ملکوتصلح

صلح در آرمانشهر و آخرالزمان

علیاکرب احمدی

اشاره:
آیا در میان نواندیشان دینی در ایران مباحثی نظری برای استقرار
جامعهای صلحآمیز گشوده شده و نظریاتی در این مورد تدوین شده
است؟ اگر چنین باشد این مباحث و نظریات با موعودگرایی ،به نحوی
که در سنت دینی وجود دارد ،چه نسبتی دارد؟ آیا این نواندیشان دینی
در نمایاندن چنین جامعهای تحت تأثیر فیلسوفان مدرن قرار گرفتهاند و
پایههای اصلی دیدگاههای خود را در اندیشههای غربی بنا کردهاند؟ در این
مقاله نویسنده کوشیده است تا از زاویهای نو و با رویکردی فلسفی ،علی
شریعتی و مرتضی مطهری را در معرض این پرسشها قرار دهد.
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 .1در اسالمشناسی معاصر ،متفكرانی چون شریعتی و مطهری برآنند که فرجام تاریخی بشر ،تحقق
جامعهای است كه در آن «صلحی پایدار» برقرار است .به دیگر سخن میتوان از منظر آنان ،پایان تاریخ
بشر را «ملكوت صلح» نامید .براساس این دیدگاه «ملكوت صلح» مرحلهای حتمی و ضروری از تاریخ
حق و صلح و
بشری است كه در آن وعدهی خداوند و اراده و مشیت او مبنی بر پیروزی نهایی «نیروی ّ
عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم» تحقّق مییابد ،ارزشهای انسانی بهطور كامل و همهجانبه استقرار
یافته ،مدینهی فاضله و جامعهی ایدهآل اسالمی تشكیل میگردد .آیه  33سورهی توبه ،آیه  9سورهی
صف ،آیه  105سورهی انبیاء ،آیات  5و  6سورهی قصص و آیه  128سورهی اعراف از جمله آیاتی است كه
مبنای استنباط چنین رأیی از قرآن مجید است .اما از آنجا كه اجرای این ایدهی اسالمی و تحقّق حاكمیت
ارادهی الهی بنا بر روایات متواتر به وسیلهی شخصیتی عالیقدر به نام مهدی(ع) صورت میپذیرد ،ملكوت
صلح (و عدالت و آزادی) الهی به «جامعهی مهدوی» هم تعبیر میشود :جامعهای كه با انقالبی فراگیر
و جهانی پدید آمده ،فرهنگ و حكومتی یگانه داشته ،بلوغ عقالنی بشر و آبادانی سرتاسر سرزمین را به
دنبال دارد.
اما نكتهی قابل تأمل آن است كه ملكوت صلح (و عدالت و آزادی و آبادانی و بلوغ و وحدت) در
آثار اسالمشناسان نامبرده ملكوتی است در فرجام و نهایت «تكامل» اجتماعی انسان و محصول سیر
«تكاملی» حقطلبان و موحدان در زمان .به دیگر سخن ،اندیشمندان نامبرده براساس دریافتی «تكاملی»
از سیر حوادث تاریخ به تحلیل و تفسیر «جامعهی مهدوی» و «مدینهی فاضله و الهی» خود پرداختهاند .و
این حاكی از آن است كه تحلیل مورد بحث ،تحلیلی نو و بیسابقه از ملكوت صلح و عدالت اسالمی است.
در نوشتهی حاضر بهطور مشخص به این مسأله میپردازم كه این تحلیل تكاملی از جامعهی ایدهآل
اسالمی چگونه پدید آمد و در شكلگیری آن كدامین مباحث و مطالب فلسفی دخالت داشته است؟ (اما
شرح پیامدها و نتایج تحلیل مذکور را به وقتی و جایی دیگر وامینهیم).
 .2برای پاسخگویی به چنین پرسشی ابتدا باید مختصراً توضیح دهم كه در تاریخ مباحث آرمانشهری،
1
قبل از هر چیز دو دیدگاه «ابراهیمی» و «افالطونی» را از هم متمایز میسازند:
الف) در دیدگاه ابراهیمی كه به دینهای یهود ،مسیحیت و اسالم (و البته هریك بهنحوی خاص)
نسبت داده میشود ،آرمانشهر و مدینهی فاضله همواره با استعارهای زمانمند (تص ّوری آخرالزمانی مربوط
حاكمیت
به ظهور یك منجی و پیشگویی عاقبتی )...همراه است .در الهیات یهودی تعلیم داده میشود كه
ِ
آن قوم یهود است .بهطور كلی «در آگاهی یهودیان این مسأله همیشه مطرح بود كه خداوند
بر آینده از ِ
از طریق تاریخ سخن میگوید و از اینرو حوادث تاریخی برای آنها مهم بود»( .فرهادپور)272 :1378 ،
یعنی خداوند در سرنوشت تاریخی قوم یهود دخالت كرده و سخن و قضاوت خویش را از طریق رقمزدن
حوادثی خاص برمال میسازد( .همان )272 :بدین دلیل آوردهاند كه
در تجربه و فكر دینی یهودیان پیوند زمان و خدا مسألهی اصلی بود .خدای
یهود بیش از هر چیز سرور و خدای زمان است [و] واژهی نبی در عبری به
معنی پیشگو است نه به معنی رسول .نبی ،پیغام آورنده نبود ،پیشگو بود .او
آینده را پیشگویی میكرد ،آیندهای كه فقط از آن خداست( .همان)271 :
دخالت خداوند در سرنوشت شخصی عیسی مسیح نیز برای مسیحیان جلوهای از رابطهی خدا با تاریخ
رض ملكوت یا شهریاری
محسوب میشود .عالوه بر آن مسیحیان همواره تعلیم عیسی(ع) درباره ظهور اَ ِ
خداوند را (گالووی ،بیتا )2 :پیش چشم دارند .سنت آخرالزمانی (یعنی اعتقاد به پایان قریبالوقوع جهان
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و به آخر رسیدن زمان (همان ،)68 :معاد جسمانی مردگان و استقرار ملكوت الهی و ارضی نو) (همان:
 )69كه تا عصر عیسی(ع) پدیدهای مشخص ًا یهودی تلقی میشد ،از آن پس آموزهای مسیحی هم قلمداد
میشد« :عیسی(ع) قریبالوقوع بودن پادشاهی خداوند را در زمینهی انتظاری آخرالزمانی موعظه میكرد».
(همان )73 :این آموزه اگرچه اختالفی اساسی را دامن زد كه آیا پادشاهی و ملكوت خداوند هماینك حاضر
و برقرار است یا در پی تحولی بنیادی در آینده به وقوع خواهد پیوست (همان ،)76 :با اینهمه بحث از
نسبت اراده و مشیت الهی با زمان و تاریخ را برجسته میسازد .به عبارت دیگر این آموزه معلوم میدارد كه
حقیقت همهی آنچه رخ داده است ،معین و معلوم خواهد
از نظر مسیحیت «فقط در پایان تاریخ است كه
ِ
شد»( .همان)99 :
به همین ترتیب به اسالم و خصوص ًا به تشیع نسبت میدهند كه از «مدینهی ابراری» سخن میگوید
كه «در زمان ظهور امام غایب(ع) تحقّق پیدا خواهد كرد و مقدمهی رستاخیز خواهد بود»( .طباطبایی،
)157 :1374
ب) اما در دیدگاه افالطونی و یونانی ایده و اندیشهی آخرالزمانی امری مضحك و مسخرهآمیز بود.
ّ
منفک از رویدادهای زمینی و
(گالووی )68 :یونانیان همواره سعی داشتند آرمانشهری را تصور كنند كه
زمانی باشد.
بیتردید آغازگر تحلیل فلسفی از آرمانشهر و مدینهی فاضله در یونان ،افالطون بود .او از شهری در
صلح در پناه آمادگی نظامی میاندیشید 2و...
آسمان سخن میگفت كه فرمانروایی فیلسوف داشت و به ِ
شهری و مدینهای که الگوگیری از آن یگانه درمان دردهای شهرهای موجود بود .از نظر نویسندهی
كتاب «جمهور» تنها فیلسوفانند كه «میتوانند با جداشدن از شهرهای زمینی موجود و با مشاهدهی
نمونهی شهر زیبای آسمانی ،شهرهای موجود را مطابق نمونهی آرمانی اصالح كنند»( .طباطبایی،
 )136 :1374به عبارت دیگر:
همانگونه كه افالطون برای شناخت جهان محسوس ،از محسوس به عالم
معقول سیر میكند تا معقول را ضابطهی شناخت محسوس قرار دهد ،در
ت شهرهای موجود كه از نظر افالطون
قلمرو فلسفهی سیاسی نیز شناخ 
همهی آنها شهرهای منحرفاند ،جز با توجه به ضابطهی شهرهای آرمانی
امكانپذیر نمیگردد( .همان)138 :
بهعنوان مثال او مدینهی فاضله و شهر زیبای آرمانی خود را عاری و خالی از تج ّمل شمرده و با
زندگی ساده همسو میداند .افالطون:
شهری را كه اهل آن از برآوردن نیازهای ابتدایی و ضروری خویش فراتر
رفته و به تج ّملی هرچند معتدل خوگیر شوند ،با «شهر خوكان» سنجیده
است و از نظر او از چنین شهری جز بیدادگری و پلیدی برنمیخیزد و درواقع،
نمونهی خوبی برای بررسی شهر غیرسالمی است كه از مرض متورم شده
باشد( .همان)301 :
 .3نكتهی مهم آن است كه :آرمانشهر آسمانی افالطون كه در تقابل با شهر زمینی و ضابطهی
اصالح آن است ،تأثیری ژرف بر متفكران یونانی و غیریونانی داشت ،چنانكه «بسیاری از آبای یونانیزبان
كلیسا ـ بهویژه «اوریگن» ـ [هم تحت تأثیر آن واقع شده] و سرانجام توانستند با تیزهوشی و ابتكاری
شگرف ،ایدهی آخرالزمان[مأخوذ از سنت ابراهیمی خود] را بر حسب مفاهیم مكتب افالطونی دورهی
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میانی» (گالووی ،بیتا )69 :بازنویسی كنند .و «جهان مغربزمین نیز ،زیر نفوذ آرای «سنت آگوستین»،
نهایت ًا آن را تابع تأویلی اساس ًا كلیسایی ساخت و مفهوم آخرالزمان را بر حسب نسبت میان مدینهی
آسمانی و مدینهی زمینی تفسیر كرد»( .همان)
رض ملكوت یا شهریاری خداوند» كه برخی آن
ب ه هر روی «تفسیر تعالیم عیسی درباره ظهور اَ ِ
را «معضل مركزی الهیات مسیحی» خواندهاند (همان )2 :باالخص با لحاظ نفوذ اندیشهی افالطونی
مشكلآفرین بود .چنانكه گفتیم «آگوستین قدیس» در آغاز قرن پنجم و در كتاب «مدینهی الهی»
خود آن را افالطونی قرائت كرد و نشان داد كه از آغاز آفرینش دو مدینهی الهی و انسانی در كنار
یكدیگر قرار دارند :مدینهی الهی مدینهی افرادی است كه برابر احكام روح در صلح و آرامش زندگی
كنند و مدینهی انسانی که مدینهی کسانی است که میخواهند برابر احکام جسم و پشتکردن به
نانیت ،در صلح و آرامش زندگی کنند( .طباطبایی )256 :1382 ،نكتهی مهم این
خداوند و براساس اَ ّ
است كه از نظر آگوستین مدینهی الهی مدینهی آخرت نیست بلكه از آغاز همعرض مدینهی انسانی
(و لذا همزمان با آن) وجود دارد( .همان )257 :مدینهیای غیبی است (همان) و از نقطهای به نقطهای
دیگر [در آسمان] مهاجرت میكند :مدینهی صلح واقعی ،عدم خشونت و عدالت است( .همان)259 :
«مارتین لوتر» ( )1483-1543هم كه به لحاظ مشرب كالمی ،الهیات و به ویژه در اندیشهی
سیاسی از هواداران آگوستین قدیس به شمار میآمد (همان ،)355 :مدینهی آسمانی را متمایز از
ك الهی ایجاد
ك دنیا را در كنار ُملْ ِ
مدینهی زمینی طرح كرده و به دنبال آن بر آن شد كه «خداوند ُملْ ِ
كرده» (همان )357 :و بنابراین مؤمن نباید میان مرجعیت روحانی و اقتدار دنیوی امپراطور (یا شاه)
ك دنیا مایهی رستگاری نیست (همان )362 :بلكه پادشاهی و ملكوت
خلط نماید .نیل به مقامی در ُملْ ِ
ی آسمانی قرار دارد( .همان )360 :عیسی هیچگاه طالب پادشاهی در
عیسی مسیح(ع) در قلمرو مدینه 
ك دنیا را امضاء كرد اما خود آن را به دست
مدینهی زمینی نشد (همان .)362 :او آگاهانه ،شمشیر ُملْ ِ
ك عیسی مسیح میبایست فاقد قانون و شمشیر و در نتیجه میقات مردمان آزاد باشد.
نگرفت ،لذا ُملْ ِ
(طباطبایی )358 :1382 ،البته لوتر تأكید دارد كه مؤمن مسیحی باید همزمان در دو مدینهی آسمانی و
زمینی زندگی كند( .همان )360 :او باید در باطن خود به مدینهی آسمانی مؤمن باشد و با ظاهر خود به
زندگی دنیوی بگرود( .همان) و البته رحمت و شفقت را از اوصاف مدینهی آسمانی بشمارد و خشونت،
مجازات و غضب را خاص مدینهی زمینی .مؤمن باید هر بدی و بیدادی را تحمل كند« ،بیآنكه به
دادگاهی مراجعه كند و از قدرت دنیوی یاری طلب كند( »...همان )361 :لوتر از یكسو كلیسا را مورد
ك دنیا تصرف كرده و از مسیر دیانت مسیح منحرف شده است (همان )362 :و
انتقاد قرار داد كه در ُملْ ِ
از سوی دیگر در برابر روستائیان شورشی علیه اربابان آلمانی چنین موضع گرفت كه آنان «با سرپیچی
از فرمان انجیل كه در هر حالی تح ّمل ستم را بر اعمال ستم بر دیگران ترجیح داده است ،از مسیحیت
خارج و به راهزنان ،آدمكشان و كفرگویان تبدیل شدهاند»( .همان )354 :یعنی آنان هم از مدینهی
آسمانی صلح و آرامش خارج شده و تنها در مدینهی زمینی غضب و خشونت مستقرند( .همان)355 :
اما در این میان «كال َون» بود كه تا حدی به امكان جمع میان دو مدینهی آسمانی و زمینی توجه
داشت :از نظر او درست است كه پادشاهی عیسی مسیح(ع) به تصریح انجیل ،ملكوت لطف و آزادی
معنوی است و نسبتی با دنیا و مدینهی زمینی ندارد ،اما آزادی باطنی و آسمانی عیسوی با بندگی در
قلمرو مدینهی زمینی ناسازگار است .او این رأی برخی از مسیحیان :كه ما با عیسی مسیح بر دنیا
مردهایم و در ملكوت الهی به سماواتیان پیوستهایم و در نتیجه باید ورود در مناسبات دنیایی را ن َِجس
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شمرده و از آن بر حذر بود را مردود میشمارد
و بر آن است كهُ :ملك آخرت در همین دنیای
3
فانی آغاز میشود( .همان)366 :
 .4آنچه شایان توجه است این است كه
بهتدریج همین دنیای فانی و مدینهی زمینی
و نجات مردمی كه در آن بهسر میبرند،
مورد توجه قرار گرفت« .ماكیاولی» و پس از
او «هابز» نجات مردم در دنیا را برترین قانون
خواندند و آن را برتر از رستگاری روح در آخرت
شمردند( .همان )456 :اما این توجه به مدینهی
زمینی و گسست از مدینهی آسمانی و به عبارت
دیگر جستجوی نجات ،رستگاری ،عدالت ،آزادی
و صلح در دنیا كه از جمله مهمترین اتفاقات
فكری و اجتماعی قرون پانزدهم و شانزدهم به
حساب میآید ،در قرن هفدهم و هجدهم بُعدی
زمانی ،تاریخی و پیشرونده مییابد :یعنی آدمیان
به جای آنكه نجات و رستگاری را در آسمان و
ن را در نقطهای از زمان
آخرت جستجو كنند ،آ 
تاریخ پیشرفت بشر تعریف كرده و رهسپار آن
و
ِ
شدند 4.و این چیزی نیست مگر غلبهی مفهوم
«ابراهیمی» آرمانشهر بر معنای «افالطونی»
آن.
چنانكه میدانیم مق ّدمات طرح مفهوم
«فلسفهی تاریخ» در آثار «ویكو» فراهم آمد.
از نظر او تاریخ دربردارندهی «انواع» است
(نظیر انواع حكومت كه به اشرافی ،سلطنتی،
استبدادی و جمهوری تقسیم میشود) و این
انواع تاریخی با طرحی پیشینی در تاریخ واقع
شدهاند( .كاسیرر« )298 :1370 ،منتسكیو» هم
رویدادهای تاریخی را نه اموری مجزا ،منفرد و
بیارتباط با یكدیگر بلكه حوادثی دارای جهتی
مشخص قلمداد كرد .به نظر او وقایعی كه در
تاریخ مشاهده میكنیم مجموعهای تصادفی،
آشفته و ناشی از قضا و قدری كور نبوده ،معلول
فعالیت «علل خاصی» به حساب
محصول
و
ِ
ِ
میآیند (همان )302 :و از این نظر تفاوتی میان

در دیدگاه ابراهیمی كه به دینهای
یهود ،مسیحیت و اسالم نسبت داده میشود،
آرمانشهر و مدینهی فاضله همواره با
تصوری آخرالزمانی
استعارهای زمانمند ،مثل
ّ
مربوط به ظهور یك منجی یا پیشگویی
عاقبتی همراه است .اما در دیدگاه افالطونی و
یونانی اندیشهی آخرالزمانی امری مضحك
بود .یونانیان همواره سعی داشتند
آرمانشهری را تصور كنند كه منفک از
رویدادهای زمینی و زمانی باشد.
صورت آخرالزمانی مدینهی فاضله در
نگاه کانت ،به گونهای است که ملكوت صلح و
نجات مرحلهای اجتنابناپذیر و تقدیری در
پایان تاریخ بشر است كه او با حفظ ماهیت و
نوعیت خود تدریج ًا ولی جبراً به سوی آن در
حركت است .اما هگل معتقد است ملكوت الهی
خود همین سیر تكاملی انسان نوعی (و
نوعیت انسانی یا هیأت قومی و اجتماعی آن)
است.
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طبیعت و تاریخ نیست( .همان )303 :فلسفهی تاریخ از نظر منتسكیو شناخت همین اصول كلی و
نیروهای محركه تاریخ است كه میتوان با مهار آنها آینده بشر را مهار كرد( .همان) «ولتر» در
ادامهی كار منتسكیو تفسیر اسطورهای رویدادهای تاریخی و در نتیجه تأكید بر نقش قهرمانان ،رهبران
و حاكمان را طرد كرد و بر آن شد كه انسان با حفظ طبیعت و جوهر خود در حال پیشرفتی تدریجی به
سوی آگاهی راستین از خویش است( .همان )307 :این رأی ولتر كه در آن ماكیاولی و دیگران هم با
او شریكند ،تلقی و دریافتی از تاریخ است كه مشخصهی بینش تاریخی رنسانس است( .همان)308 :
بدینترتیب فضایی پدید آمد كه حسب آن آدمی موجودی در حال «پیشرفت تاریخی» قلمداد شد .و
بدین معنا میتوان میان فلسفهی روشنگری و تفكر تاریخی قرابتی آشكار مالحظه كرد« .لسینگ»
شكی ندارد كه مشیت الهی دستی حتی در جزئیترین امور یعنی تاریخ جهان دارد (همان )322 :و
«كانت» اگرچه تاریخ را در قلب فلسفهی خود جای نداده است (گلدمن ،)257 :1381 ،اما بدان مرتبتی
واال در منظومهی فكری خویش بخشیده است :به نظر او وقایع تاریخی غایت و هدفی ناخودآگاه دارند
كه به وسیلهی آن هدایت میشوند .این غایت كه در آثار كانت گاه «نقشهی پنهان طبیعت» و گاه
«سرنوشت» یا «تقدیر الهی» خوانده میشود عبارت است از «تأسیس جامعهای جهانی كه در آن
5.
باالترین ح ّد آزادی ،قانونمداری و صلح پایدار برقرار است»
بدین ترتیب است كه با مفهوم «تاریخ» و «پیشرفت تاریخی آدمی» در قرون هفده و هجده،
6
بهتدریج سخن از مدینهی ،شهر و جامعهای آرمانی و آخرالزمانی در آثار كانت به میان میآید.
 .5كانت در عصر و زمانهای میزیست كه دولتها و حكومتهای اروپایی شكل گرفته بودند و
منازعات مابین آنها برقراری «صلح» خصوص ًا از طریق تشكیل یك حكومت جهانی را مجدداً در
روابط بینالمللی ضرورت بخشیده بود .هابز همكاری میان دولتها جهت تحقّق صلح و عدالت را
ممكن ،عملی و مفید میشمرد اما در عین حال استقرار یك حكومت جهانی را برای چنان هدفی الزم
نمیدانست (لو« )24 :1393 ،سنپیر» در كتاب «طرح ایجاد صلح پایدار در اروپا»ی خود ،تحقّق صلح
پایدار را مشروط به آن میكرد كه فرمانروایان اروپا حق خود برای جنگ یا صلح را به ائتالفی برتر
واگذار كنند( .همان) و این رأیی بود كه مورد تأیید «روسو» نیز بود (همان .)25 :اما روسو برقراری
صلح پایدار و طرد جنگ را نه در گرو تشكیل حكومتی جهانی بلكه وابسته به اخالقیبودن و شدن
دولتها میدانست (همان .)26 :كانت در چنین زمانهای است كه «ایدهی تاریخی جهانی با هدفی
كل نو ِع بشر در بالندگی و
جهانوطنانه» را به سال  1784مینگارد و در آن متذ ّكر میشود كه:
تاریخ ِ
ِ
پیشرفت تدریجی به سمت تحقّق قابلیتهای عقالنی اصیل آدمی است» (همان .)27 :عقلی كه منادی
فدراسیونی بزرگ از قدرتهای متحد است .اما او فوراً میافزاید كه تحقّق چنین فدراسیونی «نتیجهی
اجتنابناپذیر» تاریخ بشر است (همان) .و این همان مطلب اساسیای است كه كانت در «صلح پایدار»
( )1795خود هم بر آن تأكید دارد :ایجاد «دولتی بینالملل حكم عقالنیت است ،دولتی كه ضرورت ًا
گسترش مییابد تا اینكه تمام مردمان روی زمین را در بر بگیرد»( .لو )27 :1393 ،به عبارت دیگر
كانت هشیار است كه در شرایط حاضر ایدهی حكومت و جمهوری جهانی برای عملیكردن صلح پایدار
تح ّققپذیر نیست و بنابر توضیحات او تنها اگر الف) هر دولتی نظام سیاسی جمهوری را برگزیند و آزادی
و برابری شهروندان را با حاكمیت قانون و نهادهای سیاسی مبتنی بر نمایندگی تضمین نماید ،ب)
دولتهای واجد نظام سیاسی جمهوری به فدراسیون صلح بپیوندند ،ج) و فدراسیون صلح (اتحادیهی
«حق جهانوطنی» (یعنی حقّی كه بنابرآن دولتها تنها مجازند به
فدرال دولتهای مستقل و آزاد)
ّ
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دیدار سرزمینهای دیگر بپردازند نه آنكه ممالك دیگر را تسخیر كنند) را پاس دارد ،آری تنها با تحقّق
این سه شرط است كه حكومت جهانی تأسیس و صلح دائمی برقرار میشود( .همان)28-29 :
نكتهی مهم آن است كه كانت در آثار خود گاه از تحقّق «جمهوری جهانی» و در مواردی از
«فدراسیون جمهوریهای آزاد» سخن گفته است .به عبارت دیگر معلوم نیست كه از نظر او سرانجام
آرمانی پیشرفت تاریخ بشر و دستیابی افراد انسانی به آزادی و برابری ،تحت یك حاكم جهانی
متحدشده (همان )29 :دقیق ًا به چه معناست؟
شارحان آثار كانت درخصوص این مسأله پاسخهای متع ّددی ارائه كردهاند:
«هابرماس» بر آن است كه «فدراسیون جمهوریهای آزاد و مستقل» (یعنی اتحادیهی داوطلبانهی
دولتهایی كه میخواهند با یكدیگر زندگی كنند و در عین حال حاكمیت خود را بر قلمروشان حفظ
كنند) ،این مرحله گذاری است به سمت سرانجام آرمانی «جمهوری جهانی» (همان .)30 :اما «اُتفرید
هوفه» (كه او را پیچیدهترین مفسر هابزی كانت خواندهاند) (ادواردز و تاونزند )265 :1390 ،معتقد است
صلح پایدار را ناشدنی میشمرد چراكه دولتها هیچگاه
كه كانت تحق ِّق عملی جمهوری جهانی واج ِد ِ
به یكدیگر اعتماد نخواهند كرد و فرمانفرمایی خود را به مرجعی باالتر واگذار نمیكنند( .همان)269 :
«پل گایر» توضیح میدهد كه كانت در كتاب «صلح پایدار» خود متذكر شده است كه تنها سیاستمدار
اخالقی است كه «میپذیرد واالترین هدف سیاست تحقّق بخشیدن به اهداف اخالقی صلح جهانی
است و اعمال سیاسیاش را مطابق این هدف اخالقی تنظیم میكند»( .همان )272 :به نظر «رایلی»
كانت هم تأسیس فدراسیون جمهوریهای آزاد و مستقل را یك امر ناگزیر تاریخی میداند و هم
تالش برای تأسیس آن و دستیابی به صلح را وظیفهای اخالقی میشمارد( .همان )275 :یعنی هدف
طبیعت آن است كه انسانها و دولتهایشان بهنحو داوطلبانه كشمكشها را وانهند و روابطی مبتنی
بر عقالنیت را پیشه كنند (همان )275 :و ....بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه درست است كه كانت
از آیندهی تاریخی روشنی برای انسان خبر میدهد :آیندهای كه در آن همهی افراد و دولتها بهنحو
صلحآمیزی ذیل یك حكومت جهانی گرد آمدهاند ،اما دقیق ًا معلوم نیست كه 7شكلگیری این حكومت
جهانی و صلح دائمی و پایدار آن وضعیتی اجتنابناپذیر ،ضروری و حتمی است یا وابسته به شرایط
8
خاصی است كه به شرط داوطلب شدن افراد و دولتها در برآوردن آنها حادث میشود؟
 .6تاكنون گفتم كه در تاریخ مباحث آرمانشهری و اندیشه درخصوص چگونگی «ملكوت صلح»
ابتدا دو دیدگاه ابراهیمی و افالطونی شكل گرفت كه تا مدتها ،حداقل در سطح تفكر ،منظر افالطونی
بر سنتهای دینی حاكم بود و تنها از قرون هفده و هجده میالدی است كه تفكر ابراهیمی در قالب
طرح «پیشرفت تدریجی بشر به سمت آخرالزمانی سعادتمند و صلحآمیز» غلبه یافت و خصوص ًا در آثار
كانت به بیان فلسفی شایان توجهی دست یازید .اما هنوز در پروندهی بحث از «ملكوت صلح» برگ
ناخواندهی مهمی وجود دارد كه مربوط به تأمالت متفكران پس از كانت و باالخص هگلی است.
ابتدا بگویم كه چنانكه آوردم مشخصهی بینش تاریخی دورهی رنسانس و پس از آن در فلسفهی
روشنگری قرون هفده و هجده آن بود كه آدمی با حفظ طبیعت و ماهیت خود در حال پیشرفت تاریخی
است .متفكران آن دوره تأكید میكردند كه «انسان چون طبیعت و فطرتی دارد ،تاریخ دارد» (كاسیرر،
 .)243 :1360یعنی:
آنان همگی امید به این داشتهاند كه در پشت جریان زمان و در پس تكثر
جلوههای حیات انسانی ،ویژگیهای ثابت طبیعت انسان را كشف كنند.
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جاكوب بوركهارت در كتاب «تفكرات درباره تاریخ عالم» گفته است كه
وظیفهی مورخ عبارت است از كوشش در راه حصول اطمینان از وجود
عناصر ثابت و برگشتپذیر و نمونهوار (تایپیك) .زیرا اینگونه عناصر ،قادر
به انعكاسیافتن در عقل و ادراك وجودی ما هستند( .همان)
دیدیم كه این جستجو در كانت بدانجا رسید كه :طبیعت انسان معطوف به برقراری صلحی دائمی
و پایدار در حكومتی جهانی است و او را وامیدارد كه فدراسیونی از دولتهای مستقل و آزاد را تشكیل
دهد .اما در همان قرن هجدهم و توسط «هردر» ساز مخالفی با این فرض اساسی متفكران دورههای
رنسانس و روشنگری شنیده میشود :از نظر او «انسان طبیعتی ندارد ،آنچه دارد تاریخ نامیده میشود».
(همان )242 :هردر از یك «كل» سخن گفت كه هریك از حوادث و مراحل برای آن ضرورت داشتند
(كاسیرر« )323 :1377 ،كل»ی كه مشیت آن نوایی واحد و یكنواخت را برنمیتابد «بلكه میكوشد
تا با آفرینش مداو ِم نیروهای نو و با نابودكردن نیروهای كهن ،به هدف خویش دست یابد»( .همان:
 )325بنابراین هردر نه تنها میخواهد «خطوط كلی سیر تاریخ» را برمال سازد بلكه درصدد است تا
طلسم «اصل اینهمانی» را درهم شكند .به نظر او تاریخ نشان میدهد كه «اصل اینهمانی» پنداری
بیش نیست« .تاریخ هیچچیز این همانی ،هیچچیزی كه همواره به یك شكل تكرار شود ،نمیشناسد»
(همان .)323 :و این مطلب البته چیزی بود كه در فلسفهی تاریخ قرن نوزدهم و با وسعت و عمق بیشتر
توسط هگل شنیده شد .كاسیرر مینویسد« :هردر راهگشای آرمان تازهای در امر تاریخی بوده است.
بدون او آثار هگل و رانكه امكان تحقّق نمییافت»( .همان)251 :
دریافت هگل از تاریخ را میتوان در این عبارت خالصه كرد كه« :تاریخ ،تحول روح [خدا] در زمان
است»( .همان)372 :
هگل میپرسد :اگر میپذیریم كه حكمت خداوندی در چیزها و موجوداتی نظیر گیاهان و جانوران
تجلّی یافته است چرا نباید پذیرفت كه حكمت الهی در تاریخ جهانی تجلی یابد و چرا نباید مشیت الهی
را در تاریخ نشان داد( .همان) پس هگل درصدد برآمده است كه مشیت الهی را در تاریخ نشان دهد .اما
هدفی كه او برگزیده است مبنای همهی مكتبهای ایدهآلیستی از افالطون تا كانت و فیخته را درهم
میریزد .آن مكتبها «به ما توصیه میكردند كه از جهان واقعی به نظمی عالیتر و لطیفتر بگریزیم».
(همان )373 :یعنی بكوشیم جهانی كه «هست» را بهگونهای درآوریم كه «باید» باشد (همان)374 :
و بهعنوان نمونه و حسب رهنمود كانت بر آن باشیم كه حكومتی جهانی واجد صلحی پایدار را در متن
جامعه فعلی محقّق داریم .اما از نظر هگل گردننهادن به چنین رهنمودی مالزم است با حملهبردن به
نظم موجود اجتماعی ،سیاسی و تاریخی و ویرانكردن آن .تخریبی كه انقالب فرانسه شاهد آن بود:
انقالبیونی كه میخواستند عالیترین آرمانهای اخالقی (مانند آزادی و برابری) را ،بیاعتنا به نظم
تاریخی امور ،در واقعیت محقّق سازند ،چنان كردند كه ناگهان حكومت وحشت و ترور از آن سر بر آورد.
(همان )374-375 :در حقیقت نقد هگل به آراء فیلسوفانی چون كانت و نیز انقالبیون ُملْ َه ْم از آنان این
است كه :آنان به معقولیت و نظم و قابلیتهایی كه در واقعیت تاریخی است بیتوجه بودهاند و بیخبر
بودهاند که در واقعیت تاریخی معقولیت و به اصطالح «باید باشد» هم وجود دارد .آنان باید درمییافتند
كه واقعیت تاریخی نه تنها واقعیتی معقول بلكه متجسد شدن و به فعلیت درآمدن خود عقل [خدا] است:
«آن بصیرتی كه ...فلسفه باید ما را بدان هدایت كند این است كه جهان [و در اینجا واقعیت
تاریخی] چنان است كه باید باشد؛ یعنی جهانی است حقیقت ًا خوب»( .همان)375 :
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بدین دلیل است كه هگل خطای فاحشی به
همهی آموزگاران بزرگ فلسفه نسبت میدهد:
از نظر او نه تنها افالطون كه «كلی» و «مثال»
را از «امر محسوس» منفك و جدا شمرده و نه
تنها كانت كه قلمرو «آزادی» را از «طبیعت»
(و زنجیرهی ضرورتهای علت و معلولی آن)
مج ّزا پنداشته بلكه حتی اسپینوزا كه «خدا» را
با «طبیعت» یكی و یگانه دانسته ،همگی در
اشتباه بودهاند .هیچكدام آنها دوگانگی «امر
جاودانی» (خدا) و آنچه «زمانی» است (تاریخ)
را برطرف نساخته و در حقیقت هیچكدام آنان
متوجه نشدهاند كه عنصر دینی (خدا) داخل در
عنصر زمانی (تاریخ) است( 9.همان)377 :
اما هگل توجه میدهد كه در نقطهی مقابل
این بیاعتنایی فیلسوفان به رابطهی درونی
میان خدا و تاریخ ،تعلیم اساسی مسیحیت یعنی
«تجسد عیسی مسیح» قرار دارد كه واقعهای
ّ
تاریخی و زمانی (و نه مابعدالطبیعی) است .و این
در حالی است که حتی متفكری مسیحی چون
تجسد عیسی(ع) (و
آگوستین كه تأكید دین بر ّ
یعنی پیوند میان خدا و تاریخ) را در متن مقدس
دریافته است در كتاب «شهر خدا»ی خود
همچنان به راه افالطون میرود( 10.همان)378 :
ب ه هر روی هگل در پی آن است كه نظم
زمانی و تقدم و تأخر تاریخی را همان نظم الهی
بخواند (همان) و «ایده» و «كلی» افالطونی را
نه در فضای فوقانی و آسمانی بلكه در فعلیت
زندگی اجتماعی بشر و در مبارزات سیاسی او
نشان دهد( .همان .)379 :از این نظر هگل
حتی در مقابل «ویكو» و «هردر» قرار میگیرد
كه «تاریخ» را تجلّی خدا میدانستند :هگل
«تاریخ» را نه صرف تجلّی و نمود خدا بلكه
واقعیت خود او لحاظ میكرد« :خدا نه تنها تاریخ
«دارد» بلكه خو ِد تاریخ است»( .همان)381 :
هگل براساس چنین تحلیلی از «تاریخ»است
كه با جامعهی آرمانی ،حكومت جهانی و صلح

شریعتی با تغییراتی فلسفهی تاریخ هگل
را كار گرفته و از تکیهی قرآن بر تاریخ گفته
است :اسالم دین تاریخ است و فلسفهی تشیع،
فلسفهی تاریخ است .خداوند خود تحقق
نهایی رسالت پیامبران و استقرار حكمت ،قسط
و فالح انسان را مقدّ ر كرده و پیروزی
مستضعفان زمین و حتی رویكارآمدن و
بهدستگرفتن رهبری جهان و حاكمیت بر تمام
زمین را برای این طبقه تضمین نموده است.
از نظر مطهری آنچه ماهیت تاریخ را
تشكیل میدهد حركت تدریجی ،طبیعی،
تكاملی و درمجموع و البته حتمی و ضروری به
سمت شكوفایی استعدادهای انسانی ،حكومت
صالحان ،برقراری صلح و منتفی شدن جنگ،
عمران و آبادانی تمام زمین ،خروج انسان از
اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز
حیوانیّ ،
تحقق عدالت و آزادی و محو استكبار
و استعباد و ...است و آرمانشهر صلح و آزادی و
عدالت برخی اسالمشناسان معاصر ما نقطهای
در «آسمان» یا قلمروی اساس ًا در «آخرت»
نیست بلكه مرحلهای است كه نوع انسانی در
مسیر تكاملی خود بدان میرسد.
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پایدا ِر كانت مرزبندی میكند :از نظر او «تصور اینكه همیشه میتوان از طریق قانونی ،از طریق
دادگاههای بینالمللی حكمیت ،اختالفهای ملّتها را حل و فصل كرد ،اتوپیای محض است .هیچ
َح َكمی وجود ندارد كه بتواند در مورد اختالفات میان دولتها داوری كند» (همان . )385 :بنابراین رأی
كانت مبنی بر شكلگیری فدراسیون و شورایی از ملّتهای آزاد كه تضمینكنندهی روابطی صلحآمیز
میان ملل باشد ،پنداری بیش نیست .هگل تصریح میكند كه صلح و آزادیای كه كانت از آن سخن
میگوید ،تنها مفهومی «صوری» از آن است :یعنی مفهومی كه با جهان واقعی (كه همان جهان
تاریخی است) نسبتی و تماسی ندارد و از متن نظم و ترتیب تاریخی برنمیخیزد .به نظر او «ترسیم
یك تصویر ایدهآلی از امور یعنی گذاشتن یك «باید» باشد در برابر جهان تاریخی امور ،وظیفهی فلسفه
نیست .چنین ایدهآلیسمی بیهوده و باطل است»( .همان)393 :
11
از این سطور نمیتوان ُجز دركی اجمالی از فلسفهی تاریخ هگل به دست آورد :هگل منكر شأن
فوق طبیعی و فراتاریخی خداست و او را چنان درون ماندگار جهان و تاریخ میسازد كه نمیتوان از
آن دو جدا كرد .خدا جدا از خلقتش نیست بلكه مرجع اشیاء است .این «كل» گاهی در طبیعت متجلّی
(و بلكه عین طبیعت) است و گاهی دیگر عین تاریخ است .او روحی است كه به سوی خودپرورانی
است و نامتناهی ،مطلق و نامشروطی است كه نه در آن سوی طبیعت و تاریخ بلكه فقط در داخل آن
است (بیزر .)106 :1393 ،بنابراین حالتی ،وضعیتی ،دورهای ،جایی و زمانی بیرون از خدایی كه تاریخ
شده است و در قالب نوع انسان و در هیأت قومیتی و جماعتی در سیر و صیرورتی درونی و تكاملی
است نمیتوان تصور كرد كه ملكوت صلح ،آزادی ،عدالت ،نجات و رستگاری باشد .هیچ «باید»ی یا
متحرك در
«كمالی» ورای این خدای انسانمآب در میان نیست .در حقیقت خود این تاریخ الهی و این
ّ
معرف ارزشهای انسانی واقعگرایانه است .به
حال تكامل و مقتضیات و قابلیتهای دورانی اوست كه ّ
دیگر سخن ملكوت صلح و (هر ارزش انسانی دیگر) در ورای اتوپیاگراییها و پنداربافیهای متفكران
عصر روشنگری (و فیالمثل كانتی) ماهیت تدریج ًا پیشرونده و تكاملی دارد و در نسبت با انسانیت و
نوع انسانی در حال تكامل تعریف میشود.
 .7با عنایت به آنچه گفته شد به نظر میرسد كه گونهشناسی «آرمانشهر»ها را ولو با اختصار
تمام به پایان بردهام :آرمانشهرها یا از مقولهی افالطونیاند و آرمان صلح و رهایی بشر را در «آسمان»
جستجو میكنند (و در قرائتی دینی در «آخرت») یا از مقولهی ابراهیمیاند كه پیگیر گمشدهی نجات
بشر در زمین و در تاریخ و آخرالزمان بنیآدماند .اما صورتِ آخرالزمانی مدینهی فاضله یا صورتی است
كه بیارتباط با سیر صعودی و نزولی نوع انسان صرف ًا در پایان سلسلهی زمان بر او حادث میشود یا
صورتی و فعلیتی است كه به سیر صعودی نوع انسان مربوط میشود .و در حالت اخیر یا ملكوت صلح
و نجات را مرحلهای اجتنابناپذیر و تقدیری در پایان تاریخ بشر به شمار میآورند كه او با حفظ ماهیت
و نوعیت خود تدریج ًا ولی جبراً به سوی آن در حركت است (دیدگاه كانتی) و یا ملكوت الهی را خود
همین سیر تكاملی انسان نوعی (و نوعیت انسانی یا هیأت قومی و اجتماعی آن) لحاظ میكنند.
 .8اكنون میتوان به مسألهی اصلی نوشته ْی حاضر پرداخت :اینكه چگونه در متونی از اسالمشناسی
معاصر «تحلیلی تكاملی از فرجام تاریخی بشر» حاصل آمد؟ مقدمات فوق آشكار میسازد كه «تلقی و
آفرین اصلی اندیشهورزی دینی در دیار ماست .بدیهی است كه
دریافت هگلی از تاریخ» بازیگر ومسأله ِ
نمیتوان ادعا كرد كه متفكران دینپژوه ما همان تلقی و دریافت هگل از تاریخ و از خدا را پذیرفتهاند
و در تأمالت اسالمی خود وارد كردهاند بلكه ادعا این است كه رأی آنها معطوف و مرتبط با دریافت
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هگلی از تاریخ و مسألهآفرینی آن است .یعنی اندیشمندان ما به خصوص در تدوین جامعهی آرمانی
اسالمی خود به رابطهی خدا و مشیت الهی با تاریخ توجه داشتهاند:
شریعتی در جایی درستترین تعریف «تاریخ» را «علم شدن انسان» قلمداد میكند( .شریعتی ،م .آ.
آن هگل است» (م.
 )145 :16او از یك طرف معتقد است كه «بزرگترین فلسفه تاریخ قرون  19و  20از ِ
آ )152 :16 .و از طرف دیگر بر آن است كه :فلسفهی تاریخ هگل بسیار مبتذل است و هگل به شكلی
مبتذل و نیز در ضدیت با خدا فلسفهی تاریخ خود را به پایان رسانده است .اما شریعتی اضافه میكند
كه او خود ابتدا بدون اجازهی هگل در فلسفه تاریخش دستكاریهایی انجام داده و با این دستكاریها
آن را به «فلسفهای كه از انسان در قرآن استنباط میشود» (اسماعیلی )30 :1359 ،بینهایت نزدیك
كرده است .شریعتی توضیح میدهد كه:
هگل بهطور خالصه میگوید كه خداوند یك روح مطلقی بوده اما
ناخودآگاه 12...بعد در طبیعت وارد شده آن روح مطلق ،تكامل پیدا كرده در
اشیاء طبیعی ،بعد وارد موجودی به نام انسان شده و در انسان تكامل پیدا
میكند و ما هرچه به خودآگاهی بیشتر میرسیم ،به عقل بیشتر میرسیم،
به فهم و تكامل بیشتر میرسیم ،به خدا بیشتر میرسیم ،تا به جایی كه
انسان در مسیر تكاملی خودش بازمیگردد به آن روح مطلق ،یك نوع
فلسفه انّا هلل و اِنّا الیه راجعون توی فلسفه هگل هست كه اگر تعبیراتش
را و نوع برداشتهایش را عوض كنیم و استخوانبندی فلسفه تاریخ را و
انسانشناسی هگل را استنباط كنیم ،استخراج كنیم ،درست این فلسفه را
میگوید( .اسماعیلی) 30 :1359 ،
به هر حال شریعتی با چنین تغییراتی فلسفهی تاریخ هگل را پذیرفته و آن را در اسالمشناسی خود
به كار گرفته است .از نظر شریعتی «در قرآن بیش از هر كتاب و موضوع دیگری به تاریخ تكیه شده
است» (شریعتی ،م .آ . )225 :19 .اسالم دین تاریخ است و فلسفهی تشیع ،فلسفهی تاریخ است( .م.
آ )223 :19 .او سپس در توضیح نگرش تاریخی اسالم میگوید:اسالم و تشیع تاریخ را نه بازیچهی
هوی و هوس قدرتمندان و زمامداران و قهرمانان بلكه تجلّی ارادهی خداوند میداند .یعنی هدفی كه
خداوند از خلق انسان بر روی زمین داشته (كه همان تحقق عدل است) باید در تاریخ تحقّق پیدا كند.
از نظر شریعتی این اراده ،خواسته و مشیت الهی بر تاریخ حاكم است و خداوند خود تحقق نهایی
رسالت پیامبران و استقرار حكمت ،قسط و فالح انسان را مق ّدر كرده و پیروزی مستضعفان زمین و
حتی رویكارآمدن و بهدستگرفتن رهبری جهان و حاكمیت بر تمام زمین را برای این طبقه تضمین
نموده و با صراحت و قاطعیت اعالم میكند كه نتیجهی نهایی و اجتنابناپذیر در تنازع تاریخی و نبرد
جاری در طول زمان ،بقای اصلح است .زمین را نسلی تصاحب خواهد كرد كه شایستهی ماندن است
(شریعتی ،م .آ. )282 :19 .
اما شریعتی در آثار خود بهلحاظ فلسفی وارد این بحث نمیشود كه :خداوند كه بنابر تلقّی اسالمی
موجودی ورای طبیعت و تاریخ است چگونه مشیت خود را در تاریخ محقّق ساخته و سیر حوادث را
بهگونهای پیش میبرد كه بهنحو اجتنابناپذیری به مدینهی عدالت و آگاهی و امامت مستضعفان منجر
میشود؟ بلكه صرف ًا متذكر میشود كه «بیاعتقاد به اینكه تاریخ یك جریان پیوسته است ،امكان بحث
آخرالزمان [و توجیه باور به امام زمان(ع)] وجود ندارد» (اسماعیلی.)83 :1359 ،
پائیز 1396

45

مطهری هم در جایی تأكید میكند كه بررسی ایدهی مهدویت از دیدگاه فلسفهی تاریخ او را به
نتایج شگرف و بزرگی رسانده است( .مطهری )4 :1391 ،به نظر او قرآن این رأی را كه «ارادهای
گزافكار و مشیتی بیقاعده و بیحساب سرنوشتهای تاریخی را دگرگون میسازد» به شدت نفی كرده
و برعكس آن تعلیم میدهد كه قاعدههای ثابت و تغییرناپذیر بر سرنوشت اقوام حاكم است( .همان:
 )18عالوه بر آن مطهری خاطرنشان میسازد كه از نظر قرآن جامعهها سیری طبیعی و تكوینی به
سوی جامعهی یگانه و فرهنگ یگانه (مطهری ،1374 ،م .آ )68 :2 .و حكومت جهانی واحد (مطهری،
 )52 :1391دارند .اسالم براساس چنین دیدی از انسان و جهان به طرح مفهوم «مهدویت» پرداخته
است (مطهری ،1374 ،م .آ )366 :2 .و با طرح آن درصدد است تا به مخاطبان خود بیاموزد كه« :انسان
تدریج ًا از لحاظ ارزشهای انسانی به مراحل كمال خود یعنی به مرحلهی انسان ایدهآل و جامعهی
ایدهآل نزدیكتر میشود ،تا آنجا كه در نهایت امر ،حكومت عدالت ،یعنی حكومت مهدوی(ع) ...مستقر
خواهد شد( .»...مطهری )41 :1391 ،خالصه آنکه از نظر مطهری این حركت تدریجی ،طبیعی،
تكاملی و فیالمجموع و البته حتمی و ضروری به سمت شكوفایی استعدادهای انسانی 13،حكومت
صالحان ،برقراری صلح و منتفی شدن جنگ ،عمران و آبادانی تمام زمین ،خروج انسان از اسارت
شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی ،تحقّق عدالت و آزادی و محو استكبار و استعباد و ...است كه
14
ماهیت تاریخ را تشكیل میدهد.
نكتهی مهم دیگر آن است كه بنابر توضیحات مطهری این «رحمت» و «ربوبیت» الهی است
كه در طول تاریخ (یعنی همان حركت تكاملی انسان) جریان دارد ،تكامل مییابد و سرانجام به نهایت
خود میرسد .قرآن نوید میدهد كه رحیمیت ،ربوبیت و اكرمیت خداوند ظهور و بروز خواهد یافت اما
وفق قاعدهای كه در ظهور هریك از اسماء الهی برقرار است .به عبارت دیگر ظهور و بروز اسم رحمان
رب هم مكانیسم و عامل طبیعی خاص خود را دارد كه شرح آن در این مختصر
و اسم رحیم و اسم ّ
نمیگنجد .تنها به ذكر این مطلب بسنده میكنم كه از نظر مطهری (و براساس مبانی فلسفی خاص
او) رابطه و نسبت اراده و مشیت الهی یا صفات و اسماء باریتعالی با عواملی كه در طبیعت و در بحث
تاریخ دستاندركارند ،رابطهای طولی است نه عرضی .اراده و مشیت الهی هیچگاه در ح ّد یك علت و
عامل طبیعی یا تاریخی ظاهر نمیشود بلكه تنها از طریق عوامل طبیعی و تاریخی تحقّق مییابد15.
 .9اكنون به راحتی میتوان به «نتیجهی نهایی» پرداخت :آرمانشهر برخی اسالمشناسان معاصر ما
(یعنی جایی كه از نظر آنان ارزشهایی نظیر صلح ،آزادی ،عدالت و نجات و رستگاری تحقّق مییابد)
نقطهای در «آسمان» یا قلمروی اساس ًا 16در «آخرت» نیست بلكه مرحلهای است كه نوع انسانی
در مسیر تكاملی خود بدان میرسد .شكلگیری این مرحله بنابر مشیت الهی و ربوبیت ،رحیمیت و
رحمانیت اوست كه از طریق عوامل انسانی خاص (حقطلبان ،موحدان ،مصلحان و مستضعفان) ظهور
و بروز مییابد .این تحلیل نشان میدهد كه آرمانشهر مورد بحث براساس توجهی ج ّدی به مفهوم تاریخ
قبول طرحی و جهتی حتمی و ضروری در حوادث تاریخی تعریف شده است و در آن از نسبت خاصی
و ِ
مشیت الهی و تاریخ سخن به میان میآید و ...در یك كالم میتوان گفت که در آثار متفکران
بین ّ
نامبرده ،ر ّد پای تأمالت جدید درخصوص تاریخ و بهویژه طرح مباحثی كه هگل بدانها توجه داده
است ،آشكار است 17.البته در جای دیگری باید به این پرسش دامن زد كه قبول آرمانشهری براساس
مفهوم «تكامل تاریخی» چه پیامدهایی به دنبال دارد و چگونه مباحث بنیادینی چون «ختم نب ّوت»،
«اجتهاد»« ،ربط ثابت به متغیر»« ،دین اخروی یا دنیوی»« ،ایدئولوژیكاندیشی»« ،مواجهه با دنیای
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مدرن» و ...را تحت تأثیر خود قرار میدهد .عالوه بر آن بازگشت به دینی (یا تفسیری از دین) كه در
آن «آرمانشهری اخروی» محوریت دارد (همان كه به «دین اخروی» شهرت یافته است) هم مسألهی
مهمی است كه تبیین و توضیح میطلبد .پرسش این است كه :چرا و چگونه تالش برای دستیابی به
دنیایی بهتر و آیندهای روشنتر و در واقع تالش برای تحقق آرمانشهری زمینی ،محقّقانی را به طرح
مج ّدد «دین اخروی» سوق داده است؟
پینوشتها
()Endnotes
 .1اين دوگانه به نامهاي ديگري نظير يوناني ،سامي (يا عبري) هم خوانده ميشود.
« .2افالطون معتقد اســت هدف فلســفه و سياست هر دو ،بهبارآوردن صلح است و نه جنگ .اما با اينهمه افالطون صلحطلب نيست .او معتقد است كه شهر
نيكبنياد بايد آمادگي جنگ هم داشته باشد( .»...لطفی)215 :1391 ،
 .3اگرچه كالون هم از مظلومان ،بردباري در برابر ظلم را طلب ميكند .از نظر او« :در هيچ صورتي ،رعيت را نميرسد كه در برابر فرمانرواي جائر از خود پايداري
نشان دهد ،بلكه تنها ميتواند به خداوند پناه ببرد و كمك او را به زاري طلب كند .قدرت فرمانروا از خداوند ناشي شده است ،اوست كه كسي را ملك ميبخشد و
از كسي ميگيرد»( .طباطبايي )375 :1382 ،به عبارت ديگر خداوند رعيت را تنها به اطاعت و قبول ستم امر كرده و از ارتكاب به شورش نهي نموده است و خود
فرمانرواي جائر را به سزاي اعمال بدش ميرساند(همان) .شهرياران حتي اگر همچون دزدان سر گردنه ،خانههاي مردم را چپاول كنند ،به زنان و دوشيزگان تجاوز
نمايند و بيگناهان را به قتل رسانند (همان .)373 :تكليف رعيت اطاعت است و بس (همان )374 :چرا كه فرمانروايان قدرت خود را از خدا ميگيرند(همان.)373 :
 .4ذکر این مطلب ضروری است که مفهوم ابراهیمی و آخرالزمانی آرمانشهر ماقبل قرون هفده و هجده میالدی ،مفهومی مرتبط و معطوف به سیر صعودی یا
نزولی نوع انسان نبود ،بلکه صورتی و وضعيتي لحاظ میشد که صرف ًا در پایان سلسله ي زمان بر او حادث میگردید.
 .5ر .ك .به :احمدي22 :1392 ،
 .6نوشتههاي كانت درباب فلسفهی تاريخ عبارتند از:
ـ معناي تاريخ عمومي با مقصدي جهانوطني ( .)1784از این مقالهی کانت ترجمهای به زبان فارسی با عنوان «رشد عقل» و با مشخصات زیر فراهم آمده است:
در هبیدی .تهران :انتشارات نقش و نگار.
کانت ،ایمانوئل .)1383( .رشد عقل .ترجمهی منوچهر صانعی ّ
ـ مروري بر ايدههاي هردر درباب فلسفه تاريخ انسان ()1785
ـ حدسهايي درباب آغاز تاريخ بشر ()1786
ـ درباره اين گفته عادي «اين ممكن است به لحاظ نظري صادق باشد ،اما در عمل به كار نميآيد» ()1793
ـ صلح پايدار ()1795
ـ كشاكش دانشكدهها ()1798
 .7و البته اين مسألهاي بسيار اساسي است كه بهنحو ديگري در آثار هگل و ماركس هم مطرح ميشود.
 .8برای دریافت شرح بیشتر از بحث صلح پایدار کانت به دو منبع زیر رجوع کنید:
محمودی ،سیدعلی .)1384( .فلسفه سیاسی کانت .تهران :نشر نگاه معاصر.
O’Neill, O. (1989). Constructions of Reason. Cambridge University.

اساسي هگل به فيلسوفان گذشته آن است كه آنان اساس ًا به «زمان» بياعتنا بودهاند و آن را امري غيرواقعي و غيرجوهري لحاظ كرده و به همين دليل
 .9نقد
ِ
كه جوهري واجد صورتي ثابت نيست آن را شايسته تأمل فلسفي ندانستهاند( .كاسيرر)377 :1377 ،
 .10اگرچه توجه به «نظم زماني» و «تاریخ» گريبانگير اوست.
 .11براي دركي مفصلتر از تلقي هگلي تاريخ ميتوان بهعنوان نمونه به منابع زير رجوع كرد:
بیزر ،فردریک .)1393( .هگل .ترجمه سید مسعود حسینی .چاپ دوم .تهران :انتشارات ققنوس.
McCarney, Joseph. (2000). Hegel on History. London: Routledge.

 .12نقطهچین از منبع اصلی است.
 .13ر .ك .به :احمدي ،1393 ،درس چهارم از کتاب آرمانشهر (براساس آراء مرتضي مطهري).
 .14ر .ك .به همان.28 :
 .15شرح اين مطلب را در مقاله زير آوردهام:
احمدي ،علياكبر( .پاييز و زمستان « .)1390مطهري و الهيات جديد» در حكمت معاصر .سال دوم ،شماره دوم:ص .16-1
 . 16کلمهی «اساســ ًا» را به این دلیل آوردم که بگویم آرمانشــهر آنها «او ًال» و «صرف ًا» در آخرت نیســت و آنها تأکید دارند که «دنیا مزرعه آخرت است» و
«معاش مقدمه معاد است».
 .17در نوشتهی حاضر نام دو متفكر در اسالمشناسی معاصر ،شریعتی و مطهری ،را کنار هم آوردهام تا نشان دهم که آن دو در فضای واحدی نفس میکشیدند
ّ
و درگیر ّ
«راهحل» آنها یکی بوده است .شرح این مطلب
حل مســأله واحدی بودهاند .اما این ســخن بدین معنا نیست که تحلیل آن دو از «مسأله» مورد بحث و
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البته در این مختصر نمیگنجد.
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