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 چکیده
ع بشر ومایه تعالی جامعه است.   ، مبداء مشترک ارزش«فطرت» که آیا فطریات  اماهای انسانی در نو این 

ع انسان بر زمینه سازی ظهور نیز مؤثراست یا نه؛ با تحلیل دیدگاه و قیاس ددر قالب  های استاد مطهری نو
کنار اختیار،منطقی، قابل تبیین است.  که فطرت سالم در  به سوی  بشر را حاصل قیاس اّول آن است 

رت، به عنوان یکی از همین فطکند و براساس قیاس دوم،   های جامعه مهدوی هدایت می  ویژگی
هد بود و این اباقی خو غالب و ، در منطق قرآن هنگام تضاد حّق و باطل، همواره اصیل و«حق»مصادیق 

گاه از مسیر هی نیز مشهود است. های اال  سنتامر درآیات و گرچه  منحرف  درستفطرت و احکام آن، 
سازی تحقق جامعه جهانی مهدوی نقش مثبتی خواهد داشت.  شود؛ اما اصیل و ماندنی است و در زمینه

کتابخانه گرد آوری و به روش توصیفی  مقاله حاضر به شکل   ن شده است. تحلیلی بیا -ای 

کلیدی  : جامعه، تکامل، تکامل اجتماعی، فطرت، جامعه مهدوی. واژگان 
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 مقدمه
اعتقاد به ظهور منجی در دین اسالم، با نام مهدی موعود؟جع؟ پیوند دارد و منابت متعددی 

کتاب  ، نوشته شیخ صدوق «کمال الدین وتمام النعمه»درباره ایشان نوشته شده است؛ از جمله 
کرده  که یکی از ح  مصادر منحصر به فرد در مورد مهدویت است و موضوعات وشبهاتی را مطر

کتاب  کامل سلیمان در دو جلد «یوم الخالص فی ظل القائم المهدی؟جع؟»است و یا  ، نوشته 
کتاب سه جلدی  که از نظر جامعیت و نگاهی جدید به برخی روایات، قابل توجه است. نیز 

که با بهره  اهلل لطم ، نوشته آیت«ی عشر؟جع؟منتخب االثر فی االمام الثان» گلپایگانی  اهلل صافی 
گرانسنگ ومهم  390گیری از  منبت معتبر شیعه وسنی طبت شده است. آثاری از این دست، 

، از اهداف مورد نظر «عوامل زمینه ساز ظهور»ها، توجه به   هستند؛ اما در نگارش بسیاری از آن
گرفته نبوده است و پیگیری این هدف را اند. برخی از   دسته دیگری از منابت اسالمی بر عهده 

عوامل زمینه ساز و مرتبط با ظهور، همچون خانواده، حکومت، مدیریت اسالمی، اخالق و 
گرفته گفته مورد توجه قرار  اند. در این میان، نقش فطرت، به دلیل مؤلفه  فطرت، در آثار پیش 

ع بشر، از اهمیت خاصی برخو ردار است و در بسیاری از آثار اسالمی به آن اشاره شده مشترک در نو
که فقط چند نمونه از آن کتاب   است  ، از «خط امان در والیت صاحب الزمان؟جع؟»ها عبارتند از: 

کاشانی؛  اهلل ناصر مکارم شیرازی؛ مقاله  ، از آیت«حکومت جهانی مهدی؟جع؟»محمد امامی 
نقش فطرت »شته علی اصغر جعفری ولنی، و مقاله ، نو«نقش فطرت در حرکت استکمالی انسان»

، نوشته شمس اهلل مریجی، اصغر «در تکامل اجتماعی از دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مطهری
رو   اسالمی تنها و حسین اسدی. ولی رویکرد این آثار در مقوله فطرت، با یکدیگر و با مقاله پیش

گرایش متفاوت است. رابطه فطرت و مهدویت، در بیش های فطری بشر به   تر آثار موجود، به 
صلح و عدالت و انتظار عمومی برای ظهور مصلح بزرگ جهانی ناظر است. مقاالت یاد شده و 

ها نیز نهایتًا به نتیجه قیاس اول موجود در مقاله حاضر نزدیک هستند و به   موضوعات شبیه آن
و « مدینه فاضله»شه افالطون نیز به یای غرب و در اندیدن درجامعه مهدوی اشاره ندارند. 

ها جایگاهی ندارد.  راهکارهایی برای ایجاد آن توجه شده است؛ اّما فطرت انسانی در این دیدگاه
که نقش زمینه ساز فطرت  در نهایت، وجه تمایز نوشتار پیش کارهای مشابه آن است  رو از سایر 
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ای استاد مطهری در قالب دو قیاس ه گیری مدینه فاضله مهدوی را با تحلیل دیدگاه در شکل
ها را   تواند انگیزه توجه به فطریات بشری و تربیت آن  کند و می  منطقی، به شکلی علمی اثبات می

کند. این دیدگاه با آیات قرآن سازگار است  در مسیر درست برای رسیدن به جامعه مهدوی تقویت 
کنده استاد مطهری را در این زمینه، و دیدگاه ای جدید تبیین  گونه به شکلی منسجم و به های پرا

 کند.  می

 . مفهوم شناسی1
ک مفهومی در اصطالحات مورد بحث؛  در ابتدا برای انتقال صحیح معانی و رسیدن به اشترا

که این مفاهیم عبارتند از: باید بعضی از مهم   ترین مفاهیم اصلی این نوشتار تبیین شوند، 

    :تکامل اجتماعی . 1-1
که  ؛تفاوت دارد «اجماع»با  ،رو  ایناز  فتراق وا ضّد  اجتماع: .1-1-1  جمت  ،قوم« اجماع»چرا 
گر چه از ه ؛ات استیها در آرا و نظر  آن گر چه در آرا و  ؛هاست  در بدن« اجتماع»م جدا باشند؛ ولی ا ا

کلمه (. 318-314، ص4: ج1375طریحی، ) ات مختلم باشندینظر در « هجامع»و « اجتماع»دو 
کار ممعنا در یک رسی معمواًل فا فصیح را بعضی « جامعه»ه معنای ب« اجتماع»البته  .روند  یبه 

(. جامعه در فارسی با 877و 178، ص1: ج1386ولی بسیار متداول است )معین،  ؛دانند  نمی
که در لغت عرب استمترادف در عربی « َجمت»کلمه  اسم لجماعة »، یعنی «جمت»؛ چرا 
کلی می(. 53، ص8: ج1414 )ابن منظور،«الناس که بتوان   به نحو  که در هر مورد  گفت  توان 

گروهی از مردم  کرد« جهت وحدتی»و « وجه جامت»برای  گروه « جامعه»اطالق لفظ  ؛اعتبار  بر آن 
گر .رواست که بر روی زمین به سر می  همه انسان حال ا جامعه »باشند، مورد نظر  ،برند  هایی 
گرد هم ،البته در جامعه (.21ص: 1379مصباح یزدی، ) شود  نامیده می «بشری بودن  فقط 

ک نیست و به تعبیر که   ای از انسان  است از مجموعهدیگر، جامعه عبارت  مال سلسله بر اثر ها 
زندگی دارای در یکدیگر ادغام شده و  ییها  ها و آرمان  ها و ایده  نیازها و تحت نفوذ سلسله عقیده

که (.331، ص2: ج1378)مطهری، هستند  یمشترک همه جوامت  نکته قابل توجه این است 
تر و  خود جزئی از یک نظام بزرگ ،یعنی هر جامعه ؛انسانی دارای نظامی جهانی هستند
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که جامعه شنا گیرتراست  (. 83: ص1369 نامند )لنسکی،  می« نظام جهانی جوامت»سان آن را فرا
های جهانی بودن نظام آن جدا   ز خصوصیتتوان ا  را نمی« جامعه بشری»عبارت  ،بنابراین
 دانست.

کمل« کمل»از ریشه تکامل: . 1-1-2  ، ص 11: ج1414)ابن منظور،  «التمام»، به معنای و 
کمال رفتن  و (599 ؛ 767ص ،1: ج1385 ،ا)دهخداست در فارسی به معنای تمام شدن و رو به 

لسفی نیز به اندراج یک اصطالح ف در .(451: ص1377 عمید،و  825، ص1: ج1386 ،عینم
(. تکامل در 332: ص1414 گویند )صلیبا،  می« تکامل»ن، پدیده جدید در نظام نفسانی پیشی

کار میدر دو شکل نزدیک به هم  ،عرف امروز دیگری  و است« اشتداد وجود»که یکی رود  به 
کامل به جای ناقص که در تحلیل فلسفی، حقیقت  در .جانشینی  ماده که از « تکامل»حالی 

جانشینی  تشکیکی است ومفهومی گردد و   بر مینهایت امر به اشتداد وجود  ، دراست« الکم»
که آمده  چنان ؛(795-783ص ،13ج :1378 ،مطهری :ک.کامل به جای ناقص نیست )ر

ع فی ذاته او فی صفاته...»است:   (.81ص :1412 سید شریم،ر)می« الکمال: مایکمل به النو
ای بعد از تمام شدن اجزا   بهمرت ،کمال و دو مفهوم متفاوت هستند« کمال»و « تمام»، بنابراین

کیفیات محقق می است و نات دیگری به آن اضافه  ؛شود  در  که خصوصیات و محّسَ یعنی وقتی 
   (.113ص ،10ج :1360مصطفوی، :ک.)ر شود

به اجتماع و  کهمورد نظر است؛ یعنی تعالی و اشتدادی « تکامل اجتماع»مفهوم  در معناهمین 
از دیدگاه ما، این تکامل اشتدادی جامعه در امور مختلفی قابل  همگان بستگی داشته باشد.

گون تسلط بر طبیعت،   رؤیت است؛ مثل تکامل در فنون و صنایت و ابزار، تکامل در جنبه گونا های 
گاهی گرایش  قوانین، علوم وآ کمی دقت مش  ها و یا عواطم و  که   خص میهای انسانی. اّما با  شود 

شود، بلکه اشتداد و تکامل حقیقی، تنها  هیچ یک از این امور، فی نفسه دچار اشتداد و تعالی نمی
ها، در ظاهر اجتماع نیز تحّوالتی در   شود و به تبت تکامل آن  های جامعه محقق می  در انسان

که در میان امور مربچافتد؛   فنون، ابزار، قوانین و علوم اتفاق می وط به اجتماع انسانی، تنها را 
کامل که در واقعیت خودش به یک درجه  رسد و حرکت رو به تعالی   تر جوهری می انسان است 

کامل به  دارد و آنچه در امور دیگر اتفاق می جای ناقص است و   افتد، پیشرفت و یا جانشینی 
که این امور همیشه با . البته باید توجه داشآید  ها به وجود نمی  مفهوم حقیقی تکامل در آن ت 
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که ؛یکدیگر توازن ندارند گر انسان از جنبه  )مثاًل( یعنی چنین نیست  علمی پیشرفت داشته ا
، 15ج: 1378مطهری،  :ک.لزومًا از جنبه انسانی هم پیشرفت داشته یا نداشته باشد )ر ،باشد

 (.796-795ص ،13ج و 674ص
که پیامبر نی ، جامعه آرما«جامعه مهدوی»  . جامعه مهدوی:1-2 اسالمی است؛ چنان 

؟جع؟[ بهترین دولت مهدی]دولت حق »د: نفرمو خدا؟لص؟ به حضرت علی؟ع؟
ها و نمونه   گیر آنت پیامبران و تبلیغات مستمر و پییعنی محصول تمام زحما؛ .«1هاست  دولت

کامل و عبادت خالی از شرک اتّم  کمیت توحید و امنیت  که یابد   در زمانی تحقق می حا
 ،14: ج1374 ،مکارم شیرازیظاهر شود ) ؟لص؟آن سالله انبیا و فرزند پیامبر اسالم ؟جع؟؛هدیم

که  مگر این ،ماند  جایی در زمین نمی گیرد و  غرب عالم را فرا می این جامعه، شرق و (.531ص
در این جامعه، پیروزی نهایی  .(172: ص1388)سلیمیان،  خیزد  دی از آن بر میگلبانگ محّم 

های   ایمان اسالمی وارزش وافتد  میظلم اتفاق  ستیز و صلح و عدالت بر نیروی باطل و حق و
کامل و که آیات قرآن به این آرمانی  د شد ونخواه همه جانبه مستقر انسانی به صورت  است 

 خیر و حکمت و عقل و مقرون به عدل واست دولتی  . دولت مهدوی،اند هآن نوید دادتحقق 
 ،24ج :1378 جهانی )مطهری، وحدت عمومی و آسایش و رفاه و امنیت و سالمت و سعادت و

ک: .)رشود  وصم جامعه مهدوی در روایات بسیاری مالحظه می .(362ص ،3جو  405ص
 .(462ص :1390 طبرسی،

گونه معنای حالتی از خلقت است وبه « فطرت»  .  فطرت:1-3    خلقت قرار  ای از  سپس برای 
فطرت، ماده  .(380ص ،3ج :1375 )طریحی، کند  ن حق را قبول میکه خصوصًا دی داده شده

ابداع شیء به شکلی  یعنی ایجاد و ،«فطَره اهلُل الخلق»شکافتن از طول است و معنای به « فطر»
که اضافه شود، همان نیرو و «اهلل»کاری باشد و وقتی به اجرای که آماده  در انسان  توانی است 

که در برای  . (640ص :1412 )راغب اصفهانی، آیات آمده، تمرکز داده شده استشناختن ایمانی 
 ،پس .به معنای پدید آوردن از عدم محض است ،«فطر»که ماده  است عالمه طباطبایی معتقد

که فطرت را به معنای ای ایجاد صورت از ماده  ،«ق  َخل  »چون  ؛درست نیست ،اند  گرفته« خلقت»ن 
__________________________________   

 (.966، ص2لی، کاا  سلیم بن قیس اللاللی،  لعلی؟ع؟: دوله الحق اّبر الدول: )سلیم بن قیس، هال -اهلل؟لص؟ رسول-قال .1
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کلمه فطرت را اولین دیدگاه استاد از . (443ص ،10ج :1374 )طباطبایی، است مطهری، ظاهرًا 
کار برده و َ قرآن ای ندارد. در  قبل از قرآن سابقه بار قرآن درباره انسان به  ِهََ>ِفْطَرت  تيَالل َ

ََفَطَرَََال َ
َ اس  که انسان دارای ویژگی (.30)روم:  َعَلْيها<َالن َ در  واست هایی در اصل خلقت   به آن معناست 

که عوامل خارجی ؛برای پذیرش دین حق آمادگی دارد سرشت خود و قسری او را از  مگر این 
کنند. فطرت با  کاربرد دارد، و با   که معموال در بی جان« طبیعت»راهش منحرف  که « غریزه»ها 

کار می بیش « غریزه»رود؛ متفاوت است. فطرت، مختص انسان و از   تر در مورد حیوانات به 
گاهانه ریزه، در حدود مسائل ماّدی و فطریات، به مسائل خاص انسانی، یعنی تر است. غ  آ

کلمه در ،پس .(466-451ص ،3: ج1378 شود )مطهری،  میماورای حیوانی مربوط   مراد از این 
که در روح انسان به آیات قرآن، خلقت اولیه اال هی و هدایت تکوینی به سوی حقایقی است 

 .  (147ص ،1ج :1426 ،)مکارم شیرازی ودیعت نهاده شده است

گفته شد، مشخص می که این مقاله برای بررسی زمینه  بنابرآنچه  های فطری تکامل   شود 
گویای  که  جامعه بشری به سوی جامعه مهدوی؛ باید شواهدی از فطرت انسانی را در نظر بگیرد 

زیرا چنان  تعالی حقیقی افراد انسان و آمادگی ایشان برای مدینه فاضله جهانی مهدوی باشند؛
ها میّسر است و از سوی دیگر، جامعه   که مالحظه شد تکامل حقیقی جامعه تنها با تکامل انسان

رو، برای سنجش   هاست. از این  آرمانی و جهانی مهدوی نیز تبلور تعالی حقیقی بشر در تمام عرصه
 تکامل انسان، ابتدا باید معیاری در دست باشد.

 و اجتماعحقیقی تکامل فرد  معیار . 2
های   شود نگرش  ها درباره حقیقت وجود انسان و هدف از زندگی او؛ سبب می  تفاوت دیدگاه

کمال و تعالی حقیقی و سعادت انسان که در این میان، ما دیدگاه   مختلفی درباره  گردد  ها ایجاد 
 .بیند  جا را می ر زمینه تکامل انسان، اسالم، تک ارزشی نیست و همهدگزینیم؛ زیرا   اسالم را بر می

 ؛اند  مکتب اجتماعی و مکتب آزادی دیده ،مکتب محبت، مکتب قدرت فالسفه، عرفا،آنچه را 
د )ر.ک: مطهری، ها ندار  ضعم هیچ یک از آنوجوه  ،اسالم بهتر دیده است و در عین حال

کتاب (. 322، ص23: ج1378 کامل»استاد مطهری در  با نقد دیدگاه سایر مکاتب، « انسان 
ح دادهدی کمال انسان شر که می  دگاه اسالم را درباره  کرد:   اند   توان  آن را چنین خالصه 
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کرده است؛ زیرا آن   هر مکتبی در دنیا، در مورد ارزش . پیوند با خدا:2-1  های انسانی بحث 
مکتب دردی ماورای دردهای عضوی تشخیص داده است. از منظر اسالم این درد، درد خدایی 

گر  که ا کنارهای اشتباه از جلو چشم   پردهاست  کند )همان،   میپیدا  رود، معشوق خود را انسان 
 بخشد و  های معنوی انسان را شفا می  درد پس عشق به معبود حقیقی از نظر اسالم، .(147ص

 .او خواهد بودتکامل  مایه آرامش و
یعنی  ؛توازن اوست و کمال انسان در تعادل ،اسالماز دیدگاه  . رشد متوازن استعدادها: 2-2

انسان  .(112ص )همان، متوازن رشد دهد به طور متعادل وو همراه  را همه استعدادهای خود
گرا و گرا، طبیعت  گرا، دل  گراست کامل قرآن، انسان عقل  از  ،(. پس225ص )همان، جامعه 

که انسیکی ددیدگاه استاد مطهری،  ان به همه یگر از معیارهای تکامل انسان در اسالم، آن است 
ها و بی توجهی به برخی دیگر   استعدادهای خود اهمیت دهد و از پرورش یک جانبه برخی از آن

که هدف مشترکی برای آن کند و این، زمانی امکان پذیر است   ها قابل تصور باشد.  خودداری 
گرایش 2-2 گرایشبرخی از مکاتب بشری  ها:  . رشد صحیح  هایی خاص در انسان   ، 

گرایش  رت، آزادی و یا محبت را مایه تکامل او میهمچون قد ها در   دانند؛ اما از منظر اسالم، این 
که در مسیر صحیح و در سایه توجه به خدا رشد یابند. پس،  صورتی سبب تکامل انسان می  شوند 

کرده است؛ ولی نه قدرت نیچه اسالم که از آن،   به قدرت و قّوت نیز دعوت  ای، بلکه قدرتی 
عالی مهربانی و رحم و شفقت و احسان برخیزد. محبت و خدمت به مردم نیز مهم است؛ صفات 

های دیگر انسانی قرار   ولی اسالم با انحصارش مخالم است و این خدمت باید در مسیر ارزش
گر به این  ؛آزادی خوب است ،اسالمدیدگاه (. از 288- 260گیرد )همان، ص که معنا ولی ا باشد 
کمال انسانی است. در اسالمانسان حتی از خو کمال خودش هم آزاد باشد، ضد  وابستگی  ،دش و 

ولی وابستگی به آنچه  ؛به یک ذات بیگانه با خود، موجب مسخ ماهیت انسان و سقوط اوست
وابستگی به خود است. در بلکه نیست،  ای کمال نهایی انسان است، وابستگی به امر بیگانه

که علت فاعلی و  چرا ؛به یک شیء مغایر با ذات انسان نیست اسالم تعلق انسان به خدا، تعلق
تر است و فلسفه عبادت این   مبِدع هرشیء، مقّوم ذات آن شیء و از خود آن شیء به او نزدیک

که انسان خدا را بیابد تا خودش را بیابد )همان، ص  (. 314- 311است 

که در نهایت، معیار اسالم ب  بر این اساس، به نظر می رای تکامل حقیقی انسان، از دیدگاه رسد 
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که در سایه آن استعدادها وگرایش  استاد مطهری، به ایمان به خدا و پیوند با حق بر می های   گردد 
گر چنین  تحولی در انسان روی انسانی نیز به طور متوازن و متعادل و صحیح رشد یافته باشند و ا

اشتداد و تعالی  ،ق خواهد شد. ازسوی دیگرمکاتب نیز محقتر  بیشدهد، تکامل فردی مورد نظر 
َاهللَفرماید:   و میکند  میو قرآن نیز این حقیقت را تأیید را نیز در پی دارد افراد، تکامل اجتماع  >ان َ

واَماِبأنُفِسهم< ر رماَِبقوٍمَحت یَیغی  کلی  مسئولّیت ،(. در نگاه قرآنی12)رعد:  لاُیغی  تغییر وضعیت 
گر افراد قومی به دنبال دستیابی به جامعه آرمانی و مطلوب خود   اجتماع، برعهده انسان هاست و ا

کنند  .هستند، وظیفه دارند در سراسر زندگی فردی خود، به اصالحاتی اساسی اقدام 

 استنتاج منطقی . 3
کنار هم در قالب یک استنتاج منطقی  کلی را  از این پس، برای پاسخ به سؤال مذکور، دو مقدمه 

که صغرای آن بر   در نظر می کبرای آن بر« فطرت انسانی»گیریم   استوار است:« منطق قرآن»و 

کماالتمقدم.  3-1    ه اول :  زمینه فطری و تداوم 
معنا ... به این و« کانتی»و « دکارتی»خالف مفهوم بر ،در مفهوم اسالمی آن «نظریه فطرت»

که انسان از بدو تولد پاره گرایش  نیست  کات یا  یا به داراست ها را بالفعل   ها و خواست  ای از ادرا
از قبیل  ،شود. همچنین نظریه منکران فطرت  ، با عقل و اراده بالفعل متولد میتعبیر فالسفه

گزیستانسیالیست  مارکسیست گروهه  ها و ا انسان  ،ها  ا در نگاه اسالمی اشتباه است؛ زیرا از نظر این 
اما در  ؛هر نقشی به او داده شود، بی تفاوت استپذیرا و منفعل محض است و ، در آغاز تولد

که انسان در آغاز تولد ،مفهوم اسالمی ه و امکان استعدادی بالقو ،نظریه فطرت به این معنا است 
کمک شرایهای خاص است و نیرویی درونی  گرایشها و   یک سلسله دریافتخواهان  ط )با 

گر   بیرونی( او را به آن سو سوق می که به فعلیت شایسته خ ؛ه آنچه بالقوه داردببرسد دهد و ا ود 
گر نرسد، در مرحله   مینامیده « انسانّیت»  است، باقی مانده «حیوانّیت»شود، رسیده است و ا

فطریات انسان در دو  (.314، ص2: ج1378 های وحشی و بدوی )مطهری،  مانند برخی انسان
هایی مختلم  ی فطری، دیدگاهها  هاست. در بخش شناخت  «خواست»ها و »  شناخت»قسمت 

که بتواند  که وقتی فرزند انسان به حدی رسید  وجود دارند؛ ولی از دیدگاه قرآن به این معنا است 
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کند، تصدیق آن ل نیاز ندارد.   اموری را تصور  ها برایش فطری است؛ یعنی به آموزش و استدال
ماند. در ناحیه   چیزی باقی نمی« شک مطلق»ها فطری است؛ و ااّل جز   اصول اولیه تفکر در انسان

ع جسمی و روحی هستند. خواست  های فطری نیز این خواست  خواست های جسمی صد   ها دو نو
های روحی،   گویند؛ ولی خواست  می« امور غریزی»ها   اند و معمواًل به آن درصد به جسم وابسته

گرا که اواًل با خود  یشمثل میل به حقیقت، هنر و پرستش، به جسم مربوط نیست. این  ها 
که در تمام  گاهانه دارند؛ اموری هستند  محوری قابل توجیه نیستند و ثانیًا شکل انتخابی و آ

ک و معیار انسانیت و مافوق حیوانی شناخته می  مکتب ها، ما فعاًل   شوند و از آن  های جهان، مال
که عبارتند از:   پنج مقوله را می گر2. حقیقت جویی، 1شناسیم  . 3ایش به خیر و فضیلت، . 

گرایش به خالقیت و ابداع، 4گرایش به جمال و زیبایی،  گرایش به عشق و 5.   پرستش )همان،. 
های انسانی با فطرت انسان   ارزش ،پس .(12، ص1ج: 1412و سبحانی،  474-502ص ،3ج

: 1378 )مطهری، حقیقتی مقدس برای میل به تعالی نهفته استانسان و در سرشت اند  مطابق
که این استعدادها به فعلیت برسند، می (514ص، 3ج تواند معیار تکامل انسان   و بسته به میزانی 

کید بسیار  ایشان  به تأثیر فطرت بر زمینه .باشددر نظر استاد مطهری  سازی تکامل نسل بشر، تأ
کرده دان اسالمی نیز است. این نگرش در دیدگاه سایر اندیشمن   دارد و در موارد متعدد به آن اشاره 

کّلی مالحظه می گانه به شکل  که حرکت تکاملی تاریخ را بر مبادی سه  ای استوار   شود؛ چنان 
کمال  دانسته که عبارتند از: الم( فطرت  جوی انسان؛ ب( برخورد میان حق و باطل در نهاد   اند 

کاشانی،)اما حوادثها در روند پر فراز و نشیب   انسان و جهان؛ ج( رشد و تکامل عقل  :1386 می 
 .(291، ص1ج

کید بر اثر نیز در این مقاله کمالی بشر، در زمینه فطری از این پس، با تأ در قالب چند نکته  سیر 
که فطرت به دلیل ثبات در نوع بشر، ابزار مناسبی برای سنجش تکامل است و به   ثابت می کنیم 

کمال الیتناهی و همه جانبه و ا عطای هویت یگانه به جوامت دلیل هدایت انسان به سوی 
 باشد:   بشری؛ زمینه مناسبی برای ایجاد جامعه جهانی مهدوی می

 ثبات فطریات درنوع بشر .  3-1-1
ح می  از آن که سنجش هر تکاملی به معیاری ثابت نیاز دارد، این سؤال مطر کجا   جا  که از  شود 
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و تغییر نکرده است؟ تکامل، مطلق معلوم فطریات بشر در طول تاریخ، در همه افراد، همین بوده 
که نوعی تکامل   تغییر نیست و معیار می خواهد؛ یعنی شیء باید آنچه را در مرحله قبل داشته، 

کامل  تر و افزون مرحله بعد به نحو بیشاست؛ همان را در  تکامل،  ،تر داشته باشد. پس  تر و 
گر ما اصول فطری را  ( و538ص ،3ج :1378 خواهد )مطهری،  وحدت مسیر و معیار ثابت می ا

ع بشر بدانیم، آن وقت تکامل بر مبنای آن گر برای  و ؛یابد  ها مفهوم می  اصولی ثابت در نو ااّل ا
چیزی جز صرف تغییر نیست. ثبات  ؛تکامل وحدت مسیری در طول تاریخ قائل نباشیم

ع انسان، ابتدا در قرآن قابل مشاهده است که  ؛استعدادهای فطری نو کریمقچنان   رآن 
هَِلَخْلِقَََتْبدیَلََلاَ...> فرماید:  یم یعنی  ،عالمه طباطباییاز منظر این جمله  ( و30روم: ) <الل َ

که سودها و که از روح و هایش نسبت به بنیه و  زیان انسان، نوع واحدی است  بدن  ساختمانی 
ه تعبیر استاد مطهری، ب. کند  افراد مختلم، تفاوت پیدا نمی درو زیان مشترکی است  دارد، سود و

فشار  امور فطری با تحمیل و فطرت و ،پس شناسد.  برای همه مردم می «فطرت اهلل»قرآن دین را 
گیر و شود و  زایل نمی  ،3ج :1378 مطهری، ؛179ص ،16ج :1390 )طباطبایی، همگانی است فرا

که آفری  اموری را می و (26ص :1378 جوادی آملی،و  603ص نش موجودی توان فطری دانست 
ع، در همه افراد آن نوع یافت میداشته باشد اقتضای آن را شود، هر   . بنابراین، فطریات یک نو

ها در شدت و ضعم متفاوت باشد. امور فطری، در طول تاریخ ثابت هستند و   کیفیت آن چند
که فطرت موجودی در برهه ای   ای از تاریخ اقتضای خاصی داشته باشد و در برهه  چنان نیست 

که مقتضای آفرینش موجودند به تعلیم و تعّلم نیازی  دیگر، اقتضایی دیگر. این امور از آن جهت 
 :1378 است )مصباح یزدی،ها نیازمند آموزش   ندارند؛ هر چند تقویت و جهت دادن به آن

ع اموری ثابت هستند همه افراِد این  که فطریات انسان، در (. نتیجه این45ص معیاری  ونو
گروهی فکر می  برای سنجش تکامل افراد بشر در انسانیت به حساب می ثابت که   آیند. البته  کنند 

گرمعیارهای انسانیت را ثابت بدانیم، انسان را ثابت دانسته که چنین نیست؛   ا ایم؛ در صورتی 
گر مدار و مسیر حرکت ثابت باشد )مثل مسیر معین حرکت سفینه به سوی ماه( غیر از این  یعنی ا

که متحرک بودن انسان را با اس کسانی  که متحرک )سفینه(، متحرک نبوده و ثابت باشد و  ت 
کرده  متزلزل بودن معیارهای انسانیت یکی دانسته گر ما معیارهای   اند؛ اشتباه  اند. بنابراین، ا

که ریشه اش فطرت انسانی است، بدانیم؛ انسانیت و تکامل   انسانیت را معیارهایی ثابت 



  
ینه

ل زم
حلی

ی و ت
ررس

ب
  

مل 
تکا

ی 
طر

ی ف
ها

... 
 

 

15 

که آیا انسان در آنچه انسانیت و   عنا و مفهوم میانسانیت م یابد و این بحث و تردید میان علما 
با پذیرش اصل فطرت ثابت انسانی قابل حّل و قبول  ؛یافته یا نهشود، تکامل   معنویت نامیده می

که مکاتب دیگر،در  ؛(540-538، ص3: ج1378است )مطهری،  ع با  حالی  در بررسی این موضو
که تکامل بشر را نتیجه تکامل ابزار تولید و وسایل مثاًل در مکتب مارکسیسم  ؛ندمشکل مواجه

توان   ؛ نمی(110: ص1381 داند )براتعلی پور،  های ماّدی و اجتماعی او می  تأمین نیازمندی
کرد ، حکومت، قانون و ... زیرا با تکامل ابزار تولید، اخالق، هنر ؛معیاری برای انسانّیت پیدا 

 یبلکه نامگذاری تکامل بر آن فقط امر ،تکامل حقیقی انسان نیست ،و اینکنند  یتغییر م
گزیستانسیالیستاعتباری و طفیلی ا دانند   انسانی را اموری میهای   نیز ارزش ها  بزار تولید است. ا

کشم شدنیاست، آفریده آن را که بشر، خود  این امور، اموری اعتباری  ،پس .نه اموری واقعی و 
که نمون (.545-540ص ،3ج :1378 )مطهری، د بودخواهن ها   هایی از این نظام  هدر زمان ما 

کدام معنایی ویژه می اخالقموجودند،  کمونیستی با اخالق مثاًل اخال یابد؛  و انسانیت برای هر  ق 
کدام نمی های یکدیگر را   الق و ارزشخواهد اخ  کاپیتالیستی یا فئودالیستی تفاوت دارد و هر 

کار نیست، بلکه انسانیت  جا امر مشترک و  . در اینیرد؛ زیرا شرایطشان یکسان نیستبپذ ثابتی در 
 (.526)همان، ص شود  ها و شرایط وابسته می  به زمانو متعلق به خود او  نزد هرکس

که انسان به واقعیت خودش به  پس فطریات )در تفکر اسالمی(، سلسله امور واقعی هستند 
توان   ( و بر اساس این امور واقعی و ثابت می546همان، صکند )  حرکت می ها سوی آن واقعیت

اما آیا صرف وجود چنین تمایالتی در وجود  تکامل افراد و جامعه بشری را مورد سنجش قرار داد.
کافی است؟ ع بشر، برای حرکت جمعی ایشان به سوی تکامل جامعه مهدوی  بی شک وجود  نو

ک کند، در سیر عاملی حقیقی و پیش برنده  ه انسان را در مسیر فطریات سوق دهد و هدایت 
ع انسان باشد.  رسد و این عامل می  تکاملی او الزم به نظر می کمال طلبی فطری نو  تواند 

کمال الیتناهی   3-1-2  . میل فطری به 
کویناس در راه چهارم از راه ح برهانی در اثبات وجود خدا پرداخ  آ گانه خود، به طر ته های پنج 

کمال»که به  کمال« برهان درجات  های محدود   معروف شده است. براساس این برهان، 
کمال مطلق و سر چشمه همه   های عالم، ما را به موجودی رهنمون می  پدیده که خود  گردند 
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. اساس این برهان، به پیوند فطری بشر با خدا بر (99ص :1389 است )یوسفیان،کماالت 
که فطرتًا طالب خداست، طالب موجودی بی انتهاست که گردد؛ بدین سان  می و حقیقتی  انسانی 

که در سایر موجودات خصلت انسانی ، غیر متناهی است. این که در آرزوی وصال اوست است 
که  ،نظر اجتماعیچه از انسان چه از نظر فردی و  ،رو  ناز ای .نیست کمال  قرار در هر مرحله از 

دوزد و به آن مرحله قانت   ولی به زودی به باالتر چشم می ؛کند  گیرد، مدتی به آن دل خوش می
کما نیست ریشه تکامل در دورن فطرت  ،کند. پس  الیتناهی نرسد، آرامش پیدا نمیل و تا به 

(. عامل سوق دهنده و راننده انسان به سوی 792ص ،13: ج1378 انسان است )مطهری ،
که ب یعنی در انسان آرمانی الیتناهی قرار است؛ شده  صورت الیتناهی آفریده هکمال، همین است 

که  که در قرآن نیز  .خواهد  باشد، باز برتر و باالترش را می در هر وضعیانسان دارد  این اصلی است 
که انسان تنها با رسیدن به خدا  ،دارد و آننیز و ریشه علمی و فلسفی دقیقی است آمده  این است 

کمال مطلق اال که دیگر حو  و میل به باالتر در او  آید نمیوجود  بهالت بیزاری قلبی در او هی است 
ذيَنَشود:   پیدا نمی

َََوََآَمُنواَ>ال َ ِهََِبِذْكرََُِقُلوُبُهْمَََتْطَمِئن ُ لاَالل َ
َ
ِهََِبِذْكرََِأ ََالل َ  ؛(28رعد: ) اْلُقُلوب<ََتْطَمِئن ُ

کمال الیتناهی ر به دلیل این ،رسد  که میچیز دیگر  به هر واالّ  ترش را  ، باز بیشطلبد  ا میکه 
ع  ،(. بنابراین186ص ،24: ج1378 )مطهری، خواهد  می کمال ال یتناهی در نو میل فطری به 

 برد.   در سمت و سوی تعالی پیش میانسان، او را 

 ، نتیجه تکامل به شیوه فطریتکامل همه جانبه.   3-1-3 
تر   ها پیچیده  ز نظر اعضا و اجزا و ارگانیابند؛ یعنی ا  وقتی جوامت از لحاظ ساختمان، تکامل می

کار در آن می رو، بدون شک جوامت بشری تکامل پیدا  شود. از این  ها بیشتر می  شوند، تقسیم 
که قطعًا در جوامت به وجود می  کرده رابطه آید، تکامل از نظر فن و تکنیک و  اند. تکامل دیگری 

لزومًا با  ،هایی  اما چنین پیشرفت ؛(535ص ،3: ج1378 بشر با طبیعت است )ر.ک: مطهری،
های انسانی همراه نیست و چه بسا در تکنولوژی و... پیش برود؛ ولی از   نبهتکامل جامعه در ج

که به سوی  کماالت انسانی همچنان در تاریکی باشد. اّما بر اساس اصل فطرت، انسانی  لحاظ 
گر با تشخیص درست هدف،  کمال الیتناهی سیر می کند،  کند، ا با خداوند پیوندی عمیق برقرار 

کمالی همه جانبه خواهد داشت. استاد مطهری این مطلب را از زاویه حرکت  خود به خود، رشد و 
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که »گوید:   جوهری، همراه با اختیار توضیح داده و در ادامه می موجود متکامل به هر نسبت 
کم و موثر بر محیط مستقل و قائم به ذتکامل یافت،  انسانیت انسان نیز  .شود  خود میات و حا

کمیت بر سایر جنبه، به سودر جامعه به هر نسبت تکامل یابد چه در فرد و چه ها   ی استقالل و حا
که بر محیط بیرونی و درونی خود تسّلط نسبی  ،دارد. انسان تکامل یافته  گام بر می فردی است 

 ایمان ی و درونی و وابسته به عقیده ومحکومیت بیرون یعنی وارسته از ،فرد تکامل یافته دارد.
کثر بهره برداری را خواهد از طبیعت که  در عین این ،( و انسان آینده27ص ،2ج )همان، حدا

کمیت خود بر طبیعت خواهد افزوداست کرد، از اسارت طبیعت آزاد   ،24)همان، ج و برحا
شود  اقتصادی بسته می های  تر با نهاد ه بشری بیشبه لحاظ جامعه نیز، نطفه جامع .(423ص

که میان جسم و  همان ی جامعه به منزله روح جامعه است وهای فرهنگی و معنو  و جنبه طور 
کسان ایجابًا »قول حکمای اسالمی اصل و به وجود دارد روح تأثیر متقابل  النفس و البدن یتعا

ی میان یعن ام آن،صورت میان روح جامعه و اندبه همان  ها برقرار است؛  میان آن 1«و اعداداً 
ای برقرار است. پس وقتی به حکم فطرت )کمال   رابطه چنین ،ماّدی آن های معنوی و  نهاد

کمّیت بیشسیر تکاملی فرد به سوی آزا طلب( املی سیر تک ؛است تر بر طبیعت دی و استقالل و حا
ی آن نیز تر شود، حیات فرهنگ  ملجامعه انسانی هر اندازه متکا جامعه او نیز چنین است و

کمّیت  براین، (. بنا28، ص2کند )همان، ج  ماّدی آن پیدا میتری بر حیات  بیشاستقالل و حا
که تکامل  ای پیش می  جامعه انسانی به سوی جامعه های ماّدی  کنار تکاملهای اخالقی در   رود 

گیرد )مکارم شیرازی، کمیت بر چرا ؛(20ص تا:  بی قرار  تخدام طبیعت، همان اس که افزایش حا
نامیده « تسلط بر طبیعت»یا « تتصرف در طبیع»یا « صنعت»یا « تکنیک» طبیعت است و

کمال معنوی و  بنابر اصل تکامل فطری، با ،این تسّلط ( و535ص ،3ج ،)همان شود  می زمینه 
که درتکامل آزادی از اسارت های ظاهرًا ماّدی نیز   ماده، به دست آمده است. عالوه بر این، دیدیم 

کاملان ای که در واقعیت خودش  ل فنون را با تکامل خود متحّو  ابزار و شود و  تر می نسان است 
__________________________________   

که در متن ذکر شد، تعبیر فرموده حکمای محقق ارتباط خاص موجود بین نفس و بدن را به جمله .1 اند؛ یعنی نفس،   ای 
علت موجبه بدن و بدن، علت معّده و زمینه برای تکامل ذاتی و جوهری نفس است و نفس با بدن مادی مّتحد است 

 (.326الدین آشتیانی، شرح بر زاد المسافر، ص)سیدجالل 
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کند و کند  می کمال ماّدی نیز فراهم  کمال الیتناهی، زمینه را برای  . پس، تکامل فرد به سوی 
که در مفهوم جامعه مهدوی به آن اشاره شد. کمال همه جانبه است   این، همان 

گفته شد، ممکن است  آن چه از اشکال: یک پاسخ یک شبهه و جبر و عدم  شبههتا به حال 
که چنین نیست و عالوه بر فطرت،  آزادی انسان در پیمودن مسیر فطری به ذهن برسد؛ در حالی 
کننده فطرت را دارد و اصواًل در جریان حرکت تاریخی  گذار آزادی و اختیار، نقش تکمیل  عامل اثر 

که دیدگاه اند؛ آزادی انسانی جز با نظریه فطرت قابل تصور   فی به آن پرداختههای مختل  بشر، 
کمال، انسان مختار (385ص ،2ج :1378 نیست )مطهری، . با وجود هدایت فطری به سوی 

کمال دچار واند حکم فطرت را بر مصداق ت  شود و نمی  انحراف می گاه در شناخت مصداق 
پنداشته است « مصداق واقعی»را « ومهمصداق مو»اش تطبیق دهد و در نتیجه   واقعی

وقم گاهی ت ،مختار تشکیل شدهجامعه چون از افراد  (. یعنی208ص ،4ج :1374 )طباطبایی،
گاه در جا می گاه   هم دارد و حرکت او جبری نیست.  زند و ممکن است، صد سال هم درجا بزند. 

گر ما معدل  ماما مهلو نرود، بلکه به عقب هم برگردد؛ ممکن است نه تنها به ج که ا این است 
ع  بگیریم، می که در مجمو توقم و عقب سال،  یعنی مثاًل در طول دو هزار ؛، جلو رفته استبینیم 

ولی در مجموع نسبت به دو هزار سال پیش جلو است؛ داشته نیز انحراف گرد و به راست و چپ 
ع ، به بیان استاد حرکات خویش، حرکت رو به جلو دارد. پس رفته و در نهایت امر و مجمو

که ما در مورد تأ کمطهری، این  دانیم، به این   مال میثیرات فطری، در مجموع جامعه را رو به 
جامعه ما و دیدگاه بلکه کنیم، تلّقی جلو که هر حرکت و هر وضت جامعه را رو به معنا نیست 

که جامعه انسانی در مجم  شناس  ط مستقیموع متکامل است، نه روی خهای امروزی این است 
که با وجود میل و شناخت فطری بشر نسبت به حق، او  ( و این801ص ،15ج :1378 )مطهری،

کمال دچار انحرافات زیادی شده ، به دلیل بطالن حکم فطرت است در سیر ارتقایی به سوی 
و انحراف از مسیر  (208ص ،4ج :1374 )طباطبایی، نیست، بلکه حکم فطرت درست است

کمال و به دلیل اختیار انسان استفطرت به دلیل عدم  این مطالب،  .تشخیص مصداق صحیح 
این  کند.  تر می  علمایی چون عالمه مصباح یزدی نیز روشن اشکال پاسخ برخی محققان را به

شود و معتقد   میکه با تقّرب به خدا حاصل داند   تکامل حقیقی انسان را تعالی روح او می اشکال،
گر جامعه را به خا است کامل در  ؛طر استکماالت افراد آن، تکامل یافته بدانیما باید جامعه 
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ع به خدا نزدیک که اثبات چنین امری مشکل است مجمو دلیلی نقلی یا تاریخی بر و  تر باشد 
کثر انسان با تأمل در نظریات خود استاد اما  ؛ها در تاریخ از ُبعد تقّرب به خدا وجود ندارد  استکمال ا

کرد.وجه جمعی بین ن وانت  یزدی می مصباح  که توضیح آن ظر استاد مطهری و ایشان پیدا 
گرایش به عموم افراد   ایشان، پدیده یا نسلی از هایی چون افکار عمومی یا نسبت یک عمل یا 

ومی جود فضای عمپذیرند. پس، وقتی و  می ها را منکر نیستند و علوم مربوط به آن را  انسان
که می کم بر جامعه را  توان دیدگاه استاد   پذیرند؛ می  های افراد شکل دهد، میواند به رفتارت  حا

کرد که اواًل،مطهری را با عقیده ایشان نیز تحلیل  گونه  ، فضای در مقاطعی از تاریخ ؛ بدین 
گاهی و رفته و به سمت وابستگی به ایمان پیش بوده عمومی جوامت بر هم تأثیرگذار  به رشد آ

که می جر شدهدی در افراد جامعه منآزا های عینی این تکامل را در جوامت سنجید   توان نمونه  اند 
، ضرورت و ثانیًا، در تکامل جامعه و تاریخ شدقائل و به تکامل جامعه و تاریخ در آن محدوده 
کامل که مردم هر نسل از نسل سابق  داند،   این امر را الزم نمیتر باشند و استاد مطهری نیز   ندارد 

ع زمانبلکه منظور ع جوامت در مجمو سوی جامعه مهدوی است.  ها و نهایتًا به  ، حرکت مجمو
پذیرد و اشکال ایشان   مان ظهور امام زمان؟جع؟ را میمصباح نیز تکامل جامعه بشری در ز استاد

 استاد مطهری لطمهدیدگاه ، به های تاریخی  والی سیر تکاملی دورهدر تکامل مراحل قبلی و ت
گونا زیرا ؛زند  نمی گون را به طور متوالی و مشخص استاد مطهری نیز لزوم تکامل در مقاطت 
قطعی ایشان فقط تکامل مجموع قائل است. دیدگاه پذیرد و حتی به عقبگرد و توقم نیز   نمی

ع   (.88: ص1392و ابوطالبی،  166: ص1379هاست )مصباح یزدی،   زمانجوامت در مجمو

 در پرتو فطرتمهدوی تمایل به جامعه جهانی  ی و. ماهیت یگانه جوامع انسان 3-1-4
دهد؛ زیرا اواًل، فطرت به توحید و فروع  ، به وجود امام و مصلح جهانی خبر می«ندای فطرت»

گرایش دارد و ثانیًا، اعتقاد به منجی اصالحگر و پیشگام  کانون و محور آن است،  که والیت،  آن 
گروهی به آن باور ندارند، به   بر میتوحید و عدالت و دیگر صفات انسانی از فطرت  گر  خیزد و ا

کسی است  گرایش فطری است. عشق به صلح و عدالت، درون جان هر  )مکارم دلیل انحراف از 
کاشانی، و 49ص :1386 شیرازی، که در این. (87ص ،1ج :1386 امامی  جا مورد  نکته مهمی 

گرایش به خیرات در   آن رزمینه ایجاد مدینه فاضله جهانی، عالوه ب کهنظر ماست، آن  که به دلیل 
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ع انسانی مرتبط است با ماهیت وتمایالت فطری بشر موجود است؛  . از موارد اّتفاق در جامعه نو
که آیات و  گیر بودن دعوت و حکومت جهانی آن حضرت؟جع؟ است  مهدوی، اّتفاق بر فرا

کرم؟لص؟ که ؛ چنان(53ص :1386 )رضوانی،کنند  روایات بسیاری برآن داللت می به  رسول ا
: 1376 )ابن بابویه، دهند  می نوید مین به دست حضرت قائم؟جع؟مغرب ز فتح مشرق و

شمارد   می یکی از مشخصات انتظار بزرگ بر ی واحد راحکومت جهان استاد مطهری نیز .(111ص
گر بر خالف تصور ما ،(. بنابراین435ص ،24: ج1378 )مطهری، گسیختگی میان ملت ،ا ها   از 

که ها، ب  روش افکار و در  بر مبنای نوع وه ماهیتی مشترک و یگانه در جوامت بشری توجه شود 
؛ در این صورت، احساس دهد  میرا به سوی جامعه جهانی صالح سوق  ها  آن فطرت انسانی،

روح جمعی »با « اّمت واحد جهانی»ها افزایش یافته و دستیابی به   قرابت فکری میان ملت
 پذیرتر خواهد بود.  ، باور«واحد

 ؛«مرکبات طبیعی»دانست، از نوع  «مرکب حقیقی»توان   از دیدگاه استاد مطهری، جامعه را می
نه  ترکیب فرهنگیدست آخر ها و   ها و اراده  ها، خواست  ها و عاطفه  ها و اندیشه  اما ترکیب روح

که انسانها.   ها و اندام  ترکیب تن کدام با ها به این صورت  ای   ای فطری و سرمایه  ایهسرم هر 
کتسابی شود، روحًا در یکدیگر ادغام شده و هوّیت جدیدی   از طبیعت وارد زندگی اجتماعی می ا

که از آن به  می ترکیب طبیعی مخصوص نوعی ، خود . این ترکیبشود  تعبیر می« روح جمعی»یابد 
که برای آن شبیه و نظیری نمی « ترکیب واقعی»ترکیب، ه، در ترکیب جامع .توان یافت  است 

خ میثّ است؛ زیرا تأثیر و تأ که همان افراد اجتماع  یدهد و اجزا  ر و فعل و انفعال واقعی ر مرکب 
کثرت  می ، هوّیت و صورتی جدیدهستند شود و   به وحدت تبدیل نمی، یابند؛ اما به هیچ وجه، 

مطابق این دیدگاه از  .ی داردهمان مجموع افراد است و وجود اعتباری و انتزاع« انسان الکّل »
فطرت جامعه بر فطرت افراد لذا آید و   های افراد با یکدیگر، روح جمت به وجود می  رکیب سرمایهت

: 1378، همان) افرادکاسی است از اراده و وجدان ، انعگذارد و اراده و وجدان جامعه  می هم اثر
تکیه کند و   ین میجمعی را تعینوعّیت انسان، مسیر روح  ،پس (.801، ص15ج و 338ص ،2ج

ع واحد فطرت انسانی انسان است  ،گاه روح جمعی، روح فردی و به عبارت دیگر و چون انسان نو
گاه  انسانی نیز طبیعت و ذات و ماهیت یگانه دارند. البته هماناست، جوامت  که  از  «فرد»طور 

ع جوامت ط ایننیز  «جامعه»گردد،   فطرت منحرف و یا احیانًا مسخ می مسیر از قبیل ور است و تنو
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ع اخالقی افراد است ج نیست. پس، جوامت و از حدود نوعیّ  ،ولی به هر حال 1؛تنو ت انسان خار
کم بر جوامت با همه اختالف شکل  ها و سرانجام روح  ها و فرهنگ  تمّدن ها و   های جمعی حا
که  ،نیز برای دینی ندارند. اسالم و ماهّیتی غیر انسان دارند «نوعّیت انسانی»، رنگ ها، باز  رنگ

رایت را از مطلقًا نوعّیت واحد قائل است و اختالف ش ؛جز برنامه تکاملی فردی و اجتماعی نیست
ع اختالفات فرعی می که اساس   ، نه اختالفات ماهوی و این امر میداند  نو های اسالم  آموزهرساند 

گر جامعههاست و   جامعهبر وحدت نوعی  کمالی و راه وصول به آن متعّدد بودند ها انواع  ا ، مقصد 
کریم، بر   م میمقصد نیز متعّدد و متکّثر بود و قهرًا ماهّیت ادیان نیز متعّدد و مختل شد؛ ولی قرآن 

کید می که دین در هم  این مطلب تا ها یکی بیش   ها و زمان  ها و جوامت و در همه دوره  ه منطقهکند 
اند و در این مورد   کرده  و یک راه و یک مقصد اصلی دعوت میدین نیست و همه پیامبران به یک 

ی>فرماید:   می ْيَناَِبِهَِإْبَراِهيَمََوُموس  ََوَماََوص   ْوَحْيَناَِإَلْيك 
َ
ِذيَأ

 
یَِبِهَُنوًحاََواَل يِنََماََوص   َرَعََلُكْمَِمَنَالِد  َش 

َِفي ُقوا ََوَلاََتَتَفَر  يَن َالِد  ِقيُموا
َ
َأ ْن

َ
یَأ که انسان نوع واحد 13)شوری:  ...<َِهََوِعيس  (. پس براساس آن 

 ،2: ج1378 مطهری،) نه انواع ،ت عینی و نوعی واحد استاست، جوامت انسانی نیز واقعی
که به وحدت قوا در از سو. (362-360ص ع واحد بر فطرت انسانی مبتنی است  ی دیگر، این نو

کید میسطح جهان تمایل دارد. استاد مطهری به نقل از عالم که فطرت   ه طباطبایی تأ کنند 
که تمامی نوع بشر، مجتمت شوند و مرز بندی  استها به دلیل دخالت امور غیر فطری   اقتضا دارد 

که زیرا این معنا ضرو ؛(197ص ،4ج :1374 طباطبایی، و 364ص ،همان) ری و بدیهی است 
که قوای جدا از  طبیعت به این نکته دعوت می کم  هم دهند و هم دست به دست کند  با ترا

گردند تا زودتر و یافتن، تقویت شوند و  )طباطبایی، برسندمتعالی های   بهتر به هدف همه یکی 
کریم می .همان( ْنَزَلَ>فرماید:  قرآن 

َ
ِریَنََوَُمْنِذِریَن،ََوَأ ِ يَنَُمَبش  ِبي ِ ُهَالن َ

ًةَواِحَدًة،ََفَبَعَثَالل َ م َ
ُ
اُسَأ كاَنَالن َ

َ اِسَِفيَماَاْخَتَلُفواََمَعُهُمَاْلِكتاب  ،َِلَيْحُكَمََبْيَنَالن َ ِ به این امر فطری ( و در واقت 213)بقره:  <ِباْلَحق 
__________________________________   

که 1 گر فعلیتی غیر از فعلّیت فطرت  است، بر اثر قسر و جبر عوامل بیرونی بر انسان تحمیل شود؛ او « انسانّیت». نکاه: ا
که حتی مارکسیست« مسخ شده»موجودی  کثر متمدن نماها. پس مسخ انسان  ها و   خواهد بود؛ مانند ا

گزیستانسیالیست ، 2قابل توجیه است )مطلری، مجموعه آثار،  « نظریه فطرت»گویند، تنلا با   ها از آن سخن می  ا
 (.314ص
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است؛ اّما به  بی اختالف بوده ساده و و ترین عهدش امتی واحد  که انسان در قدیم کند اشاره می
 ،لذا خدای تعالی پیدا شد.اختالف و مشاجره غریزه استخدام، بین افرادش مرور زمان، به دلیل 

که  ر»انبیا را،  م»پیمان فطری بشر با خدا هستند ونه  «مذِکّ کتاب بر انگیخت تا  ؛آن «معِلّ با 
کنند و   اختالف : 1374 )طباطبایی، به وحدت اجتماعی شان برگردانندها را  انسانها را بر طرف 

کپس ماهیت یگانه  .(607ص ،3ج: 1378و مطهری،  147، ص4ج ه رو به جوامت انسانی 
سوی جامعه جهانی دارد؛ با وعده تحقق حکومت جهانی مهدوی در آینده تاریخ متناسب بوده و 

 شاهدی بر وقوع آن خواهد بود.
کنار اختیار، به سوی  که فطرت سالم در  گفته شد، این است  استنتاج منطقی از آنچه تا به حال 

کند)صغرا(؛ ایمان   ای جهانی هدایت می  های انسانی و تکامل همه جانبه در جامعه  ایمان و ارزش
ای جهانی، ویژگی جامعه مهدوی است)کبرا(؛   های انسانی و تکامل همه جانبه در جامعه  و ارزش

کنار اختیار، به سوی ویژگی  کند )نتیجه(.  های جامعه مهدوی هدایت می  پس، فطرت سالم در 

 باطل اصالت حق در تضاد حق و قرآن و دوم: منطق.  مقدمه  3-2

که در  گفته شد، خود قسمتی از صغرای یک قیاس منطقی است  آن چه از فطرت در مقدمه اول 
کبرای منطق قرآن، نتیجه مورد نظر از این بحث را خواهد داشت: فطریات در معنای مذکور،  کنار 

کمالی   واقعی که به آن میاند و غایت و  « حّق »ز با تعریم  استاد مطهری او لذا رسند   ثانوی دارند 
. در منطق قرآن، آن چه در تضاد حّق و باطل، اصیل (248ص ،8ج :1378 مطابقند )مطهری،

ها، از جمله تحقق   است. پس، فطرت و احکام آن در همه جنبه« حق»ماند،   است و باقی می
 مدینه فاضله جهانی، غالب و باقی خواهد بود.

کی و ج  های انسان، تضاّد درونی فردی میان جنبه  از ویژگی های آسمانی و   نبههای زمینی و خا
نفس یا روح و  در زبان دینی، تضاّد عقل و جهل یا عقل و درونیماورایی انسان است. این تضاّد 

کار رفته است، هوّیت خود را به   بدن نامیده می که در آفرینش انسان به  شود. عناصر متضادی 
کشمکش درونی او  کلی از دست نمی  ،این نبرد کشاند.  را از این سو به آن سو می دهند و همواره 

گروهخ کشیده میها  واه، ناخواه به نبرد میان  کمال یافته  ؛شود  ی انسانی  یعنی نبرد میان انسان 
ده حیوان صفت از طرف دیگر در جا ز و دست یافته به آزادی معنوی از یک طرف و انسان منحّط 
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سرشت انسانی  سرشت حیوانی و ،قرآنمنظر از (. البته 240ص ،2ج و 424ص ،24)همان، ج
ن، هر دو در ذات خود و به خودی خود، حق هستند و بطالن و شر از نوعی تغییر موجود در انسا
که الزمه مرتبه وجودی انسان و مختار و آزاد بودن و انتخابگری اوست  و در   مسیر پیدا می شود 

ف و جنگ بین حّق اصیل و باطل غیر این میان، اصالت با سرشت فطری و انسانی است. اختال
گیرد؛ اّما در منطق قرآن، هستی باطل، طفیلی و تبعی و موقت است.   اصیل، همیشه صورت می

گرایش یافته، به فنا محکوم شده است؛ یعنی از  جامعه بشری نیز هر وقت در مجموع به باطل 
ک کامل درون خودش و به تدریج از بین خواهد رفت؛ ولی در جامعه بیمار  ه سالمت را به نحو 

ها و   ها، شرها، دروغ ندارد، جنگ حق و باطل برای اعاده سالمت به نحوکامل است و ظلم
گاه انسان، حق را منطق قرآن (. در1021ص ،15ج ،همان) بردفسادها را باید از بین  گرچه   ،

گرد می متوقم می ع کند و آن را عقب  که در مجمو غلبه با شر تاریخ، گستره ، در دهد؛ امکان ندارد 
گر در جامعههمچنان باقی بمجوامت باشد و  کمیت با غلبه ظاهری ای  انند. البته ا باشد  باطل و حا

کثرو   امعه به نوعی بیمار است وج مردم آن به دنبال باطل نباشند؛ این فضای عمومی جامعه و ا
کردن فطرتبا تذکر وتنّبه و توّجه به حق   (.81: ص1392 ست )ابوطالبی،اها قابل درمان   و بیدار 

سوره  17استاد مطهری، تبعی بودن باطل و غلبه همیشگی حق برآن را با آیاتی از قرآن، مانند آیه 
دهد.   سوره نساء توضیح می 76سوره صافات و آیه  173تا 171سوره انبیاء، آیات  18و 16رعد، آیه 

زایل شدنی است و دوام و و طبعًا د کم روی آب نمود ظاهری دارآیات قرآن، باطل همچون  بنابر
. براین اساس، بنابر نظریه اصالت (1027-1022ص، 15ج :1378)مطهری،  استمرار با حق است

که جوامت،  گفت  ها به   ها و فرهنگ  تمدنفطرت و به دلیل وابستگی روح فردی و جمعی باید 
آن  کنند و  دن سیر میامر در یکدیگر ادغام ش سوی یگانه شدن، متحدالشکل شدن و در نهایت

که   شکل رنگ و کیفیت و چه در جوامت از تفاوت در های اخالقی وجود دارد، در آینده به یک رنگ 
امل ، جامعه جهانی واحد تکآینده جوامت انسانی ،بنابراین ت است، در خواهند آمد.رنگ انسانیّ 

که در آن همه ارزش کمال حقیقی   ای امکانی انسانّیت به فعلّیت میه  یافته است  رسد و انسان به 
نیز این مطلب مسّلم  ،قرآندیدگاه و سعادت واقعی و به انسانّیت اصیل خود خواهد رسید. از 

که حکومت  همان، )پرهیزکاران است نهایی، حکومت حق و نابودی باطل و عاقبت از آن است 
َآَمَ>: فرماید  میلذا قرآن ( و 362-360ص، 2ج ِذيَن

َال َ ُه َالل َ اِلحاِتََوَعَد َالص   ََعِمُلوا ََو َِمْنُكْم ُنوا
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ِذيَاْرَ
ََلُهْمَِدیَنُهُمَال َ َنن َ ِذيَنَِمْنََقْبِلِهْمََوََلُيَمك ِ

َماَاْسَتْخَلَفَال َ ُهْمَفِيَاْلَأْرِضَك  َلُهْمََوََََتىیَلَيْسَتْخِلَفن َ
ْمنا...

َ
ُهْمَِمْنََبْعِدََخْوِفِهْمَأ َلن َ ِ گفته شد، قوانین وسنتبرآن  عالوه (.55)نور:  <َلُيَبد  های االهی   چه 

. در عرصه زندگی بشر همسو با فطرت و در سمت و سوی غلبه حق همراه با اختیار انسان است
کیزه شده  البته پس از آن ؛د فطرت استییتأ ،هینقش قانون اال  :1387 باشد )دّراز،که از اوهام پا

که و همان (486ص قوانین  شخصیت افراد تأثیرگذار است؛بر تکوین اسالم  های فردی آموزه طور 
در به که به دلیل قدرت اثرگذاری خود  چراند سبب تکامل جوامت شوند؛ توان  میاجتماعی آن 

شد و این همان  دنت جدید افراد را موجب خواههویّ ، فعلّیت رساندن قوای فطری و روحی فرد
های   بر قانون، سنت ه(. عالو210-209: ص1379است )مصباح یزدی، معه بر فرد ثیر جاتأ

که عام ع همین رویکرد را دارند؛ چنان  کّلی  الیتغیر االهی در نظام هستی در مجمو ترین   ترین و 
کند، سّنت   ها، اعمال می  در پی اعمال انسان خدای متعال براساس قرآن، که سنت مشروطی

که خدای مت ؛است« امداد» که طالب بدین معنا  کسانی را  مادی و دنیوی باشند کماالت عال، هم 
گذارند؛ یاری میدر راه ب و گام  که جویا و خوا  اطل و شر  کسانی را  کماالت کند و هم  ستار آخرت و 

هدف را برای هر دو دسته به رسیدن باشند و در طریق حق و خیر قدم نهند، یعنی وسایل  معنوی
که فراهم می مؤمنان هی به های اال  د، امدادشو  ز آیات قرآنی و روایات استفاده میا کند؛ اما چنان 

کمک که به غیرمومنان می  ها و یاری  به مراتب بیش از  ؛ 76؛ مریم:7ابراهیم:رسد )  هایی است 
نی به جامعه انسا ،بنابراین .(435-434: ص1379 مصباح یزدی، و 96اعراف:؛ 71ت:حجرا

که  سمت و سویی پیش می کماالت ماّدی همر  املتک ؛رود  و در واقت به  اه باشدهای اخالقی با 
که  مقصدی حرکت می کم ها   عدل، بر مقدّرات انسان تنها صلح وکند  باشد و روح تجاوز طلبی حا
که مهم  ،)مکارم شیرازی در آن مرده باشد ،ترین سّد راه تکامل مادی و معنوی اوست و استعمار، 

 (.20: صتا  بی
کنار براین اساس، استنتاج منطقی نهایی بحث بدین صورت خوا که فطرت سالم در  هد بود 

که به سوی ویژگی کند، از مصادیق حق است)صغرا(.   های جامعه مهدوی هدایت می  اختیار 
مصادیق حق در منطق قرآن، درتضاد حق و باطل، اصیل و غالب خواهند بود )کبرا(. پس فطرت 

که به سوی ویژگی کنار اختیار  در منطق قرآن، در کند،   های جامعه مهدوی هدایت می  سالم در 
 تضاد حق و باطل، اصیل و غالب خواهد بود.
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گیری  نتیجه 
کمال  زمینه»  حقایقی مهم درجهت در همین  وگیرد  دربر میرا و جامعه  انسان ،«حقیقی های 

ع بشر سبب میآن قابل توجه است جوامت شود تا برای سنجش حرکت تکاملی   : ثبات آن در نو
گردد.  کمال المعیار مناسبی قلمداد  جامعه به سوی برنده یتناهی، عامل پیش میل فطری به 

پرتو فطرت نیز، در  تمایل به جامعه جهانی در کمال همه جانبه است و ماهیت یگانه جوامت و
ع بشر را به سوی جامعه جهانی مهدوی فرا می که مکّمل آن است، نو خواند. از سوی   کنار اختیار 

کنار منطق مطابقند و این مقدمه، « حق»یم استاد مطهری از دیگر، فطریات در این معنا با تعر در 
که فطرت با   پذیر می  که همواره حق را اصیل و ماندنی و باطل را زوالقرآن  کی از آن است  داند؛ حا

کمال، از مسیر  گاه به سبب اختیار بشر و ناتوانی او در تشخیص مصداق حقیقی  که  وجود آن 
د؛ در نهایت چون فی نفسه از مصادیق حق است؛ فانی و مغلوب شو  درست منحرف و یا مسخ می

شود و مرحله   بر جهان مستولی می ها، به تدریج  باطل نخواهد شد و احکام فطرت در همه جنبه
رو، توجه به فطریات   گیرد. از این  اصلی و نهایی این استیال با قیام امام مهدی؟جع؟ شکل می

کمال حقیقی، خود به خود زمینه ظهور را فراهم و تحقق آن را  ها در مسیر  نسل بشر وپرورش آن
کرد.    تسریت خواهد 
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