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  يدهكچ

ه بـه  کـ خ یعلم تـار ۀ فلسف یکی	:، ناظر به دو علم مجزا و متفاوت است»خیتار«ة اربرد متفاوت واژکخ بنا به دو یتارۀ فلسف

را  یخیع تـار یها و وقا دهیه پدکخ یتار ينظر ۀفلسف يگریپردازد؛ و د یم ينگار خیخ و تاریعلم تار یمنطقـ  یشناخت فلسف

ات یـ خ حیت تـار کـ ر حریو س یلکم بر روند ک) حاینیوک(ت یشناخت یو هست ین فلسفیشف قوانک درصددو کند  می یبررس

  .کند را مطالعه میور کمذ ریس يامل و قانونمندک، تيهمچون هدفمند یو مسائلاست  يبشر

ـ آـ� ر بزرگ معاصر جهان اسالم کدو متف ي، آرایقیو به روش تطب یآنقر ـ یفلسف يردکیرو با رو شیپۀ مقال د یاهللا شـه  تی

 يهـا  دگاهیقرار داده و دنظر  مطمحخ یتار ينظرۀ فلسف یدر باب مسائل اساس مصباح را علّامهت اهللا یو آ يمطهر یمرتض

ـ بـودن ا  يا اعتبـار یـ ل یصـ و ا ،خیت جامعه و تـار یقت و ماهیحقۀ نیشناس در زم لسوف و قرآنیشمند فین دو اندیا ن دو، ی

آزادي انسان و نسبت آن با قـوانین اجتمـاعی   مسئلۀ  ،شناختی ها در قوانین جامعه اشتراك جامعه خ،یجامعه و تار يقانونمند

را هـا   دگاهیـ ن دیا بعضاًو کرده  یرا بررس تاریخة ندیآ بینى پیش انکا عدم امیان ک، و امتکامل در جامعه و تاریخ و تاریخی،

  است.د کرده نق

 .تیامل، علکخ، جامعه، قانون، تی: فلسفه، تارها کلیدواژه
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  مقدمه

ـ ، غایف، موضـوع، مسـائل، مبـان   یـ ه در آن تعرکـ دهد  یل میکرا تش یهر علم، سلسله مباحثۀ فلسف ت، ی

 یبررسـ امل آن علم نقادانـه  کش و تحول و تیدایپ یخیر تاریز سیگر و نیآن علم با علوم دۀ روش و رابط

ه رادا »تـاریخ «ة ه از واژکمتفاوتی  به دو مفهوم توجه با ،تاریخدر باب  یفلسف يها . اما پژوهشستشده ا

ـ  جوهري یـا نظـري  ۀ گردد: اول فلسف می تقسیم یمتفاوت معرفتۀ شاخشود، به دو  می ـ ی  و ،تـاریخ  یا ذات

ع و حـوادث  یان وقـا یـ خ جریتـار  يجـوهر ۀ . فلسـف تـاریخ علـم  ۀ ا فلسفی تحلیلی یا انتقاديۀ م فلسفدو

ـ ماه یبه بررسـ کرده،  یمند تلق نظامفرایند  کی ۀمثاب را به یخیتار م بـر آن  کو نظـام حـا  فراینـد   نیـ ت ای

نگـاران از مـتن    خیت تـار یه به رواکخ، نه به آنچه در واقع اتفاق افتاده، بلیتار يانتقادۀ پردازد. اما فلسف یم

). در 22ص، 1389 اسـتنفورد، پـردازد(ر.ك:   یمـ  یخیات تـار یـ شـان از واقع یا يت گزارشگریفیکواقع و 

هـردو  ۀ ران برجسـت کـ به متف ،ن دو دانش ارائه نمودهیاز ا هریکاز  یاجمال یفیاز باب مقدمه، تعر ،نجایا

  کنیم: میز اشاره یحوزه ن

 تاريخ نظري يا جوهرية فلسف

 ـآنهاـ   و نگـارش ت یـ و نـه روا  ــ  ع گذشتهیو وقا دادهایرو ه به متنکاست  یعلم »خیتار ينظرۀ فلسف«

ت کـ ن حریابر  مکحافرایند  الگو ون ییشف و تبک، درصدد يبشر خیت تارکحر ریس یبا بررس ،پرداخته

ـ  و یلـ ک تکـ حرن یابه  یبخش معنا به منظورآن، ۀ کحرمو عوامل  هاریف، مساهدا ییشناسا و ـ یب شیپ  ین

، یقـ یحق اسـت  یتیهـو  ،یانسـان ات یح یلکخِ ین علم، تارینظرانِ ا . از منظر عموم صاحبتسا آنة دنیآ

و قـاهر   یالت انسانیها و تما اراده از مجموع يمجزا یو خواست  ه ارادهک ـ ينه اعتبارو ـ   مستقل واحد و

ـ را هـا   انسـان  ،ر خـود یدر مس و گذر نموده یقیاز طر، ردهکز آغا ییجا ازدارد، غالب بر آنها  و م یا تسـل ی

 يمقصـد  سرانجام هـم بـه  و کند  مینش له و مثله یاب و سنگزرو و پرشتیت يها ر چرخیا در زیند و ک یم

 و كتـاریخ، محـر  ت کـ حرمعنـا و هـدف    فهـم ۀ چـ یتا از دراست  بر آنخ یتار ينظر فولسیرسد. ف یم

 ؟ردیـ گ یمـ  دن چگونه صـورت ین رفتن و بالیا هک دهد نشان آن، مقصود و غایت وت کحرن یاسازوکار 

بـه ابهـام و اجمـال ـ     هرچند ن را ـ  یواپس توان منزل یم ینونک چگونه از منازل ؟جاستک آن یینهاۀ نقط

سـرانجام،  و  ؟ریپـذ  ا چارهیر است یناپذ اجتناب یخیتار ا گذر از منازل و مراحل گوناگونِیآ ؟ردکر یتصو

، 1379، ينـوذر  ؛370ــ 368ص، 1385 اسـتنفورد،  ؛28ص، 1362 والـش، ر.ك: ( ست؟یچخ یتار كمحر

  ).19ـ7ص، 1358؛ سروش، 47ـ36ص، 1391، ي؛ رضو50و  24ص



   ۷ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

، سکمـار  ،وکـ وی، هگل، انتک، هردر توان به یم ،نظرند ن علم صاحبیه در اک یشمندانین اندیتر از مهم

ـ  ؛35ص، 1389 اسـتنفورد، رد (ر.ك: کـ  اشاره یب نیتوو  اشپنگلر ، 1375؛ ادواردز، 18ــ 13ص، 1362ش، وال

  ).1381 ،يمجتهد؛ 105–100و  23–22ص، 1391، ي؛ رضو60–58ص ،1379، ينوذر ؛22–18ص

 خيتار يا انتقادي يليتحلة فلسف

ن یـی ف و تبیبه توصـ  يانتقاد يا به گونه هک است» علمۀ فلسف«از اقسام  یکی تاریخ يا انتقادی یلیتحلۀ فلسف

ـ ، موضـوع، علم چیسـتی  مورخان پرداخته، یعلم يها تالش یشناخت یو هست ی، منطقیفلسف گـاه  یو جا تی

و  يمعرفـت بشـر  ۀ گذشـته) در هندسـ   يرویـدادها  ع ویو گـزارش وقـا  پژوهش  عه،(علم مطال تاریخ علم

 يهـا  نیـی بـودنِ تب  یعلمـ  يارهـا یهـا و مع  ، روشیمبـان از  آن درده و کر یرا بررس ر علومیارتباط آن با سا

 ،1391 ،يرضـو  ؛24، ص1358؛ سروش، 7- 3ص، 1375ان آمده است (ر.ك: ادواردز، یسخن به م یخیتار

  ).28–18ص، 1362 والش، ؛33و22، ص1389 استنفورد،؛ 375ص، 1385 ،استنفورد ؛51ص

 .ی.جیسـ ، شـات کاُ لکـ مای ،الینگوودکـ  .یج آر.عبارتند از: تحلیلی تاریخ ۀ فلسفترین فیلسوفان  مهم

، يرضـو  ؛91ــ 89و25ص 1379، ينـوذر (ر.ك:  والش. و.اچیدبل، پوپر ارلک، هکران، بارتولد نیبور، همپل

  .)1385 آبادي، علی صادقی ؛118ـ55و  51–50، ص1391

 بحثطرح ضرورت 

هـا و   بخش اعظم پژوهشکم  دستا یتمام  یو فلسف يرکف يربنایخ زیتار ينظرۀ مسائل مطرح در فلسف

 ينظـر ۀ به سؤاالت مطرح در فلسـف  يرکتب فکهر م ییگو پاسخة و نحواست  یالن اجتماعکقات یتحق

 يهـا  دهیـ ل پدیـ تحل یو چگـونگ  یشـناخت  جامعـه  يها يریگ م در جهتیعظ ییها خ، منجر به تفاوتیتار

ه کـ  يا هـر جامعـه   يبـرا  ،نـه ین زمیـ در ا یضرورت پـژوهش و بررسـ  . گردد یتب مکدر آن م یاجتماع

 امالًکـ شـرفت باشـد،   یمـال و پ کت بـه سـمت   کش و حریمردمان خو یات جمعیح يساز نهیدرصدد به

رشـد و   يبـرا  يا شـمندان در هـر جامعـه   ینده اک یتیریو مد يزیر نوع برنامه؛ زیرا واضح و روشن است

ت یریمـد  يبرا يرکتب فکه هر مک يا دهند و نسخه یشنهاد میمردمان آن جامعه پ یاجتماع اتیح یتعال

ـ بـه ا  یبستگ امالًکند، ک یعرضه م یجوامع انسان دگاهشـان  یتـب د کشـمندان و آن م یه آن اندکـ ن دارد ی

ر یر در جوامـع و مسـ  ییـ و عوامـل تحـول و تغ  خ یتـار  كمحـر چیست؟ نیـروي  خ یت تارینسبت به ماه

و ؟ قایلنـد زمینـه  ن یدر ا یانسان يها اراده يبرا یگاهیچه جاکدام است؟  و مراحل آن یتحوالت اجتماع

  ند؟ینما مین ییرا چگونه تب یرات اجتماعییو تغ ییایم بر پوکن حایقوان
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ـ  ا طور به عِیب تشو مذهویژه ـ   ـ بهتب اسالم  ک، ميرکاتب فکان میدر مسوي دیگر، از   یخـص، مبتن

ات یـ ح یینهـا ۀ خـاص از حلقـ   يریو تصـو  ،خیفرجام تاردربارة  يا ژهین ویترک، د»تیمهدو«شه یبر اند

 ينظـر ۀ تنگاتنـگ بـا مسـائل فلسـف     یارتباط يو اصول آن دارا یاز مبان ياریه بسکدهند  یارائه م يبشر

ـ نیع گریدکـ یبـا   خ،یتـار  ينظرۀ لسفو ف تیمهدوۀ شیمطرح در اندمباحث از  ياریبس واست خ یتار  تی

شـمندان  یعلمـا و اند  يریـ گ نـوع جهـت   کـه  اي گونـه  بـه  ،است آنها متفاوت یانیو ب یادب تنها قالبدارد، 

 بـارة در يمتفاوت و بعضاً متضاد يها نشیخ، منجر به بیتار ينظرۀ مسائل مطرح در فلسفبارة مسلمان در

ف مسـلمانان در  یو وظـا  یینهـا ۀ ن حلقیقبل از تحقق ادر دوران  یراسالمیو غ یت جوامع اسالمیوضع

اسـت   ن تفاوت و تضاد تا بـدان حـد  یا .ده استیژه گردین فرجامِ ویتحقق ا يبرا يساز نهیزمخصوص 

ن یتـر  ن و شـگرف یتر میاز عظ یکیه ک ـ»رانیا یانقالب اسالم«به نام  يا دهیپدباره درـ نمونه  ـ براي ه  ک

ـ ه اکـ معتقدنـد  شـمندان مسـلمان   یاز اند یبرخـ  است يخ بشریسر تاره سراکر و بلیتحوالت قرن اخ  نی

ۀ صـد سـال  چنـد  بسـا   چـه ر چند ده ساله و یو موجب تأخ يانقالب از اعظم موانع حصول فرجام مهدو

 يهـا در راسـتا   يسـاز  نـه ین زمیتر از بزرگ یکیانقالب را  نیگر اید يا عده ،! و در مقابلاستتحقق آن 

 ينظـر ۀ ق مسـائل مطـرح در فلسـف   یـ دق ین امر ضرورت بررسیا. دانند یم يهدوم یآرمانۀ تحقق جامع

  گرداند. یچندان مخ را دویتار

شـمندان  ین اندیتـر  آراء و نظـرات دو تـن از بـزرگ    یقـ یتطبصورت به حاضر ۀ ، مقالزمینهن یدر هم

از و شخصـیت  را بررسی کرده است. این دخ) یتار ينظرۀ نه (مسائل فلسفین زمیخ جهان اسالم در ایتار

در  ،گـر ید يو از سـو ن علـم آشـنایند،   یات مطرح در اینظران و نظر ات، مسائل و صاحبیبا ادب ،سو کی

و رونـد   شـمار مـی   بـه نـه  یدر هـر دو زم تادان ن اسـ ی، جامع منقول و معقول و از مبرزترینید علومة حوز

از مسـائل   ییهـا  در بخـش دو   . همچنین ایناست یفلسفـ   یقرآن ین باب، جملگیشان در ایاستدالالت ا

توجـه بـه جهـات     بـا رو،  ازایـن اسـت.  در تضـاد  گر یدکیدگاهشان با یو ددارند نظر  گر اختالفیدکیبا 

  خ باشد.یتار یفلسف يها پژوهشجهت راهگشا در  يا رو مقدمه شیق پید است تحقیاممزبور ۀ گان سه

  خيت تاريقت ماهيحق

حقیقـی،   موجودي» تاریخ«ن ادعاست که یخورد ا یه چشم مخ بیتار ينظرۀ ه در فلسفک يا تهکن نینخست

اي و خواستی، عزمی و آهنگـی، حرکتـی و محرکـی،     جسمی دارد و روحی، ارادهاست؛ زنده و متحرك 

ـ از د. و قانونی و نظامی ،ي و مسیري، مقصدي و هدفیأمبد هـویتی اسـت   داراي  »تـاریخ «شـان،  یدگاه ای



   ۹ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

گذرد و سـرانجام   از جایی آغاز کرده، از طریقی می ،یانسان يها اراده ه مستقل ازکـ  و نه اعتباريـ  حقیقی

 ).7ص ،1358 سروش،: كرسد (ر. هم به مقصدي می

  يمطهر ديدگاه شهيد

گونـه   همـان ـ   هکـ م یر شوکته را متذکن نینه الزم است این زمیدر ا يد مطهریشه دگاهید یبررس ازپیش 

آثـار و مکتوبـات بعضــی از   در  )173ـــ172ص، 1390، مصـباح (انـد  کـرده ح یتصــر مصـباح  علّامـه ه کـ 

ۀ زمینـ  درشان یا ایه آکد یآ یش میشبهه پ ،رو ازاینن نشده و ییتب امالًک، حدود و قصور بحث اندیشمندان

ۀ چنـد جامعـ   و وجود چنـدین  یعنی آیا به ؟»تاریخۀ فلسف«ۀ زمین یا در اند گفته  سخن» شناسی پویا جامعه«

یـا کـل    ؟رود تطورات و تحوالت تاریخی خود را دارد و به راه خود مییک هر کهقایلند مستقل و مجزا 

ـ  بـه گونـاگون   هـاي  جامعـه  هکدانند  واحد می حقیقیِد بشري را، از آغاز تا انجام، یک موجوۀ جامع  ۀمنزل

بـدون  ، رونـد  مـی  میـان  آیند و از می وجود که متناوباً به واحد هستندآن موجود ة دهند هاي تشکیل یاخته

 ؟زیانی برسانند به وحدت آن موجود نکهآ

 جامعـه  هـر ـ   گیرد می هم نام» ها ها یا فرهنگ تمدن یشناس جامعه«که گاهی ـ » شناسی جامعه پویایی«

 هـم  ها، روي جامعهۀ هم ،نظر فیلسوف تاریخ آنکه در کند، و حال را یک واحد مجزا و مستقل قلمداد می

ـ تطـور و تحـول مسـتمر و دا   حال که در » ریختا«نام  سازند به رفته، پیکر موجودي را می م اسـت. ایـن   ی

فـالن   ،یک مـورخ  یداشته و گاهانعکاس  زین انسانی و اجتماعی هاي مورخان علوم در نوشته ید حتیترد

فیلسـوف  «را  همان شـخص  يکند و مورخ دیگر یم معرفی» ها ها یا فرهنگ شناس تمدن جامعه«متفکر را 

  داند. می» تاریخ

از مباحـث   یدر بخشـ  شـان یه اکـ نیز وجود داشته و با وجود این يد مطهریشهتوبات کمن ابهام در یا

نمـوده  ابهـام اشـاره    نیبه همـ »  تاریخ تطورفرق میان تحول تاریخ و «و تحت عنوان  گرید یانیخود، با ب

 کیـ کتف ،شـان یا خـود  ياه در خالل بحث ،ن حالیبا ا)، 37ـ36ص ،15  ج ،1389 ،يمطهر :ك.ر(است

بـودن   يا اعتبـار یـ  یقـ یشـان در بحـث از حق  یا ،نمونـه راي ب .مینیب یبخش نم دو نیمطالب ا انیم یقیدق

ة دو واژبنـد ـ    کیـ در  یحتـ  یو گـاه ـ   ررکده و مکررا مطرح  ب آنیکترة خ، اصالت جامعه و نحویتار

 »خیتـار «و  »جامعه« ،شانیا از منظر ایگو که اي گونه به ،برد یار مک گر بهیدکی يرا به جا» جامعه«و » خیتار«

را  خیتـار  ينظـر  ۀصراحت فلسـف جا، به  کیدر  یحتجوامع است:  یشناس ییایند و بحث در پوزیچ کی

ه در کـ  یدرحـال  ،)378ــ 375ص، 2ج ،1389 ،يمطهـر  :ك(ر. شـمارد  یجامعـه مـ   یشناس ییایناظر به پو

۱۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

و جوامـع را  اسـت  خ یتـار  ينظـر  ۀه ناظر بـه فلسـف  کسازد  یمطرح م يا بحث را به گونه ،گریدجاهاي 

  انگارد. یم يخ واحد بشریتارة دهند لیکتش ياجزا

 خـورد  یبه چشم م زین مصباح علّامهلمات کنار هم، در کدر  »جامعه«و  »خیتار«ة البته استعمال دو واژ

را آغاز بحـث، موضـع خـود     در مصباح علّامهاما . است اتخاذ شده هیرو نیرو هم شیپ ۀمقال در ،و بالتبع

 ينظـر ۀ فلسـف  یبررسـ از  ،جامعـه  يایپوۀ ه پرداختن به جنبکرده ک حیروشن نموده و تصر نهیزم نیدر ا

ـ ا شـمندان یاز بـاب مماشـات بـا اند    شـان یاستعمال توسط ا نوع نیاروي،  بدین. است تر یمنطق خیتار  نی

  ست.آنها یانیدر قالب ب ها دگاهیدۀ و عرض عرصه

جامعـه را  خ، اصالت یت تاریو ماه یستیاز چدر بحث  يمتعددجاهاي در  يد مطهریشه ،در هرحال

ـ کاز تر هکـ نیا نیآن، در عـ  ه درکـ است  ژهیوترکیب جامعه یک ترکیب مطرح نموده و معتقد است:   بی

طبیعـت،   ،یقـ یه خـود وحـدت حق  کـ  دیآ یم دیپد» انسان الکل« ای» جامعه«به نام  يدیافراد، موجود جد

عاطفه، مسئولیت، طاعـت، معصـیت،    ،ر، احساسکروح، کیان، شخصیت، حیات، اجل، وجدان، شعور، ف

 را از دسـت  تشـان یافـراد هـم اسـتقالل و آزادي و هو    ،حـال  نیدر عـ  ،دارد ادافـر  يورا یثواب و عقاب

کننـد؛   ل قیـام کـ ۀ توانند بر ضـد جامعـ   از استقالل برخوردارند که حتى مى يا دهند و از چنان درجه نمى

ـ   اقعـاً خدمت خـود دارد و و  فرماست که افراد و اجزا را دریک روح بر جامعه حکم هکنیعین ا در یعنی

 ـ باشـد  هر فرد حکم یک سلول را دارد، اما چنین نیست که شخصیت فرد بکلـى نـابود شـده   ـ   نه مجازاً

ة دهنـد  بلکه عناصـر تشـکیل   ـ طبیعى شخصیت عناصر اولیه دیگر هیچ نقشى ندارد که در مرکبات آنچنان

عین اصـالت   اصالت فرد در«شود  مى ینمندند که ا و آزادى و استقالل بهرهاز نوعى شخصیت  زین جامعه

 ؛55 ص ،15 ج ؛345- 336 ص ،2 ج ،1389 ،يمطهـر : ك(ر.» عین اصالت فرد اصالت جامعه در«و  »جامعه
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  ند:ک ین استدالل میچن ،شیخو ين مدعاییدر تب يد مطهریشه

ثـرت در  ک یتر بـرود، نـوع   باال يب به لحاظ اشتداد وجودک، هرچه سطح مریقیدر مرکبات حق، اوالً

ست، امـا  اجزا يورا يو موجود یقیحق يواحدشده  بِ حاصلکه مرکنین ایو در عآید،  می دیوحدت پد

دهنـد؛ و   یمال از دسـت نمـ  کتمام و  طور بهشان را  و استقاللکنند  میت خود را حفظ یهو ياجزا تا حد

در رو،  ازایـن ابـد.  ی یز شـدت مـ  یت اجزا نیاستقالل و هو يابد، بقایب شدت کمر يودوجۀ مرتب قدرهر

 یدهنـده بـاق   تشـکیل  ياز اجـزا  يا چ اثر و نشانهیگر هیمرکبات جمادى، به صرف تحقق یک ترکیب، د

از وحـدت حقیقـى و حیـات واحـد،      يدر عین برخوردار ی، هر نفس نباتیبات نباتکماند. اما در مر ینم



   ۱۱ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

ۀ فـ یدام وظکـ ه هرکـ متفـاوت اسـت   تولید نسل و سه دسـتگاه  ة رشد و قوة تغذیه، قوة نوع قوواجد سه 

ه نسـبت بـه اصـل حیـات     کـ ن آنیگر مجزاست؛ یعنى قوا در عیدکیو اعمالشان از دارد بر عهده  يا ژهیو

 ۀز نسبت به یکـدیگر برخوردارنـد. در مرحلـ   یف نیاستقالل ضع یتابع مطلق هستند، از نوع ،نفس واحد

 يعـالوه بـر قـوا    یوانینفس حزیرا ن جدایى قواى مختلف از یکدیگر آشکارتر است؛ یعد، در حیوان اب

مجزا و مخصـوص بـه خـود     يعضو يز دارایواجد یک سلسله قواى دیگر هم هست و هر قوه ن ،ینبات

ه هم خودش و هم فعلش و هم عضو مخصوصـش  کچشم است  یینایبة ظرف قو ،مثالً است؛در جسد 

ن یزبان و بـه همـ   ییو ظرف چشا ،گوش ییشنواة قوا و اعضا و افعال آنها جداست و ظرف قور یاز سا

هـم   یوانیـ ب نفـس ح یـ کدر تر ،نیدارد. بنـابرا  یرد متفـاوت کعضو مخصوص و عمل يا هر قوهصورت، 

ت یـ هو يثرت و بقـا کن یا ،ن حالیاما در ع .ارترکآش ت اجزایهو يز و بقایشتر است و هم تمایثرت بک

يدتریه از وجـود شـد  ک ـ. اما در انسان  کندوارد  يا ب خدشهکمر یقیه به وحدت حقکست ین يبه حد 

ي ه تمام قوا و اعضـا کنین ایشود و در ع یدتر میثرت و استقالل اجزا باز هم شدکن یا ـبرخوردار است  

یـم  داا یـ ه گوکـ اسـت   يز به حـد ینند، اما استقالل و تماک ینفس واحد عمل م کیر ی، تحت تدبربط ذي

گر قـرار  یدکـ ینـار  کمتنـاقض در   امالًکـ  يبرقـرار اسـت و امـور    یانسـان   نفس يان قوایم یدرون ینزاع

ـ ا ـدتر از انسـان اسـت    یتـر و شـد   وجود، تکامل یافتهۀ که باز هم مرتبـ  سرانجام در جامعه. اند گرفته ن ی

  گردد. یارتر مکتر و آش ل، واضحکبِ کاجزا در ضمن مر یثرت در وحدت و استقالل نسبک

را از  ترکیب حقیقى آن است که اجزا استقالل کامل خـود ۀ م که الزمیریپذ یاگرچه ما هم مرو،  ازاین

فـردى آنهـا و بـا اسـتقالل نسـبى      ة و با ارادها  انسان اما روح حاکم بر جامعه با روح فردى، دست بدهند

جامعـه   یلکستد و برخالف روح خودش بایۀ که فرد بتواند حتى در مقابل جامعمنافاتی ندارد  شان فردى

و زبان و بسـیارى از آداب و سـنن و   ندارد استقالل کامل چه در مقابل جامعه فرد اگر ،نیند. بنابراکعمل 

بـه نـام جبـر     يزیند، اما چک یافت میو حتى عقاید مذهبى خود را از جامعه درها  سلیقهو  ها علوم و ذوق

ـ تواننـد آنهـا را تغ   و مىنیستند هاى جامعه مجبور  افراد در مقابل دادهندارد و وجود  یاجتماع و دهنـد  ر یی

 ،2ج ،1389مطهـري،  : ك(ر. نندک اریخود اخت يبرا يگرید هاي هدیو عقها  سلیقهزبان و آداب و رسوم و 
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ـ معـه. در ا وجود دارد دالّ بر حقیقـى بـودن ترکیـب جا    يآیات متعدد ،دیدر قرآن مج ،اًیثان ن دسـته  ی

د یشـه ه از منظـر  کـ ــ   امـت  يداده و بـرا   و نه افراد را مخاطب قرارها  امت یو تعال كتبار يات، خدایآ

وجود، اجل، کتاب و سرنوشـت، قـانون و سـنت، شـعور و فهـم، عمـل،       ـ  است »جامعه«همان  يمطهر

۱۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

تلْک أُمۀٌ قَد خَلَـت لَهـا مـا    : «دیفرما یبقره مة سور 134 ۀیدر آ ،نمونهبراي است.   لیطاعت و معصیت قا

 تبکَسو تُمبما کَس لَکُملُونَومعا کانُوا یمئَلُونَ عـ نها  امت از افراد، يه جداکه داللت بر آن دارد ک» ال تُس ز ی

ـ   و«  د:یفرما یاعراف مة سور 34 در آیه .تاب هستندکت و حساب و یطاعت و معص يدارا ـۀٍ اجکُـلِّ املٌ ل

هـا،   فه، دال بر حیات و اجل داشتن امتیشریۀ ن آیه اک» الیستَقْدمونَوفَاذا جاء اجلُهم الیستَأْخرونَ ساعۀً 

مـۀٍ تُـدعی إِلـی    اُکُـلُّ  «چنین آمـده اسـت:   نیز جاثیه  سورة 28در آیه  .ات و اجل افراد استیاز ح يجدا

ـ فرما یمـ   انعـام  ةسـور  108ه یدر آ هاست. امت ينوشت براه دال بر وجود کتابِ عمل و سرک» کتابِها د: ی

دارد کـه   یپسند و ذوق خاص ،معنایش این است که هر قومى طرز تفکر  هک» کَذلک زینّا لکُلِّ امۀٍ عملَهم«

ـ  کـ آن اسـت  ة دهنـد  ن امر نشـان ید و ارس ح مىینظر خودش پسندیده و صح فعلش به بـراى   یه هـر امت

مـنْهم امـۀٌ   «فرمایـد:   مـى سوره مائـده   66قومى از یهود در آیه ة دربار. دارد يا ژهیفهم و خودش شعور و

از جمـع  سخن  ،هیه در هر دو آک»  امۀٌ قائمۀٌ یتْلونَ آیات اللَّه«فرماید:  عمران مى آل 113و در آیه » مقْتَصدةٌ

ـ فرما یمهم ه رعد کسوره مبار 11 هیآافراد.  کت کدارند و نه ت ین صفتیه چنکاست  یخاص انَّ اللَّـه  «د: ی

ن یز مشـمول قـوان  ینها  امت از افراد، يه جداکن است یه دال بر اک»  یغَیروا ما بِانْفُسهِم  یغَیرُ مابِقَومٍ حتّى ال

یـل اسـت.   ت قایها شخص ملت يبرا میرکه قرآن کنیاست از ا يا نشانه ن خودیهستند و ا يا ژهیو سنن و

هـا   امـت  و مخاطـب،   امت مطرح اسـت ۀ ه مسئلکبل ،فرد مطرح نیستۀ مسئلهم گرى یآیات متعدد ددر 

دیگـر  هـاى   امـت  آموزى براى درسۀ مای عنوان به ـ نه افراد پیشین ـ پیشینهاى  امت هستند و سرگذشت

  ).790–785ص همان،: ك(ر. شود ذکر مى

  کنیم: مینجا به آنها اشاره یه در اکت قابل توجه اسنکته  چند يد مطهریشهش یفرماخصوص در 

 در شـان یا نمونـه، براي . استو مخدوش  زیآم تناقضگاهی  نه،یزم نیا درد یشهۀ عالم انینوع ب، اوالً

به تحقق هویـت   ه منجرک دندان یم یقیحق بیکتر کیدر جامعه را ها  انسان بیکتر هکنیا نیع در جا کی

ه کـ کنند  می حیاما تصر ،گردد مىـ د  هستن ن افراد اجتماعکه هماـ مرکب   ياجزا يبرا يجدید و صورت

 هـا در  که کثـرت  ،یک واحد واقعى عنوان به» انسان الکل« شود و وحدت نمى کثرت تبدیل به ،وجه هیچ به

اعتبـارى و   وجـود  و صـرفاً است همان مجموع افراد  »انسان الکل«ه کندارد، بل وجود ،باشد او حل شده

 حیتصـر  شـان ی، اگفتـه شـد  بـر آنچـه    بنا هک یدرحال ،)338ص ،2ج ،1389هري، مط :ك.ر( انتزاعى دارد

طبیعـت، روح، کیـان، شخصـیت، حیـات،      ،یقیخودش وحدت حق» انسان الکل« ای» جامعه«ه ککنند  می

 افـراد  يورا یعقـاب ر، احساس و عاطفه، مسئولیت، طاعت، معصـیت، ثـواب و   کاجل، وجدان، شعور، ف

کننـد   مـی  حیتصـر  ن مضمونیبه ا ،ب آنیکترة ت جامعه و نحویبحث از ماه درجا  دو در نیهمچندارد. 



   ۱۳ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

هـاى جبـرى    مقابـل داده  دهد، ولـى حتـى در   او مى انسان را جامعه جبراً به یتیخیلى از ابعاد شخص«ه ک

 گـاهی بزرگـوار   دیشـه  ایـ ه آک ستیه مشخص نک» کند دارد که اینها را از خودش طرد اختیار زیجامعه ن

 در هکـ نیا ایاست؛  موارد مخدوش نیا در یانسان اریاخت ،صورت نیا ه درک، هستند یاجتماع به جبرقایل 

بـه زوال   منجـر  گاه چیه يریرپذیتأث نیاما ا رد،یپذ یم ریاگرچه انسان از جامعه تأث هکاست  معتقدهمه جا 

ـ تعب »یاجتمـاع  جبر«به  ریتعب ،صورت نیا ه درک گردد، ینم يفردة امل ارادک  :ك.ر(سـت ین یحیصـح  ری

ـ از تعب یبـودن برخـ   مخـدوش  نیا. )793–792و  772ص ،15ج همان، ،1389 ،يمطهر از  یناشـ  راتی

 علّامـه  دگاهیـ د نیـی در تب ،ادامـه  ه درکـ جامعه اسـت   یشناخت و اصالت روان یفلسف خلط بحث اصالت

 شـان یازمینـه هرچنـد    نیه در اک 130–129ص ،15ج همان، :ك.ر نیهمچن( شود یم آن اشاره به مصباح

 یشـناخت  ه اصـالت روان کـ امالً واضح اسـت  کطرح نموده، اما  یرا در قالب بحث از اصالت فلسفمسئله 

  .)است مدنظر بوده

زیـرا  است؛  یسخن باطل یبه لحاظ فلسف ،یب نفس انسانیکترة نحوة دربار يد مطهریشه سخن ،اًیثان

ـ   نفس آدمی موجودي است واحد و بسیط ب، شـئون، قـوا و نیروهـاي    که در عین بسـاطت، داراي مرات

دارد تنهـا نفـس    تیواقع یآنچه در عالم هست». القُوي النَّفس فی وحدتها کُلُّ« ،یفن ریو به تعباست متعدد 

از  يانتزاعـات متعـدد   یشئون و ظهورات متعدد است، ذهن آدم يدارا نفس نیاما چون ا ر؛یغ الاست و

اسـت  ذهن  ۀدر مرتب و ياعتبار استقالل قوا صرفاًرو،  ایناز. کند میلحاظ  شیبرا يثرکمت يو قوادارد آن 

بـه اصـالت    لیـ هم قا توان ینم ،نیندارد. بنابرا شئون وجود يذ طیجز نفس واحد بس يزیدر خارج چ و

 افـراد  بیـ کچنانچـه تر . دانسـت  یرا باق يفرد تیافراد بود و هم استقالل و هو یقیحق بیکجامعه و تر

ه همـان جامعـه   ک میدار یقیوجود واحد حق کیدر عالم خارج تنها  ،صورتآن  در باشد یقیحق یبیکتر

  بود. خواهدـ  ینیعو  یو نه واقع ـ یو ذهن یانتزاع يامر صرفاً است و وجود افراد و استقالل آنها

 يد مطهـر یشـه مورد استناد  اتیه آک دیگرد روشن خواهد مصباح علّامه دگاهید انیبا ب ،ادامه در، ثالثاً

روي،  بـدین . سـت ا انطبـاق  دو قابل بوده و بر هر دانستن جامعه سازگار ياعتبار ای لیاصۀ ینظر دو با هر

  .ندک ینم را اثبات هیدو نظر نیا از دامک چیه نفسه یو فنیست  یمستقل لیدل اتیآ نیا

  مصباح علّامهدگاه يد

، یاصـالت حقـوق  ۀ طـ ین بحث به سـه ح یا يبند می، با تقس»اصالت فرد و جامعه«در بحث  مصباح علّامه

ـ یتـر  ن و مهـم یتـر  یجامعه، با طرح و رد اساسـ  یو اصالت فلسف یشناخت اصالت روان ن بـه  الیقـا ه ن ادل

۱۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

را  یآن از افـراد انسـان   یقـ یب حقیک، ترکردهار کجامعه ان ين نوع اصالت را برایجامعه، ا یاصالت فلسف

  کند: میح یتصر ،)95–84و  53–46ص ،1390، : مصباحكر.مخدوش انگاشته (

انفعالِ متقابلِ افراد اجتماع اسـت کـه البتـه     و تأثر و فعل و کند، تأثیر می این قسم استدالالت اثباتۀ نچه همآ

جانبـه   عمیـق و همـه  هرچند  انسانی تأثیر و نفوذ افراد اجتماع در یک فرد[اما] مورد شک و انکار کسی نیست. 

 بـر پدیـد  ل که همکاري و تعاون افراد هم دا کرد؛ چنان درا تجویز نخواهها  انسان باشد، حقیقی دانستن ترکیب

  ).91ص ،(همان بودد اشد، نتوانب که آثار مخصوص به خود داشته» جامعه«نام  به آمدن موجودي حقیقی

 هـاي  هـا و خواسـته   ها، باورها، احساسـات، گـرایش   هاست و اندیشه یکایک انسان دارد آنچه واقعاً وجود

 .)90ص همان،ن (از آناهریک 

  ند:ک یاشاره مموضوع  به دو ،شیخو يشان در رد اصالت جامعه و اثبات مدعایا

، ياریل بـود. در مـوارد بسـ   یـ جامعه تفـاوت قا  یو اصالت فلسف یشناخت ان اصالت روانیمباید  ،اوالً

جامعـه   یشـناخت  آنها اصالت روان يه مؤداکاند  دهکرمطرح هایی  لجامعه استدال ین به اصالت فلسفقایال

از  هکـ و حـال آن ، جامعه بوده یننده مقصودش از استدالل، اثبات اصالت فلسفک ه استداللک یدرحال ،است

و این کـاري اسـت کـه     را استنتاج کرد  فلسفی آن» اصالت«توان  شناختی جامعه هرگز نمی روان» اصالت«

  .)52ـ49ص: همان، ك(ر. اند بسیاري از متفکران اجتماعی کرده

در زبـان فارسـی امـروزي و دومـی در      یاول، که »مجتمع«و » جامعه«عربی ۀ لمک یک از دو هیچاً، یثان

گروهـی  «و این کتاب شریف براي رساندن معناي  نرفته کار کریم به است، در قرآن جدید متداول عربی

بـار)،   383( »قـوم «از: عبارتنـد  ترتیب کثرت اسـتعمال   که به دیگري استفاده کرده از کلمات» ها از انسان

کلمه از کلماتی هستند کـه   این پنج). بار 5( »ناس«و بار)  56» (قریه«بار)،  64( »امت«بار)،  240( »سنا«

اي کـه از بررسـی    نتیجـه امـا   شـوند.  تلقـی » جامعـه «ۀ لمـ ک، معـادل  برخی جاهـا  درکم  دستتوانند  می

، اسـت  نهـا ملحـوظ  موارد استعمال آ ن است که آنچه درای ،دوش یم ها حاصل قرآنی این واژه يکاربردها

جهـت  هـا   انسـان  میـان تعـدادي از   اینکـه بتـوان در   صرف کریم به فقط معناي لغوي است و بس. قرآن

» امـت «یـا  » قوم«و  خواند می» اناس«یا » قریه«یا » تام«یا » ناس«یا » قوم« کرد، آنان را یک وحدتی اعتبار

ـ     دانستنِ . انگـارد  د عنصـر مشـترك معـین نمـی    یک گروه از آدمیان را در گرو تحقق یـک یـا دو یـا چن

 یـک  و دانستن تعدادي از مردم تابع رأي و نظر خود ماسـت » امت«یا » قوم«قرآنی،  از دیدگاهروي،  بدین

دو یـا   لحاظی دیگـر،  به دانست و» تام«توان یک  یک لحاظ می را بهها  انسان گروه معین و مشخص از

ـ  ،وحدت خـود  يبرا خارجی نیست که عینیِ یک امر» امت« ،»امت«چند   داشـته و  ینیوکـ ت كمـال  کی

ـ هـاي   اسـتعمال  ،نی. بنابراباشد داشته عقلی ما تعین و تشخص و وجود مستقل از ذهن ما و لحاظ  یقرآن



   ۱۵ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

ـ یف داشتنِ مستعملٌ یقیت و وحدت حقینیقت و عیدال بر حق ،وجه هیچ به لماتکن یا  یه آنها از منظر قرآن

  .)124–97ص ،همان: ك(ر. ستین

دال بر وجود اجل، کتاب و سرنوشت، قانون و سنت، شـعور   یه به گمان برخک یاتیدسته از آ اما آن

دام کـ  چیهـ  مصـباح  علّامـه از منظر است ـ  از افراد  يجداها ـ   امت يو فهم، عمل، طاعت و معصیت برا

شـعور و   يدارادرست که هر امتی ۀ از این مقدم ،اوالً؛ زیرا امت ندارد یت و وجود خارجینیبر ع یداللت

تـوان بـه ایـن نتیجـه      فقط می است، بیش یکسان کما شناختیِ هاي حقوقی، اخالقی و زیبایی ارزشفهم و 

 یسـان کین یـ و ادارد تأثرهـاي متقابـل وجـود     و انفعال و تأثیر و میان اعضاي هر امتی فعل رسید که در

 و ایـن کـنش  امـا  گـر اسـت.   ید یافـراد از برخـ   ید برخیواحد و تقل تربیتو  تعلیم از نظام یناش صرفاً

موجـودي   ،شـده  هم ادغـام  شود افراد انسانی در ها و تقلیدها هرگز موجب نمی يپذیر ها و تلقین واکنش

بر روح فردي خـود، صـاحب یـک روح     عالوه آنهاکدام از  یا هرآید پدید  »امت«نام  حقیقی و واحد به

 .)107ـ106ص: همان، ك(ر. جمعی نیز بشود

مسـتلزم  ـ مائـده    66ا یسوره اعراف  159 ۀیر آینظـ استناد  محل ات یاز آ یبرخدربارة  ن ادعایااً، یثان

 بـه  داري و دعـا و مناجـات و امـر    زنـده  بآن گروه از مسیحیان و یهودیان که اهل شـ  که مثالً، آن است

 و ندشـ اب اتحاد یافتـه  ،هگشتند، با همدیگر ترکیب هست منکر و مبادرت به کارهاي نیک از معروف و نهی

 خیو در طـول تـار   در چهار سوي عالم که درحالی ،م باشدکآنها حاۀ یک روح واحد شخصی بر مجموع

ـ ن دیگرکـ یفقط در امور و شئون زندگی اشتراك و ارتباط ندارند، بلکه حتی از وجـود   اند و نه پراکنده  زی

 .)106ـ105ص: همان، ك(ر. امال واضح استکمسئله  نیه فساد اک خبرند بی

قـرآن  ؛ زیرا توان نتیجه گرفت که وجود عینی و حقیقی دارد نمی زین از اینکه هر امتی کتابی دارد ،ثالثاً

ل بـه  یقا ياحد که درحالی ،)18و  7 :نیاست (مطففکرده ر کواحد ذ یتابکا ابرار هم یفجار و  يد برایمج

ه، رنـگ، نـژاد، زبـان، دیـن و     خلقت دنیا، متعلق به هر جامع يبتدا تا انتهااز اا ابرار یه فجار کست ین نیا

نـام   و موجـودي عینـی بـه    افتـه ی ترکیب و اتحـاد حقیقـی  گر یدکیبا  مذهب، و مکان و زمان که باشند،

  .)111ـ110ص: همان، ك(ر. آورند پدید می »ابرارۀ جامع«یا » فجارۀ جامع«

نسـانی چیـز   جز یکایک افراد ا ،واقع بهترین دلیل بر اینکه امت وجود عینی ندارد و در ،رابعاً

هـاي جمـع    به فاعـل  و اوصاف افعال ۀدیگري موجود نیست، این است که در آیات مذکور، هم

آن اسـت کـه افعـال از یکایـک     ۀ و این نشان ،هاي مفرد مؤنث نه به فاعل ،مذکر نسبت داده شده

ـ  زند، نه از خود امت، بـه  اعضاي امت سر می : همـان،  ك(ر. یـک موجـود حقیقـی مسـتقل    ۀ منزل

۱۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ـ  به استنادات مصباح علّامههاي  از پاسخ یلیتفص اطالعراي ب؛ 105ص بـه اصـالت   یالن قـا  یقرآن

  ).124ـ104جامعه، ر.ك: همان، ص یفلسف

  ند:معتقد مصباح علّامه ،نیبنابرا

اند که اگر ارتباطات و مناسبات متقابل خاصـی بـا یکـدیگر     افراد انسانی تنها عینی دارد آنچه وجود حقیقیِ

ـ » جامعه«شان عنوان  آن، بر مجموعه اساس شوند که بر اعتباري می تیداراي وحد بیابند شـد.  د اطالق توان

  معناي فلسفی ندارد. وجود، وحدت و شخصیت حقیقی و عینی به» جامعه« ،فلذا

  کنند: میح ین اصالت بوده و تصریر اکمن ،یق اولیز به طرین »خیاصالت تار«شان در بحث یازمینه، ن یدر هم

 ظرف تطورات افراد و جوامع، قابـل منزلۀ  بهو تنها ندارد واقعیتى  ،یک موجود واحد شخصىۀ منزل بهتاریخ 

 .)179 و 172ص همان،: ك(ر. قبول است

  خيجامعه و تار يقانونمند

 خیتـار  لسـوفان یفو دارد  تاریخ به قانونمنـدي تـاریخ اعتقـاد مؤکـد     ينظرۀ فلسف ،شدذکر ه کگونه  همان

ـ ا فهـم معنـا و هـدف    و ،از گذشـته تـا حـال    يبشـر  خیت تارکرحر یس یبا بررس تا ندبرآن ت، کـ حرن ی

 ،لهین وسـ یو بدکنند را استخراج سازوکار ن ین این مبیده، قوانکرشف کرا  آن بر مکحافرایند  وسازوکار 

ۀ ن مسـائل مطـرح در فلسـف   یتـر  یاز اساسـ  یکـ یروي،  بدینند. یشف نماکت را کن حریت اینده و غایآ

ـ ؛ سـت الگو يو دارا مدار قانون ،مند نظام خیتار تکحر ایآه کت خ آن اسیتار ينظر  يرویـدادها  هکـ نیا ای

صـرف  تصـادفی  و تعاقـبِ  اتفـاقی  جـز ترتیـب    يو چیزرد منسجم ندا یو طرح یعقالن ینظم یخیتار

  نیست؟ عیحوادث و وقا

  يمطهر ديدگاه شهيد

 یمـا در صـورت   نـد: ته و معتقددانسـ  ییمبنـا  یرا بحثـ  »خیجامعه و تـار  يقانونمند«بحث  يد مطهریشه

وجـود و   ه معتقـد بـه اصـالت   کـ م، ییخ سـخن بگـو  یجامعه و تار يخ و قانونمندیتارۀ م از فلسفیتوان یم

شـد جامعـه    یتوان مدع یه مکن صورت است یو تنها در ا ،میخ باشیجامعه و تار يمستقل برا یتیشخص

ن و سـنن مخصـوص بـه خـود     یقوان يدارا ، خودیافراد انسان کت کم بر تکن حایاز قوان يجدا خیو تار

حیـات و روح و   یکـ یه کـ بـوده  » من«دو حیات، دو روح و دو  يدگاه، انسان داراین دیهستند. مطابق ا

جمعى که مولـود  » من«، روح و  حیات يگریو داست  یشناخت ن روانیوم قوانکفطرى است که مح» من«

 .یزندگى اجتماعى بوده و مقهور سنن اجتماع



   ۱۷ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

در  میبـدان  ياعتبـار  يخ را امـور یو جامعه و تاراست ه اصالت تنها از آن افراد کم یعتقد باشاما اگر م

ز یـ خ و نیتـار ۀ فلسـف مسـئلۀ   ،زندگى تنها از آنِ افـراد اسـت و نـه از آنِ جامعـه و بـالطبع      ،این صورت

 ،2 ج ،1389 ،يمطهـر : ك(ر. گردنـد  یموضـوع مـ   يبـه انتفـا  ۀ خ، هـر دو سـالب  یجامعه و تار يقانونمند

  ).851، ص15 ج ؛346–345ص

د یشـه  ،عت مسـتقل داشـتن آن)  یت و طبیجامعه و هو یقیدگاه (اصالت و وجود حقین دیبر ا یمبتن

خ در یجامعـه و تـار   يرا برا ینیتوان قوان یو ماست صادق  يا هیقض» جامعه يقانونمند« ند:معتقد يمطهر

ـ لکه از کـ گرفت  نظر  ،سـو  یـک ه از کـ مـر هـم آن اسـت    ن ایـ ت و شـمول برخـوردار باشـند. علـت ا    ی

از . کننـد  مـى عمل سان کیبه صورت در شرایط مساوى، ها  انسان هستند وها  انسان تاریخة وجودآورند به

 یمشـابه انسـان   يج رفتارهای، نتا»یجوز و فیما الیجوز واحد حکم االمثال فیما«ه کآنسبب  هب ،گرید يسو

اسـت. بـه    »خیجامعـه و تـار   يقانونمنـد « يبـه معنـا   نیو ااست سان کی ییها دهی، پديط مساویدر شرا

ـ ن یسازند و افراد انسان یم یخ و جامعه را افراد انسانیه تارکرو  گر، ازآنیعبارت د هـا و   ز در تمـام زمـان  ی

ـ تغیسـانِ ال کیت ثابت یعت و ماهیطب يها دارا انکم  يسـان، رفتارهـا  کیط یدر شـرا  ،نی، بنـابرا هسـتند ر ی

حکمشـان در آنچـه جـایز و     امورى که مشابه یکدیگرند بعد، چونۀ در مرحل .ندز یاز آنها سر م یمشابه

در  یمشـابه انسـان   يرفتارهـا  یج اجتمـاع ینتـا روي،  ند، بدینرواست و در آنچه نارواست مانند یکدیگر

 تعمـیم خ و یتـار  يتـوان از قانونمنـد   یمـ  ،سـبب ن یسان خواهد بود و به همکی یجی، نتايط مساویشرا

  ).170ـ168ص ،15ج همان،: ك(ر. تگف سخن یتاریخ

خصـوص  در  م االمثـال) ک(ح کلى نکه این اصلآ وجود با هککنند  میح یته تصرکن نیشان به ایالبته ا

و دارد تفـاوت   کیـ گـر علـوم   یخ بـا د یعلم تـار  ، اماکند مى صدق سانکیصورت تاریخ و غیرتاریخ به 

ـ پ یتمـال احۀ جنبـ  کین علم، یمطرح در ا يایگردد قضا یمموجب ن یهم ن یم قـوان یو مـا نتـوان  کنـد  دا ی

ۀ را به صورت صددرصـد بـه همـ   شده  کشفن یا قوانیو کنیم شف کمال کرا به صورت تمام و  یخیتار

 پیچیـده  بغـرنج و و ایـن موضـوع،   بوده » انسان«موضوع تاریخ ه کاست  نیتفاوت ا ،میم بدهیموارد تعم

گـاه بـه   کـه   اي گونـه  ، بـه تردشـوار  ت عالمموضوعا ۀاز همم بر آن کام حاکشف و شناخت احکو است 

  .دیآ یدرم یک کالف سردرگم صورت

ـ یب شیو پـ  یخین تـار یدر شناخت قوانروي،  بدین شـف  ک، مـا تنهـا قـادر بـر     یحـوادث اجتمـاع   ین

ـ  یتـوان  یز مـ یـ زان نیـ و به همان مهستیم ها  دهیات پدیمقتض ـ یب شیم آنهـا را پ  ص همـان، : ك(ر.کنـیم   ین

  ).842و  172ـ169

۱۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

  ته قابل توجه است:کدو ن يمطهر دیشهوص فرمایش خصدر 

 یحقـ  سـخن  خیبر جامعه و تار مکحا نیشف قوانکفرایند  یدگیچیپبارة در شانیااگرچه سخن  ،اوالً

اسـت،   یانسـان   ه موضـوع آن نفـس  کـ  یدر تمام علوم ونیست  خیبه تار منحصر یدگیچیپ نیو ا ـ است

ه کـ آن باشـد   تربه نبوده و یو فن قیچندان دق ،باب نیا در شانیا ریاز تعاب یبرخبسا  چهاما  ـ دارد انیجر

و  یخیتـار  نیقـوان  ـه همان انسـان اسـت    ک ـ خیتار موضوع یدگیچیبه علت پ«دست را  نیا از يریتعاب

 بـه  »شـود  یمـ  آنهـا وارد  بر یاستثنائات يدر موارد بوده و یصورت احتماله ه بکهستند  ینیقوان ،یاجتماع

 یمنتهـ  ،یو اجتمـاع  یخیتـار  نیقوان ةزمطالعات ما در حو«ه ک مینک عبارت بسنده نیبه او تنها یم نبر ارک

ما نسـبت بـه    یتنها موجب آگاه وگردد  نمی یخیو تار یاجتماع يها دهیپدۀ تام و علل نیقوان شفکبه 

شـف  ک؛ زیـرا  »گـردد  یمـ  ـو فقدان موانـع    طیو وجدان شرا اتیاعم از مقتض ـ علل نیا ياز اجزا یبرخ

ـ  اسـتثنابردار و  تواند ینمشده  کشفو قانون است  دهیپد کیۀ تام شف علتک ياعنم قانون به محتمـل   ای

ه مـا  کـ گمانِ آن باشـد  جایی  چنانچه در ،نیباشد. بنابرا نینچنیا تواند یتامه نم ه علتکگونه  همان ؛باشد

امـا آن قـانون    م،یا دهکر شفکرا  دهیتحقق آن پدۀ علت تام ،گریعبارت د و به دهیپد کیبر  مکقانون حا

ه آنچه قانون و علـت  کآن است ة دهند نشان نیآن وارد باشد، ا بر یاستثنائات ای و بودهصورت محتمل  به

، عوامـل  آنچه کشف شـده بر  و عالوهاست ه جزءالعله کشده، قانون و علت تامه نبوده و بل تامه پنداشته

  .ستا لیدر علت دخ زین يگرید

ه کـ  ینییتب بر اساسوجود ندارد و  يا آن مالزمه یجامعه و اصالت فلسف یقیحق يندان قانونمیم ،اًیثان

بـودن جامعـه و    ياسـاس اعتبـار   بـر  یه حتـ ک دید میآمد، خواه خواهد مصباح علّامهنقل از  در ادامه به

  .سخن گفتدو مقوله  نیا م برکحا نیاز قوان توان یم زین خیتار

  مصباح علّامهدگاه يد

 و تنهـا  نـدارد  واقعیتـى  شخصـى  واحـد  یـک موجـود  منزلۀ  به ه تاریخکند ک ید میکتأ مصباح علّامه ،اوالً

بحـث از   يه به جاکتر آن است  حیصحبنابراین، است.  قابل قبول جوامع، و افراد تطورات ظرفمنزلۀ  به

 و تحـول جوامـع سـخن    ییایـ م بـر پو کحـا  یقـ ین حقی، از قوانيات بشریح یلکخ یم بر تارکن حایقوان

 ).ی، پاورق172ص ،1390، مصباح: ك(ر.وییم بگ

توان بـه وجـود    میوجود ندارد و  يا آن مالزمه یجامعه و اصالت فلسف یقیحق يان قانونمندیم ،اًیثان

بـر ارتباطـات    معنـاي قـوانین حـاکم    اجتماعی، بـه  به قوانین ،حال عین درو  نداشت حقیقی جامعه باور



   ۱۹ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

هرچنـد   اسـت کـه   این نکتـه نهفتـه   مطلب در بود. سرّ ، قایلجامعهگوناگون ها و قشرهاي  متقابل گروه

هـاي شخصـی و افـراد     هاي اجتماعی نیز وجوداتی منحـاز از پدیـده   جامعه وجود حقیقی ندارد و پدیده

هاي اجتمـاعی هـم ریشـه در     مفهوم، وجود عینی خارجی دارد و پدیده انسانی ندارند، اما منشأ انتزاع این

اعتبار همین منشأ انتزاع موجود در خارج است که قـوانین اجتمـاعی، حقیقـی و     به تکوینی دارند، و امور

  ).154و143ص همان،: ك(ر. عینی است

 و شـود  محقـق  اي علـت تامـه   کـه  اسـت  محال بوده و ضروري و یلکاصل  کی »تیعل«اصل  ثالثاً، 

 اجـزاي  مجمـوع  اگر، بنابراین. گردد محقق معلولش و محقق نگردد اي تامه علت یا ابد،ین تحقق معلولش

علـت   از جزئی و است، عدمی شرطی هم مانع عدم که ـ نباشد در کار نیز مانعی و یابد تحقق علت تامه

 و مـادي  امـور  از معلـول  و علت خواه خواهد داشت، ضرورت معلول یافتن تحقق ـآید   شمار می به تامه

 و هـا  علـت  مانند( روحی و جسمی رامو از مرکب خواه نفسانی و و مجرد امور از خواه باشند، جسمانی

ـ  در و چـه  شئون فـردي  ۀزمین چه در اختیاري، و ارادي امور در آنکه نهایت ).اجتماعی هاي معلول  ۀزمین

 فـاعلی ة اراد اگـر  یعنـی  است؛ اختیار فاعل و اراده همان علت تامه، اجزاي از جزء یک شئون اجتماعی،

  .)130ص همان،: ك(ر. نخواهد آمد پدید اختیاري معلول نباشد،

» تطورات تاریخی قانونمند نیسـت «سخن که  این ند:معتقد مصباح علّامهذکرشده، بر اساس مقدمات 

ن یعنـاو  جامعه وجـود و وحـدت حقیقـی نـدارد و    . هرچند شود، یکسره باطل است تفسیر هک هرگونه

، افـراد  ین اجتمـاع یر عنـاو یو سا »جامعه«چون منشأ انتزاع مفهوم  .ندهست صرف یاتیز اعتبارین یاجتماع

اجتمـاعی هـم    هـاي  و پدیـده  شـته عینی خارجی دا وجود زین امور نیو اآنهاست  یو افعال جمع یانسان

و  يسـار  یقـ یتمـام امـور حق  بارة در »تیعل«قانون  ،گریدسوي و از تکوینی دارند،  امور نیهم ریشه در

 ،بنـابراین  ،آن اسـت ۀ تامـ  حقیقـی، معلـول وجـود و عـدم علـت      و وجود و عدم یـک امـر  بوده  يجار

اجتمـاعی را   هـاي  جامعـه و پدیـده  بایـد  و  انـد  هاي اجتماعی نیز تابع نظام ضروري علّی و معلولی پدیده

 .و تابع نظام کلی و ضروري علی و معلولی دانست رقابل استثنایغ هاي حقیقیِ داراي قانون

قـانون، مطلبـی    شـناختن وجود قانون، یـک مطلـب اسـت و     به داشتن باور هکتوجه داشت باید اما 

چیـزي   تطورات قانونمندي تطورات تاریخی جامعه، یک چیز است و کشف قوانین بودن به معتقد. دیگر

بـوده و تحقـق آنهـا     هاي روانی و زیسـتی و فیزیکـی   از پدیده تر دهیچیار پیبس اجتماعی هاي پدیده .دیگر

ه کـ  استمتعددي ز فقدان موانع یط، و نو شر یها مقتض ونیلیه مکن و بلادرگرو تحقق صدها و گاه هزار

 یـک رویـداد  » چرایـی « و» چگونگی«فهم روي،  بدیندهند.  یل میکها را تش دهین پدیاۀ ، علت تامیهمگ

۲۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

همـین پیچیـدگی و   . دیگـر » رایـی چ« و» گیچگـون «دانستن صدها و هزارهـا   است بر متوقف اجتماعی

امـا   سـازد.  مـی ن کو گاه نـامم  حد مشکل یناجتماعی را تا بد ضوابط و قوانین ي است که کشف دشوار

ـ به عموم يو ضرر معناي نبودن آنها نیست به ها دهیپدۀ تام نشناختن علل  »تیـ عل«ت و شـمول قـانون   ی

  ).179–178و  156–151ص همان،: ك(ر. سازد یوارد نم یاجتماع يها دهینسبت به پد

  شناختي جامعه قوانين درجوامع  اشتراك

 نیقــوان تیـ عموم و شــمولة نحـو  هکـ نیا شــناختی و جامعـه  قـوانین  درجوامــع  اشـتراك  در بـاب 

 تمـام بـا وجـود    نـد: معتقد مصـباح  علّامـه ، اسـت چگونه گوناگون  جوامع نسبت به یشناخت جامعه

 امـا  وجود دارد، گوناگونجوامع  و نیز اجتماعی قشرهاي یا ها گروه انیدر م هک ینیوکت يها تفاوت

در  هکـ  وجود دارند ـ یشناس ییایپو بعد و هم در یشناس ییستایا دبع هم در ـ یشناخت جامعه یقوانین

ـ دل. کننـد  صـدق مـی   یکسان به صورت آنهاۀ هم و بر مشترك بوده ها گروه و جوامع یتمام میان  لی

 هکـ  ینیوکـ ن تیقوان از آن دسته جامعه، بودن ياعتبار توجه به با سو، کی از هک آن است ن مطلبیا

 دارنـد  اجتماعی زندگی که هایی انسان راجع به هستند احکامی واقع در شود، اثبات می جامعه براي

 افـراد  اجتمـاعیِ  شـئون  و امـور  از حـاکی  هستند یامکاح شناختی جامعه نیقوان ،گرید به عبارت و

 ماهیـت  جوامـع،  و ها انکم و ها زمان تمام در یانسان افرادسبب آنکه همۀ  به گر،ید يسو از. انسانی

 یمـدع  تـوان  یمـ  ،است ریتغیال و ثابت یقتیداراي حق انسان بما هو انسان وارند د سانیکی و واحد

 يفرد اتیحۀ عرص در هم ـ مشترك و حاالت ثابت و صفات سلسله یک ازها  انسان یتمام که شد

و  شـود  یم ریتعب »یانسان ذاتی عوارض« به از آنها که برخوردارند ـ یاجتماع اتیحۀ عرص در و هم

ـ م مشـترك  و پایدار تشریعی و تکوینی یک رشته قوانین منشأ توانند می یعوارض ذات نیا  ۀهمـ  انی

 صـنفی  خصوصـیات  و فردي هاي ویژگی و باشند ها انکم و ها زمان تمام و جوامعۀ در همها  انسان

 صـنف  و فرد هیچ و در هستند آنها واجد انسانی اصناف و افراد از هریک که هایی ویژگی(ها  انسان

ـ ا. ستین كن اشترایا مانع زین) شوند یت نمافی هم دیگري خصوصـیات   و هـاي فـردي   ویژگـی  نی

چـه   و يچـه فـرد  ( شـناختی  روان ،یکپزشـ  مشـترك  قـوانین  وجود باهم  منافاتی گونه هیچ صنفی

 موجـود  تکـوینیِ  اختالفات نه ،یانسان علوم تمام و در ندارندمانند آن  و شناختی زیست ،)یاجتماع

 مشـترك  قـوانین  وجـود  و نـه  ،آنهاسـت  میـان  در مشترك قوانیننبود  یل بردل اصناف و افراد انیم

  .)166–165ص همان،: كرد (ر.یگ یقرار م صنفی و هاي فردي تفاوت نفیۀ یام دست



   ۲۱ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

 نقـل  حکمـت  شده کـه  حیتصر، آیاتبرخی  در. شود می استنتاج نیز قرآنۀ آیات شریف ازاین سخن 

 آنـان  کارهـاي  پیامـدهاي  و اعمال از دیگران که است آن تاب،کن یا در پیشین اقوام و جوامع يها داستان

 بـراي  آنـان،  سرگذشـت  در؛ )111: یوسـف ( »األَلْبـابِ  لِّـأُولی  عبـرَةٌ  قَصصهِم فی کَانَ لَقَد«درس بگیرند: 

  است. عبرتی خردمندان

  است. عبرتی بترسد که هر براي) داستان( در آن؛ )26: نازعات( »یخْشَى لِّمن لَعبرَةً ذَلک فی إِنَّ«

 تـاریخی ۀ واقعـ  یـک  کـه  ممکـن اسـت   در صـورتی  تنها پیشین هاي جامعه سرگذشت از پندآموزي

تکـرار   نیـز  دیگـري  جامعـه  در هر بتواند ونباشد  خاصۀ جامع به یک متعلق و به فرد منحصر اي پدیده

 آینـدگان  و گذشـتگان  بین ینیتکو اشتراك وجوهسلسله  کی منظر قرآن، از که شود معلوم میپس . شود

 و انـدوزي  عبـرت  وجوامع اسـت   ۀهم بین مشترك تشریعی و قوانین تکوینی رشته یک منشأ که هست

 حـوادث  از گرنه، وسازد می سودمند و پذیر امکان را گذشتگان سرنوشت و سرشت از آیندگان پندآموزي

: كتـوان جسـت؟ (ر.   مـی  اي بهـره  چـه  و گرفـت   تـوان  مـی  درسی چه تکرارناپذیر، و شخصی و جزئی

  .)171- 168ص، 1390مصباح،

 یـا  یگـانگى «تحـت عنـوان    یبحثـ  ی، ولن مبحث نپرداختهیصراحت به ا بهچه اگر يد مطهریشهاما 

همـۀ  ت یـ ان تبعکـ ام یبـه بررسـ   ،است و در ضـمن آن مطرح ساخته   »ماهیت نظر ازجوامع  چندگانگى

خصـوص   در شـان شـان در آنجـا، نظر  یالم اک يفحواه از کرا ذکر کرده واحد  يدئولوژیا کیاز جوامع 

 ذات داراى یها همگـ  جامعه :ندمعتقدایشان گردد.  یز روشن مین یشناخت ن جامعهیدر قوانجوامع  كاشترا

 حـدود  بیرون از ذات و طبیعـت آنهـا و در   یاختالفاتشان معلول عوامل و بوده ماهیت واحد و طبیعت و

شـود در   هـا مربـوط مـى    و آنچه به ذات و طبیعت جامعه است واحدیک نوع  ان افرادیفردىِ م اختالفات

ة دهنـد  لیکتشـ  يو اجـزا  یات جمعـ یـ ح يه مبنـا کـ ن مدعا آن است یل ای. دلاستیکسان ها  زمینهۀ هم

ه به حکـم فطـرت   کن انسان است ی. ااستگاه روح جمعى، روح فردى  بوده و تکیه یجامعه، افراد انسان

گـردد، خاصـیت    مـی ل جامعه و تحقق روح جمعـى  یکتش أآنچه منش و ،اجتماعى است ،و طبیعت خود

ه بـه کمـال الیـق خـود برسـد، گـرایش       کـ نوع انسان براى این .ر اوستیتغیو فطرت ال یذاتىِ نوع انسان

اى است که نوع انسـان   وسیلهمنزلۀ  به »روح جمعى«کند.  روح جمعى را فراهم مى ۀو زمینرد اجتماعى دا

و بـه عبـارت    ،کند این نوعیت انسان مسیر روح جمعى را تعیین مىبنابررساند.  مى را به کمال نهایى خود

 ـجامعـه    أمبنا و منشچون ن، یبنابرا، در خدمت فطرت انسانى است ،خودۀ دیگر، روح جمعى نیز به نوب

انسـانى نیـز ذات و   جوامع ، استسان کیر و یتغیثابت، ال يامر ـاست   یانسان یعت و فطرت نوعیه طبک

۲۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

چـارچوب  از  ،یعت و ماهیت یگانه دارند و تنوع آنها از قبیل تنوع اخالقى افراد است که به هـر حـال  طب

هاى جمعى حاکم بـر   روحدر نهایت، ها و  ها و فرهنگ ها و تمدن نوعیت انسان بیرون نیست. پس جامعه

 يماهیـت بشـر   و از چارچوبرد ها، هم رنگ نوعیت انسانى دا ها و رنگ اختالف شکلۀ ها با هم جامعه

  ).361–358ص ،2ج ،1389 ،يمطهر: ك(ر.نیست  خارج

واحـد   يدئولوژین و ایها از د جامعه یت تمامیان تبعکه امکگونه  ن استدالل، همانیه اکواضح است 

 بعـد  هـم در  و یشناسـ  ییسـتا یا بعـد  هـم در ــ   یشـناخت  ن جامعهیآنها در قوان كند، اشتراک یرا اثبات م

  به دنبال دارد. زیرا نـ  یشناس ییایپو

  قوانين اجتماعي و تاريخي و آزادي انسان

قـوانین اجتمـاعی و تـاریخی ضـروري و     معتقدنـد:   یخ، برخیجامعه و تار ين به قانونمندالیان قایدر م

ن یـ و ا ،گونه که قوانین طبیعی و فیزیکی از ضرورت و قطعیت برخوردارنـد  ند، درست همانهست جبري

گذارد. جایی باقی نمیها  انسان که براي اختیاراست  يضرورت و قطعیت به حد  

اند که ضرورت و جبر قوانین اجتماعی و تاریخی به آن درجه از شـدت و   بعضی دیگر بر این عقیده

سـازد. جامعـه یـا     یرا محدود مـ  ه آنکبل ،مال و لگدکوب کندیکلی پارا بها  انسان قوت نیست که اختیار

در  ،هبـا ایـن همـ   . معلوم يدارد و هم راه و مسیر ینمبدأ و مقصد معیروانی است که هم کا مثابۀ به تاریخ

م کاروان باشـد یـا   تواند در قسمت مقد می ،هایی دارد؛ مثالً از کاروانیان کمابیش آزاديهریک  طی مسیر،

  .		و...		،سواره باشد یا پیاده ،به تندي گام بردارد یا به کندي ،در قسمت مؤخر آن

اجتمـاعی و   هـاي  عناي قانونمندي جامعه یا تاریخ، جز این نیست که پدیـده مسوم معتقدند: ۀ اما دست

ـ      ،علت و تصادفی نیستند حوادث تاریخی بی دیگـري، تـابع اصـل    ۀ بلکه ماننـد هـر نـوع پدیـده و حادث

 شـوند.  مـی که توسط آنهـا تبیـین و تفسـیر    هستند عللی  يو مشمول نظام علی و معلولی و دارا »علیت«

 خـود ة ها و حوادث انسانی و اختیـاري، همـواره یکـی از اجـزاي علـت تامـه اراد       دهنهایت آنکه در پدی

یجِـب   ء مـا لَـم   الشَّـی «پابرجاسـت و   »علیـت «شمولی اصل  ه جهانکدر عین حال  ،نیست. بنابراها انسان

عـه و  جامۀ و در عرصـ نیسـتند  محکوم جبر اجتماعی یا تـاریخی   ،يرو چیافراد انسانی به ه ، اما»یوجد لَم

ـ کنتوانند بر خالف مسیر جامعه و تاریخ حرکت  می یه حتکبل ،تاریخ، از آزادي کامل برخوردارند ، یـا  دن

  ز دگرگون سازند.یمسیر جامعه و تاریخ را ن یحت

ـ یع یقـ یخ وجـود حق یجامعه و تـار  ،، اوالًمصباح علّامهدگاه یاز د  اعتبـارات  و صـرفاً نـدارد   ین



   ۲۳ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

را تحت تسخیر و تدبیر خـود  ها  انسان ۀ، که هم»امعه یا تاریخروح ج«سخن از روي،  هستند. بدین

هر دیـن و هـر    ۀیاو بلکه پ اساس اسالم و هر دین آسمانی دیگر ،اًیثان .ستیو معقول نول بمق، دارد

چ یه اساساً اگر آدمی مختار نباشد و ،استگشته آزاد انسان استوار ة نظام اخالقی یا حقوقی، بر اراد

بیشـتر   ،ثالثاً. افتیاستقرار نخواهد ـ  يدیرتوحیو چه غ يدیچه توحـ  یو حقوق ین و نظام اخالقید

روي،  هـیچ  د بر اینکه قوانین اجتماعی یـا تـاریخی، بـه   نتصریح یا اشاره، داللت دار به آیات قرآنی

اندوزي و پندآموزي از سرگذشـت اقـوام    عبرت ن نبودیو اگر چن ،کنند اختیار را از انسان سلب نمی

  .)179ص ،1390: مصباح، ك(ر. معنا نداشت سابق و امم

و بـا وجـود    ــ  گفته شد يد مطهریشه يها شهیاند ینون در بررسکه تاک ین با توجه به مطالبیهمچن

مـذکور   يهـا  شهیدوم از اندۀ شان در زمره دستیدگاه ایه دک، موهم آن است ایشاناز عبارات  یه برخکآن

امالً روشـن اسـت   کـ  ـ)793، ص15ج ؛346–345ص ،2ج ،1389 ،ي: مطهرك.رجمله  از( ردیگ یقرار م

و تام و نـه بـه    یلکنه به صورت  ـرا   یخیو تار یگرفته و جبر اجتماع يسوم جاۀ ز در دستیشان نیه اک

ـ ریپذ ینم ـو ناقص   یصورت جزئ ). 194–192، ص15ج ؛386–383و 352–349ص همـان، : ك(ر. دن

و هـم   »آزاد انسـان ة اراد«شان در باب ی، هم به اقوال ا»خیتارت و اصالت جامعه و یماه«در بحث از  قبالً

  م.یردکشان اشاره یالم اکدر  يتناقضات ظاهر یبه برخ

   بينى تاريخ پيش

درسـت   ؛انـد  قوانین اجتماعی و تاریخی ضروري و جبري: معتقدند یاجتماع علوم شمندانیاز اند يا عده

ه ضـرورت و  کـ گونـه   و قطعیت برخوردارند؛ و همانگونه که قوانین طبیعی و فیزیکی از ضرورت  همان

ـ   یبین باشد قدرت پیش کسی که از آنها آگاهه ب و فیزیکی طبیعی قطعیت قوانین حـوادث   یقطعـی و یقین

ة توانـد آینـد   شناس یا فیلسوف تاریخ هم می ، جامعهسان همین به دهد، یرا م هاي فیزیکی طبیعی و پدیده

  کند. بینی پیش یصورت حتمی و قطع به اربشري ۀ خاص یا کل جامعۀ یک جامع

خ، تـابع  یجامعه و تـار ة ندیآ ینیب شیان پکام بارةدگاه ما دریه دکمعتقدند:  يد مطهریشه ،نهین زمیدر ا

هسـتند   یجزئ یصرفاً وقایع یو تاریخ یاجتماع يها دهیا پدیآ«ه کن سؤال است یما به ا یده پاسخة نحو

توان از نظـام   یه مکمند هستند  قابل تعمیم و نظام يا اموری رسد؟تنباط کلى اس یتوان از آنها اصول یه نمک

را  يخ بشـر یتـار ة ندیم آیه ما تا چه اندازه بتوانکنیا »کلى استخراج نمود؟ ياصول و قواعد ،م بر آنهاکحا

م نـیم. آنچـه مسـلّ   ککلى براى تاریخ کشـف   یم، تابع آن است که تا چه اندازه بتوانیم قوانینینک ینیب شیپ

۲۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

ن قـوانین کلـى   یکلى کشف نمود و تا حدود هم یتوان قوانین تا حدى مى  است این است که براى تاریخ

  .)170ـ169ص ،15 ج همان،: ك(ر. بینى کرد را پیش آنة ندیتوان از تاریخ درس آموخت و آ هم مى

طی ضـروري و  ارتبـا  قوانین علمـی «درست که ۀ از این مقدمنه معتقدند: ین زمیدر ا مصباح علّامهاما 

و  یانسـان  گرفت کـه دانشـمندان علـوم    نتیجه توان یمن، »کنند می م و نظمی همیشگی و پایدار را بیانیدا

قلمرو مطالعات و تحقیقات خـود را   به مربوطة احوال آیند و اوضاعۀ بینی هم تجربی، توانایی پیش یحت

تـوان   مـی » وضع مقـدم «از  آنها در هک اند لزومیهۀ متّصلۀ قضایاي شرطی ،واقع در قوانین علمی؛ زیرا دارند

علمـی،   آگاهی از یک قانون صرفبنابراین، را. » رفع مقدم« ،»رفع تالی«از  گرفت و را نتیجه» وضع تالی«

یابـد   گویـد کـه اگـر شـرطی تحقـق      این نمی از یک قانون علمی بیشزیرا بخشد؛  بینی نمی قدرت پیش

شـرط  «طریقی دیگر بدانیم که  از ن،یعالوه بر ا باید ،ینیب شیپ ياما برا شد؛ مشروط آن نیز محقق خواهد

 ».شد محقق خواهدمنتظر مشروط «بینی کنیم که  تا بتوانیم پیش ،»یابد تحقق می زین موردنظر

 بـه  بلکه مقید و مشروط است، شرط نیست و قید هاي دانشمندان، مطلق و بی بینی پیش ،نیبنابرا

شروط و  ینسبت به تمام یان آگاهکه ما امک؛ و بر فرض ها »شرط« ها یا »ملزوم«ها یا  »مقدم«تحقق 

ن یـ م، امـا ا یرینه را بپذین زمیدر ا یقطع ینیب شیان پکجتاً امیو نت یها در علوم تجرب دهیملزومات پد

در زیـرا  ست؛ یر نیپذ انکامخ، یتار ينظرۀ و فلسف یو از جمله علوم اجتماع یعلوم انسانبارة امر در

خـود  ة ا همان علت تامـه، اراد یوادث انسانی و اختیاري، همواره یکی از اجزاي مقدم ها و ح پدیده

اي  آزاد انسان و تصرف اختیـاري وي در خـودش یـا در پدیـده    ة و هر جا که پاي اراد ،انسان است

ـ ـ مگر اینکه کسی به طریقـی و    ،بینی قطعی میسر نخواهد شد میان بیاید، پیش دیگر در از راه ـ مثالً

مبادي نفسانی تحقـق  کدام او آگاه باشد و بداند که براي او در فالن زمان ة یب، از مبادي ارادعلم غ

گـویی   غیـب چه کاري صادر خواهد شد. چنین کسی هم در واقـع،  ة خواهد یافت و از نفسش اراد

گـویی   جامعه و تاریخ را غیبة بینی. البته میان کسانی که به تعلیم خداي تعالی، آیند نه پیش، کند می

کننـد، فـرق    بینی می استناد قوانین اجتماعی و تاریخی، آینده را پیش که به يکنند، و کسان دیگر می

  ).181–180و  139–138ص ،1390 ،مصباح: ك(ر. بسیار است

  تاريخ و جامعه در تكامل

ـ  انگیـزي  حیـرت  و روزافـزون  شـیوع  ،»جامعه و ترقی تاریخ« ۀاندیش به بعد، يالدیقرن هفده م از . تیاف

 مسـیري تنهـا   نـه  شناسان مردم و ،شناسان جامعه علوم اجتماعی، دانشمندان تاریخ،ۀ فالسف مورخان، ربیشت



   ۲۵ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

 ایـن  کـه  اعتقاد داشـتند  آگاهانه نا یا آگاهانه بلکه قایل شدند، تاریخ و حرکت جامعه براي محتوم و معین

 .بوده اسـت  حرکت در برتر به تر تپس از و به بهتر بدتر از همواره بشر و صحیح بوده ،به نحو کلی مسیر

، یآنها در مجـامع علمـ  ۀ عرض و تکامل بشري نمودارهاي متعدد يریگ لکقرن هجدهم و با ش درویژه  به

 و »حلزونـی شـکل   دوایـر « به توان یم ،ن نمودارهایا ۀه از جملکافت ی يشتریه شدت و رواج بین نظریا

 در مـارکس  و هگـل  تکـاملی  هـاي  طـرح  و ندرسهک »پلکان« ،کنت »گانه سه مراحل« ،ویکو »عرصه سه«

  .کرداشاره  تاریخ ۀفلسف

بـه  . انـد  باور نداشـته  را تاریخ و جامعه تکامل و پیشرفت که اند بوده متفکرانی همیشه از سوي دیگر،

 خردسـالی،  نـوزادي،  والدت، از متشکل است که داران عمر جان يها دوره متفکران، این از بسیاري گمان

ـ   ها، فرهنگ تمدن ها، جامعهبارة در مرگ، تینهادر  و پیري کمال، سالی، میان نی،جوا نوجوانی،  یهـا و حت

ه در دوران باسـتان  کـ کند. این اندیشـه پـس از آن   یز صدق مین یکل جهان هست یتاریخ بشر و شاید حت

ه شـد،  ایران به کـار گرفتـ   يیونان و امپراتور ي و به منظور توجیه انحطاط و سقوط شهر افالطونتوسط 

ـ  تـوین ۀ به وسـیل  ،، و در روزگار جدیدترشپنگلرو سپس  ماکیاولی ،مشابه يا گونه بعدها به بـه منظـور    یب

؛ 19–7ص ،1358 سـروش، : ك(ر.کردنـد  اسـتفاده  از آن هـا   هـا و تمـدن   ن علل ظهور و افول دولتییتب

  ).185–181ص ،1390 ،مصباح

  يد مطهريدگاه شهيد

 شـیئی است که یک استعداد طبیعـى در   ییدر جا» کمال«ة حِ واژیتعمال صحد، اسیشه علّامهاز منظر  ،اوالً

ء وجـود دارد، بـه   یعـت شـ  یه در طبکـ بالقوه  يفعلیت برسد و امرۀ و سپس به مرحلباشد وجود داشته 

کـه بـه صـورت     ـ امکان قبلـى ۀ نسبت به مرحل فعلیتۀ ، هر مرحلین حالتیدر چن. صورت بالفعل درآید

تکامـل  « ،شـود. بنـابراین   ید محسـوب مـ  یـ جد یکمـال  ـ ء وجود داشت در شىو ضمنى  یمضمر و بطن

 ۀتواند به مرحلـ  فطرى که در جامعه هست و مى ياستعدادها  به فعلیت رسیدن«عبارت است از: » جامعه

  .)217–216ص ،15ج ،1389 ،يمطهر: ك(ر.» فعلیت برسد

 ه مـا کخ، در گرو آن است یجامعه و تار ةندیآ بارةه اظهارنظر درککنند  میح یتصر يد مطهریشهاً، یثان

و سـپس در  باشـیم  کرده ن ییز تبینرا  هاآن راه رسیدن به، دهمشخص نمو کمال را کاملًا ارها و ابعادیمع قبلًا

ا یـ رقابل نقـض و ابـرام و   یمبهم و غ يادعا کیصرفاً  اظهارنظر ما، وگرنه میزینه به قضاوت برخین زمیا

  ).410ص ،24 ج ؛242و224و  202–200ص همان،: كاثبات است (ر.

۲۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

تـا   يخ بشـر یتـار ۀ از جهت گذشـت  یکیرد؛ یگ قرارنظر  مطمحدر دو مقطع جداگانه د یبامسئله ، ثالثاً

 یاملکـ ر تینون سـ کاز روز اول تـا  يبشرۀ شد جامع یتوان مدع یا میه آکمسئله  نیا یزمان حال و بررس

خ گذشـته،  یتارۀ توان با مطالع یا میه آکمسئله  نیا یبشر و بررسة ندیاز جهت آ يگرید. ا نهیداشته است 

جهـات و بـر    یدر برخکم  دستنده، یدر آ يبشرۀ ت جامعکر و حریه سکنیبر ا یرد مبنکاستنباط  یقانون

  ا نه.یاست، شرفت یو رو به پ یاملکمال، تک يارهایمع یاساس بعض

هـر دو مقطـع   خصـوص  در  يتعددد در موارد میشه علّامهم: ییگو ین سه مقدمه میحال با توجه به ا

امـل و رو  کخـود مت  ،در مجمـوع  يبشرۀ جامع هککنند  میح یمطلق تصر طور به ـ ندهیگذشته و آ ـ یزمان

تاریخى، لزومـاً  ۀ در هر مرحل يا نیست که هر جامعهمعنا ن بدان یو البته ا ،شرفت بوده و خواهد بودیبه پ

 يریقـدم در مسـ   بـه  م و قدمیست که دایاى ن خ مانند قافلهتر باشد. تاری کامل ،قبل از خودۀ نسبت به مرحل

و در طـول راه،  اسـت  ه در مسـیرى در حرکـت   کـ اسـت   يا ه همچون قافلهکبل ،رود م به جلو مىیمستق

 ینـد؛ گـاه  ک یند و گاهکت کگاهى ممکن است به راست منحرف شود و گاهى به چپ؛ گاهى تند حر

و مزایـاى کمـالى   بازگردد به عقب  یا حتیباز ایستد و  و از حرکتبماند ممکن است براى مدتى ساکن 

، همیشـه از مبـدأ دور و بـه    ن قافلهیها را در نظر بگیریم، ا اما اگر مجموع حرکت. خود را از دست بدهد

. اسـت شـتر بـوده   یگردهـا ب  از مجموع انحرافات و عقب ها يرو شیمقصد نزدیک شده است و مجموع پ

کـرده   را از روزى که آغاز تیبشر ،عبارت دیگر و به» ها مجموع زمان ا دره مجموع جامعه«اگر  ن،یبنابرا

ـ نـده ن یدر آ يرو شین پیو ا است ت جلوتراجهۀ از هم يامروز نظر بگیریم، بشر در امروز تا بهاست  ز ی
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  :نمایند میل استناد یبه چند دل ،خود ياثبات مدعا شان دریا

 قرآن مجید، هم بر شخصیت و واقعیت جامعه تأکید دارد و هم بر سـیر صـعودى و کمـالى آن    ،اوالً

  ).410ص ،24 ج همان،(

ـ  يدیم توحیه برگرفته از تعالک ـ يو فطر یبر اساس بینش انسان ،اًیثان  تـاریخ ماننـد  « ـاسـت    یو قرآن

 يذات اجـزا ۀ حرکت به سوى کمال الزمـ . متحول و متکامل است ،به حکم سرشت خود ،خود طبیعت

، نداشـت  یاملکـ ر تیسـ  يخ بشـر یاگر تـار ). 423، ص24 ج همان،» (طبیعت و از آن جمله تاریخ است

نداشـته باشـد معـدوم     در طبیعت، یک موجود اگر صـالحیت بقـا  زیرا ان رفته بود؛ ینون از مکت تایبشر

  .)57ص ،15 ج همان،( شود مى



   ۲۷ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

جوانـب زنـدگى   ۀ در همـ  یخـواهى آدمـ   طلبى و گسترش جویى و تنوع حس فطرىِ کمالثالثاً، 

گـردد   یخ مـ یامـل تـار  کن امـر موجـب ت  یو هماست در حال گسترش  ،انسانى به موازات یکدیگر

  .)423، ص24ج همان،: ك(ر.

  را:یند؛ زهست شمخدو ن استدالالتیاۀ ه هر سکرسد  یاما متأسفانه به نظر م

را اسـتنباط   نـده یگذشته و آ در يبشر خیتار ریبودن س یاملکت توان ینم یقرآن اتیاز آ کی چیاز ه. 1

ـ فرما یه مـ کـ  فهیشرۀ یآ نیاز جمله اایفاد کنند؛  را اقتضا نیخالف ا ،اتیاز آ یبرخبسا  چهه کبل کرد، : دی

»اونَالسابِقُون... ثُلَّۀٌ مبِقُونَ الس نَ و لینَالْأَورینَ  َقَلیلٌ مه کـ ه داللـت بـر آن دارد   کـ ) 14–10: (واقعـه  »الْـآخ

جهـات   یدر برخـ کـم   دسـت جوامـع متقـدم،    افراد در تیثرکبه ا افراد در جوامع متأخر، نسبت تیثرکا

نُمکِّـنْ   الْأَرضِ مـا لَـم   اهم فیقَبلهِم منْ قَرْنٍ مکَّنَّ کَم أَهلَکْنا منْ ایرَو أَلَم« ۀفیشرۀ یآ ای و. ترند عقب ،يمعنو

و  يمـاد  يبر برتر ه داللتک) 26: (اعراف »مکَّنَّاکُم فیه لَقَد مکَّنَّاهم فیما إِنْو« فهیشرۀ ی) و آ6: (انعام» لَکُم

  دارد. عتیر طببتصرف  آنان در شتریب ییو توانا ن،ابه متأخر اقوام متقدم نسبت یبرخفناورانۀ 

 ریمسـ  تینها در تیه بشرکآن است  ردک استنباط دیمج از قرآن نهیزم نیا در توان یه مک يا تهکتنها ن

برخـی  ه کـ هاسـت   حلـق  نیتر املک يبشر خیتار یینهاۀ و حلق دیرس خواهد شیخو مال تامکبه  خود،

الْـأَرضِ   الحات لَیستَخْلفَنَّهم فـی عملُوا الصومنْکُم  واآمنُ اللَّه الَّذینَ وعد«آیات بر آن داللت دارد؛ از جمله: 

بعـد خَـوفهِم أَمنـاً     لَیبـدلَنَّهم مـنْ  ولَهـم   لَیمکِّنَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضـى وقَبلهِم  کَما استَخْلَف الَّذینَ منْ

ونُریـد أَنْ  « و  )105: اءی(انب »الصالحونَ الْأَرض یرِثُها عبادي أَنَّ« ) و55: (نور» شَیئاً بِییعبدونَنی الیشْرِکُونَ 

 خیتـار  ریسـ  هکنیاما ا. )5: (قصص» نَجعلَهم الْوارِثینونَجعلَهم أَئمۀً والْأَرضِ  الَّذینَ استُضْعفُوا فی نَمنَّ علَى

  .میآن ندار بر یقرآن یلیباشد، دل بوده یاملکتـ  مجموعدر  یحت ـ يربش

باشـد معـدوم    یک موجـود اگـر صـالحیت بقـا نداشـته     «ه کاست  سخن درست نیاگرچه ا. 2

باشـند و انـواع    داشـته  یاملکـ ت ریه موجـودات سـ  کـ  ستیگرو آن ن بقا در تیاما صالح ،»شود مى

 یاملکـ ت ریو بـدون داشـتن سـ    رییبدون تغ هکاست  سال هزاران وانیح از جماد و نبات و ياریبس

 عتیطب ،مطهري دیشهاز منظر چنانچه اند. عالوه براین،  دهدا خود ادامه ینوع اتیبوده و به ح یباق

ه کـ ( گـردد  یاستدالل دوم به استدالل سـوم بـازم   ،صورت نیا د، درباش یانسان عتیهمان طب خیتار

 عیطبـا  ياور يرا امـر  خیتـار  عـت یطبایشـان  چنانچه  و )آورد میخواه در ادامهرا  آن راد وارد بریا

تـازه اول بحـث    نیا م،یریرا بپذ خیمستقلِ تار تیو هو عتیه ما وجود طبکفرض  بداند، بر یانسان

 نـه؟  ایـ مـال دارد  ک يذاتـاً اقتضـا   خ،یتار عتیطب ایه آکاست  نیا ماست و اساساً اصل اختالف در

۲۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

به  خیه تارک ـمقام استدالل، اصل مدعا را در يمطهر دیشهمدعاست و  نیع ورکمذ لیدل که درحالی

  کنند. می انیبـ  متحول است ،م سرشت خودکح

خ، فطـرت و  یامـل تـار  کعامل ت« هکدگاه است ین دیانگر ایب ،در واقع مطهري دیشهسوم  استدالل. 3

 يصـرفاً اقتضـا   ،یطلب مالکه کاست  استدالل آن نیا ال وارد برک؛ اما اش»استانسان  يجو مالک عتیطب

 یامـا مقتضـ   اسـت.  خیمال انسان و تارک یتنها مقتض یانسان فطرت گر،ید عبارته انسان بوده و ب يفطر

امـل  ک طـور  بـه موجـود و موانـع هـم    تماماً  زین طیه شراک گردد یبه تحقق معلول م منجر یصورت در تنها

داشـته و   یاملکـ ت ریدر مجمـوع، سـ   خیه تـار ک شد یمدع توان یم یصورت دربنابراین، فقط مفقود باشد. 

ـ موانع ا یو تمام يتحقق اقتضائات فطرت بشر طیشرا یتمام ،اوالً میبتوان هک خواهد داشت ن تحقـق را  ی

 زیـ موانـع ن  یموجـود و تمـام   يبشـر  خیمجموع تار در طیآن شرا یه تمامک مینکاثبات  ،اًیو ثان ییشناسا

ـ نـد ک یم مـ کـ خـالف آن ح  و وجدان براست محال  يامر نیه اکاند  مفقود بوده  از یکـ ینمونـه،  راي . ب

فقـط   یحت تواند یم یصورت در خیتار وخود اوست ة اراد انسان، يتحقق اقتضائات فطر طوشر نیتر همم

 هـا، در  زمـان  شـتر یبکم  دست ایبیشتر در ها  انسانبیشتر ه ک باشد داشته یاملکت ریخاص س جهت کی در

دام کـ باشـند و   هکـرد اراده و عمـل   ند،ک یاقتضا م نهیآن زم آن جهت خاص، موافق با آنچه فطرتشان در

ـ ة نـد یآبـارة  در یادعا حت نیاکند؛  باترا اث ییادعا نیچن تواند یه مکاست  یعلم لیدل فـرد از افـراد    کی

افـراد  بیشـتر   ایـ چه رسد به تمام ، قابل اثبات نباشد اصالًبسا  چهو است قابل اثبات  یبه سخت زین یانسان

  .يبشرۀ ل جامعک ایو  جامعه کی

 شدــ شـان نقـل   یبر خالف آنچه در باال از اچندین جا ـ  ، در يمطهر دیشهخود  ،نیعالوه بر ا

و  یعـ یطب و علومصنعتی و  یفنلحاظ از  يبشرۀ جامعچه اگر هکاند  داشتهان ین بیسخن گفته و چن

ـ فیکدر  وکـرده  شـرفت  یپ یادب يها از دانش ياریبس یحت روز  بـه  روز عـت، یارتبـاطش بـا طب   تی

دسته  آنلحاظ اما از . ردک ینیب شیپ توان یم زین ندهیآ يال را برارو نیو هماست  دهیتر گرد املکمت

 يانسان از اسارت هـوا  يآزاد یعنیاست،  یانسانت یهو یاصلیۀ ما نبه جوهره و ب ه ناظرک يامور

در  ه بـالتبع کـ ـ  ینسـان ا لیبـه فضـا   دنشیو متلبس گرد یوانیل حیاو از رذا یدرون طهارت نفس و

انسـان از   يآزاد و عـدالت  يو برقـرار  یاجتمـاع  شـدن مظـالم   نکـ  شهیر بهر منج زیسطح جامعه ن

ه کـ بـود، بل  يبشـر ۀ امل جامعـ کت یمدع نیقی طور به توان ینمتنها  نهـ   گردد یم اسارت همنوعانش

 ،15ج همـان، : ك(ر. استده یگرد ییقهقرا ریدچار انحطاط و س ها نهیزمن یدر ا تیبشر: گفتد یبا
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   ۲۹ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

جـه  ین نتیو چنـ کنـیم  شـان حمـل   یالم اکدات یرا بر مق مطهريد یشهالم کمطلقات روي، باید  بدین

ـ یـ چـه از ح در مجمـوع، اگر  يخ بشـر یتار ند:شان معتقدی، ا»خیامل تارکت«ه در بحث کم یریبگ و  یث فن

 ير را بـرا یسـ  نیو همـ است داشته  یاملکر تیعت) سیانسان از اسارت طب ي(آزاد یو علوم تجربصنعتی 

انسان از اسـارت هواهـا و    ي( آزاد يو معنو یانسانحیث رد، اما از ک ینیب شیتوان پ یز میت نیبشرة ندیآ

  .کرد یین ادعایتوان چن ینده نمیآ بارةگذشته و نه دربارة ات و از اسارت همنوعانش) نه درینفسان

ت بدان توجـه شـود، بحـث    سته اسین بحث مطرح ساخته و شایدر ا يد مطهریشهه ک يگریدۀ تکن

ن پرسـش  یـ شان ابتدا ایاست. ا ـ یانیوحو  يدیو نه توح ـ»یعلم ینیب شیخ و پیتار یینهاۀ مرحل«ة دربار

ها و بـه عبـارت    ها و ملیت ها و جامعه ها و تمدن فرهنگشد تمام  یتوان مدع یم ایآ«ه ککند  میرا مطرح 

اینهـا در  ۀ و همـ کننـد   میت کیگانه حر ۀجامع به سوى تمدن و فرهنگ واحد و انسانیتۀ مجموع ،گرید

کـه رنـگ اصـلى اسـت و رنـگ       ــ  و به یک رنگگذارند  می نارکخاص خود را  یژگیرنگ و و ،تینها

و  »اصالت فطـرت «ۀ ه بنا بر نظریکد ندار یان مین بیچن ،سپس در پاسخ» در خواهد آمد؟ ـ  انسانیت است

را بـراى   اى است کـه فطـرت نـوعى انسـان آن     وسیلهاینکه وجود اجتماعى انسان و روح جمعى جامعه 

ها بـه سـوى    ها و فرهنگ ها و تمدن جامعهتوان گفت:  یوصول به کمال نهایى خود انتخاب کرده است، م

ر یسـ  یینهاۀ کنند و مرحل در یکدیگر ادغام شدن سیر مى ،یگانه شدن، متحدالشکل شدن و در نهایت امر

هـاى امکـانىِ انسـانی بـه      ارزشۀ است کـه در آن همـ   يا یافته تکاملجهانى واحد ۀ جوامع انسانى، جامع

ـ به انسانیت اصیل خـود نا سرانجام، د و انسان به کمال حقیقى و سعادت واقعى خود و نرس فعلیت مى ل ی

  ).362ص ،2ج همان،: كگردد (ر. یم

ن، آبـارة  در یو قضاوت قطعاست  يفطر ياقتضا کیتنها  زینمسئله  نیه اکحق آن است اما 

در بـاب ظهـور،    عیتب تشکم اتیروا یه حتکبل نیست، ریپذ انکام یانیبا قطع نظر از معارف وح

 یومت جهانکح يو برقرار یظهور منج يبرا يجد یآمادگ یجهانۀ ه جامعکداللت بر آن دارند 

 يها ه نشانهکـ  دو سال قبل ای کیاز  ،مثالبراي ـ  وتاهک یو در طول دوران یناگهان ترا به صور

 ریسـ  کیـ هـا در   هـا و تمـدن   ه ملـت کـ  سـت ین نیو چن آورد یبه دست م شوند، یار مکآش یبیغ

ه کـ و بل میرکـ برونـد. البتـه از منظـر قـرآن      شیشدن و اتحاد پ یکیو مستمر به سمت  یجیتدر

 یبوده و ظهور منج یحتممسئله  نیا ،يدیتوحغیر انیبخش اعظم اد یو حت یآسمان انیاد یتمام

ـ یب شیان اظهارنظر و پکبه ام یربط نیاست؛ اما ا یقطع يواحد امر یِانومت جهکح لیکو تش  ین

  ندارد. نهیزم نیدر ا یعلم

۳۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

  مصباح علّامهدگاه يد

ـ امل جامعه کمراد از ت آیا« کهکنند  را مطرح می ن سؤالیا مصباح علّامه ـ ا کـه  آن اسـت  خ،یا تـار ی ن دو ی

یـا   ؟رونـد  مـی  خـود  معـین  به کمال رو ددار حقیقی شخصیت و وحدت وجود، که چیزيمنزلۀ  به مقوله

 اول را شـق ایشـان  » نیسـت؟  افراد انسانی استکماالت مجموع جز چیزي تاریخ یا جامعه استکمال اینکه

 ــ  شـان اسـت  یا تأکیـد مقبول و محـل   که ـ تاریخ یا جامعه و شخصیت وحدت وجود، با اعتباري بودن

ح مطلـب  ید. توضندان یقابل اثبات مغیرر، یو فراگ یلکن قانو کی عنوان بهز یدوم را ن  شق ،ناسازگار دانسته

 وجـود  گونـاگون  و متعـدد  با توجـه بـه ابعـاد   د: یپرسباید  باشد، انیگرا املکتخواستۀ دوم  شقاگر ه کآن

  ست؟یچ »مالک«انسان، منظور از 

 بـه  بیشـتر هرچـه   تقـرب  با که ـاو   روحی تعالی انسان را نهایی و اصلی چنانچه کمال حقیقی،

 مقـدمی  و فرعـی  نسـبی،  یرا کمـاالت  یماالت انسـان کر یسا ،شود ـ دانسته  میحاصل  اي متعالخد

 کمـال  کننـد،  یـاري مـی   یکمـال اصـل   آن رسـیدن بـه   در را انسان ه تنها تا زمانی کهک ـم  یبرشمار

نسبت به جامعه  را یتاریخ مقطعی یا جامعه توان می وقتی تنها ،ن صورتیدر اـ شوند محسوب می

 اول، تـاریخی  مقطـع  یا جامعه هاي انسانبیشتر  یا همه که دانست، تر کامل يدیگر تاریخی مقطع ای

 خـداي متعـال   بـه یعنـی  تـر باشـند؛    کامـل  دوم تـاریخی  مقطع یا هاي جامعه انسانبیشتر  یا همه از

 عقلی دالیلۀ تاریخی و نه به واسط و تحقیقات مطالعات قینه از طر مدعایی چنین .باشند تر نزدیک

 مـردم  از نسـلی  مردم تاریخ، ایجامعه  در اینکه بر یمبن یل علمیچ دلیو هاست، نقلی قابل اثبات  ای

 هکـ بر فرض هـم  . میتر باشند در دست ندار پیشرفته و معنوي روحی لحاظ و از تر کامل سابق نسل

کـه   قلینۀ مانند ادل ـم  یداشته باش خاصجاي  در امري چنین وقوع بر یتاریخیِ خاص یا نقلی دلیل

 بشـري  جوامـع  تـرین  کامـل  ،عصر حضرت ولی ظهور زمان بشريۀ جامع هکنینند بر اک یداللت م

و  يضـرور  یو قـانون دارد  )ۀواقعـ  فـی  ۀٌیقضـ ( شخصـی ۀ قضی یک اشاره به لیآن دلـ   خواهد بود

  ست.یخ از آن قابل استنباط نیا تاریجامعه  یاملکت تکدال بر حر یعموم

 مقـدمی  و نسـبی  کماالت امل به لحاظکت ،»تاریخ و جامعه جریان املی بودنتک« اما چنانچه منظور از

 یـک  که عدي نداردب هیچ ـ نیست یکی دو تا مقدمی و نسبی کماالتة شمار چون ـن صورت  یدر ا باشد

 دیگـر  تـاریخی  مقطـع  یـا  جامعـه  از تر کامل برده، نام کماالت از یکی به لحاظ ، تاریخ از مقطعی یا جامعه

 یـک  کـه  اثبـات کـرد   توان نمی ،وجه چیه باشد و به تر ناقص کماالت، از آن دیگر یکی به لحاظ اام باشد؛

  .باشد دیگري از تر پیشرفته مقدمی، کماالت در همه تاریخی مقطع یا جامعه



   ۳۱ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

کمـال   معیـار  بـا  چـه ( بوده اسـت  تکاملی تا کنون تاریخ حرکت یا سیر جوامع که بپذیریم اگر حتی

یـک   نـه  اسـت،  »میـل « اشاره بـه یـک   فقط این) مقدمی و کماالت نسبی معیار با و چه اصلی و حقیقی

تکامـل،   به این میلِ از اما .داشته است تکاملی جهت تاریخ یا جوامعۀ گذشت که و بدان معناست ،»قانون«

هـا   »میـل « خواهد داشت؟ جهت تکاملی نیز تاریخ یا جوامعة آیند که نتیجه گرفت توان می جا و چگونهک

 و تکرارپـذیر  نظـم  بیـانگر  هـا  »قـانون « کـه  حـالی  در ند،خاص هستة پدید یک جهتدارِۀ گذشت مبینِ اًصرف

 بـه فـرض   تکامل به عبارت دیگر، .شوند داده می تعمیم ها مکان و ها زمانۀ به هم که هستند يتغییرناپذیر

جهـان  ۀ گذشت فتوصی فقط ،رو ازاین و، عام و نظم کلی یک نه است، خاص و جزئیۀ حادث یک وقوع،

  .آنة آیند تفسیر نه است، بشري

 مناسبات اجتمـاعی  و ارتباطات افزون روز شدنِ تر پیچیده به معناي »تکامل« چنانچه مثال،براي 

 از نونکتـا  ابتدا از خیتار تکر حریس هک ردکثابت  یعلم قیبه طر بتوان هک بر فرض باشد،ها  انسان

 است و نـه  رشیقابل پذ »میل« یک عنوان به تنها یاملکت ر خاصیس نیا ،بوده مالک به رو ن منظریا

ـ   انسان طبیعت و است موجود ـاست   بشري نفوس ازدیاد که ـآن   مقتضی چهزیرا اگر قانون؛ یک

 افـزایش دایـم   هکـ  داراسـت  را چنـین اقتضـایی  ـ   دارد تناسل و توالد قدرت که موجودي عنوان به

 هـم  اجتمـاعی  ارتباطـات  طبعـاً  گـذارد،  فزونـی  بـه  رو بشـر  جمعیتهرچه  ،بالتبع و یابد جمعیت

ن روابـط  یـ ت ایریه به منظور انتظام و مـد ک ییو نهادها و ساختارها گردد می تر دهیچیپ و تر گسترده

 یـک  بـیش از  چیـزي  همـه  اینهـا  اما تر خواهند بود، دهیچیتر و پ میز عظیشوند ن یس میگسترده تأس

ه کگردد  یش عواملیدایمنجر به پ ،از زمان يا در برهه جمعیت تصاعد نیهمبسا  چه نیست و »میل«

 جمعیـت  منفی رشد و در کار آیند دیگري علل یا داشته باشند؛ یرا در پ اهش جمعیتکآن عوامل 

از  راهـا   انسـان  از اعظم یا عظیم بخشش نوح، طوفان همچون حوادثی و وقایع یا شوند؛موجب  را

 ارتباطـات  پیچیـدگی  و افزونـی  ،حاالت از اینهریک  عدر صورت وقو که پیداست میان بردارند و

  .خواهد شد کمتر یا متوقف

 و نـه » میـل « یک عنوان به ز تنهاین صنعتی و فنی و تجربی و علمی پیشرفت به معناي تکامل همچنین

 یک نسـل  اکتسابی هاي مهارت اکتساب اجتماعی و انتقال آن صرفاً عاملزیرا  پذیرفتنی است؛ قانون، یک

 از بیشـتر  ذاتـی  فکـريِ  اسـتعداد  یـا  تر بزرگ مغزي است و به گفته دانشمندان، بشر کنونی دیگر لنس به

 بـا  هـاي گذشـته   نسـل  تجارب و علوم آمیختن و آموختن با خود نداشته و تنها پیش سال هزار پنج اجداد

 کـه  زمان از آن چهبنابراین، اگرساخته است.  افزون را اش اندیشه ییاکار و تأثیر تجارب خویش، و علوم
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 و آمـده  تـر  پـیش  صنعت و علمۀ در زمین همچنان یآدم امروز به تا دهد، می یگواه يبشر توبکم تاریخِ

 انسـان  کـه  نتیجه گرفـت  توان می آیا افزوده است، ولی خود فنی و دستاوردهاي علمیة ذخیر به مستمراً

 ؟خواهد رفت فراتر و فراتر همچنان نیز آینده هاي قرن و ها سال در

امـل  کت یا نـوع یـ و  يوجـود ۀ صـ یخص کیـ ش یدایـ ده، منجر به پیکسب گرد تاریخ آنچه در طول

. اسـت نسل به نسل وابسـته   و سنت انتقال یتساب اجتماعکالحق نشده و صرفاً به ا يها در نسل یستیز

اتفـاق مخـرب    کیـ ه در اثـر  کـ سـت  ید نیـ چ بعیه و مصون نبوده تاریخی حوادثۀ ضرب ازروي،  بدین

ـ از م يبشـر ۀ اندوخت یتمام، یجهان ز را از سـر  یـ مجبـور شـوند دوبـاره همـه چ    هـا   انسـان  وبـرود  ان ی
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 ست.ین یخ قابل اثبات علمیا تاریجامعه  یاملکر تی، سمصباح علّامهدگاه یاز د ،نیبنابرا

  يريگ جهينت

خ، یتـار  ينظـر ۀ ن فلسفیادیو بن یاز مسائل اساس یدر برخ مصباح علّامهو  يد مطهریشه علّامهچه . اگر1

دگاه یـ و ددارنـد  نظر  ت آنها، اختالفکر حریبودن س یاملکو ت »خیجامعه و تار یاصالت فلسف«ر ینظ

خ یجامعـه و تـار   يشـان در بحـث قانونمنـد   یقرار دارد، امـا ا  يگریدگاه دیمقابل دۀ دام در نقطکهر 

فروعـات منشـعب از آن، در    یو برخـ مسـئله   نینِ اییوع تبو با وجود اختالف در نداشته، نظر  اتفاق

ـ ه اکـ آن اسـت  نـه،  ین زمیـ ت در ایـ ز اهمیحاۀ تکنظرند و ن هم »خیجامعه و تار يقانونمند«اصل  ن ی

 ،اسـت  یشـناخت  جامعـه  يهـا  پـژوهش ة خ در حـوز یتار ينظرۀ ن مسائلِ فلسفیتر ياربردکله، از ئمس

 ينظـر ة شتر مربوط به حوزیب »خیامل جامعه و تارکت«و  »جامعه و تاریخ اصالت«دو اصل  که درحالی

  دارند. يمترک یاربرد عملکبوده و 

دهند، نسـبت بـه    یارائه ممسئله  کیل ین و تحلییشان در تبیه اک یاناتیبویژه  بهو  مصباح علّامهنظرات . 2

برخـودار بـوده و بـا     يشـتر یام بکح، به مراتب از اتقان و ايد مطهریشه علّامه يها نییها و تب دگاهید

ز یـ و ن د مطهريیشه علّامهعبارات  يظاهرهاي  از تناقضهایی  نمونهبه . سازگارتر است یفلسف یمبان

  د.یگرد  یشان اشاراتیانات ایاالت وارد بر بکاش

ـ از مطالـب و د  یمیه بخش عظکم یتوجه داشته باشنیز ته کن نیسته است به ایالبته شا د یشـه  يهـا  دگاهی

ه کـ اسـت   یها و جلسات پرسـش و پاسـخ   یسخنران يمحتوا ،، در واقع»خیتارۀ فلسف«ۀ نیدر زم يمطهر

بـه صـورت    انشـ ای موده و پس از شـهادت نراد یا یو دانشگاه یقدر در محافل علم شمند گرانین اندیا



   ۳۳ مصباح در باب فلسفة نظري تاريخ علّامهشهيد مطهري و  علّامه يبررسي تطبيقي آرا

شـان  یگرفـت و ا  یت استاد صورت مـ کات پربریار در زمان حکن یاگر ابسا  چهو  ،توب درآمده استکم

 يز به قلـم توانـا  ین یجزئهاي  و تناقضها رادین ای، اندافتی یمطالب را مة ش دوباریرایو و ینیفرصت بازب

 د.یگرد یشان برطرف میا

۳۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  
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