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مقدمه
ائمه اطهار گنجهای گرانبهایی هستند که توجه درست و استتااد حتح ا ات تتاری و
س ر آنان میتواند متا را در حوت هتای مختلت س استیا اصتدتادیا فرهنگتیا فقهتیا
کالمیا معارفیا تمدنیا خانوادگیا امن تی و ....توانمند کند .بتدون تردیتد اگتر ست
تنتدگی اهلب تتت بته طتتور حتح ا در تنتتدگی متردو جتتاری و ستاری یتتودا بست اری ات
مشکالت جامعه حل مییودا اما متأساانه اهلب ت بهعنوان گنجهای گرانبهاا هنوت
بهطور کامل و حح ا یناخته نشد و حق آنان ادا نشتد استتا و بخشهتای مهمتی ات
ابعاد تندگانی آنان مورد غالت واصع ید و به بخشهای دیگر ن ز کته توجته یتد گتاهی
مطالب غ رحح ا و خرافی در آن را یافته است .در بختش روایتاتا فقته بته جمتعآوری
روایات پرداختهایم و درایتی نست ت بته روایتات حتورت نگرفتته استت .در بختش تنتدگانی
ائمه تنهاا به بخشی ات تندگانی برخی ات ائمه پرداخته ید و ات ابعاد دیگر تنتدگانی
آنان غالت ید است .برای نمونه در تندگانی اماو حسن تنهتا بته حتلا آن ح ترت
توجه ید است در حالی که حلا تنها بخش کوچکی ات حوادث عدر آن ح رت بتود و
ب شتر عمر م ارک آن ح رت در مدینه بود و حتوادث بست اری بتر تنتدگانی آن ح ترت
گذیته است یا در تندگانی اماو حس ن تنها به عایورا توجه ید است که ال ته حادثه
عایورا مهم هست؛ ولی به مابقی عمر م ارک آن ح رت توجته چنتدانی نشتد استت در
تندگانی اماو رضا تنها به والیتعهدی آن ح رت توجه ید است در حالی که ب شتتر
چهر درستت و کتاملی ات اهلب تت تدتویر یتود بست اری ات یت هات ات بت ن متیرود و
َ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ
اس َن
گرایش به اهلب ت ن ز ب شتر مییودا که خود فرمودند« :ف ِإن الناس لو ع ِلموا مح ِ
ََ
َ َّ َ
کال ِم َنا الت َ ُعونا»ا چرا که در عملکرد اهلب ت و تاری و س ر این پ شوایان ه چ یت هه
و نقطه م همی وجود ندارد و فارغ ات عدمت کالمی کته بترای اهلب تت وجتود دارد بته
لحاظ تاریخی ن ز احدی ات عالمان همعدر آنان نه تنها ایکالی در س ر و تندگانی آنان
ندید و گزارش نکرد اندا بلکه در تماو عدرها دانشمندان اتمنه مختل ات آنان به بزرگی
یاد کرد و آنان را یگانه دهر دانستهاند.
بنابراین مس ری که ما برای یناخت اهلب ت طی کرد ایما مس ر کامل و دص قتی
ن ود است و نس ت به توانمندیهایی که در یناخت و معرفتی ست ر اهلب تت وجتود

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

عمر م ارک آن ح رت در مدینه بود و حوادث تیادی روی داد است .بتدون تردیتد اگتر
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دایتها کوتاهی ید است و در هم ن مقدار کتار و پژوهشتی کته در یترا حتا و تتاری
آنان حورت گرفته دچار دوبار کاریا سه بار کاری ید ا و فریاته حجم کارهتای انجتاو
گرفتتته یتتد و بتتدون اینکتته بتته اهتتداک و کارکردهتتای ایتتن کارهتتا توجتته کنت ما کارهتتای
نسنج د و بدون برنامه راه ردی تیادی انجاو داد ایما بنابراین التو است باتنگری کلتی
در کارهایی که انجاو ید دایته بایت م کته بخشتی ات ایتن مستوول ت را کناتران

بت ن

المللی «آس بیناسی مطالعات تتاری اهتلب تت در دور معاحتر » بتر عهتد گرفتته
است .کنارانس ن المللی حاضتر در راستتای یتناخت آست بهایی استت کته در حتوت
مطالعات تاری اهلب ت وجود دارد.
با توجه به رسالتی که این کناران

ب ن المللی بتر عهتد دایتته استت بتا استتق ا

چشمگ ر استات د و پژوهشتگران و دانشآموختگتان تتاری استالو در جمهتوری استالمی
ایران و خارج ات کشور روبهرو ید و برای انجاو آن مراکز تیادی اعالو همکاری کردند که ات
این تعداد حتدود  02مرکتز دانشتگاهی داختل و صریتب بته د دانشتگا ات ختارج بتهرغتم
محدودیتهای س اسی اعالو آمادگی کردند .این مجموعته حتاوی  74چک تد مقالته ات
استادان و پژوهشگران ایرانی و دیگر کشورها به ویژ جهان اسالو است که تا  02مهرما
 9911به دب رخانه کناران

ب ن المللی «آس بیناسی مطالعات تاری اهل ب تت در

دور معاحر» رس د بود.
در ایتتن مجتتا فرحتتت را میتتتنم متتی یتتماریم و ات همتته دستتتاندرکاران و همکتتاران ایتتن
کناتتران
مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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بتتهویتتژ ات ریاستتت محتتترو پژوهشتتگا جنتتا حجتاالستتالو و المستتلم ن دکتتتر

حک م انا معاونت پژوهش جنا آصای دکتر مج د کافی و دب ر اجرایی ایتن کناتران
آصای دکتر محمدباصر خزائ لی که بخش اعظم تحمات این کناران

جنتا

برعهد ایشان بود استت

و ن تز ات جنتا آصتای استماع ل یارمحمتدی کاریتناس مستوو محتترو گترو کته خالدتاله و
بییائ ه افزون بتر مستاعدت در امتور مربتوه بته ایتن کناتران

کارهتای جتاری گترو را ن تز

تمش ت کرد ا تشکر کنم.
آیتالله محمدهادی یوسفی غروی

رئیس کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهلبیت در دوره معاصر
حجت االسالم و المسلمین دکتر رمضان محمدی
دبیر علمی کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهلبیت در دوره معاصر

محورهای کنفرانس بین المللی «آسیبشناسی مطالعات
تاریخ اهل بیت در دوره معاصر»
اهلبیت
الف) درآمدی بر آسیبهای مطالعات تاریخ 
ماهوویناسی اهل تا تاری ا س ر ا آس بیناسی

اهلب ت در دور معاحر
ضرورتا اهم ت و جایگا آس بیناسی مطالعات تاری  
اهلب ت در دور معاحر
پ ش نهپژوهی آس بیناسی مطالعات تاری  
اهلب ت در دور معاحر
ظرف تها و چالشهای آس بیناسی مطالعات تاری  
اهلبیت در دوره معاصر
ب) آسیبشناسی مبانی و رویکردهای مطالعات تاریخ 

م انی و رویکرد:
دروندینتتی :اتتتاریخیا کالمتتیا حتتدییی و روایتتیا فقهتتیا عرفتتانیا س استتیا

اجتماعی و ) ...
بروندینی :اسکوالریسما پوتیت ویسما سوس ال سما ماتریال سم و ) ...

اهلبیت در دوره معاصر
ج) آسیبشناسی اهداف و روشهای مطالعات تاریخ 

اهلب ت در دور معاحر اعراقا ل نان و سوریها عربستان و مدترا میتر
تاری  
عربیا ی ه صار هندا یرق آس اا ماوارءالنهرا ترک ه و بالکانا آمریکا و اروپا)

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

اهداک دینیا س اسیا اجتماعیا اصتدادی
روشهای توح ایا تحل لیا تط قیا ت نیا ب ناریتهای

اهلبیت در دوره معاصر
د) آسیبشناسی مستندات مطالعات تاریخ 
مستندات تاریخیا کالمتیا حتدیییا منتاص یا اعجتاتیا جیراف تاییا تراجمتیا
انسا و...
اهالبیات در دوره

ح) آسیبشناسی مطالعات منطقهای و جهاانی تااریخ
آسیبشناسی مطالعات منطقهای

معاصر
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کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی «آسیبشناسی
مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر»
آیتالله محمدهادی یوسای غروی /استاد حوت و محقق تاری
حجت االسالو و المسلم ن دکتر رم ان محمدی /دانش ار گرو تاری پژوهشگا
حوت و دانشگا
حجت االسالو و المسلم ن دکتر حس ن حست ن ان مقتدو /دانشت ار گترو تتاری
پژوهشگا حوت و دانشگا
حجت االسالو و المسلم ن دکتر محمدرضتا هتدایت پنتا  /دانشت ار گترو تتاری
پژوهشگا حوت و دانشگا
حجت االستالو و المستلم ن دکتتر حست ن مترادی نستب /استتادیار گترو تتاری
پژوهشگا حوت و دانشگا
حجت االسالو و المسلم ن دکتر صاسم خانجانی /استادیار گرو تاری پژوهشتگا
حوت و دانشگا
حجت االسالو و المسلم ن دکتر محسن الویری /دانشت ار گترو تتاری دانشتگا

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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باصرالعلوو
حجت االسالو و المسلم ن دکتر محمدرضا ج اری /دانش ار گرو تاری مؤسسته
آموتیی-پژوهشی اماو خم نی
حجت االسالو و المستلم ن دکتتر حست ن ع دالمحمتدی /دانشت ار گترو تتاری
مؤسسه آموتیی-پژوهشی اماو خم نی
حجت االسالو و المسلم ن دکتر حم درضا مطهری /استادیار پژوهشکد تاری و
س ر اهل ب ت پژوهشگا علوو و فرهنگ اسالمی
دکتر نعمت الله حاری فرویانی /استاد گرو تاری جامعه المدطای العالم ه
دکتر احیر منتظرالقائم /استاد گرو تاری دانشگا احاهان
دکتر احمدرضا خ ری /استاد گرو تاری و تمدن ملل اسالمی دانشگا تهران
دکتر مندور داداش نژاد /دانش ار گرو تاری پژوهشگا حوت و دانشگا

دکتر علی ب ات /دانش ار گرو تاری و تمدن ملل اسالمی دانشگا تهران
دکتر فاطمه جان احمدی /دانش ار گرو تاری دانشگا ترب ت مدرس
دکتر بهادر ص م /دانش ار گرو تاری دانشگا یه د چمران اهوات
دکتر یکرالله خاکرند /دانش ار گرو تاری ی رات
دکتر محمد محمودپور /استادیار پژوهشکد علوو انسانی
دکتر علی اک ر ع اسی /استادیار گرو تاری دانشگا احاهان
دکتر محمدرضا بارانی /استادیار گرو تاری دانشگا الزهرا
دکتر تهرا روا الهی ام ری /استادیار گرو تاری دانشگا باصرالعلوو
دکتر مهدی مجتهدی /استادیار گرو تاری دانشگا فردوسی مشهد
دکتر مهران اسماع لی/استادیار گرو تاری و تمدن ملل اسالمی دانشگا یه د بهشتی
دکتر سع د طاووسی مسرور /استادیار گرو ی عهیناسی دانشگا عالمه ط اط ایی
دکتر معدومه دهقان /استادیار گرو تاری ی رات
دکتر عمار ع ودی ندار /استاد دانشگا کوفه عراق
دکتر سامی جود بع د /استاد دانشگا کربال عراق
دکتر هادی ع دالن ی تم می /استاد دانشگا اسالمی نج ایرک عراق

دکتر راض ه ت ریزی تاد  /پژوهشگر پژوهشگا حوت و دانشگا
دکتر مج د منهاجی /دکتری تاری اسالو
دکتر حس ن علی ب گی /دکتری تاری اسالو

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

دکتر محمد احمد /استاد دانشگا دمشق سوریه
پروفسور ل اصت تک م /استاد دانشگا م مستر کانادا
دکتر رفعت حس ن /استاد دانشگا صنات سوئز مدر
دکتر محمدباصر خزائ لی /مدرس دانشگا حنعتی احاهان
دکتر آرمان فروهی /دکتری تاری اسالو
دکتر ناه د ط ی /دکتری تاری اهل ب ت
دکتر سمانه خل لیفر /دکتری تاری و تمدن ملل اسالمی
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کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات
تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
دکتر محمدباصر خزائ لی /دب ر اجرایی
اسماع ل یارمحمدی /مسوو دب رخانه اجرایی
دکتر سمانه خل لی فر /ع و کم ته اجرایی
دکتر آرمان فروهی /ع و کم ته اجرایی
علی صربانی /ع و کم ته اجرایی
ابوالا ل احمدی /مسوو امور مجوتها
فرهاد سلطانی /مسوو امور پژوهش
ح در فروتان /مسوو امور پشت انی
مهدی غالمی /مسوو امور ب ن الملل
جواد گائ نی /مسوو امور تجاری ساتی
س د محمدسع د موسوی /مسوو امور فناوری اطالعات
محمد سل می /مسوو امور ارت اطات و روابه عمومی
س د عدنان اسالمی /آماد ساتی و نشر مقاالت و چک د ها
مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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بررسی رویکرد آسیب شناسانه به فرهنگ عاشورا و تالش جهت
اصالح و احیای آن در جریان شکلگیری انقالب اسالمی ایران
علیرضا اسدی

1

 .1استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی اصفهان

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

به رغم اینکه نهضت حسینی ماهیتی سیاسی و حماسی داشت در دورههایی از تاریخ،
ابعاد حماسی و سیاسی آن در بین ش یعیان کمرن ش د و ب ه هون های دچ ار ترری ف و
انرراف شد که هاهی تبدیل به یک فرهن ماتم زده و منفعل ش د .ذ ا از آنی ایی ک ه در
جریان انقالب اسالمی ایران ،مفاهیم دینی ،مورد آس ی شناس ی و اص الق ق رار هرف ت.
بدون تردید تالش روحانیون و پژوهشگران برای آسی شناسی فرهن عاش ورا ترری ف-
زدایی و اصالق و احیاء آن ،با توجه ب ه ت یریر عمی ا عاش ورا در جوام ی ش یعی ،اهمیت ی
مضاعف دارد .در این راستا مقاذه حاضر کوش ش میکن د ب ا اس تفاده از روش توص یفی-
ا
ترلیلی در چارچوب تیزی ه و ترلی ل دادهه ای اس نادی و بعض ا ت اریخی ،ب ا م رور و
بازخوانی آرار تعدادی از اندیشوران و رهبران فکری انقالب اس المی ب ه بررس ی رویک رد
آسی شناسانه آنان از فرهن عاشورا پرداخته و رویک رد آن ان ب ه قی ام عاش ورا را تبی ین و
ترلیل کند .مفاهیم جهاد و شهادت و بهویژه نهضت حسینی از جمله آموزهه ای اساس ی
فرهن شیعه به شمار میآید که در دهههای پیش از انق الب اس المی م ورد بازشناس ی و
بازتفسیر قرار هرفت و متفکران شیعه در طرق و بازپروری آن کوش شهای فک ری فراوان ی
انیام دادند .با هدایت و اشاره امام خمین ی و بس یاری از علم ا و روح انیون ،ت الش
کردند با رویکرد انتقادی نسبت به آرار و فرهن مصیبت زده عاشورا ،و اصالق ترریفات،
اهداف و ابعاد حماسی وسیاسی آن را برای مردم تبیین و روشن کنند.
واژگ ا ن یدی ا  :عاش ورا ،ام ام حس ین ،انق الب اس المی ،ام ام خمین ی،
آسی شناسی
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عوامل تحریف در فرهنگ عاشورا و نقش علما و روحانیون
معاصر
در پاسخ به تحریفها و احیاء آن
علیرضا اسدی

1

فرهن عاشورا و آرار مربوط ب ه ای ن حادر ه ع یم در ط ول ت اریخ ،از ورود ترری ف و
خرافات مصون نمانده است و از آنیا که حادر ه ک ربال ،ب دون ش ک ی ک پدی ده ب زر
اجتماعی و تاریخی است و در ابعاد مختلف جامعه و بهویژه در تربی ت و خل ا و خ وی
انسان ها بسیار مؤرر است بنابراین برث عوامل ترری ف عاش ورا و پاس خ ب ه آن اهمی ت
مضاعفی می یابد ، .از این رو با توجه به اهمیت و خطر ترریف در م ورد حادر ه ک ربال،
دراین مقاذه بررسی عوامل ترریف فرهن عاشورا و نتایج و آرار ترریف پرداخته میشود
سپس اقدامات روحانیون در دوران معاصر برای پاسخ به این ترریفه ا و احی اء فرهن
عاشورا مورد ترلیل قرار میهیرد .در پایان با توجه به هسترش و توسعه رسانههای جدید و
سرعت نشر اخبار و اطالعات در عصر حاضر توصیه میشود نخبگان و روحانیون بیش تر
از ه شته به ترریفات و پاسخ به آن توجه کنند.
واژگ ن یدی  :عاشورا ،امام حسین ،ترریف ،روحانیون معاصر

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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 .1استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتی اصفهان

اهمیت نقشههای تاریخی در مطالعات سیره ،نمونه موردی
بررسی انتقادی نقشه اطلس تاریخ اسالم حسین مونس از
یثرب/مدینه
مهران اسماعیلی

1

 .1استاديار دانشگاه شهيد بهشتی

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

بازرسم نقشههای تاریخی بر اساس اطالعات منابی ه ر دوره ام ری ب س دش وار و دقی ا
است .نقشه حس ین م ونس از یب رب ،یک ی از بهت رین نقش هه ایی اس ت ک ه از آن دوره
بازسازی شده است .با این حال این نقشه از من ر جغرافیای طبیع ی قاب ل نق د اس ت .در
َ
نقشه او به کوههای احدَ ،سلی و عیر و همچنین سه هانه َجماوات ترس یم ش ده اس ت .در
این نقشه اندازه کوه عیر را کمتر از نیمی از ط ول ک وه اح د اس ت در ح اذی ک ه تص اویر
ا
ماهوارهای نشان میدهد هر دو کوه نسبتا اندازه یکس انی دارن د .از ن ر جه ت ک وهه ای
َ
یبرب ،مونس ،هر کدام از کوههای احد و عیر را شرقی غربی ترسیم کرده در ح اذی ک ه در
تصاویر ماهوارهای ،این کوهها از جنوب شرقی به شمال غربی کشیده شدهاند .در این نقشه
َ
مسیر رودخانههای حوزه یبرب شامل َمهزورُ ،م ینی  ،رانوناءَ ،بطران ،قن ات و عقی ا ت ا
حدودی درست ترسیم شدهاند .مونس نتوانسته مردوده و هس تره دش تهدازههای مدین ه
شامل واقمَ ،و َبره و شوران را مشخص کند و از این رو در متن ی ک ه لی ل نقش ه آم ده آن را
توضیح داده است در حاذی که در نقشه مرمد شوقی مکی که بر اساس مطاذعات خ اک-
شناسی در مدینه ترسیم شده و  0سال پیش از انتشار اطلس حسین مونس به چاپ رسیده،
مردوده دشتهدازههای مدینه مشخص شده بود .افزون بر این اساسیترین نقدی ک ه ب ر
نقشه حسین مونس میتوان هرفت آن است که وی مدینه را در منطقهای کامال ا کوهس تانی
ترسیم کرده و حتی سکونتهاههای برخی قبایل را در دامنه کوه ب ه تص ویر کش یده اس ت
ا
است در حاذی که مدینه در بیابانی مسطح قرار هرفته و صرفا چندین کوه در فاصله چندین
کیلومتری از آن قرار دارند.
واژگ ن یدی  :یبرب ،جغرافیای طبیعی ،نقشههای تاریخی ،صدر اسالم ،حیاز
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چالشهای پیش روی حدیث
سلما امیدوار
فاطمه عسگری

چاذش های متعددی در مطرق کردن احادی ث وج ود دارد و اعتبارس نیی آنه ا را ب ا
مشکل مواجه کرده است .از جمله این چاذشها ،وجود ُپرشمار راو یان متهم ب ه ض عف،
ک ب ،وضی و جعل و راو ی ان فاس داذم ه در می راث ح دیث ش یعه ،کم ی دادهه ای
تیریره ار در شناخت راو یان پر تکرار ،فراوانی نقل راو یان رقه از راو یان ضعیف ،ناهمسانی
روشهای اعتبارسنیی احادیث شیعه ،در اختیار نداشتن ابزارها و پیش نیازهای تعامل ب ا
روای ات ،استبنای مفاهیم کلی از ارر یا آرار حدیبی راوی صاح کتاب ،عدم کل ی نگ ری
به معارف و آموزههای دینی؛ از جمله بستر شکلهیری و انتق ال ح دیث ،نادی ده انگ اری
وجود راهبرد حاکم بر فرایند توذید و نشر احادیث شیعی ،نا آشنایی ب ا حوزهه ای ح دیبی
شیعه و کارکردهای اییابی و سلبی ه ر ح وزح ح دیبی و چگ ونگی ارتب اط ح وزهه ا ب ا
یکدیگر ،به سادهی ه ر کردن از برخی هزارشهای تخریبی و ع دم اراه ه ترلی ل دقی ا و
ّ
همه جانبه از موضوع هزارش ،بیتوجهی به مسئوذیت حساس ،فراهیر و تیریره ار مردران
و تیریر آن در ساذمسازی فرایند انتقال احادیث شیعه هستند که در ای ن مقاذ ه ب ه ش رق و
بسط آن پرداخته شد.
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بازشناسی مناقب نگاریهای اهل سنت درباره اهل بیت؛
َّ
مطالعه موردی « ُدرر ّ
خبرالسبط» اثر ابن ابار
السمط فی
اندلسی (تألیف قرن هفتم)
اعظم بهرامی

1

حسین نعیم آبادی

2

 . 1دکترای تار يخ اسالم.
 .2دکترای مطالعات شيعه شناسی.

sohabahrami1360@gmail.com
hnaeimabadi79@gmail.com
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ورود و پایداری تشیی در اندذس نسبت به م اه دیگر بسیار کمرن بود و به رغ م رش د
اندیش ه های مختل ف علم ی و دین ی در ان دذس ،مس یری ج دی ب رای توس عه و تببی ت
اندیشههای علوی در آن سرزمین مهیا نشد .با این وجود ،تکنگاریه ایی درب اره مناق
ُ
اهل بیت توسط عاذمان سنی انی ام ش ده؛ از جمل ه ای ن مناق مع دود ،کت اب درر
السمط فی خبر َّ
ّ
السبط درباره خاندان اهل بیت و با تکیه بیشتر بر واقع ه عاش ورا ت یذیف
ابن ابار اندذسی (م  ۴00ق) ،مورخ و نویسنده سنی م ه در اندذس قرن هف تم هی ری
است .پژوهش حاضر با هدف تکمیل ج ورچین مطاذع ات روشش ناختی درب اره من ابی
منقبتنگاری اهل سنت و با ضرورت بازشناسی ،آسی شناسی و احیای آرار متقدم درباره
اهل بیت در اندذس سنی م ه انیام میشود ،از این رو رسیدن به پاسخ این پرس ش
که "نقش کتاب دررالسمط فی خبرالسبط در معرفی تفکر اهل بیت در ان دذس چگون ه
بوده است؟" کانون و هسته اصلی پژوهش حاضر است .به ن ر میرسد نگارش این ارر آن
هم در فضا و مکانی متفاوت از بستر تشیی ،نشان از نفول و تیریر تفکر اهل بیت با عبور
از الیههای تعص حکومتهای مخاذف ،در میان صاحبان اندیشه و قلم و باذتبی در میان
عموم بوده و نقطه عطفی در تلطیف و تعدیل رویکرد تاریخی سنیان نسبت به خاندان اهل
بیت مرسوب میشده است.
َّ
واژگ ن یدی ُ :درر ّ
السمط فی خبرالسبط ،ابن ابار ،اهل بی ت ،ان دذس ،منقب ت-
نگاری
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آسیبشناسی عدم توجه به اسلوبهای بیانی ائمه
در بیان احکام و نقش آن در اختالف و تعارض روایات
راضیه تبریزی زاده
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1

حدیث ،یکی از منابی مهم شیعه جهت استنباط احکام شرعی اس ت .مطاذع ه و تفق ه در
این منبی ،در مواردی با مشکالتی مانند اختالف و تعارض ظاهری مواج ه اس ت .نتیی ه
بررسی تطبیقی برخی از روایات به ظاهر متعارض ،حکایت از آن دارد که آسی جدی در
این حوزه وجود دارد که بی توجهی به آن ،میتواند حوزه بررس یهای ح دیث پژوهان ه را
منررف سازد .اختالفات پدید آمده در احادیث ،دارای اسبابی است که با تیم ل بیش تر در
متن ،فضای صدور ،و ناقل و راوی روایت ،این اختالفات ظاهری از میان خواهد رفت .در
ن ر داشتن اسلوب بیانی معصوم در تبیین احکام ،از جمله مواردی است ک ه میتوان د
آسی ت وهم تعارض در روایات و عدم استنباط صریح از این دریای بیکران مع ارف اه ل
بیت را کاهش دهد .در این نوشتار به دو اسلوب «فت وا» و «تعل یم» در بی ان حک م از
سوی امامان و نقش آن در تعارض روایات اشاره شده اس ت .تف اوت ای ن دو اس لوب در
قاذ اجرایی ،نوع حکم صادره و مخاطبان به چشم میخورد .اسلوب تعلیم ک ه مخ تص
فقهاء و مفتی های صرابه بوده است با دقت در تدرییی بودن تبیین حکم ،تغییر حکم ب ه
واسطة نسخ و مخیر بودن در هزینش هر کدام از احکام بیان شده در این اسلوب ،قابل رفی
تعارض است .مخاط امام در اسلوب فتوایی ،تمام افرادی است ک ه ب رای ط رق س ؤال
جزیی و شخصی خویش به امام رجوع میکنند ،خواه از اصراب و یاران خاص و خواه از
عامه مردم .توجه به شرایط ،استعداد و ویژهی ساهل و نیز تکلم به زبان و ذهیه مخاط از
جمله مساهلی است که در این اسلوب مورد دقت قرار میهیرد.
واژگ ن یدی  :روایات ،تعارض روایات ،اسباب اختالف ،اسلوب بیانی ،فتوا ،تعلیم،
آسی شناسی.

 .1پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مقایسه تطببیقی مقاله «حسین بن علی»
در ویرایش دوم و سوم دایرهالمعارف اسالم چاپ بریل
محمد تقوی

1

 .1دانشجوی دکتری تاريخ و تمدن ملل اسالمی – دانشگاه تهران m.taqavi93@ut.ac.ir
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دایرةاذمعارف اسالم چاپ بریل ( )EIکه سه ویرایش آن تاکنون منتشر شده اس ت ،از
مهمترین مراجی اسالمپژوهی نزد مرقق ان داخل ی و خ ارجی ب ه ش مار م یرود .مقاذ ه
«حسین بن علی» در ویرایش دوم این میموعه به قلم واچیا واهلیری و در ویرایش سوم به
ََ
قلم نیم حیدر نوشته شده است .مقایسه تطبیقی این دو مقاذه نش ان از رهیاف ت متف اوت
نویسندهان آن نسبت به وقایی دوران زندهان حسین بن عل ی دارد .یافت هه ای پ ژوهش
حاضر نشان میدهد که واهلیری با رویکرد تشکیکهرایانه نسبت به اعتبار منابی اسالمی،
روایتهای موجود درباره حسین بن علی را در این منابی به دیده تردید م ینگ رد؛ ام ا
نیم حیدر اعتبار بیشتری برای منابی اسالمی قاهل است و با تیکید بر اینک ه روای ته ای
حدیبی و فقهی از اعتبار الزم برای استناد برخوردار است ،رسیدن به ش ناختی ت اریخی از
حسین بن علی را از طریا منابی اسالمی ممکن میداند .واهلی ری ت وجهی ب ه وج ود
روایتهای غاذیانه در منابی شیعی ندارد و آنها را بهعنوان حقیقت تاریخی در ن ر هرفته ت ا
از این طریا ،فرضیه وراقت نداشتن منابی اسالمی را پررن جلوه دهد .برخالف او ،نیم
حیدر با علم به غاذیهرایانه بودن روایتهای کوفی و تیریر هرایشه ای کالم ی و م هبی
راویان بر مرتوای روایتهایی که نقل میکنند ،رویکردی مرتاطانه به منابی اسالمی دارد؛
اما برخالف واهلیری آنها را یکسره رد نمیکند .نیم حیدر به درستی یادآور م یش ود ک ه
روایتهایی عاشورایی مرتبط با حسین بن علی در طول زمان و بهوی ژه از دوره ص فویه
دستخوش تغییرات زیادی شد؛ وذی با وجود این ،کماکان میتوان بر اساس شیوههای نق د
روایت ،در منابی اسالمی هم به روایتهایی قابل استناد درباره حسین بن عل ی رس ید.
بر این اساس ،مقاذه «حسین بن علی» در وی رایش س وم دای رهاذمع ارف اس الم ،نوش تار
تاریخیتر و روش مندتری در قیاس با مقاذه مشابه در ویرایش دوم این میموع ه مرس وب
میشود.
واژگ ن یدی  :حسین بن علی ،سیره پژوهی در غرب ،دایرهاذمعارف اسالم ،واچیا
واهلیری ،نیم حیدر.

23

آسیب شناسی تحقیقات مستشرقان در مورد مهدویت
نگرشی بر چرایی و علل آسیبهای مطالعات تاریخ اهلبیت
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جهانبخش ثواقب

1

پروین رستمی

2

شین و جایگاه رفیی اهلبیت در اندیشه شیعی موج شده است تا رهروان و پیروان این
شیره طیبه ،در بررسی تاریخ و سیره آنان نوشتههای فراوانی را پدید آورند که بیشتر بر مقام
و منزذت معنوی ،فضایل اخالقی ،مرجعیت علمی و هوشههایی از حیات سیاسی آنان در
برابر ن ام خالفت و اموری از این قبیل تیکید دارند .سیطره اندیشه کالم ی ش یعی ارن ی-
عشری و قاهل بودن به عصمت اهمه دوازدههانه و دیدهاه انسان کامل بر لهنی ت غاذ
پژوهشگران موج شده تا مطاذعات انیام شده در باره اهلبیت با نگرش ی ایی ابی و
درونفرقهای و درآمیختگی علم کالم با تاریخ و سیره ،بهسوی توص یفی روای ی از زن دهی
آنان ،فضایل و مناق نگاری ،قدسیپنداری شخصیتی و توسل به فراروای ت و فرات اریخ و
امور فرازمینی سوق پیدا کند و از بیان واقعی زندهانی اهلبیت عاجز بمانند .هدف این
مقاذه ،مبتنی بر تیمالت و استنباطات پژوهشی ،بررس ی و ترلی ل برخ ی از آس ی ه ای
مطاذعات تاریخ اهلبیت و علل آن است .یافت ه پ ژوهش نش ان م یده د ک ه نگ رش
کالمی و لهنیتهای پیش ینی ،دی دهاه ایی ابی و تییی دی ،قدس یپن داری و اذگوس ازی
معرفتی و هدایتی ،مطاذعات تاریخ اهلبیت را بهذراظ روشی ،رویک ردی ،مرت وایی،
هدفی و استنادی از آسی هایی برخوردار کرده که بهجای تبیین ج امی و واقع ی ت اریخ و
سیره آنان مبتنی بر مستندات تاریخی و پژوهش ژرفانگر ،به تک رار مناق نگ اری ،ش رق
روایی ،سطرینگری ،داستانپردازی و اسطورهسازی و دخاذ ت فرات اریخ در بی ان ت اریخ
بسنده کرده است و به بروز برخی شبهات و ابهامات نیز دامن زده است.
واژگ ن یدی  :اهلبیت ،سیره و تاریخ ،مطاذعات ،چرایی آسی ها

jahan_savagheb@yahoo.com
 .1استاد گروه تاريخ دانشگاه لرستان.
 .2دکترای تاريخ ايران اسالمی دانشگاه لرستانParvin.rostami@yahoo.com .

باز نگاهی به تعریف شهید مطهری از سیره
محمدرضا جباری

1

واژه سیره از واژهان آشنا در متون دینی و تاریخی است .پیش ینیان و اه اذی ذغ ت آن را ب ه
شکل و هیئت و منش و  ...تعریف کردهاند .سیره نگاران نیز هویا سلوک و رفتار و عملکرد
رسول خدا در درجه اول را مفهوم مد ن ر از سیره تلقی کرده و س پس آن را ب ه رفت ار و
سلوک غیر پیامبر نیز تسری دادهاند .ابن هشام با عملیاتی که در کت اب اب ن اس راق
انیام داد نام السیره النبویه را برایش برهزید تا یکی از کهنترین نمون ههای اس تعمال ای ن
واژه در خصوص کتابی مشتمل بر تاریخ و رفتار رسول خدا را رقم زده باش د .تلق ی و
برداشت از این واژه نزد دیگر مورخان نیز کم و بیش یکسان ب وده اس ت؛ ام ا زی ن می ان،
شهید مطهری با تعریفی نو و ابتکاری از واژه سیره تالش کرد طرحی دهر افکن د و ک اربرد
سیره را به مبابه اصوذی رابت و قابل پیروی در زمانهای مختلف ،کاربردی س ازد .در ای ن
روزهار ،برخی پژوهشگران ،مالح اتی را متوجه این تعریف کرده و میکنن د ک ه در ای ن
مقال به بررسی آن و دفاع از دیدهاه شهید مطهری خواهیم پرداخت.
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 .1دانشيار گروه تاريخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی

jabbari@qabas.net
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نقد و بررسی مرز بین غلو و اعتدال نسبت به صفات ائمه
در مطالعات معاصرین
محمدعلی چلونگر
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1

در طول تاریخ همیشه بین شیعیان در مورد مردوده صفات اهمه اطهار نزاع و اخ تالف
بوده اس ت و در بعض ی از پژوهشه ای معاص رین ب ر ای ن مس ئله تیکی د ش ده اس ت.
قراهتهایی که امروز بین شیعیان راجی به مردوده صفات اهم ه مب ل عل م و عص مت
هست ،با قراهتها و دیدهاههای اصراب اهم ه متف اوت هس ت .از دی د ای ن دس ته از
مرققان قراهتهای حاکم فعلی از صفات امامان ،از دید بعضی از اصراب اهم ه و
به تبی آن خود اهمه ،غلو مرسوب میشده است .در مقابل این قراهت ،دی دهاه دیگ ری
در بین تعدادی از پژوهشگران معاصر مطرق است که معتقدند آنچه که در قرون نخس تین
در بین شیعیان و اصراب امامان رایج بوده ،نگاههای باطنی و غاذیانه بوده است که این
اندیشهها و نگاهها مورد انکار امامان نبوده است .ادعای این افراد آن اس ت ک ه از ق رن
چهارم به بعد این قراهتها طرد و بهعنوان اندیشههای غاذیانه م ورد انک ار واق ی هردی د و
قراهت های متفاوت مطرق شد که امروزه حاکم است .این پژوهش ب ا رویک رد توص یفی-
ترلیلی به دنبال یافتن پاسخ پرسشهایی است که  )1ادذه مرققان و پژوهشگرانی که قاهل
به این موضوع هستند که تفکرات شیعیان امروزه دچار غلو میباشد ،کدام است؟  )0ادذ ه
کسانی که مدعی هستند تفکرات اصراب اهمه از قرن چهارم به بع د ب ازخوانی ش د،
کدام است؟ این مقاذه در ن ر دارد این دو نگاه را در مطاذعات معاصرین بررس ی و داله ل
هر کدام را بیان و نقد نماید.
واژگ ن یدی  :اهمه ،غلو ،اعتدال ،صفات اهمه ،مطاذعات معاصرین.

 .1استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.

m.chelongar@ltr.ui.ac.ir

نقد و بررسی دیدگاههای مستشرقان پیرامون علم اهل بیت
محمدعلی چلونگر

1

شبنم السادات هاشمی فشارکی

2

زهرا سادات کشاورز

3

 .1استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهانltr.ui.ac.irm.chelongar@ ،
 .2دانشجوی دکتری تاريخ اسالم دانشگاه اصفهانsh.hashemifesharaki@yahoo.com ،
 .3دکتری تاريخ ّ
تشيع دانشگاه اصفهانZahra.sadat.keshavarz@gmail.com،

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

از آنجا که علم امام بهعنوان یکی از آموزههای اعتقادی و مقومات امامت ش یعی در ب اور
شیعیان ،از مهمترین ویژهیهای امام به شمار م یرود بن ابراین واک اوی آن از موض وعات
ا
قابل برث در ادوار مختلف تاریخ خصوصا دوران معاصر بوده است که به آشنایی بهتر ب ا
حقیقت وجودی امام ،کمک شایانی میکند .علم امام که الزم ه مرجعی ت دین ی امام ان
است ،ابتدا توسط شخص رسول خدا و از آن پس اهل بیت مورد توجه قرار هرفت.
در این میان برخی از مستشرقان بدون اعتقاد و باور دینی به اندیشه و فرهن اسالم درب اره
علم امام ن ریاتی را مطرق کردهاند که بازدهی نتایج آنه ا از پ ژوهشهایش ان قاب ل تیم ل
است .این پژوهش با رویکرد اسنادی به دنبال یافتن پاسخ ای ن پرس ش اس ت ک ه ش رق-
شناسان چه تصویری از هستره علم امامان معصوم را به خوانندهان خود اراهه کردهان د؟
براساس یافتههای این پژوهش ،به ن ر میرسد اکبر مستشرقین در این زمین ه ،نق دهایی را
به باور شیعیان وارد ساختهاند .آنان علم ذدنی امام را نمیپ یرند و قاهل ب ه عل م اکتس ابی
توسط ا مام هستند .همچنین مقام عصمت و علم امام را خارج از دایره اندیشه بشری نمی-
دانند این در حاذی است که به باور شیعیان میتوان چنین استنباط کرد که علم امام را م ی-
توان بر پایه مبانی شیعه ،یعنی عصمت ،علم ذدنی و علم اکتسابی امام پ یرفت و ب ه نق د
دیدهاه مستشرقین در ای ن زمینه پرداخت .همچنین اکبر مستشرقان در ای ن زمین ه ب ا نگ اه
تاریخیهری به این مسئله پرداختهاند و معتقدند قاهالن به عل م ام ام تر ت ت یریر غاذی ان
هستند .از اینرو ،میتوان هفت این پژوهش از من ر مورد بررسی در نوع خود ب دیی م ی-
باشد.
واژگ ن یدی  :امام ،امامت ،علم امامّ ،
تشیی ،مستشرقان ،اهل بیت.
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پیامدشناسی سیرهپژوهیبانگرشفضائلی 
حسین حسینیان مقدم

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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1

چکیده
مطاذعات سیره اهلبیت به ذراظ تاریخی و م هبی از موضوعات مه م و ض روری در
عرصه تاریخپژوهی است و بهرغم انیام پژوهشهای علمی بسیاری ک ه ص ورت هرفت ه،
هنوز قلمروهای خاذی فراوان ی وج ود دارد ،ک ه نیازمن د ترقی ا اس ت .آس ی شناس ی
مطاذعات اهلبیت از عرصههایی اس ت ،ک ه م یت وان از آن ب ه س رمایه علم ی ب رای
ارتقابخشی به مطاذعات یاد کرد ،که بخشی از آن مربوط به تیریره اری روایات فضاهلی در
نگارش تاریخ و سیره اهلبیت است .برخی فضاهل در ه ر زم ان واقع ی و بخش ی از
زندهانی اهلبیت پنداشته شده است و کسانی با رویکرد فضایلی و تکیه بر آن فض اهل،
پرداختهاند .برای بیان این تیریر ،ش ناخت رویک رد نخس تین

به نگارش تاریخ اهلبیت
اهداف و آرار شیعیان و وجوه افتراق و اشتراک آنان درخور توجه است ،که چگونه در کن ار
رویکرد فضاهلی ،مسایلی مانند بیاعتنایی به سند ،استفاده از اخبار نامعتبر یا ک ماعتبار ،
نادیده هرفتن برخی اصول با بیان یک فضیلت ،ظهور تاریخنگ اری غاذیان ه ،توجی هگای 
اخبر و در نهایت پیدایش اخبار نوظهور رخ داده است.
این نوشتار بر اساس توصیف و ترلیل تاریخی ،تیریرپ یری آرار مربوط به اهلبیت را از
برخی روایات فضاهلی بررسی کرده و دریافته که دیدهاههای فضاهلی سب نگارش آر اری
در تاریخنگاری اهلبیت شده ،که با برجسته کردن روای ات فض اهلی ه م از مس اهل و
زماندهاند و هم تاریخ و سیره آنان را ناشفاف

موضوعات تاریخی در زندهانی اهلبیت با
نشان دادهاند.
تاریخنگ اری ،س یرهپژوهی ،فض اهلنگار  ،نگ رش فض اهلی ،رویک رد

واژگ ن یدی :
فضاهلی

 .1دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روششناسی تاریخی هاشم معروف حسنی

حسین حسینیان مقدم

1

محمدباقر خزائیلی

2

 .1دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .2دکترای تاريخ و پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

moghadam@rihu.ac.ir
m.khazaili@yahoo.com

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

سید هاشم بن سید معروف حسنی ( 1204-1212م) عاذم ،مرقا و م ورخ ذبن انی ق رن
 03میالدی است .او تیذیفات متعددی در حوزههای مختلف در فقه ،تاریخ و ف رق ،س یره
اهم ه و ح دی ث از خ ود ب ه ج ا ه اش ت و نگ اهی ن و و مرققان ه ب ه دور از تعص و
مراف هکاری را در علوم دینی دنبال کرد .از معروفترین آرار تاریخ اهل بیت او میتوان
به سیرة االهمة االرنی عشر و سیرة اذمصطفی اشاره کرد.
نگاهی نو و ترقیقی به شیوه پی وسته و به سبك داستانی آورده و به ندرت در پاورقی ب ه
منابی ارجاع داده است .در متن هم کمتر از منابی خود یاد کرده و به ن ر میرسد به اعتماد
آنکه مطاذ  ،مشهور بوده و نیازی ب ه ارج اع نداش ته از لک ر من ابی ب ه ص ورت هس ترده
خودداری کرده است .از طرف ی چ ون در ن ر داش ته ک ه اس تنباط و برداش ت خ ود را از
هزارشهای تاریخی بیاورد ،عبارات مورخان را نقل نکرده است .ب ا ای ن هم ه زم انی ک ه
مؤذف در صدد نقد و بررسی یك موضوع بر آمده به منبی خود در متن اشاره م یکن د .وی
برخی روایات تاری خی را که هاه کمتر به آن توجه شده به بررسی ه اشته و آنها را نقد ک رده
است.
پژوهش حاضر با طرق این سؤال که هاشم مع روف حس نی در بررس ی ت اریخ اه ل
بیت چه روشی را دنبال کرده است تالش دارد با تکیه بر مطاذعات کتابخان های و روش
توصیفی ترلیلی با نقد و بررسی روش وی در تاریخنگاری این فرضیه را مطرق کن د ،ک ه
وی با تکیه بر منابی تاریخی و روایی با روش نقد متنی و نقد سندی و بدون تیریرپ یری از
شهرت خبر و توجه به اخبار موضوعه ،و نیز بر معیار موافقت روایت با عقل و علم تیربی
با نگرشی عمیا و بدیی تاریخ اهلبیت را کاویده اس ت و در ع ین ح ال روششنرسا 
میداند.
تر یخ موا د  انقدپذیی 
واژگ ن یدی  :هاشم معروف حسنی ،روششناسی ت اریخی ،ت اریخ اه ل بی ت،
تاریخنگاری
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خوانش تاریخی از آیات قرآنی در اندیشه عالمه شیخ
محمدرضا جعفری ( 0350-0531هـ)
محمدرضا خاقانی

1

سیره نبوی همواره مورد توجه تاریخنگار ِان دوره اسالمی بوده است؛ اما فاصله زمانی وفات
رسول اکرم با تدوین سیره نبوی سب شده هزارشهایی ک ه س یرهنگ اری ب ر پای ه آن
شکل هرفته ،از دقت کمی برخوردار باشد .افزون بر تیریرات تمایالت سیاس ی و کالم ی،
این فاصله زمانی ،سب شده وقایی اتفاق افتاده مط ابا هزارشه ای رب ت ش ده نباش د.
مرحوم عالمه جعفری ،برای حل این مشکل ،اقدام ب ه خ وانش ت اریخی از آی ات قرآن ی
نموده است .آیات قرآنی افزون بر صدق وحیانی آن نزدیکترین روایت ،از وق ایی دوره
نبوی است.
ّ
این نوشتار ،تالش دارد با نگاهی ه را به توذد و سیر تطور تاریخ نگاری اس المی ،ب ه
بیان ضعفهای آن پرداخته ،و مبنای تاریخی مرحوم عالمه جعف ری ،و نق اط ق ّوت آن را
بیان کند.
واژگ ن یدی  :مرمدرضا جعفری ،تاریخ اسالم ،خوانش ت اریخی از آی ات قرآن ی،
قرآن ،سیره نبوی ،مدارس تاریخی.

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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 .1پژوهشگر حوزه تاريخ اسالم ،دانش آموخته بنياد فرهنگ جعفری ،و عضو هيئت علمی مرکز پژوهشهای
اعتقادی؛ ايران-قم.

آسیب شناسی تعصبات مذهبی و سیاسی در سیره نگاری
(بررسی سیره نگاری حسین مونس)
قاسم خانجانی

1

حسین مونس ،مورخی مص ری (د 122۴ .م) اس ت ک ه چن دین کت اب و ار ر ت اریخی و
جغرافیایی درباره سیره رسول خدا و مباحث مربوط به تاریخ اسالم دارد .وی در ادعای
نخستین خود ،به ویژه در کتاب «دراسات فیی السییره النبوییه» ،در ص دد نگ ارش ار ری
نقادانه ،علمی و به دور از نگاه احساسی درباره سیره رسول خدا بوده است ،و هدف از
این پژوهش بررسی این ادعا و نقد آن است .این پژوهش ،با روش کتابخانهای و توص یفی
به این نتییه رسیده است که خود حسین مونس نیز در خالل آرارش مسیری غیر علم ی را
پیش هرفته و دچار نوعی نگاه تعص آمیز شده است .وی از همین رو در باره دین و اعتقاد
عبداذمطل  ،ایمان ابوطاذ  ،نزول وحی ،نقش برخی از اف راد همچ ون اب وبکر ،عم ر و
امیراذمؤمنین علی ،وضعیت اقتصادی رسول خدا و برخی مباح ث دیگ ر ن رات ی
اراهه کرده است که با هزارش های ت اریخی و مش هور س ازهاری ن دارد .در ای ن پ ژوهش،
برخی از کاستیهای دیگر تاریخ نگاری حسین مونس نیز بررسی خواهد شد.
واژگ ن یدی  :حسین مونس ،اطل س ت اریخ اس الم ،دراسیات فیی السییره النبوییه،
تاریخنگاری ،مورخان مصری.

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

 . 1استاديار و عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه تاريخKhanjani1342@yahoo.com .
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آسیبشناسی معجزه نگاری در سیره اهل بیت
(مطالعه موردی زینب کذابه)
قاسم خانجانی

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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1

معیزه نگاری و پرداختن به دالهل و معیزات یکی از انواع نگارشه ایی اس ت ک ه ابت دا
درباره رسول خدا و اربات نبوت آن حضرت صورت هرفت و سپس در حوزه نگ ارش
سیره اهل بیت نیز راه یافت .اینهونه از نگارش درب اره اه ل بی ت س ب ش د آر ار
مستقل متعددی پدید آید و به مرور زمان بخش مهمی از آرار نگ ارش یافت ه درب اره اه ل
بیت را به خود اختصاص ده د .ب ر ای ن اس اس ،نق ل معی زات و داله ل در زن دهی
امامان که برای اربات امامت و حقانیت امامان پدید آمد از مباحث راییی ش د ک ه
درباره هر یک از امامان معصوم صورت هرفت و در کنار نقل وقایی تاریخی و ح وادث
دوران زندهی امامان مطرق شد .اهمیت معیزات ،در کنار برخی از عوامل دیگر س ب
شده است برخی از معیزات در زمانهای مختلف برای بیش از یک امام نقل شود .یک ی
از این معیزات به ادعای زنی به نام زین مربوط می شود که به سب فق ر ی ا ب رای س وء
استفاده ،خود را همان زین دختر امیراذمؤمنین علی معرفی کرده است؛ اما با معی زه
امام ماهیت وی روشن و دروغ هفتن او آشکار شده و به دروغگویی خ ود اعت راف ک رده
است .این معیزه به شکلی یکسان به امام رضا و امام هادی و با اندکی تف اوت ب ه
امام جواد نسبت داده شده است .در این نوشته ،با اشاره ب ه برخ ی از عوام ل م ؤرر در
تفاوت در نقل معیزات ،این ماجرا در ابعاد مختلف ،از ن ر من ابی و از ن ر ت اریخی و
رجاذی مورد سنیش قرار هرفته و رابت شده است که حتی اهر اصل ماجرا درست باش د،
اما رخ دادن آن در زمان سه امام به یک شکل قابل پ یرش نیست.
واژگ ن یدی  :معیزات ،دالهل ،معیزه نگاری ،امام هادی ،متوکل ،زین ک ابه.

 .1استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

Khanjani1342@yahoo.com

نقد و بررسی جایگاه زنان در مطالعات اهلبیت
سمانه خلیلی فر

1

 . 1دکتری تاريخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهرانSamane.khalilifar@ut.ac.ir .

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

نقش اجتماعی زنان در طول تاریخ جهت توسعه و پیشرفت جامعه غیرقابل انک ار اس ت.
در دوره رساذت ،زنان نقش پررنگی در به بار نشستن مفاهیم اسالمی و انسانی دین اس الم
داشتند که پررن ترین آن را میتوان در نقش حضرت خدییه در آغاز رس اذت و نق ش
فاطمه زهرا در آغاز دوره امامت مشاهده کرد .نگاه احترامآمیز و متفاوت پی امبر ب ه
زنان نیز در سیره ایشان منعکس شده است .بااین همه از قرن دوم هیری ک ه کت ابه ایی
دربارح سیره و مناق پیامبر و دوازده امام نوشته شده است ،جایگاه و نقش زنان چه
در عرصه راویان سیره و چه در دوره تیذیف به صورت نویسندهان سیره مبهم است تا جایی
که به ن ر میرسد از یک دورهای به بعد بهویژه از دوره خلفا و هویا به دذیل بازهشت سنت-
های جاهلی به جامعه اسالمی ،حضور زن در جامعه ،مردود ب ه ان درونی ش ده اس ت.
میراث مکتوب موجود نشان میدهد که جامعه زنان در ه شته ،از ص رنه روای ت و رب ت
نقش تاریخی خود ،بنا به دالیل مختلف ،غای بودهاند .با توجه به اینکه سیره پی امبر
دربردارنده تمامی نیازهای روز جامعه است و بدون تردید زنان نی ز دس تک م ب ه ذر اظ
تعداد ،نیمی از جامعه و به ذر اظ تیریره اری در تربی ت فرزن دان و همس رداری بخ ش
ا
تیریره ارتر جامعه انسانی و اسالمی هس تند ،طبیعت ا نگ ارش س یره ب ا نگ اه زنان ه ب رای
استخراج سیره نبوی و اهمه معصومین راهگشای جامعه اسالمی خواهد بود .مسیذه
اصلی این پژوهش به عل ل رش د نای افتگی علم ی زن مس لمان در مطاذع ات اه لبی ت
اختصاص دارد تا از این رهیافت به علل عدم توجه زنان به اینهونه مطاذعات پرداخته شود.
باتوجه به همان نگاه سنتی همچنان زنان در سیره پیامبر و معصومین کمکار هستند.
آیا کم کار هستند یا کارهایشان دیده نمیشود؟ آیا این عدم توجه زنان به سیره ،ب ه توس عه
نیافتگی جامعه بستگی دارد؟ یا به تقسیر غلط ،از سیره مردانه پی امبر بس تگی دارد؟ ب دون
شک یکی از معیارهای اصلی و قابل سنیش نقشآفرینی زنان در این حوزه میزان تیذیفاتی
است که در علم سیره انیام شده است .در این پژوهش بر روی زنان سیرهنگار تمرکز ش ده
است و تالش شده تا جایگ اه آن ان در مطاذع ات اه ل بی ت نش ان داده ش ود .در ای ن
پژوهش نشان داده خواهد شد حضور حداقلی زنان در روایت و نگارش س یره و همچن ین
عدم نگارش سیره با نگاه زنان ،متیرر از فضای مردساالر جامعه اسالمی از دوره خالفت تا
کنون است.
واژگ ن یدی  :راویان زن ،سیره نبوی ،سیره اهل بیت ،تاریخ نگاری زنان.
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آسیبشناسی مطالعات اهل بیتی اهل سنت/عرصه ،قلمرو
منصور داداش نژاد

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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1

کتابهای بسیاری از سوی اهل سنت درباره دوازده امام نوشته شده است که تعداد این کتابه ا
را مرحوم عبد اذعزیز طباطبایی در کتاب اهل البیت فیی المتببیه البرهییه ت ا ق رن ده م ح دود
 1433عنوان بر شمرده است .افزون بر کتابه ای مس تقل ،نوش تهه ای مش تمل بس یاری ب ه
زندهانی اهل بیت پرداختهاند که نمونه آن تاریخ مدینه دمشق است که چندین جلد آن درباره
اهمه است .سنت نگارش اهل سنت درباره اهل بیت ،سنت پیوسته و مستمری بوده اس ت
که تا کنون تداوم داشته است و آسی هایی که در منابی که ن مش اهده م یش ود را م یت وان در
منابی معاصر نیز یافت .نگارشهای یاد شده از من رهای مختلفی آسی شناسی میشود:
.1آسی شناسی از من ر دامن ه اطالع ات :ای ن من ابی درب اره اهم ه پ س از ام ام
حسین آهاهیهای اندکی اراهه م یکنن د و اطالع ات موج ود ،ص ورتبندی ک املی از
زندهانی امامان فراهم نمی کند؛
 .0آسی شناسی از من ر پ یرش رن زمانه :نگارشهای اهل س نت پ س از س قوط
خالفت بغداد(۴0۴ق) ،بهویژه در مصر و شام دچار تروالتی شد و ترت ت یریر سیاس ت
ضد شیعی دوذت مماذیک ( )200-۴40قرار هرفت .این روند در ای ران و ح وزه فارس ی
زبان ،حرکتی معکوس و همدالنه و ترت تیریر هسترش تمایالت صوفیانه بود.
.0آسی شناسی از من ر توذید کننده متن :ترت تیریر رقابتهای داخلی می ان دانش مندان
اهل سنت ،برخی نویسندهان مانند نساهی ،حاکم نیشابوری ،هنیی شافعی ،سبط ابن جوزی و
حتی مردرانی همچون احمد بن حسین بیهقی که از دانشمندان بزر اهل س نت و ب ه ذر اظ
مبنا و اصول در شمار اهل هستند یا تراجمنویسانی همچون ابن خلکان ،متهم به تشیی ش دهان د
که این همه به جهت نقل فضاهل اهمه و هاه لکر مباذ صرابه است .این اقدام م یتوانس ت
برای خارج کردن کتابهای ایشان از عرصه استناد باشد.
 .4آسی شناسی از من ر هرایشهای فکری :هرایشی از اهل سنت به نمایندهی اب ن
تیمیه(مکت شام) ،دوازده امام را از علمای صاذح و نیک میداند؛ اما هیچ ویژهی و امتیاز
منرصر به فردی برای آن ان قاه ل نیس ت .ه رایش دوم ب ه نماین دهی خ وارزمی (مکت
خراسان) به صورت هسترده فضاهل اهمه را نقل کرده و هاه به داستان میآمیزد.
هر دو هرایش با توجه به اشتراک در مبانی ،در نگارش زندهانی اهمه مالح اتی ب ه
شرق زیر را مد ن ر قرار میدهند :حفظ جایگاه صرابه؛ نپ یرفتن فضاهل انرصاری ب رای
اهمه؛ پرهیز از پ یرش امامت سیاسی اهمه.
.0آسی شناسی از من ر روش :اخباریهری و نقل صرف وقایی بدون نقد و بررسی،
دامنگیر نوشتههای قابل توجهی از ایشان شده است.
 .1دانشيار گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

راه کارهای آسیب زدایی از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی
پیرامون اهل بیت
(رویکرد ،زمان ومکان ،موضوع ،روش)
محمدحسین دانش کیا

1

دوست داران اهل بیت همواره در ازمنه مختلف بهدنبال آه اهی از ت اریخ ایش ان و
سبک زندهی آنان بودهاند؛ اما با آهاهیهای زی ادی روب هرو نمیش وند .نوش تهها اغل
تکرار کم حاصل دادههای یکدیگرند .این نوشتار با روش توصیفی و ترلیلی ب ر آن اس ت
راهکارهای آسی زدایی از مردودیت دامنۀ مطاذعات تاریخی در این حوزه را بررسی کند.
یافته ها حاکی از آن است که هسترش رویکردهای فرهنگ ی و تم دنی و عب رت پژوهان ه،
بررسی ت یریر و نق ش ایش ان ب ه ورای دوره حض ور ،توس عه دامن ه
مکانی
توسعه زمانی و
ِ
ِ
ِ
موضوعی به حوزه بررسی تاریخ اندیشه و تفکر معصومان و مباحث ن ری ت اریخی و
تمدنی ،اتخال روشهای درس نگر و سبک نگارانه در بررس ی س یره ایش ان در حوزهه ای
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتم اعی میتوان د آس ی ناش ی از مر دودیت دامن ه را از
مطاذعات تاریخی اهلبیت فراهم سازد.
واژگ ن یدی  :تاریخ اهلبیت ،راهکارهای آسی زدایی ،رویکرد تمدنی به ت اریخ
اهل بیت ،توسعه زمانی و مکانی در تیریر اهل بیت ،تاریخ اندیشه ،مباح ث ن ری
تاریخی و تمدنی ،روش درس و سبک نگارانه
مجموعه چکیده
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 .1دانشيار گروه آموزشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،دانشگاه معارف اسالمی

35

آسیبشناسی تحقیقات مستشرقان در مورد مهدویت با بررسی
سیر تطور مهدویتپژوهی غربیان از آغاز تا دوره معاصر
زهیر دهقانی آرانی

1

مستشرقان بیش از  103سال است که به ترقیا و پژوهش و اعالم ن ر در زمینه مهدویت
و موضوعات پیرامونی پرداختهاند .این ترقیقات که با ه ر زمان هم راه ب ا ف راز و ف رود و
ویژهی های خاص هر دوره بوده است ،ت ا زم ان معاص ر ادام ه دارد .مب انی ،رویکرده ا،
روشها ،موضوعات مورد توجه و منابی مورد استفاده خاورپژوهان برای ترقی ا در زمین ه
مهدویت در هر دوره دچار تغییرات و تروالتی شده اس ت .ترقی ا ج اری ک ه ب ا روش
توصیفی ترلیلی و بر پایه بررسی و ترلیل ن رات بیش از  033مستشرق دو سده اخیر در
یک رس اذه دانش گاهی تن یم ش ده ،درص دد احص اء و معرف ی مهمت رین اش کاالت و
آسی شناسی ترقیقات مستش رقان در عرص ه مه دویتپژوهی ب هوی ژه در دوره معاص ر
اس ت .براس اس نت ایج ای ن پ ژوهش ،وج ود نگ اه پیشفرض انه ی ا یکس ویه ،اس تفاده
غیرصریح و ناموزون از منابی اسالمی و شیعی ،اتخال رویکردها و روشهای نامناس با
موضوع و در نهایت کلی یا جزهینگری ناهمگون در عرصههای مختل ف مب انی ،من ابی،
رویکرد یا هزینش موضوعات ،اصلیترین نقایص و آسی های مستشرقان فعال و صاح
دیدهاه در موضوع مهدویت شمرده شده است.

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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 . 1دکتری تخصصی در رشته مدرسی معارف اسالمی (گررايش مارانی نیرری اسرالم از دانشرگاه تهرران (پرردي
فارابی و پژوهشگر مهردويت ،عضرو هيرعت علمری مرکرز تخصصری مهردويت و پژوهشریده مهردويت و
موعودگرايی انتیار پوياzdarani@yahoo.com .

اعتبار حدیث  ...وما کان ﷲ لم یقطﻊ در بوته سنجش؛آسیبها و پاسخها
علی راد

1

 .1دانشيار گروه علوم قرآن و حديﺚ پردي

فارابی دانشگاه تهران.

ali.rad@ut.ac.ir

مجموعه چکیده
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بر پایه مفاد آیه «وَاﻟﺴﱠﺎرِقُ وَاﻟﺴﱠﺎرِﻗَﮥُ ﻓَﺎﻗْﻄَﻌُﻮا أَﯾْﺪِﯾَﻬُﻤَﺎ» (ماهده )00/در فقه اسالمی دو
هفتمان موازی در تعیین مردوده قطی دست سارق شکل هرفت؛ قطی چهار انگشت
منشع از کف دست رأی هفتمان مشهور در فقه شیعه و اهل سنّت است .هفتمان اقلیت
با ادعای اجمال و اطالق «َأﯾْﺪِﯾَﻬُﻤَﺎ» یا تن یر آن با آیه «ﻓَﺎﻏْﺴِﻠُﻮا وُﺟُﻮﻫَﮑُﻢْ وَأَﯾْﺪِﯾَﮑُﻢ ْ إِﻟَﻰ
اﻟْﻤَﺮَاﻓِﻖِ» به آرای متفاوتی چون قطی دست از مفصل مچ ,آرنج ,شانه هراهیده است .تبار
تاریخی هفتمان اقلیت به فتاوای برخی از صرابه و خوارج نخستین در صدر اسالم
میرسد و تا قرن دوم هیری بهعنوان یک نگره فقهی طرفدارانی داشته است .در آغازه قرن
سوم هیری امام جواد افزون بر سنّت دذیل قرآنی جدیدی را بر ادذه هفتمان مشهور
افزود و سستی رأی هفتمان اقلیت را آشکار ساخت .امام جواد آیه «وأَنﱠ اﻟْﻤَﺴﺎﺟِﺪَ ﻟِﻠﱠﻪِ
» ...را تبیین «ﻓَﺎﻗْﻄَﻌُﻮا أَﯾْﺪِﯾَﻬُﻤَﺎ» دانست و آموزه «  ...وما کان ﷲ ذم یقطی» را از تلفیا
مفاهیم این دو آیه استنباط کرد .حدیث امام جواددر منابی روایی شیعه و اهل سنّت
فقط در تفسیر عیاشی (003ق) هزارش شده است؛ از این رو حدیث م کور دچار تفرد
در نقل است که در کنار آسی ارسال سند بر وجوه ضعف آن افزوده و سب اعراض اکبر
فقیهان امامیه از استناد به مرتوای آن در مقام فتوا شده است .مسأذه اصلی این مقاذه تبیین
دالذت و اعتبار سنیی مصدری و مرتوایی این حدیث است و برایند آن دفاع از اعتبار
این حدیث ب هرغم تفرد و ارسال سند آن است .شایان هفتن است حدیث م کور از جمله
مستندات علم قرآنی امام جواد است و در صورت اربات اعتبار در تاریخ نگاری سیره
ایشان و مواجه جریان معتزذه و دستگاه خالفت عباسی با اهل بیتسودمند خواهد بود
واژگاااا ن یدیاااا  :امام جواد ،استنطاق قرآن ،حدیث« ...وما کان ﷲ ذم یقطی»،
متفردات عیاشی ،آسی شناسی حدیث
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تبیین دیدگاه کارل بروکلمان در مورد سیره پیامبر
با محوریت کتاب تاریخ ملل و دول اسالمی

مجموعه چکیده
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علی اصغر رجبی

1

سمیه مؤمنه

2

تاریخ اهل بیت و موضوعات آن از مساهل مهم حوزه اسالم اس ت ک ه هم واره ک انون
توجه اسالم پژوهان مسلمان و غیرمسلمان بوده است .به ن ر میرسد مطاذع ات هس ترده
مستشرقان که با تکیه بر پیشفرضهای هوناهون از جمله انگیزههای استعماری ،سیاسی،
ا
تبشیری و  ...و عمدتا با پیش داوری منفی و پ یشفرضه ای نادرس ت پیرام ون اس الم،
قرآن ،حدیث ،سیره و دیگر موضوعات و مس اهل م رتبط ب ه ترقی ا پرداختهان د و چن ین
انگیزهها و رویههایی از سوی آنان همچنان ادامه دارد ،این نوشتار میکوشد تا دی دهاههای
یکی از مستشرقان؛ کارل بروکلمان را ب ا اس تفاده از روش ترلی ل مرت وا درب اره نگ رش
نس بت اه ل بی ت م ورد واک اوی ق رار ده د .وی مستش رق آذم انی و از بزر ت رین
سامیشناسان (عربشناسان) در نیمه اول قرن بیستم میباشد .کتاب وی در ب اب ت اریخ
اسالم ،تاریخ ملل و دول اسالمی می باشد .در این مقاذه ،تالش بر آن است تا ب ا م رور و
مطاذعه دقیا این کتاب ،مشخص هردد که بروکلمان چ ه ن وع دی دهاهی نس بت ب ه اه ل
بیت اتخال نموده است و این دیدهاه ،چه آس ی هایی را ب ر رب ت ت اریخ حی ات اه ل
بیت وارد کرده است .ترلیل رویکردهای منفی مستشرقان نیز بیانگر این نکته است که
با ه شت زمان ،نوع شبهه افکنی ایشان در موضوعات تاریخ اسالم پیچیدهتر و به صورت
ضمنی و غیرصریح بیان شده اس ت ،از ای ن رو ش ناخت ای ن آس ی های ناش ی از ای ن
رویکردها می تواند مورخان مسلمان را در افزایش پ ژوهش و مطاذع ه عمیقت ر نس بت ب ه
شخصیت های تاریخ اسالم و نیز در اراهه ادذه تاریخی جه ت رف ی ای ن آس ی ه ا ی اری
رساند.
واژگ ن یدی  :آسی شناسی ،اهل بیت ،خاورشناسی ،مستشرقان ،بروکلمان

 .1استاديار گروه معارف دانشگاه خوارزمی.
 .2دانشجوی دکتری تاريخ اسالم.

aliasgharrajabi52@khu.ac.ir
somayehmomeneh@yahoo.com

آسیبشناسی مبانی و رویکردهای مطالعات تاریخ

اهلبیت در دوره معاصره
 
مطالعه موردی :نفس المهموم
زهرا روح اللهی امیری

1

 . 1عضو هيئت علمی دانشگاه باقر العلوم

مجموعه چکیده
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عدم توجه به مبانی و اصول معتبر و استفاده نکردن از آنها در استخراج و ترلی ل ه زارش-
های تاریخی ،از جمله آسی های جدی است که در دوره معاصر ،مطاذعات ت اریخ اه ل
بیت با آن مواجه است و نتییه آن نقل هزارشهای نادرست و انیام ترلیل و بررس ی-
های ناصریح تاریخی بر اساس همین هزارشها است .از هم ین روی اس تخراج و تبی ین
مبانی و اصول و به کارهیری آنها در به سرانیام رساندن پژوهشهای مرتبط با س یره ،ت یریر
به سزایی در بیان هزارش های صریح و ترلیل درست از واقعه و حادره مورد ن ر خواه د
داشت .از جمله این مبانی و اصول که در مطاذعات تاریخی باید به آنها توج ه وی ژه ش ود
عبارتند از .1 :مرعوب شخصیت هانشدن_ پرهیز از تناقض ه ویی در پ ژوهش؛ .0تقط ی
نکردن هزارشها؛  .4ریشهیابی یک هزارش؛ .0جرق و تعدیل هزارشها و انتخاب هزارش
اصح با توجه به مبانی و اصول پژوهشی؛  .۴در ص ورت نی از اس تفاده از عل وم روز ب رای
استخراج یک تاریخ و مطل ت اریخی همانن د اس تفاده از عل م هندس ه و ریاض ی ب رای
مراسبات دقیا ریاضی؛  .2استفاده از علوم دینی همانند علم فقه در استخراج و بیان ی ک
هزارش صریح تاریخی و ...در این رابطه نفس اذمهموم به علت ویژهیه ای خاص ی ک ه
نویسنده و مرتوای آن دارد و اعتبار آن بهعنوان مطاذع ه م وردی ،م ورد توج ه ق رار هرفت ه
است .بهرغم این اعتبار عدم رعایت اصول و مب انی اش اره ش ده در ب اال ،آس ی ه ایی را
متوجه این ارر نموده است.
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تحلیلی انتقادی بر رویکرد هشامجعیط در سیرهنگاری نبوی
سید مهدی ساداتینژاد

1

مجید منهاجی

2

بیشک ،سیره پیامبر اکرم از مهمترین عرصه پژوهش و ترقیا است که مس لمانان از
ه شته تاکنون و حتی شرقشناسان با اهداف مختلف به آن پرداختهان د .ای ن ام ر از ق رن
نخست هیری آغاز و تاکنون ادام ه دارد .هش ام جع یط ( )1200اندیش مند نوان دیش و
مورخ تونسی با اتکا به رویکردهای انسانشناسانه ،مکت تاریخنگاری آنال ،تکیه ب ر آراء
شرقشناسان و احاطه بر منابی ه شته با روشمندی خاصی ،سیره نب وی را ب ا نگرش ی ن و
عرضه کرد .در این ارر نویسنده با رویکردی انتقادی مباحث مربوط به وحی ،قرآن و نبوت
را به صورت تطبیقی در ادیان توحیدی و از من ر انس ان شناس ی ،فلس فی ،ت اریخی و ب ا
رویکرد پدیدارشناسی مورد بررسی قرار داده است .در این مقاذ ه درص دد بررس ی و نق د
خوانش هشام جعیط در زمینه س یرهنگ اری نب وی ،مه مت رین دس تاوردهای وی در ای ن
خوانش و افراد و رویکردهای تاریره ار بر خوانش و سیرهنگاری وی ،هس تیم ،ک ه ش امل
یک مقدمه و پنج بخش است.
واژگ ن یدی  :حضرت مرمد  ،هشام جعیط ،سیرهنگاری ،شرقشناسی ،انسانشناسی.
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Msadatinejad@ut.ac.ir
 .1استاديار و عضو هئيت علمی گروه علوم سياسی دانشگاه تهران.
 . 2دانشجوی دکتری تاريخ اسالم دانشگاه مذاهب اسالمی تهران (نويسنده مسئول .
Mmajid.menhaji@gmail.com

آسیبشناسی مطالعات معاصر در باره فدک
(مطالعه موردی مجموعه مقاالت فدک)
سید محمود سامانی

1

 . 1مدرس دانشگاه و عضو گروه تاريخ و سيره پژوهشیده حج و زيارت.
Mahmud.samani@gmail.com

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

با توجه به اهمیت تاریخی ،سیاسی و عقیدتی ماجرای فدک بهو یژه برای ش یعیان و نق ش
سازنده آن در روشن ساختن حقانیت مکت اهل بیت و حق ایا پش ت پ رده و مط رق
شدن آن در کنار مسیذه امامت و رهبری ،موج شده تا مطاذعات قابل توجهی درباره فدک
به عنوان زمین زراعی اعطا شده به حضرت فاطمه زهرا از سوی رس ول اذل ه انی ام
شود .در باره این موضوع حاهز اهمیت ،تک نگاری های بس یاری نی ز پدی د آم ده اس ت.
میموعه مقاالت فدک از آن جمله است که به همت هروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج و
زیارت منتشر شده است .با نگاهی انتقادی به برخی از این مقاالت ،دریافت میش ود ک ه
این مطاذعات دارای آسی هایی هستند .در این مقاذه که به روش توصیفی – ترلیلی انی ام
شده ،برخی از این آسی ها استخراج و درباره آنها س خن هفت ه ش ده اس ت .شناس ایی و
بازتاب این کاستیها و باز خوانی دوباره ماجرای فدک بهعنوان بربی پ ر اهمی ت ،توجی ه
پ یر است .برآیند مقاذه حاکی از آن است که در مطاذعات فدک در میموعه نام برده شده،
اغراقهویی در مردوده مکانی و موقعیت فدک ،تعداد نخلهای فدک ،درآم د و عای دات
آن ،علل واه اری این نخلستان به صدیقه طاهره از س وی پی امبر و نی ز عل ل ب ازپس
هیری آن از سوی خلیف ه اول ،ترلی له ای در خ ور و ق انی کنن دهای اراه ه نش ده و ای ن
مطاذعات بیانگر فهم ناقص و ناتمام از آن ماجرای ستر است.
واژگ ن یدی  :حضرت زهرا ،ابوبکر ،مردوده فدک ،عایدات فدک ،بازپس هی ری
فدک
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آسیب شناسی پژوهشهای معاصر فارسی درباره بنی قریظه
بشیر سراجی

1

مهدی مجتهدی

2

تعامل میان طرفداران ادیان در دین اسالم نیز مورد توجه بوده است .از جمل ه ای ن م وارد،
می توان به همزیستی میان مسلمانان در صدر اسالم و یهودیان نزدیک مدینه ب هوی ژه بن ی
قری ه اشاره کرد .با توجه به اینکه بیشتر پژوهشها در ایران ب ه ه زارش ن زاعه ا و نبرده ا
توجه کردهاند ،مسیذه اصلی آن است که کدام یک از پژوهشهای صورت هرفت ه جوان
هوناهون وقایی و تعامالت را مدن ر قرار داده و پیرامون فرجام این قوم به دس تاورد ب دیعی
رسیدهاند .به ن ر میرسد ،پژوهشهایی که با نگاه انتقادی به هزارشه ا توج ه کردهان د،
واقعیتها و جعلیات را به هونه مطلوبتری تفکیک نمودهان د .پ ژوهش حاض ر ب ا روش
توصیفی _ ترلیلی و با دستهبندی پژوهشهای موجود به زبان فارس ی ،ب ه ن وآوریه ا و
کاس تیهای آنه ا ب ر اس اس من ابی که ن و س ایر پژوهشه ا ،اش اره نم وده و آنه ا را
آسی شناسی کرده است.
واژگ ن یدی  :اسالم ،یهود ،بنی قری ه ،مطاذعات معاصر ،ایران
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 . 1دانشجوی دکتری تاريخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه فردوسی مشهدBashir.seraji@yahoo.com .
mmojtahedi@um.ac.ir
 .2استاديار تاريخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد.

آسیبشناخت اخبار مناقب در مطالعات سیرۀ اهل بیت
(نمونهپژوهی خبر ثعبان)
احسان سرخهای

1

حسین مرادی نسب

2

 1نويسنده مسئول ،استاديار وعضو هيئتعلمی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه گروه قرآن پژوهی
e.sorkhei@gmail.com .
 2نويسنده همیار ،استاديار و عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه تاريخ.
ac.ir.hmoradi@rihu
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بررسی هزارشهای مرتبط با فضاهل شخصیتهای بزر صدر اسالم مانند اه ل بی ت
برای شناخت اخبار صریح و غیرصریح و تمییز آنها از یکدیگر ،بسیار با اهمی ت اس ت.
در بسیاری از منابی تاریخی و حدیبی ،اخبار مناق و فضاهل اه ل بی ت ه زارش ش ده
است که باید اعتبارشان بررسی شود .این اعتبارسنیی باید مبتنی ب ر ش واهدی همچ ون؛
مرتوای هزارش ،استرکام م تن ،هزارش گران ،من ابی ،بزره ان پ یرن دح ه زارش ،ش واهد
بیرونی ماجرا و مانند آنها ،باشد .این عوام ل در ه ر خب ر متغی ر و می زان نق ش ه ر ی ک
متفاوت است .افزون بر اینها باید به سیر تاریخی هزارش ای ن اخب ار توج ه وی ژه داش ت.
«خبر رعبان» نمونه ای از این اخبار است که ضروری است با توجه به این شواهد و بررسی
تاریخی خبر ،به درستی یا نادرستی آن پی برد .این ترقیا با هردآوری شواهد هوناهون
سیر
ِ
و رجوع به منابی کهن و به شیوه کتابخانهای ،ت الش میکن د درس تی ی ا نادرس تی «خب ر
رعبان» را بررسی کند .ترلیل هزارشهای برجایمانده ،نشان میدهد که تفاوت موجود در
نقلهای ماجرا ،به تنافی آنها منیر نمیشود ،بلکه نوعی همپوشانی در آنها وجود دارد؛ اما
جنبه ِاسنادی ماجرا به ذراظ منابی و طرق ،از قوت الزم برخ وردار نیس ت .ب ا ای ن ح ال
مختلف در دسترس ،پیرامون متن و حاشیه ،این ماجرا را باورپ یر میکند و م ردود
شواهد
ِ
ِ
پنداشتن آن را دشوار در ن ر میآورد.
واژگ ن یدی  :أمیراذمؤمنین ،رعبان ،مناق  ،فضاهل ،مسید کوفه
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ارزیابی جایگاه سیف بن عمر تمیمی در مطالعات شیعه-
پژوهی معاصر غربیها
مریم سعیدیان جزی

1

از قرن نوزدهم تاکنون که شیعه شناسی بهعنوان بخشی از مطاذعات اسالمی در غرب مورد
توجه قرار هرفته و اخبار سیف بهعنوان یکی از منابی اس المی مط رق ب وده اس ت .ش یعه
پژوهان غربی در راستای فهم م ه شیعه با سیف و اخبار مواجه شدند و در ای ن زمین ه
برثهای مهمی را اراهه کردند .این ترقیا به تبیین جایگاه سیف در مطاذعات غربیه ا و
تیریر آن بر فهم آنها از شیعه میپردازد .روش پژوهش اسنادی وکتابخانهای است و با شیوه
مطاذعه تاریخی که مبتنی بر جمی آوری داده و توصیف و ترلیل آن است؛ به ای ن پرس ش
پاسخ میدهد که جایگاه سیف در مطاذعات معاصر غربیها چیست؟ شیعه پژوهان غربی
در مواجهه با سیف و اخبار او رویه یکسانی نداش تند .برخ ی از پیش ینیان س یف را اه ل
مباذغه و اخبار وی را جعلی میدانند .اما رویکرد متاخرتر در جهت اربات اعتبار س یف و
اخبار او است .مهمترین چاذش آنها تغییر رویکرد مسئله به موضوع است که از سنتهای
پیشین ،منابی اسالمی و عوامل ارره ار بیرونی نشیت میهیرد .یافتههای آنها در این زمین ه
ناقص و نیازمند اعتبار سنیی بر مبنای منابی اسالمی ،استفاده از ابزارها و شیوههای علمی
برای انیام پژوهشهایی در این حوزه است.
واژگ ن یدی  :سیف ،شیعه ،غربیها ،تردید ،اخباری ،سنت هرایی اسالمی
مجموعه چکیده
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 .1دانشيار گروه معارف اسالمی دانشگاه اصفهان.

msaeedyan@ltr.ui.ac.ir

تأثیر آثار و آراء مستشرقین بر مطالعات سیره پیامبر و
معصومین
با تکیه بر اندیشه و آراء هنری المنس
مسلم سلیمانیان

1

سهیال دانشور

2

 .1استاديار دانشگاه ايالم.
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ايالم.

m.soleimanian@ilam.ac.ir
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شرقشناسی یکی از رشتههای مطاذعاتی در غرب است که در خصوص مساهل فرهنگ ی،
تمدن ،ادیان و م اه ملل مشرق زمین فعاذیت میکند .هر کدام از شرقشناس ان درب اره
یک یا چند موضوع خاص در مورد ملل مشرق به پژوهش پراخت هان د؛ ام ا بیش تر ش رق-
شناسان به مطاذعه و ترقیا در دین اسالم پرداخته و شخصیتهای صدر اس الم از جمل ه
زندهی رسول خدا و سایر صرابه را مورد بررسی قرار دادهاند .در ب ین مستش رقان ک ه
شمار آنان بسیار است ،دیدهاه المنس قابل توج ه اس ت ،از ای ن رو مقاذ ه حاض ر تر ت
عنوان «تیریر آرار و آراء مستشرقین بر مطاذعات سیره پیامبر و معصومین با تکی ه ب ر
اندیشه و آراء هنری المنس» با رویکرد توصیفی – ترلیلی به نقد و بررسی دی دهاه الم نس
در مورد اسالم و اهمه اطهار میپردازد .نتایج ترقیا نشان میدهد که المنس اطالعات
دقیقی از سیره و عملکرد اهمه اطهار نداشته و با توجه به اینکه بیشتر ب ه مطاذع ه من ابی
دوره امویان پرداخت ه ،ذ ا ش یفته معاوی ه ش ده و راه دش منی و ت وهین ب ه اهم ه را در
نوشتههایش در پیش هفته و مغرضانه با این شخصیتها برخورد کرده است.
واژگ ن یدی  :هنری المنس ،شرق شناسی ،اسالم ،اهمه اطهار
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آسیبشناسی ریشههای ارادت ایرانیان به اهل البیت از
دیدگاه برخی پژوهشگران
سید عالءالدین شاهرخی
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1

اهل اذبیت در قرآن کریم و سنت نب وی از جایگ اه و ی ژه و منرص ر بف ردی برخ وردار
هستند ،با این حال از رحلت رسول اکرم ببعد ،رفت ار خش ن و بیرحمان ه بس یاری از
خلفا با خاندان پیامبر و طرفدارانشان موج هردید تا زمینه آشنایی و هرایش بس یاری
از مسلمانان به آنان فراهم نگردد .با وجود این شرایط در ایران اما میموعه دالیل مختل ف
موج شد تا در کنار مهاجرت برخی از اعراب شیعه و علویان به تدریج ه رایش و ارادت
به این خاندان در ایران فراهم شده و تعمیا یابد .تا قرن دهم هیری اکبریت ایرانیان شیعه
نشده بودند و در موارد مختلف تا این زمان پیروان خان دان پی امبر در ای ران همچ ون
سایر سرزمینهای اسالمی بارها مورد تعقی و آزار قرار هرفتند با این وجود برخ ی ش رق
شناسان و همچنین نویسندهان داخلی فرضیههایی مبنی ب ر ایران ی ب ودن ش یعه را مط رق
نمودهاند.
این پژوهش با استفاده از اسناد و منابی مکتوب ت اریخی و ب ر پای ه روش توص یفی -
ترلیلی قصد دارد به این سؤال پاسخ هوید که ترلیلهای قومیتمرور از هرایش ایرانی ان
به خاندان و مکت اهل اذبیت بر چه مرورهایی استوار هستند؟ یافتههای این پ ژوهش
بیانگر آنست که مکت تشیی از زمان پیامبر اسالم و در ش هر مدین ه ش کل هرف ت و
سلمان تنها ایرانی بود که در جمی شیعیان نخستین حضور داشت .نزدیک به  03سال پس
از دره شت رسول هرامی اسالم نامههایی که از جان برخ ی بزره ان کوف ه ب رای ام ام
حسین ارسال هردید همگی از اعراب بودند .با این وجود زمینههایی به رشد تش یی در
ایران در دراز مدت کمک کرد ،مواردی از قبیل احس اس مش ترک و هم دردی اقش اری از
مردم ایران با خاندان پیامبر ،مشاهده یا آهاهی یافتن از سیره آزادمنش انه ،ح ا طلبان ه
وعادالنه این خاندان و سرانیام تعمیا مربت بر اساس همبستگی اخالقی و ایمانی.

 .1دانشيار گروه تاريخ دانشگاه لرستان shahrokhi.a@lu.ac.ir

آسیب شناسی و نظریهپردازی اهل بیت درغرب اسالمی مﻐرب اندلس
افریقیه (و ناپایداری تشیﻊ از ابن حزم تا ابن ابار)
محمدرضا شهیدی پاک

1

 .1استاديار دانشگاه ازاد اسالمی تهران مرکز
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شناخت جایگاه اهلبیت درهیچ کیای دنیا به اندازه غرب اسالمی دچار آس ی نش ده
اس ت و از آس ی آن جه ان اس الم دچار بیش ترین خس ارت ش ده اس ت و از س و یی
تاریخنگاری معاصر اموی هم هنوز در پی تعمی ا و هس ترش و توجی ه آس ی ب ه اه ل
بیت در این حوزه و استمرار بیشتر و پای داری آن در آیین ه تاریخنگ اری اس ت  .اه ل
بیت واژه آشنا در متون غرب اسالمی است و دانشمندان اندذسی – مغرب ی و افریقی ه در
مورد آن مطاذبی آوردهاند .در قدیمی ترین نص مرب وط ب ه انس اب برب ر از م القات برب ر
درمدینه با پیامبر سخن به میان آمده است .و در مقابل این دانشمندان از آسی بزر
شناخت جایگاه اهلبیت در حوزه غرب اسالمی آهاه بودهاند و از عدم همکاری و تنف ر
برخی تابعین و ناراحتی جماعتی از مسلمانان از همراهی ب ا بن ی امی ه ی اد ک ردهان د و
شورشها و قیامها اندذس و مغرب و افریقیه برمبنای قدرت اهل بیت را لکر کردهان د؛
اما آنچه مسلم است در حوزه غرب اسالمی به و یژه اندذس همواره قلم به دس ت دش منان
اهل بیت بوده است و تاریخنگاری در خطه غرب جهان اسالم مانند م واردی ک ه در
متن کتا ب اندذسی عقد الفرید هست برای تیمین سیاست فرهنگ ی امو ی ان تن یم ش ده
است و در نهایت رفتار ابن حزم اموی با اسناد متواتر معارف مربوط به والیت اه ل بی ت
به و یژه حضرت علی است که در کتاب حجه الوداع و در کتاب در تاریخ ادیان او به
عمد به جرق و ح ف روایات مربوط به اهل بیت پرداخته است و حسین مونس ام وی
در قرن بیستم از او به همین دذیل با عنوان نوری فی اذ الم یاد کرده است در حقیق ت ن ور
اهل بیت با ظلمت امو یان بیش از هر جای دیگر جهان اسالم درهیر بوده است و دچار
آسی شده است اهل بیت در اندذس در مراق کامل شرارت و ت اریکی و کین ه لات ی
امو یان با اهل بیت قرار هرفت وذی در مغرب و افریقیه ابتدا ادریس یان ب ا عنای ت اه ل
بیت و با صالحدید امام رضا در فاس دوذت اهل بیت را به پا کردند و در قیروان هم
فاطمیان به کمک مربت مادر اهل بیت و ریشه اهل بیت حضرت فاطم ه زه را دوذ ت
اهل بیت تیسیس کردند  .این دو دوذت از آغاز مورد تهاجم امو یان اندذس واقی شد و یکی
بدست امو یان و دیگری با توطئه های خلفت عباسی که از مفهوم اهل بیت برای مقابله با
آنها استفاده کرد سرنگون شدند  .جانشینان فاطمیان در افریقیه یعنی بنی زیری در قیروان و
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بنی کل درسیسیل با استفاده از نیروی مربت اه ل بی ت ت ا دو یس ت س ال پ س از
فاطمیان فرهن تشیی را توسعه دادند و تنها خالفت عباسی ب ا ایی اد نف اق در برب ر ه ا
قدرت آنها در حمایت از فاطمیان و فرهن تشیی را خنبی کرد و فاطمیان ت ا مص ر عق
نشینی کردند .اهل بیت چنانکه تاریخ غرب اسالمی نش ان داده اس ت بخش ی از نی روی
مررک تاریخ ولهنیت مردم غرب اسالمی است .نماد این لهنیت ارار ابن اب ار و مرار ی
حسینیه در غرب اسالمی است که هنوز زن ده اس ت .اب ن اب ار در کت اب دررالسیمط ب ه
آسی شناسی جایگاه اهل بیت که درش کل کین ه ت وزی ت اریخی امو ی ان ب ه عن وان
کارهزاران شیطان خود را نشان داده است  .اسی عهد حفصیان و خسارتی ک ه از جه ت
ح ف و جرق اهلبیتدر افریقیه متوجه جهان اس الم و اوضاع سیاس ی اجتم اعی آن
شد غیر قابل اندازه هیری است حیم این خس ارت براب ر ب ا س قوط خ اکریز اس الم در
جنوب ارو پا است  .خسارت سفوط اندذس چنانکه ابن ابار ادی و سیاستمدار و کارهزار
شیعه دوذت حفصیان پیشبینی و براورد کرده بود از آسی ها و خسارات ب ه نی روی اه ل
بیت است که در مقاذه سقوط اندذس و ن ریه ابن ابار به تفص یل از نگارن ده ()1028
آمده است .طیف هسترده آسی شناسی اهل بیت در غرب اسالمی نشان میدهد میموعه
ای از تررکات امو یان در طرد و ح ف شیعه و توطئه خالفت عباسی در ناپایداری تشیی
وجود دارد .از جمله آن ها فعاذیت در مخدوش ساختن نس فاطمیان و ترریک خوارج
در افریقیه برای براندازی قدرت فاطمی ان ودسیس ه درم ورد اندیش ه مه دی و اعتق اد ب ه
مهدو یت و استفاده از آن بوسیله تسنن اموی و تسنن مرابطین و تزریا م ه ماذ ک در
غرب اسالمی با حمایت هسترده دوذت عباسیان است که زمینه ه ای اص لی ناپای داری
تشیی در غرب اسالمی بو یژه اندذس را فراهم ساخته است  .نگارنده در ترقیقات خ ود از
سال  1080به ن ریه پردازی در مورد اه ل بی ت و اس ی شناس ی و ناپای داری آن در
متون غرب اسالمی توجه کرد ه است و تاریخنگ اری غرب اس المی را براس اس حض ور
تشیی و روق آن ،اهل بی ت ب و یژه مس ئله والی ت حض رت عل ی و ش هادت ام ام
حسین برنامه ریزی و مفصل بندی کرده است و مباحث ناپایداری تشیی را بوسیله نقد
ن ریات مخاذف مانند ابن حزم ودیدها ه های اصیل اندذسی مانند ن ریه ابن ابار بررس ی
کرده است
واژگ ن یدی  :اهل بیت ، ابن حزم  ،ابن ابار ،ابن عبد ربه ،عقد اذفرید  ،مرابطین،
موحدین  ،حفصیان ،مماذیک

تأثیر مشهورات بر تدوین تاریخ اهلبیت
مصطفی صادقی کاشانی

1

روش تاریخنگاری اهلبیت تفاوتی با دیگر هونههای تاریخنگ اری ن دارد .از آن رو ک ه
باید مبتنی بر هزارشی صریح از منابی معتبر تاریخی همراه با تییید شواهد و قراین کافی بر
رخدادن یک رویداد باشد؛ اما در هر دو هونه از تاریخنگاری ،آسی هایی مانند اعتماد ب ه
مشهورات وجود دارد .در این روش ،مورخ ،مرقا یا ترلیلهر بهرغ م وج ود ه زارش ی ا
شواهدی بر یک رویداد ،از آن رویهردان شده و به روایت دیگری از واقعه که شهرت یافته
است ،اعتماد کرده و تاریخ را بر آن بنا میه ارد .به هونهای که به تدریج و در طول ساذیان،
هزارش اصلی به فراموشی سپرده شده و روایت مشهور به تاریخ رسمی تب دیل و ب هعن وان
رویداد واقعی تلقی میشود .پرسش این است که چرا و چه مطاذعاتی از تاریخ اهلبیت
در دوه معاصر به این آسی دچار شدهاند؟ این مشهورات چیست و چه مورخانی ب ه ای ن
شیوه رفتار کرده و چه تغییراتی در تاریخنگاری اییاد کردهاند؟ به ن ر میرسد عدم ترلیل
ّ
صریح از روند شهرتیافتن یک واقعه همراه با اعتماد بیش از حد ب ه برخ ی هزارشه ا و
هزاره ها سب چنین آسیبی شده است .عوامل دیگری همچون نبود هزارش تاریخی یا ابهام
در آن ،همچنین باورهای کالمی بر اینهونه از تاریخنگاری تیریره ار است.
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پیامدهای تکیه بر معجزه نگاری ها در مطالعات سیره
اهلبیت
نعمت الله صفری فروشانی

1

امامیه در طول تاریخ برخود به علت برخورداری از هنیینه  003ساذه سیره پیشوایان خود
باذیده است .هنیینهای که حاصل حیات آن بزرهواران در مقاطی مختلف و شرایط متفاوت
بوده و میتواند ظرفیت وسیعی برای اذگو سازی در وض عیتهای متف اوت دنی ای ام روز
باشد .این هنیینه در کت روایی معتبر شیعه همانند کتابهای چهارهانه و نیز آراری چون
وسائل الشیبه در دورههای متیخر به یادهار مانده است؛ ام ا ب ه ن ر میرس د ب ا بررس ی
زندهی اجتماعی عموم شیعیان و بلکه عاذمان و اندیشمندان شیعه به مقدار انت ار و توق ی
شاهد بروز و ظهور و تیریر جواهرات این هنیینه در حیات آنها نباشیم .به هون های ک ه در
مقاطعی شاهد رفتارهای بسیار متفاوت شیعیان از پیشوایان آنها باشیم.
بررسی علل این رفتار متفاوت نیاز به طراحی کالن پروژههای فراوان میباشد؛ اما ب ه
ن ر میرسد یکی از عوامل این رفتار را میتوان غفلت شیعیان از زندهانی واقعی اهمه و
ا
روی آوردن آنها به تک هزارههای معیزه نمون که عمدتا در منابی نه چن دان معتب ر ش یعه
آمده جستیو کرد .ترویج این رویکرد افزون بر اسطورهسازی از پیشوایان و ایی اد فاص له
عمیا بین آنان و پیروانشان ،ضربه ع یمی به میراث صریح آنها و اندیش یدن در عرص ه
بهرههیری صریح از آن میزند و افزون بر آنکه به پاشنه آشیل شیعه تب دیل ش ده و زمین ه را
برای وارد ساختن اتهامات مخاذفان فراهم خواهد کرد.
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 .1استاد گروه تاريخ جامعه المصطفی العالميه

آسیبشناسی برخی از مهمترین آثار عاشورایی پس از انقالب
اسالمی
سعید طاوسی مسرور

1

اهر چه پس از انقالب اسالمی ایران ،با هسترش کم ی و کیف ی آر ار عاش ورایی ب ه زب ان
فارسی مواجه بودهایم؛ اما در این میان ،شمار آرار متوسط و ضعیف قابل توجه بوده اس ت
و هر یک از این آرار نیز از جهات مختلف با اشکاالت و نقاط ضعف روبهرو بوده اس ت؛
ا
آسی هایی که نه تنها در آرار متوسط و ضعیف دیده میشود ،بلکه بعضا حت ی ب ه برخ ی
ا
آرار نسبتا قوی و حتی شاخص هم راه یافته است .در ی ک دس تهبن دی ،مه مت رین نق اط
ضعف و آسی های موجود در آرار عاشورایی پس از انق الب اس المی عب ارت اس ت از:
ضعف در ترقیا ،اصرار بر تییید برخی مشهورات غیر مستند یا مرل خدش ه و در برخ ی
موارد عوام زدهی ،استناد به منابی ضعیف ،استناد به منابی دست دوم و اس تناد ب ه ه زارش-
ا
های ضعیف از منابی نسبتا معتبر .در نوشتار پیشرو در حد وس ی ی ک مقاذ ه ب ه آس ی -
شناسی برخی از مهمترین آرار عاشورایی با لکر مصادیا و مبالهای متعدد پرداخت ه ش ده
است با این امید که ت کری باشد برای بهروزرسانی و اصالق این آرار یا چراغی باشد برای
افرادی که در آینده قصد دارند در حوزه عاشوراپژوهی قلم بزنند.
واژگ ن یدی  :آرار عاشورایی ،عاشوراپژوهی ،منابی تاریخی ،آسی شناسی پژوهش،
نقد کتاب.
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مطالعات تاریخ اهل بیت و خأل فعالیت فقه الحدیثی در
تحلیلهای تاریخی
(مطالعه موردی :حدیث لوح)
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ناهید طیبی

1

لیال همایون فرد

2

مستندات روایی از مهمترین منابی در تاریخ اهل بی ت ب ه ش مار م یرود ک ه مس تلزم
بررسی های سندی و دالذی است .برخی از تاریخ پژوهان ذزومی بر دق ت ن ر س ندی و
دالذی در حوزه مطاذعات تاریخی ندیده و آن را منرصر ب ه مطاذع ات فقه ی کردهان د ،و
بعضی دیگر به دذیل ضعف سند بخشهایی مهم از تاریخ اهل بیت را ب ه س ب ع دم
امکان عملیات فقه اذردیبی نادیده هرفتهاند .نگارنده در این ترقیا با مطاذعه اسنادی و با
بررسی موردی حدیث ذوق ،در پی بیان ضرورت توجه به مباحث فقه اذر دیبی در ح وزه
مطاذعات اهل بیت بوده و آسی بی توجهی به این فعاذیت پژوهشی را با تمرکز بر ای ن
حدیث بیان مینماید .بر اساس یافتههای ترقیا؛ عدم توجه به ّردیابی تاریخی و خأل فقه
اذردیبی روایات ،یکی از آسی های مهم مطاذعات تاریخ اهل بیت به ش مار میآی د.
این آسی در مطاذعه موردی حدیبی -تاریخی حدیث ذوق قاب ل مش اهده اس ت .وج ود
یافتههای متناقض در پژوهشهای انیام شده دراین مورد دالذت بر عدم توجه به این روش
در مطاذعات اهل بیت دارد .ردیابی تاریخی و تطبیا متن حدیث ذوق در منابی اوذیه ت ا
قرن ششم ،حاکی است هرچند این حدیث با اذفاظ هوناهون و از طرق متعدد و در برخی
موارد با ضعف سند نقل شده ،اما تعدد طرق و تواتر معنوی مض مون ،اش کاالت وارده را
برطرف میهردان ،وذی با این وجود نمیتوان به صورت قطعی و یقینی ادعا نمود که؛ ای ن
حدیث از احادیث قدسی بوده که بدون تغییر و با همان اذفاظ به دست ما رس یده اس ت و
برای اربات این مطل افزون بر مباحث سندی و مرتوایی الزم است از پژوهشهای زبان
شناختی نیز بهره جست.
واژگ ن یدی  :اهل بیت مطاذعات تاریخی اهل بیت ،آسی شناسی ،حدیث ذوق ،فق ه
اذردیث.
 . 1مدرس و پژوهشگر جامعه الرزهرا (س  ،دکتری تاريخ اهل بيت از بنت الهدی
tayyebi110@yahoo.com .
homayoon.9013@gmail.com
 .2طلاه سطح چهار ،جامعه الزهرا ،گرايش تاريخ اهل بيت

مطالعه تطبیقی آسیبشناسی مستندات مطالعات قیام امام
حسین از منظر مستشرقان غربی
علی اکبر عباسی

1

زهرا سادات کشاورز

2

 .1استاديار گروه تاريخ دانشیده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران.
aa_abbasi_z@ltr.ui.ac.ir
 .2دکتری تاريخ ّ
Zahra.sadat.keshavarz@gmail.com
تشيع دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران.

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

انعکاس قیام امام حسین در منابی قرون نخستین اسالمی و نم ود عین ی مراس م مر رم و
عاشورا در جوامی شیعی باعث توجه مستشرقان به قیام امام و ترقیقات متعددی از سوی آنها
در این رابطه شد .تاکنون در این حوزه آرار زی ادی از س وی مستش رقان ت یذیف ش ده ک ه ب ه
موضوعات مختلفی با رویکردهای متفاوتی اشاره شده است .این پژوهش با اذه ام از اذگ وی
ن ری کارکردهرایی و با دیدهاهی توصیفی-ترلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است ک ه
شباهتها وتفاوتهای مطاذعه تطبیقی مستشرقان آذمانی ،انگلیسی و فرانسوی در مورد قی ام
امام حسین ،از من ر آسی شناسی مستندات مطاذعات در چه زمینهه ایی قاب ل مش اهده
است؟ برای پاسخگویی به این پرسش که هدف اصلی این مقاذه است ،فرضیه لیل به آزم ون
ه اشته شد :نگاه فرهنگی-جامعهش ناختی ،ب روندین ی ،پ یشداوری و دسترس ی ب ه من ابی
اسالمی در آراء مستشرقان تیریر ه اشته است .براساس یافتههای این پژوهش ،ب ه ن ر م ی-
رسد در پرتو ترلیلهای صورتهرفته در چارچوب موضوع ،در آذمان به دذیل ف راهم نیام دن
شرایط سیطره آذمان بر کشورهای شرقی و دور بودن مطاذع ات ش رقشناس ی ای ن کش ور از
انگیزههای استعماری ،مطاذعات شرقشناس ان در ای ن ح وزه از دق ت ،عم ا و ب یطرف ی
بیشتری برخوردار استّ .اما رویکرد مستشرقان انگلیسی مبتنی بر اهداف استعماری اس ت و
ا
خاورشناسان انگلیسی معموال به دنبال اهداف استعماری در مناطا مسلمانان با انگیزهه ای
خاص و منفعتطلبانه وارد عاشوراپژوهی شدهان د .مطاذع ات مستش رقان فرانس وی نی ز در
برخی از موارد با آنچه در واقعیت امر وجود دارد متفاوت اس ت و آنه ا نتوانس تهان د فض ای
ّ
تشیی معرفی نمایند .از من ر آسی شناسی مستندات مطاذعات
شفافی از حادره را در م ه
قیام امام حسین باید به این نکته العان داشت که برخی از مستشرقان با توجه به تر والت
در عرصه فرهن غرب ،بدون باور دینی ،قضاوتهای ناآهاهانه و دسترسی نداشتن به من ابی
معتبر اسالمی و شیعی ،با نگاهی بیرونی و چاذشانگیز نتوانس تند ب ه خ وبی موض وع را ب ه
جامعه خود اراهه کنند .اذبته نم یت وان ترلی له ای خ وب مع دودی از مستش رقان درب اره
چگونگی و چرایی قیام امام را نادیده هرفت.
واژگ ن یدی  :امام حسین ،عاشورا ،مطاذعات شیعی ،امپریاذیسم ،شرقشناس ی،
اسالمشناسی ،مستشرقان.
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نقد و بررسی اخبار و گزارشهای مربوط به حضور حسنین
در فتح ایران و بازتاب آن در فضای مجازی

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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علی اکبر عباسی

1

سمیه سادات هاشمی فشارکی

2

شبنم سادات هاشمی فشارکی

3

در زمان حاضر در صفرات میازی اخباری در خصوص تقابل اعتقادات م هبی با هوی ت
ایرانی مطرق میشود .نمونه بارز آن سخن از حضور حسنین در نبرد اعراب با ایران (ف تح
شهرها و مناطا هرهان ،طبرستان ،نیشابور) و اقدام آنها در راستای کشتار بومیان اس ت .ای ن
نوع مطاذ باعث ایی اد تش ویش خ اطر بس یاری از عالقمن دان ب ه هوی ت ایران ی و ه م
ارزشهای دینی میشود .دغدغ ه مؤذف ان در ای ن مقاذ ه بررس ی ص رت و س قم اخب ار و
هزارشهای مربوط به حضور و عملکرد حسنین در جن های مربوط به فتح ایران اس ت.
با روش توصیفی -ترلیلی و با استناد به کهنترین منابی و اس ناد موج ود س عی ش ده اس ت
پاسخی علمی بدین مسیذه داده شود .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که اخبار مربوط به
حضور حسنین در فتح ایران آشفته و متناقض است و با عبارات «یق ال» و «قی ل» هم راه
است که راویان از صرت آن مطمئن نبودهاند .فقط در روایتی از طبری برای این ه زارش ن ام
راوی لکر شده است که این مؤذف هم در یک صفره بعد از زبان همان روای هم ان خب ر را
لکر کرده و ضمن برشمردن افراد شاخصی که در نبرد ب ودهان د از حس نین ن ام نم یب رد.
شواهد هم حضور حسنین را در نبردهای دوران خلفای قبل از عل ی تییی د نم یکن د.
عدم حضور حسنین در کوفه قبل از خالفت پدرشان ،خودسری ذشکرکشی سعید بن ع اص
که ادعا شده حسنین در ذشکر وی بودهاند و این که سعید بدون اطالع خلیفه مستقر در مدینه
اقدام به فتح کرده است ،مخاذفت علی با حضور حسنین در خط مقدم نبردهای زمان
خالفتش و رابطه منفی سعیدبن عاص با علی همگ ی ح اکی از ای ن اس ت ک ه ه زارش
حضور حسنین در ذشکر سعید بن عاص جعلی و ساخته دست دروغ پردازان است .نکته
مهم دیگر اینکه آنچه درباره حضور حسنین در منابی متقدم آمده بدون اشاره به کوچ ک-
ترین تالشی از آنها و یا کشتن حتی یک نفر است در حاذی که در ص فرات اذکترونیک ی ب ا
استناد به همان منابی از قتل عام ایرانیان به دست آنان یاد میشود.
واژگ ن یدی  :حسنین ،فتح ایران ،طبرستان ،هرهان ،ابرشهر (نیشابور) ،فضای میازی.
 .1استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان
 .2پژوهشگر تاريخ اسالم دانشگاه اصفهان
. 3دانشجوی دکتری تاريخ اسالم دانشگاه اصفهان.

aa_abbasi_z@1tr.ui.ac.ir
s.hashemifesharaki@yahoo.com
sh.hashemifesharaki@yahoo.com

تحلیلی نو از مستشرقین پیرامون مواضﻊ نظامی اهل بیت
مطالعه موردی؛ نبرد صفین
حسین علیبیگی

1

از جن صفین به عنوان اوذین رویارویی و شکاف ع یم اجتم اعی و دین ی می ان جامع ه
مسلمانان یاد میشود .این چاذش برای مسلمان در دو جبهه کوفه ،مرکز خالفت اسالمی و
شام؛ قلمرو سرزمینهای اسالمی تبعاتی را به دنبال داشت .در جهان معاصرغرب پیرامون
نبرد صفین ترلیلیهایی اراهه شده است .این پژوهش به بررسی ترلیل دیدهاه مستشرقینی
همچون آرون هاهلر ،مارتین هیندس و پیترسن در رابطه با نبرد صفین میپ ردازد و در پ ی
پاسخ بدین پرسش است که این مستشرقین در ترلیل کارزار میان امام عل ی و معاوی ه
دیدهاه خود را بر اساس کدام دسته از منابی تاریخی استوار کردهاند؟ نتایج حاص ل از ای ن
پژوهش نشان میدهد این مستشرقین برای بررسی و اراهه ترلیلهای خود من ابی واقع ه را
به دو دسته عراقی و شامی تقسیم بندی کرده و سپس به میزان تیریر پ یری مورخان از اقلیم
سرزمینیشان ،نقش قدرت حاکمه بر تاریخنگاری مورخان واقعه و در نهایت ب ه بررس ی و
سیر ترول روایتهای این نبرد از من ر مورخان دو مکت تاریخنگاری پرداختهاند.
واژگ ن یدی  :علی ،جن صفین ،معاویه ،جن  ،مستشرقین

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

 .1دکتری تاريخ اسالم؛ مدرس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه
hosainalibeigi@gmail.com
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آسیبشناسی و نقد انگاره تدوین قران و مسأله تحریف
از دیدگاه محمد عابد الجابری
محسن عمیق

1

تاریخ جمی و تدوین قرآن کریم همواره مرل برث و هفتگوهای فراوانی میان قرآنپژوهان
مسلمان در طول تاریخ اسالم و اسالمشناسان غربی در عصر حاضر ب وده اس ت .مرم د
عابد اذیابری از پژوهشگران عرب و از نومعتزذیان معاصر بخشی از مباحث علوم قرآن را
به این مبرث اختصاص داده است .او با استناد به روایات و دیدهاههای مش هور و غاذ
درباره تاریخ جمی و تدوین قرآن کریم ،دراین باره از ن رهاه شیعه و اهل سنت اظهار ن ر
کرده است .همچنین به نقد دیدهاههایی که اندیشه ترریف را بهویژه با تکیه بر شیوه جم ی
قرآن کریم مطرق کردهاند ،پرداخته و معتقد است که اهر چه ترریف ق رآن ک ریم پ س از
رویداد جمی عبمان منتفی است؛ اما این امر ترریف پیش از این زمان را نفی نمیکند .در
حقیقت او با اراهه دالیل ضعیف ،برخی از مراحل جمی را مستلزم ترریف و تغییر در قرآن
دانسته است .در این مقاذه که به شیوه توصیفی -ترلیلی با رویکرد انتقادی س امان یافت ه،
دیدهاههای جابری در باره فرآیند جمی و تدوین قرآن کریم و مس یذه ترری ف م ورد نق د و
بررسی قرار هرفته است.
واژگ ن یدی  :قرآن کریم ،مرمد عابد اذیابری ،جمی و تدوین قرآن کریم ،زیادت و
نقصان.
مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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 . 1استاديار و عضو هيئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه صنعتی اصفهان
mohsenamigh@yahoo.com .

مبانی و پیش انگارهها در مطالعات تاریخ اهل بیت
با رویکرد آسیبشناسانه
علی غالمی دهقی

1

 . 1دانشيار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشیی اصفهان a_gholami@mail.mui.ac.ir

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

شناخت تاریخ و سیره امامان شیعه در م ه تشیی دارای مبانی یا پیش انگارههایی اس ت
که در صورت آهاهی از آنها بهتر میتوان به سیره اهمهّ 
تیسی کرد .هر اندازه که فهم ای ن
مبانی دقیاتر باشد ،معرفت سیره اهل بیت از خلوص بیشتری برخ وردار خواه د ب ود.
چنانچه این مبانی و پیش فرضها به درستی تبیین نگردند ،آسی هایی را به دنب ال دارد؛ از
جمله اینکه پیروان اهل بیت را با تناقضات و سردرهمیها مواجه میس ازد .ض من ای ن
که هر هونه افراط و تفریط در این موضوع میتواند ما را به بیراهه ببرد .بر هر س یره پژوه ی
الزم است ک ه پ یش از ورود ب ه عرص ه پ ژوهش در س یره معص ومان ،مب انی و پ یش
فرض های خویش را تبیین نماید .هدف از بررسی سیره امامان شیعه رسیدن به اصول رابت
و واحد است .این اصول رابت از هرج و مرج و ّ
تشتت آراء جلوهیری میکنن د .آه اهی از
این مبانی ما را در استنباط اصول رابت یاری میکنند .برخی اصراب قلم یا به ط ور کل ی
به این مبانی بی توجهاند و یا پیش انگارههای نادرستی دارند که به این میراث ع یم ش یعه
آسی وارد میکند .مهمترین مبانی و پیش انگارههای سیرهشناس ی امام ان ش یعه در ای ن
نوشتار عبارتاند از مقایسه نکردن آنها با سیاس تمداران ،پرهی ز از غل ّو و تقص یر ،بس نده
نکردن به نقل مناق  ،شناخت فلسفه امام ت ،توج ه ب ه ش ئون س ه هان ه امام ت و براب ر
ندانستن آن با رهبری سیاسی ،مطاذعه زندهی اهمه در یک خط پیوسته ،توجه به زیباییهای
تاریخ زندهی اهمه و نگاه اییابی به سیره اهل بی ت .پایبن دی ب ه ای ن مب انی ،س یره
پژوهی را از ترقیا و پژوهش صرف بیرون میآورد و به ترقا عینی آن سرعت میبخشد.
مسئله اصلی این نوشتار بررسی و مطاذعه مهمترین مبانی و پیش انگارههای شناخت سیره
امامان شیعه است .شناخت این مبانی از بسیاری از آسی ها در مطاذع ات س یره اه ل
بیت پیشگیری میکند .روش این مقاذه ،آمیزهای از روش ترلیل ت اریخی و کالم ی ب ا
رویکرد آسی شناسانه است.
واژگ ن یدی  :امامان شیعه ،سیره پژوهی ،مبانی و پ یش انگ ارهه ا ،مطاذع ات اه ل
بیت ،امامت ،آسی شناسی.
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آسیبشناسی رویکرد آرزینا الالنی به سیره امام محمد باقر
آرمان فروهی

1

سیره اهمه معصومین همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه ت اریخ اس الم و تش یی ب وده
است .در این میان مستشرقان به جهت اهمیت و تیریره اری اهمه در تروالت سیاس ی
و م هبی دوران خود دقت ن ر متفاوتی نسبت به سایر نویسندهان در این حوزه داش تهاند.
دید فرادینی ،نگاه بنیادین و ترلیلی و پرداخت به فرامتن به احادیث و متون برجامان ده ،از
جلوه های قابل توجه آرار مستشرقین است که من ری تازه به مخاط اراهه میدهد .آرزین ا
الالنی ( )Arzina R. Lalaniاز جمله خاورشناسان حوزه تاریخ تشیی است که در کتاب
خود ترت عنوان «اندیشههای نخستین شیعی؛ تعاذیم امام مرمد باقر »به س یره ام ام
مرمد باقر پرداخته است .الالنی در این ارر بیشتر ب ه نق ش ام ام مرم د ب اقر در
تکامل اندیشه و تفکر شیعی پرداخته است و ن رات آن حضرت را در ارتب اط ب ا مباح ث
کالمی و فقهی عصر خود مورد سنیش قرار داده است .دیدهاههای همدالنه و قراهتهای
معتدل از وضعیت دوران امام مرمد باقر از جمله ویژهیهای قابل توجه کتاب الالنی
است .با وجود این الالنی در ارر خود به طرق مفاهیمی در ک الم و فق ه همچ ون ایم ان،
امامت ،قضا و قدر و ...اشاره داشته که با رویکرد علمی و صریح آن در ن ره اه ش یعیان
متفاوت است .بر این اساس در پژوهش حاضر به جهت تبیین من ومه فک ری الالن ی در
ارتباط با عقاید شیعی ،با رویکرد توصیفی-ترلیلی به آسی شناس ی دی دهاهه ای وی در
ارتباط با سیره فکری امام مرمد باقر پرداخته خواهد شد.
واژگ ن یدی  :امام مرمد باقر ،الالنی ،مستشرقان ،سیره پژوهی.
مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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 .1دکتری تاريخ اسالم.

Arman.Forouhi@yahoo.com

رهیافتشناسی پژوهشهای تاریخ اهلبیت در ترکیه
معاصر
احمد فالح زاده

1

 .1دانش آموخته حوزه علميه قم و دکتری تاريخ اسالم

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

پیروزی انقالب اسالمی در ایران مایه رشد مطاذعات شیعی و رون ا پژوهشه ای ت اریخ
اهل بیت در ترکیه شد .این ترقیقات به دذیل تفاوت م هبی -زبانی جامعه این کش ور،
دارای رویکرده ای مختلف ی را در خ ود دارد .ای ن مقاذ ه در پ ی پاس خ ب ه چگ ونگی
پژوهشهای تاریخ اهل بیت در ترکیه امروز ،در حوزه رهیافت و رویکرد است .یافتهه ا
نشان میدهد ،مطاذعات تاریخ اهل بیت در این کشور ،ه م در ح وزه زب ان و ه م در
حوزه سبک شناس ی ،رویکرده ای چندهان ه و ناهمس انی پ یش رو دارد .در ح وزه زب ان،
پژوهشهای تاریخ اهل بیت در ترکیه به دو زبان ترکی استانبوذی-زبان اهل سنت حنفی
و تشیی -و کردی (کرمانیی)-زبان اهل سنت شافعی و علویان -نگاشته میشود ک ه ه ر
کدام بیانگر ویژهیهای قومی-م هبی بخش ی از جامع ه ترکی ه اس ت .در ح وزه روش-
شناسی ،رویکردهای «توسعه تقری م اه »« ،قاهل شدن به تفاوت میان باورهای امامیه
و سیره اه ل بی ت« ،»رویک رد من اقبی»« ،نق د باوره ای امامی ه در ح وزه امام ت» و
«تاریخی کردن اهل بیت »در مطاذعات تاریخ اهل بیت در این کشور دیده میشود.
پژوهش پیش رو با بررسی کت و مقاالت نگاشته شده در فاصله زم انی (0303-1223
م) ضمن ترلیل این متون ،به رهیافت شناسی آنها میپردازد.
واژگ ن یدی  :پژوهشهای تاریخ اهل بیت در ترکی ه ،آس ی شناس ی مطاذع ات
تاریخ اهل بیت در ترکیه ،رهیافت شناسی ترقیقات تاریخ اهل بیت ،اه ل بی ت
در مطاذعات تاریخی به زبان ترکی و کردی.
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نگاهی به آسیبهای موجود در مطالعات تاریخی زندگانی
اهل بیت
سید حسن قریشی کرین
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1

بررسی آسی شناسی زندهانی اهمه معصومین با توجه به جایگاه رفی ی آن ان در ت اریخ
تشیی یکی از مرورترین مباحث تاریخی است و بهعنوان یکی از اوذویته ای علم ی در
تاریخ اسالم به شمار میرود .م راد از آس ی شناس ی ،آن دس ته از عوام ل ی ا فرآین دها و
اقداماتی است که مانی ترقیا و رسیدن به حقیقت میشود .ت اریخ تش یی ک ه مره ون از
حقانیت بوده ،و نیاز نیست که برای تببیت و یا معرفی آن به دین سازی ،تق دسهرای ی ی ا
عوامهرایی دست زد .این پژوهش با روش ترلیل مرتوا و مستندس ازی تی ارب علم ی و
عملی به بررسی برخی آسی های موج ود در زمین ه مطاذع ات ت اریخی در ت اریخ اه ل
بیت مانند منبیشناسی و عدم توجه ب ه اس ناد و م دارک ،ع وامهرای ی ،تق دسهرای ی،
ّ
احساسهرایی ،حدیث هرایی ،اخباریهری ،تریر ،جزمهرایی ،جمود و عصمتهرایی با
توجه به تیارب آموزشی و پژوهشی میپردازد و در صدد پاسخ به این پرسش است که در
زمینه بررسی تاریخ زندهانی اهمه اطهار چه آسی های وجود دارد؟ و برای رفی آن چ ه
باید کرد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد ک ه ب ا بررس ی آس ی شناس ایی در زمین ه
ترقیا و مطاذعات تاریخی زندهی اهل بیت و تاریخ اسالم افزون بر تبیین حقانیت دین
اسالم و تشیی ،حوادث و رویدادهای این دوره را با عقالنیت و روش علمی بررسی ک رد و
به دور از تعص و تقدسهرایی به مطاذعه و بررسی تاریخ اسالم پرداخت و ب ا شناس ایی
نقاط ضعف میتوان به ترقیا جامی و عاذمانه پرداخت.
واژگ ن یدی  :اهل بیت ،مطاذعات تاریخی ،آسی شناسی

 .1عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور.

shquorishi@gmail.com

آسیبشناسی معارف و تاریخ فکری و کالمی اهل بیت
بر مبنای نقد و سنجش کتاب سوانح ایام ابو الفضل برقعی
رضا کردی کریم آبادی

1

 . 1دکتر در تاريخ و تمدن ملل اسالمي از دانشیده الهيات دانشگاه تهران ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي
واحد زرند ،ايميل rezakordi275@gmail.com :وrezakordi275@chmail.ir :

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

یکی از جریان های فکری در تاریخ معاصر اندیشه شیعی ،جریانی است که از آن بهعن وان
تیدیدن رطل یاد میشود .این خط فکری که تا حدی برایند تض ادهای درون هفتم انی
مدارس علوم دینی سنتی اس ت ،اف راد شاخص ی را چ ون ش یخ مرم د حس ن ش ریعت
سنگلیی و شاهردانش فرید تنکابنی و میرزا یوسف شعار ،سید اسد اذله خرق انی ،احم د
کسروی ،علی اکبر حکمی زاده ،حیدر علی قلمداران ،مصطفی حسینی طباطبایی و س ید
علی اکبر و سید ابو اذفضل برقعی با وجود تفاوتهایی که هاه به ذر اظ مب انی فک ری در
میان آنها دیده میشود ،در بر میهیرد .برای ریشهی ابی ای ن ن وع ط رز تفک ر ،نیازمن د ب ه
دانستن فرایند طی شدن راهی هستیم که این افراد در زندهی فکری خ ود پیمودهان د و ای ن
امر مستلزم مراجعه به سره شتهای خودنوشت این افراد است .خوشبختانه از می ان ای ن
افراد حد اقل دو تن یعنی سید احمد کسروی تبریزی و س ید اب و اذفض ل برقع ی قم ی ب ا
وجود تفاوت منش و مشرب ،به دذیل عادت به نوشتن ،رد پای خود را به خ وبی ب ه ج ای
ه اشتهاند و ما از رهگ ر دنبال کردن آن تا حدی میتوانیم دالیل و چگ ونگی درهیرش دن
این افراد با موضوع تیدید ن رخواهی و ستیز با باورهای شیعی بیابیم.
در پژوهش حاضر می کوشیم با همین نیت ،خ اطرات خودنوش ت س ید اب و اذفض ل
برقعی ابن اذرضا را مورد دقت و امعان ن ر قرار دهیم .حاصل این ترقیا ،نشان میده د،
ا
که نگاه ناقدان به متون حدیبی شیعه و معارف اهل بیت ،ذزوما مبتنی بر نگرش علمی و
مرققانه نیست و در موارد بسیاری ناشی از عقدههای شخصی است.
واژگ ن یدی  :تیدیدن ر طلبی ،ابو اذفضل برقعی ،کالم شیعه ،تاریخ معاصر
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نقد و بررسی رویکرد مستشرقین در مطالعات تاریخ امام
صادق
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زهرا سادات کشاورز

1

محمدباقر خزاییلی

2

از من ر مستشرقین غربی ،امام صادق بهعنوان پایهه ار فقه شیعه در یکی از حس اس-
ترین دوره های تاریخ اسالم ،همزمان با فروپاشی خالفت امویان و آغاز خالفت عباسیان،
امامت جامعه شیعیان را ب ر عه ده هرفتن د .ش یعیان ،آن حض رت را وارث حقیق ی ام ام
علی میشناختند و او را عاذم به علم نا مردود و تنها کسی میدانستند که حا شرق و
تفسیر قرآن را دارا است .موضوعاتی همانند امامت ،جایگاه علمی و روابط آن حضرت ب ا
رهبران فرق و م اه براساس رویکردهای مببت و منفی ،ازجمله مساهلی است که توجه
دانشمندان به خصوص مستشرقین را به خود جل کرده است .این پ ژوهش ب ا دی دهاهی
توصیفی-ترلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که مبانی و رویکرده ای مبب ت و
منفی مستشرقین به مطاذعات تاریخ امام صادق در مطاذع ات ت اریخ تش یی چ ه ب وده
مطاذعاتی مستشرقین در چ ه زمین هه ایی قاب ل
مستندات
است؟ و از من ر نقد و بررسی
ِ
ِ
مشاهده است؟ براساس یافتههای این پژوهش ،به ن ر میرسد بر مبن ای رویک رد مبب ت
مستشرقان نسبت به مقام علمی امام صادق میتوان چن ین اس تنباط ک رد ک ه فقیه ان
اهلتسنن دانش امام را در قوانین اسالمی و اذهیات قبول داشتند و مرترمش میش مردند.
در نزد اهلتسنن امام صادق صاح اطالعات وسیعی در زمینه علوم غیبی ه ،نی وم و
کیمیا است و در زهد و تقدس بی ن یر و فوقاذعاده است .در رویکرد منفی نسبت به ام ام
ا
صادق نیز آوردهاند امام ظاهرا نتوانست یا نخواست همه مساهل را که هرایش غل و ب ه
وجود آورده یا مفاهیم ارزندهای که از آن تراویده بود ،نهی و قدغن کند.
واژگ ن یدی  :تاریخ ،اسالم ،نگرش دینی ،امام صادق ،معتزذه ،غلو ،مستشرقین.

 .1دکتری تاريخ ّ
تشيع دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايرانZahra.sadat.keshavarz@gmail.com .
 .2دکتری تاريخ و مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان ،ايرانm.khazaili@yahoo.com .

فرایندکاوی عرضه آموزههای دینی در مطالعات تاریخ اهل
بیت :بررسی موردی خمس
سیدمحمدهادی ﮔرامی

1

 .1هيئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
m.h.gerami@ihcs.ac.ir

;m.h.gerami@hotmail.com
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یکی از واقعیتهای بیچون و چرا درباره ادیان ،تاریخیت امر دینی است .این بدان
معناست که دین و آموزههای آن بهرغم برخورداری از هسته سخت معرفتی ،براساس
فرایندی تاریخی در جامعه مرقا شده و بسط پیدا مییابد .ادیان هرچه از ذراظ منشی و
اصاذت اذهی ،امری مرقا ،یکپارچه و فراتاریخیاند ،اما در مقام عرضه و دریافت
کامالا تاریخی هستند .این بدان معناست که حقیقت واحد و اصیل دین ،هنگامی که
قرار است به جامعهای عرضه شود ،از دو جنبه دارای تاریخیت و تطور است .نخست در
مقام عرضه ،یعنی در طول تاریخ پیامبران ،امامان و به طور خالصه شارعان آموزههای
دینی را در حوزههای مختلف به تدریج به جامعه عرضه کردهاند .از سوی دیگر ،جامعه
مخاط نیز هر چه عرضه شده به یکباره دریافت نکرده است؛ هروهی که اصالا به
آموزههای دینی پشت کردهاند و هروه مؤمنان نیز این آموزهها را به تدریج درك و داخل در
عقالنیت دینی خود کردهاند.
چنین واقعیتی درباره تاریخ اسالم و تشیی نیز رخ داده است .چرا که از یکسو دانسته
است که آموزههای خاتم پیامبران چه در حوزه شریعت و چه در حوزه اذهیات به تدریج
عرضه شد .همچنین از سوی دیگر معارف و آموزههای عرضه شده نیز به تدریج درك شد.
برای نمونه امر والیت و وصایت و همین طور شماری از احکام شرعی به تدریج عرضه
شد و برای جامعه نیز به تدریج متفاهم شد .در پژوهشهای تاریخ اسالم و تشیی عصر
مدرن به فرایندی بودن دین در مقام دریافت بسیار توجه شده است؛ برای نمونه به
تشیی به مبابه یک جامعه در اقلیت نگریسته شده است که معارف و آموزههای خود را به
تدریج فهم و وجدان کرده است .حسین مدرسی طباطبایی ،ماریا ماسی دکاکه و ...به
خوبی فرایندهای خودآهاهی جمعی شیعیان بر عقایدشان را بازنمایی کردهاند .در اینیا
لکر این نکته ضروری است که فرایندی و تاریخی بودن دین چه در مقام عرضه و چه
دریافت ضرورتاا مالزمهای با نفی اصاذت اذهی آن دین ندارد و نشان دهنده برساخته
بودنش به دست بشر نیست .اذبته ممکن است در پژوهشهایی این هر دو به یکدیگر ربط
داده شوند ،وذی در سطح معرفتی توجه به این تطور مالزمهای با انکار اصاذت اذهی دین
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ندارد ،بلکه پژوهشگر در این جایگاه از توجه به منشی و ریشه دین صرف ن ر کرده و
درباره آن سکوت میکند و صرفاا درباره بروز اجتماعی آن چه در مقام عرضه و چه
دریافت هفتگو میکند .متیسفانه در عمده پژوهشهایی که در خارج از ایران چه رسد
به داخل درباره تاریخ اسالم و تشیی صورت هرفته هیچ توجه جدی به فرایندی بودن
امر دینی در مقام عرضه آموزهها نشده است .برای نمونه هیچ پژوهش جامعی متکفل
آن نیست که نشان دهد تاریخ 003ساذه امامت شیعی براساس چه راهبرد و فرایندی
آموزههای دینی را به جامعه شیعی عرضه کرد .
از این رهگ ر ،این مقاذه با رویکرد انتقادی به مطاذعات تاریخ اهل بیت ،درباره
این نقیصه هفتگو خواهد کرد و نشان خواهد داد که مطاذعات تاریخ اهل بیت عمدتاا
متمرکز بر جنبههای سیاسی بوده است و هیچ توجه درخوری به کاوش فرایند عرضه
آموزههای دینی از سوی نهاد اهل بیت در طول تاریخ 003ساذه امامت صورت
نگرفته است .در این میان آموزه خمس به مبابه یک نمونه مورد کنکاش قرار خواهد
هرفت و نشان داده خواهد شد که عرضه کامل آن طی فرایندی دست کم  033ساذه
بوده است.
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جایگاه و کارکرد روششناسی در مطالعات تاریخ اهل بیت
عبدالمجید مبلغی

1

 .1هيات علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مطاذعه تاریخ اهل بیت از جمله مهمترین حوزههای مطاذعاتی عل وم انس انی در ای ران
معاصر است؛ چرا که بخش مهمی از دغدغههای پژوهشی مرتبط ب ا مطاذع ات اس الم و
ایران لیل تیمالت این عرصه پژوهشی قابل ط رق و بس ط اس ت .ای ن عرص ه مطاذع اتی
ماهیتی ،بهرغم ارتباط ارهانیک با دانش تاریخ و اذهیات ،چندرش تهای دارد و تخص ص در
آن به میموعهای از مهارتها و اطالعات علمی وابسته است ک ه در رش تههای مختل ف
علوم انسانی باید سراغ از آنها هرفت .از مباحث فلسفه مضاف در حوزهه ای مختل ف آن
هرفته تا تیمالت روششناختی و معرفتشناختی ،از پژوهشهای تاریخی هرفته تا ق رآن و
ح دیث و دیگر علوم اذهی اتی ،و از عل وم سیاس ی و عل وم اجتم اعی هرفت ه ت ا مطاذع ات
فرهنگی و انسان شناسی ،همگی با مطاذعات تاریخ اهل بیت ارتباط دارند .در این میان
از جمله ویژهیهای مهم این حوزه مطاذعاتی هستردهی و غن ای روشش ناختی آن اس ت.
مطاذعه تاریخ اهل بیت ،به اقتضای سرشت چندرشتهای و نیز با توجه به دامنه و ح وزه
ا
فراخ مطاذعاتی آن ،اوال از دستاوردهای روششناختی علوم انسانی در حوزههای مختل ف
ا
بهره میهیرد و رانیا خود در برخی سطوق استعدادها و ظرفیته ای روشش ناختی در
حوزه مطاذعات اسالم و ایران را توسعه میدهد .بدین ترتی این عرصه را باید در ِع داد آن
دس ته از حوزهه ای مطاذع اتی طبقهبن دی ک رد ک ه رون ا آن ب ه هس ترش مهارته ای
روششناختی نیز میانیامد .همچنین این حوزه پژوهشی به میموع های از مهارته ای
طراز نخست روش ترقیا ،در عرص ههایی ن ی ر زب اندانی و ،...نی از دارد .ب هرغ م ای ن
اهمیت ،مطاذعات مردودی در ارتباط ب ا نس بت روششناس ی و مطاذع ات ت اریخ اه ل
بیت شکل هرفته است و ،ای بسا بتوان هفت ،در عمل جای خاذی زنییرهای از تیمالت
ا
ا
ن ام مند و تالشهای پیوسته در این حوزه کامال مشهود است است .طبعا از جمل ه ه ام-
های نخستی که میتوان در این ارتباط برداشت فراهمآوری و نقد عاذمانه ادبیات موجود و
تالشهای شکلهرفته در این حوزه است.
با ذراظ آنچه آمد این مقاذه به بررسی استعداد روششناس یه ای مختل ف در ش یعه
ا
پژوهشی میپردازد و مشخصا نسبت میان روششناسی و مطاذعات تاریخ اهلبی ت را،
با رویکرد به روششناسیهای هوناهون از کالسیک و تبیینی هرفته تا تفهمی ،تیویلی ،زبان
شناختی ،ساختارهرا و پسا-ساختارهرا به برث میه ارد .پژوهش ،در انیام این مهم ،ب ه
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امکانات و مردودیتهایی اشاره میکند که در رویکرد به این روششناسیها پ یش روی
مطاذعه تاریخ اهل بیت هشوده میشود و یا دامنگیر آن میهردد .نقد معرف ت ش ناختی
رویکرد به روش شناسیهای مختلف و بررسی مشارب مختل ف فک ری موج ود در ای ن
ا
حوزه از جمله مباحث مقاذه خواهد بود .نهایتا مقاذه پیشنهاد خ ود را ،مبن ی ب ر امک ان و
سودمندی ،بهره هیری از روششناسیهای تفهمی ،تیویلی و پسا-ساختارهرا در مطاذعات
تاریخ اهل بیت توضیح میدهد و به دفاع از فرضیه خویش ،میپردازد.

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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آسیب شناسی نگرش محمد عابد الجابری به تشیﻊ
رمضان محمدی

1

مرمد عابد اذیابری به عنوان یکی از متفکرین معاصر جهان عرب و اس الم ب ا توج ه ب ه
روش علمی خود دیدهاههایی در زمینههای مختلف علوم اسالمی مطرق کرد ک ه بس یاری
از این دیدهاه ها با مبانی اهل سنت نیز در تعارض است .وی در اواخر عمر خود به تفسیر
قرآن روی آورد و با نوشتن کتاب «المدخل الی فهم القرآن التریم» روش خ اص خ ود را
در تفسیر به کار برد .بسیاری از ن ریات وی در حوزههای مختلف با عقاید و مبانی ش یعه
در تعارض است و در مواردی نیز عقایدی به شیعه نس بت میده د ک ه در مب انی فک ری
شیعیان وجود ندارد .برخی از این موارد در زمینه مباحث قرآنی اس ت و در ای ن پ ژوهش
اندیشههای وی در باب مبانی قرآنی شیعه در بوته نقد و بررسی قرار میهیرد.
واژگ ن یدی  :مرمد عابد اذیابری ،شیعه ،تفسیر ق رآن ،ترری ف ق رآن ،مص رف
فاطمه ،وحی

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

 .1عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

rmohammadi@rihu.ac.ir
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آسیبهای اخبار سیره پیامبر در منابﻊ تاریخی
رمضان محمدی

1

محمدباقر خزائیلی

2

این مقال ،با عنوان «آسی های اخبار سیره نبوی» با هدف کشف و توص یف و نق د،
آسی های موجود در اخبار سیره نبوی به خامه نگارش در آمده است برای دستی ابی ب ه
این هدف از روش مطاذعات اسنادی ،ترلیلی و مقایسهای و متون کهن تاریخی بهر هرفته
شده است .طبا یافتهها می توان هفت در اخباری ک ه در من ابی ت اریخی ،روای ی در ب اره
اخبار سیره رسول خدا نقل شده است ،آسی های زی ادی وج ود دارد .برخ ی از ای ن
آسی ها از ناحیه سند روایت برخی در ناحیه مرتوای روایات است و عوامل مختلف ی در
بروز این آسی ها نقش داشتهاند.
در یک جمیبندی کلی میتوان عوامل مهم ورود آسی ها به اخب ار س یره را دش منی
ا
یهود و ورود اسراهیلیات؛ انگیزههای م هبی؛ نقش قصاص؛ انگیزههای سیاسی و احیان ا
اشتباهات استنساخ کنندهان و میرزا بنویسان دانست.
واژگ ن یدی  :آسی  ،اخبار سیره ،ترریف ،منابی تاریخی

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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 .1دانشيار گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .2دکترای تاريخ و پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

rmohammadi@rihu.ac.ir
m.khazaili@yahoo.com

نسبت کالم و تاریخ در سیرهپژوهی اهل بیت
محمد محمودپور

1

 .1استاديار پژوهشیده علوم انسانی.

m.mahmoudpour@rch.ac.ir

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

با توجه به شرایط و نیازهای جامعه ،سیرهپژوهی یکی از مهمترین مساهلی است که بایستی
پژوهشگران به آن توجه کنند .سیره به معنای شناخت سبک زن دهی معص ومین از ن ر
موضوعی به تاریخ هره خورد است .از اینرو از ه شته تاکنون این وظیفه برعهده مورخ ان
نهاده شده است و سیره نگاری ها جزو منابی ت اریخی ش مرده ش ده و توس ط مورخ ان در
مطاذعات زندهی پیامبر و اهل بیت مورد استفاده قرار هرفته است .از سوی دیگر با توجه
به جنبه اذهی و معنای عصمت ،بخشی از موضوعیت سیره مورد توجه متکلم ان نی ز ب وده
است .در این میان با رشد روشها و مطاذعات تاریخی ب هوی ژه ب ا ورود نگ رش غرب ی و
بنیادی در مطاذعات تاریخی ،برخ ی از موض وعات و مس اهل س یره معص ومان م ورد
مناقشه قرار هرفته و برث جدی در ارتباط با نبست بین کالم و تاریخ مطرق شده است .در
ارتباط موضوعی بین کالم و تاریخ در بررسی زندهی معصومان تردید وجود ن دارد .در
این ارتباط برخی اصاذت را به تاریخ و برخی اصاذت را به کالم دادهان د .ای ن نوش تار بن ا
ندارد وارد این مناقشه شود ،بلکه بر آن است تا با تعریف سیرهپژوهی و تم ایز آن ب ا س یره
نگاری سنتی ،اینهونه مطاذعات را در زمره دین پژوهی قرار دهد .در این صورت در سیره-
پژوهی ،به جهت پیشفرضها و انگارههایی که در بین پیروان دینی و م هبی پ یرفته ش ده
است ،اصاذت با کالم خواهد بود .با این همه برای برقراری ارتب اط ب ا مخاط روز و ب ه
تعبیر قرآنی برای «موع ه حسنه» و «جدال احسن» ،رعای ت قواع د و ش یوهه ای ت اریخ
پژوهی یکی از ذوازم سیرهپژوهی است.
واژگ ن یدی  :سیرهپژوهی ،سیره پیامبر ،سیره معصومان  ،سیرهنگاری ،کالم و تاریخ.
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سیرۀ علوی ،سنجۀ روایات سیرۀ نبوی
مهدی مجتهدی

1

در بررسی سیرح معصومان ،م وارد متع ددی از توج ه و اس تناد ایش ان ب ه س یرح س ایر
معصومان دیده میشود .در رأس این موارد ،استناداتی اس ت ک ه امام ان ب ه س یرح رس ول
خدا داشتهاند که برجستهترین نمونههای آن از امیراذمؤمنین است .پافش اری ام ام
نسبت به پیروی و پیاده سازی سیرح نبوی تا آنیا پیش رفت که روش او نسبت ب ه حاکم ان
پیشین و پسین ،تفاوتی چشمگیر داشت .با وجود تمایزهایی میان دو عصر علوی و نبوی،
برخی از هزارشهای ناظر به تفاوت سیرح علوی و نبوی؛ نیازمند آسی شناسی هستند .ب ه
ن ر میرسد با پ یرش اصل پایبندی امام به سیرح نبوی ،میتوان س یرح عل وی را مالک ی
دانست برای نقد و ارزیابی روایات متناقض سیرح نب وی ب ا آن .ب ه دیگ ر س خن ،روای ات
متعددی که چه بسا مشهور و مقبول هستند ،در صورت تناقض با س یرح عل وی ،در دامن ۀ
مواردی قرار دارند که باید مورد بازنگری میدد قرارهیرند .در نتییه ،مطابقت ،تن اقض ی ا
تناقض نما بودن آنها و وجه تناقض مشخص خواهد شد .در این پژوهش به عن وان نمون ه،
بخشی از روایات سیرح نبوی در بدر که با روایات سیرح عل وی در ص فین متن اقض اس ت
مورد بررسی قرار میهیرد .نتایج حاکی است که افزون بر شواهدی که مورد توجه مرققان
معاصر قرار هرفته است ،قراهن دیگری نیز وجود دارد که روایات متناقض را به ش دت زی ر
سؤال میبرد و ناظر به تطابا دو سیره در این زمینه است.
واژگ ن یدی  :مرمد بن عبداذله ،علی بن اب ی طاذ  ،ب در ،ص فین ،آب،
جن .
مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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 .1استاديار تاريخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد.

mmojtahedi@um.ac.ir

آسیبشناسی خانواده حدیثی در مطالعات تاریخی و سیره
اهل بیت
«با تاکید بر مجموعه روایات مطالق بودن امام حسن»
حسین مرادی نسب

1

 . 1استاديار و عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه تاريخhmoradi@rihu.ac.ir .

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

یکی از مباحث قابل اهتمام در منابی سیره اه ل بی ت ،ش ناخت ه زارهه ای جعل ی از
هزارههای صریح اس ت .اندیش مندان اس المی ب ا تیس ی از ک الم اه ل بی ت در ای ن
خصوص ،مالکهایی برای شناسایی احادیث ص ریح از جعل ی وض ی کردن د .یک ی از
روش های مهم در شناخت حدیث رجوع به خانواده حدیبی برای فهم کامل از کالم و سیره
معصوم است .وجود میموعه اخبار مطالق بودن امام حس ن ک ه ه اهی ب هعن وان
مصداق فضیلت و هاهی در قاذ م مت ایشان نقل شده منیر به تشکیل خانواده ح دیبی
در منابی امامیه و اهل سنت شده است .برخی با توجه به این روش اخبار مط الق ب ودن را
جعلی نشمردند .این ترقیا با رجوع به منابی حدیبی و تاریخی به آسی شناسی این روش
در منابی سیره اهل بیت پرداخته است .نتییه آنکه جاعالن حدیث با حمای ت منص ور
عباسی برای ح ف سادات حسنی از صرنه سیاسی اجتم اعی ب ه ت رور شخص یت ام ام
حسن روی آورده و با جعل میموع ه روای ات مط الق ب ودن ب ا مض مونی واح د در
قاذ های مختلف تالش در واقعی نشان دادن صدور این اخبار داشتند؛ از ای ن رو ص رف
وجود خانواده حدیبی در منابی اوذیه نمیتواند دذیلی بر صرت صدور آنها باشد.
واژگ ن یدی  :آسی شناسی حدیبی ،آسی شناسی خانواده ح دیبی ،اخب ار مط الق
بودن ،امام حسن.
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بررسی تطبیقی انتقادی منابﻊ فریقین درباره
آمار همسران امام حسن
حسین مرادی نسب

1

باتوجه به معیار شناخت اخب ار ص ریح از غیرص ریح و س اختگی ای ن امک ان را ب رای
پژوهشگران در مطاذعات تاریخ اسالم و سیره اهل بیت فراهم کرده است تا آنان بتوانن د
اخبار ساختگی را که آسی جدی در ترلیل برخی از رخدادهای تاریخ اسالم اراهه شده -
است را ،نمایان سازند .مرقق ان ت اریخ اس الم در پ ژوهشه ای ت اریخی و س یرهای ب ا
معیارهای علمی ،بسیاری از حقایا تاریخی را تبیین ،و موارد ترریف ،افزوده و کاستیها
را نشان دادهاند .از جمله از موارد ترریف در هزارشها ،اتهامی است که به امام حسن
زدهاند که وی شمار زیادی همسر داشته است .بر اساس دادههای تاریخی ،مه مت رین راه
برای شناخت آمار همسران امام رجوع به منابعی است که همسران ایشان را ب ه هم راه
فرزندانشان نام برده اند ،یا از نام فرزندان ایشان پی به نام مادران آنان که بیان کردهان د ،ب ه
دست میآید .با مقایسه هزارشها در منابی ش یعه و اه ل س نت در ای ن موض وع ،در پ ی
پاسخ به این سؤال اغراقآمیز هستیم که آیا امام ،تعداد بسیار زیادی همسر داشته است؟ با
بررسی تاریخی و تطبیا هزارشها در منابی میتوان به این نتییه رسید ک ه ای ن اته ام ب ه
ایشان نادرست است و مخاذفان وی تالش داشتند تا شخصیت ایشان را وارنه جلوه دهن د
و به راحتی بتوانند به اهداف مورد ن ر خود که سرکوب قیام حسنیان است ،برسند.
واژگ ن یدی  :امام حسن ،شمار همسران ،مقایسه ،منابی شیعه ،اهل سنت
مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر
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 . 1استاديار و عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه تاريخhmoradi@rihu.ac.ir .

نگاه انتقادی به آرای مستشرقان درباره اخبار مطالق امام
حسن
حسین مرادی نسب

1

محمد حسین مرادی نسب

2

 . 1استاديار و عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه تاريخhmoradi@rihu.ac.ir .
 .2کارشناسی ارشد کالم و فلسفه ،مؤسسه امام خمينیwww.mhmoradinasab@gmail.com 

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

مستشرقان در صده ها اخیر به مطاذعات درباره تاریخ اسالم به خصوص شیعیان پرداخته-
اند و با ترقیقاتی که در منابی تاریخ اسالم و سیره انیام دادهاند ن راتی داشته که آرای آنان
قابل نقد است؛ زیرا در منابی تاریخ اسالم اخبار جعلی وجود دارد که بای د ب ا معیاره ایی
این اخبار را اخبار صریح مشخص کرد .از جمله اخب ار مع روف و جعل ی در خص وص
امام حسن ،اخبار مطالق ایشان است .این اخبار در آرای مستش رقان نی ز م ورد توج ه
واقی شده و هر یک با توجه به نیت و منابی مطاذعاتی خود رویکردی متفاوت به این مسیذه
داشتهاند .برخی این احادیث را پ یرفته و به ترلیل شخصیت امام حسن پرداختهان د و
برخی اخبار مطالق را مخاذف با شخصیت ایشان دانسته و این احادیث را جعلی خوانده-
اند.
این ترقیا با توجه به آرا مستشرقان در صدد پاسخ به این پرسش است که چه ع املی
تیریره ار در اتخال رویکرد آنان به این مسیذه بوده است .نتییه آنکه اتهام مط الق ب ه ام ام
متیرر از رودیکرد دشمنان اهل بیت به خصوص خالفت عباسی به خاندان حسنی است
تا آنان را از ص رنه سیاس ی اجتم اعی خ ارج نماین د .آرای مستش رقان در ای ن موض وع
برخاسته از منابی اهل سنت است بیآنکه این هزارههای از جهت سند ،م تن و مرت وی ،و
قراهن بررسی شود آن را نقل کردهاند.
واژگ ن یدی  :امام حسن ،مستشرقان ،حدیث مطالق ،اهل سنت
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تفاوت کالم و کالم نما در سیره نگاری
حمید رضا مطهری

1

اهر چه تدوین تاریخ و سیره معصومان بدون توجه به باورهای کالمی امری مشکل
بلکه غیر ممکن است و نمیتوان آن را نادیده هرفت چنان که در بسیاری از مباحث کالمی
نمی توان از تاریخ و سیره غافل شد؛ اما این بدان معنا نیست ک ه باوره ا را ب دون در ن ر
داشتن علل و عوامل و حتی علوم دیگر در نتییه هیریها دخاذت داده و براس اس آن پ یش
رفت؛ نکته دیگر آن که برخی امور بدون آن که جایگاهی در معتقدات داش ته باش ند ب ه-
عنوان امور کالمی و اعتقادی مطرق شدهاند در حاذی که چنین نیس تند .در واق ی یک ی از
مهمترین آسی های سیره پژوهی معاصر تیریر هرایشهای کالمی بر سیره پژوهی است که
ه اهی نه کالم ،بلکه کالم نماهایی هستند که بر مطاذعات تاریخی سیطره میافکنن د و راه
را بر مباحث علمی می بندند و ضمن یکیانبه هرایی  ،برای قبوالندن باور خود به دیگ ران
تالش می کنند  .این پژوهش ضمن بیان تفاوت میان کالم و کالم نم ا و تیکی د ب ر اینک ه
باورهای کالمی بای د در مطاذعات سیره مورد توجه باشند به این نکته تیکی د دارد ک ه بای د
میان کالم و آنچه کالم نما نامیده شده تفاوت قاهل شد و چنان که باید بر معتقدات اهتمام
داشت ،از کالم نما در مطاذعات سیرهای پرهیز کرد.
واژگ ن یدی  :سیره پژوهی ،کالم ،کالم نما ،آسی شناسی
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 . 1عضو هيعت علمی پژوهشیده تاريخ و سيره اهل بيت(ع پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .
h.motahari@isca.ac.ir

آسیب شناسی عدم کاربرد علوم کمکی در تاریخ نگاری سیره
و تاریخ اهل بیت
اصغر منتظرالقائم

1

 .1استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.

montazer@ltr.ui.ac.ir

مجموعه چکیده
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اهر شرایط یک مورخ را عداذت و ضبط ،راستگو یی ،امانتداری ،دوری از هواپرستی ،ب ی-
طرفی ،ع م شیفتگی به دنیا و زخارف آن ،عدم مدق و رنای صاحبان قدرت بدانیم .مورخ
شایسته است قدرت کشف اخبار جعلی و موضوع و دروغ و تزو یر و ترریف را از راست و
صریح داشته باشد تا بتواند اخبار را تنقیح کند .الزمه این شرط مهم نیاز به عل وم کم ک
کار در تاریخنگاری است .شناخت و ربت تاریخ و سیره اهل بیت ،ای ن کنش گران ار ر
ه ار نیاز به آهاهی مورخ به اوض اع سیاس ی ،اجتم اعی ،اقتص ادی و فک ری و فرهنگ ی
حی ات و زمانه آنان دارد .مورخ برای هردآوری و نقد منابی ،تدو ین و ترلیل و تفس یرتاریخ
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نیازمند دانشهای هوناهونی از آن جمله :تفس یر،
علم اذردیث ،شناخت ادیان و فرق و م اه  ،ادبیات و زب انشناس ی و ذغ ت ،جامع ه-
شناسی ،جغرافیا ،مساهل اقتصاد ،باستانشناسی و شناخت آرار تاریخی ،سکهها و کتیب ه-
ها ،علوم سیاسی ،خطشناسی و اسناد و مخطوطات هست تا قدرت کشف اخبار جعل ی،
دروغ و موضوع و متع ارض و تزو ی ر و ترری فه ای ت اریخی ک ه مخاذف ان و غاذی ان و
متعص ها وارد تاریخ کردند آهاهی داشته باشد.
در این مقاذه با روش توصیفی و ترلیلی به آسی شناسی عدم کاربرد علوم کمک ک ار
در تاریخنگاری سیره و تاریخ اهل بیت خواهد پرداخت و ضرورت این دانشها بر ث
و بررسی خواهد شد .سؤال مقاذه آنست که آیا برای نگارش ت اریخ و س یره اه ل بی ت
مورخ نیازمند دانشهای کمک کار میباشد؟
در پژوهشهای تاریخ وسیره اه ل بی ت آه اهی کل ی ی ك م ورخ از دان ش عل م
اذردیث رجال و درایه برای بازشناسی سند و متن روایات ،علم ادیان و ف رق و م اه و
جامعهشناسی تاریخی عصر اهمه برای شناخت انواع جری انه ای فک ری و فرهنگ ی و
ساختار جوامی و نژادها و قومیتها و مساهل م ردمشناس ی ،نهاده ا و طبق ات اجتم اعی
بسیار اهمیت دارد .دانش جغرافیا برای شناسایی مریط طبیعی ،اقلیم و جغرافیای انس انی
شهرهای حیاز ،عراق و ایران و ...ضرورت دارد تا مورخ بتواند به مس اهل مک ان در پ یش
روی اهمه شناخت پیدا کند .از علم سیاست برای آهاهی از س اختار ق درت خالف ت،
حاکمیت و انواع ن امهای سیاسی و نهادها ،روابط بین اذمللی دوذتها نیاز مند است .از

75

ادبیات و فقهاذغه برای آهاهی از سبكهای ادبی و شیوه نگارش ت اریخ و ک اربرد ذغ ت در
هر عصری سود برد .روشن است که مورخ برای برخی عناو ین پژوهشی باید از دانشهای
ا
خاصی سود برد؛ مبال وقتی مورخ تاریخ اقتصادی و ماذی عصر یکی از اهمه را بررس ی
می کند الزم است از مباحث علم اقتصاد شامل رروت و سرمایه ،توزیی ،مص رف و رش د
اقتصادی آهاهی داشته باشد و با اوضاع ماذیه دستگاه خالفت ام وی ی ا عباس ی ،اوض اع
اقتصادی شهرها و راههای داراالسالم و مبانی فقه اقتصادی اسالم خمس و صدقات ،رب ا،
قرض اذرسنه ،عداذت در خرید و فروش و قاهده الضر و الضرار آهاهی داشته باشد و هرنه
در پژوهشهای خود به یک پژوهش علمی قابل قبول میامی علمی و کامل دست نخواهد
یافت .به همین سب بسیاری از ترقیقات و مقاالت در ای ران معاص ر از دامن ه علم ی و
غنی ترقیقی قابل قبول میامی جهانی برخوردار نیستند.
واژگ ن یدی  :علوم کمککار ،تاریخ نگاری ،سیره ،تاریخ ،اهل بیت
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آسیبشناسی مطالعات تمدنی در تاریخ اهل بیت
اصغر منتظرالقائم

1

شبنم السادات هاشمی فشارکی

2

montazer5337@yahoo.com
 . 1استاد گروه تاريخ دانشگاه اصفهان
sh.hashemifesharaki@yahoo.c
 .2دانشجوی دکتری تاريخ اسالم دانشگاه اصفهان.
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تمدنسازی عبارت است از برنامههای راهب ردی ب رای ن امس ازی سیاس ی ،اجتم اعی،
فرهنگی و اقتصادی برای بنیان مدنیت نوین .ما در ط ول ت اریخ ش اهد ایی اد تم دن ب ه
وسیله پیامبران و سالطین و ملل هوناهون هستیم .سر آغاز اییاد تمدن اسالمی را از زم ان
رسول خدا و مبانی آن از ق رآن و ش یوه تم دنی انبی ای اذه ی و دی دهاهه ا و س یره آن
حضرت و در ادامه در وجود مقدس اهل بیت مشاهده میکنیم؛ وذی بعضی از مرققان
منکر وجود دیدهاهها و اندیشههای تمدنس از اه ل بی ت هس تند و نگ اه سیس تماتیک
مدنی به حیات اهل بیت نداشتهاند .در حاذی که با بررس ی جامع ه آن زم ان ب رای م ا
واضح و آشکار میشود که اه ل بی ت در جنب هه ای سیاس ی ،اجتم اعی ،فرهنگ ی و
اقتصادی برنامههای راهبردی و چشمانداز روشنی برای ساخت جامعه و مبانی تمدن س از
اراهه دادهاند .نگاهی به اندیشه امام علی در نهج البالغه به خوبی روشن میسازد که آن
حضرت مبانی تمدنسازی در قاذ امتسازی و ن امسازی سیاسی ،فرهنگی ،اجتم اعی
و اقتصادی را بیان کردهاند .در این پژوهش که با روش توصیفی و ترلیلی میشود به دنبال
آن هستیم که به بررسی آسی شناسی دیدهاه اندیشمندانی باشیم که به حیات اهل بیت
ن ر تمدنی ندارند .بر اساس یافتههای این پژوهش به این نتییه م یرس یم ک ه بعض ی از
مورخان و صاح ن ران نگاه سیستماتیک ن امسازی برای تمدنسازی و به اندیشه تمدن-
ساز اهلبیت نداشتهاند.
واژگ ن یدی  :تمدن ،آسی شناسی ،اهل بیت ،سیستماتیک.

77

آسیبشناسی پژوهشهای تاریخی پیرامون حضرت علی
(مطالعه موردی :مقاالت علمی -پژوهشی منتشر شده در
سالهای  0531-0533ش)
لیال نجفیان رضوی
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1

در دورح معاصر مطاذعه پیرامون شخصیت و سیره حضرت عل ی از جمل ه موض وعات
اصلی پژوهشهای صورت هرفته در حوزح تاریخ بهویژه تاریخ اهل بیت بوده است و به
دذیل ج ابیت این حوزه پژوهشگران ب ا تخص صهای هون اهون ب ه آن وارد ش دهاند .ب ا
مطاذعه و مداقه در این پژوهشها برخی آسی ها و کاستیها بهویژه از من ر روشی در آنها
قابل شناسایی است .با توجه به اهمیت موضوع یاد شده میتوان ب ا شناس ایی و اس تخراج
این کاستیها در چارچوب شاخصهای معین ،ترس یم نموداره ای کم ی و ترلی له ای
آماری به بهبود عملکرد و انیام پژوهشهای دقیا و روشمند در این مس یر کمکک رد .در
همین راستا در پژوهش حاضر تالش شده تا به این پرسش ک ه در پ ژوهشه ای ت اریخی
پیرامون ابعاد مختلف زندهی امام عل ی ،تخص ص مؤذ ف ت ا چ ه می زان ب ر پایبن دی
پژوهشگر به روش ترقیا در تاریخ تیریره ار بوده است ،پاسخ داده ش ود .از آنی ا ک ه در
حوزه پژوهش های تاریخی استفاده از منابی دست اول و معتبر و نیز به دور بودن مؤذ ف از
پیش فرضهای لهنی در ترقیا دو امر مهم به شمار میرود ،میزان پایبندی مؤذفان به این
دو شاخص ،به تفکیک تخصص تاریخی و غیرتاریخی مورد مقایسه قرار هرفته است.
نتییۀ این پژوهش توصیفی -ترلیلی ،با بهرههی ری از ظرفی ته ای ترلی ل آم اری،
حاکی از آن است که در میان مقاالت علمی-پژوهشی که در فاصلۀ سالهای  20-20در
میالت مورد تییید ح وزه و وزارت عل وم ،درخص وص حض رت عل ی ب ا رویک ردی
تاریخی منتشر شدهاند ،درصد قابل توجهی از مؤذفینی که تخصصهای تاریخی داشتهاند
در رعایت دو اصل به کارهیری منابی معتبر دست اول و نداشتن پیش فرضهای لهن ی در
ِ
پژوهش ،نسبت به پژوهشگران دارای تخصص دیگ ر ،موف ات ر ب ودهان د و از ای ن من ر
مقاالت آنان از اعتبار تاریخی بیشتری برخوردار است.
واژگ ن یدی  :حضرت عل ی ،مق االت علم ی -پژوهش ی ،پ ژوهش ت اریخی،
آسی شناسی روش پژوهش.
 .1استاديار گروه تاريخ دانشگاه فردوسی مشهد.

najafian@um.ac.ir

نقدوبررسی دیدگاه محمد عابد الجابری در آیات امامت و

وصایت در تفسیر فهم القرآن الحکیم

یوسف نجفی

1

محم رض ح جی اسم عیدی

2

محمدباقر خزائیلی

3

امامت یکی از اصول اعتقادی شیعه است که مستند به آیات و روایات بیشماری اس ت .از
دید شیعه آیات مباهله ،مودت ،والیت ،تطهیر ،اکمال و تبلیغ در قرآن ک ریم ب ه ص راحت
بیانگر موضوع امامت و جانشینی رسول خدا میباشد ک ه از س وی برخ ی از علم ای
اهل سنت مورد انکار هرفته است .در این مقاذه که به شیوه توصیفی – ترلیلی سامان یافته؛
دیدهاههای مرمد عابد اذیابری درب اره موض وع امام ت و وص ایت تفسییر فهیم القیرآن
الحتیم با بررسی آیات با مروریت موضوع امامت وصایت فوق مورد پژوهش قرار هرفت ه
ا
است .نتایج ترقیا نشان میدهد که اوال جابری موضوع امامت را بیاساس دانسته اس ت
ا
و رانیا در تفسیر این هروه از آیات دچار تناقضاتی است که با اصول و مبانی او در تع ارض
است.
واژگ ن یدی  :تفسیر فهم القرآن الحتیم ،آیات امامت و وصایت ،مرمد اذیابری.
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.1دکترای علوم قرآن و حديﺚ اصفهان و مدرس دانشگاه.
 .2استاد گروه علوم قرآن و حديﺚ دانشگاه اصفهان.
.3دکترای تاريخ و مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان.

irannajafi17@yahoo.com
m.hajis1@yahoo.com
m.khazaili@yahoo.com
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تحلیل انتقادی اعجاز قرآن از نگاه محمد عابد الجابری
یوسف نجفی

1

محمدباقر خزائیلی

2

دوران معاصر ،دورانی است که پژوهشهران قرآنی سعی کردهاند ،با روشهای جدی د ب ا
متن قرآن مواجهه شده و برداشتهای خود را اراهه دهند .در این می ان برخ ی از پ ژوهش
هران ،تالش کردهاند در عین خوانش جدی د از م تن ق رآن ،از روشه ای س نتی در س یره
قرآنپژوهشی مسلمان استفاده کنند .مرمد عابداذیابری از جمله نواندیشان عرب اس ت
که سعی کرده از چنین روشی در قرآنپژوهشی خ ود اس تفاده کن د .در می ان دی دهاههای
جابری ،اعیاز از جایگاه خاصی برخوردار است ،چرا که برث اعیاز ،از مباحث مربوط
به پ یرش نبوت و وحی است .جابری در دو کتاب «المدخل الی القرآن التریم» و «فهم
القرآن الحتیم :البفسیر الواضح حسب النزول» مباحث قرآنی خود را مطرق کرده اس ت.
از ن ر جابری قرآن تنها معیزه پیامبر است .برخی از وجوه اعیاز ،مانند اعیاز قرآن
به آورنده آن از سوی جابری نفی شده است و همچن ین ج ابری معتق د اس ت ک ه س ایر
معیزات پیامبر ساخته و پرداخته لهن راویان است .از جمله اشکاالت مهم ج ابری،
عدول از روش علمی خود در فهم آیات و نیز فهم روایات است.
واژگ ن یدی  :مرمد عابد اذیابری ،اعیاز ق رآن ،معی زات اقتراح ی ،پی امبر،
امی
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 .1دکتری علوم قرآن و حديﺚ اصفهان و مدرس دانشگاه irannajafi17@yahoo.com
 .2دکتری تاريخ و مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان m.khazaili@yahoo.com

سیره پژوهی در دام ثبات گفتمانی؛ نگاه انتقادی به
پیشفرضهای مذهبی
سید علیرضا واسعی

1

a.vasei@isca.ac.ir
 .1دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
. 2برای گفتمان تعريف های بسياری شده و مراد از آن در اين نوشتار ،فضای فیرری يرا فرهنگری حراکم برر
انديشه و عمل مردم در يک جامعه و در يک دوره تاريخی است که جهت گيری های کنشری آنران،
معطوف به آن شیل توصيف ،تفسير يا تايين می شود.
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سیره پژوهی چه در معنای عام آن ک ه ش رق ح ال نویس ی و پ رداختن ب ه زن دهی پیش وایان
معصوم باشد و چه در معنای خاص آن ،یعنی سنت پژوهی و مطاذع ه وج ه دین ی ک نش
آنان ،در سالهای اخیر فضای هستردهای را به خود اختصاص داده و توجه نویسندهان زی ادی
را به خود جل کرده است .همه آنان که در این حوزه پای نهاده یا می نهن د ،در پ ی آنن د ت ا
طرحی نو ب رای زن دهی ف ردی و اجتم اعی ،و اذگ ویی ب رای زیس ت برت ر مس لمانی اراه ه
دهند،؛ اما واقعیتهای موجود حاکی از آن است که نه تنه ا آن چ ه طراح ی ش ده نتوانس ته
چنین ارره اریای در حیات مسلمانان ،حتی شیعیان داشته باش د ،بلک ه ب هعن وان یک ی از
ا
نگرههای نیز دیده نشده است ،طبعا این پرسش کانونی لهن آدمی را به خود مشغول میسازد
که مهمترین آسی های سیره پژوهی در مقام عرضه اذگو چه بوده و چرا نتوانس ته در لهنی ت
مردم جایابی چشمگیری داشته باشد؟ مقاذه به روش فرانگر عقالنی و ترلیل مض مون ،و ب ا
این فرضیه که «فروافتادن سیره پژوهی در دام ربات هفتمانی 2دچار انرراف علمی شده» ،می
کوشد تا با شناسایی مهمترین هفتمان حاکم بر چنین مطاذعاتی ،طرحی برای آسی زدایی آن
عرضه نماید .این دست از مطاذعات که در حوزه فلسفه سیره پژوه ی ق رار دارد ،کمت ر م ورد
عنایت مرققان واقی شده ،از این رو کاری بدیی و نوآورانه به شمار است.
رهاورد مقاذه آن است که سه اصل پیشینی به مبابه هفتمان شیعی ی ا اهم ه ب ر لهنی ت
ا
سیره پژوهان حاکم بوده و عمال فهم ،تبیین و عرضه درست سیره را با مش کل مواج ه س اخته
است؛ اصل عدم شایستگی همه خلفا و امیرانی ک ه در ط ی ادوار مختل ف حی ات اهم ه ب ر
سرکار بوده و حکم راندهاند ،دیگر اصل انر راف اکبری ت م ردم جامع ه ک ه ب ا ب اور ش یعه
همسویی نداشتهاند و سه دیگر اصل ناسازهاری و ناهمراهی ح داکبری پیش وایان ب ا آن ان در
عرصه ن ر و عمل .سیره پژوهی با چنین انگارهای /رابتانگ اری هفتم انی در ه رداب پ یش
داورانهای فرو غلطیده که ترسیم اذگوی قابل پیروی را با مشکل مواجه کرده است.
واژگ ن یدی  :سیره پژوهی ،دام هفتمانی ،ترلیل مضمون ،پیشوایان معصوم ،اذگوی
برین ،آسی زدایی
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سید علیرضا واسعی
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مطاذعات معطوف به سیره اهل بیت ،به دذیل نیازهای جدی جامعه امروز ای ران ش یعی
از یک سو و اقتضاهات آموزشی پدید آمده در حوزههای علمیه از دیگر سو ،بیش از ه شته
مورد توجه پژوهشیان قرار هرفته است .بسامد آر اری ک ه در قاذ ه ای مختل ف کت اب،
مقاذه ،همایش و نشست علمی شکل هرفته و میهیرد ،هواه روشنی بر این مدعاست ،ام ا
با همه ینها  ،مرصوالت به دست آمده کمتر در میامی علمی دانشگاهی و حتی حوزوی،
مورد استناد واقی شده و در تدابیر و طراحیها به کار بسته میشود .متخصصان حوزهه ای
علوم انسانی /فرهنگی ،در تبیین دیدهاههای خود ،بیش از هر چیز به دادههای متخصصان
غربی توجه میکنند و با همه اصرار و شعاری که از سوی مبلغان م هبی بر استغنای س یره
میرود ،شاید نتوان هواه قابل دفاعی برای آن در حوزههای دانش ی ،ب رای تبی ین ،تفس یر و
حتی توصیف قضایای مرتبط پیدا کرد .به بیان دیگر ،همه مطاذعات و بروندادها ،در سطح
فعاذیتهای تبلیغی و متناس با مخاطبان عمومی ارزیابی میشوند و چ ه بس ا ب هعن وان
یافتهای بازدارنده در دستگاه فکر علمی جای میهیرد .به زعم این نوشتار ،مهمترین علت
آن ،بی توجهی یا کم توجهی به ارزش س یره و چگ ونگی به رههی ری از آن اس ت .مقاذ ه
حاضر با این فرضیه که نبود یا فقر ن ریه در مطاذعات سیرهای موج وارد نش دن آنه ا در
حوزه های دانشی شده ،به روش ترلیل مضمون و با رویکرد انتقادی به این پرسش کانونی
پاسخ می دهد که برای کارآمدسازی سیره در عرصه معرفتی /دانشی از چ ه اذگ ویی بای د
پیروی کرد؟ بر این اساس مهمترین دستاورد مقاذه آن است که سیره پژوهی وقتی ب ر پای ه
اذگوهای علمی /ن ری ه /تئوری ،توصیف ،تفسیر و تبی ین ه ردد ،از اعتب ار الزم برخ وردار
میشود.
واژگ ن یدی  :فقر تئوری ،سیره اهمه ،سیره پژوهی ،رویکرد انتقادی ،ن ریه پردازی

 .1دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

a.vasei@isca.ac.ir

تبیین تاریخی فرصت یا آسیب در پژوهش تاریخ معصومان
محمدرضا هدایتپناه

1

 . 1دانشيار گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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شاید نتوان مورخ و تاریخنگ اری را یاف ت ک ه از میموع ه باوره ای اعتق ادی و م هبی
خاصی بهره مند نباشد .این مطل که توذید باورهای کالمی و اعتقادی مق دم ب ر ح وادث
تاریخیاند یا باذعکس نمی توان درباره همه موارد یکسان ن ر دا؛ اما نکته مهم در موض وع
تاریخنگاری اینکه چگونه میتوان از مورخ و پژوهشگر تاریخ خواس ت ت ا ب دون در ن ر
هرفتن باورهای م هبی خود و رویکرد اعتقادی و به اص طالق ب ی طرف ی و ب دون پ یش-
فرض های خود ،تاریخنگ اری و ی ا ب رای کش ف حقیق ت ،پ ژوهش در ت اریخ ،نمای د و
حوادث تاریخی را همان هونه که بوده ربت و تبیین کند؛ نه آن طوری که باورهای اعتقادی و
م هبی او میل دا رند .بدیهی است که تبیین ح وادث نی ز براس اس آنچ ه ب اور اعتق ادی و
م هبی حکم میکند با آنچه میخواهید با واقی منطبا باشد تفاوتهای ف راوان ب ه دنب ال
ا
دارد .چنین خواستهای که اساسا تعارض تاریخ با عقیده را در پی خواهد داشت چگونه ب ا
ا
«علمیت در تاریخ» قابل جمی است و اساسا «علمیت» تابی چیس ت؟ ب ا چن ین نگ اهی
میتوان هفت معضل پیچیده «تاریخ در خدمت عقیده» و یا «بیطرفی در تاریخ» چاذشی
است که همواره مورد هفتگو بوده است و به ن ر میرسد چارچوب علم ی ب رای آن هن وز
ا
چندان تبیین نشده و یا در عمل غاذبا شاهدیم که هوی ا باوره ای م هبی ب ه مباب ه اس ناد
باالدستی به هونهای است که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد و از این ساختار خارج شد.
از این روست که هر هروهی بر اساس ظن خود دیگری را به جانبداری و تعص در تاریخ
متهم میکند و تاریخنویسی و پژوهش یکدیگر را به نوعی «تاریخسازی» معرفی میکند.
با توجه به این موضوع اه ر بخ واهیم ب ا رویک رد و روش ت اریخی موض وع و حادر ه
تاریخی را تبیین کنیم آیا حوزه باورهای م هبی برای دستیابی به این تبیین به مبابه فرصت
می تواند باشد یا مانی؟ به عبارت دیگر چنانچه تبی ین ت اریخی ،باوره ای اعتق ادی را ب ه
چاذش بکشد آیا باید از این تبیین که به دنبال خود باور تاریخی مخ اذف ب ا ب اور م هبی
خواهد داشت دست شست وآن را مرکوم و تخطئه و رها کرد (آسی زا) یا در باور م هبی
اییاد تردید کرد و آن تبیین را راهگشا برای اییاد فضای جدیدتری در پژوهش تاریخ تلقی
کرد(فرصت زا)؟ یا راه سومی که عبارت از احترام به هر دو رویک رد و تبی ین باش د ،بای د
اتخاد کرد؟ اذبته این راه سوم چندان آسان نیست و ذوازمی را به دنبال دارد که از جمله ای ن
که یک نفر در عین اینکه دارای باورهای م هبی شیعه و یا س نی اس ت ،احتم ال اینک ه از
ن رهاه تبیین تاریخی دارای باور تاریخی مخاذف تبدیل ش ود خواه د ب ود؛ در ح اذی ک ه
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هویت هر شخصی داهر مدار میموعهای به هم پیوسته و همسو از باورهاس ت ک ه تض اد
درونی را بر نمی تابد .این نوشتار در پی آن است تا نشان دهد چگونه نبیین ت اریخی م ی-
تواند فرصت و یا آسی در راه پژوهش در تاریخ معصومان باشد باشد.
واژگ ن یدی  :تبیین تاریخی  ،تبیین کالمی ،ت اریخ در خ دمت عقی ده ،ب ی طرف ی
تاریخی ،آسی شناسی پژوهشهای تاریخ معصومان
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اثر غیبة االمام المنتظر علی علماء الشیعة اإلمامیة وتدوین
ارثهم العلمي
عمار عبودي نصار

1

 .1کلية اآلداب جامعة الیوفة  ،عراق.

مجموعه چکیده
کنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر

أررت حاذة اذوفاة اذمفاجئة ذإلمام اذرسن بن علي اذعسکري سنة (0۴3ه ) ,اذی ظهور
اذتفرقة واذخالفات في اذمیتمی اذشیعي في اذعراق ,رم تال لذك غیبة اإلم ام اذب اني عش ر
اذریة اذمنت ر ,فکانت ه ه اذفترة من أصع اذفترات اذتي مرت علی اذشیعة األمامیة,
إل أدت اذی انسالخ جماعات ,ومن رم تکتلها في فرق بلغ عددها أربی عشرة فرق ة ,او کم ا
لکرها اذمسعودي وزاد علیها بقوذه" :افترقت اذی عشرین فرقة" .أصاب اذشك واالض طراب
ا
بعض اذشیعة بعد غیبة اإلمام اذمهدي ,بل راق بعضهم ینکر وجود وذدا ذالمام اذرس ن
اذعسکري , وأشار اذنعماني اذی لذك ":ومن اذ ي ال ییبه ذه کبیر من اذخلا وال یصدقون
بیمره ،وال یؤ منون بوجوده" ,کما ادی لذك اذشك اذی یرتد بعض من إتباع االمامیة ویلترقوا
باذم اه اذشیعیة االخری ,اذ ین اخ وا یعملون علی استماذتهم.
ا
فضال عن لذك فقد شکل ادعاء جعفر اذک اب اإلمامة إحدی اذمشاکل اذتي واجه ت
ا
اذشیعة األمامیة وعلماهها في ه ه اذرقبة ,فمن جهة ان ه ش کل خط را عل ی حی اة اإلم ام
ا
اذمهدي بتوجیه اذسلطة اذی أماکن أقامته ,سعیا منه ذلتخلص من اإلمام( ,)0وم ن جه ة
أخری قد ادعی انه اإلمام بعد أخیه اإلمام اذرسن اذعسکري ,وعندما فشل في اذتقرب م ن
اذشیعة األمامیة وإغراههم باذمال ,وکسبهم اذی جانبه ,وفقدان األمل ف ي إقن اعهم بإمامت ه,
عمل علی اخ اذترکة اإلمام وحبس جواریه واعتقال حالهله ,وشنی علی أصرابه بانت ارهم
وذده ,فیری علیهم بسببه کل ع یمة من اعتقال وحبس وتهدید ,فمال اذیه اذکبیر من إتب اع
(االفطریة) واعترفوا بإمامته ,ومنهم متکلم اذکوفة (علي بن اذط احي اذخ زاز) اذ ي ک ان
ا
رهیسا ذه ه اذدعوی في اذکوفة,وک ذك اذفقیه اذکوفي (علي بن اذرسن بن فض ال) ,فض ال
عن بعض ممن اتبی اإلمام اذرسن اذعسکري رم رفضوا إمامته تر ت لریع ة ان اإلم ام
ا
ذیس ذه وذد ,فیورد اذصدوق لذك قاهال" ق بض أب و مرم د وتفرق ت اذش یعة وأنص اره،
فمنهم من انتمی إذی جعفر ,ومنهم من تاه ,ومنهم من شك ,ومنهم من وقف عل ی تری ره،
ومنهم من ربت علی دینه بتوفیا اذله عز وجل ".
وفي مقابل کان من اذشیعة االمامیة وعلماهها من هو رابت اذقدم ف ي ه ا االمتر ان,
قوي اإلیمان ,ذم تؤرر فیه عواصف اذفتن ,وکان اعتقاده بم ه االمامیة ع ن درای ة وعل م,
فقیل فیهم ":وذ م یبقی اال اذقلیل اذنزر اذ ین ربتوا علی دین اذله وتمس کوا برب ل اذل ه وذ م
یریدوا عن صراط اذله اذمستقیم".
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انتقادات الباحثین المحدثین لسیاسة اإلمام علي
في الجانبین اإلداري والمالي
عالء کامل صالح العیساوي
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وجهت ذخالفة اإلمام علي اذعدید من االنتق ادات س واء ک ان لذ ك م ن قب ل بع ض
اذمؤرخین اذقدامی أو اذمردرین وهم في لذك یهدفون إذی تیکید فش له وان ه غی ر مؤه ل
ذمنص اذخالفة ،وذعل أشد االنتقادات اذتي وجهت إذی ه کان ت بش ین أجراءت ه اإلداری ة
واذماذیة ،وعند تتبی بدایات بروز تلك االنتقادات ی هر أنها کانت مبکرة حیث تزامنت م ی
بروز مسیذة اذخالفة بعد وفاة اذرسول بما یشیر إذی مراوذة اذتقلی ل م ن ش ین اإلم ام
علي وقدراته في توذي اذخالفة واذطعن في أحقیته باذخالفة ووصایة اذرسول ذه م ن
بعده ،وقد تیلت تلك االنتقادات بشکل واضح أبان خالفة عمر بن اذخطاب حینما رشره
ضمن اذستة من أهل اذشوری الختیار احدهم خلیفة م ن بع ده ،فیش اع عم ر آن اك ب ین
اإلمام کان به دعابة ،وه ا یقدق في قابلیاته وقدراته علی توذي اذخالفة ،إل روی أن عمر
قال البن عباس ..(( :انه واذله ال یصلح ذه ا األمر یابن عباس إال اذق وي ف ي غی ر عن ف،
واذلین من غیر ضعف .))..وأکد أن اإلمام ال یصلح ذها ألنه علی ح د قوذ ه (( ..ام ر
فیه دعابة)) ،واذدعابة کما لکر ابن من ور هي اذلع وقد دع فهو دع اب ذع اب ،وذق د
اخ لذك أعداهه وکینه نص مقدس .فال مشکلة ف ي أن یک ون اذر اکم لوي وج ه س مح
ا
ومستبشر می اذناس ،ال کما کان عمر ف ا غلی ا في تصرفاته ،بل أن اذقران اذکریم یخاط
ا
اذرسول بقوذه تعاذی(( :وذو کنت فض ا غل یظ اذقل النفض وا م ن حوذ ك)) ،وک ان
اذرسول کما لکر کانت فیه دعابة ،فاذدعابة اذموجودة عند اذرسول وعند اإلمام
ذم تکن کما وصف ها أعداههما ،وإنما هي بشر و طالقة می أفراد اذمیتمی واذتقرب م نهم
ال أن تکون شغله اذشاغل.
ومی شدة اذصراع اذسیاسي في عهد اإلمام علي ومراوالت خصومه في اذنیل من ه
بشتی اذطرق وإظهار مطامعهم في اذخالفة ،تزایدت حده االنتق ادات حت ی أنه ا ش ملت
یکتف خصومه في اذتمرد واذعصیان واذترریض علیهما
اذطعن باذعدید من إصالحاته ،فلم
ِ
کما أنهم ذم یکتفوا برمل اذسالق وخوض اذقتال ذإلطاحة به واالس تروال عل ی اذخالف ة
ا
واذتآمر علی حیاته فینهم شنوا حربا إعالمیة طوال مدة خالفته واستمرت إذ ی یومن ا ه ا،
 .1جامعة الاصرة ر کلية اآلداب ر قسم التاريخ .عراق

dr.alaa1974@yahoo.com
alaasalh1974@gmail.com
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فاألمویون بعد أن توذوا اذخالفة عملوا جاهدین من اج ل تزیی ف اذرق اها وتش ویه س یرة
اإلمام وما قام به من إصالحات واذطع ن بسیاس ته ووص فه باذض عف وع دم اذرنک ة
واذمقدرة وان معاویة کان أجدر منه في اذسیاسة واإلدارة وان اإلمام علي ذم یک ن أکب ر
من رجل زهد وحرب بینما وصف معاویة بینه رجل سیاسة وإدارة ناجح .فاإلم ام عل ي
ذم یکن اقل سیاسة من معاویة فقد لکر ابن أبي اذردید اذمعتزذي أن اإلم ام عل ي ک ان
((ال یستعمل في حربه إال ما وافا اذکتاب واذسنة ،وکان معاویة یستعمل خ الف اذکت اب
واذسنة؛ کما یستعمل اذکت اب واذس نة ،ویس تعمل جمی ی اذمکای د ،حالله ا وحرامه ا.
ا
فعلي کان ملیما باذورع عن جمیی اذقول إال ما هو ذله عز وجل رض ا ،وممن وع اذ دین
من کل بطش إال ما هو ذله رضا ،وال یری اذرضا إال فیما یرضاه اذله ویربه ،وال یری اذرض ا
إال فیما دل علیه اذکتاب واذسنة ،دون ما یعول علی ه أص راب اذ دهاء واذنک راء واذمکای د
واآلراء ،فلما أبصرت اذعوام کبرة نوادر معاویة في اذمکاید ،وکبرة غراهب ه ف ي اذخ داع وم ا
اتفا ذه وتهیی علی یده ،وذم یرد لذك من علي ،ظنوا بقصر عقوذهم ،وقل ة عل ومهم – أن
لذك من رجران عند معاویة ونقصان عند علي.)
وزاد اذعباسیون علی ما قام به األمویون في اذطعن باإلمام بشکل خاص وآل بی ت
اذنبوة من اذعلویین بشکل عام من منطلا أرب ات أحقی تهم باذخالف ة ،وال ش ك أنه م
جندوا اذرواة علی تدوین لذك في مرویاتهم اذت ي وص لت إذین ا حی ث تص در ع دد م ن
اذمخاذفین ذلعلویین واذمناوهین ذهم ذلقیام به ه اذمهمة.
َ
وذم یقف األم ر عن د ه ا اذرد فقد اس تند بعض اذباحبین اذمر درین م ن
اذعرب واذمستش رقین عل ی أراء اذق دامی دون ت دقیا أو تمر یص واس تمروا ف ي توجی ه
االنتقادات ذإلمام علي ،وفي اذوقت لاته تصدر عدد غیر قلیل من اذب احبین اذمر درین
في رد تلك االنتقادات باذرجوع إذ ی منابیه ا وتعریض ها ذلبر ث واالستقص اء اذ اهري
واذباطني.
وخالل ه ا اذبرث سوف نقتصر في اإلشارة إذی أهم االنتقادات اذتي وجهها اذباحبون
اذمردرون ذإلمام علي بشین سیاسته اإلداریة واذماذیة ،عل ی اذ رغم م ن اإلص الحات
اذراهعة اذتي أجراها اإلمام وسیره علی نهج اذرسول اذکریم ومراوذة اذرد علیها.
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جهود الشیخ البالغي في رد تحریف الجمعیات التبشیریة
لتاریخ االنبیاء وسیرة النبي واله
عامر عبد زید
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إنه ال یمکن تصور إفساد أو خسران أو عبث کما فعل اذغرب برا اذمنطقة اإلس المیة م ن
حیث اذتراث وواقی .فان اذ ي یعملون من اجل مقاومة ه ا اذتضلیل اذ ي جاء به اذغ رب
سواء علی صعید اذعسکري أو علی اذصعید اذدراسات اذتي ج اء به ا االستش راق أو تل ك
اذتي جاء بها حرکات اذتبشیر اذتي شمت حمالت عدوانیه ضد اإلسالم؛ ذکن جمیی تل ك
اذوساهل ال تستطیی أن تیعل اذمسلمون یریدون عن إیمانهم بعقیدتهم وهم یعیدون قراءة
ترارهم ویصنعون اذتقدم واإلبداع واذخیر و اذیمال.
من بین تلك اذیهود اذخیرة اذتي قامت بیهد طی ومبارك في اذ دفاع ع ن اإلس الم
ونبیه األکرم کانت جه ود اذش یخ اذبالغ ي اذ ي ب ل جه وده اذمبارک ة ف ي اذ رد عل ی
اذهیمات اذ اذمة اذتي قام بها رموز اذتبشیر ضد اإلسالم.
فان اذمعارف أو اذعلوم أو اذبقافات أو األفکار أو اذرضارات أو اذمیتمعات أو اذری اة
ذن تسعد أو تتقدم أو تکبر أو تقوی أو تفرع؛ إال بتعلیم من هم عل ی ش اکلة اذبالغ ي م ن
اذعلم واذفك واإلیمان .فقد جاءت تلك اذهمة في اذتصدي إذی تلك اذرملة اذ اذمة اذت ي
ا
شنها اآلخرون وخصوصا في حق اذتبشیر إل کانت مهمة کبیرة وصعبة ،وهو یفن د وی رد
تلك األفکار اذتبشیریة اذتي فیها من اذفیاجة واذقبح واذضالذة واذسفه اذتي دونها رجال
من فاقدون ذلموهبة و اذمصداقیة واذعداذة واذر یة وهم یسقطون عل ی اإلس الم أوص افهم
وترلیالتهم غیر اذدقیقة واذمشوه باإلحکام اذمسبقة واذصور اذنمطیة.
وه ا ما نراول اذتطرق اذیه في ه ا اذبرث اذ ي توزع علی اذمباحث االتیة:
ّ
اذعداهیة من اذنبي مرمد
اذمبرث األول :موقف اذمواقف
إن تطرق اذشیخ اذبالغي في حیاجه اذدفاعي عن اإلس الم وع ن اذنب ي مرم د،
ّ
اذمسیریة واإلسالم وهو خالف یمک ن إن نبر ث
کان باذرقیقة یدرك اذخالف اذکبیر بین
عن أصو ِذه وهي متنوع ة؛ ذک ن مم ا یی تقری ره ابت داء أن ن رة اذع اذم اذغرب ي ذنبین ا
مرمد ذیست علی نسا واحد؛ فمنهم اذمنصف ..ومنهم اذیاهل ..ومنهم اذمغرض..
()1
ومنهم اإلقصاهي اذراقد.
ا
أوال اذموقف اذعداهي من اذنبي مرمد
 1نايل غزال ،نیرة العالم الغربي للناي محمد،
https://www.hespress.com/opinions/63578.html

ا
رانیا موقف اذشیخ اذبالغي من ه ه اذمواقف اذمعادة "
اذمبرث اذباني
اذوحدة واذتبلیث
في ّ
اذبدایة البد من توطید اذمعنی ذمفهوم عقیدة اذتبلیث إل اذنقد ذه ا اذمفه وم ذ یس
من جان اذمسلمین فرس بل من داخل اذفکر اذغربي عامة إل ی هر ذنا أن ه ا اذمفه وم
ا
کان مرل اختالف في اذمیتمی اذمسیري خصوصا (اذمسیح وجرجي ساهل) ،فه و یق ال
ا
عادة انه من اصطناع اذتالمی وهو أمر یبدو مرل شك برس ما سوف ی ه ر فیم ا بع د؛
ا ا
ذکن ذو حاوذنا أن نبدأ باذتالمی سوف نیدهم مختلفین اختالفا کبیرا؛ فقد ظهر ذنا أن هناك
تالمی ال یؤمنون به ه اذعقیدة؛ ألنه م یی دون اذت وراة تش دد اذعقوب ة عل ی اذمخ اذفین
ا
ذمنهیها اذتوحیدي وتیعل من حد اذرجم هو اذعقاب "و إلا أغواك سرا أخوك ابن أم ك أو
ا
ا
ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك اذ ي مبل نفسك قاهال ن ه ونعبد آذهة أخری
ذم تعرفها أنت وال آبا ك .من آذهة اذشعوب اذ ین حوذك اذقریبین منك أو اذبعی دین عن ك
من أقصاء األرض إذی أقصاهها .فال ترض منه وال تسمی ذه وال تشفا عینك علیه وال ترق ذه
ا
وال تستره ...بل قتال تقتله ..ترجمه باذریارة حتی یموت""()1
ا
وبعد تیصیلنا ذه ا اذمفهوم نیده ضروریا من أجل اذدخول في ه ا اذمطل إل نر ن
ا
نقف عند اذموقف اذریاجي بین اذشیخ اذبالغي ومن یقول باذتبلیث وخصوصا (اذمس یح
ّ
اذطرفیة .وقد توزع اذیدال علی اذنقاط اذتي تبدأ
وجرجي ساهل) ،وسوف نستعرض مواقف
ّ
من  1وتنتهي  2وفیهایتم اذردیث عن رناهیة (اذتوحید واذتبلیث).
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المؤتمر الدولي لمعرفة إضطرابات دراسات تاریخ اهل البیت
(علیهم السالم)
اإلصالح والتجدید في المنبر الحسیني عند السید محسن
األمین العاملي
إسماعیل طه الحابري
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1

ا
یر ی اذمنبر اذرسیني بیهمیة کبیرة بوصفه إمتدادا ذمنبر رسول اذله (صلی اذله علیه وآذه)،
ّ
ذ ا وجه مراجی اذدین وعلماءه ُجل اهتمامهم ذما یلقی بین اعواده م ن خط  ،فاص دروا
الجل لذك اذعدید من اذکت اذخاصة بخطباء اذمنبر اذرس یني واذراوی ة عل ی می اذس
عدة اعتمدوا فی ها علی أورا اذروایات وأصدقها ،استقوها من اذمصادر اذموروقة ،فمان من
بین من اهتم ب ذك علی سبیل اذمبال ال اذرصر :اذشیخ مرمد اذرسین آل کاشف اذغطاء
في کتابه اذمعروف ب (اذمیاذس اذرسینیة) ،واذسید مرسن األم ین اذع املي ف ي کتاب ه
(اذمیاذس اذسنیة).
وما انفك اذعلماء یواصلون اذعنایة باذخطابة اذرسینیة باذتیذیف ت ارة ،وبارتق اء اذمنب ر
بینفسهم إلعطاء دروس في لذك تارة أخری ،وک ان اخره ا اذوص ایا اذعش ر اذت ي وج هها
اذمرجی األعلی اذسید علي اذسیستاني ذخطباء اذمنبر اذرسیني ،واذتي ت دذل عل ی أهمی ة
اذمنبر ،وع یم منزذته واالهتمام به.
سیعمد اذباحث هنا اذی مناقشة مشکلة اذخطاب ة اذرس ینیة ،واهمی ة إص الق اذمنب ر
ا
معتمدا علی فرضیة مؤداها اإلجابة علی أسئلة عدة مبل ،هل ع انی اذمنب ر اذرس یني م ن
اذضعف فیما یطرق علی اعواده م ن روای ات واح داث؟ وه ل ُیع د اذ دعم اذ ي قدم ه
اذمراجی واذعلماء قد وضعه علی اذطریا اذصریح؟ وهل ان اذمنبر علی درج ة کبی رة م ن
اذخطورة اذتي تیعل االهتمام به علی اعلی اذمس تویات؟ وه ل وص ل اذمنب ر اذرس یني
نتییة ذررکة إصالحه اذی مستوی اذطموق باذنسبة ذمن یرتقیه ،او ما یورد فیه م ن روای ات
واحداث متصلة بواقعة اذطف وعلوم اهل اذبیت؟ وسیصل اذباحث من خالل اإلجابة علی
ه ه األسئلة اذی اذهدف اذمرسوم من ه ا اذبرث واذمتمبل في االرتقاء ب اذمنبر اذرس یني
اذی مستوی اذردث.
اما اذمنهج اذتاریخي اذمعتمد في ه ه اذدراسة فس یکون اذم نهج اذوص في اذمم زوج
 .1رئي

قسم الدراسات التاريخية /بيت الحیمة -بغداد

باذمنهج اذترلیلي اذمرتکز علی اذنقد اذبناء کلما تطل لذك.
یتکون اذبر ث م ن ه ه اذمقدم ة ومبرب ین وخاتم ة سیض ی اذباح ث فیه ا اه م
االستنتاجات اذتي یتوصل اذیها .سیعرض اذباحث ف ي اذمبر ث األول اذمعن ون (اذس ید
مرسن األمین اذعاملي ..سیرة موجزة) ،والدته ونشیته األوذی م ی االعتن اء بعوام ل تکون ه
ا
اذفکري واذمعرفي ،فصال عن مواقفه اذسیاسیة واذوطنیة إزاء االس تعمار اذفرنس ي ،ودعم ه
ذلررکة اذوطنیة اذسوریة.
اما اذمبرث اذباني وس یکون تر ت عن وان (م نهج اإلص الق واذتیدی د ف ي اذمنب ر
اذرسیني) فسوف یعمل اذباحث علی عرض منهج اذسید مرس ن األم ین اذمرتک ز عل ی
قواعد اربی ،واذوساهل اذتي اتبعها اذسید األمین ذترقیا ه ا اذمنهج ،ومن رم اذوصول اذ ی
اذنتاهج اذتي ترققت جراء لذك.
الكدم ت المفت حیة :مرسن األمین ،اذمنبر اذرسیني ،اإلصالق واذتیدی د ،اذررک ة
اذوطنیة.
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نحو طرح معاصر لتاریخ أئمة أهل البیت علیهم السالم
د .نور الدین أبو لحیة

1

بما أن ه ا اذمؤتمر اذمبارك یبرث في أنواع ومیاالت االضطراب اذ ي وقعت في اذکت
اذتي تؤرخ ألهمة أهل اذبیت علیهم اذسالم؛ فإني أدعو من خالذه إذ ی مراجع ة تام ة ذه ه
اذوراها اذتاریخیة ،باإلضافة إذی وضی موس وعات ش املة ذت اریخهم تراع ي اذواق ی اذ ي
نعیشه ،وقد رأیت أن لذك یقتضي مراعاة اذضوابط اذتاذیة:
أوال اذترکیز علی اذقیم اذقرآنیة :واذبعد عن کل ما یتناقض معها ،ألن أهمة أهل اذبیت
علیهم اذسالم في حقیقتهم ذیسوا سوی قرآن ناطا ،وهم کما ی کرون رس ول اذل ه ( ال
یفترقون عن اذقرآن ،وال یفترق اذقرآن عنهم ،وذ ذك کما تعرض أحادیبهم علی اذق رآن
یعرض ک ذك تاریخهم علیه.
ا
رانیا عدم اذمباذغة في لکر اذخوارق :من اذکرامات واذمعیزات وغیرها ،حتی ذو صح
سندها ،لذك أن أکبر اذمعاصرین ینفرون من أمبال ه ه اذروای ات عل ی خ الف اذعص ور
اذسابقة ،باإلضافة إذی أن قیمة أهمة اذهدی علیهم اذسالم ذیس فیما أتیح ذهم من اذکرامات
واذخوارق ،وإنما في قدرتهم علی حفظ أصاذة اذدین ،ومواجهة اذترریفات.
ا
راذبا اذترکیز علی اذبورة واذمقاومة :فیهمة اذهدی کانوا دعاة ذلقسط ،وألصاذة اذ دین،
وذ ذك واجهوا واقعهم بکل قوة ،وذه ا؛ فإن تلك اذروایات اذتي تبین ض عفهم ت ؤرر ت یریرا
سلبیا في اذصورة اذتي تعرف بهم.
ا
رابعا اإلسقاط اذتاریخي وتفعیل األحداث :ألنه کما یستفاد من کلمات أهل اذبیت
اذنورانیة یستفاد أیضا من مواقفهم ،ذتطبیقها في اذواقی.
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تأثیر دوایت مارتین دونالدسون علي الباحثین المذهب الشیعي
حول اإلمام الحسین
عباس احمدوند

1

 . 1استاذ مشارک بجامعة الشهيد بهشتی طهران a_ahmadvand@sbu.ac.ir
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ّ
دوای ت م ارتین دوناذدس ون،ه و باح ث إس المي أمریک ي األص ل و مبل غ اذکنیس ة
اذماسونیة/برس بیترین ( 1۴دس امبر  11-1004م ه )128۴؛ أه م أعماذ ه اذعلمی ة ف ي
اذدراسات اإلسالمیة؛ کتاب اذم ه اذشیعي؛ تاریخ اإلسالم في ایران و اذعراق ،ذ وزاک و
شرکاء ،ذندن  ،1200واذ ي یعدونه ّأول اذت آذیف اذش املة ذ دی اذغ ربیین ع ن اذم ه
اذشیعي و اذترقیا من عساره اذتاریخي في ای ران و اذع راق .یتن اول دوناذدس ون ف ي ه ا
َ
ا
اذکتاب قضایا مبل خالفة اذنبي ،شرق تفضیلي ذریاة احد عشر امام ا ،غی اب اإلم ام
اذباني عشر و ظهوره ،ظه ور حکوم ة آل بوی ه ،وص ف ام اکن اذزی ارة ذ دی اذش یعي ،و
اذمیموعات اذشیعیة اذمتقدمة مبل اذکافي ،اذته ی و ،...و قد ع ّرف اذنتکلم ین اذش یعة
اذکبار ،و شرق تعاذیم األهمة و غیرها من أحداث اذماضي ذلشیعة حت ی اذق رن اذعش رین.
اعتبروا دوناذدسون من اول اذباحبین عن اذم ه اذشیعي في اذقرن اذعشرین بسب تقدمه
ا
في تیذیفه أرراا ا
بناء علی ادعاءه اذشخصي أنه عبنیا علی اذمصادر األصلیة ذلشیعة اإلمامی ة و
نتییة ذ ذک ،تم استخدام آراهه و وجهات ن ره و استشهد بما من قبل اذعدید من اذب احبین
عن اذم ه اذشیعي اذغربیین و غیراذغربیین .رغم ه ه اذرال ،اذدراسة اذدقیقة و اذعمیق ة
ا
ا
تدل علی أن ،دوناذدسون و کتابه اذشهیر ،اذم ه اذشیعي ،ذم یکن عم ال علیم ا و قاب ل
ذإلستناد کما هو مشهور ،و ذقد خل ا اذکبی ر م ن س وءاذفهم و اذمف اهیم اذخاطئ ة ح ول
اذشیعي بین اذغربیین .فی ه ه اذدراسة سنقوم باستخدام نهج اذسیاق اذت اریخي ذتعری ف و
دراسة شخصیة دوناذدسون و اعماذه و آراهه ،تیریر علی األجیال اذالحقة من اذب احبین ع ن
اذم ه اذشیعي و الستما وجهات ن ره حول اإلم ام اذرس ین و س یتم إع ادة تمبی ل
نهضة عاشوراء و مدینة کربالء.
الكدم ت الت لة :دوایت مارتین دوناذدسون ،اذم ه اذش یعي؛ ت اریخ اإلس الم ف ي
ایران و اذعراق .اذدراسات اذشیعیة في اذغرب .اإلمام اذرسین .کربالء.
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غدیر خم في آراء الحنابلة
حسین مرادي نسب

1

اذغدیر بدایة اإلمامة واذوالیة علی ّ
األمة ،وقد وصفه رسول اذله بیمر اذله بإکمال اذ دین
واتمام اذنعمة ذکي ّ
ّ
یتسنی ذلبشریة من خ الل اذتمس ک به ا اذمعتق د ،االذت زام ب األوامر
واألحکام اإلذهیة ذلوصول اذی اذقرب اإلذهي ،وذکن من اذمؤسف أن ه ه اذواقعة اذکب ری
قد ّتم تیاهلها علی امتداد اذتاریخ من قبل بعض م ؤرخي أه ل ُ
اذس ّنة وم نهم اذرنابل ة،
ِ
ذدوافی وأسباب ّ
شتی .فعلی اذرغم من اقرار أحمد ب ن حنب ل بیص ل واقع ة اذغ دیر ،إال أن
مع م اذرنابلة کانوا ینکرونها علی ّمر أدوار اذت اریخ .بربن ا ه ا یتن اول ه ا اذموض وع
ّ
ا
بمنهج وصفي وترلیلي ،ویسلط اذضوء علی واقع ة اذغ دیر انطالق ا م ن وجه ات اذن ر
ّ
ذیتوصل من خالل لذك اذ ی نتیی ة
اذتاریخیة ،واذردیبیة ،واذتفسیري ذلرنابلة ،واذسلفیة،
مفادها أن بعض اذرنابلة ،وألغراض سیاسیة واجتماعیة وفکریة ،ب ذوا مساع مرمومة م ن
ٍ
ُ
ّ
أجل أن تطوی واقعة اذغدیر في أدراج اذنسیان ،غیر أن أتباع مدرسة أهل اذبیت یرتفلون
ا
ا
واحیاء ذلیوم اذ ي نص فی ه رس ول
علی اذدوام باذ کری اذسنویة ذه ه اذواقعة ،است کارا
ُ
ا
ا
اذله علیا إماما وخلیفة ذألمة اإلسالمیة.
األلف ظ المفت ّ
حیة :غدیر خم ،أحمد بن حنبل ،اذرنابلة ،أهل اذبیت
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اذمسلمون في حقیقة انتماههم اذی االسالم ومشاعرهم تیاه بعض هم أم ة واح دة رغ م ک ل
اذعوامل اذتي تقسمهم اذی دول وفرق وم اه ؛ فاالختالف ب ین اذمس لمین عل ی مختل ف
اذمستویات ذیس هو االصل اذباقي ,وإنما هو اذعارض اذمؤقت وذلعارض أسبابه اذتي الا زاذت
عادت األمور اذی األصل  ,وقد عملت میلة اذعرفان علی إییاد ساحة ذلتعارف ب ین األفک ار
اذتي یرملها اذمسلمون في خصوصیاتهم اذم هبیة ,وذلتفاهم في حلوذها وه ا نابی م ن أدراك
اذمیلة ذطبیعة مساهل االختالف بین اذمسلمین إل أن کبیر منهم یستند في أفکاره علی اذتاریخ
اذمزور في أحیان کبیرة دون أن یقفوا علی أسبابها ومس بباتها واذتعم ا ف ي ترلیله ا ,أو إدراك
أرارها واذغور في ج ورها ,کما ان اذمیلة ربطت بین اذتص اعد اذخطی ر ف ي اذمواق ف اذت ي
استهدفت شیعة ال اذبیت وتطورات االوضاع اذسیاس یة ف ي اذمنطق ة وقت اك وع دت لذ ك
االستهداف نتییة طبیعیة ذراذة اذص راع اذسیاس ي اذت ي کان ت تعیش ها اذمنطقت ین اذعربی ة
واإلسالمیة ومراوذة کل طرف اذتیریر علی اذطرف األخر بما فیها إرارة اذنزعات اذم هبی ة م ن
خالل توجیه اإلعالم في اإلساءة إذی ه ا اذم ه أو لاك.,وذما کان م هبي اذس نة واذش یعة
اکبر اذم اه االسالمیة اعتناقا بین اذمسلمین واکبره ا ج داال ف ي مس اهل االخ تالف فق د
عملت اذمیلة علی إظهار حقیقة اذم ه اذشیعي واذ دفاع عن ه إزاء م ن ش وه ص ورته ال ان
کبیرا من حقاها م ه اذتش یی تعرض ت ذلترری ف واذتش ویه ,فیعتق دت بض رورة اظه ار
اذصورة اذرقیقیة ذم ه اذتشیی في ردودها علی اذطعون اذموجهة ذلم ه واتباع ه ولذ ك
إلیضاق اذصورة اذرقیقیة وذتسهیل عملیة اذتواصل واذتقری می االخر أذمختل ف وحرص ت
في اذوقت نفسه علی أبراز أهمیة اذیدال ومنفعته اذکبری في بی ان غ وامض األم ور ش رط أن
یلتزم اذمتیادالن بآداب اذمناظرة حیث یبدي کل رأیه ف ي اذموض وع ویدعم ه بب راهین رابت ة
وحیج قویة وصوال ا إذی اذرقیقة اذتي یی أن یخضی ذها احد اذط رفین الن اذرقیق ة بن ت
اذبرث  ,ومن ه ا اذمنطلا نشرت اذمیلة سلسلة مقاالت ّبرزت فیها حقیقة م ه اذتش یی
وتیریخ نشیته وبراءته مما ینسبه اذمغرضون اذیه ظلما وجورا .
تراول ه ه اذدراسة عرض وترلیل اذردود اذتي نشرتها میلة اذعرفان عل ی ص فراتها
ذمیموعة من ابرز کتابها ممن توذوا مهمة اذرصد واذرد عل ی م ا نش ره اذمغرض ون اذ ین
استهدفوا ال اذبیت وعقاهدهم في صرفهم ومؤذفاتهم .
الكدم ت المفت حیة  :میلة -اذعرفان – رد اذطعون – عقاهد -االمامیة .

majeedh.alhadrawi@uokufa.edu.iq
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Ahl al-bayt Studies: A transnational perspective

مجموعه چکیده
 در دوره معاصرکنفرانس بین المللی آسیبشناسی مطالعات تاریخ اهل بیت

Oliver Scharbrodt

‘My homeland is Husayn (watani al-husayn)’ is a prominent eulogy on the third
Shi’a Imam Husayn, recited during ‘Ashura’ to commemorate his martyrdom. It
articulates an identification with Husayn that transcends territorial boundaries and
allegiances and suggests that a Shi’a’s true homeland is not the town where one was
born or one’s country but Husayn. While Husayn’s shrine in Karbala is an important
destination of pilgrimage (ziyara) and hence allows Shi’is to ritually perform their
allegiance to Husayn at this physical site, the eulogy moves beyond transnational
identifications. The eulogy is ‘supralocal’ (Tweed 1997: 85) as it pronounces a vertical
connection with the transcendental; Husayn
as the ‘master of martyrs (sayyid alshuhada’)’ is the ultimate isthmus between God and humanity. As such, the eulogy
suggests an ideational and emotive connection to Husayn that not only transcends but
defies the limitations of physical spaces and territorial boundaries and unites the Shi’a
in their collective memory of his martyrdom. In this sense, the eulogy raises
interesting questions on the multi-local sites of Shi’a ‘homing desire’ (Mclouglin
2010: 225; Brah 1996: 179-180). Home is understood here to be both ‘a realm of
concrete locality and everyday experience’ and ‘a more ideational, symbolic or
discursive realm’ (Stock 2010: 26).
This paper will discuss some recent debates on the relationship between
religion and space, in particular as they arise in relation to migrant or diasporic
religious communities in the West. By distinguishing between different spatial
scales (the local, the national and the transnational) and between different types of
spaces (physical, social and discursive), this paper discusses how the multilocal
trajectories of global Shi’i networks, ritual practices and discursive identity formations
around the veneration of the ahl al-bayt can be conceptualised and analysed by a
adopting a transnational perspective. Shi’a presences, as minorities in particular, are
embedded in particular local and national contexts and entertain multi-local and supratemporal orientations. They are part of transnational networks, engage with global
articulations of ‘Shia-ness’ and as local actors are affected by, respond
to and
participate in a transnational public sphere of global Shi’a Islam. Ritual practices,
such as reciting eulogies in memory of Imam Husayn, foster a collective memory to
create Shi’a socialities and articulate ‘the idea of an alternative, utopian, as well as
potentially millenarian and apocalyptic, moral space exceeding the limits of their
diasporic location and minority status’ (McLoughlan and Zavos 2014: 170-171).
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Professor Liyakat Takim1
New issues and contingencies have forced Muslim jurists to engage in fresh
scholarly research and ijtihad so as to order to provide timely and relevant guidance to
their followers. This paper will initially examine the arguments of various contemporary
Muslim thinkers who call for a re-evaluation of traditional ijtihad and devising new
strategies for a new form of ijtihad. These scholars have also called for a rethinking of
the epistemological basis and hermeneutical tools inherent in Islamic legal theory (Usul
al-Fiqh).
Jurists who argue for the renewal of ijtihad also maintain that the interpretations of
Islamic revelation were interwoven to the specificity of those times and places. Jurists
can only pronounce general principles, not rulings that are to be enforced at all times and
places. For them, the real test for any legal system is its practical implementation in the
community of believers. The applicability of Islamic law in modern times needs to be
explored in the light of its relevancy in the context of the contemporary reality of nationstates which insists on the equality of all citizens regardless of their religious and ethnic
affiliations. Many scholars also argue that hermeneutical principles within ijtihad allow
for a different and a more vibrant interpretation of the Islamic message.
For Muslim reformers, it is essential that Muslims continue to review and revise the
law in keeping with the dictates of their changing circumstances. As a matter of fact, in
my discussions with these scholars, I detected a distinct intellectual revolution within in
Islamic scholarly circles. Rather that regurgitating the rulings stated in the classical legal
corpus, there is a dire need for a more critical approach to Islamic jurisprudence, one that
would entail a transition from the derivation of rulings based on legal traditions cited in
the sacred texts to one that is premised on the application of reasoning to derive
universal principles enunciated in those texts.
I will cite various examples of the new genre of ijtihad that has been advocated by jurists.
More particularly, I will focus on how this call for a new and more dynamic ijtihad (fiqh-puya)
will impinge on social and religious issues. My study will examine the current discourse on
these topics as scholars and jurists are engaged in hermeneutic and interpretive exercises to
provide a coherent re-evaluation of classical formulations and to assert an Islamic theoretical
basis that will incorporate notions of dignity, freedom of conscience, and other socio-political
fatawa that are germane to modern times.

1 . Sharjah Chair in Global Islam, McMaster University, Canada, ltakim@McMaster.ca
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