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ای که بر اساس نیازهای اهداف اصلی پیامبران تشکیل جامعه توحیدی است؛ جامعهیکی از 

در این مقاله ها را هم پاسخ دهد. فطری شکل گرفته باشد و بتواند نیازهای حیوانی انسان

 هیمدنشان  ،تحقق جامعه توحیدی چگونگیضمن تبیین  ،نظریه استخدام هیسادر  کوشیممی

 ،تواند در تعامالت اجتماعی شرکت کند و چنین حضوریمیذیل رویکرد انفسی  هچگونانسان 

که مبتنی بر علم حضوری  ،معرفت نفسنظریه  طبق ود.نشموجب غفلت او از رشد و سلوک 

پرداختن به  ،اساس. بر این بیندمی خود و خدا رابطهجامعه را ذیل  ،به خود است، انسان

 ایجامعهچنین حضور در  شود.خدا فهم می وانسان  رابطه همسو با قاًیدقتعامالت اجتماعی 

راکه کند، چرا نیز فراهم می اشد، بلکه بستر قرب و تعالیکنانسان را از خود غافل نمی فقطنه

حضرت حق او را در معرض  ،بیند که بر اساس آن آیاتمی االهی یتعامالت اجتماعی را آیات

را ظهورات  شانتعامالت اجتماعیها تمام انسان ،ذیل رویکرد انفسیدهد. امتحانات قرار می
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 مقدمه

تعامالت آن بر  ای که مبدأجامعه ؛معه توحیدی استیکی از اهداف بزرگ پیامبران برپایی جا

است که با وجود این در این زمینه  پرسشعالم باشد. اولین  االهیهای اساس فطرت و گرایش

ای چنین جامعه رسد اساساًبه نظر می ،گذشت چند هزار سال از حضور دین در جامعه بشری

، در زمان فعلی امکان است ای امکان تحقق داشتهو اگر هم زمانی چنین جامعه پذیر نیستتحقق

چراکه جوامع امروزه  ؛تحقق ندارد. به بیان دیگر، جامعه دینی، مربوط به جوامع معاصر نیست

ه چ شباهتی بو زندگی علمی و صنعتی جهان حاضر هیاند تغییر دادهکلی راه زندگی بشر را به

است که به حدی ها در جوامع گذشته و امروزه زندگی ساده چهارده قرن پیش ندارد. تمایز انسان

ن با این حال چگونه ممک ؛دنشومربوط به هم با یکدیگر مقایسه میناگویا دو نوع جاندار متباین 

امور زندگی  است قوانین و مقرراتی که آن روز برای تنظیم امور زندگی ساده بشر وضع شده،

 انگیز امروز را تنظیم کند؟حیرت

ی گردد و تا زمانمی باز شدقیق انسان و نیازهاینشناختن به  هاییپرسشمبدأ طرح چنین 

ترسیم  یدرستبهدینی را  جامعهتحقق  چگونگیتوانیم که تصور دقیقی از انسان نداشته باشیم نمی

ازهای شود: نینیازهای انسان به دو قسم کلی تقسیم می ،طباطبایی محمدحسینکنیم. از منظر 

ر های مختلف متغیو نیازهای جزئی که در زمان ،کنندها تغییر نمیثابت و کلی که در تمام زمان

ن میست، غذایی است که سوخت بدنش را تأآنچه انسان در زندگی به آن نیازمند ا مثالً. است

منزل است که  لوازم ،کندای است که در آن زندگی میخانه ،پوشدلباسی است که می ،کندمی

. از منظر ... شود و جا میهآن جاب باای است که وسیله نقلیه ،کندمی نیتأمحوائجش را با آن 

مگر در فرضی که انسان  ،کنداین حوائج انسانی در هیچ مکان و زمانی تغییر نمی ،طباطبایی

ای نباشد. این فطرت نیاز به چنین زندگی دارای این فطرت و ساختار وجودی نباشد و اساساً

ک وجه مشتر .ای از آن انسانی استاز آن حیوانی و مرتبه یامرتبهانسانی دارای مراتبی است که 

الفی هم که بین جوامع مختلف ند. اختاها یکسانها و زماناست که در تمام مکان آناین دو مرتبه 

د گردمی گویی به نیازهای مذکور بازپاسخ چگونگیهای مختلف وجود دارد به ها و مکاندر زمان

 .(121و  121: 4ج، 1731)طباطبایی، 
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؟ داتوان بر اساس نیازهای ثابت و ضروری و کلی، اجتماع توحیدی را شکل دحال چگونه می

منسلخ شده است  شرا فراموش کرده و از فطرت اشاالهیای که حقیقت به بیان دیگر، جامعه

ه راه حرکت ب یگانه رسدمی تواند به سمت تحقق جامعه انسانی حرکت کند؟ به نظرچگونه می

ا هدر میان جوامع است. انسانآنها احیای و نیازهای فرامادی  به سمت تحقق جامعه انسانی، توجه

گیرند و تا دینی قرار نمی هاینشوند مخاطب دستور شانزمانی که متوجه نیازهای حقیقیتا 

شود. از منظر اند جامعه دینی متحقق نمیدینی قرار نگرفته هایزمانی هم که مخاطب دستور

 ،یمکوشمیترین عامل احیای نیازهای فطری است. در این مقاله رویکرد انفسی مهم ،طباطبایی

در گام  ؛راجامعه توحیدی  ،و در گام دوم ؛کنیمتبیین را  «اعتبار استخدام»نظریه  ،در گام اول

 .خواهیم کردرا بررسی امکان تحقق جامعه توحیدی بر اساس نظریه معرفت نفس  نیز، آخر

 نظریه اعتبار استخدام .8

 چیستی اعتبار استخدام .8. 8

را به  ،اعم از جمادات، گیاهان و حیوانات ،تمام موجودات کوشدمیانسان برای بهبود زندگی 

در گذر زمان با امکانات و ابزارهای را  اشاحتیاجات صناعیرو از این .ش درآوردیاستخدام خو

 شکافتن اتم در نهایتو  ،برق و مغناطیس ،بخار ،فلزات ،رندههای تیز بُسنگمختلف، از جمله 

ی و نشیمنی از گیاه و کوراکی، دارویی، پوشابرداری خبهرهگونه  تأمین کرده است. انسان همه

 یپشم و حت ،ریش ،پوست ،خون ،استخوان ،در گوشت اتتصرف و انواع کنددرخت و چوب می

و  اسب برسوار ، ردیگیموانات یار حکگوناگون از  هایبهره. انسان بیندرا روا میوانات یمدفوع ح

بوتر ک و با ردیگیم؛ با گربه موش کندیمار کو ش دهدیمو با سگ پاس  بنددیمو بار  شودیماالغ 

خارج  و آورسرسامات تصرفات انسان در خارج شمرده شود رقم یلک فقطاگر . ... و  فرستدیم یکپ

 رویارو با همنوع خود اششهیاند یرویب با نین موجود عجیااگر  آیا. آیدبه دست می یاز پندار

 استثنا قائل خواهد شد؟ شهمنوعان بارهاو نخواهد افتاد و درر استفاده از وجود و افعال کشود به ف

پاسخ منفی است، چراکه برخی از نیازهای انسان در تعامل با افراد دیگر  عتاًیطب .(171 :1733، همو)

ن یرا ایست، زین نیچن شبههیب» د:گویدر این زمینه می طباطباییشود. و در اجتماع رفع می
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مرد و ش یعیرطبیغ توانینم باشدیمافراد انسان  ریگدامنوسته یه پکر را یا واگی یهمگان یخو

 .(171و  171 :همان)« عت استین روش مستند به طبیناخواه اخواه

رآورده نیازهایش را ب نتواندتنهایی ای خلق شده است که بهطبیعت انسان به گونه ،در حقیقت

تواند ی نمیتنهایبه نیازهایی است که انسان به د. به بیان بهتر، توجه به ابعاد مادی انسان، توجهکن

 .(327: 1737 )مطهری،کند های دیگر رجوع میبه محیط و انسان لذا کند.این نیازها را برآورده 

 اعتبار استخدامگیری اجتماع مبتنی بر . شکل4. 8

 ،واقعدر . است او تعامالت اجتماعی پیدایشنیازهای طبیعی انسان علت  گذشت،آنچه  طبق

ان پست ،فرد ماده انسان مثالً اجتماعی مجهز است. نسبتاًساختمان کالبد انسان با جهاز تغذیه 

دادن آماده است و پشت این دستگاه، دستگاه دقیق دیگری برای ساختن برای شیر قاًیدقدارد که 

تواند پستان مادر لب و دهان مجهز است که می هکودک ب ،شیر درست شده است. از طرف دیگر

ز از نوزاد یو مادر ن خواهدیم یمکد و از آن شیر بگیرد. نوزاد از پستان مادر رفع گرسنگبرا 

 توجه به این ،. در حقیقتشدن شیرایجادشده از جمع یر و رفع ناراحتیردن پستان از شکیخال

 میان ایشانتعامل خاصی شود باعث مینیاز طبیعی که در بدن جسمانی مادر و فرزند وجود دارد 

دارای دستگاه دقیق تمایل جنسی هستند که ثمره  مؤنثدو فرد مذکر و  ،گیرد. همچنینبشکل 

 .موجب نزدیکی به یکدیگر و به دنیا آمدن فرزندی مثل خودشان است ،این دستگاه تناسلی دقیق

ر تمام د اساساً .شودبین زن و مرد می یگیری تعامالت اجتماعی خاصاین نیاز طبیعی باعث شکل

 یوعنشدنی نیاز طرفینی وجود دارد و از آنجا که چنین تقارب و نزدیک ،تعامالت اجتماعی

در همه نیز گیرد و این غریزه استخدام و استفاده است که به سود احساس غریزی انجام می

 نیأمت؛ اجتماع تعاونی که احتیاجات همه با همه آیدپدید میموجود است اجتماع  یکسانهب

 .(177 :1733، یی)طباطباشود می

 اعتبار استخدام دربارهنظر مطهری  نقد و بررسی. 9. 8

 لیشک این نظریه را صورت محترمانه ویکه  آنجاتا  ،ن جدی نظریه استخدام استامطهری از منتقد

 تنازع قاب یبرا زهیغر حسب به پندارد. انسانداروین می املکت نظریه به هیبقا و شببرای از تنازع 

د با دیگر نک معارضه دشمن با تواندینم ییتنهارسد که بهبه این نتیجه می شبا عقلچون و  کندیم
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 عتاًطبی. بندندیم گریدیک با هادولت هک یاسیس یهامانیپ مثل ؛شوددست میهم شافراد همنوع

 اونتع نیا ،قتیحق در هستند. کمشتر خطر دفع یبرا فقط و دنانسانی ندار منشأ هامانیپ نیا

وجود داشته باشد چنین تعاونی وجود  کمشتر تا زمانی که دشمن ،است. بنابراین تنازع از یناش

هایی که با هم پیمان سیاسی بسته بودند به رود انسانبدارد و اگر چنین دشمن مشترکی از بین 

 تمام دستورهای هریش ،شوند. بر اساس اصل استخدامدیگر میهمافتند و دشمن جان یکدیگر می

دد که گربقا برمی برای داریم به اصل تنازع مانند آنیگانگی و  ،دوستی ،تعاون بارهاخالقی که در

اط کرد و استنب نیز از کلمات طباطباییتوان میرا چنین سخنی  است.پیروان نظریه تکامل عقیده 

 .(323: 1737مطهری، )ستخدام دانست االزمه نظریه 

یند آشود فرنقد میبررسی و  ،از طباطبایی نقل چهمطهری باید گفت آندر پاسخ به نقد 

هایی که بر اساس غفلت های دنیایی انسان است؛ گرایشگرایش اعتباریات بر اساس یریگشکل

گیرد. لذا آنچه موجب پاسخ به نیازهای حیوانی انسان شکل می برایانسان و  االهیاز حقیقت 

یند اعتبار آچراکه فر ؛این نظریه با نظریه داروین شده، اصل اعتبار استخدام نیست بودنیکیپندار 

های های حیوانی انسان شکل بگیرد و هم بر اساس گرایشتواند هم مبتنی بر گرایشاستخدام می

در مسیر  یند اعتبار استخدام را صرفاًآفر ویبر نقد مطهری این است که  وارد فطری. اشکال

گیری لشک است که منشأ ساز و کاریار استخدام، . اعتباست کردهحیوانیت انسان تبیین و نقد 

در  .باشد های حیوانی یا فطریگرایشممکن است گیری شکل منشأ .دهداجتماع را توضیح می

 ،شود اصل نظریه اعتبار استخدام نیستمی هاستثمار در جامع یریگشکلآنچه موجب  ،نهایت

ام فراتر نظریه استخد .است طلبانهمنفعتکه شخصی و است یافتن نیازهای انسانی بلکه محوریت

به سوی اعتبار استخدام  اشحقیقی «منِ»از نیازهای حیوانی کارآمد است. انسانی که بر اساس 

به سوی این اعتبار حرکت  اشحیوانی «من»انسانی که بر اساس با رود بسیار متفاوت است می

 االهیهای بر اساس گرایشرا گیری تعامالت اجتماعی نظریه استخدام و شکل ادامه،کند. در می

 .خواهیم کردتبیین 
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 . تقریر جامعه توحیدی4

 االهیهای کیفیت تکون جامعه توحیدی بر اساس گرایش. 8. 4

ل تمای أاما مبد ،آورندها به تعامالت اجتماعی روی میتمام انسان ،بر اساس نظریه اعتبار استخدام

 ،تمایل برخی دیگر به جامعه مبدأهای حیوانی است و ها به تعامالت اجتماعی، گرایشبرخی از انسان

گیری تعامالت انسان موجب استخدام افراد و شکل االهیهای . حال چگونه گرایشاالهیهای گرایش

 بیشتر پی شاناالهیها به هر اندازه که به حقیقت انسان ،شود؟ از منظر طباطباییاجتماعی می

 کنند. به همانشوند فقر خود به حضرت حق را بیشتر درک می شاناالهیببرند و متوجه نیازهای 

شوند که حضرت حق در تمام ابعاد ، متوجه میبینندیاندازه که فقر خود را به حضرت حق م

 تواند تمام نیازهایشان را رفع کند:که میست ا او حضور دارد و صرفاً شانزندگی

ند چگونه به پروردگار یات نفس خود شود و ببیر در آیانسان مشغول مطالعه و س یوقت

 ییهایازمندینش ایون زندگئاطوار و همه ش یاج دارد و چطور در تمامیش احتیخو

نفسش وابسته و مربوط به  ندیبیم، چون خوردیمبر یبیقت عجیبه حق آنگاهدارد، 

و اراده و  یینایو ب ییات و علم و قدرت و شنوایا و خالصه وجود و حیبرکعظمت و 

ران و یکب ییایاز در ستا یاقطرهع صفات و افعال نفسش یاست، و جم یگریمحبت د

مال کو جمال و جالل و  یه در بها و روشنک یان، مخزنیپایب یاز خرمن ستا یاخوشه

 یزیگر چید ،ن حالیدر ا.. . . است یرمتناهیماالت غکر یات و قدرت و سایوجود و ح

ان یآدم یه براک ین است همان حق معرفتی، اشودینمش حجاب و مانع ین او و خدایب

 «خدا را به خدا شناختن» ن دانسته شده است، و سزاوار است نام آن راکسور و ممیم

 (.757: 7ج، 1734)طباطبایی،  نهاد

که جهت احاطه ذاتی حضرت حق به همه  ،به ملکوت خود هاهر اندازه انسان ،اساسبر این 

 نینچ. ندنتمام موجودات را بهتر درک ک االهیند حقیقت نتواد، مینتر شوموجودات است، نزدیک

تعالی محیط بر من و بخشی محیط بر دریا و خشکی و بخشی هم محیط نیست که بخشی از حق

 با راهیابی ،باشد، زیرا خداوند بسیط است و بخش و جزء ندارد؛ بنابراینبر تعامالت اجتماعی 

های دیگر را نیز درک تواند ملکوت همه امور عالم حتی ملکوت انسانخود می ،انسان به ملکوت

تواند ملکوت می بتواند ملکوت همه عالم را درک کند طبیعتاً اگر انسان .(41 و 41: 1732)آملی، کند 

 را شکل دهد. اش، تعامالت اجتماعیاالهیو بر اساس اوامر  ببیندتعامالت اجتماعی را نیز 
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علت رجوع چنین فردی به اجتماع و استفاده از اعتبار استخدام این است که از  ،بنابراین

موجودات دیگر را  ،داند و از طرف دیگرخداوند متعال می طرفی رافع تمام نیازهای خود را صرفاً

های دیگر به معنای رجوع به ظهورات رجوع به انسان پندارد. طبیعتاًمستقل و مستغنی از خدا نمی

استخدام ظهورات ها به انساننیست،  اومستقل از  خداوند متعالهور چون ظاست و حق حضرت 

 «ِمن»ت، و ها مشترک و واحد اسانسان االهی منشأچون  ،د. همچنیننآورحضرت حق روی می

تواند تمام نیازهای قرار دارد، توجه توحیدی به جامعه می االهی «منِ»ها هم ذیل حیوانی انسان

دوطرفه برای رفع تمام نیازهای انسانی هم  یتعامل ،گیرد و به تعبیری ها را در بردنیایی انسان

اما  ،اصل اعتبار استخدام است گیری تعامالت اجتماعیعامل شکل ،گیرد. بر این اساسشکل می

باری تواند چنین اعتبلکه می ،نیازهای حیوانی و شخصی نیست صرفاً ،این اعتبار استخدام أمنش

ه شود کمتوجه می ییاز سو ها باشد. به بیان دیگر، در این نگاه، انسانانسان االهی هایگرایش

عامل حقیقی رفع را خدا  صرفاًو از سوی دیگر، را رفع کند  شتمام نیازهایتواند تنهایی نمیبه

، رجوع به ظهورات خداوند رجوع استخدا  خداوند عین ربط بهظهور چون داند و می شنیازهای

 شود.به خداوند متعال محسوب می

 ربوبیت ،این تجلیات از رهگذرتمام افراد جامعه تجلیاتی هستند که انسان  ،در این نگاه

کند. منظور از مشاهده ربوبیت حضرت حق این است که انسان حیثیت حضرت حق را مشاهده می

ای هافتد آیکه در اطرافش اتفاق میرا لذا هر تعاملی  .بیندیگری مالک حقیقی هستی را ممربی

شده که خود خداوند متعال در آن آیه ظاهر  ابدییمبرای رشد و تعالی خود از جانب حضرت حق 

چراکه پیروی از حق است،  جامعه توحیدیمحور تعامالت از منظر طباطبایی  ،است. همچنین

به است، هدف اجتماع انسانی تعاون افراد آن جامعه برای رسیدن به نیازهای مادی و معنوی 

لکه ب ،محسوب نشود اشمانع رسیدن به کماالت حقیقی فقطاش نه نحوی که رفع نیازهای مادی

 ؛رسدبا پیروی از حق به این مقام واال می را فراهم کند و جامعه صرفاً االهیزمینه رسیدن به لقای 

 وضعفطرت عقل بر پیروی از حق بنا شده، قوانین اسالمی بر اساس مراعات جانب عقل  چونو 

 .(111: 4ج، 1734)طباطبایی، شده است 
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غیرتوحیدی، آید دقت کنید. در جوامع برای فهم بهتر این موضوع به مثالی که در ادامه می

 محدودیت رفع نیازهای انسان تا جایی است که منجر به محدودیت نیازهای دیگران نشود. مثالً

اگر آنها رفع نیاز این فرد را باعث محدودیت  .خواهد با هزاران نفر رابطه جنسی برقرار کندشخصی می

اما  .تاجتماعی اس چنین عملی قبیح نیست بلکه مصداق بارز عدالت فقطنهنیازهای خود نبینند، 

ر است. ب وا االهیهای چنین کاری منافی عقالنیت انسان و ناسازگار با گرایش ،در جامعه توحیدی

 داند:را جایز نمی ،غیر از ازدواج ، در چارچوبیگاه رفع نیاز جنسیشرع مقدس هیچ ،همین اساس

ت یهدا البتهعت است و یت طبیاست در حدود هدا یعیطب یه موهبتکانسان  یآزاد

ت یهدا یرونیو از ا را دارد آنها، یه ساختمان نوعکاست  یزاتیعت بسته به تجهیطب

 هددیموفق  یبات جهازات بدنکیال و ترکه با اشک ییارهاکبه « یام فطرکاح»عت یطب

 ییق زناشویر طریه از غکرا  یل جنسیگاه تماچین راه ما هیاز ا محدود خواهد بود؛ مثالً

نوزادان و الغاء نسبت و  کیت اشترایترب مثالً[ ای]م نمود یز نخواهیتجو ردیگیمانجام 

ت یرا ساختمان مربوط به ازدواج و تربیرد، زکم ین نخواهیرا تحس... و  نژاد ابطالوراثت و 

 .(175و  174: 1733، همو) دهدینما وفق ین قضایبا ا

 اهتمام اسالم به جامعه توحیدی .4. 4

غول مشها که انساناست از پرداختن به جامعه غیرتوحیدی نهی کرده و دستور داده  اًاسالم صراحت

د آنها بیننضاللت و شیوع گناهانی که از جامعه حیوانی می باشند،به هدایت خود و جامعه انسانی 

توان از می صراحتاً . این مطلب رارا به خود مشغول نکنند آنهاای را نلغزاند و افراد چنین جامعه

چنین برداشت شود که امر به معروف نباید البته از این کالم  1.کردمائده برداشت سوره  115آیه 

بلکه باید دانست که این سخن هیچ منافاتی با آیات  ،و نهی از منکر هیچ جایگاهی در دین ندارد

را نهی  نامؤمنزیرا این آیه  .امر به معروف و نهی از منکر نداردبه دعوت به دین و آیات مربوط 

ر د ،و در حقیقت ؛مانندب باز دو از هدایت خو مشغول باشندکند از اینکه به هدایت گمراهان می

واجب است مردم را با بصیرت  یمؤمنبر هر  ،راه نجات مردم خود را به هالکت بیندازند. بنابراین

امر به معروف و نهی از منکر  االهیامتثال یکی از واجبات  براید و کنتمام به سوی خدا دعوت 

                                                             
 .«نَأَنْفُسَکمْ ال یضُرُّکمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیتُمْ إِلَی اللَّهِ مَرْجِعُکمْ جَمیعاً فَینَبِّئُکمْ بِما کنْتُمْ تَعْمَلُو کمْییا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَ» .1
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ای هم ندارد که خود را از شدت اهتمام به هدایت دیگران نابود چنین وظیفه ،در عین حال کند.

 :گویدمیمائده سوره  115طباطبایی ذیل آیه  .(175-177: 7ج، 1731، همو)کند 

ت سیالزم ن نیرمسلمان، بنابرایمن است از اضرار مجتمعات گمراه و غین ایجامعه مسلم

ت یغ اسالم جدیش از حد متعارف در انتشار و تبلین خود را به تعب انداخته و بیمسلم

ه مجتمعات کنیدن این از دیست مسلمیز نیه جاکن است یا مراد ایخرج دهند و ه ب

نسبت به  اندرفتهباطل خود فرو  یزندگ یایهمه در شهوات و تمتع از مزا یگمراه بشر

 یزودهست و با خدا یسوه ب شانهمهرا مرجع یخود دلسرد گردند، ز ینیت دیهدا

 .(243: 7ج، 1734، همو) دهدیمخبر  کنندیمرده و که کآنان را به آنچه  یتعال یخدا

ید کتأ ،اما در مقابل ،کندیهرچند اسالم شدت اهتمام و توجه به جامعه غیرتوحیدی را نفی م

اهتمام به جامعه توحیدی، اهتمام به مظاهر  پرداختن به جامعه توحیدی دارد؛ زیرا رشدیدی ب

ت حقیق چونو  ؛شوداز مصادیق نسیان و غفلت از خداوند متعال محسوب نمی اساساًاست و  االهی

توان گفت اولین ندایی که بشر را به اجتماع دعوت کرد و آن اجتماع به انسانیت انسان است می

های فاسد نجات داد و از مردم خواست به جامعه اهتمام ورزند ندای اسالم را از تبعیت حکومت

لی تعاکند که در رشد و طباطبایی دین اسالم را دین اجتماعی معرفی می ،بود. بر همین اساس

 است: مؤثرتک افراد انسان بسیار تک

ن یچ دیر آن را در هیه نظکاهتمام ورزد  یه اسالم به جامعه به حدکقت موجب شده ین حقیا

 اخال  و تِیه تربکته توجه داشته کن نیاسالم به ا. افتیم ینتوان یچ ملت متمدنیو قانون ه

ز معارض و متضاد در یاخال  و غراه ک یشه جامعه است، در صورتیه اصل و رکز فرد یغرا

 یچ ارزشی، هیابیسه و ارزیه در مقام مقاکم کار یجز به اندازه بس ،جامعه وجود داشته باشد

 رومند و مسلط بر فرد استی، نیز اجتماعیرا اخال  و غرای، زرسدینمجه مطلوب یبه نت ،ندارد

 .(71و  71: 1733، همو)

 راهکار تحقق جامعه توحیدی :رویکرد انفسی .9

 اشیقیتواند نیازهای حقنمی مام وجود انسان را فرا گرفته استتا زمانی که پندار استقالل، ت طبیعتاً

نیازهای  ها بهراه بازگشت انسان یگانه رو،همین از پی ببرد. اشاالهیرا درک کند و به حقیقت 
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 وبه خداوند متعال و نیاز ، توجه به فقر خود گیری جامعه توحیدیو به تبع آن شکل شانیحقیق

که رسیدن به این حقیقت راهی جز توجه به رویکرد انفسی  های پنداری است«من»کردن برطرف

های پندار استقالل خود عبور نکنند به حقیقت ها از الیهدیگر، تا زمانی که انسان بیان بهندارد. 

یدن و رس االهیراه توجه به نیازهای  نیترکاملهترین و ب ،از منظر طباطبایی .رسندنمی شاناالهی

تا زمانی که رویکرد  ،بر این اساس .(131: 7ج، 1731، همو)حقیقی خود، معرفت انفسی است  «من»به 

گیرد. و به تبع آن، جامعه دینی شکل نمی ،شودانسان آشکار نمی االهیانفسی محقق نشود نیازهای 

ا رتحقق رویکرد انفسی ذیل علم حضوری انسان  چگونگی کوشیممیبخش در این  ،بر این اساس

 .کنیمتبیین  را و بر اساس آن، ثمرات تحقق جامعه توحیدیبررسی 

 تقریر رویکرد انفسی ذیل معرفت حضوری .8. 9

در  .فلسفی در عرصه علم، تقسیم آن به حضوری و حصولی است       تقسیمات ترین یکی از پرسابقه 

سفی   صطالح فل ضوری علم  ،ا ضور  ح صولی،      به معنای ح ست اما علم ح شیء نزد عالم ا به وجود 

ضور   ست   معنای ح شیء نزد عالم ا صدرا ماهیت  ضور در  .(3: 1777، شیرازی  لدین) ت یواقع یعلم ح

  .ابدییممعلوم را  یتواقع ،یر ذهنیت علم استتت و انستتان بدون وستتاطت تصتتوین واقعیمعلوم ع

بریم که در آن زمان واقعیت لذت ای رنج میبریم یا از مستتئلهلذت می چیزیمانند زمانی که از 

صویر ذهنی ادراک می    تیواقع وت علم یواقع ،یاما در علم حصول  .کنیمو رنج را بدون وساطت ت

  شتتود. مثالًصتتورت موجود خارجی نزد انستتان حاضتتر می که صتترفاً نددو حقیقت متمایز ،معلوم

 ،هاآن صتتورت از رهگذرهای دیگر نزد ما حاضتتر استتت که صتتورتی از آستتمان و زمین و انستتان

عالوه بر حضور   ،در علم حصولی  .(75: 2ج، 1774 ،مطهری) شناسیم  را می شان های خارجیواقعیت

اما در علم  .(257: 1414)طباطبایی، واقعیت علم، مطابقت علم با معلوم خارجی نیز شتتترط استتتت 

  نامعیبمطابقت علم با معلوم خارجی  اساساً ،حقیقت شیء نزد انسان حاضر است  چون ،حضوری 

صولی   ست. علم ح ضوری    ،ا ست ولی علم ح شخص کلی ا ست  مت ست و      ،ا سنخ وجود ا چراکه از 

 .(43: 3ج ،1831 ،یرازیلدین شصدرا)وجود همیشه خاص و شخصی است 

و معرفت حصولی مطابق با است معرفت حضوری مطابق با معرفت نفس  ،از منظر طباطبایی

محور شناخت عالم است. در  ،حقیقت علم، حضور است، معرفت نفس چونو  ،استمعرفت آفاقی 
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که همان  ،تواند به معارف هستی علم پیدا کند: در معرفت نخستانسان از دو طریق میواقع، 

 ؛دکنمیبررسی به نحو حضوری را اش معرفت نفس است، انسان احواالت، مقامات و مراتب وجودی

به  راکه همان معرفت آفاقی است، حاالت و آثار موجودات خارج از وجودش  ،و در معرفت دوم

ت ئچراکه از نفس خود آدمی نش ؛شودد. به راه نخست، معرفت نفس گفته میاوکمینحو حصولی 

ز اهای عالم بیرون ز افقاشود، زیرا چنین معرفتی راه دوم، معرفت آفاقی نامیده می .گرفته است

 .(131: 7ج، 1731)طباطبایی، ید آخود به دست می

چنین معرفتی  از رهگذر .گونه محدودیتی نداردبرخالف معرفت آفاقی، هیچ ،معرفت نفس 

از طریق معرفت آفاقی وجود ندارد، پرده  اشکه امکان رمزگشایی ،توان از تمامی اسرار عالممی

ر ولی معرفت نفس ب ،معرفتی است که بر استدالل عقلی مبتنی است ،برداشت. معرفت آفاقی

 کند، ولی چنین معرفتیانسان را به وجود خدا آگاه می ،قلبی مبتنی است. معرفت آفاقی مشاهده

کند. بسیاری از فیلسوفان و علما از طریق معرفت بندگی و عبودیت را در انسان ایجاد نمی لزوماً

باعث نشده است در مسیر عبودیت و رشد  شاناند، اما معرفتکرده پیدا آفاقی به وجود خدا یقین

و تعالی قرار بگیرند. در مقابل، معرفت نفس معرفتی است که با تهذیب نفس و ترک هواهای 

ترین از دو معرفت به خود، نافع: »است فرمودهع( ) یعل حضرت روهمین ازنفسانی مالزم است. 

 .(272: 1411، یآمد یمی)تم 1«معرفت است

 االهیهای رویکرد انفسی؛ عامل توجه به گرایش .4. 9

 اشحقیقی« من»و متوجه  ،پنداری رها یها«من»کند از دام رویکرد انفسی به انسان کمک می

ر مؤثاش گیریانسان، مفهومی و پنداری شد عواملی غیر از ذات او در شکل« من»که  هنگامیشود. 

د انپندارند عبارتحقیقی می «من» در حکمرا  آنهاها پنداری که انسان یها«من» برخیخواهند بود. 

استاد؛  در مقام« من»یرانی؛ شخصی ادر حکم « من»مادر؛  در مقام« من»پدر؛  در مقام« من» :از

 اشحقیقی «من»های اجتماعی دیگر. وقتی انسان از «من»شهروند و بسیاری از  در حکم «من»

                                                             
 .الْمَعْرِفَتَینِ أَنْفَعُ بِالنَّفْسِالْمَعْرِفَةُ . 1
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م توهّ خدااز  نیازبیحقیقت خود پنداشت، خود را  را تمامِ اشاجتماعی یها«من» غافل شد و صرفاً

 .شودهای انسان محسوب میها و طغیانمنشأ تمام نافرمانی نیزکند. پندار استقالل در برابر خدا می

چراکه  ،بیندیخداوند متعال را م شودرو میهانسانی که به نحو حضوری با حقیقت خود روبدر مقابل، 

ایت در رولذا توجه به خود، توجه به خدای خود است.  حقیقت انسان عین فقر به خدا است و طبیعتاً

 .(17 :1411، محمد)جعفر بن « من عرف نفسه فقد عرف ربه»آمده است: 

داشته باشد و در آن، احساس تعلق به حق دیده  اشاجتماعی« من»هر تصوری که انسان از 

که بنده است و  ی«من»یعنی  ،دربند حق« منِ»به هرچه انسان  اما ؛وهمی است ینشود تصور

 .نگرد به واقعیتی که عین نیاز و ربط به حق است نگریسته استب ،بودنش عین ربط به حق است

حضرت حق  ،حقیقت هستی چونوصل به هستی است و  اشاز جهت فقر و نیازمندی« من»این 

سی موجب خداشنا ویکرد انفسیر به این دلیل،. هستنیز است توجه به هستی خود، توجه به خدا 

، زیرا جنبه متجربه کنی متوانیمی مان همخودنفس این موضوع را از طریق معرفت به  شود.می

. در مرو شویروبه ماناز طریق آن جنبه با حقیقت متوانیحاضر است و می ماپیش  مانوجودی

ان مخودحقیقت  هتوجه ما بحجاب  آن،مانند هایی مثل جنسیت، مدرک، شهرت و واقع، چیستی

 .(275: 1733)طاهرزاده،  بینیمیحقیقت خود را موقتی این حجاب مرتفع شود  شده است. طبیعتاً

جسمانی در برابر  «منِ»شود که انسان مؤمن متوجه می تدریجپنداری، به یها«من»با رفع 

جسمانی است. انسان با رفع حجاب  «منِ»برزخی، باطن  «منِ»برزخی، اعتباری است و  «منِ»

 «منِ» شوددر ادامه سلوک متوجه می ،شود. همچنینبرزخی می «منِ» نشئهجسمانی وارد  «منِ»

 «منِ»برزخی به  «منِ»و انسان با رفع حجاب  استعقلی، اعتباری  «منِ»برزخی در قیاس با 

، هیاال «منِ»سان نیز نسبت به عقلی ان «منِ»که بیند یدر ادامه م ،شود. همچنینعقلی وارد می

 ،یابدشود. این سیر ادامه میوارد می االهی «منِ»عقلی به  «منِ»اعتباری است و با رفع حجاب 

بودن حقیقت خود را بازد و حتی پنداریتعالی رنگ میچیز در برابر ساحت حق تا آنجا که همه

شود که جز حضرت حق منشأ اثری وجود ندارد و تا جایی پیش کند و متوجه مینیز درک می

 .(237-235: 1ج، 1731)طباطبایی، رسد رود که ذیل وجود انسان کامل به مقام والیت میمی

با گذر از مراحل ابتدایی رشد و با معرفت حضوری  ،معرفت نفسذیل سلوک  باانسان مؤمن 

یابد که میدرشود و انگیز مواجه میاعجاب یارمرور با حقیقتی بسمراتب وجودی خود، به به
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ه ، از پندارها فاصلاشپایان است که با غواصی در ابعاد ظاهری و باطنیچون اقیانوسی بی شوجود

 ارهبآنچه را در عرفان نظری درانسان دیگر،  بیان شود. بهتر میگیرد و به حقیقت نزدیکمی

 یندبید در مسیر رشد و تعالی خود بعینه میابو تناظر آن با عالم کبیر می خود جامعیت وجود

از عالم را که ابتدا خارج از  نفس آنچه دربا نگریستن انسان مؤمن  .(118: 1771، شیرازیلدین )صدرا

 و کنددرک میمرور ذیل وجود خود بود به ششناخت پنداشت و به معرفت آفاقی در پیخود می

انسان  .یابد. البته این ابتدای مسیر استتر میرنگروز کمهای ابتدایی اشیا را روزبهآن استقالل

اش با جهان همچون رود که رابطهدر این مسیر تا جایی پیش می انسان کاملمؤمن با تبعیت از 

 یابدمی طور که انسان مؤمن، خود را در تمام بدنش حاضرو همان ؛شودبا بدنش می اشرابطه

انسان کامل از آنِ  بالذاتالبته چنین جایگاهی . بیندحقیقت خود را در سراسر عالم حاضر می

این مسیر  .(712: 2ج، 1777، همو)گیرد ی صالح خداوند تعلق میهابالعرض به دیگر انسان است و

رسد؛ والیتی که به نحو تام در حضرات برای انسان مؤمن ادامه دارد تا جایی که به والیت کلیه می

حقیقی خود متوجه شود  «منِ»وجود دارد. انسانی که در مسیر معرفت نفس به )ع( معصومین 

 های نفسش را ظهور دهد.تواند توانایی و شایستگیبه بهترین نحو می

 «منِ» چونهای نفس دارند و های بسیاری در ظهور تواناییهای پنداری محدودیت«منِ»

های تواند بسیاری از ویژگیهای پنداری را ندارد توجه به آن می«منِ»های حقیقی محدودیت

ها پس از مرگ، در قالب بدن برزخی به انسان همهوجودی نفس انسانی را بروز دهد. هرچند 

اند در گرفته شوند، ولی کسانی که در مسیر معرفت نفس قرارتر مینزدیک شانحقیقی «منِ»

یقی حق «منِ»برسند و ثمرات توجه به  شانحقیقی «منِ»به توانند نیز میقبل از دنیا زندگی 

کاهد و . در روش معرفت نفس، انسان مؤمن از شدت توجه به بدن عنصری میببینندخود را 

های تواند از بند محدودیتلذا می .دشومتوجه بدن برزخی و احاطه آن به بدن عنصری می

به آثار و  ،در همین عالم اشبدن برزخی ذراز رهگجسمانی و مادی بدن عنصری رهانیده شود و 

 .(227-222: 1423)طباطبایی، دست یابد اش و فراتر از ظرفیت بدن مادی بیشترتی بسیار قوّ
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 ثمرات تعامالت اجتماعی ذیل رویکرد انفسی .9. 9

برای فاعل و فعلش هیچ ذات مستقلی قائل نشود ، که انسان مؤمن در بستر معرفت نفس هنگامی

او  ،آن فعل از رهگذرخواهد داند که حضرت حق میبیند و میهر فعلی را از طرف خدا می طبیعتاً

نبال انسان مؤمن به د به انسان مؤمن فحش و ناسزا بگوید سریعاً فردیدر این صورت اگر  بیازماید.را 

خواهد یرا م شکدام قسمت از نفسانیت االهیاین امتحان  با خداوند گردد کهمی پرسشپاسخ به این 

 اشچنین شخصی تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به او نشان دهد تا آن را اصالح کند. طبیعتاً

تر، کسی که فقر خود به حضرت حق را درک . به بیانی سادهبیندیخود و خدای خود م رابطهرا ذیل 

 دهد چه امتحانیکه در اطرافش رخ می یاحادثهببیند هر کوشد می کند، ولو بسیار اندک، دائماًمی

از جانب خدا برای رشد وی است و این امتحان چه پیغامی برای او دارد. انسانی که در مسیر معرفت 

ای از جانب حق برای رشد خود بیند نشانهمی شگیرد تمام آیاتی را که در اطرافنفس قرار می

 کند.احساس می

ا در دستگاه امتحان حضرت حق مشاهده کند بیشتر ر االهیانسان مؤمن آیات  اندازههر 

ها را متوجه شود، زیرا در دستگاه تبع آن، غرض از امتحان تواند با او تعامل برقرار کند و بهمی

که غرض امتحانات حضرت کس  هر امتحانی برای غرض خاصی است و هر آن ،امتحانی حضرت حق

گرفته است. اساس امتحان بر این حقیقت  قرارحق را بیابد، در حقیقت در مسیر رشد و تربیت 

خواهد فقر انسان را به نحو حضوری آشکارتر کند و انسان به نحو تفصیلی استوار است که خدا می

به عبودیت خود در برابر حضرت حق پی ببرد. هر مقدار که انسان فقر به حضرت حق را بیشتر درک 

 هایشآن، ربوبیت حضرت حق را در ظهور امتحانتبع  شود و بهاش شدیدتر میحضوری «منِ»کند 

های حضرت حق نیز یابد. هر مقدار که انسان این حقیقت را در خود بیابد امتحانشدیدتر می

نهایت انسان با تمام وجودش خود را  طور ادامه دارد تا درشود. این روند رشد همینتر میسخت

ان پندارد. در چنین حالتی انسستقلی برای خود نمیتا جایی که ذات م ،بیندعین نیاز به خداوند می

 رسد.که همان مقام لقاءاهلل است، می ،یابد و به مقصدکماالت را از آنِ خدا می همه

امتحانات حضرت حق  االهی وجهه شود انسانانفسی به تعامالت اجتماعی موجب می نگاه

و در فالن معامله سود کند  خواهبر مالش افزوده شود.  و چهچه مالش را بدزدند  :را مشاهده کند

 منصبو  مقامتوجهی کند. چه به به او بی و چهچه فرزندش به سخنش گوش دهد  ؛ضرر خواه
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 که ستامتوجه  به این موضوع هاحالت همهدر  .او را از شغل و مقامش اخراج کنند و چهبرسد 

. به بیان دیگر، انسان بیازمایداجتماعی او را  بسترهای از رهگذر تااست حضرت حق اراده کرده 

 چه زمانی وبرد بیند؛ چه زمانی که در نعمت به سر میمی االهیتمامی این اتفاقات را امتحانات 

مَا أَصَابَ » کند:را احساس می آنهابودن حالت امتحانی شود؛ در هر دوکه نعمت از او گرفته می

لَا تَأْسَوْاْ کیرٌ لِّیسِیاللَّهِ  یعَل کإِنَّ ذَالِ تَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبرْأَهَاک یمْ إِلَّا فکأَنفُسِ یالْأَرْضِ وَ لَا ف یبَةٍ فیمِن مُّصِ

 .(27 و 22 :)حدید 1«لُّ مخْتَالٍ فَخُورٍکحِبُّ یوَ اللَّهُ لَا  مْکمْ وَ لَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَئکمَا فَاتَ یعَل

ر د االهیغایت حقیقی، همچنان امتحانات  پس از وصول انسان به ،اینکه توجه درخور نکته

 جامعه توحیدیدر  االهیامتحانات  ،غایت حقیقی ادامه دارد. تا قبل از وصول به جامعه توحیدی

، رسیدن به کماالت مطلوبولی پس از  ،تر درک کندبه این منظور بود که فرد فقر خود را حضوری

 طباطبایی:به نظر . شودمحسوب میدر جامعه بستر ظهور کماالت او  االهیامتحانات 

 ین نشئه زندگیه در اک یاست، و مادام یه مالزم آدمکاست  یامور االهیف یالکت

حد نفسه ناقص باشد  یه خودش فکنیرفتن آن ندارد، حال چه ایجز پذ یاچاره کندیم

مال کث علم و عمل به حد یاز حه کنیده باشد، و چه ایمال وجودش نرسکو هنوز به حد 

اما  ؛روشن است االهیش به تکالیف اده باشد. اگر انسان ناقصی باشد که نیازمندییرس

ت اکمل یه علم و عمل دارایه در دو ناحکاگر انسان کاملی باشد معنای کمالش این است 

ه صالح به کدهد آن ملکات درونی، اعمالی انجام می یه به اقتضاکشده است  یافاضله

ه صالح به حال معرفت او است و ک زندیماز او سر  یایعبادحال اجتماع است و اعمال 

. [...] سعادتش است یت انسان به سوینسبت به هدا االهیت یدرست مطابق با عنا

امل از نظر صدور افعال تفاوت وجود دارد. انسان کریامل و غکان انسان ی}بنابراین{ م

ه فاضله از عمل خالف آن ملکه مصون است اما انسان ناقص کملامل به جهت داشتن ک

 .(211: 12ج، 1731)طباطبایی،  ن نیستیچن

                                                             
مگر آنکه قبل از اینکه آن را حتمی و عملی کنیم در  رسدینمهیچ مصیبتی در زمین و نه در نفس خود شما به شما  .1

 رودیمشده بود؛ این برای خدا آسان است. این را بدان جهت خاطرنشان ساختیم تا دیگر از آنچه از دستتان  کتابی نوشته
 .ردداینمخوشحالی مکنید، که خدا هیچ متکبر و فخرفروش را دوست  گرددیمغمگین نشوید، و به آنچه به شما عاید 
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هرچند  .ستا االهیمتوجه امتحانات  که انسان کامل در جامعه حضور دارد دائماً آنجا از

ولی  ،زندکند و قواعد حیات دنیایی را بر هم نمیرعایت می کامالًرا  تعامالت اجتماعیظواهر 

بیند. لذا قواعد تعامالت می االهیتعامالت خود با جامعه را بستری برای ظهور امتحانات  دائماً

هایی بازی ست که این قواعد صرفاًهکند ولی متوجه این حقیقت رعایت می اجتماعی را کامالً

 خود را درانسان کامل  ،در چنین نگرشی اساساً. دشوها امتحان میاین بازی از رهگذرهستند که 

خود و خدای خود  رابطهتعامالت اجتماعی را ذیل  همه، بلکه بیندنمیبرابر جامعه و افراد جامعه 

 کند.مشاهده می

 نتیجه

جز حضرت حق هیچ موجودی استقالل وجودی ندارد و بالطبع تمام  به ،از منظر طباطبایی

معرفت  چهیدراند. حال اگر انسان بتواند از تعالی وابستهحق به شانموجودات در تمام صفات و افعال

داشته باشد که موجبات  تواند به نحوی در جامعه حضورنفس کامل حضرت حق را درک کند می

احیای نیازهای  ،راهکار تحقق جامعه دینی یگانه ،بر همین اساس. کندغفلت از خود را فراهم ن

راهکارهای دینی برای نجات بشر است. احیای نیازهای فرامادی عرضه فرامادی جوامع و سپس 

جوع دینی ر هایخود جوامع به دستورگردد سبب میشود، که در بستر معرفت انفسی متحقق می

اند تودنیایی نمی هایپدیدهشوند که چراکه وقتی نیازهای فرامادی احیا شود متوجه می ؛کنند

ی فراماد موضوعاتتواند دین می فقطدانند که می ،طرف دیگراز  .تمام نیازهایشان را فراهم کند

 عتاًد و طبینراهکارهای فرامادی را ندار عرضهرا برای آنها تشریع کند و دیگر مکاتب بشری قدرت 

توانند سعادت و شقاوت فرامادی را برای انسان تبیین کنند. هنگامی که نیازهای فرامادی در نمی

خواهان  نیز دینی حرکت خواهد کرد و خود مردم هایسوی دستورانسان احیا شود جامعه به 

که مبتنی بر خواست  ایهر حکومت دینی ،در غیر این صورت ؛برپایی حکومت دینی خواهند بود

چراکه مردم نیاز به دین و  ؛و اراده مردم تشکیل نشده باشد محکوم به شکست خواهد بود

ع جامعه انسانی و به تب ،ینی را بپذیرند. بنابراینتا حکومت د اندنکردهدینی را درک  موضوعات

که نیازهای معنوی و دینی در جوامع زنده شده آن به شرط پذیر است،آن، حکومت دینی تحقق

اینکه بتوانیم برای  ،و حکومت دینی باشند. در نهایت های دینباشد و جوامع خواهان دستور



 
 طباطبايي محمدحسینتقرير جامعه توحیدی بر اساس نظريه معرفت نفس 

 

 

حقق کنیم ابتدا باید بر اساس رویکرد انفسی برای احیای نیازهای فطری جامعه انسانی را مت

 حکومت سپسشود و  عرضهدینی به جامعه  رهایدر گام بعد دستو ؛داشته باشیم یزیربرنامه

جامعه  ید. البته اگر حکومت به معنای حقیقی، دینی باشد بسترهای رشد و تعالگرددینی تشکیل 

عه تری در جامشود نیازهای متعالی عمیقن چنین بسترهایی باعث میشدکند و فراهمرا فراهم می

به همین  و شود،می تردینی برای انسان آشکار هایر دستورتعمیق یهاهیال شکل بگیرد و طبیعتاً

 د.گردمی تکمیلگیری جامعه انسانی فرآیند شکل ،منوال
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