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 چکیده

بحث درباره عامل اصلی حرکت در تاریخ، از مهمترین مباحث فلسفه نظري تاریخ است 
بررسی این موضوع از دیدگاه . دهد که چگونگی حرکت تاریخ را مورد توجه قرار می

. تواند گامی مؤثر براي تبیین رویکرد دینی به این مقوله باشد عی میعالمان معاصر شی
درباره کیفیت حرکت تاریخ ) ره( هدف پژوهش حاضر، بررسی اندیشه عالمه طباطبایی

تاریخ را سیر حرکت از وحدت به کثرت و  از کثرت به ) ره( عالمه طباطبایی. است
کنند و این گونه به  تالش میها براي استخدام یکدیگر  انسان. وحدت دانسته است
از آنجایی که خصیصه . دهند یابند و جامعه ابتدایی را تشکیل می یکدیگر پیوند می
طلبی شخصی همراه است، موجب پیدایش اختالف و هرج مرج  استخدام، با منفعت

. امکان رفع این اختالف فقط از سوي عاملی بیرونی، یعنی  نبوت وجود دارد. شود می
ها به  ی با شریعت آسمانی، موجب اتحاد و وحدت جوامع و رشد و تکامل آنانبیاي اله

توان عامل اصلی حرکت  از این رو، انبیاي الهی را می. شوند سوي سعادت حقیقی می
 .تاریخ محسوب کرد

 استخدام، تکامل جامعه، محرك تاریخ، انبیاء الهی :ها کلیدواژه
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 مقدمه
از سیر حرکت تاریخ، عوامل محرك آن و منازل و مواقف  ها و معارف دینی، تحلیل بدیعی آموزه

گذارد که انسان را با حقیقت حرکت عالم تحت ربوبیت و الوهیت خداوند  تاریخ در اختیار می
ها، از طریق دانشی با عنوان  امروزه توجه به این موضوعات و پاسخ به آن. کند متعال آشنا می

 که از مصطلحات قرن هجدهم میالدي است» ریخفلسفه تا«. شود انجام می» فسلفه تاریخ«
بیان کرده است، هر چند پیش از وي، فرانسوي فیلسوف ) 1778-1694( 1ولترنخستین بار 

آثار برخی اندیشمندان، به ویژه برخی متکلمان مسیحی مشاهده  مباحثی از این سنخ در میان
پدید » تاریخ«تفاوت در معناي ع داراي دو اصطالح است که به تب» فلسفه تاریخ«امروزه  .شود می

فلسفه نظري «که معموالً ) تاریخ به مثابه وقایع و رویدادها(فلسفه مضاف به تاریخ . 1: آمده است
تاریخ به مثابه (فلسفه مضاف به تاریخ . 2شود؛  یا مادي یا محتوایی تاریخ خوانده می» تاریخ

فلسفه علم «وري یا تحلیلی تاریخ و یا که معموالً فلسفه نقدي یا ص) گزارش از وقایع و حوادث
در اصطالح اول » فلسفه مضاف«بر این اساس  ).2: 1385استنفورد، ( شود نامیده می» تاریخ

در » فلسفه مضاف«، از نوع فلسفه مضاف به یک پدیده یا واقعیت است و )فلسفه نظري تاریخ(
 ).1385دي، آبا یعل یصادق( از نوع فلسفه مضاف به علم است) فلسفه علم تاریخ(اصطالح دوم 

دانشی است که به الگوي کالن حرکت تاریخ و مراحل و مواقف آن » فلسفه نظري تاریخ«
روي جامعه ایمانی،  ، شناخت جایگاه فعلی و تبیین مسیر پیشتاریخیتحلیل پیشینه . پردازد می

از این رو،  .در گرو کاربست فلسفه تاریخی است که مبتنی بر معارف دینی شکل گرفته باشد
هاي فلسفه تاریخی عالمان دینی به منظور دستیابی به دانشی مدون در این موضوع،  تبیین نظریه

توان  را می) ره( تردید عالمه طباطبایی در این میان، بی. از دیدگاه معارف دینی ضروري است
در سه  برجسته ترین اندیشمند معاصر دانست که مکتب فکري او از طریق آثار و شاگردانش،

هاي فکر و اندیشه در مجامع علمی حوزوي  ترین کانون دهه پس از انقالب اسالمی، یکی از مهم
 . بوده است



 
 
 
 
 

 113 طباطبایی محرك تاریخ از دیدگاه عالمه 
  

 

 بیان مسأله
بوده است و » حرکت تاریخ«فیلسوف نظري تاریخ، درصدد کشف قانون و ضوابط حاکم بر 

تیابی به طرح دس. قصد دارد در طی رویدادهاي تاریخی، الگو و معناي کلی آن را کشف کند
اي دارد و از نظم  کالن تاریخ، مبتنی بر پذیرش این موضوع است که تاریخ، سیر واحد و پیوسته

زیرا در فرض گسسته دانستن عناصر و قطعات تاریخ از یکدیگر، . و قواعد برخوردار است
 . اساساً سیر تاریخ، امري اعتباري و توجه به الگو و محرك تاریخ، بیهوده خواهد شد

) ره( ژوهش حاضر درصدد بیان این مطلب است که بر اساس دیدگاه عالمه طباطباییپ
آیا نظم و قانونی در این . شود حرکت تاریخ و عبور از مراحل گوناگون تاریخ، چگونه واقع می

توان عامل یا عوامل  حرکت وجود دارد؟ و آیا کشف چنین قانونی براي ما میسر است؟ آیا می
نی بر معارف دینی معرفی کرد؟ حرکت تاریخ مبتنی بر آن عامل، چگونه حرکت تاریخ را مبت

اي دارد؟ چه تصویري از  ها و نقاط عطف برجسته شود؟ مسیر حرکت تاریخ، چه منزلگاه واقع می
 پایان حرکت تاریخ در منابع دینی وجود دارد؟

دادهاي فرض است که سلسله حوادث و روی هاي فوق، مبتنی بر این پیش پاسخ به پرسش
هدف نیست و در وراي این رویدادها، هدف، غایت و طرحی  بی اي نامرتبط و تاریخ، مجموعه

هاي تاریخ است که  فلسفه تاریخ، تالشی براي جستجوي وحدت، معنا و زیرساخت. وجود دارد
اي به مرحله دیگر را تحلیل و قوانین حاکم بر این تحوالت را بیان  تحول جوامع از مرحله

 ).549، 10ج : 1377مطهري، (دست یابد » راز اصلی تاریخ«ند تا به تعبیر شهید مطهري به ک می
توان مباحث مطرح شده در فلسفه تاریخ را ذیل سه عنوان  بندي اولیه، می در یک دسته

 : تنظیم کرد» مبادي، مبانی و مسائل«
تعریف و تبیین فلسفه شود که  ، آن دسته از مباحث پیشینی را شامل می»مبادي فلسفه تاریخ«

تاریخ،  موضوع، روش، غایت، رسالت، پیشینه و ضرورت این دانش و ارتباط آن با سایر علوم 
 -که در حقیقت فلسفه فلسفه تاریخ است -این دسته از مباحث . دهد را مورد توجه قرار می

 .شود پیش از ورود به علم و به منظور تبیین آن انجام می
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به مثابه ارکان و اصول محتوایی است که » مبانی فلسفه تاریخ«ا عنوان دسته دیگر از مباحث ب
یابد و با  اي که آثار و لوازم مبانی، در مسائل علم ظهور می شود، به گونه در مسائل علم جاري می

در یک نظام مفهومی، همانند خوراك براي » مبنا«. کند تغییر مبنا، نتایج یک مسأله نیز تغییر می
 . یابد شود و در همه اندام، جریان می است که در مراحل متعددي فرآوري میموجود زنده 

» محرك تاریخ«، »ابتدا و انتهاي حرکت تاریخ«توان در سه حوزه  را می» مسائل فلسفه تاریخ«
به بیان دیگر، سه پرسش اساسی که هر فلسفه تاریخی  .بندي کرد طبقه» مسیر حرکت تاریخ«و 

 : دهد، عبارت است از را مورد توجه قرار میها  عمدتاً پاسخ به آن
 شود؟ آغاز و انجام تاریخ کجاست؟ تاریخ از کجا آغاز شده است و به کجا ختم می .1
 حرکت تاریخ چگونه است؟ محرك و سازوکار حرکت آن چیست؟ .2
کند و منازل  مسیر و نقشه حرکت تاریخ چیست؟ تاریخ از چه مسیري حرکت می .3

  1ست؟ا  برجسته این حرکت، کدام
دانست، به » فلسفه نظري تاریخ«توان از مهمترین مباحث  را می» محرك تاریخ«بحث درباره 

اي کامل درباره فلسفه نظري تاریخ،  طوري که بیان شده است بدون توجه به آن، بیان نظریه
این پرسش مطرح است که چه » محرك تاریخ«در بررسی ). 58: 1387جعفري، (ناممکن است 
گذارد؟ چه عاملی تاریخ را  ملی و با چه کیفیت و فرایندي در حرکت تاریخ، تأثیر میعامل یا عوا

ها و  آورد؟ در طی تاریخ، فراز و نشیب دهد و حوادث و وقایع را به وجود می به جلو سوق می
آید و عوامل فراوانی در پیشبرد تاریخ، مؤثر است،  حوادث کوچک و بزرگ بسیاري به وجود می

گیرد که به  ه فلسفه تاریخ، این موارد متکثر، از عوامل کالن و اصلی نشأت میاما از دیدگا
 .یابد هاي گوناگون ظهور می صورت

نیازمند تبیین کیفیت ) ره( از دیدگاه عالمه طباطبایی» عامل حرکت تاریخ«دستیابی به 
تاریخ،  هاي حرکت تردید، جوامع مختلف به عنوان مهره بی .در تاریخ است» حرکت جوامع«

تواند ما را به سوي  آن می» تحوالت«و » پیدایش«موضوع اصلی حرکت تاریخ است که تحلیل 
 . رهنمون کند» محرك تاریخ«شناخت 
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 پیشینه و روش پژوهش
پردازي درباره مسائل اجتماعی و فلسفه تاریخی توسط اندیشمندان و عالمان دینی، عمدتاً  نظریه

یر آن یا در مواجه با فلسفه تاریخ مارکسیستی و با رویکرد پس از انقالب اسالمی و تحت تأث
درباره دانش فلسفه تاریخ صحبت نکرده و ) ره( طباطباییعالمه . انتقادي به آن انجام شده است
اند، اما در مباحث متعددي، درباره بسیاري از جوانب آن بحث  این اصطالح را به کار نبرده

هاي  اي، نظریه در پژوهش حاضر، از طریق مطالعات کتابخانه از این رو، سعی شده است. اند کرده
قبل از . ایشان گردآوري و بازسازي شود و تصویري منسجم از دیدگاه این متفکر ارائه گردد

که در این موضوع مؤثر ) ره( عالمه» اعتبارات«و » جامعه شناختی«ورود به اصل بحث، دو مبناي 
 .بررسی خواهد شد» ل اصلی و فرایند حرکت تاریخعام«شود و سپس  است، توضیح داده می
هاي اخیر، موضوع برخی  در سال) ره( هاي فلسفه تاریخی عالمه طباطبایی استخراج دیدگاه

 به نگاه با/ خیتار انجام و آغاز«توان دو مقاله  ها بوده است که از جمله می نامه مقاالت و پایان
 هاي اندیشه بر يگذر«یف آقاي یزدانی مقدم و تأل» ییطباطبا عالمه یقرآن ـی فلسف شهیاند

تألیف آقاي عیسی جهانگیر را بیان کرد که در پژوهش حاضر، » )ره( طباطبایی عالمه یاجتماع
هاي تألیفی، اثري که در آن به طور مستقل،  اما از میان کتاب .مورد استفاده قرار گرفته است

از نگارنده پژوهش » فلسفه تاریخ شیعی«کتاب هاي فلسفه تاریخی ایشان بیان شده باشد،  دیدگاه
 . حاضر است

 )ره( ییطباطبامبانی نظریه عالمه 

 » جامعه شناختی«مبانی 
ضروري است، زیرا تاریخ اساساً » محرك تاریخ«، پیش از بررسی »جامعه شناختی«بررسی مبانی 

تحول آن، محور  و شناخت ارکان جامعه و سازوکار دیآ یمپدید  جوامعاز سیر تغییر و تحول 
به عبارت دیگر، تاریخ از مجموعه جوامع تشکیل ؛ دهد یماصلی بحث محرك تاریخ را تشکیل 

ي ا خانوادهاي واحد را تشکیل داده است و به  شده است و جوامع مختلف در سیر زمان، مجموعه
فلسفه ه دربار میتوان یزمانی م بنابراین، .که هر یک، عضوي از آن خواهند بود گردد یممبدل 

 يمطهرشهید . ممتاز از افراد بدانیم یهویت را داراي» جامعه«تاریخ سخن بگوییم که پیش از آن، 
تعریف کرده است » ها جامعهقوانین شدن و صیرورت و تحول «نیز فلسفه تاریخ را ) ره(
 ).106، 4ج: 1389مطهري، (
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، وجود شود یماجتماع گیري جامعه و   آنچه مبناي شکل) ره( ییطباطبااز دیدگاه عالمه 
بر اساس اصل استخدام، انسان همواره . است» استخدام«خصلتی ذاتی در وجود انسان، به نام 

 . درصدد به کارگیري موجودات دیگر، براي رسیدن به کمال خود است
 موجودات از حیاتش بقاي براي و خود نفع به است ممکن که طریقی هر به باید] انسان[«
 شروع عالم این ماده از که است جهت همینه ب و بزند، دست سببی هر به و ،کند استفاده دیگر
 چاقو و کارد کند، تصرف دیگر يها ماده در ادوات آن با تا کند، یم درست ادواتی و آالت کرده،

 ).176 ،2 ج :1389طباطبایی، (» ...سازد یم تیشه و اره و
ود، از جمله طبیعت، حیوانات و بر این اساس، ریشه تصرفات انسان به محیط پیرامون خ

را در مسیر کمال خود  ها آناي که تا حد امکان  ، اصل استخدام است، به گونهها انسانحتی سایر 
هنگامی که انسان متوجه اعضا و اندام و ابزارهاي ) ره( ییطباطبابه اعتقاد عالمه . به کار گیرد

ي که اعضاء و اندام خود را براي نیل به طبیعی و بدنی خود شد، استخدام را اعتبار کرد؛ به طور
دهد و  ، حکم آن را به موجودات پیرامون خود نیز سرایت میردیگ یممقاصد خود به خدمت 

 .کند یمرا براي دستیابی به مقاصد خود استخدام  ها آن
اینکه . است» فرد و جامعه«هاي اصلی در تحلیل جامعه، رابطه نسبت میان  از جمله موضوع

هویتی غیر از افراد دارد؟ و آیا میان این دو هویت، تباین وجود دارد یا نسبتی دیگر » عهجام«آیا 
هاي فوق  برقرار است؟ آیا آثار جامعه، برایند کمی افراد است یا آثاري فراتر از آن دارد؟ پرسش

 ییباطباطاز دیدگاه عالمه  .پاسخ گوید ها آنشناختی باید به  از مواردي است که یک نظریه جامعه
این پیوند میان جزء و . است سابقه یب، دیدگاه اسالم درباره رابطه بین فرد و جامعه، بدیع و )ره(

نیز  ها آنکه اجزاء یک خاصیت دارند و مجموع   شود؛ به طوري یمکل، در کل عالم مشاهده 
بر اساس ). 152 و 151 ،4 ج :1389 طباطبایی،( 1آثاري جدید و فراتر از آثار تک تک اجزاء دارد

و یک  رسند یمدیدگاه فوق، آثار جدید بیانگر این است که افراد، در مقیاس جامعه به وحدت 
 ).170همان، ( دهند یمانسان واحد را تشکیل 

؟ یعنی دهند یم، افراد و اجزاء، استقالل خود را از دست »کل«و » مجموع«اما آیا در ضمن 
؟ عبارات دهند یمو یک واحد بسیط را تشکیل شوند  همه اجزاء و افراد با همدیگر ترکیب می

عالمه، بیانگر این موضوع است که اوالً وحدت میان افراد در ضمن مجموع، حقیقی است نه 
یعنی این گونه نیست که افراد صرفاً در کنار هم قرار گیرند و وحدت انضمامی داشته ؛ اعتباري

ترکیب و  ها آنبلکه در حقیقت میان . نیماعتبار ک ها آنرا براي مجموع » جامعه«باشند و عنوان 
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. دهند یمپیوند برقرار شده است و افراد در این ترکیب جدید، استقالل هویتی خود را از دست 
 :نحوه پیوند افراد جامعه را در مثال اجزاي بدن توضیح داده است)  ره( ییطباطباعالمه 
همه به نوعی دست به دست  ي است مرکب از اعضا و قوایی چند کها مجموعهتن انسان، «

، و این وحدت حقیقی مینام یمکه ما آن را انسانیت  اند دادههم داده و وحدتی حقیقی تشکیل 
که تک تک آن اعضا و آن قوا در تحت استقالل مجموع، استقالل خود را از  شود یمباعث 

ود را هر یک عمل خ... دست داده و در مجموع مستهلک شوند، چشم و گوش و دست و پا و
استقالل، بلکه لذت بردنش در ضمن لذت  طور بهانجام بدهد و از عملکرد خود لذت ببرد، اما نه 

 .بردن انسان باشد
کنند که از میان موجودات خارج، به  در این مثال، هر یک از اعضا و قواي مذکور، تالش می

دست به کسی  مثالً. زدبه آن بپردا خواهد یمموجودي بپردازند که کل انسان، یعنی انسان واحد 
که انسان خواسته است به او احسان شود و به کسی سیلی  دهد یمو به او صدقه  کند یماحسان 

» افراد یک جامعه نیز همین حال را دارند... که انسان خواسته است او را آزار و اذیت کند زند یم
 ). 167همان، (

ست که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و این اسالم یگانه دینی ا )ره( یطباطبائاز دیدگاه عالمه 
ی از شئون بشري، مسأله اجتماع را مهمل نگذاشته نأش چیهمعنا را با صراحت اعالم کرده و 

ایشان جامعه را داراي هویت و شخصیتی مستقل از افراد دانسته و ). 149همان، (است 
جامعه، احکام خاصی ذکر شده  دلیل و مستند وي، آیات قرآنی است که در آنها براي نیتر یاصل

و داستان و سرنوشت آنان مورد توجه قرار گرفته و حتی بیش از داستان اشخاص، به داستان 
کریم با جامعه همچون  شخصیت و   گفت قرآن توان یماز این رو، . اقوام توجه شده است

 ).154 و 153همان، (هویتی ممتاز از افراد، برخورد کرده است 

 اعتباریات 
محسوب ) ره( عالمهآن را جزء ابداعات  توان یماز مبانی اصلی و بااهمیتی است که » عتباریاتا«

این مبنا که . الهام گرفته است )ره( یاصفهانکرد،  هر چند که این دیدگاه را از استاد خود محقق 
وع موجود نزد انسان را به دو ن معانیشود که  ی محسوب میشناس معرفتاز یک دیدگاه، مبنایی 

ي نحو به، ابندی یمانطباق  ها آنو بر  شوند یمواقع  ها نفساول معانی که فی حد : کند یمتقسیم 
، مانند زمین، آسمان، ستارگان و غیره، دوم، معانی که اند یمعانکه این موجودات، ذاتاً مطابق این 
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ت، زیرا آنچه حقیقتاً یابند، مانند معناي ملک و ریاس یمبا تعقل و انتزاع قابلیت تطبیق بر خارج  
و » مالک«در خارج وجود دارد، انسان است، اما همین انسان با اعتبار انسان، منطبق بر معناي 

یابد،  ینمکه به انسان و اعتبارات او ارتباط  نامند یم» حقیقی«معانی دسته اول را . شود یم» رئیس«
این طور . د اجتماعی وابسته استهستند، به توافق و قراردا» اعتباري«ولی معانی دسته دوم که 

نیست که معانی اعتباري، به عالم واقع و خارج ارتباطی نداشته باشد و کامالً ساخته ذهن بشري 
باشد، بلکه تقوم این معانی در پیدایش و انطباق، به معانی حقیقی است و بدون وجود معانی و 

 ).234، 2ج : 1366طباطبایی، ( شوند ینمامور حقیقی ساخته 
ها بر اجتماع،  مفاهیم اعتباري را از حیث توقف یا عدم توقف تحقق آن )ره( ییطباطباعالمه 

تقسیم کرده » اعتباریات بعد از اجتماع«و » اجتماعاعتباریات پیش از «ها را به دو گروه یعنی  آن
ساسات و اح ها يازمندینی مبتنی بر اعتبارات، »اعتباریات پیش از اجتماع« ).189ـ187همان،(است 
و » نوعیت انسان«علت ثبات این نیازها و احساسات این است که الزمه . اند یانسانثابت 

این قسم از اعتباریات . کند ینمهستند که در طول زمان تغییر » ساختمان طبیعت انسان«
اصل «،  »تر آسانتر و  انتخاب سبک«یا خوبی و بدي، » حسن و قبح«، »وجوب«: از اند عبارت
یا اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم را به آن دو ملحق » عدل اجتماعی«که » اجتماع«و  »استخدام

 .گوید که ضمن آن، از علم اعتباري یا ظن اطمینانی نیز سخن می» متابعت علم«اصل . کند می
را در فرض  ها آنکه انسان  شود یم، به اعتباراتی اطالق »اعتباریات بعد از اجتماع«
تا بتواند آن دسته از افعالی را انجام دهد که به مقتضاي روابط  کند یمت ي اجتماع درسریگ شکل

ریاست و «، »کالم ـ سخن«، »اصل ملک« :از اند عبارتآنها . اجتماعی، مطلوب او هستند
 .»تساوي طرفین«و اعتبارات درباره » جزاء و مزد«و » امر و نهی«ها،  و لوازم آن» مرئوسیت
اره امر و نهی بیان کرده است که با تأمل روشن خواهد شد که در ذیل بحث درب )ره( عالمه

مفاهیم اعتباري و افکار مصنوعی انسانی که همه ادراکات ما را فرا گرفته و به همه افکار ما نفوذ 
به   فعالکرده و ریشه دوانیده است، یک سازمان ریاست و مرئوسیت بیش نبوده است و نیروي 

، همه )ره( ییطباطبا، در اندیشه عالمه صورت  نیادر  ).221 ن،هما(ندارد » اصل استخدام«جز 
 . ادراکات اعتباري برگشت به اصل استخدام خواهد کرد

نظام طبیعت با قرار دادن ساختمان ویژه  )ره( ییطباطباعالمه  دیدگاه بنابراین، بر اساس
به علوم و  ،خوداي نیازه رفعکه براي است قرار داده  يا گونه  بهوجودي براي انسان، او را 

و از این  کندآثار واقعی و حقیقی در خارج ایجاد  نحو  نیبد تا رو آوردادراکات اعتباري 
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مورد خاص، طی طریق ویژه انسان در مسیر حرکت تکاملی او  کارکردساختمان وجودي و 
 ).225 ،171ـ163 همان،( ده استبو توجه

این مبناي . است» اصل استخدام«تحقق  ابزاري براي» ادراکات اعتباري«به عبارت دیگر، 
بر این اساس، انسان در وهله اول، با . گذارد نیز تأثیر می» پیدایش جامعه«در تحلیل  )ره( عالمه

 ها انسان، ولی از آنجایی که خواهد یمهدایت طبیعت و تکوینِ خود، پیوسته از همه سود خود را 
مجبور به پذیرش  ها انسانبا سایر همگی در خصلت استخدام، مشترك هستند، در مواجه 

به عبارت دیگر، هر انسانی، اگر  کند؛ یمرا اعتبار » اجتماع«و به ناچار  شوند یماستخدام متقابل 
نوعان خود پیدا کند، آن را خواهد پیمود، ولی از آنجایی که  جانبه از هم راهی به استخدام یک

به پذیرش استخدام طرفینی و اشتراکی  این غریزه در همه به طور مشابه موجود است، مجبور
براي تأمین سود  ها انسانپس از تشکیل اجتماع، . کند یم» اعتبار اجتماع«و از این رو،  شود یم

و بدین نحو از سودخواهی شخصی به سودخواهی مشترك و  کنند یم» حسن عدل«همه، اعتبار 
 . رسند یمعمومی 

و ) اعتبار استخدام( خواهد یمهمه سود خود را  انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از«
و براي سود همه، عدل اجتماعی را ) اعتبار اجتماع( خواهد یمبراي سود خود، سود همه را 

 ). 209 ،2 ج :1366 ،طباطبایی( 1»)اعتبار حسن عدل و قبح ظلم( خواهد یم
، پس شوند یمر مواجه گونه خود با یکدیگ با رفتار استخدام ها انسان که  یهنگامدر حقیقت، 

و حقوق  رسند یماز تقابل و تعارض و غلبه قوي بر ضعیف، در وضعیت خاصی، به تعادل 
؛ ردیگ یمشکل » عدالت اجتماعی«و این گونه  شناسند یمرا به رسمیت ) حق استخدام(یکدیگر 

ذیرد، پ یمنوع خود را  بنابراین، عدالت اجتماعی حکمی است که بر پایه اضطرار بشري، حق هم
دامنه اختیار و آزادي خود را محدود  شد ینمزیرا در غیر این صورت، هیچ گاه انسان حاضر 

 .بودن انسان نیز چیزي جز این نیست» مدنی بالطبع«کند، و معناي 
بنابراین، بر اساس اعتباریات، اعتبار اجتماع و زندگی اجتماعی، بر اعتبار استخدام بنا شده 

که همانا از سود، منفعت و  شود یمقرارداد ضمنی و عملی منجر  است و زندگی اجتماعی به
انسان براي نیل به مقاصد خود، از همه آنچه در . مصلحت همگانی و طرفینی برخوردار است

دهد تا به هدف خود برسد و بدین  یمرا مورد استفاده قرار  ها آنگیرد و  اطراف اوست، بهره می
 .ردیگ یمشکل » جامعه«ترتیب، 
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 مل اصلی و فرایند حرکت تاریخعا
، براي دستیابی به »پیدایش جامعه«در تحلیل  )ره(ییطباطباي عالمه ها شهیاندپس از مروري بر 

از بستر جوامع را مورد توجه قرار » حرکت تاریخ«، ضروري است سیر »محرك تاریخ«عنصر 
 .دهیم، سپس با تحلیل عامل حرکت آن، به محرك اصلی تاریخ برسیم

 »وحدت«به » اختالف«و از » اختالف«به » وحدت«در مسیر حرکت از  تاریخ
بر اساس . کند یمتصویري بدیع از سیر حرکت تاریخ از ابتدا تا انتهاء ترسیم  )ره(ییطباطباعالمه 

» انسجام و اختالف«و » وحدت و کثرت«دیدگاه ایشان، نقطه محوري تحلیل حرکت تاریخ، 
گیري جامعه و   تاریخ زندگی بشر را همراه با شکل )ره(ییطباطباعالمه . جوامع بشري است

 دانند یمرا گواه بر این مطلب  تاریخ ایشان. کند یمو جامعه را همزاد انسان تلقی  داند یماجتماع 
 بدون ،اند شده منقرض سپس و آمده دیگري از پس یکی گذشته قرون در کهها  امت همه که

در » جوامع«اما این سیر حرکت ). 197 ،2 ج :1389طبایی، طبا( اند دادهتشکیل  اجتماع ءاستثنا
طول تاریخ یکسان نبوده است، بلکه مانند هر امر انسانی دیگر، با تغییرات فراوان و فراز و 

 :ي فراوانی همراه بوده و سیري تکاملی را پیموده استها بینش
و است، از روز آغاز اجتماع انسانی مانند سایر خواص روحی انسان و آنچه که مربوط به ا«

، نه در ردیپذ ینمکامل تکون نیافته تا کسی خیال کند که اجتماع نمو و تکامل  صورت بهپیدایش 
کماالت مادي و نه در کماالت معنوي، بلکه اجتماعی شدن انسان نیز مانند سایر امور روحی و 

ش بیشتر شده، تکامل پذیرفته، هر چه کماالت مادي و معنوی ها آنادراکیش، دوش به دوش 
که این یک خصوصیت  رود ینمانتظار  مسلماًاجتماعش نیز سامان بیشتري به خود گرفته است و 

، بلکه این خصیصه انسان مانند سایر ...از میان همه خصوصیات و خواص انسانیت مستثنا باشد
ر حرکت ي کمال دسو به جاًیتدرخصائصش که به نحوي با نیروي علم و اراده او ارتباط دارند، 

 ).145 ،4 ج همان،(» بوده و کم کم در انسان تکامل یافته است

ایشان دیدگاه رایج غربیان به تقسیم بندي ادوار تاریخ بشریت را نفی کرده و با خرافه 
 )643 ،1ج همان،. (دانستن آن سعی در ارائه سیري قرآنی از تاریخ بشریت دارد

بر این مبنا اولین عاملی که باعث . دانسته است» دهخانوا«اولین اجتماع را  )ره(ییطباطباعالمه 
شده است دو انسان به سوي یکدیگر آیند و از استقالل و انفکاك خارج شوند و با یکدیگر 
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از این رو، نیاز به . ابدی یمسامان » ازدواج«است که از طریق » نیاز جنسی«پیوند برقرار کنند، 
 . شناخته شده است ها انسانرقراري ارتباط میان عامل براي ب نیتر يقوجنس مخالف، اولین و 

مایی منزلی از راه ازدواج بوده، گردهایی که در بشر پیدا شده است، گردهماولین اجتماع و «
که زن و مرد هر کدام جهاز (چون عامل آن، یک عامل طبیعی بوده است که همان جهاز تناسلی 

عامل است براي اینکه بشر را  نیتر يقواست، و این خود ) تناسلی مخصوص به خود را دارند
به اجتماع خانوادگی وادار کند، زیرا معلوم است که این دو دستگاه هر یک، بدون دیگري به کار 

 ).146 ،4 ج همان،( »...جهاز هاضمه مثالً، به خالف افتد ینم
تحلیلی مبناي  نیتر یاصلو  نیتر مهم توان یمرا » اصل استخدام«همان طور که بیان گردید 

وجود چنین اصلی در رفتار . در موضوع پیدایش و تغییرات جامعه دانست )ره(ییطباطباعالمه 
و به دنبال آن، عدالت اجتماعی تحقق  ردیگ یمگیري جامعه و اجتماع قرار  بشریت، پایه شکل

به عنوان اولین » خانواده«که نسبت میان پیدایش  شود یمدر اینجا این پرسش مطرح . یابد یم
براي رفع نیاز  ها انسانگفت قاعدتاً پیوند  توان یمچیست؟ در پاسخ » اصل استخدام«اجتماع و 

به ؛ جنسی و در نتیجه، تشکیل خانواده، یکی از مصادیق اصل استخدام و اولین از آن است
نوع خود، او را براي تشکیل خانواده  عبارت دیگر، انسان سعی دارد در اولین ارتباط با هم

؛ دیآ یمکند و به تدریج، از این رهگذر است که استخدام در موضوعات دیگر نیز پدید  استخدام
 اش ارادهو  دهد یمي خود واسطه قرار ها خواستهیعنی آدمی، دیگري را به منظور برآورده کردن 

 . کند یمرا بر او تحمیل 
گردید، » وامعپیدایش ج«، همان طور که اصل استخدام موجب )ره(ییطباطبااز دیدگاه عالمه 

 ها انسان، زیرا تفاوت میان شود یممیان بشریت نیز » اختالف«پس از گذر تاریخ، عامل بروز 
 آن همواره ی،طبقات اختالف اینشود و  و استعمار می ها یکش نسبت به یکدیگر باعث بروز بهره

 ضعیففرد  از خواهد یم  يقوفرد  هرزیرا  کند، یم تهدید را اجتماعی عدالت و صالح اجتماع
 اینکه بدون ،بکشد بیگاري وا ازحتی  و بگیرد او از ،دهد یم او به آنچه از بیشتر و کند یکش بهره

 ظلم مقابل در شود یم مجبور ضرورت حکم به نیز مغلوب در این میان، فرد. بدهد او به چیزي
 شیوه بدترین به را ظالم ظلم انتقام و دبرس قوت به روزي تا رو آورد خدعه و حیله به ،غالب
 به را انسان انسانیت و شود می منجر مرج و هرج به سرانجام ،اختالف بروز بنابراین، .بگیرد

 .کند یم تباه را سعادتش گیرد و می دستش از را او فطرت یعنی ،کشاند یم هالکت
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 بیانگر 1»...تَلَفُوافَاخْ واحدةً أُمۀً إِلَّا النَّاس کانَ ما و« شریفه آیه )ره( عالمهبر اساس دیدگاه 
و لَو شاء ربک لَجعلَ النَّاس أُمۀً واحدةً و ال یزالُونَ « شریفه آیهدو  همچنین. است معنا نهمی

شِّرینَ کانَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِیینَ مب« و 1»خَلَقَهم لذلک و ربک، رحم منْ إِلَّامخْتَلفین 
بیانگر این حقیقت  1»...الحقّ لیحکم بینَ النَّاسِ فیما اخْتَلَفُوا فیه و منْذرینَ و أَنْزَلَ معهم الْکتاب به

 است، حتمی ،بشري وامعج افراد بین در آن وقوع واست  ضروري امري ،اختالف این .هستند
 اند انسان ،صورت حسب رب همگی که چند هر است، مختلف ،مواد اختالف دلیل به خلقتزیرا 

 ).178، 2ج : 1389طباطبایی، ( رسند یم افعال و افکار وحدت به حدي تا و از این جهت،
شده است،  ها انساننکته دیگر اینکه، هر چند اصل استخدام، عامل پیدایش اختالف در میان 

اهللا جوادي  آیت). 148، 4ن، ج هما(اما این امر، منافاتی با بسیط و ساده بودن جوامع اولیه ندارد 
گذار از بساطت اجتماعی به اختالف را در دوران قبل از اولین ) ره(عالمه آملی، از شاگردان 
 :گونه توصیف کرده است پیامبر اولوالعزم، این

 منش و بسیط بینش با و داشتند اي ساده زندگی )ع(نوح  حضرت بعثت از پیش مردم«
 باطل و حق تشخیص در هم و بودند همفکر بینی جهان در هم که بودند واحدي امت مشترك،

 رفع )ع(آدم  حضرت از پس پیامبران هدایت و عقل رهنمود با نیز را جزئی اتاختالف. رأي هم
 عملی و علمی اختالفات اجتماعی، روابط گسترش و صنعت و علم پیشرفت با همراه .کردند می
 و حق تشخیص در انظار و کرد بروز طبیعی مواهب از وري بهره و اجتماعی فردي، هاي حوزه در

 ).380، 10ج : 1389جوادي آملی، (» شد متفاوت مفاسد و مصالح و باطل
؛ ایشان در ذیل آیه دانند ینمي بشري را از این سنخ ها اختالفهمه ) ره( یطباطبائالبته عالمه 

» ةً فَاخْتَلَفُوا ودۀً واحإِالَّ أُم ما کانَ النَّاس و یهیما فف مینَهی بک لَقُضبنْ رم قَتبۀٌ سمال کل لَو
نوع اول که از حیث معاش است و : کند یمرا به دو نوع تقسیم  ها انساناختالف میان  1»یخْتَلفُونَ

این نوع اختالف . شود یماي که یکی ظالم و دیگري مظلوم واقع  ، به گونههاست آنمیان خود 
اما نوع دیگر اختالف، ؛ شود یمو بعثت انبیاء و انزال کتب آسمانی رفع  توسط تشریع دین

کریم ریشه این  قرآن . دیآ یماختالفی است که بعد از آمدن دین، در خود دین و کتاب پدید 
بنابراین، ). 169، 2و ج  42، 10ج : 1389طباطبایی، ( دهد یماختالف را در علماي دین نشان 

، بلکه اساساً اختالف گردد یمباز » اصل استخدام«به  ها اختالفهمه  نباید تصور شود که ریشه
اهللا جوادي آملی با ممدوح دانستن اختالف نوع  آیت. میان هدایت و ضاللت از قسم دوم است

و  )ع(انبیا بعثت ساز زمینه اجتماعی و معقول گسترش روابط و علم پیشرفت اول، آن را الزمه
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جوادي (اند  ته و معلوم شدن حق و صدق را مذموم  دانستهاختالف پس از نزول وحی دانس
 )382، 10ج: 1389آملی، 

 )ع(اءیانبپیدایش اولین جامعه آگاهانه توسط 

طورکه بیان گردید، بشریت از آغاز حیات خود و به اقتضاي اصل استخدام، به تشکیل  همان
تخدام انسان بوده است، نه جامعه رو آورده است، اما تشکیل جامعه، بر اساس اقتضاي روحیه اس
پس از وقوع اختالف و . اینکه با شناخت و محاسبه مصالح و مفاسد، آن را انتخاب کرده باشد

که بشر را به سوي کمال و سعادت،  کند یمنزاع میان بشریت، ربوبیت خداوند متعال اقتضاء 
تالف و نقیصه از زیرا واضح است که این اخ. گونه خلقت ناقص او را کامل کند هدایت و این

 موجب رفع اختالف گردد تواند ینمجانب فطرت انسان بوده است و خود این فطرت، 
اولین توجه بشر به منافع و مصالح اجتماع، زمان بعثت اولین ). 196، 2ج : 1389طباطبایی، (

؛ پیامبر الهی بوده است و این خودآگاهی به زندگی اجتماعی، توسط انبیاء الهی انجام شده است
این . به وسیله مقام نبوت متوجه مصالح و منافع زندگی اجتماعی شدند ها انسانبه عبارت دیگر، 

و ما کانَ النَّاس إِلَّا أُمۀً واحدةً «: دیفرما یماستنباط کرد که  توان یممطلب را از برخی آیات قرآن 
به ه النَّبِیینَ مبشِّرِینَ و منْذرِینَ، و أَنْزَلَ معهم الْکتاب کانَ النَّاس أُمۀً واحدةً، فَبعثَ اللَّ«. 1»فَاخْتَلَفُوا
عهدش، امتی  نیتر میقدبر اساس دو آیه فوق، انسان در  1.»، لیحکم بینَ النَّاسِ فیما اخْتَلَفُواالحقّ

اختالف  بوده است، سپس به دلیل غریزه استخدام، در بین افرادش اختالف یبواحده، ساده و 
بدین ترتیب، خداي تعالی انبیا را برانگیخت و . پیدا شد و اختالف نیز به مشاجره و نزاع انجامید

را رفع کنند و دوباره به وحدت اجتماعی  ها اختالفبا آنان کتاب فرستاد تا به وسیله آن کتاب، 
: 4مان، ج ه(برگردند و این وحدت را به وسیله قوانینی حفظ کنند که تشریع فرموده است 

به اجتماع و  ها انسانرا اولین منادي  )ص(اکرمبه طور خاص، نبی  )ره(ییطباطباعالمه ). 147
 .دانند یمخودآگاهی نسبت به آن 

اولین ندایی که از بشر برخاست و براي اولین بار، بشر را دعوت نمود که به امر اجتماع، «
خارج کند، ندایی بود که  ها حکومتت دیگر اعتنا و اهتمام بورزد و آن را از کنج اهمال و تبعی

سر داد و مردم را دعوت کرد به اینکه آیاتی را که از ناحیه  )ص(ایانبشارع اسالم و خاتم 
همان، (» پروردگارش به منظور سعادت زندگی اجتماعی و پاکی آنان نازل شده پیروي کنند

150.( 
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و جامعه  اند بودهر یک منادي اجتماع سایر پیامبران نیز ه )ص(خاتم هر چند قبل از پیامبر 
در پیدایش  )ص(اسالم اکرم  ، اما رسالت نبیاند کرده یمبشري را به هماهنگی حول توحید دعوت 

 نیتر یاصلبعثت ایشان را  توان یمامت واحده در مقیاسی برتر و فراگیرتر بوده که از این رو، 
 .مرحله تکامل تاریخ محسوب کرد

 ریختکاملی بودن حرکت تا
هاي اصلی  اگر تاریخ، حرکتی مستمر دارد، آیا حرکت آن، تکاملی است؟ این پرسش از پرسش

حرکت تاریخ را از بدو پیدایش اجتماع، حرکتی ) ره(ییطباطبامرحوم عالمه . فلسفه تاریخ است
  .اند تکاملی و اشتدادي دانسته

طور کامل نبوده که از روز نخست، آن  اش یروحاجتماع انسانی مانند سایر خصوصیات «
بلکه اجتماعات انسانی نیز مانند سایر  .دیگر صالحیت براي تکامل و ترقی را نداشته باشد

دوش تکامالت مادي و معنوي انسان رو به جلو  خصوصیات روحی و ادارکی او، همیشه هم
ع دلیل ندارد که ما خاصه اجتماعی بودن انسان را از میان جمی ؛ ورفته و متکامل شده است

حاالت و خصوصیات دیگرش مستثنا نموده و آن را از همان نخستین روز پیدایش، کامل و تام 
بدانیم، بلکه این خاصیت نیز مانند تمام اموري که از دو حالت علم و اراده انسانی منشأ 

 ).145: 4همان، ج (» ، داراي تکاملی تدریجی استرندیگ یم

 ریخ به سوي صالح و سعادتعامل تکامل تا» )ع(یالهانبیاي «و » دین«
پس از اثبات حرکت تکاملی تاریخ، باید به این پرسش پاسخ داد که علت و عامل تکامل تاریخ 

آنچه عامل اصلی تکامل جوامع است و جامعه  )ره(ییطباطباچیست؟ بر اساس دیدگاه عالمه 
ف میان پس از پیدایش اختال. است» دین«، دهد یمانسانی را به سوي کمال و سعادت سوق 

این اختالف را رفع کند و آن را به  تواند یمبر اثر خصلت استخدام، یگانه عاملی که  ها انسان
بر . گیري جامعه توحیدي تبدیل کند، دین و انبیاء الهی است  انسجام و هماهنگی در مسیر شکل

ت و این اساس، دین خداوند و انبیاء الهی، محور اتحاد جامعه و یگانه عامل تأمین مصلح
شَرَع لَکم منَ الدینِ ما وصی بِه نُوحاً، و الَّذي أَوحینا « هیآبر اساس . سعادت اجتماع انسانی است

 و یمراهإِب ینا بِهصما و وسإِلَیک، وم ی وسیعیهال تَتَفَرَّقُوا ف ینَ ووا الدیمرفع اختالف از  1»ی، أَنْ أَق
تحاد کلمه، فقط و فقط از راه دعوت به اقامه دین و اتحاد در دین واحد بین مردم و ایجاد ا
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 )ره(ییطباطباعالمه ). 148-147همان، (، پس فقط دین، ضامن مصالح آنان است ابدی یمتحقق 
 سوي به را بشر همواره دیناول اینکه، : دانند یماین ادعا را با دو استدالل و تجربه قابل اثبات 

 انسانی عالم صالح که است معلوم و کند یم دعوت نیک اعمال و فاضله قاخال و حقیقی معارف
 حکومت مسلمانان اجتماع در که کوتاه مدتی در اسالمدوم اینکه، . است مورد سه همین در نیز

 را مردم آن نفوس تربیت و تعلیم راه از ساخت،را  اجتماع نیتر صالح ،مردم نیتر منحط از کرد،
هیچ  )ره(عالمهبه اعتقاد ). 199، 2همان، ج ( کردند اصالح را دیگران ،مردم آن و کرد اصالح

، بشر را به داشتن ایمان و اخالق فاضله و »دین«عامل دیگري و هیچ داعی دیگري همچون 
 ).226همان، (عدالت و صالح دعوت نکرده است 

 ي مهم آن ها اهگمنزلمسیر حرکت تاریخ و 
سیر منسجمی از تشکیل جامعه بر محور اصل  )ره(ییطباطبامذکور، عالمه  مطالببر اساس 

چکیده آن را در عبارات ایشان مشاهده  توان یماستخدام تا بعثت انبیاء الهی را تحلیل کردند که 
 :کرد

ی و استخدام فطري، وي را به کش بهرهاست، و این  کش بهرهنوع بشر به حسب طبع، «
، در کشاند یمو را به اختالف و فساد هم هد و در عین حال، کار اد یمتشکیل اجتماع سوق 

، داند یمنتیجه در همه شئون حیاتش که فطرت و آفرینش برآوردن حوائج، آن شئون را واجب 
، مگر با قوانینی که حیات اجتماعی او را گردد ینم، و آن حوائج برآورده شود یمدچار اختالف 

ه قوانین کذایی، و در نتیجه کمال و اصالح نموده، اختالفاتش را برطرف کند و هدایت انسان ب
 .شود یمسعادتش به یکی از دو طریق ممکن 

 .اول اینکه، او را از راه فطرتش ملهم کند به اینکه چگونه اختالف را برطرف سازد
دوم اینکه، از راه دیگري که خارج از فطرت و ذات خود بشر باشد، و چون راه اول کافی 

تالف خود فطرت بوده، و معنا ندارد که فطرت سبب حل نیست، چون گفتیم سبب پیدایش اخ
اختالف شود، ناگزیر باید از راه دوم صورت گیرد، و آن راه عبارت است از تفهیم الهی، و غیر 

 ).197همان، ( »میکن یمطبیعی، که از آن به نبوت و وحی تعبیر 
ي اصلی تاریخ را رقم ها سرفصل )ع(اءیانببعثت  )ره(ییطباطبابنابراین، بر اساس دیدگاه عالمه 

و آنان با ارائه قوانین اجتماعی و تشکیل جامعه حول معارف توحیدي، موجب تکامل  زند یم
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اي واحد است که در طول تاریخ، فراز و  بنابراین جامعه اسالمی، جامعه ؛شوند یمجامعه 
 . دهد یمي بسیاري داشته است و همچنان به حیات خود ادامه ها بینش

زنده بماند، چه در آن حال  تواند یمشده که در تمامی احوال  سیتأسمی طوري مجتمع اسال«
که خودش حاکم باشد و چه در آن حال که محکوم دشمن باشد، چه در آن حال که بر دشمن 
غالب باشد، و چه در آن حال که مغلوب باشد، چه در آن حال که مقدم باشد و چه در حالی که 

ه در حال ظهور و چه در حال خفا چه در قوت و چه در حال مؤخر و عقب افتاده باشد، چ
 ).199، 4همان، ج (» ضعف

و  داند یم لیبد یبنقش انبیاي الهی در اصالح و تکامل جوامع بشري را  )ره(ییطباطباعالمه 
معتقد است هیچ عنصر دیگري در طول تاریخ، چنین سهمی در نیل جامعه به صالح و سعادت 

. را عامل اصلی تکامل تاریخ محسوب کرد )ع(»انبیاي الهی« توان یماساس، بر این . نداشته است
در راستاي اصالح جوامع ) ع(اءیانبي ها تیهدااز جمله عواملی که باعث شده است که تعالیم و 

 .در طول تاریخ کارساز افتد، هماهنگی آن با فطرت بشري بوده است
ه با فطرت انسانی، سازگار و هماهنگ و ک يا هینظرله مسلم است که هر سخن و أاین مس و«

بین  ،باشند يا هینظرمنتظر چنین سخن و  ،سرچشمه گرفته باشد و نفوس ها انسان داز غریزه خو
سبب و عامل براي یکسان کردن  نیتر يقو ،این سخنو  ابدی یمعامه و خاصه مردم انتشار 

متشتت و پراکنده را متحد  يها تیجمع تواند یم ،تمایالت متفرقه است و بهتر از هر عامل دیگر
یکی شود و هیچ عاملی و دشمنی نتواند در برابر  ها بسطکه قبض و  يا گونهه دست کند، ب و یک

عهد تاریخ ظهورش،  نیتر میقدبدیهی است که نبوت از  نیزمطلب این . آن اتحاد مقاومت کند
سوي بندگی خدا و تسلیم در و به  کرده یمو از ظلم منع است  خوانده یممردم را به سوي عدل 

 .است کرده یمو از پیروي فراعنه طاغی و مستکبرین قدرت طلب نهی  نموده یمبرابر او تشویق 
 این دعوت از قرون متمادي، قرنی بعد از قرن دیگر، و در امتی بعد از امت دیگر ادامه داشته

متفاوت  يها زمانمختلف و  يها امت، هر چند که از نظر وسعت و ضیق دعوت در است
متمادي در  يها قرنمحال است که مثل چنین عاملی قوي،  در این صورت .است اختالف داشته

» به جاي نگذارداز خود بین اجتماعات بشري وجود داشته باشد و در عین حال هیچ اثري 
 ).228، 3همان، ج (

اختالف  )ع(یهالنکته حائز اهمیت دیگر در تکمیل نظریه یادشده، این است که میان انبیاي 
مقام و تفاضل در درجات وجود دارد، در عین اینکه همه آنان در اصل فضل رسالت، مشترك 
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در طول تاریخ، موجب تکامل جوامع  )ع(یالهتفاضل درجات انبیاي ). 471، 2همان، ج (هستند 
ی نازل نتیجه گرفت که هر چند دین اله توان یماز این رو، . گردد یمي به مرتبه دیگر ا مرتبهاز 

از این . به لحاظ اجمال و تفصیل، اختالف وجود دارد ها آننازل است، اما میان  )  ع( اءیانبشده بر 
اجمال بیان  بهب آسمانی کتدهنده مطالبی است که در سایر  کریم تفصیل  گفت قرآن توان یمرو، 

 ).             91، 10همان، ج (شده است 

بر محور ظهور انبیاي صاحب کتاب و  توان یمخ را بنابراین، سیر حرکت و تکامل تاری
یعنی اولین پیامبري که داراي کتاب و شریعت بوده  - )ع(نوحاز حضرت : بندي کرد شریعت دسته

دار دعوت  عهده )ع(یسیعو پس از آن  )ع(یموسو سپس  )ع(میابراهشروع شده و بعد از او  -است
در قرآن کریم، این مطلب تصریح شده است و . اند بودهمردم به اتحاد و تشکیل جامعه توحیدي 

 ). 53-52: 1387طباطبایی، ( دهد یمتاریخ نیز به آن گواهی 
پس از آنکه روزگاري طوالنی در مسیري تدریجی، نبوتی پس از نبوت دیگر و شریعتی پس 

، این خط سیر نبوت به مرتبه ثبوت رسید و در قرارگاه کامل خود کرد از شریعت دیگر ظهور 
شود  زیرا بر اساس آیات کریمه، شریعت اسالمی، کلیات شرایع گذشته را شامل می. رار گرفتق

شَرَع لَکم منَ «: دیفرما یمچنان که خداي تعالی . گیرد و افزون بر آن نیز مطالبی را در بر می
إِب ینا بِهصما و ینا إِلَیک وحي أَوالَّذ نُوحاً و ی بِهصینِ ما والد و یموسراهم ی و1»یسیع. 

و تَمت کلمۀُ ربک صدقاً و عدالً ال مبدلَ لکلماته و هو «در تفسیر آیه  )ره(ییطباطباعالمه 
یملالْع یعمکه مافوق  -و نزول قرآن  )ص(محمدرا به ظهور دعوت اسالمی با نبوت » کلمه« 1،»الس

رسیدن شرایع » تمامیت کلمه«مراد از  ندیفرما یمو  کنند یمعنا م -ب آسمانی استکتهمه 
خدا . آسمانی، از مراحل نقص و ناتمامی به مرحله کمال، و مصداقش، دین محمدي است

قِّ لیظْهِرَه ي و دینِ الْحبِالْهدو اللَّه متم نُورِه و لَو کرِه الْکافرُونَ هو الَّذي أَرسلَ رسولَه «: دیفرما یم
تمامیت این کلمه الهی به لحاظ صدق این است که آن  1.»علَی الدینِ کلِّه و لَو کرِه الْمشْرِکونَ
همچنین تمامیت آن به لحاظ عدل این است که مواد و . چنان که گفته شده است، تحقق یابد

، 7ج : 1389طباطبایی، ( اجزاي آن، یکنواخت باشد، بدون اینکه تضاد و تناقض را شامل شود
454.( 

 حدي به بشر اجتماعی و فردي استکمالبنابراین، ظهور دین خاتم به این معناست که 
همان، ج ( شود ینم نیازمند آن از بیش به و است کافی را او ،قرآن شرایع و معارف که رسد یم
 .رسد یمو این گونه صفحه کتاب ادیان الهی به آخرین برگ خود ) 198، 2
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 میت کامل دین بر عالم، در پایان تاریخحاک
 توان یمهمچنان که آن را . ي است که امید به آن در نهاد بشریت وجود داردا مقوله» پایان تاریخ«

ي ها شهیانددانست و ردپاي آن را در همه آثار و  ها يدئولوژیاعاملی مشترك میان همه ادیان و 
باید تصویري واضح و شفاف از مقصد سیر  نظریه فلسفه تاریخی نیز. بشري نیز جستجو کرد

بدون چنین هدفی براي تاریخ، مسیر حرکت تاریخ، نامعلوم . حرکت و هدایت تاریخ ارائه کند
مبتنی بر آیات قرآنی، پایان  )ره(ییطباطباعالمه . است و چیزي جز سردرگمی نخواهد داشت

 .تاریخ را غلبه و حاکمیت دین بر سراسر جهان دانسته است
ي نوع بشر هم به زود بهکه  شود یمث عمیق در احوال موجودات عالم به اینجا منجر بح«

خواهد رسید، یعنی روزي خواهد آمد ) که همان ظهور و غلبه کامل اسالم است(هدف نهائیش 
خواهد  به دستکه اسالم، زمام امور جامعه انسانی را در هر جا که مجتمعی از انسان باشد، 

ي داده و در کتاب ا وعدهعز و جل هم طبق این نظریه و رهنمود عقل، گرفت و گفتیم خداي 
فَسوف یأْتی اللَّه بِقَومٍ یحبهم و یحبونَه، أَذلَّۀٍ علَی الْمؤْمنینَ أَعزَّةٍ علَی الْکافرِینَ، « : عزیزش فرموده

وعد اللَّه الَّذینَ آمنُوا منْکم و « : و نیز فرموده 1»ئمٍیجاهدونَ فی سبِیلِ اللَّه و ال یخافُونَ لَومۀَ ال
د مکنَنَّ لَهلَیم و ،هِملنْ قَبینَ مالَّذ تَخْلَفا اسضِ کمی الْأَرف مفَنَّهتَخْللَیس حاتاللُوا الصمع مینَه

طباطبایی، ( »شَیئاً بی خَوفهِم أَمناً یعبدونَنی، ال یشْرِکونَ ی لَهم، و لَیبدلَنَّهم منْ بعدارتَضالَّذي 
 ).159 ،4 ج :1389

که این ویژگی، با حاکمیت دین  داند یمطلبی را در انسان، فطري  ویژگی سعادت )ره(عالمه
 ج همان،(» يللتَّقْوو الْعاقبۀُ « کهزیرا این وعده خداوند است . شود یمتوحیدي و اسالم محقق 

آن . دیآ یم، ناچار دیر یا زود به مرحله تحقق در کند یمهدفی که کارگاه آفرینش دنبال ). 209 ،4
روز، روزي است که دین حق بر همه ادیان و سایر تفکرات غلبه خواهد کرد و اسالم به طور 

  ).141-140 :1387 طباطبایی،(و بر سراسر جهان، حاکم خواهد شد  کند یمکامل ظهور 
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