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  یخیتار یهاقیتطب یشناسبیالبلاغه و آسنهج تیبا محور آموزیعبرت نییتب

 *محسن شهیدی
 10/10/99تاریخ پذیرش:    19/7/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ه با است ک یخیبار لیمطالعه و بحل یدستاوردها نیاز مهم بر یخیبار یریعبر  گ

از  و فهم درست یخیبار یها تیبه واقع یابیو دست  حیابزار صاح یریشارم بکارگ

کتاب  لیو بحل یبااشااادا پووهش حاضااار با بررسااا یدنهاا ارزشااامناد و کااراماد م

 انیرا ب خیاز بار یرگیعبر  یاه نهیاست در گام اّول ابزار و زم دهیالبالغه کوشنهج

 کندا

 یهااا قیافراد بااه بطب یبرخ ،یخیبااار یبحاان عبر  دموز یدر راساااتااا ،یطرف از

اگر همراه با شاااخو حق  یخیموضااوعا  بار یساااز هیدورندا شااب یرو م یخیبار

 لیدر دن دخ یاجتماع یاسینفس و بعّصبا  س یهوا ،یماد یها شینباشد و گرا

هل از ج ستفادهو با ساوء ا یو گمراه یزیفتنه انگ قت،یحق فیباشاند، موجب بحر

ت و مطابق خیافراد بر گاشاااتگان بار قیشاااود و بطب یدنها م بیموجاب فر گرانید

دا داشته باش یدر پ یبواند د ار مخّرب یم اریبدون مع خیبار یحوادث بر گاشته ها

 رامونیمقوله و پاسخ به سوال پ نیا یشناس بینوشتار دس نیا گریرسالت د نیبنابرا

 و هاااقیبطب رامونیپ قیبحق نیا جااهیا درنتساااتا یخیبااار قیبطب یهااا بیاادسااا

 نیافراد با حضاارا  معصوم اسیق تیو ممنوع یخیبار یها یسااز تشاخصایّ 

 ادینما یم انیرا ب یخیبار یها یساز هیها و مخاطرا  شب بیکرده و دسبحن 

 واژگان کلیدی
گیری، هااای عبر دموزی، زمینااهدماوزی، ابازار عابر الاباالغااه، عابار ناهاج
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 مقدمه
 یهادر فقاز و فقود خود در طول تاریا به دلیل ذام اشرررتقک نو  بشرررق تجقبه یهمار  اجتماتام بشرررق 

هیاز حواد    یآاوز به تبقم یآورنرد. هق انسررران تاقلفقاوانی را بقای آینردگران بره اراغران ای  قااون توج 
ت به تار 

 
ل ن اان نظق ایینیشررریا و آثار  یداارررتره و برا دق ق و تأا   ییهاآاوز ستا  به در یکند و همقا  با تهک 

گقان را تکقار نکقد ، را  را گج نکند و به یاش ااررتباهام دییابد که با کسرب آن تجارب، در زندگدسرت ای
   با گستقش فضای اجازی و ورود ساد  و فقاوان اب ام در اذهان یسعادم گا  بقدارد. ااقوز  به و یسو 

و  تبقم از تاریا به وی   تاریا اس   نۀیدر زا یشرتق یلام هقچه بیخصروصرا  نسرل جوان، الز  اسرت تحل
 ام، اسیق صحیح طی گقدد. ید تا با استهاد  از آن تجقبی ند ذیقی از احوال گذاتگان به تمل آ

ق ب ق  گقفته  یآاوز قا به ضرررقورم بحث تبقمیگذرند؛ ز ینم یاند، از کنار حواد  به سرررادگآنان که از تدب 
هاقاند در کنار هق افتهیبقد  و در ی  تیوجود دارد و با یهقچند کوچك، درس و اندرز  یات  اکج ح یهاد از سررن 

 یقند. فقدیتکقار ذ یخیبق گذارتگان به نحو احسرن درس گقفت و در زندگی اسرتهاد  کقد؛ چون سنن تار 
ط اایگیکند ااا خود تبقم نمیرا طقد ا یآاوز که تبقم ت اد  است نیقالمؤانیقد توس   :  اذا 

عا وا  ُف ْم » ْ ا ُ وا ناْلةم  م
ام وا    لمُغ ام ُا ْةتا

ظا ِم اْو ُِ یَّ اْل    . 131)حکمت/« ةم
 یق یجلوگ یبقا ییان راهکارهایو ب یق انسانیاز حلا یااردن گواه ن نوارتار، روارنیلذا از اهدار ا ج ا

 است. نیقالمؤانیآاوز بقگقفته از ک   ااتواال تبقم ییق اناسایاز طق  یاجتمات یهابیاز آس
آاوزی از تاریا اشررراهد  بق اسرررأله تبقم نیقالمؤانیالب غه، تأکید فقاوان اابرا رجو  بره کتاب ن ج

ِعُظوا»و « اْتَتِبُقوا»ق ینظ یبرا افعال ارررود؛ بره تنوان نمونره اارا ای اند که گیقی کقد ااق به تبقم« اتَّ
ار  قان اارری ذتبقم یها و کمتبقم یقاوانرسرراند. یا در ک ای اعقور، به فیضررقورم اوضررو  تبقم را ا

 کنند: یق نبودن نکوهش ای ذان، اقد  را در تبقمین بیاند که با انمود 
با اا » تم ِْ لَّ ا م

قا
ا
ا وا أ ا اْلةم ا

ْکَثا
ا
   131)حکمت/« ِا  أ

 « قان چه اندک.ی ذها چلدر فقاوانند و تبقمتبقم»
طعج  ند ویازااید همه حواد  دردناك را خودارران بیکه با یکسررانارند یاالسررف بسررها فقاوانند ااا اعتبقم

: 1966، یقاز یاررقند. )اکار یگیگقان تبقم نمیها را اررخصررا  بنشررند و هقگز از وضررع دتلا اررکسررت
ع و افقاد رخ سازی وقایگیقی تاریخی، بعضرا  تلبیق تاریخی یا اربیه  از طقفی در راسرتای تبقم19/131
 کند. های  یش روی آن را ضقوری ایبدهد که اناسایی آسیای
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 بیان مسأله
ر ارود  اسرا سؤاالم زیق دن   وهش ت ش اییآاوزی، در ابا توجه به ضرقورم  قداختن به اسرأله تبقم

 اواج ه با اوضو  تبقم استخقاج و ارائه گقدد:
ه به کتاب ن ج -  آاوزی چیستنالب غه ابزار تبقمبا توج 
 از تاریا کدااندنگیقی های تبقمزاینه -
 تاریخی کدااند و طقیله صحیح چیستن یآاوز های تلبیق تاریخی ذیل اوضو  تبقمآسیب -

سررپس  و یآاوز الب غه، ابزار تبقمبقای نیل به  اسررا سررؤاالم اذکور با جسررتجو در کتاب اررقیف ن ج
ام اررناسرری تلبیلگیقی از تاریا اسررتخقاج و بیان خواهد اررد. در بخش آخق به آسرریبهای تبقمزاینه

گا ، دچار آن ایگیقیتراریخی کره بعضررری افقاد بره ج رت تبقم گاهانه یا ناخودآ  اررروندهای تاریخی، آ
 قداخته و با توجه به اوضرررو  اورد ابت ی تلبیق افقاد و اسرررائل روز بق افقاد و رویدادهای تاریخی به این 

 .ااق ا ج و ضقوری و اورد ابت ی جااعه ااقوز ااار  خواهد اد

 پیشینه موضوع
د که الب غه یافت اآاوزی تاریخی در ن جدرخصروص  یشرینه اوضرو ، الاالتی در زاینه تبقم و تبقم

 تبارتند از:
سررال .   وهشررنااه اعارر ققآنی ،«الب غهآاوزی در ن جتبقم و تبقم»ش،  1913صرردری، جمشررید )

 .1اول، امار  
دگررا  ااررا  یرراز د یت اسررر ایررن در اخ پ و تقبو نلش آ یآاوز تبقم»ش،  1931احمرردیرران، اکق  )

 .1سال سو ، امار   .نااه تلوی  وهش ،«یتل
 .فصرررلنااه   وهش و اندیشررره ،«آاوزیابانی و آثار تقبیتی تبقم»ش،  1931ایقارررا  جعهقی، ابقاهیج )

 .11سال هشتج، امار  
 ،فصرلنااه حوز  و دانشگا  ،«الب غهتبقم و تقبیت در ققآن و ن ج»ش،  1911، احمدرضرا )الد قائمی

 .11سال هشتج، امار  
دوفصررلنااه تاریا  ،«سررنجی و اعیاراررناسرریتلبیق تاریخی؛ ااکان»ش،  1931اایقی، جواد )سررلیمانی

 .1اس   در آینه   وهش، سال  انزدهج، امار  

http://ensani.ir/fa/article/author/25765
http://ensani.ir/fa/article/author/25765
http://ensani.ir/fa/article/author/25765
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 ، سررالفصررلنااه قبسررام، «تاریا و فلسررهه تاریا )در ن ج الب غه »ش ،  1911داوری اردکانی، رضررا )
 .13اشج، امار  

در چ ار الاله اول، کلیاتی  یقااون تبقم و اه و  ارناسی تبقم القد اد  است که همین ااق سبب    
 ارررد از بیران اعنرای لغوی و اصرررل حی تبقم  قهیز گقدد. همننین در تمراای آن را آثرار و  یرااردهای

آاوزی )از قبیل بصرریقم و ف ج، راررد و سررعادم و اصررونیت از خلا  و انابع تبقم )از قبیل دنیا و تبقم
اق  و خللت و تاریا  بیان ارد  اسرت و لذا به این اوارد نیز در نوارتار حاضق  قداخته نشد  است. اایان 

آاوزی در حوز  اخ پ تبقم ذکق اسررت رویکقد اک ق الاالم فوپ وجه تقبیتی تبقم و بحث  یقااون نلش
تاب گیقی از تاریا بقگقفته از کهای تبقمآاوزی و زاینهبود. در این نواررتار ابزار تبقم یت اسرر ایو تقب
 اود.الب غه بیان این ج
تلبیق »ارناسی تلبیق تاریخی، اوضو  ااکان تلبیق تاریخی در الاله همننین  یقااون بحث آسریب   

القد اررد  اسررت. در نواررتار حاضررق با ااررار  به بقخی نتایج آن « اعیاراررناسرریسرنجی و تاریخی؛ ااکان
الاله، تنوان تلبیق و بقرسررری اعیارها و ارررقو  تنوان ارررد  اورد نلد و بقرسررری ققار گقفته و به آفام و 

 آاوزی تاریخی که در آن الاله ذکق نشد  است  قداخته خواهد اد.های  یش روی تبقمآسیب
 قهایاین کتاب اقیف را املو از گوه« الب غه تاریا و فلسهه تاریا )در ن ج»ند  الاله سرقانجا ، نویسر   

ق تاریخی قی فلسررهه گوید هق درِس دانسررته و در تین حال ای تبقم و تذک  ته فلسررهه نیسررت. الب تاریا تذک 
فقاوان  اسرررت و اتتنای د اررر تیان و آیند  از گذارررته وجوهی در آن داند کهای احوالی را حاصرررل تاریا

در  حضقم آن که گوید تاریخیداند و اینمی و ذکق حواد  نگاریتاریا به تاریا را صقفا  ت قه به حضقم
ق اسرت نظق دارد، تاریا  دربارۀ سیق اجمالی المؤانین. در اجمو  این الاله با اارار  به کلمام اایق تذک 

قی توسط ن ج تاریا دااته و اهمیت اوضو   کند.الب غه را بیان ایو تقسیج تاریا تذک 

 رامون عبرتیپ یاتیکل

 الف( عبرت در قرآن

ن یقااون ایق آن ا  یو اررقد و تهسرر یام ققآنیتبقم و اتتبار الز  اسررت به آ یشررتق با اعنایب ییآاررنا یبقا
ا یاقوا ، اؤانان و  یبقخان سرررقنوارررت حال یاز ققآن،  س از ب یام فقاوانیاوضرررو   قداخته ارررود. در آ

ت  ق یظهستند ن یجم ت یام حاو یگونه آنیاست. ااز سقنوات آن ا اد  یآاوز ااق به تبقم یبعد  یهااا 
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وا ﴿ ُ  م
تا ِْ وَلم نفا 

ُ
ْبصا ام   أ

   1﴾ )الحشق/اأْلا
 «  دیق ین حادثه  ند و تبقم گیاران تالج از ایهوا یا»

؛ 66و63؛ البلق /11؛ المؤانون/91و96کننررد؛ ا ررل: پ/ین اضرررمون را افرراد  ایکرره هم یا آیرراتیررو 
ه از سرور  حشق که در ین آیل دوای  ذ133-131: 1919. )حاادالد ، 191تمقان/؛ آل11و19االتقار/

وا آن تبرارم ﴿ ُ  م
تا ِْ وَلم نمفما 

ُ
ْبصمما ام   أ

قفتن سرررت که انظور از گیاند: ارررك نگهته یارررود، بقخید  ای﴾ داأْلا
نکه یسه کنند. خ صه ایکسرانند بق هج الاین اسرت که حواد  اشرابه را که از نظق حکج تلل یا «تبقم»

 گق اسررت، نه تمل کقدن بهیبه اوضررو  د یاز اوضرروت یو قلع یاتتبار، انتلال انلل انظور از تبقم و
  19/131: 1916، یقاز یا ندار و گمان. )اکار 

 ام تبرارم ققآنی ﴿   
نا ْل َکا قما ْوَلم  لا

ع أَلُ ْ ا ِم   ْ هم صممم صمما
ْلبا  قا ن نکته یخواهد به ایا ای  نیز گو111﴾ )یوسرررف/األا

ان همه اقوا ، یشررره در ایارند و همیز بسررریانگبا و دلیز  یسررراختگ یهاا ج اارررار  کنرد که داسرررتان
ا یو  وسررفیتصررور کند سررقگذاررت حضررقم  یاسررت؛ ابادا کسررجالب فقاوان بود  یالیخ یهاافسررانه

سررور   19ه یق آیاز ققآن نظ یگق یام دیل اسررت. در آین قبیاز ا گق که در ققآن آاد یاابقان دیسررقگذاررت  
 ام همنون ﴿ یسرررور  نور تبرارات 11ه یرتمقان یرا آآل

نَّ ْوَلم  إم
ُ ع  ألَّ ْ ا ةم
لمكا لا
ْبصمما ام  ا

 ام ا در تبارم ﴿ی﴾ و األا
نَّ  إم

ان  ع  َل ْ ا ةم
لمكا لا
شمما ی ا خداتقس و  یهاانسررران یلت بقاید: در حلیفقاایاسرررت که ا  آاد 16)النازتام/﴾ فْ

 است. یآاوز ان تبقمینیشیقم در ااجقاها و سقگذات  یاهل بص
 البالغهب( عبرت در نهج

جه یو درنت یخینه وجود تشررراب ام تار یدر زا نیقالمؤانیطور اجمال به چند ک   از اادر این بخش به
 ا حق و باطلینکه قو  تشررخیت اوضررو  اررناخت و اعقفت و این اهمیحواد ، همننق بودن ی ذتبقم

ٌا »ج چقا که یکنیاست ااار  ا یق ی ذالزاه تبقم  صم
ٌا نا ْنذم ُِ با ُا  تم ِْ  . 963)حکمت/« ا 

ان صررهام ین بیآن ا و همنن یزدگ س از وصررف گمقاهان و ت ج غهلت یادر خلابه یحضررقم تل
لت را با آننه گهتج درگیفقاایبه اخاطب خود انرا سرررند و نابودکنند   ش یندیک بیق کن و نیند که قو  تعل 

 . 139)خلبه/ که هق ا ال را همانند فقاوان است
« 
ر  اْو اض   َع  

ث 
 
ا  یأ اق   یض  ْی م   «ندگان طبق بقنااه و را  گذاتگان خواهند رفت.یآ  »33)خلبه/« یاْ ب 

گقدد، و یگذرد که بق گذارررتگان گذارررت، آننه گذارررت باز نمیچنان اندگان یبندگان خدا! روزگار بق آ»
آن همانند  یدادهایاسرررت، ااجقاها و رو یکیان کارش با آغاز آن یدان نخواهد ااند،  ایآننه هسرررت جاو

اررما آاررکار اررد  و اررما را به آنجا که الز  بود  یها بقالتیآن آاررکار اسررت. حل یهاگقند، و نشررانهیکدی
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اند د و از هشرررداردهندگان ب ق یق ی ذروزگار تبقم ید و از دگقگونیق یها  ند گس از تبقمانرد،  کشرررانرد 
  131)خلبه/« د.یگقد

ِم »  
ثا ِْ با ذا اأْلا تم

َْ ْقرا ا ا
ا
ِم وا أ ا ْحوا

ِا اأْلا ا لا تم ِْ لَّ ا
َا    131)خلبه/!« فا ا  أا

 «گق همانند است.یکدیکسان، و در صهام و رفتاراان با یها با هج چلدر حاالم الت یراست»
ا دانسته و انسان ر  یق ی ذا حق و باطل و اناخت و اعقفت را الزاه تبقمیقو  تشخ یحضرقم تل   

این اسرررتعداد را دارد که از  ی  لذا آدا1کنند. )بقای تهصررریل بحث، نك: خلبه/یا ین قوا اعقفیا یدارا
 ز قائل اود.ین حق و باطل تمیدا کقد  و بیك و بِد آن ا اناخت  یها و ند ی د

تلذا تاق ن با این قو  امیز  ضمن درس  یاهآاوزی از حواد  گذاته و حال، را  حق را بقگزید  و از سن 
گیقنرد و چه انبعی از ک   خدا و بالتبع سرررخن اعصرررو  ب تق که تواال حراکج بق  یشرررینیران تبقم ای

 یماتاجت یهابیاز آس یق یرا روان ساخته و راهکارهای جلوگ یق انسانیکنند، حلاآاوز را طقد ایتبقم
 سازند.را نمایان ای

 آموزیپ( ابزار عبرت

ا یوسریله آن است و آاوزی انسران بهارود که تبقمیاارار  ا ین قسرمت از   وهش به ابزار و وسرایلیدر ا
ه با کمك ک یلیتبقم و وساقش یگق، طقپ  ذیدتبارماسرت. به یق بودن آدای ذوجود آن ا اسرتلز  تبقم

ق ایا یآاوز آن ا تبقم  اود.ان اییاود، بیس 
ه د تویج کقد، بایاد خواهی یآاوز ا سرررمع و بصرررق به تنوان ابزار تبقمیالز  به ذکق اسرررت اگق از قلب     ج 

ْ ب  یِا  ُکلم  م »اند: فقاود  یست. حضقم تلیق نی ذتبقم یو هق چشرج و گوار یداارت که هق قلب
قا

بم 
 ُکلم  م ی با ا

و و  ا ممما م یب    شم
ع ْ صممم يما با ر  بم  نم

و و  ا ُکلم نا
 
اسررت خقداند  ینه هق که صرراحب قلب  »11)خلبه/« یع

الب غه از ن ج 131در حکمت « ناست.یب یارنواسرت، و نه هق دارند  چشم یاسرت، و نه هق دارند  گوار
د و نا و گوش، انوا بااینکه چشج، بیبه اق  اان است ین اوضو  دارند که حق تیاارار  به ا ز ااا ین

 یآاوز افتد، اگق قلب  اك و سالج بااد. حال به اهج  ابزار تبقمیاود و البول ایدرك ا یلت به راحتیحل
 ج:ی قداز یالب غه آاد  است اکه در ن ج

 حکمت
را ام »    صَّ با

ْن تا ا  فا ا ام تا ْطنا َم ِْ ي اْل ِا ُا وا  ْك ا  اْلحم
ُُ ِْ لا ا نا عا ي تا ْ ا ِّا اْلةم را ِا ُا  ْك ا  اْلحم

ُُ ِْ لا    91)حکمت/ «نا
ند و آن که حکمت بقایش یسرررت، حکمت را آارررکارا بیها نگق تیآن کس که هوارررمندانه به واقع»

 «را اناسد. یآاوز آاکار اد،تبقم
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 تفّکر
ا »    تا ا ِْ را فا  كَّ فا  َا

 
أ را ِْ حم ا اهلُل ا    119)خلبه/« اا

ق وسیله اتتبار است.« قد.یفکق کند و تبقم گ یرا که به درست یااقزد کسیخدا ب»  لذا تهک 

 قلل پاك و نگهبان
اء ای حضررقم تلی    وجود دارد، اگق  ییرسررا یبجا و  ندها یهاو ! چه ا ال»فقاایند: در خلبه غق 

 یالهیکنند  را وسررع و حهاظتی  و در ادااه، قلب اسررتعد، وسرر119)خلبه/« ند...ی اک بنشرر یهادر دل
 دانند:یها ادرك تبقم یبقا

... لم » 
ظ    حا فم
ْ ب   ُُ قا حا
نا ِا  َّ
ُ
ا  يُث  م

ْةتا ُِ  «ْيها ا 

 مانیا
ا  »    ّنَّ َلا نإم ُِ إم ِم ْن  ْنُظُر اْلُْو ةا ياللم با ا. م   بم تم ِْ    961)حکمت/..«  ا م

َما»نگقد. از لهم یا با چشرررج تبقم ایاند که همانا اؤان به دنن ک   فقاود یدر ا یحضرررقم تل نَّ ِْ» 
تبا  سرررته، اارررینگق  یق یگد  تبقمیفلط به د یو یمان به تما  حواد  و ااور دنیارررود که اهل ایاعلو  ا

 یارررود که آدایمان به خدا و روز جزا اوجب ایکنند. لذا ایا یزندگ یگقان را تکقار نکقد  و به درسرررتید
ت و تحل

 
ق و دق ند. بنابقاین ک یگونه که رضررای خالق اسررت زندگقااون، آنیل  یل اسررایاتع د بود  و با تهک 

 ق بااد.ی ذگقداند تا نهس انسان تبقمینه را اساتد و آااد  ایمان، زایا

 هشیاری همراه با چشم و گوش باز
 ند:یفقاایق ایکوتا  و تم یدر سخن المؤانیناایق    

ْل ُجلم » 
ْ وا قا
ُ
ْرَت ْبصا
ا
ْن أ  إم
ْ ْل ُبَصْرَتُ لا ْ  ُی قا نم اْجتا ْ ُی إم ُْ ْة نم اْستا ا  إم

ْ ُْ ْة ْمم
ُ
   131)حکمت/« ْ  وا أ

ت یاد اررما را هدیطلبیت ایاند، اگق هدالت را نشررانتان داد ید، حلینا دااررته باارریاگق چشررج ب»
 «  د، حق را به گواتان خواندند.یکقدند، اگق گوش انوا دار 

ا آنچه ام یافت جیلت را درخواهین اررروند، حلیبتبقمدگان اا ین اگق چشرررمان خود را باز کقد  و دیبنرابقا
در  نیقالمؤانیاست. اا یال  یت تلوایو رتا یدار شرتنیکند، اقاقبت و خویا حقیقت بینچشماا  اا 
اء   قا  الِحظا   و ... تیب یخداوند به انسرران چشررم»ند: یفقااینش انسرران ایقااون آفق یخلبه غق  لا نا )َبصررَ

  19)خلبه/« زد.یها بپقهیدرک کند و از بد ها را فقاود تا تبقم
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 یا کسررنیقد و انسرران بیگش ب ق ید از کار خویتقسررانج. هقکس بایا یزدگان، اررما و خود را از غهلت»   
گا  اد و از تبقمینگق  یدرستشه نمود،  س بهید و اندیان یاسرت که به درست گقفت...  س  ها  ندست و آ

انوند ! هشدار، هشدار،  یدار او و از اتاب خود کج کن... ایغهلت بانوند  و از خواب  یب وش باش ا
گا  تو را باخبق نم یکس جز خداچیزد ! بکوش، بکوش. هغهلت یا   139)خلبه/« سازد.یآ

فی ارد  را  اتتبار را  یمود. قلعا  انسان حکیج که الیع خدا     بنابقاین بایسرتی با کمک گقفتن از ابزار اعق 
ااررری، 1/111پ:  1911و اارا  اسرررت )بققی،  ه در دین دارد )تی    با 1/131پ:  1911  و اعقفت و تهل 

ر را  حق  ذیق دا انسرررانی تبقمهای دین و اسرررتحکا  و نهوذنا ذیقی تلید  در بقابق خلاهبکارگیقی آاوز 
ل، قلب سلیج، هشیاری، چشج تبقمای ق و تعل  ز به ابزار تهک  ن و یبباارد. از طقفی انسران اوانی که اج  

ق بااررد، قلعا  با دید  تبقم به حواد  نگقیسررته و را  خلای دیگقان را تکقار نخواهد یحلا یگوش اررنوا
 کقد بلکه اسیق حق را خواهد  یمود.

 گیری تاریخیای عبرتهزمینه
از  «احوال و تاریا  یشرررینیان و آثار تاریخی»دهد که الب غره اینننین نتیجره ایهرای ن جواکراوی آاوز 

تی به فقزنداان ااا  اجتبتواال اسراسری در تبقم ند: یفقاایا یگیقی انسران اسرت. ااا  در وصری 
 ااا در کقدار آن ا نظق افکند  و در اخباراان ا ،ان تمق نکقد ینیشی سرق ! درست است که ان به انداز   »

ل یآنان، گو ایا ، بلکه با الالعه تار از آنان اد  یکیا یق کقد  تا آنجا که گوید  و در آثاراان سیشریاند ا از او 
  لذا در این قسرررمت از   وهش و  یقااون این اوضرررو  91)نااه/« ا .ان تمقاررران برا آنران بود یرترا  را

از قبیل صررهام نا اکان، الالعه تاریا به ج ت بقرسرری تاقبت  یشررینیان و همننین های اختلهی بخش
 گیقی تاریخی بیان خواهد اد:های تبقمتقین زاینهآثار تاریخی به تنوان ا ج

 ان صفات ناپاکانیالف( ب

اسرررت. در این خصررروص در  یگیق ه تبقمیارررنراخرت نا اکان و رفتار و گهتار و سرررقنوارررت آن ا خود اا
هایی ا ل ابلیس یا قابیل سخن به ایان آاد  و همننین خصوصیام انافلین و ب غه از ارخصریتالن ج

 دنیا قستان ذکق اد  است.
کنند تا سرررقگذارررت او و تاقبت یا یه  ند همگان اعقفیس را اایاعقور به قاصرررعه، ابل 131در خلبه    

ق  قه کنند تا یا یه تبقم اعقفیز اایل را نیج. در همان خلبه، قابیز کنیکارش درس تبقم ارررود و از تکب 
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ق بقحذر دارد. ااا  ار نیز سخن گهته سرقگذات او هج اا را از تکب  اند )بقای تهصیل بحث، در وصف فج 
  .131نک: خلبه/

اررما را از »فقاایند: تقسرریج اررد  اسررت؛ بقای نمونه ای المؤانینانافلین نیز توسررط اایق  یمایسرر   
ه اند، بق کنند یانرد، خلراکرار و بره خلاکاری تشررروآن را گمقا  و گمقا  کننرد  قایتقسرررانج، ز انرافلران ای

ی باطلی وارروند، از تقفندهای گوناگون اسررتهاد  ایهای گوناگون ظاهق ایرنگ  کنند... آن ا بقابق هق حل 
ه یدی و بقای هق اررربی چقاغی ت یای قاتلی و بقای هق دری کلای و بقای هق زند لی ارررب رهیبقابق هق دل

ش بقسرررند و بازار خود را گق  سرررازند و کاالی خود را یخواهنرد به الااع خوأس اییرانرد. برا اظ رار کقد 
ا بره اارررتبرا  و تقدیبهقوارررنرد. سرررخن ای گو ا فق اندازند، وصرررف اید ایینرد اار   «دهند.ب اییکنند اا 

  131)خلبه/
دن یهای درند  توتو کنان بقای در ا قسررتان چونان سررگیهمانا دن»اند: ا قسررتان فقاود یدر وصررف دن   

تقها خورد و بزرگتقها کوچکقواندارران ناتوان را اییگق هجو  آورند و نید در اررتابند. بقخی به بقخی دیصرر
ج کقد  ابان رها اد ، که را  گیگق در بیا چونان ارتقانی هسرتند که بقخی از آن ا  ای بسرته و بقخی دیرا. و 

ها و در ارررنزاری که حقکت با کندی صرررورم حقکتنرد و در وادی  ق از آفتهرای نرااعلوای در و در جراد 
ا آن ا را یای که به چقاگاهشان ببقد. دنقد گقفتارند. نه چو انی دارند که به کاراران بقسرد و نه چقانند یگای

اد   پها غق قاهه سقگقدان و در نعمتیت بپواراند، در بیدگانشران را از چقاغ هدایبه را  کوری کشراند. و د
اخته و ا به بازی  قدیا آن ا را به بازی گقفته و هج آن ا با دنیها را  قوردگار خود ققار دادند. هج دنانرد که نعمت

 دارند.  و اقد  را از آنان بقحذر ای91)نااه/« اند.آخقم را فقااوش کقد 
اکان را بیان های اختلف خصررروصررریام نا به اناسررربت اؤانانارررود اایق همانلور که اشررراهد  ای   

قاهج های بدکاران و تاقبت بیقاهه رفتنشان فگیقی بندگان خدا از وی گیفقاایند تا زاینه را بقای تبقمای
 نمود  و درنتیجه دچار خلا و گنا  آنان نشوند.

 انینیشیعاقبت پ یخ و بررسیب( مطالعه تار

ُ وامیا فما ْنُظرف د: ﴿یفقاایاتعال ا یخدا    ةا نا  در نااه خود به ین جمله را تیا یتلکه ااا   16ج/ی﴾ )اق  فا
 اند:آورد  حسنااا 

ِا ا » ْض  رم
ِْ ا تممم يأ ْخبا اا اْل

ا
لم  ا ُم أ وَّ

ِا اأْلا ِم كا 
ْب ا نا قا ِْ َکا ِا صمما  ا 

ا
ا  أ ُذ َمم ْ
َِ ْر ام  ا  وا  ا و ندم   وا سممم ْ ْم  ام

آثا ْ وا ْم  ام
 میا فا ْنُظرف 

ا
ُ وا وا أ قا ِا َّ  اْنتا ُ وا  ةا ُلوان فا نا ا وا وا     91)نااه/!« ِا حا م
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ادش آور و در یاسررت به ان آاد ینیشرریبنما و آننه که بق سررق   ]دلت[ا گذاررتگان را بق او یتار »
ا اندن از کجا کوچ کقد  و در کجش که آن ا چه کقد یاندیقان رفتگان گقدش کن و بیار و آثار وید

 «  فقود آادندن
 یگق یگذاررتگان را از دوران ت ین زندگیق یرواررن و ارر یهاقسررمت» سررند:ینویدر ادااه نااه ا ااا 

 ج و ا یزیکقد ؛ بنابقاین از هق چ ییبارش ارررناسررراانیسررروداند آنان را با دوران ز  یارررناختج و زندگان
.« آنان را دور کقد  یهاد  و نااررناختهیتو بقگز  ین آن را بقایق یبا و ارری، ز یاارزاررمند آن را و از هق حادثه

و  یکل ا و ضوابطیآوردن قضابدون ارتبا  با هج و بدون بدست یخیك از حواد  تار یلذا صرقِر دانستن هق 
کام آن ا را ن آن ا و اشتق یع، رابله بیبق دانسرتن وقاد ت و  ینخواهد داارت و با یاجهید  و نتیق، فایفقاگ

 آورد. هج به دست
ته و به ۀ تبقم اقد  دانسیان را دستماینیشریا  یتار  یعنی« ققون سرافله» یادر خلابه المؤانینق یاا   

 کنند:یاز آن ا همنون تمالله، فقاتنه و اصحاب رس ااار  ا ینا  بقخ
ُكْ  ام » 

نَّ لا   إم
ا
! أ ع  ْ ا ةم
ُم لا
 ناْلُقُرونم المممَّ لميما

ا
ُم ! أ
 ُا اْلةا ما لمقما

ا نمْ
ا
ُُ وا أ ِم نِا اْلةا ما لمقما ا را

ُُ وا ِا اْليا ُم ! نما
نا ِم ا را
ا ُا اْليا نمْ
ا
 أ

 
ا
َس نأ ِم الرَّ ائم

لا ِا ْصحا ُ  
ا
    111)خلبه/« ...ن!ِا أ

ند تمالله و یتبقم فقاوان وجود دارد. کجا یهاا گرذارررتره درسیارررمرا در ترار  یاقد ! بقا»
ند اقد  یها و فقزندانشانن کجاند فقتونیکجا ]من و حجازی اداراهان تقب در [فقزندانشرانن 

اابقان خدا را کشررتند و چقاغ یآن ا که   ]حکوات کقدند یکه طوالن ی قسررتاندرخت[ارر ق رس 
د آن ا نیسرنت آن ا را خااوش کقدند و را  و رسرج ستمگقان و جباران را زند  ساختند. کجا ینوران

قد آوردند گ یان فقاوانیانبو  حقکت کقدندن و هزاران تن را اکست دادند، سپاه یکه با لشکقها
 «ساختندنو ا قها 

گق یو د یالقس، قو  ثمود، اقوا  جاهلهمنون تمراللره، فقاتنره، اصرررحراب یاز اقواا اایقالمؤانین 
 دانند.یۀ تبقم همگان ایاد نمود  و سقگذات آنان را اایا نا اکان یکان یگذاتگان اتج از ن

ای آاوزی دار لذا بقرسرری تاقبت گذاررتگان اتج از  یقوزی یا اررکسررت و ه کت اقوا  در ابحث تبقم   
طور تا  ، تلرل سرررلو  جوااع و الرل را برهیار یردر اوارد بسررر اهمیرت براالیی اسرررت. اایقالمؤانین

ع ییها و تضلدراز و  ن ان بودن زاان اج ینهس، آرزوها یاز هوا یقو ی،  یا قسرتیارمقند؛ ا    از دنیبقا
  و در 13و  11؛ نااه/111تنوان تلل سرررلو  نا  بقد  )بقای تهصررریل بحث، نك: خلبه/حلوپ اقد   به
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حاد و  یج دیدۀ راسا به تعالیهمنون نعمت اسر  ، تل یالابل تواال را  یاز رهبق جااعه اس ا یقو ین، ات 
  116)خلبه/ند. ینمایا یو غلبه بق دامنان اعقف یقوز یتواال ا ج در  

ن یارررود که اید  ایار دیاز اقد  کوفه بسررر های اایقالمؤانینها و ارررکایتالب غه، گ یهدر ن ج   
از اقد  زاانه خود  یسرررت. وقتین یخیارزش تار  یبقخوردار اسرررت و فلط دارا ییت باال یها از اهمارررکو 
 ها اررود. زاانهق انسررانیگامکن اسررت داان یاسررت که در هق زاان یاهین بلیا یعنیکنند یت ایاررکا

ا بااررند و یتار  یبقا ییخواهند الگویا شرران ندارد؛ چون ااا یتن ا اختصرراص به ا نیقالمؤانیاا
د اثق خود را ین رسالت بایت، ایام بشق یدارند که در طول ح یك رسالتیشان یطور هست، چون انیاسراسرا  ا

اررکو   یب و آفتیك آسرریسررت؛ حتما  از یخودارران نکنند، تن ا اختا زاان ینشرران دهد؛  س اگق گله ا
 که حضقم یفقاایند. آفتیان ایب اسرت که اشرخصراتش را ااا  یق هق کسریگکنند که داانیا
ك اا هسرررت و قابل یکایند، اوجش در کوفه بود  ااا احتمال وقوتش در ینمایجااعه کوفه القد ا یبقا

 است. یق ی ذتبقم
ان یتوان ااررار  کقد: وحدم داررمنان بق باطل خود و تهققه ایق ایاوارد ز ان به یاز تلل اررکسررت کوف   

ان )بقای نمونه، نك: یکوف ی ، نرافقاان31و  13افقاد جرااعره در دفرا  از حق )بقای نمونره، نرك: خلبره/
 ، گوش نردادن بره سرررخنران حق و اطاتت ننمودن از 131و  111و  166و  93و  93و  91و  11خلبره/

ت رأ166)بقای نمونه، نك: خلبه/ ی ، سست93ی نمونه، نك: خلبه/)بقا ین ال یفقاا و چنگ  ی ، تشت 
  و غقور 191و  11/)بقای نمونه، نك: خلبه یفقاان ال  یعنیسرررمران المون و احکج یك ر یرنزدن بره 

از تلل  93و  13های یا نااه 11و  19های در خلبه  . همننین ااا 199)بقای نمونره، نرك: خلبه/
 اند.درخصوص اکست اقد  اصق سخن گهته 93بصق  و در نااه اکست اقد  

 یخیپ( آثار تار

اندن از کجا کوچ کقد  و در کجا ش که آن ا چه کقد یانردیرقان رفتگران گقدش کن، و بیار و آثرار ویردر د»   
قبور  ل ا ینیو ت یان اگق همقا  با اواهد خارجینیشیا و سقگذات  یتار  ی  بقرس91)نااه/« فقود آادندن

خان یتخت جمش یهاگقدد. ا    اگق خقابهیتوأ  ا یشرتق یب ه باارد، با اتتمادیو ابن د و  اسارگاد نبود، اور 
کقدند، باورکقدن اصرررل یقان باسرررتان الالعه ایدراورد ا یخیتار  یهاهج در کتاب و احللان هق انداز 

از خدا »اند: ار داوار بود. جای دیگق فقاود یبس شانیام، بقایام و خصروصیوجود آن ا، تا چه رسرد به جزئ
وانام یها و حشگا  خداوند، اسؤول بندگان خدا، و ا قها، و خانهیقا اما در  ید؛ ز یشره کنید و تلوا  یبتقسر

ی از زندگی گذارررتگان که بق جا ااند  ارررما را از یهاا نشرررانهیآ»فقاایند:   یا ای161)خلبه/« د.یهسرررت
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گراهی و تبقمیررد آیرن و اگق خقدانردداردا قسرررتی براز نمییردن « نسرررتیآاوزی نا در زنردگرانی  ردرانتران آ
آنان که اال فقاوان گقد آورد  بق آن »نویسرررند: ای به ارررقیح قاضررری اینگونه ای  یرا در نااه33)خلبره/

نت دادند، فقاوان اندوختند و یکاری کقدند، ط کاری کقد  و ز افزودند و آنان که قصررقها سرراخته و احکج
داری کقدند و به گمان خود بقای فقزندان خود باقی گذااررتند همگی آنان به  ای حسررابقسرری ال ی و نگ 
ی صررادر اررود  س تب کاران یارروند. آنگا  که فقاان داوری و قضرراوم ن اهق راند  اییگا   اداش و کیجا
 افته و ازیدهد هقگا  که از اسرررارم هوای نهس نجام ها تلل گواهی ایتین واقعید. به ایان خواهند دیز 
ز ین 111و  131، 161، 111های ا ل خلبه یگق ید ی  در جاها9)نااه/« ا قسرتی به سرر ات بگذرد.یدن
 ای آاد  است.از آن ا الالب ارزند  یآاوز قااون آثار گذاتگان و لزو  تبقمی 

ز تاریا را گیقی اسرررازهای تبقموزی  قداخته و زاینهآااین نوارررترار تا بدین جا به تبیین تبقم و تبقم   
بیان نمود تا ضررقورم اسررأله و فوائد و آثار ا بت آن نمایان گقدد. الز  به ذکق اسررت در هق اوضرروتی اگق 

ت نظق نبود  و اعیارها و ارراخصرره
 
 کنند که سررببهایی ظ ور ایهای حق رتایت نشررود آفام و آسرریبدق
ام جای خود را ای ام دهند. بنابقاین ضرقوری است درخصوص تلبیقارود ازی  ه های تاریخی کبه اضرق 

رود هشدار داد  اود و لذا در بخش بعدی به آاوزی تاریخی به امار اییکی از آفام ا ج بق سق را  تبقم
 اود.اناسی این اوضو   قداخته ایآسیب

 شناسی تطبیق تاریخیآسیل
آاوزی ظ ور و بقوز دارد و اود که اعموال  تحت لوای تبقمایهایی ااار  در این بخش، به آفام و آسریب

های تاریخی اررد  و از هدر تبقم و اتتبار گیقی از وقایع تاریخی، درگیق تلبیقفقد به جای اصررل تبقم
کو دور ای ه به اررِ از اقد  کوفه، اررناخت ارر ق کوفه و  های اایقالمؤانینگقدد. بقای نمونه، با توج 

ااقی ضقوری است؛  ان در دوران حضقم تلییکوف یاشرک م اجتمات یآن و بقرسربا اقد   ییآارنا
گیقی کقدند، ااقوز  نیز اگق در هق ایسرررتادند و اوضرررع المؤانینکه در الابل اایق  یزیقا همان کسررران

ی و قند. لذا در هق زاانیگیدر الابلش جب ه ا  یاد  اود، یای از تدالت تلو جایی بخواهد اربیه و گواره
 ن تکقارادنی است. چناننه حضقم فقاودند: ین و اارقین و قاسلیای ابیه به رفتار ناک هق جااعه

ْثلا دل» نَّ اْلم إم
ْل  لمكا فا قم

ِْ  يا
ا ُم  ٌل َعا ْبهم     139)خلبه/« َم

لت را با آننه گهتج درگ»  «ق کن که همانا هق ا ال بق همانند خودش داللت دارد.یقو  تعل 
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 اوند و ا ل و اانندیا و حواد  تکقار اید است؛ چون تار یاه یو در هق زاان یخاطبهق ا ین ک   بقایا 
گیقی از گذاررته دنیا، اشرراب ت دو باز  فلسررهه تبقم المؤانینای از اایق گقند. چنانکه در اکتوبهیکدی

 فقاایند:آاوزی از الاطع تاریخی اشابه توصیه ایزاانی بیان اد  و به تبقم
 « ْ  م

تا ِْ ْن وا ام لملم ِا اا ِم ی  همما ِا ا   َم يمَممم
ِا ا   هما   ی  لمم ْةهمما نَّ با إم

ْنهما  فما ا  وا س ِم ُمم وَّ
ا
أ ٌق بمم حم
جما   ا را  وا آخم

ْةهمم   ُُ با بمم
ٌل یممْ هما  حما ئمم

 ُک م
ٌق   ام
يا     63)نااه/« ُِ
از گذارررته دنیا بقای باقیماند  آن تبقم بگیق، زیقا بعضررری از آن اررربیه بعض دیگق اسرررت و »

 «  دادنی است. رفتنی و از دست  یوندد و همه آن از بین انجااش به آغازش ای
ازی ساسرقائیل رخ داد  اسررت ارربیهنیز وقایع اات ایشران با وقایعی که در بنی در روایتی از رسرول خدا

 اد  است: 
 ام  ُكوُن ام ن »

نا لم ِما  َکا ام کمُ ِمَّ
أْلُ ذم اا ذم م  جما

ائم  ینا را سممْ ْةلم وا يمإم
لم بمم لنَّ
ةمْ لنَّ ْذوا اا عم  لا حما عم بم ْلُقذَّ

ْلُقذَّ ْذوا اا -)ابن «حا

   1/119 :1119ه، یالهلحضق یال بابویه، ان
ت نیل واقع ارد  در ایاسرقائان بنییهق آننه در ا» ند کسان همانیز واقع خواهد اد کاا  ین اا 
 «قش.گیکان با  قهای دیی از  یگق و همنون اساوی بودن  قهایك لنگه از کهش با لنگه دی

اررود که اصررل ایجاد تشرراب ام کلی اوضرروتام با توجه به آننه گذاررت، از آیام و روایام بقدااررت ای   
گیقی، اجاز و بلکه ضررقوری اسررت و از اا خواسررته اررد  اسررت خود را اخاطب تاریخی به انظور تبقم

 گقفت. سها در بایست ج ت جلوگیقی از تکقار سلو  از تبقمهای تاریخی بدانیج و بنابقاین ایتبقم
ت داات ایسرازی تاریخی را اشرقو  ایحال به نکام ا می که اربیه   

 
قدازیج تا  کنند و باید به آن ا دق

ی  االاکان از آفام تشرربی ام تاریخی اصررون بمانیج. همانلور که  یشررتق ذکق اررد انظور از تبقم وحت 
 ندار و گمان.  کقدن به گق اسرررت، نه تملیبه اوضرررو  د یاز اوضررروت یو قلع یاتتبرار، انتلرال انلل

  وقتی در تعقیف تبقم این ایزان ا حظره قلعیت و انللی بودن 19/131: 1916، یقاز یاررر)اکرار 
گیقد، حتما  در ایجاد تشرابه بین حواد  ضقوری است از حدس و اوضرو  الز  اسرت و اورد تأکید ققار ای

 زی روی آورد.ساگمان  قهیز کقد  و با  شتوانه تلمی و قد  احتیا  به ابیه
ق یافت نمی    ای هارررود و وقایع تاریخی را باالجبار از طقیق گزارشهمننین در اواردی کره احادیث اوث 

خان دریافت ای ها حقیفها و تکنیج، امکن است با اتمال سلیله گزاراگقان تاریخی و حذرتاریخی اور 
ام اواجه بااریج. در جایی که به خود واقع تاریخی هج د ی ستقسی داوار است، ایجاد تلبیق تاریخو جعلی 

 به طقیق اولی خلاست.
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ای هآاوزی، تلبیق تاریخی ناصرررحیح اسرررت که به دلیل الایسرررههای تبقمبنابقاین از آفام و آسررریب   
تلمی  های صررحیح وکارگیقی اعیارها و روشای و بدون  شررتوانه نللی و تللی و همننین تد  بهسررلیله

یاس انگیزی، گمقاهی اقد  و قری دارند از قبیل: جعل تاریا، تحقیف حلیلت، فتنهآینرد و آثابره وجود ای
رونرد که نه تن ا اوجب برا اعصرررو . لرذا بقخی بره اصرررل د تلبیلرام تراریخی بره قردری بره بیقاهره ای

 گقدد.اوند بلکه با سوءاستهاد  از ج ل دیگقان، اوجب فقیب آنان نیز ایگیقی نمیتبقم
ه داارررت تحلیل تاریا ج ت تبقم گقفتن، نباید به جعل تاریا انجق ارررود و در اررربیه    ازی سرررباید توج 

وتی را ها این است که اگق اوضحواد  تاریخی باید کار تحلیلی دقیلی وجود داارته باارد. یکی از آسیب
ند که انی هج هستو یا ارخصیت ایشان تلبیق کنیج در الابل، کس با اعیارهای خود بق دور  ااا  تلی

اواردی را با دالیل خوداران تلبیق بق اعاویه و ارخصیت  لید وی خواهند کقد. لذا اگق وی گی خاص یک 
ت های صحیح فلط تشبیه همان خصوصیها و ا کدور  تاریخی دقیلا اشابه دور  دیگقی بااد، با اعیار

 .ودر ها قلعا به خلا ایها و ااخاردور  تاریخی را اجاز هستیج وگقنه هقنو  تشبیه بدون سنجه اعیا
، های تاریخیدرخصوص ااکان تلبیق« سرنجی و اعیاراناسیتاریخی؛ ااکان تلبیق»نویسرند  الاله    

را القد « ااکان اشرررقو  تلبیق»را اقدود دانسررته و « تد  ااکان اللق»و « ااکان اللق»دو دیدگا  
اعیارهای بایسررته در تلبیق ااررار  کقد  که به    سررپس به1/19: 1931اایقی، نمود  اسررت. )سررلیمانی
 اود:های زیق را ااال ایصورم خ صه، ااخصه

 استهاد  از استندام تاریخی اعتبق -
 وجود اباهت بین الاطع تاریخی یا ااخاص -
 های ظاهقی به باطنی با روش تلمیها و تهاومگذر از اباهت -
 بق وجو  تشابهیافتن وجو  تمایز و ارزیابی دخالت آن ا  -
 اناسایی ابانی فکقی و نظا  ارزای حاکج بق فقآیند تلبیق -

 تعیین تقریبی میزان انطباق
بااند و البته از نظق نگارند  ب تق است به اعیارهای القد ارد  در اجمو  صرحیح و قابل اسرتهاد  ای   

 رویداد بق هج کاا  سررازی اسررتهاد  اررود؛ چقا که دوجای اصررل د تلبیق از اصررل د تشرربیه و ارربیه
ند. در تلبیق کهایی ابیه یکدیگق ایهایی بین دو رخداد، آن ا را از لحاظابهاروند بلکه وجهانلبق نمی

لوله های جدی دیگق در اتاریخی اارخاص نیز همین اوضو  بایستی درنظق گقفته اود. چقا که از آسیب
 گیقیی و فقااوش کقدن اصررل تبقمهای تاریخسرازی اررخصریتآاوزی اشرغول ارردن به اعادلتبقم
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تقی الز  اسررت که روایام زیق به اسررت. لذا درخصرروص تلبیق تاریخی افقاد، در وهله اول بقرسرری دقیق
 کنند:تق ایتنوان نمونه در این خصوص قابل تأال بود  و اوضو  را روان

 فقاودند: خلاب به حضقم تلی در حدیث اعقور به انزلت،  یاابق اکق 
ِا »  ةلی أن یبا با ویسو ام ا أنمُا  نا ُِ  ِْ ِم ن لام ج اونا  ا  َمم

با   3/11۷: 1911)کلینی، « ِم
تو نسررربرت بره ان به انزله هارون نسررربت به اوسررری هسرررتی جز اینکه بعد از ان  یاابقی » 

 «نخواهدبود.
 ااتق فقاودند:االک دربارۀ اایقالمؤانین
ْل َکنا َل ک   »  قا حم ا اهلُل ِ لمك   فا ا ِم اا ُسو  لمرا

ُِ    13/31: 1339الحدید، أبی)ابن«  اهللم کْن
 «.بود  خداوند االک را رحمت کند! به یلین بقای ان چنان بود که ان بقای رسول خدا»

 آد  فقاودند: به زکقیابن ااا  رضا
ْةل  اأْلا » ِم سمما م ْب

لم اهللَّ بمْ ِا ِم   ْب
ِم آدا ا   ْب
نمَّ م
ِا   ِ يمُ المممال  لم ا

ِا الَرتمما ُع اْلبا قما  ْلفا ا نا نَّ اهللَّ َی إم رم ةا
ِْ َممْ ِا كا  اا بم

الا
ر  ِ يه  المممال 

ْةيا ِم  ا  ْب
ویسا ُِ ْ م 
َا
ِم  
ادا لا ُْ ْجلم با

ا
ِْ أ ِا اا  الا ُع اْلبا ْلفا لم ُق َّ کا ما  نا

جمْ
ا
: 1119ی، )اجلسررر.« أ

1۶/221   
بغررداد بقای قبق چرره از اهررل کنررد، چنررانراسرررتی خرردا برره وجود تو ب  را از اقد  قج رفع ای»

 «کند.جعهق ب  را دفع ایبناوسی
یزید الله الا  جابقبنرسررولکند: یابنتق  ای از اهضرل بن تمق نلل ارد  اسرت که به ااا  صرادپ

ِم )جعهی  در نزد اررما چگونه اسررتن فقاود:  و
سممُ ِْ اا ِم ْ  ا نا  ُا سمما

لا ْن م
م ِا ک یق  قسررد: الا  داودبن. ای اهللَّ

ی چگونه اس
 
ِم تن حضقم فقاودند: رق ُسو ِْ اا ِم ادم 

ْقلا لمُا اْلم ْن ا م ِا   11/933: 1119. )اجلسی،  اهللَّ
به سرررلیمان لبان فقاوند: َاَ ل اغیق  بن سرررعید َاَ ل بلعج باتوراسرررت که به او اسرررج اتظج  ااا  باقق

  19/913: 1119اد... )اجلسی، داد 
ها با ایجاد تشررابه بین انسرران اررود در ک   اعصررواینطور که در احادیث فوپ اشرراهد  ایهمان   

ق صررورم گقفته اسررت و لذا در این اورد نیز تعبیق تلبی« بمنزله»یا « َاَ ل»، «کار»ادوام تشرربیه از قبیل 
ق بود  و خود اررراخا ح رسرررد؛ ااا از آنجایی که از یک طقر اعصرررو تعبیق صرررحیحی به نظق نمی

ک اش حجت اسرررت و از طقفی بقی  از خلاسرررت؛ در تشررربیه افقاد تماای وجو  تشرررابه و تهاوم و ابعاد 
سازی افقاد توسط غیقاعصو ، هج روایتی که اجاز  اوضرو  تشربیه درنظق گقفته ارد  اسرت ولی در تشرابه

ااکان خلای این به اا داد  اررد  بااررد یافت نشررد و هج اینکه  تعمیج این کار از سرروی اعصررواین
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د امکن ها، فق اوضرو  بسیار زیاد است و آفام فقاوان در  ی دارد. از طقر دیگق در ایجاد تشابه بین انسان
گقفته، این بقداات در ذهن اخاطب اسرت دچار قیاس غیقاعصرو  با اعصرو  ارود و یا از تشربیه صورم

 فقاایند:ای نلش ببندد؛اایقالمؤانین
ُ  ُحح  ی ال  »  اُس  ک  

د  قک  ٌد و  ال   م  ح 
 
م    أ
ه  اْْلُ ْن      ل  ي م  ْ ع  هُُتُ ْعم  ْت ال  ر  ْن ب  ی م   م 

و  دًا  رکک    
 
  1)خلبه/« ه  أ

 تیبت اهلیسرره کقد و آنان که  قورد  نعمت هدایاررود الاکسرری را با خاندان رسررالت نمی»
 «  اابقند با آنان بقابق نخواهند بود.ی 

سازی تاریخی وقایع نیز نباید حواد  امنو  اسرت بلکه در تشابه اعصرواین لذا نه تن ا الایسره افقاد با
سررازی ارروند که به قیاس افقاد با چ ارد  اعصررو  انجق اررود. نهس نسرربت بسررتن با ای اشررابهبه گونه

ود؛ لذا ها  قهیز نمدادنگونه نسررربتاعصرررو  )ولو نسررربت یک به ایلیارد  نیز قیاس اسرررت و باید از این
ن اصرررل حاتی همنون تلِی زاان و حسررریِن زاان بقای غیقاعصرررو  نیز قلعا و کاا  اقدود کاربقدبه

 است.
به آن  سرنجی و اعیاراناسی  کهو یا به تنوان نمونه، در بخشری از الاله اذکور )تلبیق تاریخی؛ ااکان   

الله و آیت و ااا  خمینی و ااا  تلی در الایسه بین رسول خاتج»ااراراتی هج اد، آاد  است: 
ای براید به وجو  تمایز جایگا  آنان از حیث نهوذ ک   و اانند آن توجه ارررود، وگقنه حکج کقدن به خراانره

ع نهوذ همسرررانشررران ااقی غیقتلمی اسرررت.
 
« نهوذ یکسررران آن را در ایران اقد  و اات اسررر ای و توق

رغج نکاتی که به لاله، تلیاود نویسند  آن ا  همانلور که ا حظه ای1/31: 1931اایقی ، )سرلیمانی
قد  بود، در القد ک« سازی روااربیه»و به تعبیق اولف « تلبیِق روا»درسرتی  یقااون اعیارهای بایسرته در 

گا  قیاس اعصرو  و غیقاعصرو  کقد  اسررت. لذا اشاهد   ن ایت اصرل د الایسره را به کار بقد  و ناخودآ
ب بق تلبیق افقاد بره قردریای زیرراد اسرررت کره ب تق اسرررت از آن اجتنرراب نمود و  ارررود کرره آفرام اتقتر 

ت ما  سازی تاریخی این است که تهای تاریخی را کنار گذاات. وظیهه اا در اوضو  ابیهسازیارخصری 
ت خود را خالصرانه به کار بقیج تا از جاد  حق خارج نشرد  و سرلیله بی ج. در ابنا و اخصی به کار نبندیهم 

بااد و به  با اراخا حق و اسرتند به ققآن و سریق  و ک   اعصرو سرازی تاریخی باید اجمو  اربیه
بام سیاسی اجتماتی صورم گیقد.دور از گقایش  های اادی و تعص 
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 جهینت
ل، قلب  اک و نگ بان، اآاوزی در ن جابزار تبقم ق و تعل  شررریاری مان، هیالب غه تبارتند از: حکمت، تهک 

 حلایق.بین و گوش انوای همقا  با چشج تبقم
ان صهام یهایی از قبیل بتاریخی )احوال گذارته و گذارتگان  زاینه یگیق درخصروص تاال ا ج تبقم

گیقی نند. تبقمکنلش اسرراسرری را ایها ای یخیان و آثار تار ینیشرریتاقبت   یا و بقرسررینا اکان، الالعه تار 
حیح و و ف ج درست از آن ا، ص های تاریخییابی به واقعیتکارگیقی ابزار سالج و دستتاریخی به ارق  به

ادی، های اسازی اوضوتام تاریخی اگق همقا  با ااخا حق نبود  و گقایشارزارمند است وگقنه ابیه
بام سررریاسررری اجتماتی در آن دخیل باارررند، اوجب تحقیف حلیلت، فتنه یزی و انگهوای نهس و تعصررر 

 اود.ایگمقاهی اقد  و با سوءاستهاد  از ج ل دیگقان اوجب فقیب آن ا 
خلای  هایسازیها و اربیهآاوزی ققار گیقد، تلبیقتواند بق سرق را  تبقمهایی که ایاز آفام و آسریب   

تاریخی اسررت. از نظق نگارند  تلبیق جایز نیسررت بلکه ایجاد تشرربیه بین حواد  اگق با اعیارهای صررحیح 
تللی  ای و بدون  شررتوانه نللی ولههای تاریخی نیز اگق سررلیسررازیانجا   ذیقد اجاز اسررت. البته ارربیه

های صحیح و تلمی بااند، آثاری سوء دارند از قبیل: جعل صرورم گیقد و بدون اعیارهای بایسته و روش
ه های تاریخی به قدری بسرررازیانگیزی و گمقاهی اقد . لرذا بقخی اررربیهتراریا، تحقیف حلیلرت، فتنره

اروند بلکه با سوءاستهاد  از ج ل دیگقان اوجب فقیب گیقی نمیروند که نه تن ا اوجب تبقمبیقاهه ای
 گقدند.آن ا نیز ای

ب بق آن و تد  همانندی کاال در  تلبیق اارررخراص )تلیقغج تعبیق اارررتبرا  تلبیق  بره دلیرل آفام اتقت 
اشررخصررام و اررقایط طقفین، ااق خلیقی اسررت که بایسررتی از آن  قهیز کقد. ضررمن اینکه احتمال دچار 

هیچ  نیقالمؤانیغیقاعصرو  با اعصرو  در این اوضرو  زیاد است که بنا به فقاودۀ اااردن به قیاس 
 قابل الایسه نیست.  اخصی به هیچ تنوان با اعصواین

 
 
 
 
 



 

52 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
تاب

1400
شماره

 ،
69

 

52 

 منابع
  .یقرآن یر 

 .ینشق اس ا ، قج: اؤسسهیش، تقجمه: احمد دات 1911،البالغهنهج
 .ینجه یالعظمی اقتشاللهقج: اکتبه آیه، البالغهشرح نهج، ش1933الحدید، تزالدین، ابیابن .1
 ، قج: دفتق انتشارام اس ای.من الیحضره الفقههپ،  1119تلی، ه، احمدبنیبابوابن .1
الدین احد ، قج: دارالکتب تصرررحیح ج ل، المحرسااانپ،  1911بققی، احمرد بن احمد بن خالد،  .9

 ة.یاإلس ا
 .ی، ت قان: دفتق نشق فقهنگ اس االبالغهنهجر ه  تفت ترجمهش،  1911، ی، احمدتلیجعهق  .1
های ، اشررر د الدس: بنیاد   وهش ییر دا قرآن  اجنمرع یهرسااب ش،  1919حااد الد ، احمد،  .3

 اس ای آستان قدس رضوی.
ااری، احمد بن اسرعود،  .6 ، تصرحیح سید هااج رسولی اح تی، ت قان:  رشاهر العهتفتاپ،  1331تی 

 ة.یالملبعة العلم
 ه.ی قان: دارالکتب االس اط، ال رف پ،  1911علوب، یاحمدبننی، یکل .1
 .یاءالتقا  العقبیقوم: دار ْحی، ببحرااالنوااپ،  1119اجلسی، احمد باقق،  .1
 جا.ی، بالبالغهشرح نهجش،  1931د، احمد، یوحادرس .3

 ه.ی، ت قان: دارالکتب االس ار نمونههتفتش،  1966گقان، ی، ناصق و دیقاز یااکار  .11
 مقاله ها

دگرا  ااا  یراز د یت اسررر ایرو نلش آن در اخ پ و تقب یآاوز تبقم»ش،  1931احمردیران، اکق ،  .11
 .1ار  ، سال سو ، امنرمه علویپژ هش، «یتل

ال ، سررفصاالبرمه قبتاار ، «تاریا و فلسررهه تاریا )در ن ج الب غه »ش،  1911داوری اردکانی، رضررا،  .11
 .13 ار  اشج، ام

یخ د فصلبرمه ترا ، «سرنجی و اعیاراناسیتلبیق تاریخی؛ ااکان»ش،  1931واد، اایقی، جسرلیمانی .19

 .1ار  ، سال  انزدهج، امدر آینه   وهش اسالم
، سال پژ هشبرمه معراف قرآن ، «الب غهآاوزی در ن جتبقم و تبقم»ش،  1913صردری، جمشید،  .11

 .1ار  اول، ام



 

  53 

 نییتب
ت

عبر
وز 

آم
 ی

ور 
مح

با 
ی

 ت
آس

ه و 
الغ

 الب
هج

ن
ی

ب
اس

شن
 ی

 یهاقیتطب
 یخیتار 

53 

فصااالبارمه قوزه   ، «الب غرهتبقم و تقبیرت در ققآن و ن ج»ش،  1911، احمردرضرررا، الرد قرائمی .13

 .11ار  ، سال هشتج، امدانشگره
 ،فصلبرمه پژ هش   اندیشه، «آاوزیابانی و آثار تقبیتی تبقم»ش،  1931ایقارا  جعهقی، ابقاهیج،  .16

  .11ار  سال هشتج، ام
 

http://ensani.ir/fa/article/author/25765
http://ensani.ir/fa/article/author/25765
http://ensani.ir/fa/article/author/25765


 

54 

 
 
 
 


