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 چكیده  

نمةیللد کلله دانللد و تصللری   لل عال لله طبةطبللةئ  ح ی للت سللیر حة تلله و حرکللت تللةریخ قةنونممللد  لل   

هللة و حهللت کلله ا للت و حة تلله هسللتمد، نلله افللراد و اع للة  حة تلله، سللمت     هللة و حوا للآ ازآن ا للت

بلله  هللة، سرنوشللت  شللترم و نة لله عمللن حمتلل  دارنللد و ایللن ح ی للت،   قللوانین، اعتالهللة و انح للة  

هللة بلله خللردورز  و انسللةن قللرآناز سللو  دیگللر در .  تملل  قةنونممللد  حرکللت تللةریخ و حة تلله اسللت

انلللد تلللة ضلللمن  ویلللد  در  لللورد حلللوادد و فرآیملللدهة  تلللةریخ  دعلللوت شلللد    اندیشلللیدن بللله 

هللة را کشلل  آ للوز ، بللرا  خودسللةز  و سللةختن دیگللران، عاللن پیشللرفت و انح للة  ا للت   عبللرت

بله نرلر   . هلة   هلم و غیرقةبلن تخال  دسلتگة  آفلریم  اسلت       از سلمت  این تغییلر و تحلوي یکل    . کممد

گیللر  اتفةقللةت آیمللد  هللة در چگللونگ  شللکنعال لله ایمللةن و عمللن  للةک  و یللة کفللر و فسللةد انسللةن  

گللرفتن راب لله بللة پروردگللةر، دارد و عوا للن  ختافلل  همنللون نةدیللد  تللیریربشللر و حتلل  در نرللةم عللةکم 

 اکبتله  ؛دخیاملد هلة  در سل و  و طالوت تملدن   ...  علداکت  و ظالم و بل   ق،  بةرز  بلة پیلة بران و  مةدیلةن حل    
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پللذیرد، چراکلله سللمت تغییرنةپللذیر خللدا بللر ایللن  هللة  انسللةن پةیللةن  لل هللة و بللدبخت سللرانجةم  شلل ت

قرارگرفتلله اسللت کلله در واپسللین حرکللت تللةریخ، تمهللة بمللدگةن شةیسللته و وارسللته خللدا واررللةن ز للین  

 . خواهمد بود

 . آ وز تمدن، ا ت،  ات، سمت اکه ، عبرت واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1
هلة و کشل  ا لوي    هلة و چگلونگ  تتلةک  و تکة لن آن    تبیین و تشلری  سلیر حوا لآ و تملدن    

هللة  بسللیةر دور  للورد توحلله   و قللوانین حللةکم بللر رونللد تللةریخ و تحللوتت آن از گذشللته   

سللمن و قللوانین   برخلل  از اندیشللممدان عاللوم انسللةن  بللود  اسللت، تللة بللة آگللةه  و کشلل      

ا  بهتللر از آن حللةکم بللر تللةریخ و چگللونگ  حرکللت تللةریخ  حوا للآ، بللرا  سللةختن آیمللد  

نیللز انسللةن را بلله خللردورز  و اندیشللیدن در سرتةسللر آفللریم    کللریم قللرآن. اسللتفةد  نمةیمللد

ح لةیق کال  و اسةسل     . دهلد هلة  عیمل  در آن توحله  ل     کملد و او را بله واقتیلت   دعوت   

ا کلله انسللةن در را  تتللةک ، تکة للن، رشللد و شللکوفةی  شخصللیت خللود و   ربللو  بلله حهللةن ر

سللو، انسللةن را بلله شللمةخت کتللة  پللر   از یلل  قللرآن. هللة نیةز مللد اسللتنللوت خللوی  بلله آن

اسللرار طبیتللت و قللوانین حللةکم برحهللةن خا للت کلله در رشللد و پیشللرفت انسللةن بلله سللر مزي  

ورزد بله انسلةن ا لرار  ل     خوانلد و از سلو  دیگلر    سلةز  دارد فرا ل   کمةي ن ل  سرنوشلت  

 . دقت   ةکته کمدهة را بهتة حوادد تةریخ ، تحوتت و دگرگون 

آ للوز ، بللرا  خودسللةز  و سللةختن دیگللران،  ضللمن عبللرت ایللن بللدان عاللت اسللت کلله 

هللة را کشلل  کمللد و بللة کشلل  دتیللن و عوا للن ظهللور و افللوي عاللن پیشللرفت و انح للة  ا للت

هللة و هللة و بللروز حمللب   هللة و تمللدن هللة و چگللونگ  تکللوین و فروپةشلل  قللدرت    ساسللاه

و سلمن اکهل  را   هلة  احتملةع ، تلة حلد ا کلةن قلوانین حلةکم بلر تلةریخ          هة و ان لال  دگرگون 

 زیلرا از دیلدگة  اسلالم سلیر تلةریخ، سلیر   ت لوي و بلر اسلةس          ؛هة بمگلرد و بشمةسلد  در سیر حة ته

َسددرَلَا ََِدد  ن  َ  َدد  عال لله لیللن آیلله. ضللوابو و قللوانین اسللت َخ قَددلَقَدد ختٌََن لَتَددَِخ  ال ءَرخضَِقَدد َخ

َدد َ  ِ لََ َس یَ خددَََیَددظََِةَ َ َددکَن ِِّ  هللةی  پللی  از شللمة سللمت ( )ق تللة137ًعمللران/)آي  َددظُرن ن  َ 

کممللدگةن پللد در ز للین بگردیللد و بمگریللد کلله فرحللةم تکللذی  ؛بللود  و سللشر  شللد  اسللت

گللرفتن از سرنوشللت گذشللتگةن   تت للد اسللت ایللن آیللةت بلله عبللرت  » اسللت(چگونلله بللود 

دارد، و حلق   ال    ن لة  ضلت ، خ لة و انحلراو اقلوام گذشلته را بیلةن  ل          کملد و  ل   اشةر 

هلة  دهلد کله گذشلتگةن  بودنلد و چملین و چملةن کردنلد، و ا لت        کملد و هشلدار  ل    را بیةن  ل  

اگللر ا للوي گذشللته،   . (34: 7 ش، ج 1374)طبةطبللةئ ، « هللة درس عبللرت بگیرنللد  بةیللد از آن
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همله ن لن    گرفلت، ایلن  گذشلته، آیملد  را در برنمل     هلة  استفةد  برا  آیملد  نبلود و سلمت    قةبن

پللد وحللود ا للوي و قواعللد کالل   سللام اسللت،  وحلل        ؛ تمللة نداشللت  قللرآنتللةریخ در 

گلرفتن از تلةریخ شلد  و پیلةم آن را بلرا       بله عبلرت و اکهلةم    قلرآن هة   کلرر و فلراوان   سفةرش

گویللد: ( سللید ق لل  در ایللن ز یملله  لل  49: 1382م؛ ح للرت ، . )ر. سللةزدبشللر،  تمللةدار  لل 

، قللرآنهللة  انسللةن  و تربیتلل  دیللن اسللت و  مرللور در خللد ت هللدو قللرآنگللوی  در داسللتةن»

آننلله اهمیللت دارد گللرفتن درس عبللرت، از یلل     . نگللةر  نیسللت نویسلل  یللة وقللةیآ  تللةریخ

 . (149: 1359، )سید ق   «.هةی  از آن استداستةن یة از بخ 

ا  وقللةیآ حللةي و آیمللد  را پللی  رو  آنجللة کلله رویللدادهة  گذشللته، همنللون آئیملله  از 

عمللوان هشللدار کمللد، در فرهمللال اسللال  ، همللوار  سرنوشللت اقللوام گذشللته بلله  جسللم  لل 

آ لوز  بللرا  نسلن آیمللد  آورد  شلد  اسلت و بلله نلوع  پیونللد فکلر  و فرهمگلل        و عبلرت 

نمللود  اسللت و ارتبللة  بللین   بللین نسللن گذشللته و نسللن حةضللر بللرا  درم ح للةیق ایجللةد   

 قللرآن. (43، ص1380)نیشللةبور ، زنللدز للةن گذشللته و آیمللد  سرنوشللت بشللر را رقللم  لل   
کللریم بللة ن للن حللوادد پیشللیمیةن کلله چگونلله بلله خللةطر ظاللم و شللرم، کفللر، عصللیةن و      

دهللد کلله قهللر و غ لل  خداونللد هللة هشللدار  لل تفرقلله دچللةر غ لل  اکهلل  شللدند، بلله ا للت

هللة قللةنون کالل  اسللت ودر ایللن  یللةن فرقلل  بللین ا للت    همةنمللد ک لل  و رحمللت او یلل    

خََأَهختََ ردَظَیَدٌخَََِّهسدٌخََيَهخد َََ َتَدٌخَ  از حماه آیله  قرآنآیةت  از ». وحود ندارد ََِِقَدلَََقَد ختَهٌس َ ِّ  ند ن 

در  لورد هالکلت    (128)طله/  ِّرُّهدَ ََِّدُن ََِّ ََِّآيدظ  ََذَِّد َََ دَ َإََِِّقَِدظیَرَهٌِخََ  َيَِخشنوَِ

پیشلین آ لد  اسلت بله ایلن دکیلن کله انسلةن از غفالت بیلرون آیلد و بله             هلة   و س و  ا لت 

 ، 1374)طبةطبللةئ ، « کمللد توحلله داشللته بةشللد خ رهللةی  کلله فللرد و حة تلله را تهدیللد  لل   

ایللن اسللت  سلللاياه ایللن پللدوه  اسللت و ئهللة  سلل( یللةفتن اعللتال و انح للة  تمللدن46: 28 ج

کللالم اکهلل  چلله عللوا ا  را  کلله عال لله طبةطبللةئ  بللة توحلله بلله برداشللت خللود از فحللوا     

 یللةن  قللرآنرسللد ایشللةن بللر اسللةس آیللةت بلله نرللر  لل . اسللتبللرا  ایللن  وضللوت برشللمرد 

زیللرا بلله نرللر  . کمللداعمللةي بشللر و اتفةقللةت ر  داد  در حوا للآ انسللةن  ارتبللة  برقللرار  لل    
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و تللة ...  ایشللةن، اعمللةي خیللر، حللوادد خیللر را در پلل  دارد و و اعمللةي بللد و حللوادد بللد را  

 . (181: 2، ج 1374)طبةطبةئ ، . توان گفت حوادد تةبآ اعمةي  ردم است  حدى 

 شناسیمفهوم. 2

 تمدن. 2-1

همکللةر  افللراد یلل  حة تلله در ا للور احتمللةع ، اقتصللةد ، »در ادبیللةت فةرسلل  تمللدن بلله  تمللة ؛ 

گللرفتن بللة اخللالا و آدا    آ للد  اسللت همنمللین تمللدن بلله  فهللوم خللو     ...  دیملل ، سیةسلل  و 

تمللدن از ز للةن  پدیللد آ للد کلله انسللةن  رحالله    ( 1139 :3 ، ج1363) تللین، . بةشللد لل « شللهریةن

کللرد؛ بةیللد توحلله داشللت کلله تمللدن    نشللیم  را آغللةز  زنللدگ  بللدو  را تللرم گفللت و شللهر  

 . (11: 1389)کةشف ،  ا ة انسةن  تمدن، وارد شهرنشیم  شد  است شهرنشیم  نیست؛

هلللة  احتملللةع  قةبلللن پدیلللد ا  از شلللة ن  جموعللله پینیلللد »تملللدن در ا للل ال  

شلمةخت ، فمل  یلة عامل  و  شلترم در همله       انت ةي حلةو  حهلةت  لذهب ، اخالقل ، زیبلة     

)پورآقللةی ،  «اع للة  یلل  حة تلله وسللیآ یللة چمللدین حة تلله  للرتبو بللة یکللدیگر اسللت    

( در  تمللة  تمللدن، سلله  للورد حمللآ اسللت کلله عبةرتمللد از گللرای  بلله سللو     11 :1394

هللة  شللدن اخللالا و ویدگلل   ا للور زنللدگ  و دارا  بخشلل  بلله ع للن و انسللةنیت، نرللم  

. خاللدون، تمللدن حةکللت احتمللةع  انسللةن اسللت دیللدگة  ابللن )همللةن( از. زنللدگ  بشللر 

یةبللد؛ اهللن بةدیلله ( و فرایمللد آن در انت للةي از بللداوت تح للق  لل 183 :1393خاللدون، )ابللن

کممللد؛ وکلل  شهرنشللیمةن ایللن  رحالله را سللشر  تمهللة بلله کللوازم ضللرور  زنللدگ  توحلله  لل 

پردازنللد، از ایللن رو هللة  غیرضللرور  و تجمللن در شللئون زنللدگ   لل   کللرد ، بلله بهللر  

 مةن()ه. آیدنشیم  است و در پ  آن پدید   تمدن نهةیت بةدیه

 امت و ملت. 2-2

ا للت،  فهللو   ع یللدت  و  شللتق از اومّ اسللت و بلله گروهلل  کلله وحلله  شللترک          ۀواژ

همنملین ا لت بله  تملة      . شلود  ل    ةنمد دین، ز ةن یة  کلةن واحلد داشلته بةشلمد؛ اطلالا     

، 1412بةشلد، )راغل ،   پیروان پیة بر، کله از حةنل  خلدا بله سلو  ایشلةن آ لد  اسلت  ل          
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تللوان ایللن برداشللت را  ایمکلله ریشلله کغللو  ا للت واژ  امّ اسللت،  لل   ( از 97 -103 لل  

کللرد کلله افللراد دارا  یلل  ریشلله اعت للةد   شللترم، همنللون فرزنللدان یلل   للةدر        

ا  دارنللد و نسللبت بلله هللم دارا  وظللةی  و ح للوق   لل  سرنوشللت در هللم گللر  خللورد 

م و نللة...  دانللد،اسللالم دیملل  اسللت کلله حة تلله بشللر  را  خةطلل  خللوی   لل    ». بةشللمد

 ( را 92)انبیللة ،   ِ سظة سددٌَ ََندد  ظَرََُددأ ََةً  حدد َکًق ددٌَ نَنتنق ددهَ نَِهدد َإ "ا للت واحللد "

 . (221: 1389)آشور ، .« نهدبر پیروان خوی    

تلوان یل  واحلد بلزرس انسلةن  تتریل  نملود کله، عة لن پیونلد آن یل             ا ة  الت را  ل   

احسللةس تتاللق بلله یکللدیگر و   فرهمللال و آگللةه   شللترم اسللت از ایللن پیونللد اسللت کلله     

هلة  هلر  الت    از حماله ویدگل   . آیلد احسةس وحدت  یةن افراد  تتالق بله آن واحلد پدیلد  ل      

اشللغةي یلل  قامللرو حغرافیللةی   شللترم اسللت و احسللةس دکبسللتگ  و وابسللتگ  بلله سللرز ین    

 للد  نیللز ایللن کاملله بلله  تمللة  را  و روش آ    کللریم قللرآن( در 310: 1389)آشللور ، .  تللین

ٌٌََ د َنَ ََکَتََدقَاست  در ایلن آیله اشلةر  دارد    . ( را  و روش پلدر شلمة ابلراهیم   78/)حل     د  ه 

ا   اللت، پللدر بللزرس  سللامةنةن ابللراهیم حمیلل  اسللت کلله بللرا  پروردگللةر »بلله ایللن نکتلله کلله 

خود تسایم بلود و اگلر ابلراهیم را پلدر  سلامین خوانلد، بلدین حهلت اسلت کله او اوکلین کسل              

 . (304: 18 ، ج1374)طبةطبةئ ،  «ردبودکه برا  خدا اسالم آو

 سنت الهی. 2. 3
( 646: 32 ، ج1345)دهخللدا، . آ للد  اسللت« را  و روش،طری لله و قللةنون»بلله  تمللة  « سللمت»

هللةی  شللود و روشهللةی  اسللت کلله نرللةم حهللةن بللر اسللةس آن ادار   لل قللةنون« سللمت اکهلل »

م،  صللبة  . )ر. کمللد لل  اسللت کلله خللدا   تتللةي ا للور عللةکم را بللر پةیلله آنهللة تللدبیر و ادار 

و بلل  ( اکبتلله  مرللور از سللمت اکهلل  آن نیسللت کلله فتللن خة لل   سللت یمةً 425: 1379یللزد ، 

باکلله پروردگللةر حهللةن ا للور را بللة اسللبة  طبیتلل  و فللوا    ؛واسلل ه از خداونللد  للةدر شللود 

هلة  اکهل  در اسلبة  و  سلببةت     تلوان گفلت، کله یکل  از سلمت     دهلد و  ل   طبیت  انجةم   

بمللةبراین  ؛تللوان نسللبت دادن حللةي در  رتبلله بللةتتر، افتللةي را بلله خداونللد نیللز  لل در عللی. اسللت
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. بةشللد لل  بلله کللةر رفتله اسللت، بللر همللین وحلله  کللریم قللرآنکلله در « سللمتمة»؛ « هللَکَددر»تتبیلر  

گویللد: عال لله طبةطبللةئ  در توضللی   تمللة  کالل  سللمت  لل    ( 7، 1371) کللةرم شللیراز ،  

حلةرى   یلة دائملةً   و رایل  اسلت کله بله طبلآ خلود غةکبلًة        به  تمةى طری له  تملوي   "َرک"کامه »

بلله آن دو طةیفلله  فر ةیللد: ایللن عللذا  و نکللةک  کلله بلله  مللةف ین و خللداى سللبحةن  لل . بةشللد

کملیم و  )یتم  اهلن اطةعلت و اهلن  تصلیت( وعلد  دادیلم و بیلةن نملودیم کله تبتیدشلةن  ل            

شللین نیللز حللةرى  سللةزیم، سللمت  اسللت از خللدا کلله در ا للت هللةى پی   خونشللةن را هللدر  لل  

و تللو هرگللز دگرگللون  در سللمت خللدا نخللواه  یةفللت، پللد در شللمة ا للت همللةن ...  سللةخته،

( 340: 16، ج 1363)طبةطبلةئ ،   «.هلةى قبلن از شلمة حلةرى شلد     شلود کله در ا لت   حةرى  ل  

سللمت اکهلل  ضللةب ه  »اهلل  صللبة  یللزد  از شللةگردان عال لله طبةطبللةئ   تت للد اسللت:    آیللت

هللةی  کلله خداونللد  تتللةي ا للور عللةکم و آدم را بللر پةیلله آن روش انجللةم فتللن اکهلل  اسللت و یللة

همنمللین از کللالم شللهید  للدر برداشللت  . (409ش: 1391) صللبة  یللزد ، « کمللدتللدبیر  لل 

هللة را بللرا  هللة  اکهلل  عبللةرت اسللت از ضللواب   کلله خللدا   تتللةي آن شللود کلله سللمت لل 

یکلل  از  سللةئن »( 50ا:1353م؛  للدر، . )ر اسللتهللة  هسللت  وضللآ کللرد  تمرللیم پدیللد 

بللدان اشللةر  شللد ،  سللئاه قةنونممللد  تللةریخ یللة     کللریم قللرآنا  کلله در اسةسلل  و پینیللد 

ا  کله در  تلون اسلال   بلرا      واژ . قواعلد و ضلواب   اسلت کله بلر حة تله حکلم فر ةسلت        

عال لله، سللمت را بلله  تمللة  طری لله  تمللوي و  . قةنونممللد  تللةریخ بلله کللةر رفتلله، سللمت اسللت 

. (237: 1375  هللر ، «)کمللدطللور غةکلل  در آن سللیر  لل  حة تلله بللهدانللد کلله رایجلل   لل 

هلة  اکهل ، حریلةن اراد ، تلدبیر و حکملت خداونلد در هسلت         تلوان گفلت سلمت   بمةبراین   

هلة بله ا ل ال     است و در این پدوه  بلرا  یلةفتن قواعلد حلةکم بلر ظهلور و سل و  تملدن        

آیله انسلةن را بله نگلرش عمیلق       دارد کله ایلن  عال له بیلةن  ل    . تکیه شد  اسلت « سمت»  قرآن

کمللد وقللةیت  خوانللد و تیکیللد  لل در تللةریخ پیشللیمیةن و توحلله بلله عاللن نةکللة   آنللةن فللرا  لل 

 آرللةر بللر حللة   ةنللد  از عهللد  . تللوان آن را در  للتن تللةریخ بشللر   ةکتلله کللرد اسللت کلله  لل 

  بللة سللتةن بةیللد ابللزار آگللةه  و عبللرت بةشللمد وگرنلله پللرداختن بلله آن نللوع  ورمیللت اسللت     

 . (21: 4ش، ج 1363م؛ طبةطبةئ ،. )ر
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 آموزیعبرت. 2. 4
کللردن، تفسللیر»اسللت کلله بلله  تللةن  گونللةگون  همنللون:  « عبللر»عبللرت بللر وزن فتالله از ریشلله 

( واژ  320: 1م، ج1412م؛ راغللل  ا لللفهةن ، . )ر آ لللد  اسلللت« کلللردنتتجللل  سلللمجیدن،

 ابلن  مرلور ایلن واژ  را    حلةی   شلهود اسلت؛    تلةن  عبلرت، نلوع  انت لةي و حةبله      عبر در بیشلتر 

در پمللد و انللدرز، انسللةن از ن للن »گویللد:  مرللور  لل کللذا ابللن. انللدگرفتن  تمللة کللرد پمللد و انللدرز

شللود و در ارللر آن، حللةکت   یلل  سللخن و حریللةن تللةریخ  بلله  تمللةی   للةورا  آن  مت للن  لل    

 . (18 :9 ج ،1408 )ابن  مرور، «آیدخةضتةنه و خةشتةنه در برابر حق، برا  و  پدید   

 بنیاد فلسفی اجتماع و تاریخ از نظر عالمه طباطبائی. 3
ادراکللةت اعتبللةر  نرریلله ابتکللةر  عال لله طبةطبللةئ  اسللت کلله در آرللةر  ختالل  و           

اسللت و بمیللةد  همنللون ا للوي فاسللفه، رسللةکه اکوتیلله و تفسللیر اکمیللزان بیللةن و تبیللین شللد   

نرللر و  ادراکللةت آد لل  بلله . شللودتللةریخ  ایشللةن  حسللو   لل  -بللرا   بةحللث احتمللةع 

عاللوم و ادراکللةت واقتلل ، از  . دو گونلله اسللت: یکلل  واقتلل  و ح ی لل  و دیگللر  اعتبللةر   

کممللد و عاللوم و ادراکللةت اعتبللةر ، گرچلله از حهللةت  بللة     خللةرج و هسللت  حکةیللت  لل   

شلللمةخت  دارنلللد، از خلللةرج اکگلللو نسلللبت و ارتبلللة  دارنلللد ) مشلللی هسلللت   حهلللةن واقلللآ

نللد(؛ ا للة از کممللد، بلله نتیجلله خللةرح  نرللر دار رو  لل گیرنللد، در خللةرج عمللن و تصلل  لل 

هللة   للةم حتللن و اعتبللةر و آفللریم  و قللرارداد و باکلله   للةم آن کممللد؛خللةرج حکةیللت نملل 

 از نرر عال ه ضةب ه و  تیةر عاوم و ادراکةت اعتبةر  به این قرار است:  . فرض است

  .این ادراکةت وابسته به قوا  فتةکه انسةن است. 1

تللوان کحللةد کللرد و ایشللةن  تت للد اسللت کلله برهللةن هللة بةیللد یللة ضللرورت را  لل در آن. 2

 ( 187: 2 ، ج1350م؛ طبةطبةئ ، . یةبد، )رتمهة در ادراکةت ح ی   حریةن   

خلل ( برآ للد  از قللو  عة الله اسللت و راب لله  همنمللین اعتبةریللةت عمالل  )بللةکمتم  ا  

ایشللةن در . برقللرار نیسللت  هللةعاّلل   ةنمللد آننلله در ا للور عیملل  حریللةن دارد،  یللةن آن    

هللة  ادرام»اکمیللزان نیللز بلله  وضللوت ادراکللةت اعتبللةر  اشللةر  کللرد  و فر للود  اسللت:   

  هللة را بلله کللةر بللرد  و واسلل ه و وسللیا    هللةی  هسللتمد کلله انسللةن آن   اعتبللةر ، ادرام
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دهلد و هلیف فتال  از افتلةي، خلةک  از ایلن       کس  کمةي و  زایلة  زنلدگ  خلود قلرار  ل      

 . (174: 2 ، ج1374م؛ طبةطبةئ ، . ر)« ادراکةت نیست

از آنجللة کلله انسللةن  وحللود  عاملل  و فتللةي اسللت و در  وحللود عاملل ، اراد  از        

کمللد، بمللةبراین انسللةن بللرا  انجللةم فتةکیللت، نیةز مللد عاللوم و ادراکللةت     عاللم پیللرو   لل  

ایللن عاللوم و ادراکللةت، عاللوم . اسللت کلله اراد  او را بلله سللو  عمللن و فتةکیللت برانگیزانللد

انسللةن بمللة  . هللة وحللود دارد راکللةت اعتبللةر  اسللت کلله ویدگلل  انگیللزش در آن     و اد

کمللد تللة نیةزهللة  وحللود  خللود برکللةرکرد ایللن عاللوم و ادراکللةت، اقللدام بلله فتةکیللت  لل 

ا  هسللتمد کلله انسللةن بللر حسلل  نللوت پللد ایللن ادراکللةت در واقللآ واسلل ه. را پةسللخ دهللد

سللشد در بسللتر تللةریخ  خا للت خللود و بللرا  سللةخت زنللدگ  احتمللةع  و فرهمگلل  و     

 هللم آنسللت کلله و      نکتلل. (198)همللةن:  هللة نیللةز دارد بللرا  سللةخت تمللدن بلله آن   

 کمد: اعتبةریةت را به دو گونه ت سیم   

  ؛اعتبةریةت پی  از احتمةت. 1

 . اعتبةریةت پد از احتمةت. 2

هةسللت کلله بللة هللر شللخ  انسللةن     ویدگلل  اعتبةریللةت پللی  از احتمللةت ربللةت آن   

وکل  اعتبةریلةت    ؛در نسلبت  یلةن انسلةن و  لةد  خلةرح  ظهلور و بلروز دارنلد        انلد و  همرا 

عال لله . انللداحتمللةع ، در اسللةس و بمیللةد  تغیللر بللود  و در  تللرض تحللوي و دگرگللون    

 فللةهیم  چللون وحللو ، حسللن و قللب ، انتخللة  ا خلل  و ا سللهن، ا للن اسللتخدام و         

بللةر ظللن اطمیمللةن ، احتمللةت، اعتبللةر حسللن عللداکت و قللب  ظاللم، ا للن  تةبتللت عاللم، اعت  

اعتبلللةر اختصلللةص و اعتبلللةر فةئلللد  و غةیلللت در عملللن را از حماللله اعتبةریلللةت پلللی  از 

سللخن، ریةسللت و  رئوسللیت، اعتبللةر ا للر  -احتمللةت و ا للن  الل  و اعتبللةر تبللدین، کللالم

عال لله بللة  . شللمةردو نهلل  و حللزا و  للزد را از حمالله اعتبةریللةت پللد از احتمللةت بر لل      

م؛ . )ر. گیللردةر   وحللود در دیللن بللةطم  ح ی لل  درنرللر  لل ا  بللرا  احکللةم اعتبللادکلله

 . (162-163همةن: 
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شلود کله در نرلةم طبیتلت سلةختمةن ویلد  وحلود  انسلةن بله         از این بیلةن اسلتفةد   ل    

سللةختن احتیةحللةت وحللودی ، بلله عاللوم و  طللروا  قللرار داد  شللد  کلله بللرا  بللر گونلله

خواهللد، آرللةر  واقتلل  و ح ی لل    لل گونلله آورد و بللدینادراکللةت اعتبللةر  رو   لل  

ا  از ع النیلللت ارزشللل  اسلللتفةد  پلللد در ایلللن نرریللله گونللله ؛در خلللةرج ایجلللةد کملللد

بللة ع لل  . ریللز  عمللو   راهگشةسللتشللود کلله در  بةحللث اندیشلله سیةسلل  و برنة لله لل 

تللوان نگللة  ایشللةن نسللبت بلله تغییللرات عمللد  تمللدن   توحلله بلله ایللن نرریلله اسللت کلله  لل 

گونله کله  بح ل  همنلون     بله ایلن  . هلة را توحیله بمیلةدین کلرد    ملدن یتم  ظهور و س و  ت

تمللدن کلله سللةخته فتةکیللت بشللر در طللوي تللةریخ اسللت، برآیمللد  از ادراکللةت  اسللت کلله  

شللود و کللذا هرگونلله تغییللر  در نللوت نگللة  و      اعتبللةر پللد از احتمللةت  حسللو   لل     

تلوان  و کلذا  ل   کملد  عماکرد حوا آ انسةن  ز یمله را بلرا  ایلن نلوت ادراکلةت فلراهم  ل        

هةسلت و بلة ا للال    انتخلة  خللود انسلةن   ۀنتیجله گرفلت تغییلرات تمللدن  برآ لد  از نحلو     

 . هة   تفةوت رقم زدتوان آیمد  تةریخ را به گونهعماکرد اختیةر    

 مندی حرکت جامعه و تاریخ در اسالمپیشینه نظریه قانون. 4
انسلةن و طبیتلت، نلوع  انسلةن اسلت و بلة       حة تله نیلز بله  ةنملد فلرد      » از نگة  عال ه طبةطبلةئ  

حة تلله از آغللةز حرکللت دارا  وحللدت  . شللودتحللرم و تبللدي او  تحللرم و  تبللدي  لل   

ا  دارا  شخصللیت  سللت ا  اسللت و   شللود و هللر ق تلله  اسللت و بلله ق تللةت  ت سللیم  لل    

گونلله کلله یةبمللد؛ همللةنهللة  انسللةن  وحللود  لل  هللة   سللت ن حة تلله بللة شخصللیت شخصللیت

حة تلله از احکللةم طبیتللت انسللةن  و خللواص اوسللت، . یةبللدسللةن  وحللود  لل حة تلله بللة طبیتللت ان

. (370: 1 ، ج1374)طبةطبلللةئ ،  «پلللد   الللق حة تللله انسلللةن  نیلللز از خلللواص انسلللةن  اسلللت

اسللتدتي ایشللةن  بتملل  بللر هویللت و شخصللیت  سللت ن حة تلله و حرکللت و تحللوي حة تلله  

حة تلله انسللةن ،  ةنمللد در طللوي ز للةن یللة همللةن تللةریخ و ا للوي رةبللت آن اسللت، در واقللآ 

هللة  روحلل  و ادراکلل  انسللةن، همللوار  بللة تکة للن انسللةن، در کمللةتت     دیگللر ویدگلل 

 . (92: 4، ج1363م؛ . )ر. یةبد ةد  و  تمو  او کمةي   
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  ل ملةن تلوان کلالم  لوت ا یلر     بة توحه به این نرریله خلةص عال له اسلت کله بهتلر  ل        

ح للرت در همللةن  . ررسلل  قللرار داد  مللد  تللةریخ  للورد ب  عالل  )ت( را دربللةر  قللةنون  

و تحللت تربیللت پیللة بر اکللرم )ص(  وضللوت     قللرآن للدر اسللالم بللر اسللةس تتایمللةت    

قةنونممللد  سللیر حة تلله و رونللد تللةریخ را، دریةفللت نمللود و پللد از پیللة بر )ص( آن را     

شللرایو احتمللةع  ایشللةن نسللبت بلله دوران   . آ للوزش و همگللةن را بلله آن توحلله داد بلله  للردم 

بسلل  دشللوارتر قللرار بللود و از ایللن رو بلله قللوانین حللةکم بللر تللةریخ اشللةر    کللرم )ص(نبلل 

شللدند کلله عوا للن اراد  و نللوت انتخللة   للردم تللیریر  کردنللد و بلله  للردم یللةدآور  لل  لل 

 . ق ت  در سرنوشت حة ته اسال   دارد

دانسللتمد کلله پللی  از هللر  وقللآ دیگللر  للردم نیةز مللد بیمللةی  و آگللةه       ایشللةن  لل  

انسللتمد کلله غفاللت  للردم از قللوانین حللةکم بللر تحللوتت احتمللةع    دهسللتمد و خللو   لل 

تفللةوت  خبللر  و بلل بللةر  بلله دنبللةي خواهللد داشللت و غفاللت و بلل   چلله نتللةی   صللیبت 

شلود و از ایلن رو   گیلر  و رشلد نرلة   طب لةت  و  بتمل  بلر سلتم  ل          ردم، سلب  شلکن  

)پةیللدار، . دچللةر سللتم نرللة   طب للةت  ضللد توحیللد  خواهللد شللد کلله خیالل  زود، حة تلله

ا یله  بلةر بمل   هلة  آن ا لةم )ت( در ارتبلة  بلة سلا ه خشلونت      بیمل  ( تمة   پلی  83: 1385

ا یلله در پوشلل  اسللالم بسللیةر زود  ح ّللق شللد و اقللدا ةت حکو للت  محللرو و فةسللد بملل 

تلوان بلر اسلةس    ایلن  وضلوت را  ل    . آرةر و نتةی  تاخل  را بلر حة تله  سلامةنةن بلةر نملود      

انسللةن کة للن  ۀحایللن کللرد: یکلل  بللر اسللةس بیللم  و دانلل  ویللددو ا للن لیللن تفسللیر و ت

آن ح للرت در بیللةن  .  للدار  حة تلله و تللةریخ  تصللوم؛ و دیگللر شللمةخت عمیللق قللةنون 

بللودن رونللد تللةریخ و حةکمیللت سللمن خللدا را، بللدین  للورت ترسللیم  روشللمگر، قةنونممللد

پملد    وسلیا  ةنلد  از گذشلتگةن، بلرا  شلمة     هلةن ا   لردم، آیلة در آرلةر برحلة      »کملد:    

پرسللت  و پرسللت  حللة  و   للةم و  و انللدرز  نیسللت، کلله شللمة را از دنیللة دوسللت  و پللوي  

رفتللةر و کللردار ظةکمةنلله و نةپسللمد بللةز دارد   گللر  للردم ایللن حهللةن و ایللن حة تلله بشللر   

آورنللد و شلل  را بلله روز و هرکللدام حللةي و   لل کمیللد کلله روز را بلله شلل   را تمةشللة نملل 

هللة  حللةکم بللر رونللد  هللة بللر اسللةس قللوانین و سللمت  ایللن دگرگللون   هملل...  روز  دارنللد
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. (129: 1390)دشلللت ،  «تصلللةدو و شلللةند و اقبلللةي  حة تللله و تلللةریخ اسلللت، نللله بلللر پةیللل

شللود ایشللةن بللة کال لل  رسللة بلله تمللة   عاللن انحللراو و سلل و   همةنگونلله کلله  الحرلله  لل 

ز بسللیةر  از تمللدن  بلله خللوب  اشللةر  کللرد  اسللت و اگللر بللود گللوش شللموای ، چلله بسللة ا    

 . آ دهة  بتد حاوگیر  به عمن   اتفةقةت نةگوار دهه

دانللد کلله ادیللةن آسللمةن  رسةکتشللةن تللی ین سللتةدت دنیللو  بشللر  عال لله طبةطبللةئ   لل 

اسللالم در هملله   » دارد کلله:بیللةن  لل  در راسللتة  سللتةدت اخللرو  اسللت، از ایللن رو     

شللئون  احتمللةع  اسللت بلله  سللةئن احتمللةع ، از حمالله قةنونممللد  حة تلله، عمةیللت خة لل   

هلللة   ختاللل  از و روایلللةت شلللریفه اهلللن بیلللت بللله شلللکن قلللرآندارد و آیلللةت کریمللله 

 .(151: 2 ، ج1363)طبةطبللةئ ،  «انللدهللة  احتمللةع  سللخن گفتلله قةنونممللد  حة تلله و پدیللد 

ِسدرَِّکَ هلِلَََ خد َي ََََََََََسرَّکََ هللَِ َد ََ بر اسةس آیه شریف  ََلِدَ ََِّ َنََ ََِّدل َ   ِّد َّيَِلََلتَدوخ َقَدل َقَ خد

چللون انسللةن  للدن  بللةک بآ اسللت، سللتةدت هللر شخصلل   بتملل  بللر     »گویللد: عال لله  لل 

ا للال  ظللرو احتمللةع  آن اسللت؛ بلله طللور  کلله اگللر ظللرو احتمللةت فةسللد بةشللد        

( 243: 24 )همللةن، ج. «شللودفللرد بسللیةر دشللوار و  تمللوت  حللةي  لل  سللتةدت و رسللتگةر  

کمللد کلله اگللر  گونلله لکللر  لل  ایشللةن دکیللن اهمیللت و اوکویللت سللتةدت احتمللةع  را ایللن   

شللود و احتمللةت گرفتللةر رلائللن و شلل ةوت شللود، آنگللة  حللة  ف للةئن و رلائللن عللوض  لل    

. )ر رودکن حة ته هملرا  افلراد آن، بلدون آنکله  توحله شلوند بله سلمت هالکلت پلی   ل            

 .(394-395 م؛ همةن،   

اش در بللة  عاللن ایجللةد، رشللد و اضللمحالي   نرریلله واسلل  ها( را بلل 808خاللدون )ابللن

شمةسلل  تللوان  وسللد عاملل  نللوین بلله نللةم عمللران یللة حة تلله   هللة  لل هللة و تمللدنحکو للت

اکتبللر و دیللوان اکمبتللدا  و اکخبللر فلل  ایللةم اکتللر  و   »کتللة  خللود بللر   او در   د لل. دانسللت

بلله رویکللرد انت للةد  و  کلله در دو  جاللد حداگةنلله ترحملله و  متشللر شللد ،    «اکتجللم و اکبربللر

ا  کلله  ورخللةن پللی  از و  در  ، نکتللهداد  اسللتبسللیةر اهمیللت تللةریخ و حوا للآ تحایالل  

هلةی  را بله طلرا  ختال  اربلةت کلرد  و گلةه         او در   د له خلود گفتله   . گرفتملد نرر نمل  

نهلةد   عملران  را عالم   و نلةم ایلن   اسلت ار داد  مةبت  که اسلتفةد  کلرد  را نیلز  لورد انت لةد قلر      
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( و  60 :1388 اکللدین،شللروم؛ . )ر گللوییمشمةسلل   لل   للة ا للروز  بلله آن حة تلله    کلله

بلودن و   مکلن  ۀقلةنون بةزشلمةختن حلق از بةطلن، دربلةر     »گویلد:  دربةر  عام عمران چملین  ل   

و ایلن  سلةئن    بودن اخبةر چمةن خواهلد بلود کله بله احتملةت بشلر  یلة عملران درنگلریم          حةي

از بیةنللةت ابللن خاللدون  شللخ    (64: 1، ج 1393خاللدون، )ابللن «را از یکللدیگر بةزشمةسللیم

هللة  انسللةن  و شللود کلله او در للدد بیللةن و کشلل  راب لله عاللت و  تاللوک  بللین پدیللد     لل 

 (19: 1343  درسلل  چهللةرده ،) اسللتآننلله بللة شللرایو سیةسلل  و احتمللةع  پللی  آ للد  بللود 

حَت دد ََو  در نرریلله تحللوتت احتمللةع  خللود ابتللدا بلله اسللتمةد     قددظَ ِ َددوَّی  ََِ  هللََالَيسغَ ِّدد َن

ٌَ َدهِ ( تغییلرات هلر قلوم و قبیاله را نةشل  از عماکلرد خلود آن قلوم         11)رعلد/  يسغَ ِّ   َقظَ َُُِفِن

عملوان  تیلةر اسلتحکةم یلة اضلمحالي      داند و شدت و ضلت  عصلبیت در هلر حة تله را بله       

هلة  علوا ا  را بلرا  انح لة  حکو لت     قلرآن او بله اسلتمةد آیلةت  از    . اسلت ام عملوان کلرد   اقو

تللوان بلله نللةزپروردگ  و فسللةد اخالقلل ، از شللمرد کلله ازحمالله ایللن عوا للن ضللم   لل  بر لل 

م؛ . )ر عللداکت ، خودپرسللت  و اسللتبداد اشللةر  کللرددسللت دادن قللدرت دفللةع ، ظاللم و بلل 

 . (234-574    :1، ج 1393خادون، ابن

تللةریخ دارا  حرکتلل  بللر اسللةس ضللوابو و قللوانین اسللت و  خاللدون طبللق نرریلله ابللن

. کمملد نةپلذیر و فراگیلر حکو لت  ل     هلةی  حةودانله، تخال    بر حوا لآ،   لررات و سلمت   

و روایللةت، بللة   قللرآنهللة، در  للدار  تللةریخ و نرللةم حللةکم بللر سللیر حة تلله   ایللن قللةنون 

ا  وارد شللد  و نشللةنگر ایللن ح ی للت حیللةت  اسللت کلله    هللة  ویللد هللة و عبللةرتحمالله

دکیللن نیسللت و بللر تللةریخ بشللر، هللة بلل هرگللز ترقلل  و تکة للن، یللة انح للة  و سلل و  ا للت

نکتلله حةکلل   . سللةزدرانللد و شللةند و اقبللةي آن را نملل   تصللةدو و اتفللةا، فر للةن نملل   

رریلله خللود دربللةر  تغییللرات احتمللةع  و تحللوي   بللرا  تبیللین ن خاللدونآنسللت کلله ابللن 

هلة قلرار داد      بهلر  حسلته و نرریله خلود را بلر اسلةس آن      قرآنل هلة   هلة از آ لوز   حکو ت

 قللرآنهللة درآیللةت  تتللدد  از   هللة و تمللدن اسللت؛ زیللرا تحللوّي و دگرگللون  حکو للت   

 وضللوت در  بةحللث  ختافلل  از قبیللن  تللةد، عللداکت، نبللوت     وردتوحلله قرارگرفتلله و ایللن 

بللردار  قرارگرفتلله اسللت )حبیبلل  و  و حتلل  در تبیللین  للفةت اخالقلل  انسللةن  للورد بهللر   
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تللوحه  بلله هللة بلله دکیللن بلل  شلل  سلل و  حکو للت بلل  .(362-372 :1396طةهرخللةن ، 

نللةبود  برخلل  از  قللرآن. اسللتهللة را گوشللزد کللرد دائمللةً آن قللرآنخ راتلل  اسللت کلله 

عمللوان عبللرت دیگللر اقللوام عمللوان کللرد  و بلله تشللری  عاللن و عوا للن ایللن      اقللوام را بلله

عوا للن اخالقلل  و سیةسلل   ختافلل  را بللرا   قللرآن. پللردازدهللة  لل تحللوّتت در حکو للت

فروپةشلل  یلل  نرللةم سیةسلل  ازحمالله ظاللم، رواج فحشللة، دنیللةطاب  و فسللق و فجللور در    

 . (362-372کمد)همةن:       ردم و حةکمةن حة ته عموان 

 مندی حرکت جامعه و تاریخ از نظر عالمه طباطبائیقانون. 5
کمللد؛ و عال لله طبةطبللةئ  ح ی للت قةنونممللدبودن سللیر حة تلله و حرکللت تللةریخ را   للر   لل 

حهلت کله ا لت و حة تله هسلتمد، نله افلراد و         هلة ازآن هلة و حة تله  نمةید کله ا لت  تصری    

هللة، سرنوشللت  شللترم و نة لله عمللن و قللوانین، اعتالهللة و انح للة هللة اع للة  حة تلله، سللمت

حمتلل ، اح للةر همگللةن  و  سللئوکیت عمللو   دارنللد و ایللن ح ی للت، بلله  تملل  قةنونممللد    

( اکبتللله بةیلللد 97-100:  للل 1363م؛ طبةطبلللةئ ، . )ر حرکلللت تلللةریخ و حة تللله اسلللت 

تله واقتیتل  نداشلته    کملد؛ اگلر حة    ل   هلم نرریله عال له را تةییلد     قلرآن یةدآور شد که آیةت 

دکیلن اسلت بلر    هلة  بةشد، سرنوشت، فهم، شتور و طةعلت و عصلیةن بلرای   تملة نلدارد و ایلن      

بلله نللوع  حیللةت قةئللن اسللت کلله حیللةت حمتلل  و احتمللةع  اسللت     کللریم قللرآنایللن کلله 

 (7)اعلراو/ غدظَِ  لَََینرَّدَظَقدَظَ ََ ِعَت دٌیََةَتَد خهٌِخَََِّرَ نص دلََّ( و آیلةت   ةنملد   30 :1372 )  هر ،

ََیَتظ ِهَددظَإِِّدد ََندد خة َأنق ددکیَینددََُّجظثَ َددکًَأنق ددکیَینددَََََّدد   ََ ِّ  َددوّخ خَقددظََنلخددوَ ِخ َتنددوََِینر ددتٌن ََعِخ

( دتکللت دارد کلله یلل  ا للت حیللةت و  للرس واحللد، شللتور واحللد نة لله عمللن    28)حةریلله/

 . واحد و  تیةرهة و طرز تفکر خة   دارد

 اسللتهللة  اکهلل  چمللین آ للد شللموک  در سللمتبللرا  ترسللیم ویدگلل  حهللةن قللرآندر 

ِسدرَِّکَ هلِلَََ خد َي ََََََََََ ََلِدَ ََِّ َنََ ََِّدل َ ( علدم  62)احلزا /  َسرََّکَ هلِلَ َد َ ِّد َّيَِلََلتَدوخ َقَدل َقَ خد

انلللد و کسلللةن  کللله پلللی  از ایلللن بلللود  ۀهلللة  اکهللل  دربلللةرتغییلللر و تبلللدین درسلللمت

حللةی  اشللته اسللت؛ و هرگللز در سللمت خللدا دگرگللون  و حةبللهانللد نیللز حریللةن ددرگذشللته
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شللد  اسللت کلله:  لیللن ایللن آیلل  شللریف  در تفسللیر ارمةعشللر  چمللین وارد . نخللواه  یةفللت

بیللةن سللمت در ایللن آیلله طری لله اسللت در تللدبیر ا للر  بللر وحلله  صللاحت و حکمللت و    »

 سمت رسوي خدا )ص( اوسلت کله احلرا نملود  بله ا لر خلدا بملةبراین سلمت اطلالا نشلود           

عبللداکتریم ، )حسللیم  شللة  «بللةر زیللةد و بللةر دیگللر کللم کللرد  بةشللد بللر ا للر  کلله یلل  

1362: 234) . 

 َََِّددوخَأَََِّأَهخددَََ ِّ  ندد َُاقَرنددو َ ََ ََّ َددوخ َعال لله لیللن آیلل بللة ایللن تو للیفةت اسللت کلله 

قَددل َ ِِّ ددِظءََ ََ ِّ ددَُرخضَِ ََََِّددل َیَدد َّ سو َ ََُلَدد  َََ خَ ِِددظَیددظُنو ََِّفَتَحخرددظَةَتَدد خهٌِخَ َ َیددظ َ  ُظهٌس

آیللةت ظللةهر در ایللن اسللت کلله  »کلله،  گیللرد( چمللین نتیجلله  لل 96)اعللراو/يََ َِدد سوَِ

 یللةن اعمللةي و حللوادد تللة حللدى ارتبللة  هسللت، بلله ایللن  للورت کلله اعمللةي خیللر و      

شللود، تللة حللوادر  کلله در عللةکم حللةدد  لل ...  حللوادد خیللر و اعمللةي بللد و حللوادد بللد

نلوت بشلر بلر طبلق رضلةى خلداى عملن کملد، و را          حدى تلةبآ اعملةي  لردم اسلت، اگلر      

شللدن درهللةى برکللةت را در پلل  دارنللد، و  و را پللی  گیللرد، نللزوي خیللرات و بةز طةعللت ا

اگللر ایللن نللوت از را  عبودیللت  محللرو گشللته، ضللالکت و فسللةد نیللت را دنبللةي کممللد، و    

اعمللةي زشللت  رتکلل  گردنللد، بةیللد  مترللر ظهللور فسللةد در خشللک  و دریللة، و هالکللت   

عملوان نمونله   بةشلمد و خلداى سلبحةن در کتلة   جیلدش بله       ... ة، و سلا  ا میلت و  هل ا ت

داسللتةن سللین عللرم، و طوفللةن نللو ، و  للةع ه رمللود، و  ر للر عللةد، و از ایللن قبیللن        

 . (181: 2ج  ،1374)طبةطبةئ ،  «حوادد را لکر فر ود  است

 َََِّددویَ و  در  وضِللآ دیگللر  از اکمیللزان بللة تکللرار ایللن   الل  در لیللن آیلله شللریف  

( در 175)اعللراو/ ...ََشَددارظََِّ َ َعرددظهَس ِهددظَ ََََِّرَّددََ َ َلتَدد ََ ََِّدد َ الَرضَِ ََ ََّ َدد ََهَوِددَسََ

 گویللد: بللة نللوت انتخللة  و عماکللرد ایشللةن  لل   هللة ارتبللة  بللة  شللیت و سرنوشللت ا للت  

اى را اسلتمبة  کلرد و آن ایلن اسلت کله ایملةن ایلن  وحلود         تلوان نکتله   ل  ...  از این آیه»

یتملل  نللوت بشللر و عمللن  للةک  وى در نرللةم عللةکم از حهللت ارتبللةط  بللة زنللدگ  خللود    

دارد، بلله عبللةرت  دیگللر، کفللر او و عمللن زشللت  در فسللةد عللةکم بللةز از حهللت     تللیریراو، 
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از ایللن - سللداد گرایللد ارتبللةط  بللة نللوت بشللر  لللرر اسللت، پللد اگللر انسللةن بلله  للال  و

نرللةم دنیللة هللم از حهللت ایفللة  بلله کللوازم سللتةدت     -شللود کللهگونلله آیللةت اسللتفةد   لل  

 «زنللدگ  بشللرى هللم از حهللت دفللآ بللال از او و تللوفیر نتمللت بللراى او  للةک  خواهللد شللد 

و  همنمللین در  وضللت  دیگللر  از تفسللیر اکمیللزان چمللین توضللی     . (38: 6)همللةن، ج 

احلزاى علةکم  ةنملد اع لةى یل  بلدن بله یکلدیگر  تصلن و          طلور کال  همله    هب»دهد:   

طللورى کلله  للحت و سلل م و اسللت ة ت و انحللراو یلل  ع للو در       ربللو  اسللت، بلله 

داشللته و ایللن تفةعللن در خللواص و آرللةر در هملله     تللیریر للدور افتللةي از سللةیر اع للة    

هللةی  اسللت کلله خللداى  ایللن خللود یکلل  از سللمت ...  احللزا  و اطللراو آن حریللةن دارد 

هللة انسللةن اسللت حللةرى سللةخته و چللون   حمیللآ احللزاى عللةکم کلله یکلل  از آن  تتللةک  در 

هللة از را  ف للرت  محللرو گللردد و در نتیجلله از را      چمللین اسللت اگللر ا تلل  از ا للت    

ستةدت انسةن  که خداونلد بلرای    لرر کلرد  بلةز بمةنلد اسلبة  طبیتل  هلم کله  حلیو            

ن اخللتالي بلله خللود آن بلله آن اسللت و  ربللو  بلله او اسللت اخللتالي یةفتلله، و آرللةر سللو  ایلل 

 . (195 - 196 :   8)همةن، ج « گرددا ت بر   

نرلر  کلةن و    هلة همنملةن کله از   یةفلت کله سلمت   توان بله ایلن نکتله دسلت    بمةبراین   

نرللر ز للةن نیللز از خة للیت  ةنللدگةر  و اسللتمرار     شللموي هسللتمد از احتمةعللةت، حهللةن 

هللة و انللد، بللر تمللدنبللود برخوردارنللد و همنمللةن کلله بللر تللةریخ و حوا للآ گذشللته حللةکم 

بللة نگللة  بلله   ةکلل  عال لله  ربللو  بلله     . تللةریخ کمللون  نیللز حکو للت خواهمللد داشللت   

تلوان دسلت یةفلت کله بله نرلر ایشلةن عمو یلت         هة  احتمةع ، بله ایلن واقتیلت  ل     سمت

ایللن ویدگلل ، هللم در  . هللة  اکهلل  اسللت هللة  سللمتشللموک ، یکلل  از ویدگلل  و حهللةن

  سللتةدت و کمللةي حوا للآ و هللم در سللمن  ربللو  یللةبسللمن  ربللو  بلله دریةفللت و دسللت

 .هة حریةن داردهة و قدرترفتن حة تهبینبه کیفر و فروپةش  و از

 ها از دیدگاه عالمه طباطبائیراز پیشرفت جوامع و شكوفایی تمدن. 6

ٌَخ َد َََََََََعال ه طبةطبةئ  بة توحله بله آیل     َ َ َ َدو َأین ٌخَلنتَفَدظءَقَدلَ َعخدَ َةَدظ َند َ  ذ یند ن   َإِذ َجََعَت

 ألَرخضَََِتَّخَدد ن ََِقَددلََسددهسوَِّهَظَقنصسددورْ َ َََر حَتنددوََِ ِّ لِ َددظَََ س وًَددظَ َددظذ ین ن   َاالءَ ِّت ددَََََََََ
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کلله شللمة ( )و بلله یللةد آوریللد همگللة   را  74)اعللراو/   َالَََعخثَددوخ َ َدد َ ألَرخضَِقسف َِدد َيلَ

 را پللد از قللوم عللةد حةنشللیمةن رآنللةنو گردانیللد و در ز للین بلله شللمة حللةى  مةسلل  داد،      

هللةی  هللة خةنلله کردیللد و از کللو  هللةی  اختیللةر  لل  هللةى آن بللراى خودکللة  در دشللت

هلةى خلدا را بله یلةد آوریلد و در ز لین سلر بله فسلةد          تراشلیدید، پلد نتملت   ز ستةن   ل  

 نویسد: بر دارید( در اکمیزان   

هللةى ن حمالله قللوم خللود را بلله تللذکر و یللةدآوردن نتمللت  للةک  پیللة بر در ایلل»

و از  نملود چملةن کله هلود قلوم علةد را بله آن دعلوت  ل         کملد، هلم  خدا دعوت  ل  

هللة کلله کمللد نتمللتکیللد  لل آورد و تیهللةی  کلله بلله یللةد آنللةن  لل   حمالله نتمللت

 یللةد بیةوریللد را بللههللة خداونللد در دسللترس شللمة قللرار داد ، حللة دارد کلله آن نتمللت

 .  (229: 8 ، ج1374)طبةطبةئ ،  «و در ز ین دست به فسةد نزنید

هلللةی  انسلللةن  و  تملللو ،  ةنملللد آزاد  و توحللله بللله ایلللن  سلللئاه کللله رعةیلللت ارزش 

یلل  حة تلله و تمللدن، تتللةک  و   وسللیا دار  بللهوا  للردم، و ا ةنللتعللداکت، و رعةیللت ح لل

بخلل  پذیرنللدگةن حللق و رهللروان را  نجللةت     رشللد آن و پیللروز  ق تلل  و سللرفرازان   

هللة  آسللمةن  را بلله دنبللةي خواهللد داشللت؛ عال لله ایللن  سللئاه را بللر     هللة و آ للوز نه للت

 شود:هة اشةر    است که در لین به آنبه چمد عة ن  رتبو کرد  قرآناسةس آیةت 

 هاعدالت عامل، پیشرفت و شكوفایی تمدن. 6-1
اقة له  سلةوات بلین ا لور و احتملة  از افلرا  و تفلریو         به تتبیر عال له، علداکت بله  تملة     

تلللرین عالللن از نرلللر ایشلللةن اسةسللل . (205: 6 ، ج1374م؛ طبةطبلللةئ ، . )ر. بةشلللد للل 

هلة ایملةن عمیلق قابل  بله ا لن علداکت اسلت؛ همنملةن کله خلروج            رشد و تکة ن حة تله 

هللة و زواي نرللةماز  سللیر عللدي و داد و گللرای  بلله ظاللم و حللور از عوا للن  هللم فروپةشلل  

إََِِّ ِّتَّددَََيَددُ قس نَسللور  نحللن  90عال لله طبةطبللةئ  بللة توحلله بلله آیلله . هةسللتو فمللة  تمللدن

 نویسد:     ِظِّ عَ خَِ
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ظلللةهر سلللیةا آیللله اشلللةر  دارد کللله  لللراد از علللداکت، علللداکت احتملللةع  »

اسللت کلله فللرد فللرد  کافللین  للة ور بلله انجللةم آنمللد، بلله ایللن  تمللة کلله خللدا       

دهللد هللر یلل  از افللراد حة تلله عللداکت را بیللةورد، تز لل  آن   لل سللبحةن دسللتور 

این است که ا ر  تتاق بله  جملوت نیلز بةشلد، پلد هلم فلرد فلرد  لة ور بله اقة له            

همنمللین  دار ز للةم آن اسللت،ایللن حکممللد و هللم حة تلله کلله حکو للت عهللد    

روى و احتمللة  از دو سللوى افللرا  و   عللدي   ةبللن ظاللم اسللت، عللداکت  یةنلله    

ا للرى اسللت، زیللرا  تمللةى ا للا  عللداکت اقة لله  سللةوات  یللةن     تفللریو در هللر 

ا للور   ا للور اسللت بلله ایمکلله بلله هللر ا للرى آننلله سللزاوار اسللت بللده  تللة هملل    

در حللةى واقتلل  خللود کلله  سللتحق آن اسللت قللرار      یلل  سللةوى شللود و هللر 

 . (478: 12 ج ،1374)طبةطبةئ ،  «گیرد

 للةن خللدای  و  شللود بللة توحلله بلله کللالم عال لله آر    طللور کلله  الحرلله  لل    همللةن

شللموي قسللو و  حهللةن  و هللدو آن، بمیللةد راسللتین عللدي و توسللت    قللرآنبشردوسللتةنه 

بللةر ظاللم و حللور و اسللتبداد و  نوردیللدن بسللة  نفللرتهللمسللةختن دادگللر  و درهمگللةن 

هةسللت و ایللن آر للةن پرشللکو  تح للق نخواهللد یةفللت،    خودکللة گ  و زیبةسللةز  راب لله 

قللوانین و   للررات زنللدگ ، همللوار  ا للن عللدي و کلله در نرللةم تشللریآ و وضللآ  گللر ایللن

ایشللةن یکلل  از بزرگتللرین اهللداو رسللةکت انبیللة  )ت( را  . توحلله قللرار گیللرد قسللو،  للورد

هللة  بامللد و  تزم بللرا  حةکمیللت عللدي و قسللو بللرا  تح للق آر للةن        ایجللةد ز یملل 

پیشللرفت حة تلله در تمللة    سللةئن و ح للةیق و  تللةرو، همنللون توحیللد،  تللةد، نبللوت،   

دانللد، بلله و رهبللر ، سللال ت و نشللة  و طللراوت و  للالبت احتمللةت و تمللدن  لل  ا ة للت 

گونلله برتللر  و  زیتلل  در بللین احتمللةت انسللةن  احتمللةع  اسللت کلله هللیف ایشللةن، ۀفر للود

آزاد   شللود،  للالم ا تیللةز همللةن اسللت کلله ف للرت پللةم و قریحلل  افللراد آن دیللد  نملل 

( در واقللآ عال لله  359: 27 )همللةن، ج اسللتآن گللوا  اسللت کلله همللةن ت و  انسللةن  بلله  

 تت لد اسلت کله هلدو ایلن اسلت کلله  لردم خلود  جلر  قسلو و علدي بلرا  پیشللرفت             

ایمگونلله . هللة را وادار بلله اقة لله عللدي و داد کممللد  حة تلله شللوند، نلله ایمکلله انبیللة ، انسللةن   

 اسللت کلله و  بللرا  قللو  عة الله انسللةن یتملل  قللو  برآ للد  از اراد  و اختیللةر حللة بللةز کللرد 
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گللذار  و شللد و دیگللر ارزش رو  احبللةر و بللدون اختیللةر  لل    وگرنلله هملله چیللز از   

 . دادگذار   تمة  خود را از دست   قةنون

 ها  نقش آزادی در پیشرفت تمدن. 6-2
شللد  اسللت  خللوا  آفریللد طللور طبیتلل   وحللود  آزاد و آزاد در نرللر عال لله انسللةن بلله

ف للر  کلله از انگیللز و سللو  آزاد  و آزادگلل  بللرای  ح ی تلل  اسللت دي  و کشلل  بلله

از سللو  دیگللر او زنللدگ  احتمللةع  را برگزیللد  اسللت و    . حوشللدژرفللة  حللةن   لل  

بللرا  تللداوم زنللدگ  احتمللةع  نةچللةر اسللت  این،بمللةبر ؛قللوام احتمللةت نیللز بلله قللةنون اسللت

( ایشللةن  تت للد اسللت   55: 10 ، ج1374)طبةطبللةئ ،  تللن بلله ت ییللد آزاد  خللود بدهللد    

بللرد؛ اکبتلله راد تزاحمللةت بللین افللراد را از بللین  لل کللردن اراد  و کللةر افللقللةنون بللة  حللدود

 . (84 :1387)طبةطبةئ ،  افراد حة ته در  ةورا  قةنون آزادند

...َیَتَدظُسَأَُوَِّ ردظهسَإَِِّ خد ََِّتنخ د ِ ََََََ شلریف  عال ه طبةطبلةئ  از ظلةهر و سلیةا ایلن آیله      

ٌخَإِّد ََََََََ َِِرَ ِّهِد  ( 2)ابلراهیم/  صَد َ ََِ ِّ عَوِيدوَِ ِّ حََِ د ََََ ِّرَّظَسَقَدَلَ ِّرنتِدظَ َإَِِّد َ ِّرُّدوِرَ ِد ذ 

سللو  تللو فللرو فرسللتةدیم تللة  للردم را از تمگمةهللة و      )ایللن کتللةب  اسللت کلله آن را بلله    

 سللو  روشللمةی  ایمللةن و عللدي و آگللةه هللة  شللرم و ظاللم و حهللن و اسللتبداد، بللهتللةریک 

و نةپلللذیر سلللو  را  آن خلللدا  شکسلللتفر لللةن پروردگةرشلللةن درآور : بلللهو آزاد  بللله

کللردن از ظامللت بلله سللوى نللور را بلله رسللوي  بیللرون. ..» کمللد کلله:برداشللت  لل ( .سللتود 

ایللن بللدان حهللت . خللدا )ص( نسللبت داد  و فر للود  اسللت: تللة تللو  للردم را بیللرون آورى 

اسللت کلله رسللوي خللدا )ص( یکلل  از اسللبة  ظللةهرى ایللن اخللراج اسللت، و ایمللةن هللر     

بسلیةر بةشلد بلة خر   سلتمد بله آن      هلةى   ل م  هر چملد در هلزاران سلةي بتلد و بلة واسل ه      

 . (5: 12 ، ج1374م؛ طبةطبةئ ، . )ر« .شودحمة    

هللة بللرا  تللوان نتیجلله گرفللت کلله نیللةز اسةسلل  حوا للآ و تمللدن   از ایللن بررسلل   لل  

. ابتللةد زنللدگ  اسللت   پیشللرفت و  ةنللدگةر ، شللور و بةکمللدگ  و پویللةی  انسللةن در هملل  

ا  گونللهشللود، بللهشللکوفةی  حوا للآ  حسللو   لل تللرین عوا للن رشللد و ایللن عللةم از  هللم
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   مزکللدهمللد ، بللهسللةختن ایللن نتمللت اوج بخلل  یللة سللا  ایللن ویدگلل  رشللد کلله پةیمللةي

سللا  گللوهر انسللةنیت از انسللةن یللة وانهللةدن کرا للت لاتلل  و راز رشللد و پیشللرفت و         

از آنجللةی  کلله خللدا  سللبحةن  ةکلل    »افزایللد: و   لل کللذا  ؛بةکمللدگ  از انسللةن اسللت 

کللذا انسللةن نسللبت بلله آننلله کلله خللدا    ؛  و از حمالله انسللةن و افتللةي اوسللت  اللق هسللت

پللد  گونلله حریللت و اختیللةر  نللدارد،هللیف  تتللةي بلله ا للر و نهلل  تشللریت  از او بخواهللد،

 . (98: 16 ، ج1374)طبةطبةئ ،  «اک الا استخدا  سبحةن   ةت عا 

 ایمان عامل پیشرفت و شكوفایی  . 6-3

ٌَخ َ َیدظ  َََََََََ به آیل  عال ه طبةطبةئ  بة توحه  ََّ َدوخ ََِّفَتَحخردظَةَتَد خِه أَهخدَََ ِّ  د َُاقَرندو َ َ  ََِّ َأ  َََِّدوَخ

َََََََََِ َد سو  َِ ُنو ََي ٌَخ ِِدظَیدظ ظهس یَد َّ سو َ َُلَد ُ  ِ دِظءََ ََ ِّ دُرخضَِ ََََِّدلَ  ( و اگلر  96)اعلراو/ قَلَ  ِّ

از آسلمةن و   کردنلد، برکلةت   پیشله  ل    آوردنلد و ت لوا  هلة ایملةن  ل     ردم شلهرهة و سلرز ین  

گشللودیم؛ ا للة آنللةن حللق را درون انگةشللتمد؛  للة هللم بلله کیفللر        هللة  لل  ز للین را بللر آن 

هللة  گذشللته، از ایللن حهللت    فر ةیمللد: ا للت  لل . دستةوردشللةن گریبللةن آنللةن را گللرفتیم   

 م للرض شللدند کلله بیشللتر افرادشللةن فةسللق و از زى عبودیللت بیللرون بودنللد، و بلله عهللد اکهلل   

اوي خا للت از آنللةن گرفتلله شللد  بللود وفللة نکردنللد، در نتیجلله        و آن  ی للةق  کلله در روز  

شلةن  هةى اکهل  یکل  پلد از دیگلرى در بلةر  آنلةن حریلةن یةفلت و  متهل  بله ان لراض           سمت

دود ...  هللة از را  ف للرت  محللرو گللردد حللةي کلله چمللین اسللت اگللر ا تلل  از ا للت . گردیللد

کله بلة انحلراو و    رود، بلراى ایمکله ایلن خلودش بلود      هلةی  بله چشلم خلودش  ل      کجروى

و  تاللوم اسللت کلله در بةزگشللت   سللوی  در اسللبة  طبیتلل  بللةق  گللذارد  اش آرللةرکجللروى

م؛ طبةطبللةئ ، . )ر شللوداش  لل هللةی   توحلله احتمللةتهللة و چلله  حمللتآن آرللةر چلله اخللتالي

 . (248: 8 ، ج1374

حةنبلله و فللوز و کمللد کلله پیللروز  همللهطللور کلله بیللةن شللد ایللن آیلله تیکیللد  لل  همللةن

جللةت و آسللةی  و حالل  برکللةت و یللةر  خللدا تمهللة از را  ایمللةن بلله خللدا ودر   فللال  و ن

 للورت درهللة  برکللت آسللمةن و   کلله در ایللن  پرتللو ت للوا و پرهیزکللةر   یسللر اسللت   

 . شودز ین به رو  بشریت گشود    
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 سپاس و شكرگزاری از نعمات الهی. 6-4
بخشلد نیلةز     ل   بله  لة  هلةی  کله   خداونلد در برابلر نتملت   »  عال له طبةطبلةئ    قرآندر نگة  

بلله تشللکر و سشةسللگزار   للة نللدارد، اگللر هللم دسللتور بلله شللکرگزار  داد  آن هللم  وحلل   

نتمللت دیگللر  بللر  للة و یلل   کتلل  عللةک  تربیتلل  اسللت بلله تتبیللر ایشللةن، ح ی للت شللکر،  

باکله اوکلین  رحاله آن ایملةن و      ؛و  ةنملد آن نیسلت  «  ِّحِد َ هلَل»تمهة تشلکر زبلةن  یلة گفلتن     

آگللةه ،  رحالله بتللد  آن، زبللةن، وکلل  از آن بللةتتر  رحالله عمللن اسللت، شللکر عمالل  آن   

اسللت کلله درسللت بیمدیشللیم: هللر نتمتلل  بللرا  چلله هللدف  بلله  للة داد  شللد  اسللت، آن را در 

 . (35: 23 ، ج1374)طبةطبةئ ،  «حة  خودش  رو کمیم

 هللة  اکهلل  لیللن آیلل  شللریف کرگزار  از نتمللتشلل ۀبللة ایللن   د لله اسللت کلله عال لله دربللةر

َِّشَد ي سََََََََ ةَد     ََِّ ِإ ٌَخ َن یَفَد   َِّدانلَ   َ ٌَخ َن َُّ ألََيدَ  ٌَخ َن شَدََ   َِّداَلَ  ٌخ َند ََرَ ُّ ََظَذَِّ  (7-4)ابلراهیم/    ََإِذَ 

)همنمللین بلله خللةطر بیةوریللد همگللة   را کلله پروردگةرتللةن اعللالم داشللت کلله: اگللر         

نتمللت خللود را بللر شللمة خللواهم افللزود و اگللر نةسشةسلل   گللزار  کمیللد، راسللت  سللشةسبلله

 نویسد:   ( .گمةن عذا   ن سخت خواهد بودکمید، ب 

وقتلل  خللدا  للمتم و غةکلل  و بلل  نیللةز و پسللمدید  کللةر بةشللد، بللر  للردم کلله   »

او هسللتمد تزم اسللت کلله دعللوت او را کبیلل  گویمللد، تللة در        " للمتم عایلله "

ارزانلل  داشللته برخللوردار شللوند و آن   هللةی  کلله او بلله ایشللةن   نتیجلله از نتمللت 

 . (49: 12 ، ج1374طبةطبةئ ، «)...  هة به ستةدتشةن تمةم شودنتمت

شللکرگزار    احیللة  روحیلل»اسللت کلله لیللن ایللن آیلله در تفسللیر نمونلله چمللین آ للد  

هللة کلله بللة عاللم و دانلل  خللود، بللة       نهللةدن و ت للدیر و سللشةس از آن  در حة تلله و ارج

هللة در حهللت پیشللبرد اهللداو احتمللةع    سللةیر  جةهللدت فللداکةر ، گذشللت و ای للةر و  

) کللةرم « انللد، یلل  عة للن  هللم در حرکللت و شللکوفةئ  حة تلله اسللت    خللد ت کللرد  

تللوان نتیجلله گرفللت کلله ایجللةد روحیلله      از ایللن رو  لل  . (327: 10، ج1371شللیراز ، 

تشللکر و قللدردان  در احتمللةت یلل  عة للن  هللم در حهللت پیشللرفت حوا للآ اسللت و اگللر  
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  تشلللکر و قلللدردان  از تالشلللگران و  جةهلللدان آن حة تللله بمیلللرد،    ا  رودر حة تللله

هلةی  کله بیشلتر قلدردان      کملد، بلةکتکد آن  کمتر کس  عالقه و دکگر ل  بله خلد ت پیلدا  ل      

 . تر و پیشروتر هستمدهةی  بة نشة کممد،  اتاز زحمةت و خد ةت اشخةص   

نسللبت بلله  هللة و هللة و تمللدن بللر ایللن اسللةس حهللةن نسللبت بلله شةیسللتگ  حة تلله      

هللة، هللة یللة اسللتبدادگر  و اختمللةا آن سللةتر  نرللةم گرایلل  و آزاد مشلل  و  للردم  للردم

تفللةوت نیسللت و عماکللرد انسللةن بللدون واکللم   مةسلل  نخواهللد بللود و افللزون هرگلز بلل  

کردهللة  عةدتنلله و یللة ظةکمةنلله، در همللین   ةداش و کیفللر حهللةن دیگللر، بللرا  عما  بللر پلل 

 . را فرا وش کردحهةن نیز نبةید ا داد و  کةفةت 

 اخالص و بندگی خداوند، شرط سعادتمندی  . 6-5
کسلةن  کله بله سلو  توحیلد گلةم       »د دارعالو  بلر  لوارد فلوا عال له طبةطبلةئ  بیلةن  ل        

گفتملد و بله تلدری     هلة حمیل   ل    کمملد، بله آن  رهلة  ل    هلة را دارنلد و پرسلت  بلت     بر

بیللر رایلل  شللمةخته شللد کلله در  عمللوان یلل  تتایللن تتبیللر بللرا  پویمللدگةن را  توحیللد بلله 

حیللد آن، همللةن تو  ح ی للت  فهللو   رویگردانلل  از ضللالکت بلله هللدایت اسللت و تز لل 

 م؛ طبةطبلللةئ ،. )ر «گونللله افلللرا  و تفلللریو اسلللتخلللةک ، اعتلللداي و احتملللة  از هر

 ََقددظَ نقَدد ن  َإِِّ ددظََِّ َعخ سدد س  َ هللَََ( از آنجللة کلله بللر اسللةس آیلل  شللریفه   341: 20، ج1363

بخشللیدن اش، نجللةتو آورنللد  قللرآن( رسللةکت 5)بیملله/...َقسخ تَصدد لَََِّددَسَ ِّدد ِّيلََحسرَفددظءََ

خللدا و  ن هللة در پرتللو توحیللدگرای  و ت واپیشللگ  و بمللدگ  خةکصللة    انسللةن از اسللةرت 

اسللت؛ عال لله  تت للد اسللت   سللتیز  و اسللتبدادگر  و تبللةه  دور  از شللرم و ا للال 

خداونللد آ للد ، عبللةرت اسللت از رسللوک  از نةحیلله     روشللم  کلله از نةحیلل  حجللت و بیملل 

خوانللد، پللةم از پایللدى بةطللن،   خللدا کلله بللراى  للردم  للح  آسللمةن  پللةم را  لل      

کممللد   للحف  کلله در آن احکللةم و ق للةیةی  اسللت قللةئم بلله ا للر  جتمللآ انسللةن ، و ادار  

 . (573: 20 ، ج1374)طبةطبةئ ، ...«  آن به بهترین وحه و حةفظ  صةک  آن

آیلد کله دژ    ل   دسلت قلرار گرفلت ایلن نتیجله بله      به   اب  کله  لورد بررسل    بةتوحه 

تللوان در خللدا، چمللةن اسللت کلله نلله شللی ةن  لل   نفولنةپللذیر اخللالص و بمللدگ  خةکصللةن  
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نةپللذیر ا  در آن  وضللآ نفولفللرد و حة تلله  للفتةن و هللرآن نفللول پیللدا کمللد و نلله شللی ةن

هللة و رسللیدن بلله کمللةي و  ةرتهللة و اسللقللرار گرفللت، بلله پللةداش رهللةی  از انللوات سللا ه  

زیللرا از یلل  سللو گیللرد؛ د  و تحللت بیملله اکهلل  قللرار  لل  حمللةي  تمللو  اسللت نةیللن شلل 

سرشللت انسللةن بللر  حللور توحیللد اسللت و از سللو  دیگللر ف للرت  او را دعللوت بلله شللکر  

ایللن دسللتورات در اعمللةا ف للرت انسللةن    ریشلل  کمللد، لل   ترفللت و شللمةخت او  للمتم،

 . استهمه انبیة  قرار گرفتهحة  دارد کذا در  تن تتایمةت 

 ها از دیدگاه عالمه طباطبائیعوامل انحطاط امت. 7
 گوید:  هة     خود در ارتبة  بة عوا ن انح ة  ا تقرآنعال ه طبةطبةئ  بر اسةس برداشت 

افتمللد و نة شللةن از کللو  وحللود  حللو هللة از عللرش عللزت خللوی  فللرو نملل ا للت»

بیللةن حللةي و  . اکهلل  سللرپین  نمةیمللد گللردد،  گللر بتللد از ایمکلله از سللمن   نملل 

هللة  حللةي و آیمللد  آ للوز  بلله ا للتعبللرت قللرآنسرنوشللت حوا للآ گذشللته در 

انگیللز و تکللةن هللة  عبللرت هةسللت و ایللن سرگذشللت  و اتمللةم حجللت بللر آن  

دهمللد ، عللین واقتیللت اسللت و کمتللرین انحللراو از واقتیللت و عیمیللت خللةرح     

ریر بسللیةر زیللةد  در هللة تللیدر نتیجلله   ةکتلله و بررسلل  آن . در آن وحللود نللدارد

 .(155: 22 ، ج1374)طبةطبةئ ،  «هة داردسرنوشت ا ت

هللة را از  مرللر ایللن  فسللر  للورد بررسلل    تللرین عوا للن انح للة  تمللدن در لیللن  هللم

 . دهیمقرار   

 کفر و عدم شناخت پروردگار هستی. 7-1
  نخسللت بلله چگللونگ  راب لل  هللة، در درحللهللة و قللدرت وضللوت اعللتال و انح للة  حة تلله

 سلئاه  . خلورد و در گلرو چگلونگ  ایلن راب له اسلت      هة بلة آفریلدگةر حهلةن گلر   ل      آن

 هم  که بةیلد در نرلر گرفتله شلود ایلن اسلت کله اگلر حة تله و نرلةم تملدن ، آفریمملد              

هسللت  را خللو  بشمةسللد و در بیللم ، گللرای  و عمللن کللرد بلله او ایمللةن آورد و در ایللن  

قللدرت نة تمللةه  بللر اسللةس  حبللت و بزرگلل   خللود را بللة آن  و راب لل سللیر گللةم بللردارد 

تردیللد رشللد و پیشللرفت خواهللد خةکصللةنه و  للةدقةنه بمللة نهللد چمللین حة تلله و تمللدن  بلل  
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حللة  شللمةخت و ایمللةن، را  کفللر و شللرم را در پللی  گرفللت،       ا للة اگللر بلله  . کللرد

و تللةر کمللد و بلله اش را بةخللدا تیللر  نةپللذیر  را پیشلله کمللد، راب لله سللتیز  و ا للال حللق

ا  نیلز حلز انح لة  و لکلت حةنکلة       چملین حة تله  هلة بشلردازد، ایلن   بمدگ  هواهلة و هلوس  

توحلله  للرو بلله کذایللد و  ةدیللةت  للةنآ    قللرآنتوانللد داشللته بةشللد   چلله سرنوشللت   لل  

ا  کله بللر ارللر آن  گونللههکشللد، بل ا  از  ةدیللةت  ل  هللة پلرد  درم ح لةیق اسللت و بلر دي  

خة للیت اتللراو، و ترفلله، و  .  بللةد   تمللو  نخواهللد بللود  فللرد دیگللر قللةدر بلله درم   

هلة  تتالق شلود،    هلةى  لةدى هملین اسلت، کله قال  آد ل  بلدان        شلدن در نتملت  ورغوطه

هللة بدانللد، حللةت چلله ایمکلله   و سللتةدت خللود را در داشللتن آن  هللة را عرللیم بشللمةرد و آن

ة بلود ،  لة    وافق حق بةشلد، یلة  خلةک  آن، در نتیجله هملوار  بله یلةد حیلةت ظلةهرى دنیل          

ریشلللله  قللللرآن. (578: 16، ج 1374)طبةطبللللةئ ،  کمللللدوراى آن را فرا للللوش  لللل  

گللرفتن  بللدت هسللت   لل رانلل  و عیةشلل  را، کفللر و نةدیللد هللة در هللوسشللدن انسللةنغللرا

َََیدظ َ نََََََََََداند  ٌخَ ِد َدت تن َُّدظَ ِِدظَأنرَخ َََقست  َ نوهدظَِإ ََت رظَ َ َقَ  يَکیَقَدل ََُد َي یَإَِِّّدظَقدظ  ََِ َقظََأرخ

 مللدان عیللةش  آن ( )و  للة هللیف رسللوک  در دیللةر  نفرسللتةدیم حللز آنکلله رللروت90)نحللن/

 تمللة  اسةسلل  کفللر نةسشةسلل   . دیللةر بلله رسللوتن گفتمللد:  للة بلله رسللةکت شللمة کللةفریم(   

طلور نمونله در  کةکمله فرعلون بلة ح لرت  وسل   لورد اشلةر  قلرار گرفتله            هاست کله بل  

 کمللدخللود نةسللشةس و کللةفر خ للة   لل  هللة اسللت و فرعللون  وسلل  را نسللبت بلله  حبللت

هشللود بلل  برداشللت  لل قرآنلل( ا للة آننلله از فرهمللال  284: 15ش، ج  1374)طبةطبللةئ ، 

شللود و آرللةر و گللرفتن نتمللةت اکهلل  و انکللةر خداونللد کفللر تا لل   لل طللور خللةص نةدیللد 

خیللرات و نتمللةت   یو  مشلل تایمللةن  و عللدم شللمةخت خداونللد بلله عمللوان  بللد   نتللةی  بلل  

 . آورد وحبةت انح ة  فرد  و احتمةع  را فراهم   

   دشمنی با منادیان حق. 7-2
هللة بللود  اسللت و ایللن دشللمم  بللة  مةدیللةن حللق و عللداکت یکلل  از عوا للن انح للة  تمللدن

یک  از سمن اکهل  حلةکم بلر رونلد حة تله و تلةریخ اسلت؛ سلمت  اسلت کله تخال  و            نیز 

شللود کلله کللریم چمللین برداشللت  لل  قللرآنز آیللةت  تتللدد  از ا. تبللدین در آن را  نللدارد
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رویلةروی     وحلود آیلد و دا مل   ا  کلةر  خةکفلت بلة وحل  و پیلةم خلدا بله       وقت  در حة تله 

بخللت بخواهمللد ایللن   پیشلله و تیللر  ا  برسللد کلله  خةکفللةن سللتم   بللة پیللة بران بلله ن  لله   

خللواه  و گللران حوا للآ بشللر  را از شللهر و دیللةر خللود برانمللد بلله حللرم عللداکت  هللدایت

ا ، دیگللر شللةند ب للة و عمة للر تزم  طابلل  و دعللوت بلله توحیللد، چمللین حة تلله  حریللت

توانللد دوام پیللدا کمللد، چراکلله ایللن سللمت  بللرا  زنللدگ  را نللدارد و  للدت زیللةد  نملل  

 . تغییرنةپذیر خداست

 ََأَِ َیَددظَس  ََِّ َِخددتَفَوَُّ ََُدد ََقَددلََ ألَرخضَِ کللریم ایللن سللمت را در آیلل  شللریف  قللرآن

يَت  ِثنددوََِلَتَفَدد ََإِالََّقَتدد  ًََسددرَتََََّقَددلَقَدد خَأَرخََددت رَظَقَ ختَدد ََقَددلََ ََِّ سخ  ِجسددو ََقَر هددظَ ََإِذً َالََّ

( )و چیللز  نمةنللد  بللود کلله تللو را ا     76)اسللرا / رَُّسددتَرَظَ ََالََلِدد سََِِّسددرَّتَرظَََحخددوي ًََ

 پیللة برب بللة نیرنللال و خشللونت، از ایللن سللرز ین برک م مللد تللة تللو را از آن بیللرون سللةزندب       

کردنلد، گرفتلةر  جلةزات سلخت اکهل  شلد  و پلد از تلو، حلز  لدت           و هرگة  چمین  ل  

پةییدنللدب ایللن سللمت  للة در  للورد پیللة بران  اسللت کلله پللی  از تللو        نملل کملل  بللةق   

فرسللتةدیم؛ و هرگللز بللرا  سللمّت  للم   للة تغییللر و دگرگللون  نخللواه  یةفللتب(  للمتکد   

 شللرکین نزدیلل  بللود کلله پیللة بر را وادار    » گویللد:کللرد  و عال لله در تفسللیر آن  لل   

د، ز للةن زیللةدى زنللد  دادنللکممللد تللة از  کلله بیللرون شللود، و اگللر ایللن کللةر را انجللةم  لل   

و ایللن سللمت یتملل    شللدند ةندنللد، باکلله پللد از  للدت کوتللةه  هملله هللالم  لل   نملل 

بیللرون کردنللد سللمت خللداى   کللردن  رد لل  کلله پیغمبللر خللود را از بللالد خللود   هللالم

در واقلآ سلمت  اسلت کله خداونلد بلراى پیغمبلران قبلن از رسلوي اکلرم )ص(            و سبحةن اسلت 

 . (240 و 239 :   13ج  ،1374ةطبةئ ، )طب «بة  نمود  و احرا  کرد  است

 گرایش به ظلم و استبداد  . 7-3
از  مرلللر عال للله طبةطبلللةئ  خلللروج از را  علللداکت و دادگلللر  و گلللرای  بللله ظالللم و   

شللود و ایشللةن  هللة  حسللو   لل  تللرین عوا للن فروپةشلل  ا للت  اسللتبداد، از حمالله  هللم 

شلللدن کللله دسلللتةن،سلللته اعملللةي زور و قلللدرت، تحمیلللن زبردسلللتةن بلللر زیر حریلللةن پیو
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   حرو للةن در چمگللةي سللتمگران و بمللدگ  و لکللت طب لله ضللتی  بللرا  رسللیدن طب لل      

 ایللن دیللدگة  را . دهللد لل  نیرو مللد بلله   ة للد خللود را بلله شللدت  للورد نکللوه  قللرار   

کملد  خلدا بلر آن تیکیلد  ل       زیلرا سلمت حکیمةنل   . اسلت بیلةن کلرد    قلرآن بر اسةس آیةت 

م؛ . )ر. دهللد للورد تیییللد قللرار  لل     و اکبتلله تجربیللةت تللةریخ  هللم  تللون دیملل  را     

 . (115 -122 :   2 ، ج1363طبةطبةئ ، 

َقدظِّنوَ َ ََةَ خد ََُظَ َََد َّ سوَ َُندو یََقَدوخّسََقَد ختَهسٌخََیَد َّ َِخَاز حماه ایمکه عال ه پیرا لون آیله   

سجِدد َََ ََقَلخرنددوِا ( )پللی  از ایمللةن هللم 10 و 9 )قمللر/  َظُ تَصَدد  َقَغ تنددوٌَُأَُِّدد َرَ  ددَسَ َدد َةظ ََخ

را تکللذی  کردنللد و گفتمللد  للرد  دیوانلله اسللت و زحللر و سللتم بسللیةر از   بمللد   للة نللو ،

بلله دادم  ام،پروردگللةرش را چمللین خوانللد کلله  للن  غاللو  شللد  هللة کشللید پللد نللو ،آن

 :نویسد   پیرا ون طوفةن نو ایشةن » ( این است که.برس و یةریم کن

تللوان حریللةن کشللت   للذکور در عللین ایمکلله بةعللث نجللةت کشللت  شللد،  لل  

حزایلل  عایلله کفللةر م کلله کفللر ورزیللد  بودنللد، دانسللت و آن را کیفللر کسللةن  هلل

و به نفآ کس  کله نبلوت  انکلةر شلد  بلود و آن نلو  پیلة بر بلود کله قلوم او بله            

در  "انتصللةر"داردکلله کاملله  لل  همنمللین عال لله بیللةن. دعللوت  کفللر ورزیدنللد

 للن  "انلل   غاللو "اسللت و  مرللور از ایمکلله گفللت  انت للةم ایللن آیلله بلله  تمللة   

شکسللت خللورد  شللدم، ایللن اسللت کلله از ظاللم، قهللر و زورگللوی  بلله تمللال       

آ للدم،این حمالله کوتللة  خال لله نفریملل  اسللت کلله ح للرت نللو  پیرا للون قللوم  

 . (110: 19 ، ج1374طبةطبةئ ، ) «استظةکم و ستمکةر خود انجةم داد 

 مرللور برپللةی  حللق و اش، بللهزدایلل سللتیز  و ظاللمدر را  ظاللم قللرآنتللوان گفللت  لل 

کملد، کله شلةیةن تلدبر و تتملق اسلت و       ظریل  و دقیلق دیگلر  را طلر   ل        عدي، نکتل 

آن ایللن اسللت کلله: حکو للت و نرللةم و حةکمللةن  للورد قبللوي هللر حة تلله و تمللدن           

همللوار  همبسللتگ  و همللةهمگ  بللة اوضللةت فکللر  و ع یللدت  و اخالقلل  و عمالل  آن       

 نویسد: در ارتبة  بة این  وضوت شهید   هر    . حة ته و تمدن دارند
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پیشلله و حللقظللةکم و  للردم سللتم   خداونللد بللر اسللةس سللمت خللود، بللر حة تلل  »

سللةزد و بللر نةپللذیر حکللو ت  بسللته و اسللتبدادگر، از قمللةش خودشللةن  سللاو  لل    

نللوا و خللوا  و آزاد للم ، حکو للت و  للدیریت همةهمللال و هللم   عللداکت  حة تلل

هللة کممللد، بللة آنطللور  کلله خللود عمللن  لل  همرنللال بللة خودشللةن؛ یتملل  همللةن 

خ  تة اه خواهد شد ٌن  .  (92 :1352)  هر ، « یَِظََََنوُنو يسوََِّّ َةَتَ َخ

گرفتلله  در روایللةت نیللز، ظاللم و ظللةکم بلله شللدیدترین وحلله  مکللن  للورد نکللوه  قللرار 

هللة هللة و  وحلل  زواي نتمللت هللة و حة تلله تللرین آفللت دوکللت و سللتم و بیللدادگر   هللم 

 ا للةم عاللل  )ت( . شلللودا  از آن اشلللةر   لل  شلللد  اسللت کللله در لیللن بللله نمونلله    عمللوان 

هللةی  هللة و حکو للت هللة  روزگللةران را، عمة للر و حریللةن   تللرینتللرین و ظللةکم شلل  

عمللوان عمللوان ح ی للت، اسللتبداد را بللهخوانللد کلله نللةحق را در کبللةس حللق، بةطللن را بلله لل 

عمللوان حکو للت دیملل  و ظاللم و حللور را  سللةتر  خشللن و  خللوو را بللهآزاد ،  للذه 

عمللوان عللدي و دادگللر  بلله ضللر  زور عریللةن و فریلل  بلله خللورد  للردم بدهللد و ظاللم بلله

خللوی  را عللداکت بشللمةرد و از دیگللران هللم بخواهللد کلله ظاللم و بیللداد او را عللدي و      

جسددورَهسَةَدد خالًَقَر ددَسداد شللمةرند؛  ( 216: 1410)تمیملل  آ للد ،  أَجخددوَرسَ ِّرَّددظسَِقَددل َةَدد َ 

سللتم  وحلل  افللزای  کغللزش انسللةن »فر ةیمللد: همنمللین ا للةم )ت( در  وضللآ دیگللر   لل 

هللة را بلله شکسللت و نللةبود     ا للت کمللد وهللة را از او سللا   لل   شللود و نتمللت  لل 

 . (36: 2)تمیم  آ د ، ج  «کشةند  

 نكردن به اصل امر به معروف و نهی از منكر عمل. 7-4
ویللد  دیللن اسللالم ا للر بلله  تللروو و نهلل  از  تللرین واحبللةت ادیللةن اکهلل ، بلله از حمالله  هللم

تللوحه  بلله آن  وحبللةت  هللة  وحلل  اعللتال  حة تلله و بلل    مکللر اسللت کلله رعةیللت آن  

ایللن دو واحلل  در آیللةت  تتللدد   للورد توحلله قللرار گرفتلله   . آوردانح للة  را فللراهم  لل 

أنل ِجَدَََََِاست و در ایمجة تمهلة بله یل  سلخن از عال له لیلن آیل  شلریفه          َلَ د ََأنق دکَی ینردتٌن

گویللد عمللران(  لل  /آي110) ...َََِّتر ددظسَََِددُقس ن ََِ ِددظَِِّع ن تََ ََََرهَددوََِةَددلَِ ِِّسرََدد ََََِ
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هللة  ةنمللد هللة را هللدایت کممللد، چللون انسللةنخداونلد انبیللة  را بللرا   للردم ظللةهر نمللود تللة آن »

گلردد، کلذا پیلة بران  لردم را بله      انلد هلیف عمال  هلم بلدون ایملةن  ح لق نمل         واحلد   نفد

ایللن در نتیجلله ایمللةن بلله خداسللت، و  کردنللد وا للر بلله  تللروو و نهلل  از  مکللر دعللوت  لل 

هللة اگللر ایمللةن  ایمللةن بللرا  وضللآ  یللزان  للحی  و اسللتوار، ضللرور  اسللت و آن     سللامةً

 ةندنلد  ز تفرقله و تشلتت در اعت لةد بلر حلذر  ل       آوردند برا  دنیةشلةن بهتلر بلود، چلون ا      

)طبةطبللةئ ، ...  رسللیدندو بللرا  آخرتشللةن نیللز بهتللر بللود، چللون بلله پللةداش عمللن خللود  لل   

 تللروو و نهلل  از  بلله تللرین اهللداو انبیللة  اکهلل  ا للن ا للر ( یکلل  از  هللم578: 3 ، ج1374

و  ا للا  اسللت رشللدبخ  کلله اسللتوار  و  ةنللدگةر    للررات عةدتنلله      .  مکللر اسللت 

زنللدگ  و  در پرتللو همللین ا للن اسللت کلله حللق حیللةت و . اسللتبشردوسللتةنه، بللدان وابسللته

 .  شود تیشت، حق آزاد  و حریت و کرا ت ت مین   

در روایللةت نیللز   للةکب  بیللةن  ،  کللرراًقللرآنبللر آیللةت در اهمیللت ایللن  وضللوت عللالو 

َعخ ن تََ ََ ََِّ)ت( بللة   للمون لیللن  اسللت، از حمالله روایتلل  از ا للةم بللةقرشللد   الَقخدد ََ ِددظِِّ 

 ِّرَّهخدد َِةَددلَِ ِّ ِسر ََدد َِ َ ِيََددٌََةَرَ َِددٌََ ِهددظََن ددظّسَ ِّ فَدد  َِلَس ََََددظ قَلنَ ِّ َِدد  هَ سَ ََََحَددَََََََُّ

قَددلََ ِّ ِسرََدد َِ الَةخدد  ءََ ََيَِخددتَ َ ٌسََََ  ِّ ََِظََدد َس ََََدد نََُّ ِّ َِرددظٌَِّسَ َََنعخَِدد نَ الَرخضسَ ََيَر تَصَددََس

فللرای    بلزرس اکهل  اسلت کله ب یل        لر بله  تلروو و نهل  از  مکلر دو فری لل     ا  الَقخد نَ

شلود و کسل  و کلةر  لردم     ا لن  ل   هلة  ایلن دو، را    وسلیا شلوند و بله  بلر پلة  ل    هلة  بة آن

آن ز للین آبللةد و از دشللممةن انت للةم     شللود و در سللةی  ین  لل یحللالي و ح للوا افللراد تلل  

 . (315: 11 ، ج1409)حرعة ا ، .« دشوگرفته و در پرتو آن همه کةرهة روبه را    

 

 تقلید کورکورانه از گذشتگان  . 7. 5

 .اسللت آورد  هللة خ للر رللروت و قللدرت بللةد از دیگللر عوا للن راز فروپةشلل  و انح للة  تمللدن 

َِّد ََقدظَ َرخََدترظَقَدل َقَ ختَد ََ د َََََََذَ فر ةیلد در بیةن ایلن ح ی لت  ل     قرآنعموان نمونه به

َََََََََََِقَ  يَکیَقَل ََُ ي یَ َِّ ظَ ٌخَقس  تَد   ُ دظََةتد َاثدظِرَه َِرظََةتد َأنق دکیَ َِإ ظا ظ ُ دظَ َجَد ُخ َََقست  َ نوهدظََ  َقدظ
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سََدد َّ  لََ...َ گونلله در ( )و ایللن23)زخللرو/  َظُتَ َِخرددظَقَددر هسٌَخ َددظُ رن  َیَ خددَََیددظََِةظقَ َددکنَ ِِّ 

ا  نفرسللتةدیم،  گللر ا  کلله   هللیف شللهر و دیللةر  پللی  از تللو، پیللة بر و هشللداردهمد      

رروتممدان  سلت و  غلرور آن گفتملد:  لة پلدران خلود را بلر آییمل  کله هسلتیم، یلةفتیم و            

هللة انت للةم گللرفتیم؛ بمگللر پةیللةن کللةر همللین حهللت از آنبلله. کمللیمبلله آرللةر آنللةن اقتللدا  لل 

 . کممدگةن چگونه بود( تکذی

   گوید:عال ه در تفسیر این آیه   

و  هللة  شللرم گذشللته نیللز بللود عللةدت دیریملله ا للت، ت ایللد قللرآن  للةبق آیلله »

اى نللذیرى یتملل  پیللة برى نفرسللتةد  گللر    پیللة بر بلله هللیف قریلله  خداونللد پللی  از  

 از دیللدگة  ... آنکلله تللوانگران اهللن آن قریلله هللم بلله همللین ت ایللد تشللبث حسللتمد،  

چملةن بله دیلن نیةکلةن خلود پةبملد هسلتمد، هلر چملد کله آننله            عال ه  شرکةن هم

تللر از آن بةشللد  نتیجلله آن از دیللن کلله پیللة بر بللر ایشللةن آورد  هللدایت   للحی   

فرسللتةدن نللذیر و ایللن ت ایللد کورکورانلله ایللن اسللت کلله ایشللةن را بلله حللرم         

 تکللذی  شللةن هللالم کللردیم، پللد بمگللر کلله عةقبللت پیشللیمیةن اهللن قللرى چلله  

 . (138: 18، ج 1374)طبةطبةئ ،  «بود

انللد: ایللن برداشللت عال لله پللد از و  دنبللةي شللد  و کللذا برخلل  دیگللر چمللین نوشللته   

ا للةن حللق و بةطللن، عللدي و سللتم و یللة تللةریخ چیللز  حللز انتکللةس درگیللر  پةیللدار و بلل »

کمون بللهدم تللةریخ تللةان ایللن دو، از سللشید رویللةروی  طرفللدار. آزاد  و اسللتبداد نیسللت

هللة  گونللةگون حیللةت حریللةن داشللته و پیللروز  و شکسللت      ر  للدام و در  یللدان طللو

دسللت بلله دسللت گردیللد  اسللت، ا للة سللرانجةم تللةریخ و کللةروان انسللةن، طبللق خواسللت    

)ک فللل ، « خواهلللةن اسلللتطابلللةن و آزاد تلللةریخ  خلللدا و سلللمن او از آن حلللق و حلللق

 . (328 ص ،1373

همنللون ظاللم و اسللتبداد،  هللةی ،طللور کلله گفتلله شللد پیللدای  و گسللترش آفللتهمللةن

هرکلللدام علللة ا  اسلللت کللله ...  کفلللر و  درون دانسلللتن وحللل  و گلللزیم  را  کجوحةنللل

سللو  فروپةشلل  و فمللة  زودرس و  للرس  حتللوم سللوا     هللة را بلله هللة و تمللدن حة تلله
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رهممللود  قلرآن شلود؛ ا للة  شلةن  لل  دهلد و طبللق سلمت خللدا  وحل  انح للة  و انهلدام     ل  

آ للدن شللرایو کة للن  زد ، پللی  از فللراهمآفللت دهللد کلله اگللر حة تلله و نرللة   چمللین لل 

فروپةش  و س و ، بله خلود آیلد و بیلدار شلود، در پرتلو شلمةخت سلمن حلةکم بلر حة تله            

سلللةز ع یلللدت  قلللةدر خواهلللد بلللود در درون حلللةن و حة تللله،   تلللةریخ ۀو تلللةریخ و اراد

 . حرکت سیةس  و بمیةد  ایجةد کمد، در حهت ترق ، دگرگون شود

 جهان از نظر عالمه طباطبائی ۀآیندجام تاریخ و . 8
حللوی  انسللةن، او را بلله  نگللر  و کمللةي از آنجللة کلله حللدّ کمجکللةو ، ویدگلل  آیمللد    

شلود    لر   ل    سللاي سلةزد، ایلن    ملد  ل   خلوی  عالقله   ۀشمةخت گذشته، حةي و آیملد 

کلله آیمللد  تللةریخ چگونلله اسللت  روشللن و پرفللرون اسللت  یللة تةریلل ، تیللر ، پللر از درد  

بللین حللق و بةطللن، سللرانجةم  ۀدهللد کلله در  بللةرزایللن نویللد را بلله  للة  لل ، قللرآنو رنلل   

حق و علداکت پیلروز خواهلد شلد و بةطلن و بیلداد  حکلوم بله نلةبود  و فمةسلت؛ چراکله            

خیلر و  ههلر بلر شلر و ظالم اسلت و بلر ایلن اسلةس،            نرةم تکوین، نرةم خیلر و  هلر و غابل   

هلة نیلز فرحلة   اسلت     هلة و تملدن  زنلدگ  و تلةریخ حة تله    ۀفرحةم نرةم احتملةع  و آیملد  

سلتیز  و  پلذیر  بلر کفرگرایل  و حلق    سلةتر  و سلئوکیت  که نرلةم حلق و علدي و  لردم    

 . خودکة گ  پیروز خواهد شد

 ََقددظَلَتَ  رددظَ ِِّ ددِظءََ ََ ِّ ددظَرضََ ََقددظََ فر ةیللد لل  قللرآنگونلله کلله خداونللد در همللةن

ظَالةَ  لَ ِ دظََََََََََ ََ ََُ  َتسَ ِظِّ حَقََّ...ََ َ خرَهِس َق ََن ٌسَ ِّ وَيخد َند َسَ َدظَذ َهسدَوََ هَدقیََ ََِّ ةَتدَ َ ِّ  دظلَت َ َ َ خقَغند

( )و  للة آسللمةن و ز للین و آننلله را کلله  یللةن آن دو پدیللد آ للد       6-18)انبیللة / ََصَددفنوِ

تردیلد آن را  ا  بگیلریم، بل   خواسلتیم بةزینله  اگلر  ل   . است، بله بةزینله و بیهلود  نیةفریلدیم    

باکله  لة حلق را بلر سلر بةطلن و       . چملین کلةر  بلودیم    ۀدهملد اگر انجلةم گرفتیم از نزد خود   

سللةزد و بلله نةگللة  بةطللن و بیللداد شللکمد و نللةبود  لل کللوبیم، پللد آن را در هللم  لل بیللداد  لل 

 . کمیدب(شود؛ ا ة وا  بر شمة بیدادگران از آننه و     نةبود   

 دارد: در این خصوص عال ه طبةطبةئ  بیةن   
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نبللودن ت عللذا  فرسللتةدن بلله قللراى ظةکملله را بلله بةزینلله    ایللن آیللةت عالل »

فر ةیللد: خللدا بللة ایجللةد آسللمةن و ز للین و  للة بللین  کمللد و  لل خا للت توحیلله  لل 

آن دو نخواسللته اسللت بللةزى کمللد تللة ایشللةن هللم بللدون هللیف دي واپسلل  سللرگرم  

انللد تللة را  بلله باکلله خاللق شللد  ؛بللةزى بللة هواهللةى خللود بةشللمد، نلله چمللین نیسللت 

سللوى بةزگشللت بلله خللدا را طلل  کممللد و در آنجللة  حةسللبه و بللر طبللق اعمةکشللةن  

 . (364: 14 ، ج1374)طبةطبةئ ، ...«   جةزات شوند

دهللد کلله سللرانجةم آیمللد  تللةریخ، بللر ایللن ح ی للت گللواه   لل  ۀ  دربللةرقرآنللایللن نگللرش 

گرفتلله اسللت کلله در  خللدا بللر ایللن قللرار پللذیرد؛ چراکلله سللمت تغییرنةپللذیرهللة پةیللةن  لل سللخت 

طالل  خللدا هسللتمد کلله واررللةن و     پةیللةن حرکللت تللةریخ، تمهللة بمللدگةن شةیسللته و ا للال      

اگللر از »انللد: در ایللن ز یملله پیللة بر اکللرم )ص( فر للود . گردنللدداران ز للین و ز للةن  لل سررشللته

تن  ا  طللوگونللهخللدا آن روز را بلله . عمللر ایللن حهللةن حللز یلل  روز بللةق  نمةنللد  بةشللد      

خواهلد بلود برانگیختله شلود و      لرد  از نسلن و خةنلدان  لن کله هلم نلةم  لن         سةزد تة بزرس  

گونلله کلله از اسللتبداد و بیللداد آکمللد  شللد  اسللت، از عللدي و داد کبریللز   ز للین و ز للةن را همللةن

 .(71: 51ج  ،1362/  جاس ،  190-195م:  1986)طبرس ، « سةزد

کلله  هللد  )ت( قیللةم   اسللت: همگللة   آ للد همنمللین در روایتلل  از ا للةم  للةدا )ت(    

کمللد، بللر اسللةس عللدي و داد حکو للت خواهللد کللرد و بسللة  سللتم و اسللتبداد، در روزگللةر   

هللة در پرتللو عللداکت و  للدیریت او ا للن شللود، را درخشللةن او از ز للین و ز للةن برچیللد   لل 

( در تفسلللیر و توضلللی  ایلللن   اللل  شلللهید 338: 1906)طبرسللل ، ...  گلللرددو ا لللةن  للل 

اندیشلله پیللروز  نهللةی  نیللرو   »گویللد: عمللوان یکلل  از شللةگردان عال لله،  لل  بلله   هللر 

 حللق و  للا  و عللداکت بللر نیللرو  بةطللن و سللتیز وظاللم، گسللترش حهللةن  ایمللةن اسللال  ،  

آي، تشللکین  دیملله فةضللاه و حة تلله ایللد   نسللةن ،اهللة  حةنبلله ارزشاسللت رار کة للن و هملله

اسللال   بللدان  تت دنللد؛ زیللرا ایللن   بللی  هملله فللرا و  للذاه  ا  اسللت کلله کللم واندیشلله

اسللت کلله بللة قةطتیللت    جیللد قللرآن  اسللت؛ ایللن قرآنللاندیشلله بللر حسلل  ا للن و ریشلله،  
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تمللةم، پیللروز  نهللةی  ایمللةن اسللال  ، غابلله ق تلل   للةکحةن و  ت یللةن و آیمللد  درخشللةن      

 . (14 :1373)  هر ، « وستةدتممدانه بشریت را نوید داد  است

 نتیجه
قللرار داد  در حوا للآ انسللةن  ارتبللة  بر اعمللةي بشللر و اتفةقللةت ر عال لله طبةطبللةئ   یللةن 

هللة   تتللدد   توکللد شللد ، رشللد یةفتلله و در نهةیللت بلله  کمللد در طللوي تللةریخ تمللدن لل 

  عال لله عة للن ا للا  بللروز، اعللتال و سلل و    قرآنللطبللق دیللدگة  . انللدانح للة  رسللید 

  تتاللق هللة خللود انسللةن اسللت و از ایللن طریللق  شللیت اکهلل  برسلل و  تمللدن        تمللدن

طللور  کلله دیگللر ا یللد  بلله یتملل  ا تلل  کلله از  سللیر حللق  محللرو شللد ، بلله ؛گیللرد لل 

ایللن ا للر یکلل  . شللودبةزگشللت حة تلله از آن وحللود نداشللته بةشللد،  حتللوم بلله سلل و   لل 

هللة   هللم اکهلل  اسللت و نویللد  اسللت بلله  ست للتفةن کلله نلله پیللروز  و اقتللدار   از سللمت

.  للةن از حةکمیللت، ابللد  خواهللد  ةنللدوگللران حةودانلله اسللت و نلله  حرو یللت  حرسللا ه

َُِسددلََّةَتَدد َ َِّّدد َيلََ َختنَ ددعَفنو َ َدد َ ِّ ددَُرخضَِ َََُلخعَتَهسددٌخَأََِِ ددکًَ َََُلخعَتَهسددٌسََََََ  ََُن ِيدد سَأََِ 

و هللدو آن بمیللةد راسللتین  قللرآنآر للةن خللدای  و بشردوسللتةنه . (5)قصلل /  ِّ ددو رِثَ لَ

بللردن بسللة  بللینسللةختن عللدي و داد و ازشللموي قسللو و همگللةن  عللدي و توسللته حهللةن

هةسللت و ایللن هللدو  ح للق  نفللرت، حللور، اسللتبداد و خودکللة گ  و زیبةسللةز  راب لله  

شللود  گللر ایمکلله در ا للن تشللریآ و وضللآ قللوانین و   للررات زنللدگ  همللوار  ا للن نمل  

 . عدي و قسو  ورد توحه قرار گیرد
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