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 جایگاه تاریخ در دانش فقه

تَجهِ اها     ًگاری  تاریخ تِ داًش تاریخ ٍ ،توذى هسلواًاىعلویِ ٍ ّای  حَزُدر 

است. در طثمِ تٌذی علَم، ّیچ گاُ تاریخ  تِ داًش  هسهقم  در ًهسد اًذیشهوٌذاى    ًشذُ 

خلذٍى در اثهر ارزمهوٌذ خهَد     اتيّرچٌذ . ًرسیذ –  ارات  ٍ اتي سیٌا ّوچَى - تسرگ

تٌذی علَم، حق  آى را در هیاى  ، اها در طثمِذداً ه  )همذهِ العثر( تاریخ را ًَع  حكوت

تَاى در  ایذُ هٌذی ٍ سَدهٌذی تهاریخ   ه  تا ایي ٍجَد ،تُ اسعلَم ًمل  ّن لرار ًذاد

ٍ تِ خصَص تاریخ اسالم تِ عٌَاى یه  داًهش هسهقم  ٍ لهسٍم آههَزم ّذ وٌهذ آى       

تهاریخ  ای ِ ٍ هیاى رمقای ِ اسقذالل ارد ٍ دالی  اا   ٍ ٍا   عرضِ ًوَد اهّا ًمش ٍاسط

ارُ تِ یك  از  َایذ تهاریخ  ام ،ّذف ها ،در ایي ًَمقار .ًیس تس  هْن ٍ لات  تَجِ است

ًمطهِ اهاًًَ  تحصهی  در     ،اسالم در اجقْاد ٍ  ْن صحیح  مِ است. داًش  مِ ٍ اصَل

 ،تا خهَد  ،علن جاهع  است اِ تِ راتطِ اًساى تا خالك یكقا ؛ مِ .علویِ ّسقٌذّای  حَزُ

عاهه   تپردازد ٍ تِ طَر ال  تٌظین اٌٌذُ ر قار اًسهاى ٍ   ه  ...هحیط زیست ٍ ،ّن ًَعاى

عهالٍُ تهر آى دارای مهرا ت     ،تامهذ  ه  خَد ٍ هحیط پیراهًَ  ،ی اٍ تا خذاًٍذ سِ گاًِ

غای  ٍ رٌّوَى ساز اًساى تِ سعادت ٍ آراهش اخرٍی ٍ اتذی است.  مِ ااًًَ  اسهت  

در  ْن  .تامذ ه  هسقلسم تسلط تِ همذهات ٍ حامیِ گسقردُ آى ،اِ رسیذى صحیح تِ آى

تهِ علهَم    ،اسقاداً  هَ مقر تَدًذ اِ عالٍُ تر  ْن اصَل ٍ لَاعهذ  مْه    ،ٍ تذریس  مِ

  تِ یادگهار  رٍم اسقاداً ؛علویِّای  جاًث  آى ًیس اِمراف دامقٌذ. در خسیٌِ پر دُرّ حَزُ
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چشن ًَازی را عرضهِ دامهقٌذ اهِ  مهط تهِ  مهِ ) تها  ْهن          «ّایجَاّر»هاًذُ است ٍ 

 ، میْ  هَ ك است اِ تهِ حهذی    .ه  تَدُ اًذتسٌذُ ًكردُ ٍ جاهع علَم اسال (حذالل 

ّهای   تا هشرب اسهاله  هسهلط تامهذ. تهاریخ اسهالم ٍ جریهاى      ّای  رجال ٍ سایر داًش

اسهاله  اسهت.   ّهای   تسهقر  ْهن داًهش    ،.. لرٍى اٍلیِ اسالم.اجقواع  ٍ ، كری ،سیاس 

است   سٌت تَدُ .. صذر اسالم در لثضِ ی اّ.اجقواع  ٍ ، كری ،جریاى غالة سیاس 

ٍتشیع در حامیِ آى مك  گر قِ است ٍ تِ ًاچار ترای  ْن سهٌت   ٍ علَم اّ  تیت

تایذ تاریخ اسالم تِ ًحَ ااهه  تررسه  مهَد تها عل هت       تیتاساله  تا هشرب اّ  

 ،مهیعِ تذسهت آیهذ. رٍم تهذریس آیهت اج ترٍجهردی      ّای  صذٍر تسیاری از رٍایت

یك  از دالی  اسقمثال ٍسهیع   .ز تَدُ استهٌحصر تِ  رد ٍ تسیار عالن پرٍر ٍ هجقْذ سا

تسلط ٍی تِ تهاریخ اسهالم ٍ تَجهِ تهِ      ،آیت اج مقیاق ٍا ر عالواى دیٌ  تِ هثاح ٍ ا

اتقهذا هسههلِ ههَرد     ؛... صذر اسالم تَد. اسقاد هعظن. مْ  ٍ ،اجقواع  ،جریاًات سیاس 

ِ  ٍ در ؛اهرد  هه   ًمه   ،سپس الَال علوای مهیعِ را  ،ًوَد ه  تح  را طرح ادلهِ )   ؛اداهه

ًوَد اِ گاُ از ًقیجِ سازهاًذّ  ٍ دسقِ تٌهذی تیسهت    ه  را طرح ٍ دسقِ تٌذی (رٍای 

پٌج رٍایت تیشقر ًیست )اِ چٌهیي   ؛مذ اِ در ٍالع ّوِ آًْا ه  هعلَم ،رٍایت رار مذُ

گردیذ( ٍ در ًْایت تِ تررس  هحیطه  اهِ   « جاهع االحادی  میعِ»دلق  هٌجر تِ تهلیف 

 ،جریهاى  كهری  پرداخت. در هحیط رٍایهت چهِ ًهَ      ، ه ى صادر مذُ تَدرٍایت در آ

)هثال در هحیطه    آیا رٍایت ًاظر تِ  مِ خاص  است ... رایج تَدُ است. مْ  ٍ ،سیاس 

 در آى هحهیط ای ِ حٌیفِ رایج تَدُ است ٍ ایي رٍایت در صذد طرد هسههل تَدُ اِ  مِ اتَ

ٍ یا ی  هطلة هسقم  است. تَجهِ آیهت اج ترٍجهردی تهِ تهاریخ اسهالم ٍ        (تامذ ه 

تر ای ِ حامی ؛تر آى اِ  مِ میعِ تهایذ تررس  هحیط  اِ رٍایت در آى صادر مذُ تَد ٍ

آیهت اج در  « تقثع ت  ًظیهر »ًشاًگر ، مِ عاهِ است ٍ رجَ  تِ  مِ عاهِ در ّر هسهلِ ای

سالم ٍ مٌاخت جریاًات هَجَد در تاریخ سِ لهرى   مِ ٍ تسلط ت  ًظیر ٍی در تاریخ ا

اٍل اسالم تَد. زهاً  آیت اج سیذ هحوَد ماّرٍدی از هراجهع تملیهذ مهیعِ ٍ هعاصهر     

آیت اج ترٍجردی از یك  از عالواى میعِ پرسیذُ تَد اِ : موا آلای ترٍجردی را اعلهن  

 مِ داریذ ٍله  آیهت اج    موا ی  ،آى تسگَار ّن جَاب دادُ تَد اِ تلِ ؟،داً  ه  از هي
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....اِ امارُ تهِ جاهعیهت علوه     . مِ الذرایِ ٍ ، مِ الحذی  ؛ترٍجردی پٌج ًَ   مِ دارد

هخقلف علهَم ٍ از جولهِ تهاریخ اسهالم     ّای  آیت اج ترٍجردی ٍ تسلط ایشاى تِ معثِ

 1تَد.

تهاریخ پهارُ تهي    .ادعای گسا   ًیست ،است «تاریخ هادر علَم است»ادعای ایي اِ 

ِ   ،تاریخ  لسفِ ،تاریخ عمایذ القصادی ،تاریخ القصاد .ّوِ علَم است ّهای   تهاریخ اًذیشه

.. تخش هْن ٍ لات  تَجِ در ّوهِ رمهقِ ّاسهت.    .تاریخ ،تاریخ  مِ ٍ ادٍار آى ،سیاس 

وها  ٍ هشهع    تاریخ اّ  تیت ) ( ٍ تاریخ تشهیع راٌّ  ،اّویق  ا سًٍقر دارد ،تاریخ اسالم

  رارٍی ها خَاّذ تَد.

 سردتیر
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