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متأثس عض یوشت هان مستشسطا عکت ،توطئ غسب هدا مند عکدالم و بد مد

مسدود م دعیست؛ عما مبابق عی شوهش شوعه عو بدسعن عث دات عید عد دا
اف ینست .ب رغم تأ ن ون بس دعشت ی داه

داب بد تداریخ عکدالم،

یظسعتش تقسی ا تاسعر هما موعضع تداری ،مسدممایا کدن عکدت و یاتد

ج ی چن عی دربس ی عرد .محور یظسعت تاری ،عو عیحدسع مسدممایا عض
عکالم حقنق عکت .در بسرک دی گاههان تاری ،محم طبب مد تدوع
ب ی یتنج رکن

یتنج گنسنهان عو بسم نان عطال ات غمط و یا یا اف

صورت گسفت عکت و عکت اللهایش عض طوت اف بس وردعر ینست.
واژههای کلیدی :دی گاه تاری ، ،محم طبب ،وهابنت.

 .1مقدمه

محم طبب در کال 1919م در روکتای در صعن مصس ب دینا آم و در نار بسعدرش کدن
(کن طبب) رش

سد .کن طبب

ک کال عض محم بزرگتس بود ،عثس بزرگد بدس حندات

عو دعشت .محم طبب در دعیش اه طاهسه مشغول ب تحصدنل شد و در کدال 1940م بدا ع د
م رک ارشناک در رشت عدبنات عی منس فارغ علتحصنل ش  .ون تحدت تدأثنس بدسعدر ،در
عوع ددس ده د چهددل ب د عی یش د هددان ع ددوع علمسددممن متمایددل ش د  .عو ب د دلنددل فعالنددت در
ع وع علمسممن ی

بار در کال 1954م و بار دی س در کال 1965م ب ضی ع عفتداد .بدار دوم

شش کال در ضی ع مای و س عض آضعدن در کدال 1961م بد سبسدتا کدعودن رفدت و در
آیجا ب ت ریس در دعیشا ۀ شسیعت ما سدع ت .ون س عض مد ت بد کس سکدت ب،دش
م عهب فاسن معاصس در دعیش اه عمعلقسن منصوب ش و در آیجا شاگسدع بسدنارن تسبندت
سد .محم طبب در کال 2014م درگ شت (عبورما .)1109 :2013 ،
محم طبب در ضما عطامتش در سبستا  ،ب تسویج عی یش هان بسعدرش کن طبدب د
موماً مسبوط ب بحث جاهمنت و عیما بود ،سدع ت .ون بسعن یشس عی یش هان کن طبدب،
آ ها رع با وهابنت درآمن،ت و بس
و عی یش عن رع تسویج یمود

رع

با عی یش هان وهاب تااد دعشت ،حد

عی یش هان «طب

دسد

ج ی » یام گسفت (هما جدا)؛ عل تد محمد
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اص عکدت

طبب گاه یظسعت مستقم ینز عرعئ م دعد .عضجمم عی یش هان طابلتوج عو دی

ب کدنس تداریخ دعرد و آ رع در بنشدتس یوشدت هدان دود یشدا دعده عکدت .موضدوی عید
شوهش سدع ت ب همن ی اه تاری ،عکت.
دربارۀ ی اه تاری ،محم طبب تدا نو هدنت تحقندق مسدتقم صدورت ی سفتد و عید
مسئم ب طسض جن

موردغفمت طسعر گسفت عکت.

روش عی تحقنق تاب،ای عن و بسم نان منابع دکت عول و عصم عکت؛ ب گوی عن د در
رعکتان عی شوهش هم یوشت هان متنوی محم طبب موردمبالعد طدسعر گسفتد و تقسی داً عض
هم آیها م

گسفت ش ه عکت؛ درحال

عی منابع در عی ضمنن

عکتفاده عض منابع دکت دوم ب دلنل

موجدود

داب ،مد یظس طدسعر ی سفتد عکدت .دروعطدع ،عکدتفادۀ عید

د عض

یوشت های غنس عض یوشت هان طبب ش ه ،ب منظور فسعهم سد عطال ات جای

بسعن مد

ب تحمنل بهتس بوده عکت .همچنن  ،در عی تحقنق تالش شد ه عکدت د تدا جدان مماد عض
موضعگنسنهدان عید ئولوکی

عجتنداب شدود و عیتقدادعت بسم ندان مد عرک و عکدناد معت دس

صورت گنسد.
ه

عض عی شوهش

بسد و شنا ت ی اه اص عکت

محمد طبدب بد تداریخ

دعرد .ی اه محم طبب ب تاریخ ی اه جامع بد مفهدوم مدوم آ ینسدت ،بماد ی داه
دی محورعی عکت؛ ب گوی عن

م توع ه

عصم آ رع ت نن تاریخ عکدالم دعیسدت .در

عی شوهش ب منظور سدع ت ب ی اه تاری ،طبب کؤعالت ضیس مبسح م شوی :
 .1فمسف وجودن تاریخ عکالم عض یظس طبب چنست؟
 .2تاریخی ارن و تاریخی ارع تاریخ عکالم عض دی عو چ وی عی ؟
 .3روعیت م طبب عض تاریخ عکالم چ وی عکت؟
 .2فلسفه ی وجودی تاریخ اسالم از نظر قطب

طبب ( 1393ب )12 :دربارۀ ود م گفت

مورخ ینسدت و توعیدای مدورخ بدود رع یندز

ی عرد و عهل دطدت در جزئندات تداری ،ینسدت؛ عمدا آیچد عو رع بد کدون یوشدت عض تداریخ
م رعی  ،عی بود

عض یظس طبب «شنا ت تاریخ عکالم ،عماا شنا ت حقنقد دید عکدالم
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رع فسعهم م

ی دود ،بماد

ن » (هما  .)75 ،بنابسعی عض دی طبب تداریخ عکدالم دود هد

عبزعرن بود بسعن شنا ت حقنق دی عکالم .دی س آیا طبب درحال تاریخ عکالم رع من ع
بسعن شنا ت دی عکالم معسف م

سد د دید عکدالم عضیظدس یصدوب و متدو دیند

م توعی شنا ت آ رع فسعهم ن  ،بسنار غن عکت .عی عمس یشدا مد دهد

د

د طبدب مندل

دعشت عکت عکالم رع در چهارچوب مم آ در جامع بشسن موردمبالع طسعر دهد  ،ید در
چهارچوب یظسن صس  .عما عض آی جا

طبب ی داه اصد بد دید عکدالم دعشدت ،تداریخ

عکالم رع ینز عض منظس عی ی اه اب ی سیست و بسم نان عی ی اه ،ود تفسدنس تداری ،یسد تاً
ج ی ن عض تاریخ عکالم عرعئ دعده عکت.
 .3نظر قطب دربارۀ تاریخنگاری و تاریخنگاران تاریخ اسالم

طبب (هما  )17 ،معتق عکت تاریخ بشس بای عض دی گاه عکالم یوشدت شدود .بد یظدس عو در
چنن دی گاه دکتاوردهان تاری ،بشس با معنارهان علهد  ،یعند بدا مندزع تحقدق هد
ادت) ،موردکنجش طسعر م گنسید  .عمدا آیچد طبدب مد گوید در همدن

آفسینش (یعن

آغاض ار دعرعن عبهامات عکت .مالک طسعر دعد
عکت

تحقق آ چن ع مما ینست؛ ب ی معن

شا صهای دعرد

ادت عیسا ها بسعن کنجش تداریخ عمدسن
تداریخ بد ندوع ید

مادن و طابلکنجش باشن  ،ید یفسد و دروید

د فقدط

مدم ینداض بد
عوید عض

حقنقت آ آگاه عکت.
همچنن  ،ب ع تقاد طبب (هما  )18 ،تاریخ عکالم بای موردباضیویس طسعر گنسد .ب یظدس
عو عی تاریخ رع م توع ب دو طسدمت تقسدنم دسد :تداری،
یوشت عی و تاری،

د مور دا بدزرگ مسدمما

مستشسطا یوشت عی  .عض یظس عو هسدون عید تداریخهدا دعرعن یوعطصد

عکت .ب گفت طبب (هما جا) تاریخ مور ا بزرگ مسمما مجمو د عن ظدنم عض ع دار و
روعیات عکت
کسگسدع م

مور ا ب و گزینش و ب منظور حفظ عمایدت آوردهعید ؛ عمدا وعیند ه رع
نن  .عو در عی ضمنن تاریخ ط سن رع مثال م ضی  .عما عیتقادن ب عی یظس طبدب

وعرد عکت و آ عی عکت

ویشگد تندوی در ع دار فقدط م،دتص معد ودن عض تداریخهدا

همچو تاریخ ط سن عکت و بسنارن دی س عض تاریخها فاط عید ویشگد هسدتن و در وطدایع
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گویاگو فقط ی

روعیت رع آوردهعی و یا در منا روعیتهان گویداگو یاد رع تدسجن

دعدهعی  .دلنل عی عشت اه طبب رع مد تدوع
دعیست؛ چنزن
 )11ب ع ع تسع

د مآشدنای

امدل عو بدا تداریخی دارن عکدالم

ود عو در نش فتار تاب لزوم باضیویسد تداریخ عکدالم (ر.ک .همدا ،

سده عکت.

عض یظددس طبددب ( )46 :1999دکددت دوم تدداریخهددان یوشددت ش د ه ،تألنفددات مستشددسطا (و
شاگسدع مسمما آیا یعن مور دا ج ید ) عکدت .طبدب عیدسعد بدزرگ عید تداریخهدا رع
دشمن یویسن گا آ ها با عکالم م دعی  .عو عی یویسن گا رع هما وعرثا م مغا مسدنح
م دعی

ه

عض بن بسد عکالم رع دی ال م

نند  .طبدب ( 1393علد )23 ::یوشدت هدان

عی یویسن گا رع عدعم حمالت عکالفشا در جنگهدان صدمن
مسممایا م شمارد .عگس چنن عکت الل

یسفت شود

و کدایس جندگهایشدا بدا

تب تاری ،ممل مت،اصم بد و

ع ت ار عکت ،یوشت هان مسممایا درمورد دی س ممل یندز غنسطابدلع تمداد و حتد یوشدت هدان
طبب دربارۀ تاریخ یهود و مسنحنت و عرو ا ینز یظس بد موعضدع صدمای ون

شد د یس و

یادرکت وعهن بود.
طبب ( 1393عل )21 ::معتق عکت عی مستشسطا دروغهان بسنارن وعرد تداریخ عکدالم
سدهعی  .عو (هما  )23 ،بسعن عث ات عی ک،

ود یموی های مد آورد؛ عضجممد عیناد بدس

یوشت ولهاوض در تاب عل ول علعسبن دربارۀ غصب الفت عضکون دو منف عول عی شدت
م گ عرد .عی مثال طبب ب عی دلنل م ،وش عکت د بسدنارن عض تداریخهدان عکدالم و

ب ویشه یوشت هان شنعنا  ،طس ها و شای ی

هزعره دنش عض آیاد مستشدسط وجدود دعشدت

باش  ،ب غصدب الفدت عضکدون عید دو عشداره دسدهعید (ر.ک .عبد طتن د 27/1 :1380 ،؛
یعقوب  .)523/1 :1371 ،فارغ عض بحث دربارۀ درکت یا یادرکت عد ان غصب الفت ( د
موضوی عی بحث ینست) ،یس ت دعد چنن عمسن ب دروغهان مستشسطا ب دور عض عیصا
و

علت مم عکت .دی س عیتقادعت طبب

رعجع ب

باهان تداری ،مستشدسطا عکدت،

ینز موماً یا ماین مثال نشن یاوعردی و یا آ ط ر ریز و وچ
م یوشت هان مستشسطا یم شوی .

عی

منجس ب ب ع ت دارن
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یا دی س عض عیتقادعت طبب عض مستشسطا  ،مسبوط ب بحث یق محتوعی م شدود .طبدب
( )137 :1999ب یحوۀ فصلبند ن و ع ت صداب حجدم مناکدب بدسعن هدس بحثد در تألنفدات
مستشسطا معتسض عکت .ون ب ویشه معتق عکدت د عیندا حجدم بسدنار ضیدادن رع بد بندا
تاریخ فسق غنسکن ع تصاب دعدهعی و چنا

بای و شای بد تداریخ کدننا

مسممایا عی  ،یپسدع ت عی و دی عکالم رع چنا یمایای هعی
عتحاد و جما ت .عی عیتقاد طبب عض بس
بس

د ع ثسیدت

گوی دی تفسط عکت ،ی دی

جن ها بد یظدس صدحن مد آید  .بد بندا دی دس،

مستشسطا بنشتس ب تاریخ عی یش الط من بدودهعید تدا تداریخ کناکد و اداهسعً طبدب

معتق عکت سدع ت ب هس عی یشد عن باید متناکدب بدا مندزع یفدوس کناکد  -عجتمدا

آ

عی یش صورت گنسد؛ وگسی توطئ عن من ع ثسیت کن شال گسفت عکت.
ب ع تقاد طبب (هما  )141 ،مستشسطا ب جان دسدع ت بد عید م احدث ،باید تدوعریخ
ود رع با بنا مبالب ضیس س م

سدی :

 .1توحن در هم تاریخ عکالم وجود دعشت عکت؛
 .2حس عمت وعح در هم تاریخ عکالم وجود دعشت عکت؛
 .3حس تاافل و هماارن عجتما

بن مسممایا تا طدس یدوضدهم وجدود دعشدت

عکت؛
 .4عمت عکالم ب تعه عت تاری ،عش د در تداریخ بشدس بد یظندس بدوده ،مدل
سده عکت؛
 .5حس ت مم و تم ی عکالم

در تاریخ ب یظنس عکت ،تدا بد عمدسوض وجدود

دعشت عکت و هنت س مناس آ ینست.
عض الل آیچ طبب در کبور باال م گوی م تدوع دغ غد هدان عصدم عو رع دریافدت.
دغ غ هان عو دروعطع دغ غ هان ی

م مغ عکت ،ی ی

مورخ .تقسی اً هم آیچ عو در بداال

عض مستشسطا عیتظار دعرد ،دعرعن عیسعد عکت .تأثنسعت یاتا سکت و چن گای سکت در تداریخ
ب گوی عن ینست
ضمای

ی

مورخ بتوعی توعریخ حجنم رع ب عی مبمب ع تصاب ده  .حت

جامع شناکا وعرد عی حنبد شد ی  ،کد،ت عیتقداد طبدب رع بسعی ن،تند (طبدب،
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 1393عل .):ضم آیا حدس عمدت وعحد رع در ممدل مسدنح طدسو وکدب یدا چدن یندز
ین سدت د الضم باشد تدوعریخ حجنمد رع فقدط بد آ

م توع دید و عید هدم موضدو

ع تصاب دعد و تقسی اً هم آ رع مد تدوع در مقالد عن توضدن دعد .درمدورد حدس تاافدل
عجتما

طبب ب طسض جن

م

آ عض منا رفت عکت ،بای گفت

عکت نش عض طدس یدوضدهم وجدود دعشدت و دس عض
ون ی کدن و مد ر

یوضده عرعئ دعده عکت و ی کن و م ر
مم عن

دعل بس

بدسعن وجدود آ دنش عض طدس

موجود آ س عض طس یدوضده .حس دت

تا ب عمسوض در عکالم وجود دعشت و همن عمدسوض هدم بد یظندس باشد  ،بدس ال
ممد در دیندا در کدب

عد ان طبب مناسع بسدنار دعرد و عمدسوضه جهدا عکدالم بد لحدا

طابلط ول ینست؛ چ رک ب آیا در مد ح آ تداریخهدان حجدنم ی اشدت شدود .عمدا عگدس
منظور ون حس ت مم در دورع گ شت مسممایا عکت ،عی عمس طابلبسرک عکت و بسعن
بسرک آ بای دو سکش رع م یظس دعشت :آیا عی حس ت ممد متناکدب بدا تدأثنسعت آ
موردمبالع طسعر گسفت عکت یا ی ؟ و آیا مستشسطا بنش عض مور دا مسدمما در عید ضمنند
غفمت دعشت عی ؟ هم عی ها رع بای همضما با عی وعطعنت دریظدس گسفدت د طبدب (ر.ک.
 1393ب )219 :ب،ش عض موم تم

عکالم  ،هماین فمسف رع همدا گمسعهد یویدای هدا و

موجب ضاللت و کسعیجام غنسعکدالم مد دعید  .بسدنارن عض دکدتاوردهان مدومتجسبد یدا

ریاض ینز متعمق ب عی فالکف گمسعه( 1عض یظس طبب) عکت
ب آ ها عشاره نن یا ی ؛ چسع

معموم ینست مستشسطا باید

در هسدو صورت مما عکت موردعیتقاد طبب طسعر گنسی .

ب یظس م رک عیتقادعت طبب ب مستشسطا بنشتس تحت تأثنس سهنندت ون م ند بدس توطئد
من مسممایا طسعر دعشت عکت .عی سهننت طبب با ث ش ه عکت
مستشسطا و عرعئ شوعه
ی

اف بسعن عث ات دروغ بود تد

کسه رد ن  .عو گما م

ن

حالآیا ون در عی رعکتا یظس بس

یوشدت هدان آیدا  ،همد رع

در عی رعکتا بس وردن عکالم با تاریخیویسد دعرد؛
عض بزرگا دی ( د عد دان ندسون عض آیدا رع دعرد)

همچو عمام م (ی) رع ینز یادی ه گسفت عکت

م فسمای « :ب آیچ گفت ش ه بن س ،ی بد

گوین ۀ آ » (آم ن1410 ،ق.)361 :
 .1همچو

تد

ب و مبالع هم آثار

نام و رعضن (ر.ک .حم  255 ،126 :1382 ،و .)287
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همچنددن  ،بدد یظددس مدد رکدد طبددب عض عینادد مستشددسطا شددسعیط مددادن رع شا صدد
طااوتهایشا در تاریخ طسعر دعدهعی  ،شم ن بوده عکت و عی مبمب ما رع ب یتنج گنسن
دی سن رهنمو م شود و آ عی عکت د طبدب دکدتاوردهان مدادن مسدممایا در طدول
وعکدتار تغنندس عید شدا ص بد کدون

تاریخ رع داف و طابدلدفدای یمد دعیسدت و بندابسعی
شا صهان معنون ش ه عکت.

عض دی س توصدن هدان طبدب ( )139 :1999بدسعن مور دا مسدمما آ عکدت د همدا
عرو اینا ب تاریخ یویا دعری ؛ یعن هما گوی

ی اه رع ب تاریخ عکالم دعشت باشن

عرو اینا مفاهنم و عرضشهان یویا باکتا رع عمسوضه تمجن م

نن و م

ینز عرضشها و مفاهنم تاریخ نشن مسممایا رع بپ یسی و تمجن

نن  .عمدا عید طنداط طبدب

ینز یادرکت عکت؛ چسع

یسی  ،مسدممایا

عرو اینا عمدسوضن هدنتگداه وعهدا ندسون عض عرضشهدان دید

بت سکت یویای ها ی ودهعی  ،بما فقط دکدتاوردهان ممد و فمسدف آیدا رع موردتمجند
طسعر دعده ،ضم سهنز عض متوط :ش

موم ،موجب نشسفت آ ش ه ،و عض مد

در عی

گسفت عض دکتاوردهان مم ممل دی س ینز غافل ی ودهعی  .حالآیا عوالً طبب ،همدا گوید
تاریخی ارن عکالم م گوی  ،وعهدا ندسون عض عرضشهدان دیند

ود دربارۀ ه

مسممایا عولن عکت .دوماً بس
وعها آ عکت

دکتاوردهان مم مسممایا رع موردحمم طسعر مد دهد و

مسممایا ب بس

موم تم

ی هن (در ب،ش بع ب عی موضوی سدع ت
مومعیسای ینز ب هنتوج عض غسب ها م
توطئ های

عکالم عصالً یپسدعضی یدا آ هدا رع عدعمد

وعه ش )؛ چسع

گمدسعه وعهند شد و در

ی نسی ؛ ضیسع آیا دشمنا عکالمعی و موم آیا

من عکالم عکت (طبب 1393 :عل ):و در بهتدسی حالدت مماد دعیسدتن هدای

هستن ب عرت اط با غنب و دریتنج غنسطابلعتاا (هما .)108 :1391 ،
شای بهتسی

ممات

یشا دهن ۀ یظسعت طبب یس ت ب عرو اینا و عضجمم مستشسطا

عکت ،ممات ضیس باشن :
هم ا م دعین

مسدم عرو ا ش

 ،ب روح و ماللآوری و ب

سعت عیسا ع تقادن ی عری و چنایچ بتوعین
عما باشن  ،هسگز ب کون ع مال ین

سعمت و عرضش

ار ب ن نند

د عض وعطدب آ در

گام یم یهن  .آرن عی

ادت آ ها در طول
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تاریخ گ شت و معاصس بوده و در آین ه ینز چنن

وعه بود؛ م دس آیاد

عوید

ب آ ها ه عیت و زت با فسمای (.)141 :1394

عض الل عی یوشت هان طبب مد تدوع بس د عی ندزههدان عو درضمنند تداریخی دارن رع
تش،نص دعد .ی سعی عصم عو هویت عکت .عض یظس عو ما بای آیچد هسدتنم بداط بمداینم و عض
آ دفای ننم و تقسی اً بسعن عو مهم ینست

بسحق باشنم یا ید ؛ چسع د عو در یوشدت هدایش

هنت عکت الل بسعن عث ات حقاینت عرعئ ی عده عکت .بسعن عو همدن
باشنم ،اف عکت .عو ود رع درگنس جن
عکت و در عینجا مم ه

با دشمنا م بنن

د عض غسبد هدا متفداوت
ب حنب مم یندز رعه یافتد

ینست ،بما عبزعرن عکت بسعن عبسعض بستدسن .کدالح

د طبدب

بسعن نسوضن در عی جنگ ب دکت گسفت عکت ،عکالم عکت .بندابسعی عگدس عو دیند غندس عض
عکالم م دعشت ،ینز عحتماالً ب همن ش ت و ح ت عض آ دفدای مد

دسد؛ حتد عگدس مند

عکالم م بود .عو در درج عول بنم دعرد شاستهدا و قدبماید گ هدای

د مسدممایا در

طول تاریخ متحمل ش هعی  ،ب یام عکدالم (و ید مسدممایا ) یوشدت شدود و دروعطدع ،حقایندت
عکالم ضیس کؤعل رود .ون ب ویشه بنم دعرد عی مبمب موردکوءعکتفادۀ دشمنا وعطدع شدود و
آیا ب ی وکنم مسممایا رع ب عکالم ب بن

نن  .در همن رعکتاکت

ون ضم هشد عر

ب مسممایا در صوب آثار مستشسطا (و مور ا ج ی مسمما ) ،تفسنس موردط دول دود
رع عض تاریخ عکالم عرعئ م ده  .در عی تفسنس مت شاستهان مسممایا دورن آ ها عض رعه
و روش عله ب شمار آم ه عکت (طبب 1383 ،ب .)257 :عی هما تاری ،عکت
م گوی ؛ یعن بسعن تفسنس وطایع عض شا ص عیما عفسعد م

طبدب

گسفت ش ه عکت .عمدا طبدب

عی شا ص رع بس اس ب ار گسفت عکت؛ یعن ب جان آیاد وضدعنت عیمدا مسدممایا رع
دریظس ب نسد و با یافت شوعه ن عث ات ن در دورع هان ضع :عیمدای  ،شاسدتهدا رون
دعدهعی  ،وضعنت شاست مسممایا رع دریظس گسفت و آ رع مال د بدسعن ضدع :یدا طدوت
عیما مسممایا ب شمار آورده عکت.
عینا مسممایا ب ت ریج عض عکالم عولند منحدس
ب ویشه کمفن بس آ تأ ن دعرد .عی یش های

شد هعید عض عی یشد هدان کدن عکدت و

بسم نان ح یث منقول عض نام س ،بهتسی یسل
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مسممایا رع عبت ع صحاب  ،کپس تابعا  ،کدپس تدابعن تابعدا  ،و یدا مسدممایا کد طدس عولند
( صس مح ثا بدزرگ) مد دعیند (عبد تنمند 1426 ،ق )111/3 :؛ عمدا طبدب آ رع تدا صدس
نسوضنهان ثمای عدعم م ده  .دلنل عی تفاوت آ عکت د در سهنندت کدمف بدنش عض
هم ح یث عهمنت دعرد؛ عما در عی یش طب  ،نسوضن یظام  .شدای دلندل طائدل شد

عید

منزع عض عهمنت بدسعن ندسوضن یظدام در عی یشد طبدب ،تأثنس د یسن ون عض شاسدتهدان
تحقنسآمنز یظام باش
موضوی

ع سعب در دورع معاصس عض عکسعئنل متحمل ش ی  .همچندن  ،عید
عض عکدالم عولند عکدت ،عض ویشگد هدان عی یشد

دلنل شاست مسممایا عیحدسع

حس ت عکالم عصالح در عوع س طدس یدوضدهم و عوعیدل طدس بنسدتم عکدت د ره دسع آ
کن جمالعل ی  ،محم

ه و رشن رضا بودی (کما  ،بد تدا26 :؛ د ورن)80 :1366 ،؛

هسچن رویاسد آیا با طبب متفاوت بود و عی تفاوت ارج عض موضوی عی دشوهش طدسعر
م گنسد.
 .۴روایت کلی قطب از تاریخ اسالم

عض یظس طبب تاریخ عکالم ب ک دوره تقسنم م شود :دورۀ نام س و رعشد ی ؛ دورۀ نشدسفت

و شاوفای ؛ دورع ضع .:عولن چنزن د در ی داه طبدب بد تداریخ عکدالم جمدب توجد
م

ن  ،تحسن فسعوع دورۀ حاومت نام س و رعشد ی عضطدس

عکدت .عض یظدس طبدب عید

دوره ،دورۀ عی هآل بشسیت و «ضی اتسی و باشاوهتسی دورۀ تاریخ بشس» بوده عکدت (طبدب،
 1393ب)163 :؛ با عی توضن

ون در عی منا دورۀ رعش ی رع عحتماالً ب عی دلنل د

ع تقاد دعشت تاسعر عل ون آ ها عماا

یس عکت ،بنشتس موردتأ ن طسعر دعده عکت .ب بندا

دی س ،چو مما بود م،الفا طبب یظسش رع بدا عید عکدت الل د دورۀ حاومدت ندام س
تاسعر یس ینست؛ چو ره سن چو نام س وجود ی عرد ،رد نند  ،بنشدتس بدس دورۀ رعشد ی
در آ حا ما عفسعدن معمول بودی  ،تأ ن
عض عصبالحات تحسن آمنزن
در باال آم  ،م توع یتنج گسفت

سد.

طبب دربارۀ عی دوره ب ار بسده عکدت و یموید آ هدا
طبب عی دوره رع ب یو

ب شمار م آورد .عی تحسن ب گوی عن عکت

صس ضری یدا دورۀ طالید

گاه عکبورۀ صس ضرید رع در تداریخ ممدل
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در آ هنت گناه ،ت اه و فسادن رعه ی عشت و فادایل

گویاگو ب یاد م آورد .دورهعن

ع الط و مادن در نار هم وجود دعشتن ؛ عما با گ شت ضما  ،غفمت ،یادعی و گناه موجب
فاصم گسفت عض وضعنت آرمای و شاوه من شد (منسعحمد ن .)190 :1387 ،اداهسعً طبدب
منل دعشت عکت عی دوره رع صس ضری عمت مسمما و یا دکت م سب طممد عد ند  .عمدا
عکبورههان صدس ضرید ممدل

در عی تالش ،عشاال بزرگ وجود دعرد و آ عی عکت

گویاگو در طممسون عکبوره باط م ماین و وعرد تاریخ یم شوی ؛ عما صدس ضرید طبدب
دطنقاً ی

دورۀ تاری ،عکت و عی عمس ،یظس عو رع ب ش ت موردعیسعد طسعر مد دهد ؛ چسع د

صس عکبورهعن ضری در تاریخ وجود ی عرد.
عو معتق بود ی،ستن فتن حقنق در تاریخ عکالم همن وعطع بود د در دورع

الفدت

ثما رون دعد .عل ت طبب م گفت:
در ضما
عکت

الفت عو لغزشها و عشت اهات در عدعرۀ عمور جامع

ید آمد ؛ عمدا الضم

درو و ضمنس ثما فسعتس عض ش هات طسعر دعده شود؛ ضیسع هنت یوی م یا

ب ع تنای ب منافع مسممن و یا وتاه در ضمنن عمور ضسورن عکالم یا الط عن ب
شت شد  ،چندزن د الطد

منافع ش،ص در درو ون رعه ی عشت و روضن

دینا سکتا و منحسفا رع جمب ن  ،یزدش یافت یش و دروعطع مسئم عی بدود د
ون بمن یظسن و گ شت و ع تماد بنش عض ح ن ب بس
ع تمادش کوءعکتفاده سدی و عض رعه مستقنم

ویشایش دعشدت د عض

عبوباس و مس ،ود و وعلنایشدا

رع طاطعای ب آ ممزم و ای ن کا ت بودی  ،منحس

ش ی ( 1393ب.)161 :

توج ب چنن دی گاههای یشا م ده

طبب ب رغم تحسن فسعوع دورۀ رعشد ی ،

ب وجود ضع:هدا و مشداالت آ دورع ع تدسع

دعرد؛ عمدا عو عید معادالت رع وچد

جموه م ده و یاچنز م شمسد .باوجودعی  ،عگس ید
طبب بتوع دعشت ،عی عکت

متسی ضع:های

ب ت بنسن ،عشغال مناصب بد و دعشدت شایسدت
ضع:هان بزرگ عکت

بسدعشدت کداده عض همدن چند جممد
مد تدوع متوجد عید دوره دسد،
و فسداد عطتصدادن عکدت و عید هدا همد

م توعی دورۀ رعش ی رع عض ی

صدس ضرید فسکدنگهدا دور

ن  .طبب همچنن کع دعرد عفسعد رع در عید مندا بد تقصدنس یدا دمتقصدنس جمدوه دهد ؛
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چنا

گوی عی عیحسعفدات ،جاید عر بدودهعید و بد دودن دود بد وجدود آمد ه و رشد

سدهعی  .عما ااهسعً عی تالش طبب بدسعن عطندای دود طبدب یندز داف ی دوده و عو درصد د
بسآم ه عکت توجن دی سن بسعن عیحسعفات دورۀ رعش ی بناب و ب ضودن دریافت عکدت د
چ توجنه بهتس عض توطئ دشم :
در عی منا یهودیا  ،عض طسیق فسیب ،ینسیگ ،دروغ ،ب گوی در عیجاد ع تال
آشوب در منا مسممایا و دریهایت بسعفسو ت آتش جندگ دع مد
س

و

وشدن ی و

بنشتسی کهم رع در عفسو ت آتش فتن بس هد ه دعشدت ،د ع بد کد ا،

یهودن در ااهس مسمما بود (هما جا).

ب ع تقاد طبب (هما  ،)162 ،عی تالشهان یهود ب عید دلندل بدود د آ هدا بد مدت
شمشا عض یاتوعی در بسعبس ط رت عکالم و ینز رعید ه ش یشدا عض شد جزیدسۀ سبسدتا (بد
دکتور مس) ،با تظاهس ب عکالم کدع در عجدسعن توطئد مند مسدممایا دعشدتن و در همدن
رعکتا بود

ع ب ک ا (یهودنعالصل) ب شدهسهان م،تمد :کدفس و عض ثمدا بد گوی

سد و ب ط رن عفاار موم رع بسض

منف شورعی

آتش فتن رع بسعفسو دت .کدپس بدا

جعل یام عن با مهس منف م ن بس دکتور طتل محمد بد عبد بادس عضکدون ثمدا  ،امدل بد
هنجا آم

مسممایا ش و کسعیجامِ آ حوعدث ،شت ش

م (ی) و معاوی بود

ثما و بس ای جندگ مندا

نام آ  ،عیجاد شاا ها و ض مهای در ناس عمت عکدالم بدود

هنوض هم علتنام ینافت عی  .الضم ب توضن عکدت د منظدور محمد طبدب عض «شداا هدا و
ض مهان ناس عمت عکالم

هنوض هم علتنام ینافت عی » ،ب وجود آم

شنع عکت؛ بندابسعی

ون شالگنسن شنع رع مستقنم یا غنسمستقنم ،محصول توطئد یهدود مد دعید  .عید موعضدع
تاری ،طبب چن ع چنز ج ی ن ینست و تاسعر هما موعضع تداری ،عکدالم کدن عکدت
(ر.ک .عب عثنس244/9 :1371 ،؛ عب مساوی 399/1 :1369 ،؛ حم ع مستوف .)188 :1364 ،
طبب معتق بود:
تصحن

باهان دورع

ثما و تالش بسعن باضگسدعید

وانف عمت مسمما بود و شا ینست
وشن ی [ ]...عما شویت

عمدور بد حالدت ط نعد ،

مد (ی) و دی دس عصدحاب در عید رعه

د رون دعد و منجدس بد

شدت شد

منفد بد گنداه،
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و تن رون شد ی ن بدود د شدسعیط و

اکدل و وشینت ( ثما ) ش  ،عیحسع

عوضای و عحوعل ،عطتادان آ رع ی عشدت و عکدالم هسگدز آ رع ی،وعهد د یسفت
( 1393ب.)163-162 :

محم طبب و دی دس کدننا رع یشدا مد دهد ؛ چسع د عو

عی عمس یا عض یقاط ع تال
شورش من ثما رع ی تنها رد یم
شت

ن  ،بما تحسن م

ند و فقدط مد گوید ینداضن بد

منف ی ود .دروعطع ،عی طاداوت طبدب تاحد ن بدا موضدعگندسنهدان کدنت کدننا

متفاوت عکت و م توع آ رع عض تأثنسعت صس م ر بس محم طبب دعیست؛ چسع

در عی

دوره عیقالبها معموالً ب نوع یمودن عض وعکدت و عرعدۀ کناکد مدسدم موردتمجند طدسعر
م گنسی  .همن عمس طبب رع بس آ دعشت عکت
ود ی ی

آشوب و شورش یامشسوی ،بما ی

شورش من ثما رع بدس ال

نشدنننا

عیقدالب و باضتداب عض وجدود روح عکدالم

عصنل در ضمنس مسدم ب شمار آورد؛ عما بالفاصم با بنا عینا
بار دی س عرت اط ود رع با طسعئت رکم کدن بسطدسعر مد

شدت

منفد ضیدادهرون بدود،

ند  .دروعطدع ،عید تفسدنس طبدب

حاون یات عن ج ی و عمسوضن عکت .عو حاایت ثما رع ب صورت عیقالب یافسجام د بد
بنسعه رفت ،یقل م

در دورع معاصس بارها تاسعر ش ه عکت.

ن ؛ حاایت

طبب معتق بود (هما جا) دو امل با ث ش
کمبنت منجس شود :عول آیا

شت ش

یظام الفتد کدقوط ند و بد یظدام

ثما و جنگ بن

مد (ی) و معاوید و ند عیش

وعرج ،فتن و آشوب رع ب وجود آورد د با دث شد مسدممایا ایدا جندگ و مناطشد و
باضگشت آرعمش و عکتقسعر ب جامع رع ،هسچند بدا حد

دارهعن عض عل وهدا و چهدسههدان

وعالن عکالم و تحت هس شسعیب  ،طویاً وعکتار باشدن و همدن عمدس بدود د موجدب شد
گسوه عض بزرگا صحاب عض ورود ب سص
نن ؛ چسع

شماش ب یفع م (ی) یا معاوید

دوددعرن

م تسکن ی د التشا ب جان ایا دعد بد درگندسن ،بدس شد ت آ بنفزعید .

امل دوم عض یظس طبب آ بود

در

فتوحات کسیع و وکنع مسممایا  ،عفدسعد بسدنارن بد

عکالم گسوی ه بودی ؛ ب و آیا آگاه هان اف بسعن شنا ت عکالم ب آیدا دعده شدود،
یا تسبنت عکالم هم جای عن دریافت سده باشن

آیا رع یس ت ب عل وهدا و عرضشهدان

 / 46نقدی بر نگاه تاریخی محمد قطب

وعالن عکالم رعکتن

الط من

ن و عینا ط رت بن عمند رع تقویدت سدید  .عید تحمندل

طبب عگسچ تاح ن درکت عکت؛ عما بنای س هم وعطعنت ینست؛ مثالً ب یقش مهدم عفدزعیش
ثسوت و رفاه مادن بس تغننس رفتار مسممایا ط یم (شهن ن )136-135 :1377 ،عشاره یشد ه
عکت .همچنن  ،م توع گفت عی تحمنل طبب بنشتس ضمنن گسعکت تا مت گدسع؛ بد ی معند
سده عکت با تمس ز بس ضمنن هان تغننس الفت ب کمبنت ،عض سدع ت ب ناصدس

عو کع

متن روی عد ،یعن یقش عفسعد در آ سهنز ن تا بد ی تستندب عض عیتقداد عض صدحاب بد دور
مای  .عحتماالً محم طبب عی تا تن
ب ویشه وهابنا (

رع عت،اس سده عکدت تدا عض گزید دشدمن کدن هدا و

در شور آ ها مهما و ناهن ه بود) در عمدا بماید ؛ وگسید عض فحدوعن

الم ون آشاار عکت د عو کداوت و یدا عطد عم صدحاب در صدوب کدقوط الفدت رع
یم سن ی ه عکت.
محم طبب ،دورۀ بع ن تاریخ عکالم ( دس عض رعشد ی ) رع دورۀ نشدسون و شداوفای
م دعی

عض دورۀ س عض رعش ی تا ب،ش عض تاریخ ثمای رع دربس مد گندسد .عض یظدس ون

( 1393ب ،)184 :در عی ب،ش طوالی عض تاریخ عکدالم ،عیحسعفدات بد تد ریج در حقنقدت
عکالم رخ دعده؛ عما حجم عی عیحسعفات آ ط ر
وعض عکت

معموالً بزرگیمای م شود ،ی وده عکت.

منظور عو در عینجا ینز نشسون یظام عکت

تا طسدمت عض دورع

ثمدای

ینز عدعم یافت عکت .در عینجا یتنج دی سن ینز عض یظسعت طبدب بد دکدت مد آید و آ عید
عکت

ون منزع عیحسع

مسممایا رع با نسوضنهان یظام آ ها کنجن ه و عی عمدس رع در

رعکتان ع تقادش م ن بس لزوم تفسنس تاریخ بسم نان عیما ب
 3ب ع عشاره ش ) .عما عی مالک صحنح ینست؛ چسع

بس

ع عیجام دعده عکت (در ب،ش
عشت اهات بزرگ ( دالوهبدس

آیچ در ب،ش  3آم ) رع موجب م شود .مثالً عگس دورع طسو وکبان عرو دا تدا بد عمدسوض
عدعم م یافت ،بسدعشت طبب عی بود د مسدممایا هندوض ضیداد دچدار عیحدسع
چسع

هنوض ط رت بستس یظام هستن و یا عگدس نشدسفت عرو ایندا ایصد یدا هفتصد کدال

ضودتس عتفاق م عفتاد ،طبب معتق م ش

د عیحدسع

بسنار ش ی بوده عکت .بنابسعی  ،کنجش منزع عیحسع
ی

یشد هعید ؛

امل ارج و ارج عض طممسون آ

مسدممایا در دورۀ عمدون یدا اکد
عض ی

قن ه ب وکنم منزع طد رت

قن ه ،عکاکاً یادرکت عکت.
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عض یظس محم طبب (هما  ،)185 ،آغاض دورۀ الفت بن عمن با عیحسع
یظام کناک همسعه بود

بارضتسی یشای آ ت یل یظام کناکد

مهمد درضمنند

الفدت بد کدمبنت بدود.

طبب معتق بود:
درکت عکت

یظام کناک عکالم در هنت یص مش،ص یش ه؛ عما دو عمدس بسدنار

مهم ،یعند شدورع و حاومدت بسم ندان شدسیعت د ع ،در طدسآ آمد هعید  .شدال
حاومت ب صورت الفت یا کمبنت مادعمعلعمس بدسعن مد ت معدن در یدص بندا
یش ه عکت و جزئنات عجسعی بسعن تب نق با ضمای ینز ب عجتهداد مسدممایا وعگد عر
ش ه عکت؛ عما آیچ در ضمدا حاومدت بند عمند عتفداق عفتداد ،ت د یل الفدت بد
کمبنت االمای عن بود

موجب وطوی امم بس مسدم ش (هما .)186 ،

در عینجا ینز یظسعت طبب م همعی  .عگس عو معتق عکت یظام کناک عکدالم در هدنت یصد
مش،ص یش ه عکت ،س الفت موروث ینز بس ال
عکالم مسدود شمسد .دی س آیا عض جا معموم
مسمماً در بس

عمور مشورت م

مفان عمون عهل مشورت ی ودهعی ! آ هدا

سدی وحت مناص

مشاوره بود (بهسعم  .)966 :1354 ،عضآیجا

یص ینست و یم توع آ رع عض یظدس
در دربار دود دعشدتن

در یص ینز طسیق مشداوره یدا علتدزعم منفد بد

نسون عض مشاوره بندا یشد ه عکدت ،دس طبدب یمد توعید ب وید
بس ال

د م،دتص

مدل عمویدا در عینجدا

یص بوده عکت .در عی یظسعت طبدب عیتقداد ون عض عمویدا بد دلندل امدم بدس مدسدم

یسفتن تس عکت؛ هسچن ون ب هنتوج ب یا عض مهمتسی کتمهان بن عمن یعند ت عدن
من تاضهمسممایا (ر.ک .شهن ن225 :1377 ،؛ حسن 486 :1380 ،؛ محمدودآبدادن:1387،
 )114-108هنت عشارهعن یاسده عکت .شای ع تسع
بنا ب عد ان طبب فقط عیحسعفات عی

ب چنن

بان بزرگ در عکدالم

در آ رعه یافت بود ،بسعن عو دشوعر بوده عکت.

محم طبب ( 1393ب ،)218-215 :دربدارۀ طندام مدسدم و رون دار آمد
چنزن یم گفت و عتصال بن عمن ب بن
بن عمن با عیحسعفات بن

د

داط رع عید گوید بسطدسعر مد

اط دی ال ش ؛ چسع

در دورۀ اک

هعن عض مدسدم عض حد گ شدت و عضکدون دی دس ،روید گزینشد

وش

بند

داط

دسد د عیحسعفدات
رعی حاّام و حتد
منفد شایسدت عض درو
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ای ع
ب گوی عن

در دورۀ عمون مسکوم بود ،ب روید مدوروث تدسن در دورۀ اکد ت د یل شد ؛
گاه ی

الفت م رکن .

طفل ب

محم طبب (هما  )219 ،دربارۀ شالگنسن موم مشهور ب عکالم ینز معتق بدود د
باوجود بنا وعض  ،صسی و الص طسآی  ،یناضن ینست مسدممایا بدسعن توضدن و سضد
قن ۀ ود ب فمسف یویای یا غنسیویای متوکل شوی ؛ ضیسع بدا عید توکدل ،قاید روشد و
وعض عکالم رع در چارچوب عصبالحات و ارعت نچن ه و فمسف گسفتار و بسعن دود
مشاالت غنسوعطع  ،نال و سهن عیجاد م

نن و کپس ویش رع ب حل عید مشداالت

ودکا ت مشغول م کاضی .
ب گفت طبب (هما  )218-215 ،باوجود عی ب ینداضن فادسن عکدالم ،در دورۀ اکد
یویا عض رعه رکن

فتن یاش عض تهاجم فاسن -فسهن

ب صورت روعج منبدق و فمسدف و

ن عیش فسط هان دین و مم الم در جامع عکالم یمود یافت .ون معتق بود
فساد و رفاهضدگ

عی وضعنت رع یو

قم ب شمار آورد؛ ضیسع ضمدای

م توع

د مدسدم عض عمدور

عصم و مهم فارغ شد ی و در دود یندسو و وطدت عضداف عحسداط سدید  ،آ رع درمدورد
مسائل معهمنتتس ب ه ر دعدی تا عینا کسعیجام ،ار ب عتال
درمجموی ،م توع عض عی یظس طبب چنن بسدعشت سد
معتق بود در عی یشن
م

و یابودن عی عیسکن رکن .

ون م،دال :تفادس ضیداد بدود و

ینز ی ای ضیادهرون سد ،بما بای در حد ن د ضدسورت عیجداب

ن  ،عی یشن  .حال کؤعل
عض یظس طبب عض عی یشن

نش م آی عی عکت :عی «عمور عصم و مهدم» د عمعید
مهمتسی و بای «ینسو و وطت» مسممایا دورۀ اک صس

م ش ؟ با تأمل در یظسعت طبب فقدط ید

آ

اکدخ بدسعن عید کدؤعل مد تدوع یافدت :عدعمد

فتوحات دورۀ عمون.
طبب در عدعم م گفت:
وضعنت آی اه ب تس ش
و مسنح د وت م
عض دی

مفا با ب تگ عرن کادهلوحای عض دعیشمن ع یهودن
سدی

در مجالس و محافل م احث حاور یابن و ب دفدای

ود بپسدعضی و کپس عض ممان مسمما

وعکتن بد عد اهدان آیدا اکدخ

دهن و آیدا رع مجداب و کدا ت نند  .عضآیجا د منبدق و فمسدف عبزعرهدای در
مت مم قای ( الم) یهودن و مسنح بودی  ،ممان مسمما ب یاچار بایست
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آ ها رع ب وب بناموضی تا بتوعین با عکتفاده عض عبزعرهان م،الفا ب عببال د داون
آیا در صوب ع تقادعتشا بپسدعضی  .عما متفاسع مسمما با عثس د یسن عض رطندب،
«علهنات عکالم » رع بننا گ عشتن و عض طسیق آ

قاید عکدالم رع در طالدب مدم

سدی و عی لغزشگاه مهم بود

سص رع بسعن ن عیش فسط هان

الم سض

جعی یش هموعر سد (هما .)219-218 :

عی مبالب وجود دی گاه دی سن رع در یظسعت طبب یشا م ده و آ عی عکدت د
ون بدد یشددس عکددالم عض رعه بحددث و عث ددات حقاینددت آ ع تقددادن ی عشددت و آ رع روشدد
م دعیست عکت.

غنسعکالم و موجب عیحسع

عض یظس طبب (هما  ،)220-218 ،عیحسع
وع نش ب فساد و وش
و م همگوی هان سهن
الم و تصو

بع ن ب وجدود آمد

تصدو

بدود د

دود

رعی حا م بس جامع  ،جزمعی یش هان فقه  ،و عیعبا یا د یسن
ممان الم بود .عی موضعگنسنهدان طبدب مند مدوم یویدای و

ینز ج ید ینسدتن  ،بماد عض طدسو عولند عکدالم تدا حدال هدوعدعرعی دعشدت و

ب صوب عض دی گاههان عصم کدمفن عض آغداض تدا ندو بدوده عکدت (ر.ک جهدای نسن و
یاصسن مق م36 :1387 ،؛ ع سن یورن128 :1392 ،؛ عب عب علعز128 :1391 ،و.)130
طبب ( 1393ب ،)275 :کسعیجام معتق بود د عید دوره عض تداریخ عکدالم بد رغدم عید
عیحسعفاتش دورۀ نشسون و شاوفای عکالم بدود د در آ مسدممایا همچندا ب،دشهدان
ظنم عض جها رع فت

سدی و عض آضمو هان بسیا

چو حمم مغول و صمن ها جا

ب در بسده و دوباره در مسنس نشسون طسعر گسفتن .
دورۀ بع ن تاریخ عکالم عض یظس محم طبدب (همدا  ،)280-277 ،دورۀ معاصدس و آغداض
دورع ضع :بود .عی دوره ،عض ضما آغاض شاستهدان یظدام

ثمدای در بسعبدس عرو ایندا

شسوی م شود .عو دالیل عی ضع :رع در ک امل م دی  :عدعم عیحسعفات گ شدت ؛ طد رت
یافت عرو اینا ؛ غسبضده ش

مسممایا .

عکت اللهان محمد طبدب در عید ضمنند ضدعن:تدس عض عکدت اللهدان عو درمدورد دورۀ
نشسون و شاوفای عکت .عو ب کؤعالت عکاک در عید ضمنند اکدخ ی فدت .عضجممد عید
کؤعالت عکاک

ارتعی عض :چدسع بد یظدس طبدب عیحسعفدات در دورۀ نشدسون و شداوفای
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عکالم مایع عکاک ی ودی ؛ عما در دورۀ ضع :ب مایع

مد ت د یل شد ی ؟ بستدسن یدافت

عرو اینا ب چ دالیم بوده و چ وی مسممایا ب و ط رعه

عرو ا در نشدسفتش طد

سده عکت -و با رعهحلهان کنت گ شت – م توعیستن با ط رت عرو ا بسعبسن نند ؟ مدثالً
مسممایا چ وی با روشهان گ شت م توعیستن ب عیقالب صنعت بسکن ؟
محم طبب در صوب حس ت هدان مسدممایا در عید دوره یندز بد حس دت وهابندت
سدع ت .عو معتق بود:
د علوهاب ،حس دت بسددنار دوب بددسعن بند عرن مسددممایا و

حس دت محمد ب

باضگشت آیا ب حقنقت عکالم بود؛ عما صمن ها (غسب ها) ،محم م

اشا (حا م

مصس) رع مأمور کس وب عی حس ت سدی و عگس چنن یم ش  ،آیا (غسبد هدا)
هنتگاه یم توعیستن در تسمط بس مسممایا توفنق یابن ( 1393پ).

در عی د عاهدداریظس طبددب ،چن د عشددت اه تدداری ،و غنستدداری ،وج دود دعرد :عول آیا د
صمن ها ی ودی
تصس

محم م

اشا رع ب کس وب وهابنا فسکتادی  ،بما وهاب ها حجداض رع

و ب سعق و کوری (متصسفات ثمای ) حمم

یمودی  .کمبا

سدی و مسممایا رع شتن و غدارت

ثمای ینز محم م رع ب کس وب آیا فسکدتاد (عبد بشدس1402 ،ق-295 :

319؛ ورگشددددتال3649-3632/5 :1369 ،؛ لوتسددددا  .)130-128/1 :1356 ،دوم آیادد د
مش،ص ینست طبب بناب چ دالیم

ن عشت عکت ط رتیاب وهابنا ب ط رتیداب عکدالم

در بسعبس عرو اینا م عیجام  ،یا چ وی فاس سده عکت حس دت وهداب حس تد ضد غسب
عکت؛ درحال

وهابنا عولن فقط با مسدممایا جن ن ید (عمدن  ،بد تدا )60-6 :و وهابندا

بع ن ینز روعبط وب بدا غدسب دعشدتن ( دامسوع .)87 :1391 ،عشداال وعرد دی دس بدس عید
دی گاه آ عکت

عگس چنا

طبب م گوی  ،باضگشت ب عکالم حقنق مسدممایا رع در

بسعبس ط رت غسب ها نسوض سده و حس ت محم ب
چ وی عید حس دت در بسعبدس حممد محمد م

علوهاب یندز چندن باضگشدت بدوده،
اشدا د طد رتش بسدنار متدس عض طد رت

شورهان عرو ای بوده عکت ،شاست ورد ،یا چ وی عکت
حقنق  ،س عض آیا دههدا کدال در کدسضمن

عید باضگشدت بد عکدالم

سبسدتا حدا م عکدت ،هندوض یتوعیسدت عکدت
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موجب نشسفت سبستا ب عی عضۀ ی

شور وچ

غسبد شدود .همد عید هدا تادادها و

اکت های رع در یظسعت و عکت اللهان طبب یشا م ده .
 .۵نتیجه
طبب ه

عض سدع ت ب تاریخ عکالم رع شدنا ت بنشدتس عکدالم و یتدایج ممد عجدسعن آ
تا نو تألن :ش هعی  ،بسعن چنن منظورن مناکب یم دعید .

م دعی ؛ عما عو توعری ،رع

عض یظس عو توعریخ طد یم مسدممایا بسدنار درهدم و بدسهم و دعرعن روعیدات م،تمد :و گداه
عی و وعین ه رع گنج م

نن و یوشت هان ج ی ینز تحت تأثنس دشدمن مستشدسطا

متناط

طسعر دعشت و یابودن عکالم رع ه

یظدس طبدب ،تدوعریخ طد یم

طسعر دعده عی  .عما بدس ال

ینستن و م عرک عو بدسعن رد یوشدت هدان مستشدسطا یندز

ب جز مع ودن دعرعن عی آشفت
یا اف عکت .ون گ شت عض یظسن

دربارۀ فمسف تاریخ و تاریخی ارن دعرد ،دربدارۀ کدنس

م تاریخ عکالم ینز دعرعن ی اه اص عکت.
در ی اه تاری ،عو دورۀ حاومت نام س (ب) و مفان رعش ی دورهعن عید هعل بدسعن
تاریخ بشسیت عکت .ب یظس عو با کپسن ش

ضما  ،عیحسعفدات در عکدالم بد وجدود آمد

کسعیجام ب ضع :و عیحباط مسدممایا عیجامند  .بندابسعی  ،ع تقداد ون بد عیحدسع

د

تداری،

مسممایا عض عکالم حقنق  ،محور عی یش عو دربارۀ تاریخ عکدالم عکدت .یاد عض یادات مهدم
عض یظس عو مالک نشسفت و سسفت مسممایا

دربارۀ ی اه طبب ب تاریخ عکالم ،عی عکت

بنشتس نشسفتهان کناک و یظام آیا عکت تا نشسفتهدان ممد و تمد ی  .بدسعن مثدال
ون بسعن دورۀ عمون و فتوحاتش عرضش بنشتسن یس ت بد چند طدس بعد ن د دورع عوج
تم

عکالم عکت ،طائل عکت.
در ایا بای گفت

باضیویس م

روش تاری ،محم طبب ب رغم عد ان ون

تاریخ عکدالم رع

ن  ،م تاً هما روعیت کن یا کمف عض تاریخ عکالم عکت و ب ی رت چندزن

بس آ عفزوده ش ه عکت .همچنن محم طبب بسعن رکدن
تاری ،عش ،بس عطال ات ب ای و یادرکت تان
یادرکت و غنسدطنق تاری،

گاه بس ال

بد یتدایج مدوردیظس در دید گاه

سده عکدت؛ بد ی معند

د عض عطال دات

شهادت هم منابع تاری ،عی  ،ب یتایج دل،دوعه
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ود دکت یافت عکت .عی عمس دو عحتمال رع مبسح م
ود رع بسعن رکن

بس وردعر عکت و یا عطال ات تاری،

با دطت در یظسعت طبب م توع دریافت
ب ی معن
م

گاه ون عض مجمو

ن  :یا عو عض عطال ات تاری،

مد

ب یتنج دل،وعه یادی ه م گندسد.

هدسدون عید حالدتهدا در آ هدا وجدود دعرد؛

وعمل مؤثس در ی

وعطع تاری ،فقدط یاد رع مبدسح

ن و عی عحتمال عول رع تقویت م یمای ؛ عما گاه حالت دوم یمود مد یابد و آ ضمدای

عکت

محم طبب وطایع تاری ،رع بس ال

آیچ وعطعاً رخ دعده عکت ،جموه م ده .
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