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  ) دكتر سروش  روايت(  تاريخ  ي و فلسفه  شريعتي

http://www.iptra.ir/vdch23m-nn-.html 

  دكتر توسلي  آقاي  جناب  استاد گرامي.  است  تاريخ  ي درباره  شريعتي  فلسفِي مرحوم  ي انديشه ما،  مورد بحث  موضوع

دكتر   مرحوم  شناسي ھندسِي دين  ُمِدل  در مجموع»  تاريخ  ي فلسفه»  جايگاه  داشتند به  عرضه  كه  در سخناني

 . است  تاريخ  ي ، فلسفه شريعتي  در فكر مرحوم  ايدئولوژِي اسالمي  ھاي پايه از  يكي  كردند و اينكه  اشاره  شريعتي

  اين  مجموع  كوشم مي  من  كه  است  گفته  سخن  تاريخ  ي فلسفه  از آثار خود در باب  مختلفي  در بخشھاي  شريعتي

  . كنم  ارائه  آن از  منسجم  رأي  و يك  ھا را كنار يكديگر نھاده پاره

در مورد   دانم يم  الزم  برسم  اسالم  تاريخ  ي و فلسفه  تاريخ  ي فلسفه  ي درباره  شريعتي  اختصاصي  آراي  به  از اينكه  قبل

،  است  بوده  دكتر شريعتي  مرحوم  و يا تا زمان  ھست  اكنون  كه  چنان  ، آن آن  و محتواي  از دانش  فّن و شاخه  خود اين

  .باشد  بعدي  بحث  روشنگر براي و  الزم  اي تا مقدمه  ذكر كنم  اي چند جمله

 

  علم اگر  كند يعني نظر نمي  در تاريخ  موضع  از آن  تاريخ  علم  كه  ز موضعيا  تاريخ  بررسي  براي  است  فّني  تاريخ  ي فلسفه

  اند و چنین رو آورده تاريخ  ي فلسفه  به  كه  كساني .نبود  تاريخ  ي فلسفه  به  بود، نیازي  كافي  تاريخ  بررسي  براي  تاريخ

  گذرد، كافي مي  تاريخ در  آنچه  بیان  براي  تاريخ  علم  كه  بوده  اين  شان اند، انگیزه كرده  افكني پي  تاريخ  را در كنار علم  فني

  بدين  تاريخ  ي كاربرد، ولتر بود اّما نزد ولتر فلسفه  را به  تاريخ  ي تعبیر فلسفه  كه  كسي  اند اولین گفته  مورخان.  نیست

  .نبود  وجود دارد، مطرحامروز   كه  اي شده  و تدقیق  شده  و نسبتًا تعريف  گسترده  معناي

  نگارِي صرف و وقايع  از نّقالي  تاريخ  كردن  ، خارج وقايع  خشك  نقل  و عدم  تاريخ  بود از تحلیل  نزد ولتر عبارت  تاريخ  ي فلسفه

  . تاريخ  بھتر فھمیدِن حوادث  براي  اجتماعي  عوامل  به  و روآوردن

نامُبردار   تاريخ  ي فلسفه  و بنا نھادن  افكندن پي  به  زمین  در مغرب  ديگري  فیلسوف از ھر  بیش  كه  كسي  شايد اولین

  در تاريخ  فلسفي  عظیم  مكتب  بار يك  اولین  براي  بود كه  كسي  ھگل. بود  ھگل  ، فردريك مشھور آلماني  شد، فیلسوف

 و  شود، روبیاوريم مي  تر محسوب قدم  روتر و پیش  او پیش  به  نسبت  حتي  كه  كسي  به  اّما اگر بخواھیم. كرد  عرضه

  نھم  در قرن  خلدوِن تونسي  بن  عبدالرحمن  چه  يعني  كنیم  مراجعه  خودمان  فرھنگي  سرزمین  ، بايد به از او كنیم  ذكري

  خلدون ابن.  نیست  رستيو ناد  لقِب ناصواب  اند و اين نامیده  اسالمي  در فرھنگ  فیلسوِف تاريخ  او را اولین.  میالدي

بود   اين  تاريخ  ي فلسفه  ي او در باره  رأي .نظر كرد  تاريخ  ي فلسفه  نام  به  اي و رشته  انديشه  به  بود كه  كسي  نخستین

،  مثال  عنوان  به. پذيرا شد  را در تاريخ  را باور كرد و وجود و ورود آن  آن  توان نمي  چیزي  داشتن  عقلي  امكان  صرف  به  كه

بر   عقل  كه  نیست  كند مطلبي  را طي  مكانِي زيادي  ي فاصله ، زماني  باشد و يا در اندك  داشته  چھار بال  انساني  اينكه

  مورخ  اّما يك داند نمي  را محاِل عقلي  پذيرد و آن بالدار را مي  وجود انسان  فلسفي  عقل. دھد  گواھي  آن  امتناع

را با آنھا   تاريخي  تا وقايع  است  الزم  مورخ  براي  ديگري  راھنماي. خود بیاورد  تاريخ  را در ضمن  حوادثي  ینتواند چن نمي

تواند،  نمي  را كه  بیاورد و آنچه  باشد، در تاريخ  داشته  عادي  وقوع  باشد و امكان  تواند تاريخي مي را  بسنجد و آنچه

  .نیاورد

 

نسبتًا   شناسي جامعه  نوعي  در حقیقت  خلدون ابن  تاريخ  ي فلسفه. بنا كرد را  تاريخ  ي معنا فلسفه  اين  به  خلدون ابن
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و   مورخان  تاريخي  نقلھاي  سنجیدن  براي  است  معیار و غربالي  و ھمچون  شده  ضمیمه  تاريخ  علم  به  كه  است  عمیق

،  علمي  نويسي تاريخ  يك  ريزي پي  براي  بود كه  گامي  اولین  خلدون ابن دجھ.  شان از آراء خطاي  آنان  آراء صواب  جداكردن

، از  اندكي  استثناي  ، به مسلمان  رھر و ماند و مورخان تقريبًا بي  خلدون ابن  راه. شد  برداشته  متفكر اسالمي  يك  توسط

  زبانھاي  گرديد و آثار او به  اروپايیھا كشف  توسط  نخلدو ، ابن٢٠و  19  قرنھاي  نكردند و بعدھا، و در طي  او پیروي  مشي

  ما شناخته  در میان  و بعد از آن  عرب او در جھاِن  رفته رفته  آثار او بود كه  اروپايیھا به  شد و بعد از توجه  ترجمه  خارجي

  جلد به  او نیز در شش  تاريخ  ي وعه، مجم پیش  چند سال. درآمد  فارسي  ، به است  بر تاريخ  مقدمه  او كه  شد و اثر مھم

بر   فقط  مورخ  شخص  در آن  كه  است  محّققانه  نگاري تاريخ  نوعي  خلدون نزد ابن  تاريخ  ي فلسفه  پس. منتشر شد  فارسي

  بوده  مديمعت  خبر، شخص  ي گوينده  نھد كه نمي  اين  اعتماد خود را به  كند، فقط نمي  تكیه  راوي  بودن  و كاذب  صادق

  احتیاج  ھم  خلدون ابن. » عمران  علم»  نام  به  از علمي  است  عبارت  گیرد كه برمي  را ھم  معیار ديگري  ، بلكه نه يا  است

 را در  ، آن مؤثري  العاده فوق  سنجش  و ترازوي  غربال  ي منزله  بنا كرد و به را  علم  اين  را گوشزد كرد و ھم  علم  اين  به

  .قرار داد  تیار مورخاناخ

 

  براي  در نزد ولتر كه  يا حتي  بینیم مي  خلدون ما در نزد ابن  كه  نیست  آني ، جديد كلمه  معناي  به  تاريخ  ي اّما فلسفه

جديد را   جھان و در  جديد كلمه  معناي  به  تاريخ  ي فلسفه. كار برد  را به  تاريخ  ي تعبیر فلسفه -  گفتم  كه  چنان -بار   اولین

  بینیم مي  اي مجموعه را  و تاريخ  ايم قائل  تاريخ  براي  ، ما طرحي تاريخ  ي در فلسفه.  دانست  از ھگل  گرفته  بايد سرچشمه

  كه  بوده  طرحي  ، مطابق است  داده  رخ  و آنچه  نیست  دادني رخ  گزاف  به  اي دارند، ھر حادثه  با يكديگر ارتباط  آن  اجزاي  كه

را   در آينده  دادن  رخ  ي اجازه  اي ھر حادثه  كه  طوري  نھد به مي  خواھند دھد قیودي  بعدًا رخ  كه  خود بر حوادثي  نوبه  به

  نسبي  بیني پیش - اگر بتواند  -  بر آن  و عالوه  طرح  اين  كشف از  است  عبارت  تاريخ  و كار فیلسوف  نخواھد داشت

گیرد  را فرا مي  ، حال شده آغاز  از گذشته  كه  مسیر تاريخ  منحني  ترسیم  خواھند داد و تا حدودي  رخ  يندهآ در  كه  حوادثي

نويسد و  مي  اي نويسنده  كه  نثري  بین  است  فرق. سرايد مي  شاعري  كه  شعري  مثل  يابد، درست مي  تعمیم  آينده  و به

  مراد خود آزادي  بیان  در مقام  نھد و نويسنده نمي  قیدي  نويسنده  و پاي  نثر بر دست. سرايد مي  شاعري  كه  شعري

معنا و   نگارش  بندد و از حیث او را مي  و پاي  ، دست قافیه و  بندد، سجع شاعر را مي  و پاي  ، دست دارد اّما وزن  كامل

  .ستاند او را مي  ، آزادي كلمات  انتخاب

  تاريخ  كه  است  تصوير از تاريِخ بشر اين  يك. اند تفسیر از تاريخ  نوع دو  ، شبیه سجع  منثوِر بدون  مو كال'  مّقفي  موزون  كالم

تواند  مي  تاريخ  را در اين  اي حادثه و ھر  آزاد است  كلمات  نويسد و او در انتخاب خداوند مي  گويي  كه  است  اي نوشته  مثل

  ھیچ. برود  ھرسويي  به  و تاريخ  جھان  است  تواند بكند و ممكن مي  ھر كاري ، ر تاريخد  منظر، ھر كس  پديد آورد و از اين

  است  نشده  افكنده  بر تاريخ  طرحي  ، ھیچ است  نشده  معین  آن  براي  مسیري  ، ھیچ نیست  نھاده  تاريخ  بر حوادث  قیدي

  خود نقل  بايد در كتاب  كه  چنان  را آن  بیند و آن مسیر را مي  اين  مورخ  كنند و شخص سیر مي  ، در نھايِت آزادي و حوادث

  .كند مي

،  است  را از كجا آورده  فرض  پیش  ندارد و اين  تصوري  چرا چنین  اينكه. ندارد  از تاريخ  تصّوري  اّما، چنین  تاريخ  فیلسوف

  كتاب  سرايد، نه خدا مي  كه  است  شعري  ، گويي تاريخ  د كهرا دار  و تصوري  فرض  چنین  ھر حال  اّما به  است  ديگري  كالم

در   اي ھر كلمه. گیرد جا نمي  شعر تاريخ در  اي اند و ھر حادثه شده  چین دست  از پیش  نويسد؛ حوادث مي  كه  منثوري

  ، آزادي نويسنده  عنوان  به  كسي  وقتي.  با معنا است  اي مجموعه  مجموعًا تاريخ نشیند و نمي  ديگري  ي كنار ھر كلمه

بر   را ھم  اگر قید معناداري  حتي  يعني معنا خواھد بود او تقريبًا بي  ي باشد، نوشته  داشته  كلمات  انتخاب  در مقام  مطلق
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  درك رد اّماوجود خواھد آو  بلند باال به  ديگر بنشاند، نثري  بگیرد و در كنار كلمات را از ھر جا  اي نیفكند، ھر كلمه  كلمات

خواھد شد و   استفاده  معنا از آن  باشد، ھم  شعري  اگر بنا بر سرودن  ولي. نخواھد بود  ممكن  تصادف  جز به  معنا از آن

  .گیرد شعر جا نمي  در آن  اي ھر كلمه  كه  است  آن  ي منزله  به  خواھد بود و اين  وزن  داراي  ھم

 

  را براي  طرحي  چنین و  است  اي انديشه  چنین  به  ملتزم  االصول  ، علي تاريخ  ي لسفهدر معناِي جديد ف  تاريخ  فیلسوف

  تاريخ  درستي  دارد، به  آدمیان  بر تاريخ  كه  ، با نظارتي ديگري  خداوند و يا ھر نیروي  او معتقد است.  است  بشر قائل  تاريخ

و ورود   وقوع  ي و اجازه كند طرد مي  را چنان  حوادث  اي گنجاند يا پاره مي  در آن  را چنان  كند و حوادث مي  ھدايت  را چنان

  يا يك  غزل  را يك  كند آن مي  نگاه  شده  سروده  ي مجموعه  اين  به  كسي  ، وقتي تاريخ  و پايان  در سرانجام  دھد كه نمي

در كنار   و با میناگري  شده  گزينش  دقت  به  آن  كلمات  كه  ؛ شعري خواھد يافت'  مّقفي  شعر موزون  يا يك بلند و  ي قصیده

  ي قصیده  شدن و سروده  تاريخ  طرْح داشتن  ي انديشه  پس.  است  حاكم  و معنايي  آنھا وزن  اند و برمجموع قرار گرفته  ھم

  ي فلسفه  كه  كساني  ي و ھمه  است  تاريخ  ي فلسفه  اصلي  ي ، انديشه ُمبدع  خالق  يك  ي شاعرانه  نظارت  تحت  تاريخ

در   باشند، كما بیش  نكرده  باشند و خواه  كرده  تصريح  اند، خواه بوده  آن  به  اند و قائل پديد آورده  عاَلم  را در اين  تاريخ  نظري

  .اند داشته  رأيي  خود چنین  ذھن پِس

او .  است  افكنده  را بر تاريخ  طرحي  او چنین  كه  نیست  اي ھهشب  ھیچ  يعني  ، بسیار آشكار است در آثار ھگل  انديشه  اين

  بازشدن  در حال  طوماري  مثل  مطلق  ي ايده  و اين  مطلق  ي يا ايده  رواِن مطلق  نام  وجود دارد به  موجودي  است معتقد

  حقیقت در  ، ھمه و دانشمندان  ، پھلوانان ران، كارگزا ، قھرمانان ما آدمیان. خورد مي  رقم  آدمیان  تاريخ  و با بازشدنش  است

  . است  واداشته  بازي  ما را به  ايده  آن  كه  ھستیم  بازيگراني

  كنیم مي  كه  با كارھايي  رفته  رفته شود اّما مي  ترسیم  تصويري  شود و چه مي  پیاده  طرحي  چه  در تاريخ  دانیم نمي ما

  است  دلیل  اين  كند به پیدا مي  شود و تحّقق مي  و تصوير إعمال  طرح  آن ، شويم مي  شتهبدانھا گما  كه  كارھايي  يعني

  يك  از حركت  است  عبارت  تاريخ او،  ي عقیده  به.  است  كرده  گذاري نام»  در تاريخ  عقل«خود را   تاريخ  ي فلسفه او  كه

  افكند و تحّقق مي  را پي  دھد و طرحي مي  صورت  آدمیان  دست  را به  ييكارھا و  افتاده  او راه  كه»  ايده»  نام  موجود به

در   كه  عظیمي  و تنوع  بینیم مي  آدمیان ما در رفتار  كه  اي ، پراكندگي در حقیقت  يعني  است  تاريخ  ھمان  بخشد و اين مي

در   فلسفي  طرح  بخِش يك ظّل وحدت  رد، تحتوجود دا  در آن  كه  متعارضي و  ظاھر متزاحم  و حوادِث به  ھست  تاريخ

. كنند خود را پیدا مي  مختلف  مینیاتور، اجزاي  نقاشي  يك  دھند و مثل مي  ھم  دست  به  شوند و دست متّحد مي ، تاريخ

  عقل  كتاب  مترجم.  ماي تقريبًا داشته  مان عارفان  ما نیز بین  كه  است  نظري  دانیم مي  كه  چنان  و آن  است  ھگل  سخن  اين

  كه  است  انتخابي  و حقیقتًا بھترين  نوشته  كتاب  اين  ي ديباچه  را بر باالي  از مثنوي  ، بیتي حمید عنايت  ، مرحوم تاريخ در

  : است  داده  صورت

 

  ُكَل  از عقل  است  فكرت  يك  جھان  اين

  (١(  و صورتھا ُرُسل  است  شاه  چون  عقل

ما   چون.  است  مولوي  ي انديشه  ھمان  ھگلي  ي انديشه  و بلكه  است  ھگلي  ي انديشه  ھمان  مولوي  ي شهاندي  اين

  خود از او نام  و در كتاب  است  كرده مي  را مطالعه  مولوي  ھاي انديشه  ھگل  كه  داريم  در دست  و شواھدي  دانیم مي

  يك  جھان  اين»  كه  است  ھمین نیز  مولوي  آراي  ترين از مھم  يكي.  است  نا بودهاو كامًال آش  و با آثار و آراي  است  برده

  كند و فكر او در خارج مي  ، فكري است  ّكل  عقل  خداوند كه  باشد كه  تصور ما بايد اين  يعني»  كل  از عقل  است  فكرت
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را   ھگلي  ايدئالیسم  اين تعبیر خود،  به  كساني  د از ھگلبع.  بشر است  تاريخ  ھمان  تجّسم  نمايد و اين مي پیدا  تجّسم

ظاھر   تنوعاِت به  به  بخشیدن تاريِخ بشر و وحدت  پراكندگیھاي  به  طرْح بخشیدن  براي  ديگري  نپسنديدند و از نیروھاي

اشپینگلر و   ، مكتب ماركسیسماّما غیر از   است  ماركسیسم  مكتب  شان مشھورترين. كردند  استفاده ارتباِط با يكديگر بي

  اي اند تا فلسفه اند و كوشیده اينجا و آنجا پديد آمده  نیز وجود دارد كه  ُخرد ديگري  مكتبھاي. اند چنین  ھم  بي توين  مكتب

  .دھند  دست  به  را در تاريخ

 

رفتار   به  ، گاھي و تاريخ  در جامعه  تار آدمیاندر تفسیر رف ما  كه  توضیح  با اين. دارد  ھم  ديگري  ، ركن تاريخ  به  طرْحبخشي

  . پیدا كنیم  نجات  از پراكندگي  توانیم ھرگز نمي  صورت  و در اين  كنیم مي  توجه  آدمیان  تك تك

گر ا  ھر انساني. دارد  ھايي و انگیزه  حسرتي ، ، ھدفي ، آرماني اي خود انديشه  و براي  است  ، عاَلمي حقیقتًا ھر انساني

  جھان  ، او ھم در كنار او است  كه  ديگري  و انسان  اي در گوشه  افتاده  است  جھاني قرار گیرد،  ، مورد توجه تمامي  به

  و نه  بیولوژيك  ساختمان  لحاظ  به  نه  دو انساني  ھیچ. كرد  يكي  با ھم  توان جھانھا را نمي  اين  وجه ھیچ  و به  است  ديگري

و   عجیب و  و تنوِع وحشتناك  تفّرق  اين. نیستند  با يكديگر منطبق  وجه  ھیچ  ، به نفساني و  روحي  تمانساخ  لحاظ  به

قرار دھد،   را مورد مطالعه  آدمیان  بخواھد يكايك  كسي اگر  كه  است  چنان  است  آدمیان  میان  ناپذير كه و تقلیل  العاده فوق

  قانون  يك  و به كند  بدل  جمعیت  را به  تفرقه  تواند اين نمي  وقت  خواھد ماند و ھیچ  باقي  تشّتت و  در تفّرق  طور جاودان  به

  ، فیلسوفاِن علوم شناسان ، جامعه تاريخ  ، فیلسوفان پیدا كنیم  نجات  تفّرق  ما از اين  اينكه  براي. يابد  دست  كّلي  يا حكم

در   من. كنند  استفاده  جمعي  از مفاھیم  كه  است  تدبیر اين  اند و آن انديشیده  تدبیري  انساني  علوم  و عالمان  انساني

وارد   بخواھم  اينكه  بدون  كنم مي  را در اينجا بیان  و تاريخ  انساني  در علوم  انديشه  سیر تاريخي  نحو تلويحي  ، به واقع

  . آورم مي  میان ، در ضروري  اي مقدمه  ، ولي مهمقد  عنوان  اينھا را به  ي و ھمه  شوم  مسئله  فني  جزئیات

 

  جمعي  ، مفاھیم االجتماع  علم  بعد علماي  به  اّما از جايي.  آدمیان  كّلي  ي بود از مطالعه  عبارت  انساني  علم  زماني

ما با . بنا كنند  بگريزند و قانون  است  انآدمی  میان  كه  اي و فاصله  و تفّرق  تنّوع  آنھا بتوانند از اين  كمك  كردند تا به  اختراع

 از  است  عبارت  ؟ آيا فرھنگ چیست  فرھنگ.  ما است  در میان  كلمات  ترين از رايج  كه  داريم  آشنايي»  فرھنگ»  مفھوم

  ، فرھنگ آنھا نیست  فرد بودن  حیث  افكار انسانھا به  فرھنگ  كه  است  اين  ديگر؟ حقیقت  يا افكار كسي  افكار من

فرد   ، ھیچ» فرھنگ»  گويیم ما مي  وقتي. گیرند قرار مي  آن  ذيل كشور در  آدمیاِن يك  تمام  كه  است  جمعي  مفھومي

  را نديده  فرھنگ  كسي  ھیچ.  است  شناسان ، اختراِع جامعه است  اختراعي  مفھوم  يك  فرھنگ.  نداريم را درنظر  خاصي

واقعًا   كه  است  چیزي  ، ولي نیست  تحويل  قابل  ھم  منفردي  شخص  ھیچ  ، به نیست  مسل  قابل  وقت  ، ھیچ است

  مفھوم  ، يك نیست  ، فكر يا چیز منفردي ؟ تمدن ما چیست  ، غرض» تمدن»  گويیم مي ما  وقتي. دارد  و واقعیت  موجوديت

،  توّرم  گويیم مي  يا وقتي.  ايم و آثار را جا داده ھا و آراء پديده  اعانو  و در ظّل آن  آن  و در درون  ايم بنا كرده  كه  است  جمعي

  در علوم  وقت  آن. شود نمي  چیز اطالق  يا تك  حادثه  ھیچ  به  كدام  اينھا ھیچ  ، يعني است  جمعي  مفھوم  يك  ھم  آن

  .كنند  دھد تبیین مي  رخ  و تاريخ  عهجام در  را كه  ، حوادثي مفاھیِم جمعي  اين  كمك  كوشند تا به مي  انساني

 

  جمعي  مفاھیم فراچیند و  ، دامن فردي  تحلیلھاي  از سطح  توانست  نھاد كه  ِعلمیت  ي مرتبه  پا به  از وقتي  انساني علوم

  و اكثري  اغلبي  ، حكم قوانین  اين. بیاورد  بیرون  آنھا قانون  درون ، از داده  يكديگر ربط  را به  جمعي  مفاھیم  كند و اين  اختراع

  دلیل  ھمین  و به  موارد صادق در اكثر  باشند وي  افراد، صادق  تك تك  ي موارد و درباره  در جمیع  كه  نیست  چنین  دارد يعني
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و   اقتصادي ريزِي برنامه  طور نسبي  به  توان آنھا مي  كنند و براساس  گیري و نتیجه  بیني توانند پیش مي  علوم  اين  ھم

»  طبقه»  ما با مفھوم مثًال. گیرد و مي  است  گرفته  مستمرًا صورت  انساني  در علوم  كه  است  كاري  اين .كرد  اجتماعي

ھر .  ُمَتكا نیست  البته  ولي  است  اصلي  ُمَتكاي  ماركسیستي  شناسي و جامعه  تاريخ  ي در فلسفه  كه  داريم  آشنايي

در . وجود دارد  اي مسئله  چنین  ھم  تاريخ  ي در فلسفه.  است  جمعي  مفاھیم  ، واجد چنین انساني  اياز دانشھ  دانشي

و   كّلي  مفاھیم  از اين  كنند و با استفاده  را اختراع  جمعي  مفاھیم  قبیل  اند تا اين كوشیده  مورخان  ھم  تاريخ  ي فلسفه

  .كنند  را تبیین  تاريخي  د و َعمرو، حوادثزي  از دستان  تاريخ  علم  آوردن  بیرون

 

طور   به  توان را مي  آن  كه»  عصبّیت»  از مفھوم  است  كرد عبارت  او اختراع  كه  مھمي  مفھوم.  گرديم مي بر  خلدون ابن  به

در   از آنچه  و كثیري  است  تاريخ  ، محّرك او عصبّیت  ي عقیده  به. كرد  ترجمه»  ھمبستگي»  به  آمیز و اجمالي مسامحه

  را روي  مفھوم  اين  توان مي ؟ آيا چیست  اّما عصبّیت.  عصبّیت  نام  به  است  چیزي  معلول  است  داده  رخ  و اجتماعات  تاريخ

  .دارد يا ندارد  عصبّیت  كس  فالن  كرد و گفت  افراد پیاده  تك تك

 

  ديگري  از فیلسوفان.  است  داده  و كار خود را انجام  افتاده  راه  در تاريخ  جمعِي اختراعِي فرضي  نیروي  يك  مثل  عصبیت

طلبید يا   كمك  تاريخي  حوادث  تبین  براي  كرد و از آن  را اختراع  عقل  نام  به  ديگري  ، مفھوم ھگل  كه  دانیم مي . بزنیم  مثال

  كه» كلنجار»  نام  كرد به مي  را مطرح  مفھومي -   است  ار ياد كردهاز او بسی خود  تاريخ  ي در فلسفه  شريعتي  كه  بي  توين

  چون  در آنجا نیز مفاھیمي  برويم نیز  ماركس  سراغ  اگر به) ٢. (گردد مي  حوادث  جنبان  شود و سلسله ظاھر مي  تاريخ در

 افراد در  تك تك  پاي  اند يعني جمعي  اينھا مفاھیم  تمامي.  تولید را داريم  روابط موّلد و  ، نیروي ، طبقه تاريخي  ماتريالیسم

  .اند تاريخ  گردان  صحنه  وجود دارند كه  كّلي  موجودات  اي پاره  بلكه  نیست  میان

 

  دو ستون  به  و قائم - دارد   و ولتر فرق  خلدون ابن  با درك  البته  كه -  ما است  در دوران  تاريخ  بزرگ  ھاي فلسفه  طرح  اين

  اي جمعي  سترگ  مفاھیم  اينكه  دوم  شود و ستون مي  سروده  كه  شعري  دارد مثل  ، طرح تاريخ  اينكه  اول  ستون:  است

  كه  موجود عظیمي  يعني  طبقه  گويیم مي  وقتي. اند تاريخ  گردان صحنه ، آدمیان  فردي  ي اراده  اعتنا به بي  ھستند كه

  تأثیري  آن  در اثرگذاري --دارند  وجود  طبقه  در اين  كه -چند نفر   و مخالفت  راند و موافقت جلو مي  را به  تاريخ وجود دارد و

 ، از تاريخ  تحلیلھا و تصويرھايي  در برابر چنین. كند كاِر خود را مي  او در تاريخ وجود دارد و  عصبّیت  نام  به  ندارد؛ يا نیرويي

  گرفتار اين  كه  است  بوده  ، اين مقام  در اين  تاريخ  ي فلسفه  ي حیله  تمام  كند چرا كه  را مطرح  نبايد استثنائات  كسي

  .آنھا نسپارد  افراد و تمايالت  ھاي اراده  دست  را به  نشود و تاريخ  فردي  استثنائات

 

  از طريق  بود كه  ، ھمان نامیم مي  ريختا  نظري  ي را فلسفه  ما آن  كه  تاريخ  ي فلسفه  نوِع اين  و آشناترين  آشكارترين

  تاريخ  ي از فلسفه  كه  تصوّري.  گفتگو قرار گرفت و  منتشر شد و در كشور ما نیز بیشتر مورد بحث  در جھان  ماركسیسم

از   كسیسمدر مار  بود كه  از تصوري  گرفته  سرچشمه  االصول ما پديد آمد، علي  غیرديني و  ديني  در كشور ما و در ادبیات

  مرحوم  كه  وقتي  و چه  گفت مي  تاريخ  ي فلسفه  دكتر شريعتي  مرحوم  كه  وقتي  چه.  وجود داشت  تاريخ  ي فلسفه

  تاريخ  ي الگو در فلسفه  و ھر دو ناقد اين  نظر داشته  ماركسي  الگوي  اين  ، ھر دو به نوشت مي  و تاريخ  جامعه  مطھري

،  تاريخ  ي آنھا در فلسفه  ي فراورده  حال  كردند اّما در عین مي  را دنبال  خاصي  داشتند و ھدف  دلیلي  ھر كدام  البته .بودند

  باشد، تقريبًا ھر جا كه  تنھا در كشور ما پديد آمده  كه  نیست  چیزي  اين  البته .بود  ماركسیستي  الگوي  بر ھمان  مبتني
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  بر الگوي  ، مبتني ماركسیستي  ي انديشه  انتشار وسیع  دلیل  ود آمد بهوج  در جھاِن جديد به  تاريخ  ي فلسفه

 در  ايمانیان  منطق»  عنوان  تحت  كه  كتابي  شما را به  باشم  كرده  اشاره الگوھا  تنوع  به  اينكه  براي  من. بود  ماركسیستي

. بود  خوبي  ي محققانه  و كتاب منتشر شد  انقالبار   قبل  كتاب  اين.  دھم مي  ، ارجاع است  شده  نوشته»  ماركسیسم

او   معاصران  و در میان  خود ماركس  در زمان  اينكه  و آن  است  كرده  را مطرح  اي بسیار زيركانه  طرح  كتاب  اين  مؤلف

  اين  را از تمام  شھاييبخ ، خود در تاريخ  ي فلسفه  طرح  بنا كردن  براي  و ماركس  وجود داشته  تاريخ  براي  ھايي فلسفه

  . است  گرفته  وام  فلسفي  مكاتب

 

  : كه كند مي  ، اشاره فكر كردن  در باب  سبزواري  حكیم  از مرحوم  شعري  خود به  كتاب در  نويسنده

   الَمبادي  ي'الفكر َحَركٌة ِال

   اْلُمرادي  َو ِمْن َمبادِي ِاَلي

و   مبادي  سوي  به  كنیم  حركتي  داريم  االن  كه  از وضعي  از اينكه  است  عبارت  كردنفكر   كه  است  اين  بیت  اين  معناي

  سوي  به  حركت  يكي:  است  دو حركت  ھر فكري  يعین.  مقصد و ھدف  سوي  به  كنیم  حركتي  و بعد از مباني  مقّدمات

دو   چنین  تاريخ  ي فلسفه  بنا كردن  در مقام  ھم  ماركس،  از نظر نويسنده. مراد  سوي  به  از مباني  و بعد حركت  مباني

كار   بیافريند تا به  در تاريخ  آفرين حركت  اي فلسفه  بود كه  مراد او اين و  داشت  مرادي  ماركس. داد  را انجام  حركتي

  كرد به  خود و از آنجا حركتي  زمان در  موجوِد تاريخ  ھاي فلسفه  به  يعني  مباني  كرد به  لذا حركتي. كارگر بیايد  ي طبقه

  مكتب  كرد و يك  تألیف  و آنھا را با ھم  از آنھا بگیرد برگرفت  توانست مي  را كه  قسمتھايي  ؛ يعني مراد خويش  سوي

  اساسًا بنیان.  داشت  ماتريالیستي  مباني  ، البته فلسفِي ماركس  مكتب  اين. وجود آورد  به  در تاريخ  فلسفي

  در اين.  است  از تاريخ  و فلسفي  ماتريالیستي  تحلیل  و كار او يك  استوار است»  تاريخي  ماتريالیسم«بر   اركسیسمم

  توان كرد و مي  بیني را پیش  آن  توان داد، مي  قانون  توان مي  تاريخ  براي  كه  است  اين  است  مھم  آنچه  تاريخ  ي فلسفه

را تا   آينده  آن  كرد و بر مبناي  كشف - شود پیدا مي  خارجي ماّدِي  در تاريخ  را كه  طرحي  يعني -را   تاريخ  ماّدي  طرح

  مورد الگوبرداري و كشور ما شد، تقريبًا  وارد فرھنگ  وقتي  تاريخ  ي در فلسفه  رأيي  ؛ چنین باري .نمود  بیني پیش  حدودي

  (٣. (شد  آنھا ساخته  براساس  ديگر تاريخ  ھاي فلسفه  و بیش  ، كم گفت  خواھم  كه  قراري  و به  قرار گرفت

  است  ، اين آشكار است  شريعتي  در آثار مرحوم  كه  كرد؟ آنچه  افكني پي  را چگونه خود  فلسفه  دكتر شريعتي  اّما مرحوم

در   غريبي  نكته  ديگر، كه  موضوع.  نكار او نیستا مورد  وجه  ھیچ  به  نكته  و اين  است  قائل  در تاريخ  طرح  وجود يك  او به  كه

  وقتي  كه  گفت مي  صراحت  او به  كه  است  قرار گیرد، اين  مورد توجه  است  الزم و  است  دكتر شريعتي  آثار مرحوم

  شود ديگر نام  قطعي  و اگر علم  است  نشده  ھنوز علِم قطعِي تاريخ  كه  است  اين  ، براي تاريخ  ي فلسفه  گويیم مي

  در مكتب. برد مي  كنت  آگوست  از مكتب  َنَسب  شريعتي  سخن  اين  كه  است  واضح. نھاد  نخواھیم  بر آن  فلسفه

،  و در آن ندارد  روشني  و مبنا و منھج  و تار است  تیره  زيرا ھنوز علمي  است  فلسفه  فلسفه ، كنت  آگوست  فلسفي

  . نیست  سرشان  پشت  محكمي  شود و دلیل براز ميا  و گمان  با حدس  احكام

،  از آن  قبل  ولي  و نور است  آنجا روشنايي  برسند كه  علمیت  روند تا به مي  سمتي  به  بشري  معارف  تمام  از نظر كنت

  شود تا ما به  سپري  یرگيت  دوران  و بايد اين  است  در تاريخ  الزم  اي مرحله  كه  است  و تیرگي  ، ظلمت طفولیت  ي مرتبه

  دقیقًا به  اروپا است  در تاريخ  روشنگري يا  روشنايي  ي دوره  كه enlightenment تعبیر  اين.  برسیم  روشنايي  دوران  آن

  ي رهدو ، ظلماني  و قرون  وسطي  قرون  يا ھمان dark ages و  است  آمده  بیرون  ظلمت  اروپا از دوران  كه  معنا است  ھمین

  صورت  معرفت  در تاريخ  شده  كنت  آگوست  توسط  غرب  در تاريخ  كه  اي بندي تقسیم  ھمین  عین.  است  از روشنايي  قبل
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  دوران  اين  اينكه از  عبور كند، پس  ظلماني  كانال  يا يك  بايد از تونل مي  ، بالّضروره معرفت  معنا كه  اين  ؛ به است  گرفته

  . رسیم مي  علم  ما به  كه  رسید، آنجاست  روشنايي  دورانشد و   سپري

 

  علمیت  شد و به  علم  و وقتي  است  علم  كودكي و  طفولیت  ، دوران است»  علم  پیش»  ، فلسفه كنت از نظر آگوست

  غريب تعبیر  چنین. اھد ُمردخود فرو خو  خود به  فلسفه  بلكه  نداريم  حاجت  آن  ديگر به ، كنیم را رھا مي  رسید، ما فلسفه

  كه  وجود دارد اّما بايد بدانیم  طور خاص به  تاريخ  ي و فلسفه  طور عام  به  در مورد فلسفه  در آثار شريعتي  تأّملي  و قابل

شپنگلر، شیلر و ا ، بي توين  ، خواه ھگل  ، خواه ماركس  خواه -اند  كار برده  را به  تاريخ  ي فلسفه  اصطالح  كه  ديگري  كسان

  بردند؛ آنھا حساب كار نمي  معنا به  اين  را به  تاريخ  ي فلسفه - برد مي  نیز از آنھا نام  شريعتي  مرحوم  كه  ديگري  كسان

  كنتي  آگوست  پوزيتیويستي  در اينجا آشكارا از َمْشي  شريعتي  مرحوم. كردند جدا مي  تاريخ  ي فلسفه را از  تاريخ  علم

  به  بلكه  گفتم  كه  و مشخصاتي  طراحي  آن  دلیل  به  ، نه فلسفه  را به  تاريخ  ي فلسفه  شدن و نامیده  است  كرده  پیروي

  . است  ، دانسته نبودِن آن  شده  و تثبیت  بودن و تیره  نبودن  قطعي  دلیل

 

  توجھي  تعبیر، تعبیر جالب  اين .برد كار مي  به  تيشريع  كه  است) ۴(»  تاريخ  تقدير علمي«تعبیر   ي درباره  بعدي  ي نكته

  اي ، كلمه تجربي  علم  معناي  به  علمي  ي و كلمه  شده  گرفته  اسالمي  از فرھنگ  كه  است  اي تقدير كلمه  ي كلمه.  است

  است  كوشیده  گذاري نام  در اين  رسد شريعتي نظر مي  به. جديد دارد  و معناي  جديد است  فرھنگ  به  متعّلق  كه  است

را در   ما آن  تقدير كه  مفھوم  نام  به  با مفھومي  زدِن آن گره  دومي و  تاريخ  ِعلمیت  يكي: كند  جمع  تا دو چیز را با ھم

  را ِافادهمعنا   اين  دھد يا الاقل  نشان  است  خواسته  گذاري نام  با اين  شريعتي  مرحوم  در حقیقت.  داريم  اسالمي  فرھنگ

در .  است  نھفته  ھم  علمي  و قانونمندي  جبر علمي  ، در معناي است  نھفته تقدير  در معناي  كه  چیزي  ھمان  كند كه

  قانونمندي  نام  فرھنِگ جديد تحت  كه  است  چیزي  گويد ھمان تقدير مي  نام  به  دين  بگويد آنچه  است  او خواسته ، واقع

 و  گذاري نام  اين  و ديگر او و نفس  تقريراِت بعدي  كه -باشد   اين  شريعتي  اگر واقعًا نظر مرحوم. برد مي  نام  از آن  علمي

،  علمي  و قانونمندي  علمي  معرفت  و ديگري  است  فلسفي  معرفت  يكي  از معرفِت كه  دو سطح  ، میان پردازي نظريه

  . است  كرده  خلط  آنھا را با ھم  نادرست  و به  تمايز ننھاده

 

  به  ديني  در معارف  طور كه  تقدير، آن.  علمي  قانونمندي  ديگري و  قانونمندِي فلسفي  يكي:  داريم  قانونمندي  ما دو نوع

  فيجبِر فلس  بر معناي كند،  داللت  كند، اگر بر معنايي مي  داللت  بر آن  كلمه  اين  موارد استعمال  تمام و  است  ما رسیده

ندارد اّما   تاريخ  با قانونمندِي فلسفي  منافاتي  ، گرچه تاريخ  قانونمندِي علمي.  است  تاريخ  فلسفي  و قانونمندي  تاريخ

  .آيد مي  و متناقضي  ناموزون  نظر، تركیب  ، به تاريخ  تقدير علمي  لذا تركیب و  نیست  آن  عین

  ي فلسفه  به  خاص  و معناي  با طرح  باشد كه  شايد اين  كار را كرد؟ پاسخ  اين  دكتر شريعتي  چرا مرحوم  پرسیم مي  اينك

  اعتقاد به  با عدم  ماند يعني نمي  باقي  راھي  ، غیر از اين گرفتن  علم  پیش  معناي  به را  تاريخ  ي و فلسفه  دادن  تاريخ

ماند  مي  ما باقي  براي  تنھا تقدير علمِي تاريخ -  ايم دانسته و میراگذرا   را مفھومي  آن  اينكه  به  با توجه -  تاريخ  ي فلسفه

  .را پیمود  آن  دكتر شريعتي  مرحوم  كه  است  راھي  و اين

 

  دقیقًا ھدفي او  معتقد بود يعني  قانونمندِي علمِي تاريخ  به  شريعتي  كه  است  اين  بیفزايم بايد در اينجا  ديگر كه  ي نكته

  كه  مشكلي  ھمان  بود يعني  واقف  مشكل  يك  به كرد اّما او مي  كردند، دنبال مي  دنبال  تاريخ  در علم  سانيك  را كه
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 قانونِي -  يا جبر علمي  قانونمندي  بود كه  اين  مشكل. پیدا كنند  مفّري  آن  براي داشتند و كوشیدند  ماركسیستھا ھم

  كه  ديدگاه  و اين  و طبقه  ، فرھنگ تمّدن  چون  از مفاھیمي  از اين  داد؟ پیش  وفق  آدمیانبا اختیار   توان مي  را چگونه  تاريخ

و   شناس جامعه  در مقام  اگر ما بخواھیم.  اعتنا بمانند، ياد كرديم انسانھا بي  فردي  ھاي اراده  اند تا به شده  اينھا اختراع

  اي حكِم كّلي  ھیچ  ، به رسیم جا نمي ھیچ  ، به بیاوريم  میان  افراد را به  ھاي اراده  تك  تك  پاي  شناس و تاريخ  شناس انسان

تا   پیدا كنیم  و تدبیري  حیله  كه  است  اين  علم  بنا كردن  براي  تنھا راه.  برداريم  از قدم  قدم  توانیم نمي و  رسیم نمي

 را در  قطعي  بینیھاي پیش  و سوداي  داديم  را ارائه  كلي  و مفاھیم  كرديم كار را  ھا نیفتد؛ اّما اگر اين اراده  اين  به  گذارمان

  . كنیم  حل  توانیم مي  را چگونه  اختیار آدمیان  ي مسئله  اينكه  آيد و آن مي  پیش  ، مشكلي سر پرورانديم

 

  مثل  سوسیالیستي  ي جامعه  برآمدن.  ايم گرفته  را تصمیم  ما پیروزي ! كارگران  اي»  گفت مي  تروتسكي  كه  ياد داريم  به

  چنان. ، بسیار مؤثر بود حركت  به  كارگران  برانگیختن  مطلِب او براي  اين  كه  دانیم و مي»  است  فردا قطعي  آفتاب  برآمدن

  گويد اين كند و مي مي  اشاره  مسئله  اين  كند به از قضا و قدر مي  كه  در دفاعي  ھم  اسدآبادي سید جمال  مرحوم  كه

و   كارگر بگويیم  حتمِي طبقه  پیروزي  ، چه قضا و تقدير بگويیم  ، چه ھر حال  به.  است  در پیكار بوده  محرك  نیروي  بھترين

ِل آنھا بر عم  و برانگیختن  آدمیان  در تھییج  آن  و تأثیر نھايي  است  امر يكي  ، ماھیت تاريخ  و جبري  علمي  بیني پیش  چه

  ديگر با مشكلي  در میداني ، شديم  فاتح  میدان  اگر در اين  ولي. ندارد  شبھه  جاي  ، ھیچ پیكار حیات  ي عرصه مؤثر در

  عبارت  در برابر ما سر بر خواھد آورد كه  نیرومندي  العاده فوق  آساي  غول  ي ُشبھه  يك  شد يعني  رو خواھیم روبه  جّدي

  ، معّین نتايج  كه  بگويیم  پیشاپیش  ولي  كنیم  دعوت  مبارزه  را به  آدمیان  توانیم مي  چگونه. جبر  ي ُشبھه  از غول  است

  ما در حقیقت  چرا كه  نیست  ، از اختیار خبري و در آن  است جبر  عین  سخن  ؟ اين است  كردني  دعوت  چه  ؟ اين است

»  ناخواه  خواه» تعبیر  اين. »خواھد شد  حادث  در تاريخ  نتیجه  ، اين نكن  خواھي ، مي بكن  مبارزه  خواھي مي»  ايم گفته

  . است  بسیار مھم

 

  ، اين»شد نخواھد  ، چنان نكنیم  خواھد شد و اگر چنین  ، چنان كنیم  اگر چنین»  كه  بگويیم اگر:  داريم  بیني پیش  ما دو نوع

ما   نخواھیم  و چه  ما بخواھیم  ، چه تاريخ  بگويیم اّما اگر. وجود ندارد  ھم«  ناخواه خواه»  و در آن  است  مشروط  بیني پیش

  است  اين  مشكل  و آن  ايم رو كرده روبه  بسیار بزرگ  مشكل  خود را با يك  كه  است  اين  معناي  برد، به مي  راه  فالن  را به

  . ايم كرده  بسته  ، دست خود را در برابر غوِل تاريخ  كه

 

  از اين  يكي  ھم  شريعتي  مرحوم  ھاي در نوشته.  است  شده  ، تدبیرھايي جبر برآيیم  ي ُشبھه  حل  ي از عھده  اينكه  براي

  آن  ارزيابي  به  بنده  كه) ۵. ( است  تدبیرھا آمده  از اين  يكي  ھم  شريعتي  مرحوم  ھاي نوشته در.  است  تدبیرھا شده

ھر   علمي  قوانین  به  آگاھي  مثل  علمِي تاريخ  قوانین  به  گويد آگاھي او مي:  است  چنین  عتيتدبیر شري.  پردازم مي

  در برابر گیاھي  بسته  دست  كه  نیست  چنین  شناس گیاه  يك  عنوان  ما به. ندارد  با آن  و فرقي  است  موجود ديگري

خواھد   ھايي میوه  المثل خواھد شد و في  جورھايي  يك  ناخواه رد و خواهدا  ، قوانیني گیاه  اين  حاال كه  و بگويیم  بنشینیم

 و  با آگاھي  بلكه  كنیم نمي  ؛ چنین ھستیم  كاره  ما ھیچ  خواھد شد، پس  يا خشك داد و يا نخواھد داد، سبز خواھد شد

  . نابود كنیم را  يا آن  بخشیم  طراوت  گیاھي  به  توانیم مي  شناسي گیاه  از قوانین  استفاده

 

.  است  بسته  ما را در عمل  دست  قوانین  اين  كه  معنا نیست  اين  به  است  حاكم  ، قوانیني اي مجموعه  بر يك  اينكه  پس
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خواھند كرد و  كارخود را  قوانین  چرا كه  بنشینیم  اي در گوشه  ما بايد منفعل  ، پس ھست  قوانین  گويد چون نمي  شريعتي

ھوا   كه  و دانستیم  شديم  ما ھواشناس  او وقتي اعتقاد  به.  خواھد گرفت  كار انجام  نخواھیم  و چه  بخواھیم  ما چه

، در  غیره وزد و شود، باد مي مي  گرم  صورت  بارد، در چه مي  برف  صورت  بارد، در چه مي  باران  صورت  دارد، در چه  قوانیني

  ، دست ھر حال  ، به بگیريم  ، چتر در دست الاقل يا اگر نشد،  ايجاد كنیم  ھم  مصنوعي  ارانب  توانیم مي  ، گاھي صورت  آن

  .ديگر  علمي  ھاي عرصه  و ھكذا در جمیع  كنیم مي  و تدبیر و عالجي  مانیم نمي  بسته

رود  خود مي  راه  به  تاريخ  چرا ما بگويیم.  از جبر رھا شويم  توانیم ، مي را دانستیم  تاريخ  حركت  نیز، اگر ما قوانین  در تاريخ

كار   را به  تاريخ  قوانین  ؟ من اعتناست بي  من  ي اراده  چرا به ؟ اعتنا است ما بي  ي اراده  و به  است  حاكم  بر آن  و قوانیني

  حركت  قانونمند بودن  توان يم  ھم  بنا بر اين. خورد  خواھم  شكست  كار نگیرم  و اگر به  رسم مي  پیروزي  و به  گیرم مي

  .مقصود خود رسید  كرد و به  استفاده  نحو مناسب  از آنھا به  توان مي  و ھم  داشت  را منظور و قبول  تاريخ

يا   علمي تقدير  عنوان  تحت  اگر آنچه  چرا كه  نیست  مسئله  و پاسخگوي  است  تدبیر ناموفقي تدبیر،  اين  نظر بنده  به

  در مكتبھاي  كه  و تعبیر جبر تاريخ  داشت  نخواھیم  گريزي  ھیچ  باشد، ما از آن  شود درست مي  گفته  ريختا  جبري

  تمثیل در مورد. شود  عوض  آن  از مباني  اي پاره  مگر اينكه  نیست  رفع  قابل  اي حیله  وجود آمد، با ھیچ  به  ماركسیستي

  كه  نیز بايد گفت  است  شناسي گیاه  با قوانین  شناس گیاه  ي مواجھه  مثل  جبر تاريخما با   ي مواجھه  و اينكه  شناس گیاه

  خارج  خودمان  كه  گیريم كار  را به  درخت  به  مربوط  قوانین  توانیم مي  دلیل  اين  به  درخت  ي درباره ما.  است  غلط  تمثیل  اين

  ، به كنیم مي  را كشف  درخت  به  مربوط  ، قوانین ايستیم مي  درخت ر برابر، د غیر درخت  ھستیم  ؛ ما موجوداتي از درختیم

ما جزو .  نیست  ما اين  وضع  در تاريخ  ولي  رسیم مي  مقصد خويش  و به  بنديم كار مي  ، آنھا را به شويم مي  آنھا آگاه

  . تاريخ  قوانین  ي كار گیرنده  و به  خدر برابر تاري  ايستاده و  تاريخ  از درخت  بیرون  نه  ايم تاريخ  درخت

 

  درخت  بیرون  كه  و دھقاني  باغبان  يا آن  زراع  آن  مثل  نه  ايم گیاه  يك  بدن  سلولھاي  ، ما مثل ايم تاريخ  درون ما خود در

  و عین  تاريخ  ، ما درون نیست  گونه اين  ما در تاريخ  وضع. كند مي  تصّرف نیرو و  ِاعمال  درخت  به  ايستد و نسبت مي

و   باغبان.  نیست  با درخت  باغبان  قیاس  مثل و  است  ، ناصواب ما با تاريخ  و قیاس  ايم تاريخ  ، ما سلولھا و اجزاي ايم تاريخ

ما   شدني غیر از رفتار ثبت  چیز ديگري  تاريخ.  ايم ، ما خوِد تاريخ دو موجود نیستیم  دو موجودند اّما ما و تاريخ  درخت

  . است  رفته  از بین  انساني  بروند خوِد تاريخ  ، اگر انسانھا از بین انسانھا نیست

از   برگرفته  فلسفه  آن  كه  است  اين  گفت  توان مي  دكتر شريعتي  مرحوم  تاريخ  ي مورد فلسفه  كه  ديگري  ي نكته

) ۶(  قرآني  داستان  از يك  ، اقتباسي تاريخ  ي ر فلسفهد  دكتر شريعتي  مرحوم  طراحي.  است  اسالمي  ھاي انديشه

  آن  به  نمادين  ي و جنبه  كرده  تأويل  دكتر شريعتي  را مرحوم  تاريخي  داستان  اين  كردند كه  بیان  دكتر توسلي  آقاي . است

  ظن  ، به در قرآن  داستاِن آدم  اصل. كرد  تأمل  داستانھايي  واقعیِت چنین  ي درباره بايد  كه  است  اين  حقیقت.  است  داده

  دانستن  با واقعي. را دارند  وضع  ھمین  بالّطبع باشند  و قابیل  ھابیل  كه  آدم  دارد و پسران  نمادين  ي ، جنبه بسیار قوي

 را  مشكالت  داستان  اين  دانستن  سمبولیك  اند از طريق خواسته  بعضي. آيد وجود مي  به  زيادي  ، مشكالت داستان  اين

يا   بوده  تكويني  و آيا سجده  شده  سجده  ، امر به و ابلیسي  بوده  آيا واقعًا آدمي  اينكه. بردارند  كنند و از میان  حل

  به  شان شدن  ، برھنه است  معنا بوده  چه  به  ، ھبوط كجا بوده  آسمان  ، آن بوده در او بود كجا  آدم  كه  ، بھشتي تشريعي

  و معضل  مسئله  مفسران  سؤالھا براي  اين  تمام... و  داشته  معنايي  چه  ممنوعه  از درخت  ، خوردن است  معنا بوده  چه

 و از  است  شود اينھا نمادين  گفته  كه  است  بوده  اين  ھم  حل  راه  يك. كنند  حل آنھا را  نحوي  اند به و آنھا كوشیده  بوده

  .دھد بر ميخ  ديگري  چیزھاي
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 را  و قابیل  ، ھابیل است  در حكايتھا آمده  كه  از نكات  اي پاره  دلیل  به  بلكه  قرآني  داليل  به  ، نه دكتر شريعتي  مرحوم

و   لھابی  او تضاد ديالكتیكي.  است  بنا كرده مبنا  را بر اين  تاريخ  ي و فلسفه  است  دانسته  دوران  و يك  طبقه  يك  ي نماينده

  خوبي  تمثیلِي زيباِي خیلي  بیان  را البته  اين  من. داند خود مي  تاريخ  ي مبدأ فلسفه و  تاريخ  ي را موتور محركه  قابیل

كار بردِن   ، به را بپذيريم  داستان  اين  بودن  و نمادين  نگیريم  شريعتي  بر مرحوم  اشكالي  تفسیري  و اگر از حیث  دانم مي

ندارد، اّما   مناقشه  و جاي  است  اشكال  نیز بدون  دانستن  بشري  در تاريخ  جاري  دو نیروي صورِت  و آنھا را به  اتتعبیر  اين

. دھد ما نمي  به  زيادي  ي نتیجه  يعني  نیست  چشمگیري كاِر  ، چندان تاريخ  ي در فلسفه  طراحي  اين  كه  است  اين  مطلب

  : مولوي  قول  ، به است  و خوبان  نبرد َبدان  ي ، صحنه تاريخ. بدھا  بھا و قابیلیھا يعنيخو  ھابیلیھا يعني  در واقع

  زنند مي  رَب َسلِّم  ماليك  تنند پس بر مي  انبیاء با دشمنان

  دور دار  ُدزدان  و َدمھاي  او نور كار از ُپف  ھست  را كه  چراغي  كین

  (٧! ( ، فرياد رس فرياد رس  دو اي  زين  تور َبس  خصم  است  َقّالب ُدزد و

و   است  نیكويي  ي بودند، نكته  دائمي  ي در مجادله  با خوبان  تنیدند و َبدان بر مي  ، انبیاء با دشمنان تاريخ در  اينكه

را   زيادي  ي اوًال نكته  سخن  ؛ اّما اين است  نھاده  نزاع  و بر اين  كرده  انتخاب  ھم  اسالمي -  قرآني  دو نام  البته  شريعتي

  طور كه  آن  تاريخ  ي فلسفه  طراحي . ناسازگار است  ھم  دكتر شريعتي  تاريخ  ي با فلسفه  اينكه  دھد، دوم نمي  نشان

 و  ھابیلیان  اينكه  با گفتن.  است  علمِي تاريخ  قوانین  و داشتن  در تاريخ  بیني پیش  دھد، براي مي  ما نشان  به  شريعتي

خواھند   پیروزي  به  نھايتًا ھابیلیان  اينكه  با گفتن  اند و حتي بوده  ابدي  و جدال  و اينھا در جنگ  ايم داشته  قابیلیان

 میسر  چنداني  علمي  بیني ، پیش ما در مورد تاريخ  و براي) ٨(  آموزيم نمي  تاريخ  ي درباره  چنداني  ي رسسید، نكته

پیروز خواھند شد يا   كساني  ، چه تاريخ از  اي دوره  ، چه اي جامعه  در كجا، چه  مورد اينكهدر   طرح  اين. نخواھد شد

  طرح  اين  گويم نمي  من.  است  خواھد شد، ساكت  طي  مسیري  ، چه داشت  خواھیم  در تاريخ  ادواري  نخواھند شد، چه

  طرح  بود، اين  داده  تاريخ  ي فلسفه خود از  شريعتي  مرحوم  كه  تصويري  آن  به  نسبت  گويم مي  كرد بلكه  ارائه را نبايد

 ، است  ندارد و تیره  قطعّیت  يعني  است  تاريخ  ي ھنوز فلسفه  اين  او بگويیم خوِد  تعبیرات  مطابق  مگر اينكه  است  ناقص

  را علمي  و قابیل  طراحِي ھابیل  اين ، ريخدر تا  ديگري  دھد، بايد منتظر ماند تا كس ما نمي  به  روشن  ھنوز جواب  يعني

 را  تاريخي  روشن  بینیھاي پیش  بتوان  آن  پیدا كند و از دل  تاريخي  قطعي  قانون  يك  شكل  برسد كه  جايي  به  كند يعني

  . شتما نخواھد دا  براي  دستاورد چنداني  كنوني  در شكل  شود و گرنه  گفته  سخن  مگر چنین. كشید  بیرون

 

  تاريخ  ي فلسفه  به  توحید، ابعاد ديگري  و با بحث  است  دانسته  اسالم  تاريخ  ي فلسفه  مبناي  توحید را ھم  اّما شريعتي

  . است  داده

  يك  توحید فقط  بود كه  ، اين تأكید بسیار داشت  بر آن  كه  شريعتي  مرحوم  ي و برجسته  مھم  از حرفھاي  اساسًا يكي

  چنین ، و دو تا نیست  است  خدا يكي  كه  معنا نیست  اين  صرفًا به  يعني  نیست  اعتقادي -  و فلسفي  كالمي  ي ايده

و غیر   توحیدي  ما تاريخ. دارد  و رواني  ، تاريخي اجتماعي  توحید تجّلیات.  توحید است  ي انديشه  كردن ساده  تعبیري

  امري  توحید فقط. نیز جستجو كرد  و تاريخ  توحید را بايد در جامعه.  داريم  غیرتوحیدي و  توحیدي  ي ، جامعه داريم  توحیدي

دارند چند خدا وجود دارد و   و عقیده اند مشرك  و برخي  است  اعتقاد دارند خدا يكي  بعضي  بگويیم  كه  نیست  ذھني

  به  شريعتي  كه  است  سخني  اين. باشد  داشته  بیروني  و انعكاس  تجلي توحید بايد. خدا ھستند اصًال بي  ھم  بعضي

  معنا كه  اين  به) ٩(  توحید است ، تاريخ  او معتقد بود زيربناي. كند  اعمال  را در تاريخ  كرد آن مي  و سعي  گفت مي  كّرات
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  را ايشان  اين -و ثانیًا   است  دهاز توحید آغاز ش  يعني  آغاز شده  تفاوت بي تمايز و و بي  طبقه بي  ي از جامعه  اوًال تاريخ

بر   و ھم  بر اجتماعات  ، ھم شرك و  آغاز شده  ھم  از اعتقاِد توحیدي -ندارد   با اعتقادش  ھم  منافاتي  ولي  نگفته

  لكه، ب اجتماعي  از لحاظ  و نه  اعتقادي  از لحاظ  ، نه نیست  مقّدم بر توحید  شرك  ؛ يعني است  شده  عارض  اعتقادات

كاَن « -بودند   اي واحده  امت نداشتند و  نزاع  در ابتدا با ھم  و آدمیان  ديگر، جوامع  سخن  به.  است  ثانوي  آن  به  نسبت

  بعدھا در میان  و غیره  و مالكیتي  و طبقاتي  نژادي  اختالفات  اين. شدند  فرقه  اّما بعدھا فرقه - ) ١٠(» الّناُس ُامًة واحدًة

توحید   به  ھم  و در نھايت  است  آن  عارض  و شرك  است  مبدأ، توحیدي  لحاظ  ، به اجتماعات  لذا زيربناي. فتادا  مردم

  (١١. (خواھد شد  منتھي

 

افتاد و   شرك  اي در جامعه  وقتي  يعني  است  اجتماعي  شرك  روبناي  اعتقادي  شرك  كه  است  آن  ديگر شريعتي  سخن

  ھم  جھان  ي البد در اداره  بگويد كه  شود آدمي مي  باعث  رفته  رفته  تفّرق  وجود آمد، اين  به  اختالف  ردمو م  طبقات  بین

  طراحي در  است  عنصر ديگري  ھم  اين. شود مي  مقبولي  ، تئوري چند خدايي  ترتیب  بدين دارند و  چند نفر دخالت

  معارف  ، تمام است  بوده  بر شرك  مقّدم  اعتقادي  لحاظ  توحید به  اينكه  بدر با.  دكتر شريعتي  مرحوم  تاريخ  ي فلسفه

  شدن فرقه  بر فرقه  است  مقّدم  واحد بودن  اّمت  يعني  توحید اجتماعي  و در اينكه  است  شريعتي  مرحوم  مؤيد رأي  ديني

  شرِك اعتقادي  ؛ اّما اينكه و قرآني  ديني  تأيیدات  به  است د، مؤيَّ رأي  و اين  بپذيريم  توانیم مي  مقدار را ھم  ، اين آدمیان

  و بايد آزمون  نیست  فلسفي  ي نظريه  و يك  است  تجربي  ي ايده  يك  اين) ١٢(،  است  و تاريخي  اجتماعي  شرك  روبناي

  .آيد يآيد يا نم مي  بیرون پیروز  و تاريخي  تجربي  شود از آزمون  بشود تا معلوم  تاريخي

 

   و پاسخ  چند پرسش

  يك  كنید اعتقاد به نباشد، آيا فكر نمي  بر واقع  مبتني  چندان  تاريخ  ي فلسفه  ي درباره  گفتن  سخن  مطلق  گونه شايد اين

را   باشد و واقعیت  ، مورد قبول اعتقاد دكتر شريعتي  ي در برگیرنده  باشد و ھم  شما نزديك  رأي  به  ھم  كه  بینابین  ي ايده

  كند؟  بھتر منعكس

 

  سال دو -  يكي  ياد دارم  به.  بدھم  سؤال  اين  پاسخ  ي درباره  و بعد توضیحي  كنم  شما نقل  را براي  داستاني  اّول  من

  در آن  ھم  بنده  هداشتند ك  اي ساالنه  نشست و  ، مجمع اسالمي  ، انجمنھاي بودم  از كشور كه  ، در خارج انقالب  به  مانده

 از  يكي.  را آنجا گفتم  نكاتي  ھم  بود و بنده  مطرح  تاريخ  ي فلسفه  بحث  ھم از قضا در آنجا.  داشتم  شركت  مجمع

  ، اين است  مناسب  ھم  امروزمان  مباحث  توضیح  و براي  ياد دارم  به  ھم  در آنجا پرسید و من  از برادران  يكي  كه  سؤاالتي

  موقع  آن ؟ زندانھا است  بیرون  خورد يا براي مي  زندانھا ھم  درد داخل  دھید به مي  ارائه  كه  تاريخي  ي فلسفه  اين  د كهبو

  ي فلسفه  يك  بردند و به سر مي  به  زندان در  دكتر شريعتي  و دوستدار مرحوم  و انقالبي  مسلمان  از جوانان  بسیاري

  آنچه  پرسید كه مي  داد و او از من آنھا امید مي  مبارزات  آنھا بود و به  عمل  راھنماي در زندانھا  معتقد بودند كه  تاريخي

  به  خود در آثارش  دكتر شريعتي  آيد؟ مرحوم نمي آيد يا كار مي  آن  و به  است  تاريخ  ي فلسفه  بر آن  منطبق  گويم مي  من

،  تاريخ  به  مربوط  فلسفي  ھاي انديشه  به  من  كه  است  آورده  از كتابھايش  ييك  پاورقي و در  داشت  توجه  نكته  اين

  آن  اّما نه.  ھستم) ١٣(  و پراگماتیست  عمل  اصالت  اھل  تا حدودي  ؛ من ندارم  ، كاري است  صرفًا فلسفي  كه  آنھايي

  توجه بخشد مي  عملي  ي نتیجه  كه  آنچه  بیشتر به  من دارد و  فرق  با آن  گويد؛ قدري مي جیمز  ويلیام  كه  پراگماتیسمي

  كنید كه  توجه  اين  شما به  خواھم مي  اّما بنده  است  شريعتي  نظر مرحوم  اين.  نظرِي محض  بخشھاي  به  نه  دارم
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ما .  است  بودن  قمحّق  شرط  اولین  اين. خواھد باشد مي  نباشید؛ از ھركسي گیر ، آسان در برابر انديشه  وقت ھیچ

  گیرد و جال را نمي  برھان  جاي ، كسي  بودن  اّما محترم  گذاريم را مي  احترام  ، نھايت دكتر شريعتي  مرحوم  به  نسبت

  .كند را پر نمي  استدالل  خالي

 

  محضر بیان  در اين  من  كه بود  چیزي  ھمین  و بیش  كم  طرح  اند، آن داده  تاريخ  ي در فلسفه  طرحي  شريعتي دكتر  مرحوم

  كه  است  اين  بايد متذكر شوم  كه  اي نكته.  گفت  توان نمي  از اين  بیش  يا دو ساعته  ساعته  سخنرانِي يك  و در يك  كردم

  حّد وسط.  است  نادرست  ي فلسفه  بر يك  مبتني  پیشنھاد حّد وسط. وجود ندارد  حّد وسط  و علمي  عقلي  در مسائل

خدا معتقدند   به  كه  كساني  بگويیم  توانیم نمي  امور عقلي ما در.  امور عقلي  نه  است  و اخالقي  امور عملي  خصوصم

  حزب  شعار دھیم  شود كه نمي  اين. گويند مي  راست  معتقد نیستند كمي  كه  ھم  كساني گويند و مي  راست  كمي

وجود دارد و   استداللي  دقیق  ، مرزبنديھاي عقلي  مباحث  در مقام! باد  زنده  مردم  بحز  ھم  كمي  باد يك  پاينده  نوين  ايران

  . نداريم  حّد وسط

 

  و نظر خود را به  نیستم  وسط حّد  اصل  رعايت  نیز معتقد به  تاريخ  ي فلسفه  در باب  دكتر شريعتي  مرحوم  تئوري در مورد

او .  است  و مشّوشي  نامنّقح  تئوري  دكتر شريعتي  مرحوم  تاريخ  ي فلسفه  تئوري  گويم مي  باز ھم.  ابراز كردم  صراحت

  ي تقريبًا ثمره  ولي  است  محكم  او، البته  از سخنان  قسمتھايي.  است  نكرده  ارائه  باب  در اين  منسجمي  دستگاه  ھیچ

،  ھم  و از درون  برخوردار نیست  باشد، از استحكام  هداشت  عملي  ي تواند ثمره مي  كه  ھم  ندارد و قسمتھايي  عملي

او،   فكري  دستگاه  را در مجموع  دكتر شريعتي  مرحوم  تاريخ  ي لذا مجموعًا فلسفه. ندارد  چنداني  و انسجام  سازگاري

اّما   قرار نگرفته  ّديج  و مورد تأمل  كار نشده  آن  روي  خیلي  كه  جزئي.  دانست  دستگاه  اين  سست  بايد جزء اجزاي

  كه  است  شده  ارائه  ھم  و آرايي  شده  پردازي تئوري  آن  به  نسبت  ضرورت  اين  مبناي و بر  است  شده  احساس  ضرورتش

  استحكاِم آرماني  از آن  فكر شريعتي  ي مجموعه از  بخش  اين  المجموع حیث  اند و من مخلوط  و ناصواب  آرا صواب  در اين

او  خود. بكند  زيادي  توّقف  مطلب  اين  روي  خواسته نمي  دكتر شريعتي  مرحوم  كه  است  اين  ھم  دلیلش.  رخوردار نیستب

  ي منزله  او به  طرح  ، در حقیقت بكنم  زيادي  توّقف  خواھم نمي  موضوع  اين  روي  من  كه  است  را صريحًا نوشته  اين  ھم

  .برسد  مقصد ديگري  عبور كرد تا به  آن  از روي  عتسر  او به  بود كه  پلي

 

  ؟ بشر چیست اختیار  شما، تكلیف  بیانات  با اين

 

  دستگاه  در آن  اختیار را مورد ترديد قرار دھد، اشكال  كه  اي فلسفي  ھر دستگاه.  است  اصل  ما اختیار بشر يك  براي

ما   ، براي اختیار داريم ما از  كه  دركي  اين.  كنار بگذاريم  توانیم آنھا را نمي  كه  داريم  معیارھايي ما. در اختیار بشر  نه  است

  ، حیوانھا ھم ھیچ  گويد ما كه مي  مولوي. داد  را از دست  آن  توان نمي  قیمتي  ھیچ  و به  است  و اصلي  بسیار اساسي

  اّما شتربان  است مجبور  چوب  اين  داند كه زند، شتر مي مي  شتر را با چوب  شترباني  وقتي. كنند مي  اختیار را درك

  .كند مي  شتربان  به  حمله  كند بلكه نمي  حمله  چوب  خورد، به مي  كتك  ، لذا وقتي و مختار است  مجبور نیست

 

  كند مي  شتر قصد زننده  زند آن مي را  اشتري  گر شتربان

  (١۴(بو   است  شتر ُبرده  ختاريزُم  او پس  چوب  با آن  اشتر نیست  خشم
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  حیوانات  كه  است  چیزي  اين.  مختار نیست  كسي  و چه  مختار است  كسي  چه داند و مي  برده  از اختیار، بويي  شتر ھم

  كه  اي فلسفي  حتمًا دستگاه.  كنیم  ، تعطیل است  مھّمي  العاده فوق  اصل  را كه  اصلي  توانیم ما نمي. كنند مي  درك  ھم

 خود  كردن  اينھا، ويران  كردن  ويران. دارد  نگه  را محفوظ  اصلي  ستونھاي  اين از  اي ، بايد پاره كنیم و بنا مي  سازيم مي

نبیند، اختیار   آسیب  اختیار بشر در آن  كه باشد  اي ، بايد فلسفه دھیم  ارائه  تاريخ  براي  اي لذا ھر فلسفه.  است  دستگاه

  نگاه  را محفوظ  اين  ، كوشیده گفتم  كه  بیاني  آن  به  ھم  دكتر شريعتي  مرحوم. بماند  نشود و محفوظ  گرفته  يچهباز  به

  .دارد

  ؟ ديگر است  ي مرحله  به  اي از مرحله  جامعه  تحّوالت  به  ، علم مطھري  تعبیر مرحوم  ، به تاريخ  ي آيا فلسفه

 

  را علم  تاريخ  ي فلسفه  مطھري  مرحوم.  ندارم  كالم  قصد بسط  و در اينجا ھم  نگفتم  مطھري  مرحوم  ي درباره  سخني  من

  ، تاريخ نقلي  تاريخ:  است  داده  ارائه  تاريخ  نوع  سه او. دارد  زيادي  اشكاالت  تعريف  اين.  دانست مي  جوامع  تكامل  به

و   سنن  آوردن  دست  ، به عقلي  تاريخ.  است  نگاري  وقايع  ، نفس نقلي  ريختا.  تاريخ  ي فلسفه يا  فلسفي  و تاريخ  عقلي

  تكامل  به  علم«او .  است  جوامع  تكامل  به  علم  دارد كه وجود  ھم  تاريخ  ي دو، فلسفه  بر اين  عالوه.  است  تاريخ  قوانین

  اين  تاريخ  ي فلسفه  معناي  ، نه است  درستي  گذاري ، نام ريگذا نام  اين  نه  نامد؛ ولي مي»  تاريخ  ي فلسفه«را »  جوامع

  جوامع  تكامل  به  شناسان جامعه  ي ھمه  گیرند و نه مي  تعّلق  جوامع  لزومًا به  تاريخ  ي و فلسفه  تاريخ  علم  ، نه است

  با رأيھاي  اش مقايسه و  رأي  اين  رسيبر  دارد اّما در اينجا فرصت  اشكال  مختلف  از جھات  بندي تقسیم  اين. معتقدند

  كرده  واحد پیروي  الگوي  ، از ھمان گفتم  كه  ، ھمچنان جامعه و  تاريخ  ي فلسفه  ي درباره  مطھري  مرحوم.  ديگر نیست

  و گفته»  فطرت»  طرح  منا  به  است  داده  را ارائه  طرحي  آن  جاي  پذيرد و به را نمي  تاريخ  ماتريالیستي  طرح  او البته.  است

  . است  در تاريخ  برنده پیش  و عامل  تاريخ  ي ، موتور محّركه فطرت  كه  است

 

ذكر شد در   كه  مفھوِم جمعي  و آن  است  فردگرايانه  اوًال طرحي  فطرت  طرح  كه  است  اين  گفت  توان اختصار مي  به  آنچه

. قرار گیرد  بايد مورد بررسي  دارد كه  زيادي  و اشكاالت  است  ضعیفي  ي كًال نظريه  فطرت  ي و ثانیًا خود نظريه  نیست  آن

  ھم  انتقاداتي  ايشان  البته.  دانم نمي  ، مورد قبول در محتوي  و نه  در تعريف  نه را  مطھري  تاريخ  ي فلسفه  ، طرح در مجموع

  خواھم  بیان  و مفصل  نحو مبسوط  به  روزي  ه'شاءالّل ان را  مجمل  نكات  اين  دارند كه  ديگران  تاريخ  ي فلسفه  طرحھاي  به

  (١۵. (كرد

 

  پانوشتھا

  .٩٧٩  ، بیت ، دفتر دّوم  ، ھمان معنوي  مثنوي .1

  ر اساسب  تاريخ  تمام  كه  معتقد است بي  توين» : است  قرار داده  را مورد تأمل  بي  توين  و تدافع  تھاجم  تئوري  شريعتي .2

  شود كه مي  موجب -  نیز ھست  متوالي  جبري  حالت  كه -  و تدافع  تھاجم  اين. دارد  حركت « تدافع«و »  تھاجم»  دو حالت

  يا تمّدن  ، جامعه فرھنگ  شود و در برابر تھاجم و پیر  وجود بیايد، رشد كند، ضعیف  به  و جامعه  و تمدن  فرھنگ  نوعي

كند   ، طي و مرگ  و پیري  رشد، كمال  سوي  را به  جديد، باز ِسْیر خويش  و فرھنگ  جامعه و  بعد تمّدنديگر، نابود شود و 

  را نشان  تاريخ  حركت  عامل  و ھم  عّلت  ھم « تدافع«و »  تھاجم»  اين. قرار گیرد  اي و تازه  جوان  و باز در برابر نیروي

  .(۵٢و  ۵١  ص ، ص١٧آ  م. (»كند مي  را مشخص  يختار  حركت  خود شكل  خود به  دھد و ھم مي

بنا كنند   تاريخي  ي خواستند فلسفه مي  داشتند، وقتي  تفكر اسالمي  كه  از كساني  اي پاره  كه  برم از ياد نمي  من .3
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  مستضعفین  ما ديكتاتوريخواھد آمد،   تاريخ  پايان در  پرولتاريا كه  ديكتاتوري  جاي  گفتند به مي  بود كه  اين  شان طراحي

  اي طبقه بي  ي جامعه  آن  جاي  بود، يا به  ھمان  كردند اّما معنا و انطباقات مي  تعبیر را عوض و  لفظ  يعني  داشت  خواھیم

  مگذاري را مي  توحیدي  ي ، جامعه المثل ما، في  است  ماركسیستي  تاريخي  ي فلسفه  بیني خواھد آمد و پیش  در پايان  كه

  و به  گذاريم مي  ايم بر آنھا نھاده  ديگري  نامھاي  كه  نیروھايي  ھستند، ما ھم  در تاريخ  كه  ديگري  نیروھاي  جاي  و يا به

  .بدھند  تاريخ  ي در فلسفه  طرحي  كوشیدند كه مي  ترتیب  اين

در   علمي  قانون  شكل  به  كه  الھي  مشیت» : يافت  توان مي  جمالت  از اين  تاريخ  را از تقدير علمي  مراد شريعتي .4

 ، تاريخ«) ٢٩۵  ، ص١٩، ١ م(» ...دارد  تجلي»  تقدير علمي»  شكل  به  كه»  الھي تقدير«و   است  حاكم  و در تاريخ  طبیعت

  و وحدت  د علّیتو فاق  جھت و بي  تصادفي و  و بیھوده  تواند بر عبث و نمي] ... [   است  انسان»  چگونگي»  ي آفريننده

  نیست  ، خود تاريخ گذشته  و حوادث  و جوامع  اقوام  ي و مطالعه  بررسي  بر اين ، بنا] ... [ باشد   علمي  و حقیقت  عیني

  اي علمي  كند، قوانین  را كشف  تاريخ  علمي  كوشد تا قوانین مي  طريق  از اين  مورخ  اند كه و عیني  جزئي  ھاي نمونه  بلكه

تقدير  و  انسان  نوع  ي و آينده  حال  را و ھم  آن  تكوين  را و كیفیت  انساني  ي جامعه شناساند و را مي  انسان  ھم  كه

  و تمّدن  جامعه  و تكوين  و تحّول  حركت  قوانین  كه  است  او آموخته  به  تاريخ  كه -  آگاه  انسان  به  خصوص  او را و به  تاريخي

خود را بر   ي اراده تواند مي  تكنیكي  با چه  دھد كه را مي  و شناخت  توانايي  اين -  عللي  چه  معلول اند و دامك  انسان  و نوع

كند و پا   تحمیل  آگاھانه  آن  و ارتقاء و ركود و انقالب  انحطاط و رشد و  تحّول  و عوامل  بشري  ي بر جامعه  حاكم  جبر علمي

  .(٧۶و  ٧٧  ص ،ص11 آ، م. (»سازد  آن  خود را جانشین»  تقدير آزادي«،  خويش  ي جامعه»  تقدير تاريخي»  به  بردن پي

را   انسان  ھم  كه  اي علمي  كند، قوانین  را كشف  تاريخ  علمي  كوشد تا قوانین مي... «:  ، مورخ از نظر شريعتي .5

  خصوص او را و به  و تقدير تاريخي  انسان  نوع  ي و آينده  لحا  و ھم  آن  تكوين  را و كیفیت  انسان  ي شناساند و جامعه مي

بر   حاكم  خود را بر جبر علمي  ي تواند اراده مي  تكنیكي  با چه  دھد كه را مي  و شناخت  توانايي  اين] ... [   آگاه  انسان  به

تقدير »  به  بردن با پي كند و  تحمیل  آگاھانه  آن  و ارتقاء و ركود انقالب  و رشد و انحطاط  تحّول  عوامل و  بشري  ي جامعه

و   و جانورشناسي  شناسي در گیاه  كه  سازد و چنان  آن  خود را جانشین»  تقدير آزادي«،  خويش  ي جامعه» تاريخِي

جبر  جبورمقھور و م  ھمیشه  مثل  آنكه  جاي  شود و به مي  بر آنھا مسلط  و حركت  حیات  قوانین  با كشف  شناسي طبیعت

، ١١آ م. (»كند را مھار مي  ، جبر تاريخ تاريخ  كشد، با شناخت خود مي  را در اختیار و استخدام  باشد، جبر طبیعت  طبیعت

  .(٧٧  ص

؟ از كجا  شناسیم مي را از كجا  اما تاريخ] ... [   است  انسان  از نوع  سخن  آدم  ي در قّصه! كنید  را نگاه  آدم  ي قّصه .6

  ، ص١۶آ،  م. (دھد مي  را نشان»  تاريخ  ي فلسفه»  و قابیل  ھابیل  ي قّصه] ... [   و ھابیل  قابیل  شود؟ از جنگ مي  شروع

۵١).  

  .٢٩تا  ٢٧  ، ابیات ، دفتر چھارم  ، ھمان معنوي  مثنوي .7

و   سود عدالت  به  داستان  اين.  ستبشر ا  در تاريخ  تمام  نیمه  اي و حادثه  داستاني  ستمھا، جنايتھا، ظلمھا، ھمه .8

و   تا آخرالزمان). ٢٩٢  ، ص١٩آ  م. ( است  من اعتقاد  اين.  خواھد پذيرفت  پايان  و فساد و پلیدكاري  ستم  زبان  و به  حقیقت

  .(۶٢  ، ص١۶آ  م. (بار ديگر استقرار بیايد  ھابیلي  نظام بمیرد و  قابیل  كه  است  ھنگامي  آن

  مطرح  بشري  مستمّر تاريخ و در نبرد  تاريخ  در حركت  گیرِي معّین جبھه  يك  عنوان  و به  تاريخ  ي فلسفه  عنوان  به توحید .9

  .(٣١۶  ، ص١٩آ م. ( است  تاريخ  ي فلسفه  ھاي از پايه  يكي  عنوان  به] ... [   توحید اسالم) ١۴١  ، ص١۶آ  م. ( است

  .٢١٣  ، آيه بقره  سوره ، كريم  قرآن .10

  .(٢٢٨  ، ص١۶آ  م. ( است  توحید نھفته شركھا  اين  ي ھمه  در پس  دھد كه مي  نشان  تاريخ .11
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  شرك از  است  بوده  ، انعكاسي و ثنويت  ، تثلیث ، چند خدايي انواع  ، پرستش پرستي بت : اشكالش  ي در ھمه -   شرك .12

  اند كه زمین  از خدايان  پرتو و انعكاسي  آسمان آنھا در. اند شرك  خواجگان  تجّلي  شرك  خدايان) ٢٣٢  ، ص١۶آ  م. ( تاريخي

  .(٢٢۵  ، ص١۶آ  م. (شوند مي  تكثیر و توجیه  وسیله  بدان  با مردم  ي و در رابطه  در زمین

درد   چه  باشد به  مشخص  كه -  مختلف  و مكتبھاي  و علمي  ديني  مسائلي -   پردازم مي  مسائلي  به بیشتر  من  ولي .13

  از لحاظ - باشد   ، زيبا و با ارزش بسیار عمیق  كه باشد  ، ھنر و ادبیات ، علوم در مذھب  اگر مطلبي  خورد يعني ما مي

را  و يا فضال  يا دانشمندان  علمِي روشنفكران  ذھنیت  كار ما نیايد و فقط  به  اكنون اّما... و  ، فلسفي ، علمي منطقي

  ويلیام  معناي  به  نه -  دارم  عمل  اصالت  به اعتقاد  بلكه  مخالفم  با آن  خاطر اينكه  به  نه  كنم نمي  كند مطرحش  عاشبا

  نگاه  مسائل  ي ھمه  معنا به  اين  به - خورد  عملھا مي  درد بي  بگذرد به  از عمل  كه  ھر چه. اينھا  و امثال  اش جیمزي

.  نیست  فوري  طرحش  ، بلكه است  خورد، باطل نمي ما  ي درد جامعه  امروز به  ھر چه  كه  د نیستممعتق  التبه -  كنم مي

  .(١۵۵  ص ١۶آ  م(

  .٣٠۵١. ٣٠۵٠  ، ابیات ، دفتر پنجم  ، ھمان معنوي  مثنوي .14

 .١٩٧- ٢٢٣  ص ، ص١٣٨۴،  ، صراط ، تھران شريعتي ، از سروش  عبدالكريم .15


