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 چکیده

 متوجه که است اسالمی فیلسوف نخستین غرب فلسفه مطالعه واسطه به مطهری استاد
 عنوان به فطرت ایشان، فکری منظومه در. است گشته مضاف های فلسفه اهمیت

 و تعلیم فلسفه و حقوق فلسفه اخالق، فلسفه در که است نظریاتی مبنای المسائل، ام
 در مطهری استاد که است مهمی بسیار مباحث از تاریخ فلسفه. اند  کرده طرح تربیت

 این در آنچه. است فطرت نیز تأمالت آن محوری مفهوم و نموده فراوان تحقیق آن
 فطرت رب مبتنی تاریخ فلسفه نظریۀ یک طرح امکان هستیم، آن بررسی پی در مقاله
 سیالی هستی آدمی و است مقدم او ماهیت بر انسان وجود فطرت، نظریۀ طبق. است
 وجود حُکمِ مطهری استاد نظر بنابر. بابد می استکمال جوهری حرکت براساس که است
 است سیال وجودی انسانی جامعه. شود می نیز او اجتماعی وجود شامل انسان فردی

 تام فعلیت و کمال سوی به انسان تاریخیـ  اعیاجتم وجود حرکت و ندارد ماهیت که
 .دارد ادامه توقف بدون تاریخ، پایان تا خود

 
 تکامل، جامعه، فطرت، فلسفه تاریخ: ها کلید واژه

  

                                                                                                                                            
  Email: talebzade@ut.ac.ir           ؛              تهران دانشیار گروه فلسفه دانشگاه. ١
 ؛ )نویسنده مسئول(دانشجوی دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه تهران . ٢

    Email: hossein.motahari110@yahoo.com 

ی ال الم ا سه و  ک   ف
 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکمسال 
  ٦١ـ٨٦صص 

  
 
 
  

Philosophy and Kalam 
Vol. 51, No. 1, Spring & Summer 2018 
 
DOI: 10.22059/jitp.2018.232708.522945 



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکم، سال فلسفه و کالم اسالمی   ٦٢

 مقدمه
در » فلسفه تاریخ«در فلسفه موضوعیت بیشتری پیدا کرده و امروزه » تاریخ«هر چه گذشته است 
در تاریخ تفکر فلسفی غرب تاریخ فراتر . شود ی را شامل میا حوزه گسترده بین تحقیقات فلسفی،

شناختی، به نحو فلسفی مورد بررسی قرار  شناختی و مردم از یک دانش نقلی و یا مطالعات جامعه
 در ١.گرفته و  به اعتبار تبیین نحوه تحوالت جوامع، موضوع یک دانش جدید قرار گرفته است

است و در اندیشه فیلسوفان یونانی » تاریخ نقلی«صرفاً » تاریخ «میراث به جای مانده از تفکر یونان،
برای اولین بار توسط » فلسفه تاریخ«عنوان . گاه موضوع شناخت فلسفی نبوده است هیچ» تاریخ«

عطف به تفسیر ـ ولتر بیان شده است اما صدهاسال قبل از او سنت آگوستین و یوآخیم فیوره 
در فلسفه عصر جدید . اند را در فلسفه تاریخ مطرح کردههمی  مباحث م ـمطالب کتاب مقدس

. ویکو در واکنش به طرح اصول شناخت علمی از جانب دکارت، اصول شناخت تاریخی را برشمرد
ارزش فلسفی » ای برای تاریخ عمومی از دیدگاه جهان وطنی ایده«حتی کانت نیز در اثر کوتاه 

فلسفه «در دستگاه عظیم فلسفه هگل . ده استتاریخ را برای یک فیلسوف درجه اول نشان دا
به یک » تاریخمندی«پس از هگل . رسد به واالترین جایگاه خود در تاریخ تفکر فلسفی می» تاریخ

تا جایی که در . توان آن را نادیده گرفت مسأله مهم و درجه اول فلسفی تبدیل شده است که نمی
 . مداد شده استمساوی هویت آدمی قل» تاریخمندی«اندیشه هایدگر 

. گاه موضوع شناخت فلسفی نبوده است در مقابل، تاریخ برای فیلسوفان مسلمان هیچ
حال . خلدون به جای شرق، در مغرب زمین دنبال شده است حتی فکر درخشان ابن

مطالب او به متفکران شرق عالم اسالم نرسیده یا قدر آن دانسته نشده است در اصل 
مع الوصف استاد مطهری نخستین فیلسوف مسلمان است . کند موضوع تفاوتی ایجاد نمی

به تحقیق و تدریس و تألیف در این زمینه پرداخته » فلسفه تاریخ«که با درک اهمیت 
رسد هنوز  قریب چهل سال از شهادت استاد مطهری گذشته است اما به نظر نمی. است

  ٢.اسالمی متصور باشدهم فلسفه تاریخ به صورت یک مسأله فلسفی مهم برای فیلسوفان 
                                                                                                                                            

مدی بر امکان تولید علم جدید اسالمی بر اساس         درآ«بنگرید به مقاله دکتر موسی حقانی تحت عنوان         . ١
 .١٣٩١ـ فصلنامه تماشاگه راز، شماره دوم، تابستان » اندیشه استاد مطهری در فلسفه تاریخ

 :اند گردد که خود استاد مطهری برشمرده تواند به دو شرط توجه به فلسفه تاریخ باز علت این امر می. ٢
  .ريخ را بفهمد و بپذيردشرط اول اين كه فيلسوف ارزش فلسفي تا

چـون  . و شرط دوم این است که فیلسوف وجود اجتماعی انسان را به صـورت وجـودی مـستقل بپـذیرد                   
ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت     (بنابر قاعده فرعیه    . دهد  فلسفه تاریخ، احکام جوامع را مورد بررسی قرار می        

. ایمثابت و مفروض در نظر گرفته     گوییم، در واقع وجود شئ را         وقتی از احکام شئ سخن می     ) مثبت له 
  .اند و فیلسوفان اسالمی عموماً فاقد یکی یا هر دو شرط بوده



  ٦٣  ؛ امکانی برای طرح نظریۀ فلسفۀ تاریخ  »فطرت«مفهوم 

براساس رویکرد فلسفی فیلسوفان به تاریخ، دو تعبیر از فلسفه تاریخ از یکدیگر تفکیک 
فلسفه انتقادی . فلسفه تحلیلی و انتقادی تاریخ و فلسفه جوهری و نظری تاریخ: شده است

. شدبا و موضوع مورد بررسی آن مطالعات تاریخ می. تاریخ، شناختی از نوع درجه دوم است
: باشند شوند از این دست می  می  قسم از فلسفه تاریخ بررسی اینهایی که در پرسش

پذیرند؟ آیا دستاوردهای شناخت تاریخ  مورخان چه چیزی را به عنوان مدرک و شاهد می
های تاریخی جزء  از حقیقت عینی برخوردارند یا نه؟ آیا قضاوت اخالقی در قبال شخصیت

دیلتای، کالینگوود، پوپر و اُکشات  ریکرت، رانکه، ارتولد نیبور،های مورخ است؟ ب صالحیت
 فلسفه جوهری تاریخ معرفتی درجه اول .ترین فالسفه تاریخ تحلیلی هستند از جمله مهم

است و این دسته از فالسفه تاریخ عالوه بر تحلیل کاربست مورخان، در پی تبیین الگو یا 
از جمله فیلسوفان این قسم . ی وجودی هستندروند مشخصی در خود تاریخ به عنوان امر

فلسفه تاریخ فیلسوفانی نظیر یواخیم فیوره، ویکو، کانت، هگل، شلینگ، مارکس، اشپنگلر 
 بر همین اساس نظریۀ فطرت استاد مطهری نیز جزء ]٢٤، ص٤[ .و  توین بی هستند

  ١.گیرد های فلسفه جوهری و نظری تاریخ قرار می نظریه
د مطهری به فلسفه تاریخ از دریچه مطالعه ایشان بر روی نظریۀ عمده توجه استا

ایشان بعد از مواجهه انتقادی با این نظریه . کارل مارکس است» ماتریالیسم تاریخی«
اند و فارغ از نادرستی آن نظریه به طرح نظریه بدیل خود  متوجه اهمیت فلسفه تاریخ شده

مارکس متعرض اندیشه متفکرانی چون هگل، اند و در این تالش افزون بر آراء  پرداخته
 ایشان .اند کنت گوبینو، منتسکیو، کارالیل، بوسوئه، توین بی، اشپنگلر و هایدگر نیز شده
گیرد، نقش  معتقد است نظریۀ فلسفۀ تاریخ یک فیلسوف که ذیل حکمت نظری او قرار می

مارکس در نظریه گونه که  همان. ای بر روی حکمت عملی او خواهد داشت تعیین کننده
خود کوشش کرده بود تا دیالکتیک هگل را در تاریخ پیاده کند و » ماتریالسم تاریخی«

 . اجتماعی خویش را متناسب با فلسفه هگل طرح ریزی کند ـبرداشت تاریخی
ما نشان خواهیم داد استاد مطهری که از رهگذر پاسخ به فلسفه مارکسیسم متوجه بحثی به 

ود، ضمن بررسی انتقادی پروژه مارکس این امکان را یافته است تا بر اساس مراتب مهم تر شده ب
 .مبنای صدرایی خویش نظریه خاص خود را در فلسفه تاریخ طرح ریزی کند

 

                                                                                                                                            
 .های فلسفه تحلیلی و انتقادی تاریخ هم توجه شده است ایشان به پرسش» فلسفه تاریخ«البته در کتاب . ١
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 استاد مطهری و پرسش مهم فلسفه تاریخ
توان  رغم ارزش ذاتی فلسفه تاریخ، توجه خاص استاد مطهری به فلسفه تاریخ را می علی

ی دانست که میان پُرسش محوری فلسفه تاریخ با مسأله اسالم و مقتضیات حاصل نسبت
 .شود زمان بر قرار می

البته انسان تنها حیوانی نیست که . تاریخ در واقع سرگذشت زندگی اجتماعی انسان است
مهم اما نکته . حیواناتی نظیر مورچه و زنبور نیز زیستی اجتماعی دارند. زندگی اجتماعی دارد

گونه تغییری در زیست اجتماعی مورچه و زنبور  کنون هیچت که از بدو آفرینش تااین اس
اما . مورچه و زنبور همیشه همین گونه بودند که هم اکنون هستند. عسل حاصل نشده است

انسان اولیه از عصر سنگ و آهن شروع کرده تا . این وضع در انسان کامالً بر عکس است
زندگی انسان از دوره ماقبل تاریخ که خط .  رسیده استامروز به عصر اتم و تسخیر فضا

اما در نحوه زندگی حیوانات . وجود نداشته آغاز شده و دوره به دوره تفاوت کرده است
به این معنی . کنندانگار همیشه در یک دوره تاریخی زندگی می. آیدتغییری به وجود نمی

اساس تغییرات کند و بررودی را طی میاش فراز و ف فقط انسان است که تاریخ دارد و زندگی
 . برای او دوره های تاریخی قابل تصور است و پیشرفت در زندگی،

. فلسفه تاریخ به دنبال تبیین علت و چگونگی این تغییر و تکامل در حیات انسان است
 دهد؟ که پیشرفت و تکامل در زندگی بشر از کجا برخاسته است و چگونه رخ می این

 و مقضیات زمان نیز از این قرار است که چگونه نسخه دینی که هزار و مسأله اسالم
چهارصد سال پیش نازل شده است برای بشر امروز و جامعه او با این همه تغییر و تحول 
قابل استفاده است؟ اگر قوانین اسالم و برداشتی که اسالم از انسان و جامعه داشته برای 

شود این شناخت و شده است چطور میوب میبشر بادیه نشین آن زمان مترقی محس
  قرن هنوز هم مترقی به حساب بیاید؟١٤باید و نبایدها بعد از گذشت 

هر جامعه در طول زمان . تغییرات و تحوالت انسان در جوامع ظهور بیشتری دارد
ای ماهیت و ویژگی خاص خودش  کند و هر دورهمسیری پر از تغییر و تحول را طی می

شناسیِ جسمِ انسانها اصلِ تکامل و تبدل انواع  گونه که در زیست ویی همانگ .را دارد
حال با این همه تغییر و . کنندمطرح است، تحوالت جوامع نیز از این اصل پیروی می

توان توان برای جوامع نوعیت واحدی قائلی شد؟ و اگر نمی تحول در طول تاریخ، آیا می
دی قائل شد، چگونه انتظار داریم چنین چیزی برای جوامع در طول زمان نوعیت واح

 امکان داشته باشد که در طول تاریخ نسخه واحدی برای همه جوامع قابل تجویز است؟ 
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طرح این سؤال باعث شده است استاد مطهری که مسأله اسالم و مقتضیات زمان را 
جهی  و حجم قابل تو]١١، ص١، ج ٢٥ [داندمهم ترین مسأله اجتماعی عصر خویش می

های خود را به طرح و حل این معما اختصاص داده است، نتواند از کنار  از آثار و نوشته
چون حل آن معمای اجتماعی را در گرو حل . این پرسش فلسفی مهم به سادگی بگذرد

 اگر پاسخ این پرسش در فلسفه تاریخ ]٤٩ و ٤٨، ص ٢٩[ .داند این معمای فلسفی می
واحد داشته باشند و بر اساس تحوالت و تطورات  ند نوعیت توان این باشد که جوامع نمی

ی  ای به دوره  دیگر و از دوره ای به جامعه بینی و ایدئولوژی جوامع از جامعه جوامع، جهان
اسالم نیز . شود معطلی پاسخ آن پرسش اجتماعی نیز روشن می دیگر متفاوت باشد، بی

تواند برای  ای خاص نمی  متعلق به دورهبه عنوان مصداقی از یک جهان بینی و ایدئولوژی
لذا استاد مطهری در تکمیل دغدغه . جامعه امروز سرمشق باشد و کارکردی داشته باشد

اسالم و مقتضیات زمان در سالهای دهه چهل، سالهای دهه پنجاه را بیشتر صرف 
 گویی ایشان در دهه چهل اسالم و مقتضیات زمان. پژوهش در فلسفه تاریخ کرده است

 اجتهادی و در دهه پنجاه همان مسأله را با رویکردی فلسفی و از  ـرا با رویکردی فقهی
 .دریچه فلسفه تاریخ مورد بررسی قرار داده است

به نظر ایشان آنچه سرنوشت تببین ما را از تکامل تاریخ و بالتبع مسأله اسالم و 
 که منکر فطرت فیلسوفی. دهد، پذیرش نظریه فطرت است مقتضیات زمان تغییر می

کند و فیلسوفی که قائل به فطرت  باشد به یک شیوه مسأله  تکامل تاریخ را تبیین می
در میان متفکرین هر کدام عاملی را . نماید ی دیگری مسأله را تبیین می نباشد، به شیوه

اش نژاد را عامل محرک  کنت گوبینو در نظریه. کنند به عنوان محرک تاریخ معرفی می
کند، کارالیل نوابغ و  داند، منتسکیو جغرافیای محیطی را عامل معرفی می تاریخ می

داند و  داند، مارکس اقتصاد را محرک تاریخ می قهرمانان را عامل پیشبرد تاریخ می
اما . دانند الهیون مسیحی نظیر بوسوئه مشیت و اراده الهی را عامل تحول در تاریخ می

الزم . کند  تحوالت و تطورات تاریخ معرفی میاستاد مطهری فطرت را به عنوان عامل
است ابتدا معنا، پیشینه و مبانی مفهوم فطرت را ذکر کنیم و سپس در ادامه نظریه 

 . فطرت در فلسفه تاریخ را تبیین نماییم
 

 معنای فطرت
. داند ابن اثیر در النهایه معنای فطر را ابتداع و اختراع می. باشد فطرت از ریشه فَطَرَ می
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خود کلمه فطرت برای اولین بار در .  معنای فعلی که از روی تقلید صادر نشده استبه
در بیان نوع و حالت » فِعله«صیغه . است» فِعله«فطرت بر وزن . است قرآن به کار رفته
 . فطرت نیز به معنای نوع خاص خلقت است. رود مصدر به کار می

ویژگی های خاصی که نظام خلقت طوری طراحی شده است که هر موجودی از 
های خاص جمادات سخن گفته  وقتی از ویژگی. الزمه تکامل اوست، برخوردار شده است

های خاص حیوانات بررسی  وقتی  ویژگی. شود استفاده می» طبیعت«شود، از تعبیر  می
های خاص  صرفاً برای بیان ویژگی» فطرت«و تعبیر . رود به کار می» غریزه«شود، تعبیر  می

در کتاب چهل حدیث در شرح حدیث ) رض( امام خمینی١.ر خلقت  کاربرد داردانسان د
 :نمایند یازدهم فطرت را چنین تعریف می

حالت و هیأتي است که خداوند خلق را بر آن قرار داده که از لوازم وجود ...فطرت«
ها برآن مخمر شده است و این  ها و از چیزهایي است که در اصل خلقت، خمیرة آن آن
هایي  االنسان است و دیگر موجودات یا اصالً داراي چنین فطرت ت مختص بنيفطر

 ]١٨٠ص  ،٤٩ [ ».اند نیستند یا کم حظ
در واقع . ای است که خداوند ابتدا به انسان داده است های بی سابقه فطرت ویژگی

 ی بُعد انسان در بین سایر موجودات استعداد و قوه ای پیدا کرده است که شایسته افاضه
. اند سابقه را فطرت نامیده این بُعد وجودی منحصر و بی. ای در وجودش گشته است تازه

همان . برای مثال برخورداری انسان از قوه عقل و نیروی ابتکار و ابداع جزء فطرت اوست
های فطری  طور که غریزه زنبور عسل را به تولید عسل راهنمایی کرده است، ویژگی

البته فطرت انسان آگاهانه است و . کند رشدش راهنمایی میانسان نیز او را در جهت 
 ]٢٩٩، ص ٤١[ .غریزه حیوانات ناآگاهانه است

 
 پیشینه فطرت

در کتابهای حدیثی، تفسیری و . ای ندارد ی طوالنی سازی بحث فطرت سابقه مفهوم
 علی رغم این که ]٢٩٨ص ، ٤٢[ .یابیم فلسفی قدما بحث گسترده ای در باب فطرت نمی

ص ، ٣٤[ی چون استاد مطهری مفهوم فطرت را اُم المسائل معارف اسالمی دانستهکس
و حتی شناخت منطق اسالم و تبیین رموز همه قوانین آن را در پی توجه به  ]٤٨٠

                                                                                                                                            
تنهـا  . ا و نادرسـتی اسـت     معن  ترکیب بی » فطرتِ آب «به تعبیر مرحوم آیه هللا شاه آبادی ترکیبی نظیر          . ١

 ]٢١، ص ١٢ [. ترکیبهای درست و بامعنایی است» فطرت هللا«و » فطرتِ انسان«
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 هرچند استاد مطهری نظریه فطرت را به قرآن ]١٨٩ص ، ٣٤ [.داند مسأله فطرت می
 عموماً  توسط عرفا و حکمای معاصر اما مفهوم سازی آن  ]٤٧٩ص 	،٣٤[ دهد نسبت می

در این میان مباحث مرحوم آیه هللا شاه آبادی و عالمه طباطبایی از . انجام پذیرفته است
  ١.جایگاه خاص و منحصر به فردی برخوردار است

 
 )راههای اثبات فطرت(مبانی فطرت 

باشند، آن  و استاد مطهری که قائل به وجود فطرت می) رض(متفکرانی نظیر امام خمینی
 اما این مطلب بدان معنا نیست که فطرت مفهومی ٢.دانند را مبنا و پایه ی سایر معارف می

چنان که خود نیز به اصولی که فطرت از آن سرچشمه . نیاز از اثبات است بدیهی و بی
مبانی نظری فطرت در آثار قائالن به آن به عنوان سرفصلی مستقل . اند گرفته، اشاره داشته

های   بحث قرار نگرفته است، با این وجود ما با فحص و تحقیق در آثار و دست نوشتهمورد
 مبانی نظری ـ مبتنی بر تصریحات یا اشارات ایشان  ـاستاد مطهری و عالمه طباطبایی
تواند به عالوه بر چهار مبنای فلسفی که به نظر ما می. مفهوم فطرت را بازسازی کرده ایم

انها مرده شود، آیات و روایاتی که برای اثبات وجود فطرت بدعنوان مبنای فطرت برش
 استاد ذکر این نکته ضروری است که مشی غالب. ایم استشهاد شده است، ذکر نموده

گونه است که پس از ذکر مبانی و براهین عقلی بحث مباحث  مطهری در تبیین مسائل این
حسب این روش نقصی در صورت . یندنما  ـ ذکر می به ویژه آیات قرآن را ـنقلی ذیل آن را

ما نیز . افزاید آن با مباحث نقلی بر غنای بحث میشود اما تطبیق   عقلی وارد نمیاستدالل
متأسی از این همین روش منابع نقلی فطرت را که در آثار و یادداشتهای ایشان به صورت 

 نظریه فطرت در تبیین خود. پراکنده ذکر شده بود، ضمیمه براهین عقلی فطرت نمودیم
 .  ایم  را ممشا قرار دادهنیز همین روش ترکیبی استاد

                                                                                                                                            
 : برای مشاهده پیشینه بحث فطرت در آثار عالمه طباطبایی و مرحوم آیه هللا شاه آبادی بنگرید به. ١
 ]١١٤، ص ١١[
 ]٢٤، ص ١٣[
 ]٢١٢، ص ١٦، ج ٢٠[
 ]٢١٦ـ٢١١، صص ٢٠[
 ]٢٨٨ـ٢٨٦  ، صص٣١،ج ٢٠[
 .]١٨٩، ص ٥٠[  و ]٦٠، ص ٢٨ [بنگرید به . ٢
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 اصل حرکت جوهری . ١
داند که سبب خروج شئ از  صدرا با انتقاد از تعریف ابن سینا که حرکت را چیزی می

، جلد ١٧[  .کند شود، حرکت را نفس خروج شئ از قوه به فعل تعریف می قوه به فعل می
عریف از حرکت، وقتی ما حرکت جوهری را یکی از سنن و قوانین  بنا بر این ت]٨١، ص ٣

. ایم و سیر از قوه به فعل دانسته» شدن«طبیعت بدانیم، در واقع طبیعت را مساوی 
وجود نداشته » آن«ای از طبیعت در دو  ی حرکت جوهری این است که هیچ مرتبه الزمه

بتمامه حادث » آن«در هر طبیعت . باشد، لذا طبیعت دائماً در حال حدوث و فناست
این حدوث و فنا به نحو اتصالی است؛ چون حدوث و . شود شود و بتمامه معدوم می می

بلکه قوه و گیرد و قوه و فعل از یکدیگر منفصل نیستند؛  فنا به قوه و فعل شئ تعلق می
ای از فعلیت شئ  هر قوه در عین این که قوه است، مرتبه. اند فعل مراتب وجود یک شئ

هر فعلیتی . ی بعدی شئ است ست و هر فعلیتی در عین این که فعلیت است، قوه مرتبها
پس . نسبت به فعلیت مرتبه بعدی، یک فعلیت ضعیف است در مقابل یک فعلیت قوی

 ضرورتاً خروج از نقص به کمال  ـکه به خروج از قوه به فعل تعریف شده استـ حرکت 
تکامل . ر نتیجه هر حرکتی مالزم تکامل استد. باشد و خروج از ضعف به شدت نیز می

طبیعت در هر قدم . عالم طبیعت یعنی حرکت از طبیعت مادی به ماوراء طبیعت
فعلیت قبلی فنا . کند استعداد مرتبه بعدی که کاملتر از مرتبه قبلی است، پیدا می

منظور از تکامل . شود شود اما استعداد به دست آوردن مرتبه بعدی حادث می می
رسد که  ای می ماده بر اثر حرکت جوهری به مرتبه. بیعت سیر از ماده به مجرد استط

ماده از . شود شود ولی در زمان، فانی نمی ماده در زمان حادث می. فارغ از زمان است
از همین روست که . شود زمانی مبدل می  موجودی مادی و زمانی به امری مجرد و فرا

فس را حقیقتی جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء صدرا بنا بر اصل حرکت جوهری ن
بدن مادی در طی حرکت جوهری اش استعداد پذیرش و افاضه روح را در خود . داند می

انسان . فطرت انسانی نیز در امتداد تکامل طبیعت از نبات به انسان است. کند پیدا می
را با یکدیگر به ای رسیده که استعداد نمو و حس و نطق  موجودی است که به مرحله

های ممکن موجودات حی  انسان تعادل کامل مزاجی است بین صورت. دست آورده است
 .های ممکن و استعدادهای حیات در طبیعت به او افاضه شده است که کاملترین صورت

در نتیجه حرکت جوهری  فطرت که نوع خاص خلقت و وجود انسان است، ]٥٤، ص ٤٨[
طبیعت جوهر جمادات  ]٣٠٣ ص ،٣١ج ، 20[. انسانی استجان به طبیعت  از طبیعت بی
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شود، حرکت کرده و دارای  نامیده می» طبیعت نباتی«به سوی جوهر موجود نباتی که 
شود،  نامیده می» غریزه حیوانی«و از نبات به سوی جوهر حیوانی که . گردد حیات می
رت انسانی که و پس از طی این مراحل به مدد حرکت جوهری، به صو. کند حرکت می

جوهر وجودی انسان که جوهری تکامل یافته . آید کامل ترین موجودات است، در می
 .  نام دارد» فطرت انسانی«است، 
 

 اصل غائیت و هدایت. ٢
او در . صدرالمتألهین از راه غایتمندی طبیعت حرکت جوهری را اثبات کرده است

 ابن سینا که قائل به کون و فساد کند که الرئیس این بحث را تبیین می انتقاد از شیخ
تواند این مطلب که هر طبیعت متوجه یک غایت است،  است نه حرکت جوهری، نمی

کند، قائم به مقام و  مراحلی که هر موجود در طی حرکت جوهری طی می. توجیه نماید
ی دیگر  ای نسبت به مرحله هیچ مرحله. ای است که خاص به همان موجود است مرتبه

و این تالزمی که در طی حرکت موجود، میان مراتب و . گیرد افتد و پیشی نمی عقب نمی
منازل حرکت با نحوه وجود اوست، همیشگی است و تا رسیدن موجود به آخرین حد 

میان همه ی این مراحل ارتباطی تکوینی برقرار است که مثل نخ . کمالش قرین اوست
در واقع هر موجودی غایتی . استیک تسبیح این مراحل را به یکدیگر متصل کرده 

تکوینی دارد که از ابتدای وجودش به سوی آن در حرکت است و تا رسیدن به آن غایت 
توجه به تکامل موجودات به سوی غایت مخصوص . شود نهایی حرکتش متوقف نمی

سازد که راه یافتن موجودات به غایات خود در نتیجه  خود، ما را به این امر رهنمون می
کنند  تعبیر می» هدایت عامه« عالمه طباطبایی این امر را به ١. خداوند متعال استهدایت

 هدایت به عموم ]٣٠٤، ص ٣١، ج ٢٠[ .که به همه موجودات اختصاص یافته است
و ٢.موجودات عطا شده است اما آفرینش و هدایت هر موجودی متناسب با غایت اوست

خداوند همان .  را دریافت کرده استهر موجودی ابزار و طریق رسیدن به این غایت
                                                                                                                                            

ایـشان بـا   . هـای خداشناسـی اسـت       استاد مطهری معتقد است اصل هدایت در موجودات، یکـی از راه           . ١
دانـد کـه مـدبر حیـات          تفکیک میان برهان نظم و اصل هدایت، هدایت را نیرویی مرموز و ماورایی می             

به نظر  .  از ماده که با نیروی ابتکار، حیات و تکامل قرین است           هدایت امری است فراتر   . موجودات است 
به تعبیر ایشان هدایت ناظر به      . ایشان خود تکامل موجودات دلیل محکمی بر وجود اصل هدایت است          

 ]١١٨ـ٩١، صص ٢٩[. کند آینده موجود است و او را به سوی غایتی که باید به آن برسد  هدایت می
 ).٣ـ٢سوره مبارکه اعلی، آیه ( ی وَ الَّذي قَدَّرَ فَهَدی الَّذي خَلَقَ فَسَوَّ. ٢
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طوری که زنبور عسل و مورچه را در حیات خود یاری کرده است، انسان را نیز به عنوان موجود 
هدایت در حیوانات، غیرآگاهانه و غریزی و در انسان، آگاهانه . رشید و بالغ خلقت یاری کرده است

انسان است که متناسب با حیات فطرت انسانی ابزار و طریق خاص هدایت . و اختیاری است
 .مختار، اجتماعی و رو به کمال او برای رسیدن به غایتش به او عطا شده است

 
 »بسیط الحقیقه کل االشیاء و لیس بشئ منها«قاعده . ٣

 بسیط کل و البساطة غایة الحقیقة بسیط الوجود واجب أن اعلم« :گوید صدرالمتألهین می
 ».األشیا من ء شي عنه یخرج ال األشیاء کل الوجود فواجب األشیاء کل فهو کذلک الحقیقة

پس از صدرا بسیاری از حکما به تفصیل و ذکر لوازم این قاعده فلسفی  ]٣٦٨، ص ١٦[
استاد مطهری هم در اصل اثبات فطرت و هم در تبیین نحوه وجود آن از . اند پرداخته

 :تتقریر بحث ایشان چنین اس. گیرد این قاعده فلسفی وام می
خداوند متعال هم از این حیث که غایت موجودات و هم از این حیث که موجد 

حقیقت کمالی و . موجودات است، مقوم وجود شئ است و وجودی خارج از ذات او ندارد
غیریت و . انسان از وجود و حضور خدا بیگانه نیست» نفخت من روحی«وجه متعالی 

رو خداوند در قرآن  از همین. معناست بیگانگی بین خود حقیقی انسان و خداوند بی
 حقیقتی که قاعده بسیط الحقیقه موید آن ١.تریم فرماید ما به انسان از خود او نزدیک می

 ]٥١٧، ص ٤ج ،١٣ [.این خود حقیقی و وجه کمالی انسان همان فطرت است. است
 :گوید استاد مطهری در باب این بُعد وجودی انسان چنین می

 انسانیه و  آید که ما آن را فطرت ییم باز یک بُعد جدید به وجود مرس یبه انسان که م«
 داده، انسان را فنّان کرده ی است که به انسان بُعد انسانینامیم که آن روح اله ی میروح اله

 به انسان قدرت ییعن(است، انسان را هنرمند کرده است، انسان را عاقل و باشعور کرده 
 ]٥٥٨، ص ٤٠[». داده است یان آرزو و خواست الیتناهو به انس) اندیشیدن داده است

. دیگر وجه اهمیت تقریر استاد مطهری، باور ایشان به بساطت حقیقت فطرت است
در نظر ایشان .است» گرایشها«و » ادراکات«محتوای فطرت در نزد ایشان مجموعه ای از 

 و ابداع و عشق گرایش انسان به حقیقت جویی، خیر و فضیلت، جمال و زیبایی، خالقیت
 حال این سؤال قابل طرح است که ]٨٤ـ٧٤، صص ٣٥[ .و پرستش ناشی از فطرت اوست

این گرایشها به معنی این است که انسان دارای فطرت های مختلف است یا انسان صرفاً 

                                                                                                                                            
 ).١٦سوره مبارکه ق ـ آیه (وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید . ... ١
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یک فطرت دارد؟ پاسخ ایشان به این سؤال این است که انسان یک فطرت بسیط دارد 
این حقیقت بسیط در انسان همان میل او به . است  منشعب شدهکه فطرتهای دیگر از آن

گرایش انسان به پرستش، طلب و . کمال مطلق است که مظاهر مختلف پیدا کرده است
. گرایش انسان به خیر و فضیلت، تخلق به صفات کمالیه حق است. تقرب به الیتناهی است

گرایش انسان به . ت حق استگرایش به جمال و زیبایی مظهر گرایش به حُسن و جمال ذا
خواهد در هیچ مرحله ای از  خالقیت و ابداع ناشی از کمال جویی اوست که انسان نمی

عشق و . ای از تکامل که برسد، باز هم خواهان تکامل است به هر مرحله. تکامل باقی بماند
 ]٦١ص  ،٤٩[ . و فانی شدن در ذات حق است١پرستش نیز مظهر جستجوی کمال مطلق

 
 جاذبه معنوی عشق .٤

اند، سریان عشق در  ری بحث فطرت را مستند به آن کردهیکی از مباحثی که استاد مطه
 ]٢٢٦ص  ،٤٩ [.تمام موجودات است

. این بحث مستند به بیان صدرالمتألهین در مباحث عشق در جلد هفتم اسفار است
شق را از صدرا بر اساس اوصولی نظیر اصالت وجود، وحدت وجود و تشکیک وجود، ع

توان در قالب سه قیاس اقترانی خالصه  مدعای صدرا را می .آورد شئون وجود به شمار می
قیاس اول در اثبات حب ذات در هر موجودی، قیاس دوم در اثبات عشق معلول به . کرد

 ٢.علت خود و قیاس سوم در اثبات عشق علت به معلول خود
                                                                                                                                            

 ... و  إحْتَجَبَ تَحْتَ زَیْنَبَ وَ سُعادَ ما احَبَّ احَدٌ غَیْرَ خالِقِهِ وَلکِنَّهُ تَعالی: گوید محی الدین بن عربی می. ١
 قیاس اول. ٢

 .وجود، خیر و لذیذ و مطلوب همه موجودات است: مقدمه اول
 .وجود حقیقت واحده در همه موجودات است: مقدمه دوم

 ١٥، موقـف ثـامن، فـصل        ٧، ج   ١٦ [. ی وجود، خیر و مطلوب همه موجودات است        حقیقت واحده : نتیجه
 ]١٥٩ـ١٥٨ صص ١٦ و فصل ١٥٠ـ ١٤٨صص 

 قیاس دوم
 .معلول، عاشق کمال و تمامیت ذات خود است: مقدمه اول
 .علت، کمال و تمامیت ذات معلول خود است: مقدمه دوم

 ]١٥٩ـ١٥٨ صص١٦، موقف ثامن، فصل ٧، ج ١٦[معلول، عاشق علت خود است : نتیجه
 قیاس سوم
 .علت، عاشق ذات خویش است: مقدمه اول
 .ذات علت، همان کمال و تمامیت معلولش است: مقدمه دوم

 .علت، عاشق کمال و تمامیت معلولش است: تیجهن
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ی جاذبه معنوی نظیر جاذبه زمین تعبیر استاد مطهری سریان عشق در موجودات را به نوع
این جاذبه معنوی الهی در . کنند که گرایش فطری انسانی نیز در همین چهارچوب است می

کنیم بدان سبب است که این جاذبه نیرویی در عرض  فطرت ماست و اگر بدان التفات نمی
 ]٩٣، ص ٤٩[ .سایر نیروها نیست بلکه جاذبه عشق از شئون وجودی ماست

 :ان خود ایشان چنین استبی
 ی خدا نوعیگفتیم که عشق یا احساس مذهب»  و توحید فطرت « یها ما در ورقه«

 و کمال مطلق از یک طرف و بین انسان و بلکه همه ی است بین مبدأ اعلیجاذبه معنو
 که میان اجسام موجود یموجودات دیگر از طرف دیگر، نظیر کشش و جذب و انجذاب

 ی که معتقد به این احساس مذهبیدر حقیقت کسان. اند اذبه گذاشتهاست و نام آن را ج
 جاذبه در وجود انسان یا اثر جاذبه در وجود انسان ی نیروی هستند که نوعیهستند مدع
 با یطور مرموز بینیم که به ی می که ما در عقربه فلزیاند، نظیر اثر کشف کرده
چنان که  کنیم آن یرا احساس نمعلت اینکه ما آن  . جنوب ارتباط داردیمغناطیسها

کنیم، با اینکه تمام ذرات وجود ما پر است از آن، این است  ی احساس ماثراتش را مثالً
 را یوزن یاگر به فضا برویم و مانند فضاپیماها حالت ب.  از آن نیستیمیکه هیچ وقت خال

ذبه را  جای بلکه از طریق حسییک بار احساس کنیم، آن وقت نه تنها از طریق علم
 ]٢٦٩، ص ٤٧[».درك خواهیم کرد

 
 منابع نقلی. ٥

در تکمیل بحث مبانی فطرت، آن دسته از آیات قرآن و روایاتی که استاد مطهری در 
 :نماییم اند، ذکر می ن استشهاد کردهمباحث خود بدا

 آیات قرآن . الف
  النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّه فَطَرَ  فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي 

 ٣٠سوره مبارکه روم آیه 
 أَنْفُسِهِمْ أَ  ی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَل وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَني 

نَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ سوره  شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِ یلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَل
 ١٧٢مبارک اعراف آیه 

 .٨ـ٧ سوره مبارکه شمس آیات  وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها 
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یْهِ  یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَ  اللَّهِ أَ فَغَیْرَ دینِ 
  ٨٣ سوره مبارکه آل عمران آیه   یُرْجَعُون

سوره   آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبین أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَني 
 ٦٠مبارکه یس آیه 

لِیَغْفِرَ لَکُمْ مِنْ قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَدْعُوکُمْ  
 قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُریدُونَ أَنْ ی أَجَلٍ مُسَم یذُنُوبِکُمْ وَ یُؤَخِّرَکُمْ إِل

 ١٠سوره مبارکه ابراهیم آیه  تَصُدُّونا عَمَّا کانَ یَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبین
 السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ یعَلَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ  

 ٧٢مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوال سوره مبارکه احزاب آیه 
لِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُ 

 ٢٥ سوره مبارکه لقمان آیه ال یَعْلَمُون
 روایات. ب

) ص(پیامبر اکرم. صّرانه او یمجّسانه الفطرة فابواه یهوّدانه او ینی مولود یولد عل کلّ 
 ]٢٨١، ص ٢[
لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکّروهم  و واتر الیهم انبیاءه فبعث فیهم رسله 

 )ع(امام علی. »روا لهم دفائن العقول نعمته و یحتجّوا علیهم بالتّبلیغ و یثییمنس
 ]٢٢، ص ١٠[
 مشیّته اختراعا ثمّ سلک بهم طریق یو اخترعهم عل ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا 

 ]١٥، ص ١٤[) ع(امام سجاد  » سبیل محبّتهیارادته و بعثهم ف
حُنَفاءَ لِلَّهِ غَیْرَ «ر الحنیفیه در آیه در مورد تعبی) ع(زراره بن اعین از امام صادق  

 الناس فطر یالت الفطرة یه«: حضرت می فرمایند. کند سوال می»  بِهِ مُشْرِکینَ
 ]٢٧٩، ص ٣[ ». اللَّه لخلق تبدیل ال علیها

 رَبُّکَ ِمنْ وَ إِذْ أَخَذَدر مورد آیه ) ع(و همچنین زراره بن اعین از امام صادق  
 یوم یاخرج من ظهر آدم ذریّته ال«: فرمایند  حضرت می.پرسد می...  آدَمَ بَني

  ١». القیامة فخرجوا کالذرّ فعرفهم و اذا هم صنعه و لوال ذلک لم یعرف احد ربّه
 

                                                                                                                                            
 همان. ١



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکم، سال فلسفه و کالم اسالمی   ٧٤

  نظرية فطرت در فلسفة تاريخ
لذا ضرورت داشت ما . مفهوم فطرت، محور نظریه استاد مطهری در فلسفه تاریخ است

توانیم ابعاد خود این نظریه  اکنون می. نی فطرت را تبیین کنیمابتدا معنا، پیشینه و مبا
 :این پنج گام عبارتند از. کنیم میرا در پنج گام تقریر نظریه فطرت ما . را تشریح کنیم

وجود اصیل جامعه، نحوه وجود اجتماعی انسان، نحوه ترکیب وجود جامعه، ارزش تاریخ 
 . اساس فطرتو تبیین تکامل اجتماعی انسان در تاریخ بر

 

 وجود اصیل جامعه. گام اول
. ی هر طرحی برای فلسفه تاریخ مشروط به دو شرط است از نظر استاد مطهری ارائه

ما نیز تبیین نظریه استاد مطهری . یکی از آن دو شرط پذیرش وجود اصیل جامعه است
 .کنیم را از همین نقطه آغاز می

ها برای رفع نیازهای خود و برخورداری از انسان. زندگی انسانها ماهیتی اجتماعی دارد
شود و آراء، قوانین و  کارها در اجتماع انسانی تقسیم می. کنند مواهب کنار یکدیگر زندگی می

حیات اجتماعی انسان وجهی واقعی و حقیقی . شود اخالق خاصی بر هر اجتماع حاکم می
 انسانی تشکیل شده باشد، جامعه مفهومی قراردادی که از صرف کنار هم بودن افراد. دارد

 متصف ٣.کند  جامعه عمل می٢. جامعه فهم و شعور دارد١.جامعه حیات و ممات دارد. نیست
 و نامه اعمال برایش صادر ٦کند  معصیت می٥آورد،  طاعت به جا می٤شود، به صفات می

دهد،   قرآن کریم همون طوری که خلقت جنس زن و مرد را به خداوند نسبت می٧.شود می
قدر که زن   گویی همان٨.دهد جود جوامع مختلف انسانی را نیز به خلقت خدا نسبت میو

 . بودن و مرد بودن واقعیت و عینیت دارد، جوامع نیز عینیت و واقعیت دارند
                                                                                                                                            

 .٣٤سوره مبارکه اعراف آیه   وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُون. ١
 .١٠٨ سوره مبارکه انعام آیه  ...کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم. ...٢
 .١١٣ سوره مبارکه آل عمران آیه … أُمَّةٌ قائِمَةٌ یَتْلُونَ آیاتِ اللَّه. ... ٣
 .٦٦ سوره مبارکه مائده آیه  ...مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَة.. . .٤
 .٤٧ سوره مبارکه یونس آیه …وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْط. ٥
وَ هَمَّتْ کُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَکَیْـفَ کـانَ عِقـاب                   . ... ٦

 .٥سوره مبارکه غافر آیه 
 .٢٨سوره مبارکه جاثیه آیه ...  کِتابِهَا  إِلی کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعی... .٧
هِ          النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی   یا أَیُّهَا . ٨  وَ جَعَلْنـاکُمْ شُـعُوباً وَ قَبائِـلَ لِتَعـارَفُوا إِنَّ أَکْـرَمَکُمْ عِنْـدَ اللـَّ

 .١٣أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر ـ سوره مبارکه حجرات، آیه 
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وجود . شرط تحقق و واقعی بودن این صفات و احکام برای جامعه، وجود موضوع آنهاست
توانیم از حیات، شعور،  یعنی ما وقتی می. عه استصفتی برای جامعه فرع بر وجود خود جام

 ذهن را ١در واقع قاعده فرعیه. ای برقرار باشد انجام جامعه سخن بگوییم که جامعهعمل و سر
 . سازد که وجود جامعه، وجودی ضروری و واقعی است بر این حقیقت رهنمون می

 
 نحوه وجود اجتماعی انسان. گام دوم

شود که حیات اجتماعی   که بپذیریم، این سؤال طرح میاصالت و واقعیت جامعه را
انسان از چه ناشی شده است؟ بین انسان و حیات اجتماعی چه نسبتی برقرار است؟ این 

انسان مدنیٌ بالطبع «جمله معروف ارسطو که . پرسش از دیرباز به نوعی مطرح بوده است
لذا بسیاری . رخوردار استناظر به همین سؤال است ولی تعبیر ارسطو از اجمال ب» است

. از فیلسوفان پس از او به تحقیق و تفصیل بیشتری درباره طبیعت انسان پرداختند
 :دست کم سه نظر کلی قابل طرح است

حیات اجتماعی ماهیتی قراردادی دارد که انسانها از روی اضطرار، برای دوری  .١
طبق این نظر . اند از تخاصم و تنازع که طبیعت اولی شان است بدان تن داده

انسان به طبیعت اولی در توسعه تفرد خودش است اما برای برخورداری از 
حداقل منافع و مواهب، طبیعیتی ثانویه پذیرفته و به صورت اجتماعی زندگی 

ژان ژاک روسو و . اند  که از سر جبر تن به به صلح دادهنظیر دشمنانی. کند می
  ٢.اند  که به این نظریه قائلفانی هستندتوماس هابز از جمله فیلسو

به این معنا که انسان طبعاً اجتماعی . حیات اجتماعی ماهیتی انتخابی دارد .٢
اش، زندگی اجتماعی را انتخاب کرده  نیست اما از روی تدبیر عقل حسابگرانه

طبیعت انسان فردی است و هر فرد دنبال این است تا با استخدام . است
اما انسان با نیروی عقل و فکرش دریافته .  کندسایرین، منافع خود را تأمین

مثل دو . کند است که با تشکیل اجتماع بهتر به منافعش دست پیدا می
عالمه . کنند دار که برای جلب منافع بیشتر شرکت واحدی تأسیس می سرمایه

دانند اما  با وجودی که جامعه را دارای وجودی مستقل می) رض(طباطبایی
 .ه اجتماعی بودن انسان دارندچنین تبیینی از نحو

                                                                                                                                            
 .ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له. ١
 .رارداداجتماعی روسو و لویاتان هابزبنگرید به کتاب ق. ٢



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و یکم، سال فلسفه و کالم اسالمی   ٧٦

اجتماعی بودن نه ناشی از اضطرار است و نه ناشی از انتخاب؛ بلکه از فطرت  .٣
انسان ناشی شده است و غایتی است که در آفرینش انسان طرح ریزی شده 

همان طور که بنا بر تکوین آفرینش، گرایش زن و مرد به یکدیگر سبب . است
 انسان بنا بر فطرتش به صورت جزئی از کل شود تا تشکیل خانواده دهند، می

استاد مطهری به این معنای فطری . آفریده شده و رو به حیات اجتماعی دارد
و آیات . داند که خود قائل است، انسان را به تأسی از ارسطو مدنی بالطبع می

از جمله این دو آیه   ]٢٢ـ١٩صص ، ٣٠[. داند  می قرآن را نیز مؤید همین نظر
 :آید یل میکه در ذ

 الْحَیاةِ فِي مَعِیشَتَهُمْ بَیْنَهُمْ قَسَمْنا نَحْنُ رَبِّکَ رَحْمَتَ یَقْسِمُونَ هُمْ أَ 
 وَ سُخْرِیا بَعْضاً بَعْضُهُمْ لِیَتَّخِذَ دَرَجاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَهُمْ رَفَعْنا وَ الدُّنْیا

 ١.یَجْمَعُونَ مِمَّا خَیْرٌ رَبِّکَ رَحْمَتُ
 که شده واگذار آنها به خلقت کار آیا (کنند؟ یم تقسیم را پروردگارت رحمت اآنه آیا
 و معیشت یها مایه ما) بازگیرند؟ نخواهند هرکه از و بدهند بخواهند هرکه به را هرچه
 یبرخ و کردیم تقسیم دنیا یزندگ در آنها میان را) استعدادها و امکانات (یزندگ وسایل

 و وسیله، این به تا دادیم یبرتر یدرجات به استعدادها و اناتامک نظر از دیگر یبرخ بر را
 طور به همه نتیجه در و (دهند قرار خود مسخّر را دیگر یبرخ یبرخ متقابل، صورت به

 اینها آنچه از) نبوت موهبت (پروردگارت رحمت همانا و ،)شوند واقع همه مسخّر یطبیع
 ٢.است بهتر آورند یم گرد

 ٣.صِهْراً وَ نَسَباً فَجَعَلَهُ بَشَراً الْماءِ مِنَ قَخَلَ الَّذِي هُوَ وَ 
 و) ینَسَب یها رابطه (نسبها صورت به را بشر آن و آفرید یبشر آب، از که اوست
 ٤.داد قرار) یسبب یها رابطه (یداماد یخویشاوند

 
 نحوه ترکیب وجود جامعه. گام سوم

اند که  ین مطلب را اثبات کردهعالمه طباطبایی در مواضع متعددی از تفسیر المیزان ا

                                                                                                                                            
 .٣٢سوره مبارکه زخرف، آیه . ١
 .ترجمه از استاد مطهری است. ٢
 .٥٤سوره مبارکه فرقان، آیه . ٣
 .ترجمه از استاد مطهری است. ٤
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در ضمن این مطلب به رابطه . قرآن کریم برای جامعه هویتی مستقل از افراد قائل است
 .بین انسان و اجتماع نیز اشاره کرده اند

 :فرمایند  سوره مبارکه عمران می٢٠٠ایشان ذیل تفسیر آیه 
شود که  جب میاین رابطه حقیقی که بین فرد و اجتماع برقرار است، ناچار مو«

خواص و آثار فرد در اجتماع نیز پدید آمده و به همان نسبت که افراد از نیروها و خواص 
سازند، این حاالت یک موجودیت اجتماعی  و آثار وجودی خویش جامعه را بهره مند می

 ]١٦٢، ص ١٩[».کنند نیز پیدا می
 .اند  استاد مطهری بر اساس این اشاره، پرسش مهمی را طرح کرده

 نحوه وجود جامعه و نسبت آن با افراد انسان چگونه است؟
 :توان چهار نظریه برشمرد در پاسخ به این سؤال دست کم می

گیرد که  ترکیب واقعی آنگاه صورت می. ترکیب جامعه ترکیبی اعتباری است. الف
ید با ای جد بین اجزای آن ترکیب تأثیر و تأثر برقرار باشد و در نتیجه آن تأثرات، پدیده

زندگی انسان . شوند افراد انسانی در جامعه این چنین ادغام نمی. آثار جدید به وجود آید
این نظریه . شکل اجتماعی دارد اما جامعه موجودی اصیل، عینی و حقیقی نیست

 .فیلسوفان فردگراست
در . ترکیب صناعی ترکیبی حقیقی است. ترکیب جامعه، ترکیبی صناعی است. ب

دهند اما استقالل خویش را  زای ترکیب هویت خویش را از دست نمیمرکب صناعی اج
ماشین از اجزای متعددی . های صناعی هستند ماشینها ترکیب. دهند از دست می

تشکیل شده است اما هیچ کدام از این اجزا به تنهایی اثری که یک ماشین برجا 
جزایی و ارتباطی که ماشین یک کل است که از مجموعه ا. گذارند گذارد، برجا نمی می

جامعه نیز مرکبی صناعی است که از نهادهای . است بین آنها برقرار شده، تشکیل شده
 مذهبی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده اما افراد انسانی و  ـمتفاوتی نظیر نهاد فرهنگی

این نظریه نیز مبتنی بر اصالت فرد . این نهادها از هویت مستقل خودشان برخوردارند
 .ما تبیین او از ترکیب جامعه، تبیینی مکانیکی و ماشینی استاست ا
همان گونه که اجزا ماده با یکدیگر ترکیب . ترکیب جامعه، ترکیبی طبیعی است. ج
ها،  آورند، جامعه نیز از ترکیب روح شوند و صورت جدیدی با آثار جدید به وجود می می

لبته ترکیب طبیعی جامعه در بین ا. آید ها به وجود می ها، احساسات و اراده اندیشه
ترکیب جامعه از آن حیث که اجزایش در . مرکبات طبیعی ترکیبی منحصر به فرد است
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آید، نظیر سایر  یکدیگر تأثیر و تأثر دارند و هویتی جدید با آثار جدید به وجود می
 با ترکیبات طبیعی است؛ اما از آن حیث که جامعه به مثابه یک واحد واقعی وجود ندارد

به تعبیر استاد مطهری ترکیب جامعه ترکیبی فرهنگی . مرکبات حقیقی متفاوت است
 .آید به وجود می» روح جمعی«است که در نتیجه ترکیب روح افراد با یکدیگر یک 

چون . ترکیب جامعه ترکیبی حقیقی است اما ترکیبی حتی فراتر از ترکیب طبیعی. د
ویتی و آثاری مستقل دارند اما تنها دارایی و اثر اجزای یک ترکیب طبیعی قبل از ترکیب ه

انسانیت انسان اعم از . افراد انسانی در مرحله قبل االجتماع، پذیرش روح جمعی است
روح جمعی . ها، گرایشها،  احساسات و در واقع شخصیت او حاصل روح جمعی است اندیشه

 تولد تا موقع مرگ قرین با تجلیات خود اعم از اخالق، مذهب، علم، فلسفه و هنر از بد
این تبیینی است . در واقع وجود اجتماعی انسان بر وجود فردی او مقدم است. انسان است

 . کند که امیل دورکهیم مبتنی بر اصالت جامعه، از نحوه ترکیب جامعه می
نظریه سوم مبتنی بر وحدت در عین . نظر مختار استاد مطهری نظریه سوم است

وجه . وحدت هم برای فرد اصالت قائل است هم برای جامعهکثرت و کثرت در عین 
انسان در مرحله قبل . تفاوت مهم این نظریه با نظریه دورکهیم وجود فطرت است

االجتماع از سرمایه فطرت برخوردار است و چنین نیست که همه شخصیت خود را 
 .مدیون روح جمعی جامعه باشد

 
 ارزش تاریخ. گام چهارم

برای . ط به تبیین نظرگاه فلسفی استاد مطهری درباره ی جامعه بودسه گام قبل مربو
به یک اعتبار . شان در باب تاریخ نیز هستیم تکمیل نظریه ایشان، نیازمند نظرگاه فلسفی

به این اعتبار، هر موجودی که به یک حال باقی . است» سرگذشت«کلی تاریخ به معنای 
ی  جامعه نیز به حکم این که هم وجود.ماند، تاریخ دارد، چون سرگذشت دارد نمی

شود،  به طبیعتِ رو به کمال انسان دچار تحول و تکامل میمستقل از افراد دارد، و هم بنا
فلسفه تاریخ شناختی است که ما از چرایی و عوامل محرک تاریخ پیدا . تاریخ دارد

به ارزش فلسفی اگر فیلسوفی بخواهد تبیینی از فلسفه تاریخ ارائه کند، باید . کنیم می
استاد مطهری هم متوجه ارزش تاریخ و . باور داشته باشد» تاریخمندی«تاریخ و 

و » ماهیت«ایشان برای تاریخ، قائل به . تاریخمندی شده است و هم آن را پذیرفته است
 .کند می شود و احکام و قوانینی را ذکر می» طبیعت«
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 بر اساس فطرتتبیین تکامل اجتماعی انسان در تاریخ . گام پنجم
. شود ای برای این گام نهایی محسوب می چهار گام گذشته که ذکر شد، در حکم مقدمه

به این معنا که . تبیین استاد مطهری از تکامل جامعه در تاریخ بر اساس فطرت است
شود، بر مدار فطرت به پیش می رود و به  تاریخِ حیات اجتماعی انسان با فطرت آغاز می

 .دشو فطرت ختم می
فطرت به این معناست که در خلقت انسان اقتضائات و گرایش های الزم برای حیات 

جوی انسان ویژگی هایی دارد که منجر   فطرتِ کمال]٩٠١، ص ٤٠[.او نهاده شده است
هایی فطری نظیر استعداد حفظ و  ویژگی. شود به حیات اجتماعی متکامل انسان می

 تجارب به یکدیگر، نیروی عقل و ابتکار و نگهداری تجارب، استعداد نقل و انتقال
، ٣٠[ .خالقیت و ابداع باعث شده تا انسان حیاتی متکامل و رو به جلو داشته باشد

 نحوه حیات اجتماعی انسان نیز جزء فطرت اوست برای این که بتواند به کمال ]٢٣٤ص
سوی  الزمه به تکامل رسیدن هر موجودی، حرکت به ]٣٦١، ص ٣٦[ .اش برسد نهایی

در بین مرکبات طبیعی  ]١٨، ص ٣٥[.وحدت، استقالل و اثرگذاری هر چه بیشتر است
تر باشد، کثرت در عین وحدت و وحدت در عین  تر و راقی هر چه آن موجود متکامل

برای مثال انسان قوای متضاد و متکثری دارد و . کثرت در آن بیشتر جاری و ساری است
جامعه وجود و حیاتی مستقل » .حدتها کل القویالنفس فی و«گوییم  در عین حال می

دهنده جامعه که عقل و فطرت  لذا اجزای تشکیل. دارد و راقی ترین موجود طبیعی است
 انسان و جامعه هر ]٤١، ص ٣٠[ .افراد انسانی هستند، از استقالل بیشتری برخوردارند

جود انسان ذوابعاد همان گونه که و. کنند دو در یک راستا و بر مدار آفرینش حرکت می
انسان تنها یک حیوان اقتصادی نیست، همان . است، طبیعت تاریخ نیز مزدوج است

نظام خلقت، نظامی روینده و . طوری که اقصاد تنها نهاد و عامل حرکت جامعه نیست
زنند و به سوی غایتی که فطرت  انسان و جامعه هیچ وقت درجا نمی. ارگانیک است

 .ندمشخص کرده است، رهسپار
مردد است که بر مدار . انسان بین حیوانیت خود و انسانیت خود در نوسان است

جامعه نیز . اخالقی ایمان و آرمان و اخالق حرکت کند یا بر مدار شهوت و ظلم و بی
انسان به سوی حقیقت و ایمان . صحنه رخداد تضاد و نبرد میان حق و باطل است

جوامع و . گیرد ایستد و آرام نمی  باز نمیکند و تا بدان نرسد، از تکامل حرکت می
آینده جوامع . کنند ها به سوی وحدتی که فطرت نشانه رفته است، سیر می فرهنگ
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انسانی، تبدیل شدن به یک جامعه جهانی واحدِ تکامل یافته است که همه ارزشهای 
 .امکانی انسانیت به فعلیت رسیده است

 :کنیم بندی می ت را در هفت رکن جمع فطر به تأسی از خود استاد مطهری نظریه
به این معنا که .  استیشناس  مقدم بر جامعهیشناس  روانی نوعی انسان دارا .١

فطرت انسان قبل از اجتماع وجود دارد و در مقابل تأثیر روح جمعی از 
 .استقالل برخوردار است

 . آفریده شده است؛ قطب انسانیت و قطب حیوانیتیانسان در ذات خود دو قطب .٢
 اراده آزاد و انتخابگر است و حرکت او هر چند بر اساس غایت یانسان دارا .٣

حتی . ودش مسیرش را انتخاب کندفطرت است اما انسان آزاد است که خ
تواند  انسان هم می. تواند فطرتش را مسخ کند و خالف آن حرکت کند می

 .تواند آن را مسخ کند فطرتش را رشد دهد و هم می
 استقالل برخوردارند و هیچ کدام تقدم و یجامعه از نوع ی اجتماعینهادها .٤

چه بسا که پیشرفت یک نهاد موجب انحطاط .  ندارندیاولویت مطلق بر دیگر
نظیر تمدن امروز که از بعد علم وتکنولوژی پیشرفت و . شود ینهاد دیگری م

 .تعالی داشته اما همزمان از نظر اخالقی و دینی سقوط کرده است
 انسان در کنار اراده آزاد او باعث تفاوت سطح انسانها در  بودنیدو قطب .٥

همین اختالف انسانها که در سطح انسانیت منجر به دو . شود انسانیت می
تاریخی که صحنه تضاد میان قطبِ به ایمان و . شود ی شدن جامعه میقطب

و قطب منحط حیوان صفتِ سر در ) اهل حق(عقیده و آرمان و اخالق رسیده 
 جامعه را  و در نهایت این قطبِ به ایمان و عقیده رسیده است که.شود آخور می

 . دهد یکند و سوق م ی انسانیت هدایت می کمال واقعیبه سو
 .ی و به خود ایستادگی است با استقالل و تسلط بر محیط و به خود وابستگیتکامل مساو .٦
مان و  به عقیده و ایمان و آری حق و وابستگی تاریخ به سویحرکت تکامل .٧

 و عوامل ی و عوامل اجتماعی از تحت تسلط بودن طبیعت خارجیوارستگ
 ]٢٢ـ٢١، صص٤٨ [. پیش می رودینفسان

 
 آثار این نظریه 

ما تا بدینجای مقاله نظریۀ فلسفۀ تاریخ استاد مطهری را مبتنی بر مفهوم فطرت بازسازی 
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در پایان ما به . ه خویش دارداین نگاه فطری، آثار و لوازمی به همرا. ایم و بازآفرینی کرده
 . سه نتیجه مهمی که در پرتو پذیرش فطرت حاصل می شود، اشاره خواهیم کرد

 
 تقدم وجود انسان بر ماهیت انسان. ١

انسان با . ماهیت نداشتن وجود انسان است یکی از وجوه مهم فلسفه اگزیستانسیالیسم
تنها به این امر باور دارد، بلکه استاد مطهری نه . بخشدانتخاب هایش به خود ماهیت می

نه  .داند تبیین درست و عمیق آن را در چهارچوب فلسفه صدرالمتألهین قابل توجیه می
 .یک نوع واحد است» آن«تنها وجود انسان بر ماهیتش مقدم است، بلکه انسان در هر 

 :نویسد می در توضیح این مطلب ]١١٩، ص ٣٧[
، بالقوه محض است و از طرف دیگر خود به یانسان از نظر روح و شخصیت انسان«

از این رو این .  ساختمان خویش استی و استقالل، مؤثر در سرنوشت و حتیحکم آزاد
 است که هست و انسان ی همان چیزیتفاوت میان انسان و غیرانسان هست که هر چیز

صدرا لهذا .  است که در آینده خواهد بودی است که بخواهد باشد و یا آن چیزیآن چیز
 دارد جز انسان زیرا سرنوشتِ ی یک جواب قطعیاز هر چیز» ماهو « گوید در جواب یم

) زیرا اصالت با وجود است(کند  یماهیت انسان را، مانند هر چیز دیگر، وجودش معین م
کند، و این  یو وجود انسان متغیر و متبدل و لغزنده است و حدود خویش را عوض م

 ]٤٠٦، ص ١ج  ،٤٤[».گیرد یودش صورت متغییر مرز و حدود با دست خ
 
 تقدم وجود جامعه بر ماهیت جامعه . ٢

. در نظر استاد مطهری این نگاه اگزیستانسیالیستی تنها در فرد انسان موضعیت ندارد
دهد و  جامعه خودش به خودش ماهیت می. ستوجود جامعه نیز بر ماهیتش مقدم ا

 .ندجوامع نیز مثل انسانها انواع نامحدود دار
 :نویسد اگزیستانسیالیسم فرد به جامعه میاستاد مطهری درباره تعمیم 

بنا بر نظریه صدرا انسان نوع واحد نیست؛ بلکه هر انسانی در هر آن یک نوع جدید «
ایم و درباره جامعه نیز به اصل اصالت وجود  ما این حکم را در مورد جامعه تعمیم داده. است

 که فرد آفریننده خود و بخشنده یهمان طور. ی قائلیم و اصل آزادیاگزیستانسیالیست
 دارد که جامعه نیز بتواند خود، به خود ماهیت بدهد و به یماهیت به خود است، چه مانع

 ] با کمی تغییر٤٧٣، ص١٠، ج ٤٨[ ».اراده خود تغییر نوعیت بدهد نه به حکم جبر تاریخ
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را از هر چه رنگ تعلق داشته نکته مهم اینجاست که فلسفه اگزیستانسیالیسم انسان 
اما استاد مطهری انسان را خالی از هر گونه محتوای پیشینی . باشد، آزاد می بیند

ایشان فطرت انسان را نه تنها مانع آزادی انسان . بیند و به فطرت قائل است نمی
حتی به نظر ایشان اگر فطرت نباشد . بیند بلکه آن را شرط آزادی دانسته است نمی

چون اگر انسان خودی حقیقی نداشته . وجه است از خودبیگانگی مفهومی بیمفهوم 
 انسانها و جوامع به ماهیت خود ]٣٨٥، ص ٢، ج ٤٥[ .باشد، از خودبیگانگی معنا ندارد

در واقع .  واحد استی، غایت و مسیر انسان بخشند اما در عین حال فطرت تعین می
نظیر این امر . فطرت غایی آفرینش استتکامل انسان و جوامع در چهارچوب و در جهت 

مفرد و واحد طرح شده است اما در چهارچوب » صراط مستقیم«که در تعبیر قرآن کریم 
 فطرت الهی کادر، موتور ١.یک صراط مستقیم، سبیل به صورت جمع و کثیر آمده است

 ایشان تکامل مورد نظر خود. و رادار حرکت انسان و جامعه به سوی غایت خویش است
 ]٥٤، ص ١١، جمجموعه آثار[ .نامند را تکامل مداری یا تکامل جهتدار می

 
 حرکت تکاملی جوامع. ٣

جوامع نظامی روینده دارند و تحت تأثیر . حیات اجتماعی تاریخ نه دوری است و نه ایستا
هر جامعه ممکن است قدری پیشرفت کند و باز به  .عامل فطرت رشد پیدا می کنند

. ای برسد و بمیرد و یا اجل جامعه.  ممکن است سالها درجا بزندحتی. عقب بازگردد
حرکت تکاملی جوامع به این معناست که اگر مجموع جوامع را در مجموع زمانها و به 

 . عبارتی بشریت را در مجموع زمانها در نظر بگیریم متکامل است
امل در ابعاد انسانی تکامل در ابعاد ابزاری و علمی، تک: دهد این تکامل در سه بعد رخ می

رویم هم ابزار و پیشرفتهای علمی  هر چه جلوتر می. و اخالقی و تکامل در ساخت جامعه
کند و هم ساخت جامعه از   می شود، هم اخالق و ابعاد انسانی جامعه رشد پیدا تر می گسترده

 ]٤٩٢، ص ١٠، ج ٤٣[.رود بساطت و سادگی به سمت ترکب و پیچیدگی می
و این تکامل تا جایی ادامه . کنند مع به سوی تشابه و وحدت حرکت میانسانها و جوا

فطرت . ای واحد با فرهنگی واحد تبدیل شوند کند که جوامع مختلف به جامعه پیدا می
انسان واقع گراست و ذهن، نظر، اراده و تمایل انسانها به خودی خود موضوعیت ندارد 

های مختلف نیز اصالتی  فرهنگ. یقت برسدبلکه طریقیت دارد تا انسان به واقعیت و حق

                                                                                                                                            
 .٦٩که عنکبوت، آیه ـ سوره مبار وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنین. ١



  ٨٣  ؛ امکانی برای طرح نظریۀ فلسفۀ تاریخ  »فطرت«مفهوم 

فرهنگی که واقعیت داشته باشد، فرهنگ اصیل است و بر همه جوامع حاکم . ندارند
 . همان طور که مذهب، فلسفه، علم وهنر یگانه است، فرهنگ نیز یگانه است. شود می

 .ه استعبارت ذیل در تبیین نحوه حرکت تاریخ به جامعه واحد انسانی بسیار قابل مالحظ
 : استاد مطهری می نویسد

 هستند که ی در نوع انسان همیشه هست، به ندرت افرادیگرای فطرت حق«
 جسته ی از حق دور بینید که انسان یاگر شما در یک زمان م. شود یفطرتهایشان مسخ م

اگر دنبال باطل .  در تطبیق استی خطایجوید یعن ی میاست، باز به نام حق از حق دور
 کند حق این است ی که خیال م ـ او را به دنبال باطلیز همان فطرت حق گرایرود با یم
ماند، موقت است و انسان  ی نمی همیشه در انسان باقیو این خطاها برا. کشاند ی مـ

رسد و این فطرت انسان است  ی خودش می خودش و به کمال واقعیباالخره به حق واقع
برد، اختالفها تدریجاً در آینده کمتر  یبه م یک وحدت و یک تشایکه انسانیت را به سو

اش و به اخالقش و به معنویت   هرچه بیشتر به فکرش و به عقیده  آینده شود و انسانِ یم
گذاریم در  یم »یجامعه واحد انسان« که اسمش را یشود و همان چیز یخودش وابسته م

 که در نهایت یا  برنامهی نیست، یعن  اسالم هم جز اینآینده به وجود خواهد آمد و اصالً
   ]٨٢٥ص	،٤٠ [».خواهد به وجود بیاورد یامر این را م

تاریخ محل ظهور . فلسفه مهدویت در اسالم مبتنی بر همین تبیین فطری از تاریخ است
. کند آید، فطرت انسانی در تاریخ بسط بیشتری پیدا می هر چه تاریخ جلوتر می. فطرت است

آید تا  ون آمده از غیب نیست که بر خالف جریان تاریخ میمنجیِ موعود اسالم دست بیر
تاریخ جوامع انسانی خود به سوی آن وعده الهی حرکت . انسانها و جوامع را نجات دهد

 .کند و ظهور مهدی موعود آخرین حلقه از حلقات نبرد حق و باطل است می
 
 نتیجه
ا و مسائل بسیار مهم فلسفه و فعلیتِ رو به تمام انسان از دغدغه ه» تاریخمندی«مساله 

امری که در فلسفه اسالمی با همه غنایی که دارد، از سابقه چندانی . امروز است
استاد مطهری با فراست یک فیلسوف متوجه اهمیت پرداختن به فلسفه . برخوردار نیست

ایشان متکی بر ظرفیت حکمت .  تاریخی انسان شده است ـتاریخ و هویت اجتماعی
 محوریت مفهوم فطرت در فلسفه اسالمی، تبیین خود را از الگوی تاریخ ارائه متعالیه و با

 و ندارد ماهیت که است سیال وجودی انسانی تبیینی که بر اساس آن جامعه. نمایند می
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 تاریخ، پایان تا خود تام فعلیت و کمال سوی به انسان تاریخیـ  اجتماعی وجود حرکت
قدر برای استاد مطهری جدی  اجتماعی انسان آن وجود سیال .دارد ادامه توقف بدون

ترکیبی که در فلسفه اسالمی . کنند استفاده می» انسانِ آینده«است که ایشان از تعبیر 
و ایشان به مدد همین نظریه فطرت، از باور مهدویت و . ترکیبی جدید و غریب است

 . آینده تاریخ تبیینی از منظر فلسفه تاریخ مطرح نموده است
 
 عمناب

 .قرآن کریم ]١[
 .  السالم دا علیه ه ش دال ی  س ه ع طب م ، ه ی ن دی ال ث ادی االح ی  ف ه زی ری غ  الغوالی اللئالی). ١٣٦١(جمهور،  بن ابیا ]٢[
االمین للطباعة   موسسه ، االثر الحدیث و  فی غریبالنهایه). ١٣٦٧(بن محمد،  ابن اثیر، مبارک ]٣[

  .       التوزیع  النشر و  و
 .، ترجمه یعقوب جعفری، نسیم کوثرالتوحید). ١٣٨٩(ابن بابویه،  ]٣[
 .، نشر نی، ترجمه احمد گل محمدیدرآمدی بر فلسفه تاریخ). ١٣٩٢(استنفورد، مایکل،  ]٤[
 . ، نشر اسراء٧، ج رحیق مختوم). ١٣٩٣(جوادی آملی، عبدهللا،  ]٥[
 .، بوستان کتاب از منظر ابن سینا و مالصدرامبانی فلسفی عشق). ١٣٨٢(خلیلی، محمدحسین،  ]٦[
 .، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیحدیث عشق و فطرت). ١٣٨٧(رشاد، علی اکبر،  ]٧[
 .زاده، نشر قاصدک صبا ، ترجمه غالمحسین زیرکقرارداد اجتماعی).  ١٣٩٤(روسو، ژان ژاک،  ]٨[
تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد اصالت فرد، جامعه یا هر دو، بررسی حسین،  نچی،زسو ]٩[

 .١٣٨٥، زمستان ٤٢، تهران، شماره قبسات، یزدیمصباح 
 .، ترجمه علینقی فیض االسالم، نشرالهادینهج البالغه).  ١٣٧٩(رضی، سید ]١٠[
 ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیرشحات البحار). ١٣٨٦(شاه آبادی، محمدعلی،  ]١١[
 .پؤوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی). ١٣٨٦(، ت المعارفشذرا، ـــــــــــــ  ]١٢[
 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: تهران). ١٣٨٧(، فطرت عشق، ـــــــــــــ  ]١٣[
 ، ترجمه ابوالحسن شعرانی، دریای معرفتصحیفه سجادیه ). ١٣٩٣(ـــــــــــــ  ]١٤[
و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شرح ). ١٣٨٢(صدرالدین شیرازی محمد بن ابراهیم،  ]١٥[

 ، بنیاد حکمت اسالمی صدراشفا
 .، بنیاد حکمت اسالمی صدراالحکمه المتعالیه فی األسفار األربعه).  ١٣٨٢(،  ــــــــــــ ]١٦[
، »نگاهی دیگر به ادراکات اعتباری، امکانی برای علوم انسانی«حمید، زاده سید طالب] ١٧[

 ١٣٨٩، زمستان ١٧ه ، تهران، شمارجاویدان خرد
محمدباقر موسوی  ترجمه سید،٧ج ، المیزان). ١٣٤٥(محمدحسین،  طباطبایی، سید]١٨[

 .همدانی، انتشارات دارالعلم
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انتشارات  محمدباقر موسوی همدانی، ترجمه سید،١٦المیزان، ج ).  ١٣٤٥( ، ــــــــــــ ]١٩[
 .دارالعلم

 .انتشارات دارالعلم محمدباقر موسوی همدانی،ید، ترجمه س٣١المیزان، ج ، ـــــــــــ   ]٢٠[
       .ی رب ع  ال راث ت اءال ی دار اح،    روت ی ب، الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم).  ١٣٧٠(طنطاوی بن جوهری،  ]٢١[
، ترجمه محمد پروین گنابادی، مقدمه ابن خلدون). ١٣٧٥(عبدالرحمن بن خلدون،  ]٢٢[

 . انتشارات علمی فرهنگی
 ترجمه داریوش ،)از فیشته تا نیچه (٧تاریخ فلسفه ج ). ١٣٨٨(کاپلستون، فردریک،  ]٢٣[

 .، انتشارات علمی فرهنگیآشوری
 .، چاپ بیروت، مؤسسه الوفاءبحار االنوار).  ١٩٨٣(مجلسی، محمدباقر،  ]٢٤[
 . انتشارات صدرا،١٤آشنایی با قرآن، ج ).  ١٣٨٩(مطهری مرتضی،  ]٢٥[
 . انتشارات صدرا،١های زمان، ج اسالم و نیاز). ١٣٨٩(، ــــــــ ــــــــ ]٢٦[
 .، انتشارات صدرااصول فلسفه و روش رئالیسم). ١٣٨٩(، ــــــــــــــــ  ]٢٧[
 .، انتشارات صدراایمان انسان و). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٢٨[
 .، انتشارات صدراتوحید). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٢٩[
 .، انتشارات صدراجامعه و تاریخ). ١٣٨٩(، ــــــــــــ ـــ ]٣٠[
 . انتشارات صدرا،٣درسهای اسفار، ج ). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٣١[
 .، انتشارات صدراعدل الهی). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٣٢[
 .، انتشارات صدرافطرت). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٣٣[
 .، انتشارات صدرااز دیگاه فلسفه تاریخ) عج(یام و انقالب مهدی ق). ١٣٨٩(، ـــــــــــــ  ]٣٤[
 .، انتشارات صدرا٢مجموعه آثار، ج ). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٣٥[
 .، انتشارات صدرا٣، ج مجموعه آثار). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٣٦[
 .، انتشارات صدرا٩، ج مجموعه آثار). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٣٧[
 .، انتشارات صدرا١٠، ج  آثارمجموعه). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٣٨[
 .، انتشارات صدرا١٣ مجموعه آثار، ج). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٣٩[
 . انتشارات صدرا،١٥مجموعه آثار، ج ). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤٠[
 .١٣٨٩، ، انتشارات صدرا١٦مجموعه آثار، ج ). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤١[
 .١٣٨٩ ، انتشارات صدرا، ٢٢مجموعه آثار ، ج ).  ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤٢[
 .١٣٨٩، انتشارات صدرا، نقدی بر مارکسیسم). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤٣[
 .، انتشارات صدرا١های استاد مطهری ، ج  یادداشت). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤٤[
 .انتشارات صدرا، ٢ های استاد مطهری ، ج یادداشت. )١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤٥[
 .انتشارات صدرا، ٤های استاد مطهری ، ج  یادداشت). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤٦[
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 .انتشارات صدرا، ٨، ج های استاد مطهری یادداشت). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤٧[
 .، انتشارات صدرا١٠  ج،های استاد مطهری یادداشت). ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤٨[
 .، انتشارات صدرا١١ ، جهای استاد مطهری یادداشت).  ١٣٨٩(، ـــــــــــــــ  ]٤٩[
، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام چهل حدیث). ١٣٦٨(هللا،  موسوی الخمینی، سیدروح ]٥٠[

 ).رض(خمینی
شه استاد مطهری اساس اندی امکان تولید علم جدید اسالمی بردرآمدی بر«نجفی موسی، ] ٥١[

 .١٣٩١، تابستان ٢، تهران، شماره فصلنامه علمی تخصصی تماشاگه راز ،»در فلسفه تاریخ
  ن  ی  س   ح  ه  م  رج  ؛ ت   ون  رسـ   ف  ک  م.  ی  ب . ی   از سـ    ه  دم  ق   و م   ش  رای  وی). ١٣٨٠(،  لویاتـان هابز، توماس،   ] ٥٢[
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