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چكيده

ان انديشه اجتماعي و جامعه شناسـي  تغيير و نظم موضوع مركزي و فصل مشترك بزرگ

عالوه نحوه تبيين اين دو پديده نيـز در گـذر زمـان از    ه ب. تاريخي در عصر مدرن مي باشد

دو سير كـرده  و نفي انسان تا توجه به عامليت و ساختار و كنش متقابل اين1طبيعت گرايي

ه شـهيد مطهـري   اين مقاله تالش مي كند پس از فراهم آوردن مقدمات نظري، ديدگا. است

را در مورد تغيير و نظم و همچنين نحوه استدالل  او را تدوين و با آخرين دسـتاورد هـاي   

در بين ديدگاه كساني كه در تحليل بـه عامليـت توجـه    . جامعه شناسي تاريخي مقايسه كند

مي كنند يا به ساختار ، شهيد مطهري تغيير و نظم را بر اساس تعامـل دو سـويه عامليـت و    

ار تحليل نموده است، منتها در مقام ارزيابي عامليـت و سـاختار نقـش اساسـي را بـه      ساخت

.عامليت واگذار مي كند نه به ساختار

.، تغيير، نظم، فطرت، عامل، ساختاريتاريخجامعه شناسي :كليدواژه ها

مقدمه

هـم  جامعه شناسي تاريخي منظومه معرفتي است كه از امتيازات تاريخ و جامعه شناسي در ف

تمايز جامعه شناسي تاريخي از جامعه شناسي غيـر تـاريخي   . جويدهاي اجتماعي بهره ميپديده

يا جامعه شناسي محض در اين است كه اين نوع جامعه شناسي در سطح تجربي بـه گذشـته و   

عت گرايي در دورة طبي. محرز است كه طبيعت گرايي در دورة كالسيك با طبيعت گرايي در قرون جديد متقاوت است-1

.كالسيك نوعي فلسفة تقدير گرايي است
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-مندي ساختارهاي اجتماعي توجـه نمـي  در سطح نظري به بعد زماني حيات اجتماعي و تاريخ

ز تـاريخ هـم در ايـن اسـت كـه مورخـان بـه لحـاظ تجربـي از فرآينـدها و           تفـاوت آن ا . كند

ساختارهاي متمايز كنندة جوامع و به لحاظ مفهـومي و نظـري از مشخصـات كلـي فرآينـدها و      

-به عكس اين دو دسته، جامعه. ورزندها و وقايع غفلت ميها با كنشساختارها و نيز روابط آن

ر متقابـل گذشـته و   شود كـه تـأثي  شناساني استفاده ميشناسي تاريخي توسط مورخان و جامعه

. دهنـد يندها ، كنشگري و ساختاريابي را توأمان مورد بررسي و تحقيق قرار ميحال، وقايع، فرآ

كوشند تا تبيين مفهومي و نظري را با تعميم تطبيقي و تحقيـق تجربـي در هـم آميزنـد     اينان مي

كـه تـاريخ را ناديـده    ي تاريخي به شدت از كسانيپيشگامان جامعه شناس). 16: 1386اسميت، (

هـاي اجتمـاعي   انگاشته اند انتقاد نموده و توجه به تاريخ را يك امر ضروري در مطالعـه پديـده  

هاي پس از جنـگ  رايت ميلز به شدت از روندها و گرايشبراي نمونه سي. محسوب نموده اند

استدالل مي كند كه همة ديدگاهاي معتبـر  جهاني دوم در علوم اجتماعي انتقاد نموده است؛ وي 

او علوم اجتماعي پس از جنگ را بـه دو  . در علوم انساني و اجتماعي بايد متكي بر تاريخ باشند

وي مدعي است كه هـر دو شـاخه   . تقسيم نموده است» آمپريسم انتزاعي«و » نظريه كالن«گروه 

هـاي  تواننـد واقعيـت  ريخ، نمـي مكمل هم هستند و هر دو شاخه به دليـل ناديـده انگاشـتن تـا    

به همين خاطر سي رايت ميلز توجه به تاريخ را به صـورت  . اجتماعي را به خوبي تبيين نمايند

سي رايـت ميلـز دانشـمندان اجتمـاعي     . هاي اجتماعي توصيه نموده استاكيد در تبيين واقعيت

توان تصور كرد تماعي را نميهيچ علم اج«: گويدعالقه به تاريخ را به باد استهزاء گرفته و ميبي

هـيچ  «آبراهامز نيز به اين باور اسـت كـه   ). 105-104: 1387هميلتون، (» كه از تاريخ فراتر رود

تـر از همـه دوركـيم    مهم). 112همان، (ميان تاريخ و جامعه شناسي وجود ندارد » اختالف ذاتي

هـاي  ظـر وي فهـم پديـده   از ن. نيز به ضرورت تلفيق جامعه شناسي و تاريخ اشاره نموده اسـت 

اجتماعي در حال حاضر شديداً نيازمند توجه به سير تاريخي آن ها است؛ زيرا فهم كامـل يـك   

هاي شكل گيري، عناصر اصـلي و تغييـرات   پديده يا نهاد اجتماعي، بدون توجه به علل و ريشه

دوركـيم،  (يابي به امور مذكور در گرو ارجاع به تـاريخ اسـت   تدريجي آن ميسور نيست؛ دست
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را آورد كه سه تن از جامعـه  1در يك جمع بندي نهايي مي توان اين سخن پيتربرك). 4: 1383

در . شناسان مشهور پارتو، دوركـيم و وبـر اشخاصـي مطلـع و صـاحب نظـر در تـاريخ بودنـد        

خصوص وبر اين را بايد اضافه كرد كه هم عرض و هم عمق دانش تاريخي اش حقيقتاٌ خـارق  

.)17: 1381رك،ب(العاده بود

پس از توجه به ضرورت تلفيق دو رشته معرفتـي، توجـه بـه خصوصـيت جامعـه شناسـي       

ترين خصوصيت جامعـه شناسـي   رسد كه مهمبه نظر مي. تاريخي و توقع ما از آن ضروي است

.  اجتماعي است» نظم«و » تغيير «تاريخي تبيين 

بـه تغييراتـي بـوده كـه علـت      اساساٌ شكل گيري جامعه شناسي كه تاريخي هم است پاسخ 

، 2اين معني فصـل مشـترك  نگـاه واگـو    . عمدة آن انقالب صنعتي يا انقالب فرانسه بوده است

طـور مثـال واگـو    بـه . گيدنز، باتامور و آبراهامز به جامعه شناسي است، البته با تعابيري متفاوت

شناسـي مـي   دارد كـه تغييـرات اجتمـاعي هـم علـت و هـم مسـئلة اساسـي جامعـه          اظهار مي

گيدنز هم معتقد است كه توسعة جامعه شناسي و موضوع هـايي  . )1383:17جمشيديها، (باشند

كه جامعه شناسي بدان مي پردازد را بايد در تغييراتي يافت كه دنياي جديد را بـه وجـود آورده   

اگر از اين نحوة استدالل هم بگذريم، كافي اسـت توجـه كنـيم كـه اساسـاٌ وجـود       ). همان( اند

گذران جامعه شناسي پاسخي به تغيير تـاريخي مـي   اجتماعي يا تيپ لوژي در مباحث بنيانانواع

مراحل سه گانة كنت تحـول تـاريخي را در هـوش ، دوركـيم در نـوع      . باشد كه رخ داده است

. همبستگي، وبر در نوع اقتدار و باالخره ماركس در شيوة توليد جستجو مي كنند

في است توجه كنيم كه جامعه شناسي ايسـتاي كنـت، جامعـه    در خصوص نظم اجتماعي كا

ريمون آرون اين معني را تحت عنوان طبيعت بشري و نظـم اجتمـاعي آوده   . شناسي نظم است

ماركس با تقليل نظم اجتماعي به نظم اقتصادي، نظم مورد نظر خود ).116: 1387آرون،.(است

ركـيم نيـز بـه شـكلي ديگـر بـراي نظـم        دو. را در انتهاي تاريخ متصور خود جستجو مـي كنـد  

اجتماعي به نوعي سوسياليسم معتقد است كه مباني آن سـازمان و اخالقيـت اسـت تـا هرچيـز      

1- Peter Burke
2- Vago
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در اين راستا او حتي براي جلوگيري از بي نظمـي بـا  اصـالحات كـارگري زمـان خـود       . ديگر

ا متفكـران  همين معني ، يعني توجـه بـه تغييـر و نظـم ر    ). 428-429: همان(مخالفت مي ورزد

:به طور مثال اسكاچپول مي گويد. جامعه شناس به شكل ديگري به تصوير كشيده اند

»     ـمبه نظر من، جامعه شناسي تاريخي سنت مداوم و همواره نوشوندة تحقيـق اسـت كـه ه

و فرآينـدهاي تغييـر بنيـادي    ] نظم[خود را مصروف فهم ماهيت و آثار ساختارهاي بزرگ دامنه 

). 12: 1388اچپول، اسك(» كندمي

با توجه به تصوير ارايه شده از جامعه شناسي تاريخي، روشن شد كه پرسش اساسي جامعه 

عالوه بر عبارات فوق، برخي تعـاريف ارايـه   . است» نظم«و » تغيير«شناسي تاريخي، پرسش از 

ي، اگرچه جامعـه شناسـي تـاريخ   1.شده از تاريخ و جامعه شناسي نيز مؤيد ادعاي مذكور است

هاي ديگر يك علـم مـدرن اسـت و پـس از جنـگ      به عنوان يك رشته مستقل در عرض رشته

هاي آن يعني پرسش از تغيير و نظم در ميـان  جهاني دوم صورت بندي شده است، ولي پرسش

در تمـدن  . انديشمندان يونان باستان، دوران مسيحيت، قرن هجده و نـوزده مطـرح بـوده اسـت    

ني كه به صورت عميق بـه مسـأله تغييـر و نظـم توجـه نمـوده ابـن        اسالمي از جمله انديشمندا

اگرچه در انديشه اجتماعي فيلسوفان جهان اسـالم ماننـد فـارابي، گـروه اخـوان      . خلدون است

الصفا، خواجه نصيرالدين طوسي و برخي از متفكران معاصر جهان اسالم نيز اين مسأله مغفـول  

. نمانده است

براي نمونه برك تاريخ را چنين تعرف نموده است تاريخ عبارت است از مطالعه و بررسي جوامع انساني در شكل - ١

التي كه در هر جامعه در طي زمان ها و تأكيد بر تغيير و تحوهاي موجود ميان آنجمعي آن، با تأكيد بر تمايزات و تفاوت

برك جامعه شناسي را مطالعه جامعه . در مقابل جامعه شناسي به معناي مطالعه جامعه و روابط انساني است. رخ داده است

برك، . (هاي كلي در بارة ساختارها، كاركردها و روند توسعه و تحول آن تعريف نموده استانساني با تأكيد بر تعميم

عالوه بر برك ديگر انديشمندان . حقيقت نتيجه تلفيق جامعه شناسي و تاريخ مطالعه نظم و تغيير جوامع استدر) 8: 1381

زمان به ساختار و كنش، نيروها و ساختارهاي تاريخ و تحليل كاركردي و ساختاري را از مشتركات جامعه نيز توجه هم

)118-114: 1379استنفورد، . (شناسي و تاريخ قلمداد نموده اند
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مسأله تحقيق

گيـرد، جامعـه   الب فوق، آنچه در اين نوشتار مورد تحليل و بررسي قـرار مـي  با توجه به مط

در اين نوشتار تالش بـر آن اسـت كـه ديـدگاه     . شناسي تاريخي در انديشة شهيد مطهري است

اجتماعي از آثار مختلف ايشـان اسـتخراج   » نظم«و » تغيير«شهيد مطهري را در پاسخ به پرسش 

د مطهري به معناي مصطلح نه جامعه شناس بوده و نه مـورخ،  بايد توجه نمود اگرچه شهي. شود

هـاي وحيـاني، دسـتاوردهاي فلسـفه     بلكه فيلسوف اجتماعي بوده است، كه با استفاده از آموزه

. هاي جامعه شناسي تاريخي پاسخ داده اسـت هاي تاريخي و تجربي به سؤالاسالمي و دريافت

منظر ديني و فلسـفي منحصـر بـه شـهيد مطهـري      البته پاسخ به سؤال جامعه شناسي تاريخي از

نبوده و  نيست، بسياري از متفكران قبل از ايشان نيز از منظـر فلسـفي و دينـي بـه ايـن مسـأله       

پرداخته اند؛ براي مثال افالطون و ارسطو از منظر فلسفي و آگوستين قديس از منظـر دينـي بـه    

از ديـدگاه  »غييرت«و » نظم«اين نوشتار تبيين بنا بر اين مسأله . پرسش تغيير و نظم پاسخ داده اند

شـهيد  : با توجه به مسأله مذكور پرسش اصلي اين نوشتار عبارت اسـت از . شهيد مطهري است

را چگونه تبيين نموده است؟ به عبارت ديگر سؤال فوق بـه دو سـؤال   »نظم«و » تغيير«مطهري 

: شودزير تحليل مي

هد؟ دتغيير در جامعه چگونه رخ مي. الف

يابد؟نظم در جامعه چگونه تحقق مي. ب

:هاي زير قابل طرح استهاي فوق فرضيهدر پاسخ به پرسش

از نظر شهيد مطهري تغيير محصـول تعامـل دو سـويه خصوصـيات فطـري انسـان و       . الف

يعني در تبيين تغييرات اجتماعي شهيد مطهري هـم بـه عامليـت و    . ساختارهاي اجتماعي است

.وجه نموده استهم به ساختار ت

از نظــر شــهيد مطهــري نظــم اجتمــاعي محصــول هويــت اجتمــاعي انســان و ســلطه   . ب

به بيان ديگر شهيد مطهـري نظـم را نيـز بـر مبنـاي فطـرت تبيـين        . ساختارهاي اجتماعي است

اگرچه برخي جامعه شناسان تـاريخي تغييـر و نظـم را در سـطح خـرد، ميانـه و كـالن        . كندمي
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ي در اين نوشتار با پيروي از اكثريت، دو پديده اجتماعي مذكور تنهـا در  بررسي نموده است، ول

.شودسطح كالن بررسي مي

روش انجام تحقيق

يعنـي اطالعـات   . به دليل متن محور بودن اين تحقيق روش ما تحليل محتـواي مـتن اسـت   

نجـام  بـراي ا . مورد نياز تحقيق از طريق مطالعه آثار مكتوب شهيد مطهري به دست آمده اسـت 

اين منظور ابتدا كتاب شناسي كامـل از آثـار شـهيد مطهـري در خصـوص مسـأله ايـن نوشـتار         

پس از اين مرحله به مطالعه تفصيلي و فيش بـرداري آثـار مهـم پرداختـه     . صورت گرفته است

در اين مرحله نگارنده براي فهم دقيق متـون و اسـتخراج دقيـق محتـواي آن از سـه      . شده است

: ه نموده استتكنيك زير استفاد

-ها و گـزاره پس از مرور اجمالي هر منبع، در قدم نخست بخش: خالصه كردن محتوا. الف

در قـدم  . هاي تحقيق ارتباط نداشته كنار گذاشـته شـد  ها با مسأله و پرسشهايي كه محتواي آن

در ايـن مرحلـه   . دوم جمالت مترادف و داراي محتواي واحد دسته بندي و خالصه شده اسـت 

. تر خالصه مي شودها در سطح انتزاعينار گذاشتن عبارات غيرتعميمي،گزارهبا ك

اين تكنيك در فهم پذيري عبارات طوالني، مـبهم، متنـاقض و   : تحليل محتواي تفسيري. ب

مراجعه به زمينه به دو صورت انجـام  . شودها در زمينه، استفاده ميپيچيده از طريق قراردادن آن

اي نـوع نخسـت،   ؛ در تحليل زمينه»اي بازتحليل زمينه«و » اي محدودينهتحليل زم«: گرفته است

هـا  اي از خود همان متن يا متن ديگر از همان مؤلف اخذ شده و بـه كمـك آن  هاي زمينهگزاره

اي نوع دوم از اطالعـات خـارج از مـتن اسـتفاده     در تحليل زمينه. عبارات مبهم فهم شده است

بـراي  . زندگي نامه مؤلف، شرايط اجتماعي و فرهنگـي توليـد مـتن   شده است؛ مانند مراجعه به 

نمونه فهم دقيق ديدگاه شهيد مطهري بدون توجه به شـرايط اجتمـاعي و سياسـي ايـران زمـان      

ايشان دشوار است؛ چون بسيار از مباحث ايشان در باره تغييرات و دگرگوني اجتماعي ناظر بـه  

. اجتماعي و سياسي آن زمان مروج آن بوده اندهايديدگاه ماركسيسم است كه برخي جريان
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كه هر متنـي داراي سـاختار خـاص اسـت؛ در ايـن      از آنجايي:تحليل محتواي ساختاري. ج

هـا  ها تالش شده تا ساختارهاي متن به دست بيايد و از طريـق كشـف آن  تكنيك در تفسير داده

مـده بـا فرضـيات تحقيـق     در پايان اطالعـات بـه دسـت آ   .مقصود مؤلف تحليل و بررسي شود

. سنجش شده است

چارچوب مفهومي 

چارچوب مفهومي كه اين نوشته براساس آن به طرح مباحث پرداخته مي شود، يكي بحـث  

تعيير و نظم اجتماعي بعنوان موضوع مركزي جامعه شناسي تاريخي و ديگـري نحـوة اسـتدالل    

اشد كه از توسل جسـتن بـه مفهـوم    آوري متفكران از گذشته تا به حال براي برقراري نظم مي ب

.طبيعت گرايي در يونان تا تأكيد برعامليت و ساختار و كنش متقابل اين دو سير مي كند

در مقدمه آورده شد كه دل مشغولي جامعه شناسان تاريخي قبل از هرچيز توجه به بحـث تغييـر   

عبـارتي در واحـد   در اينجا اين مطلـب در سـطحي گسـترده تـر يـا بـه      . و نظم اجتماعي بوده است

تحليلي كالن تري مورد توجه قرار مي گيرد، و نشان داده مي شود كه توجه به تغيير و نظـم نـه تنهـا    

بلكـه ايـن موضـوع هـا دلمشـغولي      . دل مشغولي بزرگان انديشه درحوزة جامعه شناسي مـي باشـد  

رسـطو، سـنت   افالطـون، ا . بزرگان انديشه قبل از شكل گيري جامعه شناسي مدرن نيـز بـوده اسـت   

به طورمثال افالطون در كتـاب  . تر از همه ابن خلدون نيز به اين مهم توجه داشت انداگوستين و مهم

قوانين خود در بحثي تحت عنوان درس هايي از تاريخ به طرح مدل دوري بـراي فهـم تغييـرات تـا     

مدل خطي محـدود  ارسطو نيز در تبيين تغيير از). 28- 30: 1383جمشيديها، (زمان خود مي پردازد  

به عقيده ارسطو ايـن تغييـر   . سود جسته است كه از نظر وي مبناي تغيير نيازهاي طبيعي انسان است

شهر نقطـة اسـت كـه در آن جامعـه شـكل      . شوداز خانوده آغاز و با گذر از دهكده به شهر ختم مي

).5- 2: 1386ارسطو، (شود گرفته و به كمال خود نايل مي

هـاي  نظريه وي ملهم از آموزه. يد به آن توجه شود نظريه آگوستين استنظريه ديگري كه با

از نظر وي تغييرات خطي و محـدود و منشـأ تغييـرات نيـز تضـاد هابيليـان و       . مسيحيت است
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در حقيقت منشـأ تغييـرات از ديـدگاه آگوسـتين     ). 398-395: 1، ج1388فاستر، (قابيليان است 

.ي انسان استتضاد خير و شر به مثابه دو خصلت ذات

وي نيـز بـا   . در جهان اسالم نظريه دولت ـ تمدن ابن خلدون در اين حوزه مثال زدني است 

عامـل تغييـرات خصـلت    . كنـد استناد به انسان شناسي خاص خودش تغيير و نظم را تحليل مي

در واقع علم عمران پاسخ قانع . برتري جويي انسان است كه نمود عيني آن تشكيل دولت است

). 59: 1369ابن خلدون، (ابن خلدون به تغييرات اجتماعي است كه مشاهده كرده بودكننده

يك جمع بندي نهايي مي توان اظهار داشت كه تغيير و نظـم  و يـافتن پاسـخي    بنابراين در

.ها وجه مشترك بزرگان انديشه اجتماعي و جامعه شناختي بوده استبراي آن

و روشـن نمـودن آن چـارچوب مفهـومي بحـث را      مطلب عمدة ديگري كه پرداختن به آن 

تكميل مي كند بحث نحوة توجيه و برقراري نظم يا نحوة استدالل آوري بـراي برقـراري نظـم    

متفكران يونان چه افالطون در كتاب جمهوريت خود و چه ارسطو در كتاب سياست . مي باشد

افالطـون در بحـث مدينـه    براي مثال . هردو از مفهوم طبيعت يا به حكم طبيعت سود جسته اند

فاضله مي گويد طبيعت چنين خواسته است كه حكام آن نسبت به تمام طبقات در اقليت باشند 

ارسطو نيز در همين سنت فكري باقي مانده و بـراي سـاندهي اجتمـاعي    ). 110: 1361فاستر، ( 

. عصر خود از اين  مفاهيم بسيار استفاده كرده است

تنها در حوزة تمدن اسـالمي و نـزد ابـن خلـدون اسـت كـه       در عصر ما قبل جامعه شناسي

او بـا اسـتفاده از نظريـه فطـرت     . انسان مقام واقعي خود را در تحليل مسائل به دست مي آورد

هـاي  بـه نظريـه انسـان   18بحثي را در حوزة انديشة اجتماعي باز مي كند كه بعـد هـا در قـرن    

).    65و 108:  1383جمشيديها، ( مشهور شده است 1همانند

يعني تجربه گرايي انگليسي، عقل گرايي فرانسـوي و  18در وراي سه سنت فلسفي در قرن 

ايده آليسم آلماني يك چيز مشاهده مي شود و آن اين است كه هر سـه سـنت بـه شـكل هـاي      

-62: 1354پـوالرد،  (» مانـد طبع بشر در طول زمان اليتغير باقي مي«: مختلفي بيان مي كنند كه 

1 -Uniformity of Man Theory
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متفكـران  . اگر طبع بشر در طول تاريخ ثابت است پس گوناگوني را در كجا مي توان يافت).61

.در هر سه حوزة فلسفي گوناگوني را در تاريخ  جستجو مي كنند18قرن 

موضوع ثبات طبيعت بشري از طريق پيشگامان جامعه شناسي به اولين جامعه شناس يعنـي  

تنهـا  ).  120: 1382آرون، (» كندبشر را عوض نميتاريخ طبيعت «به عقيدة وي . كنت مي رسد

. گيـرد تفاوتي كه در اين دوره پيدا مي شود در تحليل جامعه شناسان، جامعه جاي تاريخ را مـي 

در اين فضاي فكري و تحليلي است كه فرد در برابر جامعه قرار مي گيرد و در نهايت در ادامـه  

سـاختار  و يـا   –ود را به  بحـث عامليـت   تحوالت جامعه شناسي  بحث فرد و جامعه جاي خ

. كنش متقابل بين اين دو مي دهد

استفاده از اين مفاهيم را مي توان در  سه نوع پاسخ داده شده بـه موضـوع هـاي اساسـي جامعـه      

دسته اي از نظريات تغيير و نظم را صرفاً بر اساس خصوصيات انسـان  . شناسي تاريخي جستجو كرد

دسته دوم نظرياتي هستند كه تغييـرو نظـم را   . هاي اجتماعي تبيين نموده اندو بدون توجه به ساختار

با ثابت فرض نمودن خصوصيات انسان در تمام ادوار تاريخ و تنها بر اساس سـاختارهاي اجتمـاعي   

دسته سوم نظرياتي هستند كه در پاسخ به سؤال جامعـه شناسـي تـاريخي    . و تاريخي تبيين نموده اند

در اين نوشتار ديدگاه شهيد مطهري با اسـتفاده  . ه عامليت و ساختار توجه نموده اندبه تعامل دو سوي

نگارنده بدين باور است كه استاد بر اساس كـنش دو  . شوداز چارچوب نظري دسته سوم بررسي مي

. سويه عامليت و ساختار به سؤال تغيير و نظم پاسخ داده است

جامعه شناسي تاريخي درانديشة شهيد مطهري

قبل از پرداختن به نظريات استاد مطهري در مورد تغيير و نظم ، آشنايي با نگاه استاد نسبت 

لذا ابتدا به تصـوير جامعـه در نگـاه اسـتاد پرداختـه سـپس       . به جامعه در اولويت قرار مي گيرد

.مباحث ديگر مطرح مي شود

مسـتقل، داراي دو  از نظر شهيد مطهري، جامعه به مثابه يك موجود زنـده و داراي حقيقـت  

ايشـان از نـوع اول بـه    . نوع قانون است؛ قوانين نحوه زيستن و قوانين نحوه تغيير و دگرگـوني 

: كندتعبير مي» شدن«و از نوع دوم به قوانين » بودن«قوانين 
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قـوانين زيسـتي و قـوانين    : جامعه به حكم اين كه يك موجود زنده اسـت، دو گونـه قـوانين دارد   «

ها و شرايط حيـات اجتمـاعي و قـوانين كلـي     ها و علل انحطاط آنه علل پيدايش تمدنآنچه ب. تكاملي

هـا  هـا را قـوانين بـودن جامعـه    شـود مـا آن  ها و همه اطوار و تحوالت مربوط ميحاكم بر همه جامعه

شـود اي و از نظامي به نظامي ديگر مربوط مـي ها از دورهكنيم، و آنچه به علل ارتقاء جامعهاصطالح مي

). 370: همان: ك.ر؛371: 2، ج1374مطهري، (» كنيمها اصطالح ميها را قوانين شدن جامعهما آن

به تبع اين دو نوع قانون ايشان دو نوع علم مرتبط با شناخت جامعه را مطرح نموده اسـت؛  

يـا  » بودن«تاريخ علمي به معناي علم به . كندياد مي» فلسفه تاريخ«و » تاريخ علمي«كه از آن به 

به دنبال كشف قواعد و سنن حاكم بر شيوه زيستن جوامـع در يـك مقطـع خـاص در گذشـته      

: 2، ج1374مطهـري،  (به نظر استاد تاريخ علمي، جامعه شناسـي جوامـع گذشـته اسـت     . است

و يـا چگـونگي   » شـدن «ولي فلسفه تاريخ از نظر شهيد مطهـري علـم بـه قـوانين     ). 367-369

ــع اســت   ــاني جوام ــرات بني ؛ 843: 15، ج1384؛ همــان، 369-367: 2، ج1374مطهــري، (تغيي

هـا بـه   بر خالف تاريخ علمي، مقوم مسائل فلسفه تاريخ تعلـق آن ). 612: 13، ج1380مطهري، 

گذشته نيست، بلكه فلسفه تاريخ علم به فرآيندهايي است كه از گذشـته آغـاز و در آينـده نيـز     

تنها نيست، بلكه يكـي از ابعـاد موضـوعات    » فظر«زمان براي مسائل فلسفه تاريخ . تداوم دارد

با توجه به مطالـب فـوق بـه    ). 372-371: 2، ج1374مطهري، (دهد فلسفه تاريخ را تشكيل مي

شود كه شهيد مطهري به وضوح به بعد پويـا و ايسـتاي جامعـه توجـه نمـوده      خوبي روشن مي

سي بعد پويايي جامعـه و  در جامعه شناسي تاريخي شهيد مطهري وظيفه فلسفه تاريخ برر. است

مسؤليت جامعه شناسي تحليل بعد ايستايي جامعه است؛ فرق نـدارد كـه جامعـه زمـان حاضـر      

پس از ارايه تصوير كلي از جامعه از منظر شهيد مطهري اينك بـه نحـوه تبيـين    . باشد يا گذشته

.شودتغيير و نظم از ديدگاه ايشان پرداخته مي

يرديدگاه شهيد مطهري در مورد تغي

شهيد مطهري تغيير و دگرگوني اجتماعي را به عنوان يـك اصـل مسـلم پذيرفتـه و آن را از     

در اين قسمت ديدگاه ايشان در مـورد  ). 20: 1367مطهري، (خواص حيات انسان شمرده است 
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جهت گيري تكامل تاريخ، علت تغيير در حيات بشري و نقـش عامـل و سـاختار در تغييـرات،     

. شودبررسي مي

از آنجايي كـه شـهيد مطهـري بـراي جامعـه هـدف و غايـت        : يري تكاملي تاريخجهت گ

-گيرد در نتيجه چگونگي تغييرات را نيز بر اساس همان غايت تحليل مـي مشخصي در نظر مي

به باور استاد مطهري، هدف تكامل فردي و اجتماعي از قبل معين شده است؛ آن هـدف  . نمايد

: طبيعت انسان و جامعه استبه فعليت رساندن استعداد نهفته در

-مـي "كمـال "ما در مسأله كمال اجتماعي هم بايد هماني را بگوييم كه حكماي ما در بارة «

هرچــه ... هــا مــتن خلقــت قــرار دهــيم، گوينــد، و بايــد راهنمــاي خــود را در تكامــل جامعــه

اده شـده اسـت   ها و در نهاد جامعه انساني قـرار د استعدادهايي كه در متن خلقت در نهاد انسان

» در خلقت اشتباه و اخـتالف نيسـت  . بيشتر به فعليت برسند جامعه بيشتر به كمال رسيده است

). 825: 13، ج1380مطهري، (

مندي تاريخ و انسان از نظر شهيد مطهـري، اگرچـه تـاريخ در مجمـوع بـه      با توجه به هدف

در . ي و نه دورانيسمت تكامل در حركت است، منتها شكل حركت آن زيگزاگي است، نه خط

اين رويكرد معدل حركت تاريخ رو به جلو اسـت نـه اينكـه حركـت جامعـه و هـر وضـع آن        

سو، به مختار بـودن انسـان و   دليل اين امر هم اين است كه ايشان از يك. پيشروي و ترقي باشد

سلطه وي در سرنوشت خودش اعتقاد دارد و از سوي ديگر، اولويتي است كه ايشان بـه نقـش   

: نويسدوي اين مورد مي. دهدسان در تغييرات اجتماعي ميان

هرچند در مجموع حركت تاريخ تكاملي است، ولي سير تكاملي تاريخ جبري و اليتخلـف  «

نيست؛ يعني چنين نيست كه هر جامعه در هر مرحلة تاريخي لزوماً نسـبت بـه مرحلـة قبـل از     

ين حركت انسـان اسـت و انسـان موجـودي     نظر به اينكه عامل اصلي ا. تر بوده باشدخود كامل

رود و گر است تاريخ در حركت خود نوسـانات دارد؛ گـاهي جلـو مـي    مختار و آزاد و انتخاب

رود و گردد و گاه بـه چـپ، گـاه تنـد مـي     گردد، گاه به راست منحرف ميگاهي به عقب بر مي

-يـك جامعـه هـم   . دمانـ حركت مـي گاهي كند و احياناً براي مدتي طوالني ساكن و راكد و بي

هـا و  هاي بشري جز يك سلسـله تعـالي  تاريخ تمدن. كنديابد انحطاط پيدا ميچنانكه تعالي مي
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، 1384مطهـري،  : ك.؛ ر429-428: 24، ج1387مطهري، (» ها نيستها و انقراضسپس انحطاط

). 801: 15ج

ـ     ا سـقوط  سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه با توجه به بحـث تكامـل جوامـع آي

ها يك امـر حتمـي و قطعـي نيسـت؛     از نظر شهيد مطهري انحطاط تمدن. تمدن ها الزامي است

از نظـر  . عامالن اجتماعي ممكن است به جايي برسند كه جلو انحطـاط تمـدن شـان را بگيرنـد    

دقيقاً بـا حيـات افـراد مشـابهت     ) ساختارهاي اجتماعي و تاريخي(ايشان حيات جامعه و تاريخ 

توجه به تغييـرات و  . زمه اش مرگ باشد؛ ممكن است حيات جامعه بدون مرگ باشدندارد تا ال

. داشتن قابليت انعطاف مفاهيمي است كه استاد مطهري براي بقاي جامعه برآن تأكيـد مـي ورزد  

:نويسدايشان در اين مورد مي

ولـي  كنـد،  كنند ولي بعد شرايط زمان تغييـر مـي  رازي كه يك قوم به علل خاصي ترقي مي«

خواهند آينده را هم به چشم گذشته ببيننـد،  اند از گذشته كه هميشه مياين ها چنان اشباع شده

ولـي اگـر تمـدني بـا روح و     . شـكند گيرند زمان آن ها را درهم مـي يعني تغييرات را ناديده مي

خصوصيات ويژة خودش بروز كند و در مردمش قابليت انعطاف وجود داشته باشـد، يعنـي در   

داري آن ها ضرورتي ندارد پافشاري نكنـد، ايـن فرهنـگ و تمـدن     اموري كه حفظ و نگهمورد 

).  818: 13، ج1380مطهري، (» تواند با روح خودش براي هميشه باقي بماندمي

مندي تاريخ، عدم الزام حتمي سقوط تمدن ها و از مطالب آورده شده مي توان گفت هدف

هاي عمده جهـت گيـري تكـاملي تـاريخ از نظـر شـهيد       نقش يگانة انسان در اين ميان ويژگي

.مطهري است

در مبحـث قبلـي بـه هدفمنـدي تـاريخ و جهـت       -علت حدوث تغيير در حيات انساني

اكنون پرسـش ايـن اسـت چـرا اساسـاً حيـات اجتمـاعي        . تكاملي جوامع و تمدن ها اشاره شد

ي چه خصوصـيتي اسـت كـه    شود؟ انسان داراخوش تغيير و دگرگوني دايمي ميها دستانسان

كنـد؟  وي را به تغيير مداوم و عبور از يك دوره اجتماعي به دوره اجتماعي ديگـر تشـويق مـي   
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استاد شهيد با ارجاع به فطرت به مثابـه  1شود؟چرا در حيوانات ديگر اين خصوصيت ديده نمي

ايشـان بـه   . كندترين خصوصيت ذاتي انسان، علت دگرگوني مداوم اجتماعي را تبيين مياساسي

: صراحت تمام اين مطلب را بيان نموده است

آيد و پايـة اولـي   انسان در مسير حركت جوهري عمومي جهان با بعدي عالوه به جهان مي

. يابدشود و پرورش ميسازد و سپس تحت تأثير محيط تكميل ميشخصيت او را همان بعد مي

-آنجا كه سوار و حـاكم برتـاريخ مـي   دهد تا اين فطرت است كه به انسان شخصيت انساني مي

). 379: 2، ج1374مطهري، (» كندشود و مسير تاريخ را تعيين مي

خواهـد؛ انسـان پـس از    راز اين مطلب هم اين است كه انسان فطرتاً كمال اليتنـاهي را مـي  

اگر فطرت كمـال جـويي در   . كنداي، سطح باالتر را آرزو و جستجو مييابي به هر مرحلهدست

شود؛ كساني كه اين امر را ناديده انگاشته انـد از درك دقيـق   نباشد دگرگوني حاصل نميانسان

البته در كنار خصلت كمال جويي انسان خصوصيات فطـري ديگـري ماننـد    . دگرگوني عاجزند

كسب تجارب، استعداد نقل و انتقال تجارب به ديگران، يادگيري از طريق آموزش، مجهز بودن 

-كار، ميل ذاتي به نوآوري نيز در تحول و دگرگوني جامعه نقش آفريني ميبه نيروي عقل و ابت

: 2، ج1374؛ مطهــري، 428: 24، ج1387؛ مطهــري، 788-787: 13ج1380مطهــري، (نماينــد 

494-496 .(

عالوه بر فطرت كه از نظر استاد مطهري در معنـاي عـام آن موتـور محـرك تغييـرو تكامـل       

سطحي ديگر وي به نقش غرايز نيز اشاره كرده و معتقد اسـت  در. انسان و جامعه انساني است

در انسان غرايزي مانند ادامه حيات، رفع گرسنگي، عشق و تمايل بـه ديگـران، غريـزه جنسـي،     

اين غرايز منشأ . غريزه برتري طلبي، غريزه هنر و زيبايي خواهي و غريزه علم جويي وجو دارد

شهيد مطهري نكته مهم در اين مورد اشاره نموده است؛ ايشان معتقد است در كتب فلسفه تاريخ بين اينكه علل محركه -1

تاريخ و عامل دگرگوني در تاريخ و جامعه خلط شده است؛ بسياري آنها اساساً به مسأله نخست توجه نكرده اند و عامالن 

آنچه در اين بحث مقصود است توجه به علت حدوث دگرگوني در تاريخ است و . به جاي علت آن قرار داده اندتغيير را

)490: 2، ج1374مطهري، . (اين بحث مقدم بر بحث عوامل يا كارگزاران تغييرات است
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، 1381مطهـري،  (اجتماعي انسان نيز بـدون اثـر نيسـت    البته بعد. شوددگرگوني تاريخ واقع مي

). 358: 21ج

يكي از مباحـث مهـم، در تبيـين تغييـرات     -نقش عامليت و ساختار در تغييرات اجتماعي

همچنانكه در صفحه هاي قبـل آورده شـد در ايـن    . اجتماعي، نحوة مواجهه با اراده انسان است

ا بـه عامليـت داده و نقـش سـاختار هـاي      يك ديدگاه اصل ر: خصوص سه ديدگاه مطرح است

اين ديدگاه در انديشة شهيد مطهـري بـه ديـدگاه اصـاله الفـردي      . اجتماعي را ناديده مي انگارد

همانطور كه از نام اين ديدگاه برمي آيد بـر فـرد تأكيـد دارد و هسـتي جامعـه و      .  مشهور است

اين ديدگاه خود به دو شـكل  . ي گيردساختار هاي آن و تأثيري كه آنها بر فرد دارند را ناديده م

يك نمود آن اين است كه اساساٌ وجود جامعه و ساختارها را نفي مي كند و بيان مي . نمود دارد

نمود دوم كه وجود جامعه را صناعي مي داند مي پذيرد كه .دارد كه وجود جامعه اعتباري است

در واقـع  . يتي بوجود نمـي آورنـد  انسانها با يكديگر همكاري مي كنند ولي در يكديگرتغيير هو

مطهـري، (ولي هويت آنها تغييري نمي كنـد  افراد در جامعه استقالل خود را از دست مي دهند

عقيدة شهيد مطهري پـذيرش ايـن ديـدگاه يعنـي ناديـده گـرفتن جامعـه و        ه ب). 33-23: 1385

ساختارهاي آن منجربه عدم اعتقاد به وجود قانون و سنت و نايده گـرفتن تغييـرات در جامعـه    

).33: همان(مي شود 

بيشرين تالش شهيد مطهري بـا توجـه بـه شـرايط زمانـة اسـتاد مصـروف توضـيح و نقـد          

ش از حد به جامعه و ساختارهاي آن مي دهد و جايگاه فرد و بـه  ديدگاهي مي شود كه بهاي بي

ايشان از نظريه كسـاني كـه نقـش عامليـت را در دگرگـوني      . گيرداعتباري عامليت را ناديده مي

يـاد  » فطـري «يـا  » انساني«در مقابل نظريه » ابزاري«اجتماعي ناديده انگاشته اند به عنوان نظريه 

وجه مشترك مصاديق مختلف اين ديدگاه ايـن اسـت كـه    ). 411: 24ج: 1387مطهري، (كند مي

دهند و معتقدنـد كـه   به نقش اراده و انديشه انسان در تغييرات جامعه و تاريخ هيچ اهميتي نمي

مطـابق ايـن   . انسان محكوم به پيروي از ساختارهاي اجتماعي و تحـوالت كـالن تـاريخ اسـت    

نوع شخصيت بالفعل و بالقوه اسـت؛ شخصـيت   ديدگاه انسان در آغاز يك ماده خام و فاقد هر 
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لذا انسان پذيراي هر نوع شخصيت اسـت  . شودانسان بوسيله عوامل اجتماعي صورت بندي مي

: فرمايدايشان مي. و خود هيچ نقشي در تغييرات اجتماعي ندارد

دم دارد و انسـان  مطابق نظريه اصالت الجمع، جامعه شناسي انسان بـر روان شناسـي او تقـ   «

و فعال، يـك مـاده خـام اسـت كـه هـر       »پوينده«يا منفعل است نه » پذيرنده«فاً يك موجود صر

شكلي به او بدهند از نظر ذات او بي تفاوت است، يك نوار خـالي اسـت كـه هـرآوازي در آن     

، 1374مطهري، (» ضبط شود، از نظر خود نوار عيناً مانند آواز ديگري است كه در او ضبط شود

).393: 2ج

در نقد اين ديدگاه مي گويد برخالف ديدگاه ابزاري اگرچه انسـان در آغـاز پيـدايش،    استاد

گيـرد، ولـي اسـتعداد    فاقد شخصيت انساني بالفعل است و چيزهاي زيادي را از جامعه فرا مـي 

در اين ديـدگاه انسـان مـادة    . ها در نهاد او نهفته استها و يك سلسله گرايشيك سلسله بينش

خاصـيتي جـز پذيرنـدگي از بيـرون نداشـته باشـد بلكـه انسـان حامـل          محض نيست كه هيچ

مطـابق  . رسـد استعداهاي خاصي است كه از طريق عوامل بيروني همان استعداها به فعليت مـي 

اين رويكرد حركت انسان به سوي كمال انسـاني از نـوع حركـت دينـاميكي اسـت نـه از نـوع        

). 393: 2، ج1374، ؛ مطهري422: 24، ج1387مطهري، (حركات مكانيكي 

در انديشه شهيد مطهري انسان بر سرنوشت خويشتن حاكم و از جبر طبيعت، جبـر محـيط   

اجتماعي و تاريخي، جبر سرنوشت و جبر سرشت آزاد است؛ اين آزادي در پي رشـد شـناخت   

؛ 588-587: 3، ج1382؛ همـان،  431: 24، ج1387مطهـري،  (يابـد  و آگاهي انسان افزايش مـي 

).514: 25، ج1386؛ همان، 282-281: 2، ج1374همان، 

در ادامه اين تفكر است كه استاد بطور مستدل و با تكيه بر نظرية سلسله مراتب موجـودات  

براساس اين نظريه هرچه اشياء در سلسله مراتـب  . جبر اجتماعي و تاريخي را نفي نموده است

چـون  . بيشـتري برخوردارنـد  موجودات به سمت باالتر حركت نماينـد اجـزاي آن از اسـتقالل    

) لـذا (ترين مركبات است در نتيجه اجزاي آن از استقالل كامل برخـوردار هسـتند؛   جامعه كامل

: نويسدشهيد مطهري مي). 799: 15، ج1384مطهري، (هيچ جبري در كار نيست 
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بينيم افراد نسـبت بـه كـل جامعـه     اين است كه مي. ترين مركب در عالم جامعه استكامل«

تري دارند و به دليل بر خوردار بودن از فطـرت، عقـل و اراده در برابـر    الل و اصالت بيشاستق

تواننـد خطاهـاي جامعـه را اصـالح     توانند عصيان كنند، ميتوانند ايستادگي كنند، ميجامعه مي

بـود  اگر عامل تشكيل دهنده شخصيت جامعه و شخصيت فرد فقـط روح جمعـي مـي   . ... كنند

رست بود، ولي شخصيت انسان از فطرت، عوامل طبيعـت و جامعـه تشـكيل    د] جبر اجتماعي[

مالك انسانيتش در همان فطرت خودش نهاده شده و لهذا فطرت انسان بـه انسـان در   . شودمي

تواند در مقابل جامعه بايستد و لهذا جبـر در كـار   بخشد كه ميمقابل جامعه قدرت مقاومت مي

، 1384مطهـري،  (» يگر به جبر اجتماعي قائـل نيسـت  نيست يعني كسي كه فطرت قائل است د

). 800: 15ج

پس از طرح ديدگاه اول و دوم  به ديدگاهي ميرسيم كه شهيد مطهري بيشـتر متعلـق بـه آن    

اين معني به شكل هـاي مختلـف   . اين ديدگاه مبتني بر تعامل عامليت و ساختار مي باشد. است

مي شود در ذيل به سه مورد آن اشاره. بيان شده است

تعامل عامليت و ساختار به شكل رابطة فرد در جامعه و يا استقالل يا محكوم بـودن  –الف 

. فرد خود را نشان مي دهد

كـه  بشر در جامعه از حالت نيمه استقالل و نيمه آزادي برخوردار است؛ يعني در عين ايـن «

جامعـه فـرد را تغييـر    تواند حاكم بر جامعه خودش باشد؛ هم عضو و محكوم جامعه است، مي

گذارد و هم اين عضو چون صد در صد استقاللش از بين نرفتـه اسـت   دهد و بر او تأثير ميمي

مطهـري،  (» تواند كل خودش را تغيير بدهـد و عـوض كنـد   يك صوصيت و حالتي دارد كه مي

).  517: 25، ج1386؛ مطهري، 17: 1367مطهري، : ؛ رك428: 21، ج 1381

. د شهيد مطهري گاهي به عنوان تأثير ايندو توسط نامبرده بيان شده استاين معني نز-ب 

: نويسداستاد مطهري در اين مورد مي

شود، ولي تأثير و تأثر يك جانبه نيست، بدون شك انسان از محيط و شرايط خود متأثر مي«

سـان بـر روي   تـأثير ان : كند؛ اما نكته اصلي اينجاستانسان نيز روي محيط طبيعي خود تأثير مي

-انسان به حكم ايـن . محيط صرفاً به صورت يك عكس العمل جبري و غير قابل تخلف نيست
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هاي متعالي است، احيانـاً عكـس   گر، با اراده و مجهز به سرشتكه موجودي آگاه، آزاد، انتخاب

. دهـد دهد بر خالف آنچه يك حيوان ناآگاه و محكـوم محـيط انجـام مـي    هايي انجام ميالعمل

اساسي و ويژه انسان نيروي تسلط و حاكميت انسان بر نفـس خويشـتن اسـت و قيـام     خصلت

هاي حيات انسان در طول تاريخ از همين خصـلت ناشـي   روشني. هاي خود استكاريعليه تبه

: 24، ج1387همـان،  (» شود و اين خصلت عالي در نظريه ابزاري ناديده گرفتـه شـده اسـت   مي

432 .(

.ز زبان تمثيل استفاده كرده تا تعامل عامليت و ساختار را نشان دهدشهيد مطهر ي گاه ا-ج

: نويسدايشان مي

انـد كـه اصـالت    ها و گوسفندهايي است كه در يك جا جمـع جامعه انساني نه مثل درخت«

طبيعي و شيميايي است كه اصالت صد مركبصد در صد مال افراد و اجزا است و نه مثل يك 

اد انسان هم محو در كل و تابع كل هستند و هم از نوعي اسـتقالل در  افر. در صد مال كل است

انسـان  . خودش را تغيير دهـد » كل«تواند مي» جزء«لهذا اين . مقابل كل برخوردار و بهره مندند

كه تحت تـأثير و محكـوم محـيط خـودش     قادر است محيط خويش را تغيير بدهد، در عين اين

محيط خودش است و رنگ محيط خودش را دارد و هـم  انسان هم تحت تأثير و ساختة . است

از نوعي آزادي و اختيار و استقالل در مقابل محيط خـودش برخـوردار اسـت و حتـي قـدرت      

).   75: 1361؛ مطهري، 358: 21، ج1381همان، (» تغيير دادن آن را دارد

يه از مطالب فوق روشن شد كه در انديشه شهيد مطهري تغييـرات محصـول تعامـل دو سـو    

اگرچـه شـهيد مطهـري بـه عاميلـت و      . عامل انساني و ساختارهاي تاريخي و اجتمـاعي اسـت  

-طهـري بـا انديشـه جامعـه    ساختار توجه نموده است، ولي معناي اين سخن در انديشه شهيد م

از نظر جامعه شناسان تلفيق گرا عـامالن در درون سـاختارها بـه انجـام     . شناسان متفاوت است

نمايند نه خـارج از آن؛ در حقيقـت عامليـت و سـاختار از     ها مبادرت ميعمل همسو با ساختار

وزن همساني برخوردار هستند؛ تغييرات اجتماعي محصول رابطه دياليكتيكي عامليت و ساختار 

. اما در انديشه شهيد مطهري سر آغاز ايجاد تحول عامل است نـه سـاختارهاي اجتمـاعي   . است

از نظـر  . دهنـد مخـالف اسـت   تارهاي اجتماعي اولويـت مـي  ايشان با ديدگاه كساني كه به ساخ
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-سازند و نقش اصلي را عـامالن ايفـا مـي   ايشان ساختارهاي اجتماعي صرفاً زمينه را فراهم مي

كه اراده عامالن با ساختارهاي اجتمـاعي همسـو نباشـد سـاختارهاي اجتمـاعي      نمايند؛ تا زماني

متعدد به تقـدم نقـش عـامالن اجتمـاعي در سـاختن      ايشان در موارد . توانند اثر گذار باشندنمي

تاريخ ساخته «عقيده وي ه ب. جامعه و تاريخ و فرارفتن از ساختارهاي موجود توجه نموده است

اين معنا را شهيد مطهـري بـه   ). 513: 25، ج1386مطهري، (» انسان است نه انسان ساختة تاريخ

. ارز مي باشدشكل ديگري نيز بيان مي كند كه در آن نقش عامليت ب

كنـد و گـاهي بـد، بـرخالف     سازد، گاهي زمان خود را خـوب مـي  انسان زمان خود را مي«

انسان تاحدودي خالق زمان خويش اسـت و  . حيوان كه ساخته شدة زمان و محكوم زمان است

).43: 21، ج1381مطهري، (» حيوان صد در صد مخلوق زمان خويش است

پيش مي رود كه مي گويد اگر فـرد در تحـوالت تـاريخ    در اين مسير شهيد مطهري تا آنجا 

. نقش نداشته باشد آن فرد عمالً وارد جريان تاريخ نشده است

يك فرد اگر در تاريخ زمان خودش عامل مؤثري نباشـد و نقـش مـؤثري نداشـته باشـد و      «

ـ . آينده را نسازد، او عمالً وارد در تاريخ نيست و نبوده است هـا و  ونهميشه در روي زمين ميلي

شـوند، در  ها وارد تـاريخ نمـي  كنند ولي اكثريت اين انسانمثل حاال ميلياردها انسان زندگي مي

). 285-284: 25، ج1386مطهري، (» شوندتاريخ گم مي

مطابق عبارت فوق، انسانيت انسان به اين وابسته است كه وارد تـاريخ شـود و در تغييـرات    

اين سخن اين است كه انسان قدرت ايجاد تغيير در تـاريخ  آن نقش آفريني نمايد؛ الزمه منطقي 

كند اين است مطلب ديگري كه مدعاي فوق را تأييد مي. را دارد و گرنه اثر گذاري معنا نداشت

كه شهيد مطهري ميان تكامل طبيعي و زيسـتي و تكامـل اجتمـاعي و تـاريخي تفكيـك نمـوده       

. شـود ارادي است و از طريق وراثت منتقل مـي از نظر ايشان تكامل طبيعي امر كامالً غير. است

به همين خـاطر تكامـل تـاريخي بشـر از     . اما تكامل تاريخي و اجتماعي يك امر اكتسابي است

با توجـه  ). 510-509: 25، ج1386مطهري، (شود طريق تعليم و تعلم به اخالف خود منتقل مي

هـري انسـان تـابع محـض     شود كـه در انديشـه شـهيدي مط   به مطالب فوق به خوبي روشن مي
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سازد و آن را در جهت خوبي يـا بـدي راهنمـايي    چون انسان زمان را مي. تغييرات زمان نيست

).  44: 21، ج1381مطهري، (كند مي

سؤالي كه ممكن است به ذهن خواننده محترم خطور كند اين است كـه دليـل اهميـت دادن    

تـوان  مي رسد دليل اين اهميـت را مـي  نظربه . استاد به نقش انسان در دگرگوني تاريخ چيست

: نويسدمي. در نظريه انسان شناسي وي و اعتقاد استاد به اختيار انسان جستجو كرد

و از همين مجراي آزادي و اختيار، برايش امكـان نـوع   ) انسان(به دليل آزاد و مختار بودن «

كامـل فـردي   خاصي از تكامل هست كه تكامل اجتمـاعي تـاريخي اسـت، همچنانكـه نـوعي ت     

اختياري هم دارد؛ و به همين دليل هم برايش امكان رجعت و انحطـاط و انحـراف بـه چـپ و     

مطهـري،  (» كننـد راست هست، در صورتي كه حيوانات جبراً روي يك خط مسـتقيم سـير مـي   

). 613: 13، ج1380

يـد  درست است كه استاد مطهري به اختيار انسان و تأثير آن در تاريخ معتقـد اسـت ولـي با   

ها در تمام ادوار تاريخ به يـك ميـزان در تـاريخ    توجه شود كه از نظر شهيد مطهري همه انسان

تأثير گذار نبوده اند و نيستند؛ دليل آن هم تفاوت آنها در استفاده از قدرت اراده و اختيـار شـان   

عي انسان هاي ابتدايي در دوران كودكي قرار داشته و بيشـتر بـه محـيط طبيعـي و اجتمـا     . است

هاي نخستين بيشتر تحت تأثير بعد مادون خـود قـرار داشـته و    وابسته بوده اند؛ انسان در دوران

در فرايند رشد و تكامل تدريجاً از وابستگي انسان به محيط طبيعي و اجتماعي كاسته شده و به 

ر نوعي وارستگي كه مساوي است با وابستگي به عقيده و ايمان و ايدئولوژي، افزوده اسـت و د 

آينده به آزادي كامل معنوي يعني وابستگي كامل به عقيده، ايمان، مسلك و ايدئولوژي خواهـد  

منـد  انسان در گذشته به دليل مسلط بودن طبيعت بر وي كمتر از مواهـب طبيعـت بهـره   . رسيد

مطهري، (بوده است و به تدريج بر طبيعت مسلط شده و حد اكثر بهره را از طبيعت خواهد برد 

). 423: 24، ج1387

: داردوي در اين خصوص چنين بيان مي

اراده بشر ابتدايي بيشتر تحت تأثير محـيط طبيعـي و محـيط اجتمـاعي و طبيعـت حيـواني       «

خودش شكل گرفته و متأثر شده است، ولي ارادة بشر مترقي در اثر تكامـل فرهنـگ و توسـعة    
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يط طبيعـي و اجتمـاعي و غرايـز    هاي مترقي تدريجاً از اسارت محبينش و گرايش به ايدئولوژي

). 429: 24، ج 1387مطهري، (» حيواني آزادتر شده و آنها را تحت تأثير قرار داده است

ديدگاه شهيد مطهري در مورد نظم

نظم اجتماعي دومين موضوع مركزي است كه بايد از منظـر شـهيد مطهـري بـدان پرداختـه      

. و همانندي استاز نظر شهيد مطهري نظم محصول توأمان تمايز. شود

از نظـر اسـتاد مطهـري انسـان تكوينـاً بـه زنـدگي        :نظم مبتني بر تمايز و تقسيم كار. الف

زيرا اوالً انسان نيازهائي دارد كه جز از طريق اجتمـاعي زيسـتن از هـيچ راه    . اجتماعي نياز دارد

ه به عنوان يك ديگر تأمين نمي شود؛ مثل نيازهاي جنسي انسان كه تنها از طريق تشكيل خانواد

هاي انسان همسـاني وجـود نـدارد؛    منديثانياً ميان نيازها و توان. شوداجتماع كوچك ارضاء مي

هـا نيـز   مندي هاي انسانثالثاً توان. شان محدود هستندمندي هاينيازهاي انسان نامحدود و توان

تقسيم كـار و تفكيـك   از همين رو . متفاوتند و هر انساني استعداد انجام كارهاي خاصي را دارد

: شهيد مطهري در اين مورد مي نويسد. ها در جامعه يك امر ضروري استنقش

كه اگر چنـين شـده بـود    . ها از نظر امكانات و استعدادها يكسان و همانند آفريده نشده اندانسان«

ز هر كس همان را داشت كه ديگري دارد و همان را فاقد بـود كـه ديگـري فاقـد اسـت و طبعـاً نيـا       

هـا را از نظـر اسـتعدادها و امكانـات     خداونـد انسـان  . متقابلي و پيوند و خدمت متبادلي در كار نبود

جسمي و روحي و عقلي و عاطفي، مختلف و متفاوت آفريده است؛ بعضي را در بعضي از مواهـب  

ايـل بـه   بر بعضي ديگر به درجاتي برتري داده است و به اين وسيله همه را بالطبع نيازمند به هـم و م 

» .پيوستن به هم قرار داده و به اين وسيله زمينة زندگي به هم پيوستة اجتماعي را فراهم نموده اسـت 

). 146: 15، ج1384؛ همان، 93: 2، ج1366مطهري، : ك.و ر335: 2، ج1374مطهري، (

در مورد ديگر وي جامعـه را  . طبق عبارت فوق نظم مبتني بر تمايزات يك امر طبيعي است

در يك شـركت نظـم در   . شركت تشبيه نموده كه در آن هر فرد داراي نقش خاص استبه يك

در جامعه نيـز  . صورتي نهادينه مي شود كه عامالن در آن وظايف خود را به خوبي انجام بدهند

شـهيد مطهـري   . هاي اجتماعي از سوي عامالن اجتماعي استنظم محصول انجام درست نقش

:در اين مورد چنين مي نويسد
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زنـدگي  . ن نمايـد انسان موجود اجتماعي است و به تنهايي نمي تواند نيازهاي خود را تأمي«

سـهيم باشـند و يـك نـوع     هـا درآيد كه همه در وظـايف و بهـره  »شركت«بايد به صورت يك 

و » وظيفـه «ر كـس بـه طـور آزادانـه و بـه عنـوان       در ميان افراد حاكم باشد كه هـ »تقسيم كار«

تحقق چنين وضعيت در زندگي سالم اجتماعي در گرو . ... را انجام دهدوظايف شان»تكليف»

. 1)47: 2، ج1374مطهري، (» پايبندي كامل به قوانين و مقررات اجتماعي است

از نظر استاد مطهـري نيازهـاي انسـان تنهـا عامـل ايجـاد نظـم        :نظم مبتني بر روح جمعي . ب

» روح جمعـي «از نظر ايشان . حاكم بر جامعه است» روح جمعي«نيست، بلكه عامل ديگر ايجاد نظم 

ها و عواطف اعضاي يك جامعه است كه پس از شـكل  ها، خواستها، انديشهمحصول تركيب روح

مطلـب فـوق در   ). 337: 2، ج1374مطهـري،  (دهـد  گيري رفتار عامالن اجتماعي را نظم و نسق مي

: نويسدشان در تعريف جامعه مياي. تعريف استاد مطهري از جامعه به خوبي بيان شده است

اي از افراد انساني كه با نظامات و سنن و آداب و قوانين خاص به يكديگر پيونـد  مجموعه«

زندگي دسته جمعـي بـه معنـي    . دهندخورده و زندگي دسته جمعي دارند، جامعه را تشكيل مي

بلكـه زنـدگي   ... همجواري، زندگي در يك منطقه و اسـتفاده از يـك نـوع آب و غـذا نيسـت،     

يعنـي از طرفـي   : اسـت » ماهيـت اجتمـاعي  «اجتماعي به عنوان ويژگي انسان به معناي داشـتن  

ها ماهيت اجتماعي دارد و جـز از طريـق تقسـيم    ها، كارها و فعاليتها، برخوردارينيازها، بهره

ها در داخل يك سلسله سنن و نظامات ميسـور نيسـت؛ از طـرف    كارها، منافع و رفع نيازمندي

كنـد و بـه آنهـا وحـدت و     ها بر عموم حكومـت مـي  ها، خلق و خويها، ايدهديگر نوع انديشه

ها كه در جبـر يـك   به بيان خالصه جامعه عبارت است از مجموعه از انسان. بخشديگانگي مي

ها در يكديگر ادغام شده و در ها و آرمانها و ايدهسلسله نيازها و تحت نفوذ يك سلسله عقيده

). 332-331: 2، ج1374مجموعه آثار، (» ي مشترك غوطه ورنديك زندگ

يك امر انتزاعي نيست، بلكه داراي دنباله وجـودي  » روح جمعي«از نظر استاد مطهري، اوالٌ 

هاي مشترك وقتي نظم را در جامعه توليد مي كند كه در سطح انتـزاع بـاقي   يعني معرفت. است

. در عبارت اندكي تغيير داده شده است-1



هشتمسال مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد74

بـراي رسـاندن ايـن    » روح جمعـي «شايد تعبيـر  . ايدها نفوذ و رسوخ نمنماند و در روح انسان

ثانياً از نظر استاد مطهري رابطه نظم مبتني بر تمايز بـا نظـم مبتنـي بـر     . مقصود به كار رفته باشد

هرچه حجم جمعيت افزايش يابد به همان اندازه گستره ارتبـاطي  . روح جمعي ديالكتيكي است

در ميـان آنهـا   » روح جمعـي «سترش پيـدا كنـد   هرچه گستره ارتباطي آنها گ. شان بسط مي يابد

هرچه روح جمعي توسعه پيدا نمايد الگوي نظم واحد در جامعـه نهادينـه مـي    . توسعه مي يابد

طبق عبارات فوق در انديشه استاد مطهري نظم مبتني بر روح جمعـي هماننـدي در طـول    . شود

-عامالن انساني را مجبـور نمـي  ثالثاً نظم حاكم بر جامعه هيچ وقت . نظم مبتني بر تمايز نيست

). 346: 2، ج1384مطهري، (شود كند؛ زيرا فرد به صورت كامل در نظم اجتماعي ذوب نمي

جمع بندي و نتيجه گيري

: با توجه به مطالب اين نوشتار، نتايج زير قابل طرح است

ايـن  ايدة تعامل عامليت و ساختار شهيد مطهري را مي توان جزء نوع آوري هاي فكري -1

چرا كه در زمان او و قدرت انديشة ماركسيسم كه صرفاٌ برجامعه . متفكر بزرگ به حساب آورد

و ساختارهاي آن تأكيد مي كرد، اين موضع گيري مستقل بود كـه خـود توانسـت و مـي توانـد      

. راهگشاي بسياري از تحليل ها باشد

تـاريخ بـه دنبـال تبيـين     جامعه شناسي تاريخي به مثابه محصول تلفيق جامعه شناسـي و  . 2

اين رشته اگرچه پس از جنگ جهـاني دوم بـه عنـوان يـك رشـته      . تغيير و نظم اجتماعي است

هاي آن به دليل اهميتـي كـه دارد در ميـان دانشـمندان در     مستقل مطرح شده است، ولي پرسش

عصـر  ادوار مختلف تاريخ مطرح بوده است؛ از دانشمندان يونان باسـتان گرفتـه تـا دانشـمندان     

در اين نوشتار ديدگاه شـهيد مطهـري بـه    . حاضر، هر كدام از منظر خاصي به آن پاسخ داده اند

. عنوان يك متأله و فيلسوف در پاسخ به پرسش تغييرو نظم بررسي شده است

هاي داده شده به پرسش نظم و تغيير به سه سنت نظري قابل دسته بندي است؛ مجموع پاسخ. 3
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انگارد؛ را به عامليت داده و نقش ساختارهاي اجتماعي را ناديده مييك دسته نظريات اصل 

هاي اجتمـاعي يـا بـه اعتبـاري بـه سـاختارها داده و جايگـاه        ديدگاه دوم اصالت را به واقعيت

.گيردعامليت را ناديده مي

ديـدگاه سـوم بيشـتر در ميـان جامعـه شناسـان       . ديدگاه سوم تلفيق دو ديدگاه پيشين است

شهيد مطهري در پاسخ به سؤال جامعه شناسي تاريخي همزمان به نقش عامليت و . مطرح است

. ساختار توجه نموده است

در جامعه شناسي تاريخي شهيد مطهري هم به بعد ايستايي جامعه و هم به بعـد پويـايي   . 4

از نظر ايشان بعد ايستايي جامعه موضوع تاريخ علمي يـا جامعـه شناسـي    . آن توجه شده است

. ستا و بعد پويايي جامعه موضوع فلسفه تاريخ يا جامعه شناسي پويا استاي

فطـرت بـه   . كنـد شهيد مطهري تغيير و نظم را بر اساس فطرت و اختيار انسان تبيين مـي . 5

نتيجـه اصـل دادن   . ترين اصل انساني شناسي، بنيان جامعه شناسي تاريخي ايشان استمثابه مهم

: اعي چند مطلب بسيار مهم استفطرت در تبيين تغييرات اجتم

به دليل هدفمند بودن تاريخ، جهت گيري تغييرات اجتماعي رو به تكامل است؛ منتهـا  . الف

نه در تمام لحظات تاريخ، بلكه مجموع جامعه ها در مجموع زمانها رو به تكامل است نه اينكـه  

).44: 1385مطهري، (هر جامعه اي در هر زماني 

كالن و شـكل گيـري ادوار مختلـف در تـاريخ فطـرت اسـت؛ فطـرت        علت حدوث تغييرات. ب

لذا تـا انسـان، انسـان اسـت، تحـول در حيـات او نيـز        . كندهمواره انسان را به سوي تكامل هدايت مي

.وجود دارد

البته از نظر ايشان نقـش عامـل مقـدم    . هم ساختارها و هم عامل كارگزاران تغيير هستند. ج

ايشان به دليل برخوردار بودن انسان از فطرت در اين مـورد بـا   . ستاست؛ چون داراي اختيار ا

. هر گونه جبر گرايي مخالف است

در انديشه ايشان اصالح اجتماعي و تالش عامالن اجتماعي در جهت رهبـري تحـوالت   . د

ها است كـه تـاريخ را بـه    انسان. ها خود سازنده تاريخ استتاريخ بسيار مهم است؛ چون انسان

. كند نه تاريخ انسان رابي يا بدي راهبري ميسوي خو
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از نظـر  . ايشان نظم را مانند تغيير بر اساس خصوصيات فطري انسان تبيين نمـوده اسـت  . 6

.وي نظم معلول ماهيت اجتماعي نيازهاي انسان و شكل گيري حيات جمعي فرا فردي است

غييـرات در تمـام جوامـع    هـا از فطـرت مشـترك، پايـان ت    خوردار بودن انساندليل بربه . 7

جوامع ذاتاً داراي سرشت مشترك است؛ چـون اسـاس آن فطـرت انسـاني     . همسان خواهد بود

. است كه مشترك مي باشد
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