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* حميد پارسانيا

**اكبر دوايي

 چكيده
و ان نيازمنـد الگـويى بـومى سـال از انقـالب اسـالمى، كشـور ايـر40با گذشت نزديك به

و در راسـتای برای پيشرفت است؛ الگويى كه متناسب با مبانى شكل اسالمى گيری انقـالب
. رهبران الهى آن باشد اهداف ترسيمى

و هــدف آن رســيدن بــه بــرای ترســيم الگــوی پيشــرفت، اولــين گــام مفهــوم پردازی اســت
د ديگر آن، امكان تشخيص پيشرفت فواي. چارچوبى نظری برای يافتن حدود پيشرفت است

و توان تشخيص پيشرفت صحيح از غير آن است . واقعى از پيشرفت مجازی
و انواع تكامل جامعه انسـانى از منظـر اسـتاد مطهـری در اين تحقيق به بررسى مفهوم، مبانى

و در نهايـت بـه چـارچوبى نظـری بـرای تعيـين حـدود پيشـرفت منتهـى  پرداخته شده است
در.تگرديده اس روحـى،،تمدنى،فرهنگى:عرصه چهاردر اين چارچوب، انواع پيشرفت

اری تصوير شده است؛ البته در ادامـه، بـا ترسـيم روابـط ميـان ايـندجسمى، به شكل نموو 
و وزن چهار از عرصه و ميـزان اهميـت هـر يـك و تـأخر دهى به اين روابط بر اساس تقـدم

و آنهـا، مى هــای پردازی پيشـرفت در حوزه از آن در الگــوتـوان ايــن چـارچوب را تكميـل
.مختلف اجتماعى بهره جست

ها كليدواژه
.نظريه پيشرفت، تكامل حقيقى، تكامل مجازی، تكامل فردی، تكامل اجتماعى

نظ برگرفته از قسمتى از رساله مقطع دكتری در رشته مدرسى معارف اسالمى.1 ری اسالم با عنـوان گرايش مبانى
.باشدمى» پيشرفت از ديدگاه استاد مطهری مبانى نظريه اسالمى«

و دانشيار دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران*  h.parsania@gmail.com مدرس سطوح عالى فلسفه در حوزه
و معارف اسالمى **  akdavaei@gmail.com)نويسنده مسئول( مبانى نظری اسالم،دانشجوی دكتری مدرسى الهيات

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى
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 مقدمه

ــه نظريــه ــه برانگيزتــرين نظريــه از مناقشــه لحاظ علمــى های توســعه ب و ب لحاظ های اجتمــاعى

ها در نيمه دوم قـرن بيسـتم بـوده اسـت؛ ها در حيات ملت نظريهكاركردی از تأثيرگذارترين 

و تبعات متفاوتى در جوامع مختلف از خود بر جای گـذارده اسـت گونه به البتـه. ای كه آثار

مى برخالف تلقى رايج، نظريه و پيشرفت، فاقد الگـوی واحـد اسـت لـيكن تـوان های توسعه

الگوهـای توسـعه ليبراليسـتى، ضـد توسـعه:كـردطور كلـى آنهـا را در سـه دسـته تقسـيم به

و پساتوسعه جديد كه حـاكى از دوران گـذار از توسـعه اسـت امـا قـدر مسـلم. ماركسيستى

و هرچنــد آنكــه در آســتانه قــرن بيســت ويكم، هيمنــه الگوهــای جهــانى توســعه فروريختــه

به نسخه و هايى انـ مانده، منجر به پيشـرفت اصطالح عقب های تجويزی برای كشورهای دك

بـه. ظاهری در برخى از آنها شده، ليكن در مجموع، شكست اين الگوها بيشـتر نمـود يافـت

های پسامدرن در مغـرب زمـين، جنبشـى دينـى در كشـور ايـران گيری جنبش موازات شكل

شكل گرفت كه در نهايت، منجر به پديدآمدن انقالب اجتماعى متفاوتى گرديد كه عـالوه 

غر بر چالش و نمـود اصـلىب، مدعى چالشهای عملى برای و مدرنيسـم های نظری اسـالم

نوپا به دليل نبود الگويى عملياتى بـرای توسـعه آن يعنى توسعه بوده است؛ البته نظام اسالمى 

بومى، به ناچار، مجبور به ادامه مسير توسعه گذشته با اصطالحاتى روبنايى بوده اسـت لـيكن 

متناســب بــا مقتضــيات) دينــى-ملــى(هــايى بــومى در دوران بلــوغ خــود نيازمنــد ارائــه الگو

از زيست و حتى فراتر از آن به دنبال ارائه چـارچوبى عـام اسـت كـه بوم فرهنگى خود است

بـه تـدوين الگـوی گـرا، ها بتوانند در برابر الگوهـای مركزمحـور غرب طريق آن ساير ملت

. مناسب بپردازند بومى 

مى پردازان الگوی بومى، استاد از نظريه توان نـام بـرد كـه بـا دغدغـه مرتضى مطهری را

و از جملـه مبـاحثى كـه ايشـان كارآمدی اسالم به عرصـه های نـوين امـروزين، ورود يافتـه

و تا حدی ارائه كردند؛ طراحى چارچوبى نظری برای تكامل اجتماعى با رويكـردی  بررسى

و اسالمى  را در ايـن مسـير گام بود كه يارای رقابت با الگوهای جهانى را دارا باشـد -هـايى

هـای در اين مقاله سعى بر آن است تا حاصل تالش. نيز برداشت-هر چند اندك ولى متقن

و در قالبى جديد ارائه گردد . استاد، استخراج
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 بيان مسأله-1

آن شامل گستره مفهومى پردازی در هر موضوعى، نيازمند شناخت چارچوب مفهومى نظريه

م  و تبيين و نظريه. بنای آن استموضوع و توسـعه نيـز چنـين اسـت پردازی در باب پيشرفت

ــد، مى ــن فرآين ــت اي ــدم رعاي و ع ــرفت ــوانين پيش ــى ق ــا در بررس ــار خط ــا را دچ ــد م توان

بى سازی مشابه كـه مورد تكامل اجتماعى با امور ديگر از قبيل تكامل طبيعى كنـد؛ چنان های

و طبيعـى[دو نكردن ايـن تفكيـك«: نويسد استاد مطهری مى از يكـديگر]تكامـل اجتمـاعى

به عبارت ديگر،.)524:ب1384و همان، 795:ج 1377مطهری،(» شود سبب اشتباهات بزرگ مى

و تكامل را در قالب يك نظريه اسالمى زمانى مى آن توان پيشرفت ارائـه كـرد كـه پـيش از

. بتوان چارچوب نظری مناسبى برای آن تدارك ديد

كهبنابراين سوا مى:ل اصلى اين پژوهش عبارت از اين است تـوان چـارچوبى بـرای آيـا

و بر مبنای آراء استاد مطهری ترسيم نمود؟ و تكامل انسانى اجتماعى از منظر اسالم  پيشرفت

و تكامـل اجتمـاعى پژوهش حاضر با هدف دستيابى به چنين چـارچوبى بـرای پيشـرفت

و در پى آن است كـه بـا بررسـ و مهمى مفهـومى انجام شده است تـرينو وجـودی تكامـل

و جامعـه بـه تقسيمات آن، بـه عرصـه های كـالن تكامـل ويژه عرصـه های تكامـل در انسـان

و انـواع تكامـل انسانى دست يافته، در نهايت در چارچوبى نظری ابعاد، عرصـه-اختياری ها

و به و تبع آن گستره موضوعى پيشرفت اجتماعى اعم از ابعاد طبيعى انسانى و انسانى، فـردی

و مادی آن را مشخص كند و سطوح معنوی .جمعى

طور مسـتقيم بـه موضـوع گرفته، پـيش از ايـن، اثـری كـه بـه با توجه به بررسـى صـورت

و عمـق مـورد نظـر در ايـن(طراحى چارچوب پيشرفت از ديدگاه استاد مطهری  بـا گسـتره

شى مرتبط با ديدگاه استاد مطهری كه از ميان آثار پژوه. پرداخته باشد، يافت نگرديد) مقاله

و دو پايان نامه بـا حيطـه موضـوعى ايـن مقالـه دارای پيش از اين نگارش يافته، تنها دو مقاله

از. باشد قرابت مى و توسعه در انديشـۀ مطهـری«مقاله: اين آثار پژوهشى عبارتند » مبانى دين

ان«، مقالـــه)179-143: 1385اصـــغری،( » ديشـــه آيـــت اّهللاٰ مطهـــریدگرگـــونى اجتمـــاعى در

اسالم گرایان ایران� ای توسعه از دیدگاه بررس� مقایسههای نامهو پايان)20-18: 1381زايى،لك(
و شریعت� متفکـران تغییرات اجتماع� در دیـدگاه دو تـن ازو)1385شاليكار،(»استاد مطهری

و عالمــه طباطبــايى ســاله اخیــر ۱۰۰مســلمان در  .)1370ظفرقنــدی، ســميعى(؛ اســتاد مطهــری
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به نويسندگان چهار اثر پژوهشى فوق رغم تالش بـرای تبيـين ديـدگاه اسـتاد در بـاب الذكر،

و پيشـرفت  و دگرگـونى اجتمـاعى، بـه ارائـه چـارچوب نظـری واحـد بـرای تكامـل توسعه

. اند كه داعيه آن را نيز نداشته اند؛ چنان نپرداخته اسالمى 

 مفاهيم اساسى-2

م - الف  فهومىچارچوب
و پردازی در باب هر موضوعى، نيازمند شناخت گسـتره مفهـومى نظريه و عمـق آن موضـوع

و اسـكلت،مبنای آن اسـت بندی ماننـد سـاختمانى كـه در ابتـدای كـار، نيازمنـد چـارچوب

و پايه منظور حفـظ وحـدت سـاختاری موضـوع چـارچوب نظـری، بـه. محكم است متعادل

و بـهد از شناخت مفهومى در اين چارچوب باي. شود طراحى مى و مبنايى موضوع آغاز كرد

و روابط ميان آنها دست يافـت تـا بتـوان چـارچوب نظـری صـحيحى و وجوه موضوع ابعاد

. برای آن ترسيم نمود

و پيشرفت-ب  تكامل
و از جمله استاد مطهری، درك تكامـل، ماننـد اسـتعداد تكامـل از نظر متفكران اسالمى

:13،ج1374؛ طباطبـايى، 436: 1378؛ خمينـى، 324: 1389؛ مطهری، 792:ج1377مطهری،(فطری است

مى آدمــى.)455 و از نظــر. يابــد در نهــاد خــود، كمــال را و حضــوری ايــن آگــاهى، فطــری

و به همين دليل، قطعاً مايل است رمز تكامل را دريابد مفهومى،  و راهـى را كـه بديهى است

مى خواه و موجـودات را بشناسـد قبًال بشناسد،رود ناخواه مطهـری،(و حقيقـت سـير خـويش

و مفهوم بديهى اجمالى تكامل بـرای حركـت در مسـير)324: 1389 ليكن اين دريافت فطری

و از نظر استاد، همين كه بخواهيم تعريف دقيقى از اين مفهوم به دسـت  تكامل، كافى نيست

مى دهيم، دچار دشواری مى ها آن شويم؛ -397: همـان(چندان ساده نيسـت بينيم تعريف دقيق

عالوه بر اينكه انسان در رابطه با تكامل، دارای سه نوع محدوديت)511: الف 1390؛ همو، 398

و: است و خطاپذير اسـت فطرت او، تنها واجد علم اجمالى است؛ علم تفصيلى او، حصولى

مى. امكان خطا در تشخيص مصاديق تكامل وجود دارد گفت به يكـى توان بر همين اساس،

و فطـری؛: گردد از سه دليل ذيل، دچار انحراف از مسير كمال مى غفلت در درك اجمـالى
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بـر ايـن اسـاس، بايـد مفهـوم. جهل در درك حصولى تفصيلى؛ خطا در تشـخيص مصـاديق

و بـه)400: 1389همو،(» يافتن تدريجى تكامل يعنى كمال«از نظر استاد. تكامل را درك كرد

مىت«عبارت ديگر، گيرد كـه مـا كامل، مفهومى است كه از تشكك مفهوم كمال سرچشمه

به،االشتراك به اگـر بخـواهيم تكامـل را دقيقـاً«بنـابراين.)377: همـان(» االمتياز اسـت عين ما

و.)400: همان(» را تعريف كنيم» كمال«تعريف كنيم، اول بايد  البته برخى منكر كمال هستند

مىتكامل را بدون كمال دنبا بنابراين، ابتدا بايد معنای كمـال.)2پ 657:ج1377همو،(كنندل

دوو نقطه) تمام(و واژه نزديك به آن  .)287:ج1379همو،(را شناخت) نقص(مقابل اين

و» تمـام«استاد مطهری، از نظر لغـوی را» كمـال«را وصـفى، دال بـر اجـزاء يـك شـىء

و«برای فهم دو واژه.)215-214:ب1384 همو،(داند وصفى، دال بر مراتب آن شىء مى كمال

و«توان از كلمهمى،»تمام و تمـام اسـت» نقصان نقص : 1371همـو،(كه حاكى از عدم كمال

: استفاده كرد)400: 1389و 770-771

را«: نقص در مقابل تمام، عبـارت اسـت از » فاقـدبودن يـك شـئ بعضـى از اجـزاء خـود

ِء يكشى«به معنى اين است كه)377: 1389و همو، 512: الف 1390؛ همان، 771-770: 1371همو،(

و اعضـاء خـود نيسـت و در مقابـل،)400: همـان(» داراى اجزاى گوناگون، واجد همه اجـزاء

مى« شد: گوييم وقتى كه آخرين جزئش هم آمد، -استاد برای نمونه)755: 1378همو،(» تمام
الخلقه است ولى اگـر اگر فاقد عضوى باشد، ناقص،يك نوزاد«: نويسد مى-در مورد انسان

و سالم باشد، تاّم همه اعضايش بى .)400: 1389همو،(» الخلقه است عيب

تكامـل يعنـى تحـول از نقـص بـه«و اما درباره نقص در مقابل كمال؛ استاد با بيان اينكـه

،…ص در مقابل كمالنق«: نويسد به اين مفهوم از نقص پرداخته، مى)770: 1371همو،(» كمال

و همـهرا به اين معنى است كه يك شئ، همه مراحلى كه بايد طى كنـد، طـى نكـرده باشـد

يعنـى؛)771-770: همـان(تحصيل نكرده باشد]را[امكانى كه طبيعت براى او تهيه ديده است 

و به مرتبه عالى آنچه در مرتبه پايين« بـه عبـارت)400: 1389همو،(» تر، باال نرفته است تر است

و ابعـاض«تر، دقيق و درجـات اسـت نـه اجـزا : همـان(» نقص در مقابل كمال به اعتبار مراتب

مثًال يك جنين در رحم مـادر بـه حـد تمـام«: نويسد مى-در مورد انسان-برای نمونه)377

رشدكردن غير از ايـن اسـت كـه. را كه بايد بكند، نكرده است آن رشدى]ولى[... رسد مى

ن .)755: 1378همو،(»اقصى داشته باشدجزء
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ي مىك جمعدر و هويت بندی، وصفى برای(توان وصف كمال را مربوط به وجود

كه) در مقابل نقص در مراتب(و مراتب شىء) فعليت استعداد شىء دانست؛ وصفى

و حركت است؛ برخالف وصف تمام كه مربوط به اجزاء  و مالزم زمان مشكك، نسبى

و) وصفى برای تحقق همه ذاتيات شىء(، مربوط به ماهيت)ل نقص در اجزاءدر مقاب(شىء 

و حركت است و مالزمت با زمان و نسبيت از. بدون تشكيك قابل ذكر است كه نقص

و نسبت و مقوله عدم ملكه است نه عدم مطلق دادن عدم در اين صورت، نيازمند شأنيت

م چنان. قابليت ملكه در عدم است و«: نويسدىكه عالمه حلى ... والعدم، انعدام تلك الملكه

و تهيؤ الموضوع له .)34: 1363حلى،(» عدمه فى وقت امكانه

و ويژگى-3 و پيشرفت انسانى مبنا  های تكامل

و چـارچوب خـاص انسـانى، دارای مراحلـى از نقـص بـه مسير تكامل انسانى عالوه بر مدار

و دوام است و واجد تدريج مىعالمه طباطبا. كمال وجود«: نويسد يى در مورد تكامل انسان

و دائمـاً مـى سوی كمالبه انسان، وجودى است متحول، كه در مسير خود از نقطه نقص رود

و خالصـه و تحـول اسـت به،و تدريجاً در تغير » كنـد مرحلـه طـى مـى راه تكامـل را مرحلـه

ج 1374طباطبايى،( ،1:172(.

و جايگاه انسان در هستىانواع موجودات از نظر كمال) الف
ــام ــىء ت ــه ش ــوط ب ــل را مرب ــوق، تكام ــر ف ــين نظ ــام تبي ــری در مق ــتاد مطه الوجود اس

بـه اعتبـار ... مقابل كمال نقصدر«: نويسدو مى)770: 1371مطهری،(الحصول دانسته تدريجى

طـى،هاى وجـود خـود كـه در حـال بـالقوه اسـت الوجود در پلهء تاّم امكاناتى است كه شى

الحصـول، به عبارت ديگر، جايگاه اين شىء تدريجى)377: 1389همو،(»ه يا نكرده باشدكرد

های وجـود را طـى تواند پلـهمى،يافتن بدواً در رتبه آخر موجودات است كه به سبب فعليت

الرئيس اشـاره بندی ربـاعى موجـودات از شـيخ برای شناخت اين جايگاه، استاد به طبقه. كند

موجـودات) تمـام(بنـدی در آن، از جهـت مراتـب نقـصو كمـال طبقه كه مالك1كند مى

 
و تمام مرادف مفهوماين تقسيم برخالف مباحث.1 و در آن مفاهيم كمال .گرفته شده است شناسى ذكر شده است
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و 242-240:الـف 1379؛ همـو، 258-257:ج1372همـو،(: چهار قسم به شرح ذيل استاين1.است

.)388-377: 1376همو،

 انواع موجودات از نظر كمال-1جدول

موجود كامل

 بالذات
الوجود بالذات واجب-موجود فوق تمام

وبه ساير مو  جودات افاضه وجود

 كند كمال مى

 اند به نهايت تكامل خود رسيده عقول مجرده-موجود تام بالغير

موجود

 استكمالى

اخذ كمال از عالم عقول در باطن خود نفوس فلكى-موجود مكتفى بذاتهتكامل با علل درونى

و عالم طبيعت-موجود ناقصتكامل با علل بيرونى )علل معّده(ی ماداسباب دنياى علل

بندی، جزو موجودات ناقص هستند كه به مدد عوامل بيرونـى ها در اين طبقه عموم انسان

های كامـل كـه در زمـره موجـودات بـرخالف انسـان)240:الـف 1379همـو،(شـوند كامل مى

.)258:ج1372همو،(اند مكتفى بذاته قرار گرفته

 رابطه تكامل با حركت)ب

و مراتبى است؛ پس تـوأم بـا حركـت هر تكاملى از آنجا و مراحل كه مستلزم طى مسير

مى. است و«: نويسد استاد و حركـت اسـت كمال در مراحل است » لهذا توأم با مفهوم زمـان

و تكامـل برقـرار اسـت؟ ليكن بـه)377: 1389همـو،( لحاظ منطقـى چـه نسـبتى ميـان حركـت

و خصوص مطلق يا من وجه؟   تساوی، عموم

فى، دو نوع اصطالح برای تكامل داريم كه نبايد با هم خلط شود؛ در يك از منظر فلس

و در ديگری، تكامل، اخص از حركت است؛  اصطالح، تكامل مساوی با حركت است

به دليل. يعنى هر حركتى، مستلزم تكامل نيست با آنكه هر تكاملى، مستلزم حركت است
 

3سينا، الهيات شفا، فصل سوم از مقاله چهارم به نقل از مطهری، مرتضى، دروس الهيات شفا، مقدمه فصـل ابن.1
و فصل .از مقاله هشتم6از مقاله چهارم



و تكامل از منظر استاد  13 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

و عدم خلط آنها اهميت فوق با هم، به توضيح آنها از منظر استاد العاده اين دو اصطالح

: شود اشاره مى

و تكامل: تكامل نوع اول  نظريه تساوی حركت

و فعليت تكامـل بـه(مالزمت كمـال بـا حركـت= تكامل نوع اول يـابى هـر معنای پيشـرفت

)استعداد در مقابل ايستايى

عال» بودن هر نوع حركت ضرورت تكاملى« و مـه طباطبـايى را استاد مطهری تبيين كرده

و.)319: همان(نيز بر آن صحه گذارده است  استاد مطهری، در تبيين نظريـه تسـاوی حركـت

و و استعداد به فعليت دانسته؛ بر مبنای اصالت وجود با تكامل، حركت را به معنى تبديل قوه

و فعل در يك شىء متحـرك حركـت كـه خـروج از قـوه بـه«: نويسـدمى،مقايسه ميان قوه

ا و خروج از ضعف به شـدت اسـتفعليت پـس بـه ايـن. ست، قهراً خروج از نقص به كمال

اسـتاد، دو نمونـه از مـوارد.)374: الـف 1384همـو،(» معنا، هر حركتى مالزم بـا تكامـل اسـت

از«و»و وضـعى ينـىعحركات كاهنده«كننده اين قاعده را با عنوان نقض حركـات تنقصـى

به» كمال به نقص و آن« صورت نقل كرده و)319: 1389همـو،(» تركب حركت نه كاهندگى

تكامـل. كنـد رد مى)375: الـف 1384همو،(»فعليت محدود به زمان معين؛ نه حركت تنقصى«

مى است كه شامل همه موجودات زمان نوع اول، تكامل عمومى  . شود مند

 حركت اعم از تكامل: تكامل نوع دوم

ان= تكامل نـوع دوم و بـهتكامـل در مقابـل و تنـزل معنای تبـديل فعليـت بـه فعليتـى حطـاط

)هاترقى وتعالى در فعليت(برتر

كنـد كـه حـاكى از عـدم تسـاوی ميـان استاد، به اصطالح ديگـری از تكامـل اشـاره مى

و تكامل است و فعـل، موجـب. حركت برخالف مبنای تكامل نوع اول كه مقايسه ميان قوه

و حركت گرديد،  و حكم به تساوی تكامل مبنای اصطالح دوم، مقايسـه ميـان فعليـت قبلـى

و حركـت مى مى. گـردد بعدی است كه موجب عـدم تسـاوی تكامـل وقتـى: نويسـد اسـتاد

مى فعليت اگر فعليت بعدی نسبت به فعليت قبلـى، نـوعى افـزايش،شود ها با يكديگر مقايسه
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و فعلي داشته باشد، آن را تكامل مى كـه[ت را در نظر بگيرنـد گويند نه اينكه نسبت ميان قوه

.)374: همان(]اش، تكاملى است هر فعليتى نسبت به قوه،در هر صورت

در»مبـدأ كمـال«ما بايـد يـك» تكامل«در: نويسد استاد، در تبيين تكامل نوع دوم مى ى

و بعد مسيرى از همان مبدأ در نظر بگيريم ء در همـان مسـير در مرحلـه كـه شـى نظر بگيريم

.)534:ب 1372همـو،(»تكامـل«گـوييم ايـن را مـى. بـاالتر قـرار گرفتـه اسـتدر سـطح،بعد

. بدانيم، چون تنّزل هم تغييـر اسـت توانيم تكامل هر تغييرى را ما نمى«:از نظر استاد،بنابراين

و ممكن است تغييرش در جهـت يك انسان در انسانيت خودش، ممكن است كامل تر بشود

طور كلـىبه.)534-533:ب 1372مطهری،(»» فساد اخالق«وييمگ عكس باشد، همان كه ما مى

و زمـان، همـان طـورى كـه پيشـروى«: تـوان گفـت از نظر اسـتاد، مى و تكامـل دارد، فسـاد

و انحـراف زمـان هـم بايـد زمان، پيشروى بايد با پيشرفت. انحراف هم دارد و بـا فسـاد كرد

.)104:ب 1379همو،(» مبارزه كرد

و تكامل ژگىبرخى وي-ج و الزامات كمال  ها
مى با دقت در آثار استاد، برخى ويژگى و تكامل به ترتيب ذيل ارائه : گردد های كمال

از برخى ويژگى• و مصطفوى، 755: 1378مطهری،(وصفى كيفى: های كمال عبارت است

و ثبـات)1:395و همان، جلـد 10:112ج،1430 )238: الـف 1372مطهـری،(، دارای وحـدت

؛ تشـكيكى)400: 1389و همـو، 215:ب1384همـان،؛378-376: الـف 1384همـو،(ذومراتب

و دارای)1پ 573:ج 1377همـو،(و اشـتدادی)446-445و 189و 181-180:ب 1377همو،(

و تعالى ؛)377: 1389و همو، 259:ج 1372و همو، 770: 1371همو،(ترقى

و• و استعداد فعليتكمال مالزم با وجود تدريجى شىء و بـا)770: 1371همو،(يابى قوه

؛)321: 1389همو،(زمان

و همـو، 106: 1378همـو،(پيوند تكامل نوع اول با گذار از طبيعت بـرای موجـود مـادی•

؛)34:ج1377

و فطــرت• ــا نفخــه الهــى و ب و اجتمــاعى ــردی ــا آگــاهى ف ــوع دوم ب ــد تكامــل ن پيون

؛)217-216و 148:ب1384همو،(انسانى

و در تمام، به گسترش مظاهر اسـت؛ چنان در كمال، توجه به نهايت عمق• در دهى كـه



و تكامل از منظر استاد  15 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

و و در اتمـام ديـن بـه توجـه) بـا واليـت(اخـالق اكمال دين، به تكميل عقايـد شـده

.)216-215:ب1384و همو، 259:ج1372همو،(تماميت احكام شرع 

آن تكامل بر اساس عرصه گستره مفهومى-4 و انواع  ها

و هستى مفهوم(شناسى تكامل و انـواع منتهى بـه بازشناسـى عرصـه،)شناسى تكامل شناسى ها

. اسـت بندی تكامـل يـا از حيـث مفهـومى يـا از حيـث وجـودی گردد؛ زيرا طبقه تكامل مى

مى جدول ذيل، رابطه انواع تكامل را با مباحث تكامل :دهد شناسى ذكر شده، نشان

تك مهم-2جدول  املترين تقسيمات

)انواع تكامل(بندی تكاملطبقهمبنای تقسيم

و نفسىاز نظر عوامل تكامل و ديناميكى(تكامل مادی در موجودات استكمالى)مكانيكى

و انسانىاز نظر تأثير عوامل تكامل )اجتماعى(تكامل طبيعى

و مجازینوع تكامل تكامل حقيقى

در ادامـه مـورد،تكامل در قالب سه تقسيمعنوان مكمل بحث قبل، شش نوعبه،بنابراين

:گيرد بررسى قرار مى

)نفسى(و ديناميكى) مادی(مكانيكىتقسيم تكامل به-4-1
تكامل، بر ايـن. بندی كرد توان بر اساس نوع عوامل دخيل در تكامل، طبقه تكامل را مى

يـ) در موجود ناقص(اساس، به دو قسم تكامل مادی يا مكانيكى  ا دينـاميكىو تكامل نفسى

:دكرتقسيم) بذاته در موجود مكتفى(

 تكامل موجود ناقص

و در رسيدن بـه كمـال، نيـاز بـه علـل بيرونـى دارد لـذا؛موجود ناقص، فاقد كمال است

به به و و عـالم مـاده، واسطه نياز به علل بيرونى، تكاملش، مكانيكى واسطه وقـوع در طبيعـت

در. تكاملش مادی است موجـودات، مـادی اسـت؛ البتـه تـا زمـانى كـه مصداق اين تكامـل

اند؛ زيرا هيچ مـانعى نيسـت كـه يـك موجـود مـادى در مراحـل تبديل به ماورای ماده نشده
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و تكامل هـيچ«همچنـين.)34:ج1377همـو،(خود تبديل شود به موجـودى غيـر مـادى ترقى

و تكامل بـه موجـودى خود تبديل شود مانعى نيست كه يك موجود مادى در مراحل ترقى

.)34: همان(» غير مادى

 بذاته تكامل موجود مكتفى

اش كفايـت بذاته، فاقد كمال است ولى در رسيدن به كمال، علل درونـى موجود مكتفى

به مى به كند؛ لذا و و واسطه نياز به علل درونـى، تكـاملش دينـاميكى واسـطه وقـوع در درون

.نفس موجود، تكاملش، نفسى است

و استقالل انسانى است مصداق اين تكام )99: 1378همو،(ل، حركت انسان به سوى كمال

و كمـال حقيقـى قـرار دارد كه در مورد انسانى صدق مى كند كه در مسـير خـاص انسـانيت

و اولياء هستند( های عـادی ماننـد ديگـرو در غير اين صورت، انسان) مصداق بارز آن انبياء

و نياز و 796:ج1377همـو،(منـد عوامـل بيرونـى اسـت موجودات مادی، حركتش، مكـانيكى

.)258:ج1372همان،

)اختياری(و انسانى) جبری(تقسيم تكامل به تكامل طبيعى-4-2
نوع تأثير«بود، ليكن تقسيم دوم بر اساس» بخش نوع عوامل تكامل«تقسيم اول بر اساس

ت الزمه تقسيم اول است؛ به اينو بوده» آن عوامل ) مـادی(كامـل مكـانيكى معنـا كـه الزمـه

و الزمـه تكامـل دينـاميكى و جبـری اسـت ، تكامـل)نفسـى(موجود ناقص، تكاملى طبيعـى

.اختياری است

مى،استاد معنى تكامل طبيعى، روشن است؛ يعنى تكـاملى كـه«: نويسد درباره اين تقسيم

و خواسـت خـود انسـان، بـه وجـود آورده اسـت ولـى تكامـل  جريان طبيعت بدون دخالت

، تكاملى است كه انسان با دست خود آن را كسب كرده است ...ريخى يا تكامل اجتماعىتا

مطهـری،(» منتقـل كـرده اسـت-نه وراثـت-، آن را از طريق تعليم وتعلّمو دوره به دوره هم

يك نكـات دقيقـى هسـت كـه«: نويسد استاد، در مورد اهميت اين تقسيم مى)509: الف1390

و انسان با حساب دادن يـك قـانونى از جـايى بـه جـايى، دچـار هزارهـا اشـتباه تعميم نكردن

:گـوييم كه ما هميشه مـىهم) در جامعه(بيند تكامل در طبيعت كه هست، اينجامى. شود مى



و تكامل از منظر استاد  17 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

خواهم تمام قوانينى را كه در تكامل طبيعت هست، اينجا هـممى:گويد تكامل، بعد فوراً مى

.)524:ب1384همو،(» بياورم

و تكامـل اجتمـاعى(ه، توضيحى اجمالى در مورد دو قسم تكامل در ادام تكامل طبيعـت

:مفيد خواهد بود) انسان

و تكامل زيستى انسان-الف تكامل طبيعى جبری كه به دو دسته تكامل جبری طبيعت

: شود به شرح ذيل تقسيم مى

ا سـاس تكامل جبری طبيعت در مقابل نظريـه پويـايى هسـتى اسـت كـه اسـتاد آن را بـر

و طبيعـى مى و پويايى را مختص پويايى هستى مادی همـو،(دانـد حكمت الهى مردود دانسته

و(و ضمن بيان برخى خصوصيات اين عالم)789:ج1377 و تبـدل شامل ماده، حركت، تغيير

و تزاحم اسـت، نـه الزمـه ذات» ايـن عـالم«اين خصوصيات، الزمـه ذات«: نويسدمى) تضاد

.)239-238: 1378همو،(» هستى

گـردد كـه ماننـد سـاير موجـودات تكامل زيستى انسان نيز شامل بعد جسمانى انسان مى

در،بنــابراين. طبيعــت، مــادی اســت و ايــن رونــد را مشــمول قــوانين تكــاملى طبيعــت بــوده

مى چارچوب قوانين طبيعى به  1390همـو،(كنـد طور جبری همراه ساير موجودات مادی طـى

.)509: الف

 اختياری انسان تكامل-ب

استاد مطهری، در مـورد ويژگـى تكـاملى انسـان در مقايسـه بـا سـاير موجـودات مـادی

]بلكـه[...هر موجودى، واجد طبيعت اسـت مگـر انسـان كـه فاقـد طبيعـت اسـت«: نويسد مى

و راه خودش را از ميان داراى طبيعت و مختلف است ِسفلى طبيعت هاى متضاد و عِلوى هاى

:ب1390همـو،(» حيوانات ديگر، انتخاب به عهده آنان گذاشته نشـده اسـت. بايد انتخاب كند

مى استاد، در رابطه با ساير ويژگى.)110-112 اين تكامل، تكامـل«: نويسد های اين تكامل نيز

و از دوره... يعنــى1اكتســابى اســت؛ ــه نســلى ــه دوره انتقــالش از نســلى ب از اى ب ــاً و احيان اى
 

و جبرى است.1 .از نظر ماركسيسم اين تكامل هم به نحوى طبيعى
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و اى، اى به منطقه منطقه و امكان هم نداشته است بلكه به وسـيله تعلـيم به وسيله توارث نبوده

و در درجه اول به وسيله فن نوشـتن انجـام شـده اسـت و يادگرفتن و ياددادن جامعـه ... تعلّم

و رو به تكامـل  بشر از بدو پيدايش، از زمانى كه شروع به ايجاد تمدن كرده، رو به پيشرفت

.)510-509: الف1390همو،(» بوده است

ـــاری اســـت ـــوع تكامـــل اختي و: از نظـــر اســـتاد، انســـان دارای دو ن ـــردی ـــل ف  تكام

ــاعى ــل اجتم مى. تكام ــتاد ــد اس ــيده،«: نويس ــه رس و اراده ك ــل ــه عق ــه مرحل ــان ب  از ... انس

و اختيــار، بــرايش امكــان نــوع خاصــى از تكامــل  هســت كــه همــين مجــراى آزادى

همـو،(» هـم دارد عى تكامـل فـردى اختيـارىكه نـو تكامل اجتماعى تاريخى است؛ همچنان

.)613-612:ج1377

و تقسيمات زيرمجموعه آن-4-3 و مجازی  تقسيم تكامل به حقيقى

و تقسـيمات تكامـل بيـان گرديـد جـز-از ابتدای مقاله تا اين قسمت، آنچـه در مفهـوم

ادامـه، مـواردیدر. گيرد در دايره تكامل حقيقى قرار مى-مواردی از تكامل اختياری انسان

و توجـه بـه شـاخص مطرح مى های تكامـل، شود كه در ظاهر شبيه تكامل است ولى با دقت

اينجاسـت كـه. آن موارد حقيقتا تكامل نبـوده، بلكـه شـبه تكامـل يـا تكامـل مجـازی اسـت

و تفكيك آن از تكامل حقيقى اهميت زيادی مى در. يابـد شناخت تكامل مجازی بنـابراين،

در مفهومابتدا،ادامه و مجـازی و مجازی سپس انـواع تكامـل حقيقـى شناسى تكامل حقيقى

.گردد زندگى انسان تشريح مى

و مجازی و اقسام تكامل حقيقى  مفهوم

و مجازی مى تكامـل«: نويسد استاد مطهری در مورد اهميت تفكيك ميان تكامل حقيقى

و در دو مورد نزديك به يكديگر بـه كـار مـى و در دو معنى از تفكيـكرود نكردن ايـن دو

.)795:ج1377مطهری،(» شود يكديگر سبب اشتباهات بزرگ مى

شناسى تكامل؛ معيار تكامل حقيقى آن اسـت كـه بر اساس مباحث گذشته درباره مفهوم

تر ارتقا يابد؛ خواه اين تكامل، مكانيكى يـا ای كامل ای ناقص به مرحله شىء واحد از مرحله



و تكامل از منظر استاد  19 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

نف،ديناميكى تكامل مجازی در مقابل تكامـل حقيقـى. اختياری يا جبری باشدوسى مادی يا

بـه. معنای واقعى از نقص خود بـه كمـال خـود راه نيافتـه اسـت قرار دارد؛ يعنى يك شىء به

و با ساير اشـياء مقايسـه كـرد عبارت ديگر، يك شىء را مى . توان از جهات مختلف با خود

ــان دو ــه مي ــر مقايس ــت ب ــى، دالل ــل حقيق ــد تكام ــىء واح ــال در ش ــصو كم  وضــعيت نق

ها تحـت عنـوان دارد برخالف تكامل مجازی كه اصطالحى بـرای بازشناسـى سـاير مقايسـه

.است تكامل

آن-3جدول و مصاديق  اقسام تكامل مجازی

 مصاديق هر قسم تكامل مجازی اقسام تكامل مجازی

از يك نوع=ل تكام  اميدواری يك فرد به اين كه اينشتين شود تبديل يك شىء به شىء ديگر

از نوعى به شىء ديگر از= تكامل تبديل يك شىء

برخالف تبدل نوعى شىء واحد از نوع(نوع ديگر

)حركت جوهری= اضافى به نوع اخير

:برخالف شعر موالنا(تبديل يك عروسك به انسان

 شدم نامىواز جمادی مردم

زو سر زدمز نما مردم )حيوان

از مدلى به= تكامل تبديل يك وسيله ساخته انسان

 مدل باالتر

تبديل ماشين مدل پائين به مدل باالتر يا انقالب

در صنعت

تبديل يك وصف شىء به وصف شىء= تكامل

تر كامل

 تبديل سبزی سيب به زردی يا سرخى

ش= تكامل ىء به الزمه شىءتبديل الزمه يك

تر كامل

حركت از پايه اول به پايه دوم در:از نظر علمى

 آموز يك دانش

تبديل يك سبك زندگى به سبك ديگر:از نظر فرهنگى

و مجــازی و فلســفى دارد،اســتاد، در تفكيــك تكامــل حقيقــى ايشــان،. نگــاهى عميــق

و در)796:ج1377، مطهـری(دانـد تفكيك دقيق ميان دو نـوع تكامـل را وظيفـه فيلسـوف مى

و» حركـت درونـى شـىء متكامـل«:تحليل فلسفى تكامل، تكامل را در حقيقـت عبـارت از

و. دانـدمى» ای عـالى ای دانـى بـه مرحلـه رسيدن آن از مرحلـه« بـر خـالف مفهـوم اعتبـاری
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اسـت» شـدن نـاقص معدوم«و» جانشينى كامـل بـه جـای نـاقص«معنای مجازی تكامل كه به

.)448: الف 1372همو،و 795: همان(

را استاد از نظر معرفت را» عقلـى-فلسـفى«شـناختى، تكامـل حقيقـى و تكامـل مجـازی

و اعتباری متناسب با غرض انسان« و نسبى از ايـن.)320: 1389همـو،(كند توصيفمى» حسى

از نظـر فلسـفى،«: گـردد منظر، حركت جـوهری، مصـداق تكامـل فلسـفى عقالنـى بيـان مى

شى تكامل از ء، اشتدادى پيدا شده نه آنكـه اجـزاء آن نظر است كه در واقعيت جوهرى اين

و با يكديگر تأليف شده از موجودى تغيير شكل داده نظـر كـه وجـود رو بـه] اين[اند، بلكه

و اين و تازه خود به خـود مسـتلزم نوشـدِن بـه،كمال رفته است و معناى واقعـى جهـان شـدن

و تجدد است .)همان(» حدوث

و مجازی  انواع تكامل حقيقى

مى بازشناسى انواع تكامل را دارای اهميت فوق العاده،استاد مى ای و :نويسد داند

مى« گوييم، تكامل پيدا كرده؛ ايـن كلمـه را، هـم در مـورد ما به خيلى از چيزها در عالم

و زيستى بـه كـار مـى تكامل حيـوان مثـل تكـاملى كـه در مـورد نبـات يـا.بـريم هاى طبيعى

و حتى تكاملى كه در مورد رشد يك نباِت بالخصوصمى مى و هم در مـورد گوييم گوييم،

ــوى انســان اعــم از ســاخته-هــاى انســان ســاخته ــا معن ــادى ي ــه كــار مــى-هــاى م ــريم ب . ب

: گـوييم صنعت ماشين يـا صـنعت هواپيماسـازى تكامـل پيـدا كـرده، يـا مـى: گوييم مثًال مى

پ صنعت خانه  علـم: گـوييم در امـور معنـوى، مثـل اينكـه مـى] يـا[يـدا كـرده سـازى تكامـل

آن تكامل پيدا كرده، يا مى گوييم قوانين تكامل پيدا كرده، آيا اينها به يك معناست؟ يعنـى

و تكـاملى كـه در اينجـا هسـت، هـر دو يـك حقيقـت اسـت؟   تكاملى كـه در آنجـا هسـت

و بعضـى از » اينهـا تكامـل اسـت مجـازاً نـه حقيقتـاً يا نه، بعضى از اينها تكامل اسـت حقيقتـاً

.) 517:ب1384همو،(

و مجازی بر اساس موضوع تكامـل دو نـوع اسـت تكـاملى: از نظر استاد، تكامل حقيقى

بُعد انسانِى انسان است و تكاملى كه موضوعش، با ايـن تعبيـر،. كه موضوعش، طبيعت است

و طبيعى انسان هم شامل تكامل طبيعى مى .شود بعد جسمانى
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و مجازی طبيعت-الف  تكامل حقيقى

 تكامل حقيقى از طبيعت به ماورای آن

مى،تكامل حقيقى طبيعت دو،استاد. شود در نهايت به ماوراء طبيعت ختم بر مبنای

از»البقابودن طبيعت روحانية«و» حركت جوهری«قاعده  ، تحول طبيعت به ماورای طبيعت را

خودش جوهرى دارد، در تكامل طبيعت كه حركت«:دشمار مصاديق تكامل حقيقى بر مى

: 1376همو،(»ء، به آنجا كه رسيد، ديگر باالرفتن نداردشى... شود به ماوراء طبيعت متصل مى

شى،در اينجا«؛ چرا كه)378 و مادى است فنايى در كار نيست؛ زيرا اگرچه ء حدوثاً زمانى

و مادى نيست .)376-375: الف1384همو،(» ولى بقائاً، زمانى

 تكامل حقيقى در طبيعت

و تغييراتى كه طى آن رخ استاد، با استناد به حركت جوهری، رشد موجودات طبيعى

مى مى به ايشان، تلقى. داند دهد را تكامل حقيقى در های موجود را انباشتى نظريه بارهويژه

هم انباشته( مى ساده) شدن مراحل نقص روی ن انگارانه و خود ظريه استعدادی را مبتنى داند

.)378-376: همان(كند بر حركت جوهری مطرح مى

و نوعى تقسيم مى .)796-795:ج1377همو،(كند استاد، اين تكامل را به دو قسم فردی

 تكامل زيستى فردی

و جوارح انسان رخ مى دهد شامل تغييراتى است كه در اثر حركت جوهری در اعضا

.)398: 1389همو،(

)تكامل انواع(زيستى نوعى تكامل

به بنابر دقيق« ترين نظريات فلسفى، هر حركت تكاملى، مساوى است با انتقال از نوعى

مى«.)همان(» نوع ديگر توانند اين تكامل را حقيقى كسانى كه قائل به وحدت نوعى انسانند،

و زمين دانسته؛ زيرا در اين تكامل، بايد نسلى از نسل پيشين كامل ه كمال هر نسلى در تر بوده

.)همان(»نسل پيش فراهم شده باشد

)از جمله تكامل انواع داروين(تكامل مجازی طبيعت

رغم نظر خودش، جز تكامل مجازی، معنايى ندارد؛ زيرا نظريه تكامل انواع داروين به

.)200:ب1384همو،(مقايسه ميان انواع مختلف است؛ نه دو مرتبه ناقصو كامل از يك شىء 
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و جامعه انسانى-ب  تكامل انسان

و عدم تفكيك تكامـل مجـازی از حقيقـى، انحـراف بزرگـى را در تلقـى مـا از تكامـل

خالصـه، آن چيـزى كـه بـه«:نويسـد استاد، در اهميت اين تفكيكمى. كند توسعه ايجاد مى

مى دقت فلسفى واقعاً از نقص به كمال مى و وجودش متكامل  ابـزار،. شود، انسان اسـت رود

را شـود، بلكـه نـاقص كنـار مـى وجود ناقصش، متبدل بـه كامـل نمـى رود، كامـل جـاى آن

مى... گيرد مى و انسان است كه به ابزار، تكامل و تكامل اعتبارى مربوط به ابزار است بخشـد

و نيز ما اين مطلب را منكـر نيسـتيم با تكامل حقيقى خودش، تكامل اعتبارى به ابزار مى دهد

و طب بهكه ابزار دو. موضوع تجربه، در تكامل انسان دخيـل اسـت عنوان يعت وقتـى كـه ايـن

و نقش هر يك را در ديگرى مشخص سـازيم، خـواهيم ديـد كـه  تكامل را از هم جدا كنيم

.)796:ج1377همو،(» كند در مسأله تكامل اجتماعى انسان در تاريخ، حساب چقدر فرق مى

و مجازی در انس و اجتماعىهر يك از تكامل حقيقى در. ان دو نوع است؛ تكامل فردی

عالوه بر آن، بـه تكامـل جسـمى. ادامه به هر يك از اين انواع چهارگانه پرداخته شده است

و انـواع   انسان نيز پرداخته شده بـا آنكـه ايـن قسـم از تكامـل، ملحـق بـه تكامـل در طبيعـت

. آن است

و مجازی در عرصه فردی تكامل-ج )و روحى جسمىدر ابعاد(حقيق

اعم-و تكامل مجازی-و روحى اعم از جسمى-تكامل فردی، شامل تكامل حقيقى

و تغييرات سبك زندگى  به. باشدمى - از تكامل داروينى ، چهار نوع تكامل ايندر ادامه

: شودمى اشارهفردی از منظر استاد مطهری

)اكمال نفس(تكامل حقيقى روحى

عى طبيعت به ماورای طبيعت را با مثال نفس انسـانى در تبـديل از استاد، بحث تكامل واق

ايشـان، در مقايسـه.)376-375: الف1384همو،(كند حدوث جسمانى به بقای روحانى بيان مى

ــدرا مى ــال ص ــه م ــوازم نظري ــان را از ل ــاودانگى انس ــى، ج ــمندان غرب ــا آراء دانش و ب ــد دان

م]و[تكامل«:نويسد مى مىجاودانگى در فرد را وا توانيم بگوييم كه قائل به حركت جوهريه

و  مى. هستيم... قائل به روح از تغييـر بـه ثبـات، منتهـى،گوييم، ماده در حركات خـودش ما
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مى مى و بعد به جاودانگى و مـاده نمـى شود و شخصـيت را هـم كـه مـا بـه بـدن » دانـيم رسد

.)752:ج1377همو،(

 رشد واقعى جسمانى در انسان

ج سمانى انسان، تابع قواعد تكامل حقيقى در طبيعـت اسـت كـه در قسـمت قبلـى تكامل

و تغييراتـى. توضيح داده شد را استاد، با استناد به حركت جوهری، رشد موجـودات طبيعـى

مى،دهد كه طى آن رخ مى .)378-376: الف1384همو،(داند تكامل حقيقى

 تكامل مجازی داروينى

قابليت تبديل بـه انسـان را ندارنـد،،ا كه ساير موجوداتبرخالف نظريه داروين، از آنج

و يـا در تبـدل انـواع، انسـان را ناشـى از حيـوان يـا نمى توان آنها را بـا انسـان مقايسـه نمـود

و.)239: الف1379همو،(شده حيوان دانست كامل بنابراين مقايسه تكامـل طبيعـى ميـان انسـان

وص ساير موجودات مادی، مجازی مى و و جسـمانى انسـان باشد ف متكامل برای بعد مـادی

.در قياس با ساير موجودات مادی نيز از باب مجاز است

)انطباق با مقتضيات زمانى مكانى(تكامل مجازی در تغييرات سبك زندگى

مى گاه به شـود را حمـل صورت ناصحيح تغييراتى كه در مظاهر زندگى مادی افراد داده

و پيشرفتگى آن فـرد  رود كـه افـراد بـرای ايـن امـر تـا جـايى پـيش مـى. كننـدمىبر تكامل

و پيشى و عقـل و تبعيـت از اقتضـائات زمانـه، اصـول انسـانى گرفتن در مظاهر زندگى مادی

و اختيار را نيز زير پاگذاشته، از تكامل واقعى خود منحرف مى و به يك موجود مقلـد شوند

.شوندُمدزده تبديل مى

ر مىاستاد مطهری در نقد اين ممكـن: هر زمان دوقسـم اسـت هاى پديده«:نويسد ويكرد

و ممكن است ناشى از يك انحراف باشد و پيشرفت باشد در همـه. است ناشى از يك ترقى

و بـه عبـارت ديگـر، هـيچ چيـزى را بـه دليـل،ها، اين دو امكان زمان براى بشر وجـود دارد

مى شود پذيرفت، كما اينكه هيچ چيزى را صرفاً نوبودن نمى قِدمت نه شود پـذيرفت به دليل

نـوعى تغييـر در جريـان زنـدگى،بر اين اساس.)140-139: 1381همو،(» شود رد كردو نه مى

در صورتى كـه. وسايل زندگى رو به تغيير است،ظاهری انسان وجود دارد كه بر اساس آن
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و تكامل در انسانيت باشد، تك و از نـوع اين تغيير برای رسيدن به اهداف انسانى املى مجازی

و ياور آن است ولى در صـورتى كـه جايگزينى وسايل مناسب تر، تابع تكامل حقيقى انسان

و جانشينى وسايل نامناسـب تر باشـد، ديگـر تكامـل مجـازی هـم در خالف اين هدف باشد

تـذكر ايـن نكتـه. باشـد نيست بلكه توهم تكامل بوده، يـاور فـرد در سـير انحطـاطى وی مى

ا و ضروری ست كه تكامل مجازی در سبك زندگى فـردی، حاصـل تعامـل فـرد بـا جامعـه

قـدری بـا مسـامحه،لذا تبيين آن در تكامـل فـردی. گاهى محصول تغييرات اجتماعى است

.صورت گرفت

و مجازی در جامعه انسانى-د و تمدنى(تكامل حقيقى )در ابعاد فرهنگى

ج،تكامل حقيقى جامعه و تكامل مجازی جامعهدر ابعاد فرهنگى هويتى در شـئون،امعه

مى. دهد تمدنى جامعه رخ مى دهـد كـه جامعـه دارای زمانى تكامـل حقيقـى در جامعـه رخ

و منشأيت اثر فراتر از افراد جامعـه باشـد در ايـن صـورت، ايـن تكامـل. هويت، موجوديت

و ارتقـای جامعـه از مرتبـه نـاقص بـه كامـل و،واقعى خواهد بود اگـر صـحيح خواهـد بـود

و به تبع، تكامل حقيقى افراد آن جامعـه وحدت جامعه، اعتباری باشد، تكامل آن هم مجازی

مى. خواهد بود و مجـازا تكامـل افـراد را بـه جامعـه منسـوب در حقيقت، افراد تكامل يابنـد

. نماييم مى

 تكامل حقيقى فرهنگ جامعه

داشـتن أله وحـدت حقيقىاگـر مسـ«: نويسد در رابطه با تكامل حقيقى، استاد مطهری مى

و حتى آقاى طباطبائى هم معتقدنـد از قـرآن هـم چنـين مطلبـى اسـتفاده(ثابت شود،جامعه

:ج1377همـو،(» تكامل واقعى اسـت،...در اين صورت، اصًال تكامل اجتماعى انسان) شود مى

مى.)796 و معنــوی آن اســتاد، تكامــل واقعــى جامعــه را تكامــل فرهنگــى ــين و در تبي ــد  دان

و فلسـفى اسـت بـه«: نويسد مى و تكامل معنوى انسان يك تكامل واقعى آيا تكامل فرهنگى

و از نقـص بـه كمـال  تمام معنى دقت؟ واقعاً يك واحدى است كه اين واحد در تكاپوسـت

ايـم كـه آيـا وحـدت اى كه ما قبًال طرح كرده اين بستگى دارد به آن نظريه... رود؟ يا نه، مى

و جامعه، وحدت واقعى است؟ آيا ايـن حقيقـت اسـت كـه جامعـه داراى يـك روح اسـت
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به انسان و هيچ مجازى در اين نيست؟ كه ما خودمان تـا حـدى بـه ايـن مطلـب ها منزله اندام

اگر اين مطلب را در جاى خودش قبول كرديم، تكامـل فرهنگـى جامعـه يـك. قائل هستيم

و اگر آن نظريه ديگر را  قبول كرديم كـه اصـالت، مـال فـرد تكامل واقعى است نه مجازى،

و جامعه، امر اعتبـارى اسـت  و اصـالت اجتمـاع(است ؛ بنـابراين)همـان مسـئله اصـالت فـرد

شدن كامل به جاى نـاقص اسـت اجتماعى هم نظير تكامل ابزارى است يعنى جانشينتكامل

فر.)526:ب1384همو،(» شدن ناقص به كامل نه تبديل هنگـى را استاد، در جايى ديگر تكامـل

و تكامـل اخالقـى كند؛ تكامل علمـى به معنوی تعبير كرده، آن را به دو قسمت تفكيك مى

و استاد، تمدن كنونى غرب را در بعد اخالقى انسانى، بـرخالف سـاير ابعـاد پيشـرفته انسانى

مى آن، دچار عقب .)780-779:ج1377همو،(داند افتادگى

 تكامل مجازی در شئون تمدنى جامعه

ی درك بهتر ديدگاه استاد در رابطه با تكامـل شـئون تمـدنى، ابتـدا واژه توسـعه كـه برا

 1752واژه توسعه كـه در سـال«: گيرد مشير به اين معنای تكامل است، مورد بررسى قرار مى

و فاصـله بـين ولـف ... بار به كار برده شـد، برای اولين ) 1859(تـا دارويـن) 1759(در دوره

بهتوسعه از مفهوم دگرگ سوی شكلى مناسب از وجود، به مفهـوم دگرگـونى بـه سـمت ونى

و با واژه  -223: 1383مـوثقى،(» همخوانى پيـدا كـرد» تكامل«شكلى هميشه كامل متحول شد

از252  صـنعتى، از انقالب ناشى های، دگرگونى از ميانه سده نوزدهم) Esteva, 1992: 8؛ به نقل

به اجتماعى علوم پردازی بر حوزه نظريه عميقى تأثيرات ]و[... گذاشـت توسعه مفهوم ويژهو

به اجتماعى علوم انديشمندان بينى خوش ، ترقـى همچـون مفـاهيمى در بـاب پردازی نظريه را

و توسعه تكامل ، اميـل)1888ــ 1822( مين، ماننـد هنـری از آنـان برخـى. بيشتر كرد، تجدد

ــ1858( دوركهــايم ــ 1770(، هگــل)1917ـ ــاركس)1831ـ ــ1818(، م وبر، مــاكس)1883ـ

و(]قرار گرفتنـد[... تأثير، تحت)1936ـ1855(و فرديناند تونيس) 1924ـ 1862( حـداد عـادل

.)، مدخل توسعه1383همكاران،

و توسعه بيش از آنكه از جنبه،بنابراين نظريات از پيشرفت های انسانى الهام گرفته باشد،

مىانقالب صن و تغييرات صنعتى ناشى از آن الهام گرفته اسـت؛ اسـتاد ،توسـعه«: نويسـد عتى

و خيابان يك شهر ممكن است توسعه يابد، خانه. غير از تكامل است هـايش افـزايش يابـد ها
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و آسـايش ولى تكامل نيابد، اما ممكن است توسعه نيابد ولى اجتماع انسـان و رفـاه ها، نظـام

و اجتمـاع انسـان(صورت شهر بيشترى يابد كه در اين تكامـل يافتـه)ها البته به معنـى مدينـه

.)377: 1389مطهری،(» است

های تمـدنى بـه شـرح ذيـل استاد مطهری، انواع تكامـل مجـازی را در عرصـه پيشـرفت

: كند تفكيك مى

؛ 448: الـف1372مطهـری،(تكامل امور مادی مرتبط با انسان مانند تكامل در ابـزار توليـد-

؛)525-524و 520-518:ب1384؛ همو، 795:ج1377و، هم

و نظامات اجتماعى- ؛) 524:ب1384و همو، 795:ج1377همو،(تحول قوانين

و قوانين علمى تكامل فلسفه- و همـه:شامل) 521-520: همان( ها تكامـل عرضـى فلسـفه

و تكامل طولى علوم تجربى  ؛)170-168: 1371همو،(علوم

؛) 521:ب1384و همان، 795:ج 1377همو،(ان تكامل ادي-

.)522- 521: همان() مكانيزم جامعه(تكامل روابط اجتماعى-

و جامعه با انواع تكامل رابطه عرصه  های تكامل انسان

و اختياری(گفته، تكامل از نظر موضوع تكامل براساس مطالب پيش و) به تكامل جبری

و دينـاميكىبـه تكامـل مكـ(از نظر عوامل تكامل بـه تكامـل(و از نظـر نـوع تكامـل) انيكى

و مجــازی  های كــالن تكامــل در ســه دســته طوری كــه عرصــه تقســيم گرديــد بــه) حقيقــى

به: شــامل و تكامــل جامعــه ها دســت آمــد كــه ايــن عرصــه تكامــل طبيعــت، تكامــل انســان

قياس با سايردر شامل تكامل جسمى، تغييرات جسمى(های تكامل فردی عرصه: عبارتند از

و تغييـرات سـبك زنـدگى فـردی در انطبـاق بـا مقتضـيات  موجودات مادی، تكامل روحى

و تكامل شئون(های تكامل اجتماعىو عرصه) مكانى-زمانى  شامل تكامل فرهنگى هويتى

).تمدنى جامعه

مى برای نمايش شيوه ارتباط عرصه تـوان ماتريسـى بـه های تكامـل بـا تقسـيمات تكامـل

و در سـتون های آن، عرصـه سـطرر داشت كه در شرح زي ها، تقسـيمات های تكامـل انسـانى

.گانه تكامل قرار گرفته است سه
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و جامعه ماتريس عرصه-4جدول  های تكامل در انسان

و عوامل تكامل در هر عرصه و تعيين نوع، موضوع

 تقسيمات تكامل

و های تكامل عرصه در انسان

 جامعه

از نظر نوع

يرعواملتأث
 از نظر نوع تكامل از نظر عوامل تكامل

ری
ختيا

ا

ری
جب

نفسى

 ديناميكى

عوامل

 درونى

مادی

 مكانيكى

عوامل

 بيرونى

 مجازی حقيقى

مل
تكا

دی
فر
نى
سا
ان

 تكامل زيستى.1

 تكامل فردی.2

 تكامل نوعى.3

 تكامل انواع.4

*
*

بر اساس

نظريه

حركت 

 جوهری

بر اساس

نظريه

انباشتگى

با تغييرات زيستى در قياس

* ساير موجودات مادی
**

 تكامل روحى شامل

 تكامل روحى برگزيدگان.1

 تكامل روحى عموم مردم.2
*

*عموم افرادافراد خاص

 تغييرات سبك زندگى فردی

*در انطباق با مقتضيات زمانى مكانى
**

مل
تكا

عى
تما
اج
نى
سا
ان

** تكامل فرهنگى هويتى
بر اساس

گرايى جامعه

بر اساس

فردگرايى

:تكامل شئون تمدنى جامعه شامل

و صنعت.1  توسعه ابزار

و نظامات اجتماعى.2 تحول قوانين

و قوانين علمى تكامل فلسفه.3 ها

***
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هايى مورد نظر است كه انسـان بتوانـد از آنجا كه بررسى فرايند تكامل انسانى در عرصه

و روند تكاملى را تحت كنترل خود قرار دهد، لذا با توجـه بـه در آن، و تصرف كرده دخل

و جبری در مـاتريس فـوق، مـواردی كـه بـه حكـم جبـر طبيعـت،  تقسيم تكامل به اختياری

.های تكامل انسانى حذف گرديد يابند، از عرصه تكامل مى

م و مـادی كـه ربـوط بـه تقسـيم همچنين تقسيم تكامل از منظر عوامل تكامـل بـه نفسـى

مى موجودات استكمالى به ناقصو مكتفى به نـوعى در بحـث گرديد، حذف گرديده، بذاته

لـذا جـدول. گنجانده شـده اسـت» ارتباط تكامل حقيقى با ماورای طبيعت«تكميلى با عنوان 

به تعيين عرصه مى های كالن تكامل اختياری انسانى :ددگر صورت زير نهايى

 انسانى-های كالن تكامل اختياری تعيين عرصه جدول نهايى-5جدول

تقسيمات تكامل اختياری انسانى

 های تكامل انسانى عرصه

از نظر نوع تكامل

مجازی حقيقى

فردی انسان تكامل
در افراد خاص و در افراد معمولى *)بالذات مكتفى(تكامل روحى

در انطباق با مقتضيات زمانى *مكانىتغييرات سبك زندگى فردی

 تكامل جامعه
* تكامل فرهنگى هويتى

* تكامل شئون تمدنى جامعه

آن(تكامل بسط چارچوب مفهومى-5 و اعتباريات ) الهيات پيشرفت

آن تكامل بر اساس عرصه با تبيين گستره مفهومى و انواع را توان چارچوب مفهـومىمى،ها

شــدن بحــث الزم اســت ارتبــاط ايــن ميلدر محــدوده انســانى ترســيم نمــود لــيكن بــرای تك

سو با امور تكوينى فرا انسـانى چارچوب با دوسويه مرتبط به انسان نيز مشخص شود؛ از يك

و الهيـات پيشـرفت را شـكل مى و قوانين تكوينى هسـتى اسـت مـرتبط،دهـد كه شامل سنن

و از سوی ديگر با امور اعتباری ساخته انسان كه اعتبارات پيشرفت را شـ مىاست دهـد، كل

تكامل، اين دو عرصـه از منظـر اسـتاد مطهـری در بسط چارچوب مفهومى. در ارتباط است

:مورد بررسى قرار گرفته است



و تكامل از منظر استاد  29 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

)های الهيات پيشرفت عرصه(ارتباط تكامل حقيقى با ماورای طبيعت - الف
دادن بـدون دخالـت... آيـا«:كنـد استاد مطهری، سوالى كليدی درباره تكامل مطـرح مى

.)106: 1378مطهری،(» قابل توجيه است يا قابل توجيه نيست،وراءالطبيعه، اصًال تكاملما

مى،استاد، با الهام از مكتب صدرايى برای تبيين تكامل انسانى : كنـد از دو قاعده استفاده

و بقای روحـانى نفـس رخ. حركت جوهری براسـاس قاعـده اول، حركـت در جـوهر مـاده

و سمت مى آن دهد و براسـاس قاعـده دوم، نفـس بـا وسوی و طبيعت است هم ماورای ماده

و دارای،آنكه از نظر ايجـادی و در دامـان طبيعـت اسـت لـيكن از نظـر بقـا، معنـوی مـادی

و روحانية جسمانية(ای روحانى است جنبه به). البقابودن نفس الحدوث صـورت اين موضـوع

به جزئى و ا،طور مشـخص تر در مباحث پيشين و بحـث از1هـای تكامـلز ويژگىدر بحـث

و انسان بنـدی مطرح شد كه بيش از اين نيـازی بـه بسـط آن در جمع2تكامل حقيقى طبيعت

در تقسيم تكامل بر حسب عوامل آن به تقسيم موجودات استكمالى بـه،عالوه بر اين. نيست

شد ناقصو مكتفى بذاتـه كـه در تكميل آن مباحث، بايد گفت كه انسان مكتفى. بذاته اشاره

و در نتيجـه واسـطه  مصاديق آن، انبياء الهى هستند، واسطه اتصال انسان بـه جهـان غيرمـادی

مى انسان) حقيقى(تكامل معنوی  و ها و جامعـه انسـانى بـا شـناخت راسـتين و انسـان گردنـد

و مـاورای طبيعـت پيروی از آنان مى و بـا معنويـت تواند خود را از مرزهای طبيعت رهانـده

و نفس خود را كامل كنـد ارتباط و. برقرار نموده از آنجـا كـه هسـتى، دارای مراتـب اسـت

و ارتباط مراتب با هم مرتبط و شان نظام اند و عدالت در هسـتى مند است كه نشان از حكمت

و نظام احسن آفرينش است، تكامل در دنيا منوط بـه ارتبـاط نظام منـد بـا مـاورای آن اسـت

و سـر در مـاورای آن دارنـد مكتفى واسطه اين ارتباط، افراد ايـن. بذاته هستند كه پا در دنيـا

و روايات اسالمى ارتباط نظام بحـث سـنن. تعبير شده است» سنن الهى«به مند در زبان قرآن

و جامعه انسانى دامن است كه در مبانى تكامل در مباحث از مباحث گستره،الهى در طبيعت

و تكام. گردد فلسفه تاريخ مطرح مى ل حقيقى انسان، اگر در حدوثش پا روی زمين طبيعـت

و ماوراء تكامـل انسـان،. الطبيعـه دارد ماده دارد ولى در استمرارش نهايتاً سر در آسمان معنـا
 

.مشخصاً موضوع پيوند تكامل با گذر از طبيعت در موجود مادی.1
با.2 و تكامل واقعى هدايت، تكامل طبيعت به ماوراءموضوعاتى از قبيل رابطه تكامل .نفس انسان) روحانى(طبيعت
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اجتماعي

اجتماعي

ل انسان
اجتماعي

و بـه  در تكامـل انسـان

استاد، از اين منظر بـه تـأثير

تاريخ، از نظر قرآن سه«

و الهـى .... بعـد جهـانى

وو أن اهـل القرى آمنـوا

و جهـانى ايـن اسـت ى

العمـل، عكس]بلكـه[ت

يـر ديگـر پـاداشوك تعب

در. كنـد زيـاد اشـاره مـى

.)587: 1389مطهری،(

ط تكامل انسان با ماورای

و ارتباط آن

چسال

تكامل مجازي انسان

اجتما فردي

تكامل حقيقي انسان
اجتما فردي

تكامل) سنت هاي الهي( جهاني–بعد الهي
اجتما فردي

و ايـن يـاری در شـكل سـنن الهـى ياری ماوراء الطبيعه اسـت

مىبذاته برو های مكتفىو هدايت انسان و ظهور استا. يابدز

و الهى تاريخ بر تكامل انسان اشاره مى و مىى «: نويسد كند

و يا اخالقى، ديگر بعد اجتماعى، سوم و فردى بعد نفسانى

ج العمل عكس: جهانى، عبارت است از و الهـى؛ هاى و لـو«هـانى

مقصود از بعد الهـى.».... لفتحنا عليهم بركات من السماء واالرض

و بد انسان، بى تفاوت نيستو گردش جهان نسبت به خوب

و بـد كـه در يـك العمـل بـه ايـن عكسکریم هـاى خـوب

و به تعبير ديگر مكافات طبيعت است، زي  دنيايى الهى است

»كامًال اين مطلب مشهود است78،84،91، 72 اعراف، آيات

توان نمودار زير را در باب ارتباط گفته، مىس مطالب پيش

: بعد الهى تكامل تاريخ نشان داد

های ماورای طبيعى تكامل انسانى تعيين عرصه-1نمودار

و مجازی تكامل انسان با عرصه های حقيقى

30

نيازمند يار

و راهنمايى

بعد جهانى

ب: بعد دارد

بعد جهانى

اتقوا لفتحنا

و كه جهان

کقرآن. دارد
د كيفرهاى

سوره اعراف

بر اساس

و بع طبيعت



و تكامل از منظر استاد  31 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

)های اعتباری پيشرفت عرصه(ارتباط تكامل مجازی با اعتبارات انسانى-ب

) ادراكــات اعتبــاری(ويژه در ناحيــه ادراكــات دربــاره ابعــاد اعتبــاری زنــدگى بشــر، بــه

و غربى انجام شده است كه مى تـرين وزين: توان ادعا كـرد تحقيقاتى در ميان فالسفه شرقى

متعلـق بـه-چه در جهان اسالم، چـه در ميـان فالسـفه جهـان-نظريات متأخر در اين زمينه 

به. عالمه طباطبايى است عال استاد مطهری، راتَبع استاد خود مه طباطبايى، ادراكات اعتبـاری

و برخى جنبـه. كند مطرح مى های ايـن ادراكـات بـا اسـتاد خـود قـدری البته در مورد لوازم

كهبه. اختالف نظر دارد اصل وجود ادراكات اعتباری، مـورد قبـول مطهـری اسـت،«طوری

د اشـكال ولى برخى نكات جنبى نظريه عّالمـه ماننـد توسـعه اعتبـاركردن بـه حيوانـات مـور

.)68-53: 1383-1382جوادی،(» است

ادراكـات اعتبـاری در مقابـل ادراكـات«: نويسـد استاد، در رابطه با ادراكات اعتباری مى

و نفس. حقيقى است و انعكاسات ذهنى واقع ؛ اّمـا ...االمر اسـت ادراكات حقيقى، انكشافات

به ادراكات اعتباری، فرض ات حيـاتى، آنهـا را سـاخته منظور رفع احتياج هايى است كه ذهن

و نفس و بـا واقـع و اعتبـاری دارد و فرضـى و قـراردادی االمـر سـر وكـاریو جنبه وضـعى

و عوامـل مخصـوص محـيط ... ندارد ادراكات حقيقى، تابع احتياجات طبيعى موجـود زنـده

و عوامل محيط تغيير نمى و با تغيير احتياجات طبيعى و اّما ادراكا زندگانى وی نيست ت كند

و بـا تغييـر آنهـا، تغييـر و عوامـل مخصـوص محـيط اسـت اعتباری، تابع احتياجـات حيـاتى

و .... كند مى و ضروری است؛ ولى ادراكات اعتبـاری، نسـبى و دائم ادراكات حقيقى، مطلق

و غيرضروری است .)372: 1371مطهری،(»موقت

به«: نويسد استاد، در جايى ديگر مى و مقصو ما برای وصول دهای عملـى خـود در منظور

ــز ديگــری را مصــداق آن مفهــوم فــرض كــرده و آن مصــداق ظــرف تــوّهم خــود، چي  ايم

و در حقيقــت، ايــن عمــل يــك نــوع  جــز در ظــرف تــوّهم مــا مصــداق آن مفهــوم نيســت

و دواعى حياتى در مفهومـات حقيقـى و گسترش است كه ذهن روی عوامل احساسى بسط

.)همان(» دهد مى

ــری، طــرح مىاســتاد مطه ــن پرســش ــرای اي ــات را پاســخى ب ــه اعتباري ــد كــه نظري  دان

طبـق ايـن نظريـه،. از محـيط زنـدگى وی متـأثّر باشـد چگونه ممكن است ادراكات آدمـى
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ــاری ــراهم اعتب ــا ف ــّدل در آنه و تب ــر ــرای تغيي ــاف الزم را ب ــات، انعط  بودن برخــى از ادراك

.)همان(آورد مى

قـراردادی در نظـر گرفـت-بعـدی اعتبـاری،نتوان برای زندگى انسا بر اين اساس، مى

و توسعه مى و اجتماعى ايجاد و در عمـل، كه در پرتو تكامل مجازی او در ابعاد فردی يابـد

به منجر به توليد مفاهيمى و مفهومى اعتباری برای رفع نيازهـای زنـدگى عنوان ابزارهای نرم

ا. گردد او مى ای بـر خـوردار نسـان از اهميـت ويـژهبنابراين، تفسـير ابعـاد اعتبـاری زنـدگى

و در پرتـو سـبك زنـدگى او  و ذيل تكامل مجـازی او در توسـعه مـادی اجتمـاعى گرديده

تواند ذيـل بعـد حقيقـىمى،يابد؛ البته اين بعد اعتباری زندگى بشر ايجاد، تغيير يا توسعه مى

و مانند ادراكات اعتباری حمى،آن قرار گيرد كـه چنان. قيقـى باشـدتواند ناشى از ادراكات

و مفهومات تازه«: نويسد استاد مى ای در مقابـل هيچ يك از ادراكات اعتباری، عناصر جديد

ادراكات حقيقى نيستند، بلكه حقيقت اين است كه هر يك از مفاهيم اعتباريه را كه در نظـر 

و نفس مـریاال بگيريم، خواهيم ديد بر روی حقيقتى استوار است؛ يعنى يك مصداق واقعى

و و نسبت به آن مصداق، حقيقت است شدن آن مفهوم برای ذهـن از راه همـان عارض دارد

مى نكته.)همان(» مصداق واقعى است؛ چيزی كه هست ماند آنكه انسـان هـر چـه ای كه باقى

و مـاورای مـاده ارتبـاط كامـل كامل و با حقيقت تری داشـته باشـد، در اعتبـاركردن تر باشد

ا مفاهيم موفق ای اسـت منوط به شناخت غايات حقيقى،ست؛ همچنين اعتباركردن مفاهيمتر

لذا برای شناخت غايات حقيقى نيز. كند كه انسان در مسير آن با ابزار اعتباريات حركت مى

مى هرچـه كامـل،انسان و متصـل بـه مـاوراء مـاده باشـد، بهتـر و تر توانـد در شـناخت مسـير

بذاتـه، بهتـرين عنوان افـراد مكتفى پيـامبران بـه،بنـابراين.داعتباركردن ابزار مناسب توفيق ياب

عالوه بـر اينكـه ارتبـاط آنهـا بـا غيـب،.اعتباركنندگان مفاهيم مورد نياز زندگى بشر هستند

و انتقال نمى ارتباطى نظام و آنان جز حقيقت نديده و مند در پرتو وحى بوده دهند، لذا وحى

اع پيامبران از مطمئن تبار مفاهيم مورد نياز برای پيشـبرد اهـداف زنـدگى انسـان ترين مجاری

.است

نحوه ارتباط ابعاد اعتباری زندگى انسانى با تكامـل2نمودار شماره،براساس مطالب باال

و حقيقى را نشان مى . دهد مجازی
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 انساني
اجتماعي

اجتماعي

اجتماعي

و حقيقى تكامل انسان

و  چـارچوب نظريـه پيشـرفت

 قابليت ارتباط ميـان انـواع

اد مطهـری بـر آراء اسـت

و وجـودی مـورد مفهـومى

الطبيعـه بعد تـأثير ماوراء

 تكملـه، مـورد بررسـى قـرار

تكامـل در چـارچوب مفهـومى

نمـودار زيـر. تفكيك شـد

ل اين بحـث الزم اسـت

و تـأثر و نيـز وزن تـأثير

و تكامل از منظر استاد مطهریه پيشرفت

قراردادي زندگي انس–بعد اعتباري
اجتم فردي

تكامل مجازي انسان
اجتم فردي

تكامل حقيقي انسان
اجتم فردي

نحوه ارتباط ابعاد اعتباری زندگى انسانى با تكامل مجازی-

 گيریه

شد چنان- اين بررسى ترسـيم چـارچ- چه در ابتدا نيز گفته

و قاب عنوان مدلى است كه انواع پيشرفت در آن جای گرفته

از آنجا كـه ايـن بررسـى بـا تأكيـد. پيشرفت را داشته باشد

ا كليدواژه تكامـل از منظـر اسـتاد مطهـری از زوايـای مفهـ

در. قرار گرفت و ب ادامه،سپس انواع تكامل بررسى شد دو

و تأثير تكامل اجتماعى بر اعتبارات به عنوان تكمل اجتماعى

با تلفيق ماتريس نهايى در ايـن دو بعـد، چـارچو، در نهايت

و قراردادی تفك: عرصه الهى، روحى، جسمى، فرهنگى، تمدنى

 گويای ارتباط اين شش عرصه با هم باشد ليكن برای تكميل

وط هر بعد با ساير ابع و فرعـى و ارتباطات اصلى اد بررسى

.كامل گردد،شدهصو مدل ارائه

چارچوب نظريه

-2نمودار

نتيجه-6

هدف از اي

ع تكامل به

و پي تكامل

است، ابتدا

شناسايى قر

ا بر تكامل

دگرف و ت

شش عرص

گ مى تواند

نحوه ارتباط

ابعاد مشخص
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و عرصه-3نمودار و جايگاه هر كدام ابعاد و انواع تكامل انسانى  ها

)حقيقى(ابعاد معنوی

 تكامل روحى*

)تعالى انسانى فطری(

 تكامل فرهنگى هويتى*

)تعالى اجتماعى فرهنگى(

 عرصه اجتماعى عرصه فردی
تغييرات سبك زندگى*
در انطباق با مقتضيات فردی

 مكانىـ انى زم
و روش و سيره  های سبك
مختلف زندگى افراد

و پيشرفت تمدنى*  توسعه
 توسعه علمى: از قبيل

 توسعه اقتصادی
و  ...توسعه صنعتى

)مجازی(ابعاد مادی

و( الهيات پيشرفت )مشروط حاكم بر جامعه انسانى سنن الهى مطلق

و(الهيات پيشرفت ما سنن الهى و تكامل )دیقوانين حركت
و اجتماع(اعتبارات پيشرفت و قراردادهای زندگى فردی ) اعتبارات



و تكامل از منظر استاد  35 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

 منابع

و توسـعه در انديشـۀ اسـتاد مطهـری«،)1385(اصغری، محمود.1 ندیشـها، دوماهنامـه»مبانى ديـن
و ارديبهشت، سال دوازدهم،حوزه .فروردين

از«،)1383-1382(جوادی، محسن.2 توجيه جاودانگى اصول اخالقى بر مبنای نظريـه اعتباريـات

ش قبسات، فصلنامه»ديدگاه استاد مطهری قم31و30، .پژوهشگاه فرهنگو انديشه اسالمى:،

و همكــاران.3 ج،)1383(حــداد عــادل، غالمعلــى ج هــان اســالمدانشــنامه بنيــاد:، تهــران8،

. المعارف اسالمى دايره

بن.4  نشر بيدار:، قمالـجوهر النضید ف� شرح منطق التجرید،)1363( يوسف حلى، حسن

جصحیفه امام،)1378(اّهللاٰ، امام روح)موسوی(خمينى.5 و نشـر آثـار:، تهران20، موسسه تنظـيم

).ره(امام خمينى 

تغییرات اجتماع� در دیدگاه دو تن از متفکران مسـلمان،)1370(...ا سميعى ظفرقندی، نصرت.6
و عالمه طباطبایی ۱۰۰در  شناسـى، ارشـد جامعه نامه كارشناسى، پايانساله اخیر استاد مطهری

.دانشكده علوم اجتماعى، دانشگاه تهران: تهران

ایران� استاد مطهری اسالم گرایان ای توسعه از دیدگاه بررس� مقایسه،)1384(شاليكار، ابراهيم.7
و علوم سياسـى نامه كارشناسى، پايانو شریعت� ارشد رشته علوم سياسى، تهران، دانشكده حقوق

.دانشگاه عالمه طباطبايى

ــايى، سيدمحمدحســين.8 محمــدباقر موســوی همــدانى،:، ترجمــهتفســیر المیــزان،)1374(طباطب

قم13-5-2-1مجلدات  .دفتر انتشارات اسالمى:،

پCـاه نشـريه:، قـم»دگرگونى اجتماعى در انديشه آيت اّهللاٰ مطهری«،)1381(شريف زايى،لك.٩
ش حوزه ،46.

ج الFــریم التحقیــق فــE کلمــات القرآن،)ق.ه 1430(مصــطفوى، حســن.10 :، بيــروت10و1،

.دارالكتب العلميه
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ج آثـار مجموعه،)1371(مطهری، مرتضى.11 و(6،  جلد دوم از بخش فلسفه با عنوان اصول فلسفه

.صدرا:، تهران)روش رئاليسم

ج آثار مجموعه،)الف-1372(ــــــــــــــــــــ.12 جلد دوم از بخش اصول عقايـد بـا عنـوان(2،

.صدرا:، تهران)ای بر جهان بينى اسالمى مقدمه

ج آثار مجموعه،)ب-1372(ــــــــــــــــــــ.13 جلد سوم از بخش اصول عقايـد بـا عنـاوين(3،

ن .صدرا:، تهران...)و بوت، پيامبر امىكالم، ختم

ج آثار مجموعه،)ج-1372(ــــــــــــــــــــ.14 جلد سـوم از بخـش فلسـفه بـا عنـوان فلسـفه(7،

.صدرا:، تهران)1-سينا ابن

ج آثار مجموعه،)1376(ــــــــــــــــــــ.15 جلد ششم از بخش فلسفه با عنوان شرح مبسوط(10،

.صدرا:، تهران)2-منظومه 

ج آثــار مجموعــه،)الــف-1377(ــــــــــــــــــــــ.16 و سرنوشــت، علــل(1، عــدل الهــى، انســان

 صدرا:، تهران)گرايش به ماديگری

ج آثار مجموعه،)ب-1377(ــــــــــــــــــــ.17 جلد پنجم از بخـش فلسـفه بـا عنـوان شـرح(9،

.صدرا:، تهران)1-مبسوط منظومه 

ج آثـار مجموعه،)ج-1377( ــــــــــــــــــــ.18 جلد هفتم از بخش فلسفه با عنوان مقـاالت(13،

و نقدی بر ماركسيسم .صدرا:، تهران)فلسفى، مسأله شناخت

ج، مجموعه)1378(ــــــــــــــــــــ.19 جلد چهـارم از بخـش اصـول عقايـد بـا عنـاوين(4آثار،

م اصل عدل در اسالم، توحيد، نبوت،  و رهبری، .صدرا:، تهران)عادامامت

ج آثار مجموعه،)الف-1379(ــــــــــــــــــــ.20 جلد چهارم از بخش فلسفه با عنوان فلسـفه(8،

.صدرا:، تهران)2-سينا ابن

ج آثـار مجموعه،)ب-1379(ــــــــــــــــــــ.21 و حقوق بـا عنـاوين(19، جلد اول از بخش فقه

.صدرا:، تهران...)ونظام حقوق زن در اسالم، مسأله حجاب 

ج های استاد مطهری یادداشت،)ج-1379(ــــــــــــــــــــ.22 .صدرا:، تهران)حرف الف(1،

ج آثار مجموعه،)1381(ــــــــــــــــــــ.23 و حقوق با عناوين اسالم(21، جلد سوم از بخش فقه

و نيازهای جهان امروز، قوانين اسالم2و1-و نيازهای زمان  و تحول، اسالم در مقايسه با توسعه

.صدرا:، تهران)دنيای جديد



و تكامل از منظر استاد  37 مطهری چارچوب نظريه پيشرفت

ج آثـار مجموعـه،)الـف-1384(ــــــــــــــــــــ.24 جلـد هفـتم از بخـش فلسـفه بـا عنـوان(11،

.صدرا:، تهران)مبحث حركت-های اسفار درس

ج آثار مجموعه،)ب-1384(ــــــــــــــــــــ.25 ن فلسـفه جلد دوم از بخـش تـاريخ بـا عنـوا(15،

.صدرا:، تهران)تاريخ

ج های استاد مطهری یادداشت،)1389(ــــــــــــــــــــ.26 جلد سوم از بخش موضوعى بـا(10،

و تاريخ .صدرا:، تهران)موضوعات تكامل، تكامل اجتماعى انسان در تاريخ، جامعه

ج آثار مجموعه،)الف-1390(ــــــــــــــــــــ.27 بخش(25، سياسـى بـا-اجتمـاعىجلد اول از

و حج، نهضـت آزادی بخـش اسـالم، مسـأله نفـاق و وحدت اسالمى، تكامـل ... عناوين الغدير

و .صدرا:، تهران...)اجتماعى انسان در تاريخ

ج آثار مجموعه،)ب-1390(ــــــــــــــــــــ.28 .صدرا:، تهران)جلد اول تفسير قرآن(26،
م«،)1383(موثقى، سيداحمد.29 و علـوم سیاسـ�، نشريه»توسعه فهومىسير تحول ش حقـوق ،63،

.دانشگاه تهران

30. Esteva، Gustavo (1992)  , “Development”, in Sachs, Wolfgang (ed), The Develpe 
Dictionary, London. 


