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  هالبلاغنهج دگاهیاز د یخیمتعارض تار یتهارکنقش شبهه در ح
 *** پور اصل نیاعظم حس /**انسبیعل نیاءالدیض دیس /*یبنادکوک یمیمحمود کر

 2/8/99تاریخ پذیرش:                         8/2/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
باریخی خود، بحت بث یر عوامل مختلف، همواره دو مسااایر  ها با حرکتزندگی انساااان

، پیوساااته جز الینفک دن بوده اساااتا مسااایر بنازعای که متناقض را پیموده، به گونه

شودا با بررسی هماهن  با حرکت پیامبران الهی و مسایری که عامل انحراب از دن می

را که « شاابهه»خی، برای بحلیل بعارضااا  باری شااود، علیالبالغه دیده میدر نهج

دهی به در منظومه فکری ایشاان، ششاباهت باطل به حقا اسات، عامل مشترن شکل

کنندا نوشاته حاضار با مبنا قرار دادن موضوع مورد بضاادهای صاور  گرفته،  کر می

حرکت باریخ  دربار  بحلیلی، ابتدا دیدگاه امام-نظر و با اسااتفاده از روش بوصاایفی

ر را بر پایه شبهه مورد بحلیل قرار داده استا نتایج بدست را جساتجو و سپس این مسی

که: حضااار ، باریخ را دارای حرکت فراز و فرود علت مدار که در مؤید دن اسااات دماده 

کنند و برای دن مسااایرهایی خاو بر اسااااس ارببام با اختیار انساااان اسااات،  کر می

زی انگیان، فتنههای نفسااانی، وساااوس شاایطانی، بساالط زورمدار بمایال  و خواسااته

سازی واقعیتها کشند که به علت پوشاندن حقایق و وارونهنمایان وااا  به بصویر میعالم

 اشودبرای جامعه انسانی، در موارد متعددی حرکت متضاد باریخی طی می

 واژگان کلیدی
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 طرح مسأله: (1
دهی درسرررت زندگی بشرررقی الابق فلقم انسرررانی، در تمد  اوارد، و ج ت به رغج ت ش  یاابقان

ق  یماید یا در ادااه اسررریتاریا زندگی او، اسررریقی اتناقض با آننه اهدار واالی اولیای ال ی اسرررت، ای
ارود. به این اه و  که هقگا  انبیاء و بقگزیدگان خداوند، اسریق جدا اد  تاریا از ادیان را دچار انحقار ای

ن نرد، برار دیگق در همان دوران یا دوران نزدیک به آن، کننرد و اسررریقی وی   در بقابق آن ای د ایاصررر
آید. تلت اصرررلی و دلیل حلیلی بقای انرد،  یش ایحقکتی اتعرار  و اتنراقض برا آننره آنران اراد  کقد 

به تنوان انسرررانی  تحلیل این تعارضرررام تاریخی، نیازاند بازنگقی از دیدگا  بزرگان دین اسرررت و تلی
الب غه به تنوان انبعی خاص در تحلیل اوضرروتام، نگاهی وی   به تعارضررام  یش آاد  بقجسررته و ن ج

 کند.دارد و تاریا و اوضوتام تاریخی را بقرسی ای
گق اسررررت؛ رویکقدی کرره ترراریا را نگق و تحلیررلجو، ک نبرره ترراریا رویکقدی تلررت نگقش تلی

را در چ ارچوب قوانین، سرررنن و بق  ایه بیند و آنرا ایقوانین و سرررنن حاکج بق آن داند وای زند  ای دید 
  از دیدگا  ن ج الب غه، تاریا  دید  43: 1332ارناسرد.)دلشاد،ی گذرآاوزی ایی آزاد انسران ا اایهاراد 

وان آن به تن ها اعقفی و ازای بقای کسررب تجقبه و احیاگق افقاد و جااعهارزاررمند، انبع اررناخت، وسرریله
  تاریا در این کتاب بق اصررولی اسررتوار 23: 1332آینه صررار و  ندآاوز با اخ ص، یاد اررد  اسررت".)وفا، 

اود. حقکتی که در آن بخشری در حقکت آن ایاسرت و اسرباب و تلل اتعددی، تاال ایسرتایی و سرقتت
در حقکت  یشقفت و گا  رو به افولتاریا بشرقیت، دارای آغاز و  ایانی است و در اسیق سینوسی، گا  رو به  

 رسد.به تکاال خود ای است و در ن ایت با ظ ور ا دی اوتود
گاهانه و هدفمند اورد توجه ققار  همننین بق  ایه سرخنان آن حضقم، احقک ای تاریا، با رویکقدی آ

له تلت به راب گقفته و تصرررادر و جبق تاریخی در اتتلاد تلوی جایی ندارد و در رویدادهای تاریخی، اعتلد
ای که ایشرران در تحلیل حقکت تاریخی خود، ا متقین تاالی که انسرران را در و اعلولی هسررتنند. به گونه

اش، حقکت ای رو به جلو یا تلب را رقج زد  اسرررت و در طول تراریا، برا گرذر از آن یرا گقفتار در دا   ینید 
  ایشرران در بیان 33کنند. )خلبه ه ذکق اینماید را تبارم از  ارربتماای حقکام تاریخی بشررقیت، رخ ای

خود از یک سررو، اواج ه تماای انسرران ا را چه به تنوان ولی خدا و چه به تنوان داررمن ال ی با این  دید  
کی یشررره در تار ین اندیلیاررروند جان ای دوسرررتان خدا به نور دانند و از سررروی دیگق اتذکق ایقلعی ای

ه خوانند. دتوتی کله آن، اقداان را به گمقاهی فقا اییدا به وساروند ولی دامنان خت اییارب ام، هدا
گا  گذارد. از دید تاال گمقاهی انسرران ا از را  حق اررد  و بدین وسرریله تأثیق  خود را در تاریا بشررقیت ای
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حظه اود. در لحظه لنماید، در هق اقایلی  دیدار ایایشران، ارب ه در اوارد اتعدد زندگی انسانی رخ ای
 های اتعددیکند و جلو او حضور دارد و هق بار به صورتی خاص همقا  با حقکت تاریخی ظ ور ای زندگی

 از آن در تغییق اسیق تاریا نمایان اد  است.
د  است الب غه، بقرسی اتاریا و فلسرهه تاریا، از اوضروتاتی است که در چندین انبع از دیدگا  ن ج

یار" الب غه؛ الالعه اوردی جبق و اختسری فلسهه نظقی تاریا در ن جتوان از الاالتی با تنوان: "بقر که ای
  نا  بقد که با تکیه بق 133۷نوارررته حسرررینی اررریقوانی و همکاران )  وهش های اتتلادی ک ای، ب ار 

 قدازد و نیز از "بقرسررری تأثیق اخ پ در ای فلسرررهه نظقی تاریا به بقرسررری جبق و اختیار از دیدگا  تلی
لب غه، االب غه" به نگارش سعیدی و جعهقی )فصلنااه   وهشنااه ن جی تاریا با نگا  بق ن جفلسرهه نظق 

دهررد؛ الب غرره اورد اررداقرره ققار ایتوان یرراد کقد کرره ترراریا را از انظق اخ قی بق  ررایره ن ج  ای33 راییز 
وانی )رساله غه"، اثق حسینی ایق الب ها و کتاب ا در این اوضو  نیز تبارتند از: "فلسهه تاریا در ن جرسراله

الب غه" نواررته اوسرروی ) ایان   و "بقرسرری تاریا و فلسررهه تاریا در ن ج3۷دکتقی دانشررگا  اازندران، تیق 
ند؛ ا  که به صرورم کلی به بقرسری اوضو  تاریا و فلسهه آن اقدا  کقد 34نااه ارارد دانشرگا  لقسرتان، 

  ، بحث و 13۶2یعلوب جعهقی )دفتق نشرررق فقهنگ اسررر ای،  الب غه" به قلجکتاب "بینش تاریخی ن ج
 الب غه است.هایی از آن در ن جآاوزی تاریا و ارائه نمونهتبقم دربارۀبقرسی 

الب غه، تلت اصلی اوانع اوجود در اسیق حقکت   وهش حاضرق، درصدد است با ابنا ققار دادن ن ج
بقرسررری کند و  تأثیق ارررب ام را در حقکت تاریا از دیدگا  تلیتعالی انسررران را اورد اداقه ققار دهد و 

ت. نگاهی نگق آن اسرررتهاوم آن با دیگق تألیهام به نگارش درآاد  بق اسررراس این انبع، نگا  جدید و جزئی
اابقان بقجسته های  یکه از یک سرو تحلیلی است بق تعلیل ابارزام صورم گقفته با اجاهدت ا و جانهشانی

فام گسرررتقد   دید آاد  در این حقکت و از سررروی دیگق اعقفتی اسرررت بق تلت وقو  اینگونه ال ی و انحقا
 آن ا. دربارۀاندیشی حواد  بقای چار 

 البالغهحرکت تاریخ در نهج (2
براور بره حقکرت تراریا یرا ترد   رذیقش آن، اقهون نو  نگا  به قانونمندی آن اسرررت به این اعنا که: 

ه و اندی حقکت تاریا را اسررلج گقفتاند، قانونارای ادل خاصری دانسررتهدانشرمندانی که حقکت تاریا را د
لیلت بق اند، در حبینی  نداارررتهدر الرابرل، بقخی کسرررانی کره حقکرت تراریا را اتهراقی و غیققرابرل  یش

بام اندی تاریا را در الا  اثاند. دسرته سوای نیز قانوناندی حقکت جااعه و تاریا، ا ق بل ن زد قانون
؛ 12۷-31: 133۷؛ سرررلیمررانی، 2۶و  2۷: 13۶1انررد )نررک: ریمون، شرررار غیق امکن ارررمقد و اکت
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  221ر213، 13۶1کوب، ؛ زرین13ر  11: 1331اجت دی، 
از این ج ت باید یادآور ارد، در فلسهه نظقی تاریا از ج ت اینکه حقکت و سیق تحول تاریا به تنوان  

ود دو گونه کلی از حقکت تاریا اتهاپ نظق وج دربارۀ، یک هویت اسرتلل و قائج به ذام چگونه تحلیل اود
ه « حقکرت دوری»و « حقکرت جوهقی»دارد:  و آننره ادوار تراریخی را بره تنوان یکی از ابراحث اورد توج 

ن یک را به تنوادهد، در اجمو  بقخاسررته از نگقارری به تاریا اسررت که آنفلسررهه نظقی تاریا اررکل ای
 قفته است و بقای رسیدن به الصود ن ایی باید اقاحلی را طی کند.کل دارای اسیق و هدر در نظق گ

عد کند بای ارررقو  ایگوید تاریا همیشررره حقکت خود را از نللهحقکرت دوری تاریا: این نظقیه ای
گوینرد: ابتردا توحش اسرررت. در توحش، فکق و فقهنگ و تمدن دواقتبره بقای گقدد بره همران نللره. ای

آید. بعد حی هسرررت. در اثق این حرالرت توحش، قدرم اجتماتی به وجود اینیسرررت ولی اراد  و قردرم رو
آورد، بعرد کره تمردن و فقهنرگ بره وجود آاد، به تدریج افکار خیلی تالی و قردرم، تمردنی را بره وجود ای

اش کاسته ای اود و تا حد آید و هقچه که بشرق در تمدن و فقهنگ باالتق بقود، از اراد ظقیف به وجود ای
و  کندی حاکمه را[ سررسررت ایزدگی، افقاد را ]خصرروصررا  طبلهاررود و این نعمتزد  اینیز نعمت زیادی

 اود جای دیگق ظ ور کند و این ا را بکلی انلق همین انجق به یك سرلسرله انل بام یا انجق به این ای
  11-43: 1343بی، نماید و از بین ببقد.)نک: تاین

ارررود و همانند حقکت اف ک و کی ان، حقکت تاریا اریا، قائل نمینگا  دوری، آغاز و انجاای بقای ت
ای که طلو  و غقوب خوراررید و آاد و ارد روز و اررب و در  ی هج ارود. به گونهآغاز تللی اینیز ااقی بی

ورد آآادن فصرررول در  ی یکدیگق و تغییقام تکقاری طبیعت، همگی این ذهنیت را در انسررران به وجود ای
: 1314و  والرد،  13۷-11۷: 13۷1ی جز همین حقکت رای دوری نیسرررت.)نک: الیاد ، کره تراریا چیز

1۷-1۶  
ارند دحقکت خلی تاریا: بق اسراس فلسهه خلی تاریا، ج ان، هستی، خللت و آدای، آغاز و انجاای

و اء کنند. در این رهیافت، تاریا ابدو اسریقی تکاالی را از ابدایی اعلو  به سوی الصدی اع ود طی ای
اعادی دارد و  یوسرررته در حقکت و اسرررتمقار اسرررت. نگا  خلی به تاریا که در  ی بلوغ فکقی انسررران ا در 
الایسرره با ت ود قبلی حیام آن ا حاصررل اررد  اسررت، بقای تاریا و خط سرریق حقکت و تحول آن، غایت و 

گل ایش دارد. ه یماید و به اجبار یا اختیار بدان سرررمت گق هدفی بزر  قائل اسرررت که بدان سررروی ر  ای
 ارتبا اررماری از حواد  بیادتی اسررت، تاریا به سرروی هدر خاصرری در حقکت اسررت و تن ا، انبو  بی

واری نیسرت. وی اعتلد است که سیق ج ان و انسان تابع قانون خاصی است و حواد  آن به اکل زنجیق 
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   12۷-121: 133۷به هج  یوسته است.)زاانی،
تاریا انلبق با فلسهه خلی است، زیقا ااا  دارای نگقش توحیدی  حقکت دربارۀ تلینگقش ااا 

تقین اتتلادام آنان، اتتلاد راسا به آغاز و ن ایِت توحیدی دهند  را  انبیاء هسرتند که یکی از تمد و ادااه
کید ای  ق از تدل در تالج تأ الب غه  ایان حقکت تاریا نیز تکاالی اسرررت و بق جااعهخللت اسرررت. در ن ج

اود که بق این نکته ااار  ای 14۶کند که بق تنصرق خ فت ال ی در زاین تکیه اد  است. در حکمتای
حق خالی نیست، گقچه حجت ال ی گاهی خدا و حجت بق اساس سنت قلعی ال ی، زاین از وجود خلیهه

و   ان بود کند که از نظقها  نکنند، گاهی اررقایط ایجاب ایآاررکار اسررت و همگان حضررور او را درک ای
اقد  بره طور اسرررتلیج از درک احضرررق او احقو  براارررند. در ادااه ک  ، سررریق حقکت تاریا از دیدگا  

کند که در ن ایت با ظ ور حضقم ا دی)   و  ایان تاریا به گستقش تدل الب غه حقکتی را بیان این ج
کل دارای آغاز و  ایان در نظق  گیقد و تاریا را به تنوان یکانجرااد و تکاال تاریا صرررورم ایج رانی ای

 گیقند که بقای رسیدن به  ایان خود باید اقاحلی را طی کند.ای
الب غره، آنقا تبرارم از )حقکت  دید  در احیط خود در گذر بقخی نیز در تعقیف تراریا بق اسررراس ن ج

ست که تاریا   و ااهد ا ال بق این دیدگا  سخن حضقم ا۶: 1331الدین، )ارمسکنندزاان  تعقیف ای
ای د، بگونهداننای به نلله دیگق و  ویش از نسرلی به نسل دیگق ایانسران ا را دارای حقکت و گذر از نلله

ا ش روی اما و اق  در  شت سق، اما ر یاات  یق»ایسرتد. آنجا که فقاودند: گا  از حقکت باز نمیکه هیچ
ن دارد ی  ااار  به ا21خلبه«)ندیدن امایانتظار رس د. همانا آنان که رفتند درید تا بقسیراند سربکبار اوای

و  اندش آن در حقکت بود یشررا یت، در حکج قافله واحدی اسررت که گقوهی در  یکه اجموته ج ان بشررق 
به  ز بزر یکنند و بقای رستاخق را طی اییك اسریاند و همه، ن قافلهیگقوهی در وسرط و گقوهی در آخق ا

  2/13 ،1331اوند)اکار ،هج الحق ای
ه یکنند: آثار و اتمال روزگار اررباررویج که اظ ار ای، با این اسررأله اواجه ای11۶همننانکه در ک   

ك زاان، اوجب ین اعنا که آننه در یگق و آننه در آخق آن خواهد گذاررت، همانند آغاز آن اسررت، بدیکدی
وال روزگار رسد و احان اییز به  ایاود با سپقی ادن آن زاان، رونق و آبادانی آن نی اییآبادانی و ارکوفا

 گقدد.ك قانون سپقی اییگونه و بق نیوسته بدی 
م کنند: " س اررما، ای بندگان خدا، تبق توضریح این بیانام، سرخنان دیگق ایشران اسرت که ابقاز ای

یاد ابقید  زگیقید و اوضرا  و احوالی را که هنوز  دران و بقادرانتان را گقوگان دارد و درگیق  اسخگویی آنند، ا
ها و که به جان خویشرج سروگند، ایان اما و آن ا روزگار چندانی نگذاته است و ایان این و آن نسل، سد 
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  33اید.")خلبه اید، چندان دور نشد ها فاصله نیهکند  است و از روزی که در صلب آنان بود هزار 
اارررار  به تکقار حقکت تاریا در همه ادوار و نسرررل ا و سرررنت جاری ال ی در  ،این سرررخنان ااا 

ای بقای قوا  سلوک انسانی و اص د ، حقکت تاریا را وسیلهالمؤانینگذارتگان و آیندگان است. اایق 
کننررد و این اصررر حی اسررررت کرره جز بررا اصررر د افقاد جررااعرره یررا ااررت، امکن نمی جوااع اتخرراذ ای

  1۶: 1431اود.)حسنی،
گیقی کلی بق این سررخن اینسررت که این حقکت، تابع قوانین و سررنن حاکج بق هسررتی اسررت و نتیجه

اجتماتام انسرانی در بسرتق زاان و احیط، تحت حاکمیت این قوانین و سنن و بق اساس اراد  آزاد انسانی 
  211: 1331عهقی،ای به اقتبه دیگقند.)جدر تحول و دگقگونی و ادن از حالتی به حالت دیگق و از اقتبه

 البالغهبررسی محرک تاریخ در نهج (1
زند، اندیشررمندان و ف سررهه را بق آن دااررته بقد و حواد  را رقج ایاینکه چه تاالی، تاریا را  یش ای

ای هکه در  ی  اسرخی بقای آن باارند، بنابقاین اکتب ای فلسرهی بقای  اسخگویی به این سوال با نظقگا 
دهند ااا آننه در این ایان باید ادنظق برا چرارچوب نظقی خود ارائه ای اختلف،  راسرررخ رای اتنراسرررب

اود. ت اه طباطبایی بق  ایه آیام هایی اسرت که در این نظقیام اشراهد  ایداارت، تهاوم و همسرانی
: 1333و نک تبدالل ی،  2/13۶: 1333داند)طباطبایی، ققآن، انبیرای ال ی را تراارل احقک تاریا ای

های تاریخی را احقک تاریا ذکق صررحنۀدر، هدف ای بافضرریلت، نسرربت به فعالیت ای   و صرر121-121
  از دیدگا  ت اه جعهقی، سرره تاال از تواال؛ خدا، انسرران و آننه اهید به 21۶، 1331کند. )صرردر،ای

 های اولیه و ثانویه و هویت اصررلی وتقین تواال احقک و ایجادکنند  کیهیتحال انسرران اسررت، اسرراسرری
ادهاسرت، بلیه تواالی که هقیک به تنوان تاال احقک تاریا القد ارد  است، اقبو  به بعدی از روید

 ذیقی تاریا را به هق یک یا چند تاال از آن تواال نسرربت توان حقکت و اررکلابعاد انسرران اسررت و نمی
  133و  ۷1: 13۶3تبقیزی، داد.")جعهقی

ا  غه، تواال زیق بیشرررتقین تأثیق را در حقکت تاریالبارررود، از دیدگا  ن جبا بقرسررری بیشرررتق دید  ای
ل حق  و باط»فقاایند: کشرراکش حق و باطل و یاری کقدن حق: چنانکه ایشرران در این بار  ای -1دارند: 

قباز ی، از دستیقوز اود، جای اگهتی نیکارند و بقای هق کدا  طقفدارانی اسرت، اگق باطل  یشره در  یهم
هاپ اییحق اندکند، چه بسرررا روزی فقاوان گقدند و  ن بود  و اگق طقفداران یچن ا کمتق ات  افتد قوز اررروند اا 

 ، به این اه و  که کشررراکش حق و باطل، هموار  در طول زاان ای 1۷)خلبه « ز رفتره براز گقددیکره چ
به  نمودند تا اسیق تاریااتوالی وجود داارته و فقسرتادگان ال ی اقد  را به سروی حق تقغیب و دتوم ای
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سررمت تعالی  یش رود و اانع از سررلو  ارروند. در همین راسررتا یاری کقدن حق از سرروی اقد  جااعه نیز 
طقفداران حق را اخاطب  211در خلبه  اصررل ا ج و تاثیقگذاری در حقکت تاریا اسررت. چنانکه ااا 

و از ااکانام کمتقی خواهد که هقگز از این ج ت که احیانا  در اقلیت ققار دارند دهنرد و از آن را ایققار ای
 بقخوردارند، وحشت نکنند و دچار یأس و نااایدی نشوند و نلش خود را تغییق حقکت اسیق تاریا ایها کنند.

ود و تقین نلشرر ا را در اصرر د و ب ببع ت  یاابقان: انلبق با تهکق اسرر ای،  یاابقان اسرراسرری -2
او خدایی اسرررت که دنیا را اسرررکن »قاایند: فتأثیق آن ای دربارۀنیز  اند. تلی یشرررقفت جوااع داارررته

انند و از گونه که هست بشناساخلوقام بقگزید و  یاابقان خود را به هدایت جن و انس فقسرتاد تا دنیا را آن
زیان ای دنیا بق حذر دارند و با القد کقدن ا ل ا، تیوب دنیا قسرتی را نشان دهند و آننه را که اایه تبقم 

ق دهنرد؛ از  هرا، از ح ل و حقا  و آننره را کره خرداوند بقای بندگان هرا و بیمراریتنردرسرررتیاسرررت، ترذک 
ج آااد  کقد  که وسرریله کقاات یااطاتت سررلو  و  سررتی اسررت، بازگو  کنند  و نافقاان، از ب شررت و ج ن 
  133خلبه «.)نمایند

یلتی بنا  قی را حلها در جوااع بشرررالب غه احقک تاریا و انگیق   یدایش دگقگونیبقخی بق  رایره ن ج
داننرد کره در کرل جقیرانام تاریا، حاکمیت دارد و  یدایش و زوال تمدن ا و ظ ور و ای« ال یسرررنت رای»

ها و هقگونه تحول و تلوری که در زندگی انسران ا در سیلق  سنت ای خداوند است.)جعهقی سرلو  جااعه
،13۶2 ،111  

دهند و در ج ان را بق  ایه سنت ال ی ققار ایقوا   توضریح این اللب اینگونه اسرت که ااا  تلی
و بدان که ج ان بق  ای نماند  جز بق سررنتی که خدا کار آنقا »نویسررند: خلاب به فقزند خویش ای 31نااه 

به این اه و  که سررنت ای ال ی روارر ا و قوانینی هسررتند که «. بق آن راند  که یا نعمت اسررت و یا ابت ء
کند و غهلت اقد  از قوانین تحول اجتماتی و راز ا بق اسررراس آن تدبیق و ادار  ایخرداوند ااور تالج و آد  ر 

 سلو  یا تقوج تمدن ا، نتایج سوء به دنبال خواهد داات. 
ای خود ههای ال ی به این است که هقگا  جااعه انسانی، ااکانام و توانایینتیجه آنکه بازگشت سنت

-یاابقان تعیین اد  است، ققار دهد و خود را با تالج هستی که را در اسریقی که از جانب خدا و بوسریله  
انلبق سرررازد و بین خود و اراد  ال ی، رابله ایجابی بقققار کند و  -خوا  ناخوا  در بقابق خدا خضرررو  دارد

ی با اراد  ایابد. در الابل، اگق جااعهکند و قابلیت بلا ایاسروولیت خود را در بقابق حق بشناسد، صعود ای
ال ی، رابله سرلبی داارته بااد و ااکانام خود را نه در را  رسیدن به تکاال انسانی، بلکه در را  هوس ای 

ای دیق یا زود تاوان این انحقار از اسیق حق را خواهد داد و دچار سقنواتی زودگذر ققار بدهد، چنین جااعه
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  114-112: 13۶2تبقیزی، او  خواهد اد.)نک: جعهقی
لی تاال اص -که در ققآن کقیج نیز به صقاحت و اتعدد، بیان اد  است-های ال ی سنتاز این روی 

گونه های ال ی اسررت، هماناحقک تاریا اسررت. بق این اسرراس، بع ت  یاابقان نیز به تنوان یکی از سررنت
ها در طقفداری از حق یا باطل نیز سرررنت دیگقی اسرررت که که کشررراکش حق و باطل و آزاایش انسررران

 یاابقان یا جانشرررینان خاص یا تا  آنان، رهبقان حق بود  و اررریاطین انسررری نیز رهبقی باطل را اعموال 
ق و های دیگها بق اساس اختیار خود، روابلی که با خدا، انساندار بود  اسرت. بق این اسراس، انسرانت د 

ت اراد  وند این اسرربقند و سررنت خداهای ال ی تاریا را به  یش ایاخلوقام طبیعی دارند، در قالب سررنت
سررازند و انسرران ا هسررتند که تاریا را ای انسرران ا در تغییق تاریا تأثیقگذار بااررد و در نگقش ااا  تلی

اشرریت ای ال ی اتقادر با جبق تاریا نیسررت بلکه انسرران ا تحت سرریلق  و سررنت ای ال ی دارای اختیار و 
بینی و اخ قیام نیک و بد اسررریق حقکت ج ان توانند با اختیار وآزادی در طول اراد  ال ی هسرررتند و ای

 تاریا را دگقگون سازند.

 البالغهمسیر حرکت تاریخ از منظر نهج (4
خورد. در واقع انسرران، جااعه انسررانی و تاریا او در ارتبا  با سررقاررت تاریا با فلقم انسرران گق  ای

، نش، به تبع آفقینند  آنارناسری اس ای، هدر از آفقیاروند و در ج انارناسری درنظق گقفته ایج ان
الب غه، به تصرررادر و جبق نیز در ن ج   ااا  تلی2/113: 133۶کمرال احض اسرررت.)طبراطبایی،

تراریخی اتتلادی ندارند و اعتلد به رابله تلی  و اعلولی در حواد  و رویدادهای تاریا هسرررتند. به طوری 
ت، بلکه خود، خود تاریا و سازند  آن اراد  نیسر، یک ققبانی بیکه انسران در بینش فلسرهی ااا  تلی

 های ال ی به را  خیق و سعادم رهنمون اود.تواند در   نای قضا و قدر و سنتاست و ای
ای آفقید  ارررد  که ااکان دریافت حلایق از حال  یشرررینیان و الب غه، به گونهانسررران در نگرا  ن ج

های خللت که در صرررورم توجه به توانایی ، به این اه و  21رهیرافرت بره آینردگران را داراسرررت )خلبه 
ای اتهاوم از آننه در طول سرررالیان اتمادی از ابتدای خلهت وجودی، زنردگی تراریخی انسررران ا به گونه

 گقفت. دید آاد ، اکل ای آد 
آید، همان نیسرررت که به نظق اقد  اعمولی ای "دنیا و زندگی، اق  و تاریا و حواد  در نگا  تلی

این ا در نظق آن بزر ، آیینه حق اسررت و اگق در آن، حق را ببینند، آن ارریء، حکج آاوزگار  یدا بلکه همه 
  اهراهیمی ا ل دنیا و زندگی، بسرررته به اینکه در چه نسررربتی وارد 111:133۶اردکرانی، کنرد" )داوریای

 : دکنند؛ ااهد ا ال بق این اللب، سخن حضقم است که فقاودناوند، اعنای اتهاوم  یدا ای
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د و یدیاررند و اییدیتقسررد و اییبا بودید، نااررکیدیددند اگق اررما اییآننه را که اقدگان د»
ها ك اسررت که  قد ید  اسررت و نزدید ولی آننه آن ا اشرراهد  کقدند بق اررما  وارریبقدفقاان ای

رید، فقادا اند و اگق گوشفقوافتد. راسرتی را که اگق دید  بگشرایید، حلیلت را در نگاهتان نشاند 
 «اند.اند و اگق هدایت را  ذیقا باارررید، ارررما را رهنمود حلرایق الز  را در گوارررتان فقو خواند 

  21)خلبه
ابنای سخن ایشان این است که حقکت تاریخی انسان ا، اسیقهای انحقافی بسیاری، خارج از اوون 

اریا ، با این توضرریح که تانسررانی را  یمود  و در نگا  ایشرران به ورطه حیقم و سررقگقدانی دچار اررد  اسررت
قی و یابیج که بق اثق انحقافام اخ گقایی اسررت و اقوا  زیادی را ایگقایی و باطلابین حوادثی املو از حق

بخش اررکسررت خورد  و یا نابود ارردند و چه بسرریار زااادارانی که بق اثق اتقا  از اسرریق دین ای تعالی
و  کشاندند.  س در این ایان انسان ا با اراد  و اختیار ضرعف اخ قی، الت و قو  خود را به اصرائب و سل

تا، کنند و در این راسخود و بق اسراس اتتلادام و الااع خویش یکی از دو اسیق حق و باطل را  یقوی ای
وی حضررقم ر آورند. از اینسررازند یا تغییق جدیدی در تاریا بوجود ایارروند که اسرریق تاریا را ایتاالی ای
خود را  هاییافتند، دااررتهاگق انسرران ا، دانایی به حلیلت تالج، همنون خود ایشرران ای اررونداتذکق ای

چیز کس و هیچاتتنا به هیچسررراخت، بیی همت ایرها کقد  و هق یک از آنان، خویشرررتن خود را وج ه
اند.  دیگق ولی تماای این یادآوری ا به فقااواررری سرررپقد  ارررد  و اک ق انسررران ا به ورطه سرررقگقدانی افتاد

روی باید گهت، تاریا در نگا  حضرررقم در حقکتی که دارد، تلیقغج ت ش انبیا و   از این11۷)نرک:خلبره
اولیاء ال ی به تلت تد  تمایل اقد  به راهبقد حلایق و همقاهی با ایشرران، اسرریقی با وی گی ای خاص و 

 در اوارد اتعددی اتضاد با این اهدار واال را  یمود  است.

 ر حرکت تاریخنقش شبهه د (5
که اررب ه به یفقاایند: به درسررتاررب ه و وجه تسررمیه آن ای دربارۀ، اایقالمؤانین 33در خلبه 

بها َبهيو إّنا  ما »ه است: یقا که ارب ه، به حق در ااد   و صرورم اربیارب ه نا  ن اد  ارد، ز  ا أل ا  ِ الشا
لت ااوری ینویسد: در حلاین ک   حضقم ای دربارۀ تلیک   دربارۀنویسرند   یا  ااا  «. ُهیمبُ الحقا 

ی اسررت »سررت: ید، از سرره حال خارج نیآش اییکه در زندگی فقدی و اجتماتی بقای انسرران   گاهی حل 
د که نه اانند قسج نخست است و نه قسج دو  یآش اییولی اواردی  « ... و گا  باطلی است روان آاکار

ا ی  ب اقدین  واررش بقای فق یکنند و از همحق تقضرره ای ی اسررت که اللب باطلی را در لباسیو آن جا
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 تأثیق این  دید  در طول تاریا دربارۀاررود. در ادااه، این نویسررند  اسرراس اسررتهاد  ایهای بیاسررتدالل
ن اشررکل بود  و هسررت، بلکه با یافزاید: اشررکل بزر  جوااع بشررقی در گذاررته و ااقوز، همبشررقی ای

و  و اری از الاصررد ارریج که بسررینیبدا کقد  اسررت، چنانکه ااقوز ایین اعنا گسررتقش  یگذاررت زاان، ا
های حلوپ بشررق و دفا  از آزادی انسرران و حهم ق  واررشیهای ظالمانه را ز ییجواهدار باطل و سررلله

  41۷، 2: 1331کنند. )نک:اکار ، قانون و نظج و ثبام و صلح ج انی تملی ای
ها چون روی آورد، باطل را به صررورم حق  آراید ر: "همانا، فتنهاررود ااا  با اظ ادر بیان دیگق دید  ای

ها،  ، ارررباهت حق به باطل را از وی گی فتنه33و چون  شرررت کند، حلیلت چنانکه هسرررت نماید" )خلبه
دهنرد که: تلت تد   یقایش باطل از حق، آایختگی آن با اعقفی کقد  و در یرک بیران دیگق توضررریح ای

ا ااند و اگق حق از باطل جدد  نمییارد، بق طالبان حق  واحق اخلو  نمی حق اسرت،  س اگق باطل با
ا قسررمتی از حق  و قسررمتی از باطل را اییگقدگشررت، زبان داررمنان قلع ایو خالا ای د و به قنیگد اا 

  11زند.)خلبهیآاهج ای
باطل است و  حق با ختنیتازان تناز  در بلا، در آاکهی یبکار یفق  ین ابنایتق یبه این اه و  که اسراس

 شیارررد، از ققن ا  یآن صرررقر و اسرررت لك ا یان حق و اجقای ا و اواد، در را  بیون آن انقژ یلیك ایاگق 
، همه و وحشت یگانگیاز خودب یاااقوز که اجموته یایدن یگشت و واقعا بجایاا اقو  ا یا انسانیتار 

ج یاتدا یائی قستان خود احور است، دنقدرم یو زورگوئ یآداکش یاسلحه یهااز همه و انبارها و کارگا 
ج به یلتسررر یو صرررنعت یام تلمیخاطق و تققت آرااشیگق در ن ایکدیدر کمال احبت، با  ییکره انسررران ا
  11۶: 131۶تبقیزی، کقدند.)جعهقییا یانسان زندگ

ن ا» کنند، با تبارم:ک   حضقم در خلبه قاصعه که در آن تعصب اقداان زاان خود را اذات ای
ت یچ کس را نیان نظق دوختج، هیدر اتمال و رفتار ج ان ب ورزد، جزیچ دربارۀافتج که بدون تل  با  زی تعصرر 

گراهران را بهق یدل   نیز 132خلبه «) ان نهوذ کند.یا بقهرانی آورد که در تلل سرررهیربرد و یلی کره برا آن نراآ
بقاهین نهوذ ذیق در تلل نابخقدان  آایز یادهی تماای اتمال انسررران ا در طول تاریا را دالیل خدتهج رت

ساند که آن ا با ر جه اییا گذاتگان و اقوا  ااقوز، ایشان را به  نتینکه توجه در تار یکنند. اارار  به اذکق ای
ک سلسله یدن به یجه رسریلوحان و در نت ان و سراد یا نهوذ در افکار سرهیلت بق جاه ن و ی واراندن حل

  412-444/ 1331:۶اند. )نک: اکار ، د رسید انافع اادی به هدر دلخوا  خو
بق این اسررراس و با توجه به دیدگا  تلوی، ارررب ه، در  وارررش حق و با اختهاء حلایق، باتث انحقار، 

ها به باطل ارررد  و اوجب تن ایی اولیای ال ی و رهبقان گقدید و حقکت تاریا را از ک ی و گقایش انسررران
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وی از حق، ر ای که انسان ا با  ندار دنبالهشقیت گقدید  است. به گونهاسریق انسانی بازدااته و اانع کمال ب
ی انتهییدر ورطه باطل افتادند، حلایق را گج کقدند و تاال فتنه ارردند؛ چه اگق زا بود،  نه اررب ه بلور کل 

ااند. د  نمییداد و بل ن آن بق وی  واا ایین سعی و کواش، فساد آن را تشخیطلب با کمتق لتیحل
بق کنار  ختگی با حقیاود که باطل از آاد  ااند ، اعلو  اییا باطل بق جستجوگق  وایچون تشرخ حال

ااتی که اهل یختگی اوجب ااررتبا  و  ین آاینبود  اسررت و هم قوی از باطل اررد  اسررت. در حلیلت الد 
جه آن حق ی، نتحی آورد  اد  باادیب صحیآورند، اگق تما  آن ا حق باارد و به تقتل اییباطل در اقااه دل

جه آن یخته است، نتیسرتد ولی چون الداام آایاخواهد بود و زبان اخالهان از لجاجت و اخالهت باز ای
قاهی و ل گمید و آن ا بدلینمابا اییقون از کتاب خدا در چشررج انسرران ا ز یهای باررود که دسررتور العملای

خدا  کوکاری از جانبیبق خ ر کسانی که ندهند، ا نمییناك، حق را از باطل تشرخقوی از ااور ارب هی 
ر اررد  اسررت، یبقا ان را اررناك دسررتکی ااور اررب هیعنی افقادی که للف خداوند در تار یشرران از قبل الق 

 ت رهنمون اد  است.یا حق از باطل به روانی هدایگقفته و آن ا را در ج ت تشخ

 دهی آنهاعوامل مؤثر بر حرکت تاریخ و نقش شبهه در شکل (6
اوارد  وقهه  یاابقان درهای بیالب غه، حقکت تاریا در تعار  با اجاهدت ا و ت شقرسرری در ن جبا ب

 گیقد، ادااه الالب تحلیل بقرسی نلش اب ه در تماای این اوارد حقکت تاریخی است:زیق اکل ای

 4تأثیر دنیا در حرکت تاریخ 6-1

نلش دنیا را به صررورم  اولیای ال ی، تلیبق  ایه تحقیف صررورم گقفته در تاریا و تلابل با ت ش 
یماید،  دهند و توضیح این اللب اینگونه است: اسیقی که تاریا ایبقجسرته و خاص اورد توجه ققار ای

ها، آرزوها و فقیب اسرررت و با ها، اانیت و تقسررر ا،  ینیدگیها، ارررادی و غجها و  وسررریدگیاملو از تازگی
ا های دنیا نیسررت. دنیا و نو  اواجه انسرران بزی از حقکت در اسرریق وی گیها، تاریا را گقیوجود این وی گی

دهد و به هق اررکلی که  قوراند، تاریا را به هق سررو خواهد، سرروپ ایدنیاسررت که آن را در دل خویش ای
یماید،  بخشرد. در بیان حضرقم، اسریقی که هق انسان در ارتبا  با دنیا ایاقتضرای آن اسرت، تم یل ای

  یوستگان است:ق گذاتگان و به تبارم دیگق، به تاریاهمان اسی
گونه اسرت که  یشررینیان اما "بدانید ای بندگان خدا را  و روش ارما در این دنیا، همان 

                                                                        

ی االبالغه، از رایگاه بررستهدنیا به عنوان رایگاهی که هر انستانی به ناچار مدتی در آن توق  دارد، در لسان دی  و بویژه نهج . 1
 شود.شود، از ای  روی به صورت مجزا بدان پرداخته میبرخوردار است و ویژگیهایی خاص بدان نسبت داده می
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تق، ار قهایشران از ا قهای اما آبادتق و اند. همان ایی که تمقاران از ارما طوالنیداارته
این احوال، صداهایشان خااوش اد ، بادهای ار قم آثاراان از آثار اما بیشتق بود. با همه 

هایشان خالی ااند  و آثاراان فقسود  غقوراران خوابید ، بدن ایشران  وسید  و ا قها و خانه
ارد  و از بین رفته است.کاخ ای سق به فلک کشید  و بستقهای نق  و راحتشان به سنگ ا و 

  22۷اند.")خلبهخاک ای گور ابدل اد  و در این اکان ا آراید 
در ن ج الب غره، با دو چ ق  اتهاوم از دنیا اواجه هسرررتیج: دنیایی امدود و اذاو ؛ دنیای امدود، 
وسررریله کسرررب کماالم، خانه حقکت و تققی، ازرته آخقم، ب تقین راهنما، احل صرررداقت و راسرررتی و 

گاهی یهقای، تکاررود و دنیای اذاو  بسرریار فقیبند ، بازینه و سررقگی از آِن رسررتگاران اعقفی ایوسرریله
لب غه اسازی دنیا در ن جای از فقیبکاری و اب های نا ایدار و سقای گقفتاری است و نمونهسرسرت، سرایه

 به ققار زیق است:
"چره دنیرا، آبشرررخوری اسرررت تیق  و ترار و به آب درآاد نگا  آن گلزار، بقون سررروی آن     

گاهی ای اسررت نا ایدار، تکیهسررایهفقیبند ، درون سرروی آن کشررند . فقیبکاری اسررت زودگذار، 
تا آنکه از وی گقیزان است، بدو انس گیقد و آنکه نااناسای  -روی خوش نماید-است نا استوار.

و  ای بقخیزد و ریسرررمان ا درآویزد، آااج تیقهای اوسرررت آرااش  رذیقد. نراگا ، به چ ار دسرررت
ق جای  ای رفتگان ن ند و ه های اق  بق گلویش اندازد...آیندگان  ا بققضررایش سررازد و راررته

تا آن گا  که ج ان سرقآید و بانگ نیستی  -و نوبت به دسرته دیگق دهند-گقو  چون راه بگذرند 
  33بق آید.")خلبه

 روی نتیجه کلی بق ک   گذاته و دیگق سخنان حضقم اینگونه است:از این
  ۷3کند.)خلبهد ایهای خودنیا در حقکت تاریخی، همه اقداان را گقفتار ب یا و آزاایش .1
هررای دنیررا، آایخترره برره ارررب ررام و اغهررال هررا و زارررتیهررا، زیبرراییهررا و نرراخواررریخواررری .2

  111و41است.)خلبه
کنی، بقچید  اد  و چون ای اسرت که تا آهنگ تمااای گستقش آن ایا ال آن همنون سرایه .3

  ۷3یابد.)خلبهفزونی آن را بنگقی، کاهش ای
بد، یفق شرررتق اییبقد و هق چه بار فقو اییا اقد  را در غهلت بسررریا، دنهبه این اه و  که با این وی گی

ندگان است نسبت ای اله  را که از اوصار در  ا ی ، زیقا دن111دهند )خلبه چنانکه ایشران به دنیا صهت )أک 
ار   و بقد و در درون خاك نابود ایاقد  را در کرا  اق  فقو ای سرررازد. نیز اط پ صرررهاتی همنون  )غق 
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ار    را  گقی انسانلهیبکاری و حیا با فق ین است که دنیه از ای ، کنا231و  111های دنیا )خلبه دربارۀ)ضرق 
ام خود فقو اید  ارررد  غافل اییبه خود اشرررغول و از هدفی که بقای آن آفق  بقد؛ با توجه به کند و در لذ 

گاهی همقا  با آراسرر تار تگی ظاهقی و دگقگونی حلایق، گقفوی گی دنیا و تلبیق آن با اررب ه، انسرران در ناآ
 اود.بقد و تاال گقفتاری بقای خود و دیگقان ایاود، اکق دنیا او را در خود فقو ایای

 آفرین آنها و تمایالت و حرکت شبههخواسته 6-7

درون را  یکشد و فضایسرق ا یوانیکه از جوارش غقائز ح ی  در انسران تبارم اسرت از ااواجی)هو 
 یدارا نکهیبا ا ین هو یکند. ایلت را فلج ایافت حلیل درك و در یسرررازد و تواال و وسرررایك ایق  و ترار یت

ق یاصررالت ا و حلا یتواند همهیسررت، این یگق یز دیاحاسرربه چیجز خواسررتن ب یلیاصرر یجوهق و ابنا
 تبقیزی... .دار را از جلو چشج انسان و تلل و وجدان او دور کند. )جعهقیشهیر 

دوران بسریاری از تاریا حق در الب ی باطل گج اد  و دنیا در زندگی اقداان، جانشین در نگا  تلوی 
آخقم گشرته و تاریا حقکت خود را بق تمای م نهسرانی و آرزوهای دور و دراز انسرانی ققار داد  اسررت و این 

 »نند:اای از آن نگق هق دو تقسررناکتقین ابت ئام بشررقی در نگا  ایشرران هسررتند که بیش از هق اسررأله
ا
  یا أ

ِا ا  خما ُِّ 
ا
ِّا ِما  أ ْخوا

ا
نَّ أ  ُس إم

لي النمَّ ِما ُِ اأْلا ی وا ُطو وا ا ُْ  نم اَتبما ُ  ا
ا  ؛ همرران اسررریقی کرره 42)خلبرره « ُكُ  اْثمْ

  توجه به این نکته 132اقداان گذارته را نیز گقفتار کقد و ااقوز در کمین دیگقان نشررسرته اسررت. )خلبه 
شررران اایال و آرزوهای نهسرررانی را تاال غهلت تلل و خقد، اایه نیز در دیدگا  حضرررقم ا ج اسرررت که ای

  و به 3۷دانند )خلبهدهند  و اغواکنند  صررراحب خود ایفقااواررری یاد خداوند و در یک بیان کلی فقیب
سررو و فقااوارری اق  از سرروی دیگق، تملک دنیا، خباثت ها از یککنند که این وی گیاین نکته ااررار  ای

د، ارروا به همقا  دارد و اانع از اتحاد، فداکاری و تشررق ورزی انسرران ا به یکدیگق ایذام و زاررتی درون ر 
را به  توزی، ریاکاری و تکبقورزیهای نهسررانی، کینه  همانگونه که در بیان دیگق، این خواسررته113)خلبه

  133کشد.)خلبهدنبال ای
نی، غقور و کینه ورزی  دید بره این اه و  کره  یقوی از هوای نهس، اسررریقی دیگق را بق  رایره دارررم

کن کقدن هوس از جان ا، نمود ها و ریشررهکندن از ارر ومآورد و  یمودن اسرریق صررحیح تاریا، در دلای
کند و ل اییها را بق انسررران تحمرانی و آرزوطلبی، دورتقین جراذبرهدارد؛ زیقا کره نهس برا دو وی گی هوس

 کشاند.گسلد و آدای را بدان سو ایسار این افیهموار  در دا  هوسی تاز ، به سوی گناهی نو
ار  در دستورهای نابجاابن ای ج در توضریح ک   حضرقم ای ی ینویسرد: هنگاای که تلل از نهس اا 
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ی که دقوی کند، آهسرته آهسرته او را به کارهای زات وادار اییدهد  که به او ای ل یگق، به دلیکند تا حد 
: 13۷2دانررد. )بحقانی، کقد ، از آن نهقم نرداارررترره و آن را نراروا نمیدا یرای کرره بق انجررا  حقا   ت قره

د که او به ارررما اجاز  ورود به یبره نهس خود اجرال نده»فقاودنرد:    از این روی اارا 3/1۷1-1۷2
د که هجو  آوردن اما را به انجا  یانگاری و امااام با نهس خود بقخورد نکندهد و با سر لک ا را اییتار 

   3۷خلبه «)داند.ای ت روایاعص
ی ه ك اری از اقد  را به ورطهیبسررر»خلاب به اعاویه با تبارم:  برا بقرسررری در سرررخنان تلی

قو رفتند و  ا فیاهیهای اقگباراران سپقدی تا در کا  سزابهیبشران دادی و به خیت فق یکشراندی، با گمقاه
تاال انحقافام تاریخی و اؤثق در  ارررویج که او رااواجه ای« ور اررردندها غوطهدر ت طج انوا  ارررب ره
ا این رانند، به تکقار باررراایان و تأثیق اعاویه بق آنان سرررخن ای دربارۀکننرد و وقتی گمقاهی اقد  ذکق ای

گاهی از آن و وادار اررردن به یفقاایند: ارررااارررویج که ایبیان اواجه ای ان در تد  ارررناخت حق  و ناآ
ست و ک  طبعی آن ا در ف ج کتاب خدا و نلصان درك و تدول آن ا یشان نیانحقار از را  راست، اانندی بقا

  در نااه 121ق کقد  اسررت.)خلبه یش داد  و تشررویاز را  ققآن همه اسرربابی اسررت که آنان را به باطل گقا
دار اوسرررت که تاال این همه الب غره، نهس  قورش نیرافته و تمای م هوسن ج 3۶و  31، 11، ۶هرای 

ت ید ، در اقداب گمقاهیی اررقم کشرراننهس، به ورطه»فقاایند: نانکه یکبار ایگمقاهی اررد  اسررت، چ
  -گقییکی  س از دی -کند و راه ای نجام راکت اییا ی به  قتگاه ای سرلو  نزدیفقو افکند  اسرت و  

زا و ارررگهتا که چه سرررخت به هوسررر ای بدتت»اررروند:   و بار دیگق یادآور ای31خلبه«)بنددبق تو ای
خشرری بنانیزهای اطمیای و از دسررت آوق  ا ن اد یق را به تماای ز یای. حلاآاد آن، دل بسررته یقت ای یح

  3۶خلبه«).ایاند و بقهان او بق بندگانش، دست باز دااتهت خداییکه اورد تنا
الب غه،  یقوی از هوسر ا را اانع ارناخت حق دانسرته و تمای م نهسانی بینیج که ن جروی ایاز این

زی خواهد انگیگیقد و تاال اررب هداند که قدرم تشررخیا انسرران را ایقیک نابینایی و کوردلی ایرا ارر
و  42دارد" )خلبهفقاایند: "خلق  یقوی از هوسر ا، اانع و حجابی است که از حق باز ایارد؛ آنجا که ای

تاال  اان تاریا ویافته انسرررانی را تاالی اؤثق در حقکت نابسرررا  و بدین وسررریله تمای م انحقار31نرااه
فقاوان انحقافام تاریخی را باید در هوسرر ای  کنند که نمونهافکنی در اسرریق درسررت حلایق ذکق ایاررب ه

 خورد  در آرزوهای خویش جستجو کقد.انسان ای فقیب

 سازیهای فریبکارانه شیطان در مسیر تاریخوارونه 6-3

الب غه، ایلان هموار  به تنوان تنصقی استلل، تاالی اؤثق بق حقکام تاریا در انلق ققآن و ن ج
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های ارریلانی، خلقناکتقین اسرریق در ، وسرروسررهای که در انظواه فکقی تلیبود  اسررت، به گونه
و فقزند وی، قابیل اسررت که آیندگان را در  کمین بندگان خاص خداسررت و نمونه بارز آن، داسررتان آد  

  144کند.)خلبهفتار ایای گق هق دور 
ان بق های ایلدهند و از ققار گقفتن در اسیق وسوسهحضرقم در بیانی دیگق به یاران خود هشدار ای

ها و کماالم انسررانی اعقفی کقد  و اتذکق دوران ها از وی گیدارند؛ ارریلان را تاال دوری انسررانحذر ای
ن جایگاهی کنند ایرند، آنگا  از باب نتیجه بیان ایاوند تا یاران را از این خصوصیام بق حذر داجاهلی ای

 ت:ها ققار داد  اسهای گذاته را گقفتار کقد  و در تنگنای گمقاهیاست که در طول تاریا، نسل ا و اات
 س خردای را، خدای را، در کبق ورزی نااررری از غقور و فخق فقواررری ای جاهلی که باروری »

و دایدن ای ایلان را جایگاهی اناسب که اات ای  ای است اساتدبذرهای دارمنی را زاینه
 یشرررین و اقد  ققن ای گذارررته را بدان فقیهت تا آنجا که در تاریکنای ج ل و گمقاهیش فقو 

  31خلبه«)رفتند.
گویاتقین تأثیق اریلان در انسران، در خلبه ههتج است که در تین فشقدگی و کوتاهی، تقسیج دقیلی از 

دهد، نهوذ او در آن ا و سپس آثار و  یاادهای اقگبار آن را نشان و توضیح ایو چگونگی « ایلان» یقوان 
ارررود و غاف ن را در دا  خویش گقفتار وارد وجود انسررران ا ای« اررریلان»بره این اه و  کره از چره را  

 گیقد.خواهد بکار ایسازد، سپس چگونه آن ا را در هق اسیقی که ایای
دهی به تاریا آن ا را، یک نلش اسرراسی و انسران ا و ارکلنلش اریلان در زندگی  حضرقم تلی

کنند؛ بدین طقیق که ارریلان با وسرروسرره در وجود انسرران نهوذ بنیادین در همه ادوار زندگی، اعقفی ای
سررازد تا نلشرری چشررمگیق در حقکت تاریخی دااررته بااررد. کند و او را بقای  ذیقش گناهان آااد  ایای

 بدین بیان است: ی ایلان در نگا  تلیهاانگیزیای از اب هنمونه
 کیینتان را یهای اسررتوار دخواهد که گق د و ایینمالان راه ای خود را به اررما آسرران ایی"ارر

  121د.")خلبهیهزایتان بد و به جای هماهنگی بق  قاکندگییگقی بگشای س از د
کند؛ آن حضقم یها ایای را انلش بقجسته اریلان در بقخی از حقکت ای تاریخی، در لسان تلی

  و تلت اصررلی اقدااام اعاویه 11دانند)خلبهگقدهمایی تاا ن جمل را تجمع ارریلان و احزاب آن ای
هرا، امانعت اررریلان از دریافت حلایق بیان بره قترل ت مران و جنرگ افقوزی را در ات ج کقدن اارا 

 ، اانع آن اسرررت که با خکوب کقدیت ایلان در اوضرررع کنونینرك بردان کره اررریا»فقاراینرد:کقد ، ای
را گوش دل  شیگق خوحتیابی و گهتار نصررریرق بیان رای امکن، توفیرن جق ینش ب تق یدنظق در گز یرتجرد
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  و بیان 12۶ ، همننانکه خوارج را سررکوهای تیق  قتاب ارریلان اعقفی کقد  )خلبه۶3)نااه« بسررپاری
ت خلاها و ااتباهام آن اسه یلان اساس و  ایهای الان هستند و وسوسهیکنند: آن ا آلت دسرت اای

کره برا وی گی رای خراص خود، در حقکرت تراریا تغییق  دید آورد  و تاال ضرررعف داخلی و هقج و اقج در 
حکوات تدل تلوی اردند و زاینه را بقای قدرم بیشتق اعاویه فقاهج کقدند. روان است که بخش تمد  

نی را به لود فقاوانمود و افقاد ساد ونه ایهای اعاویه از طقیق فقیب اریلانی بود که حلایق را وار اوفلیت
 داات.جنگ با ااا  حق، گسیل ای

 گرایش به سستی و نقش آن در تاریخ 6-5

در لسرران تلوی، تسررااح و سررسررتی ا، نلله الابل الاوات و اسررتلاات ا، تاالی بقای حقکت درسررت 
 دتوم آنان به الگوگیقی از یارانالب غه فقیاد حضررقم از سررسررتی یاران و اند؛ در ن جتاریا اعقفی اررد 

 گذاته بقای تغییق در اسیق صحیح تاریا بلند است:
 شان از آن ایهاشران حاضق و تللیهاشران و  قاکند  که بدنیهای  ق ای اقد  رنگارنگ و دل "
ا چونان بزغالهب و دور اسرت ان ارما را به سروی حق اییغا ش اکشانج، اا  ق یهائی که از غق 

هایی را و کجیج یکی را از چ ق  تدالت بزدای ام که با اررما بتوانج تار ید، هیز یگق فقار کنند ای
  131افته است، راست کنج")خلبهیکه در حق را  

در بیان ایشران، یاران سرسرت تنصرق، انسران ایی نیسرتند که حضقم بتوانند به کمك آن ا، با اوضا  و 
ورزند، تدالت و دادگسررتقی را بق ای ری ایشرران ایاحوالی که دارند و سررسررتی و اهمالی که در فقاانبقدا

چنان  ؛ بق  ایه این سررخنان، اقد  از اصررلحت کار خود آن121ن را بقققار سررازند )خلبهیدارند و احکا  د
ن و سررمان بقای باال آوردن آنایدن ر یاز کشرر اند و ایشررانی در ته چا  ژرفی ققار گقفتهیافتند که گودور ای

اند. در حلیلت، همه این سخنان، بیانگق سقزنش سستی یاران خسرته و درااند  اد سرعی در نجام آن ا، 
کند تا خود اقد ، نخواهند و استلاات نورزند، و ایجاد رغبت به اریو  اصرحاب گذارته اسرت و روارن ای

 نیز از تغییق حقکت تاریا، به ایو  دلخوا  خود، تاجز خواهند اد. تلی
اایند:"هق فققای ایجاد اب ه، در لسان حضقم این بیان است که اییک قانون کلی در این اوضو  ب

  143ای است".)خلبهاکنی، گقفتار اب های را توجی ی است و هق  یمانگمقاهی
ا اکنی آن ا ر مانین بیان ارد  اسرت، تاال  یسرقداداران جنگ جمل از د خقوج دربارۀن ک   که یا

را از دیدن حلیلت،  واانید  و  یقاهن ت مان را بلند کقد  و قم یداند که چشرج بصرقتل ت مان ای ارب ه
 ا دااررتن تدالت  ندااررتند و این اررب ه، خون خونخواهی او را در احبت به او و ت قه به احلاپ حق و بق
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نندگان با کتنصررقی بیعتای که از سررسررتاسررلمانان را اباد و آثار فتنه را تا روز قیاات آاررکار کقد، فتنه
ه اطاتت اان باوند:"در لشکقی که یکایکیت دارد و در یک بیان تجیب حضقم اتذکق ایایشران حکا

  به این 1۶2ان تن داد  بودنرد و داوطلبرانره و بی هیچ اجبرار و تحمیلی برا ان بیعرت کقد  بودنرد")خلبه 
به  ناه و  که کسرانی که در لشرکق جمل ارقکت کقد  بودند، از کسانی بودند که تع د بیعت و وفای ایشا

 اند.اکنی این تد  فقاوان اد گقدنشان بود  است و تاا ن جمل، سبب بیعت
سرراز اب ا  در تشررخیا و گمقاهی بق این اسراس، اهمال در دسررتورام ال ی و تد  تلید به تلوا، زاینه

ج ای در  نها را گقفتار سررقگقدانی و فقوافتاداررود و فقد اتصررف به این وی گیدر ارزیابی حلایق و ااور اسررل 
 زند.ورزی و سستی در حمایت از حق، داان ایکند که به دامنی، کینهاب ام ای

 نقش ذلت پذیری در حرکت تاریخ 6-5

کنند که خداوند در اقد  را یادآور الا  و انزلتی ای به تلت اهمیت این اوضو  در یک بیان ااا 
ن اهمیت و اثقام ای دربارۀ قتو دین ابین اسررر   و هدایت نور ایمان، آنان را بدان گقاای داارررته اسرررت و 

اسیق  اروند و ایناند، اتذکق ایاوهبت و اینکه  دران و اسر ر ایشران از چنین جایگاهی بقخوردار نبود 
از کقاات  قوردگار به  فقاایند:"دانند و ایای قرا تراالی بقای حقکرت اتهاوم تاریا  س از بع ت  یااب

ه او با یامارند. آن که  اگان اما را ارجمند اییگذارند و همسازان ارما را حقات ایید که کنیدیی رسریجا
است و  منیدارد و آن که از حمله اما است بزرگتان اییکی اسرت و حق  نعمتی از ارما بقگقدن او نیارما 

  و در بیان دیگق حضررقم به اقداان دسررتور 11۷ج دارد..")خلبهیسررت، از اررما بیفقاانی ناررما را بق او 
های گذارررته بنگقند و ببینند آن اوقع که با هج وحدم کلمه و الهت و اجتما  دهنرد کره در حال التای

که از  نیهم بقدند اااشان تلا فقاود و در اوج تزم و اقتدار به سقایی ا را به ایداارتند، خداوند تما  خوب
گق  قاکند  ادند و با هج به دامنی بقخاستند، خداوند جااه کقاات و بزرگواری یکدیآن وضرع بقگشتند، از 

ن سررنت یندگان اررد و ایه تبقم و  ند آیرا از تنشرران کند و ناز و نعمت را از آنان گقفت و سررقگذاررتشرران اا
    132ال ی در تما  الت ا و در همه زاان ا جاری است.)خلبه

بق  ااررار  کقد که ارراهد رواررنی اسررت« سرراتد بنیههیسررل»تأثیق این  دید ، ای توان به واقعه  دربارۀ
د، هه جمع ارردنین خلییحقکت در اسرریق ذلت و وا س ن ادن کقاات که در آن گقوهی از اصررحاب بقای تع

ه اررود، با اسررتداللی فتنه دربارۀ اابقیت  یآنکه به وصرربی  ققیش بقایانگیز که اررخصرری خاص توج 
نیز  هستند؛ ااا  خداگهتند: از ارجق  رسولسرتگی خود نسربت به ااق خ فت ابقاز داارته و یارا

ت یبهلا ح بااد،یل اما صحیکنند که: اگق دلبقهان آن ا را گقفته و با آن بق ضرد  خوداران اسرتدالل ای
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واقعی را از اهل آن جسررتجو    و باید تزم و کقاات۷۶به ااق خ فت از اررما سررزاوارتقند)خلبه اابقی 
 کقد.

 وارری بق فضررایل ایشرران اسررت که با و  قد  بیت  یاابق این جقیان، نمونه بارزی از انکار تزم اهل
افکنی و انکار بقتقی ای ایشان، به تماای اسیق تاریا اس   و حتی ج ان را تغییق داد. انکار تزت ا و ارب ه
 س از یادآوری نعمت ای  اسرررت که ااا  11۷. نمونه آن خلبه هرا در ادااه اسررریق نیز بقوز کقدبزرگی

ند؛ افقاایند: در ادای حلوپ واجب ْل ی کوتاهی کقد خداوند، به سقزنش و نکوهش اقداان  قداخته، ای
اررود، مان ای او نلض اییدیدند، حدود ْل ی اررکسررته و  چقا که آنان  س از حکوات ایشران با اینکه ای

در این  ن کارها خشررنودند؛ انظور ااا  ینمود که به اارردند و چنان ایك نمیسررکوم کقد  و خشررمنا
ک  ، رضرایت به ذلت  یش آاد  توسرط اعاویه و یاران اوبق سرقزاین ای اس ای است که انجق به اتمال 

ادند و گقان اقتکب اییگق انکقاتی اد که اقد  اا  و دیشگان، خقوج خوارج و دی زارت و اظالج ستج
ن اتمال و ااکان ج اد با سرررتمکاران، ین اظالج و رد  این ااور برا وجود قدرم در رفع ایدر بقابق ا سرررکوم

  3/3۷، 13۷2کقدند.)نک: بحقانی،خود تمل زات و انکقی بود که بدان اقدا  ای
کنند که انکار تزم، تاالی بقای ظ ور تناصقی اد که سیاست حضرقم در توضریح الالب بیان ای

دارند که نظا  جااعه و گرذاری کقدنرد و بق  ایه این جم م، اظ ار ایاررر وم  رایره  ره و خود را بق ارررب
 حکمقانی این اهل باطل بق اساس اب ه است:

قا یهایشررران را  ذیگق د و سرررللهیگقان را جای دادش، سرررتجیگا  بلند خویااا ارررما در جا»
ز ین د. آنانیاراررران وان ادیدر اخت د و ااور ال ی رایتان را به آنان سرررپقدید، زاا  کار و زندگیارررد

خ «)قند.یگگذاری از ا وت ا خط ایاسرتیاند و در سرن اد ها  ینظا  ت ش جااعه را بق ارب ه
11۷  

قزندان نشینی حضقم و فهاست که انجق به خانهافکنیتاریا اراهد بسریاری از این جقیانام و ارب ه
گقدید، همنون جقیان حکمیت که  جانشینی  یاابق سرازی فقیبکارانه بقای دیگقان درایشران و بقتقی
 یشرگان، بق  ایه اب ه بنا ن اد  اد و اسیقی اتهاوم در حقکت تاریا اس ای اکل داد و با انتخاب ذلت

انند کارانی اها را تحت فقوانقوایی جنایتهمران اقد  در حکوارت یزیرد، اقوان و تبردالملک، بدتقین ذلت
 ند.حجاج ابن یوسف، تحمل کقد

 مداری و نقش آن در تاریخظلم 6-6

ااند، ابان باقی نمییای در بمهیا خیای در اررر ق گذرد که خانهدر بیان حضرررقم، دورانی بق تاریا ای
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کنند. به توزی را در همه جا القد اینهیکشرررانند و ب  و ککه سرررتمگقان، اندو  و غج را بدانجا ایجزآن
باارررد و نه در زاین یار و یاوری.)خلبه نه در آسرررمان تذر ذیقی ای ای که در این زاان بقای اقد گونره
اریک در افکنی تاایه  س از خود و تأثیق اررب هسررلله بنی دربارۀدر بیان دیگق، توضرریح حضررقم  1 113

 اسیق تاریا نیز اینگونه است: 
، چقا که ستی ااویان اهای تاریختان، فتنهفتنهانگیزتقین "هشردارید که از دیدگا  ان، هول 

های خاص خود. در آن فضررا، هق که زاسررت، با قلمقوی فقاگیق و وی گیای کور و ظلمتفتنه
ی نشرررید در ااان بمانند که بیافتد. تن ا کسرررانی ارررانشررری براارررد، به دا  اییصررراحرب ب

  33ندارند.")خلبه
ت، بع حضررقم همننین در خلاب خود به اعاویه و ارتداد تاریا اات به دوران ج الت  یش از 

شرران بیار از اقد  را به ه کت کشرراندی و با گمقاهی خود فق یه گقوهی بسرریای اعاو»فقاایند:ای
ها، آنان را فقا گقفت و در کییای ج الت خود غققشررران کقدی که تار یدادی و در اوج سرررقکش در 
 تیررقاهرره افتررادنرد و برره دوران جرراهلیدنرد کره از را  حق برره بیررور گقدااواج انوا  ارررب رام غوطرره

گاهان که یهای جاهلی خاندانشررران ناز  گییگذارررتگانشررران روی آوردند و به و دند، جز اندکی از آ
  ۷1و نیز نااه  32)نااه« ق دادند.ییق خود را تغیاس

اعاویه، قابل تأال هسرررتند، ایشررران کلمه )بحق  را بقای  دربارۀتبارام بکار رفته  ۷1در نرااره 
دی ایا و انحقار از را  حق به سبب ز یه دست آوردن دنهای اعاویه در جسرتجوی بشرهیحاالم و اند

جاد یای که در دل اقداان ااند و کلمه )اوج ، بقای ارررب هن حراالم و دوری انت رای آن ا آورد یا
ن کلمه یاسرررت. همنن کقد  و در هردف رای براطرل خود آنان را غقپ کقد ، اسرررتعار  آورد  ارررد 

 لت کور کقد  ویقم آن ا را از درك حلیکه چشرج بصی اسرت یها)ظلمام ، اسرتعار  بقای آن ارب ه
ها بق قلب و  واررراندن صرررهحه دل هسرررتند. همننانکه کلمه ان  بقای ورود ارررب هیلهم )غشررر

ها با تلل اقداان اا  است؛ آن چنانکه در بیان ایشان ن اب هی)الت  طج  اسرتعار  از بازی کقدن ا
ه  را  ااند کفقورفته در اررنزار و اقتکب خلا ایه با واژگان )خائض  و )خابط  نیز به اررخا یاعاو

 یابد.را نمی
بت به اش نسن خدا و نادانییتوضریح ک   حضرقم اینگونه است که چون گمقاهی اعاویه از د

                                                                        

 اشاره به احوال بنی امیه.  1
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گا  اییآننه که با ت بکاری را به خود او نسبیب دادن اقد  اد  است، از آن رو فق یبود، باتث فق د آ
ن که ید. همیقب را با اب ه قتل ت مان و خونخواهی او به گمقاهی کشاند و بقاستی او اقد  تداد 

گا  ارردند که ایخقداندان تقب و طقفداران د اسررت و سررللنت یبکارانه به خاطق ر ین تمل فق ین آ
 ای ج دند )ابنیه دوری کقدند و از او بق یاست از اعاو

دوران حکوات تلوی که های اعاویه به تنوان حاکج سررتمگق در ای اسررت از وی گیاین نمونه
کنند و این نکته را اتذکق در تحلیرل آن را و ترأثیق او در اقد  زاان خود، حضرررقم بدان ا اارررار  ای

ارروند که حاکمان زور با ایجاد فتنه و اختهاء حلایق، اسرریقی اتناقض از اسرریق انسررانی تاریا را ای
 قند.برا در ورطه نابودی  یش ایکنند و آن ا زنند، بدتقین اب ام را بق اقد  تحمیل ایرقج ای

 حرکت تاریخ با جهالت مردمان 6-7

اند که نمرایران، دو وسررریلره دیگق بقای حقکرت اتهراوم از حلیلرت تراریاج رل توا  و گمقاهی ترالج
ها بق سرررق را  خلق خدا افکند  و با سرررخنان باطل و حیله و تزویق، به گمقاهی انسررران ا و نمایان، دا تالج
ی خود، اشرغول ادند و نادانی اقداان نیز وسیله گیقی ازب ق  ی ااحسراسرام اعنوی آن ا بقای انافع ااد 

ای تظاهق به تلج و گمقاهی بقای زورادران بقای نیل به اهدار اواشان گقدید. به این اه و  که اگق تد 
ت، از بود  اس اقد  کقدند، آننه باتث تأیید و  ذیقارشران ارد، ج الت و غهلت توا  اقد  از اناخت آنان

شتی جهاکار ااایان ا:»فقاایند ااایان ای دربارۀبار  بینیج حضرقم در تبیین این اللب یکاین روی ای
های ها و ضرررعفای از گقایشاند و آایز انرد کره هق یرک از سرررویی گقد آاد و اوبراش و بقد  و فقوارایره

گا  با»افزایند:   و بار دیگق ای233)خلبه « اندگونگونه ه گقوهی از گمقاهان را همقا  آورد  و ید اعاویاررآ
  به این 11خلبه «)ق کنند.یق و اررمشرریشرران را آااج تی وارراند، تا کور کورانه گلوهالت را از آنان اییحل

ویی یابی از سبینی از یک سوی و تد  اناخت و ر اه و  که تلت اصرلی گقفتاری اراایان، ج ل و ظاهق
 ااویان و تغییق سقنواتشان اد  است.اداری دیگق، تاالی بق قدرم

ل ن ج 1۶در خلبه  الب غه نیز در تبیین نلش اررب ه در این اسرریق، سررخن از دو گقو  اسررت: گقو  او 
گاهانه را  ضر لت را ای ند و اایه گذار اوند و بدتت در دین ای ویند و تسلیج هوا و هوس ایکسرانی که آ

گاهی که گقفتار دو  ، جاه ن تالج اررروند و گقو گمقاهی خویشرررتن و خلق خدا ای نما و خودکااگان ناآ
 اتی نشررینند و ارربگونه آاادگی بقای داوری ایان اقد ، بق اسررند قضرراوم ایج ل اقکبند که بدون هیچ

آایزند و خون ای اررروند. حق  را به باطل ایبافند و  شرررت سرررقهج اقتکب اارررتبا  و خلا ایبه هج ای
/ 1: 1331بخشرررند.)نک: اکار ، ند و ااوال اقد  را به ناحق به دیگقی ایدهگنراهران را بق براد ایبی
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1۷3-1۶1    
نم حضرررقم در ابترردای این خلبرره بررا تبررارم "

ُ الا م اا  اهللَّ
َلا قم إم ئم
الا الا اْلفا ُا ْب

ا
 "، این دو را انهورتقینإنَّ أ

کو  دار  که با ج ل شرررگا  خداوند، از کسرررانی اررریداننرد و در انت ای خلبه با بیان:"در  آفقیردگران ای
سررته یای اررو ید، اگق به اررینماانبارتق از ققآن نمییزی ز یچچیانشرران هیقند. در ایاند و گمقا  اییز ای

نان یچ کاالئی سودآورتق و ارزامندتق از ققآن نبااد. ایف خواند  اود، هیق و تحق ییت وم ارود و چون با تغ
د را کنند که تمق خوواژگونه بااد"، اکایت از ج ل اقدای اینشی یرا در ارناخت ارزا ا و ضد ارزا ا، ب

 کنند.کنند و با گمقاهی با این دنیا ودا  ایدر نادانی تما  سپقی ای

 مسیر تاریخ در افراط طلبی 6-8

، خوارج بودند،گقوهی لجوج و قشرررقی که از درون جنگ گقایران در زاران تلینمونره برارز افقا 
گیق  » فقاایند:روی حضقم بق سق آنان فقیاد بقآورد ، ایکار اردند. از اینصرهین و داسرتان حکمیت آار

دانید و آنان را به را گمقا  ای ی ان بسررند  نکنید، دیگق چقا تماای اات احمد که اررما جز به تخلوه
اسالج کشرید و بق اواضرع سرالج و نکنیدن ارمشریقهاتان را بق دوش ایگیقید و تکهیقاران ایگنا  ان ای

 «آایزید.گنا  و گناهکار را در هج ایآورید و بیقود ایف
 س از نبقد با این تد  و  یقوزی بق آنان نیز در  اسررا به آننه گهته ارررد که همه قو  به اجما  کشرررته 

 فقاایند: ادند، ای
به خدا سروگند این طور نیست، این ا به اکل نلهه در صلب اقدها و رحج زن ا جای دارند. »

ای از آن ا رارد کند قلع خواهد اد تا اینکه آخقین گقو  این ا دزد و راهزن خواهند هقگا  اراخه
  12خلبه«)اد.

 ی با ردها تبور کقد  و  یبره این اعنا که تاریا در اسررریق حقکت خود به ک قم و فقاوانی از این وی گی
 طی خواهد کقد.این نگقش و دیدگا  بقخورد خواهد کقد و هموار  اسیقی در دل افقا  اقداان 

و با توجه به نلش ارررب ه در این اسررریق، خوارج به گقفتاری در وادی  در لسررران ابارک ااا  تلی
مقاهی ای که حتی اصررقار به ابقاز گاند، به گونهغهلت، سررقگقدانی و وسرریله نهوذ ارریلان توصرریف گقدید 

 الب غه چنین است: های این گقو  در ن جحضقم دااتند؛ بقخی از وی گی
  121افتادگان)خلبهسقگقدانان در اناخت حق، فقو ااند  در بات پ تجاوز و از را  بیقون

  12۶اقورتقین اقداان، سقگقدان وادی ایلنت، سکوهای تیق  قتاب ایلان)خلبه
ق در ارروند: این اسرریسررخن ایشرران اسررت که یکبار اتذکق ای دربارۀادااه بیانام حضررقم توضرریحی 



 

272 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
تاب

1400
شماره

 ،
69

 

272 

در دنبال  اود و سپسگق تکقار ایتبا  با ایشران، توسرط دوستان و دامنان افقا طول تاریا و بوی   در ار 
ق سررپقند، خبروی را ایاد یا داررمنی ایشرران را  افقا  و ز یسرخنان خود از ه کت کسررانی که در دوسرتی 

ققه ف اند، چنانکهدا کقد یش  یق حق  و اتتردال خارج و به باطل و انحقار گقاین را از طق یقا ایدهنرد، ز ای
 اند وگقی از غ م در دوسررتی آن حضررقم افقا  کقد  و ایشرران را خدا دانسررتهیهای ده و دسررتهیق ینصرر

ه از اند، اانند آنناند که ایشرران را به کهق انسرروب دااررتهش رفتهیگقوهی در داررمنی ایشرران تا آن حد   
 آن حضقم نلل اد  است. دربارۀخوارج 
 

  گیری نتیجه (7
گیقی حقکت تاریا، نلشری اساسی دارد و در تملکقد انسران ا در ارکلاز نظق ن ج الب غه،  -1

های ال ی اسررت و جبقی بق تاریا ، اراد  انسرران ا در طول اراد  و سررنتنگا  ااا  تلی
 اسلط نیست.

در دیدگا  تلوی، تاریا انسررران، هموار  اسررریقهایی با وی گی ای خاص در  یش گقفته و در  -2
خللت  رویاست که در اوارد اتعددی در تمایز با حلایق  یشاین اسریق، انحقافاتی داارته 
 اند.وی و دتوم انبیای ال ی بود 

تاال اصرلی  یدایش اسیقهای انحقافی و اتعار ، آایزش حق با باطل و  وااندن حلایق  -3
از اقداان در طول تاریا بود  اسرررت که این روند با نا  )ارررب ه  در اقاحل اتهاوم زندگی 

 اود.یدنیوی  دیدار ا
اثق دنیا را در این اوضو  به صورم جدی، اتذکق  بق اسراس تحلیق صورم گقفته، تلی -4

نسانی آفقین در زندگی ااوند و با توجه به وی گی ایش آن را به کقام یکی از اوارد اب های
 دانند.ای

نسان اایشران تمای م افسرارگسریخته و آرزوهای دور و دراز را نیز به تلت اینکه حلایق را بق  -1
هایش از اوارد قابل ذکق در ایجاد اب ه و انکار حلایق  واراند و نیز اریلان که وسوسهای

 دانند.است را در این اوضو  وارد ای
ال ی و نیز رویگقدانی از بقگزیدگان او که اایه کقاات و ارررکنی و تسرررااح در بقابق ت د یمان -۷

  اورد نظق است که حضقم به تزم انسران ا هسرتند، از دیگق تواال ذکق ارد  در اوضرو
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نگ اررکنی در ج قدازند و به وقایعی همنون جقیان سررلیهه، حکمیت و  یمانبیان آن ای
 کنند.جمل ااار  ای

اررود زوراداران بق اقد  تسررلط دااررته بااررند و نیز از دیدگا  حضررقم، تلتی که باتث ای -۶
دهند نیز جایگزینی تالمان ظاهقنما اقد  را به  یقوی از نگقارر ای نادرسررت خود سرروپ 

 باطل با حق و ایجاد اب ه در افکار درست انسانی است. 
گقایی و خقوج از اسررریق تعادل و الب غره بره اوارد دیگقی همنون: افقا در ن ج تلی -3

گاهی تمو  اقد  نیز اارار  ای اوند؛ اواردی کنند و اثقام اب ه را در آن یادآور ایتد  آ
ق اتضررراد با حلایلی که  یاابقان و اولیاء ال ی ارررکل داد  که در همه آن ا تاریا در اسررری

 دهد.کند و آنقا به ج تی خاص سوپ ایبودند، حقکت ای
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 .انتشارام دانشگا   یا  نور :ت قان ،(2ترایخ فلتفه غرب) ش، 133۷ ، ا دی زاانی، .12
 ،؛ اتقجج: احمدرضرا ناجیعل قری  ترایخ از دیدگره امرم ش،1331احمدا دی، الدین ارمس .13

 .  وهشگا  تلو  انسانی و الالعام فقهنگی :ت قان
الدین اوسوی جمالسید؛ تقجمه و تحلیق:هری ترایخ دا قرآنسب  ش، 1331 احمد باقق،سیدصدر، .14

 .تهاهج :اصه انی، ت قان
 همدانی، یسیداحمد باقق اوسو  اتقجج:، هر المهزانتفت ،ش1333طباطبایی، سریداحمد حسرین،  .11

 .دفتق انتشارام اس ای وابسته به جااعه ادرسین حوز  تلمیه قج :قج  ،وسچاپ 
، برره کوارررش: سررریررد هررادی براسااا  هااری اساااالم  ، پ133۶،  ------------------- .1۷

 .خسقوااهی، قج، نشق اقکز بقرسی های اس ای
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ت قان:  ،البالغهنهج بر جرمع    ترزه شاارح نهالمومب رهامامرم ش، 1331ناصررق، ،اکار  ارریقازی .1۶
 .االس ایةدارالکتب

سرررپا   اسرررداران انل ب ت قان:؛ البالغهاهمها  تارایخ از دیادگاره قرآن   نهج ش،1332 ،وفرا،جعهق .13
 .اس ای

 .چاپ اول: ت قان، سقوش ،خیفلتفه ترا ، ش1331 ج،یکق  ،یاجت د  .13

 مقاله ها
با نگا  در  ایترار  یاخ پ در فلسرررهره نظق  قیترأث یش، "بقرسررر1333 ،یداحمردا رد یر،سررریجعهق  .21

 .۶سال دو ،امار  ، البالغهفصلبرمه پژ هشبرمه نهج، الب غهن ج
 .13،امار  فصلبرمه قبتر الب غه ؛ )در ن جایتار  و فلسهه ایش، تار 133۶رضا،  ،یاردکان یداور  .21
، پژ هش بهیهدا آ خیمجله ترا  ،  1) نیاز انظق تلل و د ایاندی تار ش، قانون133۷جواد،   یمانیسرررل .22

.11امار  
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