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  ی در تفسیر المیزانئامه طباطبااعتبارسنجی تاریخ از منظر علّ
 **الویري/ محسن  *حسن احمدیان دالویز

  چكيده
ه تاریخ از نظر کآن است  هنهاي علّامه طباطبائی در المیزان، نشا در عبارت دقت و بررسی

در صورت تضـاد  حد ذاته معتبر است. البته  فی وداشته فایده  ضرورت و بوده و وي مهم
علّامـه  . رود از بین مـی هاي تاریخی  ن، اعتبار گزارهآیات تاریخی قرآهاي تاریخی با  گزاره

را به معناي شناخت حوادث و علت و  ظري خاص نگریسته و آنتاریخ را از من ،طباطبائی
ـ  نآطور  و همین ندک زمان پدید آمدن حوادث توصیف می سـم نقلـی و زمینـی    دو قه را ب

 نماید. تقسیم می

هـاي   ل ها و سؤا هتوان پاسخ بسیاري از شبه وسیله تاریخ میه ببر این باور است که ایشان 
ه در اصل وقوع آنها اخـتالف  ک حوادث تاریخیهمچنین ایشان براي رد. کمربوط را ارائه 

یـادآوري  هـدف از  کار برده اسـت. ایشـان     را به »مسلمات تاریخی«عنوان  ،وجود ندارد
ی بـراي  ئامـه طباطبـا  علّ داند. هدایت بشر می آموزي و عبرت ،در قرآنحوادث تاریخی را 

توجه نمـودن   ویادآور شده براي مورخ  را نآخطر  گیرد و عوامل فساد در نظر می ،تاریخ
  شود. هاي تاریخی خواستار می زارهتحلیل گ را در مقام تجزیه و نآبه 

ریخ، اعتبـار تـاریخ و معنـاي    اعتبارسنجی تاریخ، سودمندي تاریخ، فایده تـا ها:  کلید واژه
  تاریخ.
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  مقدمه
خـود  ه بسیاري را به توجه کی از مباحثی است کبحث سودمندي و معتبر بودن علم تاریخ ی

ه در کاند  ردهکنظرهاي متفاوتی باره اظهار که افراد زیادي در این طوريه رده است، بکجلب 
  جالب توجه است. ،نوع خود

تـاریخ فایـده،    علّامـه طباطبـائی  ه آیا از نگاه کست ا نظر در این پژوهش آنۀ موردلئمس
ه کـ از جمله این هاي دیگري، الؤو سال ؤاین سدر این نوشتار به  .یا نه دارد اعتبار اهمیت و

ند، پاسخ ک بندي می را دسته نآه چگونه کگیرد و این ایشان تاریخ را به چه معنایی در نظر می
  .شود داده می
رسـد کـه    به نظر میاما  ،ی وجود داردیها گرچه نگاشته ،اعتبار تاریخ سودمندي وبارة در

 شده است. عالوه بر این،ر) بررسی مورخ (مفساین مسئله، کمتر از منظر یک شخصیت غیر
ـ نـد،  ک تـاریخی اشـاره مـی   وقایع ه به کنی آیات قرآفراوانی  اهمیـت و ضـرورت چنـین     رب

توانـد بـه    ایشان مـی  شتابد و هاي تاریخی به یاري مفسر می گزارهافزاید، چراکه  پژوهشی می
این مهـم   د وکنتحلیل درستی ارائه  ن تفسیر وآیات تاریخی قرآ هاي تاریخی و گزاره کمک

علّامـه  ه کـ طـور   همـان قائل شود،  اهمیت تاریخ اعتبار و برايه کشود  در صورتی محقق می
  نگریسته است. ،به تاریخگونه  همین طباطبائی

  تاريخ يمعنا
ه کـ چـرا   ،مختلف و گوناگونی ارائه شده اسـت هاي  ، تعریفمعناي اصطالحی تاریخ ةدربار
ده کـر له را لحـاظ  ئیا چنـد مسـ   کو در تعریف آن یس با دید خاصی به آن نگریسته کهر 

حـوادث و وقـایع مهـم را     ،قـرار داده برخـی دیگـر    كبرخی زمان را مال ،مثال. براي است
هـا اشـاره    به تعدادي از این تعریـف ادامه ه در کند و گروهی چیزهاي دیگر را ا مدنظر داشته

  .شود می
و کرده اریخ را از نظر مورخان بیان در ابتدا معانی لغوي و اصطالحی و همچنین فایده ت

  یم.ینما ر میکرا در این خصوص ذ علّامه طباطبائیسپس دیدگاه 

  معناي لغوي تاريخ
توان در اعـالم   می ه این معانی راکاند  ردهکنظرات مختلفی بیان  ،تعریف لغوي تاریخ بارةدر

ه کـ مبـدئی   بـا در مقایسـه  اري کیا بازشناساندن زمان  1ردن وقت چیزيکمشخص  وقت یا
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و یـا غایـت و    2معلوم میان زمان حدوث دو واقعـه اي  بزرگ است یا دورهاي  گویاي حادثه
  کرد.خالصه  ،اري و یا تأخیرکنهایت چیزي و وقت انجام دادن 

  معناي اصطالحي تاريخ
ردن احـوال انبیـا و امامـان و    کـ معلـوم  «یعنـی   ،انـد: تـاریخ   در معناي اصـطالحی آن گفتـه  

. ا و فتوحات بر حسـب زمـان  ه مانند جنگ، ... و حوادث بزرگ و وزرا و خلفاروایان  فرمان
ه مشتمل بر این حوادث و احوال همراه بـا تعیـین زمـان آنهـا     کهایی  تاباساس، کهمین  بر

  3».نامیده شده است »تاریخ«بوده، 
زمـان   و 4نگارنـد  مـی بـا آن  ه مردم وقایع را کتاریخ چیزي است  که همچنین گفته شده

  5کنند. مشخص می سال ماه و مبدئی معین بر حسب روز واي را در مقایسه با  وقوع حادثه
معرفت احوال بشري اسـت   ،علم تاریخ«اند:  ردهکگونه تعریف  تاریخ را این ،برخی دیگر

  6».گیرد بر میبشري و انساب و درگذشتگان را در ه شهرها و رسوم و عادات و صنایعک
سـی  که هـر  که فن تاریخ را روشی است کبدان «گوید:  می آننیز در تعریف  خلدون ابن

مـا را بـه    ،بدان دست نیابد، و آن را سودهاي فراوان و هدفی شریف اسـت، چـه ایـن فـن    
پادشاهان هاي  ها و سیاست هاي پیامبران و دولت ها و سیرت هاي ملت ها و خوبی سرگذشت

  7».ندک می گذشته آگاه
نظـر وجـود    ه در معناي آن اتفـاق کتاریخ مانند برخی دیگر از واژگانی است  به هرحال،

  .کرده استتاریخ تعریفی  دیدگاهی، برايو   كبا توجه به مال دهر اندیشمن و ندارد

  د علم تاريخياهميت و فوا
  :شود ارائه می تعدادي از دانشمندان و بزرگان این فنیه در این بحث نیز نظر

هـا و   تاریخ در خدمت تبیین اراده خدا در ظهـور و سـقوط امـت    که معتقد است طبري
  هانسـت دهـا و شـناخت بشـري     دانـش  ۀتاریخ را بستر و مجراي همـ  مسعوديهاست.  دولت

هـا از اخبـار    دانـش  هزیـرا همـ   ،گردد می اول و آخر علم ضایع ،ه اگر به آن پرداخته نشودک
  8آید. می بیرون

دیدگاهی اخالقـی و فلسـفی نگریسـته و آن را همـواره     ه تاریخ را از ک ابوعلی مسکویه
ه در کـ شبیه حوادثی است  ،ه چون حوادث امروز و آیندهکبر آن است  ،رار شدنی دانستهکت

آمـوزي از آن بـراي    گذشته به وقوع پیوسته، هدف و فایده تاریخ، عرضـه تجربـه و عبـرت   
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دانی و عمـران، توجـه بـه    درست، توجه بـه آبـا  هاي  مانند اتخاذ سیاست ،اصالح امور است
  9زندگی خلق، اصالحات نظامی و پیشگیري از حوادث نامیمون.

یعنـی   ؛فایـده تـأدیبی   ،اي تاریخ شـمرده اسـت: نخسـت   بردو فایده مهم نیز  جوزي ابن
 ،آموزي و تحصیل تجربه از احوال پیشینیان تا حسن تدبیر و جـزم بـه بـار آورد. دوم    عبرت

آور و تقلّبـات ایـام و حـوادث     با اطالع از حوادث شگفت روح آدمی که ایشان معتقد است
  10ند.ک می روزگار، آرامش و آسایش احساس

نـد  ک دنیوي واخروي تقسـیم مـی   ۀ، مفید بودن تاریخ را به دو دستالکاملتاب نویسنده ک
بـر   ،ه اطـالع از تـاریخ  ک است رده وآوردهکموزي از تاریخ اشاره آ به عبرت ،ه در قسم اولک

نتیجه دادگـري   با آگاهی از این علم، عاقبت ستمگري و سالطین نیز و افزاید خرد آدمی می
ننـد تـا دچـار    کتوانند سیاستی اتخـاذ   رده، با استعانت از نتایج حوادث گذشته میک كرا در

 اخروي تاریخ، اعتقاد بـه ناپایـداري جهـان و    ةدر باور وي فاید ات نشوند.کمهل ها و لغزش
  11داري است. دین زهد و پیش گرفتن

هـاي   سیاسـت هـا و   هـا و سـیرت   ی از فواید تاریخ را اطالع از خـوي کهم ی خلدون ابن
  12داند. ها و پیامبران و فرمانروایان می ملت

تـوان نتیجـه    مـی  ،شـد  از آنهـا ه کنگارنده معتقد است با توجه به این اهداف و فوایدي 
اي تـاریخ  بـر از آیـات قرآنـی   با پیروي  ه مورخانکاي  ه مشهورترین هدف و فایدهکگرفت 
  همان پند و عبرت از تاریخ است. ،اند شمرده

  يئامه طباطبااز نظر علّ تعريف و فوايد تاريخ
از معناي لغوي، همان تاریخ نقلـی اسـت کـه بـا عنـوان       علّامه طباطبائیمراد تعریف لغوي: 

کند که عبارت است از ضـبط حـوادث کلـی و جزئـی و نیـز نقـل و        التاریخ النقلی بیان می
  13وگو پیرامون آن. گفت

  کند. ایشان براي معناي اصطالحی تاریخ، تعریفی ارائه نمی

  يد تاريخافو
خـویش بـه ضـبط وقـایع و      ن عهد وجـود تری مردم از قدیم که معتقد است طباطبائیامه علّ

مـردم آن   ،گرفـت  می ه توسط تعدادي از افراد صورتکو بعد از ضبط  دادهحوادث اهمیت 
ل سپردن در ذهن بوده و گـاه  کالبته ضبط حادثه گاه به ش .ردندک می را دست به دست حفظ
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اسـت کـه    نیز اشـاره کـرده  چند مورد از فواید تاریخ  به به صورت یادداشت نمودن. ایشان
  :از  اند عبارت
  ؛یل اجتماعکالگوگیري از تاریخ گذشتگان براي تش. 1
  ؛گرفتن از سرگذشت پیشینیان عبرت. 2
  ؛ییداستان سرا. 3
  ؛تفریح و تفرج. 4
  14ه.در مسائل سیاسی، اقتصادي، صنعتی و غیر. استفاده از تاریخ 5

رده و بـرخالف برخـی   کـ تفـا  کر همین چند مورد اکتاریخ به ذ ةفاید ةدربار طباطبائیامه علّ
گفته ارائه  در مورد موارد پیشاند، توضیحاتی  باره سخن گفته ه به تفصیل در اینکدانشمندان 

  کند. نمی

  عوامل فساد تاريخ
شـود   مـی  ه سـبب کعواملی ، به عوامل فساد آن، یعنی ایشان بعد از بیان فوایدي براي تاریخ

ه آنها دو عامل عمده هستند: ک اره کرده است، اشندکتاریخ از صدق و صحت، انحراف پیدا 
ي هـر چیـز  نموده و از ترویج  ، آن راه به نفع آنها بودکه هر چیزي کها  ومتکخود ح ،یکی

مـتهم بـودن افـراد     ،گرفتنـد. دوم  مـی  را جلوي اشاعه آن که براي آنها ضرري در پی داشته،
و بیان ایشان دربارة  شنونده یا بیننده حوادث و وقایع تاریخی به تعصب و احساسات باطنی

  این دو عامل، این چنین است:
امگی و داشـتن قـوه و   کـ م خودکـ ه بـه ح کـ بـوده  اي  امهکخودهاي  ومتکح ،عامل اول

 دروغ محـض  داده اسـت (هرچنـد   مـی  شد، اشـاعه  می امه به نفعش تمکهر چیزي  ،قدرت
 جلـوي اشـاعه آن را   ،شـده، بـا اعمـال قـدرت     مـی  ه به ضررش تمـام کچه را بود) و هر می
ه باز به نفعش تمام شود. علتش هم این کداد  می را به صورتی اشاعه گرفته است و یا آن می

ه کمفطور شده و به هر جور  ،ه انسان چه فرد فردش و چه مجتمعش، بر این فطرتکاست 
  ند.ک می فع را به سوي خود جلب نموده و ضررها را از خود دفعن باشد مناکمم

سـانی  کمتهم بودن بینندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاریخی و نیز آن ، عامل دوم
ه این دو طایفـه،  کدانیم  می آورند و چون ما می تاب خودکنند و یا در ک می ه از ایشان نقلک

ه حـاملین اخبـار در   کدهند براي این می دخالتدرونی را هاي  احساسات باطنی و یا تعصب
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قهراً خود آنان  ،ومت دین بودهکومت در اعصار ایشان حکه حکگذشته، با در نظر گرفتن این
و احساسات مذهبی و تعصـبات قـومی در ایشـان    اند  ی از ادیان و مذاهب بودهکمتدین به ی

ام دیـن  کـ آن بـه اح حـدي از   که یـ کـ شدید بود قهراً اخبـار تـاریخی آنـان از آن جهـت     
  15خورده، مشوب با آن احساسات و تعصبات بوده است. برمی

ه آنهـا  کـ نـد  ک مـی  اعتباري تاریخ بیان عوامل دیگري را نیز براي بی علّامه طباطبائیالبته 
ل اخذ خبـر و همـین طـور ابـزار ضـبط و نقـل آن بـراي        یی نبودن وساکعبارت است از: ی

علّامـه  یشتر ناظر به تاریخ نقلی اسـت، امـا بـه اعتقـاد     ب یادشدهعوامل به هرحال،  16دیگران.
  شناسی) نیز جریان دارد. آنها در تاریخ زمینی (باستان بیشتر طباطبائی

رسد معتبر نبـودن تـاریخ در    می ه به نظرکآن الزم است اینآوري  یاده در اینجا کاي  تهکن
تـاریخی  هـاي   دو بـه گـزاره   تاریخی قرآن باشد که در صورت اخـتالف ایـن  هاي  مقایسه با گزاره

گذاریم وگرنـه اگـر بـین آن دو اخـتالف و تناقضـی       قرآن تمسک کرده و تاریخ را کنار می
تـوان بـا وجـود     می وجود داشته باشد،دربارة جریانی  روایاتی ،ه فقط در تاریخکاین نباشد یا

  رد:یافت کدر علّامه طباطبائیالم کتوان از این  می ین مطلب را. ارا پذیرفت شرایطی آن
ـ چنین تاریخی  ،بنابراین ـ توانـد بـا قـرآن     ه حـال و وضـعش را دیـدي، نمـی    ک ریم در ک
وحی الهی و منزه از خطا و  ،ریمکه قرآن کبراي این ،ندکند مقابله ک می ه نقلکهایی  داستان

اي  چون تاریخ هیچ پشـتوانه  ،ندکتواند با آن معارضه  مبراي از دروغ است. پس تاریخ نمی
  17ایمنی و خطا ندارد.براي 

ـ    ۀه در قرآن همکو از آنجا  صـورت  ه حوادث تاریخ چند هزار ساله بشر وجود نـدارد یـا ب
توان بـه   در موارد زیادي (با وجود شرایط الزم) میرو،  از این، است ی به آن اشاره شدهئجز

  کرد.هاي تاریخی اعتنا  گزارش

  تاريخ در قرآن ركهدف از ذ
ن مباحث و مطالـب تـاریخی فراوانـی وجـود     آچه در قرکه اگر استمعتقد  علّامه طباطبائی

 ،ه براي تاریخ بیـان شـد  کنیست و شاید اهداف و فوایدي اب تاریخی تک کن یآاما قر ،دارد
ه کـ ی نیست، بلیسرا تاب قصهکقرآن  ،شمرد و به عبارتی تاریخی قرآن نتوانهاي  براي گزاره

ایشـان در   .هااسـت  اسـت و آن هـدایت انسـان   قرآنی هاي  هدف واالیی در پس بیان داستان
  فرماید: می گونه باره این این
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تب کی مانند یسرا قصه ،خودهاي  تاب تاریخ نیست و منظورش از نقل داستانکقرآن اصالً 
ه در قالب وحی ریختـه  کالمی است الهی که کتاریخ و بیان تاریخ و سرگذشت نیست، بل

سالمت است و بـه همـین   هاي  هدایت خلق به سوي رضوان خدا و راه ،شده و منظور آن
رده و از هر داسـتان، آن  کرا با تمام جزئیات آن نقل ناي  بینیم هیچ قصه ه میکجهت است 

است و اي  مت و موعظهکح هل و دقت است و یا آموزنده مایه عبرت و تأمکات متفرقه کن
  18ند.ک می یا سودي دیگر از این قبیل دارد، نقل

  علّامه طباطبائياهميت و ضرورت تاريخ از منظر 
 ،شود می اهمیت و ضرورت تاریخ استفادهاز آنها  تفسیر المیزاندر ه کی های سخنان و عبارت

  توان آنها را به چهار قسم تقسیم نمود: میبندي  دسته کدر ی که فراوان است
  ؛به تاریخ براي اثبات ادعاي خویشتناد اس .1
  ؛دیگرانهاي  یهنظر به تاریخ براي رد ناداست .2
  هاي یقینی؛ . استناد مسلمات تاریخ به عنوان مصداق از گزاره3
  .اطالع از تاریخ براي آگاهی از احوال گذشتگان .4

  به تاريخ براي اثبات ادعاي خويش ناد. است۱
 هکـ نـد  ک یم بیان »مائده« کۀسوره مبار 86ـ68در توضیحات مربوط به آیات  علّامه طباطبائی

هـاي   ي کتـاب هشداري است به یهود و نصارا مبنی بر عدم توانایی اقامه و احیـا ، آیات این
  نویسد: ند و میک براي این ادعا به تاریخ استشهاد می. ایشان خود

تـب  که نخواهند توانست تورات و انجیـل و سـایر   کدهد  می به آنان (یهود و نصارا) خبر
رده و نشـان داده  کنند، اتفاقاً تاریخ هم این مطلب را تصدیق کاش را اقامه و احیا  آسمانی

دچـار تشـتت مـذاهب و     ،ه این دو ملت همواره به جرم بریدن رشته ارتبـاط از خـالق  ک
  19اند. دشمنی بین خودشان بوده

ـ  ،ادب انبیا ةی دربارهای کتهبعد از نقل نعلّامه طباطبائی   ،ویـژه حضـرت ابـراهیم از قـرآن    ه ب
ه قـرآن  کـ سیر در تاریخ چند هزار ساله بعد از نوح نیز جمیع آنچه را « دارد: چنین اظهار می

  20»ند.ک و تصدیق میتأیید  رده،کشریف از محامد و فضایل او نقل 
ـ   دیدگاه خود، نگـاه تأیید  گونه در موارد دیگري ایشان براي اثبات و و به همین ه هـا را ب

  21ند.ک ر میکعنوان شاهد ذه ن مطالبی را بآاز  رده وکسمت تاریخ حواله 
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  برخي روايات و اقوال ديگران و ها يهنظر به تاريخ براي ردناد است .۲
نـار  کتوان به سـادگی از   متر از نوع اول است، اما با وجود این نمیک، گرچه موارد این قسم

  توان بیان نمود: مجموعه این بخش را در دو مورد میآن گذشت. زیر
الةَ     « شـریفه:  ذیل آیه انالمیزصاحب در مورد اول،  وا الصـضِ أَقَـامی األر فـ ماه إِنْ مکَّنـَّ

ه آن صـفت را  کـ ین آنها در زمـین  کصفت تم ةبعد از نقل اقوالی دربار ) و41: حج(»...وآتَوا
 آورد می رده و چند دلیل و قرینهکاین نظر را رد  ،دانند می روه خاصی مانند مهاجرینبراي گ

مؤمنـان  ه کـ ن آن روز، بلاعموم مؤمننه ، »نامؤمن«عمومیت دارد و مراد از  ،ه آیهکبر این مبنی
در « فرمایـد:  مـی  ،براي اثبات مدعاي خود از تاریخ شـاهد آورده  . ایشانتا روز قیامت است

یل یافتـه  کتشاي  ه به دست مهاجرین چنین جامعهکتاریخ اسالم در هیچ عهدي سابقه ندارد 
  22»دخالتی در آن نداشته باشند. ه انصار هیچکباشد، به طوري 

عبه بـه بیـت عقیـق از رسـول     کعلت نامیده شدن  ةه ایشان روایتی دربارکاین ،مورد دوم
  23پذیرد. رده، نمیکرا رد  گرفتن از تاریخ آن کمکند، اما با ک می نقل رمکا

علّامـه  ه کـ اسـت   ذوالقـرنین  مـاجراي رد، کتوان در این زمینه بیان  ه میکشاهد دیگري 
 نـد ک این شخصیت قرآنی ارائه می ةدربارمطالب بسیاري در قالب اقوال و روایات  طباطبائی

تمایل نشـان داده  ، داند می کوروشرا همان  ذوالقرنینه ک آزاد ابوالکالمبه نظر  ،در نهایت و
 کگونـه بـه آن تمسـ    ایـن  گرفته و کمکشده از تاریخ  سایر اقوال مطرح براي پاسخ و رد و

  24».در تاریخ نیست رده وکنین چیزي را تاریخ مطرح نچ«: ندک می
داسـتان قرآنــی را   کبرخـی روایــات وارده در یـ   علّامــه طباطبـائی ه کـ مـورد دیگـر این  

. داند ذیب آن توسط تاریخ را علت عدم پذیرش میکت ر آن در تاریخ وکپذیرد و عدم ذ نمی
سـبا و داسـتان    کـۀ حضـرت سـلیمان و مل   ۀر روایات مربوط به قصـ بیشتمثال، ایشان براي 

عقـل  اي کـه   غریب بوده، بـه گونـه   ه بیشتر آنها عجیب وکهدهد را نپذیرفته و معتقد است 
ذیب کـ ه تـاریخ قطعـی هـم آنهـا را ت    کـ بل و«: گویـد  تابد و در ادامه می سلیم آنها را بر نمی

  25».ندک می

  اي يقينيه ه استناد به مسلمات تاريخ به عنوان مصداقي از گزار .۳
عنـوان را  و ایـن  نـد  ک مـی  گاهی از لفظ مسلمات تاریخ استفاده علّامه طباطبائیلی کطور ه ب

 به دو مورد اشارهاین در  .ه در اصل وقوع آن اختالفی نیستکبرد  می اره کحوادثی ب ةدربار
  شود: می
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ه ایـن سـوره بـه    کـ نـد  ک مـی  بیان »فیل« ةی سوریدر توضیحات ابتدا علّامه طباطبائی .1
اما خداوند بـا   ،ردندکت کعبه به سمت آن حرکه به قصد تخریب اشاره دارد کداستان قومی 

سـی  که کـ و این قصه از آیات و معجزات الهی است  .فرستادن مرغ ابابیل آنها را از بین برد
لیـت  نویسان آن را مسلم دانسته و شـعراي دوران جاه  تاریخ ، زیراندکار کرا ان تواند آن نمی

  26اند. ردهکدر اشعار خود از آن یاد 
 ه دعوت حضرت رسول دعـوت ک کند میادعا  ،»فصلت« ةسور هایشان ذیل آیه س .2

 علّامه طباطبائی. ه عمومی و جهانی استکنبوده است، بلاي  خاص و جزئی یا قومی و قبیله
  ند:ک می ترسیم گونه گرفته و آن را این کمکاز مسلمات تاریخی  نیز براي اثبات این مسئله
جناب سلمان فارسی اسـت   ،ی از گروندگان به آنکه یکاز مسلمات تاریخ است  ااین معن

و نیز این هم مسـلم اسـت    .ه اهل حبشه بوده استکی دیگر بالل بوده که ایرانی بوده، یک
بین آن جناب و یهودیان اتفاق که رده و وقایعی ک می یهودیان را هم دعوت ،ه آن جنابک

ه آن جناب به پادشاهان ایران، مصر، حبشه و کمعروف است. و نیز این مسلم است  ،افتاده
ـ همه این شـواهد داللـت دارد بـر این    .ردهکروم نامه نوشته و همه را به اسالم دعوت  ه ک

  27دعوت آن حضرت جهانی و عمومی بوده است.
وقایع تـاریخی،  اي که در اینجا یادآوري آن ضروري است اینکه با مسلم دانستن برخی  نکته

و از  شـود  بـراي محقـق میسـر مـی    نیز برخی حوادث تاریخی دیگر  ةنظر دربارکان اظهارام
ـ   (بـراي   تواننـد  مسـلمات تـاریخی مـی   توان گفت که  رو، می این مثابـه  ه وقـایع اختالفـی) ب
  نند.کمتشابهات) عمل براي مات قرآنی (کمح

  گاهي از احوال گذشتگاناطالع از تاريخ براي آ .۴
ه مطـرح  را کـ ی یهـا  ههتوانـد شـب   ه از تاریخ اطالع داشـته باشـد مـی   کسی کبه اعتقاد ایشان 

شـود.   می طور مطالعه تاریخ باعث آگاهی از سرگذشت پیشینیان شود پاسخ دهد و همین می
  شود: نیز به دو مورد از سخنان ایشان اشاره میبراي این قسم 

منـع  داري در غـرب، بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه        در مورد منـع بـرده   علّامه طباطبائی .1
ایشـان بـراي اثبـات     .نـد ک از حد حرف تجاوز نمی ،از راه غلبه و قلدريدر غرب داري  برده

فریقـایی و  آی و یاین ادعا خواننده را به مطالعه و مرور تاریخ و سرگذشت مستعمرات آسیا
  28.دهد ارجاع می یانیایی اروپاکمریآ

ه مائـده بـر   کـ انـد   ردهکـ برخـی شـبهه   نیـز  اسرائیل  آسمانی بر بنی ةنزول مائد ةاردرب .2
ایشـان اثـري از آن   هـاي   تـاب که اگر نزول یافته بـود در  ، چراکاسرائیل نازل نشده است بنی
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، ها هگونه شبه لید حل اینکه کاست  طباطبائیبر این عقیده  علّامه طباطبائیاما شد.  می یافت
سـی خبـره   کاگر « دهد: می تاریخ و اطالع از آن است و به این صورت پاسخخُبره بودن در 

ها اعتنـا   به امثال این حرف ،ها باشد له شیوع نصرانیت و ظهور انجیلئمطلع از مس ،در تاریخ
  29.»ندک نمی

  گيري نتيجه
ه مورد پـذیرش  که معناي واحدي توان دریافت ک میگفته  با مالحظه و دقت در مطالب پیش

سی با دید و زوایه خاصی به تـاریخ نگریسـته و   کهر و  ذکر نشدهباشد براي تاریخ، همگان 
نیز تاریخ را از منظري  علّامه طباطبائی. وجود آمده استه متعددي بهاي  رو تعریف میناز ه

علـت و زمـان پدیـد آمـدن حـوادث      را به معناي شـناخت حـوادث،    خاص نگریسته و آن
  نماید. دو قسم نقلی و زمینی تقسیم میه ب را نآو همین طور  ندک توصیف می

همـان   ،ر شـده، آنچـه همـه بـه آن اذعـان دارنـد      کـ ه بـراي تـاریخ ذ  کـ فوایـدي   ةدربار
  ه در قرآن نیز به آن اشاره شده است.کآموزي از تاریخ است  عبرت

ه در مـوارد بسـیاري   داشته کارزش و اهمیت  علّامه طباطبائیهاي تاریخی در باور  گزاره
ات تـاریخی  هاي تـاریخی بـا آیـ    ضاد بین گزارهاما در صورت ت ،ردکبه آنها اعتماد  توان می
  هاي تاریخی است. همان گزارهدهد،  خود را از دست میه اعتبار کنچه آن، آقر
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