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 ١٩۶ هرامش – هزوح هاگپ

…………………………………….  

  تاريخ آغاز و انجام

  یزدانی مقدم احمد رضا

و به « توان يك فلسفه تاريخ مستفاد از سنت فلسفى قرآنى اسالمى داشت؟ آيا مى»در نوشته حاضر، پرسش ما اين است كه  

تاريخى را از انديشه فلسفى قرآنى حضرت عالمه طباطبايى، در آثار فلسفى و تفسیرى توان اين فلسفه  آيا مى»طور مشخص 

  )١(«ايشان استنتاج كرد؟

   

  مبانى فلسفى. الف 

توانیم از تاريخ يا فلسفه تاريخ سخن بگويیم كه پیش از آن، براى جامعه  تاريخ به معناى تحول و حركت جامعه است و زمانى مى 

اى در كار نیست و آنچه ھست، تنھا فرد است، آنگاه تاريخ، به معناى  ئل باشیم و اگر بگويیم جامعهھويت مستقل و واحدى قا

  .در كار نخواھد بود و فلسفه تاريخ نیز منتفى است« حركت جامعه»تحول 

وان ت خواھیم ببینیم كه آيا در سنت فلسفى خودمان و به طور مشخص، در انديشه فلسفى عالمه طباطبايى، مى حال مى 

  ).٢(مبنايى فلسفى و نظرى يافت كه بتواند، بنیاد تفكر جامعه شناختى و فلسفه تاريخى قرار گیرد يا خیر

ھاى نظرى و  دانند كه برخى، ھر گونه تفكر جامعه شناختى در سنت فلسفى اسالمى را نفى و بنیان آشنايان با اين مباحث مى 

بنابراين، موضوع قابل توجه، با . اند معه و حتى توجه به آن عقیم دانستهفلسفى سنتى را از درِك حقیقت و شخصیت مستقل جا

  .اھمیت و تعیین كننده است و تاكنون به خصوص از حیث نظرى و فلسفى، كمتر به آن پرداخته شده است

چنان كه خواھیم ، بحثى در باب وحدت و كثرت دارد كه «اصول فلسفه و روش رئالیسم»عالمه طباطبايى در مقاله دوازدھم كتاب  

ديد، اين بحث و نتايج آن در اين مقاله محصور نمانده، بلكه در ديگر مباحث فلسفى ايشان، از جمله در مقاالت دھم و ششم ھمان 

بنابراين نخست اين دو مفھوم را از ديدگاه فلسفى عالمه . كتاب و به طور وسیع، در تفسیر شريف المیزان به كار گرفته شده است

  .دھیم مورد بررسى قرار مىطباطبايى 

   

  وحدت و كثرت. يكم 

و نیز « ھاى بسیارى در جھان ھست پديده»كنیم كه  از نظر عالمه طباطبايى، ما با رسیدگى به ادراكات و افكار خود، تصديق مى 

  .ھا يا آحاد پیدا شده است ھمان بسیار يا كثیر، از يكى  كنیم كه تصديق مى

  ).٣(كنیم كه اين دو مفھوم در خارج مصداق دارند و موجودند رت را ادراك و تصديق مىبنابراين، مفھوم وحدت و كث 

از غیر جھت  واحد يا از اجزاى مختلفه مركب است؛ يعنى كثرتى»گردد كه  سپس در بحث از انقسامات وحدت و كثرت متذكر مى 

  )۴.(«وحدت دارد؛ مانند يك نوزاد انسان يا مركب از كثرت نیست

عالمه طباطبايى امر واحد، ممكن است مركب از كثرت باشد يا اينكه مركب از كثرت نباشد و چنانچه از   در تبیین فلسفىبنابراين  

زند، زيرا وحدت امر واحد از جھتى ديگر و متفاوت با جھت  كثرت فراھم آمده باشد، وجود اين كثرت به وحدت امر واحد صدمه نمى

  .كثرت در آن است

دھد كه فرد انسان را كه فراھم آمده از اجزاى فراوانى است، فرد واحد به شمار آوريم؛ ھمچنین بتوانیم  ه مىچنین تحلیلى اجاز 

  .جامعه را كه فراھم آمده از افراد انسانى است، امر واحد دانسته به عنوان امر واحد آن را مورد مطالعه و بررسى قرار دھیم

   

  حركت. دوم 

عالمه طباطبايى در مقاله دھم، . ى تبیین فلسفه تاريخ مورد توجه قرار دھیم، موضوع حركت استموضوع ديگرى كه الزم است برا 
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  :كند را تحلیل مى  در بحث از حركت، نخست حركت مكانى

حركت مكانى جسمى اين است كه نسبت مكانى جسم، صفت تبدل و رسیدن به خود گیرد؛ به نحوى كه اگر امكان واحد را با » 

  ).۵(«باشد) با حفظ وحدت(و لحظه زمانى بسنجیم، مكان در لحظه اول غیر از مكان در لحظه دوم حفظ وحدت در د

ھر تغییر تدريجى كه »: دھد سپس اين تحلیل را به ھمه موارد حدوث تغییرات جسمانى و تغییر در احوال جسم مادى توسعه مى 

  ).۶(«دھد، حركت است براى جسم، در يكى از صفات و احوالش دست مى

، آنھا نیز مشمول «شوند ھاى جوھرى باشد كه روزى معدوم بوده و روزى موجود مى حال اگر جھان ماده يك سلسله صورت» 

؛ يا به عبارت «حركت در ھمه شئون جھان طبیعت حكمفرما است»: توان يك قانون كلى را دريافت تعريف حركت بوده، از اينجا مى

  )٧.(«جھان طبیعت مساوى است با حركت»: ديگر

  :كند در ادامه عالمه طباطبايى نسبت حركت و تكامل را تحلیل مى 

ھمان فعلیتى است كه جسم در محیط فعالیت خود به آن نائل ] نیز[تكامل، پذيرفتن و به خود گرفتن كمال است و كمال » 

حركت امكان جزء بعد را داشته، ، بنابراين مفھوم حركت قابل انطباق بر معنى تكامل است، زيرا ھر جزء از اجزاى )٨(«شود مى

فعلیت آن را كه كمال ھمان جزء است و با فرا رسیدن وجود آن فعلیت، حركت خاتمه يافته و فعلیت ياد شده جاى قوه را خواھد 

  ).٩(گرفت و اين فعلیت ھمان غايت و آرمان حركت است

: دھد گیرد و آن را چنین توضیح مى ى مىسپس حضرت عالمه طباطبايى مباحث گذشته را در حركت عمومى جھان طبیعت پ 

دھند كه  ، يك آمیزش وجودى دارند كه به واسطه آن، ھمگى يك واحد پھناورى را تشكیل مى...موجودات جوھرى جھان طبیعت »

افله بزرگ، بالذات متحرك است و خواص و اعراض نیز كه از وجود آن بیرون نیستند، به طفیل و تبع وجود آن در تبدل بوده؛ مانند يك ق

  ) ١٠.(«پیوسته در راه تكامل در جريان بوده، به سوى مقصد نھايى خود روان است

  :براين اساس 

  .در جوھر و ذوات انواع طبیعى حركت ھست. ١ 

شوند، به تبع جوھرشان  ھاى عنصرى و مركبات، در عین حال كه ساكن ديده مى اعراض و خواص انواع خارجیه، مانند نوع. ٢ 

  .اند متحرك

ھر پديده جوھرى يك قطعه مخصوصى است از اين حركت پھناور كه از پديده پیش از خود و پس از خود به حسب واقع گسسته . ٣ 

كنیم؛ درست مانند قطعات زمان كه با تاريكى و روشنى روز و شب  و جدا نیست؛ اگر چه ما آن را يك موجود جدا از ديگران فرض مى

  .آيند؛ در حالى كه يك حركت ممتد و متصل بیش نیستند مىاز ھمديگر جدا شده، به شماره 

  .ھاى محسوس، مانند حركت مكانى را با مالحظه حركت جوھرى، بايد از قبیل حركت در حركت پذيرفت حركت. ۴ 

شدن  يعنى با پیدا. چون ھر حركتى غايتى دارد، آرامش و سكون اين حركت جوھرى نیز با فعلیت پیدا يافتن امكان جسم است. ۵ 

  ).١١(در نتیجه تجّرد از ماده غايت حركت جوھرى است. است) جوھر مجرد از ماده و حركت(جوھرى ثابت 

جھان طبیعت در  تا اينجا با تبیین عالمه طباطبايى از مفھوم حركت آشنا شديم و ديديم كه بر اساس نظريه حركت جوھرى تمامى 

  .و يكپارچه حركت است و جز حركت نیستاست با حركت   حركت بوده، بلكه جھان طبیعت مساوى

  .گیرد انجام مى« ادراكات اعتبارى»حداقل بخشى از اين حركت عمومى جھان طبیعت، از طريق مكانیزم  

   

  ادراكات اعتبارى. سوم 

عبیرات به كار ت. گیرد تر حركت جا مى اى در باب ارادى و اختیارى است كه در درون يك نظريه عمومى نظريه ادراكات اعتبارى نظريه 

رفته در مقاله ادراكات اعتبارى، بلكه اساس اين مقاله و بحث از مكانیزم اعتبار سازى و نقش و تأثیر اعتبار در جھان خارج، ھمگى 

، به اينكه اعتباريات مبحثى در ارتباط )١٣(«الدنیا االنسان فى»و ) ١٢(«االعتباريات»ھاى  در رساله. مباحث مربوط به حركت ھستند

در اثر احساسات درونى خويش كه مولود يك ... ممكن است انسان يا ھر موجود زنده ديگر »: حركت است، تصريح شده است با

اش است، يك رشته ادراكات و افكارى بسازد كه بستگى خاص به احساسات  سلسله احتیاجات وجودى مربوط به ساختمان ويژه

نام برده را رفع كند و با بقا و زوال و تبدل عوامل احساسى يا نتايج مطلوبه، زايل و مزبور داشته به عنوان نتیجه و غايت، احتیاجات 
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  ).١۴(«متبدل شود و اينھا ھمان علوم و ادراكات اعتبارى ھستند

 اعتبارى را براى دريافت ھاى سازمان فكر و اعتبار با سازمان طبیعت و تكوين در ارتباط است و اين طبیعت انسانى است كه انديشه 

  ).١۵(آورد تا از راه آنھا به ھدف و مقصد طبیعى و تكوينى خود برسد خواص و آثار خود به وجود مى

  :كند عالمه طباطبايى بر اساس اجزاى اين رابطه سه پرسش طرح مى 

  اند؟ ادراكات و افكار اعتبارى چگونه. ١  

  ارتباط ادراكات و افكار اعتبارى با طبیعت چه نوع ارتباطى است؟. ٢  

  )١۶(ارتباط ادراكات و افكار اعتبارى با آثار طبیعت چگونه است؟. ٣  

  :پردازد ھا مى حضرت عالمه طباطبايى در سه بخش به پاسخ اين پرسش 

  )٢پاسخ پرسش (ريشه اعتباريات و آغاز پیدايش آن . يكم 

  )١پاسخ پرسش (ھاى اعتباريات و انقسامات آن  شاخه  .دوم 

  ) ١٧)(٣پاسخ پرسش (با حقايق مترتبه بر آنھا  ارتباط اعتباريات  .سوم 

، )١٨(ھاى جھان به تناسب قوا، ابزار، وسايل و تجھیزات طبیعى كند كه پديده عالمه طباطبايى در بخش نخست چنین تحلیل مى 

كارھا و   باشد، يعنىيابد؛ حال اگر اين پديده، يا موجود فعاله علمى  دھند و اين افعال به مواد خارجى تعلق مى افعالى انجام مى

ھاى علمى مواد  ھاى ادراكى افعال خود و صورت افعال خود را با ادراك و فكر انجام دھد، بايد به تناسب و اقتضاى قواى فعاله صورت

  ).١٩(متعلَّق افعال را داشته باشد و روابط خود را با آنھا را بداند

اكات و افكار اعتبارى با آثار طبیعت كه از طريق آن ادراكات و افكار ظھور مى عالمه طباطبايى در بخش سوم مقاله، درباره ارتباط ادر 

يابند، نظر مى دھد كه انسان از طريق علوم و ادراكات اعتبارى، خود را به حقايق كمالى، يعنى خواص واقعى خود ارتباط داده و 

  ).٢٠(ورزد استكمال مى

   :تحلیل عالمه طباطبايى مبتنى بر اين نظريات است 

  .در جھان مادى ھر موجودى داراى فعالیت در دايره ھستى خود است. ١ 

  .فعالیت ھر موجودى متناسب و ماليم دستگاه وجودى اوست. ٢ 

اين فعالیت به واسطه حركتى است كه موجود فعال انجام داده، به غايات حركات كه كمال او است، نايل شده و ھستى خود . ٣ 

  .د او نیز با حركت جوھرى متحرك استكند، بلكه وجو را تكمیل مى

  .دھند استكمالى را از راه علم و فكر انجام مى  اين فعالیت و حركت) ٢١(گروھى از موجودات. ۴ 

  ).٢٢(علمى كه مستقیمًا و بى واسطه، وسیله استكمال انسان و ساير حیوانات است، علم اعتبارى است؛ نه علم حقیقى. ۵ 

است، به طور وسیع و عمیق، به كارگیرى ھمین مبانى فلسفى را در مباحث تفسیرى  ى قرآنىدر بخش بعدى كه بررسى مبان 

  .خواھیم ديد حضرت عالمه طباطبايى

   

  مبانى قرآنى. ب 

توان  در بخش گذشته، ديديم كه فلسفه تاريخ در سنت فلسفى اسالمى، قابل طرح است و براساس بحث وحدت و كثرت، مى 

گیريم و اينكه آيا  در اين بخش ھمین ايده را در سنت تفسیرى پى مى. وجود واحد و مستقل سخن گفت براى جامعه و تاريخ، از

  .مطالب گذشته در سطح انديشه فلسفى باقى مانده يا در سطح و مرتبه تفسیر قرآن كريم نیز راه يافته است

قرار گرفته يا  یرى است كه تحت تأثیر سنت فلسفىدر اينجا اين پرسش نیز به طور جداگانه قابل تأمل است كه آيا اين سنت تفس 

  .اند و سنت تفسیرى بوده و اين ھر دو از يكديگر تأثیر پذيرفته  اين دست مباحث، حاصل تعامل میان سنت فلسفى

فلسفى دھد، معارف قرآن كريم در ارتقاى انديشه  توان شواھدى ارائه كرد كه نشان مى كنیم كه مى تنھا به اين اشاره بسنده مى 

  .داشته است ور ساختن آن، نقش جدى و مايه

   

  جامعه و تاريخ. يكم 
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و از جمله ديدگاه ) ٢۴(شمارد ھاى اخالقى را بر مى ، مسلك)٢٣(در تفسیر شريف المیزان، در بحث از اخالق  عالمه طباطبايى 

  :كند استدالل مى دھد و در مقابل چنین مورد بررسى قرار مى) ٢۵(ماتريالیسم تاريخى را در باب اخالق

  .ھر موجودى از موجودات عینى خارجى داراى شخصیت خاص خود است 

  .وجود خارجى عین شخصیت مستقل آن وجود است 

گیرد، ناگزير داراى امتداد و منقسم به حدود و قطعات است و  موجود خارجى، از آنجا كه تحت قانون تغییر و حركت عمومى قرار مى 

  ).٢۶(با يكديگر تغاير دارند، با موجود خارجى مرتبطاند در عین اينكه اين قطعات

  .انسان موجود طبیعى و داراى احكام و خواص است 

  .حركت امر واحد شخصى است 

  .آنچه خلق شده فرد انسانى است 

ا تالش او براى اى تجھیز شده كه ب يابد، به گونه از آنجا كه فرد انسان، نیازمند كماالتى است كه به تنھايى بر آنھا دست نمى 

  .پس فرد انسان مقصود اول و بالذات خلقت است و جامعه مقصود ثانوى و بالتبع. استكمال در ظرف جامعه مناسب است

اى از قطعات وجود متبدل او، با  يابد و ھر قطعه فرد انسان موجود شخصى واحد و در حركت است و به سوى كمال تحول مى 

  .ھمه او داراى طبیعت سیال است كه در مراحل تغییرات، به صورت واحد شخصى محفوظ استبا اين . قطعات ديگر متغاير است

در ضمن فرد انسان، طبیعِت نوعى انسان نیز وجود دارد كه با فرد فرد انسان محفوظ است و با توالد و تناسل حفظ شده و متوجه  

  ).٢٧(كمال نوع است، چنان كه فرد انسان نیز متوجه كمال فردى خود است

جامعه از آغاز حركت . جامعه نیز به مانند فرد انسان و طبیعت، نوعى انسان است و با حركت و تبدل او متحرك و متبدل است 

ھاى مستقل جامعه با  اى داراى شخصیت مستقلى است و شخصیت شود و ھر قطعه داراى وحدت است و به قطعات تقسیم مى

  .يابد نه كه جامعه با طبیعت انسانى وجود مىيابند؛ ھمان گو ھاى انسانى وجود مى شخصیت

  ).٢٨(است از آنجا كه جامعه از احكام طبیعت انسان و خواص اوست، پس مطلق جامعه انسانى نیز از خواص نوع انسانى 

  ).٢٩(گیرد را نتیجه مى« قبح رذايل»و « ُحسن اصول چھارگانه فضائل»و « ُحسن و قبح»اين بحث،   در پايان  عالمه طباطبايى 

يا [ توان ديد، استدالل ايشان مبتنى بر ھويت و شخصیت مستقل جامعه و حركت و تحول جامعه در طول زمان  ھمان گونه كه مى 

  .و اصول ثابت آن است] ھمان تاريخ 

تقل عالمه طباطبايى در جاى ديگر، در بحث از پیدايى و پیوندھاى جامعه اسالمى، اجتماعى بودن انسان و وجود و ھويت مس 

شود و در طى مباحث  جامعه، لحاظ اين وجود و ھويت مستقل در قرآن كريم، و بنا نھادن اساس تقواى دينى بر اجتماع را يادآور مى

  :دھد كه مفصلى، چنین نظر مى

  .كرد انسان نوعى اجتماعى است و ھمواره در حال اجتماع زندگى مى 

كى انسان، ھمواره با تكامل انسان، در كماالت مادى و معنوى او كمال ھاى روحى و ادرا جامعه انسانى، مانند ديگر ويژگى 

  ).٣٠(يابد مى

كند و فوائد و  آورد و میان آنھا ھمبستگى ايجاد مى اند، جمع مى صنع و ايجاد الھى نخست اجزاى ابتدايى را كه داراى آثار و خواص 

  .ورد؛ مانند وجود خود انسان كه از اجزاى گوناگون فراھم آمده استآ ھاى جديدى، عالوه بر فوائد اجزا، از آنھا به وجود مى ويژگى

انجامد و اين وجود و ھويت جديد، مناسب  ديگرى، يعنى جامعه، مى] و ھويت [ رابطه حقیقى میان فرد انسان و ديگران به وجود  

  .يابد ى از وجود و خواص وجود تّكون مىا بنابراين در جامعه گونه. با وجود، قوا، خواص و آثار اشخاص تشكیل دھنده جامعه است

و به دلیل ) ٣١(به ھمین دلیل قرآن كريم براى امت، وجود، اجل، كتاب، شعور، فھم، عمل، طاعت و معصیت، اعتبار كرده است 

اع نھاده تأثیر جامعه در فرد انسان، اسالم از جھت اھتمام به تربیت انسان، احكام و به طور خالصه تقواى دينى را براساس اجتم

  ).٣٢(است

تا اينجا ديديم كه در انديشه تفسیرى عالمه طباطبايى، به مانند مبانى فلسفى ايشان، جامعه وجود و ھويت و تحول و تكامل  

  .مستقل خود را داراست

انند فرد توان مسیر خاص حركت مستقل جامعه را در تاريخ دريافت و به دست آورد كه جامعه نیز به م گرچه تا ھمین مقدار مى 
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انسان، حركت و تكامل خاص خود را داشته و تاريخ انسان آغاز و انجام خود را مستقل از آغاز و انجام انسان دارد، اما براى نشان 

در اين مباحث از . دھیم دادن تصريح عالمه بر آغاز و انجام تاريِخ جامعه انسانى، مباحثى را در اين زمینه مورد بررسى قرار مى

ھا و ابزارھاى حركت، و تكامل جامعه در تاريخ اشاره شده است؛  ، به مثابه حداقل يكى از مكانیزم«دراكات اعتبارىا»جمله به 

  .ھمچنین اين نظريه بنیادى براى ورود به مباحث نبوت قرار گرفته است

الت مھدوى، مبتنى بر ھمین ، مانند عد)السالم علیه(قابل توجه اينكه دست كم تحلیل برخى ابعاد حكومت جھانى مھدى موعود  

  .نظريه است

   

  آغاز تاريخ . دوم 

و اين نوع را آمیخته از ) ٣٣(دھد كه اين نسِل انسان را خداى تعالى از زمین آفريد تحلیل عالمه طباطبايى از آيات قرآن نشان مى 

ى اين نوع سنخ وجودى اختیار كرد كه ارتباط برا] ٢[و ) ٣۵(شعور و قوه ادراك و فكر نھاد] ١[و در اين نوع ) ٣۴(بدن و روح خلق كرد

و اين دو، يعنى قوه فكر و ادراك و رابطه تسخیر با ديگر موجودات، علوم و ) ٣۶(تواند از ھر چیز سود برد پذيرد و مى با ھر چیز را مى

بردن و حفظ وجود و بقاى براى ورود به مرحله تصرف در اشیا و موجودات خارجى را براى سود ) يا علوم عملى(ادراكات اعتبارى 

و خداى سبحان اين علوم و ادراكات اعتبارى يا علوم عملى را به انسان الھام كرد تا او را براى ورود به مرحله ) ٣٧(انسان نتیجه داد

و اين ھدايت عامه براى ھر موجوِد مخلوقى به سوى كمال وجودى و سوق دادن ) ٣٨(عمل و تصرف در جھان ھستى آماده سازد

  ).٣٩(خود است؛ حال داراى شعور باشد يا نباشد  حفظ وجود و بقاى به فعل و عمل، براىاو 

دھد، فجور و تقوا با  كه نشان مى) ۴٠(«و نفس و ما سواھا فالھمھا فجورھا و تقويھا»: در خصوص انسان نیز خداى تعالى فرمود 

  ).۴١(اند الھام فطرى الھى براى انسان معلوم

گیرى  از ھر آنچه بھره] استخدام[گیرى  ادراكات اعتبارى، تصديق انسان به اين است كه واجب است بھرهاز جمله اين علوم و  

از آن در طريق كمال ممكن است و به اين گونه انسان به تصرف در ماده، نبات و حیوان و حتى ھم نوعان خود ] استخدام[

  ).۴٢(آغازد مى

] گیرى استخدام و بھره يعنى[خواھد  خواھند كه او از آنان مى مانند اويند و از او ھمان مىاينكه از آنجا كه ساير ھم نوعان او نیز به  

برد، آنان نیز از او سود برند و اين حكم به وجوب اتخاذ مدينه و  دھد، آن مقدار كه از آنان سود مى كند و رضا مى ، با آنان مصالحه مى

ھا و روابط  اى كه ھر ذى حقى به حق خود برسد و نسبت اع است؛ به گونهاجتماع تعاونى است كه حكم به لزوم استقرار اجتم

  ).۴٣(متعادل گردد و اين ھمان عدل اجتماعى است

قدرت يابد،  حكم به اجتماع مدنى و عدل اجتماعى، از استخدام و اضطرار ناشى شده و به ھمین دلیل ھرگاه انسانى بر ديگرى 

  ).۴۴(كند شود و قوى آن را در حق ضعیف رعايت نمى ى ضعیف مىو حكم عدل اجتماع  حكم اجتماع تعاونى

در حالى كه اگر عدل اجتماعى اقتضاى اولى طبع انسانى بود، بايد غالب بر اجتماعات و شئون اجتماعى عدالت و تشريك  

  ).۴۵(شود مساعى و رعايت تساوى باشد؛ حال آنكه خالف آن مشاھده مى

نسان، به ضمیمه تفاوت میان افراد، از نظر خلقت و منطقه زندگى، عادات و اخالق به تفاوت از گیرى در ا قريحه استخدام و بھره 

انجامد كه به اختالف و انحراف از عدل اجتماعى منتھى شده، ھرج و مرج و ھالك انسان و فناى فطرت و  نظر قوت و ضعف مى

  ).۴۶(بطالن سعادت را در پى خواھد داشت

آورد و تشريع جعل قوانین كلى است كه عمل به آنھا، رفع اختالف و رساندن ھر ذى  تشريع را پديد مى ظھور اين اختالف نیاز به 

  ).۴٧(حقى به حق خود را در پى دارد

  :راه امروزى براى قوانین اجتماعى دو گونه است 

سان باشند و ھر فردى با الغاى اجبار اجتماع به پیروى از قوانین موضوعه، تا مردم در حق حیات شريك بوده، در حقوق يك. يكم 

  .معارف دينى از توحید و اخالق به كمال زندگى شايسته خود نايل گردد

اجبار اجتماع به پیروى از قوانین، ھمراه با تربیت اخالقى مناسب و احترام به قوانین با الغاى معارف دينى در تربیت . دوم 

  ).۴٨(اجتماعى
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اى است كه در حال رفتن به سوى شھرى دور است و به اندازه كافى توشه و لوازم راه  قافله مثل مردم در سلوك اين دو راه، مانند 

... ناموسى، دزدى، غصب و كند و به اندك زمانى اختالف، قتل، ضرب، بى اين قافله در يكى از منازل راه توقف مى. را به ھمراه دارد

  .ظ جان و مال خود بیابندحف كنند تا راھى براى پس اجتماع و مشورت مى. گیرد در مى

مندى به حسب وزن اجتماعى باشد، و تنھا ھمین منزل است و ھر  مند شويد و بھره به اشتراك از اين كاالھا بھره: گويد مى  يكى 

  .كه تخلف كند، بايد سیاست شود

مت و عطوفت و شھامت و فضیلت ايد و با رح قانونى براى رفع اختالف وضع كنید، بر ھمان اساس كه آفريده شده: گويد ديگرى مى 

  . مندى از كاالھاى موجود شراكت كنید و تنھا شمايید و ھمین منزل رفتار كنید و در بھره

كنند و از اينكه قافله در حال سفر است، غفلت دارند؛ حال آنكه بر مسافر واجب است در ھمه احوال، وطن خود و  ھر دو خطا مى 

  .غايت سفر را در نظر داشته باشد

از اين كاالھا به كفايت اين شب بھره گیريد و از آن براى راه پیش رو، و آنچه در وطن و : گويد سومى از اين میان به درستى مى 

  .مقصدتان نیاز است، توشه برگیريد

را براساس  از ھمین رو، خداى سبحان شرايع و قوانین را براساس توحید، اعتقاد، اخالق و افعال وضع كرد؛ به عبارت، ديگر تشريع 

  ).۴٩(وضع كرد... تعلیم مردم و آگاھاندن آنان به حقیقت امرشان از مبدأ و معاد و

دھد كه اختالف در معاش و امور حیات، نخستین بار با دين رفع شد و اگر قوانین  خداى تعالى به ما خبر مى) ۵٠(در آيه شريفه 

  .غیردينى نیز در كار است، به تقلید از دين گرفته شده است

سركشى و  دھد كه اختالف در خود دين پیدا شد و اين از سوى عالمان به كتاب الھى و از روى سپس خداى تعالى به ما خبر مى 

  ).۵٢)(۵١(ظلم بود

ھمچنین در آيه شريفه، خداى تعالى از بعثت انبیا ياد كرد، زيرا تعبیر به بعثت كه به معناى برخاستن از خواب و ماندن و مانند آن  

با حال انسان اولى كه حال خمود و سكوت است، مناسب است؛ به عالوه بعثت و انزال كتاب، بیان حق براى مردم و  است،

آگاھاندن آنان به حقیقت امر وجود و حیاتشان است و خبر دادن به آنان كه مخلوقان خدايند و سالك سوى خدا و براى روزى بزرگ 

یرند كه حقیقتى جز بازى و غرور ندارد، پس واجب است كه اين زندگى و افعال و لوازم خیزند و اكنون در منزلى از منازل س بر مى

  ).۵٣(آن را رعايت كنند و به ياد داشته باشند كه از كجايند و در كجايند و به سوى كجايند

   

  عقل و وحى در آغاز تاريخ 

باط دارد؛ از اين جھت كه در آن علوم و احوالى را تثبیت مواد دينى از معارف اعتقادى و احكام اخالقى و عملى با نفس انسانى ارت 

اند كه طريق آن را به سوى سعادت يا  ھايى براى نفس انسانى انجامد و اين علوم و ملكات، صورت كند كه به ملكات راسخ مى مى

  .كنند شقاوت و ُقرب و بعد از خداى سبحان تعیین مى

كند كه او را به آنچه براى او نزد خداى  عتقادات حقه، براى خود كماالتى كسب مىبنابراين، انسان به واسطه اعمال صالحه و ا 

ھايى كسب  پیوندد و به واسطه اعمال ناصالح و عقايد باطل، براى خود صورت سبحان از ُقرب و رضوان و جنان آماده شده، مى

  ).۵۴(انجاماند نیا، او را به ھالكت و آتش مىھاى فانى آن پیوند دارند و پس از مفارقت د كند كه تنھا به دنیا و زينت مى

ھا، براى نفس انسانى است كه در طريق استكمال واقع است و انسان نوع حقیقى است؛ يعنى موجود و حقیقى  اين صورت 

ند و ھاى وجود بخشنده به موجودات، به آنھا قابلیت رسیدن به كمال نھايى را عطا مى كن است كه آثار وجودى عینى دارد و علت

واجب تعالى افاضه او تام است؛ بنابراين واجب است كه براى ھر نفس مستعدى آنچه مناسب اوست از كمال، افاضه كند و قواى 

شود، اگر داراى صفات حسنه و ملكات فاضله باشد يا آنچه شقاوت نامیده  او را به فعلیت برساند؛ از كمالى كه سعادت نامیده مى

ھا از طريق افعال اختیارى از اعتقاد صالح و فساد و خوف و رجا و  باشد و از آنجا كه اين ملكات و صورتشود، اگر داراى رذايل  مى

شود، واجب است كه اين افاضه، به دعوت دينى با تبشیر و انذار و ترساندن و تطمیع  رغبت به منافع و ترس از ضرر ناشى مى

به شقاوتشان برساند و دعوت نیازمند دعوت كننده است كه او نبى مبعوث از شان و ظالمان را  ھمراه باشد تا مؤمنان را به سعادت

  .سوى خدا تعالى است
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خواند، عقل عملى حاكم به ُحسن و قبح است و اين عقل مقدمات حكم خود را از احساسات باطنى  و عقلى كه به سعادت مى 

و اين احساس فطرى به اختالف ) ۵۵(اند شھوى و غضبىگیرد و احساسات بالفعل در آغاز حال انسانى ھمان احساسات قواى  مى

توان در حال انسان مشاھده كرد  رساند، چنان كه مى انجامد، بنابراين عقل عملى در اين مرحله انسان را از قوه به فعل نمى مى

اينكه عقل و فطرت در آنان  گردد؛ با كه ھر قوم و فردى كه تربیت صالحه را از دست داد، به اندك زمانى به توحش و بربريت باز مى

  ).۵۶(نیاز نیست موجود است، پس انسان از تأيید الھى با نبوت كه عقل را يارى رساند، بى

   

  حقیقت وحى و نبوت 

حقیقت نبوت امرى خارج از انسانیت و كمال او نیست، بلكه كمالى نظرى براى انسان است كه در اين نوع، به وديعه نھاده شده  

ص و ادراكى مخصوص است كه در حقیقت انسان مكمون است؛ گرچه جز آحادى از نوع انسان كه ھدايت الھى است و شعورى خا

برند؛  غیربالغ به آن راه نمى ھاى چنان كه انسان بالغ آگاه به امر نكاح است و انسان. يابند آنان را شامل شده باشد، به آن راه نمى

  ). ۵٧(اند و آگاھى به نكاح نیز مرتبط با فطرت انسانى است سانى مشتركھاى بالغ و نابالغ در فطرت ان ھر چند انسان

گیرد، غیر آن چیزى  بايد توجه داشت كه آگاھى وحیانى غیر از آگاھى فكرى است؛ يعنى نتايجى كه انسان از مقدمات عقلى مى 

اند و اين ھمان است كه پژوھشگران در  تدارد و اين دو نوع آگاھى، از يكديگر متفاو است كه از طريق آگاھى وحیانى دريافت مى

  ).۵٨(خوانند مى« آگاھى باطنى»ھاى روان انسانى آن را  ويژگى

مى « و نبوت وحى»ھاى وجودى او به نیاز به  ھاى انسان و ويژگى با تحلیل نظرى وجود و آگاھى« آغاز تاريخ»ھمان طور كه ديديم،  

  .گشايد راه انسان به مقصد و غايت نھايى خلقت را مى اى ھدايت الھى است كه وحى و نبوت گونه. انجامد

  

  انجام تاريخ. سوم 

توان از  توان پرسید كه مقصد حركت و تكاپوى انسان و جامعه انسانى كدام است؟ پاسخ آن را نیز مى با نگاھى فلسفى مى 

  .بخش نخست اين پژوھش، در باب مبانى فلسفى پى گرفت

كدام  غايت حركت و سیر استكمالى انسان و جامعه انسانى  توان پرسید كه نھايت و آنى مىدر اينجا با نگاھى تفسیرى و قر 

  است؟

الزم ياد آورى است كه طرح پرسش به اين صورت، به اين دلیل است كه اين سیر استكمالى ، از يك سو، از آن فرد انسان است و  

كند، زيرا ھمان  يگر، جامعه نیز در طريق حركت و استكمال سیر مىانسان در اين حركت و تكاپو خويش را در نظر دارد و از سوى د

ترين چیز در نزد انسان، از نظر طبیعت انسانى،  گونه كه گذشت، عالوه بر شخصیت و ھويت مستقل جامعه، بايد دانست كه مھم

و بسیار دشوار است كه كند  مى   خود فردى اوست؛ اما سعادت شخص مبنى بر صالح ظرفى اجتماعى است كه او در آن زندگى

از ھمین رو، اسالم در اصالح . يك فرد در يك جامعه فاسد كه شقاوت از ھر طرف او را برگرفته است، رستگار گردد و شكوفا شود

ھاى دينى، حتى عبادات، از نماز، حج و روزه را تا حد ممكن  جامعه چنان اھتمام ورزيده كه مانند ندارد و دستورھا و آموزه

  ).۵٩(قرار داد  اجتماعى

رسد و به خواست خود  انجامد كه نوع انسانى به غايت خود مى كاوش عمیق در احوال موجودات جھان آفرينش به اين نتیجه مى 

تعالى، طبق ھمین نظر، در  گردد و آن كمال، ظھور حقیقت اسالم در دنیا و برعھده گرفتن امر جامعه انسانى است و خداى نايل مى

  ).۶١)(۶٠(داده استكتاب خود وعده 

شود و عاقبت از آن تقواست، زيرا در فطرت نوع انسانى، طلب سعادت حقیقى نھاده  بنابراين، دين حق در نھايت بر دنیا غالب مى 

شده و اين سعادت حقیقى، قرار گرفتن بر سرير حیات روحى و جسمى در يك حیات اجتماعى و دادن حظ و بھره نفس انسانى از 

گويیم، غايت  اخروى است و اسالم كه دين توحید است، چنین دينى است؛ اسالم به معنايى كه از آن سخن مىسلوك دنیوى و 

. نوع انسانى و كمال اوست كه انسان به صورت غريزى متوجه آن است؛ حال آگاھى تفصیلى به اين امر داشته باشد يا خیر

اع متوجه غايات مناسب وجود خوداند و نظام خلقت آنان را به اين راه دھد كه اين انو ھاى قطعى در انواع مخلوقات نشان مى تجربه

  ).۶٢(نیست راند و انسان نیز از اين حكم كلى مستثنى مى
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عدالت، غايت و نھايت سیر استكمالى انسان و جامعه انسانى در تاريخ و در اين دنیا، مراحل و   ظھور حق و حقیقت و برقرارى 

السالم و رجعت و قیامت را به ترتیب، سه مرحله و  وان سه مرحله و مرتبه ظھور مھدى موعود علیهت مراتب گوناگونى دارد و مى

  .مرتبه انكشاف حق و عدالت در سیر استكمالى انسان و جامعه انسانى و در فرجام تاريخ انسان بر شمرد

وارد شده است و ) السالم علیه(ظھور مھدى  ، به روز قیامت و نیز به رجعت و ھمچنین)۶٣(از امامان اھل بیت تفسیر برخى آيات 

  ).۶۴(گانه است اين نشان دھنده وحدت و سنخیت اين معانى سه

شود و ظاھر كتاب و  شود و تمامى اوھام فنا و آيات الھى به كمال ظاھر مى روز قیامت، ھیچ چیز حجاب از خداى سبحان نمى 

  ).۶۵(گردد ھى است، قبل از طلوع اين روز، از دنیا منقرض مىسنت اين است كه اين نسل بشر كه به آدم و زوجه او منت

نیز چنین ) السالم علیه(روز رجعت نیز از مراتب روز قیامت است؛ گرچه در ظھور آيات الھى از آن كمتر است و روز ظھور مھدى  

  .است؛ به جھت ظھور حق در آن روز به تمامى؛ گرچه به كمتر از روز رجعت

و اين اتحاد بر حسب « و روز قیامت] رجعت[روز ظھور و روز بازگشت: روزھاى خدا سه تاست»وارد شده كه از امامان اھل بیت  

حقیقت و اختالف به حسب مراتب؛ موجب تفسیر گونه گون امامان معصوم از بعض آيات به قیامت يا رجعت يا ظھور شده 

  ).۶۶(است

، شايد بھتر از ھر جاى ديگر در تفسیر شريف المیزان در تفسیر )السالم لیهع(تصوير انجام تاريخ را در مرحله و مرتبه ظھور مھدى  

اى است زيبا، براى آنان كه  و عده). ۶٧(در تحلیل عالمه طباطبايى، آيه مباركه سوره نور. آيه مباركه سوره نور بتوان مالحظه كرد

دھد و آنان را در  شايسته كه خاص آنان باشد، قرار مى ىا دھند كه خداى تعالى براى آنان جامعه ايمان آوردند و صالحات انجام مى

سازد تا خداى تعالى را عبادت كنند و  كند و خوف آنان را از كید منافق و مانع تراشى كافر به امن تبديل مى زمین جايگزين مى

  .چیزى را براى او شريك نگیرند

بنابراين مراد از كسانى كه ) ۶٨(پس از قوم ديگر بر آن است مراد از استخالف و جايگزينى در زمین، وراثت زمین و تسلط قومى 

اند كه خداى تعالى كافران و فاسقان آنان را ھالك كرد و مؤمنان خالص را  ھاى پیامبران گذشته اند، مؤمنان از امت قبل از آنان بوده

  ).٧٠)(۶٩(نجات داد، مانند قوم نوح، ھود، صالح و شعیب

اى كه بدون مانع،  در يك مكان است و كنايه از ثبات آن چیز به دور از زوال و اضطراب و تزلزل؛ به گونهتمكین چیزى، قرار دادن آن  

  .قادر به تأثیر اثر خود باشد

اين است كه دين در جامعه، بدون كفر و خوار شمارى عمل شود و اصول معارف آن، « تمكن دين»بنابراين در آيه شريفه، مقصود از  

منى مورد توجه قرار گیرد و مقصود از دينى كه خدا تعالى براى آنان پسنديده است، دين اسالم است و اضافه بدون اختالف و دش

  ).٧١(دين به آنان، به جھت بزرگداشت آنان و اينكه اين دين مقتضاى فطرت آنان است

يى است كه مؤمنان در صدر اسالم از ھا ، دشوارى«كند خوف آنان را به امن تبديل مى»مراد از خوف، در اين قسمت از كريمه كه  

، عبادت خالصانه «من نورزند در حالى كه مرا عبادت كنند و شريكى براى»و مقصود از اين بخش كه ) ٧٢(كشیدند كفار و منافقان مى

اى  جامعه اى كه ھیچ شرك آشكار يا مخفى در آن نباشد و به طور خالصه خدا تعالى جامعه آنان را به تعالى است؛ به گونه  خداى

و مراد عمومیت اخالص در عبادت و انھدام ھر كرامتى جز ) ٧٣(سازد كه جز خدا را عبادت نكنند و ربى غیر او نگیرند امن تبديل مى

  ).٧۴(كرامت تقواست

آنان زمین  مقصود از جايگزينى در زمین، به مانند كسانى كه قبل از آنان جايگزين گرديدند، پیدايش جامعة مؤمِن صالِح آنان است و 

ھاى گذشته و داراى قوت و شوكت، زمین را به ارث بردند و اين استخالف  برند، چنان كه كسانى پیش از آنان، از امت را به ارث مى

  ). ٧۵(و جايگزينى از آِن جامعة صالح آنان است؛ بى اينكه اختصاص به اشخاصى از آنان داشته باشد

آنان جامعة صالح  دھند وعده داده است كه براى ه ايمان آوردند و صالحات انجام مىحاصل بحث اينكه خداى سبحان به كسانى ك 

  خالص از كفر و نفاق و فسق قرار دھد و زمین از آن آنان باشد و در عقايد و اعمال آنان جز دين حق حكم نكند و در امنیت زندگى

  .ظالمانكنند؛ بى خوف از دشمن داخلى يا خارجى و آزاد از كید، ظلم و تحكم 

تا امروز تحقق نیافته و تنھا بر زمان ظھور مھدى ) ص(چنین جامعه طیب طاھرى، با اين صفات فضیلت و قداست از زمان پیامبر 

وارد شده؛ با اين توجه كه خطاب از آن ) ع(و امامان اھل بیت) ص(انطباق دارد، چنان كه در اخبار متواتر از پیامبر) السالم علیه(
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  ).٧۶(السالم نه تنھا براى وجود مقدس مھدى علیه جامعة صالح است؛

) ع(بن الحسین شود كه در مجمع البیان در ذيل آيه روايت عیاشى از على عالمه طباطبايى در بحث روايى از اين كريمه متذكر مى 

وعده براى آنان بر دست  اند و اين سوگند به خدا آنان شیعیان ما اھل بیت: را نقل مى كند كه آيه شريفه را قرائت كرد و فرمود

اگر از دنیا جز روزى »: فرمود) ص(گیرد و او مھدى اين امت است و او ھمان است كه رسول خدا مردى از ما اھل بیت انجام مى

كند تا مردى از خاندانم كه اسم او اسم من است، زمین را پر از عدل و قسط كند، چنان كه  باقى نماند، خدا آن روز را طوالنى مى

  .روايت شده است) علیھماالسالم(و مانند اين روايت از امامان ھمامان باقران صادقان « از ظلم و جور گرديدپر 

دھند، پیامبر و اھل بیت او  بنابراين مراد از كسانى كه ايمان آوردند و صالحات انجام مى: گويد در مجمع البیان پس از نقل روايت مى 

  .است) علیھم الصالة و السالم(

كسانى كه ايمان آوردند و صالحات انجام »شود كه دانستى مراد از  مه طباطبايى پس از نقل گفتار مجمع البیان يادآور مىعال 

اند و  سوگند به خدا آنان شیعیان ما اھل بیت»: فرمود) ع(عام است و روايت بر بیش از اين داللت ندارد، زيرا كه حضرت« دھند مى

  ).٧٧(«...گیرد دى از ما اھل بیت انجام مىاين وعده براى آنان بر دست مر

و واليت ) السالم علیه(بنابراين، اين كريمه ناظر به جامعه و غايت سیر استكمالى آن است و اين وعده الھى با ظھور مھدى موعود  

  .يابد آن جناب تحقق مى

   

  سخن پايانى 

  :د، را چنین بدانیماگر سه پرسش اساسى را كه فلسفه تاريخ بايد به پاسخ آنھا بپرداز 

  )ھدف(رود؟  تاريخ به كجا مى. ١ 

  )مكانیسم حركت؛ محرك(رود؟  چگونه مى. ٢ 

  )٧٨)(مسیر و منازل برجسته حركت(رود؟  از چه راھى مى. ٣ 

م تاريخ مانند تمامى جھان خلقت، صیرورت الى اهللا دارد و پايان تاريخ، ھنگا: توان گفت در اين صورت در پاسخ پرسش نخست مى 

ھاى مربوط به انسان، فالح،شكوفايى و به فعلیت رساندن  از نگاھى ديگر، مقصد تاريخ، مانند ديگر پديده. ظھور حق تعالى است

  .گیرد فطرت انسانى و سعادت انسان است و اين با تحقق عدالت و آزادى انجام مى

تشريعى و حركت استكمالى دانست كه با مكانیزم ھاى ھدايت تكوينى و  توان ھدايت عامه الھى، گونه پاسخ پرسش دوم را مى 

ھاى انبیا، فرھنگ و  گیرد و قوه محركه تاريخ، عالوه بر آنچه گذشت، تالش در موجود آگاه و فعال انجام مى) ٧٩(«ادراكات اعتبارى»

  .است) ٨٠(تربیت دينى و مردم

ھاى انبیا،  تاريخ انسان و زندگى اجتماعى او، بعثت توان از جمله منازل برجسته حركت تاريخ آغاز در پاسخ پرسش سوم نیز مى 

  .را برشمرد) السالم علیه(ھدايت واليى و ظھور امام زمان 

   

  :ھا پى نوشت 

و در ديگر ) ١٣٨١صدرا، : چاپ بیست و چھارم، تھران(« قیام و انقالب مھدى از ديدگاه فلسفه تاريخ»شھید مطھرى در كتاب  -١ 

گیرى از انديشه فلسفى قرآنى حضرت عالمه طباطبايى  دارد به بھره« فلسفه تاريخ»و يا « امعه و تاريخج»آثارى كه در ارتباط با 

  .١٣٧٨انتشارات صدرا، : شھید مرتضى مطھرى، جامعه و تاريخ، چاپ سیزدھم، قم: كند نك تصريح مى

انتشارات : فلسفه تاريخ، چاپ اول، قم ،)جلد دوم از بخش تاريخ(، ١۵استاد شھید مرتضى مطھرى، مجموعه آثار، ج: و نیز نك 

  .١٣٨٣صدرا، 

: نك. داند دكتر سید جواد طباطبايى امكان جامعه شناسى، و به طريق اولى فلسفه تاريخ، را در سنت اسالمى منتفى مى -٢ 

، به ويژه ١٣٧٩، طرح نو: جواد طباطبايى، ابن خلدون و علوم اجتماعى، وضعیت علوم اجتماعى در تمدن اسالمى، چاپ دوم، تھران

  .۴فصل 

عالمه سید محمدحسین طباطبايى، اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقى به قلم متفكر شھید استاد مرتضى مطھرى، : نك -٣ 
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  .٢٨٩، ص١٣۶۴.انتشارات صدرا، : ، چاپ اول، قم۴ج

  .٢٩١ھمان، ص: نك -۴ 

  .۶٠- ۵٩ھمان، صص : نك -۵ 

  .۶١ھمان، ص: نك -۶ 

  .۶٢ھمان، ص: نك -٧ 

  .۶٣ھمان، ص: نك -٨ 

  .۶٨- ۶٣ھمان، صص : نك -٩ 

  )با اندكى تصرف. (١۴٢ھمان، ص: نك -١٠ 

  .١۴٣-١۴٢ھمان، صص : نك -١١ 

بنیاد علمى و فكرى استاد : ، بى نوبت چاپ، قم«رسائل سبعه»، در مجموعه «االعتباريات»سید محمدحسین طباطبايى،  -١٢ 

  .١۵۴، ص١٣۶٢ايشگاه و نشر كتاب، عالمه سید محمدحسین طباطبايى با ھمكارى نم

مؤسسه : ، بى نوبت چاپ، بیروت«الرسائل التوحیدية»، در مجموعه «االنسان فى الدنیا»سید محمدحسین طباطبايى،  -١٣ 

  .١٩٣-١٩٢، صص .ق١۴١٩النعمان، 

ید مرتضى مطھرى، ، مقدمه و پاورقى به قلم استاد شھ٢، ج«اصول فلسفه و روش رئالیسم»سید محمدحسین طباطبايى،  -١۴ 

  )با اندكى تصرف. (١۵٨- ١۵۶، صص ] تا  بى[ ، انتشارات صدرا، :قم

  .ھمان -١۵ 

  .١٧١ھمان، ص -١۶ 

  .٢٢۴، ١٨٧، ١٧١ھمان، صص  -١٧ 

كنیم كه از نظر  ھاى طبیعى نیست تنھا به اين اشاره بسنده مى در اين مختصر امكان بحث تفصیلى از تجھیزات و دستگاه -١٨ 

باشد و از اين روى ھدايت طبیعت  ھدايت طبیعت بسته به تجھیزاتى است كه ساختمان نوعى داراى آنھا مى»ايى عالمه طباطب

ھمان، : و نیز نك ١٩٩ھمان، ص. «دھد محدود خواھد بود به كارھايى كه با اشكال و تركیبات جھازات بدنى وفق مى) احكام فطرى(

  .١٩۶-١٩۵صص 

    .١٧٢-١٧١ھمان، صص : نك -١٩ 

  .٢٢۴ھمان، ص: نك -٢٠ 

ادراكات »شمارد در مقاله  ھمه موجودات را مشمول اين حكم بر مى« المیزان»و تفسیر شريف « االنسان فى الدنیا»در  -٢١ 

الرسائل »سید محمد حسین طباطبايى، : و تدريجى بودن بحث به قدر متیقن اكتفا كرده است نك   به تناسب فلسفى« اعتبارى

  . ١٩١-١٩٠، صص .م ١٩٩٩. ق ١۴١٩مؤسسه النعمان، : ، بیروت«التوحیدية

[ جماعة المدرسین فى حوزة العلمیة، : ، بى نوبت چاپ، قم١٣، ج «المیزان فى تفسیر القرآن»سید محمدحسین طباطبايى،  

  .٣٨١، ص١٧و ج ٨٧، ص] تا  بى

  .٢٢۶-٢٢۴، پیشین، صص ٢، ج«اصول فلسفه و روش رئالیسم»سید محمدحسین طباطبايى، : نك -٢٢ 

  .٣٧٠، پیشین، ص١العالمة السید محمدحسین الطباطبايى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج: نك -٢٣ 

  .٣٧٣ھمان، ص: نك -٢۴ 

  .٣٧۵ھمان، ص: نك -٢۵ 

  .٣٧۶ھمان، ص: نك -٢۶ 

  .٣٧٧ھمان، ص: نك -٢٧ 

  .٣٧٨ھمان، ص: نك -٢٨ 

  .٣٨٢ج  ٣٧٩ھمان، صص : نك -٢٩ 

  .٩٢، ص۴ھمان، ج: نك -٣٠ 
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١١ 
 

  .٣۴/ ، اعراف «و لكل امة اجل فاذا جاء اجلھم ال يستأخرون ساعة و ال يستقدمون»: آيات كريمه: نك -٣١ 

  .٢٨/ ، جاثیه «كل امة تدعى الى كتابھا» 

  .١٠٨/ ، انعام «زينا لكل امة عملھم»      

  .۶۶/ ، مائده «منھم امة مقتصدة»      

  .١١٣/ ، آل عمران «امة قائمة يتلون آيات اهللا»      

  .۵/ ، غافر «و ھمت كل امة برسولھم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتھم فكیف كان عقاب»     

  .۴٧/ ، يونس «لكل امة رسول فاذا جاء رسولھم قضى بینھم بالقسط»     

  .٩٧ج  ٩۵ھمان، صص : نك -٣٢ 

  .١١٢، ص٢ھمان، ج: نك -٣٣ 

  .١١٣ھمان، ص: نك -٣۴ 

  .ھمان: نك -٣۵ 

  .١١۴ھمان، ص: نك -٣۶ 

  .١١۶-١١۴ھمان، صص : نك -٣٧ 

  .۵٠/ ، طه «ء خلقه ثم ھدى الذى اعطى كل شى»آيات كريمه : نك -٣٨ 

  .٣/ ، اعلى «الذى خلق فسوى و الذى قدر فھدى»      

  .١١۵ھمان، ص: نك -٣٩ 

  ..٨سوره شمس، آيه  -۴٠ 

  .ھمان: نك -۴١ 

  .١١٧-١١۶ھمان، صص : نك -۴٢ 

  .١۵٩، ص۵ھمان، ج: ؛ و نیز نك١١٧ھمان، ص: نك -۴٣ 

ان »؛ ١٩/ معارج « ان االنسان خلق ھلوعًا»؛ ٧٢/ ، احزاب «انه كان ظلومًا جھوًال»: شود و اين از آيات الھى استفاده مى -۴۴ 

  .٧/ ، علق «ان االنسان لیطغى ان رآه استغنى»؛ ٣۴/ ، ابراھیم «االنسان لظلوم كفار

  .١١٨-١١٧، صص ٢ھمان، ج: نك -۴۵ 

  .١١٨ھمان، ص: نك -۴۶ 

  .ھمان: نك -۴٧ 

  .١١٩-١١٨ھمان، صص : نك -۴٨ 

  .١۵١، ١٢٠-١١٩ھمان، صص : نك -۴٩ 

كان الناس امة واحدة فبعث اهللا النبیین مبشرين و منذرين و انزل معھم الكتاب بالحق لیحكم بین »: سوره بقره ٢١٣كريمه  -۵٠ 

اال الذين اوتوه من بعد ما جاءتھم البینات بغیا بینھم فھدى اهللا الذين امنوا لما اختلفوا فیه  الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه

  . «من الحق باذنه و اهللا يھدى من يشاء الى صراط مستقیم

  .١۴/ ، شورى «...و ما تفرقوا اال من بعد ما جائھم العلم بغیا بینھم ... » -۵١ 

  .١٢٢ھمان، ص: نك -۵٢ 

  .١٢٧صھمان، : نك -۵٣ 

  .١۴٧ھمان، ص: نك -۵۴ 

  .و قوه ناطقه قدسیه در اين انسان بالقوه است -۵۵ 

  .١۴٨ھمان، ص: نك -۵۶ 

  .١۵٢ھمان، ص: نك -۵٧ 

  .١۵٧، ١۵٣ھمان، صص : نك -۵٨ 
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١٢ 
 

آغازيد كه به  گانه ؛ خداى سبحان با اين احكام سه٩٠/ ، نحل «ان اهللا يأمر بالعدل و االحسان و ايتاء ذى القربى»: در آيه كريمه -۵٩ 

ھاى اصالح خود  ترتیب مھمترين قوام بخشندگان جامعه انسانى اند زيرا صالح جامعه مھمترين چیزى است كه اسالم در آموزه

  .٣٣٠، پیشین، ص١٢المیزان، ج: نك. خواھد مى

ن بندگان امرى جز عدل و خدا در میا»از ھمین روست كه در روايات امامان معصوم سالم اهللا علیھم اجمعین وارد شده است كه؛  

  .٣۵٠ھمان، ص: ، نك«عدل انصاف است و احسان تفضل و بخشش»و « احسان ندارد

  .۵۴/ ، مائده «...فسوف يأتى اهللا بقوم يحیھم و يحبونه اذله على المؤمنین اعزة على الكافرين»: نك آيات كريمه -۶٠ 

  .۵۵/ ، نور «...ھم فى االرض كما استخلف الذين من قبلھموعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفن»     

  .١٠۵/ ، انبیاء «ان االرض يرثھا عبادى الصالحون»     

  .١٠٠، ص۴ھمان، ج: نك -۶١ 

  .١٣٣-١٣١ھمان، صص : نك -۶٢ 

  .سوره بقره ٢١٠از جمله كريمه  -۶٣ 

  .١٠۶، پیشین، ص٢المیزان، ج: نك -۶۴ 

  .١٠٨ھمان، ص: نك -۶۵ 

  .١٠٩ھمان، : نك -۶۶ 

وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم فى االرض كما استخلف الذين من قبلھم و لیمكنن لھم دينھم الذى » -۶٧ 

  «.ارتضى لھم و لیبدلنھم من بعد خوفھم امنا يعبدوننى ال يشركون بى شیئًا و من كفر بعد ذلك فاولئك ھم الفاسقون

  .١٢٨/ ، اعراف «ان االرض هللا يورثھا من يشاء من عباده و العاقبة للمتقین»: مانند دو كريمه -۶٨ 

  .١٠۵/ ، انبیاء «ان االرض يرثھا عبادى الصالحون»    

الیھم   ملتنا فأوحى و قال الذين كفروا لرسلھم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن فى»: چنانكه در اين كريمه از آنان خبر داده است -۶٩ 

  .١۴/ ، ابراھیم «الظالمین و لنسكننكم االرض من بعدھم ذلك لمن خاف مقامى و خاف وعیدربھم لنھلكن 

  .١۵١، ص١۵ھمان، ج: نك -٧٠ 

  .١۵٢ھمان، ص: نك -٧١ 

  .١۵٣ھمان، ص: نك -٧٢ 

  .ھمان: نك -٧٣ 

  .١۵۵ھمان، ص: نك -٧۴ 

  .١۵۴ھمان، ص: نك -٧۵ 

  .ھمان: نك -٧۶ 

  .١۵٩-١۵٨ھمان، صص : نك -٧٧ 

  .٨، ص١٣۵٧انتشارات حكمت، : عبدالكريم سروش، فلسفه تاريخ، چاپ اول، تھران: نك -٧٨ 

اصول فلسفه و »گنجد براى آگاھى بیشتر عالوه بر مقالة ششم  در اين مختصر نمى« ادراكات اعتبارى»بحث تفصیلى از  -٧٩ 

  .١٣، ش١٣٨۴، فرھنگ انديشه، بھرا «ادراكات اعتبارى، مصلحت و سكوالريزاسیون»احمدرضا يزدانى مقدم، : نك« روش رئالیسم

 .٩٧-٩۶، پیشین، صص ۴المیزان، ج: نك -٨٠ 

  


