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 چكيده 

پس از مواجهۀ مسلمانان با دنیای مدرن غربی، بعضی از متفکران معاصر متأثر از حکمت متعالیۀ 

های تاریخ و  ای انتقادی با فلسفه متفکران نوصدرایی، مواجههصدرالمتالهین شیرازی، مشهور به 

ها براساس  نظریات علوم اجتماعی غربی معاصر، از جمله هگل، مارکس، کنت، دورکیم و نظایر آن

اند. از خالل این مواجهۀ انتقادی، حکمت متعالیه بسط یافته و مجموعه  مبانی حکمت اسالمی داشته

ها را حکمت جامعه و تاریخ  توان آن بندی شده است که می ر صورتتأمالتی از این حکمای معاص

ها به رابطۀ فرد و جامعه  نامید. هرچند تحقیقات دیگری در این موضوع انجام شده است، اغلب آن

بندی  اند. در این مقاله با هدف صورت و در موارد اندکی قلمرو حکمت تاریخ را بررسی کرده  پرداخته

شناسی تطبیقی، در بخش اول، با تأکید  گیری از روش ر جامعه و تاریخ، و با بهرهبسط حکمت متعالیه د

بر آرای مرحوم عالمه طباطبایی )ره(، به اصل استخدام، استقالل جامعه از افراد، اعتباریات، تاریخ 

شود. در بخش دوم نیز با دیدگاهی  بندی تاریخی پرداخته می تکاملی بشر، تاریخ حق و باطل، و دوره

ای به چیستی جامعه، اختیار فرد و جبر اجتماعی، علیت در تاریخ، اصالت فطرت، عامل محرک  مقایسه

تاریخ، تکامل مجموعی تاریخ و سازوکارهای تحقق تاریخ براساس دیدگاه شهید مطهری اشاره شده 

( 1 های بعدی مطرح شده است: گیری، محور اصلی برای پژوهش است. در پایان مقاله، پس از نتیجه

ها، واقعیت تکاملی  زمان آن کلی و کل، رابطۀ فرد، جامعه و تاریخ و اصالت هم-تحقیق در رابطۀ جزئی

 شناسی معاصر براساس حکمت اسالمی. ( نقد نظریات جامعه2تشکیکی تاریخ، رابطۀ آگاهی و اراده؛ 

 اختی.شن حکمت تاریخ، حکمت متعالیه، طباطبایی، مطهری، نظریۀ جامعههای کليدی:  واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 ghaeminik@gmail.comرضویگروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسالمی  .1
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 مقدمه

های  ترین دستگاه حکمی مسلمانان، واجد نوآوری عنوان آخرین و مهم حکمت متعالیه، به

صدرالمتالهین شیرازی در سنت فلسفی رایج در جهان اسالم از جمله فلسفۀ مشائی و حکمت 

اشراق است که تکیه بر اصولی نظیر اصالت وجود، تشکیک وجود، اتحاد علم، عالم و معلوم، و 

( توانسته بسیاری از مسائل فلسفی 365: 1389ها )داوری اردکانی،  ت جوهری و نظایر آنحرک

رغم این ابداعات فلسفی، در حکمت متعالیه بحثی مستقل و  وفصل کند. علی زمانۀ خود را حل

معنایی که امروز برای مسلمانان در مواجهه با جهان  مستوفا دربارۀ تاریخ یا جامعه، حداقل به

شود. بحث فلسفی یا حکمی دربارۀ تاریخ و عنوان مسئله مطرح شده است، دیده نمی مدرن به

نگاری رایج در جهان  ای دربارۀ تحوالت تاریخی و اجتماعی که متمایز از تاریخ توضیح نظریه

های تاریخ روشنگری و بعد از آن  ای است که در دنیای مدرن و طرح فلسفه اسالم باشد، مسئله

 مطرح شده است.

ویژه از اواخر سدۀ هجده به بعد،  ترین قلمروهای فلسفی که در جهان معاصر غربی، به ز مهما

از منظرهای مختلفی مورد توجه واقع شده است، قلمرو فلسفۀ تاریخ و جامعه، و ایدۀ متضمن 

زمانی مواجهۀ مسلمانان با علوم انسانی و اجتماعی مدرن  جهت هم آن شامل ایدۀ ترقی است و به

(، تأثیر بسیاری بر تحوالت فکری جهان اسالم و ایران گذاشته 82: 1389ن دوره )کچویان، در ای

اند، صورت سکوالر و  های تاریخ مدرن که عمدتاً ذیل ایدۀ ترقی شکل گرفته . فلسفه1است

( و در آرای متفکرانی 57: 1396شوند )لویت،  دنیایی ایدۀ مشیت الهی مسیحی محسوب می این

؛ کاپلستون، 177-45اند )همان:  بندی شده ها صورت تر، تورگو، هگل و نظایر آننظیر ویکو، ول

ای و ایدۀ  مرحله ( و در آرای آگوست کنت، با طرح نظریۀ تاریخی سه173-187: 1380

اند  شناسی ایفای نقش کرده عنوان بنیانی برای تأسیس جامعه آخرالزمانی برای انسان مدرن، به

های تاریخ لیبرال  (. هرچند کارل مارکس، منتقد فلسفه67: 1396، ؛ لویت177: 1999)وگلین، 

ها پیشی گرفت و فلسفۀ  بینی دینی و مسیحی، از آن این متفکران بود، از جهت تقابل با جهان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
ای هویتی مطرح شد، مسئلۀ ترقی و  ئلهعنوان مس یکی از اولین مسائلی که بعد از مواجهۀ ایرانیان با تجدد غربی به 1.

خان یا طالبوف دنبال کرد )نک.  را در روشنفکران اولیه نظیر میرزا ملکم  های آن توان ریشه یافتگی است که می توسعه

 (.12-11: 1387اتابکی، 
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(؛ بنابراین حکمت جامعه و 40-19تاریخ خود را مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی مطرح کرد )همان: 

های  شدن فلسفه لسفۀ مالصدرا در دورۀ معاصر )با توجه به مطرحتاریخ در آرای متأثران از ف

پژوهش،  ای نظری و قابل عنوان مسئله شناختی مذکور در جهان اسالم( به تاریخ و نظریات جامعه

 چندان دور از انتظار نیست و بازخوانی آن ضروری است.

 چارچوب مفهومی

ترین مفاهیم یا نظریاتی که حکمای  در این مقاله با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه، مهم

در مواجهۀ انتقادی با متفکران غربی در قلمرو جامعه و تاریخ، در قالب یک منظومۀ  1نوصدرایی

گیرد. عالمه محمدحسین  اند، در محور پژوهش قرار می ها پرداخته نسبتاً منسجم به طرح آن

فلسفه و روش رئالیسم، جامعه  طباطبایی )ره( و شهید مرتضی مطهری )ره( در آثاری نظیر اصول

ها عمدتاً در نقد علوم اجتماعی مدرن، مفاهیمی دربارۀ فهم  نظایر آن و تاریخ، فلسفۀ تاریخ و

عنوان  اند. دیدگاه عالمه طباطبایی با طرح اصل استخدام به تحوالت جامعه و تاریخ مطرح کرده

به استقالل جامعه از افراد منتهی  مثابۀ اولین واحد اجتماعی آغاز و مبنای تشکیل خانواده، به

دارد و  االمری بیان می شود. نظریۀ اعتباریات نسبت اعتبارات اجتماعی را با حقایق نفس می

بندی تاریخی خاصی را  تحوالت اجتماعی در یک سیر تکاملی، در جریان حق و باطل، دوره

راد را با عبارت مرکب دهد. شهید مطهری با مفاهیمی متفاوت، استقالل جامعه از اف شکل می

حقیقی جامعه و تحوالت اجتماعی را براساس اختیار فرد، و قاعدۀ جبر و اختیار اجتماعی 

توضیح داده است. علیت در تاریخ، اصالت فطرت، عامل محرک تاریخ، تکامل مجموعی تاریخ 

اند. و سازوکارهای تحقق تاریخ در نظر شهید مطهری بیانگر منطق تحوالت جوامع در تاریخ

هردو دیدگاه، از اصول مهم حکمت متعالیه نظیر اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری 

طور که مشهود است، اغلب این مفاهیم و نظریات یا در لفظ  اند. همان ها بهره برده و نظایر آن

اند یا در معنا متضمن معنای متفاوت با معنای رایج در علوم انسانی و اجتماعی معاصر  بدیع

ها و  اند؛ بنابراین در این تحقیق با تکیه بر این چارچوب مفهومی، این تفاوت بی مطرح شدهغر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
ا موج ششم ( طرح کرد و متفکران آن ر1377اکبر رشاد در مقالۀ گفتمان فلسفی نوصدرایی ) این اصطالح را علی 1.

 حال خودش بحثی دربارۀ حکمت جامعه و تاریخ نداشته است. سنت برگرفته از حکمت متعالیه معرفی کرد. بااین
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ها در چارچوب مطالعات تطبیقی )تطبیقی با مفاهیم و نظریات غربی، و تطبیق آرای دو  شباهت

 شوند. متفکر( بررسی می

 های تحقيق پرسش

 در این مقاله به سه پرسش پاسخ داده خواهد شد:

 مرحوم عالمه طباطبایی )ره( ذیل حکمت متعالیه از جامعه و تاریخ چیست؟طرح بحث  .1

تکمیل دیدگاه مرحوم عالمه طباطبایی )ره( در بحث جامعه و تاریخ توسطط شطهید مطهطری     .2

 )ره( چگونه انجام شده است؟

 ای در استمرار این سنت وجود دارد؟ های پژوهشی چه زمینه .3

 روش تحقيق

سو میان دیدگاه دو متفکر مذکور  تطبیقی استفاده شده است. از یک در این مقاله از روش تحقیق

 ها و متفکران غربی تطبیق انجام شده است. و از سوی دیگر، میان دیدگاه آن

 پيشينۀ تحقيق

طور مشخص این بحث  ای که به اند، مقاله اگرچه بعضی از آثار در موضوع این مقاله منتشر شده

 اند: بعضی از آثار نزدیک به این مقاله به این شرح را دنبال کند، یافت نشده است.

، درمورد «چیستی و هستی جامعه از دیدگاه استاد مطهری»( در مقالۀ 1380حمید پارسانیا ) (1

نظر مطهری و مصباح یزدی دربارۀ اصالت و استقالل جامعه از افراد، داوری کرد و  اختالف

ه شهید مطهری را ذکر کرد. این مقاله های الزم در تقویت دیدگا درنهایت بعضی از برهان

ویژه حکمت  و بهتفصیل به دیدگاه عالمه طباطبایی  هایی با مقالۀ حاضر دارد، به هرچند قرابت

 ها را مفروض گرفته است. نپرداخته و آنتاریخ 

مقاالتی نظیر جامعه و اصالت فلسفی آن در قرآن )براساس دیدگاه عالمه طباطبایی و  (2

(، اصالت فرد یا جامعه و چالش فالسفه از مصطفی 1395یرضا واسعی )مطهری( از سید عل

(، اصالت فرد، جامعه یا هر دو، بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد 1387خلیلی )

( و فرد و جامعه؛ کشاکش آرای فالسفۀ معاصر 1385مصباح یزدی از حسین سوزنچی )

هایی با مقالۀ  رچند از وجوهی مشابهت( ه1399نژاد و همکاران ) مسلمان از یحیی بوذری
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حاضر دارند، بیشتر بر مسئلۀ فرد و جامعه تأکید دارند و حکمت تاریخ را کمتر مورد توجه 

جهت توجه به  ها است، به رو هرچند در تکمیل آن اند. از این منظر، مقالۀ پیش قرار داده

 های زیادی خواهد بود. حکمت تاریخ، واجد نوآوری

( نیز هرچند قرابت بسیاری با موضوع 1393از یحیی عبداللهی ) اریخ شیعیفلسفۀ تکتاب  (3

های فلسفی شهید مطهری )ره( در این بحث و  توجهی به نوآوری جهت بی این مقاله دارد، به

دنبال هدفی دیگر،  های عالمه طباطبایی، این سیر را در میانۀ راه رها کرده و به اکتفا به بحث

 ه با دیدگاه استاد سید منیرالدین حسینی بوده است.شامل مقایسۀ این دیدگا

از این منظر، تالش برای تدوین و تألیف فلسفۀ تاریخ در دورۀ معاصر تفکر اسالمی، نیازمند 

شود و از این حیث،  ای است که این مقاله آغازگر این راه محسوب می تأمالت جدی و گسترده

ها واجد نوآوری در تألیف و  ست، در مقایسه با آنرغم آنکه در استمرار بعضی از آثار فوق ا علی

 تدوین است.

 . جامعه و تاریخ از منظر عالمه طباطبایی1

 عنوان نقطۀ حرکت انسان در تاریخ . حكمت تشكيل اجتماع به1-1

 . اصل استخدام و تشكيل اولين اجتماع انسانی1-1-1

در آثار »شود، معتقد است  ( که خود از پیروان حکمت متعالیه محسوب می1380پارسانیا )

اندیشمندانی چون فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی، بحث مستقل و مستقیمی درمورد 

هایی است که از مسیر  وجود جامعه بیش از این مقدار نیست که هستی جامعه، از زمرۀ هستی

ی وجود گیر شود و این مقدار، مانع از قول به ظهور و شکل ها پیدا می اراده و آگاهی انسان

جدیدی به نام جامعه نیست... ، اما طرح مستقل دربارۀ موجودی به نام جامعه در آثار متفکران 

(. این موجود مستقل که 201: 1380)پارسانیا، « گردد مسلمان، به مباحث عالمه طباطبایی بازمی

لین از نظر عالمه طباطبایی )ره( نقطۀ آغاز حرکت انسان در تاریخ نیز هست، با تشکیل او

، ج 1389اجتماع یعنی خانواده همراه بوده و جامعه همیشه همراه بشر بوده است )طباطبایی، 

2 :197.) 
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مثابۀ  گیری خانواده به ، مبنای شکل1عمران عالمه طباطبایی، در ذیل تفسیر آیۀ آخر سورۀ آل

به هر طریقی که باید »داند. برمبنای این اصل، انسان  می« استخدام»اولین اجتماع انسانی را اصل 

ممکن است به نفع خود، برای بقای حیاتش از موجودات دیگر استفاده کند و به هر سببی دست 

(. اولین بروز این اصل در جهان انسانی، تشکیل خانواده از طریق استخدام 176)همان: « بزند

تماع بشر را به اج»خالف جهاز هاضمه  ترین نیاز انسانی است که به جنس مخالف برای مهم

نماید؛ زیرا معلوم است که این دو دستگاه ]تناسلی زن و مرد[، یکی بدون  خانوادگی وادار می

 (.146: 4)همان: ج « افتد کار نمی دیگری به

براساس اصل استخدام، فرد انسانی در صورت اراده بر استخدام دیگری، نیازمند اتخاذ 

در نزد عالمه، اعتباریات منحصر به اعتباریات  است تا این استخدام دوام یابد. البته« اعتباریاتی»

ای که در خارج،  ، به دو دستۀ حقیقی )معانی«معانی»اجتماعی نیست، بلکه براساس تفکیک 

ازای خارجی دارند  یابد و ما به دارای مطابق است و این معنا بر آن وجود خارجی انطباق می

گیری از قوۀ واهمه قابلیت ای که با بهره نیها( و اعتباری )معا مانند آسمان و زمین و نظایر آن

کند، مانند معنای ملک و ریاست و امثال آن(، در ذیل اصل  تطبیق بر موجود خارج پیدا می

ارتباط با جهان  حال در نزد عالمه طباطبایی، معانی اعتباری، بی گیرند. بااین استخدام قرار می

باشند، بلکه تقوم این معانی در پیدایش و انطباق ای که کامالً ساختۀ ذهن  گونه خارج نیستند؛ به

رو منشأ  شوند. از این به معانی حقیقی است و بدون وجود این معانی و امور حقیقی ساخته نمی

 (.234: 2انتزاع خارجی دارند )همان: ج 

شود  این معانی اعتباری، به دو دستۀ اعتباریات پیش از اجتماع و پس آن تعریف می

ها و احساسات  (. اعتباریات پیش از اجتماع، مبتنی بر نیازمندی189-187: 2، ج 1366)طباطبایی،

اند که الزمۀ نوعیت انسان و ساختمان طبیعت انسان است و در طول زمان تغییر  ثابت انسانی

تر و  پذیرند. این اعتباریات شامل وجوب، حسن و قبح، انتخاب سبک کنند و تحول نمی نمی

(، اما اعتباریات 157: 1393اند )عبداللهی،  ام و اجتماع و عدل اجتماعیتر و اصل استخد آسان

گیری اجتماع درست  ها را در فرض شکل شود که انسان آن بعد از اجتماع به اعتباریاتی اطالق می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ واتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ. .1 
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مقتضای روابط اجتماعی مطلوب او هستند، انجام  کند تا بتواند آن دسته از افعالی را که به می

سخن، ریاست و مرئوسیت، و لوازم -اند از: اصل ملک، کالم اعتباریات عبارت دهد. این نوع از

(. دلیل اعتبار این مفاهیم اعتباری از نظر عالمه 221: 2، ج 1366آن نظیر امرونهی )طباطبایی، 

اش او را وادار بقای وجود انسان و رسیدن به مقاصد حقیقی مادی و روحی»این است که 

وسیله به  اری را معتبر شمرده، اعمال خود را بر آن تطبیق کند و بدینسازد که معانی اعتب می

(؛ بنابراین در نگاه عالمه، اعتبار اجتماع، فرع 64: 8، ج 1389)طباطبایی،« سعادت خود نائل شود

بر اعتبار استخدام است. همچنین اعتبار حسن عدل و قبح ظلم اجتماعی تابع اعتبار اجتماع و 

ها از یکدیگر در ذیل اصل استخدام، بعد  کشی دوجانبۀ انسان دلیل بهره ؛ زیرا بهاند اعتبار استخدام

اش منوط به این  دوام اجتماع و در حقیقت دوام زندگی»یابد که  از تشکیل اجتماع، انسان درمی

نحوی استقرار یابد که هر صاحب حقی به حق خود برسد و مناسبات و  است که اجتماع به

طور خالصه، از نظر  (. به176)همان: « و این همان عدالت اجتماعی است روابطش متعادل باشد

خواهد  انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه، سود خود را می»عالمه طباطبایی، 

خواهد )اعتبار اجتماع( و برای سود همه،  )اعتبار استخدام( و برای سود خود، سود همه را می

 1(.209: 2، ج 1366اعتبار حسن عدل و قبح ظلم( )طباطبایی، خواهد ) عدل اجتماعی را می

 . استقالل جامعه از افراد معتبر1-1-2

(، توجه به استقالل جامعه از افراد، از 201: 1380تر اشاره شد که مطابق مدعای پارسانیا ) پیش

ایی، شود. در نظر عالمه طباطب توجهات خاص عالمه طباطبایی است که در کار قدما یافت نمی

گیرد، جامعه یا اجتماع حقیقی  هرچند جامعه با ابتنای بر اصل استخدام و اعتبارات آن شکل می

پیوند میان جزء و کل، در سراپای »یابد. طبق نظر ایشان،  مستقل از افراد اعتبارکنندۀ آن نیز می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
شدن حسن عدل و قبح ظلم و نسبیت اخالق نیست، بلکه ایشان فقط  نای نسبیمع . البته این توضیح عالمه به1

. حسنی که صفت فعل 1پوشیده نماند که حسن نیز مانند وجود بر دو قسم است: »تحلیل روند صدور فعل است. 

نفسه و حسنی که صفت الزم و غیرمختلف فعل صادر است؛ چون وجوب عام و بنابراین ممکن است  است فی

حسب طبع، بد و قبیح بوده و باز از فاعل صادر شود، ولی صدورش ناچار با اعتقاد حسن صورت خواهد  هفعلی ب

 (.201: 2، ج 1366)طباطبایی، « گرفت
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ی مجموع ای که اجزا و اعضای، هریک خواص خود را دارند، ول گونه خورد؛ به چشم می عالم به

(. این 152-151: 4، ج 1389)طباطبایی، « تک اجزا دارد ها آثاری جدید و فراتر از آثار تک آن

فعلی است که مستند به حیث وحدت »آثار، منحصر به فعل مشترک میان همۀ افراد نیست، بلکه 

ز ها را انجام داده است و اشخاص دیگر نی ها باشد. فعل مشترک فعلی است که شخص آن انسان

واسطۀ وجود اجتماع  ها مشترک است، ولی فعل اجتماعی به اند و این فعل بین آن را انجام داده  آن

(. 197: 2)همان، ج « گونه افعال هم نبود پذیرد؛ یعنی اگر اجتماع و جامعه نبود، این تحقق می

ن توضیح عالمه در بدو امر سعی دارد تا این موجود مستقل را با تشبیه آن به رابطۀ نفس و بد

دست هم  به نوعی دست ای است مرکب از اعضا و قوایی چند که همه به تن انسان مجموعه»دهد. 

نامیم و این وحدت حقیقی باعث  اند که ما آن را انسانیت می داده و وحدتی حقیقی تشکیل داده

ده تک آن اعضا و آن قوا، در تحت استقالل مجموع، استقالل خود را از دست دا شود که تک می

و درمجموع مستهلک شوند، چشم و گوش و دست و پا و... هریک عمل خود را انجام بدهد و 

بردن انسان  بردنش در ضمن لذت طور استقالل، بلکه لذت از عملکرد خود لذت ببرد، اما نه به

 (.167: 4)همان، ج « باشد

هر »یت افراد است. یکی از پیامدهای استقالل جامعه از افراد، تأثیر این موجود جدید بر فرد

خاطر  جا قوا و خواص اجتماعی با قوا و خواص فردی معارضه کند، قوا و خواص اجتماعی به

توان گفت ارادۀ جامعه  کند... . حتی می اینکه نیرومندتر است، بر قوا و خواص فردی غلبه می

برای این معنا  (. عالمه153کند )همان:  قدر قوی است که از فرد، سلب اراده، شعور و فکر می آن

قرآن کریم غیر از آنچه برای فرد است، »کند.  از جامعه، در قرآن کریم نیز شواهدی ذکر می

وجودی و عمری و کتابی، و حتی شعور و فهم، و عمل و اطاعت و معصیتی برای اجتماع قائل 

 (.154-153)همان:  1«است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
وَ  وَ لِکلِّ أُمَّۀٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یسْتَأْخِرُونَ ساعَۀً»ها:  . عالمه به این آیات اشاره دارد: دربارۀ عمر و اجل امت1

ها:  (؛ عمل بعضی امت28)جاثیه، « ها تُدْعَی إِلَی کتاب هٍکلُُّ أُمَُّ»(؛ کتاب خاص هر امت: 34)اعراف، « ال یسْتَقْدِمُونَ

(؛ دربارۀ 113عمران،  )آل« یتْلُونَ آیاتِ اللَُّهِ هٌأُمَُّۀٌ قَائِمَ»(؛ دربارۀ طاعت هر امت: 66)مائده، « مُُّقْتَصِدَۀٌ هٌمُِّنْهُمْ أُمَُّ»

« عِقَابِ هَمَُّتْ کلُُّ أُمَُّۀٍ بِرَسُولِهِمْ لِیأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِیدْحِضُوا بِهِ الْحَقَُّ فَأَخَذْتُهُمْ فَکیفَ کانَ»ها  صیت امتمع

 (.5)غافر، 
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اسالم تنها دینی است که »است مرحوم عالمه با استناد اصالت اجتماع به قرآن کریم، معتقد 

بنیان فرد را بر اجتماع نهاده و این معنا را با صراحت اعالم کرده و در هیچ شأنی از شئون بشری 

(. البته این نکته در نظر عالمه با برهانی 149)همان: « مسئلۀ اجتماع را مهمل نگذاشته است

گیری جوامع  خاص، اسالم در شکل طور شود که براساس آن، جایگاه ادیان و به توضیح داده می

تر اشاره شد که استخدام، عامل تشکیل جامعه است، اما عامل اختالف میان  شود. پیش تبیین می

خود این اختالفات را سامان دهد. این  خودی تواند به افراد نیز هست؛ بنابراین استخدام نمی

آنجا که اصل استخدام، اصلی  از»کنند.  وفصل می شرایع آسمانی هستند که این اختالف را حل

تواند عامل رفع  مبتنی بر فطرت است و هم عامل تشکیل اجتماع و هم عامل اختالف است، نمی

« کند رو خداوند با ارسال رسل و شرایع، این اختالفات را حل می اختالف هم باشد. از این

اجتماعی از نگاه عالمه، این نقش ادیان و انبیای الهی در رسیدن به مصالح  1(.196: 2)همان، ج 

انسان »آمده است. براساس این آیات،  3سورۀ بقره 213و  2سورۀ یونس 19کم در دو آیۀ دست

علت غریزۀ استخدام، در  اختالف بوده، سپس به ترین عهدش، امتی واحد و ساده و بی در قدیم

ا خداوند انبیا را بین افرادش اختالف پیدا شد و اختالف هم به مشاجره و منازعه انجامید؛ لذ

ها را  ها را برطرف کنند و انسان وسیلۀ آن کتاب، اختالف برانگیخت و با آنان کتاب فرستاد تا به

وسیلۀ قوانینی که تشریع فرموده حفظ  دوباره به وحدت اجتماعی برگردانند و این وحدت را به

ست که این اشاره به انبیای خوبی بیانگر آن ا (. تذکر عالمه به تشریع، به147: 4)همان، ج « کنند

معنای انحصار این نقش به شخص انبیا نیست و با نظر به ضرورت استمرار تاریخی  الهی، به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
ت؛ ها اس ها دو نوع است: نوع اول، از حیث معاش و میان خود آن شود که اختالف میان انسان عالمه متذکر می 1.

شود. این نوع اختالف، توسط تشریع دین و بعثت انبیا و انزال  ای که یکی ظالم و دیگری مظلوم واقع می گونه به

شود، اما نوع دیگر اختالف، اختالفی است که بعد از آمدن دین، در خود دین و کتاب  کتب آسمانی برطرف می

(. عالمه معتقد 42: 10، ج 1389است )طباطبایی،  آید. در قرآن کریم ریشۀ این اختالف، در علمای دین پدید می

است ریشۀ اختالف در هدایت یا ضاللت از نوع دوم است نه نوع اول و اصل استخدام )همان(. جوادی آملی 

 (.382: 10، ج 1389داند )جوادی آملی،  اختالف نوع اول را ممدوح و طبیعی و دومی را مذموم می

 أُمَّهً وَاحِدَهً فَاخْتَلَفُواْ.. وَمَا کانَ النَّاسُ إاِلَّ  2

 لِیحْکمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا . کانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللُّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْکتَابَ بِالْحَقِّ 3

 اخْتَلَفُواْ فِیهِ.
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« اسالم»عنوان دین نزد خداوند با عنوان  ادیان الهی از آدم تا خاتم، ناظر به آن معنایی است که به

 خود ظهور یافته است.ترین شکل  شناخته شده و در شریعت پیامبر خاتم )ص(، به کامل

 . تاریخ تكاملی انبيا، بستر تحوالت اجتماعی1-2

تر اشاره شد که نقطۀ آغاز حرکت بشر در تاریخ از نظر عالمه، با تشکیل اجتماع همراه  پیش

های ادیان الهی  وفصل امور، برپایۀ آموزه رسد که حل است و این اجتماع زمانی به سامان می

گیرد و توضیح آن، براساس  الت اجتماعی در بستر تاریخ شکل میصورت پذیرد؛ بنابراین تحو

اجتماع انسانی مانند سایر »شود. از نظر عالمه،  حکمت تاریخ با نگاه به ادیان الهی تبیین می

صورت کامل تکوین نیافته  خواص روحی انسان و آنچه مربوط به اوست، از روز آغاز پیدایش به

پذیرد؛ نه در کماالت مادی و نه در کماالت معنوی،  تکامل نمیتا کسی خیال کند اجتماع نمو و 

ها تکامل  دوش آن اش، دوشا شدن انسان هم مانند سایر امور روحی و ادراکی بلکه اجتماعی

اش بیشتر شده، اجتماعش نیز سامان بهتری به خود  پذیرفته است. هرچه کماالت مادی و معنوی

ه این یک خصوصیت از میان همۀ خصوصیات و خواص رود ک گرفته است و مسلماً انتظار نمی

(. این ویژگی تکاملی خصیصۀ اجتماعی انسان در بستر تاریخ، 145)همان: « انسانیت مستثنا باشد

اجتماع انسانی »بیانگر آن است که حکمت تاریخ از نظر عالمه، منطقی تکاملی و اشتدادی دارد. 

طور کامل نبوده که دیگر صالحیت برای  ناش، از روز نخست آ مانند سایر خصوصیات روحی

های تاریخ تکاملی  )همان(، اما منطق این تکامل برخالف فلسفه« تکامل و ترقی را نداشته باشد

ها اسالم است.  غرب، نه تابع ارادۀ محض انسانی، بلکه تابع منطق ادیان الهی و در صدر آن

اعتنا و  را دعوت نمود که به امر اجتماع اولین ندایی که از بشر برخاست و برای اولین بار بشر»

ها خارج کند، ندایی بود که شارع  اهتمام بورزد و آن را از کنج اهمال و تبعیت دیگر حکومت

اسالم و خاتم انبیا سر داد و مردم را دعوت کرد به اینکه آیاتی را که از ناحیۀ پروردگارش 

ه، پیروی کنند. پیش از پیامبر خاتم، دیگر منظور سعادت زندگی اجتماعی و پاکی آنان نازل شد به

اند و جامعۀ بشری را به هماهنگی حول توحید دعوت  پیامبران نیز هریک منادی اجتماع بوده

اند، اما رسالت نبی اکرم در پیدایش امت واحده، در مقیاسی برتر و فراگیرتر بوده است.  کرده می

 (.150)همان: « حساب آورد رحلۀ تکامل تاریخ بهترین م توان بعثت انبیا را اصلی روی می  از این
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ویژگی تکاملی تاریخ بیانگر آن است که نیروهای محرک آن شامل انبیای الهی نیز از جهت 

بنابراین هرچند دین الهی که بر انبیا نازل »فضل رسالت و درجات معنوی با هم برابر نیستند؛ 

و تفصیل، اختالف وجود دارد؛ لذا سیر  ها از جانب اجمال شده است واحد است، اما میان آن

بندی نمود.  توان بر محور ظهور انبیا صاحب کتاب و شریعت دسته حرکت و تکامل تاریخ را می

]این سیر[ از حضرت نوح )ع( )اولین پیامبر دارای کتاب و شریعت( تا ابراهیم و موسی و عیسی 

 (.53-52: 1387)طباطبایی، « )ع( ]ادامه داشته است[

صورت تشریعی نیست، بلکه اصل تکامل  حال این تکامل، صرفاً توسط انبیای الهی و به نباای

یکی از »تاریخ ویژگی تکوینی نیز دارد که عالمه آن را براساس هدایت عامه توضیح داده است. 

کند، هدایت  ای که خلقتش را تمام می شئون خداوندی خدا این است که هر چیزی را به آن نقطه

ابراین هر نوع از انواع موجودات مسیر خاصی در طریق استکمال وجود دارد و آن مسیر نماید؛ بن

ترین  هم دارای مراتب خاصی است که هریک مترتب بر دیگری است تا منتهی شود به عالی

مرتبه که همان غایت و هدف نهایی نوع است... . این توجه تکوینی از آنجا که مستند به خدای 

گاه از مسیر تکوینی خود به خطا  عام الهی نام دارد. هدایت تکوینی هیچمتعال است، هدایت 

ها است، آن را  کاربستن قوا و ادواتی که مجهز به آن رود، بلکه با استکمال تدریجی و به نمی

 50(. مؤید این دیدگاه، آیۀ 285-284: 16، ج 1389)طباطبایی، « دهد غایت نهایی سوق می به

 «بُّنَا الَّذِی أَعْطَی کلَّ شَیءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی.قَالَ رَ»سورۀ طه است: 

 . جایگاه تاریخ باطل در تاریخ اشتدادی تكاملی حق1-3

پرسشی که تاکنون در نگاه حکمی عالمه به تاریخ پاسخ نیافته این است که اگر حرکت تاریخ 

مبتنی بر نگاه  های غیرالهی که گیرد، ظهور تمدن جهان، براساس هدایت عام الهی صورت می

انبیای الهی نیستند، چگونه رقم خورده است. پاسخ عالمه طباطبایی، مبتنی بر تفکیک بعد 

سعادت و شقاوت روح امری است، و سعادت و »جسمانی و روحانی وجود انسان است. 

شقاوت جسم امری دیگر، و نیز سعادت و شقاوت انسان امری است، و سعادت و شقاوت 

و به همین قیاس ]در موارد دیگر صادق است[. انسان دنیاپرست و مادی  حیوان امری دیگر،

های مادی  که هنوز متخلق به اخالق خدایی نشده و با ادب الهی بار نیامده، تنها و تنها کامیابی
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)همان، ج « های معنوی ندارد داند و کمترین اعتنایی به سعادت روح و کامیابی را سعادت می

رو توسعۀ غربی موجب نقض تکامل  گذارند و از این ر یکدیگر تأثیر می(. این دو بعد ب14: 3

رشد و تحول پدیدآمده در دنیای »شود. با این مبنا، نتیجه این است که  روحانی بشریت می

پرستی مدرن و توحش است. تمدن عصر حاضر نیز  تنها تکامل نیست، بلکه نوعی بت غرب نه

پرستی قدیم، جنبۀ  ی قدیم؛ با این تفاوت که بتپرست های بت معجونی است مرکب از سنت

فردی داشت و در عصر حاضر، به شکل اجتماعی درآمده و از مرحلۀ سادگی به مرحلۀ 

توسعۀ غربی مبتنی بر گسترش فساد و »( یا 162: 4)همان، ج « پیچیدگی فنی درآمده است

ود، برگرفته از ش انحطاط است و حتی اگر نقطۀ مثبتی هم در این تمدن مادی دیده می

 1(.199: 2)همان، ج « مسلمانان است

در مقابل، تکامل تاریخ که برمبنای حرکت انبیا باشد، مبتنی بر سعادت جسمی و معنوی 

کند.  صورت توأمان است و اینجا است که نقش انبیا، در تکامل تاریخ و هدایت جوامع ظهور می به

سوی کمال طبیعی و جسمانی است  یر بههدایت عام، معطوف به هدایت تکوینی که همان س»

خواهد بود، اما آن کمالی که ناظر به سعادت حقیقی بشر و بعد معنوی و روحانی اوست، چنین 

 (.224)همان: « شود کمالی جز با هدایت خاص الهی و تأیید از ناحیۀ نبوت حاصل نمی

یر پرسشی از نسبت امر مندی حرکت آن، ناگز دیدگاه تکاملی دربارۀ تاریخ و اعتقاد به قانون

شناسان کالسیک  سازد؛ پرسشی که اغلب جامعه متغیر و امر ثابت یا همان قانون کلی را مطرح می

: 1393اند )ریتزر،  از جمله آگوست کنت، در قالب دوگانۀ پویایی/ایستایی به آن توجه داشته

هید مطهری را در (. پاسخ عالمه به این پرسش با مفهوم فطرت است که در ادامه، توجه ش17

انگیزد. از نظر عالمه، آنچه ثابت است، نیازهای انسان است  توضیح منطق تحوالت تاریخی برمی

ها، و  شوند؛ مانند خوردن، خوابیدن و نیاز به مسکن، و نظایر آن که براساس فطرت او مطرح می

اسالم وضع شده و  ای که در آنچه متغیر است، شیوۀ رفع این نیازها است؛ بنابراین قوانین کلی

مطابق فطرت بشر و مقتضای سعادت او است، در هیچ عصری مختلف و دستخوش تحول 

(، اما مسئله این است که اگر دین معطوف به امور ثابت 190: 4، ج 1389شود )طباطبایی،  نمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
کند، جریان  ها را عامل تکامل تاریخ معرفی می نکه انبیا و شریعت آندلیل ای برخی معتقدند عالمه طباطبایی به 1.

 (.271: 1393دهد )عبداللهی،  توسعه و تکامل مادی جریان باطل در تاریخ را توضیح نمی
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تواند عامل تکامل تاریخ نیز تلقی شود. پاسخ عالمه این است که کلی و  باشد، چطور می

شوند و جای خود را به  گاه از حیات بشری حذف نمی ودن از آن جهت است که هیچب ثابت

دهند، ولی همین امور در طول تاریخ، تحت هدایت انبیای الهی رشد و  موضوعات دیگری نمی

اند؛  طور مداوم در حال تغییر و تحول یابند. در مقابل، موضوعات خرد زندگی انسانی، به ارتقا می

-90: 1387حول مصادیق موضوع و تکامل موضوع تفاوت وجود دارد )طباطبایی، بنابراین میان ت

و مبانی رشد و ارتقای سطح « قواعد و قوانین تکامل»تواند با بیان  (. تکامل موضوع می91

موضوع همراه باشد که هم این قاعده و مبانی ثابت هستند و هم موجب تکامل موضوع و 

 (.185: 1393شوند )عبداللهی،   مصادیق آن می

 بندی تاریخ از منظر عالمه طباطبایی )ره( . دوره1-4

های تاریخ غربی، پس از بیان منطق و منظر خود دربارۀ چیستی و هستی تاریخ و  اغلب فلسفه

ها بر  کنند؛ برای مثال، هگل با اشاره به پیروزی یونانی بندی از آن ارائه می مطابق با آن، دوره

(، سیر تمدن غربی را از یونان تا دورۀ 240: 2001به یونان )هگل، ها و انتقال تمدن  پارسی

( یا آگوست کنت، تاریخ را واجد 52: 1396بندی کرده است )لویت،  مدرن، در سه دسته طبقه

داند )آرون،  های قبل، شامل دورۀ اثباتی می سه مرحلۀ تکاملی الهیاتی، متافیزیکی و سرآمد دوره

طور کامل در پیوند با نظریۀ اعتباریات طرح  خ از نظر عالمه بهبندی تاری (. دوره90: 1382

دلیل اینکه هر امر اعتباری بر یک امر  شود. از نظر عالمه مناسبات این دنیا اعتباری است و به می

شود که  حقیقی تکیه دارد، تکیۀ این عالم، بر عالم حقیقی آخرت است. این نگاه موجب می

معلولی براساس -رابطۀ علی»طول این عالم بداند و بین این دو  مرحوم عالمه، عالم ذر را در

ظاهر و باطن برقرار سازند و راه رسیدن به باطن دنیا و اعراض از ظاهر دنیا را نیز رسیدن به 

ترتیب تقدم عالم ذر بر این عالم، نه  (. بدین94-93: 1373)جوادی آملی، « دانند مقام والیت می

گانۀ ماده، مثال و عقول به تصویر  تبی است. ایشان انسان را در عوالم سهتقدم زمانی، بلکه تقدم ر

مثابۀ علت برای  در طول یکدیگر بوده و هریک از این عوالم نسبت به عالم مادون به»کشد که  می

ای که واجد همۀ کماالت آن بوده و از نقایص آن که از بعد عدمی آن نشئت  گونه معلول است؛ به

ست. بر این اساس، انسان در همین عالم دنیا سه بعد مادی، مثالی و عقالنی را گیرد، مبری ا می



 

 

 

 

 1401هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان  فصلنامه نظريه   44 

  

 

(. عالمه در تفسیر 218: 1371)طباطبایی، « دارد؛ هرچند که دو بعد مثالی و عقلی او ضعیف باشد

آدم تاریخ ندارد. انسان  دارد که نخست، پیمان خداوند از ذریۀ بنی بیان می 1سورۀ اعراف 172آیۀ 

مند است نیز در عالم ذر قرار دارد. عالمه مقصود آیه را جنبۀ  که از زندگی دنیوی بهرههنگامی 

ها  داند؛ به این معنا که جای شهود و اشهاد، و موطن میثاق، ملکوت انسان ها می ملکوتی انسان

 (.400: 8، ج 1389است )طباطبایی، 

ست، با هبوط حضرت آدم براساس این نگاه، آغاز تاریخ این دنیا که جهان اعتباریات ا

آیات قرآن، نسل »السالم( است و خلقت انسان نیز ارتباطی با موجودات قبل از آن ندارد.  )علیه

دانند و دربارۀ خلقت آن  بشر متولدشده از نطفه را منتهی به دو فرد از انسان به نام آدم و حوا می

ه این دو تن است و این دو تن دو صراحت دارند به اینکه از تراب بوده، پس انسانیت منتهی ب

جنس و مثل خود نداشتند، بلکه بدون سابقه حادث  هیچ اتصالی به مخلوقات قبل از خود و هم

پذیرد. عالمه با  (. تاریخ این دنیا نیز با حاکمیت دین و اسالم پایان می227: 4)همان، ج « اند شده

داند.  ا ظهور و غلبۀ اسالم می، هدف نهایی حرکت تاریخ بشر ر2سورۀ نور 55اشاره به آیۀ 

روزی خواهد آمد که اسالم زمام امور جامعۀ انسانی را در هر جا که مجتمعی از انسان باشد، »

(. دلیل این ادعا نیز آن است 141-140: 1387؛ طباطبایی، 159)همان: « دست خواهد گرفت به

. 3ها زیادت دارد و بر آن که در آیین اسالم، شریعت اسالمی مشتمل بر شرایع گذشته بوده است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
رَبِّکمْ قَالُواْ بَلَی شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ . وَإِذْ أَخَذَ رَبُّک مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّیتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَی أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ ب1ِ

یوْمَ الْقِیامَهِ إِنَّا کنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِین: و هنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را 

یامت بگویید ما از این بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند بله گواهی دادیم تا مبادا روز ق

 ]امر[ غافل بودیم.

نَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیمَکنَنَّ لَهُمْ . وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِی2

م مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعْبُدُونَنِی لَا یشْرِکونَ بِی شَیئًا وَمَن کفَرَ بَعْدَ ذَلِک فَأُوْلَئِک هُمُ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیبَدِّلَنَّهُ

اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این  الْفَاسِقُونَ: خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده

گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین ]خود[ قرار داد و آن دینی  ؛ همانسرزمین جانشین ]خود[ قرار دهد

را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل کند ]تا[ مرا عبادت کنند و چیزی را 

 اند. اند که نافرمان با من شریک نکنند و هرکس پس از آن به کفر گراید، آنان

کند: شَرَعَ لَکم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَینَا إِلَیک  سورۀ شوری اشاره می 13. عالمه در اینجا به آیۀ  3

 مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیهِ. نَوَمَا وَصَّینَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کبُرَ عَلَی الْمُشْرِکی
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، کلمه را به ظهور دعوت اسالمی با نبوت حضرت پیامبر اسالم 1انعام 115عالمه در تفسیر آیۀ 

زعم او، مراد از  کند. به های آسمانی است، معنا می )ص( و نزول قرآن که مافوق همۀ کتاب

مرحلۀ کمال و  تمامیت کلمه، رسیدن به شرایع آسمانی است از مراحل نقص و ناتمامی به

 مصداقش همین دین محمدی است.

 . جامعه و تاریخ از منظر شهيد مطهری2

دیدگاه شهید مطهری به حکمت جامعه و تاریخ، در اغلب موارد در جهت تکمیل دیدگاه مرحوم 

عالمه طباطبایی )ره( است، اما در بعضی موارد که اشاره خواهد شد، متضمن اختالفاتی نیز 

. تاریخ نقلی 1شود:  در بدو امر میان سه معنا از علم تاریخ تمایز قائل می هست. شهید مطهری،

های «بودن»معنای علم به ضوابط حاکم بر  . تاریخ علمی به2معنای نقل حوادث تاریخی؛  به

و صیرورت و تحول « شدن»معنای علم به قوانین  . فلسفۀ نظری تاریخ به3جوامع در تاریخ؛ 

(. از میان این سه معنا، معنای دوم و سوم، هردو 106: 2، ج 1380جوامع در تاریخ )مطهری، 

 2«بودن»ها در توضیح  قائل به اصالت جامعه و جایگاه آن در فلسفۀ تاریخ هستند، اما تفاوت آن

عنوان حکمت تاریخ از  توان به جوامع در تاریخ است. این قسم اخیر است که می 3«شدن»یا 

 ار داد.منظر شهید مطهری مورد توجه قر

 نام جامعه . چيستی مرکبی به 2-1

رأی است، استقالل  شهید مطهری که در اصالت جامعه و استقالل آن از افراد با عالمه طباطبایی هم

کند. ترکیبات حقیقی اعم از  مثابۀ مرکبی از افراد را با ترکیبات حقیقی طبیعی مقایسه می جامعه به

صناعی هستند. در ترکیبات صناعی که شبیه ترکیب عناصر طبیعی و غیرطبیعی، متمایز از ترکیبات 

شود که چیزی جز مجموع اجزا  یک ماشین است، جامعه به امری ساکن و ماشینی تبدیل می

دهندۀ خود  نخواهد بود و استقاللی از اجزای خود ندارد، اما ترکیبات حقیقی که از اجزای تشکیل

شوند. در ترکیبات  غیرطبیعی )مجرد( تقسیم می استقالل دارند، به دو دستۀ ترکیبات طبیعی و

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 . وَتَمَّتْ کلِمَتُ رَبِّک صِدْقًا وَعَدْلًا الَّ مُبَدِّلِ لِکلِمَاتِهِ.1

2. being 
3. becoming 
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حقیقی طبیعی مانند ترکیب آب از اکسیژن و هیدروژن، اجزا و عناصر در مرکب حقیقی منحل 

بسط  شوند و استقالل خود را فدای مرکب جدید خواهند کرد. شهید مطهری این ترکیب را قابل می

کند  کیم را معادل این فهم از جامعه قلمداد میداند و نظریۀ ساختارگرایی دور به جوامع انسانی نمی

برانگیزترین مواضع فلسفی معاصر،  (. در مقابل، شهید مطهری در یکی از بحث347-345)همان: 

کند آن را به  شود و تالش می دربارۀ ترکیب حقیقی جامعه، قائل به اصالت توأمان جامعه و فرد می

امعه با حفظ استقالل افراد را بپذیریم، نخست طرق گوناگون توضیح دهد. اگر ترکیب حقیقی ج

جامعه به حکم اینکه خود از نوعی حیات مستقل از حیات فردی برخوردار است، در عین اینکه 

این حیات جمعی وجود جدایی ندارد و در افراد پراکنده شده و حلول کرده است، قوانین و سنن 

شود. دوم، اجزای جامعه که همان افراد  مستقلی از افراد و اجزای خود دارد که باید شناخته

دهند،  طور نسبی از دست می اند، برخالف نظریۀ ماشینی استقالل، هویت خود را ولو به انسانی

حال استقالل نسبی افراد محفوظ است؛ زیرا حیات فردی و  کنند، اما درعین حالت ارگانیزه پیدا می

شود )همان(. شهید  حیات جمعی حل نمی کلی در فطریات فردی و مکتسبات فرد از طبیعت، به

کند  اشاره می« امت»مطهری در استناد قرآنی این بحث نیز مانند مرحوم عالمه طباطبایی، به مفهوم 

 1(.161-160ها پرداخته بود )همان:  و تقریباً به همان آیاتی اشاره دارد که عالمه به آن

 . مسائل استقالل افراد در ترکيب حقيقی جامعه2-2

 . اختيار فردی یا جبر اجتماعی2-2-1

حال عدم انحالل افراد در جامعه،  دهندۀ آن و درعین اعتقاد به استقالل جامعه از افراد تشکیل

شود. شهید مطهری  الجرم به طرح دوگانۀ اختیار فردی و جبر اجتماعی )ساختاری( منجر می

 سازد:سعی دارد تا با ارائۀ دالیل یا شواهدی این دوگانه را مرتفع 

 یک. تفاوت ماهوی ترکيب حقيقی انسانی و طبيعی

گیری از حکمت متعالیه، ایجاد تمایز میان سطح و ماهیت  راهکار اول شهید مطهری با بهره

درستی  ترکیبات حقیقی طبیعی و انسانی است. ترکیبات حقیقی طبیعی که درنظر شهید مطهری به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
داشتن هر امت و استقالل  سورۀ جاثیه دربارۀ کتاب 28سورۀ اعراف دربارۀ عمر مستقل جامعه از افراد،  34. آیۀ 1

 ها. عام دربارۀ شعور و وجدان داشتن امتسورۀ ان 108کتاب امت از افراد، 
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« پژوهش تجربی قابل»د است باید ماهیت مادی و دورکیم، جامعۀ انسانی را با آن سنجیده و معتق

(، متفاوت از تلقی شهید مطهری از جامعۀ انسانی است که با 104: 1391داشته باشند )دورکیم، 

شود. برخالف  عنوان مرکبی مجرد از ماده توضیح داده می گیری از اصل تشکیک وجود به بهره

کل  اجزا نسبت به»ها  هستند که در آنمرکبات طبیعی، در سطح باالتری از هستی، مرکباتی 

« آید کنند و نوعی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت پدید می استقالل نسبی پیدا می

ای از این ترکیب است که  (. رابطۀ نفس و قوانی انسانی نمونه350: 2، ج 1380)مطهری، 

انسان یعنی روح فردی در مقابل  درنتیجه»تواند به قلمرو رابطۀ انسان و جامعه نیز بسط یابد.  می

 (.352)همان: « االختیار نیست روح جمعی مجبور و مسلوب

 دو. بسط توضيح کالمی قاعدۀ جبر و اختيار به قلمرو جامعه و تاریخ

االجتماعی مانند امیل دورکیم، معنای  ساختارگرایان یا به تعبیر شهید مطهری، قائالن به اصالت

و  22: 1912دانند )دورکیم، شده توسط جامعه می ن و علیت را تعریفهایی نظیر زمان، مکا مقوله

گیرد که از  ای از علل طبیعی قرار می (؛ بنابراین فرد همواره در سلسله28-22: 2009دورکیم، 

ماند. شهید مطهری برای  سوی جامعه بر او تحمیل شده است و جایی برای اختیار او باقی نمی

در سورۀ نساء، »کند.  جبر اجتماعی، توضیحی کالمی نیز ارائه میتوضیح رابطۀ اختیار فردی و 

نامیدند و استضعاف  ، دربارۀ گروهی که خود را مستضعفین و ناتوانان در جامعۀ مکه می971آیۀ 

شمردند و خود را در برابر جامعۀ خود  های فطری خود می خود را عذری برای ترک مسئولیت

ها پذیرفته نیست؛ زیرا حداقل امکان  وجه عذر آن هیچ د بهفرمای کردند، می مجبور قلمداد می

عالوه براساس روایتی  مهاجرت از آن جو اجتماعی و رساندن خود به جو اجتماعی دیگر بود. به

« االمرین است ، انسان مسلمان در مسئلۀ جبر و اختیار، قائل به امر بین2 از امام صادق )ع(

سابقه، اصل کالمی جبر و  شهید مطهری در اقدامی کم(. در اینجا 39: 2، ج 1380)مطهری، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
الُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللُّهِ إِنَّ الَّذینَ تَوَفُّاهُمُ الْمَالئِکَۀُ ظالِمی أَنْفُسِهِمْ قالُوا فیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنُّا مُسْتَضْعَفینَ فِی الْأَرْضِ ق1. 

 مُ وَ ساءَتْ مَصیراً.واسِعَهً فَتُهاجِرُوا فیها فَأُولئِکَ مَأْواهُمْ جَهَنَّ

ینَ أَمْرَینِ قَالَ مَثَلُ ذَلِک عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( قَالَ لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ وَ لَکنْ أَمْرٌ بَینَ أَمْرَینِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَمْرٌ بَ 2.

کتَهُ فَفَعَلَ تِلْک الْمَعْصِیهَ فَلَیسَ حَیثُ لَمْ یقْبَلْ مِنْک فَتَرَکتَهُ أَنْتَ الَّذِی مَثَلُ رَجُلٍ رَأَیتَهُ عَلَی مَعْصِیهٍ فَنَهَیتَهُ فَلَمْ ینْتَهِ فَتَرَ

 (.262ق:  1398أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِیه )صدوق، 
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اختیار را که پیش از این در قلمرو تعلق علم ازلی )و همچنین قدرت و ارادۀ( خداوند به فعل 

: 1388مهر،  ؛ سعیدی23: 1386شده است )برای مثال، نک. طباطبایی،  اختیاری انسان مطرح می

دهد و در جای دیگری، دربارۀ قلمرو تاریخ  ی(، به قلمرو جامعه و حیات اجتماعی بسط م221

های تاریخی، ناشی  هر ضرورتی منافاتی با اراده و اختیار ندارد. ضرورت»نیز طرح کرده است. 

کردن هستند،  هایی که عامل اختیار هم جزء علل ضروری ها است؛ یعنی ضرورت از اختیار انسان

ورت را ایجاد کرده است. پس فرق است زدن اختیار، ضر هایی که یک عاملی با پس نه ضرورت

)مطهری، « کند میان ضروری باالختیار و ضروری باالجبار و ال باالختیار که اختیار را سلب می

شود که به تالش دورکیم برای  (. اهمیت این استدالل زمانی روشن می114-112: 4، ج 1389

ه جایگاهی که کانت برای خداوند ویژه با توجه ب توضیح جامعه براساس تمثیل آن با خداوند، به

سازی  (. دورکیم، در استمرار طبیعی87: 1391در عقل عملی قرار داده بود، توجه کنیم )دورکیم، 

شود، تبدیل به  قلمرو اخالق و دین که در کانت، برمبنای عملکرد عقل عملی توضیح داده می

پژوهش تجربی )همان:  2وعۀعنوان اصل موض به 1کند و با تبدیل جامعه موضوع علم تجربی می

سازی جامعه برداشت و از این جهت، راه اختیار انسانی در  (، گامی بسیار مهم در طبیعی104

 شدۀ مدرن ساخت. حیات اجتماعی را بست و محدود به جامعۀ طبیعی

 . تفاوت ميان عليت جزئی و عليت کلی در جامعه و تاریخ2-2-2

جامعه و تاریخ در مقابل اختیار و آزادی فردی، شهید افزون بر توضیح کالمی مسئلۀ جبر علی 

نامیم،  دهد. از نظر ایشان، آنچه ما در تاریخ امور تصادفی می مطهری پاسخی فلسفی نیز به آن می

ما هنگامی (. »208-207: 1، ج 1389در حقیقت بالعلت نیست، بلکه علت کلی ندارد )مطهری، 

طورکلی و عام و  یم و آن را الزمۀ آن طبیعت بهکه معلولی را با طبیعت کلی یک علت بسنج

آیند و  گذاریم. امور تصادفی، تحت ضابطۀ کلی درنمی شامل نیابیم، نام تصادف را روی آن می

توانند داشته باشند؛ زیرا قوانین علمی عبارت از جریانات کلی و عمومی  قانونی علمی نمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1. Society 

.2 Postulateفر، در استمرار اصطالح کانتی، از اصل موضوعه بهره برده است : دورکیم در اینجا مطابق ترجمۀ ثاقب

داند. می فر( ، معادل خودبنیاد یا آویژه )مطابق ترجمۀ ثاقبsui generisهای دیگر این کتاب، جامعه را و در بخش

 (.25: 2009سازد )نک. دورکیم، خودبنیادی جامعه هرگونه پرسشی از جامعه را منتفی می
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لسفۀ تاریخ، با این علل کلی سروکار (. ما در ف407: 24، ج 1380)مطهری، « طبیعت هستند

اگر حوادثی که ضابطۀ کلی ندارند، نقش مؤثر در »که از نظر شهید مطهری،  داریم؛ درحالی

های تاریخی داشته باشند، تاریخ خالی از هر نوع قاعده و قانون، و سنت و جریان  حرکت

نقش حوادث جزئی  دار برخوردار باشد، مشخص خواهد بود، اما اگر تاریخ از طبیعتی جهت

کند، در مسیر کلی تاریخ  ها را عوض می ناچیز خواهد بود؛ یعنی حوادث جزئی هرچند مهره

کند، اما اگر تاریخ فاقد طبیعت و  تأثیری ندارد. حداکثر این است که جریان را تند یا کند می

ریخ، شده از ناحیۀ آن طبیعت و شخصیت باشد، از نظر ما که برای تا شخصت و راه تعیین

های فردی  طبیعت و شخصیت قائلیم و این شخصیت و طبیعت محصول ترکیب شخصیت

باشند، نقش حوادث تصادفی به کلیت و ضرورت تاریخ  جو می هاست که بالفطره تکامل انسان

 (.388-386: 2)همان، ج « رساند زیان نمی

ه انسان است و انسان اینکه تاریخ مربوط ب»شود.  این استدالل در قلمرو تاریخ نیز تکرار می

آید، حرف درستی نیست. کلیات رفتار انسان تحت ضابطه  رفتارش تحت ضابطه درنمی

تر از سایر موجودات است... . رفتار انسان ضابطه دارد، ولی  آید، ولی انسان بسیار پیچیده درمی

از آن شناسی و مسائل تاریخی  آید؛ بنابراین مسائل جامعه دست میضوابطش بسیار مشکل به

جهت تخمینی است که انسان تا کشف آن قوانین خیلی فاصله دارد؛ نه اینکه آن قوانین وجود 

گیری از  (. در نبود این توانایی، برای توضیح قوانین عام تاریخ، بهره173-166)همان: « ندارد

. تواند وقایع را تعمیم دهد انسان تا حدود زیادی می»تواند راهگشا باشد.  قدرت تعمیم می

تواند  گوییم بشر صددرصد قادر شده قوانین تاریخ را کشف کند، اما تا حدود زیادی می نمی

 (.177-174)همان: « وقایع را تعمیم بدهد

 . فرایند تكوین جامعه از فرد تا جامعه2-2-3

ها دربارۀ منشأ تکوین  یکی از موارد اختالف جزئی عالمه طباطبایی و شهید مطهری، دیدگاه آن

ست. شهید مطهری بدون اشاره به اصل استخدام و البته در جهت تکمیل آن، با رد نظریۀ جامعه ا

اضطرار انسان به تشکیل جامعه، عامل اصلی تشکیل اجتماع را امری فطری و عقالنی، و واجد 

انسان به حکم عقل فطری و قدرت حسابگری خود به این نتیجه رسیده که با »داند.  اختیار می
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رو این  گیرد. از این ری، و زندگی اجتماعی، بهتر از مواهب خلقت بهره میمشارکت و همکا

(. غایت نظریۀ اضطرار انسان به تشکیل 334-333: 2)همان: ج « شرکت را انتخاب کرده است

اصطالح فلسفی، غایتی عرضی و ثانوی، و غایت دیدگاه مختار شهید مطهری، غایتی  جامعه، به

ضیح منشأ تکوین جامعه و حرکت تاریخ براساس نظریۀ فطرت، فکری و اولی است )همان(. تو

عنوان  مبتنی بر تعریف خاصی است که شهید مطهری از فطرت و رابطۀ آن با جامعه و تاریخ، به

 (.542: 15بسترهایی برای تحقق استعدادهای انسانی ارائه داده است )همان: ج 

 . اصالت فطرت2-2-4

« شدن»مشغول توضیح قوانین حاکم بر  در فلسفۀ تاریخ، دلتر اشاره شد که شهید مطهری  پیش

حال برخالف هگل که صیرورت  ها نیست. بااین آن« بودن»جوامع است و موضوع مورد بحثش، 

دهد  و شدن را با تکیه بر ایدئالیسم و سوبژکتیویتۀ مدرن و با تکیه بر اصل تضاد توضیح می

االمری و مبتنی بر  ای نفس مثابۀ مقوله فطرت، به (، شهید مطهری آن را بر پایۀ83: 1969)هگل، 

(. شهید مطهری در 110: 1396زاده،  )طالب کند حرکت جوهری اشتدادی نفس انسانی تبیین می

گذارند که آن  افراد با یک سرمایۀ الهی پا به جامعه می»شود  توضیح نظریۀ فطرت متذکر می

ی استعدادهایی نهفته است که او را است. در نهاد و سرشت هر فرد« فطرت»سرمایه نامش 

منزلۀ یک کاغذ سفید  کند، و انسان در مقابل جامعه به دهد و دعوت می سوی تکامل سوق می به

: 4، ج 1389)مطهری، « صوت در مقابل گوینده نیست منزلۀ یک نوار ضبط در مقابل نویسنده یا به

مثابۀ استعدادی در حال  ن، بلکه به(. ایشان فطرت را نه امری بالفعل و ناظر به بودن انسا51

رو آن را در حکم امکانی برای توضیح نقش افراد در شدن  کند و از این شکفتگی تفسیر می

شود.  االجتماع نمی کند و از این طریق، گرفتار جبرگرایی ساختاری اصالت  جوامع تلقی می

و شکفتگی )استعداد فرد استعدادهای انسانی به دو دستۀ استعداد پذیرندگی )فرد از جامعه( 

فطرت انسانی معنایش این نیست که انسان »شوند.  شدن به شیئی دیگر( تقسیم می برای تبدیل

شود، یک چیزهایی را بالفعل دارد... ، بلکه این استعداد، یک امر درونی  وقتی از مادر متولد می

ن برای او انحراف و کند و غیر اوشد سوی آن حرکت می ذاتی در او است که از درون خودش به

(. این ویژگی فطرت، در مقایسه با مفاهیم مشابه نظیر طبیعت و 53-51)همان: « شدن است مسخ
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شود. فطرت، متفاوت با طبیعت و سرشت است. طبیعت، نخست دربارۀ سرشت آشکارتر می

دار، رود و دوم، در موارد اشاره به موجودات جان کار می جان به های ذاتی موجودات بی ویژگی

(؛ سرشت 29: 1382شود )مطهری،  ها استفاده می جان های مشترک جانداران و بی ناظر به ویژگی

چشم  شود؛ بنابراین امر اکتسابی نظیر رنگ  نبودنش، از امر فطری متمایز می جهت اکتسابی نیز به

 (.34پذیری امر فطری را ندارد )همان:  یا اندازۀ قد، لزوماً تکامل

 تاریخ. عامل محرک 2-3

آفرینی فرد در جامعه آن است که مابازای این تحول در قلمرو  اقتضای طبیعی اعتقاد به تحول

عنوان بستر تحوالت اجتماعی نیز مورد توجه واقع شود. از اینجا مسئلۀ تبیین عامل  تاریخ، به

 شود. براساس برخی نظریات، عامل محرک فرد در تاریخ، حیثیت نژادی، محرک تاریخ مطرح می

بودگی یا نیروهای ماورایی و الهی است. شهید مطهری عالوه بر  جغرافیایی، اقتصادی، قهرمان

انگاشتن ابعاد روحی و معنوی انسان، دیدگاه مبتنی بر نیروهای  جهت نادیده نقد نظریات فوق به

ی کند که در این نظریه، نقشی برا داند، به این جهت نقد می می 1الهی را که منتسب به بوسوئه

شود )مطهری،  اختیار انسان درنظر گرفته نشده است و انسان، مقهور مشیت الهی تصویر می

(. در مقابل، انسان کاملی که از دیدگاه شهید مطهری با تکیه بر اصل فطرت 507: 2، ج 1380

شود، هم به ابعاد معنوی و روحی توجه دارد، و هم به  عنوان عامل محرک تاریخ معرفی می به

هم[ خارج از تاریخ هست و هم داخل آن »]عامل محرک تاریخ، »نهد.  نسانی ارزش میاختیار ا

العملی است حکیمانه که این جهان در مقابل آن نشان  است. خارج است به این معنی که عکس

صورت یک امر مجزا از سایر اجزای دستگاه دهد و داخل است به این معنا که اصالً تاریخ به می

 (.222-220: 1)مطهری، ج « عالم وجود ندارد

 . الزامات تاریخ تكاملی و واقعيت تاریخی2-4

توضیح تکاملی تاریخ، همان پرسش پیشین دربارۀ نظر عالمه طباطبایی درمورد ظهور تاریخ 

سازد. اگر توضیح تکاملی تاریخ، دینی است، جایگاه تاریخ غرب  غرب را در اینجا نیز مطرح می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1  . Jacques-Bénigne Lignel Bossuet (1627–1704) 
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شهید مطهری تکامل تاریخی را براساس اصل اشتداد در وجود  شود؟ چگونه توضیح داده می

تکامل، یک مفهوم تشکیکی است. تکامل این است که شیء یک چیزی را »دهد.  توضیح می

کند؛ نه اینکه دارای چیز دیگری در کنار آن  دارد. بعد در همان ]چیزی[ که دارد، افزایش پیدا می

تر آن است که  تر با ناقص ت که نسبت کاملشود. اصالً معنای نقص و کمال این اس می

االشتراک آن است و این جز با اینکه ما فلسفۀ وجودی  تر در همان ما به االمتیازش با ناقص مابه

 (.783-780: 13)همان، ج « خودمان را بپذیریم، معنی ندارد

هید دانیم، اعتقاد به اصل تشکیک وجود، منافی اختیار انسان نیست. ش طور که می همان

مطهری بعد از نقد نظریات ادواری، تصادفی و انحطاطی تاریخ، نظریۀ مختار دربارۀ تکامل 

کند و با طرح قید مجموعی، مسئلۀ اختیار انسان  مطرح می« تکامل مجموعی»تاریخی را با عنوان 

 بینیم که تاریخ در مسیر صورت یک مجموعۀ کلی بنگریم، میدهد. اگر به تاریخ به را توضیح می

عاملش انسان است نه طبیعت، و انسان یک موجود آزاد و مختار »دلیل اینکه  تکامل است، اما به

است، گاهی ممکن است برای مدتی به عقب برگردد و مزایای کمالی خود را از دست بدهد، اما 

(؛ بنابراین شهید مطهری در اینجا 228: 1، ج 1389)مطهری، « درمجموع حرکت تکاملی دارد

گیرد که امکان دارد بعضی از عناصرش، در  مثابۀ یک مجموعه یا کل درنظر می ا بهتاریخ ر

شناسی، آنچه امکان انصراف  مواردی از حرکت تکاملی آن مجموع انصراف دهند. از منظر انسان

دهد، فطرت است؛ زیرا فطرت استعدادی است که انسان مختار  از تاریخ تکاملی را به انسان می

 یر درست تکامل تاریخ و جامعه قرار دهد یا از آن منصرف سازد.است آن را در مس

نقطۀ کمال این تاریخ را شهید مطهری براساس نظریۀ مهدویت شیعی و با تطبیق آن بر نظریۀ 

در »دهد. غایت تکامل مجموعی، پیروزی حق بر باطل و اباطیل است و  فطرت توضیح می

درنهایت امر منجر به حکومت و دولتی »ه است ک« های فطری انسانی درآوردن جنبهاطاعت

حسب اختیار  (؛ هرچند انسان به41)همان: « شود ( تعبیر می شود که از آن به دولت مهدی )عج می

(. واقعیت 293-290: 4)همان، ج « گردد برخالف جریان تکامل تاریخ، به عقب برمی»گاهی 

همان حرکت انبیای الهی است »ریخ تاریخی هرچند همیشه رو به کمال نبوده است، اما کلیات تا

 (.440: 24، ج 1380)مطهری، « اند انسان را به فطرت خویش بازگردانند که قصد داشته
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 . سازوکارهای تحقق تاریخ2-5

تاریخی غربی که بر صیرورت و شدن جوامع در تاریخ تأکید دارند،  -آن دسته از نظریات اجتماعی

کنند؛ برای مثال، مارکس، در مانیفست  ن نیز بیان میسازوکارهایی برای تحقق تاریخ مدنظرشا

کمونیسم، وحدت کارگران جهان و تحقق انقالب پرولتری را که از پس آگاهی طبقاتی شکل 

همچنین شهید  (.58: 1981داند )مارکس،  گیرد، سازوکار اصلی تحقق تاریخ مدنظرش می می

حداقل چهار سازوکار در تحقق تاریخ  جوامع در تاریخ را مدنظر دارد،« شدن»مطهری که مسئلۀ 

ویژه با تذکر  کند که با نظریۀ فطرت نیز سازگار است: نخست، راهبرد دعوت، به حق را مطرح می

دادن انسان به کرامت ذات و شرافت نفس و آگاهی به حقوق و  نسبت به مبدأ و معاد، توجه

لیم انسان به حقیقت را آشکار های اجتماعی است. دوم، عنوان مکتب اسالم است که تس مسئولیت

و  شوند سازد. سوم، توجه به شرایط و موانعی است که مانع یا تسهیلگر شکوفایی فطرت می می

، ج 1380چهارم، توضیح عوامل تکامل یا انحطاط جوامع در مقاطع مختلف تاریخ است )مطهری، 

ای است که  عنوان نقطه ق بهطور عمده ناظر به تحقق کمال تاریخ ح (. این راهبردها به487-502: 2

انسان به انسان کامل که مصداق آن از نظر شهید مطهری، ائمۀ معصومین )ع( هستند، تبدیل می

های انسانی در او رشد کنند و  انسان کامل آن انسانی است که نخست آنکه همۀ ارزش»شود. 

و ثالثاً رشد هرکدام از این رشد نمانند و ثانیاً همه هماهنگ با یکدیگر رشد کرده  کدامشان بی هیچ

 (.124-112: 23، ج 1389)مطهری، « ها به حد اعلی برسدارزش

 گيری  نتيجه

دیدگاه شهید مطهری )ره(، در اغلب موارد در جهت تکمیل دیدگاه عالمه طباطبایی است، اما در 

شتر عالوه مرحوم عالمه بی گیری جامعه متفاوت است. به مواردی نظیر اصل استخدام در شکل

تا از اصل اعتباریات، چه در تکوین جامعه و چه در توضیح تحوالت تاریخ این دنیا،   سعی داشته

دهد.  که شهید مطهری عمدتاً با تکیه بر نظریۀ فطرت، مسئله را توضیح می بهره ببرد؛ درحالی

دینی و حال در هر دو نظریه تالش شده تا تکوین جامعه و تحوالت آن در تاریخ، با نگاهی  بااین

گیری از مبادی حکمت  با محوریت انبیای الهی و معصومین )ع( در تفکر شیعی و عمدتاً با بهره

جهت این نگاه در مقابل نگاه مدرن متفکرانی قرار دارد؛ نظیر هگل که   متعالیه تبیین شود. از این
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: 1396زاده،  البکند )ط شهر مدرن دنبال می پایان تاریخ را در ایدۀ سکوالر انسان مطلق یا دولت

شناسی پوزیتیویستی خود را جایگزین نظریۀ هبوط ادیان الهی  ( یا دورکیم که نظریۀ جامعه259

های  ( و آغاز یا پایان تاریخ و تکوین جوامع را براساس ایده618: 1383کند )دورکیم،  معرفی می

 دهند. دنیایی و سکوالر توضیح می این

( در همین مقطع زمانی و 1399ر شهید محمدباقر صدر )در دورۀ معاصر، متفکران دیگری نظی

( سعی 1380( یا پارسانیا )1368های بعد، مصباح یزدی ) عمدتاً با ارجاع به سنن قرآنی یا در سال

طور که اشاره شد،  حال همان اند تأمالتی در نقد یا تکمیل نگاه شهید مطهری داشته باشند. بااین کرده

 الیه، این دو قلمرو حداقل از دو منظر نیازمند تدقیق و پژوهش است:در قیاس با دقائق حکمت متع

آثار عالمه طباطبایی و شهید مطهری در این دو قلمرو، هرچند در مقایسه با ابواب حکمت  (1

کنند، در قیاس با  ( بدیع و جدید می9و  8: ج 1393النفس )صدرالمتالهین،  متعالیه نظیر کتاب

، رابطۀ فرد، جامعه و تاریخ و 1کلی و کل-لی نظیر رابطۀ جزئیویژه در توضیح مسائ ها به آن

ها  ، واقعیت تکاملی تشکیکی تاریخ، رابطۀ آگاهی و اراده و نظایر آن2ها زمان آن اصالت هم

 ها و دالیل بیشتری هستند. هنوز نیازمند تدقیق

تاریخی های  شناختی یا حتی فلسفه های پس از شهید مطهری )ره(، نظریات جامعه در سال (2

ها در غرب و عمدتاً در  که در استمرار نظریاتی مانند دورکیم یا هگل، مارکس و نظایر آن

توسط متفکرانی نظیر  3شدن داری نیمۀ دوم قرن بیستم یا جهانی ذیل نظریات توسعۀ سرمایه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
داند و در بحث از  بودن جامعه، جامعه را امری کلی می ر بحث از مرکب حقیقی. برای مثال، شهید مطهری د1

( دربارۀ جامعه و در بحث تکامل مجموعی، دربارۀ تاریخ، از کل 350: 2، ج 1380ترکیب حقیقی انسانی )مطهری، 
که کل  ؛ درحالیگویند. مطابق با قواعد فلسفۀ اسالمی، کلی تابع تغییرات جزئی نیست و نسبت آن با اجزا سخن می

کلی را علم  مدرسی که علم به-دانیم، هگل با نفی منطق ارسطویی طور که می تابع تغییرات اجزایش است. همان
(. توضیح رابطۀ کلی و کل، یکی از 20: 1977داند )هگل،  حقیقی و با تکیه بر ایدئالیسم مطلق، حقیقت را کل می

ث کمتر مورد توجه واقع شده و نیازمند تدقیق است. هرچند در مسائلی است که در آثار شهید مطهری در این بح
های مختصری در این باب دیده  های ایشان که تا یک روز قبل از شهادتشان ادامه یافته بود، بحث آخرین سخنرانی

 (.84: 1397شود )مطهری،  می

هید مطهری )ره( را نقد کرد و ، دیدگاه ش«النفس فی وحدتها کل القوی»استاد مصباح یزدی با استناد به اصل  2.
( 81: 1368)مصباح یزدی، « اعتقاد به دو روح و دو هویت، برای هر انسان، کامالً سخیف و باطل است»معتقد بود 
 ( سعی کرده به آن پاسخ دهد.1380و پارسانیا )

ز منظر نظریۀ شدن برمبنای فلسفۀ تاریخ غرب تحلیل و ا های جهانی ( که در آن، نظریه1386. نک: کچویان )3

 مهدویت نقد شده است.
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(، آلوین 416: 1373(، روستو، پارسونز )کالینیکوس، 1989(، فوکویاما )1381) هانتینگتون

رغم این گسترۀ  اند. علی اند، در ایران مطرح شده ها شکل گرفته ( و نظایر آن1983) تافلر

فزونی، نقدها و ابداعات امثال شهید مطهری )ره( کمتر استمرار یافته است و مسائل  روبه

 اند. مستحدثۀ این حوزه، کمتر مورد پژوهش واقع شده

 منابع

 خواه. تهران: انتشارات  . ترجمۀ مهدی حقیقتآمرانهتجدد (. 1387یان ) اتابکی، تورج و زوکر، اریک

 ققنوس.

 ( 1382آرون، ریمون .)ترجمۀ باقر پرهام. تهران: شناسی مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه .

 انتشارات علمی و فرهنگی.

 (. فرد و جامعه؛ کشاکش آرای فالسفۀ 1399زاده، الهه ) نژاد، یحیی، سلیمانی، کیوان و طالب بوذری

 .72-47، 27، های فلسفۀ اسالمی مجلۀ آموزه ر مسلمان.معاص

 ( چیستی و هستی جامعه از دیدگاه استاد مطهری. 1380پارسانیا، حمید .)قم: فصلنامۀ علوم سیاسی ،

 .220-197، 14دانشگاه باقرالعلوم )ع(، 

 ( شرحی بر رسال1373جوادی آملی، عبداهلل .)یدانمجلۀ میراث جاوالوالیه عالمه طباطبایی.  ه ،

2(2 ،)92-99. 

 ( 1389جوادی آملی، عبداهلل .)قم: نشر اسراء.تسنیم، تفسیر قرآن کریم . 

 ( اصالت فرد یا جامعه؟ چالش فالسفه. 1387خلیلی، مصطفی .)128-111، 126، مجلۀ معرفت. 

 ( 1389داوری اردکانی، رضا .)تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ ما و تاریخ فلسفۀ اسالمی ،

 اسالمی.

 ( 1391دورکیم، امیل .)فر. تهران: نشر علم. . ترجمۀ مرتضی ثاقبشناسی و فلسفه جامعه 

 ( صور بنیادین حیات دینی. ترجمۀ باقر پرهام. تهران: نشر مرکز.1393دورکیم، امیل .) 

 63-52، 11-10، مجلۀ قبسات(. گفتمان فلسفی نوصدرایی. 1377اکبر ) رشاد، علی. 

 ( 1393ریتزر، جورج .)ترجمۀ محسن ثالثی. چاپ نوزدهم. شناسی در دورۀ معاصر جامعه نظریۀ .

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 قم: انتشارات کتابه طه.کالم اسالمی(. 1388مهر، محمد ) سعیدی . 
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 ( اصالت فرد، جامعه یا هر دو، بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد 1385سوزنچی، حسین .)

 .60-41، 42، تمجلۀ قبسامصباح یزدی. 

 ( 1399صدر، محمدباقر .)ترجمۀ سید جالل میرآقایی. قم: های تاریخی در قرآن کریم سنت .

 انتشارات دارالصدر.

 ( 1393صدرالمتالهین، صدرالدین محمد .)جلد ششم. الحکمۀ المتعالیه فی االسفار االربعه العقلیه .

 قم: منشورات طلیعۀ نور.

 وگویی میان هگل و فیلسوفان اسالمی تگف(. 1396زاده، سید حمید ) طالب. 

 ( 1366طباطبایی، سید محمدحسین .)اصول فلسفه و روش رئالیسم، با حواشی مرتضی مطهری .

 نا. جلد. چاپ چهارم. قم: بی پنج

 ( 1371طباطبایی. سید محمدحسین .)ترجمه و تعلیقات صادق الریجانی. انسان از آغاز تا انجام ،

 تهران: الزهرا.

 ،قم: انتشارات دارالعلم.الحکمه بدایه(. 1386سید محمدحسین ) طباطبایی . 

 ( 1387طباطبایی، سید محمدحسین .)ترجمۀ محمدجواد حجتی کرمانی. روابط اجتماعی در اسالم .

 کوشش سید هادی خسروشاهی. قم: بوستان کتاب. به

 ( 1389طباطبایی، سید محمدحسین .)ید محمدباقر جلد. ترجمۀ س . بیست ترجمۀ تفسیر المیزان

 ام. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. موسوی. چاپ سی

 ( 1393عبداللهی، یحیی .) فلسفۀ تاریخ شیعی، با تطبیق آرای عالمه سید محمدحسین طباطبایی و

 . قم: فرهنگستان علوم اسالمی قم.استاد منیرالدین حسینی الهاشمی

  ترجمۀ اسماعیل سعادت و منوچهر تاریخ فلسفه، از ولف تا کانت(. 1380)کاپلستون، فردریک .

 بزرگمهر. جلد ششم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و سروش.

 ( 1386کچویان، حسین .)تهران: نشر نی.های فرهنگ و دین شدن: پیامد چالش های جهانی نظریه . 

 ( 1389کچویان، حسین .)تهران: انتشارات های متضاد شناسی؛ حقیقت تجددشناسی و غرب .

 امیرکبیر.

 ( 1396لویت، کارل .)ترجمۀ زانیار ابراهیمی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.معنا در تاریخ . 

 ( 1368مصباح یزدی، محمدتقی .)تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ، 

 ( 1397مطهری، مرتضی .)قم: انتشارات صدرا.فلسفۀ تاریخ انقالب اسالمی از نگاه . 

 ( 1380مطهری، مرتضی .)جلد، قم: انتشارات صدرا. 24، مجموعه آثار شهید مطهری 
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 ( 1382مطهری، مرتضی .)قم: انتشارات صدرا.فطرت . 

 ( 1389مطهری، مرتضی .)جلد چهارم. چاپ هفدهم. قم: انتشارات صدرا.فلسفۀ تاریخ . 

 ( جامع1395واسعی، سید علیرضا .) ه و اصالت فلسفی آن در قرآن )براساس دیدگاه عالمه طباطبایی

 .121-100، 81، های قرآنی مجلۀ پژوهشو مطهری(. 

 ( 1381هانتینگتون، ساموئل .)ترجمۀ مجید ها: هانتینگتون و منتقدانشنظریۀ برخورد تمدن .
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