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  دهيكچ

خ را یت تـار کـ خ حریلسوفان تـار یاز ف ياریبس. است »خیت تارکجهت حر« ۀخ مسئلیتار ينظر ۀاز مسائل مهم فلسف یکی

و  و صـنعت  يورلمـی، رشـد فنـا   ، پیشرفت عیتر شدن مناسبات اجتماع چون پیچیدههم يشمارند و امور یامل مکرو به ت

ناظر بـه تحـوالت رو بـه صـعود      ه نوعاًکنند ک می یخ معرفیامل تارکار تیعنوان مع هرا ب يي جوامع بشربهبود اوضاع ماد

خ مطـرح  یامـل در تـار  کت ةرا دربـار  يدیدگاه جدید يد مطهریاستاد شه. اما زمان هستند ةات بشر در گستریح يابعاد ماد

را ارائـه  » خیتـار  یا انسـان یـ  يامل فطرکت«خ تحت عنوان یلسوفان تاریدگاه فیا دبز یمتما ياریمع خاص و ینییرده و تبک

ـ دهـاي   ابهـام گـاه   آنشـود،   می طرحاختصار  بهدگاه استاد یو ابعاد د یابتدا اصل مدعا، مبان ،ن مقالیدر اکرده است.  دگاه ی

در » خیتـار  یا انسـان ی يامل فطرکت«دگاه یه دکشود  می اثباتته کن نیاسرانجام  گردد و می رفع آن ارائه يها استاد و راه

ـ برخوردار اسـت،   یتر، از اعتبار علم افزون ییآزما یمطالعه و راست ۀستیدرخور توجه و شا ۀیفرض کیحد  ـ در حـد   یول  کی

  ی ندارد.اعتبار علم ،هینظر

  .خیخ، فطرت تاریامل در تارکامل، تک، تيمطهر ها: لیدواژهک
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  مقدمه

برخـی بـه   . دیگر اخـتالف دارنـد  کـ ت تـاریخ بـا ی  کـ حر يوسو سمتن و محققان تاریخ دربارة فیلسوفا

ت تـاریخ نیسـتند. بـراي    کـ دار بـودن حر  جهت بهقایل  ه گویاکنند ک ت تاریخ را تحلیل میکاي حر گونه

 تـاریخ  در مرج و هرج نوعى به و نیستقایل  قاعده و ضابطه یک ت تاریخکحر براى نظریاتی که ،نمونه

شـمار زیـادي از   گیـرد. امـا    در نظـر نمـی   جهت خاصی ،ت تاریخکبراي حر طور طبیعی هب ،عتقد استم

  دانند. املی و رو به رشد میکرا ت ت تاریخکفیلسوفان مشهور تاریخ جهت حر

مانند خط سیر زنـدگی یـک    ،هاي متوالی بشري طی دوران و اعصار خط سیر نسل: گفت می پاسکال

  .)23، ص1354گیرد(پوالرد،  ه زنده است و بال انقطاع یاد میه همیشکفرد انسانی است 

داري و  داري، سـرمایه  داري، زمـین  اشـتراك بـدوي، بـرده   «ه مراحـل تـاریخ را بـه ادوار    کـ  ،مارکس

رشد ابزار تولید، حکومـت   ازاي  اي از تاریخ متناسب با درجه هر دوره :معتقد بود ،ردهکتقسیم  »کمونیسم

؛ 16ـــ13، ص1381مجتهــدي،  ر.ك:( امــل اســتکتــاریخ در حــال ت ،نتیجــه در. یابــد مــیت و عمومیــ

  .)236ـ151ص، 1370؛ آرون، 222ـ221ص، 1375کوب،  زرین

مراحل حرکت تـاریخ و تغییـرات سـاخت اجتمـاعی کـامالً طبـق وضـع         :معتقد بود نتکآگوست 

ت کـ ید، سـیر حر آ شان پدید میو در ذهناملی است کتها  انسان ريکسیر فچون معرفت بشري است، و 

و ، املی اسـت کت تکحر کت تاریخ یکاملی است؛ یعنی حرکسیر ت کی ،ه بازتاب آن استک ،زیتاریخ ن

؛ 127ــ 123، ص1354(ر.ك: پـوالرد،   ولی سـیر نزولـی مطـرح نیسـت     ،شاید توقف باشد ،در این سیر

  .)332ـ331، ص1370باتومور،  148ـ81ص، 1370آرون، 

ه هـر فرهنـگ و   کـ سـان   بـدین  ت حلزونی و صعودي تاریخ است؛کبه حرقایل  وکویمانند  اشپنگلر

ولـی در رشـد و نمـو     ،رود رده و از بـین مـی  کـ قوس سقوط را طـی   ،از اتمام قوس صعودپس تمدنی 

 امـل اسـت  کولـی رو بـه ت   ،ت تاریخ مارپیچیکبنابراین، مسیر حر .گذارد فرهنگ و تمدن جدید تأثیر می

  .)182ـ177، ص1354(ر.ك: پوالرد، 

مراحل خاصـی را طـی   ها  هستند و تمدنها  ت تاریخ، تمدنکواحد ارزیابی حر :نیز معتقد است بی ینتو

مهاجم، قـوس  هاي  در برابر تمدننداشتن ولی در صورت استقامت  ،استه ابتدایش قوس صعود کنند ک می

ه کـ بل ،و رقیب نیست مرتبطهاي  البته این به معناي فقدان تأثیر در تمدن .شوند نابود می ،ردهکسقوط را طی 

مال اسـتمرار  کت تاریخ به صورت مارپیچی و رو به رشد و کحر ،سان گذارند و بدین می امل آنها تأثیرکدر ت

  .به بعد) 228، ص1375کوب،  زرین؛ 193ـ182، ص1354، ؛ پوالرد1356؛ همو، 1353بی،  توینر.ك: ( یابد می



   ۳۷ تکامل در تاريخ از منظر استاد مطهري ةانديشو نقد رسي رب

 »خیامـل تـار  کشـه ت یخ و اندیت تـار کجهت حر«بحث به ز ین استاد شهید مطهرياز  يدر آثار متعدد

ـ از د ی، برخـ پـس از طـرح اصـل بحـث    شـان  یا. استشده اي  ژهیت ویمورد عنا لسـوفان  یف يهـا  دگاهی

ضـمن   ،رده و سـرانجام کـ ن و نقـد  یـی طور مبسوط تب هرا ب سکماردگاه یخ را مطرح و دیتار يگرا املکت

 يبـرا  يدیـ دگاه جدیـ خ، دیلسـوفان تـار  یفنظـر  منظور  يمحورها یخ در برخیتار یاملکت تکد حرییتأ

ـ ابتـدا د  ،ن مقالیدر ا ،رو . ازاینر و تدبر استیه درخور تفسک ان نمودهیخ بیامل تارکت بـه  دگاه اسـتاد را  ی

  م.ینک می آن مطرح ةدربار یمالحظاتگاه  آن ،ن نمودهییتباختصار 

امـل در  کت«دگاه یـ در برابـر د را  »خیامل تارکت«دگاه خود درباره ید استاد مطهريکه ر است کان ذیشا

منظـور  امـل  کو ت »خیتار يا مادی يامل ابزارکت«را  سکمارمنظور امل کو تکند  می مطرح سکمار »خیتار

همـان   »يامـل معنـو  کت«نامـد. منظـور اسـتاد از     مـی  »خیتـار  یا انسـان ی يا فطری يامل معنوکت«خود را 

ـ ن »يفطـر  املکت«مقصودش از و ژه انسان است؛ یو یمتعالهاي  شیگرا  یمتعـال هـاي   امـل اسـتعداد  کز تی

 یامل انسـان کت«شود. مرادش از  نمی یوانیز حیه شامل غراکخاص است  يبه معنا »فطرت« یعنی؛ یانسان

  خاص انسان است. یو متعال يمعنوهاي  شیامل گراکت يبه معنا قاًیز دقین »خیتار

عـام و   طـور  بـه  »امل در تاریخکت«اره در مجموعه آثار ایشان درب استاد مطهريلمات که حجم ک رو ازآن

شان ابتدا لُب مطالب ای ،در این نوشتار ،راري استکت طور خاص زیاد و بعضاً به »امل فطري تاریخکت«دیدگاه 

شود و  می دیدگاه استاد بیان ةسپس مالحظاتی دربار ،قول مستقیم ارائه گردیده در قالب گزارش همراه با نقل

  شود. می بیان »امل تاریخکت« ۀاندیش ةظاهري سخنانشان دربارهاي  و تعارض ها وجه جمع تهافتگاه  آن

  مطهري از منظر استاد »املكت«مفهوم 

زیـرا تـا معلـوم نشـود مقصـود از      کـرد؛  را به درستی بررسـی   »املکت«ابتدا باید مفهوم  ،در بحث حاضر

  ایده خواهد بود.ف خ بییامل تارکا عدم تیامل کهرگونه اظهارنظر در باب ت، چیستامل کت

ه کـ  حـالی در ،ننـد ک مـی واحـد تلقـی    یرا مفهوم »املکت«و  »پیشرفت«خی از محققان مفهوم بر

امل حقیقی تـاریخ باشـد؛ زیـرا    کتواند معرّف ت هاي موجود در دنیاي جدید نمی بسیاري از پیشرفت

ود کـ جـب ر مو ،تر از جهات مهم ،ردهکجهت در جامعه بشري رشد ایجاد  کبرخی از آنها اگر از ی

  .استجامعه بشري شده 

پیشرفت، تکامل نیست. مثال: سرعت پیشـرفت صـنعت، پیشـرفت    « معتقدند: استاد مطهري ،رو نیااز

رسانى، رهایى از تعصبات دینى و گرفتارى در تعصبات نـژادى و قـومى و ملـى (ناسیونالیسـم)؛ آیـا      رخب

سفه و خالقیت هنرى و خالقیت اخالقـى  ... علم در همه شئون تکامل یافته است، ولى فل :توان گفت مى
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از بعضـى   ،آنچه قابل انتقال نیست تکامل نیافته است؟ فرهنـگ در بعضـى کشـورها    ،و انسانى و باالخره

اگـر مقصـود از   ). 366ص، 10 ، ج1389، ي(مطهـر  نـه  ،جهات تکامل یافتـه اسـت و از بعضـى جهـات    

 .)367ص، 10 ، ج1389 (مطهري، ت]سعادت و آسایش است، نه [بشر پیشرفت نداشته اس »پیشرفت«

 تکامـل،  مفهـوم  در« و معتقـد اسـت:    اسـت قایل  تفاوت »پیشرفت«و  »املکت«بین مفهوم  استاد مطهري

 از حرکـت  تکامل،. عمودى و باال به رو حرکت اما ،است حرکت تکامل یعنى ؛است خوابیده تعالى

  .»است ستدر هم افقى سطح یک در پیشرفت ولى ،است باالتر سطح به سطحى

: شـود  نمـی ولی گفتـه   ،»فالن بیماري در حال پیشرفت است« :شود میه در مورد بیماري گفته ک چنان

نـد ایـن   کیـا اگـر سـپاهی سـرزمینی را اشـغال      . زیرا در این امر تعالی نهفته نیست ؛امل استکدر حال ت

. شـود  نمـی محسوب امل کت، ولی چون از تعالی تهی است، شود میاشغالگري و تجاوز پیشرفت شمرده 

  :فرماید میبر همین اساس، 

ـ  بـراى  ولـى  ،باشد پیشرفت انسان ۀجامع و انسان براى که چیزها بسا اى  تعـالى  و تکامـل  انسـانى  ۀجامع

 از بعضـى  نـام  بتـوان  اینکه در از علما بعضى اگر که شود معلوم کهاین براى گویم مى را این. نشود شمرده

 تأییـد  را آنهـا  نظر اینکه با. نیست دقت نوعى از خالى نظرشان اند، دهکر تردید گذاشت »تکامل« را مسائل

 تفـاوت  »توسـعه « بـا  همچنین و »پیشرفت« با »تکامل« پس. اند شده دقت نوعى متوجه آنها ولى، کنیم نمى

  .)512ص ،25 ج ،1384، ي(مطهر )دارند مفهوم یک تقریباً »پیشرفت« و »توسعه«( دارد

امـل، و اگـر در   کنـه ت  ،محورهاي رشد تمدن بشري مصداق پیشرفت اسـت  بسیاري از ،اساس همینبر 

دقیـق و  غیرردن بـا تسـامح موجـود در ادبیـات     کاز باب همراهی  ،یاد شده »املکت«از این امور به جایی 

سازي و سـایر  رشد بشر در ابزار استاد مطهريه ک ؛ چنانۀ تاریخ استم بر مباحث فلسفکحا ةنشد حساب

  .)515ـ514ص ،25 ج، 1384، ي: مطهرك.(ر »املکت«نه  ،اندخو می »پیشرفت«داق امور تمدنی را مص

خ یشرفت بشـر در تـار  یق پیه مصادکخ است یتار ۀج در فلسفیات رایمنتقد ادب استاد مطهري ،نیبنابرا

ات یـ خـود بـر اسـاس ادب   هـاي   سخنان و نوشته ياز فرازها ياریشان در بسیا ،نامند می »خیامل تارکت«را 

را  »شـرفت یپ«ق یسـخن گفتـه و مصـاد    ،كجاد زبـان مشـتر  یخ و از باب تسامح و ایر فلسفه تارم دکحا

  .خوانده است» املکت«

  دگاهياصل د يان اجماليب

، ابتـدا اصـل دیـدگاه    »تکامل معنوي یا فطري تـاریخ «رسد بجاست پیش از تبیین دیدگاه  به نظر می

گیري و سایر ابعـاد دیـدگاه اسـتاد بـه گونـۀ       مبانی و مقدمات شکل ،اجمال بیان شود و به دنبال آن

  تفصیلی مطرح شود.



   ۳۹ تکامل در تاريخ از منظر استاد مطهري ةانديشو نقد رسي رب

 را ، ابعاد گوناگون پیشرفت در جوامـع انسـانی   تکامل اجتماعی انسان در تاریختاب کدر  استاد مطهري

  :کند تفکیک می چهار به

  انسان با طبیعت)؛ ۀ(رابطصنعتی . ابزارسازي و 1

  گی؛ پیچیدحیث انسانی از  ۀ. ساختمان جامع2

  دیگر؛کبا یها  انسان . روابط3

  انسان با خودش. ۀ. رابط4

در دو بعد اول، جاي تردید در پیشرفت نیست، امـا در دو بعـد سـوم و چهـارم،     د: یفرما یمایشان سپس 

 شـهید مطهـري  ه کـ ). از مجموع مباحثی 521ـ514، ص25، ج1386،ي: مطهر.كراند ( ردهکتردید  برخی

. ابعاد را پذیرفته اسـت  ۀامل در همکه ایشان، دیدگاه تکآید  دست میه ب است، ردهکتاب مطرح کدر این 

جانبه رو به تکامل اسـت و بـه مراحـل نهـایی      معتقدیم که جامعه بشر همهما هم : «ستا جمله، نوشته از

  ).511ص همان،» (شود نزدیک می

 يال جـا حي محسوس است. امر ،یو ساخت اجتماع صنعتیو  يشرفت بشر در دو بعد ابزارسازیپ

در دو  ،بـه مـرور زمـان    يبشر ۀمعتقد است جامع يریچه تفس بر اساسه استاد وجود دارد کن پرسش یا

افتـه  یامـل  کت ،دارد يو معنـو  یاخالقـ  ۀه جنبک ،زیگر و روابط انسان با خود نیدیکبا ها  انسان بعد روابط

از  یناشـ هـاي   نحطـاط ظلـم و فسـاد و ا  هـاي   از صحنهپر خ یه صفحات تاراست ک یدر حالاین است؟! 

  جهل بشر است.

 اي گونـه ت تـاریخ بـه   کروند حریشان معتقد است: شود ا می معلوم ،نهین زمیآثار استاد در ا ۀبا مطالع

اش به اعتقادات و باورهـا   وابستگی ،اش غلبه یافته مادي و حیوانیهاي  بر خواستهتدریج  بهبشر  کهاست 

تمـایالت   اسـاس ه بـر  کبل ،دهد نمیل کایالت مادي و پست شتم ۀیعنی رفتارش را بر پای؛ شود میزیاد 

  ایشان معتقد است:. دابی می متعالی و فطري سامان

 بـه  و کاسـته  اجتمـاعى  و طبیعـى  محیط به اش وابستگى از تدریجاً تکاملش، بودن جانبه همه اثر در انسان

 ،آینـده  در و اسـت  افزوده ـىایدئولوژ و ایمان و عقیده به وابستگى با است مساوى که ـ  وارستگى نوعى

 رسـید  خواهـد  ایـدئولوژى  و مسـلک  و ایمـان  و عقیـده  به کامل وابستگى یعنى ،معنوى کامل آزادى به

  .)423ص ،24 ج ،1390، ي(مطهر

ـ  ،ولی با گذر زمـان  ،تاریخ بستر ظهور ابعاد فطرت به معناي اعم (تمایالت حیوانی و انسانی) است  ۀزمین

بـروز   بیشـتر هویت انسانی انسان در تـاریخ   ،فراهم شده بیشتربه معناي اخص ظهور ابعاد متعالی فطرت 

 شـرایط  و مـادى  طبیعـت  اسـارت  از آزادى سـوى  به بشریت تکاملى سیر« ،. به عبارت دیگرندک میپیدا 

۴۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

 ایمـان  بیشـتر  اصالت و حکومت و بودن مسلکى و هدفى سوى به و گروهى، و فردى منافع و اقتصادى

  .)429ص ،24 ج ،1390، يمطهر( »ستا ایدئولوژى و

بـه رهبانیـت    ،از امور مادي دست شسته وري بهرهاز تدریج،  بهها  انسان هکمعنا نیست آن البته این به 

 انسـان «ه کـ ست آن معناه به کبل ،آورند میجویی از آن روي  امکگزینی از عمران و آبادانی دنیا و  و دوري

 و اسـت  بـوده  طبیعـت  بـرده  و اسیر و مملوك بوده، مند بهره کمتر طبیعت مواهب از اینکه با ،گذشته در

 بـر  و آزاد طبیعـت  اسـارت  از کـرد،  خواهـد  را طبیعت از بردارى بهره حداکثر اینکه عین در آینده انسان

 .)423ص ،24 ج ،1390 (مطهرى، »افزود خواهد طبیعت بر خود حاکمیت

  تكامل تاريخ استاد مطهري  مقدمات فهم ديدگاه

ـ البتـه ا . ردکاشاره  یشاندگاه ایو ابعاد د یاز مبان یبه برخ باید ،استاد مطهريدگاه ین دییتب يبرا  ین مبـان ی

دربـارة   ،شـان یبا مطالعه و تأمل در مجموع مطالـب ا نده آمده، اما کبه صورت پراایشان لمات کو ابعاد در 

ـ تر د قیفهم دقبراي ل یات ذکتوان به ن می ،»خیامل در تارکت« ۀشیاند امـل  کت«اسـتاد تحـت عنـوان     دگاهی

  افت:یدست  »خیتار يا فطری یا انسانی يمعنو

 . فطرت داشتن انسان۱

 ی) تهـ یوانیـ حغیر( یگونه اسـتعداد متعـال  تولد از هر يانسان در ابتدامعتقدند:  خیلسوفان تاریاز ف یبرخ

عنصـر   چیهـ  ،خـود  يخـود  انسـان بـه  . دهد می لکآن را ش یط اجتماعیه محکاست  یاست و مانند موم

 یدگاهیـ ن دیچن سکمارتب کدهد. م می تیخ به انسان شخصیجامعه و تار ندارد و یساز درون تیشخص

ــار ــان دارد ةدرب ــرك.(ر انس ــ). 422ص ،24 ج، 1390 ،ي: مطه ــر  یول ــري از منظ ــتاد مطه ــان  ،اس انس

سـط  ه شخصـیتش تنهـا تو  کمانند ظرف تهی و توخالی نیست  ،خود، جداي از تأثیر محیط بر او خودي به

در روح اي  ویـژه هـاي   خاص و بینشهاي  داراي گرایش ،ه از آغاز تولدکبل، محیط و جامعه ساخته شود

 .رسـد  مـی ه به فعلیت نرسیده و با تولد و گذشت زمان و ارتباط با سایر همنوعان به فعلیت کخود است 

 بالفعـل  انسـانى  صـیت شخ پیدایش، آغاز در انسانهرچند  ،فطرى و انسانى بینش نظر از« ،به تعبیر دیگر

 ج، 1390 ،ي(مطهـر  »اسـت  نهفته او نهاد در ها گرایش سلسله یک و ها بینش سلسله یک بذر ولى ،ندارد

 عت انسـان ینهفته در فطرت و طب يف استعدادهایا تضعیت یخ موجب تقویو جامعه و تار) 422ص ،24 

 حرکـات  نوع از نه ،است »میکىدینا« حرکت نوع از ،اش انسانى کماالت سوى به انسان حرکت«شود.  می



   ۴۱ تکامل در تاريخ از منظر استاد مطهري ةانديشو نقد رسي رب

نـه ماننـد    ،داده شود» پرورش«ه باید کاست خود  یعنی حاوي استعدادهایی در ضمیر؛ )همان»(مکانیکى«

چـه در   ،خـود  خـودي  انسانی بـه  هاي ارزشانسان و ، تفسیر انسانی و فطري تاریخ بنابر. صنعتی ةماد کی

  .شود نمیار محسوب کام و ابزار امري اصیل است و تنها ماده خ ،قالب فرد و چه جامعه

ـ : داراي دو سلسله استعداد و گرایش و بینش هستند، در روان خود ها انسان سلسـه غرایـز    کی

ه خـاص  کـ سلسـله غرایـز عـالی     کو یهستند،  كبا حیوانات مشترزمینه ه در این کپست حیوانی 

ود شـ  میي اعم یاد اعنبه م »فطرت«جا تحت عنوان  کگاه از این دو دسته به صورت ی است.انسان 

و از  »غریـزه «است. و گاه از تمایالت پست حیوانی با عنـوان   »عالی«و  »پست«ه شامل دو سطح ک

چـون  همه شامل امـوري  کگردد  میبه معناي خاص یاد  »فطرت«و تمایالت عالی با عنوان ها  بینش

هویـت   اولیـه ان کو ار شود میخواهی  جویی و زیبایی دینی، اخالقی، حقیقت هاي گرایشو ها  بینش

انسانی انسان و فصل ممیز انسان با سایر حیوانات همین امـور اسـت؛ یعنـی حیوانـات تنهـا داراي      

متعالی برخـوردار   هاي گرایشو ها  ز، از بینشیولی انسان عالوه بر این غرا ،ز فرودست هستندیغرا

  .)423ـ422ص ،24 ج ،1390 : مطهري،ك.(ر است.

معلـول دو نـوع مبنـاي     ،املی تاریخکت تکحر ةدربار »فطري«] و سکمارر ی[تفس »ابزاري«دو تفسیر 

مـادي و تهـی از هرگونـه عنصـر      امالًکـ انسان موجـودي   ،تفسیر ابزاري تاریخ بنا بر. شناسی است انسان

 تشخصـی اش  در اثر جبر محیط و طبیعت بیرونـی  ،ه در برخورد با طبیعتکساز درونی است  تشخصی

 نهـاده  او سرشـت  در حیوانى يماورا امر هیچ است انسانى شخصیت فاقد ،خود ذات در انسان«، یابد می

  .)431ص ،24 ج ،1390(مطهرى،» است نشده

در او وجـود دارد ابعـاد   ه در انسان اصالت دارد و به صورت غریـزه  کتنها چیزي بر اساس این مبنا، 

یدن و شـهوات جنسـی. در   گانه، شهوت خوردن و آشـام  چون احساسات پنجهمست؛ ابعادي حیوانی او

 مـادى  شـرایط  اسـارت  در تولیـد،  ابـزار  جبـر  محکـوم  مـادى،  منافع موجودي است اسیر«انسان  ،نتیجه

 و طبیعـى  شـرایط  از انعکاسـى  جـز  انتخـابش  اش، اندیشـه  و قضـاوت  تمـایالتش،  وجدانش، اقتصادى؛

 اى ویـژه  هـدف  و دمقصـ  سوى به حرکت اقتضاى او در که است خامى ماده نیست؛ ... محیط اجتماعى

 .)431ص ،24 ، ج1390 (مطهرى،» نیست

سبب  انسان به. قابل تخلف نیستغیرجبري و تأثیر  کی صرفاًتأثیر انسان بر محیط اینکه  تر مهمته کن

بـر خـالف    ،دهد میدر برابر محیط انجام  یهای العمل سکع«گاه  ،مزبوربرخورداري از قوا و استعدادهاي 

 انسـانیت  معیار کهـ   انسان ةویژ و اساسى . خصلتدهد میوم محیط انجام کمح حیوان ناآگاه و کی آنچه

۴۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

 خویشـتن  نفس بر انسان حاکمیت و تسلط نیروىـ   بس و ماند مى نام فقط انسانیت از آن بدون و اوست

 ناشـى  خصـلت  همین از ،تاریخ طول در انسانى حیات هاى روشنی. است خود هاى تبهکاري علیه قیام و

 .)432ص ،24 ، ج1390 (مطهرى، »است شده گرفته نادیده ابزارى نظریه در عالى خصلت نای و شود مى

 خيتار ي. اصالت فلسف۲

 ينـار افـراد، دارا  کخ در یا جامعـه و تـار  یـ ه آکن است یخ ایفلسفه اجتماع و تارهاي  بحث یاز مبان یکی

ـ آرا ه ازکـ شـوند   می محسوب یمفهوم انتزاع کیا تنها یهستند اي  وجود جداگانه ش افـراد نسـبت بـه    ی

 بـارة ان دریـ گرا از جامعـه  یسـخن برخـ   ۀالزم ؟دارند یرند و تنها افراد اصالت فلسفیگ می لکگر شیدکی

لنـد  یقا ینـار افـراد اصـالت فلسـف    کخ در یجامعه و تـار  يه آنان براکن است یاز ا یکخ حایجامعه و تار

؛ 20ص، 1354رویچ و منـدارس،  ؛ گـو 78و  40و 20ص، 1379؛ استونز، 47- 46ص، 1351 ار،ک: ك.(ر

  .)53- 51، ص1372مصباح، 

، انـد  شمردهار کار و مک ها، و شیطانی فریب هاي فردي انسان و پیروانش تاریخ را کشتارگاه اراده هگل

که فقط به وضعِ حملِ مـادرِ آبسـتنِ   اند  توصیف کردههایی  تنها قابله ،برابر حوادث تاریخ را درها  انسان و

پیـروزي خـود را    ۀراباترین خدایان است که  دل کنند. از منظر این فیلسوفان، تاریخ سنگ تاریخ کمک می

  )9- 8ص ،1357ك: سروش، .ر( راند یاز روي اجساد مردگان و طاغیان به پیش م

ن یـ ه الزمه سخن آنان اکند یگو می خ سخنیاز جامعه و تاراي  ان به گونهیاز فردگرا یدر مقابل، برخ

 اسـت  ياعتبـار  يل و جامعـه امـر  یاصـ  يندارد و افراد امر یاصالت فلسف خود وديخ بهه جامعه کاست 

  .)56ـ54ص، 1372: مصباح، ك(ر

هم فرد اصیل است و هم جامعه، و وجـود  معتقد است:  استاد شهید مطهري ،اسالمی ۀدر میان فالسف

، 2، ج 1372، ي: مطهـر ك.شـود(ر  از مجموع افراد انتـزاع مـی   ،جامعه در وجود مجموع افراد محقق شده

  فرماید: ایشان در تبیین این نظریه می). 346- 335ص

(افـراد) را   جامعـه  يه وجود اجزاکاز آن نظر  .داند و هم جامعه را هم فرد را اصیل می سوم، ۀنظری

نیست، قایل  بات شیمیاییکداند و براي جامعه وجودي یگانه مانند مر در وجود جامعه حل شده نمی

ري و عـاطفی  کیب افراد را از نظر مسائل روحی و فکه نوع ترکاما از آن جهت است،  الفردي اصالۀ

ه همـان هویـت جامعـه    کیابند  ه افراد در جامعه هویت جدید میک ،داند یب شیمیایی میکاز نوع تر

االجتماعی است. بنابراین نظریـه، در اثـر تـأثیر و     اصالۀـ   ت یگانه نداردهرچند جامعه هویـ است  

اي پدیده آمـده اسـت، روح جدیـد و شـعور و وجـدان و اراده و       اقعیت جدید و زندهتأثر اجزا، و



   ۴۳ تکامل در تاريخ از منظر استاد مطهري ةانديشو نقد رسي رب

عالوه بر شعور و وجدان و اراده و اندیشـۀ فـردي افـراد، و بـر      .خواست جدیدي پدید آمده است

  .)339ص، 2، ج 1372(مطهري،  شعور و وجدان افراد غلبه دارد

. اسـت   شـده یل کدیگر تشـ کـ رواح افراد بـا ی یب حقیقی اکامعه و تاریخ از ترایشان معتقد است: ج

داراي  ،آنهـا ور از تمـایالت بـوده و عـالوه بـر     کمذ ۀداراي دو دستها  انسان کت کمانند ت بنابراین،

ـ  از را جامعه ،فلسفى از نظرهست. ایشان نیز  يدیگر ةویژ هاي خصلت  و اجـزا  بـا  اش رابطـه  ۀجنب

 بـه  افـراد  دانـى  و عـالى  هـاى  خصلت مجموع از ترکیبى ،ها خصلت لحاظ از و واقعى مرکب افراد،

 »الکل انسان« که ،جامعه مستمر و باقى وجود در که شناسد مى دیگر هاى خصلت سلسله یک ةعالو

  :گویند مى که حقیقت این. دارد استمرار ،است
  شـور  آب ،شـیرین  آب ایـن  است رگ رگ

  

ــق در   ــى خالیـ ــا رود مـ ــخ تـ ــور نفـ صـ

  
 اجتمـاع  پیکـر  هـاى  رگ ایـن . کنـد  مى صدق »الکل انسان« وجود در یعنى ،جامعه مستمر و باقى اندام در

 در انسـان  تـا  یعنى ،صور نفخ تا و است جهیدن در شور آب برخى در و شیرین آب، برخى در که است

 و انسـان  تکامـل  ،آرى. بخشـد  نمـى  آن در تـأثیرى  افراد فناى و دارد ادامه جریان این هست، زمین روى

 تـاریخ جامعـه و   بنـابراین، . )423ص ،24 ج، 1390 مطهري،(بخشید خواهد آن به هترب نظام انسان ۀجامع

  .استز حیوانی و فطرت انسانی یب از غراکداراي طبیعتی مر

 خي. فطرت داشتن تار۳

 ،د مطهـري اسـتا ه بر اسـاس بیـنش   کامل فطري تاریخ این است کز اهمیت دیگر در تبیین دیدگاه تیحا ۀتکن

 ،تاریخ ماننـد افـراد   ةیعنی در پدید نیز هست؛ه داراي فطرت و طبیعت کبل ،دارد فلسفیاصالت تنها  نهتاریخ 

تـاریخ  طبیعـت  . خـواهی اسـت   مـال کتاریخ تمایـل بـه   هاي  ی از تمایلکی. خاصی نهفته استهاي  گرایش

افـراد   هـاي  نهفته در تاریخ مانند استعداد هاي استعدادچون ولی  ،امل استک، همواره رو به تلمیسبب این  به

افـزاري تمـدن    امل در امور مادي و ابعـاد سـخت  کامل تاریخ تنها منحصر در تکمادي و معنوي دارد، ت ۀجنب

  نیز دارد.ـ  ري و فرهنگی و اخالقیکیعنی فـ  افزاري ه جنبه معنوي و نرمکبل ،بشري نیست

 بـه  حرکـت  ت؛اس متکامل و متحول ،خود سرشت حکم به ،طبیعت خود مانند تاریخ بینش، این حسب بر

 مـادى  طبیعـت  یک نه تاریخ طبیعت و است؛ تاریخ ،جمله آن از و طبیعت ياجزا ذات ۀالزم ،کمال سوى

 حیـوان  یـک  صـرفاً  تـاریخ . معنـى  و مـاده  از است مزدوج طبیعتى ،انسان فرد طبیعت مانند بلکه ،محض

 ،دهنـد  مـى  نام »تمدن« بدان آنچه و ابزارى تکنیکى و فنى جنبه تنها تاریخ تکامل و تحول .نیست اقتصادى

 آزادى جهـت  در و گیـرد  مى دربر را انسان فرهنگى و معنوى شئون همه است؛ جانبه همه و گسترده ندارد؛

  .)423ص ،24 ج، 1390(مطهري، است اجتماعى و محیطى هاى وابستگی از انسان

۴۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

بـازیگر آن   هـاي  انسـان و  ،خواه نهفته در سرشت تاریخ مالکاملی تاریخ فطرت کت تکحر كعامل محر

ـ ؛ زشـود  مـی هستند و این نیرو موجب پیشرفت مادي و معنوي یا تمدنی و فرهنگـی جامعـه بشـري     را ی

 ناشـى  و خـواهى  گسترش و طلبى تنوع و جویى کمال فطرى حس معلول ،خود ۀنوب به تولید ابزار تکامل«

 ،یکـدیگر  با موازات به ،نىانسا زندگى جوانب  همه در نیرو این و حس این. است انسان ابتکار نیروى از

  .)424- 423ص ،24 ج ،1390(مطهرى، »هست و بوده گسترش حال در

  خيامل تاركتفرايند  .۴

. داراي دو گرایش متضاد دنیوي و اخروي یا مادي و معنـوي یـا پسـت و متعـالی هسـتند     ها  انسان

تـري   پررنـگ  هـاي انسـانی   حیوانی قوي و برخـی داراي میـل   هاي گرایشداراي ها  از انسانبرخی 

 میـان غرایـز  «در هـا   انسـان  ،به دیگـر سـخن   .ور استکنزاع میان دو گروه مذ ۀهستند. تاریخ عرص

 کـه  ،بـاال  به متمایل غرایز و ندارد موقت و محدود و فردى امر یک جز هدفى که ،پایین به متمایل

 هـاى  شـرافت  خواهـد  مـى  و دربرگیـرد  را بشـریت  همـه  و شود خارج فردیت حدود از خواهد مى

همـواره درگیـر    ،نتیجـه . در برند میسر ه دهد، ب قرار مقصد را عقالنى و علمى و مذهبى و اخالقى

ود؛ ش میاجتماع  هاي گروهنبرد درونی بین این دو گرایش هستند و این نبرد منجر به نبرد میان  کی

صـفت   ط و حیوانهاي منح و انسان مال یافته و داراي آزادي معنوي،ک هاي انسانیعنی به نبرد میان 

در داستان هابیل و قابیل به تصـویر   ،ه قرآن مجید این نبرد را در آغاز خلقتک شود؛ چنان می شیدهک

. ایـن نبردهـا همـواره در تـاریخ     انـد  ردهکیاد  »نبرد میان عقل و نفس«شیده و قدما از آن با عنوان ک

  .ندک میو نقش اصلی در پیشبرد تاریخ ایفا است وجود داشته 

زیـرا چـه در    ؛است شدهامل انسانیت و ابعاد متعالی فطرت بشر کتاریخ موجب ت ةبرند اي پیشنبرده

ـ  بـیش  ،تدریج بهو ارزشی نبردها  کجنبه ایدئولوژی ،تاریخ و چه در آینده ۀگذشت بـوده و  مـادي   ۀاز جنب

 ،بجنگنـد هـم   م و شهوت و زمین و پـول بـا  که بر سر شکجاي این هب ها انسان یعنی برخی ازخواهد بود؛ 

  .جنگند می متعالی با دیگران هاي آرمانبه اهداف معنوي و  دستیابیبراي 

 انسـان  و کند مى و کرده پیدا ایدئولوژیک جنبه بیشتر تدریجاً انسان نبردهاى ،آینده و گذشته تاریخ طول در

 آل ایـده  امعـه ج و آل ایـده  انسـان  ۀمرحل به یعنى ،خود کمال مراحل به انسانى هاى ارزش لحاظ از تدریجاً

 کـه  ـ انسانى هاى ارزش کامل حکومت یعنى ،عدالت حکومت ،امر نهایت در که آنجا تا ،شود مى تر نزدیک

 نیروهـاى  حکومت از و شد خواهد مستقر ـ است شده تعبیر »مهدى حکومت« به آن از اسالمى تعبیرات در

  ).426ص ،24 ، ج1390 مطهرى،( اثرى نخواهد بود خودگرایانه و خودخواهانه و مآبانه حیوان و باطل



   ۴۵ تکامل در تاريخ از منظر استاد مطهري ةانديشو نقد رسي رب

زیرا جنگ بر سر شهوات حیوانی در عالم حیوانـات هـم وجـود     ؛شود میامل محسوب کنوعی تامر این 

توحیـد و   يبـراي برقـرار   هـایی  انسـان ولی وقتـی   ،در رشد ابعاد انسانی انسان ندارد يدارد و هیچ تأثیر

ـ  ،یقین بهجنگند  می حقمعنویت و استقرار دین   : مطهـرى، ك.(ر نـد ک مـی وي وجودشـان رشـد   ابعاد معن

  .)426ص ،24 ، ج1390

 خيتار ياملكت تكحرالگوي . ۵

ولـی   ،امل استکرو به رشد و ت ،یانسان یت تاریخ در پرتو فطرت متعالکحر ،استاد مطهريطبق دیدگاه 

 هکـ  ،سکمـار امل مجموعی و نوسـانی؛ یعنـی بـرخالف دیـدگاه     که تکبل ،مییامل قدم به قدم و داکنه ت

و اسـت  عبور از این مراحل امـري جبـري    :رده و معتقد بودک تعریفاملی خاصی براي تاریخ کمراحل ت

ت کـ حر :معتقـد اسـت   اسـتاد مطهـري  ، و بازگشت در تاریخ معنا ندارد رود میتاریخ همواره روبه جلو 

 کیـ هسـتند،  ار داراي اراده و اختیـ ها  انسان انسان در ساختن آن نقش دارد وسبب آنکه  املی تاریخ بهکت

ـ  ،ستبه جلو و گاه به عقب و گاه ایستایعنی گاه است؛ ت نوسانی کحر امـل نیـز   کایـن رونـد بـا ت    یول

  .)212ـ211ص ،15  ج، 1384 ،ي: مطهرك.ر(همنواست

رو  هـاي  تکـ حرگردهـا و   ولی وقتی عقب ،گرد هم دارد عقب، نار پیشرفتکتاریخ در  ،این نظر بنابر

در یعنـی  املی اسـت؛  کت تاریخ تکمعدل حر ،گیریم میو معدل  نیمک میایسه تاریخ را با هم مق يبه جلو

ار کـ قابـل ان غیرامـل مجمـوعی تـاریخ    کست و تا آنهاي  رفت تاریخ بیش از پس هاي پیشرفت ،مجموع

  .)236ـ235ص ،15 ج ،1384، ي: مطهرك.(ر است

  يامل معنوكدگاه تيل ديدال

  يل اهداف پست بشر به اهداف متعالي. تبد۱

در ؛ زیـرا  صدر اسالم استهاي  جنگ ،دگاهشیاثبات د يبرا استاد مطهري یخیتار ياز استشهادها یکی

 یتاپرسـت کیدر راه رشـد   ،و نبوت و معاد ید و وحیمان به توحیه با اکند ردکظهور  ییها انسان ،عصرآن 

بـر   ،وتم و شـه کش يجنگ برا يو به جاند دیجنگ یپرست و بت كشر یو نف ینید يها ارزش يایو اح

: ك.رفشـانی کردنـد (   جـان  یاسـالم  يها و ارزش يدئولوژیا يایر و احکاز من یسر امر به معروف و نه

، البالغـه  نهـج »(أسـیافهِم   علـى  بصـائرَهم  حملـوا و«: کند مى مشخص را آنها ماهیت نهضت ،جمله این با 

، 1390 کردنـد( مطهـرى،   مـى  حمل خود شمشیرهاى بر را خویش بینانه واقع هاى بینش؛ )148خ ، 1393

۴۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

م و شـهوت  که شینه بر پا ،ردندک می ر جهادیبا شمش ینیرت دیبص بر اساس یعنی)؛ 426ـ422:ص ،24 ج

  و شهرت.

 برقـرارى  اىبر گذشته قرن دو در غرب و شرق خواهانه آزادي هاى قیام«به  استاد مطهري ،از سوي دیگر

 استشهاد، )426ـ422ص ،24  ، ج1390 (مطهرى، »است ایران مشروطیت نهضت اش نمونه کهساالري،  مردم

  نداشت.امل ابزار تولید که براي آزادي از ظلم و استبداد بود و هیچ ربطی با تکند ک می

  . استشهاد به قرآن۲

 ۀزیـرا قـرآن مجیـد قافلـ    کـرده اسـت؛   أییـد  ترا تفسیر انسانی یا فطري تاریخ قرآن مجید از منظر استاد، 

و تـاریخ را   نـد ک مـی تقسیم  »اهل باطل«و  »حقاهل «الن ک ۀبشریت از آغاز تا انجام خلقت را به دو دست

بـلْ نَقْـذف بِـالْحقِّ علَـى     «  :فرمایـد  مـی نبیاء ا ةسور 18و در آیه  نماید مینزاع این دو گروه تفسیر  ۀبر پای

درنـگ   ند و باطـل بـى  پس آن را فروشـک  ،افکنیم بلکه حق را بر باطل مى ؛»...ه فَإِذا هو زاهقٌفَیدمغُالْباطلِ 

ه پیوسته حق را به سوي باطل پرتـاب  کبلایم،  ردهکصورت لهو خلق ن هما عالم را ب :یعنی .		شود... مینابود 

  :مایدفر می استاد مطهري ،رو ، ازاینسازیم نیم و ناگهان باطل را نابود میک می

 مجید، قرآن نظر از. ] استتاریخامل در ک[تفسیر فطري ت دوم شکل به تاریخ، از قرآن تفسیر و تعبیر ،شک بدون

 موسى و ابراهیم طراز از گروهى میان باطل، اهل گروه و حق اهل گروه میان پیگیر نبردى همواره ،جهان آغاز از

 و یهود جباران و فرعون و نمرود طراز از گروهى و آنها نمؤم پیروان وـ  علیهم اللَّه صلواتـ  محمد و عیسى و

 این .. در). موسى فرْعونَ لکُلِّ( است داشته خود برابر در موسایى فرعونى هر؛ است بوده برپا امثالهم و ابوسفیان

  .)433ـ432ص ،24 ، ج1390 (مطهرى، است بوده پیروز باطل گاهى و ،حق گاهى ،ستیزها و هانبرد

  مطهري دگاه استاديد ةدربار يمالحظات

 یخ تازه در مجـامع دانشـگاه  یتار يه مباحث فلسفه نظرک یزمان شیم قرن پیبا نیتقر استاد شهید مطهري

ب، آنهـا را نقـد و   یـ رق يهـا  دگاهیـ ن دییاز تبو پس  ت نشان دادیبه مباحث آن عنا ،ران مطرح شده بودیا

 ۀسـت یشاو ایـن   دین نماییور تبکدر بحث مذ ینیم دلسوف و عالیف کیعنوان  هدگاه خود را بیرد دک یسع

امـل  کت ةات مطـرح دربـار  ین و نقد نظرییتب يشان برایتالش ا ،ن منظریو از هم ر و ارج نهادن استیتقد

فلسـفه   ةمحققـان حـوز   يد برایبها و ماندگار و مف گران یراثیآن، م بارةد دریدگاه جدید دیخ و تولیدر تار

بـه  شـود   یبررسـ  ياگر با نگاه متأمالنـه و انتقـاد   یات علمیه نظرکآنجااز یول. خ بوده و خواهد بودیتار

ـ د ةدربـار  یمالحظات ،ن قسمتیدر اروي  ؛ بدینشوند می بالنده ،مرور زمان خ یتـار  يامـل فطـر  کدگاه تی

  د باشد.یتواند مف می ه توجه به آنهاکشود  می مطرح



   ۴۷ تکامل در تاريخ از منظر استاد مطهري ةانديشو نقد رسي رب

  »املكت«ار يت معي. عدم شفاف۱

. از منظـر اسـتاد اسـت    »املکت«ار یت معیشود عدم شفاف می دگاه مشاهدهین دیاه در ک یاز مالحظات یکی

ـ امـل اسـت و مع  کخ در حـال ت یجامعـه و تـار  کـه   فرمودهایشان گرچه   ییوفاکامـل آن را در شـ  کار تی

ه از کـ  ــ  يفطـر  يشف اسـتعدادها کمعتقد است:  ،گرید ياز سو یولدانسته، جامعه  يفطر ياستعدادها

ن یـ در ا يدشوار است و هنوز وحدت نظـر ـ   شوند می خ محسوبیمال جامعه و تارکار یمع ،شانیمنظر ا

ـ از مع ییهـا  شود تا بخش می ن امر موجبیهم. وجود نداردزمینه  از ابهـام  اي  خ در هالـه یامـل تـار  کار تی

  دشوار شود. یخیمطالعات تارفرایند  دگاه درید ییآزما یو راست یسنجاعتبار ،بماند و بالطبع

  د:یرماف می شانیا

اي کـه در   فطـري   ] اسـتعدادهاي  توانیم تعریف کنیم: [به فعلیت رسـیدن  جور می ما تکامل جامعه را این... 

هـا تـا    روي ایـن حسـاب   »تکامـل «بنابراین، تعریـف  .  تواند به مرحله فعلیت برسد ... جامعه هست و می

کمـال جامعـه انسـان در     ولی کشف این مطلب که کمال انسـان در چیسـت و   ،شود اي روشن می اندازه

 ،ي(مطهـر  اي است که هنوز درباره آن الاقل وحدت نظر پیـدا نشـده اسـت    مسئله: توان گفت چیست، می

  .)217- 216ص، 15، ج1384

هرچه استعدادهایی که در مـتن خلقـت در   گوید:  سیسم) نیز میک(نقدي بر ماردر مباحث  همچنین

جامعـه بیشـتر بـه     ،اده شده است بیشتر به فعلیت برسدانسانی قرار د ۀو در نهاد جامعها  انسان نهاد

ه ایـن  کـ کنـد   نمـی معـین  ایشـان  ). ولـی  826ــ 825ص، 13، ج1373(مطهري،  کمال رسیده است

  ست؟استعدادهاي نهفته در نهاد انسان چی

متعالی انسـان  هاي  گرایش ،، فضایل اخالقی و به تعبیر استاد»استعدادهاي فطري«اگر مقصود از 

ه تـاریخ بشـر از لحـاظ اخـالق و معنویـت و      کـ خـورد   می زیادي در تاریخ به چشم است، شواهد

اري بـس دشـوار   ک ،مالی در این بخشکه اثبات سیر استک اي گونه ، بهسیاهی داشته ۀارنامک ،فضیلت

 مجموعـه اسـتعدادهاي مـادي و درونـی     »وفایی اسـتعدادهاي فطـري  کشـ «و اگر مقصود از . است

در بستر تاریخ است، اعم از علوم (فلسـفی، تجربـی و انسـانی)، صـنعت،      انسانی ۀو جامعها  انسان

اسـتاد  . امـا  ور مشهود استکامل تاریخ در محورهاي مذکتد گفت: بای، روابط اجتماعی، شهرسازي

ه کـ  ،امل مـادي کداند، و ت می انسانی را در استعدادهاي معنوي انسانی ۀهویت اصلی انسان و جامع

امل انسانی تـاریخ  کامل و معیار تکتواند معرف ت نمی ،در تاریخ استها  انسان رفاه مادي ةنندک تأمین

امل ابعاد مـادي تـاریخ،   کدر عین اذعان به ت ،سیسمکنقدي بر مارتاب که خود استاد در ک باشد؛ چنان

  فرماید: می داند و امل تاریخ نمیکامل را تکاین نوع ت

۴۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

تکامـل  «کرده است، در سه مورد قابل تصور است: یکـی   بشري پیدا ۀگویند جامع این تکاملی که اینها می

دیگر تکامل بـه معنـاي    ،که این مطلب مسلّم است و جاي شک نیست که ابزار تکامل پیدا کرده »در ابزار

متکامـل شـده اسـت.     ،یعنی جامعه در روابط تکامل پیدا کرده و از نظر تنوع و تقسـیم کـار   ؛»اسپنسري«

که آیا انسـان   معنوي است ۀمسئل تر) دیگر (و مهممسئلۀ  . ولی.. بل انکار است؛قاغیرهم  اتکامل به این معن

که از نظر ابزار و تشکیالت تکامل پیدا کرده است، از نظر معنوي هم تکامـل پیـدا کـرده اسـت؟      همچنان

یعنی علـم و اطـالع و آگـاهی و     ؛»علمی«به معناي  »معنوي«شود:  معنوي باز به دو قسمت تقسیم می ۀجنب

یا به قـول اینهـا   ، »انسانی«قسم دوم، معنوي به معناي  تکامل در این قسمت هم قابل انکار نیست. ،مانند آن

آیا جامعه به همان نسبت که در آن دو سه قسمت تکامـل پیـدا   ». هاي اخالقی هاي انسانی و ارزش ارزش«

نرفته و احدي هم ادعـا   هاي انسانی هم پیش رفته است؟ به آن نسبت که بدون شک پیش کرده، در ارزش

 ،، به نظـر مـا  »ها عقب هم افتاده در این قسمت؛ سهل است ،پیش که نرفته«نکرده و حتی اگر کسی بگوید 

  .)780- 779، ص13ج ،1373،يمطهر( حرف دور از حقیقت نگفته است

  ند.ما می مبهماي  اندازه خ تایتار يامل فطرکدگاه تیامل در دکار تیمعمزبور، با توجه به مطالب 

  . تناقض۲

خصـوص  اسـتاد در  هـاي   مجموعه سخنان و نوشتهدر شاید همین ابهام موجب نوعی تناقض و ناهماهنگی 

انسـان در آزادي و اسـتقالل از   معتقـد اسـت:    ،سـو  یـک اسـتاد از  . شـده اسـت   »امل در تـاریخ کت« ۀاندیش

ـ کـ  ،هاي دیگر و آزادي از حیوانیت خودش آزاد نشده و در این زمینه انسان اظر بـه امـور معنـوي انسـان     ه ن

امـل تـاریخ   کتد: فرمای می ،ولی از سوي دیگر. )782ـ781ص: همان، ك.ر( پدید نیامده است یاملکت ،است

در ابعـاد معنـوي و آزادي از    ،ه بشر در طول تاریخکبل ،ردکامل ابعاد مادي تاریخ نباید خالصه کرا تنها در ت

  نویسد: می قیام و انقالب مهديتاب کدر ه ک انامل داشته است؛ چنکخویشتن خویش نیز رشد و ت

نـدارد؛ گسـترده و    ،دهند نام می» تمدن«فنی و تکنیکی ابزاري و آنچه بدان  ۀتحول و تکامل تاریخ تنها جنب

گیـرد و در جهـت آزادي انسـان از     جانبه است؛ همه شئون معنـوي و فرهنگـی انسـان را دربـر مـی      همه

اش بـه   جانبه بودن تکاملش، تدریجاً از وابسـتگی  . انسان در اثر همههاي محیطی و اجتماعی است وابستگی

که مساوي است با وابستگی بـه عقیـده و ایمـان و     ،محیط طبیعی و اجتماعی کاسته و به نوعی وارستگی

یعنی وابسـتگی کامـل بـه عقیـده و ایمـان و       ،به آزادي کامل معنوي ،ایدئولوژي، افزوده است و در آینده

  )423ص، 24ج، 1390، يمطهر( لوژي خواهد رسیدمسلک و ایدئو

بشـري در طـول تـاریخ     ۀدر رشد معنوي جامع سیسمکنقدي بر مارتاب که در کاین در حالی است 

  نویسد: می ند وک می تردید

ـ    ،گفتیم که در انسان، سه نوع کمال انسان را در نظر بگیریم، قبالً ۀمسئل اگر اري چهـار نـوع   بلکـه بـه اعتب

تـر   دوم تکامل در روابط اجتماعی که به معناي پیچیـده ؛ یکی تکامل ابزارها و فنون: شود یتکامل تصور م



   ۴۹ تکامل در تاريخ از منظر استاد مطهري ةانديشو نقد رسي رب

سوم تکامل معنوي است که این نوع تکامل مورد تردید است و معلوم نیست انسـان در  ؛ شدن روابط است

  .)780ص، 13 ، ج1373(مطهرى،  این زمینه تکامل یافته است یا نه؟

  سد:ینو می انحطاط غرب ةسندگان و محققان، درباریاز نو یکیبه نقل از ایشان همچنین 

 دیگـر ؛ شـود: یکـی خـأل آرمـانی     تهدید به سقوط می ،غرب به دو مصیبت گرفتار است و به همین جهت

شـود بـه    مربوط می، گوید ، که او میاین خأل آرمانی . ...) 202ص ،15ج ،1384  ،يمطهر( ها جهنم خوشی

طـرح کـردیم کـه تکامـل انسـان در جهـت رهـایی از         م و انقالب مهديقیااي که ما در کتاب  مسئله

هاي دیگر و به سوي وابسـتگی بـه عقیـده و آرمـان بـوده و       وابستگی به طبیعت بیرونی و درونی و انسان

  .) 202ص ،15، ج1384 ،يمطهر( خواهد بود

 یسـان کد ی. شـا ان شـده معـارض اسـت   یـ خ بیتـار  يامل معنـو کتن مطالب با آنچه دربارة یه اکداست یپ

در حـال   يبشر ۀخ، جامعیمقاطع تار ۀه در همکست ین معنا نیبه ا »خیتار يامل معنوکت«دگاه ید :ندیبگو

در حـال   یچیر مـارپ یمسـ  کیـ ه در کـ ن است یه مقصود اکبوده، بل يدر حال رشد معنو یر خطیس کی

ـ ا انحطـا یـ د یـ گو می بشر سخن يه از سقوط معنوکاست و استاد آنجا  يرشد معنو غـرب را   یط اخالق

ـ   یخیاز مقاطع تـار  یبرخ يمعنوهاي  المش ناظر به افتک ،ندک می مطرح امـل  کت«از چـون   یاسـت؛ ول

 يت جامعـه بشـر  کا معدل حریخ یتار یت مجموعکسخنانش ناظر به حرد، یگو می سخن »خیتار يمعنو

ه کـ نین ایشـر در عـ  بقد است: تشان معیا ،گر سخنیبه د. ت استیت و معنویر مادیخ در مسیدر طول تار

ـ معنو يگر بـه سـو  یمقاطع د یرده، در برخکت کت حریضد اخالق و معنو ،یمقاطع زندگ یدر برخ ت ی

اسـت و  شتر بوده یت بیرو به ماد يها ت بشر نسبت به گامیرو به معنو يها مجموع گام یول ،گام برداشته

ـ  يو معنـو  یالقـ اخ يهـا  ارزش ۀنیخ در زمیت تارکر حریمعدل ستوان گفت:  می، رو  نیااز ر یش از سـ یب

 ن نظر اسـت یهمد یؤانات استاد میشواهد موجود در ببوده است.  یو شهوان يامور مادجهت ت در کحر

را یـ زرسـد؛   ینظـر نمـ   هب یافکه ین توجیا یول). 236ـ235و  212ـ211ص ،15 ج ،1384 ،ي: مطهرك(ر.

  خ.یتار ينوامل معکت ۀاست نه گون »خیتار يامل معنوکت«نقد ما ناظر به اصل 

  دگاهياثبات د يبرا يافك. فقدان استدالل ۳

ـ یـ  یخیتـار  يمبود استشـهادها ک، »خیتار يامل فطرکت«دگاه یدگر دربارة ید ۀدرخور مالحظ ۀتکن  یا قرآن

ـ اثبـات د  يبـرا  اسـتاد مطهـري   یخیتـار  ياز استشـهادها  یکـ یدگاه است. ین دیاثبات ا يبرا  ،دگاهشی

). ایشان معتقد اسـت: مـردم در   433ـ426ص ،24 ، ج1390 رى،: مطهك.(رصدر اسالم است هاي  جنگ

. از سـوي  م و شهوت و شهرتکش ۀیردند نه بر پاک می ر جهادیبا شمش ینیرت دیبص بر اساسآن برهه، 

۵۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

سـاالري   مـردم  برقـرارى  بـراى  گذشـته  قرن دو در غرب و شرق ۀخواهان آزادي هاى به قیامدیگر، ایشان 

این قیـام   .)426ـ422ص ،24 ، ج1390 (مطهرى،بود  ایران مشروطیت ضتنه اش نمونه کهکند  اشاره می

  .نداشتامل ابزار تولید کاز ظلم و استبداد بود و هیچ ربطی با ت يآزاد يبرا

ت یـ در حما مسلمانان در بدر و احد و احزابهاي  ا تنها استشهاد به جنگیه آکن است یاما پرسش ا

ه کـ  تیـ و اهل ب یسیو ع یم و موسیرت نوح و ابراهگر از حضید یت برخیا حمای از رسول خدا

اثبـات   يبرا ،افتیار محدود تحقق یخاص و بس ییایخ و در مناطق جغرافیاز مقاطع خاص تار یدر برخ

  است؟ یافکرد یگ می برن و زمان را دریاز زم یعیوس ۀه پهنک ،خیل تارک یاملکت تکحر

 ؛سـت ین یافکـ خ یت تارکامل در حرکت يبات ادعااث يبرا یخین مقدار استشهاد تاریرسد ا می به نظر

ماننـد   ،خیدر طـول تـار   هـا  شـورها و ملـت  کن یب يها از جنگ ياریبسند: یبگو یسانکن است کرا ممیز

ـ اهـاي   یشـ کرکا لشیـ ران و روم در عهد باستان باستان، یا یطوالن يها جنگ  يشـورها ک يران بـه سـو  ی

و  يمـاد هـاي   زهیـ ه انگک ،يالدیستم میدوم قرن ب مۀیاول و دوم در ن ین جهانیخونهاي  ا جنگیمجاور، 

ـ نهـاد، شـاهد گو   يشته بـر جـا  کها  ونیلیش آنها شد و میدایموجب پاي  و ظالمانه انهخواه ادهیز بـر   ییای

خ بشـر رو بـه   یپـس تـار  . يو مـاد  یوانیـ ح يها شینه رشد گرایدر زم يت رو به رشد جامعه بشرکحر

  است.بوده سقوط و تنازل 

  ان استادوجه جمع سخن

ه ایشـان معیـار   کـ آید  می به دست »امل در تاریخکت«در بحث  استاد شهید مطهريگرچه از مجموع سخنان 

از ابهـام قـرار   اي  را در هاله »امل فطري تاریخکت«و این خود دیدگاه  ردهکطور شفاف مشخص ن هامل را بکت

معیـار   شـان دربـارة  تـوان بـه ذهنیـت ای    مـی ي ا تا اندازهایشان، برخی دیگر از آثار  ولی با توجه به، داده است

 ةهایشـان دربـار   ه مجموعـه سـخنرانی  کـ  ،املکانسان تاب کایشان در . شد کامل در جامعه و تاریخ نزدیکت

معیار مختار خـود   ،امل مطرح نموده و سرانجامکبراي انسان در مواردي معیارهاي  ،امل استکانسان  كمال

وجود جامعه و تاریخ ریشه در وجـود افـراد   ، شهید مطهريبق مبناي طروي، چون  . بدینرده استکرا بیان 

  است. »امل تاریخکت«همان معیار شان، امل انسان از منظر ایکمعیار تتوان گفت:  می انسان دارند،

معیـار انسـان    ةگونـاگون دربـار   اتبکم هاي ، دیدگاهاملکانسان  تابکدر فصول متعدد  استاد مطهري

. 4تب قـدرت؛  ک. م3تب عشق (عرفا)؛ ک. م2تب عقل (فالسفه)؛ ک. م1مانند: ت؛ را بررسی کرده اس املک

. تب اگزیستانسیالیسـم (آزادي) ک. م6ري)؛ بتب سوسیالیسم (براک. م5تب محبت (و خدمت به خلق)؛ کم



   ۵۱ تکامل در تاريخ از منظر استاد مطهري ةانديشو نقد رسي رب

ه اسـالم  کـ  یفـ یالبتـه بـا تعر  ـ  املکار انسان یاز مع یبخش عنوان بهمزبور  يارهایرش معیضمن پذایشان 

امـل انسـان   کت يبرا ییتنها ارها را بهین معیا کت کاسالم تـ معتقد است:   ندک می ارها مطرحین معیا يبرا

ـ ا. ازدانـد  می امل بشرکت ۀیرا ما یگر انسانید يها ارزش یآنها و برخ ۀه مجموعکبل ،داند ینم یافک  ،رو نی

  سد:ینو می ،»ها لزوم هماهنگی در رشد ارزش«در بحث 

توازن اوست؛ یعنی انسان با داشتن این همه استعدادهاي گوناگون، آن وقت کمال انسان در تعادل و 

انسان کامل است که فقط به سوي یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهاي دیگرش را مهمل و 

معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن، همراه هم رشد دهد... انسان کامل آن انسانی 

رشـد نماننـد و همـه هماهنـگ بـا       کدام بی هاي انسانی در او رشد کنند و هیچ همه ارزش است که

هاي گونـاگونی اسـت    ارزش ..برسد.  اعالها به حد  یکدیگر رشد کنند و رشد هرکدام از این ارزش

که در بشر وجود دارد: عقـل، عشـق، محبـت، عـدالت، خـدمت، عبـادت، آزادي و انـواع دیگـر         

هـاي   هاي انسانی است، در همه میدان انسانی که قهرمان همه ارزش :عنیی »انسان کامل« ها.... ارزش

  .)124ـ 112ص ،23ج ، 1391، مطهريانسانیت قهرمان است (

امل و با توجـه بـه ارتبـاط وجـودي انسـان و جامعـه و       کمعیار انسان  ةباردربا توجه به صراحت بیان استاد 

هـاي   ارزش ۀاهنـگ همـ  ، رشـد هم استاد مطهريز منظر ا امل جامعه و تاریخکمعیار ت توان گفت: می ،تاریخ

، ایشـان ه کـ وفایی استعدادهاي فطري انسان اسـت  که درواقع همان رشد و شک انسانی در افراد جامعه است

در نتیجـه، معنـاي    رده است.کآن را مطرح  سیسمکمار نقدي برتاب کو هم در  »فلسفه تاریخ«هم در مباحث 

هـا و اسـتعدادهاي    ه تمـام ارزش کـ شـود   مـی  ایـن  »خفطري یا انسانی تاری املکت«ه استاد تحت عنوان نظری

ـ کولی این رشد به معناي رشـد  اهنگ رشد داشته است. طور هم هب ،در طول تاریخها  انسان متعالی ی افـراد  م

اسـتعدادهاي متعـالی و   خ، ه در طـول تـاری  کـ ه به این معناست کبل ،یا رشد جغرافیایی یا رشد زمانی نیست

مفاسـد جامعـه بشـري نیـز از      ،گرچه در این بـین وفا شده، کطور هماهنگ بیشتر ش هنوع بشر بهاي  فضیلت

ل در یـ و حتـی رشـد رذا   نـار بقـا  کاما در . تباهی است بین نرفته و بخشی از تاریخ بشر پر از ظلم و فساد و

ـ تاریخ هسـتیم؛ یعنـی د  هاي  ل در بخش دیگري از صفحهیبخشی از تاریخ، ما شاهد رشد فضا نگـاه   کر ی

ار نیسـت و ظالمـان و مفسـدان    کـ جمع محدود قابـل ان  کدر ی، ل در تاریخیمجموعی به تاریخ، رشد فضا

هـاي   گرچه مزاحمت، نندکمصلحان را متوقف و مسدود یا محو و نابود هاي  املی دعوتکنتوانستند مسیر ت

بشـري از حیـات حیـوانی     ةنوادبخشی از خـا  ،در مجموع. بنابراین، ردکت آنان ایجاد کفراوانی در مسیر حر

مـال  کها و اخـالق متعـالی در میانشـان     رد و باورها و ارزشکت کصرف به سوي حیات متعالی انسانی حر

  امل نوع بشر در تاریخ هستیم.کما شاهد تتوان گفت:  می که اي گونه به، یافت

۵۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

شـواهد   اسـتاد مطهـري   د بتـوان گفـت:  یشادگاه استاد، یاثبات د يبرا یافکفقدان استدالل اما دربارة 

نـه  دانـد،   می نوع بشر یامل انسانکو ت يرشد معنو ۀرا نشان یمتعال يها آرمان يبشر براهاي  محدود نزاع

بـودن   یا تنـازل یـ  یاملکـ سـنجش ت  يبرااستاد مطهري ه کان ین بیبد؛ يت جامعه بشریثرکا يرشد معنو

بت بـه مقطـع ماقبـل خـود را مطالعـه      نس یخیمقطع تار کیافراد بیشتر ات و رفتار یروح ،خیت تارکحر

بررسـی کـرده   خ نسبت بـه مقطـع ماقبـل آن    یمقطع تار کیه اعتقادات و رفتار نوع بشر را در کبل نکرده،

از جامعـه   یکجمع انـد  ،مناطق خاص یخ و در برخیاز مقاطع محدود تار یاگر در برخ ،جهیدر نتاست. 

 ،نـد ک يمعنـو  يهـا  آرمـان  يرا فـدا  يو منافع ماد ابدیب يمعنوي نسبت به مقاطع ماقبل خود ارتقا يبشر

هـاي   شیاش بـر گـرا   یمتعـال هاي  شیافته و گرای يمعنو ينوع بشر نسبت به گذشته ارتقاتوان گفت:  می

 پست او مسلط شده است.

  يريگ جهينت

 ،نوعی تعالی نهفته اسـت  »املکت«است در مفهوم  »پیشرفت«غیر از  »املکت«، شهید مطهري ۀ. در اندیش1

بسیاري از محورهاي رشـد تمـدنی    ،رو تعالی اشراب نشده است و ازهمین »پیشرفت«ولی در مفهوم 

  .املکو نه ت داند میبشر را مصداق پیشرفت 

روابـط انسـان بـا     ةاملی تـاریخ را در چهـار حـوز   کـ ت تکحر توان می، در نگاه نخست، . از منظر استاد2

انسـان بـا خـودش تصـویر      ۀو رابطدیگر، کبا یا ه انسان روابط؛ یالت اجتماعکساخت و تش ؛طبیعت

سـازي و آزادي از  ابزار چـون هم یاملی تاریخ در محورهایکت تکحر ،نخست ةه در دو حوزکنمود 

ه بـه ابعـاد   ک ،در دو حوزه. اما روشنی قابل تصویر است اجتماع به هاي سازمانشدن  طبیعت و پیچیده

 شـود  میمواجه ل کگرچه تصویر پیشرفت با مش ،دگرد برمیانسانی و اخالقی و معنوي جامعه بشري 

 افته است.یامل تحقق کتبه اجمال،  یرد، ولکانحطاط را مشاهده  توان میو در برخی از قلمروها 

امـل در تـاریخ   کت ةدربـار  اي ویـژه و تفسـیر   پذیرد نمیامل تاریخ را کران تکاستدالل من استاد مطهري. 3

انسـان داراي دو سلسـله    ،طبق ایـن بیـنش  . نامد می »یا فطري تصویر انسانی«را  ه آنک ندک میمطرح 

ه از کـ هر قـدر  اما  .ستها خصلتوفایی این که تاریخ بستر شکحیوانی و انسانی است  هاي خصلت

و نـزاع میـان    یابـد  مـی تـري   فطري یا انسانی بشر بستر ظهور افزون هاي گرایش ،گذرد میعمر عالم 

و انسانی به خـود   کرنگ ایدئولوژی ،ی خود را از دست دادهرنگ غالب مادي و حیوان يبشر ۀجامع

پسـت و   هـاي  انگیـزه و  شـود  میوفا کابعاد متعالی فطرت بشر بیش از پیش ش که اي گونه به؛ گیرد می

  .دهد میمتعالی و رحمانی  هاي انگیزهت تاریخ جاي خود را به کشهوانی در حر



   ۵۳ تکامل در تاريخ از منظر استاد مطهري ةانديشو نقد رسي رب

یعنی گاه بـه عقـب و    ؛تی مجموعی و نوسانی استکاملی تاریخ حرکت تکحر ،استاد مطهري. از منظر 4

ایسـتا و   هـاي  تکـ حررو به جلو بیش از  هاي تکحر؛ ولی معدل ایستد میو گاه  رود میگاه به جلو 

  امل غلبه دارد.کپیشرفت و تت تاریخ، کدر نگاه جمعی به حررو،  رو به عقب است. ازاین

 هـر  بـه  کـه  اسـت  انسـان  ناپذیر قناعت و جو لتکام فطرت تاریخ، حرکت اصلى عامل ،. از منظر استاد5

  .کند مى جوو جست و آرزو را باالتر مرحله برسد اى مرحله

شناسـی اسـت؛    معلول دو نوع مبناي انساناملی تاریخ، کت تکحر ةدربار »فطري«و  »ابزاري«. دو تفسیر 6

ساز درونـی   تشخصی مادي و تهی از هرگونه عنصر امالًکانسان موجودي  ،تفسیر ابزاري تاریخ بنا بر

تفسـیر  . امـا  یابد می تشخصیاش  در اثر جبر محیط و طبیعت بیرونی ،ه در برخورد با طبیعتکاست 

داراي ابعـاد انسـانی    ،ه انسان عالوه بر ابعاد حیـوانی کامل مبتنی بر این باور است کانسانی و فطري ت

جـو،   حـق ه داراي سرشتی کست ه هویت اصلی انسان به همین امر اک »فطرت الهی«نام  هذاتی است ب

  ات طبیعت و محیط و سرشت و سرنوشت است.یم بر خویشتن، آزاد از مقتضکحا

العـرب  ةجزیرن اسالم در ید و دیلمه توحک يایاح يه براکصدر اسالم هاي  جنگ. ایشان معتقد است: 7

ت کـ د حریـ ؤنیـز م خ است و قرآن مجید یتار يامل معنوکاثبات ت يبرا یلیو دالها  نشانه، اتفاق افتاد

ـ بـر  ات نـاظر  یبه آزمینه، ن یاست و در ا یانسانهاي  شیت و گرایمعنو يبشر در راستا یاملکت  ۀغلب

 کمـالى  و صـعودى  سـیر  مجید ه قرآنکن باور است ید و بر اینما می خ استشهادیحق بر باطل در تار

  ند.ک می دییخ را تأیتار

 انـات اسـتاد در  یتضـادها در ب  یبرخـ  وجـود  خ ویتـار  املکت یابیارز یامل، چگونگکار تی. ابهام در مع8

دگاه اسـتاد  یـ ن مالحظـات د یتـر  بـر مـدعا از مهـم    یافکل یر دلکو عدم ذ ،»خیامل تارکت«خصوص 

 يمجموع اشارات استاد در آثار گونـاگون، تـا حـد    ه بریکرسد با ت می نظر ولی به، شوند می محسوب

اما فقـدان اسـتدالل    .ردکآن را رفع هاي  و تناقضها  امشان را منقح نمود و ابهیدگاه ایتوان اصل د می

  رد.کرا جبران  توان آن می يه به دشوارکاست  يامردگاه، یاثبات د يبرا یافکالزم و 

اسـت  درخور توجـه و مطالعـه    ۀفرضی کدر حد ی »امل در تاریخکت« ةرسد دیدگاه استاد دربار می . به نظر9

مستدل علمی قابل قبول نیسـت؛ زیـرا    ۀنظری کدر حد یروي،  بدین طلبد و را میتر  آزمایی افزون راستی

  ننده فراوان باشد.کشواهد تأییدو شده، انسجام منطقی،  تعریف نظریه باید داراي مفاهیم دقیقاً

۵۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  
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