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 چكيده
و تمـدن و نيل جوامع و كمـال، آرزوی ديرينـه بشـر اسـت پيشرفت اجتماع . ها بـه سـعادت

و مصـاديق متفكـران علـوم انسـانىاز سـوی» انديشه پيشـرفت« تعـاريف گونـاگونى داشـته
.مختلفى را شامل شده است

و قدرت نفوذ انديشه پيشرفت اجتماع، نيازمند و تكوين ابتنـای آن بـر مبـانى نظـری اسـتوار
دو مؤلفه مهـم» عوامل محرك تاريخ«و» ماهيت تاريخ«.است» فلسفه تاريخ« مانندمحكمى 

مى فلسفه تاريخ به و جامعه.دنآي شمار موضـوعاتى را ماهيـتو» مـاده«شناسـان، فيلسوفان تـاريخ
ترين عوامل را از مهم) اقتصاد(ونقهرمانا(،)نظريه الهى(،)عوامل جغرافيايى(،)نژاد(:مانند

بر.اند محرك تاريخ بر شمرده و بـا المیـزاناساس تفسير شـريف اين نگاشته بر آن است تا
انديشـه پيشـرفت« ترين اقسام مبـانى نظـری يكى از مهم،توصيفى-استفاده از روش تحليلى

بـ» فلسفه تاريخ«يعنى» اجتماع و و واكـاوی قـرار دهـد مهمـى، ادلـها ارائـه را مورد تحليـل
به» اختالف« و را به» دين«عنوان ماهيت .عنوان عامل محرك تاريخ معرفى نمايد را

ها كليدواژه
.المیزانتفسیر پيشرفت، اجتماع، فلسفه تاريخ، قرآن،

و حديث دانشگاه آيت* و مدير گروه علوم قرآن  4amraee_1360@yahoo.comاّهللاٰ العظمى بروجردی استاديار
و حديث دانشگاه آيت **  4nazarbeigi1@gmail.comاّهللاٰ العظمى بروجردی استاديار گروه علوم قرآن

 4mrho_59@yahoo.comاّهللاٰ العظمى بروجردی استاديار گروه علوم اجتماعىو رئيس دانشكده علوم انسانى دانشگاه آيت ***

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى
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 بيان مسئله

از» جامعه«سخن از و يا سقوط آن، سخن وو رويارويى تمـدن» تمدن«و عوامل پيشرفت ها

مىنقشى كه  و بسياری از مناسبت يك جامعه متمدن های تواند در حيات ديگر جوامع داشته

و اجتماعى آن را شكل دهد،  مسـائلى اسـت كـه توجـه از جملهفرهنگى، سياسى، اقتصادی

مى در جامعه را ضرورتى اجتناب» انديشه پيشرفت«به طرح  .سازد ناپذير

و پيشـرفت اقتصـادی تمدن خـويش را بـر،هرچند امروزه جوامع پيشرفته مظـاهر مـادی

آن دانسته ايـن،اند به رشته تحرير در آمده بارههايى كه در اين چنان كه مجموعه نگاشته اند،

،رسـد، اما بـه نظـر مى)1391، جمعى از نويسـندگان، 1388جهانيان،:ك.ر( كنند داعيه را اثبات مى

و بـازنگری كـه بـه؛اين موضوع نيازمند بازنگری ديگری است نـوعى بتوانـد مـانع تبليغـات

و زمــام حركــت جوامــع به  مبــانىســوی جــوالن غــرب در عرصــه جوامــع انســانى گرديــده

و اقتصادی را باز ستاند انديشه كه. ای غرب بر اساس مبانى مادی » بيـداری اسـالمى«هرچند

.خود نويدی بر اين بازنگری است،كشورهای مسلماندر

به،به هر ترتيب ُ» پيشرفتانديشه«توجه ب و نظـری مايهننيازمند تبيين های فكری، فلسفى

چنان كه شالوده هر عملكردی در تاريخ، بناهای نظری آن فعـل تعريـف شـدهآن. آن است

بى(است  .)103-78:تا مطهری،
و شناس، اسالم كه برخاسته از نگرش انسانى قرآن» الميزان«تفسير وزين شناس، فيلسوف

بهمى،شناس است جامعه و نگـاهى نـو برایعنوان يكى از منابع معتبر اسالمى تواند بازخوانى

و اركـان اساسـى آن  و پيشـرفت اجتمـاع يعنـى فلسـفه تـاريخ و زيربنايى رشد به مقوله مهم

.راهگشای ما در اين پژوهش باشد

 سواالت تحقيق

 ماهيت تاريخ بر اساس ديدگاه عالمه طباطبايى در تفسير الميزان چيست؟)1

مى المیزانعالمه طباطبايى در تفسير)2  داند؟ چه عاملى را محرك تاريخ

و قوه محرك تاريخ از منظر تفسير)3  وجود دارد؟ المیزانچه نسبتى بين ماهيت تاريخ

 هدف تحقيق
 نسبت به دو ركـن اصـلى فلسـفه تـاريخ المیـزاندر تفسير4بررسى نگرش عالمه طباطبايى
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و قوه محرك تاريخ( .نسبت ميان آنها جهت پيشرفت اجتماعو) ماهيت

 شناسى مفهوم

و ترسـيم و كلمـات پركـاربرد ايـن مقالـه پيش از پرداختن به موضوع، توجه به اصطالحات

تـرين ايـن به اين ترتيب به شرح مهم. مفهومى روشن از آنها فراروی مخاطب ضروری است

.پردازيممىهاهواژ

 پيشرفت

 دهخـدا،(اسـت» بردن كاری پيش«و» بردن سبقت«،»كردنقىتر«به معنى،در لغت» پيشرفت«

به حركت«به معنى همچنين.)1377:4،5979 و مرحلـه«و» سـوی جلـو دادن ای از رشـدكيفى

و پيشرفت بـه.)2،1512: 1381انوری،(آمده است» كمى را پشت سرگذاشتن معنای جلـورفتن

و عقب كه فرد يا گروه يا جامعه يـا دولـت، منظور آن است. گرد است در مقابل در جازدن

به. سوی هدف پيش برودبه،در راهى كه برگزيده است ميزان پيشرفت نيز به ميزان نزديكى

.)47: 1387 منتظری،(هدف بستگى دارد 

»پيشرفت به جای توسعه«
تعابير بسياری وجود دارد كه در راستای مفهوم پيشرفت بـا آن قرابـت معنـايى دارنـد كـه از

مىجمل و تكامل اشاره كرد كـه طبعـاً توان به فالح، فوز، رشد، ترقى،ه هركـدام بـار توسعه

.معنايى متفاوت با ديگری دارند

و غالبا در مجامع مـورد اسـتفاده قـرار» توسعه«كلمه ميان،در اين بيشتر مصطلح گرديده

در افواه» توسعه«عدم وضوح مفهوم: حال آنكه مقام معظم رهبری به داليلى مانند؛گيرد مى

و آن گويندگان  ابتنای اصطالح توسعه بر مبانى اقتصادی محض؛)1381 ای، خامنه(شنوندگان

ـــو( ـــاخص؛)1378، هم ـــود ش ـــى وج ـــعه غرب ـــوم توس ـــت در مفه ـــو(های نادرس )1388، هم

.ندكرد را توصيه» توسعه«به جای» پيشرفت«استعمال

 فلسفه تاريخ

ا،تاريخ در لغت و غايـت آن اسـت تاريخ هـر.ستبه معنى تعريف وقت از. چيـزی، وقـت
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و حـوادث گذشـته اسـت اين و تحقيـق در وقـايع فلسـفه. رو، تاريخ اصطالحا به معنـى علـم

و تحقيق در قوانين عمومى حـاكم بـر  تاريخ به بررسى عوامل اساسى موثر در وقايع تاريخى

و دگرگونى آن در طول زمان مى و توسعه جوامع انسانى .)1385:204 صليبا،( پردازد رشد

و مفاهيم مختلف به كار و تاكنون به معانى رفتـه عبارت فلسفه تاريخ را ولتر وضع كرده

» مطالعـه علمـى«يـا» نقد تاريخ«مقصود وی از استعمال اين لفظ)27: 1351كار،.اچ.ای( است

مطالـب ای از تفكر تاريخى كـه در آن، مـورخ بـه جـای توجـه بـه نحوه،يعنى؛ تاريخ است

مى،مكرر در كتب تاريخى .)456-1384:455بيدی، صانعى دره(كند بيشتر به ذهن خود رجوع

: توانيم در نظر بگيريم فلسفه تاريخ را به دو معنا مى

به) الف و يعنـى تصـوری كـه اقـوام مختلـف در مكان؛معنای عام كلمـه فلسفه تاريخ هـا

و از گذر حوادثى زمان مى های متفاوت از سرنوشت .اند داده، داشته كه بر آنها رخ

به)ب احتماال هايى كه بيشتر در عصر جديد يعنى نظريه؛معنای خاص كلمه فلسفه تاريخ

بـرای.)1381:3مجتهـدی،(بيان شده اسـت قرن هفدهم ميالدی به بعد درباره تاريخ مكتوب از

ج،فلسفه تاريخ و مسايل مهمى از قبيـل تعيـين الگـو بـرای ريـان تـاريخ، ماهيـت موضوعات

و معنى تاريخ،ارزش تحول تاريخى، ، نيروی محركه)478-1384:474بيدی، صانعى دره(غايت

و آن)1384:46مطهــری،(تـاريخ مى وجـود دارد ،شــود چــه در ايـن پــژوهش بـه آن پرداختــه

و نيـروی محركـه فلسفه تاريخ به و مبتنى بـر نظريـات مربـوط بـه ماهيـت معنای خاص كلمه

.ريخ استتا

 پيشينه تحقيق

و ماهيت آن است ،از آغـاز خلقـت انسـان. پيشينه فلسفه تاريخ به قدمت تاريخ با همه وجود

ضمن آنكه نسبت به مسائل جامعـه-ای در حوزه اجتماع وجود داشته هر جا صاحب انديشه

و قوانين حاكم بر آن دو نيز كنكاش-تفاوت نبودهو تاريخ آن بى هايى داشـته راجع به ابعاد

آن هر چند كـه انديشـه حركت. است وجويش كـه بشـر در جسـت هـای تـاريخى را قبـل از

.)11: رعدسوره(برآيد، خداوند متعال در كتاب آسمانى خود متذكر شده است 

و اجتمـاع ابن«در پـژوهش)1388( محمدعلى شـيخ و فلسـفه تـاريخ ، حـوادث»خلـدون

پ تاريخى را از نگاه ابن و جوامـع بشـری را مشـمول ديدهخلدون معلول های اجتماعى دانسته
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و معلولى مى عل،خلدون چنين ابنهم. داند نظام على اجتماعى از ذات جامعـهلمعتقد است،

و تبيين حوادث تاريخى از اصل عليت مدد مى و از اين نظر در تحليل .گيرد نشأت گرفته

فلسـفه«و)1393(»ه طباطبـايىمحرك تاريخ از ديدگاه عالم« يحيى عبدالهى در مقاالت

ــا محوريــت  ــايى ب ــه طباطب ــاريخ از منظــر عالم ــه)1393(»تفســیر المیــزانت 4از نگــاه عالم

و اين نويسد؛ انسان مى مى ها سعى در استخدام يكديگر دارند خورنـد گونه به يكديگر پيوند

بهطلبى شخصى چون منفعت،ويژگى استخدام. دهندو جامعه ابتدايى را تشكيل مى دنبـال را

و هرج،دارد و تنها عامل بيرونى رفع اين اختالف موجب اختالف نبوت معرفـى،ومرج شده

. شده است

ــاظم قاضــى ــاران ك و همك ــه)1394( زاده ــوان در مقال ــا عن ــانى هستى«ای ب و مب ــى شناس

 اند كـه از نگـاه بـه ايـن نتيجـه رسـيده،»المیزانشناسى نظام اجتماعى بر اساس تفسير معرفت

ــه و از مهم،4عالم ــه ــل يافت و تكام ــرد، رشــد ــل ف ــوازات تكام ــه م ــه ب ــانى جامع ــرين مب ت

و سلســلهمى کــریم قرآنشناســى نظــام اجتمــاعى هستى بــودن، مراتبــى تــوان بــه اصــل توحيــد

و تبعيت تشريع از تكوين اشاره نمود غايت و وجود روابط متقابل در جهان هستى . مندی

ب اما همان  المیـزاندر تفسـير شـريف4يان شده است، عالمه طباطبايىگونه كه در ادامه

و متفاوت به بررسى فلسفه تاريخ مى تفـاوت. پردازد با ارائه نظرات خاص خود در قرائتى نو

و متفـاوت از  و مطالعـات پيشـين، تحليلـى جديـد اصلى اين نگاشته با ساير كارهـای مشـابه

و نسبت و قوه محرك تاريخ آن ماهيت  المیـزانو برگرفته از نص تفسير شريفد سنجى ميان

و با تتبعى كه در ساير نگاشته مى صـورت گرفتـه، پژوهشـگران بـه ايـن باره های در اين باشد

و يـا اجتمـاعى عالمـه  موضوعات ورود چنـدانى نداشـته بلكـه بيشـتر صـرف مبـانى فلسـفى

.اند را مورد توجه قرار داده4طباطبايى

 مبانى نظری تحقيق

مىتمجموع نظريا،انى نظریمقصود از مب و تـوان بـهو قضايای علمى است كه عنوان پايـه

و رويكردی قرار داد بن اند تـا بر اين اساس بسياری از انديشـمندان كوشـيده.مايه هر انديشه

و الگـوی«و يا)144-1: 1391 رشـاد،(» ورزی مبانى اسالمى پيشرفت«در اين راستا  مبانى نظـام

» شـــناختى جهـــان-شـــناختى هستى«مبـــانى: ماننـــدهايىب مجموعـــهرا در قالـــ» پيشـــرفت
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،»شـناختى روش-شـناختى معرفت«،)106-1: 1391 ابطحـى،(» شناختى اجتماع- شناختى انسان«

يا.)44-1: 1391 رشاد،(،»شناختى اخالق- شناختى فرهنگ« و»شناسـى جهان«،»خداشناسى«و

»خداشناسـى«و» شناسـى انسان«،»شناسـى هسـتى«يـاو)106-1391:1 ابطحـى،(» شناسى انسان«

.ترسيم نمايند)125-1386:115 اخترشهر،(

و جامعه4عالمه طباطبايى بـه المیـزانشناس معاصر هر چنـد در تفسـير مفسر، فيلسوف

و اخالقـى آيـات قـرآن پرداختـه اسـت امـا بـا تفحـص در  شرح تفسيری فلسفى، اجتمـاعى

م البه انديشـه بارهاجتماعى عالمه را در-توان مجموعه آرای فلسفىىالی سطور اين تفسير

بهكرپيشرفت جوامع استخراج  مىد كه از بررسى آنها توان سه مبنای مهم نظـری طور عمده

و جامعه شناسى، انسان هستى و اشارات شناسى شناسى را برای انديشه پيشرفت در نظر گرفت

شناسى، ذيل های هستى عنوان يكى از زيرمجموعهبه،»فلسفه تاريخ«عالمه را درباره موضوع 

.دكركريم دريافت تفسير آيات مهمى از قرآن

در ديدگاه  ماهيت تاريخ بارههای رايج

عنوان دو ركـن بـه - گونه كه گذشـت همان-» نيروی محرك تاريخ«و» ماهيت تاريخ«

مىبه» فلسفه تاريخ«مهم  بـه موضـوع مهـم بديهى است كه پيش از پرداختن. آيند شمار

بـه. آن را مـورد واكـاوی قـرار داد» عدم عينيـت«يا» عينيت«بايستمى» ماهيت تاريخ«

و يا نمى معنى كه آيا اين و عينى است توان برای آن وجـودی تاريخ دارای وجودی حقيقى

 قائل شد؟

Aع ;��9 در !�ری��,�و �,� 

هم]معواج[در ديدگاه فيلسوفان تاريخ، همه پ روی مىرفته سازند به نام يكر موجودی را

و دائـم اسـت  و تحول مسـتمر بـر اسـاس ايـن.)1368:152مصـباح يـزدی،(تاريخ كه در تطور

و» تــاريخ«ديــدگاه،  و اراده و روح و متحــرك اســت كــه جســم موجــودی حقيقــى، زنــده

و نظـام دارد  و قانون و مقصد و مبدأ و محرك و حركت و عزم .)7: 1357 سـروش،(خواست

در يـك اصـل،هايى كـه پيرامـون حركـت تـاريخ وجـود داردر اين اساس، بيشتر ديـدگاهب

و آن و حقيقى برای تاريخ است قائل،مشترك هستند و عينيت خارجى .شدن وجود
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،نميـاچنـان كـه در ايـنآن؛نظـر وجـود نـدارد اما درباره نوع حركت تـاريخ، وحـدت

:يخ اشاره نمودتوان به چهار نظريه مهم درباره حركت تار مى

به:نظريه تكاملى-1 و بر اساس اين نظريه، تاريخ همواره سوی تكامل در حركت اسـت

و سعادت خـود نزديـك،هرچه زمان بگذرد مى جامعه انسانى به كمال كـار،.اچ.ای(شـود تـر

1351:163(.

و طرفداران اين نظريه معتقدند كه تـاريخ دارای سـير قهقرايـى اسـت: نظريه انحطاط-2

از،گذرد هرچه زمان مى مى جوامع و كمال دورتر .)171: همان(شوند سعادت

مى اين نظريه،: نظريه دورانى-3 و معتقـد اسـت كـه تحـوالت داند تاريخ را قابل تكرار

مى تاريخى حالت دوری دارند، يعنى تمدن يا جامعه را ای متولـد و نمـو شـود، دوران رشـد

مى مى و فرتوتى مى گذراند به پيری و از بين مى رسد و جوامع ديگـر بـه وجـود و آينـد رود

)1351:همان(كنند همين سرنوشت را تكرار مى

و اتفــاق-4 و اتفــاق خوانده: تصــادف ــه كلــى قلمــرو تصــادف ــاريخ را ب ــد برخــى ت ان

.)205-1377:203كوب، زرين(

و از زاويـ؛توان از چند زاويـه نگريسـتمى،در پاسخ به پرسش ماهيت تاريخ ه وحـدت

از چنانآن،مـاهيتى يـا چنـدطبيعتى بـدانيم معنى كه تـاريخ را تـك كثرت، به اين كـه برخـى

مى صاحب در.)76: تـا بـى مطهـری،(دانند نظران تاريخ را يك ماشين چندموتوره معيـار ديگـر

.)76: همان(بودن آن است تعيين ماهيت تاريخ، از نوع مادی يا معنوی
و هم نظرات گوناگون وجود دارد درباره ماهيت تاريخ هم مى.تعابير مختلف توان حتى

چنان كه بركهارت، با برداشـتى تـوأم بـا بـدگمانىآن. درباره اين پرسش، پاسخى سلبى داد

.)27: 1351 كار،.اچ.ای(»آوريم ما از مشيت عقل اليزال سر در نمى« خاطر نشان ساخت كه
و ضم نى قائلند كـه نيازمنـد پرسـش از ماهيـت برخى ديگر برای تاريخ، مفهومى بديهى

مى.)28: همان( درباره آن نيست خورنـد كـه ايـن در اين بين افرادی مانند منتسكيو بـه چشـم

و به آن پاسخ مى » قـوانين طبيعـى« اولين: پرسشى مانند. دهند پرسش را با تعبير ديگری طرح

مىوقتى از طبيعت موجودات.)1349:83 منتسـكيو،(عالم كدامند؟ يعنـى قـانونى؛گويد سخن

او» ماهيـت«كه مسـتقيما بـا  و كـار دارد بـه همـين دليـل اسـت كـه قـوانين«موجـودات سـر

به»طبيعى .)87: همـان( شـمرد برمـى،عنوان قوانينى كه قبل از تمام قوانين وجود داشته است را
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مى» صلح« او بر؛داند را نخستين قانون طبيعت بشـر يعنـى» عـتطبي«نخستين قانونى كه مبتنى

را،با اين تعبير)88: همان(است» ترس« شايد بتـوان ماهيـت تـاريخ از ديـدگاه منتسـكيو

.ناميد»ترس«

از شــهرت بيشــتری ها، شــايد آن ديــدگاهى كــه در دوره معاصــر، در بــين ايــن ديــدگاه

و طرفـداران فراوانـى نيـز بــه خـود اختصـاص داده اسـت كــارل«ديـدگاه،برخـوردار شـده

بر» ماركس يعنى اينكه تاريخ ماهيتى» ماترياليسم تاريخى«.است» ماترياليسم تاريخى« مبتنى

و جنبش.مادی دارد و تجليات تاريخى هـر به اين معنى كه اساس همه حركات و نمودها ها

چيـزی جـز،سراسـر تـاريخ،در ديدگاه مـاركس. سازمان اقتصادی آن جامعه است،جامعه

بـرده، زارع،(و طبقـه بينـوا) دار مالـك، سـرمايه( بقـه ثروتمنـدط؛ميان دو طبقه نيسـتستيز 

.)1380:28دادبه،()كارگر

بـه ايـن معنـى كـه حركـات.برای تاريخ اسـت» وجود ديالكتيكى« اين ديدگاه مبتنى بر

يعنى معلـول يـك سلسـله تضـادهای ديـالكتيكى؛حركات ديالكتيكى است،تكاملى تاريخ

بى(دهاست توأم با همبستگى خاص آن تضا .)77:تا مطهری،

و عوامـل» ماهيت«تنها ديدگاهى است كه توانسته است بين،»ماترياليسم تاريخى« تاريخ

و توجيـه ظـاهری اسـت كـه امـروزه بنـای  و شايد اين ارتباط محرك آن ارتباط برقرار كند

مـادی به نحوی كه مالك پيشرفت را مالكى؛رفته قرار گرفته است های به ظاهر پيش تمدن

.كنندو اقتصادی توجيه مى

بهمى،ها درباره ماهيت تاريخ با شرح ديدگاه دنبال ديـدگاهى بـود كـه اوالً تبيـين بايست

و عامـل يـا عوامـل  و ثانياً بتواند ميان ايـن ماهيـت و واقعى از ماهيت تاريخ ارائه دهد روشن

.محرك تاريخ ارتباطى منطقى برقرار نمايد

�,$C! در Aان ��ه,� !�ریD,	ا� 

تـوان ابتدا نكته قابل ذكر آن است كه در بيان تفسيری عالمه طباطبايى، ضـمن آنكـه مى

و عينى برای تاريخ را دريافت   چنـان كـه سـير تكـاملى اجتماعـاتآن كرد؛وجودی حقيقى

و پيشرفت)4:92ج؛2:147ج:1417طباطبايى،( و طرح مباحثى چون معيار تكامل ج(، :2 همـان،

مى،از سوی ايشان.)133 :تواند مشرف به دو ديدگاه مهم ذيل گردد خود
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و تـاريخ قائل-الف و حقيقـى بـرای جامعـه اعتقـاد بـه سـير-ب؛شدن به وجـود عينـى

و تاريخ  تكاملى جامعه

ه�*  6��L»ا��
ف«  ��M>$ در Nری المیزان27ه $

و يا جامعه كريم، قرآن و يا طبيعت نيست كتاب تاريخ كتاب هـدايتى اسـت كـه؛شناسى

و بشر را به انديشه پيرامـون به فراخور بعد هدايت بخشى خود بسياری از موضوعات را طرح

مى ای از آيـات قرآن بـا مطالعـه مجموعـه.آن فرا خوانـده اسـت ترين تـوان زيربنـايى كـريم

و موضـوعات پيرامـون آن دريافـت ديدگاه كـرد؛ های اين كتاب شـريف را دربـاره تـاريخ

و مفسران فراوانى از ابتدای نـزول ايـن كتـاب آسـمانى تـاكنون بـه چنان آن كه پژوهشگران

.اند تاليف كتبى پيرامون اين موضوع همت گمارده

درمى،يابى به ماهيت تاريخ برای دست و حـوادثى كـه و وقـايع بايسـت نقطـه آغـاز آن

نآن. كـردابتدای تاريخ به وقوع پيوسته اسـت را دريافـت  پـردازان پيرامـون ظريـهچنـان كـه

های تاريخى زنـدگى انسـان انجـام تاريخ، نظرات خود را مبتنى بر تقسيماتى كه درباره دوره

از صـرف.انـد ارائـه داده)ويل دورانت، تاريخ تمدن، مطهـری، فلسـفه تـاريخ:ك.ر(شده است  نظـر

مى تقسيمات موجود كه از جمله آن عهـد اسـاطير-1:ادوارتوان به تقسيم تاريخ بشـر بـه ها

كه عالمه. اشاره نمود)1:423ج: 1417 طباطبايى،(عهد علم-4عهد فلسفه-3عهد مذهب-2

تر اسـت كه دين توحيد از تمامى اديان ديگر قديمى در الميزان اين تقسيمات را به داليل اين

اولـين ايـن اسـت كـه،دانـد صحيح مـى کریم قرآنو در سير تاريخى انسان آن تقسيمى را كه 

و بى اند ها يك جور بوده رنگى بشر بوده كه در آن دوره همه امت دوره بشر دوران سادگى

مى،کریم قرآندهد، بر اساس آيات مورد انتقاد قرار مى)424: همان( تـوان نقطه آغاز تـاريخ را

زد با آفرينش انسان به و بـرای)109-1387:102حكـيم،:ك.ر(عنوان عنصر اصلى تـاريخ رقـم

داسـتان. كـردرجـوع،باره وجـود دارد بايست به آياتى كه در اين دريافت ماهيت تاريخ مى

ج 1417 طباطبـايى،( عنوان اولين انسـان در زمـين به7آفرينش حضرت آدم )141و 2،4:112،

.های بقره، طه، اعراف آمده است در سوره

و با توجه به بيانات تفسيری عالمه ذيل و ديگر آيـات مذكور آيات با بررسى اين آيات
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در قرآن دو دسـته،های اوليـهو زنـدگى انسـان7داستان آفرينش حضـرت آدم بارهكريم

:شودمى ديدهمهم ات آي

و ;�ل او /F از ای8 ه%�ط دار) ا�� :.�?ی�!� 79 ا�Hره C,9 74,� ه%�ط ا�$�ن در ز�,8

ا« م
مِ فََأْخَرَجُهَما َعنْها يَطاُن ُهَما الشبَعُْضكُمفََأَزل قُلْنَا اْهبُِطواْ َو ِفيِه لَكُم كاَنَا َو َعُدو فِىلِبَعٍْض

ِإلىَ  َمتَاٌع َو ُمْستَقَر :است آمدهباكمى تفاوت اين آيه در سوره اعراف نيز)36:بقره(»ِحين اْألَْرِض

بَعُْضكُم« لَكُمقَاَل اْهبُِطواْ َو َعُدو ِإلَى فِى اْألَْرِضلِبَعٍْض َمتَاٌع َو 24: اعراف(»ِحينُمْستَقَر(.

هم نكته مهم پيش و مى چنين آيه رو در اين آيات شود كه دنيا ای كه از قول مالئكه ذكر

و خون مى را دار فساد ِإنّى«: كنند ريزی معرفى لِلَْملَئكِة َربك قَاَل ِإذْ َجاعٌِل فِى اْألَْرِضَو

َأ قَالُواْ لَكتََخلِيفًَة ُس نُقَد َو نَُسبُح بِحْمِدك َو نَحُن َماَء َو يْسفِك الد فِيَها َمن يفِْسُد ِفيَها ْجَعُل

ِإنّى تَعْلَُموَنقَاَل َال َما كه.)30: بقره(»َأْعلَُم بر،همه اين آياتاين است داليل مهمى مبتنى

ب«:است» اختالف«وجود يك واقعيت درباره ماهيت تاريخ يعنى  خاطرهموجود زمينى

و شهوى باشد و؛ اينكه مادى است، بايد مركب از قوايى غضبى چون زمين دار تزاحم

و مزاحمات در آن بسيار مى و محدودالجهات است شود، مركباتش در معرض انحالل

مى انتظام و بطالن واقع و اصالحاتش در مظنه فساد جز.شود هايش الجرم زندگى در آن

و اجتماعى فراهم نمىصورت زندگهب بى نوعى و بقاء در آن جز حد كمال نمىهشود رسد،

و معلوم است كه اين نحوه زندگى باال با زندگى دسته بجمعى و خونه خره ريزى فساد

ج1417طباطبايى،(»شود منجر مى ،1:115(.

و و;.ت ز�.�K،?ی�!� 79 ا�Hره �I�$4 74)ب �Kاو�,7 دارده� ا�$�ن=�د >:

ُ«: سوره بقره اسـت 213ترين اين آيات، آيهریمحو فَبََعـَث اّهللاٰ َواِحـَدًة ـًة أُم اُس كـاََن النـ

بِالَْحقّ  َمَعُهُم الْكتَاَب َأنَزَل َو ُمنِذِريَن َو ِريَن ُمبَش بَيْن النبِيَن َمـالِيْحكَم َو فِيـِه فِيَما اْختَلَفُـواْ الناِس

  ِإال ال فِيِه لَِمـا اْختَلََف َءاَمنُـواْ ِذيَن الـ ُ فََهـَدى اّهللاٰ بَينَُهْم بَغْيا َجاَءتُْهُم الْبَينَاُت َما بَعِْد مِن أُوتُوُه ِذيَن

مَِن الَْحّق فِيِه ِإلَى اْختَلَفُواْ َمن يَشاُء ُ يْهِدى َو اّهللاٰ ْستَقِيٍمبِِإذْنِِه م .)213: بقره(»ِصَراٍط
ا و وقوع آنوجود وحدت اوليه مى،ختالف پـس از توانـد دليـل مهمـى بـر آغـاز خـود

.تاريخ با اختالف باشد
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كه،در سير تاريخى انسان«:گويدمى بارهعالمه در اين صـحيح کریم قرآنآن تقسيمى را

بى،اين است كه اولين دوره بشر،داند مى و ،رنگى بشر بوده كـه در آن دوره دوران سادگى

يك همه امت ج1417طباطبايى،(دان جور بوده ها ماهيت تـاريخ،و با اين بيان تفسيری)1:424،

مى روشن مى تر يـك امـت بـود،،در اولين اجتماعى كـه تشـكيل داد«:گويد شود كه عالمه

دادن منافع به خود با يكديگر اخـتالف گاه همان فطرتش وادارش كرد تا براى اختصاص آن

جهمان(»كنند ،2:111(.

 يت تاريخ از ديدگاه عالمه های ماه ويژگى

ازبهها اين ويژگى و ذيل تفسير آيات عبارتند : طور ضمنى


MفNد ا� �0Pی�و �Oورت و�

آن،ها قهريت وجود اختالف در زندگى انسان موضوعى است كه عالمـه بـه كـرات بـه

ه«:ايشان ذيل آيه. پرداخته است قُـو ـن م ـا اْسـتََطعْتُم م لَُهـم واْ د
َأعِ در نـاگزيری)60:انفـال(»َو

و اختالفــاتى كــه منجــر بــه«: گويــد زنــدگى انســان از اخــتالف مى و جــدال مســاله جنــگ

مى های خسـارت جنگ و،امـری اسـت كـه در مجتمعـات بشـری،شـود زا گريـزی از آن نبـوده

و اگر اين امر ناخواه پيشمى خواه قـع انسان در خلقتش به قوايى كـه جـز در موا،قهری نبود،آيد

ن ن،رود از قبيـل غضـبو شـدتو نيـروی فكـریمىدفاع به كار كـه ايـن پـس. شـد مـىمجهـز

و در فكرش مجهز است مى خود دليل بـر ايـن اسـت كـه،بينيم انسان به چنين قوايى در بدن

ج1417طباطبايى،(»امری است اجتناب ناپذير،وقوع جنگ .)2:294ج؛ 120-9:119ج؛9:115،

مىدر راب،عالمه ايـن اخـتالف«:گويـد طه با ضرورت وقـوع اخـتالف در زنـدگى بشـر

و وقوعش در بـين افـراد طور كه توجه فرموديد، همان بشـری]امـعوج[امری است ضروری

و آن نيـز باعـث اخـتالل،اختالف در اهداف.... حتمى است باعث اختالف در افعال گـردد

جهمان(»شود نظم اجتماعى مى ،2:118(.

مى ضرورت وجود اختالف در انسان باره عالمه در از،ها بـه حكـم افراد انسان«:گويد ها

و منطقـه زنـدگى اسـت و اخالقى كه مولـود خلقـت و عادات و منطقه زندگى ،نظر خلقت

.)همان(»مختلفند
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�4 Aه,� !�ری�� >��4»� �N اد��«

و آن را وجود اين اختالف در زندگى بشر ضـروری» عالمه طباطبايى«از ديدگاه اسـت

در مبتنى بر مى اختالف امـری طور كه توجه فرموديـد، اين اختالف همان«: داند مواد خلقت

و وقوعش در بين افراد  چـون خلقـت بـه خـاطر؛بشری حتمى اسـت]امعوج[است ضروری

و وحـدت در صـورت؛مختلف است،اختالف مواد هرچند كه همگى بر حسب صورت انسانند

مىتا حدی باعث وحدت اف و افعال آن ولـيكن اخـتالف در مـواد هـم اقتضـايى.شود كار و دارد

ها در عين اينكه بـه وجهـى متحدنـد، پس انسان. اختالف در احساساتو ادراكاتو احوال است

وا به وجهى هم مختلف و]اهـداف[شـود كـه اخـتالف در احساسـاتو ادراكـات باعـثمى نـد

.)همان(»...گردد اف باعث اختالف در افعالاختالف در اهدو ها هم مختلف شود آرزو

و آن عبـارت اسـت اين سخن ما را به ويژگى ديگری از ماهيت تاريخ رهنمون مى سازد

به بايست مقولهمى از اينكه، و طبيعت تاريخ در نظر بگيريم كـه مبتنـى بـر ای را عنوان ماهيت

.باشد» مواد خلقت«

 $���6 ا�+اع ا��
ف

و بنـای آن بـر مـواد خلقـت بـهنظر به ضرورت وجود طور كلـى اختالف در حيات بشر

:برشمردرا توان دو نوع اختالف مى


Mف درو��-ا��Nا 
و عقـل اسـت و قـوای درونـى از قبيـل شـهوت و نيروی فطرت مربوط به نوعى استعداد

ج1417طباطبايى،( .)130:همان(سوی اختالف در حركت استهب،بشر به حسب فطرتش.)2:124،


Mف 4,�و��-بNا 
و برخى ضعيف و نيرومند و اينكه برخى قوی مربوط به اختالف در استعدادهای بشری

.)124: همان(و به اين دليل اختالف ايجاد شده است اند بوده
هرآاين اختالف، برخالف بر آن تضاد خالقى كه ماركس ن را مربوط به قوای درونى

فقط مربوط به قوای درونى نيست بلكه،از نظر عالمه)1352:21پى يتر،( داند موجودی مى
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و قوای درونى از و نيروی فطرت نوعى اختالف است كه از طرفى مربوط به نوعى استعداد

و عقل است  در،و از طرفى ديگر)2:125ج: 1417 طباطبايى،(قبيل شهوت مربوط به اختالف

و و نيرومند و اينكه برخى قوی و به اين دليل برخى ضعيف بوده استعدادهای بشری ،اند

به،بنابراين.)124:همان(اختالف ايجاد شده است و اين اختالف نوعى درونى در نوع انسان

در بيرونى در بين انسان،از سويى ديگر هاست كه اختالف نوع دوم دارای غلبه بيشتری

.)130: همان(ماهيت تاريخ است 

 $MPL ���A<" ا��
ف

وۀو برافروختگـى دائمـى شـعل» تـزاحم«و» تنازع«،»اختالف« و نـزاع ميـان اقـوام سـتيز

كـه شـايد)265-1377:262كوب، زرين( های بشری از ابتدای تاريخ تاكنون واقعيتى است ملت

گفتن از فلسفه وجـود سخن،اما با اين وجود. كردبتوان به شيوه استقراء بداهت آن را اثبات 

،هر چند درباره فلسفه ايـن عامـل؛ دارای جايگاه ويژه خود است چنين عاملى در حيات بشر

آن ديدگاه و تعابير گوناگونى وجود دارد را ها چنان كه برخى منشأ اختالف در امور بـديهى

و و شـرايط خـاص محيطـى برشـمرده عواملى چون عوامل روانى  انـد روحـى، امـور عملـى

ج 1388جوادی آملى،(  اند دانسته» هوس«منحصر در يك عامل به نامو يا آن را)17:381-387،

هـای وجود چنين اختالفى را مبتنـى بـر وجـود برخـى ويژگى،اما عالمه.)1387:135حكـيم،(

و درونى انسان از قبيـل غريـزه اسـتخدام  ج 1417 طباطبـايى،(فطری غريـزه،)9:119ج؛ 2:124،

ج(انتفاع  و بغض)9:119همان، .داند مى)همان(و احتياج، حب

توان به نتايج مهمى بـهمى،از مجموع آنچه درباره ماهيت تاريخ در الميزان سخن گفتيم

:ل دست يافتذيشرح 

و نه معنا است بلكه يك پديده واقعى در جهـان خلقـت بـه نـام،ماهيت تاريخ.1 نه ماده

.است» اختالف«

ط.2 و .بيعت استماهيت تاريخ مبتنى بر ويژگى فطری خلقت اعم از انسان

 قوای محركه تاريخ

و نيـروی محـرك در تـاريخ يكى از مباحث مهم در فلسفه تاريخ، موضوع عامل پيش برنده
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مى» چيستى محرك تاريخ«. است و بـا چـه به اين سـوال پـردازد كـه چـه عامـل يـا عـواملى

و فرايندی در حركت تاريخ تأثيرگـذار اسـت؟ همان گونـه كـه در سـابق نيـز اشـاره كيفيت

و زنـده غالب فيلسوفان تاريخ معتقد به حركت تاريخ بـه،ديمكر عنوان يـك موجـود عينـى

آن. هستند معنـا كـه حركـت تـاريخ نامند به ايـنمى» غايى«كه اين حركت را حركتى ضمن

بى حركتى هدف و و هماننـد حركـت سـتارگان جبـری و دارای علتى غايى بوده اختيـار دار

چ؛)1387:240حكـيم،(نيست  و يـا مالكهر و معيارهـای ند ممكن است در نوع حركـت هـا

.)312-1371:291 دورانت،:ك.ر(تكامل در حركت تاريخ با يكديگر اتفاق نظر نداشته باشند 

ی موجود درباره قوای محركه تاريخها نظريه

و پيش و عوامل تطور اجتماعى . های گونـاگونى وجـود دارد برنده تاريخ ديـدگاه درباره قوا

آ در جـايى)60-1387:58جعفـری،(اند وسه عامل برشمرده جا كه برخى برای آن تا بيستنتا

و چنين گفته به اجمال اين عوامل را عوامل كلى تمدن ناميده اند كه تمدن، تـابع عـواملى چنـد اند

شـود يـا آن را از يـك سـيری كـه در پـيش دارد بـاز است كه يا سبب تسريع در حركت آن مى

ازكه،دارد مى و روانـى شناختى، اقتصـادی، عوامل جغرافيايى، زمين:اين عوامل عبارتند  نـژادی

از)227-1383:225؛ مهـدی،1389:43زاده، حسن(و نيروی برهم انباشته دانش)1:3ج دورانت،

؛ 263- 1365:240دورانت،( اند ارائه دادهتری از آنها عوامل شرح مفصل اينبارهدر،ديگر سو

:1387حكـيم،(» آينـده«حتى برخى نيز با برداشتى قرآنى عواملى مانند.)60-58: 1387، جعفـری

.اند عنوان عامل حركت دانسته را به)15:459ج،1384مطهری،(» فطرت«و)240

ــا ــن ســخنان ب ــوع اي ــه برجســتهمى،بررســى مجم ــوان ب ــدگاه ت هايى كــه نقــش ترين دي

:اند دست يافت داشتهاثرگذارتری بر انديشه پيشرفت اجتماع 

بعضـى؛برنده تاريخ برخى نژادها هسـتند اين نظريه، عامل اساسى پيش بر اساس: نظريه نژادی

.)1365:250دورانت،(و بعضى ديگر ندارند آفرينى را دارند آفرينىو فرهنگ نژادها استعداد تمدن

و بـه وجو،اين نظريه بر مبنای: نظريه جغرافيايى و عامل سازنده تمدن دآورنـده فرهنـگ

آب توليد و وضـع جغرافيـا اسـت،هـوا،كننده صنعت، محيط طبيعى يعنى مختصات خـاك

.)243:همان(

اين نظريه، تاريخ را، يعنى تحوالتو تطورات تاريخ را، چـه از نظـر بر اساس: نظريه قهرمانان
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و چه از نظر سياسى يا اقتصادی يا فنى يا اخالقى، نوابغ به وجود مى .)همان( آورند علمى،

،توزيـع،شـيوه توليـد. اقتصاد است،اين نظريه، محرك تاريخ بر اساس: نظريه اقتصادی

و كارفرما،مصرف ثروت،تقسيم و،روابط كارگر و فقيـران جنگ طبقاتى بـين ثروتمنـدان

آن، علم،اخالق،دين:مانندهای ديگر حيات اجتماعى جنبه و هنر در دراز مـدت از ادبيات

م .)1378:73؛ دورانت، 257: همان(پذيردىاثر

مى بر اساس: نظريه الهى آيد، امر آسمانى است كـه طبـق اين نظريه آنچه در زمين پديد

و تطورات تاريخ، جلوگاه مشيت حكيمانـه؛حكمت بالغه به زمين فرود آمده است تحوالت

.)262: 1365دورانت،(و حمكت بالغه الهى است 

و بررسـى اسـت،هريك از اين موارد چـه دربـاره عوامـلآن.در جای خود محل بحث

به معرفى آن،عنوان قوای محرك تاريخ محل بررسى است شده ها درباره قـوای ميزان اعتبار

:اين عوامل به چند دليل درباره قوای محرك فاقد اعتبار هستند. محرك است

آن عدم و فالسفه تاريخ درباره  اتفاق نظر دانشمندان

ب و تخطئه آنهـاتالش و نقد  رخى انديشمندان در تاويل هريك از اين عوامل به ديگر عوامل

ج1384مطهری،( ،15:215-216(.

آناز. انـد گونه كه بيان شد برخى انديشمندان از سويى بـه تخطئـه ايـن عوامـل پرداخته همان

و عـواملى ماننـد جهت كه اين نظريات به علت محركه تـاريخ مربـوط نمى و:شـوند  نظريـه نـژاد

.)215:همان( شناسى استو ارتباطى با فلسفه تاريخ ندارد نظريه جغرافيايى مربوط به حوزه جامعه

و اصولى اسـت،و نيز نظريه اقتصادی يعنـى بـه صـورت اصـولى طـرح نشـده؛فاقد جنبه فنى

رو فقط ماهيتو،شده نظريه اقتصادی تاريخ به اين صورت كه طرح. است شـن هويـت تـاريخ را

و اقتصادی است اما روشن نمى مى و تحت نفوذ چـه عـواملى زيربنـای كند كه مادی كند كه چرا

مى،جامعه كه به تعبير اين نظريه اقتصادی است به تغيير و آن كند .)216:همان(همه رو بناها،دنبال

چراكـه فقـط تـاريخ نيسـت كـه؛ها خالى از اشكال نيست نظريه الهى نيز در اين ديدگاه

و  و موجبـات و علل جلوگاه مشيت الهى است بلكه همه عالم از آغاز تا انجام با همه اسباب

.)216:همان(موانع جلوگاه مشيت الهى است 

رويكرد ديگر آن است كه هر يك از اين عوامـل،شده عالوه بر اشكال به عوامل مطرح
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و.دبرخى را به عامل ديگر باز گردان،را به ديگر عوامل تحويل كرده مثل اينكه نظريه نوابغ

و نيروی بـر هـم و جغرافيايى و عوامل زيستى را بزرگان و اختراعـات بشـری انباشـته دانـش

به مى و اختـراع بازگردانـد توان و شرايط اقتصادی را به عامل دانش :همـان(عنوان يك عامل

.وجود داردبنابر آنچه گفته شد درباره عوامل محرك تاريخ تاكنون ابهاماتى.)45-52

 عامل محرك تاريخ در تفسير الميزان

را بر اساس ديدگاه عالمه طباطبايى ذيل آيات مختلفى از قرآن كريم به داليل قـاطعى، ديـن

به مى به كرد؛عنوان عامل محرك تاريخ معرفى توان معنای نيروی الهى كه مورد نظـر البته نه

پهنـه بـازی اراده،و اينكـه تـاريخ)263-1371:262دورانـت،(فيلسـوفانى از قبيـل هگـل اسـت 

و هر حادثه درس عبرتى كه آسمان به زمينيـان مى بلكـه)240: همـان( دهـد مقدس الهى باشد

از،مقصود از دين را«:عبارت است روش خاصى در زندگى دنيا كه هم صالح زندگى دنيـا

و هم در عين تامين مى و حقي،حال كند و زندگى دائمى قى در جوار خـدای با كمال اخروی

تعالى موافق است، ناگزير چنين روشى بايـد در شـريعتش قـوانينى باشـد كـه متعـرض حـال 

ج 1417 طباطبـايى،(» معاش به قدر احتيـاج نيـز باشـد هـای ايـن ديـن از ديگـر ويژگى)2:129،

آن اسـت كـه برخاسـته از- عالوه بر مواردی كه برشمرديم-عنوان عامل محرك تاريخ به

مى شعوری و باطنى است كه پيغمبران را از ديگران ممتاز شعوری غير از شـعور؛كند مرموز

.)154-152:همان(فكری كه تمامى افراد انسان در آن شريك هستند 

 داندمى را تنها عامل محرك تاريخ»دين«داليلى كه

تـوانمى،عنوان عامـل محـرك تـاريخ دانسـت كه دين را بتوان بـه برای اين داعيه، يعنى اين

:داليل متقنى به شرح ذيل برشمرد


MفNاز ا F/ 7,دی8 او� Sی�T! 

و برخى مفسران معتقدنـد كـه ديـن از همـان آغـاز پيـدايش انسـان وجـود داشـته اسـت

آن.)1387:126حكـيم،(كـرد توان وجود آن را در مرحله وحدت نفـى نمى كـه عالمـه حـال

مىتشريع دين را پس از مرحله وحدت،طباطبايى يابى بـه برای دسـت.داندو بروز اختالف
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د كـه اشـاره بـه حـال كـررجـوع کـریم قرآنبايست به آن دسته از آياتمى،مفهوم اين دليل

و پس از آن تشريع دين دارد و وقوع اختالف : زندگى اوليه انسان

�د<و =5�ن?ن �I�$4 ز�.�K ا�$�ن	N و ه� ه�< او�,7

در دسته،ره كرديمطوركه در بحث اختالف اشا همان و کریم قرآنای از آيات به وحدت

و بساطت زندگى اوليه انسان اشاره مى كه سادگى آن کـریم قرآنكنند به از » امـت واحـده«ها

:كند تعبير مى

ا« َمَعُهـُم َأنـَزَل َو ُمنـِذِريَن َو ِريَن ُمبَش ُ النبِيَن فَبََعَث اّهللاٰ َواِحَدًة ًة أُم بِـالَْحقّ كاََن الناُس لْكتَـاَب

بَيْن فِيهلِيْحكَم فِيَما اْختَلَفُواْ لَـْو«؛)213:بقره(»..الناِس َو فَاْختَلَفُوا ًة واِحَدًة أُم ِإال َو ما كاَن الناُس

بَينَُهْم فيما فيِه يخْتَلِفُون لَقُِضى َربك مِْن َسبَقَْت .)19:يونس(»ال كلَِمٌة

:كور دسته ديگر آيات مربوط به هبوط انسان نيز محل دقت استعالوه بر آيات مذ

بَعُْضكُم َعُدوقُلْنَا اْهبُِطواْ َعـُدو)36: بقره(لِبَعٍْض لِـبَعٍْض بَعُْضـكْم ؛)24:اعـراف(؛ قاَل اْهبُِطـوا

ُهـد تَبِـَع فََمـْن ُهـدًى ى مِنـ ا يأْتِينكْم فَِإم َجميعاً مِنْها ُهـْمقُلْنَا اْهبُِطوا ال َو َعلَـيِهْم َخـْوٌف فَـال ای

نّى؛)38: بقـره( يْحَزنُون م ا يأْتِينكم فَِإم َعُدو لِبَعٍْض بَعُْضكْم َجمِيَعا مِنَْها فََمِن اتبََعقَاَل اْهبَِطا ُهًدى

َال يْشقَى َو فََال يِضل .)123:طه(ُهَداَى

با» عداوت«همراهى و شريع«اوليه تعبيـر» هـدايت«را كـه از آن بـه»ت الهىتشريع دين

از اگر اين خطاب«:رساندمى،كرده است ها را از قصه مورد بحث انتزاع نموده، تعمـيم بعـد

و هم خـواهيم،چنين تفريع احكام ديگرى را كه بر آن شده در نظر بگيـريم تخصيص آن را

دراای شرايع الهى،طور اجمال ذكر شده ديد احكامى كه در اينجا به ست كـه بـدون اسـتثنا

.)8:68ج: 1417طباطبايى،(»جميع اديان الهى وجود داشته است

و هم چنين آيات هبوط انسان به زمين كه از عـداوت بعـض با رجوع به تفسير اين آيات

و سـبقت ديـنمى،دهد تا زمانى كه هدايت الهى فرا برسد بر بعض خبر مى توان به عامليـت

.ان نسبت به ديگر عوامل دست يافتدر تكامل زندگى انس

 ��اK,�<و �	��,� او�,8 دی8

و سرگذشتى7خداوند متعال در آياتى از سوره هود به داستان رسالت حضرت نوح
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و قومش گذشته است مى،كه بر آن حضرت با7سرگذشت حضرت نوح. نمايد اشاره

ِإلَى«: شود اين آيه آغاز مى نُوًحا َأْرَسلْنَا لَقَْد ِإنّىَو بِينقَْوِمِه م نَِذيٌر .)25: هود(»لَكْم
آن با دقت و آن نظر در اين آيات طوری كه خدای متعال در كتاب مجيدش ذكر كرده،

بت،جناب پرستى قيام كرده است اولين پيغمبرى است كه براى دين توحيد بر عليه

ج1417طباطبايى،( كه.)10:198، و آن جناب اولين پيغمبرى بوده و كتاب باب تشريع احكام

و فتح  و طريق احتجاج با مردم كردشريعت را گشوده و عالوه بر طريق وحى، با منطق عقل

و بر تمامى افراد،اين آن جنابربناب. صحبت كرد و منشا دين توحيد در عالم است، موحد ريشه

و تا قيامت خواهند آمد ّ،عالم كه تاكنون آمده و همه مرهونمن .)همان(اويندت داشته
چنـين اشـاره،كه همان هدايت برای رفع اخـتالف اسـت7به فلسفه بعثت نوح،عالمه

و بسيط زندگى مـى7بشر بعد از حضرت آدم«:كند مى و به صورت يك امت ساده كـرد

او فطرت انسانيت خود را راهنماى زندگى خود داشت تا آنكـه رفتـه رفتـه روح اسـتكبار در

گ و گسترده و در آخر، كارش به استعباد يكديگر انجاميدپيدا شد بعض ديگر،بعضى؛شت

و همـين پنـدار،  و زيردستان، مافوق خود را رب خود پنداشـتند را تحت فرمان خود گرفتند

و سپس جوانه بزنـد؛بذرى بود كه كاشته شد و در هر جا كه كاشته شود بذرى كه هر زمان

و رشد كند، چيزى به جز دين وث و اختالف شـديد طبقـاتى يعنـى اسـتخدامو سبز شود نيت

و برده و دوشيدن افراد ذليل بوسيله قدرتمندان را به بـار نمـى ضعفا بوسيله اقويا .آورد گرفتن

و خونريزی كشمكش،ها همه اختالف!آرى در زمان فساد.هاى بشر از آنجا آغاز گرديد ها

و از سنت عدال و مردم از دين توحيد وت اجتماعى رویدر زمين شايع گشت گـردان شـده

.)10:248ج،1417طباطبايى،(»ها روى آوردند به پرستش بت

مى نكته قابل  بحـث،كنـد تـوجهى كـه عامليـت ديـن در تـاريخ را در ايـن آيـات اثبـات

و عموميت شريعت حضـرت نـوح و١اسـت كـه هـم بـه داللـت آيـات7بر سر فراگيری ،

خود داليل محكمى،و اين مبنا يعنى عموميت شريعت اين مسأله قابل اثبات است،٢روايات

و عامليت دين در تاريخ است بر .ابتدائيت

ُموسى.1 َو ِإبْراهِيَم بِِه ينا َوص َو ما ِإلَيَك َأْوَحينا َو الِذی نُوحاً بِِه ى َوص يِن ما مَِن الد لَكُْم عَِشَرَع .)13:شوری( يسىَو
و كتـابى«آمده كه7در حديث حضرت رضا.2 اولواالعزم از انبياء پنج نفر بودند كه هر يك شريعتى جداگانـه

و فراگير بوده، حتى انبياء غير على و نبوتشان عمومى خود آن حضرات نيـز مـامور بـه عمـل بـهاز حده داشتند
.)2:80ج،يون اخبار الرضاع(» تا چه رسد به غير انبياء؛بودند شريعت آنان
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های بشـری را بـر ديـن، بنای تمدنالمیـزاندر موارد متعددی در تفسير،عالمه طباطبايى

ج(داند مى اين تمدنى كه ما فعـال«:گويدمى باره ايشان در اين.)4:100ج؛ 354و 2:132همان،

و دين است كه اين جوامع آن را به وراثت در جوامع مترقى بشر مى بينيم، همه از آثار نبوت

ــه دســت  ــد ب ــا تقلي ــد وردهآو ي و امت. ان ــدا شــد ــان بشــر پي ــن در مي و از روزی كــه دي ــا ه

و از همان روز عالقه،اند های بسياری خود را متدين به آن دانسته جماعت بـه اخـالق فاضـله

و صلح در بشر پيدا شد و هـيچ داعـى،چون غير از دين؛عشق به عدالت هيچ عامل ديگری

و صلح دعوت نكرده است،ديگری و عدالت و اخالق فاضله ، همان(» بشر را به داشتن ايمان

،حتى از نظر عالمه هر آنچه از قوانينى كه بشر برای رفـع اخـتالف تصـويب كـرد)2:150ج

.)121:همان(لگوی همه آنها را از دين گرفته استا

و پيشـرفت كشـورهای مسـيحى را نيـز مبتنـى بـر حتى در ايـن خصـوص، تمـدن غـرب

مى اقتباس و دانند كه مسيحيان پس از جنگ هايى های صليبى از قوانين عامـه اسـالمى كـرده

و خود مسلمانان به ا،وسيله آن پيشرفت كردند .)151:همان(نداختند اين قوانين را پشت سر
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و وحدت برخوردار بود،زندگى انسان اوليه از خمودی و جـود غريـزه. سكوت به دليل

و  و طبيعــى، نــاگزير زنــدگيش بــه ســمت اختالفــات و تــزاحم در قــوای وجــودی اســتخدام

و تعيـين قـوانين از اين.ها سوق يافت كشمكش و اصـولى رو، به ناچار به زنـدگى اجتمـاعى

الطريـق تجارب بشـری نشـان داده اسـت اخـتالف كـه قـاطع. برای رفع اختالف روی آورد

و قـوانين مقـرره آن از بـين نمـى سعادت نوع است با فرمول و نخواهـد های عقل فكری رود

:است كه دارای ويژگى زير باشد» دين«،تنها راه رفع اين اختالفات.رفت

مى ای سبحان آن را به آحادی از انسانمبتنى بر شعور نبوی باشد كه خد نسـخه.دهـد ها

ها غير از نسخه شعور فكری است كه همه عقال از انسان،اين شعور باطنى كه در انبياء هست

ن؛در آن شريكند وانين آن مبتنى بر بـذر تكـوين،ق.)156: همان(شودمىاين شعور دچار خطا

و جسـمى)62:همان( نواميس هستى است به نام تحول اجتماع و ناظر بـه هـر دو بعـد روحـى

 تـری بـه نـام اخـالق اسـت عالوه بر اعمال، دارای ضمانت اجرايـى قـوی.)132:همـان( است
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و بـدون اخـتالف دعوت.)106: همـان( و تنها ضامن اجتمـاع و وحدت است كننده به اجتماع

ج 1417طباطبـايى،( است آن.)4:112، و نسبت به گذش احكام و بر اسـاس مطلق است ت زمان

.)119: همان(پذير نيست احوال جوامع نسبيت

 تاريخ» قوه محركه«و» ماهيت«سنجى ميان نسبت

چيـزی كـه بـه تعبيـر. اسـت» اختالف«با داليلى كه مطرح شد روشن گرديد، ماهيت تاريخ

به،عالمه مى هر چه جامعه انسانى ، طباطبـايى(رود سوی اخـتالف هـم مـىبه،رود سوی تمدن

ج 1417 از ديگر سو، قوه محركه تاريخ، دين مبتنى بر شعور باطنى غيرقابـل خطـا از)2:158،

.)همان( سوی انبياست

دو تر نسبت ميان ايـنكم،در بين نظراتى كه پيرامون ماهيتو قوای محركه تاريخ آمده است

ا. مورد بررسى واقع شده است سـت كـه شـايد بتـوان فقط در ديدگاه مبتنى بر ماترياليسم تاريخى

حـال يـك برداشـت گرايى تاريخى در عـين مادی.)1352:49پى يتر،( كردچنين نسبتى را دريافت 

و يـك برداشـت تـاريخى از اقتصـاد اسـت از گرايى تـاريخى چنان مـادی. اقتصادی از تاريخ كـه

تبه كوشد تا واقعيت تاريخى را با تكيه بر عوامل مادیمى،نامش پيداست كيه بـر عوامـل ويژه با

و فنى توضيح دهد  و تفصيل آن)32:همان(اقتصادی را،كه البته بررسى .طلبدمى مجال ديگری

آن«و» ماهيت تاريخ« بارهاما درباره ديدگاه ضمنى عالمه طباطبايى در » نيروی محركه

:دكرهای مهمى به شرح ذيل دريافت توان نسبت مى
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ن على سبت مستقيمى كه در ديدگاه ماركس بين اين دو مقوله وجود دارد، بر اساس رغم

بر» اختالف«بنای ماهيت تاريخ بر  دو موضـوع نسـبت ميـان ايـن،»ديـن«و نيروی محركه آن

آن؛معكوس وجود دارد و وحدت برخوردار اسـت به اين معنى كه جا كه جامعه از بساطت

اس،و به تعبير قرآن و كتـابى وجـود نـدارد،تبشريت امت واحده و حكمى ذيـل،عالمـه. بعثتى

و حكـم كتـابدر،معتقد است كـه خداونـد».....كان الناس امه واحده« آيه مـوارد بعثـت انبيـاء

و فـرع امـت واحـده مى اختالف را نتيجه ج 1417طباطبـايى،(دهـد بودن مـردم قـرار ،2:124(.

بر ظاهر آيه داللتمى« و اتفـاقى،نوع بشر گذشته كـه در زنـدگىكند بر اينكه روزگاری اتحـاد
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و بساطت زندگى،داشته و هـيچ اختالفـى بـين آنهـا نبـوده امتى واحد بوده،به خاطر سادگى ،انـد

و مدافعه و نيز اختالفى در مذهبو عقيده مشاجره .)همان(» اند نداشته ای در امور زندگى

و فرع بر وقوع اخـتالف دليل ديگر بر اين سخن آن است كه تشريع قانون همو اره نتيجه

ج 1417طباطبايى،(است  .)4:107ج؛ 156و 142، 2:121،

مى عالمه در اين پيدايش اين اختالف بود كه بشر را ناگزير از تشريع قـوانين«:گويد باره

آن قوانين كليه؛كرد و هر صاحب حقى به حقـش ای كه عمل به ها باعث رفع اختالف شود

ج 1417يى، طباطبا( برسد آن اسـت كـه بـرخالف ديـدگاه،مقصود از نسبت معكوس)2:121،

تـر اسـت ای متكامـل بنابراين جامعـه؛ماده است،ماركس كه معتقد است چون هويت تاريخ

ای محـور، جامعـه تـر برخـوردار باشـد، بـر اسـاس ديـدگاه ديـن كه از بنـای اقتصـادی قـوی

كم متكامل چراكـه هـر جـا كـه جامعـه دچـار؛دار باشـدتری برخـور تر است كه از اختالف

مى تزاحم مى و اختالف را برطرف ج همـان(كند شود، وحى اين تزاحم تنهـا،ديـن)10:262،

ج(چون با اخالق همراه است؛عامل رفع اختالف است .)2:120همان،
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تَ و تـوان ديدگاه مادی به تاريخ، نمىدر.ع ماهيت آن باشدبَ قوه محركه تاريخ، بايد فرع

و تاخيری ميان اين عنوان اما براساس ديـدگاه ديـن محـور، ديـن بـه. دو عامل دريافت تقديم

و تنهـا عامـل رفـع اخـتالف اسـت  :همـان(قانونى كه مبتنى بر نوعى شعور مرموز مبرا از خطا

و فرع بر ماهيت معرفى شده است،)156 :تبع

ب« و خود را محكوم تنها علتى كه باعث شد شر از روز نخست تن به حكومت قانون داده

و خطـر تبـاهى نـوع بشـر بـوده اسـت  به حكم قانون جاری در مجتمع بدانـد، مسـأله تـزاحم

ــايى،( ج 1417طباطب ــه)124و 114، 2:113ج؛ 107و4:93، ــع،در جــايى عالم ــل رف ــن را عام دي

ف)129: همان(داند اختالف مى .شودمى تبعيت قوه محركه از ماهيت روشن،وقكه از همه موارد

 گيری نتيجه

به جوامع و بـه. اند سوی تكامل در حركت انسانى اليزال عبَـتَ اساس طبيعت بـر تكامـل اسـت

به،آن مى اجتماعات بشری نيز و امروزه سخن. كنند سوی پيشرفت حركت گفتن از پيشرفت
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توانـد دليـلمى،خـود» در حـال توسـعه«و» يافته توسعه«تقسيم كشورهای جهان به دو قطب

و هرچند كه بـه محكمى بر سخن و گفتن از موضوع پيشرفت باشد ظـاهر كشـورهای مترقـى

مى جوامع غربى خود را مظاهر كشورهای توسعه در يافته تلقى كننـد امـا بـا بـازنگری جـدی

و نسبت جه مهم رهنمـون توان به يك نتيمى،سنجى آن با انديشه پيشرفت مبانى فلسفه تاريخ

و آن سقوط مالك .های پيشرفت در اين كشورهاست شد

آن» فلسفه تاريخ« تاريخ» قوه محرك«و» ماهيت« يعنى؛مشتمل بر نظر به دو ركن مهم

و با احصاء آرای تفسيری عالمه طباطبايى به و جامعه است شناس عنوان يك فيلسوف مفسر

و نظر كه بسياری از موضوعات تفسيری را بر مبانى  و محكمى بنا نهاده است عقلى استوار

هم بارهبه طرح سواالت پژوهش در  و و قوه محرك تاريخ دو چنين نسبت ميان اين ماهيت

:بندی نهايى به مصاديق ذيل اشاره نمود توان در جمعمى،المیزاناز منظر تفسير

ا4عالمه طباطبايى،ماهيت تاريخ بارهدر كريم،ز قرآنبا استناد به آيات متعددی

به» اختالف« مى را معنا كه ماهيت كند؛ بدان عنوان شاخص اصلى ماهيت تاريخ معرفى

و برگرفته از ويژگى،تاريخ و نه معنا، بلكه يك پديده واقعى در جهان خلقت نه ماده است

.باشد فطری مخلوقات به نام اختالف مى

آ،ايشان،درباره قوه محرك تاريخ و تفسير از قرآن، داليل متعددیىياتضمن بررسى

و با بيان،عامل محرك تاريخ است» دين«را كه  های دين، آن را تنها ويژگى احصاء نموده

.داند عامل محرك تاريخ مى

و قوه محرك تاريخ در ارتباط با نسبت ضمن اعتقاد به4عالمه،سنجى ميان ماهيت

مىدو، تبعيت قوه محركه از ماهيت را ضرو رابطه معكوس آن .داند ری

و قوه محركه تاريخ«معيار تكامل را بايد،شده با نظر به مباحث مطرح . كردتعيين» عامل

ضعف،ای كه در سابق برشمرديم باشد گانه اگر قوه محركه تاريخ هر يك از انواع شش

و فراگير همه جوامع برای تكامل در مورد تك آن تعيين معياری عمومى ها آشكار تك

آنحا؛گردد مى و همواره عاملى به دليل» دين«كهل نسبت دقيقى كه با ماهيت تاريخ داشته

چنان كه ورود هر منجى الهى به عالم انسانىآن،ها شناخته شده است برای دفع تزاحم

و فسادها در صحنه زندگى بشری است همزمان با شدت به اين سبب،يافتن اختالفات

و انديش .ه پيشرفت اجتماع داردعامليت مهمى در تعيين الگو
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