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 چکیده

. انددهنبو تفاوت بي تاریخي، حوادث ماهيت تبع به او و رفتارهای و افکار یگونه ،انسان ماهيت به نسبت توحيدی، غير و توحيدی از اعم ادیان،

 رسالت و ندی ماهيت اند؛ چرا که اساساًداشته توجه مهم موضوع این به فيلسوفان از پيش و بيش ادیان، که گفت چنين توانتر ميبا نگاهي عميق

 دین تواندنمي اساساً آن، کليت در تاریخ به رویکرد یارائه یا و نگرش بدون دین. است گره خورده تاریخ یفلسفه نسخ از موضوعاتي با آن اصلي

 اب ضرورتاً همگي شود، یافت اگر نيز، شمول جهان غير دین حتي و شمول جهان ادیان بنابراین. باشد شمولي جهان مدعي دیني کم دست یا و

 ساختار و معنا که اندبرده نام تاریخ یفلسفه دیني یشاخه به تاریخ، و دین بين ارتباط این از متفکران، از ایپاره .اندداشته سروکار تاریخ یفلسفه

 در که دبو چيزی تاریخي عقالنيت. کندمي مرتبط شدهتعيين پيش از الهي هایطرح و دیني خاص موضوعات به را تاریخ یآینده و حال گذشته،

یدارشناسي چون پدوی بر مبنای مقوالت فلسفي خود، هم. داد ارائه فلسفي استدالل آن اثبات برای و را بر آن ورزید بيشترین تأکيد هگل ،18 قرن

رجام ف در تاریخ، دیالکتيک و عقالنيت تاریخ، به طور مستوفي به این موضوع پرداخته است. هگل سرانجامروح، آزادی و خودگشایندگي روح 

آیند و روح پنهان جهاني را ی تاریخ ميبرد که در آیندهداند که از آنها به قهرمان یا مردان تاریخي نام ميتاریخي را به ظهور و بروز مرداني مي

 که حالي در ؛اندبرده کار به را روش دو هر بعضاً دیني فيلسوفان. تابدمي بر را دو هر نقلي و عقلي روش تاریخ، یلسفهف سازند. بنابراینمحقق مي

  .اندرفته پيش صرفاً عقلي روش و یا آزاد از باورهای دیني براساس دیني غير فيلسوفان

 

 تاریخيخودگشاني روح، مردان فرجام اندیشي، هگل، عقالنيت، : هاکلید واژه
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 مقدمه:

و به رنگاهي  های ملهم از دینشود. هم دینداران به تبع اندیشهی بشریت از زمره مباحث مشترک بين دین و فلسفه محسوب ميبحث از آینده

دیني را یافت که به نوعي اند. در بين ادیان شاید نتوان پردازی کردهاند و هم فيلسوفان در اطراف آن به تأمل پرداخته و نظریهپيش داشته

ی ( به معنای نجات دهنده و اندیشه  Paraclet« )فارقليط»در یهودیت، مفهوم « مسيحا»ی آینده در آن یافت نشود. از اعتقاد به ظهور اندیشه

یسم و مظاهر برهمن، به در بود« اوتارها»در زردتشت گرفته تا اعتقاد به « سوشيانت»های تاریخ و عروج مسيح به آسمان در مسيحيت، دوران

 اند.ی فرجام اندیشي در ادیان ابراهيمي و غير ابراهيمي بودهنوعي همه، موضوعاتي درباره

واره آن نظر دارد. سخن از حرکت رو به پيشرفت تاریخ صرف نظر از اینکه در چه بخش و فلسفه تاریخ نيز به حرکت هدفمند و معقول و انسان

سخن از پسرفت تاریخي و یا زیگزال بودن این حرکت، ظهور و  .ی فلسفه تاریخ و روند عقالني آن استمربوط با حوزهبعدی از آن باشد، سخني 

بر آن  در این نوشتاراند. که اغلب فيلسوفان بدان پرداخته بوده استمباحثي  ی محتوم یا مختار انسانيت نيزها، پایان تاریخ، آیندهافول تمدن

ي هگل و ترین فيلسوفان این حوزه یعنبرجستهیکي از های کلي فلسفي نزد ای هر چند گذرا بين نظریهليلي به مقایسههستيم که با روشي تح

  باورهای دیني بپردازیم.

 فرجام اندیشی دینی:

ازی س. آمادهشوددیده نميبه این اهميت در ادیان دیگر  ؛ چيزی کهدارداین دین  جایگاهي مهم درفرجام اندیشي  اسالميمستند بر اساس روایات 

های این اعتقاد در اسالم است. کارکردهای ها و ویژگيهای فکری، معنوی، مادی و فيزیکي و حتي جسمي از مشخصهفردی و اجتماعي در زمينه

 ساز و احياگرای تاریخهها و حرکتبخشي آن در بين متدینان و ایجاد جنبشهمچون اميدآفریني و آرامش باورشناسي این شناسي و روانجامعه

صرفاً ذهني، روحي و یا فکری خارج کرده، آن را به نيروی ماني است که عقيده به مهدویت را از آر در عالم تشيّع، واقعيتي تاریخي و غير قابل انکار

 محرک در تاریخ مبدل ساخته است.

و دور والیت دوری است که پس از دور نبوت در ت و امامت دارد در مذهب تشيّع ریشه در اعتقاد به والی به طور خاص ی فرجام اندیشيآموزه

 (.12، ص1382)کربن،عالم تشيّع آغاز گردیده است و همچنان تا پایان تاریخ ادامه دارد.

 آزمایش تا قيامت دائم است                    ستئم ای قااهر دوری وليه پس ب

 هم نهان و هم نشسته پيش رو                    جوست ای راها مهدی و هادی وی

مظهر تام والیت شد و این رشته در دیگر امامان جریان یافت تا امام  (عليه السالم)، به اذن الهي، علي (آله و عليه اهلل صلياکرم) پس از پيامبر

ت در انبيای عظام الهي همچون اولوالعزم دارای دو ساحت امامت، باطن نبوت است و رسالدر باور اسالمي . تعالي فرجه الشریف(اهلل )عجل غایب

(؛ 86، ص1368بوده است که ساحت ولوی آن به مراتب بر ساحت نبوی آن ترجيح تکویني و تشریحي داشته است)آملي، « ولوی»و  «نبوی»

سير تکامل معرفتي خود به توحيد وجودی توحيد الوهي نيز در دعوت مردمان به توحيد الوهي و امام و والیت، دعوت به توحيد وجودی است. 

در مراحل تکامل علمي و عملي خود، پس از پشت  (عليه السالم)گردد؛ به همين دليل است که انبيای بزرگ همچون حضرت ابراهيم منتهي مي

ر چند از منظر معرفتي مؤخر از . توحيد الوهي هنهادو پا به عرصه والیت  گين، به مقام و مرتبه امامت رسيدهای بسيار سنسر نهادن آزمایش

رغم اینکه از نظر معرفتي مقدم بر توحيد الوهي است، از منظر توحيد وجودی است، اما از منظر زماني بر آن تقدم دارد و توحيد وجودی علي

نيز این حرکت به همان ترتيب تاریخي مؤخر از آن است. این تقدم و تأخر همچنان که در تشرف پيامبران به آن مقامات رخ داده است، در تاریخ 

 اند.گاه به مقام امامت نایل آمدهرخ خواهد داد؛ به این معنا که پيامبران ابتدا به مقام نبوت رسيده و آن
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 فرجام اندیشی فلسفی:

توان افالطون و ارسطو برای آن شواهدی مي ی فيلسوفاني چونهاي طوالني در تاریخ فلسفه دارد و در نوشتهتنگاه فيلسوفانه به تاریخ، هر چند قدم

اریخ ی تهای وی در باب فلسفهذکر کرد، لکن سرآغاز نگاه جدی و اهتمام بایسته بدان)در بين فيلسوفان مغرب زمين( را باید از هگل و خطابه

في خود، گرفتن از مقوالت دیگر دستگاه فلساش به تاریخ، با مدد ه بعدها این سخنان بسط و گسترش بيشتری یافت. هگل در نگاه فلسفي1دانست

باید پس از طي همچنان که افراد آدميان ميی آزادی و دولت، موضوع پایان تاریخ را از نظرگاهي دیگر به بحث و بررسي کشيد. همچون مقوله

روحي در بشر این مسير را  –ول فکری ی توحيد الوهي به وادی توحيد وجودی قدم نهند، جوامع انساني نيز به تبع تحمراحل تکامل از مرحله

روند، این حرکت رو به پيش در والیت که باطن طي خواهند کرد. اگر جوامع انساني و تاریخ در حرکت تکاملي خود به سمت این ساحت پيش مي

خواهد  خود این مسير را طي رسد. بر مبنای استدالالت فلسفي جهان فيزیکي نيز در سير تکاملينبوت و غایت و قصوای آن است، به تحقق مي

 پروراند.و سير به عالم وحداني را در سر مياست ی عوالم کائنات خود، سودای وحدت داشته کرد و با همه

ا در رانه گرایبه وضوح مشهود و آشکار است. نگاه دیالکتيکي به عالم، خود نوعي حرکت وحدتهای اساسي و بنيادی این بحث مؤلفهدر آثار هگل 

گاه دهد. نفلسفي این دیدگاه را شکل مي-های فکریتوجه به روح یا ذهن از یک سو و مطلق یا مثال از سوی دیگر، ریشهدرون خود داشته است. 

 حثسازد، با موضوع مورد بضمن اینکه وی را از دیگر فيلسوفان متمایز ميی وی به تاریخ و طرح عقالنيت تاریخي در فلسفه هگل فيلسوفانه

 کند. ارتباطي وثيق و تنگاتنگ پيدا مي

ی و با زباني ادر بين فيلسوفان مسلمان نيز صدرالمتألهين با استدالل بر حرکت جوهری و سير تاریخي جهان فيزیکي از کثرت به وحدت به گونه

 دیگر بر همين حقيقت تأکيد ورزید. 

 :فرجام اندیشی و حرکت عقالنی تاریخ

، «خرد»های های فارسي، از واژهدر انگليسي است. در ترجمه« Reason«ی در آلماني و کلمه« Vernunft»ی کلمهعقل در نظر هگل معادل 

باشد و بر اساس منطق خود که برای این دو کلمه استفاده شده است. مقصود هگل از عقل، کشف دليل یا جهت معقوليت مي« دليل»و « عقل»

ون های گوناگداند که طي آن، یک چيز، حالتر خالف فيلسوفاني همچون کانت، هستي را فراگردی ميبر وحدت اندیشه و هستي استوار است ب

(. این فراگرد 80، ص1367خواند)مارکوزه، گيرد و آنها را به درون وحدت کم و بيش پایداری از خود، فرا ميیابد و فرا ميوجودش را در مي

يزها از طریق ها و چفراگرد جهاني است که در آن، حالت وجد انسانگيرد. دیالکتيک، تفوق بر نفي مي اش را از فشاردیالکتيکي،قدرت برانگيزاننده

مکمل آن چيز است و محتوای کلي هر چيز، جاميت روابط متضاد آن است. چگونه توان محقق ساخت. ضد هر چيز، بخش گذرا بر ضد آن مي

زیرا اگر آن جاویدان، یعني ازلي و ابدی است، واقعاً از ابتدا و به عبارت آید؟ زمان حاصل ميیا جاویدان، فقط در پایان توان گفت روح مطلق مي

ی هگل باشد، آنچه باید مطالعه شود، مسئله ربط و نسبت دیگر، هميشه و پيوسته بوده است: بنابراین اگر اصل تماميت، تنها اصل در فلسفه

   (.888، ص1370است)وال، تماميت مضمر در ابتدا با تماميت مطرح در انته

تنها »د:ورزجوید. معقوليت تاریخ امری است که هگل بدان اصرار ميهگل با وارد کردن عقل در تاریخ، به مقوله مهم دیگر، یعني مقوله آزادی، راه مي

جه، که عقل بر جهان فرمانرواست و در نتيی ساده عقل است؛ یعني این اندیشه آورد، اندیشهميای که فلسفه )برای بررسي تاریخ( به ميان اندیشه

 (.31، ص1356هگل، «)تاریخ جهاني نيز جریاني عقالني دارد

                                                           
ابن خلدون را باید پیشگام در این مباحث دانست. وی در کتاب المقدمه به مباحث مهم در باب فلسفه تاریخ پرداخت که قبل پیش از هگل در عالم اسالم، 1 

 از او سابقه نداشته است.
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ی رو به پيش تاریخ است. در تاریخ ما باید کند و این خود اولين قدم نهادن در وادی اندیشهاین معقوليت، تصادف و امکان را در تاریخ رد مي

ایتي جزئي از روح ذهني و ذهن. عقل در دستگاه فلسفي هگل همان جایگاهي را داراست که خدا در غایتي کلي و مقصودی غایي بجویيم نه غ

)هو االول و االخر( و معاد همان مبدأ و مبدأ همان معاد است، عقل رسدگردد و در نهایت نيز به او ميهای دیني؛ و اگر جهان از خدا آغاز ميآموزه

عقل بر خویشتن استوار است و غایت »آید: آید و سرانجام نيز به خود باز ميمي کاوش جهان به خوداین  کاود و بادر نزد هگل نيز خود را مي

 (33همان، ص«)بخشدآورد و فعليت ميخود را در درون خود دارد؛ خود را به وجود مي

 ند:کهگل آنها را به سه نوع تاریخ تقسيم ميدهد که در یک تقسيم بندی، شمار تاریخي رخ ميهای بياما در این ميان تحوالت و دگرگوني

 نگار در تحقيق آنها دخيل بوده است.. تاریخ دسته اول: تاریخي که حضور تاریخ 1

 نگرد.گذارد و به روح وقایع مينگار آن، حوادث پا فراتر مي. تاریخ اندیشيده: تاریخي که تاریخ 2

خ کند، بلکه همان روح حاکم بر تاریای خاص از زندگي قومي تکيه نميحوادث و وقایع در زمينه نگار به. تاریخ فلسفي: در این نوع سوم، تاریخ 3

، نگرد که از مبدأ تا معاد را در خود داشته و دارد و خواهد داشت: گذشته برای آن معنا ندارد و هر چه هست، حاضر و شاهد است. این تاریخرا مي

بلکه همان روح است که با خواست معقول و ضروری خود، رویدادهای تاریخ جهان را  نگار نيست،تاریخ یدر کتاب و یا در نوشته و حتي اندیشه

 کند.رهبری کرده است و مي

 ود شکوفای روحفرجام اندیشی فلسفی وخ

فلسفه هگل جایگاهي مهم اند؛ اما در هر صورت روح در است که برخي از مترجمان آن را به ذهن نيز ترجمه کرده "Geist"ی آلماني روح واژه

توان گفت: اساساً جهان از دیدگاه او چيزی جز شکوفایي و انبساط روح مطلق نيست و از این رو، یکي از آثار مهم هگل کتاب دارد که مي

ت، اما در نزد فيلسوفان دیگر همچون هيوم، کانت و هوسرل نيز به کار رف« پدیدارشناسي»اوست. هر چند اصطالح « پدیدارشناسي روح»

(. منظور از پدیدارشناسي در این نوشتار، جریان آزادی روح در 109، ص1383ی این فيلسوفان متفاوت است)فالح رفيع، پدیدارشناسي نزد همه

 مراحل تکاملي روح است.

 گوید: ن بند چنين ميراند. در ابتدای ایی تحقق روح در تاریخ سخن ميبه طور مفصل درباره« عقل در تاریخ»از کتاب « ب»هگل در بند 

طبيعت مادی و طبيعت یخ جهاني، به قلمرو و ملکوت روح تعلق دارد. جهان به طور کلي، آور شد؛ موضوع پژوهش ما، یعني تارنخست باید یاد

خودی خود دستگاهي  گيرد.....، ولي آنچه اساسي است، روح و سير تکامل آن است. در اینجا الزم نيست طبيعت را بهرا در بر مي -هر دو -روحاني

 شود(، بلکه طبيعتای خاص و معين محدود ميگمان دستگاهي معقول است، ولي]وجه عقالني آن[ به زمينهمعقول بدانين )هر چند طبيعت بي

 (.56، ص1356گيریم)هگل، را فقط در ارتباطش با روح در نظر مي

 :رسدی معنویت انضمامي آزاد ميح جهاني، پس از طي مراحل به مرحلهکند که روگونه بيان ميسيزکفسکي در عبارتي این حقيقت را این

 ای انضماميکند و خود را از خود به گونهای اندامين از راه کنشگر ساختن زیبا، راستين و خوب یگانه ميبدین سان روح جهان، خود را به گونه

در دانش و « راستين»در احساس و عشق؛ « زیبا»ش تام روح جهان، تحقق گشاید. اما در منی نهادهای واقعي وا ميدر تماميت بند بند ساخته

سان، زندگي بشریت باید بخشي از این سه باالترین حد تواني زندگي، برآورده خواهد شد، و بدیندر خواست، قدرت و همه« خوب»فرزانگي؛ 

 (.90، ص1377گرداني روح جهان خواهد بود)سيزکفسکي، مطلق شود که دقيقاً باالترین چهره
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تر، گویای این حقيقت است که هگل خود در آثارش به طور در عين حال که از اغالق و پيچيدگي دور نيست، اما در قالبي مفهوماین تعابير، 

دریج به تاصل تکامل به این معنا نيز هست که تعيني دروني و وضعي نهفته ] در سير تاریخ] وجود دارد که باید به يان کرده است: بتر صریح

ی تحقق آن است، چيزی نيست که خویشتن را واقعيت بپيوندند. این تعيين صوری اهميتي اساسي؛ روح که تاریخ، ميدان عمل و حوزه و زمينه

به بازی امکان و تصادف، رها و سرگردان کند، بلکه در نفس خود به طور مطلق ]عامل[ تعيين کننده ]امور دیگر[ است؛ خصلت ذاتي روح این 

 (. 166، ص1356است که در برابر امکان و تصادف، سر فرود نياورد، بلکه آنها را به سود خود به کار برد و به زیر فرمان خود درآورد)هگل، 

ای پردازد و از زواین ميدر سخناني دیگر، وی به تفصيل به آاین قطعه سخنان هگل به نکته مهم و اساسي در سير تکاملي روح اشاره دارد که 

 گر سعي در اثبات آن دارد.دی

ی فهدارد و با آنچه در فلسی تاریخ بيان ميرساند، در نهایت، با آنچه در دیالکتيک خود و فلسفهآنچه را هگل در پدیدارشناسي روح به اثبات مي

 رسد. ی دولت در صدد تبين آن است، به یک جا ميسياسي خود و نظریه

ادی صورتي از خرد است، حقيقتي نيست که از سوی یک نظریه دلبخواه فلسفي بر انسان تحميل شده در این اصل که سرشت انسان مستلزم آز

 (.114که این حقيقت، هدف ذاتي انسان و همان واقعيت اوست)مارکوزه، پيشين، صتوان اثبات کرد باشد، بلکه مي

ان تسلط آگاهانه و معقول بر جهان است و این امر چيزی البته تحقق این آزادی مستلزم فراهم شدن شرایط تحقق آن است و این شرایط هم

  ی روح مطلق بر جهان.نيست مگر حاکميت واحده

، این است که روح در تاریخ به درسبر این اساس ما با تاریخ جهان با خودشکوفایي روح مواجه هستيم. آنچه محتوای دیالکتيک هگل بدان مي

 یتر اشاره شد ضروری است(. به گفتهتحقق خواهد یافت)در اینجا توجه به بحث دور والیت که پيشرسد و این امر در آینده خودشکوفایي مي

باید بر اثر باریک اندیشي در تاریخ نشان داده شود. در این باریک اندیشي، این حقيقت که تاریخ جهان)تاریخ( خوگشایي روح است، مي» کاپلستون:

 (.218، ص7، ج1367پلستون، ا)ک« و آزمونگرانه پيش رفت "تاریخانه"باید مي)یعني(  باید آنچنان گرفت که هست:تاریخ را مي

باید در تاریخ بشر عمل کند و برای کشف این داند که عقل ميکران، ميداند که واقعيت عبارت است از خودگشایي عقل بيچون فيلسوف مي

عمل  یبه تعبير دین باورانه، به تقدیری رسيد که خداوند در تاریخ، آن را به مرحلهی سير رویدادها پرداخت تا بدان جا که اصل باید به مطالعه

 در خواهد آورد. در منطق هگل هر چيزی را باید در ارتباط با چيزهای دیگر فهم کرد؛ به نحوی که این روابط، هستي واقعي آن چيز شوند. در

کوشد ه ميداند ککراني نکوهيده را فعاليتي ميکران واقعي. وی بيهيده یا ناسره و بيکران نکوبي کران قائل است:فراگرد هستي، هگل به دو بي

ی چه چيزی است و سپس در یک کوشش بيهوده برای تحدید و به پایان هر رابطه در برگيرندهفهم روابط را جدا از هم در نظر بگيرد تا دریابد 

کران چيزی در پشت یا فراسوی چيزهای کرانمند نيست، کران واقعي، بيافزاید؛ اما بيی بعدی ميرساندن یک شناخته، یک رابطه را بر رابطه

یابند و هر موجودی به صورت فرجامين خود دست ی امکانات تحقق ميبلکه واقعيت راستين آنهاست و حالتي از وجود است که در آن، همه

 (. 86یابد )مارکوزه، پيشين، صمي

خواهد نشان دهد که چگونه آن یک سو، بيان صورت راستين یک چنين واقعيت نهایي است و از سوی دیگر، مي بنابراین، هدف منطق هگل از

رسند که واقعيت مزبور، همان حقيقت مطلق است. بينش هگل درباره اند، به این نتيجه ميمفاهيمي که درصدد به دست آوردن این واقعيت

تاریخ عمومي جهان، بازیگر تصادف کور نيست، بلکه پيشرفت آن تابع مثال)= خرد( عقيده او،  تاریخ، سراسر به این نظریه وابسته است. به

استيس، «)اندخوانده« مشيت الهي جهان»تاریخ، همان تظاهر تدریجي مثال در زمان است و این، همان چيزی است که دین آگاهان »است:

 (.178، ص1، ج1371
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ن امعان ای که در اینجا باید بدااما نکتهکند؛ فلسفه، هنر، دین و تاریخ سياسي به تفصيل اثبات ميهگل این نظریه را در ضمن شرح پيشرفت 

ا هفراگرد پایاني تاریخ با عبور از همه گردنه -نظر داشت، این است که بر مبنای منطق دیالکتيکي هگل که همان منطق جهان عيني و واقعي است

چون و برد و مثال یا روح مطلق، حاکميت بيی تضادهای دروني را در کام خود فرو ميرسد که همهای ميفرسا، به نقطههای توانو پيچ و خم

 سازد.چرای خود را آشکار مي

 ها فرجام اندیشی و آزادی ملت

ی اصلي سخن گفت: مرحلههگل با طرح تحول آزادی در تاریخ ملت به طور عرضي و تاریخ جهان به طور طولي، از سه نوع دولت در ارتباط با سه 

مرحله دوم دولت دموکراسي و اشراف ساالری است که به آزادی گروهي محدود ای است که به آزادی فردی معقد بوده؛ مرحله اول دولت خودکامه

د. در دهتصاص ميی نخستين را به خود اخی یک دولت کامالً آزاد، رتبهو معين اعتقاد داشته و مرحله سوم دولتي سلطنتي است که به گونه

ای وجود داشته باشد؛ چرا که این حکومت، بردگي را از ميان برداشته است و در آن حق این حکومت، یک سرور وجود دارد، بدون آنکه هيچ برده

 حت نظارتبه رسميت شناخته شده است؛ از این رو در حکومت سلطنتي، باری به هر جهتي افراد، ت -که سرچشمه آزادی واقعي است –و قانون 

 (.Hegel, 1899, P399یابد)آید و یک مصلحت همگاني، حاکميت و استقرار ميدر مي

 پيشرفت به سوی»تر این است که در نظر وی دگرگوني تاریخي،هر چند این سه مرحله به نظر هگل در تاریخ محقق شده است، اما نکته مهم

(؛ در صورتي Ibid,p.540دهد)ی هميشه تکرار شونده را نمایش ميتنها یک دایره است؛ بر خالف دگرگوني در طبيعت که« ترچيزی بهترو کامل

شود. دگرگوني تاریخي، یک تحول استو یک اصل؛ از این رو، بر اساس آن یک سرنوشت پنهاني های تاریخي چيزی نو پدیدار ميکه در دگرگوني

ای و فعليت پيوسته قوه است، اما برترین ر مورد طبيعت امکانات درون نطفهکوشد خود را محقق سازد. این اصل دوجود دارد و یک امکان که مي

 ال کند.راسر این فراگرد سروری خود را اعمآید که خودآگاهي بر سصورت تحول، تنها هنگامي به دست مي

وله را در فلسفه تاریخ، هدف نامد که قلمرو ان ذهنيت و آزادی است؛ در حالي که همين مقهگل در منطق، صورت معقول را وحدت کلي مي 

شود. هگل این تحول مثبت و جریان تکاملي برد که اتحاد آگاهانه با کل در آن محقق ميفرجامين تحول تاریخي، یعني در مورد دولتي به کار مي

 کند:را چنين بيان مي

یجي است و کامل، بنا بر ذان خود، جریاني تدراین تنمودار تکامل آگاهي روح از آزادی خود و تحقق بعدی این آزادی است. « تاریخ جهاني» 

عبارت است از یک رشته تعينات پي در پي آزادی که از صورت معقول یا مفهوم خود آن، یعني ماهيت آزادی در جریان تکاملش به سوی 

 (.186، ص1356شوند)هگل، خودآگاهي، ناشي مي

که در خود و  –مقتضای مقصود غایي روح » ی اخالقي و مربوط به فرد نيست: چرا کهافتد و صرفاً امراین خودآگاهي در سطح جهاني اتفاق مي

هایي است که به حکم آداب و رسوم اجتماعي، ها و تعهدها و مسئوليتچيزی برتر از تکليف –برای خود وجود دارد و عمل مشيت خداوندی است 

 (.190همان، ص«)گيردبه خود تعلق مي

 دان تاریخیفرجام اندیشی فلسفی و مر

اینک مردان بزرگ تاریخند که » نامد:داند که خود آنها را مردان تاریخي یا قهرمان ميهگل تحقق نظریه خویش را در ظهور و بروز افرادی مي

هند؛ دتحقق مي -که با مفهوم برتر روح مطابق است –سازند و هم ایشانند که این غایت را یابند و آن را غایت خویش مياین کلي برتر را در مي

قق خواهند ساخت. ند آمد و روح پنهان جهاني را مح(. و البته این مردان در آینده تاریخ خواه106همان، ص«)ز این رو، باید آنان را قهرمان ناميد

کند وضع موجود جویند. آنچه کار ایشان را توجيه ميمور نميی )موجود( و سير تقدس یافته ای خود را در نظام آرام و آراستهآنان غایت و پيشه

 ی هستي ننهاده است؛ا آشکار کند، ولي هنوز در زمان حال پا به عرصهخواهد خود رنيست، بلکه چيز دیگر است؛ یعني روح پنهاني است که مي

اش را ندارد)همان، نجایش هستهای که گد همچون پوستهخواهد خود را از تنگنای جهان موجود برهاند؛ زیرا جهان موجوپيدا که ميناروحي 

 (.107ص
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خوانند که گویند و به چيزی مردمان را فرا ميگوید؛ گویا آنان از چيزی سخن ميهگل از اقبال مردمي به این ندای مردان تاریخي سخن مي

پردازند. در روزگاری که صورتي نقش د، مردم به پيروی از آنها ميافرازنگاه که آنان این پرچم را بر ميآن»خواسته و باور دروني آنان بوده است:

کنند، راه چه مردم در اعماق وجودشان آرزو مياند که بدانخود را بازی کرده است، زماني که روح صورت حاکم را ترک گفته است، افراد تاریخ

 (.188، ص1381تيلور، «)گشایندمي

شکلي، ساختگي و به خود بستني نيست؛ انتظار انجامد. انتظار امری اعتباری، زمالني، ظاهری، انتظار مياین تشنگي و عطش دروني است که به 

سازی از قبل و تواند به آمادهبه معنای واقعي آن، واقعيت دروني، نيازی باطني و عطشي وجودی و مربوط به ماهيت آدمي است. این انتظار مي

یاری با تمام وجود، در پس از ظهور منجر شود و گویا این گونه انتظار، عبادت خواهد بود و اساساً تا این  اقبال و پذیرش در حين ظهور و کمک و

 گونه نباشد، انتظاری نيست تا عبادتي محسوب گردد.

فشارد ينکته پامنيست، اما بر این « محدویت»های هگل بر موضوع مورد بحث یعني هر چند بنای این نوشتار بر تطبيق کامل گفتارها و نوشته

یگر داند، عقل نيز به نوعي و به زباني دگرایي تاریخي ميرسند؛ آنچه دین، فرجامکه دین و عقل در این نقطه، همانند نقلط بسيار دیگر به هم مي

نشينند و اگر سنت ی واقعيات جهاني ميرساند؛ چرا که هر دو، سودای حقيقت دارند و بر کرسي قضاوت و داوری دربارهآن را به اثبات مي

بر این قرار گرفته است که حق در جهان ظهور یابد، و  -و به تعبير فيلسوفاني همچون هگل، روح مطلق یا مثال –گریزناپذیر خداوند در جهان 

چند به طور ی او نيست، پس این امر محقق خواهد شد و اگر چنين است، قل نيز از درک آن، هر این حق نيز هيچ چيز جز خواست و اندیشه

 اجمال، عاجز نخواهد بود.

 فرجام اندیشی فلسفی و تکامل روح جهانی

مفاهيم کليدی فلسفه هگل به طور طبيعي و به ترتيبي منطقي از بينش محوری او راجع به روح و جریان خودگشایش در جهان تا رسيدن به 

. اگر بپرسيم: چرا به جای اینکه "Geist"دهد: هگل جواب ميشود؟ گيرد. اگر بپرسيم: چه چيز دگرگون ميیک جامعه متکامل نشأت مي

اگر بپرسيم: فرآیند دگرگوني چه «. برای اینکه اول در حالت از خودبيگانگي است» دهد:شود؟ هگل جواب ميطور باقي بماند، دگرگون ميهمان

لق ]که بله معرفت مط»دهد: وني هدفي دارد؟ هگل پاسخ ميآیا فرآیند دگرگاگر بپرسيم: «. دیالکتيک»دهد: کند؟ هگل جواب ميشکلي پيدا مي

 (.328، ص1372مگي، «) وار در سطح دیگری اندامآزادی مطلق هم هست[ در یک سطح و جامعه

عقوليت و ماش باشد؛ یعني به آزادی ای کمال یابد که طبيعت و جهاني نو بيافریند که برازندهداند که: تا پایههگل غایت تاریخ جهان را این مي

دهد و چون گشت زمانه، آن صورت یک اندازه از امر معقولي را که غایت وجود دولت است صورت مي ی هگل، هر دولتي موقتاًتام برسد. به عقيده

ر گی کشمکش دائمي دول با یکدیرود و این نتيجه به واسطهگيرد و به این طریق رو به کمال ميرا کهنه و فرسوده ساخت صورت دیگر مي

ی قوم دیگر برای این است که امر معقول به مرحله دیگر ای از مراحل سير امر معقول است و غلبهشود، که هر قومي وجودش مرحلهحاصل مي

تر است برسد؛ پس همان سيری که عقل در استخراج مقوالت یکي پس از دیگری دارد که آن را منطق ناميدیم اقوام که به غایت و مقصد نزدیک

ناميم پس آنچه به ظاهر کشمکش اقوام و ملل و دول است، در کنند که آن را تاریخ ميباشند، نظير آن سير ميذاتي عقل ميه وجه برونهم ک

ی حق است بر باطل؛ ليکن حق اضافي و نسبي که در این سير و نظر حکيم، دنباله سير و سلوک عقل است. غلبه یک قوم بر قوم دیگر غلبه

 (.67، ص3، ج1360شود)فروغي، ه حق واقعي و مطلق نزدیک ميسلوک همواره ب

اني ی معدود فيلسوفتوان در زمرهچنان که اشاره شد، صرف نظر از اصطالحات و مقوالت پر پيچ و خم فلسفي در دستگاه فلسفي هگل، وی را مي

داند که باید از مراحل مختلف خود عبور کند تا به ای مينگرد و جهان را همچون نطفهی تاریخ بشری با دیدگاه تکاملي ميدانست که به آینده

 مرحله کمال خود در سطحي جهاني و با فرمانروایي واحد دست یابد.

ه دین از گونه کی فرجامين را آنرود اندیشهنگرد، انتظار نميفلسفي به موضوع مي نگاهي عقالني و از آبشخوری صرفاً البته از فيلسوف که با

له ی مقوالت و از جمتر در همهتر و واضحکند؛ تبيين کن؛ به همين دليل است که برای تفسير و تبيين روشني آن را بيان ميی وحسرچشمه

 نيازمند تعاليم روشن و مبتني بر عقالنيت دیني هستيم که در آیين اسالم به ویژه مذهب شيعه وضوح تام یافته است.« مهدویت»مقوله 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 تاریخ یفلسفه سنخ از ییهاتعالیم شیعی و آموزه

صول دست یافت که با ا يتوان به باورهای بنيادینشود که با تأمل بر روی آنها ميدر تعاليم اسالم بویژه مذهب شيعه مباني و اصولي یافت مي

 بارتند از:ع باشندنيز ميی تاریخ از سنخ فلسفه که باورهاای از این دست پارهعقالني مطرح از سوی فيلسوفاني چون هگل قابل تطبيق است. 

 وَالعاقِبَهُ» ،3«أَئِمََّهً نَجْعَلَهُمْ وَ» ،2«الْأَرْضِ فىِ لَیَسْتَخْلِفَنََّهُمْ» بود؛ خواهد صالحان آن از جهاني تاریخ فرجامصالحان و فرجام تاریخ. -1

 )عجل حجت حضرت یعني الزمان، آخر منجي قيام را آیات این مصداق فریقين، روایي جوامع در همچنين و سني و شيعه تفاسير در. 4«لِلمُتََّقینَ

 .انددانستهالشریف( فرجه تعالي اهلل

 یدرباره «الْأَرْضِ فىِ لَیَسْتَخْلِفَنََّهُمْ» یآیه»: فرمود که کندمي روایت )عليه السالم(الحسين بن علي چهارم امام از طوسي، شيخ غيبت کتاب در

 5«.است گردیده نازل او یاران و قائم به راجع که اندفرموده )عليه السالم( صادق امام و باقر امام نيز و. است شده نازل قائم مهدی

: فرمود حضرت که است شده نقل 6«أَئِمََّه نَجْعَلَهُمْ وَ الْأَرْضِ فِی اسْتُضْعِفُوا الََّذِینَ» یشریفه یآیه تفسير در نيز  )عليه السالم( علي امام از

 عزیز را هاآن تا انگيزدبرمي را آنها مهدی بينند،مي که سختي از بعد خداوند که هستند پيغمبر خاندان شدند، واقع ستم مورد زمين در که اینان»

 7«.گرداند ذليل را دشمنانشان و داشته

 زمين کردنزنده و حضرت قيام آیه، این مهم مصداق یک که شده وارد روایاتي نيز 8«مَوْتِهَا بَعْدَ الْأَرْضَ یُحْیِی اللََّهَ أَنََّ اعْلَمُوا» یآیه تفسير در

( هآل و عليه اهلل صلي) محمد آل قائم ظهور یوسيله به اهلش بيدادگری از بعد را مرده زمين خداوند» است؛ شده دانسته بيداد و ستم از مرده

 9.«است شده نازل او یدرباره آیه این و است حضرت آن سازد،مي آشکار خدا که عالئمي و آیات و کندمي اصالح

 الَ الْغَیْبِ مَفَاتِحُ عِندَه و» کرد؛ معين را تاریخي تواننمي کریمه، دولت و صالح فرجام این برای یقين و قطع طور بهتاریخ معين. ذکرعدم -2

 مُتَقَلََّبَکُمْ یَعْلَمُ وَاللََّهُ» ،12«اللََّهُ إِلََّا یَعْلَمُهُمْ لَا بَعْدِهِمْ مِنْ وَالََّذِینَ» ،11«یَعْلَمُهُمْ اللَّهُ التَعْلَمُونَهُمُ دُونِهِمْ مِنْ آخَرینَ وَ» ،10«هُوَ إاِلََّ یَعْلَمُهَا

 .13«وَمَثْوَاکُمْ

 ياله خالصان از اوحدی و اولياء البته. است خداوند نزد تنها آن علم که است منجي ظهور و تاریخ فرجام آمده، قرآن در که غيب مصادیق از یکي

 .اندشده منع آن زمان افشای از نيز آنان لکن شوند، آگاه تاریخي فرجام دقيق زمان به خداوند اذن به بتوانند بسا چه

                                                           
 .55نور:.  2

 .5قصص:.  3

 .128اعراف:.  4

 .108 ص ،موعودی که جهان در انتظار اوست.  5

 .5قصص:.  6

 .111 ص ،اوستموعودی که جهان در انتظار .  7

 .17حدید:.  8

 .110ص  ،موعودی که جهان در انتظار اوست.  9

 .59انعام:.  10

 .60انفال:.  11

 .9ابراهیم:.  12

 .19محمد:.  13

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 احبانص و خداوند نزد جهاني تاریخ انتهای و ابتداء. باشدنمي بلند چندان تاریخ یساقه و صدرتاریخ در نگاهي الهي.  کوتاهي ابتداء و انتهای-3

 15؛«...قَرِیبا نَرَاهُ وَ بَعِیدا یَرَوْنَهُ إِنََّهُمْ...». 14«أَقْرَبُ هُوَ أَوْ الْبَصَرِ کَلَمْحِ إِلََّا» کمتر؛ بلکه و نيست بيش زدن چشم یک عارفان، از اوحدی و الهي علم

 تنها قرآني نه و فلسفي تعبير به البته تاریخ واقعي فيلسوفان. است حتمي و قطعي هاوعده اند،رفته تاریخ فراز بر گوئي که اینان برای بنابراین

 تِوَقَعَ إِذَا »: فرمود تعبير ماضي یصيغه به قيامت وقوع ذکر همچون دیگر، جاهای در وقوع حتميت و کوتاهي این یدرباره قرآن. هستند اینان

 مول،مع طور به زمان، همين نيز دیگر سوی از البته است، بودن الوقوع حتمي نشانگر معنا یک به تعبير این. 16«کَاذِبَهٌ لِوَقْعَتِهَا لَیْسَ*  الْوَاقِعَهُ

 افتی کساني ها،انسان از دسته این بين در. کنندمي مقایسه خود یزمانه و خود کوتاه عمر با را آن که چرا آید؛مي نظر به طوالني انسانها برای

 .افتندمي تردید و شک به منجي ظهور و نيک فرجام به اعتقاد در رو این از و بينندمي زیاد بسيار را جهاني تاریخ عمر که شوندمي

 وَ» نيست؛ ميسر حق یجبهه پيروان پيگير اجتهاد و سخت جهاد نيز و سعي و تالش بدون نيک، فرجام ایندر گرو جهاد و تالشي سخت. -4

 الْمُسَارِعِینَ وَ عَنْهُ الذَّابِّینَ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَنْصَارِهِ مِنْ اجْعَلْنِی اللَّهُمَّ» ،17«مَعصِیتَهِ اجتِنابِ وَ طاعَتِهِ فِی االِجتِهادِ وَ إلَیهِ حُقُوقِهِ تَأدِیَهِ عَلَی اَعِنَّا

 18.«...یَدَیْهِ بَیْنَ الْمُسْتَشْهَدِینَ وَ إِرَادَتِهِ إِلَى السَّابِقِینَ وَ عَنْهُ الْمُحَامِینَ وَ[  لِأَوَامِرِهِ الْمُمْتَثِلِینَ وَ] حَوَائِجِهِ قَضَاءِ فِی إِلَیْهِ

 جَرَى وَ أُقْصِیَ مَنْ أُقْصِیَ وَ سُبِیَ مَنْ سُبِیَ وَ قُتِلَ مَنْ فَقُتِلَ» دارد؛ گوناگون و متعدد هایگردنه و مراحل فرجام، اینمراحل تاریخي. -5

 19.«لِلْمُتَّقِینَ الْعَاقِبَه وَ عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَنْ یُورِثُهَا لِلَّهِ الْأَرْضُ کَانَتِ إِذْ الْمَثُوبَه حُسْنُ لَهُ یُرْجَى بِمَا لَهُمْ الْقَضَاءُ

 انآن اما باشند،مي حق طالب و کنندمي قيام زمين مشرق از گروهي بينممي»: فرمود ظهور از قبل سخت جهاد یدرباره)عليه السالم(  باقر امام

 بر را شمشيرها کنند،مي مشاهده را وضعي چنين وقتي. پذیرندنمي مخالفان اما کنندمي پافشاری هایشانخواسته بر مجدداً. کنندنمي اجابت را

 آن و کنندمي قيام هم با همگي اینکه تا پذیرندنمي باراین اما گيرند،مي مثبت پاسخ که جاست این. ایستندمي دشمن مقابل در و کشيده دوش

 آنان هایکشته. سپرندنمي دیگری کس بهالشریف( فرجه تعالي اهلل )عجل مهدی حضرت شما صاحب توانای دست به جز آورند،مي دست به چه

  20«....گرددمي محسوب شهيد

 نيست، سخت تنها نه عملي، و فکری نظر از آماده مردمان برای جانکاه، و سخت هایگردنه این از عبورلذت بخشي آن برای مردان شایسته.-6

 وَلَنْ والًلَمَفْعُ رَبَِّنا وَعْدُ کَانَ إِنْ رَبَِّنَا سُبْحَانَ» است؛ تاریخ فراز از نگاه شيریني، این علت یک. است بخشلذت و شيرین و راحت بسيار بلکه

 21.«وَعْدَهُ اللََّهُ یُخْلِفَ

 ت؛اس شده توصيه آن دیدن نزدیک و بخشي اميد حال، عين در اما است، شده نفي شدت به تاریخ بخش نجات فرجام برای وقت تعيين هرچند

 .شودمي هادل آرامش موجب که چرا

                                                           
  . نحل:14.77
  . مفاتیح الجنان، دعای عهد.15

 .1-2واقعه:.  16

 .، دعای ندبه. مفاتیح الجنان17

 .همان.  18

 . همان. 19

 .243، ص 52بحاراالنوار، ج .  20

 .ندبه دعای، الجنان مفاتیح.  21
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 لکن و االسالم عن الناس عامّه لرجع و القلوب لقست وقت االمر لهذا عُیّن لو»: فرمود حضرت که است شده وارد جواد امام از حدیثي در

 از مردم یتوده و گيردمي قساوت را هادل شود، تعيين وقتي امر این برای اگر ؛للفرج تقریبا و الناس لقلوب تألفاً! اقربه ما! اسرعه ما: قالوا

  22«.شود نزدیک فرج و گيرد آرام مردم دل تا! است نزدیک چقدر! است زود چه )تعيين وقت نکنيد اما( بگویيد. گردندبرمي اسالم

 این مسير در و شد خواهند زنده مرگ، صورت در حتي آن، برای کننده تالش و خوش عاقبت این به بسته اميد پيروانزنده شدن شایستگان.-7

 راستي و صلح افزایش موجب که است چيزی آن این و جنگيد خواهند او رکاب در و راستين جلودار پسِ در آنان. داشت خواهند سهمي حاکميت

 .شودمي آنان عظمای سعادت و

 ینقطه نه و است مستمر جریان یک شيعه نگاه از تاریخ یفلسفه تحقق مسير. کرد احضار باید را آن بلکه آید،نمي تاریخ یآیندهاحضار تاریخ.-8

 ایطهنق نه و دارد؛ پایاني حتماً که دانيممي اما دانيم،نمي را پایانش که ایآینده تا و اکنون تا گذشته از شده کشيده است خطي تاریخ. خاص

 . کشيد را انتظارش باید آینده در که منقطع

 به بسيار همانندی حوادث، حقيقت و محتوی تاریخي، هایجریان و حوادث گوناگون و متفاوت بعضاً ظاهر برخالفحوادث تاریخي. همانندی-9

 آیندگان برای روزگار 23.«بالماضین کجریه بالباقین یجری الدهر ان عباداهلل»: فرمود باره این در)عليه اسالم(  اميرالمؤمنين. دارد یکدیگر

 یکسان الًکام نه و همانند ماهيت آنها، مهمترین از یکي که باشد داشته گوناگون علل تواندمي امر این البته. گذشتگان برای که رودمي همانگونه

 یکدیگر به بسيار انسانها فطری امور هم و غرایز هم دارند؛ یکساني کمابيش هاینيّت و اهداف ها،آرمان ها،خواهش اميال، آدميان. انسانهاست

 لوج یکساني به را تاریخ همچنان مختصر، هایتفاوت با سازدوران اختراعات و هاکشف ها،صلح ها،جنگ چون حوادثي بنابراین. است بوده شبيه

 .برندمي

 شیعه و طرحی برای فرجام تاریخ

 توان طرحي کامال روشن برایمذهب شيعه مي در تاریخي اندیشي فرجام و تاریخ یفلسفه برای شده ذکر هایسنّت و مباني در تأمل با پایان در

  های آن عبارتند از:ای از ویژگيطرحي که پاره؛ آینده بشر را شناسایي کرد

 .دارد پيش در روشن کامالً حال عين در و مفصل طرحي بلکه رود،نمي پيش به زده حيرت و کور تاریخ شيعه نظر از. بودن روشن و واضح -1

 .برود باید چگونه و رودمي کجا به کجاست، در کرده، آغاز کجا از داندمي

 سخن یختار یدرباره فلسفه زبان به و پيچيده مبهم، تاریخ، نظری یفلسفه فيلسوفان دیگر و هگل چون فرد شيعي و پيرو قرآن و سنت

 خارج سفيفل قالب از سخنانشان و هانظریه بسا چه بودند، باخبر شيعي-اسالمي معارف از آن فيلسوفان نيز اگر گفت توانمي البته. گویدنمي

 یدرباره مغلق و غامض خود، بلند معارف از برخورداری برکت به شيعي پردازاننظریه و عالمان. گفتندمي سخن تر روشن و تر واضح و شدمي

 طرح اصل همچون زمينه این در عبارات و مفاهيم. دارند واضح و روشن مواضع نيز دیگر موارد در که همچنان اند؛نگفته سخن تاریخ یفلسفه

 هرچند تالشي زمينه این در و بخواهند نيز خود که است کساني برای بيشتر وضوح این البته. است همگان برای فهم قابل و واضح روشن، کامالً

 .باشند داشته اندک

 چه رند،گيمي قرار جایگاهي چه در کساني چه. است شده مشخص تاریخ آغاز از قبل شيعه، نظر از تاریخ کلي ینقشه. پيشين ینقشه و طرح -2

ه )علي زهرا حضرت مصحف ذیل در که روایاتي چيست؟ سرنوشت آن پيامدهای و خوردمي رقم آنها برای سرنوشتي چه دارند، عهدهه ب را رسالتي

 . کنندمي بيان را حقيقت این است، شده واردالسالم( 

 جبهه دو این درگيری. است بوده باطل و حق یجبهه دو درگيری و نزاع با توأم همواره شيعه دیدگاه از تاریخ یصحنه. درگيری و تضاد-3

 منازع بي و مطلق حق، همواره نه. است نبوده سپاه دو این از یک هيچ از خالي تاریخ، و کرده داغ و روشن همواره  تنوری چون را تاریخ یعرصه

                                                           
 .298 ص ،معارف مهدوی.  22

 .157 خطبه البالغه، نهج.  23
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 پيروان همواره. حق یجبهه گاهي و است شده پيروز باطل یجبهه ظاهر در گاهي. است داشته گسيخته عنان فرمانفرمای باطل نه و بوده حاکم

 .اندبوده مقاتله و درگيری حال در جبهه دو این

 شده هشناخت کامالً اوصافي که رهبری شود،مي ترسيم معين و مشخص رهبری با شيعه تاریخ یفلسفه. شده شناخته قائدی و رهبر تعيين -4

 ستا تاریخي هایگذشته از یافته ادامه که شخصي اما کند،مي اشاره معين شخص به نيافتني، دست ظاهر به و دور آرزوهای بيان از بعد لذا دارد؛

 است. تاریخ در شده کشيده خط یک نوراني نقاط از سازِ سرنوشت و نوراني ینقطه خود و

 

 نتیجه

ی و ی آزادگيری از اصول فلسفي خود، همچون پدیدارشناسي روح در تاریخ، عقالنيت تاریخ، مقولههگل از جمله فيلسوفاني است که با بهره

هگل بر  تر است.رسد که در نگاه کلي، به دیدگاه اسالمي نزدیکای از فرجام اندیشي تاریخي ميدیالکتيک روح، به نظریه از آن وتفسير خاص 

 را او در گروی امکانات خود را به فعليت برساند. این فعليت و ظهور خود، به سوی روان است که همهاین باور بود که تاریخ در نهایت و فرجام 

  داند.مي مردان بزرگو سرانجام رخ نمایي همت 

استخراج را  هایيتوان باورها ميشود. بر اساس آن آموزهی تاریخ بوفور یافت ميهایي از نسخ فلسفهدر تعاليم اسالمي بویژه مکتب تشيع نيز آموزه

باورهایي از قبيل حکومت صالحان در پایان تاریخ، محدود بودن تاریخ بشری، نياز به تالش و  ؛نمود که کامالً قابل تطبيق با اصول فلسفي است

از سوی دیگر در  و برخورداری از طرح و نقشه پيشين. های سخت آن،عبور از گردنهبندی تاریخ، کوشش و نه حرکتي خود به خودی، مرحله

 ؛تاریخ بشر ترسيم نمود یتوان طرحي روشن برای آیندهقطعي وجود دارد که بر اساس آن مي يهایآموزه ،مذهب شيعه عالوه بر همه این تعاليم

 های آن است.ترین  مؤلفهترین و اساسيطرحي که تعيين رهبر و قائد شناخته شده از مهم
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