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دیدگاه علامه امینی(ره)

به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر

تاریخ دریافت91/27/02 :

تاریخ تأیید91/21/80 :

 -------------------------------------------خدیجه دهقان

آلانق

چکیده

علامه امینی(ره) از علمای بزرگ شیعه در قرن ( 81ه.ق) میباشدد کده تق ی دا دامندهداری انجدام داده
است؛ و به اصل ولایت و امامت و مقوری بودن آن دستیافت .او مق ی است که بعدداا ق دای ی را از
تاریخ خاک گرفته بیرون کشید و موجب روشنی تاریخ و چراغ ادایت امگان گردیدد .در دیددگاه علامده
امینی(ره) به فلسفه نظری ،تاریخ موجب قیام در م ابل باطل و دفاع از قق و ق ی ت میشود که بهسوی
کمال بشری قرکت میکند .وی آغاز و منشأ خل ت و تاریخ را الهی و سیر قرکت تاریخ را بهسوی منشدأ
الهی و دارای مبدأ و معاد میداند .به نظر ایشان مالک ق ی ی در جهان خداوند است کده تداریخ را تقدت
مشیت خویش ادایت میکند و آنچه را که در تاریخ بایدد مانددگار شدود ،موردعنایدت قدرار میگیدرد تدا
امچنان باقی بماند .ایشان دین ،مذاب و نوابغ را در تاریخ بسیار اثرگذار میداند.
واژههای کلیدی :علامه امینی(ره) ،فلسفه تاریخ ،فلسفه نظری تاریخ ،مسیر قرکت تاریخ ،عوامل مؤثر.

 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام ،دانشگاه باقرالعلوم
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مقدمه

عالمان بزرگ اسلامی پس از سدالاا بقد و پدژواش بده تدألیف آثدار ارزشدمندی
پرداختهاند که با غور و بررسدی در مدتن آثدار آنادا میتدوان بده گوشدهای از اندیشده و
دیدگااشان نسبت به مباق علمی دستیافت .در این تق یق دیدگاه علامه امینی(ره) بده
برخی مسائل فلسفه نظری تاریخ با توجه به اثر مهم الغدیر پرداخته میشود و در ابتددا بده
خلاصهای از زندگینامه ایشان بسنده میشود.

دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر 070

جایگاه اجتماعی علامه امینی(ره)

علامه امینی(ره)؛ مقدث ،فیلسوف ،متکلم ،ف یده ،مدور ،،نسخهشدنا

و از علمدای

بزرگ شیعه در قرن ( 81ه.ق) میباشد که تق ی ا دامنهداری انجام داده است .او درصدد
بود تا فلسفه سیاسی اسلام را برای مردم کوچه و بازار ام قابلفهم نماید 8.علامه امینی(ره)
با آشنایی به مکتب سیاسی آیهٔ الله نائینی به اصل ولایت و امامت و مقدوری بدودن آن
دستیافت و با جمع آیا و روایا در این مورد ،م دما تألیف گرانقدر خویش «الغدیر»
را فراام آورد.

0

ولادت علامه امینی(ره)

عبدالقسین امینی (نجفی) ،مشهور به علامه امینی(ره) در سال ( 8302ه.ق) در شدهر
تبریز ،انگام اذان صبح دیده به جهان گشدود .او در فضدای پداکیزه و معندوی و در یدک
مکتبی که مملو از علم و ت وا بود ،دوران کودکی را سپری کرد .در دوران کدودکی از پددر
خویش میرزا اقمد که از دانشمندان نامی تبریز بود ،بازی کودکانهای یاد گرفت کده باندام
امام علی

عجین شده بود و ارروز با امین بازی با کودکدان سدرگرم شدده و کمکدم

عشق قضر علی

در قلبش جای میگرفت 3و با گذر زمان ،مق ی شد که ق ایق را

از تاریخ خاک گرفته بیرون کشید و موجب روشنی تاریخ و چراغ ادایت امگان گردید.
تحصیلات علامه امینی(ره)

شیخ عبدالقسین م دما علوم را در مقضر پددر

شدیخ میدرزا اقمدد امیندی  -از

علمای مشهور به زاد و ت وی در تبریز  -فراگرفت .پدر در اا را مثل «الفیه ابن مالک»
غدیر ،ص .81

 .8مهدی لطفی ،علامه امینی جرعه نو
 .0امان ،ص .20
 .3علیرضا سید کباری ،علامه امینی (مصلح نستوه) ،چاپ اول[ ،بیجا] ،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغا اسلامی،
بهار  .8370ص  82و .87
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با اشعار به او آموز

میداد ،اشعاری ام از بزرگان دین قفظ میکرد .اولدین شدعری کده

پدر او را به آموختن آن تشویق کرد ،شعری از قضر علی
معرفی کردند :در بیت اول میفرمایند:
َ

بود کده قضدر خدود را

8

ٌ
النبی اخی و صنوی و حمزۀُ ّ
سیدۀُ الشهداء ّ
محمد ُّ
عمی.
ِ

0

از دوران نوجوانی ،قرآن و نهجالبلاغه دو کتاب گرانقدر برای او بدود .بارادا ایدن دو
کتاب را مطالعه کرده و در معانی آن دقیق شده بود .گاای از پددر فاضدل خدویش معندی
آیهای را میپرسید و پدر با قوصلة تمام به تفسیر آن مینشست .آثار نبوغ از کودکی در او
مشااده میشد ،اعمال و قرکا او مثل سایر بچهاا نبود و به خاطر ایدن اسدتعداد و ذوق
سرشار ،تقصیلا م دماتی نتوانست پاسخگوی ایشان باشد ،لذا برای تکمیدل درو

وارد

مدرسه طالبیه تبریز شد و م دما و سطوح ف ه و اصول را فراگرفت.
سفر علامه امینی(ره) به نجف

علامه امینی(ره) پس از تکمیل سطوح در تبریدز در سدال (8310ه.ق) بدرای تکمیدل
درو

خود و کسب معنویا و کمالا از مقضر ائمه طاارین

راای عتبا عالیدا

شد .در نجف اشرف  -دروازه شهر علم رسولالله  -ساکن شدد و از علمدای نجدف؛ ف ده،
اصول و کلام را دریافت کرد .اساتید علامه(ره) در نجف عبار اند از:
 -8آیتالله سید مقمدباقر قسینی فیروزآبادی (م  8318ه.ق) کده از بزرگدان علمدا
شیعه و مراجع ت لید عصر خود بود.

غدیر (بهضمیمه جرعهاایی از الغدیر) ،چاپ

 .8سید کباری ،علامه امینی؛ مهدی لطفی ،علامه امینی جرعه نو
سوم ،قم ،انصاری ، 8310 ،ص .822
 .0مهدی لطفی ،علامه امینی جرعه نو غدیر ،ص 822؛ عبدالقسین امینی ،الغدیر (ترجمه ،ویرایش قدیم)،
مقمدت ی واقدی و امکاران 00 ،ج[ ،بیجا][ ،بینا][ ،بیتا] .ج  ،3ص  13و .11

دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر 079

 -0آیتالله سیدابوتراب خوانساری (م  8321ه.ق) که از فقول علمدای عصدر خدود،
ف یه اصولی ،رجالی ،جامع مع ول و من ول بود و در علدوم قسداب ،جغرافیدا ،ریاضدیا و
اندسه ام تبقر داشت و فردی عابد ،زااد ،کریم النفس و اال عباد بود.
 -3میرزاعلی ایروانی.
 -1آیتالله میرزا ابوالقسن مشکینی ( 8381ه.ق).

8

علامه امینی(ره) پس از تکمیل تقصیلا به وطن بازگشت و راادی تبریدز شدد ،در ایدن
شهر به ارشاد و مطالعه پرداخت و مشغول تألیف «تفسیر فاتقدة الکتداب» مدیشدود .در تبریدز
ازدواجکرده و بعد از قدود دو سال اقامت در وطن خود ،دوباره به نجف اشرف بازمیگردد.

0

شیخ عبدالقسین امینی بیش از سیوسه سال ندارد که با ال ابی چون «العلامهٔ البدارع»،
«علمالی ین»« ،جمال المل ة والدین»...« ،انه من افذاذ الدار و قسنا العصر و رجالدا الامده»
ستایش میشود 3.ازجمله صفا بارز ایشان اراده پولادین او بود که امه مشکلا را در برابدر او
سهل و ناچیز کرده بود .در اثر این اراده و امت بود که کار یک ملت را کدرد ،مرقدوم آیتاللده
مینویسد :اگر ما از نزدیک وضع علامه را مشااده نکدرده

سید عبد الهادی شیرازی در نامها

بودیم که او به تنهائی به تألیف چنین کتابی قیام کرده ،تصور میکردیم که کتاب الغدیر تدألیف
یک جمعیت علمی است که ارکدام به نوشتن قسمتی از آن پرداختهاندد 1.امچندین شدجاعت
یکی دیگر از اخلاق قسنه علامه(ره) بود که مقبوب مخلوق و خالق است.

الغدیر ،ص .38

 .8مهدی لطفی ،علامه امینی جرعه نو
 .0امان ،ص .30
 .3علیرضا سید کباری ،علامه امینی ،ص .87
 .1امان ،ص .11
 .8امان ،ص .13

8
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نگاه علّامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ
فلسفه تاریخ

فلسفه تاریخ 8به دوشاخه اصلی فلسفه نظری تاریخ 0و فلسفه انت ادی 3تاریخ ت سدیم
میشود 1.فلسفه تاریخ بهعنوان واقعیت بیرونی ،فلسفه نظری تداریخ ندام دارد 8.فیلسدوفان
نظری در پی کشف و ارائه الگواای عام یا قوانین بنیادین قداکم بدر سدیر تقدول تداریخ
استند 2.فلسفه تاریخ به معنای علم تاریخ ،فلسفه انت ادی تاریخ نام دارد 7.فلسفه انت ادی،
معرفتی درجه دوم است که درباره معرفت تاریخی و آنچه کده درنتیجده ارتبدا مت ابدل و
برداشت مورخان با واقعیتاای تاریخی قاصل میشود بده مطالعده مدیپدردازد 1.فلسدفه
انت ادی تاریخ ،تقلیل فلسفی تاریخنگاری است که به توصیف و تبیین منط دی ع لدانی و
معرفتشناسی آنچه مورخان انجام میداند ،میپردازد 9.فلسفه انت ادی تاریخ بده مسدائلی
مانند تبیدین تداریخی ،رو شناسدی ،عینیدت ،علمیدت ،ارز

داوری و علیدت در تداریخ

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

 .1مقسن الویری ،م اله پیشنهاد طرحوارهای بومی برای فلسفه تاریخ ،ص .81
 .8مجید کافی ،فلسفه نظری تاریخ (مفاایم و نظریهاا) ،چاپ اول ،قم ،پژواشگاه قوزه و دانشگاه و سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهاا (سمت) ،زمستان . 8393ص .1
 .2سید ابوالفضل رضوی ،فلسفه انت ادی تاریخ ،ص .32
 .7مجید کافی ،فلسفه نظری تاریخ ،ص .1
 .1سید ابوالفضل رضوی ،فلسفه انت ادی تاریخ ،ص .11
 .9پل ادواردز ،فلسفه تاریخ (مجموعه م الا از دائرهالمعارف فلسفه) ،بهزاد سالکی ،تهران ،پژواشگاه علوم انسانی
و مطالعا فرانگی ،8378 ،ص .3

دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر 071

پدیدهاای تاریخی و قانونمندی آنااست .فیلسوف تاریخ در فلسفه نظری تاریخ درصددد
فهم معنا و ادف تاریخ ،مقرک و مکانیسم قرکت تاریخ ،آغاز و انجام تاریخ است.

8

در این م اله مباق اامیت و کارکرد تاریخ ،مسیر قرکت تاریخ ،ن ش خدا در تاریخ،
عوامل مؤثر بر تاریخ و ن ش انسان در تاریخ که در فلسفه نظری تداریخ مطدرح اسدت ،در
دیدگاه علامه امینی(ره) بررسی میشود.
اهمیت ،کارکرد و هدف تاریخ

اامیت و کارکرد تاریخ به شکل تقول نگاه به تداریخ بهصدور عمیدقتر و فلسدفه
تاریخی 0و امهپسندی تاریخ ،گسدتر

قدوزه تداریخی ،پیشدرفت بیشدتر و رریدفتر در

تاریخنگاری 3و شکل علّی 1مطرحشده است .در ادف تاریخ ،بهتر شدن قیا آدمیدان در
زمان قال ،کمال بشری و اقیا گذشته 8بیانشده است.
علامه امینی(ره) درباره اامیت تاریخ ،در م دمه کتاب الغدیر مینویسد« :اال بق و
تق یق در ار رشته از علوم و فنون که وارد شوند ،ارتبا و تمدا

آن را بدا تداریخ درک

نموده و معترف خوااند بود که بدون غور در تاریخ به م صود نخوااند رسدید» 2.بده نظدر
علامه(ره) یک قضیه تاریخی میتواند پایهگذار مذاب میلیوناا انسان قدرار گیدرد .بدرای

 .8قسینعلی نوذری ،فلسفه تاریخ ،رو شناسی و تاریخنگاری ،تهران ،طرح نو ،8379 ،صص 08 – 01؛ عبدالکریم
سرو  ،فلسفه تاریخ ،چاپ اول[ ،بیجا] ،انتشارا قکمت. 8387 ،صص .1-7
 .0یکی از دلایل اامیت تاریخ ،فلسفه تاریخ است پس اامیت تاریخ به امه مباقثی که در فلسفه نظری و فلسفه
انت ادی تاریخ مطرح میشود ام برمیگردد.
 .3استنفورد ،درآمدی بر فلسفه تاریخ ،ص .88
 .1سی .بی ین مکالا ،بنیاداای علم تاریخ ،ص .78
 .8مطهری ،فلسفه تاریخ ،ج  ،88مجموعه آثار شهید مطهری ،ص .12
 .2عبدالقسین امینی ،الغدیر (ترجمه و ویرایش جدید) ،مقمدت ی واقدی ،ج  ،8ص .28
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نمونه میفرماید :قضیه تاریخی غدیر خم زیربنای مذاب میلیوناا انسان است که از آثدار
خاندان پیغمبر اسلام

پیروی مینمایند.

8

در اندیشه آن عالم وارسته در اامیت تاریخ که از کارکرداای تاریخ نیز است ،یدک
کتاب تاریخی میتواند بابیان قضایای تاریخی ،باادف یاریرساندن به دین و اعلای کلمه
قق و تجدید بهترین و مهمترین خاطره تاریخ اسلام و پدید آوردن یدک زنددگی ندوین و
بافروغ برای ملل مسلمان ،امچندین از بداب ابدراز خلدوص و اراد بده سداقت م دد
صاقبولایت مطلق در اختیار ارباب دانش و بینش گذارده شود.

0

کارکرد دیگر تاریخ در نگاه ایشان آن است که تاریخ میتواند به بهتدر شددن قیدا
آدمیان در زمان قال کمک کند .برای نمونه ،در مورد زنده نگهداشتن امدر تداریخی مانندد
روز تاریخی غدیر خم بیان میکند :موجب میشود ،امهساله در روز و شب آن ،مجدامع و
مقافل جشن و سرور تشکیل شود و مراسم بندگی خدا و ابراز خشوع به درگاه اقدیت اجرا
گردد و بذل و بخشش و نیکی به دیگران ،عنایت به قال ناتواندان و مسدتمندان ،وسدعت
دادن به زندگی ،پوشش لبا اای نو و خودآرایی موردتوجه و عمدل قدرار گیدرد و در اثدر
اجرای این تشریفا و تظاارا در میان مردم که توجه عموم طب ا بهطرف یک وضدع
نوین و منظره جالب ،معطوف میگردد و این وضع ،بیخبران را به تفقص و پرسش علدل
و موجبا آن وامیدارد و به تجسّس از روایت آن منجر میشود .درنتیجه ،دانایان به بیان
روایا متواتر درباره این امر خطیر ااتمام میورزندد و گوینددگان و سدرایندگان بده ایدراد
خطابه و انشا قصاید و منظوما میپردازند 3.امه ایناا موجب پدید آمدن یدک زنددگی
نوین و بافروغ برای ملل مسلمان میشود 1.از گذشته نیز امدم اسدلامی در شدرق و غدرب
 .8امان ،ص .22
 .0امان ،ص .81
 .3امان ،ص .189
 .1امان ،ص .81

دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر 077

جهان بر این عید توافق دارند و مردم مصر و مغرب و عراق از قرون گذشدته بده ایدن روز
عید بزرگ ،توجه و اعتنا داشتند و در آن روز ،نماز و دعا میخواندندد و بده ایدراد خطبده و
انشا شعر میپرداختند ،چنانکه در آثار بزرگان دین مذکور است 8.این امور میتواندد مایده
وقد اسلامی بین امتاای مسلمان گردد .امه این موارد از کارکرداای تاریخ میباشد.
در اندیشه علامه(ره) از کارکرداای دیگدر تداریخ ،کداربرد آن در خودشناسدی انسدان
است 0و موجب قیام انسان در م ابل باطل و دفاع از قق میگردد ،بهعنوانمثال میفرماید:
«از تاریخ زندگانی سبط فداکار پیامبر

میآموزیم؛ وجوب قیام در م ابدل ادر باطدل و

پشتیبانی و دفاع از ار ق ی و نیز لزوم قیام برای برپاداشتن اسدا
اخلاق فاضله آن است».

دیدن ،نشدر تعدالیم و

3

بنابراین از اندیشه علامه امینی(ره) درباره کارکرد و ادف تاریخ ،مباقثی را مدیتدوان
دریافت که بسیار متعالی است و به نظر ایشان ،تاریخ موجب رفتن بهسوی تکامل و کمال
بشری میشود و تاریخ معنی و ادف دارد.
در اندیشه علامه امینی(ره) ،تاریخ میتواند ام کارکرد و ادف صعودی داشته باشد و ادم
میتواند ادف و کارکرد س و را در پیش گیرد .آنچه که در تاریخ مهدم اسدت آن اسدت کده
تاریخ جز ثبت ق ایق و امور واقعی ،ادفی دیگر را دنبال نکند ،بازیچه اغدرا

گونداگون قدرار

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

1

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

درباره مسیر قرکت تاریخ ،نظریهپردازان در فلسفه نظری تداریخ ،نظراتدی را مطدرح
کردهاند .دو نگر

لااوتی و ناسوتی به تاریخ ،وجود دارد 8.بندابراین برخدی از مسدیراای

تاریخ ،جلوهاای متوالی اندیشه مطلق است .در مسیر قرکت تاریخ؛ مراقدل مختلدف ادوار
بردهداری ،فئودالی ،بورژوایی و ...است .نظریه دیگری میگوید :تاریخ جهان ،توالی طلوع و
افول تمدنااست 0.امچنین نظریه ادواری بودن یا قرکدت دوری تداریخ ،تکدرار تداریخ،
قرکت خطی ،قرکت دوری-خط (مارپیچی یا فنری) نیز در این بق مطرحشده است.

3

علامه امینی(ره) مسیر قرکت تاریخ را بهصدور قرکدت خطدی نگریسدته کده نگرشدی
وقیانی و خطی به قرکت تاریخ است و نوعی اعت اد به مبدأ و سرانجام به معنای خل ت و معاد
به معنای روز قساب  -اعم از مجازا و پادا

 -آن را امراای میکند 1.نگر

لدااوتی بده

معنای اینکه ،امه کائنا بهسوی منشأ الهی و لااوتی سدیر مدیکنندد و دارای اددف و معندا
استند 8.بهسوی منشأ الهی سیر میکنند و آن را دارای مبدأ و معاد و ادف میداند .در م دمده
الغدیر میفرماید« :قمد و ستایش خدای را که مالک ق ی ی اوسدت 2».کده دلیدل بدر اعت داد
ایشان بر منشأ الهی بودن خل ت و تاریخ است .در شعری که از شیخ ابدراایم بلدادی آورده ،در
آن قمد و ستایش خداوندی است که امه مخلوقا را آفریده و به معاد اشاره میشود 7.به نظر

 .8مجید کافی ،فلسفه نظری تاریخ ،ص 1
 .0عبدالکریم سرو  ،فلسفه تاریخ ،صص 80-02
 .3مجید کافی ،فلسفه نظری تاریخ ،صص 81-28؛ رضوی ،فلسفه انت ادی تاریخ ،ص 11
 .1مجید کافی ،فلسفه نظری تاریخ ،ص 28
 .8امان ،ص .1
 .2عبدالقسین اقمد الامینی النجفی ،الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب ،ج  ،8چاپ اول ،قم ،مرکز الغدیر للدراسا
الإسلامیة 8182 ،ق ،ص 89؛ عبدالقسین امینی ،الغدیر (ترجمه ،ویرایش جدید) ،ج  ،8ص .87
 .7امان ،ج  ،88ص .839

دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر 073

ایشان واقعه تاریخی غدیر خم ،داستان دعو خدایی و داستان ولایدت کبدری اسدت ،داسدتان
آراستن و کامل ساختن دین ،تمام نمودن نعمت و خشنودی پروردگار است.

8

نقش خدا در تاریخ

«سنتاای الهی» در تدبیر جوامع؛ سنت ،راه و رسم ،رو  ،رفتدار و شدیوهای اسدت کده
استمرار داشته باشد« 0.سنتاای الهی» به معنای صادر شدن فعلی بهصور مست یم از سوی
خداوند نیست بلکه ممکن است اسباب طبیعی و فوق طبیعی در کار باشد و درعینقال فعل بده
خدای متعال منسوب شود 3.سنتاای الهی ،ام شامل سنتاای مطلق الهی که سنت ادایت
توسط انبیا و سنت آزمایش است ،میشود و ام 1شامل سنتاای م ید و مشرو کده سدنت
امداد خدای متعدال اسدت و دودسدته را فدراام میسدازد .سدنتاای م یدد و مشدروطی کده
مخصوص اال قق است 8و سنتاای م ید و مشروطی که مخصوص اال باطل است.

2

علامه امینی(ره) ن ش خدا در تداریخ را در م دمده جلدد اول کتداب الغددیر مشدخص
میکند که مالک ق ی ی اوست 7.ایشان میفرمایند« :خدای متعال نسبت به نشر و اشتهار
کامل واقعه مهم (تاریخی غدیر) عنایت بسیار فرموده است تا قدی غدیر پیوسدته زبدانزد
امگان باشد و راویان در ار عصر و زمان این داستان را داانبهداان بگویند و بیان کنند
و این موضوع براان استواری باشد برای طرفداران و قامیان پیشوای عالیم ام ،امام علی
 .بدینجهت ،پیامبر اکرم را انگام بازگشت از قج اکبر ،مأمور ساخت که امدر ولایدت
 .8امان ،ج  ،8ص .87
 .0مقمدت ی مصباح یزدی ،جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ،چاپ دوم[ ،بیجا] ،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغا
اسلامی ،بهار  ، 8370ص .108
 .3امان ،ص .102
 .1امان ،ص .132
 .8امان ،ص .112
 .2امان ،ص 181-117؛ جواد سلیمانی ،فلسفه تاریخ ،ص .021
 .7عبدالقسین امینی ،الغدیر( ،ترجمه و ویرایش جدید) ،ج  ،8ص .87
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را در اجتماع مردم ابلاغ کند 8».و میفرماید« :خدای منان به این م دار ام اکتفا

نفرمود بلکه آیاتی در این خصوص فدرو فرسدتاد تدا در ادر صدبح و شدام تلداو شدود و
مسلمانان عالم با تلاو مداوم آن آیا در امهوقت و امهجا متدذکر و متوجده ایدن امدر
باشند و تنها از طریق رشد و سعاد خود را بشناسند و مرجع واقعی و پیشوای ق ی ی خود
را برای دریافت معالم دین و اقکام آئین مبین اسلام بدون تردید تشخیص
در اندیشه علامه(ره) امانطور که تمامکارادای پیدامبر اکدرم

داند0».

بدا مشدیت الهدی

صور میگرفت ،امهچیز در تاریخ نیدز تقدت مشدیت خداوندد مدیباشدد .بدرای نمونده
میفرماید ،پیامبر

فرمود :بیرون کردن شما از مسجد و باقی گذاردن او در مسدجد بده

میل و اراده شخص من نبوده ،بلکه این کار به امر خدا انجام یافت.

3

باریتعالی

در قضیه تاریخی غدیر ام علامه(ره) میفرماید :مشیت و اراده ذا اقد

بر این تعلّق یافت که داستان غدیر پیوسته باقی و برقرار بماند و گذشت زمان آن را کهنه
و متروک نسازد و سال و ماه از اامیت و اثر آن نکااد.

1

علامه(ره) میفرمایند :افعال خدای متعال به سبب اختلاف وجوه قکمت ،مختلف است .در
مورد قریش ،در آن موقع خداوند متعال میدانست که گروای از آناا بعداا اسلام خوااند آورد
و یا از صلب آناا افرادی مسلمان به وجود خوااند آمد؛ بنابراین ،اگر آن روز بدا ندزول عدذاب
آناا را نابود میساخت ،بامنظور اصلی از بعثت رسول گرامی

منافا داشت.

8

امچنین در جای دیگر علامه(ره) میفرمایند :ادف و م صود گروادی کده شدااد واقعده
غدیر خم بودند ،اقتضا میکرد که پرده فراموشی بر آن بکشند ،امانطور که بر اصل موضدوع
 .8امان ،ص .79
 .0امان ،ج  ،8ص .12
 .3امان ،ص .801
 .1امان ،ص .318
 .8امان ،ص .118

دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر 010

ولایت در غدیر خم کشیدند و بهقدری پیرامون ابطال آن جدوجهد کردند کده نزدیدک بدود بده
ادف و م صود خود نائل گردند و بدا اشدتباهکاری و توطئدهاای متعصدبانه وضدع را دگرگدون
سازند ،ولی خدای توانا برخلاف میل بدخوااان و ناسپاسان نور خود را به کمال میرساند.

8

درجای دیگر میفرمایند :امه این تعبیرا  ،قکایت از این دارد که امامت ،امری الهی
و واگذار بهقق و در اختیار خداست و با جها رااری و مسائل صوری ارتباطی نددارد .در
قصه ابراایم و امامتش نیز دیدیم که قضیه از امین قرار بود .داستاناای قرآندی «داود و
سلیمان»« ،داود و طالو » و «موسی و اارون» و آیا دیگر «امامت» و «خلافدت» نیدز
امه ،امین را میرسانند که انتخاب امام و اختیار خلیفه باخداست.

0

عوامل مؤثر بر تاریخ

نظریهاای مختلفی درباره عوامل مؤثر بر تاریخ وجود دارد که شامل عوامل انسانی و
غیرانسانی میباشد -8 :دین؛  -0نوابغ؛  -3انباشته شدن دانش؛  -1اختراعا ؛  -8نژاداا؛
 -2شرایط و جبر اقتصادی  -7عامل جغرافیدایی؛  -1نظریده فناورانده تداریخ؛  -9نظریده
اصالت اجتماعی؛  -82عامل سیاسی؛  -88نظریه روانشناختی؛  -80نظریه آرمانگرایی.

3

در دیدگاه علامه امیندی(ره) نیدز برخدی از ایدن عوامدل در تداریخ تأثیرگدذار اسدت.
مهمترین عامل تأثیرگذار در تاریخ که بسیار مهم تل ی میشود ،دین و مذاب است که به
نظر ایشان میتواند زیربنایی باشد برای امتاایی که بدان گرویده و دولتادایی کده بده
خاطر آن شکلگرفته و سرانجام ،نامی جاودان از آن برجایمانده است.

1

 .8امان ،ص .180
 .0امان ،ج  ،0ص .021
 .3مجید کافی ،فلسفه نظری تاریخ ،صص 01-81؛ مرتضی مطهری ،فلسفه تاریخ ،ج  ،88مجموعه آثار شهید
مطهری ،صص .18-71
 .1عبدالقسین امینی ،الغدیر (ترجمه و ویرایش جدید) ،مقمدت ی واقدی ،ج  ،8ص .28
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عامل بعدی در نظر ایشان؛ نوابغ ،مثل پیامبر

و دیگران استند که در تاریخ مؤثر

استند .برای نمونه در مورد واقعه تاریخی غدیر میفرمایدد« :رسدول خددا

ازآنجاکده

میدانست در این سفر خبر بزرگ و مهمی در پیش است ،اعلام عمومی داد تا امه افراد و
طب ا مسلمان بدرای انجدام مناسدک قدج از مندازل و اوطدان خدویش بیدرون شدوند و
دستهدسته و گروهگروه به آن جناب ملقق گردند و سرانجام ،با تق دق ایدن امدر خطیدر،
پایهاای دین قنیف و بنیان آیین م دّ

اسلام استوار گردد و مظاار درخشان آن جلوهگر

آید و امّت اسلامی با صلاحاندیشی و ادایت طلبی بر سایر ملل جهان سروری وبرتری یابد
و جنبش پیروزمندانه این دین ،شرق و غرب جهان را فراگیرد».

8

عوامل انسانی مانند شعرا ،مورخان ،مقددثان و غیدره را نیدز بسدیار در تداریخ مدؤثر
میداند 0.از عوامل انسانی و تأثیر نوابغ در تداریخ ،شدعر شداعران اسدت کده ن دش بسدیار
پررنگی در مباق تاریخی علامه امینی(ره) دارد .به نظر میرسد به خاطر شعراایی اسدت
که در دوران کودکی قفظ کردهاند و با مضامین شعری ،مبانی اعت ادی در ذان و قلبشان
ن ش بسته است .دراینباره میفرماید« :سزاوار است که درراه سداختن اجتمداعی صدالح و
دعو مردمان به راه قق و جهانی روقانی از شعر بهرهبدرداری شدود 3».دربداره شداعران
میفرماید« :آنان پیوسته در پیرامون قضر بودند و قتی در سفراا از او جدا نمدیشددند؛
چابکسواران جنگی بودند که با شمشیر بران شعر و تیدر دلدوز نظدم ،دشدمنان اسدلام را
مفتضح و رسوا میکردند و در میدان نبرد ،مردانه از قریم اسلام دفاع مینمودند 1».نظر به

 .8امان ،ص .12
 .0امان ،ص .888
 .3امان ،ج  ،0ص .81
 .1امان ،ص .00

دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر 019

پیوسته مورد خشم

امین فواید و تأثیر که بر عامل شعر مترتب بود ،شعرای االبیت

و غضب مخالفین بودند ،زیرا مجلسآرائی و مدیقهسرائی آناا بر دشمنان گران میآمد.

8

تأثیر شعر در تاریخ بهاندازهای است که علامه(ره) میفرمایند :علمای بزرگ پیوسته در
اعیاد مذابی ،از قبیل روزاای ولاد ائمه

و روز عید غدیر مجالسی تشکیل میدادند

و در روزاای وفا آندان ،شدعرا در مجدالس گدرد میآمدندد و مرثیهسدرائی میکردندد و
بدینوسیله مکتب االبیت را اقیا مینمودند و دلاای شنوندگان را از مهر و مقبت بده
این خاندان لبریز و پیوند معنوی مردم را با ایشان مقکم میساختند.

0

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

و دیگران صور گرفته است .در این زمینه میفرماید« :پیوسته واقعده غددیر

خم را در ارزمان و مکان بازگو و بدان استدلال و اقتجاج مدیفرمودندد و بدا آن بدر امامدت و
نیز در طدول

وصایت پدران خود اقامه دلیل میکردند ،امانطور که شخص امیرالمؤمنین

دوران زندگی گرامی و شریف خود پیوسته به این امدر اقتجداج مدیفرمدود و شدنوندگان ایدن
قدی از صقابه را که در قجة الوداع قضور داشتند ،در مجدامع عمدومی سدوگند مدیداد و از
آناا بر این امر گواای میطلبید .این ااتماماا امه برای این بوده که تاریخ روشدن و خداطره
م دّ

غدیر ،پیوسته تازه و شاداب بماند و باگذشت زمان ایچگاه از یاد نرود».

3

نقش انسان در تاریخ

امانطور که در عوامل مؤثر بر تاریخ مطرح شد ،در دیدگاه علامه امیندی(ره) عامدل
انسانی از عوامل مؤثر بر تاریخ میباشد و نوابغ از عوامل انسانی مؤثر در تاریخ مدیباشدند.

 .8امان ،ص .01
 .0امان ،ص .32
 .3امان ،ص .18
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ن ش نوابغ ،مانندد پیدامبر

و االبیدت

و دیگدران از صدقابه ،تدابعین ،مدورخین،

مقدثین ،متکلمان ،مفسران و ...را در تاریخ بسیار مؤثر نشان دادهاند.

8

علامه(ره)  882تن از صقابه را معرفی میکند که قدی تاریخی غدیر خدم را ن دل
کردهانددد کدده امددام علددی

 ،امددام قسددن

و امددام قسددین

در شددمار آنددان

میباشند0.زاری روز و زمان و مکان واقعه غدیر خم را نیز مطرح کرده است 3.راویدان در
ار عصر و زمان این داستان را داانبهداان بگویند و بیان کنندد و ایدن موضدوع برادان
استواری ،برای طرفداران و قامیان پیشوای عالیم ام ،امام علی

میباشد 1.امچندین

علامه (ره) ن ش شعرا در تاریخ را بسیار برجسته در کتاب الغدیر نشان میداند.
به نظر علامه(ره) ،او بازان و دنیاطلبان برای نزدیک شدن به مراکز قدر  ،دست بده
جعل تاریخ و پرداختن روایا دروغین زدهاند که در رستاخیز عذاب موعود را میبینند 8.اما به
نظر ایشان درباره نیا درونی افراد نمیتوان چیزی گفت؛ زیرا مدا را راادی بده آن نیسدت و
نهفتهاایی در آن است که جز خداوند آن را نمیداند اما آنچه بر زبانشان روان میشود ،پرده
از آن رازاا نیز برمیدارد .برای مثال درباره عمر میفرماید« :از امام اقمد بپر

آیا قدق بدر

زبان عمر جاری بود آن انگام که سخن تندخو را امچون تازیانه بر چهره پیدامبر خددا
کوفت و از روا شدن فرمان او که دواتی و استخوان شانه گوسدفندی خواسدت تدا نوشدتهای
بنگارد و از خود بر جای بگذارد تا پس از او مسلمانان به گمراادی نیفتندد ،جلدوگیری کدرد
بهارقال ،گرچه آن سخن ،اندوهزا و دردآور بود امّا از ساقت م دّ

پیامبر خدا

بس دور

است .نه درد بیماری چندان او را از پا میاندازد که از سختی آن ،پریشان بگویدد (بدهویژه در

 .8امان ،ج  ،8ص .79
 .0امان ،ص .822
 .3امان ،ص .883
 .1امان ،ص .79
 .8امان ،ج  ،9ص .73

دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر 011

آنجا که بخوااد پیامی راانما و نگهدارنده از گمراای را برساند) و نه از سدر ادو
میگوید و گفتار وی ایچ نیست جز آنچه بدو وقی میشود».

سدخنی

8

از عوامل مؤثر دیگر در تاریخ را روقیا منفی انساناا میداند .برای نمونه ،یکی از دلایل
عدم ن ل و اشاعه واقعه تاریخی چون غدیر را کینه دشمنان دانسته است .علت بعدی ام مرگ
عدهای است که در روز واقعه غدیر قضور داشتند و مرگ مانع از ن ل توسط آنان شده است.

 .8امان ،ج  ،1ص .830
 .0امان ،ص .888

0
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نتیجهگیری

در اندیشه علامه امینی(ره) تاریخ موجب قیام در م ابل باطل و دفاع از قق و ق ی ت
میشود که بهسوی کمال بشری قرکت میکند .وی آغاز و منشأ خل ت و تاریخ را الهی و
سیر قرکت تاریخ را بهسوی منشأ الهی و دارای مبدأ و معاد میداند .به نظر ایشان مالدک
ق ی ی در جهان خداوند است که تاریخ را تقت مشیت خویش ادایت میکندد و آنچده را
که در تاریخ میخوااد بماند عنایت کرده تا امچنان باقی بماند .ایشان دیدن و مدذاب و
نوابغ را در تاریخ بسیار مؤثر دانسته و امچنین شدعر و اقتجداج را ادم در تداریخ اثرگدذار
میداند .به نظر علامه(ره) انساناا و روقیا منفدی آنادا در تداریخ تأثیرگدذار اسدت و
موجب میشود تاریخ در مسیر صقیح خود قرکت کند و یا با جعل ،تداریخ از مسدیر خدود
منقرف شود ،ولی اراده و مشیت الهی است که درنهایت مسیر قرکت تاریخ و غایت تاریخ
را مشخص میکند.

دیدگاه علامه امینی(ره) به مباحث فلسفه نظری تاریخ در الغدیر 017
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