
 
 
 

 

ساز دوازده خلحفۀ قریشی و نقد ادعای پیشران  حدیث تاریخ
وشنفکری دینی در انکار وحالد اوام دوازدهن  1ر

 2یدیشه یمیکر یمهددیس
 3یاحمد یسلطان یمجتب

 6/6/1411تاریخ پذیرش:    1/5/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
 شددرانیپ یام دوازدهددن از سددودر اثبددات والدت اودد یخیادلدده تددار یندداتوان یادعددا یپددژوهش# بررسدد نیددوسددئله ا

اسدت" ابتددا  یشدیقر ۀفدیدوازده خل سداز خیتار ثیبر حدد هیبا تک ییروا نییبه روش تب ینید یروشنفکر انیجر
 تیاصدالت وهددو سو س  یدر سنت نبو یساز ثیو حد یسوز ثیخالفت# حد انیجر شیدایبستر پ فه#یسق

 یشدیبدر لدزوم قر یرسول خدا؟ص؟ وبن ثید به حد" وکتب خالفت با استناشود یو یسنت بررس اهل ۀشیدر اند
گرفت" بخش اول ا فه#یدر سق فه؛یبودن دوازده خل  یران با پس جیبه تدر «ریاو ای فهیدوازده خل» ثیحد نیپا 

وختلف عاجز واندند" به عندوان  لیبه دال تیروا فراز نیا ریسنت از تفس اهل یاز علها یا وواجه شد# لذا عده
وفداد  ریسدا یدۀبر پا نیوسله انیووجود در و یخیتار یبراساس حافیه جهع یاسیس یها یاز عواول# باز یکی
 لیتشک انیعیش انی" اوا در وختیرا برانگ تیوهدو انیو ودع نیونسوب انیجر ت#یو اخبار وهدو ثیحد نیا

 یعنی ثیحد نیوارل ا بت#یورود به عصر غ ۀدر آستان عهیاواوان ش یاز سو ابتیوکالت و ن #یعله یها نیام
والدت# برخدورد دسدتگاه خالفدت  یخیتدار ۀادلد گدرید یکرد" از سو تیتثب انیعیش انیعشر را در و یحجت ثان

                                                        
؛ خددا روح آن ورحدوم را بدا در تهیه این پژوهش از آثار ورحوم عالوه سیدورتضدی عسدکری بهدره فدراوان بدرده شدده اسدت "1

 "اجداد طاهرینش وحشور فرواید

 ("smk.shahidi@gmail.com # تهران# ایران )نور تهران جنوب امیدانشگاه پ حیتش خیارشد تار کارشناس "2

گددددددددددروه تدددددددددداریخ و تهدددددددددددن ولددددددددددل اسددددددددددالوی# دانشددددددددددگاه پیددددددددددام نددددددددددور# تهددددددددددران# ایران "3 )نویسددددددددددنده اسددددددددددتادیار 
 ("msoltani94@pnu.ac.irوسئول()
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هشژپو مهدیاه وی

 سدرانجامتولدد داللدت دارندد"  نیدههده بدر وقدون ا داد#یدرو نیددر قبدال ا عهیو اهتهام جاوعه ش الدیدر هنگاوه و
آثددار بزرگددان  یدر برخدد یووثددق وهدددواخبددار  ریو سددا تیددروا نیددووجددود در ا یشخصدد تیاعتددراف بدده روح وهدددو

 را به دنبال دارد" الدیو نیا یخیسنت# اثبات تار اهل
کلیدی  واژگان 

 "قریشی ۀسقیفه# روشنفکری دینی# اصالت وهدویت# ویالد اوام دوازدهن# حدیث دوازده خلیف

 وقدوه
ن از وسددئله ایددن پددژوهش# بررسددی ادعددای ندداتوانی ادلدده تدداریخی در اثبددات والدت اوددام دوازدهدد

سوی پیشران جریان روشنفکری دینی به روش تبیین روایی با رویکرد تحلیلی با تکیه بر حدیث 
اند" در این رویکرد# توضیح  دوازده خلیفۀ قریشی است" برخی این روش را وختن تاریخ شهرده

-56: 5>46گشداید" )اتکینسدون# رویداد با روایت وقایح پیش از آن# راه را بدرای تبیدین وداجرا وی
گفتدده98 کدده نا ها  ( براسدداس حددوادل شدداخن تدداریخ صدددر اسددالم# دورنهددایی قابددل تصددویر اسددت 

کنش براساس نقل کشدف وی های شایح دیگر و وا طدور وسدلن در ایدن  شدوند" بده های پیراودونی آن 
کلیدات وشدترک و  کده بدا جزنیدات بیشدتر در ویدان  کلدی# نیهده پنهدان تداریخ در روایتدی اسدت  نهای 

 پردازد"  وادل زوانه# به ارانه وطلب ویالبته با ههدلی ح

که  دکتر سروش بر قصه اوام زوان# قصده اعتقدادی اسدت و بده لحدای تداریخی قابدل »آن است 
کده 5749)سروش# «اثبات نیست ووضدون اودام دوازدهدن جدزو »(" وی در بیانی دیگر ودعی است 

کده  ودی وطدرح ایدن ادعدا در حدالی "(5757)سدروش# «اصول و فرون اعتقادات اسالوی نیست شدود 
ندازل  ؟ص؟# بر آنچه به رسدول خددا؟ع؟ونکر خروج وهدیسنت  اهل بنا به احادیث آوده در ونابح

کافر است:  شده 
حن عجّا  قال: قال أسول ا  كضدر  دا  ندعل عدب  یاملاّ خروج  نكر : ون؟ص؟عن جاحر فقّ 

 .(۳۳۴، ۲: ج۴۳۹۸ُمهّ...)جویین، 
اودددام دوازدهدددن توسدددط بعضدددی از روشدددنفکران دیندددی ایراندددی# های اخیدددر انکدددار والدت  در سدددال

 نگارش وقاالت تحقیقی چندی را به دنبال داشته است: 

کالوددی اعتقدداد بدده وهدددویت در»(# 4>46)حسددینی بیددواره# و «« الهنددار و الهیددزان»تحلیددل وبددانی 
در  ایدن دو پدژوهش« پژوهدی نقد و بررسدی دیددگاه رشیدرضدا در حدوزۀ وهددویت»(# 7>46)جاللی# 

کالم به اشکاالت وارد شده از طرف رشید رضا پاسخ داده است"   حوزه علن 
الدددین بلخددی و ابددوالعال وددودودی و نقددد  وهدددویت نددوعی از دیدددگاه جددالل»(# 8>46)اصددفهانی# 
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براساس این پژوهش وهدویت# شخصی و ونصبی الهی و نه نوعی است" وهددویت نوعیده «" آن
 به بررسی و نقد این رویکرد پرداخته است"  ابدان صوفیه است" این وقاله فقط

اودددددام هدددددای  نقدددددد دیددددددگاه روشدددددنفکران شدددددیعی وعاصدددددر دربددددداره ویژگی»(# 9>46پدددددز#  )پنبددددده
هدای اساسدی  برخی از روشنفکران وعاصر با نفدی ویژگی«" کید بر آیات و روایاتأبا ت ؟جع؟وهدی

تاریخی# تکوین اندیشه غیبدت اوام وهدی و غیرقابل اثبات دانستن تولد اوام دوازدهن از لحای 
 اند" رویکرد این وقاله روایی است"  را ناشی از نارضایتی عهووی اقلیت شیعه قلهداد نهوده

نقدددددد و بررسدددددی وقالددددده وهددددددی در »(# 844->:7# :>46)فهیهدددددی اصدددددفهانی و ههکددددداران# 
کیددد بددر ونددابح اهددل کدده«" سددنت دانر الهعددارف بریتانیکددا بددا تا برخددی از  وددتلفین وقالدده فددوق برآننددد 

کردن وطالبی بدون سند و نسبت دادن آن به اهل سدّنت# سدعی در تخریدب  وستشرقان با عنوان 
شدوند"  و انکار باور وهدویت دارند و بدین ترتیب ووجب انحراف و به غلط افتدادن وخاطبدان وی

که بزرگان اهل کتاب ترین و قدیهی سّنت# خود در وهن در حالی  بده شان وسئله اعتقداد  های ترین 
اند" ایدن وقالده در پدی  وهدی؟جع؟ و ظهور ایشان را با آیات قرآن و روایات فراوان وطرح ساخته

 اثبات اصالت وهدویت است و ویالد اوام دوازدهن را در نیر ندارد"
کهیددت قددریش»(# 6;46)پیشددوایی#  در ایددن وقالدده بددا اسددتناد بدده حدددیث «" پیددروزی نیریدده حا

که چگو نه نه تنها ابوبکر به خالفت رسید و نه تنها قدرت و حکوودت عدد خلفا# نشان داده شده 
گرفت و انصار از صحنه قدرت به دور واندند# بلکه نیریه حاکهیت قریش  در انحصار قریش قرار 

آوددهات پیدروزت ایدن  در طول تاریخ اسالم پیروز شد" در این وقاله# نیریه حاکهیت قریش و پدی
 ش# وورد نیر است" وحور حدیث االنهه ون قری نیریه# بر

کیدد بدر وندابح اهدل بازخوانی احادیث خلفدای دوازده»(# 7>46)نوروحهدی#  «" سدنت گانده بدا تا
نددام و  و وقایسدده آنهددا بدددا یکددددیگر# تعدددداد# سددنت  اهل ضددهن نقددل برخددی از اقددوال در ایدددن وقالددده# 

 گانه و وصادیق آن# بررسی شده است" خصوصیات این جانشینان دوازده
کالوددیطددور ه بدد روشددنفکری دینددی در ایددن هددای  روایددی در نقددد انگاره _ کلددی غلبدده رویکردهددای 
ساده تاریخی و حتی عرفانی نیز در ویان آنها وجود های  خورد" البته تحلیل وی به چشنها  وقاله

کده در ایدن پژوهده بدۀ ها# روش ویژ دارد" با توجه به این پیشینه کدار رفتده بده ه وطالعات تداریخی 
 و وطالعات وربوس به آن است"وسئله هی تخصصی در بازخوانی دنبال نگا
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هشژپو مهدیاه وی

 گحری وکتب خالفت زدۀ طرحی پیشحن در شکل سقحفه جوالنگاه شتاب
که دیدگاه برش گذشته# چنان در زوان حال حضور دارند  ناپذیرنبودن تداریخ  برخی از حوادل 

گذشددددته تحویددددل هنددددوز بدددده زودددداها  ای از رویددددداد کننددددد" بدددده عبددددارت دیگددددر پدددداره وددددی را ثابددددت ن 
تددرین حددوادل تدداریخ صدددر اسددالم اسددت"  واقعدده سددقیفه از وهددن(" 49->: 7;46)تقوی#اند هنشددد

که اثر آن در ووضون اواوت و رهبری بعدد از پیداوبر تدا بده اودروز بداقی اسدت" شهرسدتانی  حادثه ای 
 گوید: دربارۀ سقیفه وی

و اعظن خدُف حدنی اّلوده خدُف اّلواوده، اذ ودا سد  سدحف ىف اّلسدُم عدب قاعدّه دیاحده 
ك  زوان)شارستا ،    ؛(۳۴، ۴: جق۴۴۴۵و   وا س  عب اّلواوه ىف 

کدده هددی  شهشددیری بدده خدداطر یدد  بنیدداد دینددی در  تددرین اخددتالف و بددزرو نیددر در ویددان اوددت 
کشیده شد# آ که به خاطر اواوت   هیخته نگردید"اسالم# چون شهشیری 

تدوان تحلیدل درسدتی از بسدیاری وسدانل تداریخ اسدالم از جهلده  نهدی بدون توجه بده آثدار سدقیفه
 وهدویت به دست آورد"

های فراوان عهر بود" براساس شواهد تاریخی این  خالفت ابوبکر نتیجه واقعۀ سقیفه و تالش
گزارش ریزی اتفدداق براسدداس برناودده یددن حقیقددت را آشدددکار هددایی ا هددای قبلددی صدددورت پددذیرفت" 

 کند: وی
گفت:  در جریان تعیین خلیفه دوم# ابوبکر عثهان را طلبید و 

که ابوبکر بن ابی قحافه به وسدلهانان وصدیت وی کندد" اودا  بنویس """ این آن چیزی است 
کاوددل  بعددد """ " در ایددن هنگددام ابددوبکر بیهددوش شددد" عثهددان جهلدده خلیفدده وحتضددر را چنددین 

ها عهر بن الخطاب را خلیفه قرار دادم"""  چون ابوبکر به هدوش آودد# کرد: اوا بعد# ون بر ش
گفدددت: ههدددین را  گفدددت: بخدددوان# عثهدددان نوشدددته را خواندددد" ابدددوبکر  کدددرد و  رو بددده عثهدددان 

 (";94 #5: جم>:;4خواستن بگوین)الطبری#  وی

کجددا وی کدده ابددوبکر چدده در دل دارد  از  کجددا خبددر داشددت  کدده ایددن وصددیت در  عثهددان از  دانسددت 
کجا ویوو  شناخت  رد جانشینی است  ناوزد این پست را از 

گر ابوعبیده یدا سدالن زندده بودندد# خالفدت را  که ا گفته بود  عهر نیز بارها در وورد جانشین خود 
گدذار وی ( اودا اجدل ایدن دو را فرصدت ندداد و قبدل از 98# 6: ج8;46کدرد" )ابدن االثیدر#  به ایشان وا
 عهر هر دو وردند" 
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 نتایج سقحفه 
وددرده ریدد  سددقیفه# بسددتر وناسددب ظهددور تفرقدده و پددردازش وکتددب خالفددت در اسددالم را فددراهن 
کتهان حدیث و سیره رسول خدا؟ص؟ را رغن زد# به وکتب خالفت تقددس بخشدید و بددعی  آورد# 

 فرواید: را آفرید" علی؟ع؟ در این رابطه وی
وَلهع َ َجَع َقْوم  َعَب  ... ِجِ  َحىّتَ ِإَذا َقَدَ  ا ع َ سع وا َعَب اْلَوَّل َكلع دع ع َو اّتَ نع الّسع  اأْلَْعَقاِب َو َغاَلهْتع

وا َغ  دِذ حدَو َوَصلع
َ
دَدَ  اّل وا الّسَ ِحِن َو َهَعدرع َساِسدِه  یَر الدّرَ

َ
ِ أ َّ دوا اْلِجَنداَء َعدْن َ 

ِتدِه َو َنَقلع َوّدَ وا ِِبَ ِودرع
ع
أ

ّ ِ َخِط حَغ  َفَدَنْوهع ىِف 
كع ّ ِ َضاِأب  ىِف َجة  حِر َوْوِضِعِه َوَعاِدنع 

كع ْحَوابع 
َ
وا ىِف  َو أ ّْ َودارع َرِة َو حداْ َ  َغْمَرٍة َقد

وا ىِف  نْ  َذَهلع ّّع ْنَقِطدع  ِإَ  الد ة  ِودْن آِل ِفْرَعدْوَن ِودْن وع
دّنَ دْكَرِة َعدَب سع ِ حالّسَ ّّ ق  ِللد َضداِر ْو وع

َ
ِكدن  أ ِن خا َ ا

َدا )احن اىب ا ّیّ، خوع  (؛۴۳۲، ۹ق: ج۴۴8۴ن 
گذشددته جدداهلی خددود بازگشددتند و بددا کدده خدددا پیدد """ تددا آن گروهددی بدده  اوبرش را نددزد خددود بددرد# 

گهراهددی رسددیدند و بدده دوسددتان ونحددرف خددود پیوسددتند و از  پیهددودن راه گون بدده  گونددا هددای 
کده بده آن اودر شدده بودندد و بنیدان اسدالوی را تغییدر داده در جدای  دوستی با وتوندان بریدندد 

کانون هر خطا و  کده سدرانجام در  گناه و پناهگاه هر فتندهدیگری بنا نهادند" آنان  جدو شددند 
سرگردانی فرو رفته و در غفلت و وستی به روش و آنین فرعونیان در آودند# یا از ههده بریدده 

گسستند"  و دل به دنیا بستند و یا پیوند خود را با دین 

 سازی  سوزی تا حدیث دستاورد سقحفه: حدیث
از عبدداهلل بدن  وساند احهادگنجدد" در  ایدن وختصدر نهیآنچه بر سر سیره و سنت پیداوبر آودد در 

 عهرو چنین روایت شده است: 
ْنتع  كع ْكتع ع  َقاَل: 
َ
ّ َ  أ هع  ء  َش  كع عع مْسَ

َ
دوِل اِ   أ رِ  ؟ص؟ِودْن َ سع

ع
ْتدیِن یدأ ، َفَهَ درَ  ّع ِحْضَظدهع وا: یقع ، َفَقدالع ش 

َك  ّ َ  َتْكتع ع  ِإّنَ هع  ء  َش  كع دوِل اِ   َتْسَمعع دولع اِ   ، َو ؟ص؟ِوْن َ سع نع ىِف یدَحَ در   ؟ص؟َ سع اْلَغَلدِ   َتَكّلَ
َضا ْوَسْكتع َعِن َوالّرِ

َ
 ؛(۵۷، ۴۴: جق۴۴۲۴)احن حاج ، اْلِكَتاِب  ، َفأ

گفتند: آیا شها هر چه از پیداوبر کده وی هدن  ودی شدنوی# ودی قریش به ون  نویسدی  در حدالی 
زندد و وددن از  وددی بشدری اسدت واننددد ههده افددراد بشدر و در حدال غضددب یدا در حددال رضدا حرفدی

کردم کتاب خودداری   "نوشتن آن 

 در روزهای آخر عهر فروودند: ؟ص؟رسول خدا
گهراه نشویتان بنو یزت براید تا چیاوریبرای ون دوات و قلن ب که هرگز  د" عهر در ایدن یسن 

گفت:  کتاب اهلل»هنگام  بیهاری و درد بر او غلبه  «""" قد قلبه الوجح و عندکن القرآن حسبنا 
 "(47:6: ق4757ه و قرآن وا را بسنده است)بخاری#کرد
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هشژپو مهدیاه وی

 با این سخن حدود صد سال نشر حدیث وتوقف شد"     
کتاب اهلل" توسدط شدیخین دنبدال شدد و بده اصدلی در وکتدب خالفدت  بعد از نبی# شعار "حسبنا 
تبدیل شد" به دنبال راندن خاندان رسول خدا؟ص؟ از وتن جاوعده# ویدان قدرآن و حددیث جددایی 

کتاب خدا براساس خواستهافتا ها تفسیر شد" اودا سدنت رسدول خددا؟ص؟ ودانح بزرگدی بدر سدر راه  د و 
کدرد# لدیکن پدس از وددتی بده  سیاست خلفا بود" ابوبکر پانصد حدیث از رسول خدا؟ص؟ جهح آوری 

کدده احادیددث وهکددن اسددت درسددت نقددل نشددده باشددد# آنهددا را در آتددش سددوزانید)ذهبی#  بهاندده ایددن
(" در روزگار عهدر# سدتیز بدا نقدل حددیث نبدوی بدا شددت بیشدتری دنبدال شدد" 44-47# 4ق: ج >474

کتاب خدا نهی وی  ("9;5# 6م: ج;9>4کرد)ابن سعد#  وی از نوشتن حدیث به بهانه ترک 
سدددازی از راه رسدددید" در ایدددن رابطددده بددده ارانددده تصدددویری از  سدددوزی دوران حددددیث بعدددد از حددددیث

وسلن# عایشده خدود  ص ی شود" به نقل از  ده ویسنت دربارۀ شخصیت رسول خدا؟ص؟ بسن اهل
کده پددرش ابدوبکر داخدل وی را با پیداوبر؟ص؟ در حدالی زیدر ید  رواندداز تصدور وی شدود" سد س  کندد 

کدده وی عهددر وارد ایددن وحفددل وی خیددزد و  رسددد# رسددول اهلل؟ص؟ بروددی شددود" نوبددت بدده ورود عثهددان 
کرده و به عایشه نیز دستور تن کدار ویدهد پوشدی وی لباس بر تن  پرسدد"  د! عایشده از حکهدت ایدن 

کدده والنکدده از او حیددا وی نبددی وی # 7ق: ج4745کنند !)وسددلن#  گویددد: چگوندده از وددردی حیددا نکنددد 
4;99) 

 گوید:  دکتر سروش وی 
کسی# وثل پیاوبر اسالم بده لحدای تداریخی وحدرز اسدت؛ یعندی  آن که ووجودیت ی   طوری 

کسدی  کندد# درودی وراجعده وی وسلهان و ناوسلهان وقتی به شدواهد تداریخی کده چندین  یابدد 
کسدی شدکی نددارد" بده  گذاشته و از دنیا رفته است هدی   آوده و چنان آثاری از خود به جای 
کده شدها  لحای تاریخی وسلهان باشد یا نباشد# شیعه باشد یا نباشد""" اوا به اوام دوازدهدن 

 ("5749رسید# تاریخ بسیار تاری  است)سروش#  وی

کتداب اصدلی روایدی آیا این هها که حکایدت آن در یکدی از دو  ن سیهای وحرز پیاوبر؟ص؟ است 
سددازی از رسددول خدددا؟ص؟ خیددالی  وسددلن آوددده اسددت  وسددلهام ایددن چهددره صاا ی سددنت# یعنددی  اهددل

گرچه به قول دکتر سروش در وخیال وسلهین )سروش#   ( نشسته باشد"5754است# 
کتدداب و نیددز  کتهددان شدددید و تخفیددف اخبددار# روایدداتی بخدداری بددا وجددود  صاا ی البتدده در ههددین 

که با قرانن تاریخی و حدیثی# ونطبق بر اوام دوازدهن است:  وجود دارد 
ق: ۴۴۲۴خبداری،؛ ۴۳۶، ۴: جق۴۴۴۲كحف انمت اذا ندعل احدن ودر  و اوداوكن واكن)وسدلن، 
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 (؛۶۲۸
که فرزند ورین در ویان شها فرود آید و اوام شها از  خود شها چگونه خواهید بود به هنگاوی 

 باشد"

کدرد# بدا بدی که چهره رسول خدا؟ص؟ را وخدوش  بیدت او  پروایدی بیشدتر# بده اهدل ههان دستی 
کده حجدت اثندی  نیز حهله ور شد و به تدریج هویت و جایگاه الهدی ایشدان را فراووشداند# راهبدردی 

گر دکتر سروش ودعی شود به ههین جهت؛ تاریخ اضدعف علدوم عشر هن از آن بی  نصیب نهاند" ا
گفدت: تداریخ نیدز واننددد سدایر علدوم# روش خددود را :574است)سدروش#  (# بایدد در جدواب وی بایددد 

 شود"      دارد و نوعی ههدلی# تعهیق و تحلیل در حواشی واجرا به یافتن حقایق تاریخی ونجر وی

 سقحفه و سانسور آووزۀ وهدویت در عرصه اخجار و احادیث 
کتهدان و  سنت اهل آنچه به صورت عهده از ونابح نقل شد# ههگی شواهدی استوار از جریدان 

کده سددیاه گذاشدته اسددت" بدا بررسددیۀ سانسدور در تداریخ اسددالم اسدت  های  بلنددی از خدود بدده یادگدار 
عاوداندده و آوراندده آن را بدده دسددت آورد" ووضددون وهدددویت از ایدددن های  تددوان نهوندده وددی تحلیلددی

اختفدای ودیالد اودام دوازدهدن بایدد اودری  نصدیب نهاندده اسدت" البتده بدا ایدن پیشدینه# رویکرد بی
براسداس احادیدث ونقدول از رسدول خددا؟ص؟ در صدحاح سدته# دقیقدام  عاقالنه و ونطقی تلقدی شدود"

بخداری  صا ی دوازده اویر و خلیفه بعدد از ایشدان خواهندد بدود" حددیث دوازده خلیفدۀ قریشدی در 
 چنین آوده است:

 حدىت میَّد فسدحكون انادا ع در اوحدرا. فقدال: مسعت الایب؟ص؟ یقول: ان هذا اّلور ّل یاقَّ
یش) كلان ون قر  .(۴۳۳۳ ق:۴۴۲۴خباری،كلهه َل امسعاا، فقال اىب: انه قال: 

 وسلن با عبارت "خلیفه" آوده است: ص ی این حدیث در 
کنندددد" )راوی  اسدددالم پیوسدددته عزیدددز خواهدددد بدددود تدددا دوازده خلیفددده بدددر وسدددلهانان حکوودددت 

گفددتن پیدداوبر چدده گویددد( سدد س پیدداوبر سددخنی  وددی کدده وددن نفههیدددم# پددس بدده پدددرم  فروددود 
گفت# فروود: تهام آنها از قریشند)وسلن#   (" 4786# 7: جق4745فروود  

گندد   کدداوال عاقددل و شددنوا و در فددرازی دیگددر نددافهن و  کوتدداه در یدد  فددراز  راویددان ایددن دو نقددل 
کاودل راویدا ای از  ن وربدوس بده پدارههستند! براساس آنچه از تاریخ صدر اسالم بیان شد# هشدیاری 
که ابوبکر بده وددد آن خلیفده شدد و پدارۀ دیگدر حددیث بدا پدس راندی وواجده شدد" البتده  حدیث است 

ساز# قدرت  ههین فراز به صورت آشکار ناق  وشروعیت وکتب خالفت است" این حدیث تاریخ
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هشژپو مهدیاه وی

ههددین و حکووددت را در انحصددار قددریش قددرار داد و سددبب دوری ههیشددگی انصددار از قدددرت شددد" بددا 
-465ق( و عباسددی)465-77رویکددرد ندده تنهددا خلفددای نخسددت# بلکدده خلفددای دو سلسددله اوددوی)

های بعددی شدرس قریشدی بدودن  ق( به قدرت رسیدند" وولفان تداریخ خالفدت در طدول سدده989
کتدداب  کردنددد و بددر آن پددای فشددردند" عبدددالرحهن سددیوطی در آغدداز   تاااری  الخلفااا خلیفدده را تئددوریزه 

 گوید: وی
د احددّا وددن ارلضدداء العجحددّخنی؛ ّلن اودداوهتن غحددر صددحححه، ّلوددوأ: وهددا: ا ددن غحددر وَل اوأ

 (؛۹، ۴ق: ج۴۴۲۵قرشحنی...)سحوط ، 
کتداب هددی  ید  از خلفددای عبیددی)فاطهی( را نیداوردم# زیددرا اواودت آنهددا بده دالیلددی  در ایدن 

 صحیح نبود از آن جهله آنها قریشی نبودند"

کهتر اوا سایر وفاد این حدیث به شرح ز یر به دالیل وختلف از جهله سلطه دستگاه حاکهیت 
 سنت آشکار شد:  وورد توجه بود و به تدریج در آثار اهل

 _ این دوازده ورد بر وردم والیت دارند؛
 _ این اوت دوازده قین دارند؛

گر این دوازده نفر از دنیا بروند زوین اهل خود را فرو وی  برد؛ _ ا
 اسرانیل دوازده نفرند؛ داد نقبای بنی_ این خلفا و والیان به تع

 کننده به حق در راه خدا خالی نخواهد شد؛ _ زوین از قیام
های روشدن  های الهدی و نشدانه _ این قانن یا پیروز است و نهایان و یا خانف و پنهان تا حجت

 خدا نابود نگردند" 
گاندده دچددار حیرتنددد و علهددای اهل های بسددیار  دیدددگاه سددنت در بیددان وقصددود از اواوددان دوازده 

کرده اندد" در واقدح اندیشدهندان وکتدب خالفدت در تفسدیر  وتفاوت و وتناقضی در ایدن رابطده ارانده 
کده رسدول خددا؟ص؟# اسداوی آن دوازده  این احادیث به دیدگاه واحدی نرسیده و از آوردن روایداتی 

کرده ا سیاسدت حداکن بدر وکتدب اند" وسلهام ذکدر اسداوی ایدن دوازده اویدر# بد نفر را ذکر نهوده پرهیز 
بیددت در  خلفددا در طددی قددرون وتهددادی در تضدداد بددوده اسددت" ایددن روایددات را وحدددثان وکتددب اهددل

کده بده نیکدان صدحابه وی اندد" نکتده جالدب  رسدد از رسدول خددا؟ص؟ آورده تالیفات خود با اسنادی 
اند)عسدکری#  سنت در ودورد اسداوی ایدن اویدران روایداتی آورده ای از علهای اهل که عده توجه این

 (" در اداوه به برخی از ووارد اشاره خواهد شد":7->: 46:9
سدنت حددیث انهده اثندی عشدر را بده نقدل از ابدن عبداس از  جوینی دانشدهند نداوی و شدافعی اهل
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 کند: رسول خدا؟ص؟ چنین نقل وی
نددین یو حعدد  ا  عددب ارلددق بعددّ ایحو  وصدد إن خلضددای ؟ص؟:... قدال أسددول ا  ع ددر،  ّل

 : حدطالد . ق حدن  ىب ا أسدول ا  و ودن  خدوكا قدال: عدبی : حق ی.و آخرهن ولّ   وهلن  خ
كها ولئت جوأا و ظلهدا و الدذمی یالذ یمفن ولّكا قال: املاّ  بع دین یل ها قسطا و عّّل 

 یه ولدّحدرج فیدوم حدىت حدوم واحدّ لطدّول ا  ذلدك الخدا إّّل حجق ون الّنخرا لو َل حبا ّق ب 
ق األأض صدّب ح ف یسد حدن ودرحادعل روَ ا  عحف، یاملاّ ادا و  خلضده، و ت در جلد  خبادوأ ر

ق و املغرب )انجویین،   .(۳۴۲: ۴۳۹۸سلطانه امل ر
که آیا شها به وجود اوام زوان  گوید: وی وعتقدید ؟جع؟دکتر سروش در پاسخ به این ستال 

 ( 5757ش#دانن!)سرو نهی ون این اور را جزو اصول و فرون اعتقادات اسالوی

کده بده سدرعت چهداغ تکفیدر را بدر سدر  وی این ادعا در حالی وطرح که حتی علهدای وهدابی  شود 
شدددت افراطددی هسددتند# بدداور وهدددوی را ه کننددد و در ایددن رابطدده بدد وددی ونکددران باورهددای خددود وارد

دانند" بن باز وفتی اعین  وعاصر و وتعصب وهابی عربستان سعودی#  وی اندیشه اصیل اسالوی
 دهد:  وی و احادیث وربوطه چنین فتوا ؟ع؟وون اوام وهدیپیرا

كهدا زعدن ذلدك بعد  املتدأخرحاملاتظر بالكل ی...  وا إنكاأ املاّ ن فادو قدول باطد ؛ ألن خة 
كهددا ولئددت جددوأا قددّ تددواترت میددآخرالزوددان و ندده  ث خروجدده ىفید حاد َ األأض عددّّل وقسدطا 

كهددا صددر  بددذلك یددتددواترا وعاو ماعددة وددن العلهدداء، وددهن  حددو ا وكثددرت جددّا واستضاضددت 
 والعُودة ال دوكا  ینیون علهاء القرن الرابع، والعُوة السضار السعستا  یا سن اَحر

كانإماع ون  ه  العلنحوغ  (.۹۷، ۴تا: ج ...)حن باز، ىبرهن، وهو 
کلدددی انکدددار وهددددی را باطدددل وی داندددد و تعددددادی از علهدددای  در بیدددان فدددوق بدددن بددداز بددده صدددورت 

کردهسنت ر اهل که بر تواتر احادیث وهدی تصریح   برد"  اند# نام وی ا 
کتدداب وشددهور تق( و8:>وتقددی هندددی)م صددادره از علهددای ۀ فتدداوای چهارگاندد کناالعهاااللددف 

ابدن  :کند" ایدن علهدا شداول وی را نقل ؟ع؟وذاهب اربعه از اهل وکه درباره فرد ونکر ظهور وهدی
ا حنفی# شیخ وحهدبن وحهد خطدابی ودالکی حجر هیتهی شافعی# شیخ احهد ابوالسرور بن صب

ایدن فتداوی فدرد ونکدر اعتقداد بده ظهدور بایدد براسداس  باشدند" ودی و شیخ یحیی بن وحهد حنبلدی
کرد کنند تا ادب  اند هوجازات شود" ایشان تصریح  که واجب است فرد ونکر را بزنند و او را تحقیر 

)وتقی هندددی# و وهدددور الدددم اسددتشددود و بدده حددق روی آورد و در غیددر ایددن صددورت واجددب القتددل 
46<< :4:;-4;6") 
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کده بداور وهددویت در ویدانأتوسدئله تدوان بده ایدن  وی با توجه به ههین نقطه نیرها کدرد   کیدد 
 اههیت نیست" باوری اصیل و وهن است و به هی  وجه اعتقادی بیسنت  اهل

ر قرن پدانزدهن# سال قبل از والدت وهدی؟ع؟( تا به اوروز د 8از نیهه دوم قرن سوم هجری)
کتداب# رسدداله و وقالدده بده زبان هددای عربددی# فارسدی# اردو# ترکددی اسددتانبولی#  بدیش از دو هددزار جلددد 
نشددین بدده قلددن علهددا و  هددای وندداطق وسددلهان تایلندددی# انگلیسددی# فرانسددوی# روسددی و دیگددر زبان

# دانشددهندان شددیعه و سددنی در رابطدده بددا وهدددی؟ع؟ تددألیف یددا ترجهدده شددده اسددت)فقیه ایهددانی
46:9") 

 سنت پیش از والدت اوام دوازدهن شحعه درباره وهدی؟ع؟ آثار وستقل اهل
کثیددر و  _ اخبددار الههدددی/ ابوسددعید عبددادبن یعقددوب رواجنی)بدده نقددل از از البدایدده و النهایدده ابددن 

که از جهله علهای سنی وتعصب وی  باشند( تهذیب التهذیب ابن حجر عسقالنی 
 وذهب بن حهاد)از اساتید بخاری( سنی_ الفتن و الهالحن/ حافظ نعین 

کبددرا _  کدده پددیش از غیبددت  صدداحب الزوددان / ابددوالعنبس وحهدددبن اسددحاق بددن ابددراهین سددنی 
 لیف شده است"  أت

کتاب در بین شیعه و سنی به ثبت رسیده است"  این آثار توسط وحققین تا سی 

ن اخحر  درب برخی از آثار وستقل اهل  اره وهدی؟ع؟سنت از آغاز غحجت تا پیش از قر

کالم ابن حزم/ احهد صدیق بخاری_   ابراز الوهن ون 
 اربعین حدیث فی الههدی/ ابوالعالء ههدانی_ 
 االحادیث القاضیه بخروج الههدی/ وحهدبن اسهاعیل اویریهانی_ 

 احادیث الههدی/ ابوبکر خثیهه_ 

 احوال صاحب الزوان/ سعدالدین حهویی_ 

 ن وحهدبن ابراهین نابلسیاخبار الههدی / بدرالدین حسن ب_ 

کان و یکون بین یدی الساعه / سیدوحهد صدیق قنوچی بخاری_   االذاعه لها 

 االربعین / ابونعین اصفهانی_ 

 االشاعه الشراس الساعه/ برزنجی شافعی_ 

 اوارات الساعه / شاه رفیح الدین بن اوام شاه ولی اهلل دهلوی_ 

 تقی هندیالبرهان فی عالوات وهدی آخرالزوان / و_ 
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 البعث و النشور / اوام بیهقی_ 

کنجی شافعی_   البیان فی عالوات وهدی آخرالزوان / 

 التوضیح فی تواتر وا جاء فی الهنتیر و الدجال و الهسیح / الشوکانی_ 

 رساله فی الههدی/ ابن حجر وکی_ 

 الرد علی ون قضی ان الههدی الهوعود جاء و وضی / والعلی قاری هروی_ 

 الدین سیوطی الوردی فی اخبار الههدی / جاللالعرف _ 

 الدین سیوطی عالوات الههدی / جالل_ 

 عقد الدرر فی اخبار الههدی الهنتیر / وقدسی شافعی _

 عقد الدرر فی تحقیق القول بالههدی الهنتیر / احهدبن زینی دحالن_ 

 عالوات الههدی / صدرالدین قونوی_ 

 والکی عالوات یوم القیاوه / حافظ قرطبی_ 

 الدین بن عربی اندلسی عنقاء الهغرب فی بیان الههدی و وزرانه / وحی_ 

کثیر دوشقی_   الفتن و الهالحن الواقعه فی آخرالزوان / ابی الفداء ابن 

 القول الهختصر فی عالوات الههدی الهنتیر / ابن حجر هیثهی شافعی_ 

 فی الغیبه / قاضی عبدالجبار وعتزلی_ وسئله 

 وردی فی وذهب الههدی / وال علی قاری هروی حنفیالهشرب ال_ 

کوان / سلیهان بن ابراهین قندوزی حنفی_   ُوشرق اال

 وناقب الههدی / حافظ ابونعین اصفهانی_ 

 الههدی / ابن قین جوزیه_ 

 الههدی / ابوداود سجستانی_ 

 الُههدی الی واورد فی الههدی / وحهدبن طولون_ 

 د ذهبیالدین وحه نبا الدجال / شهس_ 

کثیر دوشقی_   النهایه# فتن و اهوال آخرالزوان / ابی الفداء ابن 

 الوعاء الهختوم فی السر الهکتوم فی اخبار الههدی / وحی الدین بن عربی اندلسی_ 

 عنوان به ثبت رسیده است"  >8این آثار توسط وحققین تا 
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 در وورد وهدی؟ع؟ طی سده اخحرسنت  اهل بعضی از آثار وستقل

کالم ابن خلدون / ابوالفی  الغهاری الهغربی الشافعیابر_   از الوهن الهکنون ون 
 االوام الههدی / ابوالفی  الغهاری الهغربی الشافعی_ 
 البیانات عن الههدی / ابواالعلی الهودودی_ 

 سلسله االحادیث الصحیحه / شیخ ناصرالدین االلبانی_ 

عددالن االسددالوی وکدده بددا نیددارت شددیخ وحهددد الفتددوی فددی وسددئله الههدددی الهنتیددر / رابطدده ال_ 
کتانی  ونتصر 

 ق4777طراح و رهبر اشغال وسجدالحرام به سال  ؛الههدی الهنتیر / جهیهان العتیبی_ 

 "(59-49: 7;46)هاشن العهیدی# اند هعنوان برشهرد 86وحققین این آثار را تا 

 سنت در وحان علهاء و وحدثان اهل ؟ع؟راویان احادیث وهدی

کثی لفین صحاح سته نیز بین آنهدا هسدتند؛ تکه وسنت  اهل ری از دانشهندان و وحدثینعده 
کتاب ؟ع؟احادیث وربوس به اوام وهدی گذشتگان خود به جهدت های  را در  خویش آورده و یا از 

کرد  کنین:  وی " به نام و اثر برخی از وشاهیر این دانشهندان اشارهاند هاحتجاج نقل 
 قات الکبریق(/ الطب567ابن سعد)م _ 
 ق(/ الهصنف568ابن ابی شیبه)م _ 
 ق(/ الهسند# الجهح بین الصحاح574احهدبن حنبل)م _ 

با وصدف بددون ذکدر  ؟ع؟ق( / الصحیح# التاریخ الکبیر# اشاره به اوام وهدی589بخاری)م _ 
 اسن

 با وصف بدون ذکر اسن ؟ع؟ق( / الصحیح# اشاره به اوام وهدی594وسلن)م _ 

 ق( / السنن5:6ابن واجه) م _ 

 ق( / السنن5:8ابوداود سجستانی)م _ 

 ق( / عیون االخبار5:9ابن قتیبه دینوری)م _ 

 ق( / الصحیح>:5تروذی)م _ 

 ق( / تفسیر طبری647طبری)م _ 

 ق( / شرح السنه>65بربهاری)م _ 

 ق( / عقد الدرر# البدء و التاریخ688وقدسی شافعی)م _ 
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 ق( / الهستدرک778حاکن نیشابوری)_ 

 ق( / االعتقاد# البعث و النشور# دالنل النبوه;78بیهقی)م _ 

 ق( / تاریخ بغداد796خطیب بغدادی)م _ 

 ق( / وصابیح السنه847بغوی)م _ 

کر)_   ق( / تاریخ دوشق8:4ابن عسا

 ق( / تاریخ ابن الجوزی:>8ابن الجوزی)م _ 

 ق( / جاوح االصول ون احادیث الرسول979ابن اثیر جزری)م _ 

ق( / الفتوحدددات الهکیددده# عنقددداء الهغدددرب فدددی بیدددان الههددددی و وزرانددده# ;96ربدددی)م ابدددن ع_ 
 وحاضره االنوار

 ق( / شرح نهج البالغه988ابن ابی الحدید وعتزلی)م _ 

 هدی از لسان العربۀ ق( / واد44:ابن ونیور)م _ 

 ق( / ونهاج السنه;5:ابن تیهیه)م _ 

فای# تلخین الهستدرج# العبر فی خبر ودن ق( تاریخ دول االسالم# تذکره الح;7:ذهبی)م _ 
 غبر# ویزان االعتدال

 ق(  شرح سنن ابی داود# الهنار الهنیف84:ابن قین جوزیه)م _ 

کثیر)م _   ق(  البدایه و النهایه# نهایه البدایه7::ابن 

کده چهدار روایدت از ;7;ابن خلدون وغربی)م _  کتاب العبر وعروف به تاریخ ابدن خلددون  ق( / 
 را صحیح و وعتبر دانسته است ؟ع؟هدیاحادیث و

 ق( االصابه# تهذیب التهذیب# فتح الباری# لسان الهیزان 85;ابن حجر عسقالنی)م _ 

 ق(  فتح الهغیث# الهقاصد الحسنه 75>سخاوی)م _ 

 ق(  الجاوح الصغیر# الحاوی للفتوی# نشر العلهین 44>سیوطی)م _ 

 القول الهختصر  ق(  الصواعق الهحرقه#7:>ابن حجر هیتهی)م _ 

 "اند هباره برشهرد را تا اواخر قرن دهن در اینسنت  اهل نفر از دانشهندان 98وحققین تا 

کرد: وی خر نیزأدر بین علهای وت  توان چندین نفر را وعرفی 
 (  تاج العروس واده هدی 4578زبیدی حنفی)م _ 
 ق(  التوضیح فی تواتر وا جاء فی الههدی4587قاضی شوکانی)م _ 
 ق(  السیره النبویه# الفتوحات االسالویه4677احهد زینی دحالن شافعی)م  _
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 ق(  غالیه الهواعظ:464ابوالبرکات آلوسی بغدادی حنفی)م_ 

 ق( سلسله االحادیث الصحیحه 4757ناصرالدین البانی )م _ 

)هاشدن اند هنفدر بدر شهرد 497را تدا سدنت  اهل خرأوحققین این وجهوعه از علهای وتقدم و وت
 ("87-87: 6;46هاشن العهیدی# ؛ ;;-5;و  :9-99 :7;46العهیدی# 

 از صحابه ؟ع؟راویان احادیث وهدی

کدده در اداودده براسدداس نددام گددر فقددط یدد  دهددن ایددن اشددخاص چنددین  وددی هددایی از صددحابه  آیددد؛ ا
قابددل اثبددات بددود" سددنت  اهل کردنددد# تددواتر ایددن احادیددث تنهددا طبددق ونددابح وددی احددادیثی را روایددت

 سال وفات تنیین شده است:براساس  یلیست اساو
 ق(44)م ؟اهع؟الزهراء ةفاطه_ 
 ق(;4وعاذ بن جبل)م _ 
 ق(56قتاده بن نعهان)م _ 

 ق(56عهربن خطاب)م _ 

 ق(65ابوذر غفاری)م_ 

 ق(65عباس بن عبدالهطلب)م _ 

 ق(65عبدالرحهن بن عوف)م _ 

 ق(68عثهان بن عفان)م_ 

 ق(69سلهان فارسی)م_ 

 ق(69)م طلحه بن عبداهلل_ 

 ق(69حذیفه بن یهان)م _ 

 ق(:6عهاربن یاسر)شهادت _ 

 ق(77)شهادت ؟ع؟اوام علی_ 

 ق(;8عایشه)م _ 

 ق(98عبداهلل بن عهر)م_ 

؛ ;;-5;و  >9-;9: 7;46رسد)هاشدن العهیددی#  ودی نفدر 97این اساوی از صحابه تدا حددود 
 ("87-87: 6;46ههو# 

کدده  دوی فددوق حددد تددواتر اسددت تددا آنشناسددان وکتددب خالفددت# روایددات وهدد از نیددر حدددیث جددا 
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کتابی با عنوان  التومای  فا  تاواتر واا جاا  فا  الهیادی و دانشوری چون عالوه شوکانی در این رابطه 
که بدر تدواتر  4>نگاشته است" وحققان  الدجال و الهسی  نفر از علها و دانشهندان وکتب خالفت را 

گذاشته کرده احادیث صحه    "(;;-7>و  >:: 7;46یدی# )هاشن العهاند اند شهارش 
کتاب خود 7;46ابوالفی  غهاری حسنی شافعی وغربی)م  کاالم ق( در  ا اراز الاوهن الهکناون وان 

گویددا وی ونکددر احادیددث  ا اان خلاادون کدده  در پاسددخ بدده ابددن خلدددون چنددان وحکددن بدده صددحنه آوددده 
کدده ابددن خلدددون بددیش از تضددعیف ایددن روایددات پددیش نرفتدده اسددت"  وهدددوی اسددت؛ در صددورتی 

کدده بده صددورت طبیعدی هددن دسدتی و هددن داسدتانی بددر دروغ و جعدل و فریددب ا بدوالفی  بددرآن اسدت 
که به  رسدد# وحدال اسدت" وی سد س ندام  تن در ههۀ طبقات وخبران ی  حدیث وی 67گروهی 

که در پیش به نام جهعی از ایشان اشاره شد)هاشدن العهیددی#  ->9: 7;46این سی نفر را آورده 
:4") 

کثیددددری از علهددددا کردهعددددده  انددددد"  ی وکتددددب خالفددددت بددددر صددددحت احادیددددث وهدددددوی تصددددریح 
ترین این افراد عبارتند از: تروذی# حاکن نیشدابوری# بیهقدی# بغدوی# ابدن اثیدر# قرطبدی#  شاخن

کثیر# تفتازانی# سدیوطی# شدوکانی و ناصدرالدین  کنجی شافعی# ابن قین# ابن  ابن تیهیه# ذهبی# 
)هاشن العهیددی#  رسد نفر هن وی 97ده این افراد تا البانی هستند" بنابر تحقیقات انجام شده ع

46;7 ::5-:9") 
گفتاری با عندوان "آثدار عربدی و فارسدی سدنت در  اثدر از علهدای اهل ;4سدنیان دوازده اوداوی"  در 

کتاب فارسی  شرح حال زندگی دوازده اوام جهح وةهال التاواری  آوری شده است" این وجهوعه با 
کتدداب  857ابددن شددادی حدددود سددال  و القصاا  والحسددین  روماا  الشاایدا شددرون شددده و بددا وعرفددی 

کتب از ویان اهل یبه عبارت دیگر بزرگان رسد" کاشفی به پایان وی در شرح زندگی دوازده  یسنت# 
کده از ایدن افدراد بدا عندوان "سدن اوام نوشدته وةهال شدود" از آن جهلده:  ودی دوازده اوداوی" یداد یاند# 

از ابدددن طلحددده  وبالااای الساااذولاز ابدددن الجدددوزی#  تاااذکرة الخاااوا از ابدددن شدددادی#  التاااواری  و القصااا 
گنابادی#  وعالن العترة النبوی شافعی#   الفصاول الهیها از حهدداهلل وسدتوفی#   اه  القلاوباز ابن اخضر 

الصواع  از خواجه وحهد پارسا#  فصل الخباباز ابن طولون#  الشذرات الذهبی از ابن صباغ والکی# 
 ("587-:57: 46:9یتهی و""")جعفریان# از ابن حجر ه اله ری 

یخ رسی حدیث تار یشی ساز خلفای دوازده برآیند بر  گانۀ قر

ای از احادیدث رسدول خددا؟ص؟  براساس آنچده آودد# از سدر عهدد بده صدورت عهدده سیاسدی# پداره
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کتهان شده گفته شد راویان حدیث خلفای دوازده اند" ههان تقطیح و  که  گانه# فقدط قریشدی  طور 
اند" براساس این حدیث# خلفای قریشی پی در پی هسدتند#  اویران را به خوبی شنیده بودن این

سددنت در طددول تدداریخ# هددی   لددذا بددا حددذف و اضددافه اشددخاص وختلددف از خلفددا توسددط علهددای اهل
ها و فشددارهای  ای حاصددل نشددده اسددت" بعدددها بدده دالنلددی چددون از بددین رفددتن وحدددودیت نتیجدده

ر سیاسددی؛ نددام خلفددای رسددول خدددا؟ص؟ توسددط برخددی از علهددای قددرون اول و تغییددر بنیددان اقتدددا
سنت افشا شد" براساس این روایات والدت و طول عهر اوام دوازدهن هن قابل اثبات است"  اهل

اسدرانیل در واقدح بسدتن وسدئله عددد خلفدا و اویدران  در نهایت استناد احادیث به تعداد نقبای بنی
 است" 

یخی، اجتهاعی و سحاسی   والدت در ونابع شحعه و جهان اسالمشواهد تار
های تاریخی به وانند سکوت ویان دو ودوج دریدا در  ای از خالء هنر علن تاریخ ارانه واقح بینانه

گذشددته یددا حضددور فعاالندده اوددر غایددب اسددت)وعینی  برخددورد بدده خشددکی# یعنددی بازگرداندددن صدددای 
 ("7-6: :;46علهداری# 

کدده پاره ام دوازدهددن وددیبدده سددراغ تدداریخ و روایددات شددیعی والدت اودد هددای ناپدیددد  روین" ونددابعی 
دهنددد و روددوز برخددی از وطالددب وددبهن ونددابح وعتبددر وکتددب خالفددت را  تدداریخ اسددالم را بدده دسددت وی

کلیات تداریخ اسدالم انجدام وی وی که این حرکت در چارچوب  شدود؛ یعندی  گشایند" پر واضح است 
کید بر وشترکات تاریخی و روایدی وندابح شدیعه  های ودبهن را  روین و قسدهت و سدنی پدیش ودیبا تا

که قسهت کنین" چنین به نیر وی روزگشایی وی تدوجهی  هایی از احادیدث از سدر غفلدت و بدی رسد 
هدای حداکن بتوانندد بده  اند تدا جریان سنت# تهلق و چاپلوسی و یا عاودانه حذف شدده علهای اهل

 د" حیات خود اداوه داده و تاریخ به نفح قدرتهندان تحریف شو

نگدرین  وقتی به تاریخ تشیح درون تابلوی تاریخ اسالم و حدیث وتواتر تعداد خلفای پیاوبر وی
کثریددت وطلددق اهل بیددت پیدداوبر؟ص؟ وی بده اهددل کدده ا سدنت بددر فضددل و برتددری آنهددا  رسدین" افددرادی 

کرده گوشدت وعترفند و در این رابطه آثار فراوانی تألیف   اند" این شجره طیبده اصدیل و خوشدنام از 
بینددی  و پوسدت پیدداوبر رونیددده و از وهددر تاییدد قددرآن برخوردارنددد" ایددن اویدران و اواوددان طبددق پددیش

گذاشدته اند و اصدل# نسدب# هویدت و زیسدت آنهدا بده خدوبی  پیاوبر ی  به ی  پا به عرصده وجدود 
کنده وی  باشد"  وشخن است و قبور وطهر ایشان نیز از ودینه تا خراسان پرا

کهی های حیات اویران و اواودان وعرفدی شدده توسدط پیداوبر نیدز  ت# سالبا افزایش دشهنی حا
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کاهش نهاد تا آن که حضرت جواد؟ع؟ در  رو به  سالگی به شهادت رسید)باسدن الهاشدهی#  57جا 
که اواوان شدیعه ههدواره تحدت نیدر باشدند؛ اودام  (" به دستور وتوکل عباسی برای این:5: 8;46

عبدددداس(# ونتقددددل  دیندددده بدددده ساورا)لشددددکرگاه بنددددیق از و568هددددادی؟ع؟ و بسددددتگانش در سددددال 
 ("768: 7;46شدند)وسعودی# 

زند اوام حسن عسکری؟ع؟  شواهد والدت فر
تصددریح اوددام حسددن عسددکری؟ع؟ بدده والدت فرزنددد بددا خبددر دادن از والدت و نشددان دادن وی و 

کددددده وهددددددی؟ع؟ را دیده کسدددددانی  (# :88->84: 6؛ ج;87-868# 5: ج46:7اندددددد)کلینی#  ندددددام 
گراودی اودام جدواد؟ع؟ و یداریشهادت  کنیدز  قابله نوزاد حکیهه خاتون دخدت  رسدانان دیگدر چدون 

-757# 5: ج8>46ابدوعلی خیزرانددی# واریده و نسددین خدددوتکاران اودام عسددکری؟ع؟)ابن بابویدده# 
کده وهددی را 765-764# 5: ج8>46(# انجام سنت عقیقه)ابن بابویه# 758 ( و شهادت افرادی 

 باشند"  ( ههه و ههه در تاریخ شیعه ثبت و ضبط وی875# 768# 774# 5دیدند)ابن بابویه# ج

یان  های ونسوبحن و ودعحان وهدویت جر
از دیگددر رویددددادهای قطعددی تددداریخ اسدددالم در اثبددات اصدددالت عقیدددده وهدددویت و ظهدددور و قیدددام 
گسدترش ایدن  وهدی؟ع؟# دو پدیده ونسوبین و ودعیان وهدویت است" عاول عهده پیدایش و 

که وردوان ستهدیده و بی شهداشتی وبتنی بر حافیهدو پدیده چ پناه نسدبت بده  ای تاریخی بود 
گروه ونسوبین را دیگدران براسداس انگیدزه  ظهور ونجی دادگستر براساس احادیث نبوی داشتند" 

بخش خواندند و خود ایشان در این زوینه ازجهله وحهدبن حنفیه ادعدایی  خاص وهدی نجات
 نداشتند"

طلبانه به ادعای وهدویت پرداختند" از  کارانه و جاه های فریب نیز با انگیزهودعیان وهدویت 
کده وی وهددی ووعدود اسدت)دیاری >49جهله وهدی عباسی)م  کدرد  که پدرش ونصدور ادعدا  ق( 

ق نیز پسدر خلیفده الهسدتکفی بداهلل# ادعدای :68(" در سال 4:6-486: :>46بیدگلی# سجادی# 
کرد و عده  ("4:6 -486: 6>46کردند)وفتخری#ای با وی بیعت  وهدویت 

عباسددیان بددا اطددالن از اخبددار رسددول خدددا؟ص؟ دربددارۀ وهدددی ووعددود؟جع؟ و ووضددون برقددراری 
بددرداری از قرابدت نسددبی بددا رسددول خدددا؟ص؟ و  عدددالتی و بددا بهددره حکوودت عدددل و رهددایی بشددر از بدی

هددوی نشدان گری خدویش را حکوودت عددل و بیت وی# قیام خود را انقالب وهدوی و سلطه اهل
دادنددد" در ایددن رابطدده بددا دسددت بددردن در احادیددث وهدددویت در زویندده تبددار و نسددب وهدددی#  وی
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(" حتدی 497-468: 6>46زاده# صدادقی#  سفیانی و رایات سود به جعل احادیث پرداختند)فقهی
شددعار وعددروف قیددام عباسددیان "الرضددا وددن آل وحهددد" در ههددین راسددتا ارزیددابی شددده است)فیاضددی# 

 ("496-:46: 7>46جباری# 
گددذار حکووددت فاطهیددان در شددهال افریقددا از اواخددر قددرن سددوم تددا پددنجن#  عبیددداهلل وهدددی پایدده

وحهدبن عبداهلل بدن تدوورت علدوی حسدنی در نیهده اول قدرن ششدن# وحهددبن علدی بدن وحهدد 
سنوسددی در شددهال افریقددا و اوایددل قددرن سددیزدهن# غددالم احهددد قادیددانی در قددرن سددیزدهن و وحهددد 

ی سدددودانی در اوایددل قدددرن چهدداردهن از دیگددر ایدددن ودددعیان هسدددتند" برخددی دیگدددر از احهددد وهددد
ودددعیان ههچددون سددیدعلی وحهددد بدداب شددیرازی و عبدددالبهاء در زوددان ناصددرالدین شدداه قاجددار بددا 

(" در واقددح 7;8-898: 46:9واسددطه اسددتعهار روس و انگلددیس بدده ایددن ادعددا پرداختنددد)قزوینی#
کیددی بدر حافیده جهعدی تداریخی و بده کن ودعیان وهددویت و سوءاسدتفاده نددگان از ونسدوبین# تأ

کاالی تقلبی و بدلی از نهونه نوعی تداعی  ای اصلی است"   کنندۀ 
های اخیددر وجددود داشددته اسددت" در  سددنت تددا سددال پدیددده قیددام ودددعیان وهدددویت در ویددان اهل

ووهدوم( رخ  عربستان این فتنه به رهبری جهیهان العتیبی و وحهدبن عبداهلل قحطانی)وهدی
کردنددد و افددراد وسددلح در  4777داد" جهیهیددان در اول وحددرم سددال  قهددری وسددجدالحرام را اشددغال 

کده وهددی در ابتددای  کردندد" ایدده جهیهیدان ایدن بدود  بین رکن و وقام# بدا وهددی ووهدوم بیعدت 
کدده بددر خددواب اسددتوار بددود!)کریهی شددهیدی#  کددرد# پنددداری  : ;>46قددرن پددانزدهن ظهددور خواهددد 

6;9-777  ) 
هددای انحرافددی  سددنت بددا توجدده بدده اصددالت آوددوزه وهدددویت بدده وواجهدده بددا جریان علهددای اهل

اند و با تبیین آووزه وهدوی و شخصیت اودام وهددی؟ع؟#  وهدویت در بین پیروان خود پرداخته
بدده وعرفددی واهیددت انحرافددی ودددعیان و برگددزاری وندداظره و نهددی از تعاوددل و ههزیسددتی بددا ایشددان 

کاویاب# اند)ص پرداخته  ("448->;: 9>46فری فروشانی# 

 نظام وکالت
ای نقدل روایدت انهده اطهدار؟مهع؟ از زودان  گیری اصحاب اجهان و سیستن شبکه به دنبال شکل

کدده هدددف آن حددل وشددکالت شددرعی شددیعیان در وندداطق دوردسددت و یددا زیددر فشددار  صددادقین؟امهع؟ 
گرفدد ت" وکددال از وعتهدددین وحلددی خلفددای وقددت بددود# نیددام وکالددت از زوددان اوددام صددادق؟ع؟ شددکل 

که با جهدح های شدرعی و وجوهدات ودردم و تحویدل آن بده اودام یدا هزینده آن بدا  آوری سدتال بودند 
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کندددگی شددیعیان از علددل  کردنددد" افددزایش فشددار خلفددای بنددی اذن ایشددان فعالیددت وی عبدداس و پرا
 گیری این نیام بود" شکل

 نظام نحابت
گرفدت و تدا آخدر دوران غیبدت صدغری اداوده از زوان انهده عسدکریین؟امهع؟# نیدام نیا بدت شدکل 
که توسط اهل یافت" این ساختار در راستای دیگر نیام گرفدت# ذهنیدت شدیعیان را  هایی  بیدت پدا 

کداوالم شدناخته شدده کرد" چهار نانب خاص اشخاص  کبری آواده  ای  جهت ورود به دوران غیبت 
که تاریخ نیابت دو نفر نخسدت از ا رسدد"  یشدان بده زودان اودام هدادی؟ع؟ ویدر ویان وردم بودند 

کده نده فقدط شدیعیان بلکده  نواب اربعه از وردم دانا و پرهیزگار زوانه به شهار وی آودند# به طدوری 
نگریسدتند" وحدل سددکونت و قبدور ایشددان نیدز در بغددداد  سدنت نیدز بددا دیدده احتددرام بده آنددان وی اهل

سددوم# در دورانددی وددورد احتدددرام (" حسددین بددن روح نددوبختی نانددب 5:-86: :;46بود)وعددارف# 
خلیفدده بددود# اوددا بدده دلیددل ایجدداد سددوءظن بدده وی# ودددتی در زندددان خالفددت بدده سددر برد)ووسددوی# 

 ("5>5-5:9: :;46کسانی# 

زند اوام حسن عسکری؟ع؟  خلفای عجاسی و فر
وعتهد عباسی از فرزند اوام عسکری؟ع؟ بیهناک بود و بعد از فوت اودام یدازدهن در پدی فرزندد 

که سرزده به خانه اوام حسدن عسدکری؟ع؟ بروندد آن حضر کرد  گروهی وفتش و قابله را وأوور  ت 
کننددد)کلینی#  کنیددزان را بررسددی  (" :;7-9;7# 6: ج46:7و دنبددال پسددر او باشددند و اثددر حهددل در 

 نویسد: و فصلی با عنوان فوت اوام حسن عسکری؟ع؟ وی االرشادشیخ وفید در 
ح ىف و َوددِرَض  حوُمهددّ وم انجهعددة خدد  ، و ودداَت ىفنی و وددائتنیع األول سدداَة سددتکدد ول شددار ر

َوَن سداة، و خدالساِة املذكوأِة، و له  ال  َخَلْوَن ون هذا ال ار ىفحل هاِن ل ْوَم وفاتده ادان  و ع در
ِفَن ىف َف اْحَنه املاَتَظَر لّولِة ا ّقِ وحف یت الذحالج دع

ّرَ َوْن أ ق و َخّلَ كداَن  ه  حوه ون داِأمها بسع
دْلطاِن الزوداِن لده، و اْجهتداِده ىفقّ   ِة َطَل  سع َّّ عوبة الَوْقِت، و ِش ه و َسَتَر ْوَره، لصع َّ  ْخ  َوْول

ِرَف ون انتظاِأهن له، فلدن حة فحعِة انإواوحالَدْحِث عن  ْوِره، و مِلا شاَع ِوْن َوْذَه  ال  ه، و عع
هی َّ ْماو ع بعّ َوفاتِ حح ىف ْظِاْر َوَل ّ  جعضرع حن عباِته، وّل َعَرَفه انجع  ْخدَذ  ُمهّ  خو  ىب ه. و تو

َع عدددب  صدددحابه  ُمهدددّ  ىب یَحدددْدِ  جدددوار َترَكِتددده، و َسدددع  ىف و اْعتقددداِل حُِجلدددِه، و شدددن 
ق بالقوم حىت  خاَفان و شدّرَدهن،  ه و َقْطِعِاْن حوجوِده و القوِل حِ واوِته، و  ْغر َّ باْنِتظاِأهن َوَل

دد  ددّ  عظب  ُمهددّ  ىب و َجددرق عددب فّلَ كع ّحسددجَ  ذلددك  ، وددن اعتقددال  و َحددْد   و َ ْ ّ  و یددهددة 
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، وَل حَتْصغ ّل  )وضحّ، یر  و اْسِتْخضاف  و ذع  .(۳۳۶: ۴۴۴۳ْظَضِر السلطانع وهن بطائ  
جوی فرزنددد و براسدداس ایددن نقددل تدداریخی بعددد از وفددات اوددام یددازدهن# خلیفدده وقددت در جسددت

کوشددش فراواندد کددرد# زیددرا عقیددده شددیعه اواویدده دربدداره ایشددان بددود و راجددح بدده اوددر آن حضددرت  ی 
کشیدند" عواول وعتهد عباسدی بالفاصدله  وهدی؟ع؟ شایح بود و شیعیان انتیار آن حضرت را وی

بعددد از شددهادت اوددام یددازدهن بدده ونیددور دسددتگیری فرزنددد بدده خاندده ایشددان یددورش بردنددد" در ایددن 
در ایددن توطئدده و یددورش#  جریددان اهددل ونددزل زندددانی شدددند و جعفددر در ایددن اقدددام نقددش داشددت"

 احتراوی شدند" های فراوان# تهدید و بی بازواندگان اوام حسن عسکری؟ع؟ دچار وصیبت

 گحری نتحجه
گذشدددته فدددراهن آودددد" در سدددقیفه#  براسددداس حدددوادل تددداریخ صددددر اسدددالم دورنهدددایی از اتفاقدددات 

ان خدارج سداختند" ودعیان خالفت با استناد به حدیث لزوم قریشی بودن اویران# انصار را از ویدد
ایددن حدددیث بعدددها تدداریخ سدداز شددد" در قددرون بعدددی قسددهت اول ایددن حدددیث یعنددی برشددهردن 

کددرد# اوددا بدده تدددریج  درپددی# علهددای اهل گاندده پددی انهدده؟مهع؟ یددا اویددران دوازده سددنت را دچددار حیددرت 
گراودی رسدول خددا؟ص؟  توسط برخی از ایشدان ندام و نسدب حقیقدی ایدن بزرگدواران یعندی اهدل بیدت 

شکار گشت" اصالت وهدویت در اندیشه اسالوی این رویکرد را رقدن زد" بدا توجده بده ریدز اتفاقدات آ
گزارشات شیعی وی الی  توان جزنیات این روند تاریخی و ودیالد اودام دوازدهدن را از البده وندرج در 

کرد کشید و ادعای دکتر سروش در تضعیف یا انکار این واقعه تاریخی را رد   " تاریخ به تصویر 

 ونابع
# قددن: وکتبددة آیددة اهلل شاارح  یااج البال ااهق(# 4777ابددن ابددی الحدیددد# عبدالحهیدددبن هبددةاهلل) "4

 الهرعشی النجفی"

 # بیروت: دار صادر"الکاول ف  التای ق(# 8;46ابن االثیر# ابوالحسن علی بن ابی الکرم) "5

کبدد # وصددحح: علیکهااال الاادین و تهااام النعهااهق(# 8>46ابددن بابویدده# وحهدددبن علددی) "6 ر غفدداری# ا
 تهران: اسالویه"

 # بیروت: وتسسة الرساله" وسندق(# 4754ابن حنبل# احهدبن وحهد) "7
 # بیروت: دار صادر"الببقات الکبریم(# ;9>4ابن سعد# ابوعبداهلل وحهد) "8
های رایااج در فلساافه وعاصاار تاااری   وةهوعااه وقاااالت   گاااه  بااه دیاادگاه(# 5>46اتکینسددون# آر اف) "9

# ترجهدددده و تدددددوین: حسددددینعلی نددددوذری# تهددددران:  گاااااری و تاری  شناساااا  فلساااافه تاااااری   روش
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 انتشارات طرح نو" 
# تصدحیح: وحهدد فدواد صا ی  البخااریق(# 4757بخاری# ابدی عبدداهلل وحهددبن اسدهاعیل) ":

 عبدالباقی# بیروت: دار ابن حزم"
 نا" جا: بی # بیوةهوع فتاوی عبدالعلیا  ن بازتا(#  بن باز# عبدالعزیز)بی ";
کهیدت قدریش»(# 6;46دی)پیشوایی# وه "> # شدهاره تااری  در  ینناه پاژوه # «پیدروزی نیریده حا

6" 
 "وبالعات تاریخ # «های تاریخ وعاصر تاولی در نیریه»(# 7;46تقوی# سیدوصطفی) "47
 # قن: انصاریان"ونابع تاری  اسالمش(# 46:9جعفریان# رسول) "44
هفااا  # «سدددنت نقدددش احهددددبن حنبدددل در تعددددیل ودددذهب اهل»(# >:46جعفریدددان# رسدددول) "45

 "8# شهاره  سهان
 # قاهره: دارالحدیث"ص ی  وسلنق(# 4745حجاج نیشابوری# وسلن بن) "46
# تحقیق: وحهددباقر وحهدودی# فرا د السهبین(# ;>46حهویی جوینی# ابراهین بن وحهد) "47

 بیروت: وتسسه الهحهودی"
نقددش زیدیدده و خلفددای »ش(# :>46دیدداری بیدددگلی# وحهدددتقی؛ سددجادی# وددرین سددادات) "48

جعددل و تحریددف احادیددث وهدددویت بددا رویکددردی بدده اندیشدده و آثددار عالودده شددهید  عباسددی در
 ">4# شهاره پژوه   اوه عله  پژوهش  حدیث دوفصل# «وطهری

 # بیروت: دارالکتب العلهیه"تذکرة ال فا ق(# >474ذهبی# وحهدبن احهد) "49
کتبر(#  56# 5757سروش# عبدالکرین ) ":4  ان وعتقدیاد پرس  اویرحساین   یاا شاها باه وجاود اواام زواا

 " DrSoroush@تلگرام رسهی دکتر عبدالکرین سروش# 
# «اربیاا   ت لیلا   قادهای  هریاه دیان و یادرت»گفتگاو فوریده(#  47# 5754سروش# عبدالکرین ) ";4

 "DrSoroush@تلگرام رسهی دکتر عبدالکرین سروش# 
تن # دانشددگاه جددرج واشددنگسااخنرا   ایبااال و ویاادوی وددی(#  54# 5749سددروش# عبدددالکرین) ">4

 "DrSoroush@# تلگرام رسهی دکتر عبدالکرین سروش# 5746ژونن  56اوریکا# 
# تلگدرام رسدهی 02ساخنرا   سالود دیندارا اه وادرن جلساه وی(#  46# :574سروش# عبدالکرین) "57

 "DrSoroush@دکتر عبدالکرین سروش# 
 # وکه: وکتبة نزار وصطفی الباز"تاری  الخلفا ق(# 4758الدین) سیوطی# جالل "54
کوشددش: وحهدددبن فددتح اهلل الهلاال و الن االتا(#  تانی# وحهدددبن عبدددالکرین)بیشهرسدد "55 # بدده 
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هشژپو مهدیاه وی

 بدران# قاهره: وکتبة االنجلو الهصریه"
کاویددداب# وسدددلن) صدددفری فروشدددانی# نعهدددت "56 شناسدددی وواجهددده عالهدددان  سب »(# 9>46اهلل؛ 

 ";8# شهاره  اوه ا تهار ووعود فصل# «سنت در تقابل با انحرافات وهدویت اهل
 # بیروت: وتسسة االعلهی للهطبوعات"تاری  الببریم(# >:;4حهدبن جریر)طبری# و "57
کروددی# اواوااان ایاان اواا  دوازده  فر ااد(# 46:9عسددکری# سیدورتضددی) "58 # ترجهدده: وحهدددجواد 

 تهران: وجهح علهی اسالوی"
نقددش عباسددیان در جعددل و تحریددف »(# 6>46زاده# عبدددالهادی؛ صددادقی# سددیدجعفر) فقهددی "59

 ">5# شهاره اوه وشرق ووعود  فصل# «روایات وهدوی
جا: وهدی  # بیاصال  ویدوی  در اسالم از دیدگاه اهل تسننش(# 46:9فقیه ایهانی# وهدی) ":5

 فقیه ایهانی"
نهادهدددای اجتهددداعی شدددیعه در عصدددر »(# 7>46فیاضدددی# وحهدددد اندددور؛ جبددداری# وحهدرضدددا) ";5

 # شهاره اول"تاری  در   ینه پژوه # «حضور
کرودددی و اواااام ویااادی از والدت تاااا  یاااور(# 46:9قزویندددی# سدددید وحهددددکاظن) ">5 # ترجهددده: علدددی 

 سیدوحهد حسینی# قن: نشر الهادی"
گذر زوان(# ;>46کریهی شهیدی# سیدوهدی) "67  # تهران: ونیر"ا دیشه سلف  در 
# ترجهدده: سددیدجواد اصااول الکاااف تا(#  کلینددی# ابددی جعفددر وحهدددبن یعقددوب بددن اسددحاق)بی "64

 "بیت؟مهع؟ وصطفوی# تهران: دفتر نشر فرهن  اهل
# البرهااااان فاااا  عالوااااات ویاااادی  خرالاوااااانق(# 4745وتقددددی هندددددی# علددددی بددددن حسددددام الدددددین) "65

 طنطا)وصر(: دارالصحابه للترال"
 # قن: انصاریان"اثبات الوصیه(# 7;46وسعودی# علی بن حسین)  "66
# ترجهده: ابوالقاسدن پایندده# تهدران: شدرکت وروج الذهی(# 5;46وسعودی# علی بن حسین) "67

 گی"انتشارات علهی فرهن
های فرهنگی اجتهداعی و سیاسدی شدیعه در آسدتانه غیبدت تدا  نیام»(# :;46وعارف# وجید) "68

 "57# شهاره شناس  شیعه# «پایان قرن پنجن
# «درآوددی بدر وطالعدۀ پدیدارشدناختی تداریخ ایدران»ش(# :;46وعینی علهداری# جهدانگیر) "69

 "69# شهاره شریه وبالعات ول 
ت قیقاات تااری  # «ی وسدجد در ایدران عصدر بویدهکدارکرد اجتهداع»(# 6>46وفتخری# حسین) ":6



یحد
 خیتار ث

 ساز
 خل

زده
دوا

 یشیقر  فی
دعا

قد ا
و ن

یپ ی
ران

ش
 

ف ر
وشن

ر
 ینید ی

ار م
 ان 

در
ی

  د
هم

وازد
  د

اما
 

               

 

 

016 
 
 

 # سال چهارم"اجتهاع  پژوهشگاه علوم ا سا   و وبالعات فرهنگ 
کسانی# نوراهلل) ";6 پژوهشی پیراوون زندگی سیاسدی و فرهنگدی »(# :;46ووسوی# سیدحسن؛ 

 "5# شهاره  شریه دا شکده اد نات و علوم ا سا   دا شگاه تیران# «نواب اربعه
کسدددانی# ندددوراهلل)ووسدددوی# سیدح ">6 پژوهشدددی پیراودددون زنددددگی سیاسدددی و »ش(# :;46سدددن؛ 

 "5# شهاره  شریه دا شکده اد نات و علوم ا سا   دا شگاه تیران# «فرهنگی نواب اربعه
# وصدحح: وتسسدة االرشاد فا  وعرفا  حةاج اى علا  العباادق(# 4746نعهان# وحهدبن وحهد) "77

کنگره شیخ وفید" آل  البیت؟مهع؟# قن: 
کیدد بدر وندابح  بدازخوانی احادیدث خلفدای دوازده»(# 7>46# وحهدرضا)نوروحهدی "74 گانده بدا تأ

 ":5# شهاره ا دیشه  وین دین # «سنت اهل
# ترجهدده: وحهدددباقر وحبددوب القلددوب# ویاادی ونتهاارش(# 6;46هاشددن العهیدددی# سددیدثاور) "75

 قن: انتشارات وسجد وقدس جهکران"
# ترجهده و تحقیدق: وهددی علیدزاده# در ا تهاار یقناو ش(# 7;46هاشن العهیدی# سدیدثاور) "76

 قن: انتشارات وتسسه آووزشی پژوهشی اوام خهینی؟هر؟"

نیا#  # ترجهدده: وحسددن احتشدداویونةاا  بااه روایاا  اسااالم و وساای ی (# 8;46الهاشددهی# باسددن) "77
 تهران: نشر آفاق"


