روابط متنوع« ویژگی  دیگر جامعه اســت. انسان برای امکان ادامه حیات، 
نیازمنــد زندگی اجتماعی اســت و زندگی اجتماعی در قالــب گروه های اجتماعی بروز 
می یابد و افراد جامعه برای هویت بخشیدن به حیات اجتماعی خود ناچار در آن گروه ها 
عضو می شوند و سامان می یابند. جامعه نیز براساس نوع روابط افراد و عضویت ایشان در 
گروه های اجتماعی، نقش  و منزلت های متفاوتی را به ایشان می دهد. نقش ها و منزلت های 
مختلفی که جامعه به فرد عطا می کند وابســته به نوع فعالیت و اهداف گروهی است که 

فرد بدان تعلق دارد.
قرآن مســلک و مرام عده ای از انســان ها را که برمی شمرد، از نوع روابط و کنش ها و 
نقش های متفاوتی که هر قوم و جامعه ای دارد سخن می گوید، در پایان به هدایت پذیری 
یا هدایت ناپذیری آنان و انتساب شــان به قوم ظالمین، قوم کافرین و... اشــاره می کند و 
آنان را با پایگاه اجتماعی و منزلتی که دارند مورد خطاب قرار می دهد؛ یا وقتی جامعه ای 
را بــا خطاب هایی ماننــد الذین آمنوا، والذین کفروا و.. و پرداختن به نقش های مختلف و 
توصیف پایگاه های اجتماعی که صفات واحدی در آنها ذکر می شود و افراد هرگروه از آن 
برخورداند، این نقش ها و پایگاه هایی اســت که جامعه برای دسته هایی از افراد جامعه در 
نظر گرفته است. درست است که نقش های مختلفی که در جامعه وجود دارد و شخص ، 
بعــد از به وجود آمدنش در جامعه آنها را به تدریج به عهده  می گیرد، توســط خود فرد یا 
افراد و با وجود آنها ســامان می گیرد ولی این از جمله مباحث پرچالش فلسفه اجتماعی 
است که روابط اجتماعی و نقش های موجود در هر جامعه از خاصیت صرف افراد نیست، 
بلکه از ویژگی هایی اســت که جامعه به ایشــان عطا می کند و افراد براســاس آن، دارای 

پایگاه های اجتماعی مختلفی می شوند.
ویژگی مهم دیگری که در هر جامعه ای وجود دارد، مالزمت با دین و شــریعت است. 
دین به لحاظ منشأ پیدایش، امری درونی است که پذیرش آن از احکام فطرت و نوامیس 
خلقت اســت و همزاد ازلی و ابدی اوســت و منشأ الهی و متافیزیکی دارد و نمی توان آن 
را پدیده ای اجتماعی تلقی کرد، بلکه یک پدیده خارق العاده متأثر از اراده الهی نسبت به 
جامعه می باشد. با وجود این چون مخاطب آن انسان هایی هستند که در زندگی اجتماعی 
غوطه ورنــد، دین هم بعدی اجتماعی بــا کارکرد های خاص یافته که به عنوان یک پدیده 
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و ســنت اجتماعی است )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 5/198( که همراه با شناخت جامعه، 
شناخته می شود تا جایی که مالزمت دین و جامعه، چنین تلقی ای به وجود می آورد که دین 
از جمله ویژگی های جامعه محسوب گردد. حتی برخی جامعه شناسان، برخالف برداشت 
فطری دین، آن را  زاده جامعه پنداشته اند و معتقدند اساساً پرستش دینی صورت دیگری 
از پرســتش جامعه است. دورکیم منشــأ هرگونه الوهیت و نیروی امر مقدس را ناشی از 
جامعه دانســته که هرلحظه فشــار ها و محدودیت هایی بر افراد اعمال کرده و فرد را به 

کنش هایی وادار می کند که انجام آن چندان آسان نیست.
براســاس شواهد تاریخی، هیچ جامعه ای فارغ از دین و مذهب و منسک نبوده است. 
این مالزمت، در قرآن گاه به صورت همســاِن با دین اقوام پیشــین آمده: »َشَرَع لَُکم مَِّن 
یَنا بِِه إِبَْراِهیَم َو ُموســیَ  َو ِعیســَی أَْن  یِن َما َوصیَ  بِِه نُوًحا َو الَِّذی أَْوَحیَنا إِلَیَک َو َما َوصَّ الدِّ
ُقواْ فِیه« )سوره شوری، آیه 13( و گاه این مالزمت جامعه با دین، از  یَن َو اَل تََتَفرَّ أَقِیُمواْ الدِّ
ٍة َجَعلَْنا َمنَسکا ُهْم نَاِسُکوه «. )سوره حج، آیه  ُِّکلّ ِ ُأمَّ راه و شــریعت مختلف دیگری است: »ل
67؛ نیز نک: سوره حج، آیه 34 و سوره مائده، آیه 48( در واقع، قرآن دین همه امت ها و 
پیامبران را یکسان دانسته ولی از تفاوت در شرایع و مناسک سخن گفته است )مطهری، 
1384: 55(؛ اما مهم این اســت که هیچ قوم و جامعه ای جدای از اینها نبوده است؛ و بر 
این اســاس، برای هر جامعه ای هدایتگر )ســوره رعد، آیه 7(، بشارت دهنده )سوره فاطر، 
آیه 24؛ ســوره فصلت، آیه 4؛ ســوره فتح، آیه 8؛ ســوره مائده، آیه 19؛ سوره نساء، آیه 
165؛ ســوره بقره، آیه 119( و انذارکننده ای )سوره شعرا، آیه 208؛ سوره سبأ، آیه 28؛ 
ســوره فاطر، آیه 24؛ ســوره نساء، آیه 165؛ ســوره انعام، آیه 48؛ سوره رعد، آیه 7( که 

از سنت های جاری خداوند است و همواره در خلقتش جاری است، ارسال کرده است.
»وجود ســنت ها و قانون مندی« ازمالزمت ها و ویژگی های دیگر جامعه اســت. قرآن، 
مخاطبین خود را جهت عبرت آموزی، مکرر به مطالعه اقوام و جوامع و تمدن های پیشین 
توصیه می کند و هشدار می دهد همان طورکه تاریخ و جامعه پیش از شما حسب قوانین 
و ســنن  الهی به عواقبی دچار بودند، تاریخ و جامعه شــما نیز چنین سرنوشتی را در پی 
خواهد داشت؛ لذا همسانی هویت و شخصیت امت ها که در امیال و فطریات، ریشه دارد، 
از جمله ویژگی های مشترک امت ها و جوامع اند که قرآن بر آن تأکید دارد. نکته مهم در 
اینجا این  است که قوانین حاکم بر روند تکاملی جامعه، از قوانین حاکم بر طبیعت متفاوت 
و متمایزنــد و قوانین عام تحوالت اجتماعی در هر مرحله ای از ترقی اجتماعی، می تواند 
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شــکل بروز ویژه ای داشته باشــد و این برخالف منطق حاکم بر جامعه شناسِی معاصر در 
غرب است که به دنبال مشابهت سازی پدیده های اجتماعی و انسانی با پدیده های طبیعی 
و فیزیکی و روش شناســی مشــابه در هر دو آنها و یا نگاه یک سویه نگر عقلگرایانه است. 
منشأ این نوع نگاه  به پدیده های اجتماعی این است که تجربه گرایان )آمپریسیست ها(و نیز 
عقل گرایان )راسیونالیســت ها( در قلمرو علوم و فنون، پیوند ناگسستنی تئوری و پراتیک 
و به تعبیر دیگر علم و فلســفه را نادیده گرفته و یا انکار کرده اند و تنها به اصالت تجربه 
محض و یا خرد محض به طور جداگانه تکیه می کنند و الجرم از شــناخت واقعی درباره 
طبیعــت و اجتماع و فکر ناتوان می مانند. در واقع از یک طرف عده ای، مهم ترین نقش را 
در قلمرو شناسایی از احساس و مشاهده مستقیم می دانند و نقش تفکر نظری و اهمیت 
تعمیمــات و تجرید ها را انکار می کننــد از طرفی عقل گرایان نیز صرفاً با تکیه بر فعالیت 
عقلی بشر، نقش شناسایی مبتنی بر مشاهده و تجربه را نفی می کنند؛ اما قرآن در بیان 
قوانین عام اجتماعی هم تکیه بر جنبه های آفاقی دارد و هم جنبه های انفسی موضوعات 

را از نظر دور نمی دارد و به ابعاد هنجاری و اثباتی به صورت هم زمان توجه کافی دارد. 

کارکرد های جامعه
قرآن، جامعه را متشــکل از افرادی از انسان ها قلمداد می کند که نظامات، سنن، آداب و 
قوانین خاصی بر آنها حکمفرما اســت و طی یک زندگی جمعی، براساس کنش و تفاهم 
متقابل در رســیدن به هدفــی در تالش اند. در واقع قرآن زمانی که به ترســیم جامعه ای 
خاص می پردازد، افزون بر مجموعه افراد انسانی، اصلی ترین تأکید خود را بر روی ماهیت 
اجتماعی، فرهنگ و نیروی عقالنی متحد کننده و آداب و قوانین آن می گذارد که مجموعه 
این عوامل به جامعه قدرت بخشــیده، باعث نظم و انتظام و پایداری آن شــده و می تواند 
به شــکل دهی کارکرد ها و وظایف اصلی جامعــه بینجامد. به هرحال کارکرد ها و وظایف 
یک جامعه آن چیزی اســت که به تداوم و بقاء زندگــی افراد جامعه کمک کند و باعث 
حرکت آنان در ســایه جمع می  شــود و قرآن به این کارکرد ها و وظایف، عنصر معرفتی و 

نگاه توحیدی را نیز می افزاید.
از نــگاه قــرآن، جامعه مهم ترین کارکردش، »فراهم کردن بســتری مناســب برای 
توحیدگرایی انسان« است. اگر فلسفه خلقت انسان، پرستش خداوند و زندگی او در پرتو 
ایمان و عبادت اســت »َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْلِنَس إاِلَّ لِیْعُبُدوِن« )ســوره الذاریات، آیه 56(، 
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فراهــم آوردن امکان این زندگی از مهم ترین کاردکرد های آن اســت و هر جامعه ای که 
بتواند به نحو مطلوب تری به هدف های خود نائل آید جامعه کارآمدتر قلمداد می شــود. از 
این رو اندیشــمندان اجتماعی مسلمان، در جهت بهتر رسیدن به این هدف اصلی، تدابیر 
و سیاســت های فرهنگی و اجتماعی را برای طرح و ترسیم آرمان شهر ها و عملیاتی سازی 
این ایده ها در قالب جامعه مطلوب، در نظر داشته اند. مسلماً با کاربردی ساختن و عملی 
کــردن ویژگی هایی مهم چنین جوامعــی از قبیل برپایی عدالت در تمام ابعاد آن، تالش 
برای تحقق کرامت انسانی، احیای ارزش های متعالی دین و رشد عقالنیت و... این هدف 

مهم قرآنی برآورده خواهد شد.
»ایجاد روابط و نظام ارتباطی« از دیگر کارویژه هایی است که جامعه به مقتضای سیستم 
زندگی اجتماعی انســان ها که در نظام آفرینش به طور طبیعی و فطری قرار دارد، میان 
افــراد جامعه برقرار می کند؛ به طوری که آنها در زمان و مکانی دور هم جمع می شــوند 
و با کمک نماد های مشــترک، معانی و مقاصد رفتار های یکدیگر را می فهمند. شــواهد و 
آزمایش ها نشــان داده اند که عدم ارضای نیاز به روابط اجتماعی در انسان ها انواع مسائل 
و مشکالت را به وجود آورده و هیچ انسانی نمی تواند و نتوانسته  است به تنهایی و جدا از 

روابط اجتماعی با دیگران ادامه حیات دهد.
پیــش از این، گفته شــد جامعه عبارت اســت از مجموعه ای از افراد که براســاس 
نیازمندی هایی در قلمرو مشترک و حول هدف خاصی به روابط متقابل می پردازند. روابط 
اجتماعی خود ممکن اســت در عین نیاز بودن، هدف انسان ها باشد و هم وسیله ارضای 
نیاز هــای دیگر )رفیع پور، 1378: 73(؛ اما برقراری روابط اجتماعی که خود، نوعی هدف 
است، در جهت نیل به هدف غایی دیگری به نام »سعادت« است. عالمه طباطبایی معتقد 
است: مراد از مرابطه ای که در آیه آخر سوره آل عمران آمده این است که جامعه به سعادت 
حقیقی دنیا و آخرت خود برسد و اگر چنین مرابطه ای نباشد اگرچه علم و فضیلت و صبر 
و فضایل دیگر ممکن اســت به دست آید، اما سعادت حقیقی و کاملی را نمی تواند تأمین 
نماید. )طباطبایی، 1417 هـ .ق: 4/92( ایجاد چنین روابطی در میان انسان ها و برقراری 
مؤانســت بین آنها از جمله کارویژه هایی است که جامعه برای افراد خود به وجود می آورد 

و نظام آفرینش چنین نظام زندگی اجتماعی را در فطرت آدمیان نهاده است.
 در این آیه، مومنین به صبر، مصابره و رابطه با یکدیگر در پرتو تقوا سفارش شده اند؛ 
ایجاد رابطه یعنی از کنج عزلت خارج شــدن و در ســایه ارتباط جمع و در قالب ساختار 

فلسفه اجتماعی در قرآن



164

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاهم/ تابستان 1399

جمعی، تشکیل جامعه دادن و الزمه ساختار جمعی ایجاد جماعت، رابطه و نظام ارتباطی 
میان افراد جامعه است. )نک: طباطبایی، 1417 هـ .ق: 4/97(

بدیهی اســت در روابط اجتماعی، چند محور مهم مورد نظر اســت که قرآن کریم در 
آیات مختلف به این گونه روابط و فلسفه اجتماعی آن  پرداخته است: 

1. نوع و ســاخت روابط و قانونمندی حاکم بر آنها نخســتین محوری اســت که در 
روابط اجتماعی دارای اهمیت است. این روابط، گاه به صورت افقی ساده بین آحاد جامعه 
وجود دارد که افراد، در وضعیت نسبتاً برابری قرار گرفته باشند و البته هرچه تعداد افراد 
بیشتر شود، پیچیدگی روابط مربوط به آن  نیز بیشتر می شود. این صورت از روابط را در 
بسیاری از آیات که همه انسان ها را از یک ریشه و برابر می داند می توان یافت »َوُهَو الَِّذی 
لَْنا اْلیاِت لَِقْوٍم یْفَقُهوَن« )سوره انعام،  أَنَشــَأُکْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع َقْد َفصَّ
آیه 98(؛ نیز آیاتی که بدون هیچ تفاوت بر به وجود آمدن انســان ها از مرد و زنی داللت 
َّا َخلَْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُنَثی  دارد و در همه جنبه ها یکسان دانسته شده اند »یا أَیَها النَّاُس إِن
َوَجَعلَْناُکْم ُشــُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا. )سوره حجرات، آیه 13( گاه این روابط به صورت افقی 
نزدیک و گرم اســت که در یک جامعه ایده آل رخ می دهد و افراد به یکدیگر عالقه قلبی 
و الفت پیدا می کنند که در ادبیات جامعه شــناختی از آنجا که افراد بدون چشم داشــت 
در جهت رســیدن به یک هدف مشترک تالش می کنند، به »روابط افقی گرم نامتعادل« 
ََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة  معروف است و قرآن آن را در سایه مفهوم برادری معرفی کرده است »إِن
َفَأْصلُِحوا بَیَن أََخَویُکْم«. )سوره حجرات، آیه 10( و گاه این ساخت روابط به شکل عمودی 
اســت که با احساس قدرت و بهره کشی از باال و احساس حقارت و بهره بری همراه است. 
مانند طغیان گران و مســتکبرانی که در آیات زیادی از قرآن بدان اشــاره شده است »إِنَّ 
ُِّح أَبَْناَءُهْم َویْسَتْحی  فِْرَعْوَن َعاَل فِی اْلَْرِض َوَجَعَل أَْهلََها ِشــیًعا یْســَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم یَذب
ا َعاٌد َفاْسَتْکَبُروا فِی اْلَْرِض  َُّه َکاَن ِمْن الُْمْفِســِدیَن« )سوره قصص، آیه 4(؛ »َفَأمَّ نَِســاَءُهْم إِن
َِّذیَن اْسَتْکَبُروا  ًة« )ســوره فصلت، آیه 15(؛ »َقاَل الَْمَلُ ال بَِغیِر الَْحقِّ َو َقالُوا َمْن أََشــدُّ ِمنَّا ُقوَّ
َِّذیَن آَمُنوا َمَعَک ِمْن َقْریِتَنا أَْو لََتُعوُدنَّ فِی ِملَِّتَنا َقاَل أََولَْو  ِمْن َقْوِمِه لَُنْخِرَجنََّک یا ُشَعیُب َوال
ُکنَّا َکاِرِهیَن«. )سوره اعراف ، آیه 88( در فلسفه اجتماعی قرآن، برای مضمحل کردن یک 
جامعه و تاریخ کافی است روابط اجتماعی درون آنها به چنین رابطه ای، تقلیل  پیدا کند 
و تبدیل شــود و برای این کار کافی اســت که ارزش های مادی وارد جامعه گردد و مردم 

بر این اساس درجه بندی شوند.
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2. محور دوم، میزان روابط اجتماعی است که اگر جامعه در راستای هدف سعادت گرایی 
خود حرکت نکند با زیاد شــدن تعداد افراد جامعه مشــکالت و مسائل اجتماعی آن نیز 
بیشتر خواهد شد و اگر در جهت هدف ترسیم شده حرکت کند، به »امت واحده« که غایت 

اصلی تشکیل جامعه است نزدیک شده است.
3. شدت روابط اجتماعی،  محور دیگر است که منظور احساس دوری یا نزدیکی افراد 
نســبت به هم، یا احساس پیوند قوی در روابط بین افراد است. به عنوان مثال با توجه به 
شواهد و تجربه تاریخی، می توان چنین قضاوت کرد که هر چه شدت روابط بین افراد از 
قبیل پیوند های دینی، مذهبی و اخالقی بیشــتر باشد، احتمال بروز ناهنجاری ها نیز در 
جامعه کاهش خواهد یافت. شــهید مطهری می گوید: هر اندازه که ایمان مذهبی انسان 
بیشتر باشد، بیشتر به یاد خداست و هراندازه که انسان به یاد خداوند باشد، کمتر معصیت 
می کند. معصیت کردن و نکردن دائر مدار غفلت و تذکر از خداوند اســت و هر اندازه که 
خداوند بیشتر به یاد انسان بیاید کمتر معصیت می کند. این ایمان مذهبی وقتی در سراسر 

جامعه فراگیر شود، جامعه را به فضای آرمانی خود نزدیک می سازد.
»همنوایی اجتماعی« که در حقیقت منطبق ســاختن افراد جامعه با ارزش های پایدار 
غالب جامعه است، از دیگر کارکرد های جامعه است که جامعه از طریق نظام سامان یافته 
تربیتی نســبت به اجتماعی شدن افراد اقدام می کند. کارویژه مهمی که جامعه و زیست 
اجتماعی به دنبال دارد، احســاس تعلق خاطری است که افراد جامعه بر اثر روابط متقابل 
اجتماعی به دست می آورند. در واقع نوعی احساس مشترک در گروه اجتماعی وجود دارد 
که هرچه کنش متقابل افراد بیشتر گردد عالقه آنها به یکدیگر بیشتر و عمیق تر می شود. 
نتایج تحقیقات جامعه شناســی نشان می دهد که رابطه ای قوی بین پیوند های احساسی 
درون گــروه و پیوند هــای اجتماعی میان اعضای جامعه و جــود دارد )رفیع پور، 1378: 
114(؛ لذا انســجام جامعه، اغلب در گرو تحریک روابط احساســی است و همنوا ساختن 
افراد، خاصیت مهم جامعه و جزء کارکرد های همیشگی آن است؛ زیرا جامعه متشکل از 
افرادی است که فطرتاً و بالطبع تمایل به زندگی گروهی و همنوایی و انسجام دارد و این 
انسجام در موارد زیادی بر اثر تحریک احساسات افراد به وجود می آید؛ گرچه ممکن است 
عده ای برخالف جریان جامعه حرکت کرده و احساســات افراد را برخالف جریان طبیعی 

جامعه به حرکت درآورند.
بدیهی اســت این جریان همنواســازی افراد، با ارزش های پایدار غالب جامعه توسط 

فلسفه اجتماعی در قرآن
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احساســات مشــترک و در کنش متقابل شــان که از کارویژه های مهم جامعه و زندگی 
اجتماعی است، در فرآیند مهم و ویژه جامعه پذیری و فرهنگ پذیر کردن افراد جامعه رخ 

می دهد و حاصل می گردد.
قرآن براســاس سازوکار های بنیادی، اعتدالی و معقولی که ارائه می دهد، این وظیفه 
مهم را به گونه ای طراحی می کند که شخصیت افراد به دور از هرگونه افراط و تفریط در 
آن کاماًل تثبیت و مستقرشود؛ به عنوان مثال در جامعه پذیری اولیه1 که معموالً در سطح 
خانواده صورت می گیرد و الگو های مختلفی همراه با ارزش ها و انتظارات درونی می شود 
و موقعیت اجتماعی فرزند در آن شــکل می گیرد، قرآن، طریقه میانه ای را برای پرورش 
فرزندان سفارش می کند، که هر دو ساحت مادی و معنوی را مدنظردارد؛ مثاًل توجه کافی 
به فرزندان براســاس سازوکار های خاصی را موجب جامعه پذیری و استوارشدن شخصیت 
آنان می داند و حتی از فرزندان به عنوان زینت زندگی دنیا یاد می کند »الَْماُل َو الَْبُنوَن ِزیَنُة 
نْیا« )سوره کهف، آیه 46(؛ اما از طرفی توجه افراطی به آنان را به عنوان عاملی در  الَْحیاةِ الدُّ
جهت سیر قهقرایی انسان می بیند بدین معنا که هم فرصت رشد و یادگیری را از فرزندان 
َِّذیَنَ اَمُنواْ اَل تُلِْهکمُ ْ أَْمَوالُُکْم َو اَل  ا ال و هم توجه به خالق را از والدین ســلب می کند »یَأیهَُّ
ِ َو َمن یْفَعْل َذالَِک َفُأْولَئَک ُهُم الَْخاِسُرون  « )سوره منافقون، آیه 9؛ نیز  أَْواَلُدُکْم َعن ِذْکِر اللَّ
نک: ســوره حدید، آیه 20؛ ســوره مجادله، آیه 17؛ سوره ممتحنه، آیه 30؛ سوره تغابن، 
آیات 14 و 15؛ ســوره توبه، آیه 85؛ سوره نوح، آیه 21 و...( بنابراین نظام متعادلی برای 
انذار، تبلیغ، تشــویق، توبیخ و... در راستای اجتماعی شدن افراد به ویژه در سطح آموزش 

و خانواده برای افراد ارائه می دهد.
ویژگی مهم دیگری که در حفظ، تداوم و ثبات جامعه بســیار پراهمیت اســت »نظام 
دفاعی« آن اســت. اگرچه این کارکرد مهم به طور طبیعی در نهاد همه افراد و نیز در هر 
فرهنگی وجود دارد و بدیهی تلقی می شــود، اما در منطق قرآن آن را با نظام فرهنگی و 
معرفتی بشر پیوند داده و به جهت حفظ جامعه اسالمی به مدافعان آن وعده نصرت و اجر 
می دهد. )ســوره حج، آیات 40-38( یعنی از منظر قرآن از سویی بر حفاظت و حراست 
جامعه که به طور طبیعی، خودجوش و غریزی در افراد و جامعه وجود دارد تأکید شده و 

از طرف دیگر این وظیفه مهم را با ارزش های آسمانی مرتبط نموده است. 

1. Primary Socialization
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جمع بندی
روابط اجتماعی، شکل تعامل انسان ها وارتباط گریز ناپذیر آنها، از جمله مباحثی است که 
در آیات زیادی به آن پرداخته شده است؛ لکن این مسائل فرع سلسله مباحث زیربنایی 
است که در قرآن آمده و عنوان فلسفه اجتماعی به خود می گیرند. بحث از وجود یا عدم 
جامعه که می تواند در رهیافت های جانبی خود تأثیرگذار باشــد، تقریباً به دغدغه مهمی 
در اکثر دانش ها تبدیل شــده است. در حوزه فلســفی، این مبحث با عنوان فردگرایی و 
جمع گرایی یا اصالت فرد و اصالت جامعه مطرح شــده اســت که شبکه ای از نظریات را 
به ویژه در میان اندیشــمندان مسلمان، به دنبال خود کشــانده است. در میان اغلب این 
تأمالت استناد به آیات قرآن را می توان مشاهده کرد که برای اصالت هر یک از دو سوی 

بحث آورده شده است.
اگرچه نظریه پردازی های مختلفی درباره وجود یا عدم وجود جامعه ابراز شــده است 
و در آیات نیز صراحتی بر تقدم یا اصالت فرد یا جامعه دیده نمی شــود اما از اوصافی که 
برای جامعه آورده می شــود که این اوصاف قابل اســتناد به فرد نیست این گونه برداشت 
می شــود که وجود منحازی برای جامعه متصور اســت و یک نوع روح جمعی بر سر افراد 
جامعه ســایه افکنده که غیر از وجود آنان اســت. با تصور وجود حقیقی جامعه، می توان 
به وجود اوصاف و ویژگی هایی برای جامعه ملتزم بود و مسلماً با وجود چنین ویژگی هایی، 
پیش بینی و بررسی علل اعتال و انحطاط آن و بسیاری از مسائل دیگر نیز میسور می گردد. 
منشــأ پدیداری جامعه و اجتماع نیز از جمله مباحث پایه ای در این زمینه  اســت که نوع 
رویکرد ها را به بحث اجتماع و روابط درون آن مشخص می سازد و به نظر می رسد از میان 
ســه منظر موجود، نظریه مســتخدم بالطبع که به دو عامل درونی و بیرونی اشاره دارد 

بیشتر با آیات انطباق دارد. 
جهان بینی توحیدی قرآن، برای جامعه هیچ گونه تقســیم بندی و قطب گرایی طولی 
قائل نشــده و تنها در سراســر قرآن به دو جریان اجتماعی به طور مکرر اشاره دارد: یکی 
جهان بینی الهی که با صفت »حق« و دیگری جهان بینی مادی که با صفت »باطل« توصیف 
شده است و در نهایت این دو طبقه به توحید و شرک اجتماعی منتهی می شوند. در واقع 
قــرآن کل حرکــت و حیات یک جامعه را بر مبنای تفکر دینی و ایمان و معنویت جامعه 

مورد سنجش قرار می دهد.

فلسفه اجتماعی در قرآن
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