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  ٣٨فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

..........................................  

 و نظريه پايان تاريخ فوکوياما مقايسه انديشه مھدويت شیعه اثني عشري

  *دکتر حسن حضرتي

  **پورنفیسه فالح

  ٧/۵/٨٨: تاريخ تأيید ٣/٢/٨٨: تاريخ دريافت

مذاھب مختلف آن از جمله تشیع اثني عشري است، در دوران معاصر نیز ھاي اديان و موضوع پايان تاريخ که از آموزه

ھاي او در اين پردازاني است که انديشهفوکوياما از نظريه. مورد توجه ويژه انديشمندان مغرب زمین قرار گرفته است

ري با نظرية پايان اي تشیع اثني عشھاي نظري مھدويت در سپھر انديشهدر اين مقاله پايه. زمینه آوازه يافته است

قانونمندي تاريخ، تکامل تاريخ، کرامت انسان و سرانجام چیستي : تاريخ فوکوياما در محورھاي زير مقايسه شده است

ھاي غايت تاريخ، اين مقاله به اين نتیجه دست يافته است که مھمترين تفاوت مبنايي اين دو نظريه، در نگاه و ويژگي

  .به انسان و ابعاد وجودي اوست

  .تشیع اثني عشري، مھدويت، نظريه پايان تاريخ، فرانسیس فوكوياما: ھاي كلیدي واژه

  انديشه مھدويت تشیع اثني عشري

نظريه مھدويت در نزد شیعه اثني عشري داراي عناصر اصلي اعتقاد به وجود يك جريان كلي در نظام طبیعت و جھان 

اين ] ١.[تاريخ و اعتقاد به پايان و فرجام خوش براي تاريخ است ، سیر تكاملي)ي تاريخ تاريخ عام بشري و قانونمند(

  .توان در مقوله فطرت الھي انسان خالصه كرد عناصر كه از خاستگاه الھي برخوردارند مي

  نظريه پايان تاريخ فرانسیس فوكوياما

خي، كرامت انساني و دمكراسي قانونمندي تاريخ، ماتريالیسم تاري: اند از عناصر اصلي موجود در نظريه فوكوياما عبارت

فوكوياما وجود تاريخ منسجم و عام بشري و به عبارت ديگر قانونمندي تاريخ را از طريق ماتريالیسم . لیبرال جھان شمول

او معتقد است نظام سیاسي . پردازد نیز مي) كرامت(كند و در ادامه به میِل شناخته شدن در انسان  اثبات مي

ت پاسخگويي به ماتريالیسم و میل به شناخته شدن را دارد؛ لذا غايت تاريخ منسجم و دمكراسي لیبرال، قابلی

فوكوياما درباره قانونمندي تاريخ و ماتريالیسم تاريخ، . دار در نزد فوكوياما، دمكراسي لیبرال جھان شمول است جھت

پردازد، چرا كه  به اثبات اين عناصر ميكند كه خودش مجددًا  اما بیان مي] ٢.[دھد آراي ھگل و ماركس را مبنا قرار مي

ھاي رقیب دمكراسي و لیبرال، آراي اين انديشمندان با  به علت گذشت زمان و بروز تجربیات و روي كار آمدن ديگر دولت

  .ھايي مواجه شده است تناقض
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   تاريخ عام بشري و قانونمندي تاريخ 

  عشري انديشه مھدويت شیعه اثني

ري و وجود يك سیر و تطور تاريخي در جھان كه به منزله پذيرش قانونمندي تاريخ است، در نزد اعتقاد به تاريخ عام بش

اين سیر و تطور تاريخي نزد شیعه با توجه به خاستگاه الھي، معنا و مفھوم تعريف . شیعه اثني عشري پذيرفته است

  .شدة خود را دارد

  

. است) عدم علیت(علیت و عدم پذيرش حدوث تصادفي حوادث  منظور از قانونمندي و قائل بودن به قانون، پذيرش اصل

از آنجا كه ھر قانون علمي، گوياي يك ارتباط عّلي و معلولي میان دو پديده است و از ھیچ استثنايي ھم برخوردار 

از عدم پذيرش علیت به . نیست، براي تحقق يك معلول، وجود علت تامه واجب است و نیز عكس آن ھم واجب است

بر اين اساس ھمه امور تحت تقدير و تدبیر حكیمانه الھي و نظم و نظام ضروري عالم واقع . شود ف تعبیر ميتصاد

ھاي مختار سلب شود، چرا كه اراده خداي متعال در عرض  است، بدون اينكه جبري در كار آيد و اراده آزاد فاعل

  ]٣.[ردھاي مختار نیست، بلكه در تراز باالتري قرار دا ھاي فاعل اراده

  

ھاي قوانین  ھا و اختالف به عقیده شیعه اثني عشري، تطورات تاريخي قانونمند است؛ يعني جوامع با وجود انواع تفاوت

اين باور داراي ريشه قرآني است؛ . شناختي از اشتراك برخوردارند شناختي، در قوانین جامعه شناختي و روان زيست

اند و خواھند شد با وجود وجوه اختالفي با  زمان و پھنه زمین پديدار شده ھا، قشرھا و جوامعي كه در طول يعني گروه

نظري اجمالي به قرآن كريم ] ۴.[يكديگر، جھات اشتراكي نیز دارند كه قوانین جامعه شناختي متكفل بیان آنھاست

از برخي . است رساند كه اين كتاب آسماني به يك رشته قوانین تكويني و تشريعي مشترك بین ھمه جوامع قائل مي

ھاي جوامع و اقوام پیشین اين است كه ديگران از اعمال و پیامدھاي كارھايشان  آيد كه حكمت نقل داستان آيات بر مي

  :درس بگیرند و عبرت بیاموزند

  ] ۵[َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِھْم ِعْبَرُة لُِّأْوِلي اَاللباِب؛

  ] ۶[صاِر؛ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة لُِّأْوِلي أْلَأْب

  

آموزي از آنچه بر جوامع پیشین رفته تنھا در صورتي ممكن و مفید است كه يك واقعه تاريخي،  شايان ذكر است كه پند

  .اي تكرار شود تواند در ھر جامعه خاص نباشد، بلكه مي  اي منحصر به فرد و متعلق به يك جامعه پديده

االرض و دريافت و شناخت عاقبت كساني كه پیش از ايشان  ر فيھمچنین آيات ديگري در قرآن كريم، مردم را به سی

خواند؛ اين آيات ضمن تأكید بر تفكر و تأمل در واقعیات و حوادث  فرا مي] ٨[كنندگان يا سرانجام تكذيب] ٧.[اند بوده

مشتركي دارند كه  آموزي، داللت دارند بر اينكه جوامع گذشته، حال و آينده، جھات تاريخي به منظور عبرت اندوزي و پند

اينھا ھمگي مؤيد وجوه اشتراك تكويني ھمه . سازد درس گرفتن از گذشتگان را براي آيندگان ممكن و مطلوب مي

جوامع و قوانین جامعه شناختي مشترك و احكام اخالقي و حقوقي و نظام ارزشي و فرھنگ مشترك ھستند كه ثمره 

اصول و كلیات تكويني انسان از زمان . ي فطرت توحیدي انسان استھمان حقیقت واحده ھمه اديان و شرايع الھي يعن

خلقت تا ابد يكسان خواھد ماند، چرا كه فطرت انساني، فطرتي واحد است كه در میان ھمه آدمیان مشترك است و 

جو در ھمه   براساس اين ديدگاه، تاريخ عام بشري به انتزاع فطرت واحد خدا] ٩.[قوانین حقیقي مشتركي دارد

  ]١٠.[شود ھا در طول تاريخ گذشته و حال و آينده، اثبات و پذيرفته مي انسان
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آورد، مستلزم تكامل تاريخ نیز است؛ البته تكاملي كه شیعه اثني  فطرت كه قانونمندي تاريخ و جوامع را به بار مي

  .پردازيم ھاي آينده به آن مي كند، تعريف و مفھوم خاصي دارد كه در بخش عشري مطرح مي

  نظريه پايان تاريخ فرانسیس فوكوياما

كند و آن را مفروض خود قرار  از علوم طبیعي آغاز مي) دار تاريخ منسجم، جھت(فوكوياما براي اثبات تاريخ عام بشري 

اند، اما  ھاي فرھنگي متفاوت ھاي تاريخي يا میراث ھا و ريشه او اعتقاد دارد كه ھر چند جوامع داراي فرھنگ. دھد مي

. بدين ترتیب كه اگر ھمه كشورھاي جھان را دو گونه فرض كنیم] ١١[گذارد؛ طبیعي بر جوامع اثر يكساني ميعلوم 

كشورھاي توسعه يافته و ثروتمند و كشورھاي توسعه نیافته و فقیر، كشورھايي كه داراي فناوري و ثروت ھستند، روز 

كنند و سعي  ، پس از آن به برتري نظامي توجه ميشوند و حتي اگر به سرشاري ثروت برسند تر مي به روز ثروتمند

الملل جنگ وجود دارد و ھیچ دولتي براي حفظ  دارند اين امر را گسترش بدھند، چرا كه اوًال ھمواره در نظام بین

ید ھاي دفاعي و نظامي به دور بماند؛ ثانیًا علوم طبیعي جديد در زمینه امكانات تول استقالل خود، نبايد از اين نوسازي

كند؛ بدين ترتیب كه فناوري و انباشته شدن نامحدود ثروت، در ابتدا باعث ارضاي  اقتصادي، افق يكساني را ايجاد مي

شود و چون انباشت ثروت، نامحدود است و از سوي ديگر امیال بشري روز به روز در حال زياد شدن  امیال بشري مي

ھاي تاريخي يا  ين فرآيند، تمام جوامع بشري، قطع نظر از ريشهاست، ھمواره بايد ارضا بشود و در نھايت براساس ا

ھمچنین، تمام . شوند ھاي فرھنگي بیش از پیش و به طور فزاينده، شبیه يكديگر و برابر با يكديگر و ھمگن مي میراث

بدين ترتیب شوند؛  كنند، ناگزير ھر چه بیشتر به ھم شبیه مي كشورھايي كه به تازگي نوسازي اقتصادي را تجربه مي

كه اين كشورھا كه در حال تجربه نوسازي اقتصادي ھستند، ناگزيرند كه از نظر ملي در قالب يك دولت متمركز به 

ھاي سنتي سازمان اجتماعي مانند قبیله، فرقه و  وحدت و يكپارچگي دست يابند، به شھرنشیني روي آورند، شكل

كارآيي كه از نظر اقتصادي عقاليي است، جايگزين كنند و براي ھاي مبتني بر كاركرد و  خانواده را به وسیله شكل

شھروندان خودشان، تعلیم و تربیت ھمگاني را فراھم آورند، اين جوامع، از طريق بازارھاي جھاني و فرھنگ عام 

مضافًا اينكه منطق علوم طبیعي جديد تفسیر مادي و . شوند خورند و مرتبط مي مصرفي، بیشتر به ھم پیوند مي

ساز و كار تاريخي  پس. كند داري تحمیل مي قتصادي از دگرگوني تاريخي، تحولي عام و ھمگاني را در جھت سرمايها

جوامع نو،   تبلور يافته در علوم طبیعي جديد تا حد زيادي براي تبیین سرنوشت دگرگوني تاريخي و يكساني فزاينده

  ]١٢.[كافي است

  

به علت اھمیت . كند داري تاريخ را اثبات مي تاريخي، تاريخ عام بشري و جھتدر حقیقت فوكوياما براساس ماتريالیسم 

  .پردازيم مبنايي ماتريالیسم تاريخي در انديشه فوكوياما در آينده به طرح اين نظريه مي

   تكامل تاريخ

  انديشه مھدويت شیعه اثني عشري

نظريه تكامل در نزد شیعه ] ١٣.[كمال است عشري، منظور از تكامل، گام برداشتن در مسیر  در ديدگاه شیعه اثني

در اين نظريه، اعتقاد بر اين است كه بشر و تاريخ بشري از ابتدا تا انتھا در . اثني عشري ريشه در قرآن كريم دارد

مسیر تكامل قرار داشته و خواھد داشت و اين امر، تحت عنوان نبرد دائمي میان حق و باطل و سرانجام برتري و 
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  .بر باطل بیان شده استپیروزي حق 

  

  ] ١۴[َجاَء اْلَحقُّ َو َزَھَق اْلبَاِطُل ان الباطل َكاَن َزُھوقًا؛

  ]١۵.[ِلُیِحقَّ اْلَحقَّ َو ُيْبِطَل الباِطَل َو َلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن

  ]١۶.[اَهللا ُھَو اْلَعِليُّ اْلَكِبیُر َأنَّ  َأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ُھَو اْلبِطُل َو َذِلَك ِبَأنَّ اَهللا ُھَو اْلَحقُّ َو

  

از جمله حقیقت جويي و ] ١٧[اش ھاي فطري مقوله تكامل يعني انسان براساس اختیار خود به نیازھا و خواسته

ھاي فطري، در سیر تكامل گام بر  ھا به خواسته دادن ھا، پاسخ گرايي و غیره پاسخ مثبت بدھد و در انواع بھتر شدن حق

كه ھمانا ] ١٨[علت اصالت فطرت انساني كه نشئت گرفته از اصالت حق است و به علت عدم اصالت باطلبه . دارد

ھرگونه دور شدن از فطرت الھي انسان است و نیز از آنجا كه انسان بر اساس اختیار خود در جھت باروري و ثمر 

ود و خطاي تطبیق خواسته فطري و حقیقت دارد يا باز براساس اختیار و اراده خ رساني نھال مستعد فطرت گام بر مي

قرآن . شود كند، مقوله تكامل، معنا و تبیین مي شود و به سمت باطل حركت مي وجو، از حق دور مي مورد جست

  :گويد، آن را مقید به اذن خود کرده استھنگامي که از ھدايت و حرکت به سمت حق سخن مي

  ]١٩... .[ا اْخَتَلُفوْا ِفِیه ِمَن الَّْحقِّ ِبِإذِّْنِه َو اُهللا َيْھِدي َمن َيَشاُء ِإَلي ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍمَفَھَدي اُهللا الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِلَم... 

  

  :عالمه طباطبائي در شرح اين آيه فرموده است

ھدايت اي از مومنین را ھدايت کرده به اذن خود کرده است، چون او مجبور به معناي آيه چنین است که اگر خدا دسته

کند، چیزي که ھست خودش خواسته که تنھا کند و ھرکه را بخواھد نميکسي نیست، ھرکه را بخواھد ھدايت مي

  ]٢٠.[کساني را ھدايت کند و به صراط مستقیم رھنمون شود که ايمان داشته باشند

  

نظريه تكامل به منزله نبرد . تتكامل و مفھوم آن به معناي برتري و ارزش باالي يك دوره نسبت به دوره قبل از خود نیس

دائمي میان حق و باطل و پیروزي نھايي حق تا ھمین اندازه و به ھمین مفھوم در نزد شیعه اثني عشري مطرح و 

روز جمعیت جھان و پیچیده شدن  پذيرفته است و ھرگونه تفسیر از تكامل به منزله پیشرفت علوم بشري، افزايش روزبه

  ]٢١.[طلبد بحث ديگري را ميارتباطات و غیره مجال و م

  نظرية پايان تاريخ فرانسیس فوكوياما

تاريخي برداشتي اقتصادي از انسان بدون برداشتي انساني از اقتصاد ] ٢٢[ماتريالیسم تاريخي يا ماتريالیسم ديالكتیك

ماھیت مادي دارد اين منظور از اينكه تاريخ . و تاريخ است؛ يعني تاريخ ماھیتي مادي و به تبع وجودي ديالكتیكي دارد

ھا، نمودھا و تجلیات تاريخي ھر جامعه، سازمان اقتصادي آن جامعه است؛ به  است كه اساس ھمه حركات، جنبش

عبارت ديگر، نیروھاي تولیدي و روابط تولیدي در جامعه است كه بر ھمه نمودھاي معنوي جامعه مانند اخالق، فلسفه، 

] ٢٣.[شوند بخشد و با دگرگون شدن آن، ھمه اين امور دگرگون مي ھت ميدھد و ج مذھب، قانون و فرھنگ شكل مي

در اين . درماتريالیسم تاريخي، نگاه به تاريخ و به طور كلي نگاه به انسان سازنده تاريخ، نگاه مادي گرايانه است

شود و امور معنوي  نميديدگاه، ابعاد ديگر وجود انسان مانند آنچه مخصوصًا در اديان الھي مطرح است، در نظر گرفته 
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در قسمت كرامت انسان درباره نگاه به انسان از . مانند فلسفه، ھنر و دين ھمگي تابع ُبعد مادي وجود انسان است

  .پردازيم ديدگاه فوكوياما، به ديگر ابعاد وجودي انسان نیز مي

  تكامل . ١

یلسوفان دوران باستان، كل بشر را ھمانند موجود اكثر ف. گردد قدمت اعتقاد به نظريه تكامل، به دوران باستان باز مي

يعني بشر ھمواره از بدتر به ] ٢۴[كند؛ پنداشتند كه مراحل متوالي كودكي، نوجواني و پختگي را طي مي اي مي زنده

 توان به پاسكال، ويكو، كنت، كندرسه، ھگل و ماركس در اين تر به برتر در حركت بوده است؛ از جمله مي بھتر و از پست

اما گروھي معتقد به تكامل نیستند و معتقدند دوره عمر، شكلي از والدت، نوزادي، خردسالي و ] ٢۵.[زمینه اشاره كرد

كودكي، نوجواني، جواني، میانسالي، كمال و پختگي، پیري و سالخوردگي و مرگ است كه نه تنھا در مورد موجودات 

افالطون براي توجیه انحطاط و سقوط . كند نیز صدق مي... خ و ھا، تاري زنده صادق است، بلكه در مورد جوامع، تمدن

معتقدان به ماتريالیسم تاريخي از جمله فوكوياما، ] ٢۶.[شھر يونان و امپراتوري ايران، معتقد به اين ديدگاه است- دولت

تاريخ بشري، اعتقاد به پندارند و البته منظور ايشان از تكامل  ھگل و ماركس، تاريخ را داراي جنبه تكامل و پیشرفت مي

ھاي ركود و انحراف  پیشرفت و تكامل در خط مستقیم و بدون انحراف و كجروي و بي وقفه نیست، چرا كه ھمواره دوره

ھاي فراوان  ايشان به طور كلي معتقدند منحني سیر جوامع و حركت تاريخ، ھر چند فراز و نشیب. و عقبگرد وجود دارد

سیر تكاملي جوامع از نظر ھگل و ماركس، به صورت ] ٢٧.[يتًا صعودي و رو به باالستگیري داشته باشد، نھا و چشم

ھاي سلطنتي و اشرافي  ھا، نظام اي ساده مبتني بر بردگي و كشاورزي معیشتي به تئوكراسي حركت از جوامع قبیله

مالك تكامل در نظر ] ٢٨.[داري مجھز به موتور تكنولوژي است و فئودالي مختلف و دموكراسي لیبرال نو و سرمايه

از اين تكامل تاريخي اصطالحًا تحت عنوان تكامل ديالكتیك ] ٢٩.[معتقدان ماتريالیسم تاريخي، بعد مادي انسان است

  ]٣٠.[پندارد شود و فوكوياما با استفاده از اين گونه نگرش تكاملي، تاريخ را متكامل مي تاريخ ياد مي) ابزاري(

   ديالكتیك تاريخي. ٢

مندان معتقد به ديالكتیك، در اين طرز تلقي از تاريخ، تحوالت تكاملي تاريخ را از زاويه انقالب اضداد به يكديگر انديش

كنند و اين امر را نه منحصرًا در تاريخ بلكه در ديگر ابعاد طبیعت كه تاريخ نیز جزئي از آن است يا حداقل مبناي  توجیه مي

فوكوياما ھم در طرح نظريه خود به عامل طبیعت و تأثیر يكسان آن بر . گیرند يتاريخ، بعد مادي انسان است، در نظر م

كنند كه  معتقدان به اين ديدگاه براي بینش ديالكتیك، مباني و اصولي را مطرح مي] ٣١.[جويد تاريخ جوامع تمسك مي

روني اشیا كه ھمواره رو به تزايد اصول حركت، تضاد باني حركت، ارتباط بین اجزا و جدال د: اند از ترين آنھا عبارت مھم

دھند و با تمسك به اصل تضاد كه بسیار  و نیز ھمه اين اصول و مباني را ھم در ماده و ھم در انديشه تعمیم مي. است

] ٣٢.[كنند ء ناشي شود، عقیده ديالكتیك را مطرح مي شود كه از درون شيء، ضد شي حائز اھمیت است و منجر مي

يا مثلث ھگلي، مبني بر دو تبديل و يك تركیب است؛ يعني تبديل اشیا به ضدشان و تبديل ضد به اين عقیده ديالكتیك 

  ]٣٣.[ضد ضد و تركیب در مرحله سوم

ھر چیزي ضد خودش را در درون خودش دارد، ضد خودش از درون خودش جوانه . بدين ترتیب، ھر مرگي، خالق است

دھد و  شود و با وجود تضاد خالق است كه تکامل رخ مي از خود ميتر  زند و تضاد خالق منتھي به مرحله كامل مي

بر اين اساس، تاريخ و تكامل آن، اين گونه مطرح ] ٣۴.[مجددًا تز و آنتي تز و سنتزي در سطح باال و باالتر خواھند بود

ائي و جدال دائم میان شود كه تاريخ يك جريان دائم و يك ارتباط متقابل میان انسان، طبیعت و اجتماع در يك صف آر مي
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ھاي در حال زوال انساني است كه در نھايت امر در يك جريان تند و انقالبي به  ھاي در حال رشد انساني و گروه گروه

يابد و باألخره يك تكاپوي اضداد است كه ھمواره حادثه به ضد خودش و او به ضد  سود نیروھاي در حال رشد پايان مي

  ]٣۵.[گردد ضد تبديل مي

  امت انساني در انديشه مھدويت شیعه اثني عشريکر

غريزه . براساس تعالیم اسالمي، انسان از دو امر تكويني و سرشتي و غیر اكتسابي غريزه و فطرت برخوردار است

مربوط به امور تكويني و سرشتي بعد حیواني انسان است مانند غريزه گرسنگي و فطرت مربوط به امور تكويني و 

منظور از فطرت آن ويژگي ذاتي و تكويني در انسان است كه نیاز به ] ٣۶.[اءي حیواني انسان استسرشتي بعد ماور

  ]٣٧.[ھا وجود دارد استدالل و آموزش ندارد و به منزله استعدادي است كه در ھمه انسان

و روي كند  دھد يا در جھت عكسش مسخ مي شود، جامعه يا او را درست پرورش مي انسان وقتي وارد جامعه مي

اصل فطرت يا نظريه فطرت ريشه در قرآن و سنت اھل ] ٣٨.[برد پوشاند و حكم فطرت را از بین مي اصل فطرت را مي

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مي. بیت علیھم السالم دارد

يَل ِلَخْلِق اِهللا َذِلَك الدِّيُن اْلَقیِّمُِ َو َلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َفَأِقْم َوْجَھَك ِللدِّيِن َحِنیفًا ِفْطَرَت اِهللا الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا َلا َتْبِد

  ]٣٩.[َيْعَلمُِوَن

َمن ُيْشِرْك ِباِهللا َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَن   ُحَنَفاَء ِلّلِه َغْیَر ُمْشرِكیَن ِبِه َو«درباره تفسیر واژه حنیف در آيه ) علیه السالم(امام باقر

ھي الفطرة «: فرمايند آورند و مي سخن از فطرت مي] ۴٠[،»َتْخَطُفُه الطَّْیُر َأْو َتْھِوي ِبِه الرِّيُح ِفي َمَكاٍن َسِحیٍقالسََّمآِءِ َف

ھمچنین حضرت در جاي ديگر از قول ] ۴١.[»التي فطرالناس علیھا التبديل لخلق اهللا، قال فطرھم اهللا علي المعرفة

] ۴٢[؛»كل مولود يولد علي الفطرة يعني علي المعرفة بان اهللا عزوجل خلقه«: ايدفرم پیامبر صلي اهللا علیه و آله مي

  .يعني در فطرت ھر كس اين معرفت ھست كه خداوند، آفريننده اوست

  

 ِإنَّ اَهللا َلا ُيَغیُِّر«دانشمندان مسلمان، براساس آيه سي سوره روم و نیز آيات ديگر درباره اراده و اختیار انسان، مانند آيه 

، نظريه فطرت الھي و خداجوي ]۴۴[»ِإنَّا َھَدْيَنُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكرًا َو ِإمَّا َكُفورًا«و ] ۴٣[»َما ِبَقْوٍم َحتَّي ُيَغیُِّروْا َما ِبَأنُفِسِھْم

ه بر كنند؛ فطرت ھمچون استعدادي در نھاد بشر وجود دارد كه عالو انسان كه ھمراه با اراده انسان است را اثبات مي

انسان براساس اراده و اختیار خويش راه خود را . شود پروراند يا از آن دور مي آن، انسان براساس اختیار خود آن را مي

  :فرمايد كند؛ چنانچه قرآن كريم مي انتخاب مي

  ]۴۵.[مَّْشُكورًاَو َمْن َأَراَد اْلَاِخَرَة َوَسَعي َلَھا َسْعَیَھا َو ُھَو ُمْؤِمُن َفُأْوَلِئَك َكاَن َسْعُیُھم 

در اين زمینه قرآن . گیرد انسان بر اساس ھمین اراده و اختیار خود راه انحراف از فطريات و دور شدن از آن را در پیش مي

  :فرمايد كريم مي

  ] ۴۶.[»َو َما َظَلْمَنُھْم َوَلِكن َكاُنوْا َأنُفَسُھْم َيْظِلَموَن«

  نظرية کرامت انساني و پايان تاريخ

پردازد كه باعث اثبات و پذيرش  پس از اثبات تاريخ عام و جھان شمول بشري، به طرح ضرورت عواملي ميفوكوياما 

او معتقد است تأثیر يكسان علوم طبیعي بر جوامع و نتايج ناشي از آن، باعث اثبات . شود لیبرال ـ دموكراسي مي

امل تاريخ جھان شمول و عام بشري، فقط وي براي بیان علت اينكه نقطه متك] ۴٧.[شود دموكراسي ـ لیبرال نمي
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پردازد و در اين قسمت باز ھم به آراي ھگل تمسك  دموكراسي لیبرال است به انسان و ديگر ابعاد وجودي او مي

فوكوياما در تبیین بحث، مقوله كرامت انسان را مطرح . كند كند كه البته در انتھاي آن، تغییرات الزم را لحاظ مي مي

تواند در مورد جھان ما روشنگر و تبیین كننده  با وجود اينكه علوم طبیعي جديد تا حدود زيادي مي«: ويدگ كند و مي مي

. باشد، ولي تفسیرھاي اقتصادي تاريخ، كامل و رضايت بخش نیستند، چرا كه انسان صرفًا يك حیوان اقتصادي نیست

دھند كه چرا دموكرات، يعني ھوادار اصل حاكمیت توانند حقیقت اين مطلب را توضیح  تفسیرھاي مادي و اقتصادي نمي

به ھمین دلیل است كه بايد به يك تفسیر دوم و موازي از . مردم و تضمین حقوق اساسي تحت حكومت قانون ھستیم

ھمه (تاريخ رو آوريم؛ به تفسیري كه نه صرفًا وجه اقتصادي انسان است، بلكه تفسیري كه بیانگر آشكار ساختن كلیت 

فوكوياما به تفسیر غیر مادي و غیر اقتصادي از تاريخ كه ھگل مطرح كرده است تمسك ] ۴٨.[»شر باشدب) ابعاد

تفسیر غیر مادي و غیر اقتصادي از تاريخ، بر پايه پیكار براي شناختي استوار است كه ھگل مطرح كرده ] ۴٩.[كند مي

خود آن را مطرح كرده ] ۵٠[م در كتاب جمھوررسد كه افالطون ھ است؛ البته قدمت اين تفسیر به دوران باستان مي

  :نويسد فوكوياما مي] ۵١.[است

  

ھا مانند حیوانات، نسبت به اشیا جز خود، مانند غذا، آب، سرپناه و باالتر از ھمه نسبت  ھگل معتقد است كه انسان«

ھا را نیز  یل يا آرزوي ساير انساندارند؛ اما از آنجا كه انسان عالوه بر اينھا، م] ۵٢[به حفظ جسم خويش نیازھا و امیالي

به ويژه او میل دارد كه به عنوان . است، فرقي بنیادين با حیوان دارد] ۵٣[»شناخته شدن«دارد، يعني چون خواھان 

شناخته شود و میل به اين ارزش و كرامت تا جايي است كه ] ۵۴[انسان، يعني موجودي با ارزش يا كرامت معّین

ر است به پیكار بپردازد و حتي جان و حیات خود را كه اين حفظ حیات ھم براي او بسیار حائز انسان براي حفظ آن حاض

  ]۵۵.[اھمیت است، در اين راه بدھد

  

میل به شناخته شدن، ھمان طور كه گفته شد، قدمت طوالني دارد و نخستین بار افالطون در كتاب جمھور به شرح آن 

. و غضبیه) شناخت(، عقلیه )آرزو(شھويه : داند مي) قوه(مركب از سه جزء افالطون در اين كتاب، روح را . پرداخت

توان به عنوان تلفیقي از دو جزء آرزو و عقل تبیین كرد؛ آرزو، انسان را به طلب اشیا جز خود  بیشتر رفتارھاي بشر را مي

ھا طالب  افزون بر اين، انسان ولي. دھد انگیزد و عقل يا محاسبه، بھترين راه تحصیل آنھا را به وي نشان مي بر مي

تمايل به قائل بودن . اند شناسايي ارج و ارزش خويش يا افراد، اشیا و اصولي ھستند كه خود براي آنھا ارزش قائل

خوانده ] ۵۶[»عزت نفس«ارزش براي خود و طلب شناخته شدن آن ارزش، ھمان چیزي است كه در زبان متداول امروز، 

قوه غضب، ھمچون نوعي احساس ذاتي . گیرد عزت نفس از ھمان غضبیه روح نشئت ميتمايل به احساس . شود مي

اي رفتار كنند كه  داند و ھنگامي كه سايرين با وي به گونه ھر فرد خود را واجد ارزشي معّین مي. بشر از عدالت است

وانند موافق احساس برعكس، چنانچه افراد نت. كند و غضب مي] ۵٧[گويي ارزشي كمتر از آن دارد، احساس خشم

و در صورتي كه به درستي و متناسب با ارزش خويش، ارج گذاشته شوند، ] ۵٨[ارزش خود زندگي كنند، احساس شرم

آرزوي شناخته شدن و احساسات مالزم با آن، يعني خشم و شرم و غرور، . كنند يا مباھات مي] ۵٩[احساس غرور

به اعتقاد ھگل اينھا ھستند كه كل فرآيند . اند سي تعیین كنندهاجزائي از شخصیت بشر ھستند كه براي زندگي سیا

  ]۶٠.[برند و اصًال میل به شناخته شدن، موتور محرك تاريخ است تاريخ را به پیش مي

داند و معتقد است تنھا در نظام  فوكوياما اين میل به شناخته شدن جھت حفظ كرامت انساني را تفسیر دوم تاريخ مي

  .شود موكراسي، به میل به شناخته شدن پاسخ داده ميسیاسي لیبرال ـ د
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  پايان خوش تاريخ در انديشه مھدويت شیعه اثني عشري

براساس . براساس آيات قرآني و بسیاري از احاديث، شیعه اثني عشري ديدگاه خوشايندي به فرجام و پايان تاريخ دارد

اين نھال مستعد، انسانیت را به سوي . ھاست ه انساننظريه فطرت كه بیانگر وجود نھال مستعد و حائز اھمیت در ھم

ھا در طول  ھا و مكان ھا در ھمه دوره ھا میان انسان ھا و اختالف دھد و با وجود انواع تفاوت وحدت و تشابھي سوق مي

ه شود و انسان بیشتر به فكر، عقیده، اخالق و معنويت خودش وابست ھا كم و كمتر مي تاريخ، سرانجام اين اختالف

اين ] ۶١.[گردد شود؛ يعني به فطرت الھي و به برنامه مورد ھدف اسالم كه جامعه واحد انساني است، متمايل مي مي

است كه قرآن و احاديث نويد ) علیه السالم(حادثه ھنوز رخ نداده است و اين ھمان تحقق حكومت جھاني مھدي موعود

  .اند و در آينده محقق خواھد شد آن داده

  :ز آيات قرآني به مقوله پايان خوش تاريخ اشاره شده است؛ از جملهدر بسیاري ا

  ] ۶٢.[َو َلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْلَأْرَض َيِرُثَھا ِعَباِدَي الصَِّلُحوَن

  ] ۶٣.[ُيوِرُثَھا َمن َيَشآءُِِ ِمْن ِعَباِدِه َوالعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقیَن َقاَل ُموَسي ِلَقْوِمِه اْسَتِعیُنوْا ِبِاِهللا َو اْصِبرُِوْا ِإنَّ اْلَأْرَض ِللِه

  نظريه دموکراسي لیبرال جھان شمول در نظريه پايان تاريخ فوکوياما

طور كه گفته شد، فوكوياما ھمانند ھگل معتقد است میل به شناخته شدن و اين نوع تفسیر از تاريخ، موتور  ھمان

شود؛ لذا در اينجا به  ھاي دموكرات پاسخ داده مي اين میِل با عظمت در انسان، تنھا در نظاممحرك تاريخ است و 

  .پردازيم بررسي دموكراسي و لیبرالیسم و ديدگاه فوكوياما درباره اين دو مقوله مي

  دموكراسي. ١

دموكراتیك را نظامي  ارسطو نظام. ھاي انديشمندان يونان باستان موجود است پیشینه دموكراسي در آثار و خطابه

  ]۶۴.[دانست كه به ھمه شھروندان اجازه مشاركت سیاسي در امور جامعه را بدھد مي

م و پس از آن در  ١۶۴١در عصر جديد، واژه دموكراسي نخستین بار در اساسنامه مستعمره آمريكايي ردايلند در سال 

ھاي دموكراتیك  ھاي نیمه اول قرن نوزدھم، انقالب قالبان  م فرانسه و سلسله ١٧٨٩در پي انقالب . بريتانیا به کار رفت

  .از مقوالت آشناي حیات اجتماعي اروپايیان گرديد

ترين اشتغاالت نظري و عملي حیات اجتماعي بوده،  ھاي مرتبط با نظام دموكراتیك از مھم در قرن بیستم نیز انديشه

ترين عناصر مقوم  یت، انتخاب و اراده با جھت مردمي مھمعقالن. نظريات مختلفي در تأيید يا نقادي آن ارائه شده است

ھاي مختلف دموكراسي و نحوه حضور مردم  اند تا با طرح گونه موافقان دموكراسي سعي كرده. آموزه دموكراسي است

  ]۶۵.[در امر سیاستگذاري، تا حد امكان، حضور مستقیم يا غیر مستقیم مردم در امر حكومت را تبیین كنند

  لیسملیبرا. ٢

مبتني بر اعتقاد به   لیبرالیسم مكتبي. ھاي فلسفي ـ سیاسي عصر حاضر است ترين آموزه لیبرالیسم يكي از شايع

اول قرن   لیبرالیسم در قرون ھجده و نوزده، ابعاد مختلفي يافت و در نیمه. اصل آزادي در رنسانس و اصالح ديني است

لیسم در آلمان، فاشیسم در ايتالیا و استالینیسم در شوروي به بیستم با رقبا و دشمنان سرسختي ھمچون ناسیونا
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فراز و فرودھاي . پس از جنگ جھاني دوم لیبرالیسم مرحله ديگري را آغاز كرد. ھاي توتالیتر برتر مواجه شد منزله نظام

جھان غرب و لیبرالیسم ھمچون يك آموزه سیاسي و اجتماعي است و به تعداد رقبا و مخالفان اصلي لیبرالیسم در 

از عناصر لیبرالیسم، سه عنصر فرد، عقل و آزادي است و مقوالتي ] ۶۶.[آيد تعريفي سلبي از اين آموزه به دست مي

مانند مدارا، پذيرش حوزه خصوصي و قائل شدن به حكومت مشروطه يا نظام سیاسي، حداقل از ديگر عناصر تكمیل 

ضروري است كه منظور از فرد عقل و آزادي در آموزه لیبرالیسم، فرد داراي يادآوري اين نكته . كننده آموزه لیبرالیسم اند

  ]۶٧.[طلبد دو قوه عقل حسابگر و آرزوست كه انواع آزادي را در پرتو عقل حسابگر مي

  نظريه دموكراسي لیبرال و فوكوياما. ٣

] ۶٨.[اھمیت استھاي فردي است و حیطه خصوصي در آن بسیار حائز  دموكراسي لیبرال، معطوف به آزادي

باشد و ظاھرًا میان اين  ھاي فردي است و دموكراسي در صدد حفظ مصلحت جمع مي لیبرالیسم در صدد حفظ آزادي

گیرند،  ھاي اين دو آموزه، در شرايطي كه در كنار ھم قرار مي شود؛ اما بايد توجه كرد كه ويژگي دو تقابلي ديده مي

شود؛  دھند كه در آن، رأي فردي در عرصه اجتماعي حفظ مي ارائه مي شوند و نظامي را باعث تكمیل يكديگر مي

البته از يك لیبرال، قطعًا انتظار دموكرات بودن ] ۶٩.[ماند ھمچنین مصلحت جمع در صورت تقابل با رأي فردي محفوظ مي

  . شود رود و يك دموكرات قطعًا در چھره يك لیبرال ظاھر نمي نمي

  

توان گفت كه فوكوياما مانند ھگل معتقد است میل به شناخته شدن،  یبرال فوكوياما ميدر تبیین نظريه دموكراسي ل

موتور محرك تاريخ است؛ به اين صورت كه آرزوي شناخته شدن به عنوان يك انسان ارجمند، در آغاز تاريخ، بشر را به 

قسیم جامعه انسان به دو گروه نتیجه اين پیكار، ت. عرصه پیكاري خونین و تا پاي جان براي حفظ اين آرزو كشید

خدايگان كساني ھستند كه جھت حفظ عزت خود، حاضرند حتي جان و حیات خود را بدھند و . خدايگان و بندگان بود

يگاني و بندگي در طول تاريخ  رابطه خدا. شوند بندگان كساني ھستند كه تسلیم غرايز به ويژه ترس از مرگ مي

  .در نھايت ھم آرزوي شناسايي در ھیچ كدام میسر نشدھاي مختلفي به خود گرفت و   شكل

  

ھا نبودند، بلكه مورد  بدين ترتیب كه شناخته شدن خدايگان ناقص بود، چون خدايگان مورد شناسايي ساير خدايگان

است ] ٧٠[شناسايي بندگان بودند كه آنھا ھم ھنوز انسانیت خود را به طور كامل در نیافته بودند و اين ھمان تضادي

ھاي دموكراتیك فرانسه  ھگل معتقد است اين تضاد ذاتي به وسیله انقالب] ٧١.[كه موجد مراحل بعدي تاريخ است

ھاي  ھاي دموكراتیك با تبديل بندگان سابق به خدايگان رفع شد، چرا كه اين انقالب) م ١٧٩٩(و آمريكا ) م ١٧٨٩(

تمايز میان خدايگان و بنده را رفع كردند؛ يعني ] ٧٣[ون،و حكومت قان] ٧٢[خويش و با برقرار كردن اصول حاكمیت مردم

دھد كه طبق آن  مي] ٧۴[»شناسايي ھمگاني و متقابلي«ھا و بندگان، جاي خود را به  شناسايي ذاتًا نابرابر خدايگان

ت را اين كرام] ٧۵[كند و دولت نیز با اعطاي حقوق، ھر شھروند، كرامت و انسانیت ھر شھروند ديگر را شناسايي مي

  ] ٧۶.[دھد مورد شناسايي قرار مي

  

ھاي  حل آن كه انقالب مباحث مطرح شده به ويژه طرح روح و قواي آن از سوي افالطون، تضاد ذاتي از سوي ھگل و راه

گذارد؛ اما اين حال خوشايند تا  اي خوشايند و مطلوب از ديدگاه فوكوياما را به نمايش مي دموكراتیك است، ظاھرًا چھره

كند كه اين درك ھگلي از معناي دموكراسي  مرحله وجود دارد، چرا كه فوكوياما در ادامه ايده خود مطرح ميھمین 
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لیبرال معاصر وتفسیر غیر مادي از تاريخ، با شیوه درك انگلوساكسوني كه مبناي نظري لیبرالیسم در كشورھايي مانند 

اي مزبور، میل به شناخته شدن، بايد تابع دو قوه آرزو و عقل ھ در نظام. بريتانیا و آمريكاست، به شكل بارزي فرق دارد

ھگل انقالب فرانسه و . باشد، يعني بايد تابع منافع روشن بینانه شخصي به ويژه تابع میل به صیانت نفس قرار گیرد

ھا  ن انقالبشود و اصًال اي كند، چرا كه میل به شناخته شدن در اين جوامع رفع مي آمريكا را فرجام تاريخ تلقي مي

به اين ترتیب فوكوياما دموكراسي را كه در آن فرصت شناخته ] ٧٧.[اند جھت شناسايي ھمگاني و متقابل محقق شده

  .پذيرد كند اثبات كرده و مي شدن را فراھم مي

  

صل لیبرال شايان ذكر است كه ا. كند الي بحث خود، اصل لیبرال را نیز ھمراه با دموكراسي اثبات مي ھمچنین او در البه

شود؛ بدين ترتیب كه در لیبرال، آزادي فردي زير چتر عقل  به دنبال دو قوه شھوت و عقل حسابگر و اقتصادي اثبات مي

او معتقد است ھر كودكي كه در سرزمین اياالت متحده آمريكا يا فرانسه يا ھر دولت لیبرال ديگري . اقتصاد مدنظر است

ھبت برخي حقوق شھروندي برخوردار است، اعم از اينكه كودك غني باشد يا فقیر، آيد به دلیل تولد از مو به دنیا مي

تواند به جان او آسیب برساند بي آنكه نظام عدالت كیفري او را تحت تعقیب قرار  سیاه باشد يا سفید؛ ھیچ كس نمي

ايد به اين حق او اين كودك به موقع، حق خواھد داشت صاحب ملك و مال شود و دولت و ساير شھروندان ب. دھد

احترام بگذارند و سرانجام وقتي اين كودك به سن بلوغ برسد، حق خواھد داشت كه در ھمان حكومتي كه آن حقوق را 

. ھاي دولت سھیم باشد ترين سیاست ھا درباره باالترين و مھم كند مشاركت جويد و در كلیه مشاوره در اصل محقق مي

تر ورود مستقیم به جريان  اي باشد، يا به صورت فعال ھاي دوره ادن در انتخاباين مشاركت ممكن است به صورت رأي د

ھاي مختلف يا به صورت نوشتن سرمقاله در پشتیباني از فالن موضع يا فالن  سیاست مانند نامزدي براي سمت

ه و بنده حكومت مردم بر مردم به فرق میان خواج. شخص يا به صورت خدمت در دانشگاه و مؤسسات اداري دولتي

خواجگي در اين شرايط به شكل اعالم . دھد؛ ھمه كس حق دارند سھمي ولو كوچك از نقش خواجگي ببرند پايان مي

اي از قواعد عام كه آدمي به وسیله آنھا ارباب  اند؛ يعني مجموعه آيد كه به طرز دموكراتیك تعیین شده قوانیني در مي

كند و اين در ھنگامي است كه دولت و مردم يكديگر را  نبه پیدا ميپذيرش يا بازشناسي شكل دو جا. شود خويش مي

كنند  كند و شھروندان موافقت مي شناسند؛ يعني وقتي كه دولت به شھروندان حقوقي اعطا مي پذيرند و باز مي مي

و عملي سازد،  ھاي مزبور بگويد اينكه ھر انساني آزاد است تا نظر خود را به شكل] ٧٨.[كه به قوانین دولت گردن نھند

تنھا در پرتو عقل اقتصادي بايد اين كار را انجام دھد و به عبارت ديگر در نظام سیاسي لیبرال ـ دموكراسي مورد نظر 

ھاي ھمگاني و تعريف شدة از سوي نظام مزبور  فوكوياما كه ھمان نوع آمريكايي آن است، منظور از آزادي، آزادي

ه شناخته شدن، بخواھد يك مقوله ملي يا مذھبي مطلوب خود را شناسايي است؛ براي مثال اگر كسي پیرو میل ب

  كند و ضمن اينكه اين امر از عمومیت برخوردار ن

باشد، آزادي در اين مورد معنا ندارد، ولي اگر كسي علیه ھمین مقوله ملي و عقیدتي، سخني بگويد، آموزه لیبرال، از 

پس منظور، آزادي در لواي دو قوه آرزو و عقل اقتصادي . و ھمگان است كند، چرا كه اين رفتار، عمومي او حمايت مي

  ]٧٩.[ي آمريكاست مدنظر اياالت متحده

  گیري نتیجه

انديشه مھدويت شیعه اثني عشري و   در اين پژوھش در پي پاسخ به اين سؤال اصلي بوديم كه وجه تشابه و تفاوت

اي انديشه مھدويت  اي پاسخ به اين سؤال به بررسي مقايسهبر. نظريه پايان تاريخ فرانسیس فوكوياما در چیست



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١١ 
 

میان انديشه مھدويت شیعه اثني عشري و . ايم شیعه اثني عشري و نظريه پايان تاريخ فرانسیس فوكوياما پرداخته

كه  ضمن بیان اين امور به اين نتیجه رسیديم. شود نظريه پايان تاريخ فرانسیس فوكوياما افتراق و اشتراكي ديده مي

ترين اشتراك میان اين دو،  گرايي و طرح جامعه آرماني در دو نظريه حائز اھمیت است؛ لذا مھم توجه به مقوله غايت

ھا در ديگر  ھاي مبنايي برخوردارند كه انواع تفاوت شمولي است؛ اما اين دو نظريه از تفاوت گرايي و جھان مقوله غايت

نظريه پايان . مبنايي در اين میان در نوع نگاه به انسان و ابعاد وجودي اوست ترين تفاوت مھم. آورد سطوح را به بار مي

نگرد و تمام وجوه انسان و انسانیت را در بعد مادي او خالصه  تاريخ فوكوياما از ديدگاه ماتريالیستي به انسان مي

حت قواي عقاليي و شھواني آرزو كند؛ يعني تمام ابعاد وجودي انسان مانند ابعاد روحي، اخالقي، فلسفي او بايد ت مي

ھا قائل به  نگرد و در ھمان انسان انسان قرار گیرد؛ اما انديشه مھدويت اثني عشري از ديدگاه الھي به انسان مي

اند و فطرت در انسان  ھا بر اساس يك فطرت آفريده شده اين انديشه معتقد است ھمه انسان. وجود فطرت الھي است

پس مبناي انسان مطرح . تواند بارور شود يا از میان برود كه بر اساس اختیار انسان ميھمچون نھال مستعدي است 

شده در تفكر فوكوياما، طبیعت ماتريالیست، و مبناي انسان مطرح شده در انديشه مھدويت اثني عشري، فطرت الھي 

  .است
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١٢ 
 

  عضو ھیأت علمي گروه تاريخ دانشگاه تھران*  : ھانوشتپي

  )علیه السالم(ريخ اسالم دانشگاه باقرالعلومکارشناس ارشد تا** 

  . ١۴ـ  ١٣، ص )١٣٨۶انتشارات صدرا، : تھران(، )علیه السالم(مرتضي مطھري، قیام و انقالب حضرت مھدي. ١

سیدني پوالرد، انديشه ترقي تاريخ و جامعه، : ك. ھاي ھگل و ماركس در زمینه تاريخ براي نمونه ر براي طرح ديدگاه. ٢

و ريمون آرون، مراحل اساسي انديشه در ) ١٣۵۴انتشارات امیركبیر، : تھران(پور پیرانفر  اسد ترجمه حسین

و ولفكانك لئونارد، ) ١٣۶۴سازمان انتشارات آموزش انقالب اسالمي، : تھران(شناسي، ترجمه باقر پرھام  جامعه

اي بر فلسفه تاريخ  یپولیت، مقدمه، و ژان ھ)١٣۶٣نشر نو، : تھران(چرخشھاي يك ايدئولوژي، ترجمه ھوشنگ وزيري 

انتشارات : تھران(و گئورگ ھگل، عقل در تاريخ، ترجمه حمید عنايت ) انتشارات آگاه: تھران(ھگل، ترجمه باقر پرھام 

  ). ١٣۵۶دانشگاه صنعتي شريف، 

ـ  ١١٣ص ) ١٣٧٩الملل،  شركت چاپ و نشر بین: تھران(محمد تقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن . ٣

درباره علیت و تصادف از ديدگاه . ٢٠٨، ص ١ج ) ١٣٨۵انتشارات صدرا، : تھران(؛ مرتضي مطھري، فلسفه تاريخ ١٢٧

انتشارات خوارزمي، : تھران(كار، تاريخ چیست، ترجمه حسن كامشاد . اچ. اي : ك. مكاتب بشري و شرايع الھي ر

؛ محمد تقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ٢١٠ـ  ٢٠١، ص ١ج ؛ مرتضي مطھري، فلسفه تاريخ، ١۵٣ـ  ١٢٧ص ) ١٣٧٨

  .۵۶ـ  ٢۵ص ) ٢سازمان تبلیغات اسالمي، ج : تھران(؛ ھمو، آموزش فلسفه ١٢٧ـ  ١١٣ديدگاه قرآن، ص 

  . ١۴٩ـ  ١۴۵محمد تقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص . ۴

  . ١١١آيه ) ١٢(يوسف . ۵

  .٢آيه ) ۵٩(؛ حشر ٢۶آيه ) ٧٩(؛ نازعات ١٣ آيه) ٣(آل عمران.  ۶

  . ١٠آيه ) ١(؛ حمد٨٢و  ٢١آيه ) ۴٠(؛ غافر ۴۴آيه ) ٣۵(؛ فاطر ٢۶آيه ) ٣٠(؛ روم ١٠٩آيه ) ١٢(يوسف . ٧

  . ٣۶آيه) ١۶(، نحل١١آيه ) ۶(؛ انعام ١٣٧آيه ) ٣(آل عمران . ٨

  . اشاره خواھیم كرد در مورد فطرت و ريشه قرآني آن در قسمت فطرت، به آيات مربوطه. ٩

  . ١۵٢ـ  ١۴۵محمد تقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص . ١٠

، ترجمه )ترجمه مقدمه كتاب پايان تاريخ و آخرين انسان(، »فرجام تاريخ و واپسین انسان«فرانسیس فوكوياما، . ١١

  . ٣و  ٢علیرضا طیب، مجله سیاست خارجي، ش 

  . ھمان. ١٢

  . ١٣٧، ص )١٣٧٠انتشارات صدرا، : تھران(ھري، فطرت مرتضي مط. ١٣

  . ٨١آيه ) ١٧(اسراء . ١۴

  . ٨آيه ) ٨(انفال . ١۵

) ۴٢(؛ شوري ١٨ـ  ٢۶آيه ) ١۴(؛ ابراھیم ۴٩آيه ) ٣۴(، سبا ١٨آيه ) ٢١(؛ انبیاء ١٧آيه ) ١٣(؛ رعد ۶٢آيه ) ٢٢(حج . ١۶

  ... . و ٢۴آيه 

  . ٣٨ـ  ٣٣مرتضي مطھري، فطرت، ص . ١٧

  . ۶٢آيه ) ٢٢(؛ حج ٨آيه ) ٨(انفال . ١٨

  . ٢١٣آيه ) ٢(بقره . ١٩

؛ ھمو، المیزان، ١۵٨-١١١، ص ٢ج ) ق ١۴١٧موسسه نشر اسالمي، : قم(سیدمحمدحسین طباطبايي، المیزان . ٢٠

  . ١٩۴، ص ٢ج ) ١٣٧۴دفتر انتشارات اسالمي، : قم(ترجمه سیدمحمدباقر موسوي ھمداني 
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١٣ 
 

  . ١٨٨ـ  ١۵٣كار، پیشین، ص . اچ. ؛ اي١٧٠ـ  ١۶١جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص محمد تقي مصباح يزدي، . ٢١

  . كنیم در قسمت ديالكتیك مطرح مي. ٢٢

  . ۵، ولفكانك لئونارد، پیشین، ص ۶۵ريمون آرون، پیشین، ص . ٢٣

  . ١۶١محمد تقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص . ٢۴

  . ٢٣ین، ص سیدني پوالرد، پیش. ٢۵

  . ١۶۴محمد تقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص . ٢۶

  . ھمان. ٢٧

  .فرانسیس فوكوياما، پیشین. ٢٨

  . ٢١٠ـ  ٢٠١، ص ١مرتضي مطھري، فلسفه تاريخ، ج . ٢٩

  . فرانسیس فوكوياما، پیشین. ٣٠

  . ھمان. ٣١

  . ٢١٠ـ  ٢٠١، ص ١مرتضي مطھري، فلسفه تاريخ، ج . ٣٢

  . ۴۵، ص )علیه السالم(ھمو، قیام و انقالب مھدي .٣٣

  . ٣٩، ص ٢ھمو، فلسفه تاريخ، ج . ٣۴

؛ محمد تقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه ٢٣ـ  ٢٠، ص )علیه السالم(ھمو، قیام و انقالب امام مھدي. ٣۵

  . ؛ ژان ھیپولیت، پیشین١۵۵ـ  ١۵۴قرآن، ص 

  . ٣۴ـ  ٣١، ص )علیه السالم(ام مھديمرتضي مطھري، قیام و انقالب ام. ٣۶

  . ۵٣ھمان، ص . ٣٧

  . ١٧١ـ  ١٧٠، ص ۴مرتضي مطھري، فلسفه تاريخ، ج . ٣٨

  .٣٠آيه ) ٣٠(روم . ٣٩

  .٣١آيه ) ٢٢(حج . ۴٠

  .٣٢٩ـ  ٣٢٠، ص )١٣٧٨انتشارات جامعه مدرسین، : قم(شیخ صدوق، التوحید . ۴١

  .ھمان. ۴٢

  .١١آيه ) ١٣(رعد . ۴٣

  .٣آيه  )٧۶(انسان . ۴۴

  .١٩آيه ) ١٧(اسرا . ۴۵

  .١١٨آيه) ١۶(نحل . ۴۶

  .فرانسیس فوكوياما، پیشین. ۴٧

  .ھمان. ۴٨

  .ھمان. ۴٩

50. republic. 

 ).١٣۵٧خوارزمي، : تھران(محمد حسن لطفي، ترجمه دوره آثار افالطون : ك. ر. ۵١
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١۴ 
 

52. desires. 

53. to be recognized. 

54. Worth or dignity. 

 . فرانسیس فوكوياما، پیشین. ۵۵

56. Self – esteem. 

57. Anger. 

58. Shame. 

59. pride. 

  . ھمان. ۶٠

  . ٨۴ـ  ٨٣مرتضي مطھري، فلسفه تاريخ، ص . ۶١

  . ١٠۵آيه) ٢١(انبیاء . ۶٢

  . ١٢٨آيه ) ٧(اعراف . ۶٣

  . ١١۶، ص )١٣۵٨جیبي، ھاي  انتشارات شركت سھامي كتاب: تھران(ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنايت . ۶۴

؛ حسین بشیريه، آموزش دانش ١٧ص ) ١٣٨٢سمت، : تھران(حاتم قادري، انديشه سیاسي در اسالم و ايران . ۶۵

  . ١۶٩ـ  ١۶٠ص ) ١٣٨٢نشر نگاه معاصر، : تھران(سیاسي 

  . ١٧حاتم قادري، پیشین، ص . ۶۶

  ).١٣۶٧نشر مركز، : تھران(رب، ترجمه عباس مخبر آربالستر، ظھور و سقوط لیبرالیسم غ: ك. درباره لیبرالیسم ر. ۶٧

  . ۵٠ھمان، حاتم قادري، پیشین، ص . ۶٨

 . ھمان. ۶٩

70. contradiction.  

 . تضاد را در قسمت ديالكتیك مطرح كرديم. ٧١

72. popular sorereignty. 

73. rule of law. 

74. Universal and reciprocal recognition. 

75. Right. 

: تھران(نسیس فوكوياما، پیشین، مارني ھیوز، پنجاه متفكر كلیدي در زمینه تاريخ، ترجمه محمدرضا بديعي فرا. ٧۶

  . ١٨٢ـ  ١٧۶ص ) ١٣٨۶موسسه انتشارات امیركبیر، 

  . ھمان. ٧٧

  . فرانسیس فوكوياما، پیشین. ٧٨

 ). ١٣٧٨( ١٠، مجله آزاد، ش با فرانسیس فوكوياما BBC، مصاحبه »آيا لیبرالیسم آمريكا پايان تاريخ است«. ٧٩
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  منابع

  .قرآن كريم -

  .١٣۶٧آربالستر، آنتوني، ظھور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تھران، نشر مركز،  -

آرون، ريمون، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ترجمه باقر پرھام، چاپ اول، تھران، سازمان انتشارات  -

  .١٣۶۴سالمي، آموزش انقالب ا

  .١٣۵٨ھاي جیبي،  ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنايت، چاپ سوم، تھران، انتشارات شركت سھامي كتاب -

  .١٣٨٢بشیريه، حسین، آموزش دانش سیاسي، تھران، نشر نگاه معاصر،  -

نتشارات امیركبیر، پور پیرانفر، چاپ اول، تھران، ا پوالرد، سیدني، انديشه ترقي تاريخ و جامعه، ترجمه حسین اسد -

١٣۵۴.  

  .١٣۶٢ھاي علوم اجتماعي، ترجمه خسرو اسدي، تھران، امیركبیر،  دورژه، موريس، روش -

  .١٣٧٨شیخ صدوق، محمد بن علي بن بابويه، التوحید، قم، انتشارات جامعه مدرسین،  -

  .ق١۴١٧طباطبايي، سید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، موسسه نشر االسالمي، قم،  -

، ترجمه المیزان في التفسیر قرآن كريم، ترجمه سید محمد باقر موسوي ھمداني، قم، دفتر انتشارات __________ -

  .١٣٧۴اسالمي، 

  .١٣٨٢سیاسي در اسالم و ايران، چاپ چھارم، تھران، سمت،   قادري، حاتم، انديشه -

  .١٣٧٨ران، انتشارات خوارزمي،اچ، تاريخ چیست، ترجمه حسن كامشاد، چاپ پنجم، تھ. كار، اي  -

  .١٣۶٣لئونارد، ولفكانك، چرخشھاي يك ايدئولوژي، ترجمه ھوشنگ وزيري، چاپ دوم، تھران، نشرنو،  -

  .١٣۵٧لطفي، محمد حسن، ترجمه دوره آثار افالطون، تھران، انتشارات خوارزمي،  -

  .تاي، بيمصباح يزدي، محمد تقي، آموزش فلسفه، تھران، سازمان تبلیغات اسالم -

  .١٣٧٩الملل، ، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، تھران، شركت چاپ و نشر بین__________ -

  .١٣٨۶وچھارم، تھران، انتشارات صدرا،  ، چاپ سي)علیه السالم(مطھري، مرتضي، قیام و انقالب حضرت مھدي -

  .١٣٨۵، تھران، انتشارات صدرا، ١، فلسفه تاريخ، چاپ چھاردھم، ج __________ -

  .١٣٨۵، تھران، انتشارات صدرا، ١، فلسفه تاريخ، چاپ دوم، ج __________ -

  .١٣٧٠، فطرت، چاپ دوم، تھران، انتشارات صدرا، __________ -

  .١٣٨۵، ٢، فلسفه تاريخ، چاپ ششم، تھران، انتشارات صدرا، ج __________ -

  .١٣٧٨، تھران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ھلد، ديويد، مدلھاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، چاپ دوم -

  .١٣۵۶ھگل، گئورگ، عقل در تاريخ، ترجمه حمید عنايت، تھران، انتشارات دانشگاه صنعتي شريف،  -

  .اي بر فلسفه تاريخ ھگل، ترجمه باقر پرھام، چاپ اول، تھران، انتشارات آگاه ھیپولیت، ژان، مقدمه -

ر كلیدي در زمینه تاريخ، ترجمه محمدرضا بديعي، تھران، موسسه انتشارات امیركبیر، ھیوز، مارني، پنجاه متفك -

١٣٨۶.  

  مقاالت
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١۶ 
 

، مجله كارگزاران، »)مروري بر آراي آلوين تافلر، فرانسیس فوكوياما و ساموئل ھانتینگتون(سه قلوھاي استراتژيك « -

٢۵/۶/١٣٨۵.  

  .١٣٨١مه معصومه طاھري، مجله ھمشھري،، ترج»پايان تاريخ يا بازگشت تاريخ«آلن دوبنوا،  -

  .٩۵و  ٩۴، مجله كتاب ماه علوم اجتماعي، ش »آينده پسا انساني«گیتي پوزكي،  -

  .١٣٨٠، ترجمه عزت اهللا فوالدوند، مجله بخارا،»فوكوياما و پايان تاريخ«ي منت پیكارد، . ر. ه -

  .١٣٨٠، مجله ھمبستگي، »پايان تاريخ فوكوياما«فرانسیس فوكوياما،  -

، ترجمه علیرضا )ترجمه مقدمه كتاب پايان تاريخ و آخرين انسان(، »فرجام تاريخ و واپسین انسان«، __________ -

  .١٣٧٢، ٣و ٢طیب، مجله سیاست خارجي، ش 

  .١٣٨۵، ۶و  ١زاده، مجله خراسان، ش  ، ترجمه احمد عبداهللا»پس از پايان تاريخ«،__________ -

  .١٣٨٣، مجله رسالت، »اريخ و برخورد تمدنھاپايان ت«رضا قلم بین،  -

  .١٣٨٣، مجله سیاست روز، »پايان مردم ساالري«آيت قنبري،  -

  .١٣٨۶، ۵، مجله پويا، ش »ھايي براي جھاني شدن فرضیه«؛ احمد رھنمايي، ١٣٨۴كیھان، »» پايان تاريخ«گري،  جان -

  .٢۵/۶/١٣٨۶، جام جم، »پايان تاريخ و آينده دولت«كبري مجید بیگي،  -

  


