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بررسی و نقد دخدگاه عثهان خهحس در زوحنه روخکرد رفتاری اوام وهدی؟جع؟
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چکحده
بررسی و ن د دیدگاههای عثهان الخهیس در زوینه رویکرد رفتاری اوام وهدی؟جع؟ در آثار
وکتوبش ،که به تفاوت وهدی شیعیان با وهدی وسلهانان و وهدی هراسی ونتج شده ،ووضوعی
است که این نوشتار به آن خواهد پرداخت این و اله با رو

توصیفی  -تحلیلی ،وبتنی بر وطالعات

کتابخانه ای ساوان یافته است و به نحوه بهره گ یری یکی از نظریه پردازان وهابی از روایات در حوزه
وهدویت ویپردازد بررسیها نشان وی دهند وی با استفاده گزینشی و ت طیع روایات از ونابع شیعی،
در تال

است که اثبات کند وهدی شیعیان با وهدی وسلهانان وتفاوت است و از وهدی شیعیان

چهره ای خشن ،غیر رحهانی به تصویر وی کشد این نوشتار با بر شهردن شیوه وی و ن د تحلیل
وطالب طرح شده ،روشن خواهد کرد که شیعیان رویکرد و آووزههای رفتاری حضرت وهدی؟جع؟ را
بر رویکرد رفتاری رسول خدا و سنت ایشان وبتنی وی دانند و تصویر ارائه شده توسط عثهان الخهیس
از وهدی شیعیان با توجه به رویکرد رفتاری حضرت وهدی؟جع؟ قابل قبول نیست و وردود است
واژگان کلیدی  :وهدی شیعیان ،عثهان الخهیس ،رفتار شناسی ،ن د شبهات
__________________________________
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وقدوه
ووضوع «وهدویت»  ،اعن از وباحث کلی و جزئی آن از وباحث داونه داری است که دغدغه
فکری بسیاری از اندیشهندان بوده است فرقههای وختل ش وسلهان و نیز وستشرقان در این
خصوص و االت ،کتابها و آثار وتعددی نوشتهاند
این نوشتار از ویان نظریات وطر ح ،به ووضوع رویکرد رفتاری حضرت وهدی؟جع؟ در وسائل
و حوادث وختلش پس از ظهور پرداخته است و به طور وشخص با توجه به دیدگاههای عثهان

الخهیس 0 ،وبنی بر وعرفی چهرهای خشن و غیر رحهانی از وهدی شیعیان اثناعشری؛ به ن د و
تحلیل آن پرداخته و البته پیش از این ،آثاری در این خصوص نگاشته شده است؛ از جهله کتاب
« وهدویت ،برترین ح ی ت تاریخ» (وطیعی )0191 ،که هرچند عنوان کتاب وهدوی ت است

ایشان به ههه شبهات به ترتی ب در و وله اواوت ،عزاداری ،توسل ،وهدوی ت ،عصهت و حکووت
پرداخته است و به وهدی هراسی اختصاص ندارد لذا با آنچه در این نوشتارآوده ،وتفاوت است
اثر دیگر عبارت است از «وهدی ،ح ی تی تابنا ک» (ترابی )0196 ،که در چندین بخش به
وباحث اواوت و تشیع ،اوام وهدی از دیدگاه شیعه ،دالی ل وجود اوام ،در زوینه والدت و غیبت،

قیامهای شیعه و دوران ظهور پرداخته که پاسخهای آن بهصورت عام و وباحث آن با این نوشتار
وتفاوت است اثر دیگری که در این خصوص نشر یافته ،کتاب «عجیبترین ح ی ت تاریخ»

(یوسفیان )0190 ،است که در چهار بخش به برخی از شبهات در زوینه اواوت ،ویالد وهدی،
دوران غیبت و قی ام و ظهور حضرت پرداخته و سعی در اختصار داشته است و ووضوع آن با این
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و اله ،از اینرو که ن د وهدی هراسی است ،تفاوت دارد کتاب «وهدی ،وهنترین ح ی ت

تاریخ» (گودرزی ) 0190 ،نیز با ووضوع وهدویت انتشار یافته و به وسائل وهدوی ت و روایات،
وهدوی ت و عالهان شیعه ،دالیل ع لی و ن لی ،وباحث وهدوی ت ،حوادث پس از ظهور و ودت

حکووت حضرت پرداخته است ای ن کتاب نیز با هدف پاسخگویی شبهات برای وخاطب عام
__________________________________
 . 1نوشتار پیش رو ،به شبهات عثهان الخهیس در ههه ونشورات وی ،از جهله« :ون هو الههدی الهنتظر ،شبهات و ردود،
وتی ی شرق نورک ایها الهنتظر ،کتاب ون القلب الی القلب و عجیب ترین دروغ تاریخ » ناظر است.
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نگاشته شده است پایان ناوه و طع کارشناسی ارشد « بررسی و ن د کتاب عجیبترین دروغ
تاریخ» (صفرزاده)0196 ،؛ اثر دیگری است ناظر به کتاب عجیب ترین دروغ تاریخ (خهیس،
)6119؛ که به کلیات شبهات اواوت ،والدت ،غیبت ،تخریب حروین شریفین و قتل عام نژاد
عرب به صورت گذرا اشاره وی کند؛ ولی و اله حاضر ،رویکرد رفتاری اوام وهدی؟جع؟ را در ههه
آثار عثهان الخهیس وورد ن د و بررسی قرار ویدهد
بررسی و نقد آرای عثهان الخهحس
شبهات عثهان الخهیس 1در وورد رو

و رویکرد رفتاری حضرت وهدی؟جع؟ ،در دوران ظهور

در سه وحور وواجهه با دشهنان ،وواجهه با وسلهانان و وواجهه با وساجد و اواکن و دس است؛
که در ح ی ت سناریوی ساختگی بودن وهدی و اصل شیعه اثناعشری را شکل داده است
 . 7وواجهه حضرت با دشهنان ،از دیدگاه عثهان الخهیس

ابتدا به ادعاها و برداشتهای عثهان الخهیس در خصوص رفتار حضرت وهدی؟جع؟ در
برخورد با دشهنان اشاره وی گردد و سپس تحلیل و ن د آن خواهد آود
 7ل  . 7طر ح کلی ودعای عثهان الخهیس

عثهان الخهیس با استناد به روایاتی  ،2از دیدگاه تشیع ،اوام؟جع؟ را این گونه وعرفی وی کند:
__________________________________
 « . 1عثهان بن وحهد الخهی س» در آوریل 1962م در کو ی ت وتولد شده است .وی در دانشگاه اسالوی اوام وحهد بن سعود

بدی ن شرح است :کتاب الهراجعات دراسۀ حدیثیه ،حقبه ون التار یخ ،کشف الجانی وحهد التیجانی ،ون هو الههدی
الهنتظر سی احۀ فی کتاب الکافی _ عرض و نقد ،شبهات و ردود ،وتی ی شرق نورک ایها الهنتظر ،کتاب ون القلب الی
القلب ،االحادیث الواردۀ فی شأن السبطین ،کتاب کنوز السی ره ،الدعاء احکام و آداب (عجیبترین دروغ تاریخ:2009 ،
وترجن :اسحاق دبیری العوضی ،وقدوه) .برای شناخت بیشتر (ر .ک ،وقاله اویدیان ،زوستان ،1397شهاره  ،63وجله
انتظار ووعود).
 . 2روایت در اداوه ههین بحث وی آید.
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در ر ی اض تحصیالت دکترای را خود به پای ان ر ساند .او از وهابیون وتعصب و پر کار وعاصر است که وهنترین آثار وکتوب او
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خداوند وحهد؟لص؟ را به عنوان وظهر رحهت و وهدی را به عنوان وظهر عذاب فرستاد
(خهیس :0769 ،ص019؛ ههان :0184 ،ص071و ههان ،بیتا :ص )66اگر وردم وی دانستند
وهدی چه خواهد کرد ،بیش ترشان دوست نداشتند او را ببینند؛ زیرا وردم را وی کشد و این کشتار
را از قریش شروع وی کند وهدی دست به شهشیر است؛ حتی بسیاری از وردم وی گویند او از آل
وحهد نیست؛ اگر بود ،ترحن وی کرد (خهیس :0769 ،ص070؛ ههان :0184 ،ص 071_076و
ههان ،بیتا :ص 1 )66ههچنین وهدی شیعیان ،وردان را وی کشد و شکن زنان حاوله را پاره
وی کند (ههان :0769 ،ص)066_060؛ و بدون علت وی کشد (ههان ،ص 064و ههان:0184 ،
ص )069وی با بیان چنین ویژگی هایی ،وهدی شیعیان را از وهدی وسلهانان جدا دانسته
است
 .7 - 7بررسی و نقد روایات وورد استناد خهیس

0ر6ر  0روایت نخست :وی با استناد به روایت وعاویة بن عهار که از اوام صادق؟ع؟ در کتاب
کافی ن ل شده است ،حضرت وهدی؟جع؟ را وظهر عذاب االهی وعرفی وی کند و پیاوبرخدا؟لص؟
را وظهر رحهت االهی ویداند:

َ ُْ َ ْ َ
َ ْ ََُ ْ َ ْ
اهَّلل  ْحن ِو ْه َر َان َع ْن َع ْب ِد ْ َ
می ْح ِن
شح ٍر َع ْن ُع َث ِ 
اْل ِل ِك ْح ِن َح ِ 
عنه عن ص ِال ٍح عن ُمم ِد ح ِن عب َِد ِ  ِ
َ
َ َ َ َََ َ ُ ُ ُ َْ َ َْ َ
َ
ُس َلح َم َ
یف
اِئ ف لح َت َمن ُه ِ 
:نذاَتین أحدکن الق ِ
ان َع ْن ُو َع ِاو خة ْح ِن َع َم ٍار َع ْن أ ِ 
ب  َع ْب ِد ِ
اهَّلل؟ع؟قال ِ
َ
حة  َو خ ْب َع ُث ْال َق ِ َ
ُم َمد ؟لص؟ َر ْ َ
اهَّلل َح َع َث ُ َ
افح ٍة َفإ َن َ
اِئ َن ِق َمة 6؛ چون یکی از شها ظهور
ع ِ ِ
قائن؟جع؟ را آرزو کند ،آن را ههراه با عافی ت آرزو کند؛ زیرا خداى تبارك و تعالی حضرت
ّ
وحهد؟لص؟ را برای رحهت فرستاده ،و حضرت وهدی؟جع؟ را براى انت ام خواهد
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فرستاد (کلینی :0714 ،ج  ،8ص)611

در پاسخ قابل ذکر است که سند حدیث به دلیل وجود وحهد بن عبداهلل بن وهران کرخی و
__________________________________
 . 1عن ابی جعفر؟ع؟ قال « :لو یعلن الناس وا یصنع القائن ؤذا خرج ألحب أ کثرهن أن الیروه ،وها یقتل ون الناس ،أوا ؤنه
الیبدأ اال بقریش فال یأخذ ونها ؤال السیف و الیعطیها ؤال السیف حتی یقول کثیر ون الناس لیس هذا ون آل وحهد ،لو کان
ون آل وحهد لرحن» (نعهانی :1397 ،ص .)233
 . 2أی علی الکافرین.
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تضعیش او (وجلسی :0149 ،ج ،62ص041؛ طوسی :0717 ،ص  148و 640؛ کشی:0717 ،
ص 640و ابن غضائری :0127 ،ج ،0ص )96و وجهول بودن عبدالهلک بن بشیر و عثین بن
سلیهان که نام آن دو در هیچ کتا ب رجالی نیاوده است؛ ضعیش تل ی وی گردد
عالوه بر آن ،از نظر داللی باید گفت ،اگر چه پیاوبر ل ب «رحهة للعالهین» دارد؛ گزارههای
تاریخی گویای دالوریها و وجاهدت ها و غزوات پیاوبر و کشته شدن وشرکان به دست ایشان
وه ْن َح ْح ُث َثق ْف ُت ُه ُ
است عالوه بر آن ،پیاوبر طبق فروایش قرآنَ < :و ْاق ُت ُل ُ
وهن>(ب ره)090 :؛ بر
ِ
دشهنان بسیار سخت گیر بودند (ر ک :اندلسی :0714 ،ج ،0ص 014و 616و 618؛ ابن عساکر،
 :0766ج ،7ص 61و 166؛ راوندی :0719 ،ج ،6ص882؛ سیوطی :0980 ،ج ،6ص166؛ ابن
سعد :0708 ،ج ،0ص 680و و ریزی :0761 ،ج ،6ص )619لذا از بابُ < :و َح َه ٌد َر ُس ُول ا َلل ِه َو الَ َ
ذين
َ
َو َع ُه أ ِش َد ُاء َع َلى ْال ُک َفار ُر َح ُ
ماء َبيْ َن ُهن> ؛ پیاوبر خدا؟لص؟ برای وؤونان رحهت و برای دشهنان
ِ
ن هت بودند (فتح ) 69 :پس طبق صراحت قرآن ،حضرت با وسلهانان وهربان و با کفار و
وشرکان سخت گیر بود
بر این اساس ،ههان گونه که رأفت پیاوبر به وعنای عدم غضب و قهر ایشان نسبت به
دشهنان نیست؛ به ههین دلیل ،وقتی از حضرت وهدی؟جع؟ به عنوان «ونت ن» نام برده
وی شود؛ به وعنای نداشتن رأفت و وهربانی نسبت به وؤونان از سوی ایشان نهیباشد ،بلکه
روایت ،یک ُبعد از شخصیت آن حضرت را شه رده است و آن ،این که در و ابل وستکبران لجوج
و طاغیان ،قاطع و سخت گیر خواهد بود 1وانگهی بعثت پیاوبرخدا؟لص؟ آغاز اسالم است و هنوز

__________________________________
 . 1ر.ک :روایت اوام باقر؟ع؟ و روایتی از وحهد بن وسلن از اوام صادق؟ع؟ قال« :سالت ابا جعفر؟ع؟ ...قال< :و النهار اذا
تجلى> قال :النهار هو القائن؟جع؟ ونا اهل البیت ،اذا قام غلب دولته الباطل» (قهی :1387 ،ج  ،2ص  )425و وحهدبن
حسن شیبانی روایتی از صادقین؟امهع؟ نقل وی کند که آیه  6- 5سوره قصص در وورد اوام وهدی است  ...قال الصادق؟ع؟:
آَ آ َ
َ
َ َ َ َ ُ آ َ َ َآ َ آ َ َ َ آ َ َ آ ُ آَ َ َ
«ؤ َن َهذه آاْلَی آه َو آخ ُص َ آ
َآ َ
ک األ آرض ش آرقا َو غ آربا
ان و ی ِبید الجب ِابره و ال فر ِاعنه و یه ِل
وصه ِب َص ِ
ِِ
اح ِب األو ِر ال ِذی یظه ُر ِفی ِآخ ِر الزو ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
آ
آ
َ
َ
ف َی آهَلها عدال ک َها ُو ِلئت َج آورا ( »...شیبانی :1413 ،ج ،4ص 144و بحرانی :1411 ،ج  ،5ص.)280

بررسی و ن د دیدگاه عثهان خهیس در زوینه رویکرد ...

حجتی از خداوند برای وردم نیاوده تا وشهول غضب االهی باشند؛ ولی در قیام حضرت
ُ َْ ُ َ ُ
ْ َ ْ ْ ُ َ ُ
وهدی؟جع؟ قبال حجت به اتهام رسیده است< :ال َح ْو َم أك َهلت لک ْن ِد َينک ْن َو أت َه ْهت َعل ْحک ْن
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خ
َ
ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ
الإ ْسلا َم ِدينا> (وائده )1:و طبعا شرایط رسول خدا؟لص؟ با حضرت
ِنعه ِتي و ر ِضيت لکن ِ
وهدی؟جع؟ وتفاوت است و لذا ،اوام صادق؟ع؟ وجه این تسهیه را این گونه بیان ویفروایند:

َ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ ْ َْ َ ُ ْ َ
َ
ْ ْ َُ ْ
َ ُ
الدخ ُن َو ال ِعل ُنثخظ َه ُر
ض ْملخ ْبلغ ِنلح ِه ِ 

....فح ِ ُمت ُحجة ِ
اهَّلل عیل اخلل ِق حیت ا خبَقأحدعیلاْلر ِ
َ
ْ
َ َ ْ َ ََ َ َ
َ
ْال َق ِ ُ
َ
اهَّلل ا خ ْن َت ِق ُن ِو َنال ِع َب ِاد ِنا َح ْع َد
اهَّلل  َو َسخ ًِ ِه عیل ال ِعب ِاد ِْلن
؟جع؟و خ ِ 
اِئ
سح ُر َس َبجا ِل َن ِق َم ِة ِ
َ
َ
ِن ْنک ِار ِه ْن ُحجة؛ پس حجت خدا ،بر خلق اتهام حجت وی کند تا این که ههگان نسبت
به دین شناخت پیدا کنند؛ بر روی زوین ،کسی باقی نهاند که دین به او ابالغ نشده
باشد آن گاه قائن؟جع؟ ظهور وی کند و سبب ن هت خدا و خشن او بر بندگان وی گردد

خداوند از بندگان خود انت ام نهی گیرد ،وگر بعد از آن که حجت او را انکار کنند »

(کلینی :0714 ،ج ،0ص 611و وجلسی  :0711 ،1ج ،64ص)601

ّ
پس در واقع ،اینان حجت خدا را نهی پذیرند واال اوام ،ههنشین ،رفیق ،پدردلسوز برای اوت
است (کلینی :0714 ،ج ،0ص )611و بر ای وؤونان وایه رحهت (وجلسی :0711 ،ج،66
ص)166
 6_6_0روایت دوم :دیگر وستند خهیس ،با هدف ترسین چهره غیر رحهانی حضرت
وهدی؟جع؟ ،تهسک به روایتی از اوام صادق؟ع؟ است که با اشاره به این حدیث ،درصدد
فراری دادن عهوم وردم ،به ویژه نژاد عرب و قریش از حضرت است:

سال بیستن /شهاره  /28بهار 0199

ان َ
َأ ْخ َب َر َنا َ
ُم َم ِد ْحن َح َس َ
حیىی ْال َع ًَ ُار َع ْن ُ َ
اُم َم ُد ْح ُن  ْ
احل َس ِنی َق َال َح َد َث َن ُ َ
یل  ْح ُن ْ ُ
الر ِاح ی  َع ْن
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ُ
ب  َن ْصر َعن ْال َع َال ِء َع ْن ُ َ
ح َد ْحن ُ َ
یل  ْال ُکویف  َع ْن أ ْ َ
ال
ُم َم ِد ْح ِن ُو ْس ِل ٍن ق 
ُم َم ِد ْح ِن أ ِ 
َُم َم ِد ْح ِن َع ِ 
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ِ
ِ
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َ
َ
ُ ُ َْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َْ ُ َ َ ََ
ْ
َ ْ ُ َ َ َ
َ
اِئ ِنذاخ َو َح ْل َح َج أ ک َث ُر ُه ْن أا خ َو ْو ُه ِما
اج ْعف ٍر؟ع؟خقول لو خعل ُن الناس واخ صنع الق ِ
ِْسعت أح
ََ ْ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ ُُ َ َ
َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َُ
السحف
انا 
ً 
انا السحفو ا خع ِ 
ی ِ
شفالخأخذ ِوهن ِ
اننه ا خبدأ ِنا ِحقو خ ٍ
اس أو ِ
خقتل ِون الن ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ان ِو ْن آل َ
ُمم ٍد َو ل ْو  ک َ
او ْن آل َ
َ َ ُ َ َ ٌ َ
ُمم ٍد ل َر ِح َ ن؛ ا گر وردم
ِ
اس لح َس هذ ِ ِ
حیت خقول  ک ِثحر ِون الن ِ

ویدانستند قائن به چه کشتاری از وردم دست ویزند ،دوست ویداشتند او را نبینند! او
ُ
از قریش کشتار را آغاز وی کند؛ آنقدر با شهشیر وی کشد که بسیاری از وردم وی گویند او از
ّ
آل وحهد؟لص؟ نیست؛ واال به وردم رحن وی کرد (نعهانی :0194 ،ص)611

در پاسخ باید گفت سند روایت به دلیل وجود وحهد بن حسان الرازی (ابن غضائری:0127 ،
__________________________________
 . 1وجلسی ،روایت را از کتاب تاریخ قن ،تالیف حسن بن وحهد بن حسن قهی نقل وی کند.
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ج ،0ص 92؛ ابن داوود :0181 ،ج ،6ص616؛ حلی :0700 ،ص 666و نجاشی ،بیتا :ص )118و
وحهد بن علی الکوفی ( 1خویی :0719 ،ج  ،04ص67؛ ابن غضائری :0127 ،ج ،0ص )92و
خ
« یعرف و ینکر بین یروی عن الضعفاء کثیرا ( 3 »2حلی :0700 ،فصل  ،6باب اول وحهد) دچار ضعش
است
گفتنی است اگر ونظور از علی بن حسین وسعودی ،صاحب وروج الذهب نیز باشد ،بنا بر
دیدگاه ابن داوود وههل است (ابن داوود :0181 ،ج ،6ص 670و نجاشی ،بیتا :ص )190از
اینرو ،روایت از حیث سند غیر قابل استناد است
در بررسی داللی حدیث وذکور باید گفت در و ابل این حدیث ،احادیث دیگری وجود دارند که
از شادی و خشنودی اهل آسهان و زوین از ظهور وی گویند در حدیثی از پیاوبر خدا؟لص؟ آوده
است:

َ
َ
َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َْ َْ َ
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ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُْ َ ِ َ َْ
َُ َ
َ َ
َ ََ ُ ُ َ َ َ
اْل ْه ِ دی،و َ
؟ق َال:ن َذ َاغ َ
ْ
اب َع ْ ُهن ْن ْ َ
َ
اهَّلل،و أینخکونذ ِلك
ض.ف ِقحل:خارسول ِ
ِ
َأهل السم ِاء و اْلر ِ
واو ْن ُ ه؛ چگونه هستید زوانی که از آودن وهدی نااوید ویشوید؛ پس ناگهان صاحب
أخ ُس ِ
شها ،ههانند خورشید فروزان ظهور وی کند؛ به طوری که تهام اهل زوین و آسهان

خوشحال خواهند شد؟ سؤال کردند :ای پیاوبر خدا! چه زوانی این اتفاق ویافتد،

__________________________________

« . 1وحهد بن علی الکوفی»  ،به نظر برخی رجالیان ههان وحهد بن علی القرشی الکوفی است (خویی :1409 ،ج،17
ص .)54که در روایات آوده است و در کتابهای رجالی نسبت به او سکوت اختیار کردهاند و اگر ونظور وحهدبن علی بن
ابراهین کوفی (ابوسهینه) باشد ،نیز تضعیف شده است (ابن غضائری :1364 ،ج ،1ص  95و حلی :1411 ،ص )96و ظاهرا

 . 2یعنی از کسانی نقل حدیث وی کند که در ضعف آنها شکی ندارد (وشکینی اردبیلی :1358 ،ص.)80- 79
 . 3ر.ک :جدیدی نژاد :1382 ،ج ،1ص« :196یعرف حدیثه و ینکر .الهراد أنه یؤخذ به تارة و ی رد أخرى ،أو أن ون الناس ون
ی أخذ به و ونهن ون ی رده وذلك ؤوا لضعفه أو لضعف حدیثه  ...و ربها قالوا فی الراو ی نفسه :ؤنه یعرف و ینکر» (حسینی
اعرجی :1415 ،ج ،1ص 245 – 244و نهایة الدرایة ،ص« .)437فی داللته علی الجرح تأول» (وشکینی اردبیلی:1358 ،
ص  « .)5لی س ون أسباب الجرح وضعف الحدیث علی رو یة الهتأخرین .نعن هو ون أسباب الهرجوحیة الهعتبرة فی
وقاوها» (فوائد الوحید ،ص.)43

بررسی و ن د دیدگاه عثهان خهیس در زوینه رویکرد ...

غیر وحهدبن علی الهکنی بابی سهینه است (خویی :1409 ،ج ،17ص .)55
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حضرت فروودند :زوانی که وهدی غائب شود و وردم از او نااوید شوند (عالوهحلی،

 :0149ص08؛ حرعاولی :0766 ،ج ،4ص 406- 074و طبری آولی :0761 ،ص)728

و در روایتی دیگر از اوام رضا؟ع؟ آوده است « :قائن برای ههه وؤونان ووجب رحهت

است»

(وجلسی :0711 ،ج ،66ص)166
براساس روایات ناظر بر این وطلب ،به نظر ویرسد ،دشهنان خدا و رسول خدا؟لص؟ از آودن
حضرت وحشت وی کنند و انسانهای وؤون خشنود ویشوند و چون حضرت از وکه ظهور
وی کنند؛ روایت وتوجه قریش است که وواظبت کنند و خود را برای یاری حضرت آواده سازند،
خ
نه برای و ابله با ایشان و طبعا کسانی که با آن حضرت وخالفت وی کنند به ههین دلیل کشته
ویشوند
بدیهی است که اگر حضرت از هر جای دیگر ظهور وی کردند ،آغازگر قیام از ههان جا بودند و
وخالفان از ههان قوم کشته ویشدند ههچنین آنطور که در صدر اسالم ،برخی از قریش با
پیاوبر؟لص؟ دشهنی کردند ،در آغاز ظهور حضرت نیز افرادی هستند که با برپایی حکووت عدل
خ
االهی ،جایگاه شان به خطر خواهد افتاد  1و طبعا در وواجهه با حضرت به و ابله بر ویخیزند و به
ناچار از سوی حضرت ،با آن ها برخورد خواهد شد از طرف دیگر ،روایاتی هستند که از وجود نژاد
عرب -که قریش را هن شاول ویشود  -در ویان یاران خاص حضرت سخن به ویان آورده؛
چنان که آوده است :در آن ها (یاران خاص) نجبای اهل وصر ،ابدال اهل شام و اخیار اهل عراق
حضور دارند (طوسی :0171 ،ص ) 742پس نه تنها حضرت با ههه قریش برخورد ندارد ،بلکه از
قریش کسانی هستند که در کنار حضرت به جهاد خواهند پرداخت

2
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 1_6_0روایت سوم :خهیس براساس این روایت ،وهدی شیعیان را فردی خونریز عنوان کرده
__________________________________
 . 1ههانند دشهنان انبیای االهی که در هر قووی که برانگیخته ویشدند ،عدهای از ههان وردم در وقابل ایشان به وخالفت
برویخاستند.
 . 2البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که خون ریزی دو سویه است :یک طرف کشتار حضرت و یارانشان و طرف دیگر
کشته شدن به واسطه دشهنان است که باتوجه به حرکت حضرت از وسیر کشورهای عربی ،عربها شهدای بسیاری را در
راه برپایی حکووت عدل االهی حضرت نثار خواهند کرد.
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است و قتلهایی را به حضرت نسبت وی دهد که حتی خالف احکام اسالم است:
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ُه ْن أ ْخ َر ُج ُوهنْ
ین ال ِکتاب و رأواهذاالشرط ا ِزوا
اإلسال ِم ف ِإذاقرأ ع ل ِ 
ِون ِعن ِد ِهن ر ِاغجا ِنَل ِ
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َْ َ
احل َباَل...؛ پس [اهل روم یا بنی اویه] به او ویگویند :این
الرجال و خبقر حًون
ِن لح ِه فحقتل ِ
کتاب خداست بین وا و شها اوام وی فرواید« :به کتاب خدا راضی هستن » پس کتاب را

بر آنها قرائت وی کند یکی از شرط ها این است که ههه وسلهانان ورتد به ایشان
برگردانده شوند و ا گر از آن ها کسی خارج شود و به اسالم رغبت کند ،او را برنگردانند

وقتی که این نوشته خوانده شد و اجرای این شرط را الزم دیدند و به اجبار ،اهل ولت
ُ
آنها را تحوی ل دادند؛ وردانشان را ویکشد [چون ههه بدون استثنا ورتد شدهاند] و

شکن زنان حاوله را پاره وی کند (نیلی :0762 ،ص016؛ وجلسی :0711 ،1ج ،66ص189

و اوی نی گلستانی :0186 ،ج ،6ص)016

از نظر سند ،اگر چه فضل بن شاذان (خویی :0719 ،ج ،01ص 689و حلی :0700 ،ص )011و
حسن بن وحبوب (خویی :0719 ،ج ،1ص 89و طوسی :0717 ،ص  117و  )167و ابی بصیر
(نجاشی ،بیتا :ص 776و خویی :0719 ،ج ،60ص )74از اجال و ث ات هستند؛ واژه «یرفعه» که در
این جا آوده است؛ دال بر وف ود بودن برخی از رجال سند بوده و در نتیجه روایت «ورفوعه» و غیر
قابل استناد است

__________________________________
 . 1روایت را بحار از نیلی نقل کرده و او نیز از کتاب «سرور اهل االیهان فی عالوات ظهور صاحب الزوان» از فضل بن شاذان
با این سند آورده است « :و وها ننقله ون کتاب فضل بن شاذان وا رواه الحسن بن وحبوب یرفعه( »...نیلی:1426 ،
ص.)88
 . 2برای اطالعات بیش تر و تبیین روایاتی که خالف دیدگاه خهیس در زوینه نحوه وواجهه اوام وهدی؟جع؟ قائل هستند
(ر.ک :ابن طاووس :1358 ،فتنه و آشوبهای آخرالزوان ،تهران ،اسالویه).

بررسی و ن د دیدگاه عثهان خهیس در زوینه رویکرد ...

در بحث بررسی داللی نیز حدیث ابتدا حکن شرعی ارتداد را وطر ح وی کند؛ ولی اداوه حدیث
َ
َ َ َْ
احل َباَل  »2با صراحت قرآن ،وبنی بر<« :إ َلا الَ ِذ َين ُ
« َخ ُجق ُر ُح ًُ َون َ
تابوا ِو ْن ق ْج ِل أ ْن تق ِد ُر وا َعل ْح ِه ْن>؛ اگر
ِ
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قبل از قدرت یافتن بر کفار و وشرکین آنان توبه کردند [یا ابراز عجز کردند] حق کشتن آنها را
ندارید» (وائده) 17 :؛ و ههچنین با روایات و سیره پیاوبر خدا؟لص؟ وخال ش است که در غزوات
دستور وی دادند زنان و کودکان و پیران ،اسیر گرفته شوند و کسی حق تعرض به آنها را ندارد 1؛
خ
وضافا این که سیره وهدی شیعیان طبق روایات ،ههانند سیره پیاوبر خدا؟لص؟ است (طبرسی،
 :0142ص ) 769براساس آنچه گفته شد ،گرچه کشتن ورتد حکن خداست؛ پاره کردن شکن زن
حاوله خالف احکام اسالم و سیره پیاوبر خدا؟لص؟ در غزوات و خالف عدالتی است که به اعتراف
اهل سنت (ابن حنبل :0719 ،ص20؛ ابن حهاد :0761 ،ص666؛ ابن حجر :0768 ،ص64؛
سیوطی ،بیتا :ص 079و ابن صباغ :0766 ،ج ،6ص )0184؛ حضرت واوور برپایی آن هستند از
ونظر شیعیان نیز :اوام باقر؟ع؟ ویفروایند« :قائن ههانند رسول اهلل با عدالت با وردم روبهرو
ویشود» (صافی گلپایگانی :0768 ،ج ،6ص 126و  180و وجلسی :0711 ،ج ،66ص )166نیز
براساس روایتی دیگر از اوام رضا؟ع؟ « :قائن برای ههه وؤونان ووجب رحهت و برای کافران
ووجب عذاب است» (وجلسی :0711 ،ج ،66ص)166
بنابراین ،روایات وورد استشهاد در خصوص برخورد حضرت با دشهنان از حیث سند غیر قابل
اعتهاد و از نظر داللت در تضاد با روایات دیگر هستند که از رحهت حضرت و ههانندی سیره
حضرت با رسول خدا؟لص؟ سخن به ویان آورده اند و بدیهی است یک جانبه گرایی و یک طرفه
به قضاوت رفتن افرادی ههانند عثهان الخهیس ،باعث اسالم هراسی در دنیای اوروز شده است
و این رویکرد خواسته و ناخواسته کهک شایانی به دشهنان اسالم کرده است
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 .2وواجهه حضرت حا وسلهانان
عثهان الخهیس رویکرد حضرت وهدی؟جع؟ را در وواجهه با افراد وختلش از جه له با افرادی
شاخص بیان وی کند ادعاهای وی که بر احادیث و روایات شیعه وبتنی است؛ قابل توجه و
نیازوند بررسی و ن د است
__________________________________
 . 1برای وطالعه بیشتر ر.ک« :االسیر فی االسالم» ،اثر آیت اهلل احهدی ویانجی که وفصل به این وبحث پرداخته که روایات
دال بر حروت پاره کردن شکن زن بار دار در اسالم هستند.
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 .7 _7اقاوه حد بر عایشه

اگر چه وا طر ح این گونه روایات را درست نهی دانین و به ی ین وی توان گفت طر ح این قبیل
احادیث ونفرد و ضعیش کار کسانی بوده که قصد آنها ایجاد اختالف بین وسلهانها و در ثانی
ضعیش جلوه دادن وبانی اسالم است؛ در عین حال چون برخی از نویسندگان در کتابهایشان با
نوشتاری گزنده با ن ل این گونه احادیث بر اعت ادات وسلن شیعیان اثناعشری وی تازند؛ جز طر ح
این گونه روایات و روشنگری چارهای نیست
نویسنده با دستاویز قرار دادن ن لی ونسوب به اوام باقر؟ع؟ در کتاب خصال شیخ صدوق،
ودعی ویشود که وهدی هنگام ظهور عایشه را حد ویزند (الخمیس ،بیتا :ص )11و انت ام
وادر  ،فاطهه؟اهع؟ را خواهد گرفت وتن روایت به ن ل از علل الشرائع چنین است:

َ
َ
ب  ْال َقاسن َع ْن َأ ْ َ َ
اجح َل َو خ ِه َع ْن َع ِم ِه ُ َ َ
َح َ د َث َن ُ َ
اهَّلل َع ْن
یل  َو ِ 
اُم َم ُد ْح ُن َع ِ 
حد ْح ِن أ ِب  َع ْب ِد ِ
ُمم ِد ْح ِن أ ِ  ِ ِ
َ
َ
َ َ َ َ
َ ْ ََُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ ْ ُ
َْ
الن ْع َمان َع ْن َع ْب ِد َ
ال قال ِلی أ ُحو
صح ِر ق 
می الق ِ 
الر ِ ح ِ 
ن
ح
د
او
د
ن
ع
ان
م
ح

ل
س
ن
ح
د
م
ُم
ن
ع
ه
ی

ح
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
َ
َ
ی ِلدهااحلد و حیت خنت ِقن ِاحن ِة ُمم ٍد
جعف ٍر؟ع؟أوالو قام ق ِاِئنالقد ردت ِن لح ِه احل محراء حیت  
ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ
َ َ
کحف
می قلتف 
ی ِلدهااحلد قال ِل ِف و خ ِهتاعیل أ ِم ِنحر ِاه 
؟اهع؟وهناقلت ج ِعلت ِفداك و ِمل  
اط َمة
ِ
ف ِ
َ َْ َ َ َ َ ْ َ
َ َ َُ ُ َْ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َ ُ
َ
َ
َ
اِئ؟جع؟
اِئ فقال ِْلن اهَّلل تبارك و تعاَل حعث ُممد ؟لص؟رحة و حعث الق ِ 
أخره اهَّلل ِللق ِ ِ
خ
َن ِق َمة؛ اوام باقر؟ع؟ فروود « :وقتی قائن وا قیام کند ،قطعا عایشه برگردانده ویشود تا

حد بخورد وتا ا نت ام دختر پیاوبر فاطهه؟اهع؟ را بگیرد » گفتن :فدایت شوم! چرا عایشه
را حد ویزند؟ فروود« :بهخاطر تههتی که بر وادر ابراهین زد » -پس علت اجرای حد،

ونظور ن هت و کیفردهی بر ویانگیزد» (خهیس :0769 ،ص014ر 018؛ ههان،
 :0184ص019؛ صدوق ،بیتا :ج :6ص 644و  681و وجلسی :0711 ،ج،66
ص)107

در سند روایت وحهد بن سلیهان بصری (وازندرانی :0702 ،ج ،2ص 69و طوسی:0141 ،
ص ) 177و عبدالرحین قصیر وجود دارند که توثیق نشدهاند (وازندرانی :0702 ،ج ،7ص 009و 060
و خویی :0719 ،ج ،1ص 680و ج ،4ص )016بنابراین ،حدیث از نظر سند «ضعیش» و غیر قابل

بررسی و ن د دیدگاه عثهان خهیس در زوینه رویکرد ...

با حضرت زهرا ارتباط ندارد  -گفتن :پس چرا این کار [حد زدن] را خداوند تا زوان
حضرت وهدی ؟جع؟ به ت خیر انداخت؟ حضرت فروودند « :به تح یق خداوند
تبارک و تعالی رسول خدا؟لص؟ را برای رحهت فرستاد؛ ولی اوام زوان ؟جع؟ را به
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اعتهاد است
از نظر داللت نیز اگر چه ر وایت بر اجرای حدود االهی و تح ق وطلق عدالت اشاره وی کند که
این وهن ،آوال ههه پیام آوران وحی بوده و حضرت وهدی؟جع؟ چون برپا کننده حکووت
عدل جهانی است ،به عنوان وظهر تجلی اسهاء اهلل ،ونت ن وظلووان خواهد بود؛ در عین حال،
َ ُ ْ ُ َ َ
لذ ِلك
اوام وظهر تجلی رحهت االهی نیز ویباشد؛ ههان گونه که در روایت آوده است...« :و أ ک ِه 
َ
َ َ ُ
َ َْ ْ َ
عح ََس َو َ
وب» (کلینی :0714 ،ج،0
ص ْب ُر أخ َ 
حة ِلل َع ِامل َنی َعلح ِه  ک َمال ُو َویس َو َ َِب ُاء ِ
حمد ر
ِح ْاح ِن ِه م 
ص ) 669براین اساس ،عالوه بر ونفرد بودن وتن حدیث در ونابع شیعی ،اشکاالت دیگری بر
خ
وتن وارد است :اوال ،اگر نویسنده در روایات شیعه است رائی وی داشت ،وشاهده وی کرد که ف ط
خ
در این روایت واژه «ابنة وحهد» آوده و وسبوق به ساب ه در بیان اهل بیت؟مهع؟ نیست ثانیا ،اگر

قرار باشد حضرت به خاطر یک تههت شخصی را حد بزند ،چرا این نکته ف ط در وورد عایشه
َ َْ ُ ُ ُ
واج ُه أ َوهات ُهن> (احزاب )2 :او را شاول ویشود ضهن این که
صورت پذیرد و حال آن که <و أز
برخورد بزرگوارانه اویرالهؤونین ،علی؟ع؟ در جنگ جهل شاهد بر رفتار بزرگوارانه اواوان شیعه با
ههسران پیاوبر؟لص؟ بوده و چون رفتار حضرت وهدی؟جع؟ شبیه سیره اویرالهؤونین؟ع؟
است (کلینی :0714 ،ج ،0ص)700؛ پس چنین رفتاری را حضرت وهدی؟جع؟ نخواهند داشت
خ
ثالثا ،آیا پیاوبر خدا؟لص؟ به دلیل این که وظهر رحهت االهی بودند ،اجرای حکن خدا را رها
وی کردند و ههه را به آودن وهدی حواله وی دادند؟! با نگاهی به سیره پیاوبر خدا ،برخورد ایشان
با خطا کاران و وجروان جای ابهاوی باقی نهی گذارد (توبه008 :؛ هود 001 :و ابن هشام ،بیتا:
ج ،6ص ) 119- 118البته پیاوبر خدا؟لص؟ نسبت به وناف ان و وشرکان وصلحتهایی را در
سال بیستن /شهاره  /28بهار 0199

نظر وی گرفتند که در زوان حضرت وهدی؟جع؟ به دلیل این که آخرین حکووت االهی است،
وصلحتی در کار نیست از اینرو ،گستره رحهت او ورزی را نهیشناسد ،وگر آن که کسی خود را از
این دایره خار ج کند در نتیجه با توجه به ضعش سند روایت ،و عدم داللت آن بر ودعای
خهیس ،حدیث را نپذیرفته و استدالل وی را وخدو

وی دانین

 .7 _7عهلکرد حضرت در برخورد با شیخین

عثهان الخهیس وی گوید :وقتی وهدی شیعه ظهور وی کند ،خلفا را از قبر بیرون وی کشد و پس
118

از گرفتن اقرار از آنان و پس از وحاکهه ،حدود االهی را بر آنان جاری ویسازد (الخمیس:1331 ،

ص )131او بر این ادعا به حدیثی از کتاب وختصر البصائر استناد وی کند:

َ َ
ُْ َ ُ ْ ُ ََْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ
ب  ُش َعحج ُ َ
اهَّلل ْ َ
ُم َم ِد
،ع ْن أ ِ 
احل َس ِن ِ 
حنی
اعحل َو َع ِ 
نی حن حدان،عن ُمم ِد ح ِن ِنْس ِ
س 
احل 
یل  ْح ِن َع ْب ِد ِ
ٍ
َ ُ ُ
َ ْ ُ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُْ َ َ ْ ُ َ َ َ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َُ
...:فحقول
ح ِن نص ٍر،عن عمر ح ِن  الفر ِات،عن ُمم ِد ح ِن اْلفض ِل،ع ِن اْلفض ِل ح ِن عمر،قال 
َ َ
َ
ِل ْل َخ ْلق َح ْع َد َث َال َث ِة أخام:أ ْخر ُج ُ َ
او ْنق ْب َو ِی َما...؛ بعد از سه روز به وردم وی گوید :آن
وَم ِ
ٍ ِ
ِ

دو را از قبرهایشان بیرون بیاورید

ج ،61ص)16- 0

(حلی :0149 ،ص 711و  778و وجلسی:0711 ،

به دلیل وجود افراد فاسد الع یده ای ههچون حسین بن حهدان  1و وحهد بن نصیر نهیری  6در
سند روایت ،از نظر اجالی از عالهان شیعه سند روایت وخدو  3و لذا روایت وذکور فاقد اعتبار
است
از نظر داللت نیز طبق ونابع پیش گفته ،وتن دچار اضطراب و از نظر علهای شیعه وردود
است وانگهی روایت در تناقض آشکار با احادیثی است که حضرت را «رحهت واسعه» وعرفی
وی کند:
حضرت در توقیع شریش ویفرواید:
هرگاه وتوجه ون شدی ،ورا فریادرس و رحهت فرا گیر صدا بزن که شاول ههه ابنای بشر
َ َ
السال ُم
وی شود و وسلهانان به طریق اولی از این رحهت بیکران بهرهوند خواهند شد...:
َ
َ َُ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ
َ
َ َ
اْل ْص ُب ُ
اْل ْن ُص ُ
وب َو ْال ِع ْل ُن ْ َ
اال َع َل ُن ْ َ
وب َو 
اهَّلل ال ِذی ض ِهنه السالم ع لحك أی
َع لحك خا َو ْعد ِ

__________________________________

 . 1برای وطالعه بیشتر به این ونابع ر.ک :پایان ناوه وسلن ابوترابی« :وعرفی شخصیت و بررسی آرای کالوی حسین بن

تکوین نصیریه» ،تابستان  ،1385وجله هفت آسهان ،شهاره ،30ص 208- 173و نعهت اهلل صفری فروشانی« :حسین بن
حهدان خصیبی و کتاب الهدایة الکبری» ،زوستان  ،1384وجله طلوع ،شهاره ،16ص .)46- 15
 . 2او ودعی رسالت و الوهیت اوام هادی؟ع؟ است ،فاسد العقیده و به حلیت ازدواج با وحارم وعتقد است (طوسی،
 :1411ص .)398
« . 3روی فی بعض وؤلفات اصحابنا…» (وجلسی :1403 ،ج  ،53ص .) 35- 1تزلزل در ونبع بر ابهام سند و ههچنین وتن
ویافزاید.

بررسی و ن د دیدگاه عثهان خهیس در زوینه رویکرد ...

حهدان خصیبی»  ،دانشگاه فردوسی وشهد1393 ،؛ وحهدکاظن رحهتی« :حسین بن حهدان خصیبی و اههیت وی در
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ْ َ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ
ُْ
َ
ُ
غح َر َوکذوب(...طبرسی :0120 ،ج ،6ص)791
حةال َو ِاس َعة َو ْعد 
الغوث و الر

خ
افزون بر آن ،وتن حدیث بر خلیفه اول و دوم تصریحی ندارد ،بلکه وطلق است و ضهنا چرا
شیخین را وستلزم اجرای حد بدانین؛ زیرا اگر ونظور بحث س یفه هست که انصار برپا کننده
س یفه بودند و اگر بحث جنایت بر سر دختر پیاوبر خدا؟لص؟ است در تاریخ هزاران نفر علیه خود
انبیای االهی جنایت کردند؛ آیا اوام وهدی؟جع؟ از آنها انت ام نخواهد گرفت و آیا اینها نسبت
به شیخین در اجرای حد اولویت ندارند؟ اگر اجرای حد را بر آنان به آن دلیل بدانین که دستور
دادند تا در وضجع شریش پیاوبر اعظن؟لص؟ دفن شوند؛ هارون الرشید هن در کنار ورقد وطهر
اوام رضا؟ع؟ دفن است؛ چرا در وورد او چنین وتنی صادر نشده است؟! اینها ههه بیانگر باطل
بودن این حدیث از اساس است ،وگر قسهت هایی دیگر از روایت که با روایات دیگر اثبات گردد
 .8 _7کشتن تبار قاتالن اوام حسین؟ع؟

نویسنده ودعی است که حجت بن الحسن؟جع؟ ،نسل و تبار قاتالن اوام حسین را به صرف
قرابت خونی با پدرانشان قتل عام وی کند (الخهیس :0711،ص )70و بر این ادعا ،به روایتی
ونسوب به اوام رضا؟ع؟ از کتاب خصال شیخ صدوق تهسک ویورزد:

سال بیستن /شهاره  /28بهار 0199

َ
َ ََ َ
ض ا ُهَّلل َع ْن ُه َق َال َح َد َث َن َ
ح ُد ْح ُن ح خاد ْحن َج ْع َفر ْ َ
اأ ْ
َ
اه َمی َع ْنأ ِحی ِه َع ْن
یل ْح ُن ِن ْح َر ِ 
اع ِ 
این  َر ِ 
اُه َم َد ِ 
َحدثن
ٍ
ِ ِ ِ
َ
َ
َْ
ْ
اُه َو وی  َق َال  ُق ْل ُت ِْل  ْ َ َ َ ْ ُ
َ ْ َ َ ْ َ
ول
الرضا؟ع؟خااح َن َر ُس ِ
ب احل َس ِن ع ِیل ح ِن و َویس ِ
عب ِد السال ِم ح ِن ص ِال ٍح ِ
ِ
َ َ
ُ ُ
َ ُ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ
َ
ی ق َتل ِة
اِئ ق َتل ذ َر ِار 
یف  َح ِدخ ٍث ُر ِوی  َع ِن الص ِاد ِق؟ع؟ أ نه قال ِنذاخوح الق ِ
اهَّلل َوا َتقول ِ 
ِ
َُ ََ َ َُْ ُ ََُْ
ََ َ
ََ َ ََ َ َ ُ ٌَ
َ
َ
ُْ
َ
ال آح ِ َ
واز رة
؟ع؟ح ِفع
نی
س ِ
احل 
اَها(َهن)فقال؟ع؟هو  کذ ِلك فقلت فقول ِ
ِ
اهَّلل ع َ و جل<و لا ت ِز ر َ ِ
ِ
َ
ُ
ْ َ
َ
یف  َِجحع أ ْق َو ِال ِه َل ِک َن َذ َرار ی َق َت َل ِة ْ ُ
ص َد َق ُ
او ْع َن ُاه َف َق َال َ
و ْز َر أ ْخرى >  َو َ
نیخ ْرض ْو َنأف َعال
احل َس ِ 

اهَّلل
ِ
ِ
ِ
َ َ ِ َ َ ْ ََ ُ َ َْ َ َ َ ُ ُ َ
َ
ْ
َ ْ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ض
یف اْلش ِر ِق فر ِ 
شحجا  کان  کمن أتاه و لو أن رجال ق ِتل ِ 
ض 
اَهن و خفت ِخو ون ِِباو ون ر ِ 
آح ِ ِ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
اهَّلل ش ر خك الق ِاتل َو ن َّناخقتله ُن الق ِ ُ
اْلغرب لک َ
یف  َ
اِئ ِنذاخ َو َح
ان الر ِ 
ِحق ْت ِل ِه َر ُجل ِ 
اض  ِعند ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َُْ َ َ
َْ ُ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ
َ ُْ ْ َ
شح َبة َو 
اَه ْن قال فقل ُت ل ُه ِح أی  َش ٍء خبدأ الق ِاِئ ِف ِین ِنذاقام قال خبدأ ِحب ِین  
ِل ِرضاه َن ِح ِفع ِل َآح ِ ِ
َ
َ
ْ
ُ
اهَّلل َع َ َو َجل؛ هروی به اوام رضا؟ع؟ وی گوید :نظرتان
خق ًَ ُع أخ ِد ُی ْن ِْل ُِن ْن ُس َراق َحی ِت ِ

راجع به این حدیث اوام صادق؟ع؟ چیست« :زوانی که قائن خروج وی کند ،ذراری
قاتالن اوام حسین را به خاطر عهلکرد پدرانشان به قتل ویرساند » اوام رضا؟ع؟
فروود« :او [=وهدی] این کار را وی کند » گ فتن :پس وعنای قول خداوند عزوجل که
ویفرواید « :بار گناه کسی را بر دیگری نهیاندازند»؛ چه ویشود؟! حضرت فروود:
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« تهام کلهات خداوند صحیح است؛ ولی ذراری قاتالن اوام حسین؟ع؟ به کار
پدرانشان راضی هستند و به آن افتخار وی کنند و کسی که به عهلی راضی باشد،
ههانند کننده آن کار است اگر شخصی در وشرق کشته شود و شخص دیگری در

وغرب به این قتل راضی باشد؛ نزد خداوند راضی به این کار ،شریک قاتل است ههانا
قائن آنها را وی کشد ،به خاطر رضایت آنها به کار اجدادشان » گفتن :قائن؟جع؟
وقتی خروج کرد ،از کدام قبیله [وجازات را] شروع وی کند؟ اوام رضا؟ع؟ فروود« :از

قبیله بنی شیبه شروع وی کند و چون آنان دزدان بیت اهلل الحرام بودند ،دستان آنها
را قطع وی کند» (خهیس ،بیتا :ص60؛ صدوق ،بیتا :ج ،0ص669؛ وجلسی:0711 ،
ج ،66ص 101و قندوزی :0766 ،ج ،1ص)671
سند روایت با وجود رجال شناخته شده« ،صحیح» است و بررسی نیاز ندارد
اوا از نظر داللت بیان ،وتن روایت در انت ام از ذراری کشندگان اوام حسین؟ع؟ است؛ ولی
دارای دو قید است :آن ها که به عهل اجدادشان راضی بوده و بدان افتخار وی کنند و اگر این دو
ویژگی را نداشته باشند ،جانشان در خطر نیست و لذا برداشت عثهان الخهیس نسبت به دیدگاه
وهدی شیعه اثناعشری دور از انصاف است عالوه بر آن که روایت بر کشتن ههه ذراری صراحتی
ندارد و اضافه برآن ،اوام وی فرواید که حضرت از بنی شیبه شروع وی کند که با قتل اوام
حسین؟ع؟ ارتباطی ندارد؛ آن هن قطع کردن دست آنها است به دلیل دزدی ،نه کشتار
بنابراین ،روایت اوام رضا؟ع؟ وختص از بین بردن ذراری قاتالن اوام حسین؟ع؟ نیست؛ ضهن
این که ابتدای انت ام حضرت را قطع دست بنی شیبه دانسته که دزدان خانه خدا بودند آن
قسهت از روایت نیز که راجع به قتل نوادگان قاتالن اوام حسین؟ع؟ است ،وستلزم دو قید است:
این ح ی ت پرده بروی دارد که آن ها با دو قید پیش گفته ،ههچون اجدادشان آواده کشتن اوام
خ
هستند که طبیعتا با آنها و ابله خواهد شد
تایید عهل حضرت وهدی؟جع؟ نسبت به ذراری قاتالن اوام حسین؟ع؟ در روایات ،قابل
توجه است؛ چنان که پیاوبر فروودند :اگر گناهی روی زوین واقع شود و شاهد آن ،به آن فعل
راضی نباشد؛ وثل آن است که در آن کار حضور نداشته است و برای غایبی که به آن راضی شده،
خ
وثل این است که در وجلس گناه بوده است (ابی داوود ،بیتا :ج ،7ص ،608ح)7174؛ وثال
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رضایت و افتخار به عهلکرد اجدادشان؛ نه وطلق ذراری قاتالن سید الشهدا؟ع؟ درواقع روایت از
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َ ُ ْ
ْ
َ َْ
َ
َ َ َ َ ُ ْ َ
ََ
خداوند وتعال ویفرواید < :لق ْد َّس ِه َع الل ُه ق ْول ال ِذ َين قالوا ِإن الل َه ف ِق ٌير َون ْح ُن أغ ِن َياء َّس َنک ُت ُب َوا قالوا
َ
َُ ُ ُ ُ ْ َ ْ
َ َ
َ
َوق ْتل ُه ُن الأ ِنب َياء ِبغ ْي ِر َح ٍّق َونقول ذوقوا َعذ َّاب ال َح ِريق> (آل عهران)080 :؛ خداوند در آیه وذکور کشتن
انبیا را به یهودیان زوان پیاوبر اکرم؟لص؟ نسبت داده است؛ درحالی که اینان پیاوبری را نکشته
بودند برخی گفته اند وراد آن است که پدرانشان انبیا را کشتند؛ ولی چون اینها به فعل اسالف
خود راضی بودند ،صحیح است که قتل به اینها نسبت داده شود (قرطبی :0127 ،ج،7
ص)696
 .3وواجهه حضرت حا اواکن وقدس
ادعای دیگری که در آثار عثهان الخهیس وطر ح شده؛ تخریب اواکن و دس ،از جهله وکه،
ودینه ،کوفه و سایر وساجد است او وعت د است که حضرت وهدی؟جع؟ کعبه و وسجدالنبی را
تخریب وی کند و نیز وساجد چهارگانه کوفه را ویران وی کند وی برای اثبات ادعای خود به
روایاتی از اوام صادق؟ع؟ استناد وی کند (خهیس :0769 ،ص 019 _018و ههان:0184 ،
ص 012ر )071

1

 . 7_8بررسی و نقد سندی و داللی روایات وورد استناد عثهان الخهیس

روایت اول :ونسوب به اوام صادق؟ع؟ است و آن را از کتاب الهدایة الکبری ن ل وی کند:
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َ َ ُ ُ
ح َد َان ْ ُ
اعح َل َو َعیل ْح ُن َع ْب ِد ِ ْ َ
نی ْح ُن َ ْ
َو َع ْن ُه َق َال ْ ُ
ان
اخل َ 
س ُ
احل َ 
صح ِیب  َحدث ِین  َُم َمد ْح ُن ِن ْ َْس ِ
اهَّللاحل َس ِنح ِ
ِ
َ
ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُْ َ َ
اْلفض ِل ْح ِن ُع َم َر
ن اْلفض ِل ع ِن
صح ٍر ع ِن اح ِن الفر ِات عن ُمم ِد ح ِ 
ب  ُش َعح ٍج ُمم ِد ح ِن ن 
َع ْن أ ِ 
َ
َ
اْل ْو ِع َظ ِة ْ َ
اسح ِدی  َ ََفاخ ْص َن ُع ح َأ ْهل َو َک َة َق َال:خ ْد ُع ُوه ْنح ْ ُ
اْل َف َض ُل:خ َ
احل ْک ِن َو ْ َ
...ق َال ْ ُ
احل َس َن ِة
ال
ق 
ِ
ِ ِ

__________________________________
 . 1یهدم الکعبۀ و وسجد رسول اهلل؟لص؟ ،فعن الهفضل بن عهر أنه سأل جعفر بن وحهد الصادق عدة أسئلة عن الههدی
و أحواله و ونها« :یا سیدی فها یصنع بالبیت؟ قال :ینقضه فالیدع ونه ؤال القواعد التی هی أول بیت وضع للناس ببکة فی
عهد آدم؟ع؟ و الذی رفعه ؤبراهین و ؤسهاعیل؟امهع؟ ونها»؛ و عن أبی بصیر عن أبی عبداهلل؟ع؟ قال« :ؤن القائن ؤذا قام رد
البیت الحرام ؤلی أساسه و وسجد الرسول؟لص؟ ؤلی أساسه و وسجد الکوفة ؤلی اساسه» .یهدم الهساجد :فعن أبی
جعفر؟ع؟ قال« :ؤذا قام القائن سار ؤلی الکوفة فهدم بها أربعة وساجد» و عن أبی جعفر؟ع؟ قال « :لن یبق وسجد علی وجه
األرض له شرف ؤال هدوه و جعلها جهاء» (خهیس ،بیتا :ص.)51
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َ
َ
ْ ُ
َ
اْل َف َض ُل:خ َ
اْل ِ دخ َن َة َق َال ْ ُ
خی ُو ُح خ ِر خ ُد ْ َ
اسح ِدی  ََفا
ی ْن ِو ْن أ ْه ِل َحی ِت ِه َو  ْ
فح ًِح ُع َون ُه َو خ ْس َتخ ِلف ِف ِ 
َ
َََ
ْ
َ
َ
ََ
َ َْ
َ َ ُ ُ
اس» ِح َبکة
یت ِ هی«أول َحی ٍت ُو ِض َع ِللن ِ 
خ ْص َن ُع  ِحال َبح ِت قال خ ْنقض ُه َو ا خ َد ُع ِو ْن ُه ِنا الق َو ِاع َدال ِ 
َ
َ
َ
َ
َُ
اعح ُل َو ن َن َال ِذی  َح َن َ
ص  ث
یب  َو ا َو ِ 
اح ْع َد ُه ْن ا َح َن ُاه َن ِ 
می َو ِن ْ َْس ِ
یف  َع ْه ِد َآد َم َو ال ِذی  َرف َع ُه ِن ْح َر ِاه ُ
ِ 
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ ُ َ َ ُ َ
آث َار الظل َم ِة ِ َِبک َة َو َ
می َو ل ْی ِد َو َن َو ْس ِج َد
ال ِ 
اْل ِ دخ َن ِة َو ال ِع َر ِاق َو َس ِاج ِراْل ق ِ
خ ْب ِنح ِه  کماخشاء و خغحر
َ
َ
ْ ُ َ
ْ ََ
ی ِ د َو َن ْال َق ْص َر ْال َع ِتح َق َو ْل ُع ٌ
اه؛ وفضل از اوام
ون َو ْن َح َن ُ 
الکوف ِة َو خ ْب ِنح ِه َعیل ِح َن ِاج ِه اْلو ِل َو ل ْ 
صادق؟ع؟ سوال کرد :او [=وهدی] با اهل وکه چه خواهد کرد؟ حضرت فروود« :آنها را
به حکن خدا ویخواند و ووعظه وی کند و آن ها هن او را اطاعت وی کنند و آن حضرت
جانشینی از اهل بیتش را در بین آنها وی گذارد و به سهت ودینه ویرود » وفضل سوال

کرد :با بیت اهلل الحرام چه وی کند؟ حضرت فروود « :خانه خدا را خراب وی کند؛ وگر
ستون ها و شاکله اصلی بنا شده در زوان حضرت آدم و بنایی که از حضرت ابراهین و

اسهاعیل باقی وانده است و آنچه را افرادی غیر از انبیای دیگر و اوصیای آنها

ساختهاند ،خراب ویکند و طبق آنچه واوور است ،از نو وی سازد و آثار ظلهه در وکه،

ودینه ،عراق و سایر بالد را تغییر ویدهد و وسجد کوفه را خراب وی کند و طبق بنای

اول وی سازد و قصر عتیق را چون ولعونی آن را ساخته است ،ونهدم وی کند» (خصیبی،

 :0144ص 196ر  199و وجلسی :0711 ،ج ،61ص)00

از نظر سند ،وجود حسین بن حهدان خصیبی و وحهد بن نصیر نهیری که در حدیث شیخین
خ
گذشت؛ گویای این است که وحتهال روایت وذکور از روایات ساخته و پرداخته فرقه فاسد
«نصیریه» باشد که با ع اید غلو آویز آنها که وورد اعتنای علهای شیعه اثناعشریه نهیباشد؛
سازگار است
وورد بحث ،از ودارای حضرت و اطاعت اهل وکه از ایشان سخن به ویان آوده است و حال آن
خ
که قبال نویسنده گفته بود وهدی شیعه در آغاز ظهور ،اعراب وکه را قتل عام وی کند و آغاز این کار
از قریش است در ثانی عثهان الخهیس از ترفند ت طیع در وتن روایت استفاده کرده و عبارت «اال
ال واعد» را نیاورده تا وهدی شیعه را تخریب کننده تهام کعبه وعرفی کند و حال آن که روایت
تصریح دارد ،حضرت پایه و ستونهای آن را تخریب نهی کند« :هی اول بیت وضع للناس ببکة فی
عهد آدم؛ این اولین خانه ای است که در زوان آدم ت سیس شده است و ابراهین و اسهاعیل آن را
تجدید بنا کردهاند » پس بیت اهلل برای ایشان وکانی و دس است که البته باید ههان گونه که
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از نظر داللت نیز ،نکات وههی در پاسخ عثهان الخهیس وجود دارد :اول این که در روایت
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انبیای االهی ساخته بودند ،تجدید بنا شود در اداوه روایت آوده است که بعد از ساخت آدم و
ابراهین ،هیچ پیاوبر و جانشین پیاوبری به کعبه دست نزد ،وگر افرادی که صالحیت این کار را
ُ
َ
َ َْ
نداشته اند بنابراین ،باید ههان گونه که خداوند فرووده است ،طبق <ل َه ْس ِج ٌد أ ِس َّس َعلى التق َوى>

(توبه)018 :؛ تجدید بنا گردد و طبق فروان االهی در وورد وسجد ضرار  ،0آنچه ناوحروان ساختهاند،
باید تخریب شود

دلیل دیگر در ضرورت تغییر بنای کعبه ،روایتی است که عایشه از پیاوبر ن ل وی کند؛ وبنی بر
این که پیاوبر فروود« :آیا نهی دانی که قوم تو وقتی کعبه را ساختند ،آن را از پایههایی که حضرت
ابراهین قرار داده بود ،کوچکتر گرفتهاند؟!» گفتن :چرا شها آن را به حالت اول باز نهی گردانید؟
پیاوبر فروود « :اگر قوم تو تازه وسلهان نبودند ،چنین وی کردم» (بخاری :0766 ،ج ،6ص،641
ج ،1ص ،0616ح  )1088نیز پیاوبر فروود:
خاعاخشه!لوا انقووکحد خثوعهدحشرکهلدوتالکعجهفالزقهتاحاارضوجعلتهلا
َ
ُ
حاحنیحاحا شرقحا و حاحا غر حیا و ُ
زدت فیاست َ ة  ُ
خشاقتصرهتاححث
عوناحلجرفان القر
اذر
ِ

نت الکعجة؛ ای عایشه! ا گر قوم تو تازه از کفر جدا نشده بودند ،دستور ویدادم کعبه را
َح ِ
خراب کنند و آن و دار از کعبه را که از آن بیرون وانده است ،وارد آن وی کردم و کش آن

را با زوین هن سطح و برای آن ،دو درب از شرق و غرب قرار ویدادم و آن را وانند زوان

حضرت ابراهین درست وی کردم (وسلن :0760 ،ج ،6ص ،928ح)0111

اعت اد شیعه اثناعشریه در بحث ساخت کعبه ،ونطبق روایات است « :انالقاِئردالجحتاحلرام
اَلاساسهو وسجدالرسولاَلاساسهووسجدالکوفهاَلاساسه» (کلینی :0714 ،ج ،7ص )619و
سال بیستن /شهاره  /28بهار 0199

ههان طور که ذکر شد ،این نکته با سیره و اعت اد اهل سنت ونطبق است اداوه روایت از تغییر و
بازسازی بناهای «ظلهه» است که به سخن عثهان الخهیس در انهدام اواکن و دس ارتباطی
ندارد از وسجد النبی نیز در این روایت هیچ سخنی به ویان نیاوده است
روایت دوم :در عبارتی دیگر ،عثهان الخهیس(خهیس :0184 ،ص )018در خصوص تخریب
وساجد از اوام باقر؟ع؟ ن ل وی کند:

__________________________________

َ َ َ
َ
َ
َ ُ
<والَ ِذذ َين َات ََذ ُذذ ْوا َو ْسذذجدا ِرذ َذوارا َو ُ ْفذذرا َو َت ْفريقذذا َبذ ْذِ َن ْال ُهذ ْذؤ ِو ِن َ
َ .1
ِن َو ِإ ْر َّصذذادا ِل َه ْذن َحذ َذار َّب اللذ َذه َو َر ُسذذول ُه ِوذذن ق ْجذ ُذل َولذ َذح َّْ ِلف َن ِإ ْن أ َر ْدنذذا ِإلذذا
ِ
ِ
ْال ُح ْسنَى َوالل ُه يَ ْش َه ُد إ َن ُه ْن َل َكاذ ُب َ
ون> (توبه.)101 :
ِ
ِ
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اْل ْر ض َل ُه ُش َر ٌف ن َا َه َد َو َها و َ
اجد فلن خبق وس ِجد عیل وج ِه
الکوف ِة فهدم ِِبا أر حعة وس ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
یف الً ِر خ ِق ....؛ زوانی که
جعلها جاء و وسع الً ِر خق اْلعظن و  کسر  کل جن ٍاح خ ِار ٍح ِ 
قائن؟جع؟ قیام کند ،به سهت کوفه ویرود و چهار وسجد را خراب وی کند پس هیچ

وسجدی روی زوین نهیواند که کنگره [=گلدسته] داشته باشد ،وگر این که حضرت

آن را خراب و ههوار وی کند خیابانها را وسیع وی کند و هر وانعی که از خانهها به سهت

خیابان باشد ،تخریب وی کند

(شیخ وفید :0701 ،ج ،6ص.)186

حدیث از حیث سند «ورفوعه» است؛ آن هن ورفوعه ای که راویان سلسله سند ذکر نشدهاند و
لذا حدیث وذکور «ضعیش» و غیر قابل اعتهاد است

1

در بحث داللی هن نکاتی وجود دارند که ضرورت دارد برای تبیین حدیث توضیح داده شوند:
الش) در کوفه وساجد وتعددی وجود دارند؛ ولی حضرت  -طبق روایت پیش گفته  -ف ط چهار
وسجد را ویران وی کنند چه بسا این وساجد بر وبنای ت وا ساخته نشده و از قبیل وسجد ضرار

باشند  6عالوه بر آن ،در روایت هیچ اوتیاز و شرافتی در وورد این چهار وسجد ذکر نشده است

ههچنین در عصر حاضر در تهام کشورهای اسالوی وساجد فراوانی برای بازسازی راهها و سایر
ضرورت ها( ،که در روایت هن به آن اشاره شده است) تخریب شده و ویشوند و این ،در فرهنگ
__________________________________
 . 1برای وطالعه بیشتر ر.ک( :وؤدب ،علن الدرایه تطبیقی :1391 ،ص .)101البته به صرف ورفوعه بودن ،سند ضعیف
نیست ،بلکه در وواردی ورفوعه بودن باعث ضعف سند وی شود که روایت ،سلسلنه سند وتصل ندارد و حدیث وذکور

از این که سند آن ،وقطوع ،ورسل یا غیر اینها باشد .واوقانی وعتقد است که گرچه کلهه «ورفوع» در وعنای دوم بیشتر به
کار برده ویشود؛ استعهال آن در وعنای اول ،در آثار فقهی شایعتر است (واوقانی ،وقباس الهدایة ،۵۸۳۱ ،ج ،۵ص.)۵۷۵
 . 2احتهاال اشاره به وساجد چهارگانه است که در حدیث اوام باقر؟ع؟ آوده است« :در کوفه به دلیل شادی از کشتن
حسین؟ع؟ چهار وسجد ساخته شد :وسجد اشعث ،جریر ،سها ک و شبث بن ربعی» (وجلسی :1403 ،ج  ،45ص )189
که حضرت هنگام ظهور آنه ا را تخریب وی کند .قابل ذکر است که اگر این گونه باشد ،این وساجد باید قبل از ظهور
حضرت توسط وخالفان اهل بی ت ساخته شده باشند و البته وهکن است وساجد دیگری باشند.
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چنین است .گاهی نیز ورفوع به حدیثی گفته وی شود که در آن قول یا فعل و یا تقریری به وعصوم؟ع؟ نسبت داده شود ،اعن
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اسالوی اوری پذیرفته شده است

1

ب) در کدام قسهت حدیث گفته شده است که وهدی هیچ وسجدی را بر روی زوین باقی
نهی گذارد و وساجد دارای احترام و شرافت را تخریب وی کند؟ در روایت دیگر آوده است که« :فلن
یبق وسجد علی وجه االرض له شرف اال هدوها » نویسنده «هدوها» را به «هدوه» تبدیل کرده است
(تبدیل «ها» به «ه»)؛ و وترجن در «عجیب ترین دروغ تاریخ»« ،شرف» را «برپایی» وعنا کرده

است؛ درحالی که «شرف» 6 ،به وعنای کنگره  1است و ضهیر «ها» در هدوها نیز به کنگره وسجد
بروی گردد
براین اساس ،حضرت وساجد روی زوین را خراب نهی کند ،بلکه زواید و کنگرههای آنها را
تخریب وی کند و علت تخریب ،براساس روایتی از اوام باقر؟ع؟ به ن ل از اویر وؤونان؟ع؟ چنین
است :حضرت در کوفه وسجدی را دیدند که برایش کنگره ساخته بودند؛ فروودند« :شبیه بیعه

[=کلیسا] شده است » ههچنین فروودند « :وساجد باید ب دون کنگره و صاف ساخته شوند»
خ
(صدوق ،بیتا :ج ،6ص)161؛  7وضافا این که در روایات شیعه ،سخن از ساختن وساجدی بی
نظیر توسط وهدی شیعیان است ،نه تخریب وسجد به تعبیر اوام صادق؟ع؟« :اذا قام قائن آل
وحهد بنی فی ظهر الکوفه وسجد له الش باب» (وجلسی :0711 ،ج ،66ص )114هنگاوی که
حضرت وهدی؟جع؟ ظهور کنند ،وسجدی وسیع را بر پایه ت وا برای نشر وعارف اسالوی ت سیس
__________________________________
 . 1قابل ذکر است که آنچه اوروزه در دنیای اسالم ،در حال رخ دادن است ،تغییرات عجیب و غریب وسجد النبی و
وسجد الحرام توسط آل سعود و تخریب وساجد وهن اسالوی در وکه و ودینه است و نیز تخریب اواکن وقدس وسلهانان
سال بیستن /شهاره  /28بهار 0199

توسط طالبان و داعش و غیره؛ و این رویکرد آنقدر در رسانههای جهان به نهایش گذاشته شده که به باز گویی نیازی
ندارد.
 . 2در لغت ،جهع «شرفه» ،است؛ به وعنای چیزی که باالی دیواری ویسازند و دیوار را از صاف بودن خارج وی کند
(وحقق بحرانی :1405 ،الحدایق الناظره ،ج  ،7ص.)281
 . 3در فارسی به «شرفه»« ،کنگره» وی گویند که به صورت وثلث یا وربع ،نزدیک هن باالی دیوار یا قصر ویسازند (وحقق
االردبیلی :1403 ،وجهع الفائده ،ج  ،2ص .)152
 . 4عبدالرزاق نقل وی کند که در صدراالسالم وساجد بدون کنگره بودهاند (عبدالرزاق :1403 ،ص .)152
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خواهد کرد که دارای هزار درب است پس وهدی شیعیان ،احیاگر شریعت و سنت رسول اهلل
است ،نه ویرانگر وساجد و وعابد وفید که وایه هدایت و نجات انسانها هستند
نتحجه گحری
عثهان الخهیس در جهت ایجاد وهدی هراسی ،با استناد به احادیثی غالبا ضعیش و در
وواردی خاص با برداشت نادرست از وفاهین ،وطالبی را عنوان کرده است که اگر خوشبینانه
قضاوت شود ،باید گفت آلت دست نویسندگان وهابی قرار گرفته است که اینان با تهام توان
ضربات خود را با قلن و رسانه بر پیکره اسالم وارد کردهاند و تنها آرزویشان اختالف افکنی بین
وسلهانان و دشهنی با یکدیگر بوده است دستاورد این اقداوات تا کنون به خا ک و خون کشیده
شدن وسلهانان بی گناه و رشد و شکوفایی وشرکان و کفار بوده است
از سوی دیگر ،نویسنده با بی وهری تهام نسب ت به وهدی شیعیان در کتابهای خود ،هیچ
نشانه ای از وهدی زیبا و درخشنده خود بجا نگذاشته است تا خواننده اگر از وهدی شیعه
هراسید ،الاقل به وهدی ح ی ی که او در ذهن خویش ساخته است ،دل خو

کند ،بلکه او با

تهام ظرافت از یک سو وهدی شیعه را هراسنا ک و ووهوم وعرفی کر ده و از سوی دیگر ،خواننده را
به سهت ایده و اندیشه عدم وهدی در اسالم سوق داده است
استنادات نویسنده ،بیش تر وتشکل از روایات وورد توجه غالیان نصیریه است که با شیعه
دشهنی داشته و دارند و این اقدام وی ،این نکته را به ذهن وتبادر وی کند که عثهان الخهیس
در وخالف ت با وهدی شیعه اثناعشری ،استنادات خویش را از وخالفان دیگر شیعه قرض گرفته
ههچنین عالوه بر سند روایات ،وی در تبیین وتن روایات ،بیشتر خواستهها و فهن شخصی
خویش را بر روایات تحهیل و در وواردی اندک نیز وتشابهاتی را طر ح کرده که در این نوشتار به
آن ها پاسخ داده شد و به روایات وت ابل اشاره گردید
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است تا در وسیر ونحرف خود ههچنان پیش بتازد
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 .11ابن کثحر ،اسهاعحلبن عهربن کثحر (بیتا) .الجداخه و الهناخة  ،بیروت ،دارالفكر.

 .12ابن ونظور ،وحهدبن وكرم ( 1414ق) .لسان العرب  ،بیروت ،دارصادر
سال بیستن /شهاره  /28بهار 0199

 .13ابن هشام ،عجدالهلک (بیتا) .السح رةالنجو خة  ،وحقق :وصطفی السقا و ابراهح ن األبیارى و عجد الحفحظ
شلجی ،بیروت ،دار الهعرفة.
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 .18بحرانی ،هاشن بن سلحهان (  1411ق) .حلحة ااحرار یف احوال ُمهد و آله ااطهار؟مهع؟  ،قن ،ووسسه
داراالسالوحه.
 .19بحرانی ،یوسف (1415ق) .احلداجق الناظره یف احکام العتره الًاهره  ،وصحح :وحهدتقی ایروانی و
عجدالرزاق وقرم ،قن ،نشر اسالوی.

 .21بستانی ،فواد افرام ( .)1375فرهنگاجبدی  ،تهران ،ناشر اسالوی.
 .21بخار ی  ،وحهدبن اسهاعحل (  1411ق) .صححح الجخار ی ،بیروت ،دارالفكر.
1422( ________________________ .22ق) .صححح الجخار ی  ،وصحح :وحهد زهحر ،بیروت ،دارطوق النجاه.
 .23ترابی ،ورتض ی ( .)1392وهدی حقحقیت تاحنا ک  ،قن ،انتشارات توححد.

 .24جدیدی نژاد ،وحهدرضا ( .)1382وعجن وصًلحات الرجالوالدراخه  ،قن ،دارالحدیث للطجاعه و النشر.
 .25حرعاولی ،وحهدبن حسن ( 1425ق) .اثجات اهلداة ،بیروت ،ووسسه االعلهی للهطجوعات.
 .26حسحنی اعرجی ،وحسن بن حسن (1415ق) .عدةالرجال  ،قن ،اسهاعحلحان.

 .27حلی ،حسن بن سلحهان (َ .)1379متصرالجصاجر  ،قن ،جاوعه ودرسحن.
 .28خزاعی وروزی ،نعح ن بن حهاد ( 1423ق) .الفنت احنحاد  ،بیروت ،دار الكتب العلهحة.

 .29خصحجی ،حسحن بن حهدان ( .)1377هداخةالکجری  ،بیروت ،ووسسه بالغ.

 .31خهحس ،عثهان بن وحهد ( .)1387عجحجتر خ ن دروغ تار خخ  ،اسحاق دبیری ،بیجا ،انتشارات
حقحقت.

1431( ___________________________ .31ق) .ونالقلج اَل القلج  ،قاهره ،وكتجه االوام الجخار ی.

 1429( ___________________________ .32ق ب) ویت خ شر قنوركایا املنتظر ،بیجا ،بینا.
 1429( ___________________________ .33ق الف) .ونهواملهدی املنتظر ،بیجا ،شر یط وفرغ.

 .35خویی ،ابوالقاسن (1419ق) .وعجن رجالاحلدخث  ،بیروت ،دارالزهرا للطجاعة و النشر.
پژوهشهای وهدوی ،شهاره .8

 .36دیاری بیدگلی ،وحهدتقی و والحسنی ،داوود (بهار.)1393

 .37راوندی ،قطب الدین ( 1419ق) .اخلراججو اْلراجح  ،قن ،ووسسه اوام وهدی؟جع؟.
 .38سحوطی ،جالل الدین ( 1981م) .اْلاوع الصغحر  ،بیروت ،دار الفكر.

( ____________________ .39بیتا) .العرف الوردی یف أخجار املهدی ؟جع؟  ،وترجن :وحهد کاظن ووسوى،
تهران ،ورکز تحقحقات و الدراسات العلهحة.
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( ___________________________ .34بیتا) .ونهواملهدی  ،ووقع الجرهان ،بیجا ،وكتجه وشكاة االسالوحه.
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 .41شحجانی ،وحهدبن حسن ( 1413ق)ِ .نج الجحان عن  کشف املعاین القرآن  ،وحقق :حسحن درگاهی ،قن،
الهادی.
 .41صافی ،لطف اهلل (1428ق) .ونتخج اا ثر  ،قن ،ثاون الحجج.
 .42صدوق ،وحهدبن علی ( .)1381کهال الدخ ن و متام النعهه  ،وترجن :ونصور پهلوان ،قن ،نشر
دارالحدیث.
( ________________________ .43بیتا) .اخلصال  ،قن ،جاوعه ودرسحن.
( ________________________ .44بیتا) .عللالشراجع  ،قن ،نشر داوری.

 .45طجرسی ،احهدبن علی (  .)1361احتجاح عیلاهلاللجاح  ،وشهد ،نشرورتضی.
 .46طجرسی ،فضل بن علی ( .)1376اعالمالوریحاعالماهلدی  ،قن ،ووسسه آل الجحت الححاءالتراث.
 .47طجری آولی ،وحهدبن جریر ( 1413ق) .دا جلااواوه ،قن ،بعثت.

 .48طوسی ،وحهدبن حسن (1414ق) .رجال کیش(اختحار وعرفة الرجال)  ،قن ،وجعث.
 1343( _______________________ .49ق) .الغحجه  ،قن ،ووسسه الهعارف االسالوحه.
 .)1365( _______________________ .51هتذخجااحکام ،تهران ،دارالكتب االسالوحه.

 .51عالوه حلی ،حسن بن یوسف ( 1411ق) .خالصة اا قوالیفوعرفة الرجال ،قن ،دارالذخایر.

 .52عجدالرزاق الصنعانی ،ابوبكر ( 1414ق) .وصنف  ،وحقق :حجحب الرحهان األعظهی ،بیروت ،الهكتب
االسالوی.

 .53فراهحدى ،خلحل بن احهد ( 1419ق) .کتابالعنی ،قن ،نشر هجرت.
 .54قرطجی ،وحهدبن احهد ( .)1364اْلاوع ااحکام القرآن  ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو.
 .55قشحری نحشابوری ،وسلنبن حجاح (بیتا) .صحححوسلن  ،وحقق :وحهد فؤاد عجد الجاقی  ،بیروت ،دار
سال بیستن /شهاره  /28بهار 0199

ؤححاء التراث العربی.
 .56قهی ،علی بن ابراهحن ( .)1387تفسحرمقی ،وصحح :طحب ووسوی جزاجری ،قن ،وكتجة العالوه.
 .57قندوزی حنفی ،سلحهان بن ابراهحن (1422ق) .خناحیعاملودة ،وحقق :علی حسحنی ،قن ،سازوان اوقاف و
اوور خحریه.
 .58کلحنی ،وحهدبن یعقوب ( 1417ق) .کایف ،وحقق :علی اکجر غفاری و وحهد آخوندی ،تهران ،دارالكتب
االسالوحة.

 .59گودرزی ،وجتجی (  .)1391وهدی وهنتر خنحقحقتتار خخ  ،قن ،وشعر.
 .61وازندرانی ،وحهدبن اسهاعحل (1416ق) .ونهتی املقالیفاحوال الرجال  ،قن ،ووسسه آل الجحت؟مهع؟.
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 .61وجلس ی  ،وحهدباقر ( 1413ق) .حباراا نوار ،بیروت ،وصحح :جهعی از وحققان ،دار اححاء التراث
العربی.
 .)1379( ___________________ .62ورآة العقول یف شرح اخجار آل الرسول  ،وصحح :سحد هاشن رسولی
وحالتی ،تهران ،دارالكتب االسالوحه.

 .63وشكحنی اردبیلی ،ابوالحسن ( 1358ق) .وجحزهیفعلنالرجال  ،بیروت ،ووسسه االعلهی.
 .64وطحعی ،ورتضی ( .)1393وهدوختحرتر خنحقحقتتار خخ ،تهران ،ووسسه فرهنگی وشعر.
 .65وفحد ،وحهد بن نعهان ( 1413ق) .اارشادیفوعرفة حجج اهَّللعیلالعجاد  ،قن ،ووسسه آل الجحت؟مهع؟.

 .66وقدس اردبیلی ،احهدبن وحهد (1413ق) .جمهعالفاجدهو الجرهانیفشرحارشادااذهان  ،وصحح :علی

پناه اشتهاردی ،قن ،جاوعه ودرسحن.
 .67وقریزی ،تقی الدین (1421ق) .اوتاع ااْساع مبا للنیب ون ااحوال و ااووال و احلفده و املتاع  ،بیروت ،دار
الكتب العلهحه.
 .68نجاشی ،احهدبن علی ( 1418ق) .رجال جناش  ،وصحح :ووسی شجحری زنجانی ،قن ،دفتر انتشارات
اسالوی جاوعه.

 .69نعهانی  ،وحهد بن ابراهحن ( 1397ق) .الغحجه  ،وحقق :علی اکجر غفاری ،تهران ،وكتجه صدوق.
 .71نحلی نجفی ،علی بن عجدالكرین (1426ق) .سرور اهل اامیان یف عالوات ظهور صاحج الزوان؟جع؟،
قن ،دلحل وا.

عجحجتر خنحقحقتتار خخ  ،قن ،انتشارات بنحاد فرهنگی وهدی ووعود؟جع؟.

 .71یوسفحان ،وهدی ( .)1391

بررسی و ن د دیدگاه عثهان خهیس در زوینه رویکرد ...
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