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  طباطبائی علّامهخ از منظر یتار ۀفلسف
  با محوریت تفسیر المیزان

  
   و مذاهب انیدانشگاه ادشناسی عهیش يدکتر يقم و دانشجو هیطلبه سطح سه حوزه علم/  یعبداله ییحی

 yahyaabdolahi@gmail.com  4/6/1393 ـ پذیرش: 3/2/1393 دریافت:

  دهيچک
خ از نظرگاه یارت حرکت تیفیک یپردازد. بررسیر حرکت آن میمس ۀخ و نفشیحرکت تار یبه چگونگ ،خیتار ينظر ۀفلسف

ر یخ را سیتار طباطبائی علّامهدست آورد. هخ بیر حرکت تاریدر مس ،ما یخیاز موقف تار یحیتواند شناخت صحمی ی،نید
ستخدام«در  یها سعداند. انسانیم» کثرت به وحدت«و از » وحدت به کثرت«حرکت از  ه به گوننیگر دارند و ایکدی» ا

شک ییابتدا ۀخورند و جامعیوند میگر پیکدی ستخدام« ویژگیدهند. یل میرا ت ص یطلبمنفعت چون »ا را به دنبال  یشخ
امکان برطرف شــدن دارد و آن  یرونیک عامل بی ين اختالف تنها از ســویشــود. ایدارد، موجب اختالف و هرج مرج م

 یقیســعادت حق ي، موجب وحدت جوامع و رشــد و تکامل آنها به ســویعت آســمانیبا شــر یاله يایانب اســت.» نبوت«
  آورد. شمارخ بهیحرکت تار یتوان عامل اصلیرا م یاله ياین اساس، انبیگردند. بر ایم

  .ایجامعه، انب ،استخدام، تکاملعالمه طباطبائی، تفسیر المیزان،  خ،یتار فلسفه ها:کلیدواژه
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  مقدمه
سفۀ تاریخ« ست که با الگویی کالن، حرکت تاریخ و مراحل و مواقف آن را »فل شی نوپدید ا ، دان

سی می سیر پیشبرر شناخت جایگاه کنونی و م شینۀ تاریخی،  در گرو  روي جامعهکند. تحلیل پی
شد. ازاین شکل گرفته با ست که مبتنی بر معارف دینی  سفۀ تاریخی ا ست فل ست روکارب ، الزم ا

را  یعلّامه طباطبائتردید، هاي فلســفۀ تاریخی عالمان دینی در این موضــوع منقح گردد. بیریهنظ
ستهمی شان از توان برج ست که مکتب فکري ای صر در حوزة معارف دینی دان شمند معا ترین اندی

شه سالمی، پایگاه اندی سه دهۀ پس از انقالب ا شاگردانش، در  و تفکر مجامع علمی  طریق آثار و 
صدد تبیین مبانی  ضر در ست. مقالۀ حا ضوع تاریخ و عامل  علّامه طباطبائیحوزوي بوده ا در مو

سازي نظریات  ست که از طریق گردآوري و باز صلی حرکت تاریخ از منظر این عالم فرهیخته ا ا
م علّامه یۀ مرحوصورت پذیرفته است. ابعاد گوناگون نظر المیزانویژه در کتاب ارزشمند ایشان به

عنوان مقدمۀ بحث، به تاریخ پیدایش انســان و جامعه در ســه بخش تبیین شــده اســت که ابتدا به
کند که از سیر تغییرات جوامع در بستر زمان، پردازد، سپس فرایند حرکت تاریخ را بررسی میمی

ـــایی عامل حرکت تاریخ می ـــناس ـــیر حرکت تاریخ و منزلبه ش هاي گاهپردازد و درنهایت، مس
  نماید.برجستۀ آن را معرفی می

  انسان و جامعهيش دايپ يخ در ورايتار. ۱
سف«دانش  سخن  کندمیخ از باال نظاره یتار به که روآناز »خیتار ۀفل شراف بر آن  د، یگومیو از موضع ا

ت یفیبا ک یگوند تنگاتنیپ ،نیا وجود اما با دارد.ا جامعه است تفاوت یفرد و  شاناسیکه مق هاییبا دانش
رد. عناصــر یپذمیر یتأث» یشــناســجامعه«و » یشــناســانســان« یحرکت انســان و جامعه دارد و از مبان

شک سان«، جامعه ةدهندلیت ستند و »ان ستر زمان، یجوامع نها ه   رو،ازاین .آورندمید یرا پد» خیتار«ز در ب
به  قت واحدند که نسبتیک حقی ۀمالحظاس یمترابط و سه مق ۀه و مرتبیسه ال» خیانسان، جامعه و تار«
 الزم است از، خیت حرکت تاریفیک دربارةش از آغاز سخن ین اساس، پیا ر و تأثر دارند. بریتأث ،گریکدی
ــان و جامعه یش دایپ ــودانس ــخن گفته ش ــبت م س ــیو نس ــدری گان آنها بررس  یمبان ید. هرچند بررس
شان در یا یخیفلسفه تار یۀنسبت آن با نظر و مالحظۀ علّامه طباطبائی» شناسیجامعه«و » شناسیانسان«
ــان و جامعهیدایپ«بر  یاجمال يگنجد، اما مرورمین مجال نیا ــانیاز منظر ا» ش انس ي خواهد امقدمه ،ش

  خته.ین عالم فرهیاز منظر ا» خیحرکت تار«م یبر ترس بود
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  آغاز انسان. ۱ـ۱

شریتار ی،نیاز منظر د سان و جاشه در بحث خلقت یت ریخ ب سبت به عوالم دیان ر یس .اردگر دیگاه او ن
سان به معنایتار شامل هم يخ ان شته یعوالم ۀعام،  ضور دا سان در آن ح ست که ان ست ا و خواهد  ا

شت.  سان به ا رو، حیاتازایندا شته و  يگریشود و عوالم دمیا محدود نین دنیان پیش از این وجود دا
امل ح و کیصح يک مبنای عنوان، الزم است این موضوع بهنیبنابرا پس از این نیز وجود خواهد داشت.

  باشد.موردنظر  ع عوالم،یل حرکت انسان در جمیتحلدر خ یر حرکت تاریاز س
، آن را از »آغاز و ســرانجام جهان«د بر نقش طرز تفکر انســان در موضــوع یبا تأک علّامه طباطبائی

 دواقع خواه یاجتماع هايسنت يد که مبنادانیه مر حرکت جامعیساز در مسی و سرنوشتعوامل اصل
صه کنند و مرگ را خاتم ین عالم خاکیا را در ایدن یقت زندگیکه حق یمردم شد. آن بپندارند در  ۀخال
 خواهد بود و يذ مادیاز لذا يحداکثر يمندبهره شـــانار و مالکیز تنها معین یم تناســـبات اجتماعیتنظ

  )287ص ،16ج، 1389 طباطبائی( دینخواهند د یآن سعادت يماورا
ــ  رسالۀ الوالیه در کتابعلّامه مرحوم  ن اثر ین و ارزشمندتریبهتر ،اهللا جوادي آملیآیتر یکه به تعبـ

ــرت علّامه ــت حض ــتهیو ب ن عالم پرداختهین مراتب اییبه تب -)93، ص1373، یآمل ي(جواد اس  ان داش
ن یا ۀیه دارد، تکیتک یقیک امر حقیبر  يهر امر اعتبار چونبوده و  ين عالم اعتباریمناســبات ا اســت:

  د:اردیان میب رسالۀ الوالیهکتاب  ةعصار عنوانبه اهللا جوادي آملیآیتعالم آخرت است.  یز برعالم ن
سان عوالمی را پشت سر گذاشته و عوالمی را در پیش دارد و خود هم یک موجود حقیقی است.  ان

ته و حال با عوالم گذشته و حال و آینده در ارتباط بوده و هست و زندگی این موجود، که در گذش
ست،  ست. در زندگی اجتماعی، چاره» زندگی اجتماعی«فعالً هم از حقیقت خاص برخوردار ا اي ا

ها جز قانون نیست، و قانون یک سلسله اعتبارات حکمت عملی است که بایدها و نبایدها، و شایست
ست شای سان یک یها آن را تأمین مو ن ستند و ان سله امور اعتباري ه سل کنند. ... چنانچه قوانین یک 

ست، حتماً این امور اعتباري به یک تکیه شته و آینده در ارتباط ا ست که با حقایق گذ گاه حقیقت ا
ست که به ید معتبر باشد و هیچ  ست. البته اعتباري بودن قوانین از آن نوع اعتباري نی تکوینی متکی ا

بطۀ تکوینی نداشته باشد، یا در استنباط آن پیوند اشتباه شده باشد، یا درست منتقل نشده پیوند و را
شه سان باشد، بلکه درست ری یابی شده و اعتبار، ارتباط درستی با تکوین برقرار کرده و تکوین، با ل

 ها، تفهیم شده است.اعتبار به درستی براي انسان
داند. دنیا از آن جهت که دنیاست، اعتبار است. می» عالم اعتبار«قرآن کریم جهان ماده و عالم دنیا را 

البته آســمان و زمین و دیگر موجودات مادي تکوینی هســتند و حقیقت، ولی عناوین اعتباري جز 
چیز دیگر نخواهد بود. قرآن کریم وقتی از دنیا، از آن » لعب«و  »لهو«و جز » غرور«و جز » اعتبار«

یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ «فرماید: گوید، میجهت که دنیاســت، ســخن می
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بینند و از آخرت غافلند، و این تعبیر نشــان ظاهر دنیا را می ،زده)؛ یعنی مردم دنیا7(روم:» غافِلُونَ
  ).93دهد که آخرت، باطن دنیاست (همان، صمی

ر یتعب» تیمقام وال«از آن، به  ،ا دانســـتهیطن را اعراض از ظاهر دندن به بایشـــان راه رســـین ایهمچن
چراکه  ؛گرددمیز بر انســان مکشــوف یباطن عالم ن ،تیدن به مقام والیبا رســ .)94د(همان، صکنیم

سبت م سبت یان این سبت» کمال و نقص«و » تیت و معلولیعلّ«ن عالم با عالم ماورا، ن ست که آن را ن   ا
شهود ظاهر، خال چوننامد و یم» ظاهر و باطن« ست و  شهود ما ضرورتاً م شهود باطن  یظاهر عالم  از 
ــ ست ین ــن ربط به آن استیرا ظاهر از اطوار وجود باطن و عیزـ  ز بهیپس هنگام شهود ظاهر، باطن ن ـ

 .)48، ص2ج، 1387، طباطبائی( شودیطور بالفعل مشهود م
وابســته و متعلق به را آفریده و هســتی او بنابراین، انســان موجودى اســت که خداى تعالى او 

ست و به شده ا ست؛ از ناحیۀ خدا آغاز  سوى او بازمىخدا ستیزودى به  اش با مردن ختم گردد. ه
ــت زندگى ابدينمى ــرنوش ــود. او یک زندگى ابدى دارد که س ــودش  اش باید در این دنیا معین ش

  ).197، ص2، ج1389(طباطبائی، 
شان می علّامه طباطبائیتحلیل  سان را از زمین آفریاز آیات قرآن ن سلِ ان و  ددهد که خداي تعالی این ن

 (یزدانی این نوع را آمیخته از بدن و روح خلق کرد و در این نوع، شــعور و قوة ادراك و فکر و اختیار نهاد
دا نشده ج کند که نسل انسان نوع مستقلی است که از نوع دیگريتأکید می علّامه طباطبائی )1385مقدم، 

و تکامل طبیعی به وجود نیامده، بلکه خدا آن را مســـتقیماً از زمین آفریده اســـت؛  تحولو از روي قانون 
 اند. سـپسیعنی زمانی بوده که زمین و آسـمان وجود داشـته و در زمین موجوداتی بوده، ولی انسـان نبوده

شر ا سل موجود ب سلۀ ن سل سر سان آفرید که  ، 16، ج1389(طباطبائی،  ستخداوند یک جفت از نوع ان
شر نوع بنى جمیع خلقت ،حقیقت درنیز  آدم خلقت). 169، ص2؛ ج385ص ست بوده ب ، 8(همان، ج ا
ضیه). 24ص شان فر شمندان طبیعی دربارة ای ضی از دان سانواع فرض کرده تحولاي را که بع اس اند و برا

سطۀ تکامل میمون یا مانند آن سان را به وا ضیهدمی آن، پیدایش ان قابل اثبات و ادعایی باطل راي غیانند، فر
  نویسد:شمارد. ایشان می) و ظهور آیات قرآن را بر خالف آن می1383داند (جهانگیر،می

نسل «آیاتى که گذشت براى اثبات این مطلب کافى است و نیازى به دلیل دیگر نیست؛ براى اینکه همۀ آنها 
شده از نطفه را شر متولد  سان به نام منتهى به دو » ب دانند و دربارة خلقت مى» حوا«و همسر او » آدم«فرد از ان

سبت داد که) پس آن دو صراحت دارند به اینکه از تراب بوده (در نتیجه، جز این را نمى توان به قرآن کریم ن
انســانیت منتهى به این دو تن اســت و این دو تن هیچ اتصــالى به مخلوقات قبل از خود و هم جنس و مثل 

 ).382، ص16؛ ج227، ص4، ج1389(طباطبائی،  اندود نداشتند، بلکه بدون سابقه حادث شدهخ
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 »استخدام«بر اصل  يجامعه مبتني ريگشکل. ۲ـ۱

سف«ش از پرداختن به یپ ست پ يضرور ،»خیتار ۀفل سب» جامعه«رات ییت تغیفیش و کیدایا ؛ شود یرر
ــاً تارچرا ــاس ــیکه اس ــناخت ارکان جامعه و  رو،ازاین .دیآید میپد »جوامع«ر و حرکت ییر تغیخ از س ش

ضرورییتغ سازوکار سفیر و تحول آن از  ستخ یتار ۀات فل جوامع  ۀخ از مجموعیتار ،گری. به عبارت دا
س گوناگونل شده است و جوامع یتشک  ياداده و به خانوادهتشکیل واحد را  ۀک مجموعیر زمان، یدر 

تحول و حرکت  يبه معنا »خیتار« ،نیاز آن خواهد بود. بنابرا يک از جوامع عضویگردد که هریمبدل م
ــت ــفیخ یم از تاریتوانیم یو زمان ،جامعه اس ــخن بگویتار ۀا فلس  »جامعه« يش از آن، برایم که پییخ س

ستقل و واحدیهو شیي قات م ست، یدر کار ن يام جامعهییاگر بگو .میل با ست و آنچه هست تنها فرد ا
مقدم،  یانزدی( است یز منتفیخ نیتار ۀدر کار نخواهد بود و فلسف» حرکت جامعه« يخ به معنایگاه تارآن

سفۀن شهید مطهريشمندان همچون یاز اند یبرخ روي،بدین .)1385 ن و شد نِیقوان«خ را به یتار یز فل
در آثار  علّامه طباطبائی .)106، ص4، ج1389، يد (مطهرکنیف میتعر» هارورت و تحول جامعهیصـــ
از  را »جامعه« بحث ،به صورت مبسوط یول ،نپرداخته »خیتار ۀفلسف«به بحث  ،میبه صورت مستق ،خود
  .است طرح نموده گوناگون يایزوا

در وجود انسان، به نام  یذات یجامعه و اجتماع وجود خصلت يریگشکل يمبنا ،علّامه مرحوم از نگاه
دن یرس يگر برایموجودات د يریکارگبه درصدد، انسان همواره »استخدام«است. طبق اصل » استخدام«

  .استبه کمال خود 
  به و ند،ک استفاده دیگر موجودات از حیاتش بقاى براى و خود نفع به ،است ممکن که طریقى هر به باید
ست سببى هر ست جهت همینه ب و بزند، د ست ادواتى و آالت کرده، شروع عالم این ماده از که ا  در
صرف دیگر هاىماده در ،ادوات آن با تا کند،مى شه و اره و چاقو و کارد .کند ت   طباطبائی( ...سازدمى تی

  .)176، ص2، ج1389
بنابراین، ریشـۀ تصـرفات انسـان نسـبت به محیط پیرامون خود، از جمله طبیعت، حیوانات و حتی 

ه ر کمال خود بها، اصل استخدام است که طبق آن، تاآنجاکه ممکن باشد، آنها را در مسیدیگر انسان
  گیرد.کار می

سان  ،علّامه مرحوم از نظر ضا و اندام و ابزارهاهماان شد،  یو بدن یعیطب ين ابتدا که متوجه اع خود 
ــتخدام را اعتبار کرد ــا و اندام خود را براچنان یعنی ؛اس ــ يکه اعض ــد خود به خدمت یرس دن به مقاص

دن به مقاصــد خود یرســ يآنها را برا ،ت دادهیز ســرایرامون خود نیرد، حکم آن را به موجودات پیگیم
  .)1385مقدم، یزدانیکند (یاستخدام م

۵۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  فرد و اجتماع . رابطة۳ـ۱

صل ياز جمله محورها ستان فرد و جمع یم یل جامعه، رابطۀدر تحل یا  ریغ یتیهو» جامعه«ا ینکه آی. اا
ند یاا آثار جامعه بریبرقرار اســت؟ آگر ید یا نســبتین اســت یت تبایدو هو نیان ایا میو آ ؟از افراد دارد

به ید اب یشناختجامعه یۀک نظریاست که  یاالتؤفراتر از آن دارد؟ از جمله س يا آثاری ؟افراد است یکمّ
  د.یپاسخ گو هاآن

سبت به رابطی، دالمیزانصاحب از نظرگاه  سالم ن ست. سابقیع و بین فرد و جامعه، بدیب ۀدگاه ا ه ا
ــراپاان جزء و یوند مین پیا ــم  يکل، در س ــا داراياگونهخورد؛ بهمیعالم به چش ک ی يکه اجزا و اعض

ص ستت یخا ، 4، ج1389 طباطبائی،( دارد تک اجزاد و فراتر از آثار تکیجد يز آثاریو مجموع آنها ن ا
  .)152-151ص

است  یعلبلکه ف ،ستیافراد ن یان تمامی، فعل مشترك م»که مستند به اجتماع است يآثار«مقصود از 
اما  ،ی است که به واسطۀ شخص انجام شدهفعل »فعل مشترك«. هاستث وحدت انسانیکه مستند به ح

وجود  ۀبه واسط یفعل اجتماع ین آنها مشترك است، ولیاند و بز انجام دادهیگر نین فعل را اشخاص دیا
، 2، ج1366، طباطبائینبود (گونه افعال هم نیاگر اجتماع و جامعه نبود، ا یعنیرد؛ یپذمیاجتماع تحقق 

 کسچیکند و هین اســت که همواره بر فعل افراد غلبه میا یات فعل اجتماعیاز خصــوصــ .)197ص
د ین نگاه، آثار جدیطبق ا .)153، ص4، ج1389، طباطبائی( تواند در برابر فعل جامعه مقاومت کندینم

شانگر ا ست که افراد، در مقیبرآمده از جامعه ن ک انسان واحد را یرسند و یبه وحدت ماس جامعه ین ا
شک ضمن یاما آ .)170(همان، ص دهندیل میت ستقالل خود را از »کل«و » مجموع«ا در  ، افراد و اجزا، ا

ند؟ دهیل میط را تشکیک واحد بسیب شده و یگر ترکیاجزا و افراد با همد ۀهم ی:عنیدهند؟ یدست م
ان افراد در یوحدت م ،ن مطلب اســـت که اوالًیا يایگو دیآیدســـت مهب مرحوم علّامهآنچه از عبارات 

سـت که افراد صـرفاً در کنار هم قرار گرفته یگونه ننیا یعنی ي؛نه اعتبار ،اسـت یقیضـمن مجموع، حق
ضمام شند و وحدت ان شند و عنوان یبا شته با لکه ب ،»جامعه« به نام میمجموع آنها اعتبار کن يرا برا یدا

شدهیو پ بیان آنها ترکیقتاً میحق ست وند برقرار  ستقالل هو ،دیب جدین ترکیو افراد در ا ا خود را  یتیا
  دهد:یح میبدن توض يوند افراد جامعه را در مثال اجزایپ نحوة علّامه طباطبائیدهند. یاز دست م

سان مجموعه ست هم داده و تن ان ست به د ضا و قوایى چند که همه به نوعى د ست مرکب از اع اى ا
شکیل دادهوحدتى حقیق سانیت«اند که ما آن را ى ت ه شود کنامیم، و این وحدت حقیقى باعث مىمى »ان

تک آن اعضا و آن قوا در تحت استقالل مجموع، استقالل خود را از دست داده و در مجموع مستهلک تک
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ست و پا و... هر ؛شوند شم و گوش و د اما یک عمل خود را انجام بدهد و از عملکرد خود لذت ببرد، چ
  طور استقالل، بلکه لذت بردنش در ضمن لذت بردن انسان باشد.هنه ب

ضا و قواى نامهر ،در این مثال ست که از میان موجودات خارج، به آن برده تمام همّیک از اع شان این ا
سان واحد مى سان یعنى ان سان  ،مثالً ؛خواهد به آن بپردازدموجودى بپردازند که کل ان سى اح ست به ک د

ان زند که انسو به کسى سیلى مى ،دهد که انسان خواسته است به او احسان شودد و به او صدقه مىکنمى
  .)167(همان، ص خواسته است او را آزار و اذیت کند... افراد یک جامعه نیز همین حال را دارند

  ت مستقل جامعهیقرآن و هو. 1ـ3ـ1
ست که بن علّامه طباطبائیاز نگاه  سالم تنها دینى ا ص یان خود را بر اجتماع نهاده و این معنا راا راحت به 

شأ ساعالم کرده و در هیچ  شرى م شئون ب ستئنى از  شته ا  .)149(همان، ص له اجتماع را مهمل نگذا
صیهو يشان جامعه را دارایا شخ ستقل از افراد م یتیت و  صلیم ستند ین دلیتریداند و ا  شانایل و م
و  ستا کند و به داستان سرنوشت آنان پرداختهمیذکر  یام خاصجامعه احک ياست که برا یات قرآنیآ

 :توان گفتیم رو،ازاین .)151ت دارد (همان، صیش از داســتان اشــخاص، به داســتان اقوام عنایب یحت
  ت ممتاز از افراد برخورد کرده است:یت و هویک شخصیم با جامعه همچون یقرآن کر

ستقرآن کریم غیر از آنچه که براى افراد  شعورى و فهمى و عملى  ،ه وجودى و عمرى و کتابى و حتى 
صیتى براى اجتماع قا ستیو اطاعتى و مع وَلِکُلِّ أُمَّۀٍ أَجَلٌ «فرماید: ها مىعمر و اجل امت ةدربار ،مثالً ؛ل ا

  ؛)34(اعراف: »فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَۀً وَال یَسْتَقْدِمُونَ
  ؛)28ه:ی(جاث »کِتابِهَا إِلى أُمَّۀٍ تُدْعىکُلُّ «فرماید: خاص هر امتى مى کتاب ةو دربار

  ؛)108 (انعام:» أُمَّۀٍ عَمَلَهُمْا لِکُلِّ زَیَّنَّ«فرماید: درك و شعور هر امتى مى بارةو در
  ؛)66 (مائده: »أُمَّۀٌ مُقْتَصِدَةٌمِنْهُمْ «ها فرموده: عمل بعضى از امت ةبارو در

  ؛)113عمران:(آل »اللَّهِ أُمَّۀٌ قائِمَۀٌ یَتْلُونَ آیاتِ«طاعت امت فرموده:  ةو دربار
صیت امت ةو دربار ولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ هَمَّتْ کُلُّ وَ«ها فرموده: مع ُ س وا بِهِ الْحَقَّ وَأُمَّۀٍ بِرَ ُ ض جادَلُوا بِالْباطِلِ لِیُدْحِ

صددیعنى هر امتى  ؛)5(غافر:» کانَ عِقابِ فَأَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ ستگیر کنند در سول خود را د و با  ،برآمد تا ر
ـیلۀباطل علیه  ــاید به وسـ من آنها را به عذاب  ،در نتیجه .آن، حق را از بین ببرند حق مجادله کردند تا ش
  !و چه عقابى بود که بر سرشان آوردم ،خود گرفتم
) 47:(یونس »سُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِلِکُلِّ أُمَّۀٍ رَوَ«کارى امت فرموده: خالف ةو نیز دربار
  .)153-152(همان، ص

ــأن جامعه میل اهتمام زین امر را دلیهم علّامه طباطبائی ــالم به ش  انیدر اد ین اهتمامیداند که چنیاد اس
ت یجامعه اســت که بر اخالق و ترب یت و رشــد اخالقیز تربین اهتمام نیشــود. علت ایده نمیســابق د

  غلبه دارد. يفرد

۵۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  خيند حرکت تاريفرا .۲
صلیرا م» خیند حرکت تاریفرا« سف« یۀک نظرین بخش یترين و محوریتریتوان ا ست.  »خیتار ۀفل دان

ستق علّامههرچند مرحوم  صورت م سا ،شانیل ایبر تحل ياما با مرور ،ن بحث نپرداختهیم به ایبه  ر یز 
  نمود. ياشان را بازسیا یخیتار ۀفلسف نظریۀتوان میشان، یا یگر مبانید يریکارگجوامع و به یخیتار

  »اختالف به وحدت«و از » وحدت به اختالف«از  گذرخ در يتار. ۱ـ۲

صو علّامه طباطبائی سیبد يریت سیر حرکت تاریع از  شان، یدگاه اید د. طبقینمایم میخ از ابتدا تا انتها تر
ستر خ یحرکت تار سجام و اختالف«و » وحدت و کثرت«از ب شر» ان  ،رود. در ادامهمیش یپ يجوامع ب

  م داشت.یخ خواهیر حرکت تاریبه مس یاجمال يمرور

  تیبشر یبودن زندگ یاجتماع. 1ـ1ـ2

ا همسان ب يآن عمر يداند و برایجامعه و اجتماع م يریگت را همراه با شکلیبشر یخ زندگیتارعلّامه 
شر سان مقاییت عمر ب ست و جامعه را همزاد ان   هک ددانین مطلب میرا گواه بر ا تاریخ شانیداند. ایل ا

شته قرون در که ها،امت تمامى ستثن بدون اند،شده منقرض سپس و آمده دیگرى از پس یکى گذ  اا
خ یجوامع در طول تاریر حرکت ن ســیاما ا .)197، ص2، ج1389، طباطبائی( اندداده اجتماع تشــکیل

راه بوده و هم يادیز هايبیرات فراوان و فراز و نشییگر، با تغید ی، بلکه مانند هر امر انسانیکسان نبوده
  موده است:یرا پ یتکامل يریس

ــایر خواص روحى انســان و آنچه مربوط به اوســت از روز آغاز پیدایش،  اجتماع انســانى مانند س
 پذیرد، نه در کماالتماع نمو و تکامل نمىصــورت کامل تکوّن نیافته تا کســى خیال کند که اجتبه

سایر امور روحى و ادراکی سان هم مانند  شدن ان اش، مادى و نه در کماالت معنوى، بلکه اجتماعى 
اش بیشــتر شــده، اجتماعش نیز دوش به دوش آنها تکامل پذیرفته؛ هرچه کماالت مادى و معنوي

سلماً انتظار ن ست و م شترى به خود گرفته ا صیت از میان همۀ مىسامان بی صو رود که این یک خ
خصوصیات و خواص انسانیت مستثنا باشد....، بلکه این خصیصۀ انسان مانند سایر خصائصش که 

ــوى کمال در حرکت بوده و کم کم در به نحوى با نیروى علم و ارادة او ارتباط دارند، تدریجاً به س
 .)145، ص4، ج1389(طباطبائی،  انسان تکامل یافته است

ست و با خرافه دانستن ایشان دیدگاه رایج غربیان درتقسیم بندي ادوار تاریخ بشریت را نفی کرده ا
  ازي روپی مسلک،مادي طبق گفتۀ دانشمندان آن، سعی در ارائۀ سیري قرآنی از تاریخ بشریت دارد.

  ومد عهد خرافات از را دین و خدا پرستش ،طورکلىهب و پذیردنمى را آن علم و است تقلیدى ،دین
ــر بر که دندانمی اىچهارگانه عهدهاى از ــته بش ــت:  گذش ــاطیر عهد .1اس   ؛مذهب عهد .2 ؛اس
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سفه عهد .3 شر امروز عهد که ،علم عهد .4 ؛فل ست ب   را خرافات و کندمى روىپی علم از تنها و ا
 رأیى و علم بدون اســت ســخنىبندي از ادوار تاریخ از منظر مرحوم علّامه . این تقســیمپذیردنمی

  ).643، ص1(همان، ج است خرافى

  ین اجتماع انسانیاول . خانواده؛2ـ1ـ2

شــده اســت دو  موجبکه  ین عاملیاول ،ن مبنایداند. بر ایم» خانواده«ن اجتماع را یاول علّامه طباطبائی
شوند و با ،گر آمدهیکدیانسان به سمت  ستقالل و انفکاك خارج  از ین«ازند، سوند برقرار یگر پیکدی از ا

 ين عامل برایترياز به جنس مخالف، قوین رو،ازایند. یآید میپد» ازدواج«ق یاســت که از طر» یجنســ
  ارتباط شناخته شده است. يبرقرار

یى منزلى از راه ازدواج بوده؛ چون عامل آن اولین اجتماع و گردهمایى که در بشر پیدا شده گردهما
جهاز تناسلى (که زن و مرد هر کدام جهاز تناسلى مخصوص  یک عامل طبیعى بوده است که همان

ست، و این خود قوى شر را به اجتماع خانوادگى به خود را دارند) ا ست براى اینکه ب ترین عامل ا
 افتد، بخالف ـ مثالًـکار نمىیک بدون دیگرى بها معلوم است که این دو دستگاه هروادار نماید؛ زیر

  .)146، ص4جهاز هاضمه... (همان، ج
صریا سان، تنها ن يازهایان نیکند که در ممیح یشان ت سو يازیان سان را به  سان د يکه ان سیان وق گر 

سیدهد، نمی ست و تنها قوا یاز جن سل يا سان د یتنا ست که در ارتباط با ان سان ا . گر کارکرد داردیان
شده، براى بهدستگاه ر ندارد و هاى دیگنیازى به انسان ،کار افتادنشهاى دیگرى که در بدن انسان تعبیه 

  تنها جهاز تناسلى است که باید در بین دو نفر مشترکاً به کار بیفتد؛ دو نفر از جنس مخالف.
و مفاسد  مصالح ۀبا انتخاب انسان و با مالحظ ین اجتماع انسانیش اولیداین است که پیگر اید نکتۀ

ل خانواده، یگونه با تشکنیواقع شده و ا یتگاه تناسلبر ضرورت دس یآن نبوده و اساساً ناخودآگاه و مبتن
  .ل اجتماع برداشته است (همان)ین قدم را در تشکیاول

  هاان انسانیاجتماع در میش دایعامل پ ؛استخدام. 3ـ1ـ2
ی لیتحل ين مبنایترین و اصــلیترتوان مهمیرا م» اســتخدام«ن گذشــت، اصــل یش از ایکه پ گونههمان

ضوع پ علّامه مرحوم ست. طبق اییش و تغیدایدر مو سان همواره دریرات جامعه دان صل، ان صدد به ن ا
  هر هب باید انسان دیگر، عبارت به دن به کمال خود است.یر رسیگر موجودات در مسیخدمت گرفتن د

ر ین مسیدر ا و کند استفاده دیگر موجودات از ،حیاتش بقاى براى و خود نفع به است ممکن که طریقى
  تدرس ادواتى و آالت کرده، شروع عالم این ةماد از که است سبب همینه ب .بزند دست سببى هر به

۵۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  اعانو نیز و... سازدمى تیشه و اره و چاقو و کارد نماید؛ تصرف دیگر هاىماده در ادوات آن با تا کندمى
  حیوانات از حتى زمینه،ن یدر ا .سازدمى ،دارد نظر در که هایىهدف به رسیدن براى فنونى و هاصنعت
  و زندمى خود همنوع استخدام به دست ننموده، اکتفا هم حیوانات استثمار و استعمار به .کندمى استفاده

ــد ممکن برایش که طریقى هر به ن یوجود چن .)176، ص2د (همان، جگیرمى خدمت به را آنان باش
صل شر یا  یماععدالت اجت ،رد و به دنبال آنیگیجامعه و اجتماع قرار م يریگشکل یۀت، پایدر رفتار ب

  .(همان) گرددیمحقق م
قابل شوند، پس از تمیگر مواجه یکدیبا  ،خود ۀگونها با رفتار استخدامکه انسانیهنگام ،قتیدر حق

 دام)گر (حق استخیکدیرسند و حقوق میبه تعادل  یف، در حالت خاصیبر ضع يقو ۀو تعارض و غلب
سم سند و ایت میرا به ر  یکمح یعدل اجتماع ،نیرد. بنابرایگیشکل م» یعدالت اجتماع«گونه نیشنا
 ریچراکه در غ ؛دهدیرش حق همنوع خود، بدان تن میبه پذ ياضــطرار بشــر یۀپا بر هر کس اســت که

ضر نچیه ،صورتنیا سان حا سازد، و معنا يار و آزادیاخت نۀشد داممیگاه ان  یمدن« يخود را محدود 
ل، یت فاماسیاست منزل، ریکم به صورت رکم» استخدام«ست. ین نیجز ا يزیز چیبودن انسان ن» بالطبع

 .)50، ص1387، طباطبائی( یدآیاست ملت درمیله و ریاست قبیر

  هاان انسانیاختالف در میش دایعامل پ ؛استخدام. 4ـ1ـ2
ان یچراکه اختالف م ؛داندیت میان بشریها را عامل اختالف مان انسانیم »استخدام«اصل  علّامه طباطبائی

شود. یها، استعمار و استثمار میکشبروز بهره موجبگر یکدیها و شدت و ضعف آنها نسبت به انسان
ــالح اجتماع آن همواره یطبقات اختالف این   قوى چراکه ؛کندمى تهدید را اجتماعى عدالت آن و ص
  ،کشدب بیگارى وا از یحت و بگیرد او از دهدمى او به آنچه از بیش و کند کشىبهره ضعیف از خواهدمى

  دست غالب ظلم مقابل در شودمى مجبور ،ضرورت حکم به هم مغلوب .بدهد او به چیزى اینکه بدون
  بدترین هب را ظالم ظلم انتقام و تالفى وقت آن .برسد قوت به که روزى تا بزند خدعه و کید و حیله به

سانیت ،شده منجر مرج و هرج به ،سرانجام اختالف بروز ،نیبنابرا .بگیرد وجه سان ان   کتهال به را ان
  .سازدمى تباه را سعادتش ،گرفته دستش از را او فطرت یعنى ؛کشاندمى

  در مردم( ؛)19 :یونس( »فَاخْتَلَفُوا واحِدَةً أُمَّۀً إِلَّا النَّاسُ کانَ ماوَ« هشــریف ۀآی مرحوم علّامهطبق نظر 
شاره معنا همین به .)کردند اختالف بعداً ولى نبودند، امت یک جز به آغاز   شریفه ۀآی همچنین. دارد ا

ــ118 :هود( »خَلَقَهُمْ لِذلِکَوَ رَبُّکَ رَحِمَ مَنْ إِلَّا مُخْتَلِفِینَ یَزالُونَ الوَ«   ،اختالفند در الیزال هاانسان(؛ )119ـ
  همچنین و )است کرده خلقشان هم همین براى و باشد کرده رحم آنان به پروردگارت که کسانى مگر
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ــاره دارند.ین حقی) به ا213(بقره:» ... فِیهِ اخْتَلَفُوا فِیمَا النَّاسِ بَیْنَ لِیَحْکُمَ« ۀآی   امرى اختالف این قت اش
  مواد اختالف خاطر به خلقت چون ؛است حتمى بشرى وامعج افراد بین در وقوعش و ضرورى است

  الافع و افکار وحدت به حدى تا حیثن یو از ا انسانند صورت حسب به همگى هرچند است، مختلف
  .)178، ص2، ج1389، طباطبائی( رسندمى

ا ها شده است، امنکتۀ دیگر اینکه هرچند اصل استخدام عامل پیدایش اختالف در میان انسان
اهللا جوادي آیت). 148، ص4جوامع اولیه منافاتی ندارد (همان، ج این امر با بســیط و ســاده بودن

ـــــگذار از بســـاطت اجتماعی  آملی  گونهبه اختالف را این -در پیش از اولین پیامبر اولوالعزم ـ
  کند:توصیف می

  امت مشترك، منش و بسیط بینش با و داشتند ايساده زندگی نوح حضرت بعثت از پیش مردم
  اختالفات. رأيهم باطل و حق تشخیص در هم و بودند همفکر بینیجهان در هم که بودند واحدي
  با همراه .کردندمی رفع آدم حضـرت از پس پیامبران هدایت و عقل رهنمود با نیز را جزئی

  ي،فرد هايعرصه در عملی و علمی اختالفات اجتماعی، روابط گسترش و صنعت و علم پیشرفت
شخیص در انظار و کرد بروز طبیعی مواهب از وريبهره و اجتماعی صالح و باطل و حق ت  و م

  ).380، ص10ج1389(جوادي آملی،  شد متفاوت ،مفاسد
شر هايتمام اختالف علّامه طباطبائیالبته  سنخ نیرا از ا يب  النَّاسُ کانَ ماوَ« یۀل آیشان در ذیا .داندمین 

یَ بَیْنَهُمْ فِیما فِیهِ  ضِ بَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُ َ س ) اختالف 14س:ونی( »یَخْتَلِفُونَإِالَّ أُمَّۀً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ ال کَلِمَۀٌ 
  کند:یم میرا به دو نوع تقس هاان انسانیم

ـــت، به یکی ظالم و دیگري مظلوم  کهايگونهنوع اول از حیث معاش بوده و میان خود آنهاس
ــمانی برطرف واقع می ــریع دین و بعثت انبیا و انزال کتب آس ــط تش ــود. این نوع اختالف توس ش

  شود.می
ـــت که  یگر اختالفیاما نوع د  مید. قرآن کریآمید ین و کتاب پدین، در خود دیاز آمدن د پساس

 .)169، ص2ج ؛42، ص10، ج1389، طباطبائیدهد (مین نشـــان ید ين اختالف را در علمایا ۀشـــیر
شود که ینبا ،نیبنابرا صور  صد دارد ر علّامه طباطبائید ت ستخ«را به  هاهمه اختالف ۀشیق صل ا »  داما

ساً اختالف میبازگرداند، بلکه ا سا سم دوم میان هدایشان ا ضاللت را از ق  اهللاآیت .دانند (همان)یت و 
شمردن اختالف نوع اول، آن  جوادي آملی شرفت ۀرا الزمبا ممدوح  سترش روابط و علم پی   معقول گ
شدن حق و صدق را  یداند و اختالف پس از نزول وحیم انبیا بعثت ساززمینه اجتماعی و و معلوم 

  .)382، ص10، ج1389، یآمل يداند (جوادیمذموم م

۶۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  وحدت و رفع اختالفیش دایعامل پ؛ یاله يایانب. 5ـ1ـ2
شریش از ایپ شد که ب ضایح يابتدات از ین ذکر  صل  يات خود و به اقت ستخدام«ا شک»ا ل جامعه ی، به ت

ا نکه بینه ا ،اســتخدام انســان بوده اســت یۀروح يل جامعه بر اســاس اقتضــاین تشــکیاما ا ،آورده يرو
ت، یران بشیمصالح و مفاسد، آن را انتخاب کرده باشد. پس از وقوع اختالف و نزاع م ۀشناخت و محاسب

ضا مت یت و ربوبیالوه سوکریخداوند متعال اقت شر را به  سعادت هدا يد ب گونه نیو ا کندت یکمال و 
ست زیرا ؛دیخلقت ناقص او را کامل نما ضح ا سان واقع ین اختالف و نقیا که وا صه از جانب فطرت ان

  ).196، ص2، ج1389طباطبائی، ( تواند موجب رفع اختالف گرددیشده و خود فطرت نم
شر به من صالح اجتماع، زمان بعثت اولین پیامبر الهی بود، و این خودآگاهی اولین توجه ب افع و م

یلۀ مقام ها به وسبه زندگی اجتماعی توسط انبیاي الهی صورت گرفته است. به عبارت دیگر، انسان
صالح و منافع زندگى اجتماعى گردیدند. این مطلب را از برخی آیات قرآن می توان نبوت، متوجه م

ها در آغاز، )؛ انســان19(یونس:» إِلَّا أُمَّۀً واحِدَةً فَاخْتَلَفُواوَما کانَ النَّاسُ «فرماید: ه مىاســتفاده کرد ک
َّۀً واحِدَةً«بعدها اختالف کردند. ، همه یک امت بودند َّاسُ أُم رِینَ  کانَ الن ِّ ـــ َّهُ النَّبِیِّینَ مُبَش فَبَعَثَ الل

ْذِرِینَ ِالْحَقِّوَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  وَمُن تابَ ب َا اخْتَلَفُو الْکِ َّاسِ فِیم )؛ مردم همه یک 213(بقره:» الِیَحْکُمَ بَیْنَ الن
ـ مبعوث نمود و کتاب امت بودند. سپس خداى تعالى انبیا را ـ که کارشان وعده و وعید دادن است

د. این دو آیه کنند داورى کنرا به حق با آنان نازل ســاخت تا بین مردم در آنچه در آن اختالف مى
اختالف بود، ســپس به ترین عهدش، امتى واحد، ســاده و بىدهد که انســان در قدیمچنین خبر مى
، در بین افرادش اختالف پیدا شد و اختالف هم به مشاجره و نزاع انجامید. »استخدام«خاطر غریزة 

ستاد تا به و رو، خداى تعالى انبیاازاین ها سیلۀ آن کتاب، اختالفرا برانگیخت و با آنان کتاب فر
ـــیلۀ قوانینى که  ند و این وحدت را به وس ند و دوباره به وحدت اجتماعی برگردان را برطرف کن

  ).147، ص4تشریع نموده است، حفظ کنند (همان، ج
نسبت به  یبه اجتماع و خودآگاه هاانسان ين منادیرا اول اکرم یبه طور خاص، نب علّامه طباطبائی

  د:دانیآن م
لین ندایى که از بشــر برخاســت و براى اولین بار بشــر را دعوت نمود که به امر اجتماع اعتنا و اهتمام او

ــالم و خاتم  هاگر حکومتیبورزد و آن را از کنج اهمال و تبعیت د ــارع اس خارج کند، ندایى بود که ش
به منظور سعادت زندگى پروردگارش  رد به اینکه آیاتى را که از ناحیۀسر داد و مردم را دعوت ک انبیا

  .)150روى کند (همان، صپی ،اجتماعى و پاکى آنان نازل شده
اند و جامعۀ بشـري را به دیگر پیامبران نیز هریک منادي اجتماع بوده هرچند پیش از پیامبر خاتم
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در پیدایش امت واحد در مقیاسی  اند، اما رسالت نبی اکرمکردههماهنگی حول توحید دعوت می
ـــلیروي، میبرتر و فراگیرتر بوده که ازاین ـــان را اص ه ترین مرحلۀ تکامل تاریخ بتوان بعثت ایش

  حساب آورد.

  خيعامل تکامل تار ؛نيد. ۲ـ۲

ن ییا تبر یمصــلحان اجتماع عنوانبه یاله يایخ از بدو اجتماع تا ظهور انبیر حرکت تارین، ســیش از ایپ
  عنوانبه خ رایســت موتور حرکت تاریبایخ، میشــرفت تاریر حرکت و پین ســیبر ا یم. اما مبتنینمود

  .کرد ییشناسا» خیمحرك تار«

  خیبودن حرکت تار یتکامل. 1ـ2ـ2

ط با ارتبایمستقل و ب يهادع و رخدایاز وقا ياا مجموعهی است،مستمر و ممتد  یحرکت يخ دارایتار آیا
از  ینهاا ر؟یا خیاست  یک حرکت مستمر است، حرکت آن تکاملی يخ دارایاگر تار آیاگر است؟ یکدی

ش یدایخ را از بدو پیحرکت تارعلّامه د. مرحوم یآیم شــمارخ بهیتار ین فلســفۀادیو بن یاالت اصــلؤســ
  :داندیم يو اشتداد یتکامل یحرکت -همراه است یخاک ةن کریا يکه با وجود انسان رو -اجتماع 

ت یگر صالحیاش از روز نخست، آن طور کامل نبوده که دات روحىیر خصوصیمانند سااجتماع انسانى 
ارکى ات روحى و ادیر خصوصیز مانند سایبلکه اجتماعات انسانى ن، براى تکامل و ترقى را نداشته باشد

 ل ندارد کهیو دل ،شه همدوش تکامالت مادى و معنوى انسان رو به جلو رفته و متکامل شده استیهم ،او
ص سان را از م ۀما خا صیان جمیاجتماعى بودن ان صو ستثنا نموده و آن را از یات دیع حاالت و خ گرش م

ز مانند تمام امورى که از دو حالت علم یت نین خاصیم، بلکه ایش کامل و تام بدانیداین روز پیهمان نخست
  .)145، ص4جى است (همان، جیرند، داراى تکاملى تدریگانسانى منشأ مى ةو اراد

  صالح و سعادت يخ به سویامل تکامل تاروع ؛یاله ياین و انبید. 2ـ2ـ2

ت؟ طبق ســیخ چیال پاســخ داد که عامل تکامل تارؤن ســیبه ا بایدخ، یتار یپس از اثبات حرکت تکامل
ت کمال و سعاد يرا به سو یانسان ۀو جامع استتکامل جوامع  یآنچه عامل اصل ،علّامه طباطبائیي مبنا

 ی، تنها عامل»استخدام«بر اثر خصلت  ،هاان انسانیش اختالف میدایاست. پس از پ» نید« دهدیسوق م
  يدیجامعه توح يریگر شکلیدر مس ین اختالف را رفع کند و آن را به انسجام و هماهنگیتواند ایکه م

  .است یاله ياین و انبید ،تبدیل کند
ساس، دیبرا سعادت یجامعه و تنها عامل تأممحور اتحاد  یاله ياین خداوند و انبین ا صلحت و  ن م

ما وَالَّذِي أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَشَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً « فرماید:خداوند می. هستند یاجتماع انسان

۶۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

یْنا بِهِ إِبْراهِیمَ  َّ ص سىوَوَ سىوَ مُو سلمانان از  ؛)13 شورا:» (ال تَتَفَرَّقُوا فِیهِوَأَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ  عِی شما م براى 
شریع ک صولى دین همان را ت سائل ا صیهم و آنچه به تو وحى کردیم و  اش کرده بودرده که به نوح تو

ابراهیم و موســى و عیســى را به رعایت آن ســفارش نمودیم این بود که دین را اقامه کنید، و در دین 
ف از بین مردم و ایجاد اتحاد کلمه تنها از راه دعوت به دهد که رفع اختالخبر مىاین آیه متفرق نشوید. 

 مصالح آنان است و پس تنها دین است که ضامن اجتماع یابد.اتحاد در دین واحد تحقق مى دین و ۀاقام
  .)148-147(همان، ص

  موارهه دیننکه یاول ا :داندیق اســتدالل و تجربه قابل اثبات مین ادعا را از دو طریا علّامه طباطبائی
  الحص که است معلوم و ،کندمى دعوت نیک اعمال و پسندیده اخالق و حقیقى معارف سوى به را بشر
سانى عالم ست چیز سه همین در هم ان سالمنکه ی. دوم اا   اجتماع در مدت آن در که ،کوتاه مدتى در ا

  ،تربیت و تعلیم راه از و ســاخت،را  اجتماع ترینصــالح مردم ترینمنحط از کرد، حکومت مســلمانان
 مرحوم علّامه .)199، ص2(همان، ج کردند اصالح را دیگران مردم آن و نمود اصالح را مردم آن نفوس
ــر ــتن ایمان و » نید«هیچ عامل دیگرى و هیچ داعى دیگرى همچون  که دکنیح میتص ــر را به داش بش

  .)226صالح دعوت نکرده است (همان، ص و عدالت و پسندیدهاخالق 

  عالم ۀت عامیخ و هدایامل تارتک. 3ـ2ـ2
شده ایشان نیرد و خود ایگیقرار م علّامهمباحث مرحوم  يکه فرارو یالؤس ست که یز متعرض آن  ن ا

خ یا تکامل حرکت تارینش وجود دارد؟ آیعالم آفر ۀت عامیخ و بحث هدایان تکامل تاریم یچه نســـبت
مناســب اســت  ،الؤن ســیپاســخ به اش از یاســت؟ پ ییهدف غا يعالم به ســو ینیت تکویهمان هدا

  یم:عالم بپرداز ینیت تکوین هداییبه تب يمختصر
شئون خداوند  کند هدایتاى که خلقتش را تمام مىاین است که هر چیزى را به آن نقطه يیکى از 

هر نوع از انواع موجودات، مسیر خاصى در طریق استکمال  يبرا ،نیبنابرا .)196، ص2نماید (همان، ج
ست تا منتهى شود است که هرد و آن مسیر هم داراى مراتب خاصى وجود دار یک مترتب بر دیگرى ا

ست. آن » نوع«ترین مرتبه که همان غایت و هدف نهایى به عالى  -رادىنه ا -ز با طلب تکوینىین» نوع«ا
ه ب ش و تکون، مجهزیدایپ يرسیدن به آن است، و از همان ابتدا پیدر  -نه ارادى -و با حرکت تکوینى

ــا که مســتند به خداوند متعال اســت، اســت. این توجه تکوینى ازآنجا ل رســیدن به آن غایت بودهیوس
ــیر تکوینى خود به خطا نمىچیالهى نام دارد. این هدایت تکوینى ه» هدایت عام« ا رود، بلکه بگاه از مس

 دهد؛یت نهایى سوق مىآن را به غا ست،تن قوا و ادواتى که مجهز به آنهااستکمال تدریجى و به کار بس
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یْ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى«که فرموده اســت: همچنان َ ما آن کســى  ؛ پروردگار)50طه:( »ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىکُلَّ شــ
ست که هم سپس به راه کمالش هدایت کرده ۀا شیده و  ست موجودات عالم را نعمت وجود بخ . نیز ا

ست:  وَّى «فرموده ا َ س ؛ )5اعلى:( »فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعىوَ لَّذِي قَدَّرَ فَهَدىاوَالَّذِي خَلَقَ فَ
سى که اندازه ،آن خدایى که خلق کرد و تمام عیار خلق کرد سپس هدایت نمودو آن ک  و ،گیرى کرد و 

ت یهدا«بر  یبتنم .)285-284، ص16آن کسى که گیاهان را رویانید و آن را خزان و افتاده کرد (همان، ج
سوى کمال ،هر نوع از انواع موجودات عالم از آغاز تکون و وجود، »عامه کند و رو حرکت مى خود به 

سوى آن هدفى  سعاد ؛که منظور از خلقتش بوده رودیمبه  ست تهدفى که خیر و   .آن موجود در آن ا
ستثنا ست و از این ناموس کلى م سانى نیز یکى از این انواع ا س نوع ان سعادتى د .تنی ارد او نیز کمال و 

صورت انفرادى و اجتماعى متوجه آن هدفند ست و افرادش به  سیدن به آن در حرکت ا سوى ر  که به 
  .)234، ص2ج ؛387ص ،10(همان، ج

  کمال روح و کمال جسم. 4ـ2ـ2

منزلت  ی و ارتقايل و تقرب الهیشـود؟ اگر کمال را رشـد فضـایعالم م شـامل همۀ» یختکامل تار«ا یآ
و  هاانســان ۀشــامل هم ین رشــد و تکاملیا چنیم، آید و پرســتش خداوند بدانیر توحیت در مســیعبود

ت یبودر عیدر مس یز از گذشته تاکنون تکاملیتمدن غرب ن ـمثال ـ برايایخواهد بود؟ آ یخیجوامع تار
د؟ پاسخ به بریبه سر م یدر اوج خداپرست اکنون نسبت به گذشته،خداوند متعال را تجربه کرده است و 

  ان دو سنخ تکامل و توسعه روشن خواهد شد.یک میبا تفک سؤالن یا
 يبناشه در میک رین تفکیم است. ایقابل تقس »کمال جسم«و  »کمال روح«به دو نوع  یکمال انسان

سان سیان سان دارایدارد و ا علّامهمرحوم  شنا ساً ان سا سان ينکه ا ست یوانیو ح یدو بعد ان . از جمله ا
 یتنانسـان مب يرا بر سـاختمان وجود یاجتماع ین اسـت که زندگیا علّامه طباطبائیل یتحل هايویژگی

 یمبتن د و بر آنیآیاو درم شناسیل انسانیاو از درون تحل یاسیس -یاجتماع ۀشیاند یعنیساخته است؛ 
  نویسد:میباره این در ایشان .)190، ص1389، ییایاست (اول

ش سعادت و سعادت و  سم امرى دیگر، و همچنین  شقاوت ج سعادت و  ست، و  قاوت روح امرى ا
سان  شقاوت حیوان امرى دیگر، و به همین مقیاس. و ان سعادت و  ست، و  سان امرى ا شقاوت ان
دنیاپرســت و مادى که هنوز متخلق به اخالق خدایى نشــده و با ادب الهى بار نیامده تنها و تنها 

هاى معنوى ندارد داند و کمترین اعتنایى به سعادت روح و کامیابىادت مىهاى مادى را سعکامیابى
  ).14، ص3، ج1389، (طباطبائی

۶۴     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ست و نه فضا یل اخالقیرذا يغرب واقع شده حرکت به سو يایآنچه در دن ،نیبنابرا ها رشد آن و ل،یا
 ،تصورنیهمراه است. در اگران یت بر دیو ظلم و جنا ییبوده که با زورگو ير رفاه و تلذذ مادیدر مس

هم  یمثبت . اگر نقطۀ)175، ص4نه صالح و تقوا (همان، ج ،افتد فساد استین جوامع اتفاق میآنچه در ا
  .)158، ص4ج ؛199، ص2(همان، ج شود برگرفته از مسلمانان استیده مید ين تمدن مادیدر ا

ستقل نبوده نیالبته ا سنخ کامالً منفک و م سنخ از کمال، دو  رو، ازاین. رگذارندیگر تأثیکدیو در  دو 
بلکه  ،شــودیتنها کمال محســوب نمصــرف اســاســاً نه یو جســم يکمال ماد :توان گفتیم درنهایت،

  د.یآیمشمار یز بهگرد نتنزل و عقب ی، نوعیب بعد روحیتخر سبببه
شد و تحول پد علّامه طباطبائیاز منظر  ،نیبنابرا ت، بلکه سیتنها تکامل نغرب، نه يایآمده در دندیر

  است:و توحش  نوین یپرستبت ینوع
ضلهااما از جهت معارف حقیقی ـــ اش ش و اخالق فا سایر انواع که به خاطر همانـ سان بود و بر  ها ان

شت ـــحیوانات برترى دا شته، و  هاى زیادىتنها یک قدم ترقى نکرده، بلکه قدمنه ـ به عقب و قهقرا بردا
سمى در مجموع ک ،خرهباال ـــ ماالت روحى و ج ـــالبته توأم با همـ ست ( ـ ، طباطبائیتکاملى نکرده ا

  .)199، 2،ج1389
سنت ست مرکب از  ضر نیز معجونى ا صر حا ستى قدیم. با این تفاوت که بتهاى بتتمدن ع ست پپر ر

 قدیم جنبۀ فردى داشــت و در عصــر حاضــر، به شــکل اجتماعى درآمده و از مرحلۀ ســادگى به مرحلۀ
  ).50، صالف1387طباطبائی، ؛ نیز ر.ك: 162 ، ص4 ج، 1389فنى درآمده است (طباطبایی، ى پیچیدگ

ــد مورد مطالعۀ دقیق قرار اگر تاریخ زندگى اجتماعى غربی ــت اخیر آنان آغاز ش ها را از روزى که نهض
ن بدون کمتریدادند هاى ضعیف و بینوا کردند مورد بررسى قرار مىدادند و رفتارى را که با سایر امتمى

  ).168 ، ص4 ، ج1389، کردند (طباطباییدرنگى، حکم به توحش آنان مى
است که  عتیطب ینیعالم به سوى کمال و سعادت، همان کمال تکو ینی، حرکت تکوآنچه ذکر شدبنابر 

او  نگوناگو يت قوایانســـان به فعل یعیکمال طب ی،با کمال و ســـعادت حقیقى جوامع تفاوت دارد. بل
تکاپوى  انســان بالقوه اســت و همۀکه در  یانجامد. اما آن کمالیکمال شــهوى و غضــبى مهمچون 

  ش به دنبال آن است، آن سعادت حقیقى است.ازندگی
سعادتى که ما در اجتماعات نام ،آرى ستبرده مىآن کمال و  سمى ا سعادت ج ، و کمال بینیم کمال و 

شود، بلکه او مرکب است از جسم و خالصه نمىچراکه انسان در جسمانیت  جسمى کمال انسان نیست؛
صحیح نیست که کمال جسمى او را که  روي،ازاینو مرکب است از دو جهت مادیت و معنویت.  ،روح

سعادت او بدان شت دارد، کمال و  صر در همین حقیقت یبه زندگى طبیعى بازگ سان را منح م و حقیقت ان
  .)224ص ، 2، ج 1389طباطبائی، م (یبدان

متوجه است به سوى فعلیت کمال جسمانی و نه  ،عت خودیروشن شد که جامعه به حسب طب ،نیبنابرا
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و  یعیکمال طب ير به ســوین ســیز همین علّامه مرحوم ت عامه در نظریو مقصــود از هدا ،کمال انســانى
سمان ست یج سعادت حق ی. اما آن کمالا شر و بعد معنو یقیکه ناظر به  ست،  یو روحان يب  اجز باو

 .(همان) شودۀ نبوت حاصل نمىیید از ناحیهدایت خاص الهی و تأ

  »ریثابت و متغ« يجوامع با مبنا ینیتکامل د ۀرابط. 5ـ2ـ2
ــجام مبنا ــهیک نظریدر  ییانس ــاخص ــتهاهیاعتبار و ارزش نظر يهاه از ش  دنبایه یک نظری یو مبان س

ت، در نگاه خ گذشیر تکامل و حرکت تاریس ةدربار علّامه طباطبائیکه از  ییمتناقض باشند. در مبنادرون
 رســـد. مرحوم علّامه درایشـــان، یعنی احکام ثابت و متغیر به نظر میگر ید يتعارض با مبنا ینوع ،اول

دار سعادت و هدایت امور دنیایی تواند عهدهپاسخ به این سؤال که چگونه دین، که امري ثابت است، می
  کنند.ریزي میرا پایه» ثابت و متغیر«ل تحول است، مبناي باشد که متغیر و دایم در حا

به  ند.دانمیجزئیات  از جانببلکه  ،کلیات شئون زندگى را نه از حیثاختالف میان دو عصر  ایشان
سوخت بدنش را با آن ت ،عبارت دیگر ست که  ست، غذایى ا سان در زندگی بدان نیازمند ا مین أآنچه ان

شد ست که بپو سى ا سکن، خانهکند و لبا ست که در آن  ست که حوا ا گزیند،اى ا را  جشیلوازم منزل ا
  گون گردد.ی دگرانسانفطرت کند، مگر در فرضى که تغییر نمى گاهج کلى هیچیاین حوا... . ، وتأمین کند

نیازهاي کلی و قواعد اســاســی ق دیدر مصــا میان دو نوع زندگی در عصــر قدیم و جدید، اختالف
گیاهان و گوشت  ،غذا، میوه خود، حاجت تأمینبراى  ـمثالً ـانسان اولى نی است.زندگی و حیات انسا

ساده راشکار  ضعبا  ستفاده می ترین و سلیقه، امروز نیز همان را مىکردا  و خورد، اما با هزاران رنگ و 
اى به اتحاد کلیات آن در دو دوره که اختالف شـــکل زندگى در دیروز و امروز لطمه نهوگهمان تنوع.
م که در اسال هم زند و تحول شکل زندگى در هر عصر ربطى به اصل آن کلیات ندارد، قوانین کلىنمى

سعادت او ضاى  شر و مقت شده و مطابق فطرت ب ضع  ستستو صرى مختلف و د خوش ، در هیچ ع
  ).190، ص4، ج(همان شودتحول نمى

گیري در امور جزئی و متغیر جامعه را بر عهدة والی و متصــدي امر حکومت مرحوم علّامه تصــمیم
نابراین، گیري کند. ببایســت مبتنی بر مصــلحت نظام و ملت، نســبت به این امور تصــمیمداند که میمی

ا داند و احکام دینی رکلی میتغییر و تحول را در امور جزئی و از ناحیۀ مصـــادیق امور  علّامه طباطبائی
  فطرت است. ناظر به امور کلی حیات بشري، که مقتضاي

سیر تکامل تاریخ مبتنی بر محور دین پیش می آید این سؤالی که در مقام جمع میان این مبنا با 
تواند عامل تکامل تاریخ واقع شده، در است که اگر دین ناظر به امور ثابت بشري است، چگونه می

۶۶     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

ــرف خود، تکامل ایجاد کند؟ به عبارت دیگر، اگر دین به امور ثابت تعلق می دایرة گیرد و امور تص
تواند توسعه صورت، این امور ثابت نمیدر این ،)269، ص16براي امور ثابت برنامه دارد (همان، ج

ــته باشــد. مرحوم  جربی در جاي دیگر، تکامل جامعه را از منظر امور دنیوي و ت علّامهو تکامل داش
  داند که اسالم مانع آن نشده است:می

سیر تکاملی شرى در  ستفاده از جز به تحول ،اشمجتمع ب هاى تدریجى و تکامل روز به روزى در طریق ا
ست  مل بر یر و تطبیق عهاى علمى پیگو این تحول هم با بحثمزایاى زندگى، به تحول دیگرى نیازمند نی

، 4آن را نگرفته (همان، ج يجلو ،شــود، و اســالم هم به هیچ وجهمىمى) حاصــل یعلم (یعنى تجربه دا
 .)188ص

سخ به ا صود از  :د گفتیبا ،آن يو تناقض ظاهر سؤالن یدر پا ضوعات د«مق ، ثابت »ینیثابت بودن مو
که  یموضوعات ،گریندارد. به عبارت د یبودن موضوعات آنهاست که با رشد و تکامل آن موضوع منافات

 یمدا ازمند آنها بوده ویخ نیت در طول تاریهستند که نهاد بشر يفطر يسخن گفته امور انشبارهن درید
شوند میحذف ن يات بشریح ۀگاه از عرصچیه یعنی هستند؛» ثابت«ن بابت یبا آنها مواجه است و از ا

 يایت انبیهدا در اثر ،خین امور در طول تاریهم یول ؛دهندیگر نمیخود را به موضـــوعات د يو جا
ق آن یمصاد مثابۀي از آنها بهاریکه بس ـــیانسان یاما موضوعات خرد زندگ .ابندییرشد و ارتقا م یاله

ضوعات کل ـــ دایمیمو ستند،ر و تحول ییدرحال تغ اندـ ضوعات یکه برخياگونهبه ه  ةیرآن از دا از مو
ضوعات مورد سانیاز حینمو سالم به تع ،مثال برايشود. یخارج م یات ان ت ک امر ثابیم و تعلم یلامر ا

ست صاد یول ،ا ست؛یخ متغیق خرد آن مانند ابزار کتابت و انتقال اطالعات در طول تاریم  ثالً،م ر بوده ا
 به صــورت ن اطالعاتکنوکه ایدرحال نوشــتند،میوانات و ســنگ و چوب یپوســت ح يک زمان روی
ـــد. بنابرام و یتواند ابزار تعلیم هانیا ۀو هم یابدی انتقال میتالیجید تفاوت  :تتوان گفیم ،نیتعلم باش

  ).91-90ص، 1387طباطبائی، » (تکامل موضوع«و » تحول موضوع«ان یاست م

  آن ةبرجست يهاخ و منزلگاهير حرکت تاريمس. ۳
سف«بحث  يگر محورهایاز د شه و الگویی، تب»خیتار ۀفل ستۀهاي برخ و منزلگاهیحرکت تار ين نق آن  ج

 ،و نقاط عطف آن کدام است یاصل هاير، منزلگاهین مسیست و در ایخ چیتار ر حرکتینکه مسی. ااست
صلسؤاالاز  شتیآیم شمارن بخش بهیا یت ا سجمیس علّامه طباطبائی ،د. مطابق آنچه گذ را از  یر من

آن را  ةدیکتوان چیکه م ه استل کردیتحل یاله يایتا بعثت انب »استخدام«ل جامعه بر محور اصل یتشک
  د:یشان دیعبارت ان یدر ا
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سب طبع شر به ح ست، و این بهرهبهره ،نوع ب ستخدام فطرىکش ا شى و ا شکیل اجتماع  ،ک او را به ت
که  حیاتش شئون ، در همۀدر نتیجه .کشاندکار او را به اختالف و فساد هم مى ،دارد، و در عین حالوامى

ـئونج آن فطرت و آفرینش برآوردن حوای ــود، و آن حوایاختالف مى د، دچاردانرا واجب مى شـ ج ش
سازد ،گرددبرآورده نمى صالح نموده، اختالفاتش را برطرف  و  ؛مگر با قوانینى که حیات اجتماعى او را ا

  شود:ش به یکى از دو طریق ممکن مىکمال و سعادت ،هدایت انسان به قوانین کذایى و در نتیجه
  ونه اختالف را برطرف سازد.اول اینکه او را از راه فطرتش ملهم کند به اینکه چگ

 چونـ و چون راه اول کافى نیست .دوم به اینکه از راه دیگرى که خارج از فطرت و ذات خود بشر باشد
اگزیر ن ــــو معنا ندارد که فطرت سبب حل اختالف شود طرت بودهگفتیم سبب پیدایش اختالف خود ف

ــت از ــورت گیرد، و آن راه عبارت اس طبیعى، که از آن به نبوت و یم الهى، و غیرتفه :باید از راه دوم ص
  .)197، ص2، ج1389، طباطبائی( کنیموحى تعبیر مى

صل ایبعثت انب علّامه طباطبائیطبق نگاه  ،نیبنابرا صل يهاسرف  ۀزند و آنان با ارائیخ را رقم میتار یا
، نی. بنابراگردندی، موجب تکامل جامعه ميدیل جامعه حول معارف توحیو تشـــک ین اجتماعیقوان

بوده و همچنان به  هاییبیفراز و نشــ يخ دارایواحد اســت که در طول تار ۀک جامعی یاســالم جامعۀ
  دهد.یات خود ادامه میح

سالمى طورى ت شده که در تمامى احوال مىأمجتمع ا تواند زنده بماند، چه در آن حال که خودش سیس 
چه در آن حال که بر دشمن غالب باشد و چه در حاکم باشد و چه در آن حال که محکوم دشمن باشد، 

آن حال که مغلوب باشد، چه در آن حال که مقدم باشد و چه در حالى که مؤخر و عقب افتاده باشد، چه 
  .)199، ص4چه در قوت و چه در حال ضعف (همان، ج ،در حال ظهور و چه در حال خفا

  خير تکامل تارينقاط عطف س ؛ياله يايظهور انب. ۱ـ۳

ستما بها شر یاله ياینقش انب یرا صالح و تکامل جوامع ب قش را ن نیا علّامه طباطبائیست؟ یچ يدر ا
ه دن جامعه بیدر رسـ ین سـهمیچن ،خیدر طول تار يگریچ عنصـر دیه :داند و معتقد اسـتیل میبدیب

ست. در ا شته ا سعادت ندا صل یاله يایتوان انبیم ،صورتنیصالح و  خ یتکامل تار یرا عوامل ا
ست تعال موجبکه  یآورد. از جمله عوامل شماربه ستا ایانب هايتیم و هدایشده ا صالح  يدر را ا

  بوده است. يآن با فطرت بشر یخ کارساز افتد، هماهنگیجوامع در طول تار
ضوعاین  و سلّ مو سخن و نظریهم ست که هر  ساناى م ا از سازگار و هماهنگ و  یکه با فطرت ان
سان دخو ةغریز سخن و نظریهان شد و نفوس منتظر چنین  شمه گرفته با سرچ شندها  امه و بین ع ،اى با

شار  صه مردم انت سخن قوىو  یابدیمخا سان کردن تمایالت متفرقه این  سبب و عامل براى یک ترین 
ست و بهتر از هر عامل دیگر شتت و پراکنده را متحد و یکتواند جمعیتمى يا ست کند، بهاى مت ه د

۶۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

سط يانهگو شمنى نتواند در برابر آن مقاومت کند. این که قبض و ب شود و هیچ عاملى و هیچ د ها یکى 
ست که نبوت از قدیم نیزمطلب  سوى عدل مىبدیهى ا  خوانده وترین عهد تاریخ ظهورش، مردم را به 

 ۀعنروى فراپینموده و از کرده و به ســوى بندگى خدا و تســلیم در برابر او تشــویق مىاز ظلم منع مى
، از قرن دیگر پساین دعوت از قرون متمادى، قرنى  است. کردهطلب نهى مىن قدرتاطاغى و مستکبر

ــته پسو در امتى  ــت از امت دیگر ادامه داش ــیق دعوت در امت، هراس ــعت و ض هاى چند از نظر وس
چنین عاملى  محال اســت که مثل ،صــورتنیدر ا اســت. هاى متفاوت اختالف داشــتهو زمان گوناگون

 رباز خود هیچ اثرى  ،هاى متمادى در بین اجتماعات بشرى وجود داشته باشد و در عین حالقوى، قرن
  .)228 ، ص3(همان، ج جاى نگذارد

ـــت اینکه میان انبیاي الهی اختالف  نکتۀ دیگري که در تکمیل این نظریه حایز اهمیت اس
ضل در درجات وجود دارد، در عین اینکه شترکند  مقام و تفا سالت م ضل ر صل ف همۀ آنان در ا

ـــل درجات انبیاي الهی471، ص2(همان، ج در طول تاریخ، موجب تکامل جوامع از  ). تفاض
ست. ازاینمرتبه توان نتیجه گرفت: هرچند دین الهی که بر انبیا رو، میاي به مرتبۀ دیگر گردیده ا

ــت، اما میان آنها از لحاظ اجمال و تف ــده، واحد اس ــیل، اختالف وجود دارد. ازایننازل ش رو، ص
هاي دیگر آســمانی به اجمال دهندة مطالبی اســت که در کتابتوان گفت: قرآن کریم تفصــیلمی

 ).91، ص10آمده است (همان، ج
ــ ،نیبنابرا ــر يایتوان بر محور ظهور انبیخ را میر حرکت و تکامل تاریس ــاحب کتاب و ش عت یص

 شروع شده و ـعت بودهیکتاب و شر يکه دارا يامبرین پیاول یعنی ـ از حضرت نوح .نمود يبنددسته
ل ین دعوت مردم به اتحاد و تشکیدار اعهده یسیو پس از آن ع یو سپس موس میبعد از او ابراه

ندبوده يدیجامعه توح تار نمودهح ین مطلب تصـــریقرآن به ا .ا ـــت یخ هم به آن گواهیو    داده اس
  ).53ـ52ص،1387طباطبائی، (

  خيتکامل تار ين مرحلةآخر ؛ايعثت خاتم االنب. ب۲ـ۳

ـــریعتى پس از  تدریجى، نبوتى پس از نبوت دیگر و ش ـــیري  پس از آنکه روزگارى دراز در مس
کرد، این خط سیر نبوت به مرتبۀ ثبوت رسید و در قرارگاه تام و تمام خود شریعت دیگر ظهور مى

ت اسالمى بر کلیات شرایع گذشته مشتمل است و قرار گرفت؛ چراکه به داللت آیات کریمه، شریع
شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي «فرماید: که خداى تعالى مىزیادت بر آن نیز دارد؛ چنان

یع کرد آنچه )؛ براى شما از دین تشر13(شورى:» وَعِیسى أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهِیمَ وَمُوسى



   ۶۹ از منظر عّلامه طباطبائيخ يتار ةفلسف

 

سى را به  سى و عی سفارش داده بود و آنچه را به تو وحى کردیم و آنچه ابراهیم و مو نوح را به آن 
  آن سفارش کردیم.

مِیعُ الْعَلِیمُوَتَمَّتْ «فرماید: خداوند می َّ ـــ ماتِهِ وَهُوَ الس قاً وَعَدْالً ال مُبَدِّلَ لِکَلِ ـــِدْ ِّکَ ص » کَلِمَۀُ رَب
)؛ و گفتار پروردگارت از روى راستى به انجام رسید. کلمات وى تغییرپذیر نیست، و او 115(انعام:

را به ظهور دعوت اســالمى با نبوت » کلمه«در تفســیر این آیه،  امه طباطبائیعلّ. شــنوا و داناســت
ضرت محمد ستکه فوق همۀ کتاب -و نزول قرآن  ح سمانى ا فرماید میکند و معنا می -هاى آ

ست از مراحل نقص و ناتمامى به مرحلۀ کمال، و » تمامیت کلمه«مراد از  سمانى ا شرایع آ سیدن  ر
وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ هُوَ الَّذِي «فرماید: مصـــداقش همین دین محمدى اســـت. خدا مى

ـــ8 (صف:» هِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَوَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى ـ )؛ خدا 9ـ
ستادة خود را  -گرچه کافران را ناخوش افتد سى که فر ست ک نور خود را کامل خواهد گردانید. او

با هدایت و آیین درســت روانه کرد تا آن را بر هرچه دین اســت فائق گرداند، هرچند مشــرکان را 
ـــ آنچناند. تمامیت این کلمۀ الهى از جهت صدق، این است کهناخوش آی ـــ تحقق که گفته شدهـ ـ

نواخت باشــد، بدون پذیرد. همچنین تمامیت آن از جهت عدل این اســت که مواد و اجزاى آن یک
  ).454، ص7، ج1389(طباطبائی،  اینکه بر تضاد و تناقض مشتمل شود

ست کین خاتم به ایظهور د ،نیبنابرا ستکماله ن معنا شر اجتماعى و فردى ا سمى حدى به ب   که در
و  .)198، ص2(همان، ج شــودنمى نیازمند آن از بیش به و اســت کافى را او قرآن شــرایع و معارف

  رسد.مین برگ خود یبه آخر یان الهیکتاب اد ۀگونه صفحنیا

  نيت مطلق ديخ و حاکميان تاريپا. ۳ـ۳

سف يدیاز جمله مباحث کل سیتار ينظر ۀفل ست. یستگاه حرکت تارین ایم آخریخ، تر »  خیان تاریاپ«خ ا
 .انســتد يفطر يتوان آن را امرمیتاآنجاکه  ،ت وجود داردید به آن در نهاد بشــریاســت که ام يامقوله
 یآن را حت يپا و ردّ گفتها يدئولوژیان، مکاتب و ایاد ۀان همیتوان عنصر مشترك مین آن را میهمچن

 يریمتفاوت به آن پرداخته و تصو ياگونهک بهیجو کرد که هروتز جسین يبشر هايشهیدر آثار و اند
سیت حرکت تاریاز نها سف یۀک نظریاند. یم کردهخ تر صو بایدز ین یخیتار ۀفل ضح يریت شفاف از  وا و 

علوم خ نامیر حرکت تاریخ، مســیتار يبرا ین هدفید. بدون چنیخ ارائه نمایت تاریمقصــد حرکت و هدا
خ را یاران تی، پایات قرآنیآ اساسبر علّامه طباطبائینخواهد داشت.  یدر پ یجز سردرگم يزیو چ بوده

  داند:یبر سرتاسر جهان م» نیت دیغلبه و حاکم«

۷۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

شرهشود که ببحث عمیق در احوال موجودات عالم به اینجا منجر مى ش اییهم به هدف نها ،زودى نوع ب
اهد آمد که اسالم زمام امور یعنى روزى خو ؛خواهد رسید ـــکامل اسالم است ـــ که همان ظهور و غلبۀ

ــانى را در هر جا جامعۀ ــد ،انس ــان باش ــت خواهد گرفت و گفتیم که خداىهب ،که مجتمعى از انس  ـدس
 یَأْتِی اللَّهُ فَسَوْفَ «اى داده و در کتاب عزیزش فرموده: هم طبق این نظریه و رهنمود عقل، وعده ـوجلعز

بِیلِ اللَّ َ س  »مٍ الئِهِ وَال یَخافُونَ لَوْمَۀَبِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّۀٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکافِرِینَ یُجاهِدُونَ فِی 
ــَّالِحاتِ لَوَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ «) و نیز فرموده: 54(مائده: َا عَمِلُوا الص تَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَم ْ ــ یَس

تَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  ْ س ضىوَا لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی ال وَلَهُمْ  لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَ
  .)159، ص4ج ،1389، طباطبائی) (55(نور: »یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً

سان فطر یطلبسعادت یژگیو مرحوم علّامه  يدین توحیت دیبا حاکم یژگین ویداند که ایم يرا در ان
ــالم محقق م ــت که ةچراکه این وعد ؛گرددیو اس  .)209، ص4(همان، ج »لِلتَّقْوى وَالْعاقِبَۀُ« خداوند اس

س يد. آن روز، روزیآیمتحقق در ۀمرحلا زود به یر ید ،کند ناچارینش دنبال میکه کارگاه آفر یهدف ت ا
کند و بر یگر غلبه خواهد کرد و اســـالم به طور کامل ظهور میان و تفکرات دیاد ۀن حق بر همیکه د

  الْحَقِّ  دِینِوَ بِالْهُدى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ« .)141ص، 1387 ،طباطبائیسراسر جهان حاکم خواهد شد (
رِکُونَ کَرِهَ لَوْوَ کُلِّهِ الدِّینِ عَلَى لِیُظْهِرَهُ ْ ش صف:» الْمُ ست که پیامبرش را با هدایت و دین ؛ )19( سى ا او ک

ــت پیروز گرداند، ــتاد تا آن را بر هرچه دین اس ــت فرس ــند درس ــته باش ــرکان خوش نداش   هرچند مش
سالم هدف غا .)431، ص19، ج1389، طباطبائی( ست؛ کمال ییا سان ا ه و ناآگاه که آگا یو کمال نوع ان

ـــت. تجربه  ۀافته، داللت بر آن دارد که همیکه در انواع موجودات انجام  یقطع يهابدان متوجه اس
هستند که متناسب با وجود آنهاست و نظام خلقت، آنها را به طرف اهداف  ییهاموجودات متوجه هدف

  .)142، ص 1387 ،طباطبائیست (یمستثنا ن ین حکم کلیز از ایدهد و انسان نمیبرده سوق نام

  گيرينتيجه
منفعت  به دنبال هاانســان .کندیل میتحل »اســتخدام«بر اصــل  یرا مبتن» جامعه«ش یدایپ علّامه طباطبائی

 ۀن خصــلت مشــترك اســت، مواجهیا چونو  ،رندیگران را به خدمت گیو قصــد دارند د هســتندخود 
  د.یآید میپد» اجتماع«گونه اعتبار نیسازد و ایرا برقرار م یوند اجتماعیگر، پیکدی با هاانسان

سبب و به شودیآغاز م »استخدام«بر اصل  یمبتن ي جامعۀریگخ با شکلیتار ،علّامه طباطبائیاز نگاه 
ـــل، دچار اختالف و تنازع م از درون جامعه  يتواند امرین اختالف نمیگردد. عامل رفع ایهمان اص

شد سو یاله يایبلکه انب ،با شتوان ياز  شرید ۀخداوند متعال به پ سمانین و  سو یعت آ جوامع  يبه 
گونه، موجب رشـــد و تکامل آنها نیکنند و امیآنها را به وحدت و انســـجام دعوت  ،آمده یانســـان



   ۷۱ از منظر عّلامه طباطبائيخ يتار ةفلسف

 

ع یشرا و ینید هايتنها در پرتو آموزه ،دیرس یقیکه در آن بتوان به سعادت حق ،گردند. اجتماع صالحیم
وامع با ج یر حرکت تکاملیشــود و ســیامبر آغاز میک پیخ با یتار رو،ازاینت، قابل تحقق اســ یآســمان

 ۀن برهیترمتکامل امبر خاتمیتاآنجاکه با ظهور پ ،ابدییارتقا م يگریپس از د یکی ی،اله يایارســال انب
صل ،ن مبنایخورد. طبق ایخ رقم میتار ستند یاله يایخ، انبیتار یحرکت تکامل یعامل ا  ۀکه با اقام ه
صددن، ید ستیهدا در سرپر ساس، پای. بر ااندآمدهخ بریتار یت و  ام و تمام ت یتجل صفحۀخ یان تارین ا
  رقم خواهد خورد. ،ین حجت الهین در عالم است که در عصر ظهور آخرید

   

۷۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهيازدهم،  سال  

  منابع
، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و جان سرلواقعیت اجتماعی و اعتباریات از دیدگاه علّامه طباطبائی و ، 1389، اولیایی، منصوره

  اندیشه اسالمی.
 .، چ سوم، قم، اسراءیق: سعید بند علیحقت، تسنیم، 1389، ، عبداهللایآمل يجواد

 .، چ سوم، قم، اسراءیلیخل ی، محقق: مصطفجامعه در قرآن، 1389مستان ـــــ ، ز
  ی.، قم، انتشارات اسالمامسی ، چیهمدان يدمحمد باقر موسویترجمه س ،المیزان، 1389، طباطبائی، سیدمحمد حسین

ـ ،  ـ ـ ـ ، یخسروشاه يدهادی، به کوشش سیکرمان یمحمد جواد حجتۀ ، ترجمروابط اجتماعی در اسالم، الف1387ـ
  .قم، بوستان کتاب

  قم، بوستان کتاب. ،یخسروشاه يدهادی، به کوشش سمجموعه رسائل، ب1387ـــــ ، 
 .، چ چهارم، قم، صدرايمطهر یمرتضپاورقی ، رئالیسماصول فلسفه و روش ، 1366ـــــ ، 

 .، چ پنجم، قم، صدرافلسفه تاریخ، 1389، مطهري، مرتضی
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