
صورت بندی  در  می تواند  خاص،  ویژگی های  با  اجتماعی  نظام  هر 
یک تمدن نقش ایفا کند؛ برخی از این ویژگی ها این جهانی بودن، 
هماهنگی و همسویی میان عناصر تمدنی است. ویژگی دیگر، هویت 
خرده نظام های درونی تمدن در هویت کالن نظام تمدنی است. در 
تمدن هستند.  و کلی  واقع هویت های جزئی، سازنده هویت جامع 

یکی از این خرده نظام ها، »نظام تاریخی« است.
صورت بندی  در  که  است  گذشته ای  تحوالت  تاریخ  تاریخی،  نظام 
هویت اجتماعی آن جامعه اثربخش است. بر این اساس، وقتی از نظام 
تاریخی سخن گفته می شود، گذشته های مؤثر در وضعیت کالن فعلی 
جامعه مورد نظر است. بدینسان تأکید بر نقش نظام تاریخی در تمدن، 
نه به معنای یکسان گرفتن تمدن با تاریخ است و نه به مفهوم نگرش 
دیرینه  بر  است  تأکیدی  تاریخی،  نظام  بر  تأکید  تمدن؛  به  تاریخی 
یک تمدن که به مثابه بخشی از عوامل تمدن ساز در حیات امروزین 
تمدن نقش آفرینی می کند.)بابایی، حبیب الله، کاوش های نظری در 

الهیات و تمدن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،ص40- 44(
در شکل گیری و قوام نظام تاریخی، به عنوان یکی از خرده نظام های 
نماید. در  ایفا  تاریخ می تواند نقش برجسته ای  مهم تمدنی، فلسفه 
فلسفه  و خاص  عام  معنای  میان  تفاوت چندانی  آفرینی،  نقش  این 

تاریخ وجود ندارد.
به عبارت دیگر، فلسفه تاریخ را چه به معنای عام کلمه، یعنی تصوری 
که اقوام مختلف در مکان ها و زمان های متفاوت از سرنوشت و از گذر 
حوادثی که بر آنها رخ می داده، داشته اند؛ تصور کنیم. چه به معنای 
خاص کلمه یعنی نظریه هایی است که بیشتر در عصر جدید، درباره 
تاریخ بیان شده، که نه قدمت دارد نه عمومیت و خاص فرهنگ های 
عالم جدید و حامل روح تجدد و برای تصرف در عالم به وجود آمده اند.

)ر.ک: مجتهدی،کریم، فلسفه تاریخ، انتشارات صداوسیما،1381؛ 
نظر  در  ص1(  دکترداوری،  مقدمه  تاریخ،  تحول  فلسفه  همچنین: 
تاریخی در  بگیریم؛می تواند نقش برجسته ای در صورت بندی نظام 

تمدن اسالمی ایفا نماید.
سیر  و  سرنوشت  از  صحیح  نگرشی  هرقومی  روشن تر،اگر  عبارت  به 
موشکافانه،  نگاهی  با  می تواند  باشد،  داشته  خویش  تاریخ  تکاملی 
نقاط ضعف و قوت تاریخ را احصاء نموده و آن را برای ساخت آینده 
به کار ببندد. در واقع گذشته های مؤثر یکی از مهمترین عوامل در 
تقویت نظام تاریخی به عنوان یکی از نظامهای مهم و مؤثر تمدنی و 

دیرینه ی تمدنی، در ساخت تمدن اسالمی می باشد.
و  در تحقق  آن  کاربست  و  تاریخ  فلسفه  به  بومی  و  نگاه اسالمی  لذا 
انسانی  علوم  مهم  رسالت های  از  یکی  اسالمی،  تمدن  شکل گیری 
کتاب  می رسد  نظر  به  است.  حوزه  این  اندیشمندان  و  اسالمی 
»فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسالمی، روش استنباط 
عقالنیت تاریخی و تحول علوم انسانی بر اساس مقایسه و نقد سنت 
مسیر  این  در  مؤثر  گامی  نوصدرایی«  حکمت  بسط  با  خلدونی  ابن 
فرهنگ  دیدن  اصیل  و  انسانی  جوامع  »تحوالت  که  چرا  می باشد. 
و  مباحث  نظر  از  که  است  تمدنی  موِجد  غرب،  فرهنگ  از  اسالمی 
جوهر، سیر تحول و آینده نگری، مسیری را طی می کند که مستقل، 
به رسیدن  را  ما  این صورت مسئله می تواند  و عمیق است.  پیچیده 
به طلیعه ی نوعی “علم جدید اسالمی” برای شناخت تحوالت دنیای 
اسالمی و نسبت هریک از علوم با همدیگر و با ذات فرهنگ و جامعه 
اسالمی، نزدیک گرداند.«)نجفی، موسی، فلسفه تحول تاریخ، ص7(
گذشته  به  را  نسل ها  و  اقوام  نگرش  تاریخی،  عقالنیت  طرفی،  از 
خویش دقیق کرده و سبب می شود افق دید گسترش یابد. ملتی که 
افق وسیع داشته باشد، به گام های کوچک رضایت نمی دهد. الزمه ی 

برداشتن گام های بلند نیز، داشتن آرمان های بلند و متعالی است.
نداشتن  و  داشتن  میان  برگزیدن  در  انسان  فروم،  اریک  تعبیر  به 
»آرمان ها« آزاد نیست، بلکه در برگزیدن میان انواع آرمان ها آزاداست. 
افق، دورنمایی است که بالقوه در هر تاریخ وجود دارد. افق های هر 
قوم، جامعه و تاریخ، محدوده ی »شدن« آن را مشخص می کند و به 
تعبیر دیگر، اجمال یک تاریخ گسترۀ تفصیل آن را مشخص می کند.
)مظاهری، ابوذر، افق تمدنی آینده انقالب اسالمی، اصفهان، آرما، 

1393، ص45-44(
هستند  برجسته ای  اندیشمند  دو  ابن خلدون،  و  مطهری  استاد 
البته  یاری کنند.  تاریخی  به عقالنیت  را در رسیدن  ما  که می توانند 
استنطاق این دو متفکر، آن هم در نظریات کالن، کار مشکلی است؛ 
که نویسنده ی این اثر، دکتر موسی نجفی، به خوبی توانسته اند این 
مهم را به سرانجام برسانند. یکی از ویژگی های حائز اهمیت این کتاب، 
آینده و تمهید دیدگاهی برای گام برداشتن به سوی احیاء و  نظر به 
شکل گیری تمدن نوین اسالمی است. هر چند تألیف یک یا چند اثر، 
تحقیقات  دارد  و ضرورت  نکرده  کفایت  برای چنین حوزه ی مهمی، 

بیشتری، خصوصًا با رویکرد تمدنی و کاربردی، صورت بگیرد.
امید است ویژه نامه ای که در پیش رو دارید بتواند در کنار مطالب ارائه 
شده در همایش رونمایی از کتاب، اندکی از مسئله ی آن را تبیین نماید. 

سرمقاله

ویژه نامه نشست رونمایی و بررسی کتاب فلسفه تحول تاریخ
15 بهمن ماه 94
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انقالب اسالمی در شرایطی قرار گرفته که درصدد است در راستای رجوع 
به  نسبت  را  قدم های خود  اساسی ترین  از  اسالمی،یکی  انسانی  علوم  به 
اهداف مّدنظرش بردارد و ازخطری که می رفت در فضای تهاجم فرهنگی، 
اراده ی تحول به سوی  تا  در حجاب فرهنگ مدرنیته قرار گیرد،آزادشود 
آرمان های بزرگ و تحقق آن آرمان ها به حاشیه نرود. حال توجه به چند 

نکته، حائز اهمیت است:
1- مشکل امروز ما نوع نگاهیست که غرب به فرهنگ و بینش ما تحمیل 
به  گذاشته  بشر  اختیار  در  الهی  َوحی  که  نگاهی  با  بتوانیم  اگر  می کند. 
که  نگاهی  می شود.  دگرگون  به کلّی  ما  جهت گیری  بنگریم  موضوعات 
بشر را مسئول می داند تا بیش از آن که به تغییر طبیعت بپردازد به تغییر 
خود مشغول شود تا شایسته ی قرب الهی گردد. از این رو به تمدنی نظر 
می اندازیم که به جای تقابل با طبیعت، تعامل با آن را پیشه می کند و به 

تکنولوژِی موجود با چشم دیگری می نگرد.
غیبی  حقیقِت  هر  انکاِر  و  پوزیتیویسم  مبنای  بر  غربی  انسانِی  علوم   -2
و َوحی الهی تدوین شده، در حالی که نظام اسالمی نظر به ره یافت های 
َوحی الهی دارد و تنها باید در ذیل آن به عقل و تجربه نظر  کند. اگر در 
علوم انسانی با این منظر وارد میدان شدیم ، نظریه های بومی و مطابق 
با آرمان های انقالب تولید می شود و انسانی به صحنه می آید که اهداف 

انقالب را عینًا اهداف خود می داند.
-3 مالک تشخیص را اسالم با تعیین هدف مشخص کرده، علومی که ما 
را متوجه زندگی ابدی کند و زندگی و سازوکارهای آن را در آن راستا شکل 
حقوق،مدیریت،جامعه شناسی،  مثل  علومی  اسالمی ست.  علوم،  دهد،آن 
فلسفه و... آنچه مهم است شکستن روح سکوالرزده ای ست که وقتی شما 
موضوِع توجه به حیات ابدی را در کنار علوم انسانی مطرح می کنید، می گوید 
این سخنان کلّی ست و کاربردی نیست و سپس جایگزینی را معرفی می کند 

که شدیداً دنیایی است و نقش عالم غیب در آن نادیده گرفته شده است.
تاریخ  به  انسانی در آن حد است که وقتی  به علوم  توجه   4- ضرورت 
ملت ها بنگریم راز هالکت هر تمدنی را می توان در بی توجهی به علوم 

انسانِی فّعال و با نشاط جستجو کرد.
5- شیعه مسئولیت احیاء دیانت و عدالت را در ادیان ابراهیمی به عهده 
دارد، بدون آن که درصدد باشد مؤمنین به آن ادیان از دین و مذهب خود 
دست بردارند و قرآن در همین رابطه همه ی ادیان را دعوت می کند که؛ 
َ َو ال  »یا أَْهَل الِْکتاِب تَعالَْوا إِلی  َکلَِمٍة َسواٍء بَْیَننا َو بَْیَنُکْم أاَلَّ نَْعُبَد إاِلَّ اللَّ
نُْشِرَک بِِه َشْیئًا َو ال َیتَِّخَذ بَْعُضنا بَْعضًا أَْربابًا ِمْن ُدوِن اللَّ «)آل عمران:64( 
که  شویم  جمع  کلمه  ای  آن  یعنی  توحید  به سوی  همه  کتاب!  اهل  ای 
که  نپذیریم  و  است  خداپرستی  سنِت  آن  و  است  مشترک  وشما  ما  بین 
انسان های بیگانه از خدا، بر ما حکومت کنند. آری مسلّم است که وقتی 
امور خود شدند،  الهی در  انسان ها متوجه ضرورت حاکمیت ره یافت های 

حتمًا به کامل ترین شکل از آن نوع ره یافت  رجوع خواهند کرد.
فکری  زیرساخت های  انسانی  علوم  تدوین  جهت  نظریه پردازی   -6
مخصوصی را می طلبد که ریشه در سنت های جامعه  دارد و ما اصل این 
زیرساخت ها را باید از اندیشه های همه جانبه و جهانِی حضرت روح الل»ره« 
استنباط کنیم که نظر به اسماءُ الل دارد و همه چیز را از آن منظر می نگرد 
و فکر نکنید این کار، کار سختی است، سختی آن به جهت آن است که 
می خواهیم در زمینی که فرهنگ غربی برای ما طراحی کرده این افکار را 

پیاده کنیم، معلوم است که نمی شود.
7- شناخت این آسیب که بعد از انقالب، هدایت فکری حضرت امام»ره« 
در مجامع فرهنگی ما، اعم از حوزه و دانشگاه، مورد غفلت قرار گرفت، 
به تجدید حیات  نسبت  را  ما  اساسی است که می تواند  از کارهای  یکی 

انقالب اسالمی مدد برساند و راه ورود به تمدن اسالمی را هموار کند.

علوم انسانی، عبور از مدرنیته و نظر به اسماء الهی نوشتاری از استاد)با تلخیص(:

استاد اصغر طاهرزاده

  برخی از  کتب :
. تمدن زایی شیعه

. سلوک ذیل شخصیت امام خمینی)ره(
. سلوک در تقدیر توحیدی زمانه

بینش  دریچه  از  تکنولوژی  گزینش   .
توحیدی

. فرهنگ مدرنیته و توّهم
. آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین

. خویشتن پنهان

. معرفه النفس و الحشر)ترجمه تنقیح اسفار 
جلد ۸ و ۹(

. مبانی معرفتی مهدویت
. کربال مبارزه با پوچی ها

. انسان از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی
. از برهان تا عرفان

. معاد، بازگشت به جدی ترین زندگی
. مقام لیله القدری حضرت فاطمه )علیها السالم(

. حقیقت نوری اهل بیت )ع(
. مبانی نظری نبوت و امامت

. انقالب اسالمی بازگشت به عهد قدسی
. آن گاه که فعالیت فرهنگی پوچ می شود

. والیت فقیه، موافقت ها و مخالفت ها
. زن آنگونه که باید باشد

. جایگاه رزق انسان در هستی
   و....

. استاد اصغر طاهر زاده، متولد 1330
. کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه اصفهان سال 1350
. آغاز مطالعات حوزوی پس از فراغت از دانشگاه 1354

. استخدام در آموزش و پرورش)به توصیه شهید بهشتی( 135۹
. مسئولیت های اجرایی نظیر معاونت پرورشی و مدیرکل آموزش و 

پرورش و مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان، دهه60
. طرح ریزی جلسات مستمر تفسیر قرآن، نهج البالغه و شرح روایات 

معصومین و نیز شرح معارف حکمی و عرفانی 

. استاد طاهرزاده عمدتًا تحت تاثیر حکمت متعالیه مالصدرا و عرفان 
الل جوادی  آیه  و  امام خمینی، عالمه طباطبایی  و  است  الدین  محی 
آملی را نمونه خوبی از تفکر دینی و تحرک سیاسی اجتماعی میداند و 
معتقد است اگر جامعه ما از چشمه ناب تفکر این بزرگواران سیراب شود، 
سعادتی را که دین اسالم برای آنها آورده، بدست خواهند آورد و آنچه 
ایشان در دانشگاه و مراکز تربیت معلم و جلسات منظم هفتگی دنبال 

می کند، همه و همه در راستای تحقق همین عقیده است.



3

.

 - اسالمی  بیداری  با فصلنامه خانه  از مصاحبه  قسمتی 
طلوع )بهار93(

تاریخ با تفّکر نسبت دارد. تاریخ صرف حوادث و اتّفاق هایی که گذشته اند، 
نیست. بلکه حکم حوالتی را دارد که به سوی ما می آید. البّته این حوالت 
به معنی جبر و یا تقدیر به معنای جبرگرایانه کلمه نیست. توضیح این معنا 
از تاریخ، کمی مشکل است و به مقّدمات محتاج است. باید نسبت تاریخ را 
با انسان، با حقیقت انسان و با حقیقت وجود، مورد بررسی قرار بدهیم. این 
پرسش های اساسی و بنیادینی هستند که در تلّقی های قبلی از تاریخ اصاًل 
مطرح نیستند. یعنی وقتی شما می گویید تاریخ صرف نگارش حوادثی است 
که بر انسان ها گذشته است، دیگر از حقیقت انسان، مبدأ، مآل و معاد او 
بلکه  نیستند؛  پرسش ها مطرح  این  قبلی  تلّقی های  در  نمی کنید.  پرسش 
انسان، به عنوان موجودی دیده می شود که حوادثی بر او گذشته و ما این 

حوادث را ثبت می کنیم. 
البّته یک تفاوتی در تاریخ به همین معنا، بین دوره قدیم و جدید آن وجود 
از جای  الهی است و  انسان موجودی  دارد. در قدیم پیش فرض بود که 
دیگری آمده است و فراتر از آن است که بتوان او را با پژوهش های علمی 
شروع  آدم  از  معمواًل  انسان  مورد  در  گذشته  جامع  تاریخ های  شناخت. 
می کنند تا خاتم و بعد از خاتم تا آن جایی که نویسنده خودش بوده است. 
بنابراین ریشه انسان را می برند به آغاز آفرینش... . ولی در دوره ی جدید، 
انسان را از مبدئی قدسی و آفرینشی ازلی مورد بررسی قرار نمیدهند. بلکه 
مبدأ انسان، انسان های نخستینند که گفته می شود به کمال فکری نرسیده 
بودند، در مرز انسان و حیوان بودند و به تدریج پیشرفت کردند و به دوره 
های بعدی منتقل شدند. این نوع نگاه به تاریخ مبتنی بر پیش فرض های 
خاّصی ست که معمواًل از قرن 1۸ سرچشمه می گیرد و پیش فرض کالن آن 
همان Progress  یا پیشرفت است. که تاریخ یک حرکت خطی و رو به 
جلو دارد؛ از ضعف شروع می شود به طرف قوت. مالک این پیشرفت، قدرت 

تسلّط انسان بر اشیاء، جهان و موجودات است. تصمین کننده این قدرت 
هم علم است. صورت بندی مشخص این دیدگاه در آگوست کنت جامعه 
شناس فرانسوی دیده می شود که تاریخ را به سه دوره تقسیم می کند. او 
می گوید انسان ها در صورت اولیه زندگی شان، دینی و ربّانی بودند؛ همه چیز 
را الهی می دیدند که دلیل اساسی آن جهل بوده است. چون علل امور را 
نمی شناختند، همه چیز را به خدا نسبت می دادند. بعد یک مرحله تکامل 
پیدا می کنند و به عقل می رسند. به این معنا که می فهمند نمیشود همه چیز 
را با اراده گاه به گاه خدا یا خدایان توجیه کرد، بلکه امور، علل عقلی دارند. به 
این ترتیب ما وارد دوره فلسفه می شویم. به نظر آگوست کنت بشر در این 
دوره، هنوز از مرحله جهل بیرون نیامده است. وقتی انسان از مرتبه جهل به 
مرتب آگاهی می رسد که بفهمد علّت هر چیزی، علّت تجربی آن چیز است 
و ما با تجربه و با پژوهش علمی می توانیم چیزی را بشناسیم. اینجاست 
که انسان وارد دوره علم جدید )Science ( می شود، انسان در این جا به 

آگاهی می رسد و کمال پیدا می کند...
اخیر  این 140 سال  پیدایش و هم در  بدو  را هم در  این دیدگاه  هرچند 
اّما امروز بر عموم اذهان در جهان  متفّکران زیادی به چالش کشیده اند، 
مسلّط است؛ و ناخودآگاه ما هم این طور نگاه می کنیم. در این مورد بین 
نگاه های دینی و سکوالر و میانه نیز چندان تفاوتی نیست، ااّل آن کسانی 

که در نقد این نگاه به خودآگاهی رسیده اند.
ولی آن تلّقی بدیل که تاریخ را بعنوان رویداد و حوالت می بیند، مبتنی بر 
تاریخمند بودن آدمی است. یعنی هستی انسانی نحوه ای از هستی است 
که می شود آن را تاریخمند و تاریخی خواند. البته تاریخی نه به معنای 
اّول بلکه به معنای خاّص کلمه. این نیاز به روشن شدن دارد که تاریخی 
بودن حقیقت انسان، به چه معنایی است؟ در میان متفّکران غرب، شاید 
بتوان گفت که هایدگر برای اّولین بار این مطلب را به این صورت بیان 
کرده است. البته قبل از او هگل تاریخی بودن انسان را طرح کرد، منتها 
در فضایی که به تعبیر هایدگر، متافیزیکی ست. ولی هایدگر سعی می کند 
با توجه به طرح پرسش مغفول مانده ی هستی که به نظر او در طول تاریخ 
انسان،  هستی  که  بکند  بیان  نشده  مطرح  پرسش  این  غربی  متافیزیک 

هستی تاریخی است...

دکتر محمد جواد صافیان
. دکنر محمد جواد صافیان،  متولد 1342

. کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري رشته فلسفه غرب؛ دانشگاه تهران
. عنوان پایان نامه : »هنر نزد ارسطو، کانت و هایدگر« ؛  استاد راهنما: 

دکتر داوري اردکاني
دکتر  مجتهدي،مرحوم  جهانگیري،دکتر  دکتر  اساتید:  دیگر   .

مجتبوي،دکتر دیناني،مرحوم عباس معارف و دکتر حداد عادل
. سابقه تدریس از سال 136۹ در دانشگاه اصفهان؛ عضو هیئت علمي 

و سابقه دو دوره مدیریت گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
. عضویت در گروه تخصصي فلسفه و حکمت فرهنگستان هنر

 کتاب ها:
. عالم مثال و خیال در حکمت مالصدرا

. فلسفه ي هنر هایدگر )در دست تألیف؛ تبیین و بررسي اجمالي نظر 
هایدگر درباره ي هنر(

.  مابعدالطبیعه چیست؟ )ترجمه؛ اثر مارتین هایدگر(
.  هنر و هایدگر)ترجمه؛ اثر جوزف کوکلمانس( 

  عناوین مقاالت :
و  مکان  حقیقت  تحقق  امکان  شرایط  بررسی  تطبیقی،  فلسفه  امکان 
سکنی گزیدن، هرمنوتیک گادامری ، مالحظاتی در باب نیست انگاری 
/ پاسخی به مدعیان »نیهیلیسم در عرفان اسالمی«، اخالق انسان ها 
در فلسفه نیچه، تأملی بر مسئله خدا در تفکر هایدگر،  بررسی و نقد 
هستی و وجود از منظر هگل، جایگاه هنر در اندیشه شوپنهاور، انقالب 
و عالمی دیگر،  مفاهیم »زمان« و »مکان« در فلسفه الیبنیتس، هنر 
در عصر تکنیک، نسبت میان تفکر پسامتافیزیک و اندیشه پسامدرن، 

اسپینوزا فیلسوف یا عارف؟   و ...

گفتاری از دکتر صافیان:
علوم انسانی، عبور از مدرنیته و نظر به اسماء الهی نوشتاری از استاد)با تلخیص(:
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. متولد 134۸ 

. کارشناسی: تاریخ، دانشگاه اصفهان
. کارشناسی ارشد: تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه تربیت مدرس

. مقطع دکتری: تاریخ ایران اسالمی، دانشگاه شهید بهشتی
.   عضو هیأت علمی گروه تاریخ و ایران شناسی دانشگاه اصفهان

.   مدرس درس فلسفه تاریخ

  برخی از  مقاالت :
. بي فرجامي تاریخ یا نافرجامي مورخ؟!

. تاریخي گري
. احیاگر اسالم یا احیاگر مسلمانان ؟! درنگي در بارة تالش هاي

    احیاگرانة سّید جمال الّدین اسد آبادي
. هفدهم دیماه 1314 ؛ امتداد یا انقطاع نهضت بانوان ؟

و ...

.  مباحث علوم انسانی ازجمله تاریخ،  بیشتر می تواند گره گشای سؤاالت و 
ابهامات باشد و ما را در مورد ریشه های هویت فرهنگی مان بهتر واقف می کند.

. اگرچه انسان عمیق کمتر از گذشته داریم ولی اکنون نیز استعدادهای 
در  استعدادها  این  که  چرا  هست.  تاریخی  مباحث  پیگیری  برای  خوبی 
به واسطه سرعت و شتاب تحوالت، مسأله اصلی  زمانه ای قرار دارند که 
علم تاریخ یعنی »پی جویی تغییرات«، برایشان ملموس تر شده و همه چیز 

سؤال خیز شده است.
باید حتمًا در مبانِی مباحث  انسان بخواهد پیشرفت کند  . در هر علمی 

فلسفی و نظری تا حد امکان اشراف و اطالعات داشته باشد.
. این دغدغه همیشه بوده است که مدرسین و محققین و مولفین رشته 
از  نباشد که  نمایند که صرفاً یک دسته اطالعاتی  تولید  را  تاریخ، چیزی 
جایی به جای دیگر انتقال دهند. بلکه به معنای واقعی تولید علم باشد. یکی 
از مهم ترین شاخصه های تولید علم جهت گیری روند تحقیق به سوی حل 
معضالت کنونی است. چنین رویکردی می تواند یک تاریخ نگاری هویت دار 
را برای ما ایجاد نماید. اگر فرض این باشد که ما داریم صرفاً راجع به گذشته 
صحبت می کنیم و منقطع از زمان حال هستیم و این صحبت درباره گذشته 
نیز نه با نگاه بومی و تجربیات تاریخی خودمان و نه حتی با زبان و مواریث 
فرهنگی خودمان بلکه با تقّید کورکورانه نسبت به یک رهیافت غیربومی 

باشد، معجزه خاصی اتفاق نمی افتد وگرهی از مشکالت نمی گشاید. 
. متأسفانه برخی از اهل تاریخ ورود به مباحث روز و معضالتی که جامعه 
ما با آن دست به گریبان است را دون شأن خود می دانند. گویا مورخ باید 
در یک برج عاج بنشیند و تمام حواسش معطوف به گذشته باشد و گردی 
از تنازعات و مجادالت روز بر دامنش ننشیند. بسیاری از کارهای جدی و 
اثرگذاری که در حوزه علوم انسانی است کارهای »سفارشی« هستند چه 
اشکالی وجود دارد که برخی از مؤسسات به محقق دانشگاهی ما سفارش 
امر معمول در  این یک  با رهیافِت حل معضل اجتماعی بدهند؟  تحقیق 

بسیاری از کشورهاست.
.  مضرات درازمدت نگاه استشراقی برای انسان شرقی، از منافع مستعجل 
آن بیشتر است.جریان استشراق بر اساس این نگاه،  برنامه ریزی می کند 
و می خواهد آینده ما را رقم بزند و ما نباید بی تفاوت باشیم. این بدان معنا 
نیست که انکاِر کامل نماییم..بهرحال تمدنی وجود دارد که دو یا سه قرن 
اخیر، حوزه سیطره تمدنی و تأثیرگذاری آن فرق کرده است. برای فهم این 
تغییرات و برای پاسخ گویی به بخشی از تغییرات که مناسب مصالح و منافع 

تمدنی مان نیست، ناگزیر باید به متون استشراقی، اشراف داشته باشیم. 
و  تعلیلی  رویکردهای  دارد  وجود  رویکرد  دو  تاریخی  روش های  در   .

بیان به زعم خود رابطه  تعلیلی به دنبال  رویکردهای تفهمی. رویکردهای 
جبری و ضروری بین پدیده هاست. این روش در برخی حوزه های پژوهش 
دیگر  علل  از  بیش  علت  یک  این که  زمینه  ولی  است؛  کارآمد  تاریخی 
می تواند  روشها  این  لذا  است،  بیشتر  شود  واقع  بزرگ نمایی  و  موردتوجه 
راهزِن درک واقعیت هم باشد. اما در رویکردهای تفهمی به دنبال فهم و 
درک معنای پدیده تاریخی هستیم. از همین رو ریشه های فکری پدیده های 
تاریخی و مواردی که مورخ را به ذهن تاریخ سازان و به فضای فکری حاکم 
بر زمان وقوع پدیده ها نزدیک می-کند، مهم خواهد بود. در این رویکردها 
صرفاً منابع اصلی تاریخی)که به قصد تاریخ نویسی نگاشته شده اند( کارگشا 
نیست و مکتوباتی که غرض اصلی شان، تاریخ نویسی نبوده است نیز مورد 

توجه قرار می گیرد. 
 ، می دانند  دست یافتی  آرمانی  را  تاریخ  در  مورخ  بی طرفی  که  کسانی   .
موضوع را خیلی ساده گرفته  و به تاریخ نویسی یک نگره ی مکانیکی دارند. 
چه بسا تالش بیش ازحد برای وصول به این معنا که مورخ کاماًل بی طرف 
باشد - حتی اگر شدنی باشد - می تواند به کیفیت اثر تاریخی لطمه  بزند 
و روایتی نارسا از واقعیت تاریخی عرضه کند. بعضا متأسفانه تحت عنوان 
نقاب بی طرفی مورخ را به سمت وسوی بی تفاوت بودن، تماشاچی بودن 
و تأثیرگذار نبودن سوق می دهند. چه اشکالی دارد که مورخ بیان کند که 
دیدگاه من فالن و فالن است و دالیل عقلی را که برای آن دارد ذکرکند؟ 
صالحیت علمی اساتید تاریخ  باید همراه شود با تعهد در  بیان موضع گیری 
تاریخی. چرا تاریخ پژوه به دلیلی ترس از زوال جایگاه علمی اش،  باید از 

اعالم موضع و نظر خود واهمه داشته باشد؟
. پنهان کاری در تاریخ نگاری یعنی من در ژست یک بی طرف، نظرات خاصی 
که دارم را نمایان نکنم. این خطرناک است. مثاًل اگر یک مورخ مارکسیست، 
مارکسیست بودنش را  بیان کند و بگوید بر اساس دید مارکسیستی من تاریخ 
این گونه تحلیل می شود، تکلیف من خواننده مشخص تر خواهد بود؛ اما اینکه 
مورخی بگوید بی طرفم و عماًل جان مایه مارکسیسم را در کار خود جای دهد 

خوشایند نیست. بیهقی در تاریخ خود پنهان کاری نمی کرد.
. متأسفانه به نقش علوم تاریخ در تحول علوم انسانی کمتر پرداخته شده 
است. تاریخ نه به عنوان یک رشته بلکه به عنوان یک مادر رشته باید تلقی 
شود. نگاه تاریخی در همه علوم انسانی می تواند جاری و ساری باشد. هم 
اکنون فهم عمومی نسبت به این نقش کمرنگ است. خود تاریخ دانان نیز 
در این باره مقصرند. تاریخ، بسیاری از رشته های دیگر را می تواند پشتیبانی 
نماید. ازجمله ادبیات، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و حتی روانشناسی ولی 
ما فقط آن را در یک رشته ای که عمدتًا تاریخ سیاسی است حصر کرده ایم 

و این اجحافی است به معرفت تاریخی.

دکتر ابوالحسن فیاض

بعضی از نظرات دکتر فیاض:



عنوان  با  اسالمی«  تمدن  غرب  و  شرق  در  تاریخ  تحول  »فلسفه 
بر  انسانی  علوم  تحول  و  تاریخی  استنباط عقالنیت  “روش  فرعی 
اساس مقایسه و نقد سنت ابن خلدونی با بسط حکمت نوصدرایی” 
کتابی است که به قلم دکتر موسی نجفی و همکاری علمی دکتر 
علیرضا جوادزاده در تابستان 13۹4به همت مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر به طبع رسید. این کتاب با مقدمه ی دکتر رضا داوری آغاز 

می شود و در چهار فصل به طرح مباحث خود می پردازد.
زماني که بومي سازي علوم انساني به عنوان یک ضرورت مطرح 
دالیلی  خویش  رویکرد  اثبات  برای  آن،  موافقان  و  مخالفان  شد، 
از  بهتر  دلیلی  هیچ  بومی،  علم  از  دفاع  در  شاید  اما  کردند.  مطرح 

مؤلفه های  که  نباشد  علمی  ارائه ی 
دکتر  تعبیر  به  دارد.  را  بومی  علم  یک 
گرامی  نویسنده ی  کار  “حسن  داوری: 
دیگران  به  که  ننشسته  که  است  این 
اسالمی  را  تاریخ  علم  چرا  بگوید 
نکرده اید و نمی کنید. بلکه خود به طلب 
و پژوهش پرداخته و به مناسب ترین و 
تا  است  مراجع رجوع کرده  صالح ترین 
اسالمی  بینش  می-تواند  چگونه  ببیند 
تاریخی وارد کند.”  را در پژوهش های 
)فلسفه تحول تاریخ،3( از این رو، دکتر 
با طرح  پژوهش  این  در  نجفی  موسی 
بحث در ماهیت فلسفه تاریخ در حوزه 
تمدن اسالمی از »فلسفه الهی تاریخ« 
داوری  دکتر  البته  می گوید.  سخن 
که:  می کنند  اشاره  هم  نکته  این  به 
در  اما  می ستایم  را  کوشش  این  “من 
همنوایی با مؤلف، آن را کوششی بسیار 
دشوار می دانم.” )فلسفه تحول تاریخ،1( 
تمدن اسالمی  این کتاب،  در  نویسنده 
را در حوزه غرب اسالمی از حوزه شرق 

اسالمی متمایز می کند و معتقد است که تمدن اسالمی در این دو 
نیز  مهمی  افتراق  نقاط  دارای  فراوان،  اشتراکات  رغم  علی  حوزه 
هست. یکی از این نقاط افتراق، تاثیر تشیع و تسنن در سیر تحول 
فلسفه  مقابل  در  تاریخ  الهی  فلسفه  از  وی  است.  جدید  علم  این 
تاریخ غرب سخن می گوید و حضور شریعت را متمایزکننده ی فلسفه 
الهی تاریخ از فلسفه تاریخ غرب می داند و معتقد است تقسیم بندی 
باستان-قرون  یعنی  غربی  رایج  تقسیم  به  اسالمی  تمدن  مراحل 
وسطی و مدرن، نوعی فرودستی تاریخی و تقلیدی غیر موجه است 
که تمدن اسالمی را به عنوان زیر مجموعه ای ذیل تمدن غرب قرار 

یعنی  تاریخ«  الهی  »فلسفه  به  وصول  برای  نجفی  دکتر  می دهد. 
متعالیه  حکمت  و  خلدون  ابن  از  تاریخ  در  عقالنیت  نوعی  یافتن 

کمک می گیرد. 
تاریخ  فلسفه  مباحث مقدماتی  و  تبیین مسئله کتاب  به  اول  فصل 
می پردازد. نویسنده سوال اصلی کتاب را “شناخت ماهیت و مؤلفه های 
اصلی فلسفه تاریخ و علم عمران ابن خلدون از یک سو، ماهیت و 
مؤلفه های اصلی فلسفه تاریخ استاد مطهری از سوی دیگر و نسبت 
سنجی و مقایسه میان این دو فلسفه تاریخ” )فلسفه تحول تاریخ، 
تاریخ در غرب، مغرب  به تفاوت فلسفه  27( می داند. بدین منظور 
اسالمی و مشرق اسالمی اشاره می کند و فلسفه تاریخ در مشرق 
اسالمی را ممتاز از غرب و مغرب اسالمی دانسته و می گوید: فلسفه 
تاریخ در شرق اسالمی “اواًل فلسفی است، ثانیًا مرتبط با تاریخ است 
را در چشم انداز شریعت  ثالثًا خود  و 
تاریخ، 2۹(  )فلسفه تحول  می بیند.” 
از  بودن  فلسفی  دلیل  به  رو،  این  از 
به  مغرب اسالمی متمایز می شود و 
لحاظ حضور شریعت از فلسفه تاریخ 

غرب جدا می گردد. 
تمرکز فصل دوم کتاب بر ابن خلدون 
و آرای اوست. نجفی ابن خلدون را 
به  علمی اش  توانمندی  دلیل  به 
عنوان نماینده حوزه ی غرب اسالمی 
انتخاب کرده و ماهیت فلسفه تاریخ 
مبحث  برای  شاخص  نوعی  را  او 
فلسفه تاریخ در مغرب اسالمی می-

ابن  مهم  کتاب  راستا،  این  در  داند. 
پژوهش  مرجع  را  »العبر«  خلدون، 
در  خلدون  ابن  می دهد.  قرار  خود 
جدیدی  علم  کتاب  این  مقدمه ی 
می کند.  مطرح  را  »عمران«  نام  به 
علمی که موضوع آن عمران بشری 
و اجتماع انسانی است و می خواهد به 
وسیله ی ارائه اصول فهم تاریخ و بیان 
معیار جهت ارزیابی نقل  های تاریخی، مانع افسانه سرایی در تاریخ شود 
و در نتیجه تاریخی صحیح ارائه دهد. از این رو، ابن خلدون حقیقت 
تاریخ را به “خبر دادن از اجتماع انسانی و کیفیاتی که بر طبیعت این 
اجتماع عارض می شود” )فلسفه تحول تاریخ، 3۸( تعریف می کند.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                 
ابن خلدون صریحًا از فلسفه تاریخ سخن نگفته است اما با پذیرش 
تعریفی عام از فلسفه نظری تاریخ می توانیم مباحث او را ذیل فلسفه 
تاریخ قرار دهیم. جهت کلی تاریخ مهم ترین مسئله  این علم است 
که با توجه به نظر ابن خلدون در مورد چگونگی شکل گیری و از 

گزارشی از کتـاب »فلسفه تحول تاریخ«
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باب »َدوری« دانست،  این  را در  او  بین رفتن جوامع، می توان دیدگاه 
دیدگاه دوری در میانه ی دو دیدگاه تکاملی و انحطاطی قرار می گیرد. 
به این معنا که نظام اجتماعی انسان ها از جایی آغاز می شود، به کمک 
عصبیت به بلوغ می رسد، پیر می شود و نهایتًا می میرد. هر نظام جدیدی 
که پس از این نظام هم به وجود بیاید، همین مراحل را طی می کند و 

به همین سرانجام می رسد.
ندارد،  جایگاهی  معنوی  تکامل  خلدون  ابن  نظر  مورد  َدوری  سیر  در 
بادیه نشین را به لحاظ ویژگی های اخالقی و کماالت  او حتی “انسان 
نفسانی و استعداد پذیرش خوبی، برتر از انسان شهری و متمدن می داند.” 
)فلسفه تحول تاریخ، ۸5( به رغم جایگاه علمی برجسته ابن خلدون ولی 
به نظر دکتر نجفی کار او خالی از اشکال نیست و در مطالب او تضاد، 
این  می شود.  دیده  هم  و ضعیف  استدالل های سطحی  حتی  و  مبالغه 
اشکاالت به لحاظ علمی متوجه بکارگیری نادرست روش در کار اوست 
و به لحاظ شخصیتی مربوط به تعصبات و گرایشات مذهبی او می باشد. 
مطهری  استاد  آرای  به  تاریخ  تکامل  نظریه ی  بر  تأکید  با  سوم  فصل 
می پردازد. استاد مطهری در کتاب »فلسفه تاریخ«، ضمن تقسیم علم 
بر قسم سوم یعنی  تاریخ،  تاریخ علمی و فلسفه  نقلی،  تاریخ  به  تاریخ 
فلسفه تاریخ به معنای علم به قوانین صیرورت و تحول جوامع تمرکز 
می کند. در این راستا از نظریه »تکامل تاریخ« سخن می گوید. نظریه ی 
تکامل تاریخ بر وجود فطرت، اختیار، مدنی بالطبع بودن انسان و اصالت 
توأمان جامعه و فرد استوار است.  منظور از تکامل تاریخ، تکامل مجموع 
جوامع در مجموع زمان هاست و نه در یک زمان خاص. یعنی بشر امروز 
نسبت به بشری که اولین بار وارد فرهنگ و تمدن شد، متکامل تر است 
و متکامل تر بودن به معنای به فعلیت رسیدن استعدادهای فطری افراد 
جامعه است. البته این تکامل، مجموعی است نه خطی یعنی جامعه رو 
به کمال پیش می رود اما نه در خط مستقیم. معیار جامعه کامل از نظر 
اعتقاد  است.  جامعه  افراد  در  انسانی  ارزش های  هماهنگ  رشد  قرآن، 
است  قرار  زیرا  نشان می دهد،  را  تکامل  نوعی  به  امام مهدی  قیام  به 

حکومتی تشکیل شود که دارای همه ی کماالت است.
و  ابهامات  نیز  مطهری  استاد  دیدگاه های  بررسی  موضع  در  نویسنده 
انتقاداتی را بیان می کند. از آن جمله می توان به عدم پذیرش دسته بندی 
سه گانه تاریخ و تعریف فلسفه تاریخ اشاره کرد. نجفی با ذکر ادله ای 

و  مطهری  استاد  دسته بندی  به  “نمی توان  که  می رسد  نتیجه  این  به 
تعریف ایشان از فلسفه تاریخ تکیه کرد؛ بلکه پذیرش دسته بندی مشهور 
و رایج از علم تاریخ مناسب تر است.” )فلسفه تحول تاریخ، 125( وی 
بالطبع بودن  بیان مدنی  استاد مطهری در  استناد  آیات مورد  همچنین 
انسان را قابل خدشه دانسته و معتقد است “استدالل به این آیات مبتنی 

بر ظهورات آن ها نیست، بلکه تمسک به یکی از معانی 
تحلیل  و  مقایسه  به  بندی،  و جمع  نتیجه گیری  مقام  در  چهارم  فصل 
دیدگاه های ابن خلدون، فارابی و استاد مطهری می پردازد. بحث از فارابی 
به دلیل تقارب شرایط فرهنگی و اجتماعی زمانه ی این اندیشمندان و 
مهم تر از آن جایگاه اندیشه های سیاسی وی در اندیشه های ابن خلدون 
و استاد مطهری است. “فارابی می خواست با آوردن فلسفه در چشم انداز 
مباحث  جدید،  چشم انداز  این  با  و  کند  باز  را  جدیدی  فضای  شریعت، 
اجتماعی و سیاسی را شفاف تر و با ابعاد وسیع تری ببیند.” )فلسفه تحول 
تاریخ، 255( تفاوت ابن خلدون و استاد مطهری در بهره گیری از فارابی 
به این برمی گردد که تالش او برای “ آشتی شریعت و فلسفه” در حالی 
به تشیع رسید که در جهان تسنن وارثی  به صورت  یک سنت علمی 
گزینشی  فارابی،  آراء  از  خلدون  ابن  استفاده  دلیل  همین  به  و  نداشت 

است.  
نجفی معتقد است که فلسفه تاریخ هم در شرق و هم در غرب تمدن 
اسالمی با شریعت گره خورده است. اما در مورد جایگاه فلسفه در شرق و 
غرب اسالمی تفاوت وجود دارد. ابن خلدون نظریه پردازی خود را با گذار 
از فلسفه ی ابن رشد انجام می دهد، “ابن خلدون به خوبی می دانست که 
با نگاه به فلسفه رایج در حوزه ی مغرب اسالمی نمی تواند علم جدید خود 
را بنیان نهد.” )فلسفه تحول تاریخ، 27۹( اما استاد مطهری با پشتوانه ی 
فلسفی ای که مدیون مالصدرا و عالمه طباطبایی است و هیچ منافاتی 
با شریعت ندارد، از فلسفه تاریخ سخن می گوید. برای این مقایسه الزم 
است به تحوالت سیاسی و اجتماعی آن زمان و ارتباط آن با تشیع و 
تسنن اشاره کنیم. در نهایت به تعبیر نویسنده: “فلسفه تاریخ ابن خلدون، 
این  استاد مطهری  در  و  است  یافته«  تحقق  تاریخ  درک »کلیت یک 
فلسفه تاریخ، »درک یک تاریخ تحقق یافته، در کنار درک تاریخ در حال 

تحقق یافتن« است.” )فلسفه تحول تاریخ، 2۸3(
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  درآمدی بر فلسفه تاریخ، مایکل استفورد
فلسفی  مسائل  مهم ترین  کتاب  این  در  تاریخ،  برجسته  استاد  استنفورد  مایکل 
تاریخ و علوم اجتماعی را با کمک مثال هایی روشنگر و به زبانی بسیار ساده بیان 
می کند. او با همسنجی بنیادها و ویژگی های هستی شناسانه، شناخت شناسانه و 

روش شناسانه تاریخ، علوم اجتماعی و علوم تجربی 
می کوشد جایگاه متمایز معرفت تاریخی را به درستی 
به  مربوط  تردیدهای  و  پرسش ها  به  کرده،  روشن 
بدهد.  مناسب  پاسخ های  معرفتی  چنین  اعتبار 
از بحثی کوتاه درباره چیستی فلسفه  بنابراین پس 
تاریخ و رابطه و نسبت میان تاریخ، فلسفه و علوم 
بسیار  موضوع های  و  مسائل  بررسی  به  اجتماعی 
مهم و پایداری مانند علت، تبیین، عینیت، حقیقت 
و معنا می پردازد. فصل پایانی کتاب هم دربرگیرنده 

بحث جالبی در پاسخ به این پرسش است که آیا تاریخ پایان یافته است؟

  فلسفه تاریخ)چهار جلد( / شهید مطهری
مجموعه چهارجلدی فلسفه تاریخ اثر متفکر شهید 
آن  درسهاي   ، اصل  در  مطهري  مرتضي  استاد 
بوده   “ تاریخ  فلسفه   “ پیرامون  فیلسوف گرانقدر 
است که در سالهاي 1355 تا 1357 ) تا انقالب 
ایراد  استاد  شاگردان  از  برخي  جمع  در  اسالمی( 
ابتدا بخشي از کتاب لذات فلسفه  مي شده است. 
، سپس  گرفته  قرار  بحث  مورد  دورانت  ویل  اثر 
کتاب تاریخ چیست ؟ اثر “ اي ، اچ ، کار “ و بعد 

کتاب مارکس و مارکسیسم اثر آندره پي یتر.
شهید مطهری در فضایی که مملو از اندیشه های 
مارکسیستی در تبیین تاریخ، عوامل محرک آن و نیز تفسیر انقالب ها و نهضت 
های اجتماعی بود، به طرح مسئله تاریخ از نگاهی فلسفی پرداخت. آنچه که به 
بیان استاد در این باره شأن و منزلتی خاصی می-بخشد، تبیین فلسفی تاریخ از 
نظرگاه قرآن و معارف اسالمی است. رویکرد خاص استاد به موضوع مورد بحث، 
موجب جریانی پویا در تاریخ تفکر فلسفی در باب تاریخ شده است. این کتاب بی 

تردید در شمار آثار جریان ساز شهیدمطهری است.
مهم ترین مباحث این درسها عبارتند از: »عوامل محرک تاریخ، ارزش تاریخ، 
جامعه و فرد، تاریخ و علم، علیت در تاریخ، تکامل تاریخ، پیش بینی آینده، ریشه 
تاریخ،  و  جامعه  و  انسان  بین  نسبت  تاریخی،  مادیگری  مارکس،  فکری  های 
قوانین حاکم بر جامعه و تاریخ و قوانین حاکم بر فرد، چیستی طبقه، علل انحطاط 
یا تعالی جامعه؛ امکان شناخت آینده جوامع و تاریخ، هدف خاص تاریخ، تاریخ 

واحد و یا متفاوت انسان ها و جوامع مختلف و...

  فلسفه تاریخ / دکتر کریم مجتهدی
این کتاب به طور مفصل به بحث مهم فلسفه تاریخ پرداخته است.نویسنده معتقد 
است: فلسفه تاریخ به معنای عام کلمه، یعنی تصوری که اقوام مختلف در امکنه و 
ازمنه ی متفاوت از سرنوشت و از گذر حوادثی که بر آنها رخ می داده، داشته اند. به 
این معنا فلسفه ی تاریخ هم قدمت دارد و هم عمومیت. به هر ترتیب در هر نقطه 
ای از جهان هم قومی چه از لحاظ اعتقادات دینی خود و چه به نحو دیگر، تصوری 

در مورد سرنوشت خود داشته اند و سرگذشت خود را بر آن اساس می فهمیده اند.
فلسفه ی تاریخ به معنای اخص کلمه یعنی نظریه هایی که بیشتر در عصر جدید 
- احتماال از قرن هفدهم میالدی به بعد - درباره ی تاریخ مکتوب بیان شده است. 
به این معنی فلسفه ی تاریخ نه قدمت دارد و نه عمومیت و خاص فرهنگهای عصر 
جدید است. با این که در اواخر قرن بیستم و در مرحله  »پسامدرن« گفته می شود، 

از اهمیت آن به مراتب کاسته شده است.
خالصه فهرست کتاب: فصل نخست: فلسفه ی تاریخ در سنت فرهنگی چین، فصل 
دوم: اعتقادات دینی در هندوستان و مساله تاریخ، فصل سوم: اسطوره و مفهوم 

سرنوشت در فرهنگ یونان باستان، فصل چهارم: 
تاریخ و فلسفه ی آن از نظرگاه مورخان یونانی و 
ی  فلسفه  پنجم:  فصل  باستان،  ی  دوره  رومی 
تاریخ بر حسب سنت انبیا، فصل ششم: یک نمونه 
از فلسفه ی تاریخ در معارف اسالمی، فصل هفتم: 
منتسکیو، فصل  ویکو، فصل هشتم:  باتیست  ژان 
نهم: هردر و نظرگاه خاص او در فلسفه ی تاریخ، 
فصل دهم: مالحظاتی در فلسفه تاریخ هگل، فصل 

یازدهم: نظر چند متفکر دیگر در فلسفه ی تاریخ

  جامعه و تاریخ از نگاه قرآن / آیت اهلل مصباح یزدی
از آنجا که بحث جامعه و تاریخ به لحاظ منطقی بر سایر مباحث اجتماعی تقدم 
ادامه سلسله دروس تفسیر موضوعی قرآن، به مناسبت  دارد، استاد مضبلح در 

طرح مباحث اجتماعی از دیدگاه قرآن به این بحث مهم پرداخته اند.
فلسفه  مباحث  به  آن  اول  دوازده بخش است که سه بخش  بر  کتاب مشتمل 
علوم اجتماعی، نظیر بحث از مفهوم جامعه، اصالت فرد یا جامعه، و قانونمندی 
بر  تأثیر جامعه  زمینه  ترتیب در  به  بعدی  یافته است. مباحث  اختصاص  جامعه 
زندگی  در  ها  تفاوت  نقش  جامعه،  بر  فرد  تأثیر  فرد، 
اجتماعی،  های  دگرگونی  جامعه،  نهادهای  اجتماعی، 
و  آرمانی،  جامعه  رهبری،  انقالب،  و  بحران  و  تعادل 

سنت های الهی در تدبیر جوامع است.
آقای  همت  به  کتاب  این  مطالب،  اهمیت  به  توجه  با 
محمدعبدالمنعم الخاقانی با نام النظرة القرآنیة للمجتمع و 
التاریخ به عربی ترجمه شده و انتشارات »دارالروضه« بیروت 

آن را در سال 1416 هـ/ 1۹۹6 م به چاپ رسانده است.

  سنتهای اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن / شهید 
آیت اهلل محمدباقر صدر

شهید صدر مهمترین پرسش های فلسفه تاریخ را در شش مورد زیر خالصه می 
تاریخ بشری  آیا  دارد؟  تاریخ بشری سّنت هایی  قرآنی،  مفاهیم  نظر  از  آیا  کند: 
بشری چگونه  تاریخ  است؟  آن  و تحول  بر مسیر حرکت  قوانینی حاکم  دارای 
عوامل  است؟  گرفته  صورت  چگونه  تاریخ  این  تحّول  و  است؟رشد  شده  آغاز 
اصلی نظریه تاریخ چیست؟انسان در کار تاریخ چه نقشی دارد؟پس از برشماری 
این شش پرسش، شهید صدر تالش می کند از منظر قرآن کریم به آنها پاسخ 
بگوید.در بخش دیگری از کتاب، شهید صدر از دو نوع سنن الهی و تغییر و تبدیل 
هایی که در جهان روی می دهد سخن می راند: 1( مواردی که جنبه خدادی 
دارد و فوق تاریخ است و 2( سنت هایی که جنبه تاریخی دارد. ایشان معتقد 
است سنت های تاریخ و قوانین و ضوابطی که خداوند متعال برای تنظیم هستی 
وضع کرده است مربوط به سنت های بخش اخیر 
بر  تنها  نه  الهی  سنن  از  آگاهی  ضرورت  است؛ 
دیگری  نکته  ها  انسان  تمام  بر  بلکه  مسلمانان 
است که شهید صدر بر آن تکیه می کند. در ادامه 
به سنت هایی چون »اجل همگانی یک جامعه«، 
کیفری  »سنت  جوامع«،  زندگی  و  مرگ  »سنت 
اثر  بر  جوامع  فروپاشی  »سنت  جوامع«،  دنیوی 
طرد پیامبران«، »سنت یاری و نصرت اهل حق«، 
»سنت مبارزه پیامبران با مأل و مترف« و »سنت 

تأثیر عدالت در رفاه اجتماعی« اشاره رفته است.

معرفی چند کتاب



غفلت از مبانی و ریشه های حقیقی امری که آن را “مقدس” می دانیم، به استحاله 
و ذبح تدریجی حقیقت و تقدس آن منجر خواهد شد. انقالب اسالمی ایران، نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. برماست که مرتبًا نگاه و سیره عملی مان  را نسبت به این 

ریشه ها تعمیق و جهت دهیم. چند جمله ای در این باب به ذهن می رسد:
1-  جنس انقالب “نه به پهلوی” نیست؛ یعنی برای فهم انقالب 57، صرفا نباید 
به تحلیل مشکالت حکومت پهلوی و یا اندیشه ی پهلوی ها قانع باشیم. حتی جنس 
انقالب صرفا “نه به غرب” هم نیست. نباید خیال کنیم که دقیقا آن روی سکه غرب، 
انقالب است. بلکه انقالب از متن و حقیقت دین برخاسته و طبعا با آنچه که با این 

حقیقت همخوانی نداشته باشد، مواجهه جدی خواهد داشت. 
اندیشه عصر جدید،  کرد.  ایجاد  دنیای »تک ساحتی غرب«  در  تزلزل  انقالب   -2
کند؛  تامین  می تواند  مادی  اصالتا  نگرش  با  را  انسان  کمال  و  سعادت  بود  مدعی 
با »اندیشه چند ساحتی« و طرح »مدنیت چند بعدی« قرار  انقالب   در مقابل آن، 
تعاریف و آمال جدیدی را  انسان و کمال،   ، از مفهوم »سعادت و ترقی«  گرفت که 
در  ماندگی  مقوله “عقب  به  منظر  از همین  “اندیشه چندساحتی”  این  ارائه می داد. 
جوامع مسلمان نشین” پرداخت. یعنی انقالب، درست برعکس تصور ابتدایی که علت 
عقب ماندگی را “نرفتن راهی که غرب رفت” می دانند، مشکل را در “از خودبیگانگی 
فهمی  به  راه  این  در  البته  دانست.  اسالم”  و  انسان  منزلت  “نشناختن  و  هویتی” 
عمیق  از دنیاگرایی پیچیده و مخفی “عصر جدید” نیز نیازمندیم. باید این پیچیدگی 
گاهانه به جنگ با  و خفای دنیای جدید را شناخت و از آن پرسش کرد. نه این که ناآ

آن پرداخت.
3- انقالب از اجمال به تفصیل می رود و در حال “شدن” است. آن چه که از نسبت 
شصت  و  پنجاه  دهه  در  اجمالی   صورت  به  است،  مطرح  اکنون  تمدن،  و  انقالب 
و  از گذشت چهار دهه، روشن تر، عمیق تر  بعد  افکار،  و  اذهان  بود. ولی  نیز مطرح 
چه بسا واقعی تر به انقالب اسالمی می پردازند. وقتی قائل شدیم که فهم ما از این 
مبانی)مخصوصا در کش و قوس نظام-سازی( در اجمال به سر می برد، باید فضا و 
بستر را برای رشد و جوالِنِِ اندیشه های مختلف فراهم کنیم. چرا که سیر از اجمال به 

تفصیل، اوال نیازمند تامل و صبر و ثانیا نیازمند رفت و آمدهای متعدد و مناسب فکری 
با  منافی  این  البته  و  بود.  نخواهد  ابالغیه ممکن  و  با بخش-نامه  و  است  علمی  و 

مساله سازی حاکمیت برای اهل اندیشه نیست.
4- برای رفتن از اجمال به تفصیل، به “نهضت نرم افزاری” و ترسیم “الگوی اسالمی 
ولی  شویم،  موفق  انقالب  و  نظام  زمینه ی  در  اگر  داریم.  احتیاج  پیشرفت”  ایرانی 
جدید  عصر  پیچیده ی  دنیاگرایی  در  دور،  چندان  نه  آینده ای  در  نرسیم،  تمدن  به 
مضمحل خواهیم شد. این که غربی ها به حکومتی مثل پاکستان چندان نظر سوئی 
ندارند و یا با امثال عربستان همراهی و هم آوازی می کنند، به این دلیل است که با 
صرف نظام و کشوری که داعیه دار اسالم است مشکل چندانی ندارند. دردسر آن ها 
باشد. تمدنی که  به سمت “تمدن” در حال حرکت  یا جامعه ای  وقتی ست که نظام 

بخواهد با اساس تمدن غرب، مخالفت کند.
انقالب. و  برای دهه چهارم  تاریخ”، داعیه دار حرفهایی ست  کتاب “فلسفه تحول 
آنچه که  بر  بود  تاریخ،  طلیعه ای  با طرح اصول عقالنیت  مدعی ست که می توان 

نهضت نرم افزاری انقالب اسالمی نیازمند است. 
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مطالبه انقالب اسالمی 
پس از چهاردهه

یعنی انقالب، درست برعکس تصور ابتدایی که علت عقب ماندگی 
خودبیگانگی  “از  در  را  مشکل  رفت” می دانند،  غرب  که  راهی  “نرفتن  را 

هویتی” و “نشناختن منزلت انسان و اسالم” دانست.

محمدعلی فوالدگر

نظرات ارائه شده

یخ
 تار

یت
  سیر تجلیات الهی در زمین ماه

  سیر حوادث انسانی در کذشته
  سیر حوادث انسانی در گذشته، حال و آینده

  نحوه ای از بودن انسان

معه
 جا

ردو
ف

  فرد با تعقل و اراده خود می تواند هر چیز یا بخشی از مسائل  را بر جامعه حاکم کند.  
  جامعه و ساختارهای حاکم بر آن و یا روح حاکم بر جامعه، هویت فرد را رقم 

می زنند.
  تاریخ تحت خیر و موجبیت است.

   انسان ذاتا تاریخی است.

خی
تاری

هم 
ف

  می توان به تاریخ مانند هر شئ دیگری علم ابژکتیو و حصولی پیدا کرد.
  تاریخ امری کلی ست که مورد تجربه واقع نمی شود و لذا اساسا مورد شناسایی 

قرار نمی گیرد.
  تاریخ از امور پیشینی ذهنی و سوبژکتیو انسان است که انسان مفهوم آن را از 

قبل  در نزد خود دارد و صرفا امری ابژکتیو نیست.
  چه علم ابژکتیو و حصولی و چه علم حضوری در نسبت باتاریخ در اولویت 

نیست ولی فهم تاریخی با ادراک بسیط فطری همراه است.

خی
تاری

بر 
ج

  تاریخ حرکتی جبرِی محض دارد. از کمون اولیه به سمت کمون ثانویه.
  تاریخ حرکتی جبری دارد به سوی لیبرال دموکراسی آمریکایی. 

  تاریخ حرکتی جبری ندارد بلکه کامال با اراده انسان ها انجام می گیرد
  تاریخ نه جبری است نه با اراده تغییر می کند. تاریخ امر بین االمرین است. هم 

برخی سنت ها بر آن حاکم است و هم با اراده انسان ها تغییر می کند.

زان
 سا

یخ
تار

  حرکت عمومی جامعه و امت است که تاریخ را به حرکت در می آورد.
  با اینکه حرکت عمومی جامعه نقش جدی دارد اما نقش برخی انسان های 

خاص مهم تر است. از اراده یک فرد اراده یک جامعه شکل می گیرد.
  انبیا و بالتبع اولیا تاریخ سازان و محرکان اصلی تاریخند. انبیا فهم و تاریخی 

جدید برای مردمان رقم می زنند.
  فالسفه و حکما تاریخ سازان اصلی اند.

  هنرمندان تاریخ سازند.
  سیاست مداران عامل تحرکند.

یخ
 تار

جام
 وان

غاز
  تاریخ از هبوط حضرت آدم بر زمین و تا فروپاشی زمین و آغاز قیامت استمرار آ

خواهد داشت. آغاز و انجام تاریخ با اراده الهی پیوند خورده است.
  تاریخ آغازی ندارد ولی انجامی دارد که پیوسته به دنیایی دیگر نیست، بلکه 

استمرار آخرین دوره تاریخ بشر است، که مدرنیته است.
  آغاز و انجام تاریخ  در همین دنیاست.

دن
 بو

ری
دو

  تاریخ دوری است به این معنا که تاریخ هر قومی، حتما هم آغاز، اوج و هم 
پایانی دارد.

  تاریخ دوری است اما از ادوار تاریخی پست تر به سمت ادوار تاریخی پیشرفته 
تر در حرکت است. مثال از دوره سمبولیسم و دین طبیعی به سمت رمانتیسم، 

مدرنیته و عقالنیت غیر دینی.
  تاریخ دوری است اما از ادوار تاریخی ناقص تر به سمت کمال یافته تر حرکت 

کرده است. 
  تاریخ دوری است اما تاریخ به صورت منسجم یکی بعد از دیگری به وجود 

نیامده بلکه ادوار تاریخی نامنظم هستند. درمواردی حرکت به سمت کمال است و 
در زمانی دیگر به سمت حضیض.

  ادوار تاریخی از هم گسسته و بی ربط به هم هستند.
  ادوار تاریخی به هم پیوسته  و از یکدیگر قابل استنتاجند.

یخ
 تار

دن
 بو

طی
  تاریخ اقوام بدون اینکه آغاز و انجامی داشته باشد صرفا در حرکت از سمت خ

پایین و پستی به سمت باال و کمال است.

گزیده ای از مفاهیم کلی فلسفه تاریخ بهمراه 
برخی نظرات ارائه شده


