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آسیبشناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت
سید حسن قریشی کرین
چکیده
آسیبشماسی مطالعاع ها مخی زندگانی اهل بیت با هوبس بس بامگاه فیع
آنلللا د هلللا مخ هشلللیعی از اولوملللتهلللای پژوهشلللی بلللس شلللما ملللی ود .ملللراد از
آسیبشماسیی عوامل ما فرآممدها و اقداماهی اسلت کلس ملانع هحقیلق و سلید
بللس حقیقللت میشللود .سللؤال اصلللی پللژوهش ایللن اسللت کللس د بر سللی هللا مخ
زندگانی اهل بیت چس آسلیب هایی وبلود دا د؟ و بلرای فلع آ ی چلس باملد
کللرد؟ ایللن پللژوهش بللا وش هحلیللل محتللوا و مستمدسللازی هجللا ب علمللی بللس
بر سی برخی آسیبهای موبلود د مطالعلاع هلا مخی زنلدگانی اهلل بیلت
مانمد ممبعشماسیی عدم هوبس بس اسماد و مدا کی عوامگرایلیی هقلدسگرایلیی
احسللاس گراییی حللدمثگرایللیی اخبللا ی گریی ّ
هحجللری بزم گرایللیی بمللود و
عصمت گرایی پرداختس و نشا داده است کس د مطالعس زندگی اهل بیلت
عالوه بر هبیین حقانیت دین اسالم و هشیعی بامد با شماسایی و فع آسیبهای
باالی ومدادهای این دو ه ا با عقالنیت و وش علمی بر سی کرد ها بس مطالعس
بامع و عالمانس از زندگانی اهل بیت دست مافت.
کلیدوا هها :اهل بیت ی شیعسپژوهیی وش هلا مخیی ممبلع شماسلی هلا مخ
هشیع.

 .1استادما گروه ها مخ دانشگاه پیام نو shquorishi@gmail.com .

ها مخ د مافت99/03/09 :

ها مخ پذیرش99/05/11 :
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درآمد
شللماخت و هبیللین زنللدگانی اهللل بیللت

د ابعللاد مختلللف سیاسللیی ابتمللاعیی اقتصللادی و

فرهمگی نیاز بدی بامعس امروز است .مکی از اههای شماخت ایلن موضلوای بر سلی آسلیبهای

مطالعللس هللا مخی زنللدگانی اهللل بیللت

اسللت .هوبللس بللس ممللابعی کتابهللای آرللا و وامتهللای

ممتسللب بللس ائمللس اطهللا

ی هطبیللق ایللن وامتهللا بللا قللرآ و سللیره و سللمت اهللل بیللتی هطبیللق

بر سلی هلا مخ اهلل بیلت

اسللت .هوبلس بلس بلای خللالی هحقیلق و بر سلی د مطالعلاع هللا مخی

وامتها با سیره عقال و همچمین هطبیق این وامتهلا بلا وامتهلای قطعلی از بمللس معیا هلای

اسللالم بللر اسللاس مللک مللدل هللازه و وشللمگر همللوا ه مللو د هوبللس اسللتی هوبللس بللس آس لیبشماسللی

مطالعاع ها مخی اهل بیت

نیز مکی از این خالاهاست.

این هحقیق د صدد پاسخ بس این سؤال است کس د بر سی ها مخ زندگانی ائمس اطها

چس

آسیبهایی وبود دا د؟ از مهمترین آسیبهای این حوزه مطالعلاهی ملیهلوا بلس بلیهلوبهی بلس

ممبللعشماسللی و عللدم هوبللس بللس اسللماد و مللدا کی عللوامگرایللیی هقللدسگرایللیی احسللاس گراییی
حدمثگراییی اخبا ی گریی ّ
هحجری بزم گرایی و عصمت گرایی اشا ه کرد.
پیشینه پژوهش
سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

د بللا ه هرکللدام از آسللیبهای بللاال هحقیقللاهی صللو ع گرفتللس اسللت .عبدالحس لین خسللروپماه

(1388ش) کتللابی د بللا ه آس لیبشماس لی دی لن پژوه لی معاصللر بللس شللتس هحریللر د آو ده کللس د آ

عللالوه بللر بر سللی آسللیبهای دیللن پژوهللی بللس هحلی لل دی لنشماس لی شللرمعتیی باز گللا و سللروش
پرداختلس اسللت .کتللاب خرد گرایللی د قللرآ و حللدمث ارللر محمللد محمللدی یشللهری (1378ش) و

احادمث ساختگی  -هحلیل هلا مخیی نمونلسهلا -ارلر مهلدی مهریلزی (1395ش) و احادملث سلاختگی

سید علی حسیمی میالنی ( 1389ش) بس بر سی ها مخی احادمث ساختگی پرداختساند .مطهلری
د آرا خود با ها بس آسیب عوام گراییی هقدس ملآبی و اخبلا ی گری پرداختلس اسلت .کتلاب الغللو

فی الدین ارر علی بن عبدالعزیز بن علی الشبل ( )1417و کتاب غلو د آمدی بر افکا و عقامد غالیلا

د دین ارر صالحی نجف آبادی (1384ش) و کتاب غالیلا ارلر صلفری فروشلانی (1378ش) بلس
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پیدامش و گسترش غالع د هشیع و آسیبهای آ پرداختس است .آرا فون بس صو ع مو دی و

بزئی و با هد کید بر غلوگرایی بس آسیبشماسی پژوهشهای سیره اهلبیت هوبس کردهانلد املا بلس

مالحظاع موبود د سیرهپژوهی اشا ه نکلردهانلد .بلا ایلن هملس نوشلتا حاضلری بلس آسلیبشماسلی
پیشفرضهای نومسمدگا د زمیمس سیره اهلبیت

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

پرداختس است.

آسیبشناسی
وا ه آسیبشماسلی 1بلس معملای دانلش و شلماخت اسلت .اصطالرآسیبشماسلی ابتلدا د عللوم

طبیعللی و بللس معمللای مطالعللس و شللماخت عوامللل بینظمللی د ا گانیسللم انسللانی بهللت د مللا

بیما یهای بسمانی مطلرم شلد .د قلر نلوزدهم د عللوم ابتملاعی نیلز بلر ارلر مشابهتسلازی

میللا کالب للد انسللانی و کالب للد بامع للس و بیما یهللای عض للوی و بحرا هللای ابتم للاعیی دان للش
بدمللدی ب للس ن للام آسیبشماس للی ابتم للاعی 2بهللت مطالع للس عوام للل و مش للسهای بینظمیه للا و

بیما یهای ابتماعی پدمد آمد (فربادی .)84 :1374

د کم للا آس للیبشماس للی ابتم للاعیی آس للیبشماس للی دمم للی وب للود دا د ک للس د ص للدد مطالع للسی

شماختی پیشگیری و بلوگیری از بازگشت مجدد بحرا هایی است کس با انتظا هلای ممطقلی از

دینی بامعلس دمملی ایل را و ماهیلت دیلن اسلالم سلازگا ی نلدا د .ایلن دانلش بلس محققلا کملک

می کمد ها بس دینشماسی ممحرف دچا نشوند و بلس عالملا و دینپژوهلا نیلز کملک می کملد هلا
مغالطللسهای دینشماسللا گذشللتس ا هکللرا نکممللد ( ک .خسللروپماهی 1382ش) .آمللاع قللرآ بللر

البالغسی خطبس .)50

آسیبشماسی مطالعاع ها مخی بس بر سی مشکالع موبود د حلوزههلای گونلا گو مطالعلاع
مانملد دمگلر مباحلث هلا مخیی آسلیبهای

ها مخی میپردازد .د مطالعاع ها مخی اهل بیت
ً
متعددی وبود دا د .این آسیبها عمدها با نیت خدمت بس دین و گسترش اندمشس شیعی امجاد

میشلود .اسلالم دمملی معقلولی ممطقلی و مطلابق بلا سرشلت بلوهری انسلا اسلت .از ایلن و الزم
است ها آسیبهای دمملی و هلا مخی آ زدوده شلود .گلام اول د ایلن زمیملسی شلماختی مطالعلس و

بر سی آسیبهای مطالعاع ها مخی اهل بیلت

اسلت .قلدم دوم مبلا زه بلا ایلن آسیبهاسلت

آسیبشناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت

شماخت آسیبها و هشخیص حق از باطلل هد کیلد فلراوا دا د 3و حضلرع عللی
شللبهاع و انحرافللاع دممللی ا شللماخت حل ّلق و باطللل و بلللوگیری از آمیختگللی آنهللا میدانللد (نه ل

الزملس پرهیلز از

کلس نیللاز بللس همیلا ی و همکللا ی همللامی اندمشللممدا و مروبلا دیللن دا د .برخللی از سللخمو ا و

مبلغا دممی برای پیشبرد مموماع و هلقین اندمشس خود بس ایلن آسلیبها داملن میزنملد و آ

ا

هروم می کممد .گاهی مبلغا دممی بس بای ا ائس سمد و مد ک برای سخما خودی سؤال کمملده
ا بس بهل و بیدممی متهم میکممد .د ادامس مهلمهلرین آسلیبهلای مطالعلاع هلا مخی زنلدگانی

ْ ا ْ
ْ
ْ ا ْ
ا ْ
 « .3اوال اهل ِّب ُسوا ال اح ّق ِّبال اب ِّاط ِّل» (بقرهی )42؛ « ِّل ام اهل ِّب ُسو ا ال اح ّق ِّبال اب ِّاط ِّل» (آل عمرا ی .)71

1. ploathogy
2. pathology - social
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اهل بیت

بر سی خواهد شد.

بی توجهی به منبعشناسی

ً
ممابع دست اولی اصیلهرین ممابع د دسترساند کس مستقیما با حادرلس ملا پدملده هلا مخی د

ا هبا بودند .این ممابع بس صو ع کتبیی شفاهیی هصویریی مادی و مانمد آ وبلود دا نلد .بلس

نوشللتس سللاما ا « 1هللا مخ بللا اسللتفاده از اسللماد و مللدا ک نوشللتس میشللود» (سللاما ا ی /4 :1389
 .)342اسماد و مدا کی مو

ا د نیل بس حقیقت کمک می کمد و از وقوا خطا د اما ملیدا د

(ز ین کوبی .)127 :1375
ً
اساسا اعتبا هلر گزا شلی بلس داشلتن ممبلع و سلمد اسلت .مکلی از آفلاع و آسلیبهای مطالعلاع
دممی زندگانی اهل بیت

بیهوبهی بس ممابع متقدم و دست اول و عدم هوبس بلس حلوزه کتلب

و آرللا مخطللو اسللت .هرچللس داممللس اطالعللاع هللا مخی د ممللابع دسللت اول بیشللتر شللودی قللد ع

هجزمس و هحلیل بیشتر میشود .برخی از داستا ها ما نوشتسهای ها مخی زندگانی اهلل بیلت
بللس دو ه معاصللر بللر می گللردد و د ممللابع متقللدم ّد پللایی از آ دمللده نمیشللود .حتللی بسللیا ی از
گزا ههای ها مخی د با ه اهل بیت

ی هلیچ ملد ک و سلمدی نلدا د و برخلی فقلط می گومملد کلس

بز گی می گفت و ما این کس بس ممابع معاصر نسبت داده میشود .برای ارباع نا استی گزا ههلای
سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

مفروض ها مخیی بامد بس دیرممسمابی مطالب پرداخت.

باملد متکلی بلس

وامتهای ها مخی بس خصوصی وامتهای مربو بس زندگانی اهل بیلت

سلسلللس اسللماد باشللد .هوبللس بللس اسللماد و اومللا احادمللث هللا مخی مکللی از مللالکهللای د سللتی و
ناد ستی این واماع است .واماع بعلی د مجموعس احادمث بسیا است .شخصی بلس نلام ابلن
ابی العوباا اعتراف کردهی چها هزا وامت بعلی ممتشر کرده است (طوسیی بیها .)13 :یونس

بن عبدالرحمنی وامتهایی از حضرع امام صادن
حضرع پس بر سی بس بعلی بود برخی از آ

بمع آو ی و بر امام ضلا

عرضلس کلرد؛

وامتها اشا ه کردند (کشلیی .)489 /2 :1363

هر حدم ی ا بس ِّصرف اممکس حدمث است و د ممبع معتبلری آملدهی نباملد پلذیرفت .بلرای نسلبت

داد
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واماع بس پیامبر

و ائمس

ی عالوه بر بر سلی سلمدی و بلالیی باملد محتلوای آ

ا بلا

و عقللل سللمجید .مکللی از مشللکالع پللژوهشهللای داممللسدا ی دسللت

قللرآ ی سللیره مسلللم ائمللس
ّ
نی للافتن ب للس هم للس اس للماد م للؤرر د زم للانی کوه للاه اس للت؛ اس للمادی ک للس اررگ للذا ی ول للی دیرمابان للد.
بحلا االنوا ی کللس بللس عملوا بللامعهللرین مجموعللس حلدمث شللیعی و مللا دائلر المعللا ف شللیعس معرفللی
1. Charles Samaran

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

شللدهاسللتی مشللحو از احادمللث و داسللتا های نللامعتبر د مللو د ائمللس معصللومین
عالمس مجلسی آ

ا با هدف بمع کرد

واماع اهلبیت

اسللت کللس

بدو هوبس بس صلحت و سلقم آ

هللدوین کللرده اسللت .او همللام آنچللس از احادمللث و وامللاع بللس او سللیده ا د کتللابش آو ده ولللی
هشخیص بین صحت و سقم ا بس شماخت محققا و احاطس علمی آنا وا گذا ده اسلت .بلا ایلن

حال امروز احادمث این کتاب بس عموا سمد متقن د مرا کز علمی و دممی بدو هوبس بس هطبیق

آ با قرآ و عقل بس وفو استفاده میشود.
حدیثگرایی

د قرو نخستین اسالمی بسلیا ی از احادملث و گزا ههلای هلا مخی از نقلل و قلول شلفاهی بلس

صللو ع مکتللوب د آمللد .ایللن احادمللث مهللمهللرین ممبللع شللماخت د هللا مخ اسللالم و زنللدگانی اهللل

بی للت

اس للت .ح للدمث ب للس ان للدازه ای د بامع للس دمم للی ک للا برد داش للت ک للس برخ للی اش للخاص و

گروههای سیاسی و مذهبی برای پیشبرد اهلداف خلودی حلدمث بعلل کردنلد .پلس از پیلامبر

بعل احادمث و اخبا آغاز شد .این امر باعث شد ها اخبا و احادمث ناد ست زملادی بعلل شلود و

عباسللیا بللا هللدف مقابلللس و قابللت بللا اهللل بیللت و هللم از سللوی شللیعیا بللا هللدف هقومللت
اعتقاداع شیعی انجام پذیرفت .بعل حدمث د دو ه معاومس علمی شد .شیخ محمد اع ْب ُده بعل
ّ
لاالخص د دولللت املوی عظیمهلرین مصلیبت وا دۀ د اسلالم میدانللد .مؤللف کتللاب
واملاع ا ب

حضلواا عللی السلم المحمدمل حو دفلاا عللن الحلدمث نمونلسهای زملادی از ایلن بعلیلاع ا آو ده اسللت

(ابو مسی .)328 :1420

پلذیرش حللدمث شلرامطی دا د کللس محققللین د ایلن زمیمللس کتللب و سلائلی ا نوشللتساند (مللدیر

شانس چیی  .) 170-61 :1380سلسلس اسمادی اعتبا اوی و انطبان محتوا با قرآ شر مهم برای
پذیرش حدمث است .د هحقیقاع ها مخی نیز د موابهس با احادمثی نبامد سطحینگر بود.

آسیبشناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت

بللا اخبللا و وامللاع صللحیذ آمیختللس گللردد .ایللن بعللل هللم از سللوی حا کمیللت قللرمشی امومللا و

اوللین شللر پلذیرش وامللاعی نقللل بلس الفللاظ اسلت معمللی هللم محتلوا و هللم لفل بامللد از سللوی

معصوم باشد و اوی بامد عین الفاظ وامت ا ممتقل کرده باشد.

شر دوم پذیرش واملاعی نقلل بلس معملا اسلت .د صلو ع نبلود واملت نقلل بلس الفلاظی گلاهی

اوی د بیللا

وامللتی شللمیده های خللود ا بللا الفللاظی دمگللر و سللاختا ی مشللابس کللس اصللل معمللا ا

می ساند بیا می کمد کس بس آ نقل معما می گومملد (دلبلریی  .)234 :1391د اممجلا اوی باملد
بدانللد چطللو کللالم معصللوم ا نقللل کمللد کللس هغییللر محسللوس و قابللل هللوبهی د معمللای آ امجللاد
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نشود .بسیا ی از احادمث موبود نقلل بلس معماسلت« .بخلا ی نقلل ملیکملد چلس بسلا حلدم ی ا د
بصره شمیدم و آ

ا د شام نوشتم و چس بسا حدم ی ا د شام شمیدم و د بصلره نوشلتم .از وی

سؤال شد آما [با هغییر مکا و زما ] حلدمث ا بلا هملام ابلزا و کاملل نوشلتسای؟ د پاسلخ سلکوع

کرد» (ابن حجرعسقالنیی بیها.)488/1 :

ی آنچ للس ا ک للس نق للل م للیکردن للد

عالم للس حل للی د ای للن ب للا ه مینومس للد« :ص للحابۀ پی للامبر

نمینوشتمد و آنچس کس مکبا شمیده بودند ا هکرا نمی کردند و شمیدههلای خلود ا بلس زملا نیلاز
موکللول مللی کردنللدی و همللین امللر د انسللا قطللع امجللاد می کمللد بللس اممکللس اومللا ی عللین الفللاظ
پیللامبر

سول خدا

ا نقللل نمی کردنللدی بلکللس آنهللا ا نقللل بللس معمللا مللیکردنللدی معمللی آنچللس کللس از سللخما

فهمیده بودند ا د قالب بمالع خودشا ی بس دمگرا ممتقل میکردند» (حللیی

 .) 472/3 :1426مکی از دالیل نقل بس معمای عدم نگا ش حدمث پس از حلت پیامبر

بود؛

چللس بللا هللر نللوا نقللل حللد مث د زمللا خلفللای رللالث مخالفللت بللس عمللل آمللدی ابللوبکر از گسللترش و
هشدمد اختالفاع د بین مردم ابراز نگرانی کرد و آنا

ا از نقلل احادملث مملع کلرد و دسلتو داد هلا

احللادم ی ا کللس بمللعآو ی شللده بسللوزانمد (ذهبللیی  .)5/1 :1374فخللر ازی هصللرمذ می کمللد بللس
اممکس صحابۀ سخما پیامبر

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

خا ج شد از محضر سول خدا

ی آ عبا اع ا حفل می کردنلد و د ملوا دی بعلد از گذشلت

سالهای آنچس ا کس بس خاطر سپرده بودندی بس صو ع شفاهی نقلل می کردنلد (فخلر ازیی :1418

 348 /4و  .)349نقللل بللس معمللا د احادمللثی از عوامللل مهللم پیللدامش اخللتالف و گللاه ابهللام د

احادمث شده است .چمدا کس فهم حدمث ا مشکل ساختسی زمیمس هصحیف و هحرملف احادملث
ا فراهم میآو د.
شر ّ
سوم :د صو ع فقدا دو شر فونی وامت بامد هوسلط سلایر قلرائن مانملد آملاع قلرآ ی

احکام قطعی عقلی واماع معتبر و قطعی الصدو ی بامگاه علملی مؤللف و کتلاب حلدم ی هقوملت
شود .ما بامد بس کمک دمگر وقامع ها مخی و قوانین علمی نسبت بس ّ
صحت آ حدمثی اطمیملا
حاصل شود .امام صادن
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ا نمینوشتمدی بلکس آنها ا میشمیدند و برخی از امشا پس از

بس صراحت می فرمامد :حلدم ی ا از ملا نپذیرملدی مگرآنکلس بلا قلرآ و

سمتی سازگا باشد (مجلسیی .)250/2 :1404

وقتللی اح ادمللث نقللل بللس معمللا شللدندی بامللد میللزا و معیللا اصلللی قللرآ باشللد کللس هوصللیس ائمللس

معصومین

نیز همین اسلت .بعلل و کلذب و هحرملف د قلرآ

اه نلدا د .قلرآ نقلل بلس الفلاظ

اسلت و نللس نقللل بللس معمللا .از ایللن و بللر احادمللث حللا کم اسللت و اخبللا بامللد د ذیللل و فللر ع آ بللای

گیرند .ا گر وامتی نقل بس الفاظ باشدی بامد بیچو و چرا آ

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

ا پذیرفتی چو از نظر ما شلیعیا ی

معصوممد .اما د صو هی کس مک وامت نقل بس معما باشدی بس دلیلل واسلطس شلد

اهل بیت

ناقللی احتملال اشلتباه اوی و علدم انتقلال صلحیذ مقصلود معصلوم وبلود دا دی بلس هملین عللت

بامد احادمث ا نقد و بر سی کرد ها مبادا فهم غلط و برداشت خالف واق ِّلع اویی بلس سلاحت املام
معصوم نسبت داده شود.
برخی از واماع ما گزا شهای ها مخی د مو د زندگی اهل بیلت

بلا عقلل سلازگا ی نلدا د.

مهمترین ابزا هطبیق حدمث با واقعیت پس از قرآ ی سمجش با عقل اسلت و اهلل بیلت

نیلز

بس ایلن املر هد کیلد کردهانلد (کلیملیی  95 /1 :1362ل  .)100بلس عملوا نمونلس گزا شهلای فراوانلی
د با ه واقعس کربال شلده کلس بلا عقلل سلازگا نیسلت؛ م لل ممکلس  400هلزا نفلر از سلپاه عملر سلعد د

عاشو ا بس دست امام حسین

کشتس شدند (شیروانیی 35 /3 :1415ی  .)36مک نمونس از ایلن

داسللتا سللراییها کتللاب وض ل الشللهدا اسللت کللس بللا هوبللس بللس ادبیللاع شللیوا و ن للر زیبللای خللود بللس
سلرعت د زمللا خلود واج مافللت (کاشللفیی  )15 :1382و د دو ههلای بعللد بلس دلیللل ضللعفهای

) 448ی سل للاعاع وز عاشل للو ا ا  72سل للاعت (همل للا ی 243 /2ی  286و  )39-36 /3و گرمل للای
هوای آ

وز ا  70د بس باالهر از حالت طبیعلی دانسلتس اسلت (هملا ی  .)607-606 /2بلا هوبلس

بس فتلرع مکصلد سلالس د نقلل حلدمث و دسترسلی نداشلتن بلس احادملث اصلیل از ملک سلو و وبلود
احادمث ساختگی از سوی دمگلر باملد د پلذیرش حلدمث دقلت کلرد .نمونلسهای هلا مخی فراوانلی
وبود دا د کس علمای بز

اسالم مانمد شیخ صلدونی شلیخ مفیلدی سلید مرهضلیی شلیخ طوسلیی

شهید رانیی عالمس حلیی میرزای قمی و علمای معاصر بس نقد و طرد احادملث بعللی پرداختلسانلد

(مهریزیی .)17-85 :1395

آسیبشناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت

محتواییی مو د مخالفت عالما و محققا قرا گرفت .کتلاب دمگلری کلس ممللو از ایلن داسلتا
ا
ْ
ْ
سلرایی و اخبلا مظمللو بلس کلذب اسللتی کتلاب ِّا کس ُلیر العبللاداع فلی ا ْسلرا ِّ ّالشللهاداع اسلت .د ایللن
کتابی شما لشکرما عمر سلعد ا ملک میلیلو و  600هلزا نفلر (فاضلل د بملدیی بیهلا39 /3 :ی

عوامگرایی
علوام گرایی بلس معمللای سلخن گفللتن مطلابق بللا میلل و ذائقلس هللوده ملردم اسللت .علوامگرایللی و

عوامزدگی مکی از مهمترین آفاع قشر وشمفکر و محقق د بامعس دممی است .این آفتی بامعس
علملی ا فلل کلرده و از پلا د آو ده اسلت .بلس عللت هملین علوامزدگلی هحقیقلاع سلاختا شللکن د

بامعس صو ع نمی گیرد و ا گر هلم چملد هحقیلق د زمیملس حجلاب د عصلر پیلامبر

ی ازدواج ام

کل ومی واقعس یلوم الخملیس و غیلره صلو ع گرفتلس چملا ملو د هعلرض قلرا گرفتلس کلس حتلی حلق

حیاع علمی ا از نومسمدگا سلب کرده است.
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د د عوامزدگیی ن بز گلی د بامعلس دمملی اسلت .برخلی آ چملا علوامزده هسلتمد کلس همهلا

معیا شا سلیقۀ عوام است .بیشتر عوام گذشتسگرا هستمد و بس حال و آممده کا ی ندا ند .برخی
کللس بللس مسللائل وز هوبللس دا نللد و بللس آممللده میاندمشللمدی متدسللفانس سللخاوهممدانس از اسللالم مامللس

می گذا ند .سلیقۀ وز ا معیا قرا میدهمد و بلس نلام ابتهلاد آزادی بلس بلای آ کلس اسلالم ا معیلا
اسللالم ق للرا دهم للدی زمللا

ا معی للا اس للالم ق للرا میدهمللد (مطه للریی  .)90 :1377گروه للی حت للی

علوامگرایلی ا نشلانس دیلندا ی و هلدین میدانملد و حتلی سلؤال و هشلکیک د ملو د برخلی وقلامع
ها مخی پس از حلت پیامبر

مانمد واقعس فلدک و شلهادع ائملس معصلومین ا نلوعی خلروج از

هشیع بس شما میآو ند .عوامگرایی و سلطحینگلری بلس متلو دمملی مکلی از مشلکالهی اسلت کلس
باعث بس وبلود آملد انحلراف د عقاملد مسللمین شلدهاسلت .هق ّلدس ملآبیی قشلریگلریی هقلیلد
کو کو انس و شخصیتپرستی زمیمسساز عوامگرایی هستمد.

تقدسگرایی
وا ه هقلدس و مقلدس 1بلس هللر چیلز بلا عظمللت و قابلل سلتامش و قابلل هکللرمم اطلالن ملیشللود.

مشس الهیمی این کلمس 2بس معمای محصو کرد و بلوه داد است .مک فرد میهواند بلا عملوا

مقدس وصف شودی همچمین مک شیا ما مک مکا کس بیمانمد و فونالعاده بس نظلر برسلد نیلز

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

میهواند حالت مقدس داشتس باشد.
ً
هقدم س اصطالر عرفانی است کس فالسفس اسالمی بس کا بردهاند .هقدمس اصطالحا بس معمای

ممزه کرد و محق دانستن از آنچس شامستس او نیست و پاک دانستن از نقائص وبودی میباشد

(سجادیی  .)173 :1361مکی از ویژگیهای ظهو نیروهای مقدس این است کس آنها هموا ه د

چا چوب اعتقاداع مذهبی شخص ناظر معما میشوند و ا گلر هلم او شخصلی غیلر ملذهبی باشلدی
آ واقعس ا بس مذهب ام د فرهم

خود نسبت میدهمد .هقدسگرایی اشکال گوناگونی دا د

کس هقدس مذهبیی دممی و مکتبی از ام هرین آ است.

از آفتهای با ز هقدسگرایی گسترش خرافسی هحجری بهلی هعصلب و اسلتحما ملردم اسلت.

هقدس از میزا نیروی اندمشسی داو یی آزاداندمشی و نقد اشخاص میکاهلد و بلس هلوهم پرسلتیی
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هابوشللد ی هعصللب و سللختگی لری دامللن میزنللد .د فضللای هقللدسگرایللی امک لا

شل ِّلد اسللتقالل

فکریی دادگریی مدا ای گذشتی عزع نفسی اهکلاا بلس نفلسی اسلتیی دگرپلذیریی وشلمفکری و
مانمد اممها ضعیفهر میشود.

1. Sacred
2. Sacer

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

هقلدس گرایی و قدمسسللازی بللس شلکلی غمانگیلز د بامعللس نهادممللس شلده و ا کثللر ایرانیلا بللس

نوعی د گیر آ شدهاند .برخی عمل و اندمشلس دمملی ا بلس سلمت اغلران و غللوگرایی کشلاندهانلد.
هقدس گرایی نوعی هوهین بس شعو مردم است و برخی بس واسطس هقدسگرایی بامعلس ا بلس نفلع
خود مصاد ه میکممد.
ً
امام خمیمی د بیانیس و نامسهای خود بس هقدس گرایی شدمدا میهاخلت .امشلا د ممشلو

وحانیت فرمود« :امروز عدهای با ست هقدس مآبی چما هیشس بس مشس دین و انقلالب و نظلام

ملیزنمللد کلس گللویی وظیفلسای غیلر از ایلن ندا نللد .خطلر هحجرگراملا و مقلدس نماملا احمللق د

حللوزههللای علمیلس ک لم نیسللت» و « آ قللد کللس اسللالم از ایللن مقدسللین وحللانی نمللا ضللربس خللو ده
استی از هیچ قشر دمگر نخو ده است» (خمیمیی .)278/21 :1368
نگللاه مقدسللانس بللس هللا مخ اهللل بیللت

و زنللدگی آنللا ی فرصللت نقللد و همیللز حللق و باطللل ا از

محقق می گیرد .ا گر ابازه و ود بس زندگی اهل بیت

و نقلد واملاع و گزا ههلای هلا مخی ا بلس

علت این کس آنها افرادی مقدس و خلا ج از دسلترس بشلری هسلتمدی نداشلتس باشلیم نمیهلوانیم

آنلا

ا بلس عملوا الگلو بپلذیرمم .هقلدسبخشلی باهالنلس موبلب پیلدامش غللوی مدمحسسللرایی و

بیا معا ف اصیل دممی و حقایق االهیی واج دا د.

احساسگرایی و احساسی نوشتن
بامگزممی مدمحس سرایی و بیا مطالب احساسی از سلوی برخلی نومسلمدگا ملا مبلغلا دیلن

بس بای بیا معا ف اصیل دممی و حقایق الهیی آسیب دمگری است کس بامعس دممی ا بلس خلود
مشغول ساختس است .برما شعر عاشو ایی بس بای انتقال مفاهیم ها مخی د قالب شعری امروز

بللس سللمت احسللاسگرایللی همایللل دا د .آرللا شللعر عاشللو ایی امللروز د حللوزۀ هللا مخنگللا ی و شللرم
حللوادث کمتللر وا د مللیشللود و بیشللتر بللس وا کللمشهللای احساسللی و هیجللانی مخاطللب اهمیللت

آسیبشناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت

بیا مطالب احساسی میشلود کلس ایلن املر از سلوی برخلی نومسلمدگا ملا مبلغلا دیلن بلس بلای

میدهد .امروزه سس آفت بیاستادیی بیسوادی و بیاستمادی بامعس مداحی و ممبری ا ههدملد
می کمد و سبب کشلیده شلد بامعلس بلس احسلاس گرایی میشلود .پلرداختن بلس خوابهلا و بلازی
کرد با احساست مردمی مکی از گذ گاههای و ود بس عرصلس هحرملف و خرافلس بلودهاسلت و بلدین

طریق چهره اصلی ائمس خدشسدا و ها مخ هحرمف میشود.
عصمت گرایی

عصللمت د لغللت بللس معمللای حف ل ی بازداشللتن و ممللع اسللت (ملعللوفی  .)1250/2 :1387د
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هعرمللف اصللطالحی عص للمت عبللا ع از ملک للس ابتمللاب از گم للاه و خطللا اس للت (همللا ) .عص للمت

خصیصللسای اسللت ک لس انسللا

ا از انجللام گمللاه و ا هک لاب خطللا و اشللتباه بللاز مللیدا د .متکلمللا

اسالمی بر برخو دا ی پیامبرا از عصمت اهفلان نظلر دا نلد .عصلمت ا د چهلا مرحللس ملیهلوا

دستسبمدی کرد:

مرحلۀ اول :عصمت از انجام ّ
محرماع و هرک وابباع .مرحلۀ دوم :عصلمت د اخلذی حفل و
ابالغ وحی کلس مخ ّ
اسلت .مرحللۀ س ّلوم :عصلمت د مقلام هطبیلق و فعلیلت
لتص پیلامبر ا کلرم

بخشید بس احکام دین است و مرحلۀ چها م :عصمت د امو زندگی و مسلائل شخصلی وزم ّلره

است.

و امام

پیامبر

د امو شخصی و مسائل وزمرۀ زندگی مصو از هر گونس خطا و اشتباه

هستمد .بس این دلیل کس د قرآ کرممی ویژگی «شلهادع اعملال» بلرای برخلی از انسلا هلا رابلت
ُ ّ ُا ا
ُ
شلدهاسلت « :او ایل ْو ام ان ْب اعلث ِّم ْلن کل ِّل ح ّمل شلهیدا»؛ و وز ا کلس از هلر امتلی گللواهی بلر ملیانگیلزمم
(نحلللی  .)84مصللدان هل ّ
و ائمللس هسللتمد
لام و بللا ز شللاهدا بللر اعمللال هللم سللول ا کللرم
(نعمللت الجیاشللیی  .) 66 - 64 :1435بمللابراین وقتللی کسللی بللر همللۀ اعمللال بللاطمی و ظللاهری

انسا ها شاهد و آ گاه باشد و از او خطایی د هشخیص سر نزندی بس طریق اوللی د املو پلیش پلا
سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

افتللادۀ زنللدگی خللود و دمگللرا مصللو از سللهو و خطللا خواهللد بللود .بللس سللبب برخللو دا ی از مقللام

شهادع بر اعمالی عصمت سول ا کرم

(هما ی .)181

مکلی از آسللیبهای مطالعلاع اهللل بیلت

بیت

و اهل بیلت

د مرحللۀ چهلا م نیلز رابلت ملیشلود

ایللن اسلت کللس بلس دلیللل اعتقلاد بللس عصلمت اهللل

هر گونس هحلیل و نقد از زندگی اهل بیت از محققین سلب میشود .بسیا ی از احادملث

ما گزا ههای ها مخی زندگی معصومین

خا ج از واقعیت بوده و ملا سلاختگی هسلتمدی وللی بلس

علت گستردگی دایره عصمت و قرا داد این املر بلس عملوا

کلن امملا ی ابلازه نقلد و ملا د ایلن

گزا ههلا بلس محقلق داده نمیشلود .وقتلی کلس ایللن احادملث ملا وقلامع هلا مخی هوسلط ملک مربللع و
عالم مشهو دممی نقل گلردد بلس عملوا وحلی مملزل ملو د پلذیرش برخلی قلرا می گیلرد و و ود بلس
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این حیطس ا سخت و ناممکن میسازد.
غلبه اندیشه اخباریگری

شکلگیری و گسترش مربعیت شلیعس هوسلط محلدرین ملا اخبلا یو اولیلس بلود کلس بلس عملوا

فقه للا د ه للا مخ مطرمان للد .ه للا س للال 266ی فقه للا فق للط ب للس بم للعآو ی و دس للتسبم للدی احادمل لث

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

میپرداختمللد و هرگللز د فک لر ابتهللاد نبودنللد و آ

ا قبللول نداشللتمد .وظیفللس آنللا بی لا احک لام

بالواسطس ما مع الواسطس بس وسیلس اوما و ما سفیرا و نواب خاص بود و مسائل مسلتحدرس ا از

وی همین واماع د قالب سلائل پاسلخ میدادنلد .پلس از غیبلت کبلری از سلال  329بلس هلدم
مسئلس ابتهاد مطرم شدُ .عمانی و اسکافی از بمیانگذا ا این نهضت بودند .د حلالی کلس شلیخ

صدون (متوفای  )381و کلیمی (متوفای  )329از چهرههای مشهو اخبا یو ما محدرین بودند

ک لس محللل فعالی لت آنهللا قللم بللود .بللس هم لین علللت دو ه آنهللا بللس دو ه اخبللا یو قللم شللهرع دا د

( .)Gleave,2001: 352پللس از محللدرین م لا اخبللا یو ی اصللولیو م لا اهللل ابتهللاد پللا بللس عرضللس
نهادند .عواملی چو قد عمابی شیعس از نظر سیاسی د اوایل عصر غیبت و هشکیل دولتهای

شیعی مانمد دولت علوما د طبرستا ی فاطمیا د شمال آفرمقای آل اد مس د مغربی آل بومس
د ایرا ی آل برم د د واسط و اهوازی آل حمدا د شام و شمال عران و هالش فقهای شیعس بلرای

هدسیس چا چوب فهم استماداعی با هوبس بس نیاز دولتهلا و ملردمی د پیلدامش ابتهلاد هلدریر بلس
سزایی داشت.

بلا ظهللو صللفومس و شللدع مللافتن فعالیللت اصللولیو ی گروهللی از علمللا علیللس اصللولیو دسللت بللس

استرآبادیی اشاعره و اهل حدمث بر حوزههای علمی حرمین د حجاز مسلط شدند .میرزا محمد

امین استرآبادی نیز بس احتمال قوی هحت هلدریر محلیط حلرمین قلرا گرفلت و طرمقلت اخبلا ی ا

بمیا نهاد (صد حاج سید بوادی و همکلا ا ی  .)12/2 :1375او هقسلیم املت بلس مجتهلدین و
مقلدین ا مردود شمرد و آ

ا بدعت د دین هلقی کرد .او با هر والمتی برا فقیس مخالفت کرد.

از نظلر او علللم قلرآ و انتللزاا احکلام نظللری از آ ی همهلا از عهللده پیلامبر

بللر ملیآمللد و عملل بللس

ابماا کس از ابداعاع اهل سمت استی بایز نیست (نک .استرآبادیی بیهلا .)99-102 :برخلی از

محققینی اصولیو و اخبا یو

ا فرقس واحد بس شلما آو دهانلد چلس آنهلا د داشلتن کتلابی قبللسی

آسیبشناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت

فعالیت زدنلد و بسلیا ی از مبلانی علملی و اصلولی آنلا

ا زیلر سلؤال بردنلد .د زملا محملد املین

پیامبر واحد و اعتقاد بس ائمس معصومین نقا مشترک زملادی دا نلد (عملرا ی )10-11 :1375ی بلا

این همس د مسائل فقهی هفاوع اساسی بین اخبا یو و اصولیو وبود دا د.

از مهمترین پیامدهای ممفی هفکر اخبا ی میهوا بس علدم هولیلد و نلوآو یی محلدود نملود

دایلره موضللوعاع هفکللری بلس بهانللس ضللرو ماع دیلن و خطللو قرمللزی گلرامش بللس خرافللاعی داسللتا

سراییی خواب و ومای هفرقس و هشتت فقهلا و کثلرع مجلادالع فقهلی و مخالفلت بلا ادللۀ عقللی د

عرصۀ استمبا مسائل اشا ه کرد (مکا م شلیرازیی  .)121/1 :1385علالوه بلر آ ایلن مکتلبی بلا

همسک بس اخبا د ست و ناد ستی بمیا ک ژی ا نهاد و بسلیا ی از خرافلاع ا وا د ملذهب کلرد.
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دو کرد بامعلس علمیهشلیع از قلرآ بز گتلرین ضلربسای بلود کلس اخبلا ی گری وا د کردنلد .آنهلا
« گفتمد :قرآ اعتبا ندا دی البتلس نگفتملد :قلرآ

ا نخوانیلدی نلسی گفتملد قلرآ

ا بخوانیلدی قلرآ

ا

ببوسیدی اما قرآ ا نفهمید .این مک ضربس بز گی بس عالم اسالم بلاأخص بلس علالم هشلیع زدی بلس
ً
طو ی کس بعدها اساسا مفسرین شیعس عبشا برداشت کس قرآ ا هفسیر بکممدی از هفسیر کرد
هرسیدند .برما اخبا ی گریی این هعصب افراطی احمقانسای کس ابع بس اخبا پیدا کردنلد کلس
صحیذ و ضعیف ا بلا هلم مکلی دانسلتمدی مکلی از آ برملا هلای فکلری خطرنلا کی اسلت کلس د

دنیللای اسللالم پیللدا شللد و ارللرش هللم بمللود فکلری اسللتی همللا چیللزی ک لس اآل مللا بللس آ مبللتال

هستیم .اممها سرامت میکممد بس عالم هشلیع» (مطهلریی  .)150/1 :1368ضلربسای کلس اسلالم از

دست اخبا ی گری شیعی خو دی از هلیچ گلروه و برملانی نخلو د .چلو اخبا یهلا کلا عقلل ا بلس
کلی هعطیلل کردنلد و د مقلام اسلتخراج احکلام اسلالمی از متلو ی د ک عقلل ا از ا زش و حجیلت
انداختمللد و پیللروی از آ

ا حللرام دانسللتمد و د هدلیفللاع خللومش بللر اصللولیو (طرفللدا ا مکتللب

فقهی شیعی) سخت هاختمد و می گفتمد فقط کتاب و سمت حجتمد .البتس حجیت کتاب ا نیز از
اه هفسللیر سللمت و حللدمث می گفتمللد و د حقیقللت قللرآ

ا نیللز از حجیللت انداختمللد و فقللط ظللاهر

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

حدمث ا قابل پیروی میدانسلتمد (مطهلریی  .)335/16 :1377املروز ا گلر چلس فرقلس اخبلا ی از
بین فتس استی ّاما فکر و وحیس اخبا ی گری هموز زنده است .د مباحث علمی و دممی بلس عللت
غلبۀ وامت محو ی بس بای قرآ محو ی و انحصا عقلگرایی بس فروا دین و علدم اسلتفاده از

بحثها و هحلیل های عقلی و فلسفی بس نحو مطللوب و حلدا کثریی بلس ویلژه د حلوزۀ اعتقلاداع
هموز اندمشس اخبا ی گری حا کم است.

ّ
تحجر و جزمگرایی

وح ْجلر (بلس معملای بازداشلتن) اسلت و
هحجر د لغت از ماده اح اجر (بلس معملای سلم ) و اح ْجلر ِّ
ُ
اه اح ّجر بس معمای م ل سم سخت شد و سختگیلری کلرد اسلت (دهخلدای ملدخل هحجلر).
د اصطالر مقصود از هحجری هم

نظلری و داشلتن اندمشلس سلا کن و ا کلد اسلت و متحجلر کسلی

است کس اندمشس پوما و سیالی ندا د و فاقد بصیرع و د امت اسلت (اسلفمدما یی  .)53 :1376د
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فرهم

قرآنی انسا متحجری کسی است کس عقل و دل او از پلذیرش سلخن حلق و معجزههلای

آشللکا خداونللد و پیللروی از دسللتو های الهللیی مقاومللت مللیو زد (بقللرهی  .)74د مفهللوم دممللی

هحجرگرایللی بللس آ دسللتس از نگرشهللای دممللی گفتللس میشللود کللس از شللکفتن اندمشللس دممللی و

برقرا ی هعامل نظری و عملی با بامعس و سیاست پرهیز می کمد و فرد متحجر گملا می کملد کلس

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

با چمین ومسای دین مقدس ا از آلوده شد بس امو نامقدس حفاظلت می کملد .انسلا متحجلر
ً
بلس آموزههلا و آیلین اسللالم عقیلدهای کلامال بسلتس و سللوبی دا د و هرگلز بلس دنبلال بسللتوبوگری
دممی د حوزههای ناشماختس و بازاندمشی د بزئیاع دممی نیست.

گروهی از صاحبا هفکر بس مدعیا اندمشسای کس بر فهم خود هکیس می کممد و دچلا بزمیلت

ذهمی و انحصا فکری و بمود میشوند و حتی بس نام خدا سلخن می گومملدی متحجلر ملینامملد.

هحجر مانع بز گی د اه سید بس حقیقت است و موبب انحراف د هحقیقاع میشود.
از برمللا هللای متحجللر پللس از حلللت پیللامبر

برمللا خللوا ج اسللت .مکللی از ویژگیهللای

خللوا جی هم ل نظللری و کوهللسبیمللی آنهللا بللود کللس همللس ا بللیدین و المللذهب مللیخواندنللد .اسللتاد
مطهری د این با ه مینومسد« :بمودهلایی کلس د هلا مخ اسلالم پیلدا شلده و ضلربسهلایی کلس بلس
اسالم زده استی بسیا است .بس عموا م ال اولین برما بمود آمیزی کلس د هلا مخ اسلالم پیلدا

شد برما خوا ج بود .خوا ج بس اسالم زماد ضربس زدند و خالصلس آنلا ملک نلوا خشلکس مقدسلی

داشتمد (مطهریی  .)115/1 :1368برما دمگر هحجر د هشیع پیدامش اخبلا یگلری اسلت کلس
ا کثللر آنللا حجللت عقللل ا ممکللر و دخالللت عقللل ا د مسللائل دممللی مللردود میدانمللد (مطهللریی
مکللی از برما هللای ا کثرمللت شللیعی کللس دانسللتس مللا ندانسللتس بللس هحجللر و حتللی هصلللب فکللری

نزدمک هستمد «والمتی محو ها ما والمتیها» هستمد کس نمیهوا آنا

ا مک برما نامیلد بلکلس

بس صو ع غیلر سلمی و غیلر هشلکیالهی د بامعلس فعالیلت ملیکمملد .آنهلا بلا اسلتفاده از اعتقلاداع
پلاک ملردمی هملس چیلز ا د عشلق ظلاهری و زبلانی بلس اهلل بیلت

خالصلس کلرده بلس قبلو اهلل

بیت و امامزادگا و شهادع آنا هوبس خاصی دا ند .آنهلا ملداحی و مرریلس سلرایی ا بلس شلماخت

سلیره عمللی اهلل بیلت

هلربیذ ملیدهملد .هحجرگرایلی ویژگیهلای خلاص خلود ا دا د کلس از

مهمترین آنها می هوا بس هقدس نماییی قشری گراییی علوام زدگلیی کل اندمشلی و کل فهملیی

آسیبشناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت

.)112 :1389

شخصیت زدگی و هقلید کو کو انس اشا ه کرد (شیرخانی و بائینژادی .)65-73 :1392
ّ
هحجر و ّ
هعصبی سبب نادمده گرفتن حقایق میشود .بهترین اه مبا زه با این خلو زشلت و
و فکلر و امملا

طریق نجاع از این مهلکس بز ی هالش و کوشش برا باال برد سلطذ فرهمل
متحجری با قرائتها و برداشتهای ّ
ّ
متعدد و ّ
متمو ا از نصلوص دمملی نیسلت .د
مردم است .فرد
نتیجسی معرفت دممی خود ا بس فهم و قرائتی ّ
خاص (خطو قرمز) محلدود و ممحصلر ملیسلازدی

بس گونس ای کس و ود دمگرا ا بس حیطس و حرمم آ بلس ممظلو نقلد و بازاندمشلی برنملیهابلد .ایلن
نوا موابهس بلا افکلا  -کلس دائم ًلا د مقلام وضلع خطلو قرملز و ممموعلس اسلت  -عصلا ۀ ّ
هحجلر و
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ّ
ّ
هصلب فکری است .او هیچ گونس حقی برای دمگر فهمها و قرائتهای از دینی قائل نیست.
خمود
ممظو از خمودی بی هحرکیی سستی و کود اسلت .خملود د لغلت بلس معملای افسلردهی پژملردهی

کود و سکو است (معینی  .)1440/1 :1371بیهحرکی و سستی د هر زمیملس عاملل انحطلا و

عقب ماندگی است بلا ایلن حلال سسلتی د زمیملس علملی و پژوهشلی خطلر بیشلتری دا د .هلرس از

امجاد شبهسی سرکوب کرد نظر ما پرسش بدمدی مخالفت با هر گونلس هحقیقلاع ساختا شلکمانس

نشا از خمود بامعس علمی دا د.

خمود مکی از آسیب های بدی و مهم بامعس علمی است و حتی نشانس هقدس و زهد و هلدین

محسوب میشود .هر کس بیهحرکهری بیاررهر و د و گراهر باشلد مقلدسهر و اخالقیهلر شلمرده

می شود .این امر موبب شده محققا و متفکرا بس امو ی هکرا ی و پیش پا افتاده بپردازنلد هلا

خللود ا از ههمللت و هکفیللر برهانمللد .نبللود ممللاظراع و مباحللث علمللیی خللالی شللد کتابخانللسها از

محققللا ی خلللوع شللد کتابفروشللیهای کللاهش هعللداد کرسللیهای آزاد اندمشللیی هللرس از طللرم
سواالع علمی و اعتقادی بس ویژه د زمیملس اهلل بیلت

خطر آ کمتر از اعتزال سیاسیی ابتماعی و کالمی نیست.

نشلا از خملود علملی بامعلس دا د کلس

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

خمود با ممطق دین سازگا نیست .قلرآ کلرمم بلس مسللما املر می کملد «چلو از کلا ی فلا

شدیی باز خود ا بس کا دمگری افکن» (انشراری  )7و هیچگاه سا کن و ا کد و بیهحرک مبلاش.
پیامبر اسالم

نیز میفرمامد« :ال هکموا...متملاوهین»ی همچلو کسلانی کلس خلود ا بلس مردگلی

میزنمللد نباشللید (متقللی همللدیی  .)76/16 :1413برداشللت سللطحی و ناد سللت از زهللد و هقیللسی
عافیللت طلبللی و د ک غلللط از معللا ف دممللی سللبب پیللدامش خمللود د بامعللس شللده و ایللن امللر بللا

انحطا مرهبط است (اسفمدما یی .)52-54 :1376
غلو

ا
غلو د لغت بس معمای زماده وی و هجاوز از حد و اندازه و افرا و بز نمایی است .غلیا بس
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معمای بوشش مامعاع و باال فتن دما از حد متعا ف نیز از همین مشس اسلت ( اغلب اصلفهانیی

بیها .) 365 :بس عبا ع دمگر غلوی هجاوز از حد و خروج از اعتدال است (مفیدی .)131/5 :1414

اسلالمی شلماختس ملیشلوند.

غلو برمانی انحرافی د دین است و اهل غلو از معضالع فرهم
ً
ُ
معموال غلو (غالیا ما غالع) از فرقسهای شیعی قلمداد میشود .شیعیا با بعلل حلدمث د بلا ه
ائمس اطها

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

گزافسگویی کردهی آنا

ا بس مقام خدایی سانده ما بس «حلول» بوهر نو انی الهی

د وبود ّ
ائمس خومش (ابن خلدو ی  )198 :1408ما بس هماسخ میلا آنهلا قائلل شلدهانلد (مشلکو ی

120 :1341؛ حش ل للعریی  .)13 :1362ش ل للیخ مفی ل للد د معرف ل للی غالی ل للا م ل للینومس ل للد« :غالی ل للا از

هظاهرکممدگا بس اسالم هستمد کس بس امیرمؤمما

خدایی داده اند و آنا

و اماملا دمگلر از نسلل آ حضلرع نسلبت

ا بس چما فضیلتی د دین و دنیا ستودند کس د آ از اندازه بیرو

فتملد

و از مرز اعتدال فراهر فتملد» (مفیلدی  .)131/5 :1414پیلدامش غلالع د کملا فلرن مختللف اهلل

سللمت ما نمللد اهللل حی و قیللاسی مربئللسی معتزلللسی قد مللسی صللوفیس و مللا فللرن شللیعی مانمللد زمدمللسی
کیسانیسی بترمسی با ودمسی اسلماعلیس خواسلتس ملا ناخواسلتس هالشلی بلس قصلد هخرملب عقاملد شلیعس

بود (معا فی  ) 289 :1376کس متدسفانس بعدها بلس عملوا ملک عقیلده و شلر امملا مطلرم شلد
کس غیر معتقدین بس آ بس حربس هکفیر مجازاع میشدند .برملا غللو و غلالع از اسلفانگیزهلرین

برما های فرهمگی د حوزه فرهم

شیعی است و همچما گوشسای از میراث فرهمگلی شلیعس

هحت هدریر این گروه است .ضعف عقلی حب مفر ی انگیزه مالیی الابالی گری و هرک واببلاع از

علل مهم پیدامش پدمده غلو بودهاست (حابی زاده و صفری فروشانیی .)111-120 :1392
غلو د حق اهل بیت

دا ای دو اشکال است :نخست این کس خالف هعلیماع اسالم اسلت

نکممد.

غالیللا ی بللرای هبلیللی عقیللده خللود و سللید بللس اهللداف و مقاصدشللا دو وش کلللی د پللیش

گرفتمد .اول بس هحرمف معموی و هدویل قرآ و هعالیم دممیی مانمد هطبیلق برخلی آملاع قرآنلی بلر
ّ
و برخلی از اصلحاب ملیپردازنلد .ایلن وش بلا شلیوه و بالغلت قرآنلی و اهلداف آ
ائمس اطها
ناسللازگا اسللت (معللروف حسللمیی 185 :1407ی  .)253دوم بللس بعللل حللدمث مللیپردازنللد و ایللن
احادمث ا بس بز گا و پیشواما ملو د قبلول مسللمانا نسلبت ملیدهملد (مشلکو ی 344 :1341؛

آسیبشناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت

و دوم ایللن انتشللا و سللانسای شللد ادبیللاع غلللوآمیز موبللب مللیشللود هللا شللیعیا بللس کفللر مللتهم
شوند .لذا باملد ب ّلدا مراقلب بلود هلا افلراد نلا آ گلاهی هعلابیر کفرآمیلز و آمیختلس بلس غل ّلو بلر زبلا بلا

معللروف حسللمیی 150 :1407ی میردامللادی  .)196 :1311بللرای نمونللس مغیللر بللن سللعیدی ادعللا کللرده

قرمللب  12هللزا حللدمث بعلللی ا د احادمللث امللام صللادن

.)150 :1407

ائمس معصومین

احادمث بسیا ی غالیا

آنا

.)72

وا د کللرده اسللت (معللروف حسللمیی

بس صراحت پدمده غلو ا نفی کرده و نسبت بدا هشدا دادهاند .ائمس د
ا از خود اندند و اندمشسهامشا

ا سوا کردند و از آنا هبری بستمد ما

ا لعن کردند و از شیعیا نیز میخواسلتمد بلا غالیلا چملین فتلا کمملد (صلدونی /1 :1403
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متدسللفانس برخللی نومسللمدگا مللا محققللا موضللوعاع غلللوآمیزی مانمللد الوهیللت ائمللسی نبللوع

ائمسی علم مطلق و ذاهی امامی هماسخی هشبیس و هفومض بس ائمس معصومین

نسبت میدهمد.

و بلرای ایلن کللا بلس احادمللث بعللی متوسلل میشللوند و حتلی عللدم اعتقلاد بلس ایللن املو ا موبللب

خ للروج از ش للرمعت و هوحی للد قلم للداد می کمم للد .غل للو د عص للر حاض للر و د گفت للسها و نوش للتسه للای

شخصیتهای هدریرگذا و ممبریهای مشهو دمده میشود .امروزه علدهای بلس نلام شلیعس چملا
ً
غلو می کممد کس نس با عقل و نس با شر ع بو د نمیآمد .م ال می گوممد فال عالم بز خدمت آقا
امام زما

سیده و امام زما بس او چمین و چما گفتس است.

عدم تسامح و تساهل
وا ه هسامذی بس معمای سخاوعی بلمد نظریی آزادگی و آزادممشی اسلت و هسلاهلی بلس معملای

سلهل گللرفتنی آسلا گرفتنی بللس نرملی فتللا کلرد ی هحمللل کلرد ی سللعۀ صلد و هحمللل هلر گونللس
عقیللدۀ مخللالف اسللت (فیروزآبللادیی بیهللا .)46/1 :د کللا برد اصللطالحیی هسللاهل و هسللامذ بللس
معمای عدم مداخلس و ممانعتی ما ابازه داد از وی قصد و آ گاهی بلس اعملالی عقاملد و فتلا ی
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است کس مو د پسمد شخص نباشد (فتحعلیی  .)13 :1378هساهل همچمین بس معملای پلذیرش
ّ
هکثللر برداشللتهای گونللا گو د و دممللی و نحللوۀ سلللوک بللا پیللروا ادمللا دمگللر اسللت .مکللی از
اصول اساسی هساهلی ّ
هحمل عقامد مخالف است .پذیرش ادما متکی بس وحی الهلی د قلرآ ی
مبمای دممی هساهل با غیر مسلمانا است .همچمینی د مقام عمل نیلز اسلالم بلس پیلروا دمگلر

ادما آسلمانی ابلازه میدهلد هلا د بامعلۀ اسلالمی عقامدشلا

خود ا ابرا کممد.
پیامبر

ا حفل و مراسلم و مماسلک دمملی

پس از هجرع بس مدممس و هشکیل ّاولین بامعس مدنی اسالمیی بس یهودما مدممس

ابازه داد ها بلر اعتقلاد خلود بلاقی بمانملد و بلر اسلاس پیملانیی حقلون یهودملا و مسللمانا

ا بلس

س للمیت ش للماخت (اب للن هش للامی 343 -341 :1325ی احم للدی می للانجیی 241 :1363ی .)263

پیللامبر

بللرای نشللر اسللالم د خللا ج از عربسللتا نیللز وش مسللالمتآمیز د پللیش گرفللت و بللس

زمامدا ا آ عصر نامس نوشت کس دعوع امشا بس شیوۀ مسالمتآمیز بلوده و هلیچ گونلس ههدملد
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و اببا ی د کا نیست (عمیلد زنجلانیی  .)350 -339 :1379خداونلد د سلو ۀ انشلراری از سلعۀ

صلد و گشلادگی سلیمۀ پیلامبر

سلخن بلس میلا آو ده اسلت و حضلرع عللی

نیلز بلس هملین

مماسللبتی وسللیلس و ابللراز ماسللت و مللدیرمت ا سللعۀ صللد میدانللد (نه ل البالغللسی حکمللت .)176
هساهل و داشتن سعس صد مکلی از اصلول اساسلی هحقیلق د موضلوعاع دمملی اسلت و د میلزا

کا آمدی هحقیق نقش بس سزایی دا د.

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

دگم اندیشی
مکلی از آسلیبهلای مهلم د پژوهشهلای دمملی دگللم اندمشلی و بلیهلوبهی بلس گفتگلو اسللت.

دعلوع بللس اندمشلس و گفتگللوی ممطقلی مکللی از ابلزا هربیتللی قلرآ کلرمم اسلت (کهللفی 29ی نملللی

 .)64از این و سول ا کرم

و ائمس معصومین

صللاحبا ادمللا بهللا داشللتساند .علللی

بیشترین مباح لسها و مملاظراع علملی ا بلا

فرمللود :نظرهامتللا

ا بللس هللم عرضللس کمیللد هللا از آ

نظرمسای صحیذ و حقی زاده شود (آمدیی  .)266/2 :1384از پیامبر ا کرم
و دمگللر ائمللس

سللؤال می کردنللد و آنهللا هللم بللواب میدادنللد هللا وقتللی کللس انسللا

و امام عللی

وحللشی ور

هحقق و کاوش است و انگیزها ش هحقیق و کاوش و فکر کرد استی اسالم هم می گومد بیا فکر
کنی هرچس بیشتر فکر و سؤال کمی و هرچس بیشتر برامت شک پیدا شلودی د نهاملت املر بیشلتر بلس

حقیقللت می سللی (مطهللریی  .)96 :1378بگذا مللد بگوممللد و بمومسللمد و سللمیما بدهمللد و ایللراد
بگیرنللدی هللا بللدو آ کللس خللود بخواهمللدی وسللیلس وشللن شللد حقللایق اسللالمی شللوند (مطهللریی

 .) 55 :1390بلا ایللن همللس برخللی از متفکللرا و مبلغللا حللوزه اهللل بیللت

ا بس انحلرافی اعوبلاج و حتلی کفلر و شلرک نسلبت میدهملد و

بس دمگرا ما ک بیدممی و نفان میزنمد.
نتیجه
مطالعللاع هللا مخی زنللدگی اهللل بیللت

بللا آسللیبهایی موابللس شللدهاسللت .از مهمتللرین ایللن

آسیبها میهوا بس عدم هوبس اسماد و ممابع معتبری عوام گراییی هقدس گرایی افراطیی مداحی
و احساس گراییی حدمثگراییی ّ
هحجری بزم گراییی بمود و عصمتگرایی اشا ه کرد .پژوهشگر

حوزه ها مخ اهل بیت

ا گر بس هعالیم قرآنی و واماع معصومین مرابعس کمد میهوانلد بسلیا ی

از این آسیبها ا پشت سر بگذا د .اسالم با داشتن ویژگیهایی هم چو هوبس بس هعقل و نظلام

آسیبشناسی مطالعات تاریخی زندگانی اهل بیت

صالذ دانستس و دمگر فرن و ادم ا

فقللط خللود ا نللابی و

و االی اعتق للادیی ا زش للی و عب للادیی وب للود هب للرا دمم للی م للرهبط ب للا وح للی د هم للس زمیم للسه للا
اهگشاست .با آ همس برخی افراد بس ظاهر مؤمن و متشر عی گاهی با هدف خدمت بس دیلنی بلس

سبب عدم برخو دا ی از بیمش علمیی گاهی پیرامسهای نابو بلس دیلن ملیبمدنلد و آسلیبهلای

ببرا ناپذیری بر هعالیم دممی وا د میکممد .برای زدود آسیبهای موبودی بامعس علمی باملد
خمودی و عافیت طلبی ا کما بگذا د و بدو هرس از متشرعا و عوام بلا عاملت مصلالذ دیلنی

حقیقتگویی و واقعیتنومسی ا سرلوحس کلا خلود قلرا دهلد .همچملین مرا کلز علملی و دمملی نیلز
بامد از چمین افرادی حمامت کممد.
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منابع
_ قرآ کرمم

_ نه البالغس (1380ش) .هربمس علی اصغر ففیهیی قمی دانش.

_ آمدیی عبدالواحد (1384ش)ی شرم غر الحکم و د الکلمی هربمس سید بلالل اللدین محلدثی
قمی مؤسسۀ دا الکتاب االسالمی.

_ ابن حجر عسقالنیی احمد بن محمد (بیها)ی فتذ البا یی بیروعی دا المعرفس.

_ ابلن خلللدو ی عبلد الللرحمن بلن محمللد ()1408ی مقدمللس ابلن خلللدو ی بیلروعی دا احیللاا التللراث
العربی.

_ ابن هشامی عبدالملک ()1325ی سیرۀ ابلن هشلامی هصلحیذ مصلطفی السلقای ابلراهیم االبیلا یی
عبدالحفی شبلیی قمی کتابفروشی مصطفوی.
_ ابو مسی محمود ()1420ی ٌ
ّ
المحم ّدم حو دفاا عن الحدمثی قمی مؤسسۀ حنصلا ما
حضواا علی ّالسّم
للطباع و المشر.

_ احمدی میانجیی علی (1363ش)ی مکاهیب الرسولی قمی نشر مس.

_ استرآبادیی محمد امین (بیها)ی الفوائد المدنی فی الرد علی القائلل بلس االبتهلاد و التقلیلد ای اهبلاا

الظن فی الحکام الشرعیسی بیبای بینا.
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_ اسفمدما یی محمد (1376ش)ی خمود و بمودی ههرا ی باز.

_ حشعریی حبوالحسن عللی بلن اسلماعیل ()1362ی مقلاالع االسلالمیین و اخلتالف المصللینی هربملس
محسن مؤمدیی ههرا ی امیر کبیر.

_ حلابی زادهی ملداهلل و نعمللت اهلل صلفری فروشلانی (1392ش)ی « مشللس و عللل پیلدامش غلللو د
عصر ائمس»ی فصلمامس ها مخ و فرهم همد اسالمیی ش 12ی پاییز.

_ حسیمی میالنیی سید علی (1389ش)ی احادمث ساختگیی قمی مرکز حقایق اسالمی.

_ حل للیی حس للن ب للن یوس للف ()1426ی نهامل ل الوص للول ال للی عل للم اأص للولی ق للمی موسس للس االم للام
الصادن

.

_ خسلروپماه عبدالحسللین (1382ش)ی «آسللیب شماسللی دیللن پژوهللی معاصللر»ی قبسللاعی شللما ه
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28ی هابستا .

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل (1388ش)ی آسل لیب شماسل لی دیل لن پژوهل لی معاص للری هحلی للل دی للن شماس للی باز گ للا ی
شرمعتی و سروشی ههرا ی پژوهشگاه فرهم

و اندمشس.

_ خمیمیی وراهلل (1368ش)ی صحیفس امامی ههرا ی مؤسسس همظیم و نشر آرا امام خمیمی .

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

_ دلبللریی سللید علللی (1391ش)ی آسللیب شماسللی فهللم حللدمثی مشللهدی انتشللا اع دانشللگاه علللوم
ضوی.

_ دهخدای علی ا کبر ()1335ی لغت نامس دهخدای ههرا ی انتشا اع دانشگاه ههرا .
_ ذهبیی شمس الدین ()1374ی هذکره الحفاظی بیروعی دا الکتب العلمیس.

_ اغللب اصللفهانیی حسللین بللن محمللد (بللیهللا)ی المفللرداع فللی غرمللب القللرآ ی ههللرا ی المکتبلل
المرهضومس.

_ ز ین کوبی عبدالحسین (1375ش)ی ها مخ د هرازوی ههرا ی امیرکیر.

_ ساما ا ی شا ل (1389ش)ی وشهای پژوهشی مشهدی بمیاد پژوهشهای اسالمی.
_ سجادیی سید بعفر (1361ش)ی فرهم

ایرا .

علوم عقلیی ههرا ی انجمن اسالمی حکملت و فلسلفس

_ الشللبلی علیللربن عبللدالعزیز ()1417ی الغلللو فللی الللدین؛ نشللائسی موقللوف االسللالم ممللسی مسللائلسی
ماضی دا الشبل.

_ شللیرخانیی علللی و محمللد بللایی نللژاد (1392ش)ی «هحجللر و هحجرگرایللی د ممظومللس فکللری
_ شللیروانیی آغللا بللن عابللد ()1415ی ا کسللیر العبللاد فللی حسللرا آل شللهاد ی کللربالی عتبتللس الحسللمیس
المقدسس قسم شؤا فکرمس.

_ صللالحی نجللف آبللادیی نعمللت اهلل (1384ش)ی غلللو د آمللدی بللر افکللا و عقامللد غالیللا د دیللنی
ههرا ی کویر.

_ صد حلاج سلید بلوادیی احملد و بهلاااللدین خرمشلاهی و دمگلرا (1375ش)ی دایلر المعلا ف

هشیعی ههرا ی نشر شهید سعید محبی.

_ صدونی محمد بن علی ()1403ی الخصالی قمی بامعس مد سین حوزه علمیس.

_ صفری فروشانیی نعمت اهلل (1378ش)ی غالیا کاوشی د برما هلا و برآمملدهای مشلهدی آسلتا
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قدس ضوی.

_ طوسیی محمد بن حسن (بیها)ی عد االصولی قمی ستا ه.

_ عمرا ی فرج ()1375ی االصولیو و االخبا یو فرقس واحدهی نجفی مطبعس الحید مس.

_ عمید زنجانیی عباسعلی (1379ش)ی فقس سیاسی حقلون هعهلداع بینالملللی و دیللماسلی د
اسالمی ههرا ی سمت.

_ فاضل د بمدیی مال آقا بن عابد شروانی (بیها)ی اسرا الشهاد ی ههرا ی اعلمی.
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_ فتحعلیی محمود (1378ش)ی هساهل و هسامذ اخالقلیی دمملیی سیاسلیی قلمی مؤسسلۀ فرهمگلی
طس.

_ فخللر ازیی حبوعبللداهلل محمللد بللن عمللر (1997 - 1418م)ی المحصللول فللی علللم اصللول الفقللسی
بیروعی مؤسس الرسال.

_ فربللادی محمللد حسللین ( 1374ش)ی آسللیب شماسللی ابتمللاعی وبامعللس شماسللی انحرافللاعی
ههرا ی بد .

_ فیروزآبادی (بیها)ی القاموس المحیطی بیروعی دا االحیاا التراث العرب.
_ کاشفیی مالحسین ()1382ی وض الشهداای قمی نومد اسالم.

_ کشیی محمد بن عمر ()1363ی اختیا معرف الربالی قمی مؤسس آل البیت.

_ کلیمیی محمد بلن معقلوب (1362ش)ی اصلول کلافیی هربملس و شلرم بلواد مصلطفویی ههلرا ی
نو .

_ متقی همدیی عالاالدین ()1413ی کمز ّ
العمالی بیروعی مؤسسس الرسالس.

_ مجلسیی محمد باقر ()1404ی بحا االنوا ی بیروعی مؤسسس الوفاا.

_ محمدی ی شهریی محمد (1378ش)ی خردگرایی د قرآ و حدمثی با همکا ی ضا برنجکا
و عبدالهادی مسعودیی هربمس مهدی مهریزیی قمی دا الحدمث.

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

_ مدیر شانس چیی کاظم (1380ش)ی د ام الحدمثی قمی دفتر انتشا اع اسالمی.

_ مشکو ی محمد بواد (1341ش)ی سالس هذکر العقائدی ههرا ی مؤسس مطبوعاهی عطائی.
_ مطهریی مرهضی ( 1378ش)ی پیرامو بمهو ی اسالمیی ههرا ی صد ا.

_ __________(1377ش)ی بر سی ابمالی نهضتهای اسالمی د صد سالس اخیری ههرا ی صد ا.
_ __________(1389ش)ی ده گفتا ی قمی صد ا.

_ __________( 1368ش)ی اسالم و مقتضیاع زما ی ههرا ی صد ا.

_ __________( 1390ش)ی نظام حقون ز د اسالمی ههرا ی صد ا.

_ معا فی مجید (1376ش)ی پژوهشی د ها مخ حلدمث شلیعسی مشلهدی مؤسسلس فرهمگلی و هملری
ضرمذ آفتاب.
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_ معل للروف حسل للمیی هاشل للم ()1407ی الموضل للوعاع فل للی اآلرل للا و االخبل للا ی بیل للروعی دا التعل للا مف
للمطبوعاع.

_ معینی محمد (1371ش)ی فرهم

فا سیی ههرا ی امیرکبیر.

_ مفیدی محمد بن محمد عکبری ()1414ی هصحیذ االعتقاداع االمامیسی بیروعی دا المفید.

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

_ مکا م شیرازیی ناصر (1385ش)ی دایر المعلا ف فقلس مقلا ی قلمی مد سل االملام عللی بلن ابلی
طالب.

_ ملعوفی لومس ()1387ی الممجدی هربمس قاسم بوستانیی ههرا ی الوفا.

_ مهریزیی مهدی (1395ش)ی احادمث ساختگی هحلیل ها مخیی ههرا ی بشرا.
_ میردامادی محمد باقر بن محملد ()1311ی الرواشلذ الس ّ
ّ
االمامیل ی بلیبلای
لماوم فلی شلرم االحادملث
بینا.

_ نعمللت الجیاشللیی محمللود ()1435ی عصللم اأنبی لاا ف لی القللرح الک لرممی بغللدادی مؤسسللس االمللام
الجواد

.
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