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  ای بر فلسفه تاریخ از دیدگاه استاد مطھری مقدمه  فلسفه تاریخ اسالمی

  ٣شماره  - ١٣٨۵خرداد » خردنامه ھمشھری 

  سید مجید کمالی

 

ھا  محرک آن و نیز تفسیر انقالبمارکسیستی در تبیین تاریخ،عوامل   ھای شھید مطھری در فضایی که مملو از اندیشه

ھرچند فلسفه تاریخ از نظر ایشان .مسئله تاریخ از نگاھی فلسفی پرداخت  ھای اجتماعی بود،ب ھطرح و نھضت

بخشد،تبیین  باره شأن و منزلتی خاصی می  جایگاھی فی نفسه در خور توجه داشت،اما آنچه که به بیان استاد در این

از این   استاد مطھری»فلسفه تاریخ«حاضر به بررسی کتاب  مقاله.ن و معارف اسالمی استتاریخ از نظرگاه قرآ  فلسفی

پویا در تاریخ تفکر   پردازد و بر این باور است که رویکرد خاص استاد به موضوع مورد بحث،موجب جریانی منظر می

کتاب فلسفه تاریخ . استکتاب فلسفه تاریخ استاد مطھری در باب تاریخ شده . فلسفی در باب تاریخ شده است

  .ساز اوست تردید در شمار آثار جریان استاد مطھری بی

لذات «  ھای اغلب در جمع شاگردان و در منزل انجام شده،کتاب  ھای استاد مطھری در باب فلسفه تاریخ که در درس

و بررسی   اثر آندره پی یتر مورد بحث»ممارکس و مارکسیس«کار و. اچ.اثر ای»تاریخ فلسفه«اثر ویل دورانت،»فلسفه

عوامل محرک تاریخ،ارزش تاریخ،جامعه و فرد،تاریخ و علم،علیت «:ھا عبارتند از ترین مباحث این درس مھم.اند قرار گرفته

  ».ھای فکری مارکس،مادیگری تاریخی آینده،ریشه  بینی در تاریخ،تکامل تاریخ،پیش

  او مانع از آن است که مباحث اجتماعی و تاریخی را نادیده  ابعاد گوناگونتوجه جدی به انسان و سعی در شناسایی 

نسبت با ھمه اختالفاتی که در فھم چیستی آن وجود دارد،   بگیریم،چرا که انسان با اجتماع و تاریخ نسبتی دارد و این

  .است  جانبه بسیار مھم و در خور مالحظه و مطالعه ژرف و ھمه

که چه نسبتی است بین انسان و جامعه و تاریخ؟ آیا  آید،از جمله این سواالتی بنیادی پیش میبا اھتمام به این بحث،

  سرنوشت انسان را به دست دارد یا انسان است که سرنوشت  جامعه اصالت دارد یا فرد؟این جامعه و تاریخ است که

سازنده آن؟قوانین حاکم بر جامعه و تاریخ آیا  و یا تاریخ است یا  زند؟آیا انسان ساخته اجتماع جامعه و تاریخ را رقم می

تحول و حرکت   که اصوال قانونی بر جامعه و تاریخ حاکم نیست؟عوامل ھمان قوانین حاکم بر فرد است یا غیر از آن یا این

عالی آید؟ علل انحطاط یا ت است؟طبقه چیست و چگونه در جامعه حاصل می  در تاریخ کدام است و آیا تاریخ رو به تکامل

کند؟آیا  جوامعم و تاریخ را شناخت و آیا اساسا تاریخ ھدف خاصی را دنبال می  توان آینده یک جامعه چیست؟آیا می

آیا یک سرنوشت واحد   بسیار مختلفی که دارند یک تاریخ واحد دارند،به عبارتی  ھای ھا و جواممع با فرھنگ ھمه انسان

  خود را دارد؟  که نه،ھر جامعه و فرھنگی راه و مسیر و تاریخ خاص تاریخی برای ھمه جوامع وجود دارد یا این

کنند و ھرگز از  ھای علمی دنبال می را در حوزه تحقیق و بررسی  پژوھان تقریبا چنین مباحثی شناسان و تاریخ جامعه

اساسا دین   قدند کهتوجھی به منابع دینی معت در مواردی،عالوه بر بی  نگرند و حتی دیدگاه دینی و وحیانی به آن نمی

  .کند الھی تھی از این مباحث است و موضع خاصی را ارائه نمی
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و   ھای مارکسیستی در بیان محرک تاریخ رواج اندیشه  طور قطع علت اصلی پرداختن استاد به این موضوع،به

  سخگویی به شبھاتیتاریخ فی حد ذاته و قطع نظر از لزوم پا  ھای اجتماعی در آن دوره بوده است،اما فلسفه نھضت

ھای حاکم بر تاریخ و  فلسفه تاریخ از نظر قرآن و بیان سنت  ھمچنین.که در این زمینه مطرح است نیز ارزش دارد

  .دھد جامعه،بخشی از معارف اسالمی را تشکیل می

در   مشود که به رغم ھمه این اعتقادات،دین اسال مدعی می  طور کلی در چنین فضایی است که استاد مطھری به

  منطقی و متینی را ارائه کرده است و اساسا دینی که داعیه  مباحث متعدد اجتماعی و تاریخی جوابگو بوده و مواضع

  تواند در حوزه جامعه و تاریخ سکوت کند و سخنی جھانی دارد و صرفا در حفظ مسائل فردی محصور نیست، نمی

را در احیا و ارائه چنین مباحث نظری از دامان قرآن و وحی الھی، توان جایگاه و نقش استاد مطھری  بنابراین می.نگوید

  .تردید راھی را که او آغاز کرد،ھرگز نباید به پایان رسیده دانست به نحو برجسته مشاھده کرد و بی

با  تاریخ نقلی،علم تاریخ یا تاریخ تحلیلی و فلسه تاریخ  توان به سه حوزه به یک اعتبار تأمل در باب تاریخ را می

گیرد و فلسفه تاریخ از  می  تاریخ از نقل حوادث تاریخی بھره  البته علم.ھای منفک و مستقل از یکدیگر تقسیم کرد حوزه

ھای بسیار قبل از او افرادی چون  که سال است،با این  را به کار برده»فلسفه تاریخ«  گویا اولین بار ولتر عنوان.آن دو دیگر

حوادث تاریخی صحبت   ناپذیر در توالی ضرورت اجتناب  با تعمیم اصل علیت،از نوعی  در فرانسهویکو در ایتالیا و منتسکیو 

توسط ولتر،سنخیت و ھمراھی آن را با تجددخواھی و » فلسفه تاریخ«بودند،ولی در ھر صورت کاربرد اصطالح  کرده

یخ نه فقط در امور انسانی معنی دارد، بلکه گویی نظر ولتر بر این است که تار.دارد تقابل آن رابا نظرگاه سنتی محرز می

  فلسفه«توان فراموش کرد که اگر اصطالح از طرف دیگر نمی.صرفا براساس عقل انسان قابل شناخت و فھم است

بسیار قدیمی است و به معنایی در اولین سؤاالتی که انسان،   نماید،در عوض مسئله آن بدون شک جدید می»تاریخ

طور کلی  اما به.کرده،در مورد سرنوشت خود طرح کرده،وجود داشته است ری که زندگی مینظر از محل و عص صرف

  :توانیم در نظر بگیریم فلسفه تاریخ را به دو معنا می

اقوام مختلف در امکنه و ازمنه متفاوت از سرنوشت و از گذر   فلسفه تاریخ به معنای عام کلمه یعنی تصوری که-١

که این اصطالح را ولتر در قرن  نظر از این صرف(به این معنا فلسفه تاریخ.اند داده،داشته ھا رخ می حوادثی که بر آن

چه از   ای از جھان،ھر قومی به ھر ترتیب در ھر نقطه.عمومیت  ھم قدمت دارد و ھم)ھجدھم به کار برده باشد یا نه

اساس   اند و سرگذشت خود را بر آن تهدر مورد سرنوشت خود داش  لحاظ اعتقادات دینی خود و چه به نحو دیگر،تصوری

ھایی که بیشتر در عصر جدید،احتماال از قرن ھفدھم  کلمه یعنی نظریه  فلسفه تاریخ به معنای اخص- ٢.اند فھمیده می

و خاص   به این معنی فلسفه تاریخ نه قدمت دارد و نه عمومیت.است  میالدی به بعد درباره تاریخ مکتوب بیان شده

شود،از اھمیت آن  گفته می»پسامدن«ای که که در اواخر قرن بیستم و در مرحله جدید است و با این ھای عصر فرھنگ

  .به مراتب کاسته شده است

فلسفه تاریخ   بحث صورت گرفت،در موردنظر شھید مطھری درباره  پس از ذکر این مقدمه که برای روشن شدن موضوع

اسالم نظر   که از تعالیم اسالمی و معانی ژرف قرآنی و با تأکید بر این  گیری توان گفت که ایشان با بھره طور می این

دارد،چون تاریخ   کند که به یک اعتبار ھمه چیز در عالم تاریخ مطرح می  قطعی در باب تاریخ دارد،موضوع را بدین صورت

به وضعی تغیی وضع   ء حالت متغیری داشته باشد و از حالی به حالی و از وضعی یعنی سرگذشت،وقتی که یک شی

یک وضع ثابتی باشد و   ء ھمواره به داشتن و تاریخ داشتن است،اما اگر یک شی  و حالت بدھد،این ھمان سرگذشت
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براساس تصادف است یا براساس   حال آیا تاریخ«.ء دارای تاریخ نیست رخ ندھد،این شی  گونه تغییر و تحولی در آن ھیچ

نداشته باشد،بلکه مراد این است که   این نیست که حوادث تاریخی ھیچ علتی مراد از تصادف» اصل علی و معلولی؟

ای از امور  که معتقدند تاریخ مجموعه  در جواب کسانی.آید ندارد و تحت ضابطه و قاعده درنمی  حوادث تاریخی کلیت

ربوط به ضعف و ناتوانی علم توانیم برای امور تاریخی قانون کلی ارائه کنیم،باید گفت که این م تصادفی است و ما نمی

شناسی و تاریخی جنبه تضمینی داشته باشد و ھرگز  شاید بسیاری از مسائل جامعه.ماست نه مربوط به خود تاریخ

است که انسان تا کشف آن قوانین خیلی فاصله   این مسائل از آن جھت تخمینی«و ضرورت نباشد،ولی  مدعی کلیت

اگر گفته شود که انسان و جامعه متحول است و به ھمین ».ائمی وجود نداشته باشدکه آن قوانین کلی و د این  دارد نه

کند چون نباید قانون را مساوی با ایستا و  مشکلی ایجاد نمی  تواند تحت یک قانون ثابت و جاوید درآید،این ھم نمی  دلیل

  به عبارت دیگر قانون.کند بیان می است که ضابطه تحول را  ثابت بودن دانست،چرا که از جمله قوانین،قوانین تحول

  تحوالت انسان و .رود تکامل به واسطه تکامل از بین نمی

  فرھنگ بشری نه ملی

شناخت صحیح از نظام کلی   بینی براساس ترین رسالتش دادن یک جھان مذھب،آن ھم مذھبی مانند اسالم،بزرگ

بینی و پرورش افراد و جامعه  براساس ھمان جھان ھا انسان  موجود بر محور توحید و ساختن شخصیت روحی و اخالقی

  که اسالم این.گذاری فرھنگی نوین است که فرھنگ بشری است نه فرھنگ ملی پایه  اش بر این اساس است که الزمه

بود که ھر مذھبی   شود،نه از آن جھت فرھنگی به جھان عرضه کرد که امروز به نام فرھنگ اسالمی شناخته می

دھد،بلکه از  تأثیر خود قرار می وکم آن را تحت شود و بیش ھنگ موجود مردم خود درآمیزد،از آن متاثر میوبیش با فر کم

ھاست از  رسالت اسالم بر تخلیه انسان.رسالت این مذھب قرار گرفته است  سازی در متن آن جھت بود که فرھنگ

ھا در آنچه دارند  ندارند و باید داشته باشند و تثبیت آن ھا به آنچه دارند و نباید داشته باشند و تجلیه آن  ھایی که فرھنگ

  )۵۵جامعه و ترایخ،ص .(و باید ھم داشته باشند

این بحث   نتیجه و ثمره.که خود ثابت و جاویدندقوانین تحول است   تنھا ناقض قوانین تاریخی نیست،بلکه نتیجه جامعه نه

شود از تاریخ درسی  اگر تاریخ فقط وقایع جزئی باشد و نشود از تاریخ،اصول کلی استخراج کرد،اصال نمی«آن است که

توان از آن درس آموخت و به تعبیر قرآن تاریخ  کلی داشته باشد،می  آموخت،اما اگر تاریخ قابل تعمیم بوده و اصول

ما اگرچه به . است»بینی تاریخ پیش«ھمان مسئله»ھای تاریخ درس«  این مسئله.»آموز باشد تواند عبرت و درس می

تا   آنچه مسلم است است این است که«تاریخ را کشف کنیم،ولی  دلیل ضعف علمی نتوانیم تمامی قوانین کلی

توان از تاریخ درس آموخت و آینده را  کلی می توان برای تاریخ قوانین کلی کشف کرد و در حدود این قوانین حدودی می

 ».بینی کرد پیش

ای معتقدند که اساسا تاریخ را نوابغ به حرکت  عده.گوناگونی وجود دارد  نظرات»محرک تاریخ چیست؟«که اما درباره این

ھا  اندیشه و فکر آناند و  ھا انتخاب کرده و ھرطور دلشان خواسته تاریخ را ساخته درآورده و حتی جھت تاریخ را ھم آن

  .ھست ساخته است  بوده که جامعه بشری را این طوری که

  تا این اندازه برای نوابغ نقش قائل شد و دیگران را نادیده  توان به زعم شھید مطھری این نظریه غلط بوده و نمی

ح او را به مرحله عمل درآورند آیا کرد،افرادی نبودند که اراده او را اجرا کنند و طر اگر ھنگامی که نابغه ظھور می«.گرفت
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خواستند تاریخ را در جھت  اگر می«کنند و جھت تاریخ را تعیین می  و نیز آیا نوابغ ھستند که حتی»شد؟ کاری انجام نمی

  .»!دیگری ببرند در آن جھت برده بودند؟

  ستند،بعضبی افراد که استثناییولی افراد در یک سطح نی«ھا در تاریخ موثرند  اما اگر چنین گفته شود که ھمه انسان

خارق   در اث ھوش و اراده«کنند بلکه و البته این افراد جھت تاریخ را تعیین نمی»ھستند در سطح باالیی قرار دارند

سخن درخور   ،این»اند نیروھای تاریخی را به خدمت بگیرند و توانسته  العاده خود بھتر از دیگران طبیعت تاریخ را شناخته

است و ھمه مردم   شود به کلی رد کرد و گفت نابغه و غیرنابغه یکی را نمی  ھرحال،نظریه تأثیر نوابغ و به«تتوجھی اس

  )٢(».یک جورند

  بعضی.آفرینی دارند فقط بعضی از نژادھا استعداد تمدن  ای طرفدار ننظریه نژادی بوده و بنابراین این نظریه اما عده

بنابراین . اند نه تولیدکننده کننده ر و غیره تولید کنند و برخی دیگر صرفا مصرفتوانند علم،فلسفه،صنعت،اخالق،ھن می

آفرین واگذار شود و کارھای  ظریف و عالی به نژادھای مستعد و تمدن  باید بین نژادھا تقسیم کار صورت گیرد و کارھای

را ندارند،سپرده   که آن استعداد عالیبدنی و شبه حیوانی که به ظرافت فکر و ذوق و اندیشه نیاز ندارد به نژادھایی 

ای داشت،به ھمین دلی برخی نژادھا را مستحق برده داشتن و  ارسطو که در باب اختالف نژادھا چنین نظریه«.شود

ھا را  که برطبق آن آنچه انسان  نظریه دیگر،نظریه جغرافیایی است».دانست می  برخی دیگر را مستحق برده شدن

و اینطور نیست که یک نژاد معین در ھر محیط و   کند،نژاد و خون یعنی عامل وراثت نیست خ میتاری  آماده جلو بردن

جا شدن  برنده تاریخ باشد، بلکه اختالف نژادھا معلول اختالف محیطھاست، با جابه ای که باشد سازنده و پیش منطقه

ھا و  در حقیقت،این اقلیم  پس.شود یجا م دیگر تدریجا استعدادھا ھم جابه  نژادھا از یک منطقه به یک منطقه

  شناس فرانسوی قرن ھفدھم در کتاب منتسکیو دانشمند جامعه.برنده و نوآفرین است که پیش  ھای خاص است منطقه

  .روح القوانین طرفدار این نظریه است

جامعه را از بیخ و بن   جامعه است کهتغییر و تحول در بنیاد اقتصادی   دارند که معتقدین به نظریه اقتصادی،بیان می

برطبق نظریه ».اند ھا طرفدار این نظریه ای از غیرمارکسیست ھا و احیانا عده مارکسیست. برد کند و جلو می زیرورو می

گاه مشیت حکیمانه و  جلوه«این نظریه،ھمه و ھمه  آید،برطبق گوناگون تاریخ و آنچه در زمین پدید می  الھی،حوادث

  .سازد،اراده خداوند است برد و دگرگون می آنچه تاریخ را جلو می.ه الھی استحکمت بالغ

  ھای دانش.اند، اختراعات و انباشته شدن دانش بشری است عامل دیگری که برای تحرک تاریخ در نظر گرفته

  ج ساختهاش این نیست که ابزاری در خار ھا نتیجه بسیاری از دانش«.بشری،متفاوت و دارای نتایج مختلفی است

اش این است که انسان را بر طبیعت  ھای بشری نتیجه از دانش  ھای ادبی،فلسفی ولی یک سلسله شود،مثل دانش

آفرینی در تاریخ را فقط به  سازی و تحول توان تمدن به نظر استاد مطھری نمی...کند و منشاء توانایی است مسلط می

انسانی یا به   ی از تمدن و فرھنگ بشری مادی است و نیمیزیرا نیم«. این علوم طبیعی و اختراعات نسبت داد

که به معنویات   نامیم و آنچه وجود آورده،اما آنچه که ما آن را فرھنگ می  گویند تمدن بشر را اختراعات به اصطالح،می

این  و بررسی  در توضیح.بلکه محصول علوم انسانی و امور معنوی است» .بشر مربوط است،مولود اختراعات نیست

گردند یا به عوامل  است که بعضی از این عوامل به بعضی دیگر برمی  ای را که باید در نظر داشت این عوامل،نکته

دانش را نیز گرچه   انباشت.توان به عوامل زیستی برگرداند مثال عامل نبوغ را می.ھا مقدمند گردند که بر آن باالتری برمی

نوعی دارد که   که انسان یک خصوصیت گردد به این ولی این عامل برمیتوان عامل مستقلی به شمار آورد،  نمی
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خصوصیتی را دارد و   در میان حیوانات،این انسان است که چنین.ھای علمی خود را حفظ کند تواند تجارب و اندوخته می

ھای  تعداد،دانشاین اس  به موجب...گردد به ھمان استعداد کتابت،نوشتن و استعداد بیان و سخن گفتن و این برمی

باید به آن اشاره کرد این است   ای که اما نکته.شود شود و این سبب تکامل بشر می می  بشری بر روی یکدیگر انباشته

ما .اما منحصر کردن درست نیست» .توان آن جزء را انکار کرد جزئی از حقیقت است و نمی«  که ھریک از این نظریات

خاصی از حقیقت بدانیم ولی ھرگز نباید   آفرین و ھرکدام را زاویه به خود موثر و نقشنو عوامل را به  باید مجموعه این

  .یکی را گرفته و بقیه را انکار کنیم

تکامل   تاریخ در چه امری رو به.خاصی برای تکامل مطرح کنیم  دارد که مالک سخن گفتن از تکامل تاریخ ما را بر آن می

توان در  می  ای که نظریه.ا در ثروت و علم و تکنولوژی یا در امور معنوی و انسانیاست؟آیا در قدرت رو به تکامل است ی

تاریخ مانند «  خودش رو به تکامل است ولی این بدان معنی نیست که  جا پذیرفت این است که تاریخ در مجموع این

نه طبیعت و انسان آزاد و مختار  جا که عامل تاریخ،انسان است از آن. رود قدم جلو می به ای است که دائما قدم قافله

است،جامعه گاھی ممکن است منحرف شود و قھرا از ھدفش دور گدد و گاھی ممکن است از حرکت باز ایستد و 

تکاملی   گاھی ممکن است برای مدتی به عقب برگردد و مزایای کمالی خود را از دست بدھد،ولی در مجموع حرکت

کند، گاھی  کند که گاھی حرکت می ای را پیدا می نظر بگیریم، حالت قافلهھا را در  دارد،یعنی اگر مجموع حرکت

گردد،ولی در مجموع  طرف و احیانا گاھی چند قدم به عقب برمی  رود،گاھی از آن ایستد،گاھی از این طرف می می

  .»نظریه،نظریه درستی است  این.شود ھمیشه از مبدا دور و به مقصد نزدیک می

  معتقد است مارکس از جمله کسانیی است که قائل به تکامل  ن نظریه تکامل خطی مارکساستاد مطھری در تبیی

است،ولی قائل به ھدف نیست و بنابر نظر مارکسیسم، تاریخ،حرکتی یکنواخت دارد و رجوع به تاریخ معنا ندارد، یعنی 

تضاد   ت،زیرا تکامل را به صورتتر اس از وضع قبلی خود متکامل  ھا عقیده دارند که جامعه در ھر وضعی مارکسیست

شود و این تضاد،میان عوامل نو و  کنند که جامعه در ھر وضعی که ھست،در درونش تضادی برقرار می توجیه می

بنابر آنچه که در فوق ذکر شد،این .تراجع و انحطاط معنی ندارد  در این فرضیه.برنده و عوامل کھنه و مرتجع است پیش

  .تواند قرار گیرد طھری نمینگرش مارکس مورد قبول م

مرحله   تواند به استعدادھای فطری که در جامعه ھست و می«  گوییم جامعه و تاریخ رو به تکامل است،یعنی وقتی می

انسان و جامعه «ای که باید به آن توجه شود این است که نکته. رسد به تدریج به فعلیت و ظھور می»فعلیت برسد

ارتباط با کل  ش که توام با امور انسانی و معنوی است و چه در جھت خالف آن،بیانسانی چه در جھت تکامل خود

حق گام   خود و به تعبیر دیگر در راه رضای حق و در راه قرب به  اگر بشر در جھت کمال و اصالح و تقوای.جھان نیست

کند و ضامن بقایش  را تأیید می عکس العمل موافق با او دارد،یعنی او  دارد،روشی ھماھنگ با جھان دارد و جھان برمی

شود که با اعضای دیگر ناھماھنگ است و  حرکت کند مثل عضوی در بدن می  شود و اگر برعکس،در جھت مخالف می

  ».شد ناچار طبیعت کلی بدن آن عضو را حذف و نابود خواھد کرد  وقتی یک عضو با اعضای دیگ ناھماھنگ

اگر «دارد و  نیست،بلکه تاریخ سنت دارد و انسان در این سنت نقش  تصادفی پذیریم که تاریخ یکسری امور ما وقتی می

و ایمان   ھای انسانی که نقش دارند منحصرا عوامل فساد نیستند،بلکه بیشتر عوامل صالح،تقوی،حق آن عامل

ر تاریخ قرآن بر ھمین اساس معتقد است که صالح و تقوی و اخالص د. »ھستند،دراین صورت تاریخ معلم خوبی است

الّله ال غلبن انا و   کتب«ھمیشه از آن حق است و این صریح قرآن است که  نقش دارد،بلکه نقش و پیروزی نھایی
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جندنا لھم   ان«پیروزی نھایی از آن قانون من و پیامبران من است و  ؛یعنی قانون قطعی الھی است که»رسلی

و فرھنگ   جامعه«ت رھا کردن اختالفات و تکثرھا و رسیدن بهبه سم  بنابراین سیر طبیعی و تکوینی جوامع.»الغالبون

  فلسفه مھدویت در اسالم.ای است چنین فرھنگ و جامعه  یگانه است و برنامه اساسی اسالمی استقرار نھایی

  .»نگرد براساس چنین دیدی به آینده انسان و جھان می

  معرفی سایت استاد شھید مطھری

www.motahari.org   

شھید مطھری به ھمت جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف آغاز و با ھمیاری مرکز فناوری  طراحی سایت

از اھداف این گروه برای ایجاد این .به اتمام رسید  اطالعات و ارتباطات پیشرفته شریف و نیز تیم طراحی راد کام

مطھری،نیز بیان عقاید و نظرات  برای معرفی اندیشمند بزرگ استاد مرتضی  سایت،استفاده از شبکه جھانی وب

صفحات .اسالمی است  وگو درباره مسائل این اندیشمند و دست آخر ایجاد بسیتر مناسب برای بحث و گفت  اسالمی

درباره «ھای صفحه اصلی این سایت دارای بخش. ای برخوردار است این سایت از طراحی زیبا و در عین حال ساده

از نگاه «، »زندگینامه«مطالبی ھمچون»درباره استاد«در بخش.است»استاد،آثار،آرشیو و تماس با ما

ھمچنین در .حال مختصر از زندگی شھید مطھری بیان شده است در این قسمت،شرح.مندرج است»شھادت«و»دیگران

در بخش .قسمت از نگاه دیگران سخنان بعضی از یاران ایشان درباره خصایل و صفات نیکوی ایشان ذکرشده است

آثار استاد وجود دارد و در واقع این امر یکی از مزایای عمده این سایت   کان مطالعه و ھمچنین بارگذاریآثار،ام

ایشان از دیگر محتویات این بخش   ھای نوشته ھای ایشان و دست ای از سخنرانی ھمچنین مجموعه.است

شده   بینی نظرخواھی پیشدر بخش تماس با ما،فرم .ھای صدا،فیلم و عکس است قسمت آرشیو،دارای بخش.است

ھمچنین در این .توانند نظرات خود را به مسئوالن اعالم کنند است که بدین وسیله بازدیدکنندگان سایت می

وجو .ھای پشتیبان و آدرس و تلفن سایت موجود است قسمت،اطالعات مربوط به فھرست پست الکترونیکی،سایت

باعث دسترسی آسان و سریع به صفحات دیگر شده و از   تھا درباال و پایین ھمه صفحا ھای سایر بخش لینک

خورد که در صورت رفع  چشم می  ھا ھم به ای از ضعف در کنار مزایای فوق الذکر،پاره.کند سردرگمی کاری جلوگیری می

مثال،عدم   به عنوان.آورد مندان استاد مطھری فراھم می آنھا،امکان برخورداری از یک سایت مفید و کارآمد را برای عالقه

توانست ذیل  ھمچنین آثار مکتوب استاد می.وجو در سایت از نقاط ضعف طراحی آن است امکان جست

توانست بسیار مفید  ای از ھر کتاب برای معرفی آن می در قسمت آثار مکتوب،وجود خالصه.ھم بیاید»آرشیو«عنوان

و صرفا لینکی از آثار ذیل خالصه کتاب به اصل کتاب در ھا ترغیب کند  باشد و بازدیدکنندگان رابه خواندن یا بارگذاری آن

معرفی آثار و افکار شھید مطھر به   تواند کمک شایانی برای با این حال این سایت می.گرفت بخش آرشیو قرار می

  .مندان کند عالقه

 


