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 معصوم؟مهع؟ پیشوایان تیریمد شناسی سبک
 تیمهدو اتیروا در فیتحر و جعل بحران بر

 1انیمیسل خدامراد
 2کارگر رحیم

 چکیده
 بوه مربووط روایوات اعتبارسونجی برای تالش مهدویت، برجسته مسائ  از یکی
گ نظوام یک دادن نشان و ستر  باورداشت این  زمینوه ایون در رفتوهیپذ و ریوفرا

 او بوه دروغ بوه یوا شوده صوادر معصووم؟ع؟ از دسوت در روایوت آیوا که این است.
 رفتووار و شیفرمووا بووه مراجعووه بووا جووز نیووز مهووم ایوون اسووت. شووده داده نسووبت

 توالش تحلیلوی _ توصویفی روشی با رو شیپ نوشتار نیست. شدنی معصوم؟ع؟
 اتیوروا در فیوتحر و جعو  بحران بر معصومین؟مهع؟ تیریمد سبک تا کند می

کاوی را تیمهدو  سوبک کوه پرسوش ایون بوه پاسخگویی در جستار این کند. وا
 بوووده، چگونووه تیمهوودو اتیووروا در جعوو  بحووران بوور معصووومین؟مهع؟ تیریموود

کید  که معنا بدین است؛ بوده «بحران مدیریت» سنخ از سبک، نیا که دارد تأ
 تصوومیماتی گوورفتِن  یپوو در بحووران نیووا بووا ییارویوورو در معصوووم؟ع؟ انیشوووایپ

 در بینجامود. آنوان دفو  و کنتورل بوه و فیتحر و جع  روند کاهش به که بودند
 در رفعوی مودیریت» و «پیشوینی مرحله در دفعی مدیریت» گونه دو با راستا این

 دوره هور در معصومین؟مهع؟ کارهای و ساز ادامه در روییم. روبه «پسینی مرحله

                                                        
 .(kh.salimian@isca.ac.ir) )نویسنده مسئول( قم اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه استادیار .1

 .(r.karegar@isca.ac.ir) قم اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه استادیار .2
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 شود. می بررسی
 از امروزه که پرسش این به پاسخ برای است ای نهیزم نگاشته این های بررسی
 جست؟ بهره باید فیتحر و جع  با ییارویرو در الگویی چه

 کلیدی واژگان
 جع  ،معصوم؟ع؟ انیشوایپ ،معصومین؟مهع؟ مدیریت ،معصومین؟مهع؟ سبک

 .مهدویت اتیروا ف،یتحر و

  مسئله  طرح
 از هموواره کوه اسوت ای پدیوده ن،یود بزرگوان سوخنان و متعوال پروردگار کالم در فیتحر و جع  
 شیپو از کوه پرداختوه کسوانی خیتوب و سرزنش به چند اتییآ در خداوند است. شده داده زیپره آن
 رسوول زیون (21 :أنعوام ؛94 :عموران آل ؛79 :)بقوره انود. داده نسبت او به و برساخته سخنانی خود
 موذمت شوّدت بوه را شیخوو سوخن جواعالن بعثت، نینخست های سال همان از ؟ص؟اسالم گرامی
 دهیوپد نیوا بوا معصووم؟مهع؟ انیشووایپ گورید نیز ایشان از پس و (204 ،6ج :1409 ،)کوفی فرمود.

 (174 ش ،108 :1363 ،)کشی اند. کرده تیریمد خوبی به را آن کرده برخورد زا بیآس
 «موودیریتی سووبک» بووا تحریووف و جعوو  پدیووده بووا رویووارویی در معصوووم؟ع؟ پیشوووایان شووک بی

 برابر در معصوم؟ع؟ انیشوایپ برخورد است. اهمیت دارای آن شناخت که اند. شده وارد ای ژهیو
 و دانشوومندان اهتمووام و توجووه مووورد همووواره راهبووردی ییالگووو عنوووان بووه مون،ینووام دهیووپد نیووا

 کواوش مورد کمتر ها پژوهش این در آنچه .اند داده شک  را آثاری گرفته، قرار عییش شمندانیاند
 ییرویووارو چگووونگی بازترسوویم گمووانی هیچ بووی اسووت. زمینووه ایوون در تحلیلووی رویکوورد ، گرفتووه قوورار

 بووا _کوورد ادیوو گسووتره نیووا در شووانیا تییریموود سووبک عنوووان بووا توووان می آن از کووه _ ؟مهع؟معصووومان
 ازجملوه کوه دانیم موی نیوک دهود. قورار نگواه در را تری روشون هوای اف  توانود می ای، پدیوده چنین

 فیوتحر و جعو  دهیوپد بوا ییارویورو در معصوومین؟مهع؟ از الگووگیری بحو ، ایون ارائوه کارکردهای
کم  های شاخص و شانیا تیریمد سبک شناخت بیان، گرید به است.  الگووی تواند می آن بر  حا
  گیرد. قرار ساختگی سخنان برابر در ما دوران در ژهیو به رفتاری

 بوا رویوارویی در معصومان؟مهع؟ مدیریت های جلوه تواند می برخورد سبک نیا درباره پژوهش
 معصوومان؟مهع؟ رویوارویی  چگونگی  زمینه این در دهد. بازتاف نوعی به را فیتحر و جع  بحران

 عینوی رفتوار بازتابنوده انکارناپوذیر، واقعیتوی عنوان بوه سواختگی اتیوروا زین و اتیروا سازندگان با
 دربواره تحقیو  کوه اسوت مقتضویات و شورایط بوا متناسوب گیری، موض  و گیری تصمیم در شانیا

گون  مراحو   در  اعتقوادات بوا سوازگار موضووعه اصول و  ها شاخص  به  تواند می آن  های فراینود گونوا
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 و جعو  از موراد جسوتار ایون در که است این یادکرد درخور و نیادیبن نکته .شود منجر ریزی برنامه
 صوورت نویید هوای انیبن فیتضوع هودف به و عامدانه ای زهیانگ به که است برساختنی ،فیتحر
 شد. خواهد بح  گرید ییجا در است انگاری سه  سر از نیز ییها دگرگونی البته و باشد رفتهیپذ

 و جعو  دهیپد با ییارویرو در معصوم؟ع؟ انیشوایپ که است بوده این بر فرض  نوشتار  این در
 و برسوواختن از شووده توالش آن در کووه ؛ اند داشوته منتقوودی و پویوا جووام ، یتیریمود سووبک ف،یوتحر
 دارد. نگوه را مهدویت اندیشه  سو، دیگر از و دنکن گیری شیپ معصومان؟مهع؟ اتیروا در برد دست

 دهیم:  نشان تا کوشیم می استدالل این درستی دادن نشان برای رو این از

 بهوره فیوتحر و جعو  از پیشوگیری بورای هایی برناموه و کارهوا چوه از معصوم؟ع؟ انیشوایپ .1
 اند؟ برده

 دادند؟ انجام ییکارها چه فیتحر و جع  پیامدهای رف  و تیریمد برای معصومین؟مهع؟ .2

 و جعوو  دهیووپد  بووا روییووارو  در معصووومان؟مهع؟ بحووران موودیریت هووای ویژگی و ها شاخصووه .3
   بود؟ چه مهدویت احدی  در فیتحر

 شوویوه چوه اصوول، بوور تکیوه  بوا معصوومین؟مهع؟ کووه اسوت پرسوش ایون بووه گویی پاسوخ بیوانی بوه
 اند؟ گرفته می کار به  مهدویت اتیروا در فیتحر و جع  دهیپد با مقابله برای را درخوری

 مفهومی چارچوب

 زیوون و آن رونوود  کوواهش جهووت فیووتحر و جعوو  دهیووپد بووا ییارویوورو در معصوووم؟مهع؟ انیشوووایپ
 ایووون دیووودگاه از انوود. دهیبرگز را « بحوووران  موودیریت» سووونخ  از « مووودیریتی سووبک» آن، رفووو  و کنتوورل
 طور  فراینود در بوزر  چوالش و مشک  یک ت،یمهدو اتیروا در فیتحر و جع  لهئمس ،پژوهش
 بحوران کرد. یاد بحران عنوان اب آن از توان می که است آن تعمی  و تبیین و مهدویت باورداشت

گون ابعاد همواره بشری مکتوف تاریخ طول در  انسوان زنودگی اقتصوادی و سیاسی فرهنگی، گونا
گز هموواره بشوری های نسو  اسوت. کرده رو روبه تهدید با را  و ها خسوارت و بحوران تحمو  بوه رینوا

 حاصو  بهبوودی و یافتوه رهوایی آن های سوختی از نیوز چنودی از پس و بوده آن از ناشی صدمات
 و رخودادها اثور در کوه اسوت حووادثی بحوران است. یافته ادامه همچنان بشری زندگی و اند نموده
گهانی طور به انسانی و طبیعی کردهای عم   یوا مجموعوه یوک بوه را خسوارتی و آیود می وجود به نا

 و اضوووطراری عملیوووات و اقووودامات بوووه نیووواز آن کوووردن برطووورف و کنووود می تحمیووو  انسوووانی جامعوووه
 پژوهشوگران از برخوی (52 :1385 مقدسوی، و )شوکیب شوود. موی نامیوده بحران دارد، العاده فوق

 دیگور برخوی . انود برده کوار به و... خشونت بال، ، فاجعه ، اضطراف ،    فشار معانی همان به را بحران
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کتوس» یوا » سوکته » بوه را عبوارت ایون ، پزشوکی ادبیوات از بهره با  بوه را آن و انود ه کرد تشوبیه » انفوا
 ارگانیسووم یووک وضووعیت در نامسوواعد و مسوواعد تحووول یووک میووان « عطووف نقطووه یووک » عنوووان
 بوواز «سیاسووی علوووم فرهنووگ » در شووده ارائووه تعوواریف در را هووایی نگرش چنووین بازتوواف . انوود خوانده

 مفهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم نیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  در . یووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووابیم می
Crisis خوانیم می : 

 شوورف در بوودتر یووا بهتوور قطعووی تغییوور  ، آن چووارچوف در کووه متزلزلووی و ناپایوودار وضووعیت .1
 شوورایط، .3 ؛ شووود می منجوور اساسووی تغییراتووی بووه کووه ثبوواتی بی نووو  هوور .2 اسووت؛ وقووو 
 جریووان موونظم طور بووه ای پدیووده هرگوواه .4 اطمینووان؛ فاقوود و خطرنوواک دوران یووا اوضووا 
 غیرطبیعووی حوالتی یوا و شوود مختوو  نظموی یوا شوود، ایجوواد سوامانی هنابو از حوالتی ، نیابود
 در غیرمتعوارف یوا غیرمعموول شورایط وجودآمدن به .5 ؛ شود می مطر  بحران ، آید پدید

 بوه بحوران کوه اسوت ای لحظوه ، بحوران در حسواس لحظوه _ نظام یا سیستم یک جریان
 (40 :1381 )مطهرنیا، . است ساز سرنوشت و رسد می خود اوج

 منسوجم کارآمود، مودیریت یوک نیازمند و... محیطی زیست سیاسی، فرهنگی، بحران نو  هر
 ریزی برناموه هوای جنبوه تموامی که است اصطالحی بحران، مدیریت است. نگر پس و نگر پیش و

 گیوورد. می دربوور را بحووران از بعوود و قبوو  هووای فعالیت بوور مشووتم  بحووران بووا موورتبط و بحووران بوورای
 پوردازد. می نیوز بحوران پیامودهای و مخواطرات دوجانبوه هور مودیریت بوه اصوطالح این همچنین
 آموادگی، ها، خسوارت کواهش :شوام  اصولی رکون چهوار داری بحوران مودیریت (5 :1384 )بدری،
کوونش  واقوو  در بحووران موودیریت (64-63 :1383 )طبرسووا، .اسووت سووازی عادی و بازسووازی و وا
 و بحوران بوا رویوارویی بورای الزم تدارکات و تهمیدات کردن فراهم و آمادگی ایجاد از است عبارت

 (8 :1376 )آهنچی، .آن تخریبی آثار رساندن حداق  به یا
 و تجزیووه مشوواهده، بووا کووه اسووت ریزی برنامووه و عملکوورد فرآینوود بحووران موودیریت هیووپا ایوون بوور

 تووالش موجووود ابزارهووای از اسووتفاده بووا و هماهنووگ جووام ، یکپارچووه، صووورت به بحووران تحلیوو 
 آموادگی ایجواد آثوار، کواهش جهت در آن وقو  صورت در یا نمایند پیشگیری بحران از تا کنند می
 تووالش بازسوازی و عوادی وضوعیت بووه رسویدن توا اوضوا  بهبووود و سوری  امدادرسوانی مقابلوه، الزم،
 و جعو  چوالش بوا مواجهوه در بحوران مدیریت نشیگز گمان هیچ بی (52 :1385 )شکیب، .کنند

 رهبووری آنووان کووه بووود جهووت  ایوون از معصوووم؟ع؟ انیشوووایپ سوووی از مهوودویت، روایووات تحریووف
 یاساسو یهوا آموزه بوه بواور از انتیصو یاقتضوا یرهبور نیوا و داشوتند عهده بر را نیمسلم جامعه
 اتیوووروا در فیوووتحر و جعووو  دهیوووپد بوور معصوووومان؟مهع؟ تیریمووود شناسوووی سبک در دارد. را اسووالم
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 هسووتیم. رو روبووه «پسووینی مرحلووه در رفعووی» و «پیشووینی مرحلووه در دفعووی» گونووه دو بووا  مهوودویت
 کوه راهبردهوایی و ها مشوی خط اهوداف، تعیین از: است عبارت پیشینی مرحله در دفعی مدیریت
 و ریزی برنامووه ایوون رسوواند. می نیکمتوور بووه را شووده فیتحر و و برسوواخته اتیووروا  اثرگووذاری زمینووه

گ و دورنگور تفکور یا گونه مهدویت گستره در مدیریت  آمووزه و کنود می فوراهم شویعیان یبورا ریوفرا
 دفعوی، مودیریت در بیوانی، بوه . دهود می  نجوات سوقوط از را آنوان و سوازد می پوذیر فهم را مهودویت

 مهوودویت، آموووزه بازنمووایی و درسووت های هوودف نشیگووز بووا تووا کوشوویدند معصوووم؟ع؟ انیشوووایپ
 بوووا  کردنووود  سوووعی رفعوووی مووودیریت در سوووویی  از و  ببندنووود فیوووتحر و جعووو  دهیوووپد بووورای را زمینوووه
 شود. انجام درستی به کارها کارآیی، هدف با عملیاتی ریزی برنامه

 )ماننود: یافتوه سوامان ایشان سخنان نق  برای ویژه به که منابعی نیز و دست در روایات انبوه
 بور روشونی گوواه طوسوی( شویخ باهیالغ کتواف و صودوق شویخ النعمه تمام و نیالد کمال نعمانی؛ بهیالغ

 است. مهدویت راستین های آموزه تبیین در ایشان اهتمام فراوانی

و پسینی و پیشینی تیریمد ویر  تحریف و جعل با ییار
 در آنوان تیریمود چگوونگی شناسایی معنای به معصوم؟ع؟ انیشوایپ تیریمد شناسی سبک
گون آن، متناسوب زموان، هور در تیمهودو اتیوروا در فیوتحر و جعو  دهیپد با برخورد  اسوت. گونوا
 شویوه چوه اصوول، بور تکیوه  بوا ؟مهع؟نیمعصووم کوه پرسوش این به گویی پاسخ گاهیجا در ها بررسی

 مجوالی انود؟ گرفته می کوار به  مهدویت اتیروا در فیتحر و جع  دهیپد با مقابله برای را درخوری
کیود  مهوم  بوراین اجموال بوه مبحو  نیا اما طلبد. می گسترده اریبس  در معصوومین؟مهع؟ کوه دارد  تأ
 « مدیریتی سبک» آن، رف  و کنترل زین و آن روند  کاهش جهت فیتحر و جع  دهیپد با ییارویرو
 پیشووووایان سووووی از مووودیریتی سوووبک  ایووون نشیگوووز انووود. دهیبرگز را « بحوووران  مووودیریت» سووونخ  از

 رهبوری نیوا و داشوتند عهوده بور را نیمسولم جامعوه رهبوری آنوان که بود هیسو  این از معصوم؟مهع؟
 دارد. را اسالم اساسی یها آموزه به باور از انتیص اقتضای

 اتیوووروا در فیوووتحر و جعووو  دهیوووپد بووور معصوووومان؟مهع؟ تیریمووود شناسوووی سبک در بنوووابراین
 هسووتیم. رو روبووه «پسووینی مرحلووه در رفعووی» و «پیشووینی مرحلووه در دفعووی» گونووه دو بووا  مهوودویت
 کوه راهبردهوایی و ها مشوی خط اهوداف، تعیین از: است عبارت پیشینی مرحله در دفعی مدیریت
 و ریزی برناموووه ایوون رسوواند. می نیکمتوور بووه را شوووده فیتحر و برسوواخته اتیووروا  اثرگووذاری زمینووه

گ و دورنگور تفکور ای گونه مهدویت گستره در مدیریت  آمووزه و کنود می فوراهم شویعیان یبورا ریوفرا
 دفعی، مدیریت در دیگر بیان به . دهد می  نجات سقوط از را آنان و سازد می پذیر فهم را مهدویت
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 مهوودویت، آموووزه بازنمووایی و درسووت های هوودف نشیگووز بووا تووا کوشوویدند معصوووم؟مهع؟ انیشوووایپ
 بوووا  کردنووود  سوووعی رفعوووی مووودیریت در سوووویی  از و  ببندنووود فیوووتحر و جعووو  دهیوووپد بووورای را زمینوووه
 دو ایوون تفصووی  بنووابراین شووود. انجووام درسووتی به کارهووا کووارآیی، هوودف بووا عملیوواتی ریزی برنامووه
 است: قرار این از مدیریت مرحله

 پیشینی( )مرحله دفعی مدیریت :یکم
 بسوتن دروغ الهوی آیوات کوه جوا آن شود. نهواده بنیان وحی کالم های آموزه در ریتیمد این آغاز 
 ایون از را موردم پرشوماری آیوات در دانسوته الهوی آیوات انکار و کفر همسنگ را ؟ص؟پیامبر و خدا به
 اسوت. او ؟ص؟امبریوپ و خودا  بوه افتورا و دروغ دروغ، گونوه بودترین که این چه است. داده زیپره کار

 قورار افتورا و کوذف موورد کوه دارد کسوی شخصوّیت و شوأن بوه بسوتگی افترا، و کذف زشتی از بخشی
گرچه مردم عاّمه بر افترا نگاه، این از است. گرفته   افتورا بوا سونگ هم هرگز اما است ناپسند کاری ا
 ایآمووده پی از ای مجموعووه بووروز موجووب بزرگووان، بوور افتوورا زیوورا نیسووت؛ جامعووه یووک بزرگووان  بوور

 بوا کوه منزلتوی و گواهیجا دیگور، سووی از .نیسوت ممکون راحتی بوه آن جبوران کوه شود می اجتماعی
 فواحش تفواوتی عوادی افوراد منزلوت و مقوام بوا گیورد، می قورار اندازی دسوت موورد  افترا و  دروغ این
گر حّتی .دارد  و کائنوات آفریننوده بور دروغ تووان نمی نگیورد، قورار  قبوول موورد بزرگی تفاوت چنین ا
 خدا اصوال   که چرا شمرد؛ دیگران بر دروغ با سنگ هم  را معصوم؟ع؟ پیشواین و  رسوالن خاتم نیز
 دیگوران بور افتورا بوا آنوان بور افتورا توا نیستند، قیاس قاب  عادی افراد با ؟مهع؟امامان و ؟ص؟رسول و

 . شود  شمرده سان یک

 همووراه هایی بوودعت بووا فووراوانش زشووتی بوور  افووزون ،؟ص؟رسووول و  خوودا بوور کووذف معمووول طور بووه
 شوورعی حکووم سووان به شووود، می داده نسووبت ؟ص؟رسووول و خوودا بووه دروغ بووه چووه آن زیوورا شووود؛ می

 اسوت. بوزر  گنواهی  خوود  ایون کوه داشوت، خواهود همراه بوه را جوواز یوا  وجووف  نووعی و  بود خواهد
 عوذابی و کرده اشاره عم  این زشتی به خویش، کالم در خداوند (36 ،30 ش :1390 ،جو امامی)

 فرماید: می  داده قرار آن برای دردناک
 سوپس سوند،ینو موی خوود هواى دسوت بوا [ اى شوده فیو]تحر کتاف که کسانی بر واى پس
 بور واى پوس آرنود دسوت بوه زىینواچ بهواى بودان توا ،«خداسوت جانب از نیا» ند:یگو می
 دسوت بوه [ راه نیوا ]از چوه آن از شوانیا بور واى و نوشته، شان یها دست چه آن از شانیا

 (79 بقره:) «.آورند می

 فرماید: می ای آیه در یا و
 (94 عمران: آل) ستمکارانند. خود آنان بندند، دروغ خدا بر ن،یا از بعد که کسانی پس

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/235652
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 :فرماید می برشمرده ظلم مصادی  از را خداوند به بستن دروغ دیگر ای آیه در یا و
 نمووووده؟ بیتکووذ را او اتیووآ ایوو بسووته دروغ خوودا بووور کووه کووس آن از کووارتر سووتم سووتیک و
 (21 أنعام:) شوند. نمی رستگار ستمکاران د،یترد بی

گاه بر افزون ای آیه در سرانجام و  ناپسوند، پدیوده ایون های آسیب و آمدها پی از جامعه کردن آ
 است: کرده توصیف گونه این را خداوند بر گویی دروغ فرجام

َ  یززز َو  قم  مم َّ  اَمززز م کللم زززهم  َتززز
َ
زززَمّدَ    ُوُجزززمُهُه  لهللم  َةزززَ   َکزززَهُبمام  َ  یلّل سم َلززز ّمُ

َ
َ  یفم  َ  کأ زززم   َجَهزززّنَ  َمثم

ُمَتَکبشمّ 
لم  ؛(60 زم :)  یّلم
 در سرکشوان جواى ایوآ نوی،یب موی اهیروسو انود بسوته دروغ خودا بر که را کسانی امتیق روز و

 ست؟ین جهنم

  عوذاف شوود. نمی رسوتگار کوه اسوت خوانوده ظوالمی را خوود بور افترازننوده خداوند ، آیات  این  در
 مانوود. خواهنود دور بوه حوو  رحموت از اینوان و گرفووت خواهود دربور را کووافرانی چنوین  خداونود  شودید
 (60 و  32 :زمر ؛68 :عنکبوت ؛17 :نح  ؛18 :هود ؛70 ،69 ،60 ، 17 : )یونس

 سوخنان فیوتحر و جعو  تیوواقع به رانهیشگیپ گری روشن کی در زین معصوم؟مهع؟ پیشوایان
 عبدالرحمان الدین جمال ابوالفرج اند. داده زیپره ادانیش روییپ از را مخاطبان کرده اشاره خود
 دانسوته قورآن رییناپوذ فیتحر را  یحود جعو  بورای برخوی هجووم عوام  از کیی جوزی علی بن
 نویسد: می

 کنود، قورآن داخو  نیست، قرآن از که را چیزی که نبود ممکن کس هیچ برای که جا آن از
 آن را چوه آن و پرداختنود ؟ص؟  خدا  پیامبر  حدی  در ونیگدگر و کردن کم و زیاد به گروهی
 (31 ،1ج :1386 ،جوزی )ابن کردند. وض  ، بود  نگفته  بزرگوار

کرم امبریپ  بوه دروغ بوه سوخنی کوه کسوانی شوده عمو  وارد افراد نیا با ییارویرو در خود ؟ص؟ ا
 منووواب  در ویژه بوووه کوووه روایوووات ایووون از برخوووی کووورد. می سووورزنش را دادنووود می نسوووبت حضووورت آن

 امبریووپ از مؤمنووان ریووام از را تووییروا مسوولم و بخوواری قرارنوود: ایوون از شووده نقوو  تسوونن اهوو 
 فرمود: که اند کرده نق  چنین

زاری للنار فلکلج ة  کهب م  فإّنه ة  تکهبمل ال  نکشزاب ری، مسزل  ؛35 ،1ج :1401 ،)بخ
 ؛(7 ،1ج
 رفت. خواهد فرو آتش در گفت دروغ کس هر که درستی به که دینبند دروغ من بر

 فرمود: که است آورده امبریپ از تیروا در زین بهیش ابی ابن
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 :1409 ،)کوووفی اسووت. کورده بنووا دوز  در ای خانووه ببنودد موون بوور دروغوی کووه کووس آن هور
 (204 ،6ج

 ؟مهع؟معصووم اماموان بلکوه کرده، گوشزد را حدی  جع  خطر ،؟ص؟اسالم گرامی پیامبر فقط نه
 به سخنی در صادق؟ع؟ امام اند. کرده حساس آسیب این به را شیعیان یپرشمار سخنان  در  نیز

 فرماید: می کرده اشاره بیت؟مهع؟ اه  درباره حدی  جع  پدیده
ا ّنَ ّیم  بی  لهل إم ُلم اَل  ُق َ  یصم لب   مم م  َنخم

ُب ی َکّهَ هم ُط ی َو  َناکَةلَ  کم زقم َقَنا سم زیم زهم  صم بم َکهم زَی  َنزاکَةلَ   بم نم  ةم
ا   ؛(174ش ،108 :1363 ،)کش  للّنَ

 مطالوب و بسوتند می  دروغ  موا بور کوه دروغگوو افوراد از هرگوز کوه یانیمراسوتگو ،بیوت اه  ما
 .ایم نبوده خالی اند داده می تنزل مردم نزد خود دروغ با  را  ما صدق

 گوید: مفّض  گرید یسخن در
 و کرد مطر  را ای آیه ، شد  وارد ؟ع؟صادق امام بر مختار بن فی  که هنگام آن شنیدم
 شووویعه میوووان اخوووتالِف  ایوون قربانوووت! کووورد: عووورض فووی  کردنووود. تفسووویر را  آن  حضوورت
  شوان مجلوس در کوفوه در هرگواه کوه این گفوت: فوی  اخوتالف؟ کدام فرمودند: چیست؟

 مراجعووه مفّضوو   بووه  کووه این تووا شوووم می موورّدد حوودی ، در هووا آن اخووتالف  از ، نشووینم می
 بلووه فرمووود: حضوورت سووازد. می راهنمووایی موورا گیوورد، می آرام دلووم چووه آن بووه او و کنم مووی

 اشتیاق چنان ما بر بستن دروغ به مردم )زیرا( ؛ گفتی  که  است چنان هم اختالف، جریان
 نکورده اراده هوا آن از را ایون از غیور اساسوا   و سواخته واجب ها آن بر خداوند گویی که  دارند
  کوه این  توا شوود نمی خوارج مون نوزد از او و کنم موی حودی  اینوان از  برخی  برای  گاه است.
 مووا محّبووت و مووا  حوودی  از هووا آن کووه اسووت جهووت بوودان ایوون و کنوود، می توجیووه مووورد، بی

 (216ش ،135 :1363 ،)کشی خواهند. می را دنیا  بلکه ، نیستند  آخرت دنبال

 بوووه فیوووتحر و جعووو  دهیوووپد بوووه انعوووان بووور افوووزون مرحلوووه ایووون در معصووووم؟مهع؟ پیشووووایان
 بر افزون ایشان ورزیدند. اهتمام زین تحریف و جع  از شیپ پیشگیرانه اقدامات و ها ریزی برنامه

 جهووووت دیوووون حوووووزه در پووووردازی دروغ بوووواره در نیووووز هشوووودارهایی عواموووو  و ها زمینووووه شناسووووایی
 آموادگی ایجواد بور زمینوه ایون در دادنود. دام این در گرفتارآمدن از مردم پرهیزدادن و زدایی آسیب
کید تحریف و جع  با مقابله برای   کردند. می تأ

 بوه ؟ص؟اسوالم گراموی رسول سخنان در مرحله نیا در تیریمد به اهتمام در سخنان نینخست
 فرمود: که آن مانند خورد می چشم

 و کنود نگهوداری سوتگییشا بوه را آن و بشونود موا از گفتواری کوه را کسوی کنود کوین خداوند
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 (128 تا: بی حنب ، احمدبن) برساند. گریید به گاه آن

 از کوووه کسوووی بوووه پاسوووخ و اتیوووروا برخوووی نقووو  های سوووامانی هنابووو فیتوصووو در ؟ع؟رمؤمنوووانیام
 انییوب در د،یپرسو دارد اخوتالف گریکودی بوا و اسوت موردم دسوت در چوه آن از و نووآورده های  یحد

 و ناسوخ دروغ. و راسوت باطو ، ایو و دانسوته حو  ایو را اسوت موردم دسوت در چه آن کام  و گسترده
 گوو  یحود چوه آن و اسوت شوده سوپرده خواطر در چوه آن و متشوابه و محکم خاص، و عام منسوخ.
ک با حضرت آن است، برده گمان بدان  دروغ او زموان در ؟ص؟خودا رسوول بوه برخوی کوه این بور دیتأ
 فرمود: که کرده اشاره ؟ص؟ امبریپ سخن به (65 ابوریه، محمود) بستند

 :1407 ی،نویکل) سوازد. آمواده خوود بورای آتوش در ییجوا بنودد دروغ من بر عمد به که هر
 (1ح ،62 ،1ج

 هور هوای ژگوییو بوه کرده، میتقس گروه چهار به را  یحد انیراو ادامه، در گاه آن ؟ع؟علی امام
 از بوود مسولمان چوون ظواهر بوه و کنود، آشوکار موانیا کوه رو دو مردی نخست که فرموده اشاره  ی

 گور،ید دو نودارد. بواك و بنودد دروغ ؟ص؟ خودا رسوول بور عمود به و ارد،ین دل به مییب و نترسد گناه
 موردی گر،ید سه و دینکش گوش در دیبا که چنان را آن و دیشن ؟ص؟ خدا رسول از زییچ که مردی
 ایوو دانود. نموی او و فرمووود نهوی را آن سوپس فرموود، اموور زییوچ بوه ؟ص؟ خودا رسووول دیشون کوه اسوت
گواهی آن از او و فرموود، امور بودان سوپس کورد نهوی را زییوچ دیشن  و خودا بور کوه آن چهوار، نودارد. آ

 زیووون نهووود، موووی حرموووت را ؟ص؟خووودا رسوووول و ترسووود، موووی خووودا از چوووون بنووودد نموووی دروغ رسوووولش
 دهیشون چوه آن و ده،یشون کوه اسوت هموان سوپرده خواطر بوه کوه را آن و دهیونگرد خطوا خووش دست
 چوه و [(تصوّرف بوا] 242-244 :1378 رضوی، دیسو) نکنود. کوم آن از و دیوفزاین بودان کنود، تیروا

 نیتر  یوووودق نیووووا نی.یشوووویپ اهتمووووام در معصووووومین؟مهع؟ اهتمووووام در تر سووووتهیشا نیووووا از سووووخنی
 آن از پوس البتوه انود. کرده اشواره بودان ؟ع؟علوی امیرمؤمنوان کوه اسوت انیوراو یبورا بندی میتقسو

  کردند. می فراوانی پافشاری مهم نیا بر زین معصوم؟مهع؟ انیشوایپ گرید حضرت،
 م:یخوان می مؤمنان؟ع؟ امیر از گرید سخنی در

 انیوراو کوه د؛یوکن تیوروا و دیبشونو نوه د،یوکن تیرعا و فهم را آن دیدیشن را ثییحد چون
 (376 :1378 ،یرض دیس) شمار. در اندك آن کاربندان به و ارندیبس علم

 فرمود: حضرت آن نیچن هم
 مووا بووه را آن پووس دینشووناخت را آن و دیرسوو شووما گوووش بووه یزیووچ مووا سووخنان از گوواه هوور

 (626 ،2ج :1403 )صدوق، د.یکن توقف آن هدربار و دیبرگردان
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 گووورید و سووواختگی اتیووروا برخوووی ورود نخسووت قوووت:یحق دو بووه کوووه این کنووار در اهتموووام نیووا
 دانشومندان ات،یروا صدور دوران همان از تا شده سبب است، کرده اشاره ات،یروا نقد ستگییبا

 (52 :1396 ،انیمیسلزنند.) دست درخور کارهای و ساز ساختن فراهم به عهیش بزر 
 :فرمود که است شده نق  صادق؟ع؟ امام از

 ،2ج :1407 ،کلینوی) اسوت. کبیوره گناهوان از ،؟ص؟  پیوامبرش  بر و خداوند بر بستن دروغ
339) 

 هووزار نقوو  از بهتوور را تیووروا کیوو فهووم و درک صووادق؟ع؟ امووام کووه دیرسوو جووا آن تووا اهتمووام نیووا
ووِذیَن  آیووه دربوواره صووادق؟ع؟ امووام از گویوود ابوبصوویر (2 :1361 ،صوودوق خیشوو) دانسووت. تیووروا  اّلَ

وَن  وَن  اْلَقْوَل  یْسَتِمعم ِبعم ْحَسَنهم  َفیّتَ
َ
 فرمود: حضرت آن پرسیدم. (18 :زمر) أ

ُجُل  ُهَم  َّّ َمُع  لل یَث  یسم یم َ ُ   لام هم  َفکَحّیم َعُه  َکَما بم یُی  اَل  مَسم کهم  یزم ُقُص  اَل  َو  فم زُه؛ ینم نم  :1407 ،کلکزی) مم
 (1ح ،51 ،1ج
 کند. می نق  زیاد و کم بدون را نآ و شنود می را حدی  که است مردی او

ک بوا معاصور سوندگانینو از کویی  هووای کتاف و عهیشو هوای کتاف در کوه ثییاحواد کوه این بوور دیوتأ
 نوییقی آن بطوالن کوه اسوت امووری و اشوتباهات انووا  دربردارنده شده، نق  یاسالم مذاهب ریسا

 بور قطعوی  یودل کوه بواطلی اموور و بووده تصور رقاب یغ و ناروا که رممکنییغ زهاییچ مانند است؛
 ،یچوو شووانه ریموود) اسووت. دانسووته ضووروری و واجووب را،  یحوود نقوود م،یوودار فسادشووان و بطووالن
1362: 93) 

ک مشخص طور به مواردی بر اتیروا از بهره جهت معصوم؟مهع؟ پیشوایان  کردند: می دیتأ
ک .1 گان حفظ بر دیتأ  واژ

کوورم امبریووپ هووا آن رأس در و معصوووم؟مهع؟ پیشوووایان  سووخنان واژگووان حفوو  بوور همووواره ؟ص؟ ا
 البته شود. افزوده اتیروا در شانیا مقصود بر افزون ییمحتوا نکند تا اند؛ کرده پافشاری شیخو
ک نیا  از از سوند نکور با ینیکل است. شده چندان دو شانیا به ناروا های نسبت در پافشاری و دیتأ

 ای خطبوه از بخشوی در فیوخ مسوجد در ،؟ص؟اسوالم گراموی امبریوپ کوه کورده نقو  صادق؟ع؟ امام
 فرمود:

 َّ یا    لهلُل  َنّضَ َع  َةبم َظَهزا َو  َفَمَةاَهزا َمَقزاَل م   مَسم َغَهزا َو  َحفم َهای مَلم  َمز م  َبّلَ زَمعم ّبَ  سم ُّ زلم  َفز زه   َحامم قم  ُّ کزَغ  فم
لم  ُرّبَ  َو  ه  کَفقم  ه   َحامم قم یَل  فم َقُه  ُهَم  َم م  إم فم

َ
ه أ نم  ؛(1 ح ،403 ،1 ج :1407 ،یک)کل     مم

 و دریابود را آن پوس بشونود، را مون سوخنان کوه ای بنوده چهره دارد نگه شادمان خداوند
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 قیوهف کوه دانشوی) فقهوی حامو  بسوا چوه پوس .برسواند نشونیده کوه کسوی بوه و کنود حف 
 . د...برسان خود از تر فقیه به را آن که فقهی حام  بسا چه و نباشد (دانشمند

 است: کرده نق  گونه نیا ،؟ص؟اسالم گرامی رسول از کراجکی را مضمون نیا
 َّ   لهلُل  َنّضَ

 
أ َّ َع  لمم ا مَسم ّنَ لُه  ثا  یَحیم  مم ّدَ

َ
َع  َکَما  َفأ ّبَ   مَسم ُّ غ   َف َةی ُمَبّلم وم

َ
ز م  أ ع مم  :1369 ،ک لجکزی) ؛ َسزامم

لس ؛31 ،2 ج  (11 ح ،160 ،2 ج :1404 ،حمج
 کم بی دهیشن که چنانش و بشنود ما از ثییحد که کسی چهره دارد نگه شادمان خداوند

 شنونده. از است نگهدارتر که باشد رساننده بسا که برساند، گرانید به شیب و

 :فرمود که دمیشن صادق؟ع؟ امام از سخنی در دیگو ریابوبص
ُتُبمل کم ُک م  ل ّنَ َفُظ َ   اَل   َفإم ُتُبمل؛ َحّ َ  َُتم  (52 ،1ج ق:1407 ،یک)کل َتکم

 کرد. نخواهید حف  ننویسید، تا شما که بنویسید!

 فرمود: گرید سخنی در و
  ُ َقلم ُل ی  للم کم ؛  َةَ    ّتَ َتاَب م کم  (مهم) للم
 دارد. تکیه نوشتن بر دل

 دقوت بوه خوود، طرق از دینی های آموزه درست رساندن برای معصوم؟مهع؟ پیشوایان نیبنابرا 
ک مورد ییراستگو و صداقت قالب در را معنا این کردند می سفارش تیروا نق  در شتریب  قورار دیتأ

 گوید: می مقدام أبی بن عمرو دادند. می
 از پویش را راسوتگویی» فرموود: من به شدم، وارد او بر  که  باری  نخستین در ؟ع؟أبوجعفر
 (52 ،1ج :ق1407 ، )کلینی .« بیاموزید  حدی 

گر نجایا در  تیروا واژگان بر تحف  معنای به تواند می اما است عام معنای به یراستگوی چه ا
 باشد. زین

ک .2  حدیث صحیح درک و فهم بر دیتأ
ک بر افزون  درک و فهوم بور شوانیا ،معصوومین؟مهع؟ سخنان نق  در تیروا واژگان حف  بر دیتأ
ک زین خود سخنان درست  :فرمود ؟ع؟علی مؤمنان امیر کردند. می دیتأ

َرل  ُک م کَةَلزز الززّیم َول اَل   ا م یبم الّرم ززُ   ا م یززبم َّ ززَفَها م  مهم َول للّسُ ززُ   َو  ُ  یززللّرم َّ ُعَلَمززا م  مهم َرل للم  ،ک لجکززی)  یززللّیم
 ؛(31 ،2ج :1369
 کردن نقو  خوردان کم هموت کوه را آن کوردن  روای نوه سوازید، خوود پیشوه را حودی  فهم
 فهم. و تیدرا دانشمندان همت و است
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 حدیث مقاصد بیان به اهتمام .3
 پیشوووایان همووواره تیووروا درسووت درک بوور اهتمووام زیوون و تیووروا الفووا  نقوو  در دقووت بوور افووزون

 از تووییروا در خواندنوود. می فوورا شیخووو سووخن مقصوود در تأموو  بووه را خووود مخاطبووان معصووم؟مهع؟
 گفت: ؟ع؟کاظم موسی امام به که شده نق  حسن بن حسن

 مون ؛ کیسوت  شوما منظوور گفوت: بپورس. خوود اموام از فرموود: اموام بکنم؟ شما از پرسشی
 ام. داده او بوه را ام کنیوه کوه اسوت فرزنودم علوی او فرموود: شناسوم؟ نمی شما از غیر امامی
 قوائم توو  کوه  فرموود ادق(؟ع؟صو )امام أبوعبداهلل همانا برهان! آتش از مرا سرورم، گفت:
 قوائم اموت در کوه اموامی هور حسون! ای ام؟ نبووده چنوین مگور فرمود: هستی. امر این به
  حجوت و قوائم جانشوینش، درگذشوت، چوون ، هاسوت آن  قوائم او اسوت، امامت( امر )به
 تموام بنوابراین، باشویم. می قوائم موا هموه پوس شوود، پنهوان آنوان دیود از که این تا  است

 سووگند! خودا بوه ! سووگند خودا بوه ، بوده ارجوا  علوی فرزندم به داشتی، من با که کارهایی
 اسووت. کوورده چنووین دوسووتی، سووبب بووه خداونوود بلکووه نسوواختم، خووود جانشووین  را  او موون

 (25 ،49 ج ق:1403 مجلسی، ؛21 ق:1411 طوسی، )شیخ

 صواحب هفوتم، اموام کوه اشوتباه ایون از را راوی ، سوخن نیوا در اموام اسوت روشون کوه چنوان هم
 در _ بووود فهمیوده ؟ص؟صوادق امووام حودی  از اشوتباه بووه کوه گونوه آن _ اسووت اموام آخورین و الزموان
 است. آورده

 حدیث تصدیق و تکذیب .4
کنش اخبار از برخی به نسبت معصوم؟ع؟ پیشوایان  بودعت از جلووگیری  بورای داده، نشان وا

 معصووومان؟مهع؟ سوویره و اخبووار از برخووی تأییوود یووا تکووذیب بووه راویووان، در بیشووتر تعهوود  ایجوواد  نیووز و
 (65 :1385 بستانی،) .پرداختند می

 و ؟مهع؟معصوومین بوه نبسوتن دروغ ،صادق؟ع؟  امام دیدگاه از حدی  پذیرش در اصلی مسئله
 :فرماید می حضرت آن است. بزرگواران آن سخنان صحیح و دقی  نق 

 و خووودا بووور  بسوووتن  دروغ و ... شوووکند( )می گشووواید می را دار روزه روزه کوووه اسوووت چیوووز پووونج
 (39ح ، 286 ،1ج ، صدوق) .؟مهع؟ائّمه بر و ؟ص؟رسولش

 :فرمود  که است شده نق  ؟ع؟ رضا  امام  از و
 بوه  را  آهون گرمی خداوند، که آن مگر ببندد، دروغ ما بر که نیست کس هیچ قسم! خدا به
 ( 1048  رقم ،597 :1363 کشی،) بچشاند. او

 ایو و  یتصود داشوتند نظور در رییشوگیپ تیریمود در معصوومان؟مهع؟ کوه ییکارهوا گرید از یکی

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/170813
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/12529/65/text
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 بود. اتیروا بیتکذ
 گوید: می راوی

 ولوی اسوت. حو   هموه  هوا آن موردم گموان به که برشمرد روایت 200 از بیش ؟ع؟باقر امام
 .است تزویر و دروغ ها آن  همه  خدا به زور؛ و کذف کّلها اهلل و هی :فرمود حضرت

 :فرمود حضرت روایت، همان در
ا َ هنم ُض ع   مم ا َو   َممم َ هنم َّّ  مم  ؛حُمَ
 (219 ،2ج :1404 ،)مجلسی .است محّرف  برخی و  موضو  احادی ، از برخی

 از را آن و کردنود می مطر  امام؟ع؟ محضر را باوری روایاتی از برداشت با کسانی شد می گاهی
 گفت: که شده نق  نّبال ریبش از چه آن نمونه عنوان به کردند. می آزمایی راستی او

گر ند:یگو می [ ]مرجئه آنان کردم: عرض ؟ع؟باقر امام به دم.یرس نهیمد به هنگامی ...   ا
 بوه و ابودی موی سوامان سورو او بوراى خوود خوودى بوه کارها همه ،خیزد پا به ؟جع؟مهدى
 نیچنو هرگوز» فرموود: حضورت خوت.یر نخواهود خوون حجوامتی، ظورف شیگنجوا اندازه

گور اسوت! او دسوت در جوانم کوه آن بوه سوگند ست!ین  کسوی بوراى خوود، بوه خوود کارهوا، ا
 حضرت آن نیشیپ هاى دندان که زمان آن ؟ص؟خدا رسول براى نیقی به شد، می هموار

 بوه سووگند سوت!ین نیچنو هرگوز افت!ی می سامان و سر شد، زخمی اش صورت و شکست
 خووون و عوورق شووما، و مووا کووه انجاموود مووی جووا آن بووه کووار، اسووت! او دسووت در جووانم کووه آن

 (284 :1397 )نعمانی، .«دیکش خود شانییپ به دست سپس م.یکن پاك شده لخته

 حدیث راویان تعدیل و جرح .5
 نووانیاطم مووورد کووه یکسووان از  یحوود شووندن بوور همووواره یکلوو بیووانی در معصوووم؟مهع؟ پیشوووایان

ک هستند  را خوود دقیو  موضو  صوادق؟ع؟ اموام کوه اسوت نقو  کوه چوه آن ماننود .فرمودند می دیتأ
 کوس هور از را خوود دانوش و علوم کوه اسوت فرمووده سوفارش و کورده مشخص حدی  راویان درباره
 فرماید: می  ایشان ، نگیرید

 پوول پیوامبران کوه اسوت جهوت بودان ایون و  انود پیوامبران وارثوان دانشمندان راستی، به
 نهنود. می برجای خود از احادیثی و سخنان فقط و گذارند نمی ارث به خود از نقره و طال
 نیکووو پووس اسووت. یافتووه دسووت فووراوان  بهووره  بووه برگیوورد را هووا آن از چیووزی کووس هوور پووس

 هر در ،بیت اه  ما خاندان میان در زیرا گیرید؛ می کس چه از را خود علم این که بنگرید
 خودبسوتن بوه و غالیوان تحریوف از را  دینوی هوای آمووزه  که هستند عادلی مردمان نسلی،
 ؛٣2 ،1ج :1407 ،کلینوی) .دارنود می بواز نادانوان کوردن بودمعنی و تأویو  و پسندان باط 

 ( 1٥1 و  ٩2 ،2ج :1٤٠٣ مجلسی،
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ک منحرفوات و انیودروغگو از تیوروا دنیشون از زیوپره بر گرید یسو از  و نّم  در .دکردنو می دیوتأ
 ،سووعید بوون مغیوور، ( 575 ،2 ج ق:1411 طوسووی، )شوویخ ،أبوالخطوواف چووون هووم دروغگویووانی لعوون

 مطووالبی ؟مهع؟ائمووه از دیگوور، برخووی و (701 ،2ج و:)هموو بشووار (805 ،2 ج ق: 1411 ، طوسووی )شوویخ
 :1385 بسووتانی،) .برخوردارنوود ای ویووژه اهمیووت از  متووأّخران  نووزد احادیوو  تصووحیح در کووه رسوویده
66) 

 پسینی( )مرحله رفعی مدیریت :دوم
گرچه  نییپس هم و نییشیپ هم زمان هم گاهی معصوم؟ع؟ انیشوایپ رویارویی است ممکن ا

 کورد. ریتصوو فیوتحر و جعو  از پوس  مرحلوه به را شانیا اهتمام توان می مواردی در اما باشد بوده
 قرارند: نیا از برخی که است گرفته شک  مواردی در ییارویرو نیا
 شده تحریف و جعلی روایت از دادن پرهیز .1

کرم بور افوزون  وضوو  شووم پدیوده کوه خطراتووی جهوت بوه نیوز ؟مهع؟معصوووم اماموان ،؟ص؟ پیوامبرا
کترین از حدی ،  نمووده گیری موضو  آن برابر در داشته، بر در حدی ، بر وارده های آسیب خطرنا

گری به و  کنند. هوشیار بدان نسبت را مسلمانان کردند تالش و پرداخته آن به نسبت افشا
 معوورض در بوووده، ؟جع؟زمووان امووام وکوویالن از کووه هموودانی صووالح  بن محموود نمونووه عنوووان بووه
 امام، به وضعیت، این از ای مکاتبه در و است گرفته  قرار  خود اطرافیان های زبان زخم و ها طعنه
 :گوید می خود او کند. می شکوه

ّ َ  :؟جع؟ للاما  صاح  إیل کتب 
َ
ّیم ی بی  لهل أ ُذو ّیم ی َو   ُم ُةم م ّّ یم   َق َ اام هم  ثم یبم

َ
وم  یلّل  َة م  یُر

َك  ُ م  آَبا م هّنَ
َ
لُمَنا َقاُلمل أ لُمَنا َو  ُخّیَ لرُ  ُقّمَ َّ ز زقم  شم

ُ وَ   َمزا ُکز م یَ َو  َفَکَتزَ   لهللم  َخلم َّ ز  لهلُل  َقزاَ   َمزا َتقم
نززا َو   َتَعززایَل  َّ  یخَ َبزز َو  هَنُ م یززبَ  َجَعلم ُقزز زز م  للم

َ
نززا لّل َّ    ُقزز     اهیززفم  باَرکم ُ   (18 )سززبأ: ظززاهم  لهللم  َو  َفززَنحم

 َّ ُق  م  للم
َ
مُتُ  َو  اهَی فم    ]لهلُل  َباَرَك  لّل نم

َ
َّ  أ ُق ُ   للم َّ اهم  (؛345 :1411 )طمیس، للّظَ

 نسوبت پودرانت بوه کوه حودیثی بوا و آزارنود می مرا ام  خانواده نوشتم: ؟جع؟زمان امام به
 انوود: گفتووه پوودرانت کووه کننوود مووی نقوو  آنووان سووازند. مووی خفیووف و خوووار  موورا ، دهنوود  مووی

 پاسوووخم در اموووام .هسوووتند  خداونووود   مخلوقوووات بووودترین موووا، کوووارگزاران و گوووزاران خوودمت
 و آنووان میووان ومووا» : گفووت  تعووالی  خداونوود کووه ایوود نخوانووده مگوور شووما، بوور وای نگاشووت:
 آن موا  قسوم خودا بوه «.دادیوم قورار آشوکار شوهرهایی دادیوم، برکوت ها بدان که شهرهایی
 آشکارید. شهرهای ما( گزاران )خدمت شما و مبارکیم شهرهای

 گران تحریف و پردازان حدیث توبیخ و معرفی .2
 فیووتحر ایوو جعوو  را اتیووروا کووه یکسووان مووذمت بووه پیشووینی مرحلووه چووون هم مرحلووه نیووا در

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/170813


 

 

 251 
 
 

ک
سب

 
سی
شنا

یریمد 
  

؟مهع؟ 
صو 

ن مع
شوایا

پی
 بر

ران
بح

  ...
 

            

 یتویروا کورد. اشواره زمینوه ایون در حکوایتی بوه تووان می نمونوه عنووان بوه پرداختنود. می کردند می
 گفت: .یندس به معروف ابوالفرج از کند یم نق  یطوس ابوجعفر که است

 شورو  و آمود خودا خانه ناودان ریز بود آمده مکه هب حج انجام یبرا صادق؟ع؟ حضرت
 و حسون بون حسون چپ طرف و حسن بن عبداهلل جناف آن  راست طرف در کرد. دعا هب

 گفوت: آموده یبصور ریوکث بون عباد موق  نیا در داشت. قرار حسن بن جعفر سرش پشت
 چه فرمود: جعفر. گفت: چهارم مرتبه در مرتبه، سه تا نداد یجواب حضرت اباعبداهلل. ای
کث یخواه یم  دانوه دانه یمرد را خانه نیا است نوشته دارم که یکتاب در من گفت: ریابا

کنوون کوه نیوا مثو  قسوم خودا هب گفته دروغ تو کتاف فرمود: کند. یم بر را شیها سنگ  ا
 گووردن و گنووده شووکم بووا دارد  یووبار یهووا سوواق و رنووگ زرد یپاهووا کووه را یموورد نمیووب یموو
 باز طواف از را مردم ی(مانی رکن هب کرد اشاره) ستادهیا رکن نیا کنار در بزر  سر و  یبار
 هبو )اشواره مورا فرزنودان از یمورد خداونود بعد ترسند. یم او از مردم که یطور هب دارد یم
 االوتواد ین فرعوون و ثموود و عواد کوه یطوور آن کشد یم را او فرستد یم نمود( خود نهیس

 اباعبوداهلل حضورت سووگند خودا هبو گفوت: حسون بون اهلل عبود موقو  نیا در شدند. کشته
 (582 ،2ج :1409 طاووس، )ابن کردند.  یتصد را شانیا همه د،یگو یم راست

 پرچموودار آن و ؟جع؟موعووود یمهوود مقووام هبوو عووارف هووا آن کووه بووود جهووت آن از  یتصوود نیووا
 نقو  ؟ع؟رضوا حضرت از  یفض محّمدبن از یبزنط که است آمده دیگر حدیثی در بودند. قتیحق
 گفت: که کرد

 نیتور دشومن را دیسع یاب ابن و مهران ابن و حمزه یاب ابن من شوم تیفدا کردم عرض
 که یصورت در اشخاص یگمراه دارد ضرر چه تو یبرا فرمود: خدا. هب نسبت دمید مردم
 حضورت و یفالنو و یفالنو و کردنود بیتکوذ را خودا امبریوپ هوا آن یباشو افتوهی تیهودا خود

 یرویووپ خووود آبوواء روش و راه از موون کردنوود بیتکوذ زیوون را ؟مهع؟جعفوور بوون یموسوو و صوادق
 کنم. یم

 نووور خودا مهوران، ابوون یبورا یا فرمووده شوما کووه میودار تیوروا شوووم تیفودا کوردم عورض
کنون فرمود: کند. ات خانه وارد را یتنگدست و فقر و کند رونیب دلت از را مانیا  او وضو  ا

 نیحس است. مبتال اندوه و غم هب بغداد در است، گرفتار سخت آقا گفتم: است؟ چگونه
 (405 :1363 ،)کشی . کرد... سکوت ؟ع؟امام دهد. انجام عمره  ی ندارد قدرت

 بووا ییارویوورو در زیوون عهیشوو دانشوومندان و امامووان یوواران کووه ،معصوووم؟ع؟ انیشوووایپ فقووط نووه
 اند. کرده برخورد شّدت یتنها در شده فیتحر و برساخته سخنان

 کوه اسوت محودث هشوت موا از فرموود: می کوه شونیدم صادق؟ع؟ امام از گوید عمران محمدبن
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 َسوِمْعتم » گفوت: و بوسوید را او سور خاسوت پوا بوه ابوبصویر هنگوام این در است. قائم ها آن هفتمین
ِبو ِموْن 
َ
ْنووذم  ؟ع؟َجْعَفور   یأ ْرَبِعو مم

َ
، َن یأ وو َلوهم  َفَقوواَل  َسوَن   بم

َ
:یَبِصوو أ هم  ر  ِبوو ِموْن  َسوِمْعتم

َ
و َو  ؟ع؟َجْعَفور   یأ ْنووتم  یِإّنِ  کم

َماِس  ْت  َقاَل  ِبَهَذا َجاَء  ا  یخم وایلِ   یَصبِ  ای  اْسکم وْ  ی َلوْم  َو  ؟ع؟اْلَقواِئَم  یْعِنوی  ماِنِهْم یإِ  َمَ   مانا  یإِ  ْزدادم  یاْبِنو قم
کید که (475 :1363 ،)کشی .«َهَذا  فرزندم. این نفرمود امام هرگز که کند می تأ

 مهوودویت بحوو  در شوویعه فوورق برخووی اعووای رد در طوسووی شوویخ بووه توووان می شوویعه بزرگووان از
 کرد. اشاره باره این در (37 :1395 )صدوق، صدوق شیخ نیز و (21 :1411 )طوسی،
 : نویسد می ،الجمان منتقی کتاف نگارش از خود انگیزه درباره الدین، زین  بن حسن

 و شوده سوامان بی سوخت، حدی  کار دیدم می که بود آن واداشت، کار این به مرا چه آن
 آن، خووالل از و گشووته عمووومی تصووحیف، و اشووتباه کووه طوری بووه ؛اسووت  گسوویخته   هووم از

 (2 ،1ج :1362 عاملی،) است. شده  فراوان  هم  تحریف و دگرگونی

 نویسد: می باره نیا در زین بهبهانی وحید
مبا وأیضا ولیۀ م  سقط ر ، للش یف، أو تصحکف،  وقع أو شئ یاد ، أو ُتش  تزأخک ، أو تقزیی، أو ز
یف ال کما ، أخبارنا  م  کثک  یف وقع   بل ذلک غک  أو  ؛(١١٩ :١٤١٥ وحکی،) لملطلع ة  یخ
 رفتووهیپذ صوورت آن در فیوتحر و فیتصوح ایو و شوده کوم یزیوچ تیوروا از بسوا چوه زیون و

 اسووت شووده نیچنوو مووا اتیووروا از یفراوانوو شوومار در نیووا بلکووه گوورید یزهووایچ ایوو و اسووت
گاهی چیه بر که گونه همان  ست.ین پنهان آ

 سد:ینو یم دیگر، جای در
یزف و لشزتباه و سزقط و تأخک  و تقیی أخبارنا یف وقع ما کثک ا   رأینا أنا مع  تصزحکف    و ُتش
 (؛١٤ ،١ ج : 1415 وحکی،) ذلک غک  إیل
 و فیتصووح و فیووتحر و اشووتباه و یافتووادگ و افتووادن پس و افتووادن شیپ اتیووروا در مووا
 یم.ا دهید فراوان را گرید یزهایچ

 کتوواف در طوسووی خیشوو پرداختووه برسوواخته سووخنان برخووی نقوود بووه کووه کسووانی نیتر برجسووته از
 مقوام در کند، می نقد خود کتاف در را تیمهدو نیدروغ انیمدع برخی که گاه آن وی است. الغیبه
 کوورده انیووب را حاتییتوضوو و نقو  را هووا آن ییووروا مسووتندات انحرافوی هووای انیجر و انیموودع بور رّد 

 است.
 اموام بوه آن در کوه توییروا ماننود: اسوت. دانسوته موردود و کورده نقو  را اتییوروا واقفه رّد  در وی
 فرمود: که شده داده نسبت ؟ع؟باقر

 نیوا دهنوده نجوات خداونود و داد نجوات موسوی دسوت بوه را  یإسورائ بنوی خداونود همانا
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  (44 :1411 ،یطوس خیش) او. نام هم دست به است آن فرعون از امت

 موعوود او ایوآ دیپرسو کوه کسوی پاسوخ در کوه شوده داده نسوبت حضورت هموان بوه که تییروا ای و
 صوادق؟ع؟ اموام بوه کوه توییروا ایو و (46 )هموو: اسوت. ایدر شکافنده همنام او نه! فرمود: است؟
 فرمود: که شده داده نسبت

 پور را آن کوه یکسو اوست و است. ها یحتم از او و قائم اوست ابالحسن یعنی فرزندم نیا
 (48 )همو: است. شده جور و ظلم از پر که گونه همان کند یم عدل و قسط از

 فرمود: که اند داده حضرت آن به نسبت که یتیروا زین و
 خوود دست به و ر؛یشمش صاحب و است امت نیا قائم فرزندم نیا که این یحتم امور از
 (48 )همو: کرد. اشاره اباالحسن به

 کورده انیوب زیون را اتیجزئ یبرخ که شده داده نسبت ؟ع؟صادق امام به که یتیروا سرانجام و
 که: است

 کووه این تووا طووالنی گووریید و کمتوور کویی اسووت بوتیغ دو الحسوون ابووا فرزنودم بوورای همانوا
 دفوون را او و انوود خوانده نموواز او بوور و اسووت موورده او پنوودارد می کووه کسووی شووما نووزد دیووآ می
 چیهو اسوت. گوو دروغ ادعوا نیوا در او پس تکاند می خود دست از را او قبر خاک و اند کرده
 مگوور سووتین وصووی چیهوو و بگووذارد. خووود بوورای نییجانشوو کووه این تووا ردیووم نمی ای وصووی
 (57 )همو: د.یایب وصی از پس که این

 گیری   نتیجه
 دهیووپد پیوودایش از  پیشووگیری گوواهیجا در و بحووران از شیپوو مرحلووه در معصوووم؟مهع؟ انیشوووایپ
 بور افوزون شوانیا پرداختند. مهدویت آموزه درست تبیین به مهدویت، اتیروا در فیتحر و جع 

  آموادگی بازدارنوده، و  پیشوگیرانه  اقودامات انجوام و برناموه کوردن فراهم بوا شویعی،  هجامعو  هدایت
 گستره این در شانیا یکارها نیتر برجسته کردند. جادیا جع  دهیپد با ییرودررو برای  را ستهیبا

 بووود. انحوراف از جلووگیری  بورای  سوازی گفتمان و مهوودویت آمووزه بوه کیفوی رویکورد سوازی نهادینه
 و جع  استمرار و بینی پیش و تشخیص  معیارهای  ارائه ، ؟جع؟موعود  مهدی  دقی  تبارشناسی

 است. زمینه این در ؟مهع؟ائمه اقدامات دیگر از ف،یتحر

 مسوئله جریوان  در فیوتحر و جعو  پیودایش و بحوران از پوس مرحلوه در معصووم؟ع؟ انیشوایپ
 کردنود. جلوگیری گران فیتحر و برسازندگان  با  ییارویرو  در  عم   ابتکار  شدن رها از و گرفتند قرار
 و گیری تصومیم امکوان شورایط بوه گیری تصومیم فقودان شرایط تبدی  با ؟مهع؟ائمه مرحله این در
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 و شووک زدودن برآمدنود. هوا آن  بوا مواجهووه درصودد قاطعیوت، و دقوت سوورعت، اصو  بوه توجوه نیوز
 این در ؟مهع؟ائمه اقدامات ازجمله جاع ، و جع  از انزجار اعالم و مهدویت، و امامت امر در تردید

 راستاست.

 فیوتحر و جعو  بوا ییارویورو در ؟مهع؟اماموان مدیریتی سبک گرفت نتیجه توان می مجمو  در
 نوهیزم نیوا در راهبورد نیبهتور  فورد  بوه منحصور مختصوات و هوا ویژگی دلی  به  مهدویت در اتیروا
 بود.
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 کریم قرآن
 البالغه نهج

 المکتبووو  المنووور،: نوو یالمد عثمووان، محموود عبوودالرحمن  :یووتحق ،الموضااوعات ،جوووزی ابوون _
 ق.1386 ، یالسلف

 ق.1409 ، هیاإلسالم دارالکتب تهران: ،األعمال إقبال  ،موسی بن علی طاووس، ابن _
 تا. یب ،ششم دارالمعارف، قاهره: ،المحمدی  السن  علی اضواء محمود، ه،یر ابو _

 تا. بی صادر، دار بیروت: ،احمد مسند ،حنب  بن احمد _

 ،سافینه ،«حودی  حووزه در رسوول و خدا بر افترا و کذف به نو نگرشی» ،محمدحسین ،جو امامی _
 .30 شماره ،1390 بهار

 مرکووز تهووران، یکووم، کتوواف ،هااا ئوریت و اصااول مفاااهیم، سااوابق، سااوانح  ماادیری  ،محموود آهنچوی، _
 .1376 تحقیقات، و آموزش

  ،یووالتوز و النشوور و للطباعووه دارالفکوور روت،یووب ،البخاااری صااحیح  ،یاسووماع محموودبن ،یبخووار _
 ق.1401

 و هوووا شوووهرداری سوووازمان تهوووران، ،مباااانی( و )اصاااول بحاااران مااادیر باااا آشااانای  سووویدعلی، بووودری، _
 .1384 ها، دهیاری

 ،«حودی  وضو  پدیوده بوا أئمه؟مهع؟ و پیامبر؟ص؟ برخورد روش و گیری موض » ،قاسم ستانی،ب _
 .1385 پاییز ،15 هشمار ،شناسی شیعه

 اجتمواعی و انسوانی علووم پژوهشوکده :تهوران ،بحاران مادیری  باا آشانای  نویسندگان، از جمعی _
 .1385 دانشگاهی، جهاد

 فرهنوووگ و علووووم پژوهشوووگاه قوووم: ،مهااادوی  روایاااات بررسااای و نقاااد روش ،خووودامراد سووولیمیان، _
 ش.1396 اسالمی،

 دوموین مقواالت مجموعوه ،پایتخا  در بحاران مادیری  موسووی، مقدسوی علوی و حموزه شوکیب، _
 .1385 تهران، دانشگاه خرداد، 3 تا 1 پایتخت، در وساز ساخت سمینار

 ق.1403 مدرسین، هجامع انتشارات قم: ،الخصال ،بابویه بن علی محمدبن صدوق، _

 ق.1395 اسالمیه، تهران: ،النعمه تمام و الدین کمال ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 ش.1361 ن،مدرسی هجامع انتشارات قم: ،االخبار معانی ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 ،«بحووران از پیشووگیری رویکوورد بووا حوووادث موودیریت های شوواخص تبیووین» غالمعلووی، طبرسووا، _

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/235652
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/14
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/47128
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 .1383بهار /1382 زمستان ،5 /4 شماره ،مدیری  کمال نامه فص 

 ق.1411 اول، اسالمی، معارف موسسه قم: ،الغیب  کتاب ،الحسن  بن محّمد طوسی، _

کبر یعل  :یتعل و حیتصح ، یتحق ،الجمان منتقی ،نیالد نیز بن حسن ،یعامل _  قم: ،یالغفار أ
 ش.1362 ، نیالمدرس لجماع  التابع  یاإلسالم النشر مؤسس 

 ش.1369 ،یالمصطفو مکتب  قم: ،الفوائد کنز ،الفتح یأب ،یکراجک _

 ق.1407 االسالمیه، دارالکتب تهران: ،الکافی ،یعقوف محّمدبن کلینی، _

 ش.1363 ،؟مهع؟البیت آل مؤسس  قم: ،کشی رجال ،عمر  بن محمد کشی، _
 ق.1409 دارالفکر، بیروت: اللحام، سعید تعلی : و تحقی  ،المصنف ،شیبه ابی ابن کوفی، _

 ق.1404 الوفاء، موسس  بیروت: ،بحاراالنوار ،محّمدباقر مجلسی، _

 ش.1362 سوم، اسالمی، انتشارات دفتر قم: ،الحدیث درای  و الحدیث علم ،چی شانه مدیر _

 ،«آن در بسویج نقوش و بحوران مودیریت بور درآمودی بحران: شناسی مفهوم» مهدی، مطهرنیا، _
 .1381 ،16 شماره ،بسیج  راهبردی مطالعات نامه فص 

کبر علی محق : ،للنعمانی الغیب  ، میابراه محمدبن نعمانی، _  ، الصودوق مکتبو  :تهران غفارى، ا
 ق.1397

 ق.1405 اول، الهادى، قم: ،الهاللی قی  بن سلیم کتاب س،یق بن میسل هاللی، _

 ق.1415 ،یاإلسالم الفکر مجم  قم: ،الحائری  الفوائد ،محمدباقر ،یبهبهان دیوح _
 


