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و تضـمنات   ی. مبـان ینبعث از فطرت الهـ مشدن  یو اجتماع، یبر گفتمان اصحاب قرارداد اجتماعی بتنم یستیشدن مدرن
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  مقدمه

ـ Social Contract» (یقرارداد اجتماع«مفهوم  غـرب   یاسـ یشـۀ س یدر اند، بعـد  بـه  يالدی) از قرن هفدهم م

 يهـا  شـه یبررسـی ر ، دن به اعمـال دولـت  یت بخشیبراي مشروع، ن مفهومیدا کرد. از ایپ يگاه مرکزیجا

جامعـۀ عادالنـه    يگـذار  هیـ عام بـه منظـور پا   یک سلسله اصول اخالقین استخراج یش آن و همچنیدایپ

ـ توان بـه   یرا نم یجتماعات حوزة قرارداد اینظر ینکه تمامیشده است. با ا يبردار بهره عـام   يک معنـا ی

ت برجسـتۀ  یان سـه شخصـ  یـ در م یانیمشترك ب يبه فحوا یابین مقاله دستیا یاما هدف اصل، فروکاست

شـۀ  یاسـت کـه در اند   یسۀ آنها با آرائیو مقا ژان ژاك روسوو ، جان الك، توماس هابز، یقرارداد اجتماع

 يهـا  دال، یشمند حـوزة قـرارداد اجتمـاع   ین سه اندیا شود. در آراء یمطرح م» فطرت«افت یبر ره یمبتن

  وجود دارد. ین و جامعۀ مدنیت نخستیل وضعیاز قب یمشترک

فراهم آورنـد تـا در    يا شوند جامعه یگر متعهد میکدیافراد نسبت به ، »یقرارداد اجتماع«بر اساس مفهوم 

انسـان و   یعـت قدسـ  یشه بـه طب ین اندیکه در ا رو آن از. ز باشدیراهبر به سعادت ن، ت آنهایحفظ امن ۀیسا

؛ زیـرا  نـد ینما ینامشـخص مـ   ين تعهـد یچنـ  ینیتضم یمبان، شود یگذارده نم یاو وقع یساحت روحان

 یکـه تمـام   یابـد و انسـان  ی ینمود مـ  یو حس ینیدهند تنها در عالم ع یتحقق آن را م ةکه وعد یتیوضع

کـه  ، عهـد  يرا ملزم بـه وفـا   خودـ داد  م یاههمچنان که نشان خو ـ  باشد ینین از عالم عیتضمناتش متع

  .داند ینم، است یفراحس يعنصر

مطـرح کـرد.   ها را  برآمده از فطرت مشترك انسان ۀتوان جامع یم» یقرارداد اجتماع«در مقابل مفهوم 

دارنـد تـن بـه     یکه از ناامن یاست و افراد به خاطر ترس »ترس«، یمفهوم قرارداد اجتماع ياگر دال مرکز

فطـرت  ، یوانگهـ  اسـت.  »محبـت «، يدال مرکـز ، بر فطـرت  یمبتن ۀدر جامع، در مقابل، سپارند یتعهد م

شود که انسان را به سعادت دو جهان (با در نظر گرفتن سـاحت   یدر نظر گرفته م یاله يا عهیهمچون ود

  .انسان) راهبر است یقدس

ل یاقـدام بـه تشـک   ، با خطرات آنو مقابله  یعیات طبیضرورسبب  افراد صرفاً به، یدر قرارداد اجتماع

ل بـه اهـداف   ینجهت خواهد بود که افراد را در  يا جامعه، ن حالتین جامعه در بهتریکنند و ا یجامعه م

اسـت   ین در حالیا. آنها را از گزند همنوعانشان در امان نگاه دارد، و همزماننمایی کند شان راه یشخص

ن وجـود  یشدن ا یرا در گرو متجل يم و سعادت ویبدان یمفطور به وجود اله يکه اگر انسان را موجود

و اگر تـرس   ؛خواهد بود ین محبت الهیره، از همان آغاز خلقتش ين موجودیگاه چن م آنیریدر نظر بگ

نجـا و در  یدر ا، خـت یانگ یل جامعـه برمـ  یمردم را به تشـک  ،یها در قرارداد اجتماع از مواجهه با ناشناخته
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تـرس  ، يرو نیاغاز و انجامش مطلع خواهد شد و ازاز آ، فته بر فطرت انساناینفس ابتنا ، تیصورت ترب

  .نخواهد بود یراه يرا بر و

اصـحاب قـرارداد    یاصـل  يها در ابتدا نوشته، »یلیتحل ـ  یفیتوص«کرد یبا استفاده از رو، ن مقالهیدر ا

ن یـی بـا تب سـپس  م گذرانـد و  ی) را از نظـر خـواه  ژان ژاك روسـو و  جـان الك ، توماس هـابز ( یاجتماع

پـس از آن  نظریاتشان استخراج خواهد شـد.   یاصول اساس ،از آنهاهریک  یا استلزامات منطقیتضمنات 

افت فطـرت  یره يها پاسخـ   یاله يا عهیبه عنوان ودـ   یفطرت انسان یبا مبان ین اصول اساسیا ۀسیبا مقا

  بررسی خواهیم کرد.را  یبه قرارداد اجتماع

  توماس هابز. ۱

 »بشـر  يابنـا ۀ هم يبرابر« ةدیا ۀتوان همبست یرا مـ   ن آننوی يدر معناـ  »یقرارداد اجتماع«هوم ظهور مف

ـ گیرد.  یبه خود م یمتفاوت یلتهاي دال صورت، یانسانگوناگون  يها در حوزه »يبرابر« ةدیدانست. ا راي ب

ـ ااین م یکن یاقتصاد و مذهب بررس ةرا در دو حوز »يبرابر« ةدیم ایاگر خواسته باش، مثال ، ده در اقتصـاد ی

. شـود  یمـ  رهنمـون ــ  » سـم یپروتستانت«مـا را بـه   ، مذهب ةو در حوز» يسم اقتصادیبرالیل« یموز مباناره

 يدار هیسم را همبستۀ سـرما یرا بر آن داشته است که پروتستانت ماکس وبرها  ن داللتین ایق مابیارتباط وث

  ).1385، وبر :ك(ر. ردیدر نظر بگ )يسم اقتصادیبرالیل(

نه یشـ یصـدد ب از آنهـا در هریک  رند ویناپذ ییجدا یحقوق يافراد دارا، يسم اقتصادیبرالیدر ل

از علل  یکیز یان نیروحان يها و ثروت ییسایازات کلیه امتیدن علیش است. شوریکردن سود خو

ان دربـارة  یسا و روحانیکل يسم) بود که حق انحصاری(پروتستانت ینیون دیبرآمدن جنبش رفرماس

گر برابـر  یکـد یتمـام افـراد را بـا    ، ن نظـر یـ شـناخت و از ا  یت نمیر متن مقدس را به رسمیفست

 ينمودهـا ، »یقـرارداد اجتمـاع  «و همزمـان بـا طـرح مفهـوم      يالدیدانست. در قرن هفدهم م یم

  رخ نمود.» يبرابر«دة یاز ا یمتفاوت

، يو فکـر  یجسـم  يلحـاظ قـوا  ها را بـه   انسان ،عتیطب سد:ینو یم اتانیلواز  يدر فراز توماس هابز

نسـبت بـه   ، یو ذهنـ  یجسـم  ياز قـوا  يمند به لحاظ بهره یاگر شخص، رو نیهماز. کسان ساخته استی

تواند خود را [بـه لحـاظ    ین معنا نخواهد بود که آن شخص میبه ا ين برتریا داشته باشد يگران برترید

بـا توسـل بـه    است  ز قادرین افراد نیتر فیضع یست که حت رو ن ازآنیگران بپندارد و ای] برتر از دیعیطب

تـر] متوجـه    يکه آن خطر [خطر شخص قـو  يک اتحاد برآمده از افرادیل یا تشکیو گوناگون  يها حربه

  ).76ص ، 1998، (هابزتر کنند ياقدام به کشتن قو، هستز یآنان ن
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از آنها قـادر خواهـد   ک هری شوند که یگر برابر پنداشته میکدیبا  يها از آن رو انسان، هابزدگاه یدر د

ن یتـر  یاز اصـل  یکـ ی» شدن به دست همنوع  ترس کشته«، يرو نیهمزد و ازیبود خون همنوع خود را بر

ل دولـت مبـادرت   یبـه تشـک  ، به منظور مقابله با آن، ین ناامنیاست که افراد به منظور اجتناب از ا یلیدال

برآمـده   هـابز شۀ یاتان) در اندی(لو» دولت«دة یاکند.  یظهور م اتانیلون نطقه است که یو از هم، ورزند یم

 jus«سـندگان آن را  یکـه عمـدتاً نو  ، یعـ یافراد است: حق طب» یعیحق طب«از به سامان دادن یاز احساس ن

natural «دار رکـه از آن برخـو   یلۀ قدرتیبه وس - ات خود یاست که هر کس براي حفظ ح ينامند آزاد یم

کـه صـالح    يا لهیآزاد است از هر وسـ ، خود یقضاوت و خرد شخص ه بری... هر کس با تک داردـ است  

  ).79ص  ،1998هابز، رد (یاتش بهره گیداند براي حفظ ح یم

بـاالتر آن را سـامان ندهـد. بـه عبـارت       یاگر مرجعـ ، دینما یقابل مهار مریسرکش و غ» یعیحق طب«

 یداخلـ  يهـا  (کـه جنـگ   یاز هـرج و مـرج و نـاامن    يریشد که به منظـور جلـوگ   یتوان مدع یم، گرید

ه یـ تک افراد تعب که در وجود تک یآن بود) قدرت و حق ياز نمودها یکی توماس هابزانگلستان در دورة 

ملغـا گـردد.   ، و جنـگ  يزیـ ر خـون ، دیـ ض گـردد تـا تهد  یتفـو  یک مرجـع کلـ  یـ د بـه  یشده است با

، Commen Wealthد یـ گو یگونه که خود مـ  ا همانیدولت  يوجود يها دربارة داللت هابز يها فرض شیپ

ن باور بود کـه بنـا   یبر ا هابزاست.  یعیطب يها بلکه ضرورت، یبر اصول اخالق یمبتن ییها فرض شینه پ

  ع قـدرت یـ کـه مظهـر تجم  ، وجود دولت، رو نیهمو از» گرگ انسان است، انسان« یعیبر اصول ثابت طب

که افـراد  ـ   یاسین نظام سیگردد؛ زیرا ا یه میقابل توج، ص استیگر و ضمناً حریکدیافراد جدا افتاده از 

). 39ص ، 2005، بخشـد (بـاکلر   یان مـ یعام پا به قتلـ   اند ار آن گذاشتهین قدرت ممکن را در اختیشتریب

جدا افتـادة   يها قدرت، کنند که بنا بر آن یمنعقد م يقرارداد، گریکدیافراد به منظور در امان ماندن از شرّ 

بخشـند و   ینمود م - هولناك است ییوالیه، ات کتاب مقدسیکه بنا بر روا ـ »اتانیلو«خود را در قاموس 

  کنند. یدا میدست پ» تیامن«ن زمینه به احساس یدر ا

نـد  یالآ مـی گر یشان دست بـه خـون همـد    یعیطب يها زهیبنا بر غر نکه افرادیو ا یافتادگترس از جدا

به محض پـا گذاشـتن    یافراد انسان. آن است برآمده از »اتانیلو«و  هابز »یقرارداد اجتماع« يوجودعلت 

ـ أ و منشـ ، و ترسـند  یق نـاامن یدچار حس عم، یهست ۀبر عرص  کـه رو آن از. همنـوع اسـت   ین ترسـ یچن

) 75- 66ص ، 1998، (هـابز  قابل اعتناسـت ، ییایک ابزار دنیتنها به عنوان  هابز یاسیدر نظام س »مذهب«

شـود   یپنداشـته مـ   یاز سـاحت روحـان   يو عـار  یکیمکـان  يموجـود ، ن نظـام یـ ن انسان در ایو همچن

ـ نما یشتر سست میهرچه ب ين قراردادیچن یتضمن یمبان، رو نیازهم اگـر انسـان و اسـتلزامات     ؛ زیـرا دی
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بـرآورد  رود که حرص او سر  یم آن میگاه هر دم ب م آنیعت بدانیاو را تنها متوجه عالمِ ماده و طب يوجود

شـود و ضـمناً    ین جهان معنا میدر ا یتمام هستروست که  این از آن .شده از هم فروپاشدو قرارداد منعقد

گـرگ  «گـردد و انسـان همـواره     یل نمـ یـ گـاه زا  چیه ـشود   یموجود انسان پنداشته  ۀکه شاخص ـترس  

  ماند. یم یباق »انسان

  جان الک. ۲

 ۀدن به فلسـف کر هجعارم، شمند خاصیک اندی ۀشه و فلسفیبردن به کُنه اند یپ يها ن روشیاز بهتر یکی

بـراي  نکـه  یند و ایب یانسان را چگونه م، شمند مذکورینه است که اندین زمیاو و کاوش در ا یشناس انسان

 مفهـوم زمینۀ در  جان الك ۀشیفلسفه و انددر ، نجایدر ا. دهد یارائه م ییکارها چه راه، ست انسانیزشیوة 

 د:کر میاو مداقه خواه یشناس از معبر انسان »یقرارداد اجتماع«

ـ یدر باب قانون طب یمقاالتتحت عنوان ، از آثار خود یکیدر  جان الك  )Essays on the Law of Nature( یع

نشـان   یسد: او (ارسطو) به درسـت ینو یم يدهد و دربارة و یرا به وضوح نشان م ارسطوخود از  يریرپذیتأث

روسـت   نیهمازقانون خرد باشد و  درست و قابل قبول است که مطابق، انسان يبرا يداده است که عملکرد

 ).83ص ، 1997، سامان دهد (الك، آور کرده است د اعمالش را مطابق آنچه خرد الزامیکه انسان الزاماً با

ـ ن جـان الك  .ردیـ گ یشکل م »مانیا«با تقدم خرد بر  جان الك ینظام اخالق، ن وصفیبا ا ز بنـا بـر   ی

ۀ از رابطـ  یمتفـاوت  ی) تلقـ نـاس یتومـاس آکو (همچون  امشاء و هواداران آن در قرون وسط ۀفلسف یمبان

  .دهد یبه دست م »خرد«و » مانیا«ن یماب

کـه   هزد یتوجه جالب يبند میدر غرب دست به تقس »خرد«و  »مانیا«ان یم ۀرابطبارة در ولترستورف

  ن قرار است:یاز ا

مـان  یاست که ا نیالوکو  نیسنت آگوستهمچون  يدگاه متعلق به افرادین دیمان بر خرد: ایتقدم ا .1

  رند.یگ یبه خرد در نظر م یابیشرط دست شیرا پ یمذهب

هریـک   درك جامع و کامل، دگاهین دیمان و خرد: بر اساس این ایماب )Incorpration( یالحاق ۀرابط .2

مـان از خـرد   ین معنـا کـه ا  یبه ا؛ گر استین آن در جوار مفهوم دییدر گرو تب »خرد«و  »مانیا«م یاز مفاه

  گردد و بالعکس. ین میمتع

آن را بـه   ولترسـتورف کـه  ، ن رابطـه یـ مان و خرد: طبـق ا یان ایم )Complementarist(مکمل  ۀرابط .3

ند و هسـت  »خـرد « یبر مبـان  یما مبتن یشگانیاند يها فرض شیاز پلسله ک سی، داند یمنتسب م ناسیئآکو

وجـود دارنـد کـه     يگـر ید يها فرض شیپ ،ست و در مقابلیآنها نبارة در یمانیبه بحث ا يازین، رو نیازا

۱۰     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

، تیـ در نها. دا کردیتوان به درك آنها دست پ یم یمانیدگاه ایتنها با د، رو نیا ند و ازهست »مانیا«برآمده از 

  ).199ـ198، ص 1986، اشنایدر(ستها فرض شین پیا يدن مستلزم هر دویشیان اندیبن

ـ بـا   تـوان  یرا مـ  جـان الك ، ولترسـتورف  يبنـد  میبنا بر تقس  سـوم  ةدر رد، مالحظـات لسـله  ک سی

خردمنـد   يانسان را موجود ارسطوز همانند ین جان الك ،میتر متذکر شد شیکه پ همچنان. کرد يبند دسته

ن بـاور بـود   یبر ا جان الك. داند یم »خرد«بر  یز مبتنیعت انسان را نیرد و طبیگ یوان ناطق) در نظر می(ح

ز یـ ش نیابـر و مسـتقلند و از حـق دفـاع از جـان و مـال خـو       هـا بر  آحـاد انسـان  ، نیکه در وضع نخسـت 

بـر خـالف   ـ   دینما یمطلوب م یتین وضعیچن، هرچند در نگاه اول). 269ص ، 1988، (الك برخوردارند

ـ بـر ا  هابزز همانند ین جان الكاما ـ  گرگ انسان بود، انسان، که در آن هابزن یوضع نخست يها داللت ن ی

هـا سـد کنـد و     انسـان  یقـادر نخواهـد بـود راه را بـر خودخـواه      یینهـا ت به ین وضعیباور است که چن

ض یاز حقوق خود را به آن نظام تفـو  ید آورند و بخشیپد یقانون یشوند نظام یآنان متعهد م، رو نیهماز

ل یرا تشـک  )Civil Society( یمـدن  ۀهـا جامعـ   انسـان . ان آنها را سامان بخشـد یامور م ین نظامیکنند تا چن

رسـالت  . بسـپارند ، قـرارداد آنهاسـت   ۀجیکه نت یبه حکومت یمناقشات خود را به صورت مدن دهند تا یم

ن سـالمت  یت شهروندان و همچنیو حق مالک يآزاد، اتیمحافظت از حق ح جان الكنظر حکومت مد

ن یـی قرار دهد و حـق تع  یب قانونیتعقتحت کاران را  خالف دین حکومت بایا. شهروندان است یجسم

  ).80- 70ص ، 1988، (الك ز دارا باشدیگر را نید يها مرگ گرفته تا مجازاتاز ، مجازات

در ، ت بـود یـ جـاد حـس امن  یکاسـتن از تـرس و ا   توماس هـابز  »یقرارداد اجتماع« يکه مبنا همچنان

اتشـان  یت و حیـ ع حـق مالک ییتضـ جهـت  گر در یکدیها از  ز ترس انسانین جان الك »یقرارداد اجتماع«

و  »ه همـه یجنگ همه بر عل« ين هابزیت نخستینکه وضعیا، انین میت و در ال حکومت اسیموجد تشک

. ل حکومـت نخواهـد گـذارد   یتشک یبر مبان يریچندان تأث، دینما یزتر میآم صلح ین الکیت نخستیوضع

ن یـ ورزد و ا یمخالفـت مـ   هابز یبرآمده از قرارداد اجتماع با حکومت مطلق الكذکر است که قابل البته 

افـراد  ایـن  که موضوع را ن یپندارد و ا یت افراد جامعه میحکومت را برآمده از رضا الكه روست ک آناز

ت آنهـا بـه   یـ حق مالک، ن صورتیدر ا؛ زیرا داند یم خردمندانهریک حکومت مطلق شوند غیمنقاد   کامالً

  .)2005جنینگز، ( خطر خواهد افتاد

ـ را ذ» یقرارداد اجتماع«ۀ ینظر )1379( یجانیصادق الر ـ نظر«عنـوان  ل ی ـ اخت يهـا  هی در الـزام و  » ارگرای

ـ ، ه دارد کـه در وهلـۀ اول  یـ ن نکـات تک یاو بر ا یداند و انتقاد اصل یم یاسیت سیمشروع از  یاتیـ ن نظریچن

ـ بـه عهـد ن   يآور بودن وفا و ضمناً به لحاظ الزام، ستندیمند ن بهره ییقابل اتکا یخیتار يمبنا  يز چـون مبنـا  ی



   ۱۱ ب قرارداد اجتماعي و رهيافت فطرتمباني و استلزامات اجتماعي شدن انسان در گفتمان اصحا

چ یاگر نتـوانیم هـ   ها ارائه دهند؟ بر تعهد انسان یتوانند چندان استلزام یاند نم رفتهانسان را در نظر نگ یروحان

ـ ا يکه علت وجود یم ترسیارائه ده جان الك یحکومت مدن ییاستقرار و مانا يبرا یتضمن ن حکومـت  ی

حکومـت  ل یتشـک  يلشان برایکه تنها دل ییها رود که انسان یم آن میشود؛ زیرا هر دم ب یزایل نم، بوده است

  زد.  یز در هم بریحکومت ن ینقض عهد کنند و مبان، تشان بوده استیات و مالکیپاسداشت حق ح

ـ امـا ا ، میبرشـمار  جـان الك و  تومـاس هـابز  ن فلسفۀ یم بیتوان یکه م يادیبن يها باوجود تفاوت ن دو ی

دانند و عـالوه بـر    یت میدة حاکمیا یاساس یرا جزو مبان» تیجاد حس امنیا«و » ترس«که رو آن شمند ازیاند

ـ یرا جزو خصا یکه نخوت و خودپرسترو ازآن، نیا  یعـ یت طبیشـمرند کـه در وضـع    یانسـان مـ   یص ذات

ان برداشتنشـان  یـ منجـر بـه از م   تومـاس هـابز  گران خواهد شد (و در خصوص یع شدن حق دیموجب ضا

، قابـل اتکـا نبـود    یتضـمن  يمبنـا  يکه دارا، هابز» اتانیلو«هستند. اگر  یاشتراکات يگر دارایکدیشود) با  یم

 يهـا  م بـود داللـت  یما قادر خـواه  جان الك یاما در حکومت مدن، نتوانست ترس انسان نوین را زایل کند

ه بـر  یـ که با تک یشود؛ انسان یکنیم که همبستۀ ذات خودپرست انسان پنداشته م يریگیرا پ یک ترس دایمی

ـ ا، ارسطو یشناس ابق انسانقادر خواهد بود امورش را سامان بخشد و مط، قوة خرد وان نـاطق  یـ ن انسـان ح ی

ـ با، اسـت  یاز هرگونه سـاحت روحـان   يم عارییو اگر نگو، شود ی(خردمند) پنداشته م م سـاحت  یید بگـو ی

  .ردیگ یکامالً در محاق قرار م یت خصوصیو دفاع از مالک یزة خودپرستیاو در برابر غر یروحان

  ژان ژاک روسو .۳

را  روسـو بعـد از   ۀدر فرانسـ  یاجتماع يها ا و حرکته ست که غالب انقالبتا بدان حد ا روسوت یاهم

ـ متـأثر از افکـار او و اختصاصـاً ا    –که تعداد آنها کـم هـم نبـوده اسـت     ـ قرن نوزدهم  در  قـرارداد  « ةدی

بـدون در نظـر گـرفتن     روسـو  يها شهیافتن به اندیراه ). 117ص ، 2005، جنینگ( دانند یماو  »یاجتماع

نه و زمانه را اجمـاالً از  ین زمیا، رو نیهمسر نخواهد بود و ازیم، سته استیز یکه در آن م يا انهنه و زمیزم

  .میگذران ینظر م

نظـارت  «و » م قـوا یتقس« یکه دو اصل اساس، در قرن هجدهم» کنیآمرـ آنگلو  « یبرالیبر خالف سنت ل

ـ یدر دفاع از حقوق افراد را پذ» رسالت دولت«در کنار » بر قدرت ط خـاص  یامـا بـه سـبب شـرا    ، ه بـود رفت

پذیرفتـه  ، آن یمـذهب  يهـا  ت چندپارة فرانسه و جنگیبا وضع یم قوا) به علت تالقیتقس(اصل اول ، فرانسه

ـ ، ر سـازد یپـذ  که بتوانـد اتحـاد فرانسـه را امکـان     مندقدرت یاز به پادشاهین، رو نیهمو از نشد ـ یب ش یش از پ

، اصل اول اسـت  یاع دولت از حقوق افراد) که استلزام منطقز (دفیاصل دوم ن، گر سویشد. از د یاحساس م

در فرانسۀ قرن هفـدهم و هجـدهم و    یمذهب يها ). جنگ119ـ118ص ، رفته شود. (همانیتوانست پذ ینم

۱۲     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

) موجـب  22ـ13ص ، 1346، گذاشته بود (ر.ك. رادگان یفرانسه باق يبرا چهاردهم یلویکه  یراث شومیم

شـۀ  یبـه عرصـۀ اند  ، »زمان گذشته ينوستالژ«همچون  یکیرمانت يها دهیا اب روسوهمچون  یشمندانیشد اند

قدرتمنـد   يبگذارند. اگرچه در آن زمان (قرن هجدهم) فرانسه کماکـان جـزو کشـورها    يفرانسه پا یاسیس

امـا رخنـه کـردن    ، افته بـود یدست  يریگ چشم يها شرفتیبه پ، آمد که در سطوح متفاوت یمشمار  به اروپا

 زده شـدن مـردم   ع دربـار موجـب دل  یمـردم از وقـا   يندین ناخوشایفساد در ارکان آن و همچنشتر یهرچه ب

، کنـد  یشـتر ترقـ  یسد: [جامعه] هر چه بینو یم روسوروست که  نیهمد ازیشمندان شده بود و شایاندویژه  به

  ).17ص ، 1341، تر است (روسو تر باشد خراب د اقرار کرد هر قدر جامعه متمدنیفاسدتر خواهد شد. با

گذراننـد   یروزگار م »معصوم ییها وانیح«ها کامالً آزادند و همچون  انسان، روسو »نیوضع نخست«در 

ـ    ینکه حس خودپرسـت یو با ا ـ امـا در ا ، اسـت  یدر درون آنهـا کـامالً ذات انسـان از حـس   ، تین وضـع ی

بنـد اسـارت   فـرد در  ، ل جامعهیتشک ۀجیدر نت). 40ـ36ص ، 1341، وسور( ستین يز عارین یدوست نوع

ـ اجتماع را نـه   روسو. دهد یخود را از دست م ۀیحقوق اول، رو نیاشود و از یده میکش ، یعـ یک امـر طب ی

ـ اسـت کـه پا   یحـق مقدسـ   ینظم اجتماع« سد:ینو یاو م. داند ین افراد میب يبلکه برآمده از قرارداد ه و ی

 یعرضـ  یعنی؛ ستیبشر ن يو فطر یعیک امر طبین حق یا، هذا مع. شود یاساس تمام حقوق محسوب م

  ).36ص ، 1341، (روسو» قراردادهاست یبرخ ۀجینت، بوده یو تصنع

الزامـات   ۀجـ یز نتیـ آوردن او بـه جامعـه را ن   يرو یداند و حت یم یاجتماعریانسان را فطرتاً غ روسو

بـا   یک مسـاع یر از تشـر ینـاگز ، داند که انسان به منظور مقابله بـا آنهـا   یم یعیطب يها و ضرورت یرونیب

  است و  » یخواه يآزاد« روسوانسان نزد  يفطر یژگیو. همنوعانش خواهد شد

ـ ، »حفظ خود«کند قانون  یم يرویکه انسان پ ین قانونیاول، قهیالحق یف کـه بـه    ين فکـر یو اول

ـ یکه آدم یموقع، جهت نیبد. شتن استیرسد فکر مواظبت از خو یخاطر او م ـ سـن تم ه زاد ب ز ی

ـ ید، حفظ او الزم است يبرا یلیواند قضاوت کند چه وسات یرسد چون تنها خودش م یم ه گر ب

  .)37ص ، 1341، (روسو اج نداردیار و ارباب احتیصاحب اخت

او را در وضـع  ، اوسـت  يفطر یژگیکه و، روسوانسان نزد  یشد که خودبسندگ یتوان مدع یم، نیبنابرا

تـوان بـه    ین پـاره جملـه مـ   یرا در ا روسو »کالیراد ییفردگرا. «گرداند یگر مردمان میاز از دین یب، یعیطب

طور مسـتقل   هاول خلقت ب يکه مردم مانند روزها یتا زمان، قهیالحق یتر مشاهده کرد: ف چه تماموضوح هر

ـ بـه قـدر کفا   ین آنها روابطیرا بیز؛ شوند یاست که با هم دشمن نم یعیطب، کنند یم یو منفرد زندگان ت ی

  .)44 ص، همان(. دیجاد نمایا اا جنگ ریست که صلح یثابت و موجود ن

(ارادة  یأت جمعـ یـ ک هیـ همـۀ مردمـان اراده و حقـوق خـود را بـه      ، روسو» یقرارداد اجتماع«در 



   ۱۳ ب قرارداد اجتماعي و رهيافت فطرتمباني و استلزامات اجتماعي شدن انسان در گفتمان اصحا

ـ ا یطـ  روسوکنند و چون بنا بر استدالل  یم میتسل، آحاد است یکه برآمده از تمام، )یهمگان ن قـرارداد  ی

که از دسـت داده اسـت در طـرف مقابـل بـه       يا اش را واگذارده است به همان اندازه هر کس تمام اراده

را کـه   يشـد زور  یتوان مدع یم، نجایکس متضرر نخواهد شد. در ا چیه، انین میدست آورده است. در ا

بـر   یرو کـه برخـ   نیهمـ منتقل شده و از یک ارادة همگانیکرد به  ح مییأت پادشاه مطلق تقبیدر ه روسو

مطلـق   یبه پادشـاه  يفرانسو ید همان سرسپردگیبازتول روسو يها از گزاره یمین باورند که بخش عظیا

  ).442، ص 1980، کیوهان(است

ـ ن »یعمـوم  ةاراد«در ، نمـود  یم مـ یرقابل تقسیمطلق غ یتر قدرت پادشاه شیکه پ همچنان  ،ز قـدرت ی

خود را بـا   یقرارداد اجتماعکتاب  روسواگرچه . استگوناگون  ين نهادهایم مابیقابل تقسریو غ اتجزیال

گونـه   اما همان، شود یآن متصور نم يبرا یخیتار یالزام، رو نیاکند و از یشروع م »م ...یفرض کن«ت عبار

در ، نمـود  یشتر متزلزل میچه بمتقن هر ینینداشتن منابع تضم بسب به الكو  هابزقرارداد گفته شد که که 

ک یـ رمانت يها دهیکه با ا، سورو »ییفردگرا. «دانست روسو ۀیتوان متوجه نظر ین اشکال را میز همینجا نیا

 یبـه عبـارت  . داشته باشـد  شده را دربرقرارداد منعقد ییمانابراي الزم  یتواند مبان ینم، شده استهمراه او 

هـا فطرتـاً    انسان دریافت. روسو »یعموم ةاراد«ۀ شیتوان از اند یقرارداد را نم ییمانا یاصول تضمن، گرید

ل یاقـدام بـه تشـک   ، که ممکن است خطرافـزا باشـد  ، عتیبا طبۀ مواجه سبب اند و تنها به از از جامعهین یب

متزلـزل   ییمبنـا  يدارا یعمـوم  ةبـه اراد  یاجتمـاع ریفطرتـاً آزاد و غ  اعتماد فرد، رو نیااز .اند دهکرجامعه 

روسـت   نیهماز روسواست و  یک امر عرضیبلکه ، افراد يوجود ۀبودن نه شاخص یاجتماع؛ زیرا است

دهـد و در   یانتقاد قرار مـ اج مآ، شد یپنداشته م یمنطق یوانیکه در آن انسان ح، را ارسطو یشناس که انسان

  .)43ـ42ص ، 1341، (روسو نشاند یآن م يرا به جا »انسان آزاد و خودمختار« ةدیا، مقابل

ـ ا يوجود يمبنا الكو  هابز یاجتماع يکه در قراردادها همچنان بـارة  در(بـود   »تـرس «ن قرادادهـا  ی

 ة) در اراد»تیـ و بـه خطـر افتـادن مالک    یقـانون  یترس از ب«، الكخصوص و در  »ترس از همنوع«، هابز

به منظـور  ، ندیب یدر مقابل آن م یتیبلکه موجود، عتیاز طب یکه خود را نه بخش يز فردین روسو یعموم

طبعـاً   نبـود  ین ترسـ یکند و اگر چنـ  یل جامعه میاقدام به تشک، عتیل کردن ترسش از هالکت در طبیزا

ـ بـه فرد  یذاتـ  یشیگرا ییکه فرد روسو اما همچنان. شد یز احساس نمیبه وجود جامعه ن يازین ، ت داردی

امـا بنـا بـر    ، منحـل کنـد   یعموم ةرا در اراد ين فردین داشته است چنیبر ا یسع روسوهرچند ، رو نیااز

 یتـوان مـدع   یمـ ، ن تزلزلیو به خاطر هم، متزلزل خواهد داشت ییمبنا ین انحاللیچن، فرد یش ذاتیگرا

 ةاش در قـاموس اراد  شـدن اراده  یو متجلـ  یدر صورت انعقاد قـرارداد اجتمـاع   یحت، شد که ترس فرد

۱۴     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

کـه همانـا   ، ز در به سرانجام رساندن رسـالتش ینباره  نیدر ا یل نخواهد شد و قرارداد اجتماعیزا، یعموم

  .ماند یناکام م، ل کردن ترس استیت و زایجاد امنیا

  ياله يا عهيود ؛سعادت: يو قرارداد اجتماع يلهفطرت ا

  است: ن قراریبد یقرارداد اجتماع يها مشترك فلسفه یمبان، گفته شیبنا بر موارد پ

  ؛برآمده از ترس. 1

  ؛تیجاد حس امنیل کردن ترس و ایداشتن رسالت زا .2

  ؛قابل اتکا یتضمن ینداشتن مبان ۀمتزلزل بودن به واسط .3

  دهد. یبودن م یتن به اجتماع یعیات طبیمنفرد دانستن که صرفاً به واسطۀ ضرور يموجود انسان را ذاتاً .4

ـ  یـ که در د، انسان یافت فطرت الهین بخش مقاله بر آن است که نشان دهد در رهیا  ین اسـالم معرف

ن یگر و همچنـ یکدیها با  انسان یاجتماع یزندگ یکه مبان، »یقرارداد اجتماع«در مقابل مفهوم ، شده است

ـ بـه عنـوان    »یجمعـ  یاجتماع و زنـدگ «مفهوم  ،کند یمرسی را بر »اجتماع«مفهوم  ییو چرا یستیچ ک ی

بنا شده است و رسـالت آن   »محبت«که بر بل، »ترس«آن نه برآمده از  یشود که مبان یمطرح م یاله ۀعیود

 یتضـمن  یو مبان، ستا یتعال يل به ذات باریتا ن يمودن مراتب وجودیبلکه پ، ل کردن ترسیطبعاً نه زا

ـ نکـه در ا یتـر از همـه ا   کمـال اسـت و مهـم    یانسان نهفته که در پـ  یز در سرشت و فطرت الهیآن ن ن ی

ذاتـاً   يبلکـه همچـون موجـود   ، ذاتـاً منفـرد و محجـور    يانسان نه در قاموس موجود یستیچ، افتیره

ـ مـا ا ، یلیگرچه به لحاظ تحل. کمال است یکه در پ شود یمطرح م یاجتماع بـارة  را در  ه شاخصـه ن سـ ی

ـ امـا با ، میا ک کردهیگر تفکیانسان از همد یفطرت اله ـ ا ههـر سـ  ، تیـ د در نظـر داشـت کـه در نها   ی ن ی

  است: »فطرت«ند که برآمده از مفهوم هست یمشترک يها داللت يها دارا شاخصه

  ياله ةعياساس ود؛ محبت :انسان يفطرت اله .الف

امـا  ، م که هرچند مطـول اسـت  یکن یشروع م ثیچهل حدکتاب در  ینیاز امام خم ین فراز را با سخنیا

  م کرد:یتمام آن را نقل خواه، دهد ین بخش را به طور کامل پوشش میدر ا یمباحث آتچون 

به کتـاب   يقدر، زوال یب بیع یعاشقان محبوب ب يو ا، ل مطلقیشمع جمال جم يها پروانه يا

 یفطرت اله، د که با قلم قدرتینیبب. دینذات کتاب خود را ورق ز ۀفید و صحیفطرت رجوع کن

فطْرتَ اللَّه الَّتـي فَطَـر   «ا یآ». وجهت وجهِی للَّذي فَطَرَ السماوات و الْأَرض« :در آن مرقوم است

ال تَبـديلَ لخَلْـقِ   «ر متبدلّـه  یا آن فطرت غیفطرت توجه به محبوب مطلق است؟ آ »النَّاس علَيها

ـ و ا يفطـر  ين عشق خـداداد یا، االت باطلهیبه خ یفطرت معرفت است؟ تا ک »اللَّه عـه  ین ودی
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د کـه  ید و سرور کنید و مژده دهیزیاز خواب غفلت برخ، هان ؟دیکن ین و آن میرا صرف ا یاله

ـ یدار یو معشوق، د که زوال نداردیدار یمحبوب ـ دار یمطلـوب . نـدارد  ید که نقص ـ ی ـ ع ید ب . بی

ـ یپس ا. است »اللَّه نُور السماوات و الْأَرضِ«طلعتش  د که نوریدار يمنظور ، شـما  ین عشق فعل

را که هر موهوم ناقص است و یز؛ ل باشدیموهوم و متخ، نینتواند ا و، خواهد بود یمعشوق فعل

، معشوق نشود و جز ذات کامـل  یب یو عشق فعل یپس عاشق فعل. فطرت متوجه به کامل است

وجود کامل مطلـق  ، عشق به کامل مطلق ۀپس الزم. ه فطرت باشدیالست که متوجه ین یمعشوق

تـر   تر و روشن ات واضحیهیع بدیتر معلوم شد که احکام فطرت و لوازم آن از جم شیو پ، است

  .)158ص ، 1368، ینیخموسوي (م» أَ فی اللَّه شَک فاطرِ السماوات و الْأَرضِ«؛ است

دچـار  ، ش از منعقد شـدن قـرارداد  یپ، یقرارداد اجتماع يها ان در فلسفهانس، شد یتر بررس شیکه پ چنان

ـ  یاطم يدارا، انسان از همان آغـاز ، افت فطرتیاما در ره؛ نده بودیافزا یترس ـ  ، ینـان قلب و  یآرامـش روان

  م:یخوان یرعد م ةسور 28و  27 ۀات مبارکیدر آ. شود یم یشناسانه معرف ییبایامکانات ز يحاو

 اللَّـه  بِـذکْرِ  أَلَـا تَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذکْرِ اللَّه  الَّذینَ آمنُوا و یهدي إِلَیه منْ أَنَاب ه یضلُّ منْ یشَاء وإِنَّ اللَّ... «

بـه سـوي خـودش هـدایت      را کـه بـازگردد   هو هر ک، راه را بخواهد گم هخداوند هر ک؛ »الْقُلُوب تَطْمئنُّ

! آگـاه باشـید  . هایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام) است اند و دل نی هستند که ایمان آوردهآنها کسا .کند می

  .یابد می ها آرامش تنها با یاد خدا دل

، شود که انسان با ناشناخته مواجـه شـود   یدار میپد یو در صورت، است يزیترس همواره ترس از چ

گـاه همـان انسـان در     م آنیمـال مطلـق بـدان   است که اگر انسان را مفطور بـه دانـش و ک   ین در حالیو ا

، کنـد  یحاصل مـ  یانش آگاهیکه به آغاز و پارو آناز، اش یشدن وجود اله یافتن و متجلیت یصورت ترب

چـه بـا    – یقرارداد اجتمـاع  يها سرشت ارتباط انسان در فلسفه. ل خواهد شدیزا، یکلطور به يترس و

تـرس در تمـام    يرو نیهمـ از، س مواجهه با ناشناخته بودکه از جنرو آنازـ همنوع  عت و چه با یعالم طب

ت ارتباطـاتش  یـ گـاه ماه  دار شـود آن یـ ن انسان از خواب غفلـت ب یاما اگر ا .ابعاد آن قابل مشاهده است

ابـد. مبحـث   ی »معشـوق «و داشته باشـد   »سرور«تواند  یآلود خود را از دست خواهد داد و م جنس ترس

ن یـی اند به تب درصدد برآمدهگوناگونی شمندان یاست و اند یاسالم ۀشیاز مباحث مهم در اند یکی »ترس«

  :ستا ن نوشتهیچناین باره در  زانیالمر ارزشمند یتفس در یبائطعالمه طبا. ده بپردازندین پدیا

 يشـه از شـرّ  یو چـون تـرس هم  ، شود یه خدا نازل نمیاز ناح يچ شریمسلم شد که ه یو وقت

از اعمـال   یقت ترس از خدا همانا ترس آدمیم که حقیریگ یمجه ینت، دیایاست که ممکن است ب

ـ شود که خداونـد از انـزال رحمـت و خ    یش است که باعث میزشت خو ر خـود امسـاك و   ی

کـه از خـود نشـان     ين اثریفتد اولیاد خدا بیبه  یهر وقت که دل آدم، نیبنابرا. کند يخوددار

۱۶     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

آنچنـان متـأثر شـود کـه     ، خود گشتهرها و گناهان یتقص، ن است که ملتفت قصورهایدهد ا یم

ن اسـت کـه متوجـه پروردگـارش     ین اثرش ایدوم. اندام باشد ةلرز، العملش در جوارح عکس

ـ افتـه و بـه   یخاطرش سـکون  ، جهیو در نت، فطرت اوست ییشد که هدف نها یم اد او دلـش  ی

  .)486 ص، 11 ج، 1389، طباطبائیابد (ی یآرامش م

ذکـر  «برآمـده از  ، ن آمـوزه یل شدن ترس در ایافت که زایم یخواه در شود هجعارم »فطرت« ةاگر به آموز

ـ انسان با متوجه شـدن دال ، ن صورتیشود که در ا یسر میت نفس مین امر با تربیاست و ا »پروردگار ل ی

علـم   ۀاش بـا واسـط   نسبت به ناشـناخته ، خواهد برد و به دنبال آن یبه آغاز و فرجامش پ، خود يوجود

  .  کند یم معرفت حاصل، یاله

  فطرت افتيدر ره »تيامن« ةديپد .ب

 یبه صـورت فرضـ   –است که  يافراد به قرارداد يبند يپا يت در گرویحس امن، »یقرارداد اجتماع«در 

گر یکـد یاند در مقابـل جـان و مـال     متعهد شده، اند و بر اساس آن گر منعقد کردهیکدیبا  – یخیا تاریو 

» لویاتـان «توانـد   یگر واگذارند که آن مرجـع مـ  ید یآنها را به مرجعنکه حراست از یا ایو ، مسئول باشند

ن قراردادهـا  یـ در ا. ) باشـد روسو( »یعموم ةاراد«ا ی) و جان الك( »حکومت قانون«، )هابزقدرت قاهره (

 ينمودهـا از حاصل خواهد شد کـه   یتت تنها وقیگسسته شده است و امن »کمال«و  »تیامن«ن یماب ۀرابط

 ةزیـ غرچـون  امـا   .و از دستبرد همنوعان در امان نگاه داشـته شـود  شود افراد حراست  یجهان نیا یزندگ

ـ بن، رو نیهمـ از، شود یاو در نظر گرفته م ياز وجوه فطر یکیانسان به عنوان  یخودپرست ن یچنـ  يهـا  انی

    .دینما یهمواره متزلزل م یتیامن

ـ ن یاسـالم  ۀشـ یدر اند »تیامن« ةدیپد ـ ر آد. دارد يا ژهیـ گـاه و یز جای بقـره   ۀمبارکـ  ةاز سـور  126 ۀی

 الْیـومِ  و إِذْ قالَ إِبراهیم رب اجعلْ هذا بلَداً آمناً و ارزقْ أَهلَه منَ الثَّمرات منْ آمنَ منْهم بِاللَّه و« م:یخوان یم

بـه  ـ   ده و بـه اهـل آن  امـن قـرار    ين را شهرین سرزمیا، م گفت: پروردگارایکه ابراه یهنگام؛ »...الْآخرِ 

  .گردان يوه و محصوالت روزیاز هرگونه مـ  اند مان آوردهین ایکه به خدا و روز واپس یکسان

ت یـ است کـه سـاکنان در آن امن   ییسکونت جا ين جا برایبدتر«ند: یفرما یم یثیز در حدین یامام عل

ـ امن«ت مبحـث  ی). اهم523ص ، 2ج ، 1379، (حسینی دشتی» نداشته باشند ـ     »تی  یتـا بدانجاسـت کـه حت

). 452ص ، 1ج ، 1389، اند (مکـارم شـیرازي   ز مرتبط با آن دانستهیآن را ن يت اقتصادیسالمت شهر و فعال

در فطرت انسان قرار داده شـده اسـت و خداونـد بـه      يا عهیهمچون ود ،وجود خداوند، یشۀ اسالمیدر اند

، که همانـا لقـاءاهللا اسـت   ، ییو را به سعادت غاا، ر درستیانسان وعده داده که در صورت گام نهادن در مس

کـه خداونـد بـا انسـان بسـته اسـت همزمـان         يتوان استدالل کرد که عهـد  یم، ن اوصافینایل گرداند. با ا
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در  يمودن مراتـب وجـود  یاست؛ زیرا پ» عهد انسان با انسان«و » عهد خداوند با انسان«رندة دو وجه یدربرگ

چـون انسـان   ، م کـرد یگونـه کـه در ادامـۀ مبحـث خاطرنشـان خـواه       مانو ه، به کمال است یابیگرو دست

هاسـت. تـرس از    ر انسـان یز در گـرو جـنس ارتبـاطش بـا سـا     یـ کمال او ن، است یفطرتاً اجتماع يموجود

ـ نما یرخ مـ  ياز آن رو» یقرارداد اجتماع«در فلسفۀ  یحس ناامن، و به تبع آن يبدعهد ـ از ا یکـ ید کـه  ی ن ی

ـ  يا اختصاصاً معامله» یقرارداد اجتماع«ه و وجوه در نظر گرفته نشد هـا؛ و چـون آنچـه از     ن انسـان یاست ب

، او در نظر گرفتـه نشـده   یاست و کمال روحان یصرفاً جسمان يشود موجود یها اراده م انسان در آن فلسفه

 بـه دسـت نخواهـد   ، شـود  یمطرح م یاپرستیو دن یزة خودپرستیکه همتراز با غر، »تیامن«حس ، رو نیهماز

ـ بلکـه همپـاي ا  ، نخواهـد شـد   یصـرفاً متوجـه جامعـۀ انسـان    ، یشۀ اسـالم یانسان در اند يآمد. بدعهد ن ی

م یرا که قـرآن کـر   يادید زیراهه نخواهد بود اگر تأکید و بیآ یمشمار  به زیخلف وعدة با خداوند ن، يبدعهد

همپاي بر سـر وعـده مانـدن    ، یم؛ زیرا وفاي به عهد انسانیچه بنگرین دریاز هم، به عهد کرده است يبر وفا

حـس  ، گـره بزنـد   یم وعدة الهـ یبه عهدش را به تکر يوفا، نۀ معاهداتیکه در زم یبا خداوند است. انسان

، ن شاخصـه یدر چنـد  مصـباح اهللا  آیـت بـرد.   یت به سـر مـ  یاش برطرف خواهد شد و همواره در امن یناامن

  شمارد: یگونه برم نیاـ ت است یامن يبرقرارکه از الزامات زایل شدن ترس و ـ  به عهد را يت وفایاهم

 بندي به تعهـدات اسـت کـه مقبولیـت عمـومی دارد و      پاي، هاي اجتماعی ترین ارزش یکی از بدیهی

  .اند عقال بر آن متفق ۀهم

  .به عهد و رد امانت از مستقالت عقلیه است و حکم شرع در این زمینه ارشادي است يوجوب وفا

شـکنی را بـه شـدت نکـوهش      ندي به تعهدات فراوان تأکید کـرده و پیمـان  ب قرآن کریم به لزوم پاي

  .نموده است

 .شود  و گاه از دست رفتن ایمان و پیدایش نفاق در دل انسان می، عهدشکنی با خدا سبب کاهش

شکنی و نقض عهـد و خیانـت    و پیمان، معروف و عدالت، رعایت عهد یکی از مصادیق بارز صالح

 .)374ص ، 1392، (مصباح منکر و فساد است، اي آشکار ظلمه در امانت از مصداق

  افت فطرتيدر ره ياله ةوعد يتضمن يمبان .ج

  :یسدنو می زانیر المیتفسدر  یعالمه طباطبائ

ان وعـد  «باشد  ید نمیاو همان فعل محقق اوست و قابل تخلف و ترد ةو وعد یتعال يقول خدا

آن کـار  ، کنـد  یرا که م ين معنا که او کاریبه ا؛ همان فعل اوست یتعال يو قول خدا »اهللا حق

گـر  ید، ن استیا »قول خدا« ينکه معنایبا ا، خوب. کند یبر مقصود او داللت م، خود يبه خود
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ـ    یبا ا، ابدیچگونه ممکن است در قول او دروغ راه  ن ینکه قول او متن عـالم خـارج اسـت و ع

ـ   ن عالم استیو سراسر ا ییقول او منم و تو؟ است یخارج . سـت یآن دروغ ن يچ جـا یکـه ه

قـت  یکه با خارج منطبـق باشـد حق   یهر مفهوم ذهن. است یم ذهنیدروغ و خطا مختص به مفاه

که با خارج منطبق نباشد خـالف   یو هر مفهوم ذهن است راست ياست و خبر دادن از آن خبر

 .)111- 110 ص، 10ج ، 1389، طباطبائی( است دروغ يقت است و خبر دادن از آن خبریحق

 35، میدر قـرآن کـر  . خداوند اسـت  يها مان به صحت وعدهیدر گرو ا یهست يمعنا، یاسالم ۀشیدر اند

ـ الوقوع بودن ا ید خداوند بر حتمیخداوند نازل شده است که بر تأک يها بودن وعده یحتمبارة ه دریآ ن ی

ان یا نسـ یـ  عجـز و ، همچـون عـدم قـدرت    یللـ عخلف وعـده را بـه   ، گر سویاز د. داردداللت ها  وعده

در قـرارداد   .)384ص ، 10ج ، 1389، مکـارم شـیرازي  ( ندارد یات در خداوند راهصفن یاند که ا دانسته

 يبـه نمودهـا   یهست يتمام معناچون ، شود ین مردمان خودپرست و فطرتاً منفرد منعقد میکه ب یاجتماع

تمـام  ، رو نیهماز، متصور شد یسته يبرا ییتوان معنا یشود و فارغ از آنها نم یآن فروکاسته م یجهان نیا

ن یستشـان در همـ  یز يمعنـا ؛ زیـرا  ن نمودها خواهـد بـود  یشتر منتفع شدن از همیبجهت افراد در  یسع

ـ   م آنیریدر نظر بگشان  یخودپرست ةزیرا همزمان با غرآنها  یاگر سع .است ا چنـان  هـ  تعـارض  ۀگـاه دامن

قـادر نخواهـد بـود از وسـعت آن     ـ  یخیا تاریو  یفرضـ  یچ قرارداد اجتماعیگسترده خواهد شد که ه

خته باشند اما عدم اعتماد افراد بـه  یمردم را به انعقاد آن قرارداد برانگ یعیات طبیضرور یو اگر حت، بکاهد

امـا  کـرد.  خواهـد  مواجـه  د یتردبا آنها را ة صحت وعد –است  یهست ییمعنا یکه برآمده از بـ گر  یکدی

 ین وعـده بـه هسـت   یا ».همان فعل اوست یتعال يقول خدا«و  »اهللا حق ان وعد«که گفته شد گونه  همان

و انسـان  آیـد   مـی شـمار   بـه  ن وعده است که آغاز و انجام انسانیهم، یدر مبانزیرا  ؛بخشد یانسان معنا م

 إِلَیـه مـرْجِعکُم جمیعـاً   « ونس آمـده اسـت:  ی ۀمبارک ةچهارم سور ۀیدر آ. ابدی یدرماز آن را  یهست يمعنا

کـه همـو    .خدا حـق اسـت   ةن وعدیا .اوست يشما به سو ۀبازگشت هم؛ »وعد اللَّه حقا إِنَّه یبدؤُ الْخَلْقَ

  .گرداند یخود برم يخلقت را آغاز کرد و همو خلق را به سو

ده یـ است که از آنجا آغاز ییجا و بازگرداندن انسان به همان یخداوند به سرانجام رساندن هست ةوعد

 ییهـا  آن حجـت  يل معاد و بازگشت دانسته و بـرا یتعلجهت ه را در ین آیا یئعالمه طباطبا. استشده 

  ن است:یها چن ن حجتیاز ا یکیاند که  برشمرده

افاضـه  ، نـد یآفر یکه م يزیرا به هر چ ین است که هستیسبحان ا يخدا يجار يها از سنت یکی

دهد تا آن موجود خلقتش به حد کمـال و   یمن افاضۀ خود را به رحمتش آنقدر ادامه یو ا، کند یم

ـ  یموجود شده و زندگ یتعال ياز خدا یآن موجود به رحمت، ن مدتیت برسد. در ایتمام کنـد   یم
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ن ... و چـون  یهمچنان ادامه دارد تا مدت مع ين برخورداریو ا، گردد یو از آن رحمت برخوردار م

ـ مند شده است] ن خداوند بهره ین موجود [که از هستیپس ا، است یآنچه نزد خداست باق  یز بـاق ی

و قـبض   یتعال يبسط رحمت خدا، باشد در واقع یست شدن میو آنچه به نظر ما هست و ن، است

  ).11ـ10ص ، 10ج ، 1389، ن همان معاد موعود است (طباطبائییو ا، آن است

  کمال يجوو در جست يموجود؛ يانسان اجتماع :افت فطرتيره .د

ـ    یانسـان  »یقرارداد اجتماع«د انسانِ شاشاره  رکرمر ت شیکه پگونه  همان کسـب منـافع    یذاتـاً منفـرد و در پ

شود اقدام بـه دفـع   اش  تواند متوجه ین راه میکه در ا یخطراتسبب که به  يش است؛ موجودیخو یشخص

ـ انسـان را   ين اجتماع از آن رویا .کند یت میامن يدارا یل اجتماعیق تشکیشر از طر در کـه  کنـد   مـی  ياری

ـ ینکه همنوعانش نیبا در نظر داشتن ا ـ یشخصانتفاع  ةزیغرجهت  ـ  يا زهیـ ن غریز از چن ـ� سـتند  یبهـره ن  یب

 ۀگرگونـه اسـت و فلسـف   یداز لحـاظ مبنـایی   ا یر قضایس، »یاله یمثابۀ امانت هفطرت ب« ة. در آموزورزداهتمام 

 ربـانی اسـت.  نوین متبـاین   یاجتماع ياقرارداده یشناس انسان ۀن با فلسفیمتبا، یطور کل بهاش  یشناس انسان

بلکه معـادل  ، ستین »خلقت«معادل  »فطرت«ن یبنابرا سد:ینو ین میچن یراغب اصفهانبه نقل از  یگانیگلپا

کـه   يا گونـه  جاد و ابداع نمودن خداونـد خلـق را بـه   یا«گفته است:  راغبکه  چنان؛ است »جاد و ابداعیا«

  .)18ـ17ص ، 1388، یگانیگلپاربانی (» شدخاص مناسبت داشته با یانجام فعل يبرا

ـ ینکـه مصـاد  یاسـت و ا » فعل خـاص «ن یا يها افتن داللتینجا هدف ما یدر ا  ةویدر شـ  ین فعلـ یق چن

ش مفطـور  یخـو  یکه او را با وجود اله –خداوند به انسان  ةابد. وعدی یها چگونه نمود م ان انسانیم یارتباط

م به عنـوان نـص   یح گام بگذارد. قرآن کریر صحیکه در مس یتصوردر، دار معشوق استیل به دین – ساخته

  ح قرار دهد.یر صحیاست تا انسان را در مس یراه ۀن نقشیم چنیدرصدد ترس، قانون اسالم

ب همنوعانش یبلکه ترغ، رین مسیگام گذاشتن فرد به اتنها  نه آن است که، نهین زمینکتۀ جالب توجه در ا

، »فطرت«در آموزة ویژه  به و یشۀ اسالمیدر اند، گریخواهد بود. به عبارت د» دنمویپ«ز از استلزامات یبه آن ن

زة یکه غرـ وانات یخود خواهد گشت که بر خالف ح یکردن وجود اله یقادر به متجل یانسان تنها در صورت

ن و از ز درصدد اصالح همنوعایانگ و دل یبه صورت آگاهانه و روحانـ ت دارد یانت از نفس در آنها اولویص

چنـان اسـت کـه    ، ه استیکه مفطور بر فطرت اله، میت اجتماع در قرآن کرید. اهمیاش برآ آنجا تمام جامعه

دانـد   می» مانیعهد و پ«ت یآنها را رعا يها یژگیاز و یکی، دیستا یم يدر آنجا که مؤمنان را به رستگار یحت

  ).7ص ، 1387، یآمل ي؛ جواد8است (مؤمنون:  یاجتماع یزندگ ياز نمودها یکیکه 

ـ ا» یقرارداد اجتماع«با » یوعدة اله«ن یم که از وجوه متبایتر به صورت گذرا اشاره کرد شیپ ن ی

۲۰     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

کـه همانـا وعـدة    ، گریک وجه دیکه خداوند به انسان داده با  يا وعده، »فطرت«است که در آموزة 

گـاه   لف وعده کند آنکه انسان در وجه دوم خ یصورتشود و در یهمراه م، گر استیکدیها با  انسان

ش را تنها به بندگان صالح یدار خویخت زیرا خداوند بهشت و دیز فرو خواهد ریاساس وجه اول ن

ـ «د: یفرما یاء میسورة مبارکۀ انب 105ۀ یخود وعده داده است و در آ نَا فکَتَب لَقَدیو     ـدعـن بـورِ مالزَّب

 ضیالذِّکْرِ أَنَّ الْأَرادبا عونَا يرِثُهحالن را یم که زمـ ینوشت در زبور پس از تورات، قتیو در حق؛ »لص

  . ما به ارث خواهند برد ۀستیبندگان شا

ن اسـت کـه   یـ در ا –گر یکـد یهـا بـا    وعدة انسانـ با انسان   ید کشف رمز وجه دوم از وعدة الهیکل

هـا   ن داللـت ین ایتر صحتاز مقرون به  یکید یم. شایح کرده باشیرا تصر» الصالحون يعباد« يها داللت

ـ الْ بِاللّـه و  ؤْمنُـونَ ی«م: یریـ عمـران سـراغ بگ   سورة مبارکـۀ آل  114ۀ یم در آیرا بتوان ـ  ومِ اآلخـرِ و ی أْمرُونَ ی

و رُوفعی بِالْمنکَرِ ونِ الْمنَ عوی نْهونَ فارِعویالْخَ یس رَات حالنَ الصم کامـت  یبه خـدا و روز ق ؛ »نَیأُولَـئ

ـ دارنـد و در کارهـاى ن   دهند و از کـار ناپسـند بـازمى    ده فرمان مىیمان دارند و به کار پسندیا ک شـتاب  ی

  .ستگانندیو آنان از شا، کنند مى

ر یـ ند که با در نظر داشـتن خ هست ییها انسان» الصالحون يعباد«منظور از ، هین آیرسد در ا یبه نظر م

سـعادت  ، در اعمال آنهـا ، گریبه عبارت د .دارند یصود گام برمل به مقیو ن ير سعادت فردیجامعه در مس

أمرون بـالمعروف و  یـ «ر سـعادت از معبـر   یخته است که تنها مسیبا سعادت جامعه چنان در هم آم يفرد

  .گذرد یم »نهون عن المنکری

کـه در   ت نـه در خـأل  یـ ن تربیـ ت اسـت و ا یمستلزم ترب، انسان ير صعود در مراتب وجودیمس یط

خواهد شد که بتوانـد در کنـار    یاله ةوعد ۀستیشا یانسان تنها در صورت. شود یسر میگران میبا دستن یز

انسـان  ، »یقـرارداد اجتمـاع  « ۀاگر در فلسف. ز اهتمام ورزدیت جامعه نیتربجهت در ، شیت نفس خویترب

انسـان نـه   ، یماسال يگرا فطرت یشناس در انسان، شد در مقابل یمنفرد و محجور پنداشته م يذاتاً موجود

ز از اهتمـام  یـ اش ن ير سعادت فـرد یمس یشود که حت یمتصور  یاجتماع يبلکه موجود، منفرد يموجود

 یو نفـع جمعـ   یان نفع شخصیک میتفک، انین میخواهد گذشت و در ا یتحقق سعادت جمعجهت در 

بنا نهـاده شـده    »فطرت« ةکه بر اساس آموز يا در چنان جامعه –زد که امکان تعارض یآم یچنان در هم م

 يو منـافع فـرد   یشخص يها زهینه انگ، استگر آنچه فرد را راهبر یو د، ابدی یبه حداقل کاهش م –باشد 

و فرد بـدون در  ، ن منافع خواهد بودیا یختگیآم که درهمبل –استگر افراد متخالف یکه غالباً با منافع د –

 يعبـاد «گـام بـردارد و مصـداق     یر شخصـ یـ ر خیر و نفع جامعه قادر نخواهد بود در مسینظر داشتن خ

  خداوند باشد. »الصالحون
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  يريگ جهينت

ذاتـاً خودپسـند در    ين است که انسان را موجـود یا روسوو  الك، هابز »یاجتماع يقراردادها« ۀفلسف يمبنا

و اگـر هـم دسـت بـه     ، پـردازد  مـی ش یخو یمنافع شخص يجوو به جست، رند که در تفرّد کاملیگ ینظر م

ت ی. انسان منفـرد در وضـع  یافتعت یدر ترس او از همنوع و طب دیبا ین تعامل را میا یستیزند چ یتعامل م

کـه   – روسـو  ۀشیدر اند »وان معصومیح«و  هابزدگاه یدر د »وان درندهیح« –است وان یهمچون ح، نینخست

، مـدت  یالندر طـو  یتین وضـع یدارد. چنـ  یمقدم م یاش را بر هرگونه هنجار انسان یشخص يازهاین يارضا

فرما شـود و افـراد در    حکم »ه همهیجنگ همه عل«حالت ، تضارب منافع افراد ۀموجب خواهد شد به واسط

 ؛کننـد  یجامعـه مـ   ییبـر پـا  بـه  اقدام ـ  یخیا تاریو  یفرضـ ک قرارداد  یبر اساس ، تین وضعیبا ا ۀمواجه

آن نهـاد   يگردند که سـرور  یهد ممتع، گریکدیتشان نسبت به ااریض قدرت و اختیکه در آن با تفو یتیوضع

ـ آ ید از آنجا میم قدرت نهاد جدین تسلیبرساخته را مشروع بدانند و به احکام آن گردن نهند. ا د کـه افـراد   ی

خـود اهتمـام    یمنـافع شخصـ   يجـو و ت برقرار نباشد قادر نخواهند بـود بـه جسـت   یامن یوقتاند تا  افتهیدر

ـ امن يز برقـرار یـ و رسالت آن ن، گریکدیافراد از  »رست«ن تعهد یا يمبنا، گریبه عبارت د .ورزند . اسـت ت ی

؛ دیـ سسـت خواهـد گرد   ين تعهدیچن یتضمن یم مبانیکه ذات انسان را خودپرست و منفرد بدان یصورتدر

بـه   يا ا عـده یـ و ، ن بـازگردد یشـ یرود که افراد نقض عهد کنند و جامعه بـه حالـت پ   یم آن میهر دم بزیرا 

ـ ا يت بپردازند. مبنایبه سرکوب و استثمار اقل، شتریرت باز قد يمند بهره ۀواسط . ن قـرارداد سسـت اسـت   ی

 يهـا  تنها شاخصـه چون افراد است و  یجهان نیا يها ن انسان برآوردن خواستهیتنها رسالت اچون ، رو ازاین

ن یو بـه همـ   افتیآن  ياالجرا برا عام و الزم يتوان هنجار ینم، اند یجهان نیا ينمودها، آن يمحل اعتبار برا

ل نخواهد شـد و افـراد نخواهنـد    یگاه زا چیه، تین وضعیدر ا »ترس« ةدیتوان استدالل کرد که پد یم، اعتبار

  ت به سر ببرند.یتوانست در امن

اسـت   یمفطور به وجود و صفات الهـ  يانسان موجود، »فطرت«بر  یمبتن ةو آموز یاسالم ۀشیدر اند

ـ بـه د ، ح گام بگـذارد یر صحیکه در مس یتو خداوند به او وعده داده است در صور کـه   –دار محبـوب  ی

آن قرارداد تنهـا وجـه   ، ن افراد منفردیب »یقرارداد اجتماع«ل خواهد شد. اگر در یناـ نش است  یاساس آفر

 ةمعاهـد ، یالهـ  يا عهیفطرت به عنوان ود، یافتیدر ره، در مقابل، گرفت ین آن افراد را دربر میماب ةمعاهد

ن معنـا کـه   یبه ا ؛دارد انسان با انسان را دربر ةو معاهد، خداوند با انسان ةان دو وجه معاهدخداوند با انس

 يبنـا   ز سـنگ یـ ن امـر ن یخواهد بـود و همـ   یهمسنگ سعادت اجتماع يا عهین ودیدر چن يسعادت فرد

 یرتن نکته واقف خواهد شد که در صـو یانسان بر ا؛ زیرا بخشد یرا استحکام م يا ن معاهدهیچن یتضمن

۲۲     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

سـعادت  جهـت  در ، شیب نفـس خـو  یتهذجهت شود که عالوه بر کوشش در  یم یمحبت اله ۀستیشا

ن یـ خـود را در گـرو سـعادت جامعـه بدانـد. در ا     ۀ ز گام بردارد و تحقق سرنوشت سعادتمندانیجامعه ن

س تـر ، دارد یبر آغاز و انجامش آگـاه چون است و  یو اجتماع یوجود اله يانسان فطرتاً دارا، افتیره

ت کامـل  یخود در امنتنها  نه خواهد توانست، ین الهیه بر قوانیدر صورت تک، نخواهد بود یراه يرا بر و

ناشـناخته اسـت و    يزیـ ز باشد. ترس همواره هراس از چیت جامعه نیبلکه همزمان شاهد امن، به سر برد

هـا   انسـان نسـبت بـدان    که یاند که در صورت ترس بوده يها انین بنیتر يمحور وآغاز و انجام انسان جز

ـ تنها بـا تک  ین معرفتید که چنشل خواهد شد و گفته یگاه ترسش زا معرفت حاصل کند آن  يه بـر مبـا  ی

  انسان قابل کسب خواهد بود. یفطرت اله
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