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راهکارهای آسیب زدایی از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی
درباره اهل بیت  :رویکرد ،زمان ،مکان ،موضوع و روش
محمدحسین دانشکیا
چکیده
شلللیعیا هملللوا ه بلللس دنبال آ گلللاهی از هلللا مخ و سلللبک زنلللدگی اهلللل بیلللت
بودهاند .با این همس آنا اغلب با هکرا دادههای ها مخی موابس شدهاند .این
نوشللتا بللا وش هوصللیفی و هحلیلللی بللر آ اسللت هللا اهکا هللای آسللیبزدایی از
ا بر سللی
محلدودمت دامملۀ مطالعلاع هلا مخی د بللا ه زنلدگانی اهلل بیلت
کمد .مافتسهای پژوهش نشا میدهد گسترش ومکردهای فرهمگیی همدنی
لللش اهللللل
لللی هللللدریر و نقل ِّ
لللانی بر سل ِّ
و عبللللرع پژوهانللللسی هوسللللعس زمللللانی و مکل ِّ
بیت فراهر از دو ه حضلو ی بر سلی هلا مخ اندمشلسی مباحلث نظلری و هملدنی
امشا و د نظر گرفتن ومکرد سبک نگا انس د حوزههای سیاسلیی اقتصلادی
ا هوسلعس دهلد
و ابتماعی میهواند داممس مطالعاع د با ه سیره اهل بیت
و بللللس ایللللن هرهیللللب آسللللیب هللللای ناشللللی از محللللدودمت مطالعللللاع هللللا مخی
ا فع کمد.
اهلبیت
کلیدوا هها :سیرهپژوهی ها مخیی سیره پژوهی همدنیی سیره پژوهی فرهمگیی
ها مخ فرهمگی اهل بیت .

 .1دانشیا گروه ها مخ همد اسالمی دانشگاه معا ف اسالمیmkia1988@gmail.com .

ها مخ د مافت99/04/20 :

ها مخ پذیرش99/06/15 :
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درآمد
دوستدا ا اهل بیت

د طول ها مخ د پی اطالا از احوال و زندگی امشا بودهاند .اما بلس

س للبب وب للود کاس للتیه للا و آس للیبه للای گون للا گو ی اط للالا دقی للق و مطل للوبی از ه للا مخ زن للدگانی

معصلومین

بللس دسللت نیامللده اسلت .غلبللس بمبللس ممللاقبی بللر بمبلس هللا مخیی عللدم نگللا ش بللس

وش هللا مخی و هوب للس بللس وش ه للذکرهنومس للی (یوسللفی غ للرویی )52 :1394ی هد کیللد ب للر بمب للس

اعتقادی موضوا امامت و ارباع امامت ائمس و بلیهلوبهی بلس فعالیلتهلای ابتملاعی ائملس

نادم للده گ للرفتن وم للدادهای انق للالبه للا و ح للوادث ابتم للاعی عص للر ائم للس

دسللتسبمللدی هللای مماسللب د بیللا

ی

ی پرا کم للدگی و نب للود

ومللدادها و وقللامع هللا مخیی مشللخص نبللود زمللا و مکللا

بسیا ی از وقامع هلا مخیی علدم ذکلر وملدادهای همزملا بلا ملک حادرلس هلا مخیی زملادهگلویی د

بایی کس بامد بس اختصا گذشت و گزمدهگویی د بایی کس نیاز بلس هفصلیل اسلت (الصلد ی:1400

مقدمس مولف) و د نهاملت د دسلترس نبلود بسلیا ی از کتلب هلا مخی شلیعی (مجیلدی نسلبی

)117 -170 :1387ی از مهمهرین علل بروز کاستی د مطالعاع ها مخی زندگانی معصلمومین
است.

برای ا ائس اهکا های آسیبزدا ناظر بس آسیبهایی باالی هالشهایی صو ع گرفتس است کلس از

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

مهمتلرین آنهللا ملیهللوا بلس کتللاب هلا مخ غیبللت صلغری اشللا ه کلرد (الصللد ی :1400مقدملس مولللف).

پژوهش د زندگی اماما

(مبانی و وش ها) از دمگر کتابهلایی اسلت کلس د خلالل بحلثهلای

خود بس کاستیهای مطالعاع اماما اشا ه کلرده اسلت (محرملیی  :1394فصلل دوم) .نومسلمده
هر چمد هدف خود ا ا ائلس مبلانی و اصلول هحقیلق د بلا ه هلا مخ زنلدگی ائملس

قلرا داده اسلت

ولی بس طو ضممی بس چلالشهلایی کلس د بر سلی هلا مخ امشلا وبلود دا د هوبلس کلرده و بلا ا ائلس

مبانی و اصول هحقیق د واقع بس نوعی اهکلا مطالعلس صلحیذ و بلس دو از آسلیب ا مطلرم کلرده
اسلت .د ایلن میلا برخلی از محققلا نیلز بلس ا زملابی و نقلد مملابع هلا مخی امامیلس پرداختلسانلد و

چلالش محتللوا و سلمد ا مللو د بر سلی قللرا دادهانلد .بللرای نمونلس صللفری فروشللانی (1386ش) د

مقالللس «بر سللی دو ارللر هللا مخنگللا ی شللیخ صللدون »ی و همللو (1385ش) د مقالللس «حسللین بللن
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عبدالوهاب و عیو المعجزاع» و هوحیدی نیا و صفری فروشانی (1394ش) د مقاللس «ماهیلت

ها مخنگا ی وایی امامیس ها نیمس قر پمجم»ی بس این موضوا هوبس کردهاند .د ایلن مقلاالع بلا
نگاهی بزیی بس آسیبهای گزا شهای ممابع پرداختس شدهاست .کس از مهمهرین آنها میهوا

بلس آسللیب هللای سللمد وامللاع هللا مخیی صللبغس ممللاقبی وامللاع هللا مخیی محللدودمت گللزا شهللای
هلا مخی از نظلر کملی وکمبلود مملابع هلا مخی مطلول د بلا ه هلا مخ اماملا اشلا ه کلرد .از ایلن و اه

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

کا های ا ائس شده نیز بزئی است .این نوشتا با نگاهی کال بس آسلیبهلای مطالعلاع هلا مخیی

نس گزا شهای ها مخی پرداختس است .از این و اه کا هایی نیز د این موضوا ا ائس کرده است.
ایللن نوشللتا د صللدد اسللت بللا وش هوصللیفی و هحلیلللی و بللا هوبللس بللس آسللیبهللای موبللود د

مطالعللاع هللا مخی امامللا معمللی محللدودمت دامملۀ مطالعللاع هللا مخ اهللل بیللت

ی اهکا هللایی

برای فع این محدودمت ا ائلس کملد .ملراد از محلدودمتی علدم بکلا گیری ومکردهلای متملوا بلس
ً
هلا مخ اهللل بیلت ی ا کتفللاا بلس بر سللی گلزا شهللای زملا حضللو معملی صللرفا حلدود دومسللت و
پمجاه سال حیاع ظاهری امشا ی ا کتفا بلس گلزا شهلای نلاظر بلس مکلا هلایی کلس امشلا حضلو

فیزمکی داشتساند و عدم هوسعس موضوعی بلس حلوزههلایی کلس املروزه د دانلش هلا مخ ملو د هوبلس

است.

د گونللسشماسللی ممللابع هللا مخی د بللا ه زنللدگانی اهللل بیللت

ی از ممللابع کالمللی -هللا مخیی

ح للدم یی ب للالیی دال ئ لللی مقاه للل (بعفرم للا ی )239 :1387ی ف للتن و ح للروبی مماق للب و م ال للب

(بخشیی  )631 :1393ماد شدهاست.
هللا مخی اهللل بیللت

مللو د هوبللس قللرا مللیگرفللت .چمللین حرکتللی مللیهوانسللت ضللمن طللراوع و

هازگی بخشی بس این دست از مطالعاعی کاستیهای موبود د این حوزهها ا فع کمد .د اداملس

بس معرفی محدودمتهای مطالعاهی د این حوزه و اهکا هایی پیشمهادی پرداختس میشود.
 .1محدودیت رویکرد و راهکار رفع آن

مقصود از ومکرد د این نوشتا ی نظرگاه و زاومسای است کس محقق از آ بس ملک مسلئلس نگلاه

میکمد و آ

ا مو د پژوهش قرا میدهد .بس طو م ال گاهی پژوهشگر با ومکرد کالمی بس ها مخ

نگاه میکمد .قصد او استفاده از گزا شهای ها مخی برای ارباع مدعاهای کالمی است .د ایلن
صو عی بلس گلزممش آ دسلتس از گلزا شهلایی ملیپلردازد کلس هلدف وی ا محقلق سلازد .بلدیهی
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با هوسعس دانش ها مخی بامستی «حرکتی گسلترده» د ومکردهلای وشهلا و موضلوا مطالعلاع

است وی حتی د مرحلس ا زمابی و هحلیلل و نتیجلسگیلری نیلز ومکلرد خلود ا دخاللت ملیدهلد .از

این و هغییر ومکردی هغییر د گلزممش اخبلا ی هحلیلل و نتیجلسگیلری ا بلس دنبلال خواهلد داشلت.
حللال بللرای هوسللعس مطالعللاع هللا مخ اهللل بیللت

بللسبللز ومکللرد کالمللی و هللا مخیی ومکردهللای

فرهمگی-همدنی و عبرعپژوهانس پیشمهاد میشود.
الف) رویکرد فرهنگی -تمدنی

استفاده از ومکرد فرهمگی -همدنی بس مطالعاع اهل بیت

د مچسای نو برای ایلن دسلت
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از مطالعاع است .مواد خام برای اهخاذ این ومکرد د آرا و ممابع ها مخی فلراهم اسلت و از ایلن
ُبعد مشکلی نخواهد بود .برای اهخاذ چملین ومکلردی بامسلتی الزاملاهی ا عاملت کلرد .بلا اهخلاذ

چمین ومکردی محقق بس دنبال هدریر ما نقش اهل بیت

د عرصسهای گونلا گو فرهمگلی و

همدنی خواهلد بلود .بلرای نمونلس هلدریر ملا نقلش امشلا د حلوزه باو هلا و عقاملد ملردمی ا زشهلا و

گرامشهای امشا و فتا های آنا د عرصسهای گوناگو زندگی ملیهوانلد ملو د هوبلس محقلق
قرا گیرد .بر سی هدریر امشلا د اهخلاذ سلبکهلای گونلاگو هملری ملا معملا یی هلدریر امشلا د

سلمت هللای علمللیی آداب و سللومی عللرف و حقللون از دمگللر مللوا دی اسللت کللس د ایللن نللوا ومکللرد
د عرصلسهلای گونلا گو فرهمگلی بلس

قابل هوبس خواهد بود .بر سی این نکتس کس اهل بیلت

هدسلیسی هعمیلقی اصلالری مخالفللتی گسلترش و هوسلعس پرداختلسانللد از دمگلر مسلائل ملو د بحللث
است .د حوزه مطالعاع همدنی هوبس اصلی پژوهشگر بس نظاماع و زیر نظامهای همدنی اسلت.

بر سی نظام سیاسیی اقتصادیی فرهمگیی قضاییی آموزشیی نظامی و اممیتلی و زیلر نظلامهلایی

مانمد سانس د این گونس مطالعلاع قابلل هوبلس هسلتمد .د ذیلل هلر نظلام هلم ملیهلوا بلس چملد

مسئلس عمده و زیر مجموعسهای آنها هوبلس کلرد .سیاسلتهلا و اهلداف هلر ملک از نظلامهلا ملا زیلر

نظامهای مدیرمت ممابع نیروی انسانی د هر مک از نظامهای قوانین و مقلر اع خلاص هلم سلو بلا
سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

ماهیت هر نظامی وابط د و و برو سازمانی و مانمد اممها نیز میهواند ملو د بر سلی قلرا گیلرد.

د چمین پژوهشهایی برای م ال هدریر اهل بیت

د علوم و مسائل فرعی آ میهواند دههلا

موضوا بدمد مطالعاهی امجاد کمد .از مهمهرین الزاماع مطالعاع همدنی ملیهلوا بلس ملوا د زیلر

اشا ه کرد:

 .1محقق نبامد فراموش کمد کس د حال انجلام مطالعلس هلا مخی بلا ومکلرد فرهمگلی -هملدنی

است .از این و بامد از وش ها مخی با ومکرد مذکو بهره گیرد.

 .2آشمایی با مطالعاع فرهمگی و هملدنی بلس انلدازه ضلرو ع الزم اسلتی چلرا کلس امکلا نلدا د

بدو آ گاهی الزم از دانش فرهم

و همد بتوا بس مطالعاهی با این ومکرد پرداخت.

 .3آشمایی با علوم وز نیز ضرو ی است .بحثهای فرهمگی و همدنیی حوزۀ بسیا وسیعی از
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علوم انسانی ا د بر ملی گیلرد کلس آشلمایی ابملالی بلا آنهلا ضلرو ع دا د .ا گلر کسلی اطلالا کلافی از
دانلش مللدیرمت نداشللتس باشللد بلس فهللم آنچللس از اهللل بیللت

د ایلن زمیمللس وا د شللده مللا انجللام

پذیرفتلس موفللق نخواهلد شللد .بلرای نمونللس بر سللی کلا کرد نهللاد ملا سللازما وکاللت نیازممللد دانللش
مللدیرمت اسللت .از ایللن و شللهید بهشللتی د سللخمرانی سللال 1356ش بللس دانللشپژوهللا مد سللس

حقانی هوصیس می کمد د کما علوم ام ی داممس اطالعاع خود ا افزامش دهمد و د حد متعلا ف از

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

علوم دمگر بهره ممد شوند (شبکس ابتهاد)ی ها د مطابقت اسالم با مقتضیاع زما و نیازهای وز

موفق شوند .بس طو م ال زمستشماسی عمومی و مقدماع آ از علوم طبیعیی فیزمکی شلیمیی

زمینشماسی و ماضی د حدود متعا ف میهواند د فهم آماع ناظر بس بها خلقت کمک کملد.
ها مخ همد بشری نیز میهواند بس فهم هفصیلی گزا شهای قرآنی و وایی از همد های پیشین

ما ی ساند .برمشماسیی حقون بزای حقون اساسیی حقون مدنی میهواند حقلوندا مسللما

ا د فهم مسائل نو پدمد و د نتیجس ا ائس پاسخی د خو ی مستمبط از کتاب و سمت ما ی بخشد

ها نظام قضایی مو د نیاز همد اسالمی ا مطابق نیلاز زملا سلاما دهلد .عللم ملدیرمت د فهلم

آملاع و واملاع نللاظر بللس سللاحتهللای گونللا گو ایلن علللم از فتللا سللازمانی گرفتللس هللا بحللثهللای

مدیرمت ممابع انسانی کا برد خواهد داشت.
ب) رویکرد عبرت پژوهانه

هجربس اندوزی و عبرع آموزی از اهداف مطالعس ها مخ دانستس میشود (نلک .مسلکومس ازیی

پژوهلی هلا مخی صلو ع نگرفتلس اسلت .قللرآ نیلزد آملاع بسلیا ی (آل عملرا ی 13؛ یوسللفی 111؛

المازعلاعی  )26بللر عبلرعپژوهللی هد کیللد کلرده اسللت .عبلرع پژوهللی از سللیر د مملابع هللا مخی آغللاز
ُْ
ْ ا ْ ُ ّا ْ ُ ُ ا ا ا ا ا ا ُ
ُ
ض رللم انظللروا کی لف ک لا ع ِّاقب ل
مللیشللود و بللا هللدبر و هدمللل همللراه مللیشللود« :قللل ِّس لیروا ِّف لی اأ ِّ
ْ اّ
ال ُمک ِّذ ِّبی ان» (اأنعامی )11ی بگو :وی زمین گردش کمیدی سپس بمگرمد سرانجام هکذمب کممدگا
آماع الهی چس شد .محقق میهواند از این طریق چراغی برای آممده هلا مخ بیفلروزد« :ا گلر از آنچلس
گذشت عبرع بگیری خود ا د آنچس باقی است حف میکمی» (نه البالغسی نامس .)49

محقق چگونس بامد از حوادث ها مخی عبرع بگیرد؟ آما د عبلرعگیلری باملد از اشلخاص الغلاا

خصوصیت کرد؟ ما لحاظ کرد زما و مکا کافی است؟ برای عبرعگیری از بمل

بمللی آملا

و طلحس و زبیر هم بلود و اشخاصلی مانملد آنلا

میهوا د هطبیق حادرس با امروزی دنبال علی
ً
ا مافللت؟ مللا صللرفا مللی هللوا بللس مللک عبللرع کلللی ا کتفللا کللرد؛ کللس انقالبیللو همللوا ه بامللد مواظللب

راه کارهای آسیب زدای از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی

288 /1 :1379؛ بیهقللیی .)13-7 :1350هللا کمو پژوهشللی د خللو ومکللرد و وشهللای عبللرع

فتمس ای باشمد کس از سوی فرزندا و املوال آنهلا ا ههدملد ملیکملد؟ آملا عبلرعگیلری نلوعی قیلاس

ها مخی است؟ صغری و کبرای ایلن قیلاس چیسلت؟ آملا از هلک گلزا ش هلا مخی ملیهلوا عبلرع
گرفت؟ ما برای عبرع گیری الزم است ابتدا مو

حوادث مشابس با نتام مشابس ا د هلا مخ بیابلد

ها بتواند کبرای خود ا بس صو ع موببس کلیس بما کمد؟ چمد گلزا ش بلرای آ ضلرو ی اسلت؟ آملا

کبرای قیاس او میهو اند مک سمت ها مخی باشد ما هر امر کللی دمگلری ملیهوانلد صلغرای قیلاس
ها مخی قرا گیرد؟ نقش استقراا د ساخت قیاس ها مخی چیست؟
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نومسمدگا بسیا ی د این زمیمس پژوهش کلردهانلد .بعفلر شلهیدی د کتلاب املام حسلین

بس دنبال این است ها بگومد چس کمیم ها کربال هکرا نشود .د حالی کس ا گر فردی بخواهد ها مخ ا

بر اساس وشهلای سلمتی و علملی هلدلیف کملد ایلن گونلس بلس بحلث و ود نمی کملد .کتبلی مانملد

عبرعهای عاشو ا از علی اصغر الهامی نیای پمد سر ها مخ د با ه عبرعهای عاشو ا مستخرج از کالم
هبللر معظللم انقللالب نیللز از ایللن دسللت هسللتمد .د بللا ه عاشللو ا ب لا ومکللرد عبللرعپژوهللی کا هللای

بسیا ی صو ع گرفتس است .سید قدیر حسیمی د پاما نامس ا شد با عموا «عبرعهای همدنی

با هکیس بر کتاب همد اسالمی قر چها م آدام متز»ی لیستی از این پژوهشها ا ا ائس داده است.

اهخلاذ ومکللرد عبللرع پژوهانلس د دمگللر عرصللسهلای مطالعللاع هللا مخی مانملد مطالعللاع هللا مخ

اسالمی ایرا و بها نیز د اسلتای هحقلق هلدف قرآنلی از هلا مخ ا زشلممد اسلت (یوسلفی .)111
ً
این هدف ها کمو بس د ستی و فرا گیر هحقق نیافتس و هقریبا و بس فراموشی است.
 .2محدودیت در دامنه زمانی و مکانی و راهکار رفع آن
اغلب مطالعاهی کس د با ه ها مخ اهل بیت

صو ع گرفتس بس نقش امشا د زما حیاع و

لخاص دا ای نفلوذ فکلری و
حدا کثر ها پاما غیبت صغری پرداختس اسلت .د حلالی کلس نقلش اش
ِّ
اندمشلس ای کمتلر د گسلتره زملانی و مکلانی حیلاع آنهلا محلدود مانلده اسلت .ایلن محللدودمت د

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399

زما و مکا نیز از دمگر کاستیهای قابل ببرا است.

مکی از کاستیهای مطالعاع ها مخیی ا کتفاا آنها بلس مجموعلسای از حلوادث و اهفاقلاع زملا

حیلاع و مکلا هلایی اسلت کلس اهلل بیلت

فللت و آملد ملا سلکونت داشلتسانلد .د ایلن صللو ع

پژوهشگر گزا ش های محدودی خواهد داشلت .آملا املروزه زنلدگی بز گلا و مصللحا بلس هملین

شکل و د دایره زملانی و مکلانی حیلاع ظلاهری امشلا بر سلی ملیشلود؟ نقلش اشخاصلی مانملد
گاندیی کاستروی لمین و امام خمیمی محدود بس زما حیاع امشا و بغرافیای زندگی آنهلا د
دو ه حیاع است؟ داممس زمانی و مکانی مردا بز

و هدریرگذا ها مخ بس وسلعت زملا و مکلانی

است کس افکا و اندمشسهلای آنلا طلی کلرده اسلت .از ایلن و محقلق هلا مخ اهلل بیلت

نباملد

خود ا د محدوده زملا و مکلا حیلاع ظلاهری امشلا محلدود کملد و فقلط د مکلا هلایی کلس
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امشا

فت و آمد و ما سکونت داشتساند و ما بس نلوعی د زملا حیلاع هدریرگلذا بلودهانلد محلدود

نمامد .محقق بامد بلس آمملده سلفر کملد و د البلالی او ان هلا مخی نقلش و هلدریر امشلا

ا د قلرو

بعللدی بسللتجو نمامللد .بللرای نمونللس د ایللن نللوا پللژوهش مللیهللوا بللس «نقللش حضللرع فاطمللس

زهرا

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

د فرهمل

و هملد اسلالمی هلا قلر پلمجم هجلری قملری» اشلا ه کلرد .ایلن پلژوهش د

قالللب سللالس د حللال انجللام اسللت« .مقالللس هللدریر امللام علللی

محمد ضا کاشفی و «مقالس هلدریر املام عللی

ب لر فرهم ل

و همللد اسللالمی» از

بلر ادبیلاع فا سلی» از محملد ضلا موحلدی نیلز د

و ای زمللا و مکللا امللام معصللومی بللس بسللتجوی هللدریراع دو ه معصللوم پرداختللسانللد .محقللق

مللیهوانللد بللا محللدود کللرد داممللس زمللانیی بللس پللژوهش خللود عمللق بخشللمد .بللرای نمونللس مقالللس
«بامگاه امام علی

د نشر علوم دین د مرا کز علمی بامعس اسالمی قر اول» از حسن طا می

اد و همکا ا با محدود کرد زما ی پژوهشلی عمیقلی انجلام داده و زمیملس ا بلرای پلژوهش د

قرو بعدی ا فراهم کرده است.
ُبعللد اصلللی اهللل بیللت فرامکللا و فرازمللا بللود اندمشللسی افکللا و اهللداف امشللا اسللت.
هما بعدی کلس دیلن اسلالم ا باودانلس ملیسلازد .چطلو ملیهلوا چملین انسلا هلایی کلس طبلق
مشیت الهی بامد دممی باودانس ا هبیین و هفسیر و شرم کممدی د محدوده حیاع ظاهری امشا

بر سی کرد؟

مسائل مو د مطالعس د با ه ها مخ اهل بیت

نسبت بس آنچس امروزه د دانش هلا مخ مطلرم

است از داممس موضوعی کمتری برخو دا است .د ایلن حلوزه مماقلب نگلا یی هلذکره نومسلی و ملا

ها مخپژوهی با ومکرد کالملی بیشلتر ملو د هوبلس بلودهاسلت .از ایلن و گسلترش دامملس موضلوعی
میهواند این محدودمت ا فع کمد .د این بخش برای نمونس دو موضوا معرفی میشود کس بلس
وسیلس آنها میهوا داممس موضوعی پژوهشهای د حوزه اهل بیت

ا هوسعس داد.

الف) تاریخ اندیشه و فکر

از کاستیهای موبود د مطالعاع ها مخ اهل بیت

اسللت .د بر سللی هللا مخ اندمشللسی مللو

ی بر سی ها مخی اندمشس اهل بیت

بللس دنب ل ال آ اسللت هللا ا هبللا آ اندمشللس ا بللا محللیط

سیاسیی فرهمگیی ابتماعی و ظرف زمانی کس اندمشس د آ مطرم شدهی مو د کمکاش قرا دهد

ما اممکس ا هبا آ

ا با دمگر اندمشسهای قیب معلوم سازد .مو

نبامد د صدد ارباع و نفی آ

اندمشللس قللرا گیللرد .وظیفللس او نشللا داد باطللل مللا حللق بللود اندمشللس نیسللت او بامللد وضللع آ
اندمشس ا بر سی کمد .از این و ها مخ فکری شتس ای است کس د آ پژوهشگر د مسمد مک مو

بس بر سی هحلوالع فکلر و اندمشلس د بسلتر زملا ملیپلردازد .ملو

راه کارهای آسیب زدای از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی

 .3محدودیت در موضوع و راهکار رفع آن

هلالش می کملد هلا ِّمخ ملذهبی

مکتب ما نظرمس ا هرسیم کمد و هدریر آ اندمشس بر هحوالع ابتماعی ا بر سی کمد .از این و بامد
عالوه بر دمد ها مخی خاص بلا ملذهبی مکتلب ملا نظرملس ملو د مطالعلس نیلز آشلمایی داشلتس باشلد.
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حوزه ها مخ فکر و اندمشسی ومکردی میا
گونا گو د حوزه علوم انسانی است.

لوم
شتسای دا د و نیازممد استفاده از دسلتاو دهای عل ِّ

ها مخ هف کر ا نبامد با علم کالم اشتباه گرفت (گرامی و قملدها یی 149 :1392ی  .)151د عللم

کالمی متکلم پیرامو اصول اعتقادی و بها بیمی دممی بر مبمای استدالل عقللی و نقللی بحلث

میکمد و بس شبهسهایی کس د این زمیمس مطرم میشود پاسخ میگومد و از صحت و عدم صحت
اعتقاداع سخن می گومد و آنها ا د هرازوی نقد و بر سی قرا ملیدهلد هلا اندمشلس ملو د نظلرش ا
بس ارباع برساند د صو هی کس د ها مخ اندمشس وظیفس اولیس مو
مک مو

چیز دمگری نیست.

می هواند متکلم باشد .د این صو ع بعد از ا ائس هلا مخ آ اندمشلسی ملو

بلا اعلالم

بس خوانمده میهوان د د کرسی مک متکلم بمشیمد و بس نقد و ا زملابی اندمشلس بپلردازد .ایلن هغییلر
بامگلاه د هلا مخ نگللا ی قرآنلی نیللز دملده مللیشلود .از ایللن و برخلی چمللین اسلتمبا کللردهانلد کللس
ً
اصوال مو نبامد از داو ی و ا زشگذا ی دو ی گزممد (دانش کیای  .)63 :1393بلس ایلن هرهیلب

ممظللو از هللا مخ اندمشللس بر سللی اندمشللسهللای اندمشللسو زا ِّ هدریرگللذا اسللت کللس مللیهوانللد د سللس
بخش مو د هوبس قرا گیرد:
 .1مراد از بر سی سیر هفکر و اندمشس متفکر د این با بر سی سیر هفکر و اندمشس هر مک از اهل
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بیت

نسبت بس دمگری است .موضوا مو د بر سیی امام معصوم اسلت کلس هملس گفتا هلامش

د دسترس نیست .د این صو ع ملیهلوا مجموعلس آنچلس از املام بلس مادگلا مانلده ا بلس عملوا

مک کل نگرمست و با استفاده از قواعد اصولی و دمگر قواعلد هعرملف شلده د عللوم اسلالمی بلرای

فهم دقیق و مکپا چلس آنهلا اقلدام کلرد .مشلخص نبلود زملا صلدو برخلی گلزا شهلای حلاوی

اندمشس اهل بیت

آسیبی بس مطالعس هلا مخی وا د نملیکملد .زملا د هلا مخ گلاهی بلا سلاعتی

گاهی با وزی گاهی با ماهی گاهی با مشخص کرد سال و حتلی قلر و گلاهی بلا مشلخص کلرد

مک دو ه ها مخی هحقق میمابد و این گونس نیست کس معیا زما محدود بس سال باشد هلا گفتلس
شللود چللو سللال صللدو گللزا ش معلللوم نیسللت پللس گللزا ه هللا مخی نیسللت .چمللا کللس د برخللی

گزا ش های ها مخی بس بای ذکر سال خلاص بلس دو هی مانملد دو ه اشلکانیا ملا پادشلاهی شلاپو
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اول اسللتماد مللیشللود .د هللا مخ اندمشللس همللین مقللدا کللس معلللوم شللود ایللن اندمشللس خللاص د بللا ه
اختیا انسا از امام بلاقر

اسللت .اندمشللس اندمشللممدا بللرخالف آ ای آنهللای کمتللر دچللا هحللول مللیشللود .د ایللن صللو ع
ً
میهوا گزا شی نسبتا کامل از اندمشس املام بلاقر ا بلا اندمشلس املام صلادن د دو ه زملانی
بعدی مقامسس کرد.

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

اسلت کلس دو ه اماملت امشلا از حلدود  94ملا  95هلا  114بلوده کلافی

 .2مقامسس هفکراع هر مک از اهل بیت

با هفکلراع امل زملا هلم بلس وشلن شلد هلا مخ

فکر د آ دو ه و هم بس د ک اندمشسهای هر امام کمک میکمد زیرا ایلن اندمشلسهلا گلاهی نلاظر

بس اندمشس قیب و ام د آ دو ه است.

 .3بر سللی سللیر اندمشللس همللس اهللل بیللت

چگونس اهل بیت

بللس عمللوا مللک موضللوا هللا مخی نشللا مللیدهللد

محتوای پیامهای عام و خاص نبی اعظم

کلردهانللد .ایللن بر سللی مللیهوانللد بللس اسلتمبا ِّ سللبک اهللل بیللت
محمدی کمک کمد.

ا د مرحلس ابالغ ملدیرمت

و الگوهللای هبلیللی اسللالم نللاب

د دو ه معاصللر بللس چمللین پللژوهشهللایی هوبللس شللدهاسللت .بللرای نمونللس مللیهللوا بللس کتللاب

نخستین اندمشهای شیعی هعلالیم املام محملد بلاقر

اشلا ه کلرد .نومسلمده د ایلن کتلاب هصلرمذ

میکمد کس «د مغرب زمین هحقیق و بر سی د هشیع مکی از شاخسهای مطالعلاع و بر سلیهلای

اسالمی بوده است کس بیش از همس مو د غفلت قلرا گرفتلس اسلت املا د چملد دهلس اخیلر گروهلی از
محققللا بللس بعضللی از سللاحتهللای اسللالم شللیعی هوبللس بللدی مبللذول داشللتسانللد» و بعللد اسللامی
هالم و حسین بعفریی موبا مومنی فرهاد دفتلریی امیرمعلزی و دمگلرا ملاد ملیکملد (الالنلیی

 7 :1381فصل مقدمس)؛ از این و سزاوا اسلت کلس بامعلس شلیعی هلا مخ اندمشلس اهلل بیلت
مو د هوبس قرا دهد ها مجبو نباشد بس فع شبهس از آرا مستشرقا بپردازد!

ا

گام برداشتن د این اه از مکسو صدها موضوا متموا ا پیش وی محقق مینهد و از سوی

دمگر بس فهم دقیقهر اندمشسهای اهل بیت
اهل بیت

کملک ملیکملد .از چلالشهلای موبلود د هلا مخ

ی عدم معرفی دقیق دستاو دهای علمی امشا د زمیمس علوم گونا گو است.

ب) مباحث نظری تاریخی و تمدنی

از مباح ی کس امروزه فیلسوفا هلا مخ و هملد بلس آ ملیپردازنلد مباحلث نظلری اسلت کلس د

راه کارهای آسیب زدای از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی

افللرادی مانمللد لللوی ماسللیمیو و هللانری کللربن ا مللیآو د و از ِّاهللا کلبللر ی مادلون ل ی هللاممتس

فلسفس ها مخ اعم از فلسفس علم و فلسفس نظری ها مخ مطرم شدهاست .مباحث نظری همد نیز
د ب للای خ للود از اهمی للت بس للزایی برخ للو دا اس للت .مس للائلی مانم للد عوام للل پی للداییی اس للتقرا ی
پیشرفتی اعتالی کود و انحطا همد ی د این بخش مو د هوبس قرا میگیرد.
پیلروا اهلل بیللت

ا گلر ایللن مباحلث نظللری ا از ممبلع وحیللانی ملا گفتللا معصلوم اسللتخراج

کممدی د واقع علوم مذکو ا بر مبمایی الهی بملا کلردهانلد .د ایلن زمیملس معملی اسلتخراج مباحلث
نظری مو د نیاز د ها مخ و فرهم

و همد مطالعاهی د حال انجام استی اما ها سید بلس ملک

فلسفس ممسجم د زمیمسهای ماد شده فاصلس بسیا است .از مشکالع و چلالشهلای ایلن حلوزهی
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عدم اطالعاع کافی پیروا اهل بیت از آخرین مافتسهلای ایلن شلاخس از دانلش د بهلا اسلت.
اما چرا بس ایلن اطالعلاع نیلاز اسلت؟ فلرض کمیلد مهمدسلی د انبلا ی بلس دنبلال هرانزمسلتو هایی

است کس د همظیم بمگمدهها بس کا می ودی الزمس آ شماخت آ قطعاع اسلت و اال هلیچ وقلت

نمیهواند آ

ا پیدا کمد .حال وقتلی محققلی بلس دنبلال ملافتن نظلراع اهلل بیلت

فلسللفس هللا مخ مللا همللد اسللت و فللرض بللر ایللن اسللت کللس امکللا دا د اهللل بیللت

د مسلائل

د ایللن مللوا د

مطلالبی بیلا کلرده باشلمدی باملد مسلائل مللذکو ا بشماسلد هلا د گلام بعلدی بلس بسللتجوی آ د

گفتا اهلل بیلت

بپلردازد .ایلن چلالش د ملافتن دملدگاه معصلوما د بسلیا ی از عللوم وبلود

دا د .محققللی کللس د صللدد بر سللی مللدیرمت ممللابع انسللانی از ممظللر معصللوم اسللت امللا از آخللرین

مافتسهای این علوم خبر ندا دی ا گر امام د آ مسلئلس فرملودهای داشلتس باشلد بلرای ایلن محقلق
قابللل کشللف نخواهللد بللود .د سللالهللای اخیللر مطالعللاهی د حللوزه فلسللفس هللا مخ و همللد صللو ع
گرفتس است مانمد آنچس عالملس بعفلری د شلرم نهل البالغلس د بللد 27خلود آو ده و د اداملس نیلز

دمگللرا ب للس آ پرداخت للسان للد ام للا همللوز س للؤاله للای فراوان للی وب للود دا د کللس م للیه للوا ب للس اه للل

بیت

عرضس و پاسخ آ

ا د مافت کرد.

مشللکل مطالعللاع هللا مخی اهللل بیللت

سال ششم ،شمتتاره دهم ،بها و تابتسان 1399
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کمبللود مسللئلس اسللت و نللس نبللود پاسللخ .از ایللن و

می هوا مسائل ا از علم ها مخ کس ها حدودی د دمگر کشو ها هوسعس مافتس اخذ کرد و پاسخهلا ا
د هللا مخ اهللل بیللت

بسللتجو کللرد .ایللن عمللل مانمللد مهمدسللی معکللوس د صللمامع اسللت .د

مهمدسی معکوس پس از دستیابی بس سلؤال اصللیی همزملا بلا هحقیلق د مرحللس قبلل بلس ابلداا

مسلائل نلو پرداختللس ملیشلود .پللیش فلرض ایللن نوشلتا ایلن اسللت کلس آملوزههللای اهلل بیللت

ظرفیت الزم برای پاسخ گویی بس سؤاالع و مسائل نو پدمد بس ویژه د زمیمس مباحث نظری هلا مخ
ا دا د .مقاالهی مانمد «صمعت از دمدگاه املام بعفلر صلادن

دست مقاالع است کس موضوعی نظری د حوزه همد

» از مهملدس بعفلر حیملی از ایلن

ا مو د بر سی قرا داده است.

مباحث کال ها مخ از دمگر بحثهایی اسلت کلس بلس نظلر ملی سلد د قلرآ و گفتلا معصلوما
ملیهللوا ّدی از آ پیللدا کلرد .کللال هللا مخ بللر آ اسلت هللا از طریللق هعرملف الگللوی شللد و حیللاع

هحول ها مخی چشم اندازهای آممده ا هرسیم کمد .کال ها مخ همچو آمملده پژوهلیی بلس دنبلال
ً
هحول گذشتسی حال و آممده استی نلس صلرفا ا ائلس ملک هفکلر امسلتا د بلا ه زملا ابتملاعی .کلال
هلا مخ از طریلق شلرم سلاختا های هلا مخی عللل و سلاز و کا هلای هغییلراع هلا مخیی هبیلین ممطللق

هحوالع کال ها مخی و هحقیق د با ه آنچس کس هغییر میکمد و آنچلس کلس رابلت ملیمانلدی هحلیلل
واحدهای ها مخ و ا ائس مراحل ها مخی ساختا ی ا ائس می کمد ها بتوا از طریق آ بس پیشنگری

ل

سلا

پمجم

ی

شمل للا

و کسللب بیللمش د بللا ه آممللده و د نهامللت سللاخت آممللده مطلللوب پرداخللت (گالتون ل

و سللهیلی

 .)18 :1398از این و میهوا برای بس دست آو د دمدگاه معصوما د پاسخ بس سؤاالع کال

هللا مخ هللالش کللرد .دانشللی کللس د صللو ع دسللتیابی بللس آ از ممبللع وحیللانی مللا متصللل بللس وحللی

میهواند آممدهای هوحیدی ا قم زند.

 .۴محدودیت در روش و راهکار رفع آن

مکللی از ا زنللدههللرین نقللشهللای اهللل بیللت

الگللو بللود آنهللا بللرای افللراد مسلللما و بامعللس

اسلالمی اسلت .از ایلن و مسللمانا بلس هلا مخ نبللی اعظلم و سلیره امشلا هوبلس نشلا دادهانللد .د

بحث های سیره پژوهلی اغللب از وش هلا مخ نگا انلس اسلتفاده ملیشلود وللی سلؤال ایلن اسلت آملا
برای بر سی سیرهی وشهای دمگری نمیهوا بس کا بست؟

د سلالهللای اخیلر برخللی از محققللا از وشهلای نللوین و هرکیبللی د مطالعلاع هللا مخی اهللل

بیلت

بهللره بسلتس انللد .بلرای نمونللس برخللی بلا الهللام از چملد وش شللماختی هرمموهیللکی وش

از وشهل للای هرکیبل للی الزامل للاهی دا د کل للس ب ل للای بحل للث آ د ایل للن مختصل للر نیس ل للت .وش و

چا چوب های نظری نبامد خود ا بر پژوهشگر هحمیل کملدی چلس بسلا وشلی د نلوعی از پلژوهش
بواب دهد و د نوعی دمگر خیر .ممظو این نوشتا است هوصیس بس دو وش زیر است:

الف) روش درس نگارانه

وش د س نگلری از وشهلایی اسلت کلس د گذشلتس ملو د هوبلس مو خلا و سلیرهنومسلا قللرا

گرفتللس اسللت .د ایللن وش سلیره نبللوی و سللیره اهللل بیللت

فقهیی عقیدهیی ابتماعی  -سیاسی حوادث عصر پیامبر

بمبسهای ها مخی حوادث د د بس دوم اهمیت قرا میگیرد.

بللا نگللاهی هللازه و بیشللتر بللس نتللام

و اهلل بیلت

نگرمسلتس شلده و

ایللن وش بللس فقللس السللیره شللهرع مافتللس اسللت .مقصللود از فقللس السللیره هحلی لل حللوادث و بللط

راه کارهای آسیب زدای از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی

ابتهادی و وش هحلیل گفتما ی شروا بس پژوهش کردهانلد (مللک زادهی  .)42 :1391اسلتفاده

داد آ بس مکدمگر و هطبیق آ با مسائل عقلی نیست کس د نهامت بس هحلیل هلا مخی حلوادث
عص للر پیل لامبر

و اه للل بی للت

م للیانجام للد .مقص للود از فق للس الس للیره د اممج للای اس للتخراج

موضوعاع عقیدهیی فقهیی سیاسیی اخالقی و ابتماعی از سیره معصلوما اسلت .معملی هلدفی
کشللف احکللام و معللا ف اسللالمی از فتللا و سلللوک معصللوما بللس صللو ع کللا بردی اسللت .بللس ایللن

هرهیب موضلوعاهی ا کلس معصلوم سلخمی د بلا ه آنهلا نگفتلس ملا بلس دسلت ملا نرسلیدهی از چگلونگی

عملکرد امشا د طول حوادری کس اهفان افتاده بس دست میآو ند .مبانی و مسلتمداع ایلن کلا ی
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بس وشمی د علم اصول د بحث حجیت فعل معصوم مطرم شدهاست.

آنچس کا فقس السلیره ا از سلیره نومسلا متملایز ملیکملدی ایلن اسلت کلس د ایلن شلیوهی زنلدگی
ً
ً
معصللومی اوال بللس هرهیلب هللا مخی بر سلی مللیشللود و رانیللا د سهللا و عبللرعهللا و احکللامی از آ بللس
دست میآم د .این شیوه کس د با ه سیره نبوی بس کلا بلرده شلدهی ملیهوانلد د بلا ه اهلل بیلت

نیز مو د استفاده قرا گیرد .د این شیوه سیره معصوما از حالت ها مخی صرفی بس حالتی فعال
و پللر از د سهللای کللا بردی هبللدیل مللیشللود .برخللی از محققللا بللا ا زمللابی ایللن سللبک و وشی

ضعفهای آ

ا طرم کردهاند کس با برطرف کرد آنهای نتام مطللوبهلری حاصلل خواهلد شلد.

بر سلی عللدم هوبلس شللیعیا بلس ایللن وش از سلیره نگللا ی _ 1کلس د میللا اهلل سللمت د بلا ه نبللی

اعظم
گیرد.

و برخی از صحابس پیگیری شدهاست _ خود ملیهوانلد موضلوا پلژوهش مسلتقلی قلرا

ب) روش سبک نگارانه

وش دمگری کس میهواند بس افزامش داممس مطالعاع ها مخی اهل بیت

ممجر شود اهخلاذ

وش سللبک نگللر د بر سللی سللیره اسللت (دلشللاد ههرانللیی 21 :1394ی  .)23د ایللن وشی سللیره

پیامبر

و معصوما

د طول  273سال ملو د بسلتجو و اسلتخراج قلرا ملیگیلرد .بلس نظلر
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مللی سللد مرحللوم شللهید مطهللر ی از اولللین محققللانی اسللت کللس ضللمن معرفللی ایللن وش د صللدد

استخراج سبک معصوما و نوا وش آنا د عرصسهای گوناگو زندگی برآملده اسلت .پلس از
او این وش کمتر مو د هوبس محققا قرا گرفتس استی 2بس طو ی کلس بلس غلم برگلزا ی هملامش

علمی -پژوهشی سبک زندگی اهل بیتی میهوا ادعا کرد هموز د خصوص وش استمبا این
سبک از زندگی معصوما ابهاماع بسیا ی وبود دا د .بس کا گیری این وش میلدا هحقیقلاهی

وسلیعی ا پللیش وی محققللا ملی گللذا د .از آ مهمتللر کللا کرد ایلن وش د وشللنسللازی سللبک
زنللدگی معص للوما و ب للس ک للا گیری آ د زن للدگی انسللا ه للا د س للاحته للای گونل لا گو سیاس للیی
اقتصادیی ابتماعیی فرهمگیی آموزشیی خانوادگی و فردی مؤرر خواهد بود.

چمانکللس نومسللمده کتللاب انسللا دومسللت و پمجللاه سللالس د نظرمللس خللود بللرای احتللراز از هعللا ض
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ظاهری د افعال اماما ی فرض می کمد انسانیی دومست و پمجاه سال زندگی کرده است و البرم
 .1از میا هدلیفاع شیعیا میهوا بس کتاب فقس السیره المبومس نوشتس نجار طائی اشا ه کرد.
 .2بلرای نمونللس مللیهللوا بلس مقالللس «هللدف و وسللیلس»ی احملد مبلغللیی دانشللمامس امللام عللی ی پژوهشللگاه فرهمل و اندمشللس
اسالمیی زیر نظر علی اکبر شادی 1380ی ج11؛ و سالس اصل مصلالحس و ملدا ا د سلیره معصلوما (مبلانیی اصلولی اهلداف و
وشها)ی محمدحسین هوکلیا ی 1398ی دانشگاه معا ف اسالمیی اشا ه کرد.

د ایللن مللدع گللاهی بللس اقتضللای همللد و گللاهی کمللد حرکللت کللردهانللد (خاممللسایی  .)16 :1391ایللن
انسللا گللاهی قیللام و گللاهی صلللذ کللردهی گللاهی دسللت بللس آمللوزش زده و گللاهی عملللی دمگللری امللا

ماهیت اعمالش هغییری نکرده است .د وش سبک نگا انس فلرض بلر ایلن اسلت کلس معصلوما
د طول  273سلال زنلدگیی سلبک واحلدی داشلتمدی املا ُبلروز و ظهلو آ هفلاوع کلرده اسلت .ا گلر

ا اسللتخراج کمللد بامللد د میللا اعمللال معصللوما کللس د فللراز و

پژوهشللگر بخواهللد سللبک امشللا
نشیب ها مخ ُبروز داشتس بستجو کمد هلا بلس سلبک قابلل اعتملا دسلت مابلد .ا گلر محقلق بلس زنلدگی
ً
مک امام ا کتفا کمد طبیعتا سبک استخرابی کامل نخواهد بود .نبامد د سلبک نگلا یی از قلرآ
بس عموا ممبع اصلی استخراج غفلت کرد .نبی اعظم

بلر اسلاس هعلالیم قرآنلی حرکلت کلرده

العمل فعالیتها و فتا ها و وشهای امشا د قرآ ربت شدهاست .از
است و بس عبا هی دستو
ِّ

ایللن و د ایللن سللبک بامللد از قللرآ بللس عمللوا سللمدی مکتللوب و مللمعکس کممللده وش زنللدگی

معصوما استفاده کرد.

بر این اساسی اصول کلیی عملی و رابت کس هعیین کممده نوا وش و فتا معصوما اسلتی

مماسباع زندگی ا د اختیا شیعیا قرا میدهد .بر خالف قضامای فقهی کس موضلوا آنهلا فعلل
مکلف و محمول قضامای احکام خمسس است ما قضامای اخالقی کس بس دنبال ملافتن افعلال خلوب

مللا بللد اسللتی د قضللامای سللیره بللس معمللای سللبک نگا انللس محقللق بللس دنبللال قضللامایی اسللت کللس
موضللوا آنهللا نللوا وش و محمللول آنهللا صللحیذ مللا ناد سللت اسللت .نکتللس هکمیلللی ایللن کللس بللا

استخراج نوا وش رابتی میهوا

وشهای گونلاگونی ا طراحلی و ابلرا کلردی کلس ایلن وشهلا

بس مقتضای شرامطی زما و مکا و خصوصیاع موضوا هغییر پذیر اسلت .نلوا وش معصلوما

د مقابللل دشللمن همللوا ه عللزع مدا انللس بللودهاسللت امللا وش ابللرای آ د برهللسهللای گونللا گو

هفاوع داشتس است.

راه کارهای آسیب زدای از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی

استخراج می شود .این اصول وش صحیذ زندگی اعلم از فلردی و ابتملاعیی سیاسلی و وابلط و

نتیجه
مطالعاع ها مخی اماما با آسیبها و کاستیهایی وبس وست از ایلن میلا چملد محلدودمت

بس عملوا کاسلتی ایلن نلوا مطالعلاع ملو د هوبلس قلرا گرفتلس اسلت .محلدودمت ومکلردی زملا و
مکا ی موضوا و وش مو د بر سی قرا گرفت و برای فلع هلر ملک از ایلن کاسلتیهلا اهکا هلایی

ا ائللس ش ل د .اهخللاذ ومکللرد فرهمگللی و همللدنی و ومکللرد عبللرعپژوهانللس بللرای فللع محللدودمت د

ومکردهای سیرهپژوهی پیشمهاد شده است .برای فع محدودمت زما و مکا پیشمهاد شد هلا
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هدریر و نقش اماما د و ای زما و مکلا حضلو و حیلاع ظلاهری آنهلا ملو د بر سلی قلرا گیلرد.

برای فع محدودمت م وضوعی نیز پرداختن بس موضوعاع ها مخ اندشیس و فکلر و مباحلث نظلری
ها مخ و همد مطرم شد .بلرای فلع محلدودمت د وشی وش د سنگلر و سلبکنگلر پیشلمهاد

شد .گسترش آنچس د با ه فع محلدودمتهلا گفتلس شلد مسلتلزم شلکیبایی و صلرف وقلت اسلت و
این انتظا کس بالفاصلس پژوهشهایی با کیفیلت مطللوب انجلام گیلرد ممطقلی نیسلت .شلامد ا گلر
هما شکیبایی کس مرا کز علمی کشو د موابهس و بر سی آ ای فیلسوفانی مانمد هگلی دکا ع و

کانللت از خللود نشللا مللیدهمللد و دههللا پامللا نامللس و سللالس د بللا ه زوامللای اندمشللس آنللا هصللومب

مللی کممللدی د نللوا مطالعللاع هللا مخی اهللل بیللت و معصللوما
پژوهشی بس بهانس هکرا ی بود ما امکا رمر بخش نبود

صللو ع گیللرد و پیشللمهاداع

د نشودی د آممده نتلام مطللوب بلس

همراه خواهد داشت .این پیشمهاداع د صو هی هحقق میمابد کس باو داشتس باشیم هراث اهلل

بیت
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برای استفاده و بهرهممدی بشر ِّ الی یوم القیامس الزم و کافی است.

منابع
_ قرآ

نه البالغس

_ بخشیی ممصو ه ()1393ی ها مخ نگا ا امامیسی قمی بامعس الزهرا.

_ بیهق للیی ابوالفض للل ()1350ی ه للا مخ بیه للقی ب للس کوش للش عل للی ا کب للر فی للاضی مش للهدی دانش للگاه
فردوسی.

_ هوحیللدی نیللای ور اهلل و نعمللت اهلل صللفری فروشللانی ()1394ی «ماهیللت هللا مخنگللا ی وایللی
امامیس ها نیمس قر پمجم»ی ها مخ اسالمی سال شانزدهمی زمستا ی ش ( 4پیاپی .)64

_ بعفرما ی سول ()1387ی ممابع ها مخ اسالمی قمی انصا ما .

_ خاممسایی سید علی ()1391ی هبری انسا دومست و پمجاه سالسی ههرا ی مرکزصهبای چ سوم
_ دانشکیای محمد حسین ()1393ی نگاهی دمگر بس ها مخ د قرآ ی قمی نشر معا ف.
_ حیمیی بعفری «صمعت از دمدگاه امام بعفر صادن
دوم پاییز 1390ی شما ه .4

»ی ها مخ فرهم

و همد اسالمیی سال

_ الصد ی محمد ()1400ی ها مخ الغیب الصغریی اصفها ی مکتب الرسول االعظم.

_ صللفری فروشللانیی نعمللت اهلل ()1386ی «بر سللی دو ارللر هللا مخنگللا ی شللیخ صللدون »ی نامللس
ها مخ پژوها ی هابستا ی شما ه .10

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ()1385ی «حسلین بلن عبلدالوهاب و عیللو المعجلزاع»ی عللوم حلدمثی زمسللتا ی
شما ه .42

_ گالتونل ی یوهللا ؛ عماملتالللسی سلهیل ()1398ی کللال هلا مخ و هللا مخ دانلا ی هربمللس عبدالمجیللد
کرامللت زاده و مسللعود ممللزویی ههللرا ی دانشللگاه و پژوهشللگاه عللالی دفللاا ملللی و هحقیق للاع
اهبردی.

راه کارهای آسیب زدای از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی

_ دلشاد ههرانیی مصطفی ()1394ی سبک زندگی پیامبر اعظمی قمی نشر معا ف.

_ گرامللیی سللید محمللد هللادی؛ قمللدها یی محمللد ()1392ی وا کللاوی ابط لۀ کللالم و هللا مخ فکللر د

مطالعاع شیعس شماسیی مطالعاع ها مخ اسالمی سال پمجمی شما ه .18

_ الالنیی ا زمما آ ()1381ی نخسلتین انلدمشهلای شلیعی هعلالیم املام محملد بلاقر ی هرملس فرملدو
بد هایی ههرا ی نشر و پژوهش فروزا

وز.

_ مجیدی نسبی نرگس ()1387ی ها مخ نگا ی شیعس د کتاب بال نجاشیی نامس ها مخ پژوها ی
ش .16

89

_ محرمیی غالمحسن ()1394ی پژوهش د زندگی اماملا

انتشا اع پژوهشگاه فرهم

و اندمشس اسالمی.

(مبلانی و وشهلا)ی ههلرا ی سلازما

_ مسکومس الرازیی ابوعلی ()1379ی هجا ب اأممی هحقیق ابوالقاسم امامیی ههرا ی سروش.

_ ملللک زادهی محمللد ()1391ی سللیره سیاسللی معصللوما د عصللر حاکمیللت بللو ی ههللرا ی انتشللا ع
پژوهشگاه فرهم

و اندمشس اسالمی.

_ یوسفی غرویی محمد هادی ()1394ی آشلمایی بلا مملابع هلا مخ اسلالم و هشلیعی هحقیلق از سلابده
یوسفیی قمی دفتر نشر معا ف.

_ شل ل للبکس ابتهل ل للادی سل ل للخمرانی مرحل ل للوم شل ل للهید بهشل ل للتی د سل ل للال  56د مد سل ل للس حقل ل للانی
/http://ijtihadnet.ir

_ گفتگللو ب للا اسللتاد س للول بعفرمللا ی وزنام للس اعتمللادی ش للما ه  1398- 4481مکشللمبس  14م للسی
/http://www.etemadnewspaper.ir
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