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 اسلام یختار یژهو، 8391 پاییز، 39شماره 

 

  (ره)ینیعلامه ام یدگاهد

 یردر الغد یختار یبه مباحث فلسفه نظر

 

 80/21/91  تاریخ تأیید:  02/27/91 تاریخ دریافت:

 دهقان آلانق یجهخد   ------------------------------------------- 

 چکیده

انجدام داده  یداردامنده ی دا کده تق  باشددیه.ق( م 81در قرن ) یعهبزرگ ش ی( از علماره)ینیعلامه ام

را از  ی یاست که بعدداا ق دا ی. او مق  یافتبودن آن دست یو امامت و مقور یتاست؛ و به اصل ولا

علامده  دیددگاه. در یددامگان گرد یتو چراغ ادا یختار یو موجب روشن یدکش یرونخاک گرفته ب یختار

 یسوکه به شودیم ی تدر م ابل باطل و دفاع از قق و ق  یامموجب ق یختار ی،( به فلسفه نظرره)ینیام

منشدأ  یسورا به یخقرکت تار یرو س یرا اله یخآغاز و منشأ خل ت و تار ی. وکندیقرکت م یکمال بشر

را تقدت  یخجهان خداوند است کده تدار رد ی یمالک ق  یشان. به نظر اانددیمبدأ و معاد م یو دارا یاله

تدا  گیدردیقدرار م یدتمانددگار شدود، موردعنا یددبا یخو آنچه را که در تار کندیم یتادا یشخو یتمش

 .داندیاثرگذار م یاربس یخمذاب و نوابغ را در تار ین،د یشانبماند. ا یامچنان باق

 عوامل مؤثر. یخ،قرکت تار یرمس یخ،تار یفلسفه نظر یخ،(، فلسفه تارره)ینیعلامه ام :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دانشگاه باقرالعلوماسلام یختارارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

 یآثدار ارزشدمند یفاا بقد  و پدژواش بده تدألپس از سدال یعالمان بزرگ اسلام

و  یشدهاز اند یابده گوشده تدوانیادا مدر مدتن آثدار آن یاند که با غور و بررسدپرداخته

( بده ره)ینیعلامه ام یدگاهد یقتق  ین. در ایافتدست ینسبت به مباق  علم یدگااشاند

و در ابتددا بده  شودیپرداخته م یربه اثر مهم الغد وجهبا ت یختار یمسائل فلسفه نظر یبرخ

 .شودیبسنده م یشانا نامهیاز زندگ یاخلاصه
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 )ره(ینیامعلامه  جایگاه اجتماعی

و از علمدای  شدنا نسخه مدور،،قدث، فیلسوف، متکلم، ف یده، م؛ )ره(ینیامعلامه 

 درصدداو انجام داده است.  یداردامنهکه تق ی ا   باشدیم.ق( ه 81بزرگ شیعه در قرن )

 )ره(ینیام علامه 8نماید. فهمقابلبود تا فلسفه سیاسی اسلام را برای مردم کوچه و بازار ام 

و مقدوری بدودن آن  امامت الله نائینی به اصل ولایت و ٔ  هیآبا آشنایی به مکتب سیاسی 

« الغدیر» شیخو قدرگرانم دما  تألیف  ،و با جمع آیا  و روایا  در این مورد یافتدست

 0را فراام آورد.

 )ره(ینیامولادت علامه 

ه.ق( در شدهر  8302در سال ) )ره(ینیامنجفی(، مشهور به علامه ) ینیامعبدالقسین 

 یدکو در  یزه و معندوکیپدا یفضدا تبریز، انگام اذان صبح دیده به جهان گشدود. او در

. در دوران کدودکی از پددر کرد یرا سپر کیودکدوران  ،ه مملو از علم و ت وا بودک یتبکم

 باندامیاد گرفت کده  یاکودکانهدان نامی تبریز بود، بازی نخویش میرزا اقمد که از دانشم

 کدمکم با امین بازی با کودکدان سدرگرم شدده و ارروزعجین شده بود و  امام علی

را  ق ایق و با گذر زمان، مق  ی شد که 3گرفتیمدر قلبش جای  یعلعشق قضر  

 از تاریخ خاک گرفته بیرون کشید و موجب روشنی تاریخ و چراغ ادایت امگان گردید.

 )ره(ینیامعلامه  تحصیلات

از  - یندیرزا اقمدد امیدخ میعلوم را در مقضر پددر  شد م دما ن یالقسشیخ عبد

 «الفیه ابن مالک»مثل  را اادر . پدر فراگرفت -ز یتبردر  یمشهور به زاد و ت و یعلما

                                                 
 .81 صجرعه نو  غدیر،  امینی علامه لطفی، مهدی .8
 .20امان، ص  .0
 اسلامی، تبلیغا  سازمان نشر و چاپ مرکز ،[جابی] اول، چاپ ،(نستوه مصلح) امینی علیرضا سید کباری، علامه .3
 .87و  82 ص. 8370 بهار
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. اولدین شدعری کده کردیماشعاری ام از بزرگان دین قفظ ، دادیما اشعار به او آموز  ب

بود کده قضدر  خدود را  قضر  علیپدر او را به آموختن آن تشویق کرد، شعری از 

 8:ندیافرمیممعرفی کردند: در بیت اول 

 0.و حمزۀُ سّیدۀُ الشهداء عمّی  محمٌد النبیُّ َاخی و ِصنوی

ایدن دو  بدود. بارادا برای او قدرگراندو کتاب  البلاغهنهجقرآن و  ،از دوران نوجوانی

گاای از پددر فاضدل خدویش معندی  کرده و در معانی آن دقیق شده بود.مطالعه  کتاب را

در او  کیودک. آثار نبوغ از نشستیمتمام به تفسیر آن  ةقوصل باو پدر  دیپرسیمرا  یاهیآ

ن اسدتعداد و ذوق یدنبود و به خاطر ا اابچهر یسا مثلا  او ک، اعمال و قرشدیممشااده 

ل درو  وارد یدمکت یشان باشد، لذا برایا ینتوانست پاسخگو یلا  م دماتیتقص ،سرشار

 .فراگرفتز شد و م دما  و سطوح ف ه و اصول را یه تبریمدرسه طالب

 به نجف )ره(ینیام سفر علامه

ل یدمکت ی.ق( بدراه8310سدال ) در زیدل سطوح در تبریمکپس از ت )ره(ینیام علامه

ا  یدعالعتبا   یراا نیطاارمالا  از مقضر ائمه کا  و یسب معنوکدرو  خود و 

ف ده،  ؛نجدف ین شدد و از علمداکسا - اللهرسولدروازه شهر علم  -شد. در نجف اشرف 

 از: اندعبار در نجف  علامه)ره(اساتید  کرد. را دریافتاصول و کلام 

ه از بزرگدان علمدا  کد .ق(ه 8318)م  یروزآبادیفقسینی  مقمدباقرد یس اللهتیآ -8

 د عصر خود بود.یعه و مراجع ت لیش

                                                 
 چاپ ،(الغدیر از ااییجرعه ضمیمهبه) غدیر نو  جرعه امینی علامه امینی؛ مهدی لطفی، علامه سید کباری، .8

 .822  ، ص 8310 انصاری، قم، سوم،
 ،(قدیم ویرایش ترجمه،) ؛ عبدالقسین امینی، الغدیر822 . مهدی لطفی، علامه امینی جرعه نو  غدیر، ص0

 .11و  13 ، ص3 ج[. تابی] ،[نابی] ،[جابی] ج، 00 امکاران، و واقدی مقمدت ی
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عصدر خدود،  یعلمدا ه از فقولک .ق(ه 8321)م  یخوانسارسیدابوتراب  اللهتیآ -0

یدا، ریاضدیا  و ، جامع مع ول و من ول بود و در علدوم قسداب، جغرافی، رجالیه اصولیف 

 م النفس و اال عباد  بود.یرکعابد، زااد،  یو فرد اندسه ام تبقر داشت

 .یروانیا یرزاعلیم -3

 8.ق(.ه 8381) ینیمشک ابوالقسنرزا یم اللهتیآ -1

پس از تکمیل تقصیلا  به وطن بازگشت و راادی تبریدز شدد، در ایدن  )ره(ینیامعلامه 

. در تبریدز شدودیمد« تفسیر فاتقدة الکتداب»شهر به ارشاد و مطالعه پرداخت و مشغول تألیف 

 0گردد.یبازماز قدود دو سال اقامت در وطن خود، دوباره به نجف اشرف و بعد  کردهازدواج

، «البدارع ٔ  العلامه»سال ندارد که با ال ابی چون  وسهیسشیخ عبدالقسین امینی بیش از 

« انه من افذاذ الدار و قسنا  العصر و رجالدا  الامده»...، «والدین ةالمل جمال »، «نی یالعلم»

 او برابدر در مشکلا  را امه که بود او پولادین اراده ایشان بارز صفا ازجمله  3.شودیمستایش 

 اللدهتیآ مرقدوم کدرد، ملت را یک کار که بود اراده و امت این اثر بود. در کرده ناچیز و سهل

 نکدرده مشااده را علامه وضع نزدیک از ما اگر :سدینویا  منامه در شیرازی الهادی عبد سید

 تدألیف الغدیر کتاب که میکردیم تصور کرده، قیام کتابی چنین تألیف به تنهائی به او که بودیم

شدجاعت  نیامچند 1اندد.پرداخته آن از قسمتی نوشتن به ارکدام که است علمی جمعیت یک

 8)ره( بود که مقبوب مخلوق و خالق است.علامه قسنهیکی دیگر از اخلاق 

                                                 
 .38 جرعه نو  الغدیر، ص امینی علامه لطفی، . مهدی8
 .30 . امان، ص0
 .87 علامه امینی، ص علیرضا سید کباری، .3
 .11 امان، ص .1
 .13 امان، ص .8
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 تاریخنظری  به مباحث فلسفه )ره(ینیامنگاه علّامه 

 فلسفه تاریخ

تاریخ ت سدیم  3و فلسفه انت ادی 0ی فلسفه نظری تاریخاصل دوشاخه به 8فلسفه تاریخ

فیلسدوفان  8واقعیت بیرونی، فلسفه نظری تداریخ ندام دارد. عنوانبهفلسفه تاریخ  1.شودیم

نظری در پی کشف و ارائه الگواای عام یا قوانین بنیادین قداکم بدر سدیر تقدول تداریخ 

فه انت ادی، فلس 7فلسفه تاریخ به معنای علم تاریخ، فلسفه انت ادی تاریخ نام دارد. 2استند.

ارتبدا  مت ابدل و  جدهیدرنته درباره معرفت تاریخی و آنچه کده ک معرفتی درجه دوم است

فلسدفه  1.پدردازدیمدبده مطالعده  شودیمتاریخی قاصل  یااتیواقعبرداشت مورخان با 

است که به توصیف و تبیین منط دی ع لدانی و  ینگارخیتارانت ادی تاریخ، تقلیل فلسفی 

فلسفه انت ادی تاریخ بده مسدائلی  9.پردازدیم، داندیممورخان انجام  آنچهشناسی معرفت

علیدت در تداریخ ارز  داوری و  ،علمیدت ،شناسدی، عینیدتمانند تبیدین تداریخی، رو 

فلسفه نظری تاریخ کده در پدی یدافتن معندا و غایدت تداریخ اسدت، بده قدوزه . پردازدیم

 مابعدالطبیعی تعلق دارد. فلسدفه نظدری تداریخ ندارر بدر پدژواش در بداب سدیر گذشدته

                                                 
8. Philosophy of history. 
0. Sepeculative philosophy of history. 
3. Critical philosophy of history. 

 .81 ص خ،یتار فلسفه یبرا یبوم ایوارهطرح شنهادیپ م الهمقسن الویری،  .1
 سازمان و دانشگاه و قوزه پژواشگاه قم، اول، چاپ ،(اانظریه و مفاایم) تاریخ نظری فلسفهکافی،  مجید .8

 .1 ص.  8393 زمستان ،(سمت) اادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه
 .32 سید ابوالفضل رضوی، فلسفه انت ادی تاریخ، ص .2
 .1 کافی، فلسفه نظری تاریخ، ص مجید .7
 .11 رضوی، فلسفه انت ادی تاریخ، ص ابوالفضل سید .1
 انسانی علوم پژواشگاه تهران، سالکی، المعارف فلسفه(، بهزادپل ادواردز، فلسفه تاریخ )مجموعه م الا  از دائره .9
 .3، ص 8378 فرانگی، مطالعا  و
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 درصددد. فیلسوف تاریخ در فلسفه نظری تاریخ ااستآن یمندقانوناای تاریخی و پدیده

 8فهم معنا و ادف تاریخ، مقرک و مکانیسم قرکت تاریخ، آغاز و انجام تاریخ است.

مباق  اامیت و کارکرد تاریخ، مسیر قرکت تاریخ، ن ش خدا در تاریخ، در این م اله 

انسان در تاریخ که در فلسفه نظری تداریخ مطدرح اسدت، در و ن ش  تاریخ بر مؤثرعوامل 

 .شودیمبررسی  )ره(ینیامدیدگاه علامه 

 اهمیت، کارکرد و هدف تاریخ

و فلسدفه  ترقیدعم صدور بهتقول نگاه به تداریخ شکل اامیت و کارکرد تاریخ به 

 در ترفیدررتاریخ، گسدتر  قدوزه تداریخی، پیشدرفت بیشدتر و  یپسندامه و 0تاریخی

 در آدمیدان قیا  شدن است. در ادف تاریخ، بهتر شدهمطرح 1شکل علّی و 3ینگارخیتار

 است. شدهانیب 8قال، کمال بشری و اقیا  گذشته زمان

اال بق  و : »سدینویمالغدیر درباره اامیت تاریخ، در م دمه کتاب  )ره(ینیامعلامه 

 کخ دریارتبا  و تمدا  آن را بدا تداره وارد شوند، کق در ار رشته از علوم و فنون یتق 

نظدر  بده 2.«دیخ به م صود نخوااند رسدیه بدون غور در تارکنموده و معترف خوااند بود 

انسان قدرار گیدرد. بدرای  ااونیلیممذاب  گذارهیپا تواندیمیک قضیه تاریخی  علامه)ره(

                                                 
 میعبدالکر ؛08 – 01 صص ،8379 نو، طرح تهران، ،نگاریتاریخ و شناسیرو  خ،یتار فلسفه ،ینوذر ینعلیقس .8

 .1-7 صص.  8387 قکمت، انتشارا  ،[جابی] اول، چاپ خ،یتار فلسفه سرو ،
یکی از دلایل اامیت تاریخ، فلسفه تاریخ است پس اامیت تاریخ به امه مباقثی که در فلسفه نظری و فلسفه  .0

 گردد.شود ام برمیانت ادی تاریخ مطرح می

 .88 ص استنفورد، درآمدی بر فلسفه تاریخ، .3
 .78 ص خ،یتار علم یاداایبن مکالا، نی یب. یس .1
 .12 صمطهری،  شهید آثارمجموعه ، 88 جمطهری، فلسفه تاریخ،  .8
 .28 ، ص8 ترجمه و ویرایش جدید(، مقمدت ی واقدی، ج) عبدالقسین امینی، الغدیر .2
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ه از آثدار کن است انسا ااونیلیممذاب  یربنایز خم ریغد: قضیه تاریخی دیفرمایمنمونه 

 8.ندینمایم یرویپ اسلامغمبر یخاندان پ

ک اامیت تاریخ که از کارکرداای تاریخ نیز است، ید دردر اندیشه آن عالم وارسته 

لمه ک ین و اعلایبه د رساندنیاری باادفقضایای تاریخی،  یانبابتواند یمکتاب تاریخی 

ن و یندو یزنددگ یدکد آوردن یاسلام و پدخ یخاطره تار ینترمهمن و ید بهتریقق و تجد

ن از بداب ابدراز خلدوص و اراد  بده سداقت م دد  یملل مسلمان، امچند یبرا بافروغ

 0نش گذارده شود.یار ارباب دانش و بیمطلق در اخت یتولاصاقب

به بهتدر شددن قیدا   تواندمیتاریخ  آن است که کارکرد دیگر تاریخ در نگاه ایشان

تداریخی مانندد  امدر داشتننگهدر مورد زنده  آدمیان در زمان قال کمک کند. برای نمونه،

مجدامع و  ،در روز و شب آن سالهامه، شودیم: موجب کندیمبیان  خم ریغدروز تاریخی 

ت اجرا یخدا و ابراز خشوع به درگاه اقد یو مراسم بندگ شودل کیمقافل جشن و سرور تش

ت به قال ناتواندان و مسدتمندان، وسدعت یگران، عنایبه د یکیو بذل و بخشش و ن ددگر

در اثدر  و ردیدقدرار گو عمدل  موردتوجه یینو و خودآرا یاالبا ، پوشش یدادن به زندگ

وضدع  یک طرفبهه توجه عموم طب ا  کان مردم یفا  و تظاارا  در مین تشریا یاجرا

را به تفقص و پرسش علدل  خبرانیب ،ن وضعیو ا گرددیممعطوف  ،ن و منظره جالبینو

ان یان به بی، داناجهیدرنت. شودیمت آن منجر یو به تجسّس از روا داردیمواو موجبا  آن 

راد یدندگان بده اینددگان و سدرایو گو ورزنددیمر ااتمام ین امر خطیا  متواتر درباره ایروا

 یزنددگ یدکد آمدن یموجب پد اایناامه  3.پردازندیمد و منظوما  یخطابه و انشا  قصا

در شدرق و غدرب  یامدم اسدلاماز گذشته نیز  1.شودیم ملل مسلمان یبرا بافروغن و ینو

                                                 
 .22 امان، ص .8
 .81 امان، ص .0
 .189 امان، ص .3
 .81 امان، ص .1
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ن روز یدد توافق دارند و مردم مصر و مغرب و عراق از قرون گذشدته بده این عیجهان بر ا

راد خطبده و یدو بده ا خواندنددیمنماز و دعا  ،توجه و اعتنا داشتند و در آن روز ،د بزرگیع

مایده  توانددمیاین امور  8ور است.کن مذیه در آثار بزرگان دک، چنانپرداختندیمشعر  انشا 

 .باشدمی تاریخ کارکرداای از موارد این مسلمان گردد. امه اایامتوقد  اسلامی بین 

خودشناسدی انسدان از کارکرداای دیگدر تداریخ، کداربرد آن در  )ره(علامهدر اندیشه 

 :فرمایدمی مثالعنوانبه گردد،م ابل باطل و دفاع از قق میموجب قیام انسان در  و 0است

ام در م ابدل ادر باطدل و یوجوب ق آموزیم؛می پیامبرار کسبط فدا یخ زندگانیاز تار»

م و ین، نشدر تعدالیداسدا  د برپاداشتن یام برایز لزوم قیو ن ق ی ارو دفاع از  یبانیپشت

 3.«اخلاق فاضله آن است

 تدوانیمدرا مباقثی  ،تاریخ درباره کارکرد و ادف )ره(ینیاماندیشه علامه از بنابراین 

ی تکامل و کمال سوبهتاریخ موجب رفتن  عالی است و به نظر ایشان،بسیار مت دریافت که

 و تاریخ معنی و ادف دارد. شودیمبشری 

ام کارکرد و ادف صعودی داشته باشد و ادم  تواندیم، تاریخ )ره(ینیامدر اندیشه علامه 

س و  را در پیش گیرد. آنچه که در تاریخ مهدم اسدت آن اسدت کده  و کارکردادف  تواندیم

تاریخ جز ثبت ق ایق و امور واقعی، ادفی دیگر را دنبال نکند، بازیچه اغدرا  گونداگون قدرار 

گدروه خاصدی، صدور  تددوین نگیرد و تقت تأثیر تمایلا  و م اصد مغرضانه و خودخوااانده 

 1نپذیرد.

                                                 
 .122 ، ص8 امان، ج .8
 .81 کالینگوود، مفهوم کلی تاریخ، ص .0
 .321-327 ، صص3 ترجمه و ویرایش جدید(، ج) عبدالقسین امینی، الغدیر .3
 28 امان، ص .1
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 تاریخ حرکت ریمس

فلسفه نظری تداریخ، نظراتدی را مطدرح  در پردازانهینظر ،درباره مسیر قرکت تاریخ

 اایمسدیراز برخدی  نیبندابرا 8وجود دارد. ،. دو نگر  لااوتی و ناسوتی به تاریخاندکرده

ادوار  ؛ مراقدل مختلدفمتوالی اندیشه مطلق است. در مسیر قرکت تاریخ یااجلوه ،تاریخ

توالی طلوع و  ،: تاریخ جهاندیگویمنظریه دیگری  ... است.یی وبورژوا ،فئودالی ی،داربرده

، خیتکدرار تدارامچنین نظریه ادواری بودن یا قرکدت دوری تداریخ،  0.ااستتمدنافول 

 3است. شدهمطرحمارپیچی یا فنری( نیز در این بق  خط )-قرکت خطی، قرکت دوری

نگرشدی  کده قرکدت خطدی نگریسدته صدور بهتاریخ را  قرکت ریمس )ره(ینیامعلامه 

وقیانی و خطی به قرکت تاریخ است و نوعی اعت اد به مبدأ و سرانجام به معنای خل ت و معاد 

نگر  لدااوتی بده  1.کندیم آن را امراای -اعم از مجازا  و پادا   -به معنای روز قساب 

و دارای اددف و معندا  کننددیمدی منشأ الهی و لااوتی سدیر سوبهمعنای اینکه، امه کائنا  

 م دمده در. داندیمو آن را دارای مبدأ و معاد و ادف  کنندیمی منشأ الهی سیر سوبه 8استند.

کده دلیدل بدر اعت داد  2«قمد و ستایش خدای را که مالک ق ی ی اوسدت.: »دیفرمایمالغدیر 

، در آوردهایشان بر منشأ الهی بودن خل ت و تاریخ است. در شعری که از شیخ ابدراایم بلدادی 

به نظر  7.شودیمآن قمد و ستایش خداوندی است که امه مخلوقا  را آفریده و به معاد اشاره 

                                                 
 1 صی، فلسفه نظری تاریخ، کاف دیمج .8
 80-02 صصعبدالکریم سرو ، فلسفه تاریخ،  .0
 11 ص تاریخ، انت ادی فلسفه رضوی، ؛81-28 صص تاریخ، نظری فلسفه کافی، مجید .3

 28 کافی، فلسفه نظری تاریخ، ص مجید .1
 .1 صامان،  .8
 للدراسا  الغدیر مرکز قم، اول، ، چاپ8 ج الأدب، و السنة و الکتاب فی الغدیر النجفی، الامینی عبدالقسین اقمد .2

 .87 ، ص8 جدید(، جالغدیر )ترجمه، ویرایش  ؛ عبدالقسین امینی،89 ق، ص 8182 الإسلامیة،
 .839 ص ،88 ج امان، .7
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، داسدتان ، داستان دعو  خدایی و داستان ولایدت کبدری اسدتخم ریغدایشان واقعه تاریخی 

 8.آراستن و کامل ساختن دین، تمام نمودن نعمت و خشنودی پروردگار است

 نقش خدا در تاریخ

ای اسدت کده در تدبیر جوامع؛ سنت، راه و رسم، رو ، رفتدار و شدیوه« اای الهیسنت»

صور  مست یم از سوی به معنای صادر شدن فعلی به« اای الهیسنت» 0استمرار داشته باشد.

قال فعل بده کار باشد و درعین خداوند نیست بلکه ممکن است اسباب طبیعی و فوق طبیعی در

اای مطلق الهی که سنت ادایت اای الهی، ام شامل سنتسنت 3خدای متعال منسوب شود.

اای م ید و مشرو  کده سدنت شامل سنت 1ام شود وتوسط انبیا  و سنت آزمایش است، می

اای م یدد و مشدروطی کده سدازد. سدنتامداد خدای متعدال اسدت و دودسدته را فدراام می

 2اای م ید و مشروطی که مخصوص اال باطل است.و سنت 8مخصوص اال قق است

جلدد اول کتداب الغددیر مشدخص در م دمده را ن ش خدا در تداریخ  )ره(ینیامعلامه 

متعال نسبت به نشر و اشتهار  یخدا: »ندیفرمایمایشان  7مالک ق ی ی اوست. که کندیم

وسدته زبدانزد یر پی  غدیتا قد خی غدیر( عنایت بسیار فرموده استامل واقعه مهم )تاریک

نند کان یند و بیبگو داانبهداانن داستان را یو زمان ا ار عصران در یامگان باشد و راو

 یعل، امام م امیعال یشوایان پیطرفداران و قام یباشد برا ین موضوع براان استواریو ا

ت یده امدر ولاک، مأمور ساخت از قج اکبر بازگشت انگامرم را کامبر ای، پجهتنیبد. 

                                                 
 .87 ، ص8 امان، ج .8
 تبلیغا  سازمان نشر و چاپ مرکز ،[جابی] دوم، چاپ قرآن، دیدگاه از تاریخ و جامعه مقمدت ی مصباح یزدی، .0

 .108  ، ص 8370 بهار اسلامی،
 .102 امان، ص .3
 .132 امان، ص .1
 .112 امان، ص .8
 .021جواد سلیمانی، فلسفه تاریخ، ص  ؛181-117امان، ص  .2
 .87 ، ص8 ترجمه و ویرایش جدید(، ج) عبدالقسین امینی، الغدیر، .7
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منان به این م دار ام اکتفا  یخدا» :دیفرمایمو  8«ند.کرا در اجتماع مردم ابلاغ   یعل

و شدام تلداو  شدود و  صدبح ادرن خصوص فدرو فرسدتاد تدا در یدر ا یاتیه آکبل نفرمود

ن امدر یدر و متوجده اکمتدذ جاامهو  وقتامها  در یمسلمانان عالم با تلاو  مداوم آن آ

خود  ی یق  یشوایو پ یق رشد و سعاد  خود را بشناسند و مرجع واقعیباشند و تنها از طر

 0«ص داند.ید تشخیبدون ترد ن اسلامین مبیام آئکن و اقیافت معالم دیدر یرا برا

بدا مشدیت الهدی  اکدرم امبریدپ یکاراداتمامکه  طورامان )ره(علامهدر اندیشه 

. بدرای نمونده باشددیمددر تاریخ نیدز تقدت مشدیت خداوندد  زیچامه، گرفتیمصور  

 بده مسدجد در او گذاردن یباق و مسجد از شما کردن رونیب: فرمود امبریپ، دیفرمایم

 3.افتی انجام خدا امر به ارک نیا هکبل نبوده، من شخص اراده و لیم

 تعالیباری اقد  ذا  اراده و تی: مشفرمایدمی )ره(علامه امدر قضیه تاریخی غدیر 

 هنهک را آن زمان گذشت و بماند برقرار و یباق وستهیپ ریغد داستان هک افتی تعلّق نیا بر

 1ااد.کن آن اثر و تیاام از ماه و سال و نسازد کمترو و

افعال خدای متعال به سبب اختلاف وجوه قکمت، مختلف است. در  فرمایند:می )ره(علامه

بعداا اسلام خوااند آورد  ااآنکه گروای از  دانستیممورد قریش، در آن موقع خداوند متعال 

 بنابراین، اگر آن روز بدا ندزول عدذاب؛ افرادی مسلمان به وجود خوااند آمد ااآنو یا از صلب 

 8منافا  داشت. یگراماصلی از بعثت رسول  بامنظور، ساختیمرا نابود  ااآن

کده شدااد واقعده  ی: ادف و م صود گروادفرمایندیعلامه)ره( م یگرد یدر جا ینامچن

طور که بر اصل موضدوع بر آن بکشند، امان یکه پرده فراموش کردیخم بودند، اقتضا  م یرغد

                                                 
 .79 امان، ص .8
 .12 ، ص8 امان، ج .0
 .801 امان، ص .3
 .318 امان، ص .1
 .118 امان، ص .8
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بدود بده  یدکابطال آن جدوجهد کردند کده نزد یرامونپ یقدرو به یدندخم کش یردر غد یتولا

متعصدبانه وضدع را دگرگدون  یااو توطئده یکارادف و م صود خود نائل گردند و بدا اشدتباه

 8.رساندیبدخوااان و ناسپاسان نور خود را به کمال م یلتوانا برخلاف م یخدا یسازند، ول

 یاله یه امامت، امرکن دارد یت از ایاک ، قراین تعبی: امه اندیفرمایمدرجای دیگر 

نددارد. در  یارتباط یو مسائل صور یو با جها  راار و در اختیار خداست ققبهواگذار  و

داود و » یقرآند یااداستانن قرار بود. یه از امیه قضکم یدیز دیم و امامتش نیقصه ابراا

ز یدن« خلافدت»و « امامت»گر یا  دیو آ« و اارون یموس»و « داود و طالو »، «مانیسل

 0.باخداستفه یار خلیه انتخاب امام و اختک رسانندیمن را یام ،امه

 بر تاریخ مؤثرعوامل 

عوامل انسانی و که شامل  مختلفی درباره عوامل مؤثر بر تاریخ وجود دارد یااهینظر

 ؛نژاداا -8 ؛اختراعا  -1 ؛انباشته شدن دانش -3 ؛نوابغ -0 ؛دین -8: باشدیم یرانسانیغ

نظریده  -9 ؛نظریده فناورانده تداریخ -1 ؛عامل جغرافیدایی -7 یاقتصاد جبرشرایط و  -2

 3.ییگراآرماننظریه  -80ی؛ شناخترواننظریه  -88 ؛عامل سیاسی -82 ؛اصالت اجتماعی

نیدز برخدی از ایدن عوامدل در تداریخ تأثیرگدذار اسدت.  )ره(یندیامدر دیدگاه علامه 

که به  مذاب استدین و  ،شودیمرگذار در تاریخ که بسیار مهم تل ی عامل تأثی نیترمهم

کده بده  ییادادولتو  دهیگروکه بدان  ییااامتبرای  زیربنایی باشد تواندیمنظر ایشان 

 1است. ماندهیبرجاجاودان از آن  یو سرانجام، نام گرفتهشکلخاطر آن 

                                                 
 .180 امان، ص. 8
 .021 ، ص0 امان، ج. 0
 شهید آثار مجموعه ،88 ج تاریخ، فلسفه مرتضی مطهری، ؛01-81 صص تاریخ، نظری فلسفه کافی، مجید .3

 .18-71 صص مطهری،
 .28 ، ص8 ترجمه و ویرایش جدید(، مقمدت ی واقدی، ج) عبدالقسین امینی، الغدیر .1
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ران استند که در تاریخ مؤثر و دیگ امبریپنوابغ، مثل  ؛نظر ایشان عامل بعدی در

 ازآنجاکده خددارسدول : »دیدفرمایمواقعه تاریخی غدیر  در موردند. برای نمونه است

داد تا امه افراد و  یش است، اعلام عمومیدر پ ین سفر خبر بزرگ و مهمیدر ا دانستیم

رون شدوند و یدش بیقدج از مندازل و اوطدان خدو کانجدام مناسد یطب ا  مسلمان بدرا

 ،ریدن امدر خطیدبه آن جناب ملقق گردند و سرانجام، با تق دق ا گروهگروهو  دستهدسته

 گرجلوهن م دّ  اسلام استوار گردد و مظاار درخشان آن ییان آیف و بنین قنید یااهیپا

ابد ی یوبرتر یر ملل جهان سروریبر سا یطلب تیاداو  یشیاندصلاح با ید و امّت اسلامیآ

 8.«ردیفراگشرق و غرب جهان را  ،نین دیه اروزمندانیو جنبش پ

مقددثان و غیدره را نیدز بسدیار در تداریخ مدؤثر  ، مورخان،شعراعوامل انسانی مانند 

از عوامل انسانی و تأثیر نوابغ در تداریخ، شدعر شداعران اسدت کده ن دش بسدیار  0.داندیم

به خاطر شعراایی اسدت  رسدیمبه نظر  دارد. )ره(ینیامدر مباق  تاریخی علامه  یپررنگ

 قلبشانمبانی اعت ادی در ذان و  ،و با مضامین شعری اندکردهکه در دوران کودکی قفظ 

صدالح و  یسداختن اجتمداع درراهه کسزاوار است : »فرمایدمی بارهدراین ن ش بسته است.

شداعران  دربداره 3«شدود. بدرداریبهرهاز شعر  یروقان یدعو  مردمان به راه قق و جهان

؛ شددندینمددر سفراا از او جدا  یرامون قضر  بودند و قتیوسته در پیآنان پ: »دیفرمایم

دشدمنان اسدلام را  ،نظدم دوزدلر یدر بران شعر و تیه با شمشکبودند  یجنگ سوارانچابک

نظر به  1.«نمودندیمم اسلام دفاع یدان نبرد، مردانه از قریو در م کردندیممفتضح و رسوا 

                                                 
 .12 امان، ص .8
 .888 امان، ص .0
 .81 ، ص0 امان، ج .3
 .00 امان، ص .1
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وسته مورد خشم یپ تیباال یه بر عامل شعر مترتب بود، شعراکو تأثیر  دیفوان یام

 8.آمدیمبر دشمنان گران  ااآن یسرائقهیمدو  یآرائمجلسرا ین بودند، زیو غضب مخالف

وسته در یبزرگ پ یعلما: ندیفرمایم )ره(علامهاست که  یااندازهبهتأثیر شعر در تاریخ 

 دادندمیل کیتش یر مجالسید غدیو روز ع ائمهولاد   یل روزاای، از قبیاد مذابیاع

و  کردنددمی سدرائیمرثیهو  آمدنددمیشدعرا در مجدالس گدرد  ،وفا  آندان یو در روزاا

مهر و مقبت بده  شنوندگان را از اایدلو  نمودندمیا  یرا اق بیتاالتب کم وسیلهبدین

 0.ساختندمیم کشان مقیمردم را با ا یوند معنویو پاین خاندان لبریز 

عامل مؤثر دیگر در تاریخ، اقتجاج است که مانع انقراف در طدول تداریخ شدده اسدت و 

پیوسته واقعده غددیر » :دیفرمایمو دیگران صور  گرفته است. در این زمینه  توسط ائمه

آن بدر امامدت و  و بدا فرمودنددیمدخم را در ارزمان و مکان بازگو و بدان استدلال و اقتجاج 

نیز در طدول  نیرالمؤمنیامکه شخص  طورامان، کردندیموصایت پدران خود اقامه دلیل 

و شدنوندگان ایدن  فرمدودیمددوران زندگی گرامی و شریف خود پیوسته به این امدر اقتجداج 

و از  دادیمدقدی  از صقابه را که در قجة الوداع قضور داشتند، در مجدامع عمدومی سدوگند 

امه برای این بوده که تاریخ روشدن و خداطره  ااااتمام. این دیطلبیمبر این امر گواای  ااآن

 3«از یاد نرود. گاهچیازمان  باگذشتم دّ  غدیر، پیوسته تازه و شاداب بماند و 

 نقش انسان در تاریخ

عامدل  )ره(یندیامبر تاریخ مطرح شد، در دیدگاه علامه  مؤثرکه در عوامل  طورامان

. باشدندیمدو نوابغ از عوامل انسانی مؤثر در تاریخ  باشدیمتاریخ انسانی از عوامل مؤثر بر 

                                                 
 .01 امان، ص .8
 .32 امان، ص .0
 .18 امان، ص .3
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و دیگدران از صدقابه، تدابعین، مدورخین،  تیدباالو  امبریدپن ش نوابغ، مانندد 

 8.اندداده، مفسران و... را در تاریخ بسیار مؤثر نشان متکلمانمقدثین، 

را ن دل  غدیر خدمقدی  تاریخی  که کندیمرا معرفی  از صقابه تن 882 )ره(علامه

 شددمار آندداندر  نیقسددو امددام  قسددن، امددام یعلددکدده امددام  اندددکرده

 در انیدراو 3را نیز مطرح کرده است. غدیر خمزاری روز و زمان و مکان واقعه 0.باشندیم

 برادان موضدوع نیدا و ننددک انیب و ندیبگو داانبهداان را داستان نیا زمان و ار عصر

امچندین  1.باشدیم  یعل امام ،م امیعال یشوایپ انیقام و طرفداران یبرا ،یاستوار

 .داندیمبسیار برجسته در کتاب الغدیر نشان  در تاریخ را شعران ش  علامه )ره(

و دنیاطلبان برای نزدیک شدن به مراکز قدر ، دست بده  بازاناو ، )ره(علامهبه نظر 

به اما  8.نندیبیمکه در رستاخیز عذاب موعود را  اندزدهجعل تاریخ و پرداختن روایا  دروغین 

زیرا مدا را راادی بده آن نیسدت و  توان چیزی گفت؛نظر ایشان درباره نیا  درونی افراد نمی

شود، پرده داند اما آنچه بر زبانشان روان میرا نمی اایی در آن است که جز خداوند آننهفته

از امام اقمد بپر  آیا قدق بدر »فرماید: دارد. برای مثال درباره عمر میاز آن رازاا نیز برمی

 زبان عمر جاری بود آن انگام که سخن تندخو را امچون تازیانه بر چهره پیدامبر خددا

ای تخوان شانه گوسدفندی خواسدت تدا نوشدتهکوفت و از روا شدن فرمان او که دواتی و اس

بنگارد و از خود بر جای بگذارد تا پس از او مسلمانان به گمراادی نیفتندد، جلدوگیری کدرد  

بس دور  زا و دردآور بود امّا از ساقت م دّ  پیامبر خداارقال، گرچه آن سخن، اندوهبه

ویژه در ختی آن، پریشان بگویدد )بدهاندازد که از ساست. نه درد بیماری چندان او را از پا می

                                                 
 .79 ، ص8 امان، ج .8
 .822 امان، ص .0
 .883 امان، ص .3
 .79 امان، ص .1
 .73 ، ص9 امان، ج .8
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دارنده از گمراای را برساند( و نه از سدر ادو  سدخنی آنجا که بخوااد پیامی راانما و نگه

 8«شود.گوید و گفتار وی ایچ نیست جز آنچه بدو وقی میمی

داند. برای نمونه، یکی از دلایل اا میاز عوامل مؤثر دیگر در تاریخ را روقیا  منفی انسان

علت بعدی ام مرگ  دم ن ل و اشاعه واقعه تاریخی چون غدیر را کینه دشمنان دانسته است.ع

 0.ای است که در روز واقعه غدیر قضور داشتند و مرگ مانع از ن ل توسط آنان شده استعده

  

                                                 
 .830 ، ص1 امان، ج .8
 .888 امان، ص .0
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 گیرینتیجه

اطل و دفاع از قق و ق ی ت تاریخ موجب قیام در م ابل ب )ره(امینیدر اندیشه علامه 

. وی آغاز و منشأ خل ت و تاریخ را الهی و کندمیکمال بشری قرکت  سویبهکه  شودمی

. به نظر ایشان مالدک داندمیمنشأ الهی و دارای مبدأ و معاد  سویبهسیر قرکت تاریخ را 

و آنچده را  کنددمیق ی ی در جهان خداوند است که تاریخ را تقت مشیت خویش ادایت 

ماند عنایت کرده تا امچنان باقی بماند. ایشان دیدن و مدذاب و ب خواادمیکه در تاریخ 

تداریخ اثرگدذار در امچنین شدعر و اقتجداج را ادم و نوابغ را در تاریخ بسیار مؤثر دانسته 

 ادا در تداریخ تأثیرگدذار اسدت وآن و روقیا  منفدی ااانسان )ره(علامه. به نظر داندمی

تداریخ از مسدیر خدود  ،ت کند و یا با جعلتاریخ در مسیر صقیح خود قرک شودمیموجب 

مسیر قرکت تاریخ و غایت تاریخ  درنهایتمنقرف شود، ولی اراده و مشیت الهی است که 

 .کندمیرا مشخص 
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