
 
 
 
 
 
 

 موعود رقووومش پژوهشی _ علمی نامه  وفص  15/11/1397 دریافت: تاریخ
 1398 بهوووار ،49 شماره زدهم،سیو سال  28/12/1397 پذیرش: تاریخ

 

 اسالمی مذاهب مشترک اصل بودن، میاما دوازده
 1زینلی غالمحسین

 چکیده
 اّموت رهبوران و ؟ص؟پیوامبر جانشوینان عنوان به خلیفه دوازده وجود به اعتقاد

  اسالمی، مذاهب همۀ پیروان که است اصولی جزء حضرت، آن از پس اسالمی،
 دارند. نظر اّتفاق آن بر ،سنت اه  و شیعه از اعم
 و محوّدثان کوه اسوت متواتری روایات از گرفته نشأت اعتقادی، مهم اص  این
 و دینوی معتبور منواب  در ؟ص؟خودا رسول از نق  به اسالمی مذاهب عالمان دیگر

 چون روشن، است امری شیعه بودن امامی دوازده اند. کرده ثبت خود مذهبی
 میوان در اعتقواد ایون اسوت. «اثناعشوری اموامی شیعه» مذهب این پیروان نام

 عالمووووان کووووه چنان اسووووت، دار ریشووووه ای مسووووئله نیووووز سووووّنت اه  دانشوووومندان
 موووذاهب یوووافتن رسووومیت و پیووودایش از قبووو  کوووه عالموووانی از اعوووم ،سوووّنت اه 

 حنفوی، چهارگانوۀ مذاهب از یکی از که عالمانی و اند، زیسته می فعلی چهارگانه
 و صوحیح اسوناد بوا را روایوات این اند، کرده می پیروی حنبلی و شافعی مالکی،

 اند. کرده ثبت خود آثار در قبول نشانۀ به
 موذهب باشود می بنود پای روایات این به که مذهبی تنها عم  مقام در چند هر

 مقوام در کوه حوال عوین در اسوالمی موذاهب دیگور پیوروان و است، امامیه شیعه
 ها ده را اثناعشر خلفای روایات از شماری و پذیرفته، را اص  این نظر، و اعتقاد

                                                        
 (.ghhz313@gmail.com) قم یاسالم یشهاند و فرهنگ پژوهشگاه یعلم یئته عضو و یاراستاد .1



 

 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 

ال 
س

سی
اره 
شمهه
هم، 
(د

49، 
 بهار

139
8

 
 

 عم  مقام در اّما اند، کرده ثبت خود آثار در امامیه شیعه محّدثان از زودتر سال
 اند. ندانسته ملتزم اص  این به را خود
 نیوووز انووود کرده توجیوووه را اثناعشووور روایوووات کوووه سوووّنت اه  عالموووان از دسوووته آن

 روایوات بورای اسوت معتقود آن بوه شویعه چوه آن از غیور مصوادیقی توا اند کوشیده
 وارد مشوترک اصو  ایون اعتبوار به زیانی مصداقی، اختالف این اما دهند، ارائه
 سازد. نمی
 عالموان دیودگاه کوه دارد وجوود هوایی ویژگی اثناعشور روایوات موتن در ما باور به

 کند. می رّد  را سّنت اه  دانشمندان نظر و تأیید را شیعه
 کلیدی واژگان

 روایات ،خدا رسول خلفای مشترک، اص  اسالمی، مذاهب امامی، دوازده
 اثناعشر.

 امام دوازده به اعتقاد و امامیه شیعه
 شوویعه» مووذهب ایوون پیووروان نووام چووون واضووح اسووت امووری امامیووه شوویعه بووودن امووامی دوازده

 تعیوین جانشوینانی پیوامبرش بورای خداونود معتقدند که شیعیانی یعنی است، «اثناعشری امامی
 گویوای کوه امامیوه شویعه روایوات اسوت. نفور دوازده جهوان پایان تا نیز جانشینان این عدد و کرده
 منواب  در و اسوت متوواتر رسویده ثبوت بوه شویعه روایوی اول دسوت مناب  در و باشد می حقیقت این

 است. یافته انعکاس گسترده صورت به شیعه کالمی و تفسیری روایی،
 روایوات هوم و انود، کرده ثبوت خوود آثوار در را شویعی اثناعشور روایوات هوم امامیوه، شیعه عالمان
 است. مشترک سنت اه  و شیعه محّدثان میان که را مشترک اثناعشر
 سولیم) اسوت. کورده ثبوت خود کتاف در مکرر را روایات این ق(76)م قیس بن سلیم که چنان

  (441 ،426 ،425 ،380 ،236 ش:1380 هاللی، قیس بن
 اسووت. کوورده نکوور الرجعاا  در هووم و االیضااا  در هووم را روایووات نیووز ق(260)م شووانان بوون فضوو 

 (520 و235 ش:1363 شانان، بن فض )
 روایوات از موورد بیسوت «علویهم والونّص  االثناعشور یفو جواء ما باف» در (329)م کلینی مرحوم
 (535-1/525 :ش1365 )کلینی، است. کرده نکر را اثناعشر
 از شووماری طریوو  از «اثناعشوور یالنبوو بعوود واألئّموو  الخلفوواء» بوواف در ق(381)م صوودوق شوویخ
 اسووت. کوورده نکوور را اثناعشوور روایووات از حوودی  شووش و چهوو  صووحابه از جمعووی و عتوورت امامووان

 (480-2،466ج :ق1410 )صدوق،
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 األئّمو  أّن  یفو یرو موا بواف» در (360)م زینوب ابوی ابن به معروف نعمانی، ابراهیم محمدبن
 صووحابه از جمعووی و عتوورت امامووان از شووماری طریوو  از «وبإختیوواره اهلل موون وأّنهووم إمامووا اثناعشوور
 (126-57 :ق1397 )نعمانی، است. کرده نکر را اثناعشر خلفای روایات از مورد پنجاه
 جم  و عترت امامان از شماری طری  از االثر کفای  در چهارم( قرن)م قمی خزاز محّمد بن علی
 اسوت. کورده نکور را اثناعشور اماموان روایات از مورد دویست به قریب ؟ص؟پیامبر صحابه از کثیری
 (252.9-25 :ق1401 قمی، )خزاز

 ،347 ،2ج :ق1413 )مفیود، اسوت. کورده نقو  را روایوات این از شماری ق(413)م مفید شیخ
372) 

 طریوو  از را اثناعشوور اماموان روایووات از متعوددی موووارد نیووز ق(460)م طوسوی حسوون محمودبن
 ،141 ،137 ،132 ،130 ،128 _ 126 ،53 :ق1411 )طوسووی، اسووت. کوورده نقوو  سوونت اه  و شوویعه
149، 150، 188، 192، 221، 223، 224، 227) 

 اند. کرده ضبط و ثبت خود آثار در گسترده طور به را روایات این نیز امامیه شیعه عالمان دیگر
 صحابه از اثناعشر خلفای روایات راویان

 نقو  صوحابه از زیوادی جمو  و عتورت اماموان طریو  از امامیه شیعه مناب  در نظر مورد روایات
 است. شده
 شووده نقوو  صووحابه از توووجهی قابوو  شوومار طریوو  از نظوور، مووورد روایووات نیووز سوونت اه  منوواب  در
 جمله: از است.

 (542 ،1ج :ق1415 حجر، )ابن سؤالی جناده بن سمرة جابربن .1
 ،1ج :توووا بی ،6796ح ،51 بووواف ،احکوووام کتووواف ،2640 ،6ج :ق1414) بخووواری را وی روایوووت

 ،3ج :ق1398) نیشووابوری مسوولم صووحیح، سووند چهووار بووا بووار چهووار (411 ،8ج ،185 ،3ج ،446
 کتوواف ،501 ،4ج تووا: بی) یترمووذ صووحیح، سووند هشووت بووا بووار هشووت (1 بوواف اموواره کتوواف ،1453
 المهودی( کتاف ،4،106 ج تا: بی) سجستانی داود ابی صحیح؛ سند دو با بار دو (46باف ،الفتن
 سووند دو و سووی بووا بووار دو سووی (106 ،5ج :ق1414) حنبوو  احموودبن صووحیح، سووند سووه بووا بووار هسوو

 اند. کرده نکر صحیح
 کووه شوونیدم ؟ص؟خوودا رسووول از اسووت: کوورده نقوو  سوومره بوون جووابر از قشوویری حجوواج بوون مسوولم
  فرمود:

ی  مز  کّلهز  خلکفز  لثناةشز  ةلزکک  یکزز   أو للسزاة  تقزم  حزّ   قامئزا   للزیی  یزال  ال  قززش
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 ؛(1 باب لماره کتاب ق:1398 قشکشی،)
 خلیفوه نفور دوازده یوا شوود، پوا بوه قیاموت کوه آن توا پابرجاسوت و اسوتوار خدا دین همواره
 اند.قریش از آنان همۀ که باشند داشته وجود شما برای

 است. مسلمان دانشمندان همۀ قبول مورد سمره، بن جابر حدی  سند صحت
 جناده بن سمرة . 2

 کوه شونیدم خدا؟ص؟ رسول از است: کرده نق  وی از البّر  عبد ابن است. سمره بن جابر پدر وی
  فرمود:

ی   مز  کّلهز  خلکفز  لثناةشز  یبعی یک    ؛656-655 ،2ج :ق1412 ةبزیللب ، )لبز  قزش
 (277 ،15ج :ق1420 صفیی،

 مسعود بن عبداهلل .3
 ؛17رقووم ،63 ،4ج :ق1402 )نهبووی، اسووت تووابعین بزرگووان از خووود کووه «اجوود  بوون مسووروق»

 و بوودیم نشسوته مسعود بن عبداهلل نزد مسجد در گوید: می (26رقم ،21 :ق)ف(1414 سیوطی،
 پرسید: او از مردی کرد، می تالوت قرآن ما برای او

 :ةبزیلهلل فقزا  خلکفز   مز  لألّمز  هزهه متلك ک  ؟ص؟لهلل رس   سألمت هل لباةبیلل محا ، یا
م  منزه أحزی ةهنزا سزألی ما  ،؟ص؟لهلل رسز   سزألنا ولقزی نعز ، قزا : ّث  قبلزك، للعز لق قزیم

ک  ؛55 ،2ج ق:1414 حنبزززل، )لمحزززیب  «لسززز ل کل بزززی نقبزززا  کعزززی  لثناةشززز » فقزززا :  حزززا
 حجز  لب  ؛344 ،5ج :ق1414 هکثمی، ؛501 ،4ج تا: یب ذهیب، ؛501 ،4ج :تا یب نکشاب ری،
 طبزززز لی، ؛9،222 ج ،444 ،8 ج ق:1404 ممصززز : متکمززززی ؛212 ،13ج :تزززا یب ،ةسزززق ی
 ؛(367 ،2ج :تا یب سکمطی، ؛34 ،2ج :ق1407 کثک ، لب  ؛158 ،10 ج :ق1404
 خلیفوه نفور چنود کوه پرسیدید اهلل؟ص؟ رسول از آیا مسعود( ابن لقب )= اباعبدالرحمن ای
کنون ام شوده عوراق وارد وقتوی از گفوت: مسوعود ابون کرد؟ خواهند خالفت امت این بر  توا

 اهلل؟ص؟ رسووول از مووا بلووه گفووت: سووپس اسووت. نپرسوویده موون از مطووب ایوون دربووار  کسووی
 نقبووای و «.اسوورائی  بنووی نقبووای عوودد ماننوود نفوور دوازده» فرمووود: ؟ص؟پیووامبر پرسوویدیم،

مم  َوَبَعْثَنوا نفرنود. دوازده کوریم قورآن تصوریح بوه اسرائی  بنی  از و» بوا  یَنِق  َعَشوَر  ْی اْثَنو ِموْنهم
 (12)مائده: «برانگیختیم... پرستسر دوازده ایشان

 جحیفة یاب .4
  فرمود: که است کرده نق  ؟ص؟ رسول حضرت از وی

ی  مز  کّلهز  خلکفز ، لثناةشز  میضز حزّ   صزااا   لّم  لم  یال  ال ک  قزش  نکشزاب ری، )حزا
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ی  تزا: یب ؛618 ،3ج :تا یب  حجز  لبز  ؛120 ،22 ج :ق1404 طبز لی، ؛411 ،8 ج للکبکز : للتزار
 ؛(345 ،5ج :ق1414 هکثمی، ؛211 ،13 ج :تا یب ةسق ی،
 خالفوت دوران کوه آن تا دارد، ادامه ای شایسته نحو به امتم میان در خالفت امر همواره
 اند. قریش از آنان همۀ که شود پریس خلیفه نفر دوازده

 وقاص ابی سعدبن .5
 وی اسووت، کوورده نقوو  سوومره بوون جووابر از بلووه نشوونیده، ؟ص؟پیووامبر از مسووتقیم را حوودی  وی
  گوید: می

 میضزز حززّ   قامئززا   لألمزز  هززهل یززال  ال» فقززا : ؟ص؟للنززیب ةنززی کّنززا یقزز   مسزز ه بزز  جززاب  مسعنززا
ی     م  کّله  لمک ا     لثناةش    (197 ،2ج :ق1404 )طب لی، «قش

 عباس بن عبداهلل .6
 ایشوان فرزنودان از نفور یازده و علی آنان مصداق و نفر، دوازده را ؟ص؟پیامبر از پس امامان وی
کم است. دانسته  (584 ،1ج :ق1411 حسکانی، )حا

 مالک بن انس .7
   فرمود: که است کرده نق  خدا؟ص؟ رسول از وی

ی ، م  ةش  لثی إیل قامئا   للیی  ههل یال  ل   )مزتی بأهلهزا  لألرض ج  ما هلکمل فإذل قش
ار( لب  لز نقل به 34 ،12ج :ق1409 هنیی،  نج

 األحبار کعب .8
 حجور )ابون «الودجال فیقتو  اهلل روح ینوزل ثوم مهودیان اثناعشر یکون» تعبیر: با را حدی  وی

 است. کرده نق  (184 ،13ج :تا بی عسقالنی،
 عمر بن عبداهلل .9

 گوید: می عوف بن عبداهلل بن طلح 
ی  م  نف  ةنیه ون  یق   ةم  ب  ةبیلهلل مسع   فقزا : لزیی بز  کعز  بزی مز  کّلنزا قزش
 (52 :ق1414 محاد، ب  )نعمی خلکف   لثناةش  کع  بی یا منک  سکک  

 اثناعشر: خلفای روایات مورد در سنت اهل عالمان دیدگاه
 کورد. تقسویم تووان می بخوش دو بوه را اثناعشر خلفای روایات مورد در شده یاد عالمان دیدگاه
 ،سونت اه  کنوونِی  چهارگانوه مذاهب یافتن رسمیت و پیدایش از قب  که عالمانی نخست بخش
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 عالموانی دوم بخوش اند. کرده نق  قبول نشانه به و صحیح سند با خود آثار در را اثناعشر روایات
 صحیح سند با خود آثار در را اثناعشر روایات و کرده پیروی چهارگانه مذاهب از یکی از که هستند

 اند. کرده نق  قبول نشانه به و
 چهارگانه هبمذا پیدایش از قبل اثناعشر خلفای روایات

 مووذاهب یووافتن رسوومیت و پیوودایش از قبوو  کووه سوونت اه  بووزر  محوودثان و عالمووان از جمعووی
 حنبلی و شافعی مالکی، حنفی، مذاهب از یک هیچ به و اند زیسته می سنت اه  کنونی چهارگانه

 اند. کرده ثبت خود آثار در قبول نشانه به و صحیح سند با را نظر مورد روایات اند، نداشته تعّل 
 خودشووان مووذهب از و بوووده فقهووی مووذهب صوواحب خودشووان برخووی دانشوومندان، از عووده ایوون
 مسوّلم آنچوه اموا انود. کرده می عمو  روایوات بوه و بووده حودی  اه  نیز برخی .اند کرده می پیروی
 آنوان از شوماری اند. نداشوته وابسوتگی کنونی چهارگانه مذاهب از یک هیچ به که است این است
 از: اند عبارت
 )ابووووون موّثووووو  محوووووّدثان از و داود بووووون سووووولیمان وی نوووووام ق(204)م طیالسوووووی ابووووووداود .1
 است. سنت اه  (384 ،1ج :ق)ف(1415 ،عسقالنیحجر

 سووند دو بوا بوار دو سومره بون جوابر ؟ص؟پیووامبر صوحابی طریو  از را اثناعشور خلفوای حودی  وی
 (180 و 105 :تا بی )طیالسی، است. کرده نق  صحیح
 است: آمده سمره بن جابر از نق  به وی های نق  از یکی در

یاا   یال  ال لإلس   إّ   أال» یق  : ؟ص؟لهلل رس   مسع   کلمز  قا  ث «خلکف  ةش  لثی إیل ةز
ی  م  کّله » قا : قا   ما ألیب فقل  :فقا  ُافهمها، مل  (180 :مهم) « قش

 اثناعشور خلفوای حدی  شیعیان نهم امام ؟ع؟جواد امام والدت از قب  وی که است نکر قاب 
 است. کرده ثبت خود کتاف در را

 عبوداهلل سومره، بون جوابر طریو  از را اثناعشر خلفای روایات وی ق(229)م حماد بن نعیم .2
 حماد، بن )نعیم است. کرده نق  األحبار کعب و عباس، بن عبداهلل عمر، بن عبداهلل مسعود، بن

 (271 ،75 ،65 ،53 ،52 ق:1414
 کورده نقو  سوند دو بوا بوار دو را جوابر حودی  وی ق(230)م بغودادی جووهری جعد بن علی .3
 (390 ق:1417 بغدادی، جوهری جعد )ابن است.
 )احمودبن سمره بن جابر طری  از را اثناعشر خلفای روایات وی ق(241)م حنب  احمدبن .4

 ،106 ،101 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،90 ،89 ،88 ،87 ،5،86ج ق:1414 حنبووو ،
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 سوووند 34 بوووا بوووار 34 (406 و 398 ،1 ج :ق1414 حنبووو ، بووون احمووود) مسوووعود ابووون و (108 ،107
  است: آمده ها نق  این از یکی در است. کرده نق  صحیح

یززاا   لإلسزز   یززال  ال» یقزز  : ؟ص؟للنززیّب  مسعزز  قززا : مسزز   بزز  جززاب  ةزز   ةشزز  لثززی إیل ةز
ی  م  کّله  خلکف       (5،106ج :ق1414 حنبل، ب  لمحی) «قش

 اسووت. کوورده نقوو  بووار چهوار را اثناعشوور روایووات وی ق(256)م بخوواری اسووماعی  محمودبن .5
  کتاف در بار سه و (51باف ،احکام کتاف ،2640 ،6ج :ق1414 )بخاری، صحیح کتاف در بار یک

 و سومر،، بون جوابر طریو  از بوار سوه (411 ،8ج ،185 ،3ج ،1،446ج :تا بی )بخاری، الکبیر التاریخ
 ابوجحیفه. طری  از بار یک
 از فقووط را اثناعشوور خلفووای حوودی  وی ،ق(261)م نیشووابوری قشوویری حجوواج بوون مسوولم .6
 :ق1398 )قشوویری، اسووت. کوورده نقوو  صووحیح سووند هشووت بووا بووار هشووت سوومره بوون جووابر طریوو 

 (1 باف ،اماره کتاف ،3،1453ج
 است: آمده سمره بن جابر از نق  به مسلم های نق  از یکی در
  فرمود: که شنیدم خدا؟ص؟ رسول از شد، رجم روز آن در «اسلمی» که ای جمعه روز شامگاه در

ی   مز  کّلهز  خلکفز  لثناةشز  ةلزکک  یکز   أو للسزاة ، تقم  حّ   قامئا   للیی  یال  ال  قزش
 (10ح ،1باب لماره، کتاب :ق1398 )قشکشی،
 خلیفوه نفور دوازده یوا شوود، پوا بوه قیاموت کوه آن توا پابرجاسوت و اسوتوار خدا دین همواره
 اند. قریش از آنان همۀ که باشند داشته وجود شما برای

 سوه سومره جابربن طری  از را اثناعشر خلفای حدی  وی ،ق(275)م سجستانی داود ابی .7
 اسوت. دانسوته هگانو دوازده خلفوای جوزء را ؟جع؟موعوود مهودی اموام و کورده، نقو  سند سه با بار

 المهدی( کتاف 4،106ج :تا بی داود، )ابی
 اسووت. کورده نقو  سوند دو بوا طریوو  دو از را سومره جوابربن حودی  وی ،ق(279)م ترموذی .8

 (46باف الفتن، کتاف ،501 ،4ج :تا بی )ترمذی،
 بن جابر و مسعود ابن طری  از را اثناعشر خلفای حدی  وی ،ق(307)م موصلی یعلی ابی .9
 (457 ،13ج ،222 ،9ج ،444 ،8ج :ق1404 موصلی، تمیمی) است. کرده نق  بار سه سمره
 توجیوه و نق  سمره بن جابر طری  از را اثناعشر حدی  وی ،ق(354)م تمیمی حبان ابن .10
 (44-43 ،15ج حبان: ابن )صحیح است. کرده
 بوون جووابر طوورق از را اثناعشوور خلفووای حوودی  وی ،ق(360)م طبرانووی احموود بوون سوولیمان .11
 ،ق1404 )طبرانوی، اسوت. کورده نق  بار سی بر افزون وقاص، ابی سعدبن و جحیفه، ابی سمره،
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 ،241 ،232 ،226 ،223 ،218 ،216 ،214 ،208 ،206 ،199 ،197-2،195ج ؛90 ،1،54 ج
 (120 ،22ج ؛256 ،255 ،254 ،253 ،249

 چهارگانه مذاهب پیدایش از پس اثناعشر خلفای روایات
 روایوات توجیوه و نقو  نیوز سونت اه  کنونی چهارگانۀ مذاهب یافتن رسمیت و پیدایش از پس
 وقفوه بودون و مسوتمر طور به چهارگانه مذاهب از یک هر پیرو دانشمندان توسط اثناعشر خلفای
 است: چنین آن از کوتاهی گزارش که یافته، ادامه

 شراثناع روایات و حنفی عالمان (الف
 از: عبارتند اند، پذیرفته و کرده نق  را اثناعشر خلفای روایات که حنفی عالمان از شماری

کم .1  نقو  عبواس ابون طریو  از را نظور مورد حدی  وی ،ق(470 از بعد)م حنفی حسکانی حا
کم است. کرده  (584 ،1 ج :ق1411 حسکانی، )حا
 یعنوووی خوووود اثووور دو در حوووّداق  وی (3 الخوووواص: )توووذکر، ،ق(597)م حنفوووی جووووزی ابووون .2

 و 449 ،1ج :ق1418 جووووزی، )ابوون المشااک  کشااف و (54 ،4ج :ق1412 جوووزی، )ابوون المنااتظم
 توجیوه تا است کوشیده المشک  کشف در و کرده، نکر را نظر مورد حدی  مختلف های نق  (450
 و نموده عجز اظهار تفسیری چنین ارائۀ از اما دهد ارائه اثناعشر خلفای حدی  برای قبولی قاب 
 (همو) است. کرده اعتراف خود ناتوانی به

 توا اسوت کوشویده و کورده نقو  سمره جابربن از را حدی  وی ،ق(792)م حنفی عز ابی ابن .3
کمان از جمعی و چهارگانه خلفای احتساف با  ابی )ابن کند. توجیه را نظر مورد حدی  اموی، حا

 (552 ق:1391 عز،
 و کوورده نقوو  مختلووف طوورق از را اثناعشوور خلفووای حوودی  وی ،ق(855)م عینووی محمووود .4

 (282و 281 ،24ج :تا بی )عینی، کند. توجیه را آن تا است کوشیده
 جوووابربن طریووو  از را اثناعشوور خلفوووای روایوووات وی ،ق(975)م حنفووی هنووودی متقوووی علووی .5
 بوار 15 بور بوال  مالوک، بون انوس و مسوعود، ابون جحیفوه، ابوو جوابر(، )پودر جنواده بن سمر، سمره،
 (585 ،14 ج ؛34-32 ،24 ،12ج ؛135 ،11ج ق:1409 هندی، )متقی است. کره نق 
 جوابربن مسوعود، ابون طری  از را اثناعشر روایات وی ،ق(1270)م حنفی قندوزی سلیمان .6
 کّلهوم» حودی  پایوان فوراز است معتقد و کره نق  گسترده طور به صحابه از دیگری شمار و سمره،
 بیوت اه  اماموان تموام صوراحت بوا و اسوت، بووده «هاشوم بنوی مون کّلهم» بلکه نبوده «قریش من

 روایوات ایون از ؟ص؟خودا رسوول مقصوود اسوت معتقود و دانود، می روایوت این مصداق را ؟ص؟پیامبر
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 ،2ج ؛1،136ج ق:1413 حنفوی، )قنودوزی باشوند. می حضورت آن فرزندان از نفر ویازده ؟ع؟علی
 (501 ،282 ،3 ج ؛535 ،339 ،315 ،87
 بشووارت اثناعشوور روایووات اسووت معتقوود وی ق(1329)م آبووادی عظوویم الحوو  شوومس محموود .7
 کنند. می عم  عدل و ح  براساس که صالح خلیفه دوازده وجود به است

 آبوادی، )عظویم اسوت. دانسوته آنوان جوزء را ؟جع؟موعوود مهدی امام و چهارگانه خلفای وی
 (247 ،245-11،244ج ق:1415
 مسوعود، ابون طریو  از را اثناعشور حودی  وی ،ق(1353)م حنفوی مبوارکفوری عبدالرحمن .8

 و چهارگانووه خلفووای تووا اسووت کوشوویده حوودی  توجیووه در و کوورده، نقوو  ابوجحیفووه و سوومره جووابربن
کمان از شماری  مهدی امام وی است نکر قاب  دهد. قرار گانه دوازده خلفای مصداق را اموی حا
 )مبووارکفوری، اسووت. داده قوورار اثناعشوور خلفووای حوودی  هووای مصووداق از یکووی نیووز را موعووود
 (396-391 ،6ج ق:1410

 اثناعشر روایات و مالکی عالمان (ب
 آنوان از شوماری انود. پذیرفته و کورده نقو  را اثناعشور خلفوای روایوات نیز مذهب مالکی عالمان

 از: اند عبارت
 جوابر پودر جنواده، بون سومر، طریو  ز را اثناعشور حدی  وی ،ق(463)م مالکی عبدالبر ابن .1
 ،2ج ق:1412 عبودالبر، )ابون دانود. می ؟ص؟پیوامبر از وی حودی  تنهوا را آن و کورده نقو  سمره بن

655-656) 
 خلفوووای نکووور از پوووس و کووورده، نقووو  را اثناعشووور روایوووت وی ،ق(543)م موووالکی عربوووی ابووون .2

کمان از جمعی و چهارگانه  اظهوار آن درسوت فهم از حدی ، مصداق عنوان به عباسی و اموی حا
 نویسد: می و نموده عجز

 (69 ،9ج :تا بی مالکی، عربی ابن) ندارم. سراغ درستی معنای حدی  این برای

 صوووحیح را آن و نمووووده نکووور را اثناعشووور حووودی  وی ،ق(808)م خلووودون بووون عبووودالرحمن .3
 (325 ،1ج ق:1391 خلدون، )ابن است. دانسته
 در و کوورده، نقوو  ؟ص؟ از را اثناعشوور روایووات از مووورد چنوود وی ،ق(855)م مووالکی صووباغ ابوون .4

 ابون) اند. شوده معرفوی گانوه دوازده خلفوای از نفور نخسوتین عنووان به ؟ع؟علی روایات، از شماری
 (1163 ،1161 ق:1422 مالکی، صباغ
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 اثناعشر روایات و شافعی عالمان (ج
 شخصیت عظمت نظر از چه اند کرده نق  را اثناعشر خلفای روایات که مذهب شافعی عالمان

 .باشووند می برتوری دارای مووذاهب دیگور عالموان بووه نسوبت عووددی، کثورت لحوا  بووه چوه و علموی
 از: عبارتند آنان از شماری
کم .1  سوومر،، جوابربن مسوعود، ابون طریو  از را اثناعشور حودی  وی ،ق(405)م نیشوابوری حوا

کم) است. کرده نق  وابوجحیفه  (501 ،4ج ؛618-3،617ج تا: بی نیشابوری، حا
 ابون و سومره بون جوابر طریو  از را اثناعشور حدی  وی ،ق(458)م بیهقی حسین بن احمد .2
 است: آمده وی های نق  از یکی در است. کرده نق  عباس

 ( 523 ،519 ،6،512ج ق:1405 بهیی) لاّق  ودی  باهلیی یعمل کّله  لثناةش     
 اسووت. کوورده نقوو  را روایووات ایوون از مووواردی نیووز وی ،ق(463)م شووافعی بغوودادی خطیووب .3

 (14،354ج ؛261 ،6ج ؛258 ،4ج ؛2،124ج ق:1417 بغدادی، خطیب)
 اسووت. کوورده نقو  را اثناعشوور خلفوای روایووات نیوز وی ،ق(510)م بغوووی مسوعود بوون حسوین .4

 (الساع  اشراط باف ،7،346 ج تا: بی بغوی،)
کر ابوون .5 کر، )ابوون اسوووت. کوورده نقووو  را اثناعشوور خلفوووای روایووات وی ،ق(571)م عسوووا  عسوووا
 (189 ،45ج ؛288 ،21ج ق:1415
 فخور) اسوت. کورده نقو  را روایوات ایون تعوابیر از برخوی نیز وی ،ق(606)م رازی فخرالدین .6
 (2،216ج م:1986 رازی،
 یعنوووی نفووور دوازده را اسوووالم در هووودایت اماموووان وی ق(652)م شوووافعی طلحوووه محمووودبن .7
 موعوود مهودی اموام را آنوان نفور آخورین و دانسوته، حضرت آن فرزندان از نفر یازده و ؟ع؟علی
 تووا: بی طلحووه، محموودبن) اسووت. منحصوور نفوور دوازده ایوون در امامووت نووور اسووت معتقوود و دانوود. می
30-31) 

 نقوو  مختلووف طوورق از را اثناعشوور خلفووای حوودی  وی ،ق(676)م نووووی شوورف بوون یحیووی .8
 (203-201 ،12ج ق:1407 ،شافعی نووی) است. پرداخته آن توجیه به و کرده
 اموام طری  از را اثناعشر امامان روایات از برخی وی ،ق(730)م جوینی محمد بن ابراهیم .9

 (313-312 ،2،136ج :ق1398 جوینی،) است. کرده نق  خدا؟ص؟ رسول از ؟ع؟حسین
 (21 ،1ج ،الکموال تهوذیب مقدمه) شافعی عالمان از نیز وی ،ق(742)م مزی ابوالجحاج .10
 موزی،) اسوت. کورده نقو  ؟ص؟ خودا رسوول از سومره بون جوابر طریو  از را نظور مورد حدی  که است
 (273 ،33ج ؛224 ،3ج ق:1406
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 طریوو  از را نظوور مووورد حوودی  نیووز وی ،ق(748)م نهبووی احموود محموودبن الوودین شوومس .11
 (184 ،8ج ق:1402 نهبی،) است. کرده نق  خدا؟ص؟ رسول از سمره جابربن
 از مسووعود ابوون و سومره جووابربن طریو  از را حوودی  نیووز وی ،ق(774)م دمشوقی کثیوور ابون .12
 براسواس کوه دانود می صوالحی خلفوای را گانوه دوازده خلفای وی است. کرده نق  ؟ص؟ خدا رسول
 کثیوور، ابون) اسووت. هوا آن جملووۀ از موعوود مهوودی اسوت معتقوود و کننود، می عموو  عودل و حو 
 (34 ،2ج ق:1407 ؛9 ق)ف(:1408 ،279 ،278 ،215 ،6ج ؛177 ،1ج ق)الف(:1408
 از اإلثناعشور( الخلفاء )باف در را اثناعشر خلفای حدی  وی ،ق(807)م هیثمی نورالدین .13
 هیثمووی،) اسووت. کوورده نقوو  ؟ص؟ از سوومره جووابربن و جحیفووه، ابووی مسووعود، بوون عبووداهلل طریوو 
 (191-190 ،5ج ق:1414
 بون جوابر طریو  از را اثناعشور خلفوای حودی  مختلوف هوای نق  وی ،ق(845)م مقریزی .14
 (186 ،14ج ؛306-302 ،12ج ق:1420 مقریزی،) است. کرده نق  خدا؟ص؟ رسول از سمره
 جوابر مسوعود، ابون طری  از را اثناعشر خلفای حدی  وی ،ق(852)م عسقالنی حجر ابن .15
 های دیوودگاه حوودی  توجیووه در و نقوو ، وسووی  صووورت بووه األحبووار کعووب و جحیفووه ابووی سوومره، بوون

 (186-181 ،13ج تا: بی ،عسقالنی حجر ابن) است. کرده منعکس را مختلف
 جابربن و مسعود ابن طری  از را نظر مورد حدی  نیز وی ،ق(911)م سیوطی الدین جالل .16
 ؟ص؟پیوامبر گانه دوازده خلفای جزء را موعود مهدی امام و کرده، نق  خدا؟ص؟ رسول از سمره
 (15-13 ق:1406 سیوطی،) است. دانسته
 اسوت. کورده نقو  جحیفوه ابوو و سمره جابربن از را حدی  وی ،ق(942)م شامی صالحی .17

 (83 ،10ج ق:1414 شامی، صالحی)
 را موعوود مهودی سومره، جوابربن حودی  نقو  از پوس وی ،ق(974)م مکی حجر ابن .18
 نویسد: می و دانسته اثناعشر خلفای مصادی  از یکی

 ق:1385 مکوی، حجور ابون) دارنود. نظور اتفواق حودی  ایون صوحت بور حدی  پیشوایان
20، 21، 166، 189، 237) 

 مصوداق را بیوت اه  او که است آن بیانگر بیت اه  فضائ  باف در وی توسط حدی  این نکر
 داند. می حدی  این

 اسوووت. کووورده نقووو  را اثناعشووور خلفوووای حووودی  نیوووز وی ،ق(1031)م منووواوی عبووودالر ف .19
 (294 ،6ج ؛459-458 ،2ج تا: بی مناوی،)
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 اثناعشر روایات و حنبلی عالمان (د
 آنوان از برخوی انود. پذیرفته و کورده نقو  را اثناعشر خلفای روایات نیز حنبلی عالمان از شماری
 از: عبارتند
 کورده نقو  را اثناعشور خلفوای احادیو  از روایوت دو وی ،ق(241)م شویبانی حنب  احمدبن .1
 )احمودبن اسوت. کورده نقو  صحیح سند 32 با بار دو سی را سمره بن جابر حدی  نخست است.

 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،90 ،89 ،88 ،87 ،5،86ج ق:1414،حنبووووووو 
 احمووودبن) اسوووت. کووورده نقووو  صوووحیح سوووند دو بوووا را مسوووعود بووون عبوووداهلل حووودی  سوووپس و (106

 (406و 398 ،1ج ق:1414حنب ،
 دادن قورار با تا است کوشیده حدی ، صحت به تصریح از پس وی ،ق(728)م تیمیه ابن .2

کموان از شوماری ضومیمه بوه چهارگانوه خلفوای  گانوه، دوازده خلفوای مصوداق عنووان بوه امووی حا
 (209 ،4ج تا: بی تیمیه، ابن) کند. توجیه را نظر مورد حدی 
 جابربن طری  از را اثناعشر خلفای روایات از روایت سه وی ،ق(1420)م البانی ناصرالدین .3

 سووومره جوووابربن حوودی  موووورد در و کوورده، نقووو  ؟ص؟ از ابوجحیفووه و مسوووعود، بوون عبوووداهلل سوومره،
 نویسد: می

 البووانی،) اسووت. صووحیح مسوولم و بخوواری نظوور مووورد معیارهووای براسوواس حوودی  ایوون
 (721-719 ،دوم قسمت ،1ج ق:1415

 و بخواری توسوط اثناعشور خلفوای حودی  نقو  از گزارشوی وی )معاصر(، بستوی عبدالعلیم .4
 ابوووونعیم بغووودادی، خطیوووب طبرانوووی، حنبووو ، احمووودبن ترموووذی، سجسوووتانی، داود ابوووی مسووولم،

 مسوعود بن عبداهلل سمره، جابربن یعنی صحابه از تن سه طری  از اسفراینی، ابوعوانه اصفهانی،
-332 ق:1420 بسوتوی،) اسوت. دانسوته صوحیح را نظور موورد حدی  و نموده ارائه ابوجحیفه و

333) 
 رهبوران و ؟ص؟پیوامبر جانشوینان عنووان بوه اموام وازده وجوود بوه اعتقواد شود مالحظه که چنان

 عالموان قبوول موورد که است اصلی گرفته، نشأت خدا؟ص؟ رسول متواتر روایات از که اسالمی امت
 چهارگانوۀ موذاهب پیودایش از قبو  کوه عالموانی چه است، سنت اه  عالمان همۀ و امامیه شیعه
 اند. کرده می پیروی اربعه مذاهب از یکی از که عالمانی چه و اند، زیسته می کنونی

 اماموان مصوداق در دارد وجوود سنت اه  دانشمندان و امامیه شیعه عالمان میان که اختالفی
  پیامبرند. جانشینان که است ای گانه دوازده خلفای و

 مقصووود معتقدنوود اثناعشوور روایووات مووتن در شووده نکوور هووای ویژگی بووه اسووتناد بووا شوویعه عالمووان
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 از نفووور یووازده و ؟ع؟طالوووب ابووی بووون علووی روایووات، ایووون در گانووه دوازده خلفوووای از خوودا؟ص؟ رسووول
  باشند. می حضرت آن فرزندان
 بوورای تووا اند کوشوویده ،نمانووده تفوواوت بووی روایوات ایوون دربووار  نیووز سوونت اه  عالمووان مقابو ، در
 ارائوه باشود هماهنوگ خالفوت باف در آنان عقاید با که قبولی قاب  توجیه اثناعشر خلفای روایات
 فقوط بلکوه اند، نداشوته نظر خاصی افراد به روایات، این در ؟ص؟خدا رسول اندمدعی آنان دهند.

 از قبو  توا زموان طوول در ایشوان از پوس که اند داده خبر صالح تبار قرشی خلیفۀ نفر دوازده آمدن از
 به متص  و دیگری، از پس یکی نفر، دوازده این که نیست الزم و آمد، خواهند قیامت فرارسیدن

 هور اسواس، هموین بور و رسوید. خواهنود خالفوت بوه قیاموت آمودن از قب  تا اینان بلکه باشند، هم
کمان از ای عّده سنت اه  علمای از یک  آنوان کوردن ضومیمه بوا و انتخواف، را عباسوی و اموی حا
 ؟ص؟ کووه ای گانووه دوازده خلفووای مصوادی  عنوووان بووه و کوورده تعیوین نفوور دوازده اربعووه، خلفووای بوه

 اند. کرده معّرفی اند، داده را شان آمدن بشارت
 بوه خلیفوه دوازده وجوود به اعتقاد کّلی اص  به زیانی هیچ مصداقی، اختالف این حال، هر به
 سازد. نمی وارد پیامبر جانشینان عنوان

 سّنت اهل عالمان توجیهات
 بووه نوودارد، وجووود تردیوودی هوویچ اثناعشوور، خلفووای روایووات سووند صووحت در گذشووت، کووه چنووان
 مصوادی  دربواره و شوده، معطووف روایوات، داللوت بوه مسولمان، عالموان گفتگوهوای دلی  همین
 بووه امامیووه، شوویعه عالمووان اسووت، داده روی زیووادی گفتگوهووای آنووان میووان گانووه، دوازده امامووان
 اند. دانسته خدا؟ص؟ رسول بیت اه  امامان را شده یاد روایات مصادی  آرا، اتفاق

 خلیفوه و اموام دوازده آمودن بوه خدا؟ص؟ رسول بشارت که ندارد وجود تردیدی گویند: می آنان
 توسوط کوه اسوت الهوی مهوم فرموان و بشوارت یوک بلکوه نبووده، عوادی سوخن یک ایشان، از پس
 سوخن و گویود نمی سخن نفس هوای سر از ؟ص؟پیامبر که چرا است. گردیده ابالغ ؟ص؟خدا رسول
 دهنوده، بشوارت و اسوت؛ الهوی بشوارت کوه حال (4-3 :نجم) نیست. وحی جز چیزی حضرت آن

 تعیوین ؟ص؟پیوامبر توسوط و خودا جانب از و باشد، الهی نیز بشارت مصادی  باید خداست؛ پیامبر
 در هوم آن بشارت مصادی  تعیین اما باشد، الهی بشارتی ؟ص؟پیامبر بشارت که ندارد معنا گردد.

 دربووار عالمووان بووه اسووالمی، امووت رهبووران و ؟ص؟پیووامبر جانشووینان تعیووین ماننوود مهمووی موضووو 
کمان گذار عباسی و اموی حا  کوس هور خود، فکری های گرایش و سالی  براساس آنان تا شود، وا

 باشود ایون آنوان انتخواف حاصو  کنود؛ معرفی و تعیین بشارت، این مصادی  عنوان به را ای عده
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 ؟ص؟خودا رسوول جانشوینان عنووان بوه عباسوی، و اموی دودمان از کفایت بی عناصر از ای عده که
 شوند. معرفی
 انوود کرده خووودداری امامیووه شوویعه عالمووان دیوودگاه پووذیرش از کووه سوونت اه  دانشوومندان امووا
 آنووان دهنوود، ارائوه اثناعشوور خلفووای روایوات بوورای قبووولی قابو  توجیووه بتواننوود بلکوه تووا اند کوشویده
 اند. داشته ابراز مختلفی نظرات مقصود، این به یابی دست برای

 اثناعشر روایات تفسیر در سنت اهل عالمان سرگشتگی
 درسوت فهوم از و شوده حیرت دچار اثناعشر، روایات تفسیر در سنت اه  دانشمندان از شماری

  جمله: از اند کرده ناتوانی اظهار آن، معنای
 است: گفته وی که کرده نق  مهلب از بطال ابن .1

کنون  یافتوه دسوت مشخصوی نظور بوه اثناعشور خلفوای روایت درباره که نیافتم را کسی تا
 (211 ،13ج تا: بی عسقالنی، حجر ابن ) باشد.

 نویسد: می جوزی ابن .2
 کوه نقواطی بوه و پورداختم بررسی و بح  به طوالنی مدتی حدی  این معنای درباره من

 وجووو پوورس بووه بوواره ایوون در و زدم، سوور بیووابم جووا آن در را حوودی  معنووای رفووت می گمووان
 (.212 ،13ج )همو: نیافتم... در را حدی  معنای اما پرداختم

 نویسد: می اثناعشر حدی  درباره احتمال چند نکر از پس عیاض قاضی .3
 (445 ،12ج ق:1407 شافعی، نووی) است! داناتر پیامبرش مقصود به خداوند

کمووان از جمعووی و گانووه چهووار خلفووای نکوور از پووس مووالکی عربووی ابوون .4  بووه عباسووی و اموووی حا
 نویسد: می حدی  مصادی  عنوان

 (69 ،9ج تا: بی مالکی، عربی ابن) ندارم. سراغ درستی معنای حدی  این برای
 گزینشی و ترتیبی توجیهات
 روش، دو از یکوی بوه را شوده یواد روایوات انود برآمده صودد در سونت اه  عالمان از دیگری شمار
 نمایند. توجیه
 گزینشی. روش .2 ؛ترتیبی روش .1
 اند، داشوته قورار حکوموت مصودر در کوه کسوانی از خودا؟ص؟ رسول از پس آنان نخست، روش در
 ایون در اند، دانسوته ا؟ص؟خود رسوول گانوه دوازده خلفوای مصوداق را آنوان و شمرده بر را نفر دوازده

 انود، گرفته قرار خدا؟ص؟ رسول خلفای  جزء فرزندانش، و حکم بن مروان معاویه، یزیدبن ح ، راه
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کم بهتوورین سوونت اه  عقیووده بووه کووه عبوودالعزیز عمووربن امووا  رسووول خلفووای جووزء بوووده، اموووی حووا
  است. شده کام  او از پیش ،گانه دوازده خلفای عدد زیرا است، نیامده شمار به خدا؟ص؟

 آن از انوود، دیده نمی نقووص و عیووب از خووالی را نخسووت حوو  راه کووه سوونت اه  عالمووان از گروهووی
 اند. برگزیده دیگر ح  راه و گردانده روی

کمان میان در اینان  کوه را تعودادی آنان، میان از و پرداخته، جوو جست به عباسی و اموی حا
 خلفای به آنان کردن ضمیمه با و نموده، گزینش اند بوده برخوردار بهتری عملکرد از نظرشان به

 اند. داده قرار ؟ص؟پیامبر گانه دوازده خلفای مصداق را آنان و شمرده بر نفر دوازده چهارگانه،
 کوه است مواجه فراوانی های کاستی با نخست، راه همانند نیز، ح  راه این که این از غاف  اما

 سازد. می ناممکن را آن پذیرش
 ترتیبی توجیهات از ای نمونه
 از: عبارتند گانه دوازده خلفای عسقالنی، حجر ابن و عیاض قاضی اعتقاد به

 (8 موروان بون عبودالملک (7 یزیود (6 معاویه (5 7 علی (4 عثمان (3 عمر (2 ابوبکر (1
 بون هشوام (11 عبودالملک بون یزیود (10 عبودالملک بون سولیمان (9 عبودالملک بون ولیود

  (214 ،13ج تا: بی حجر، )ابن عبدالملک. بن یزید بن ولید (12 عبدالملک
 گزینشی توجیهات از ای نمونه

 نویسد: می باره این در سیوطی
 ،علوی بون حسون علوی، عثمان، عمر، ابوبکر،  از: عبارتند گانه دوازده خلفای از تن هشت
 (12-10 ق:1406 سیوطی،) عبدالعزیز. عمربن زبیر، بن عبداهلل معاویه،

 از «الظووواهر» و «المهتووودی» گانوووه دوازده خلفوووای از دیگووور نفووور دو کوووه داده احتموووال سوووپس وی
کمان  باشند. عباسی حا
 افزاید: می وی

 دو، آن از یکوووی بموووانیم، آنوووان منتظووور بایووود کوووه انووود مانده بووواقی دیگووور نفووور دو اموووا و ...
 ()همو است. ؟ص؟پیامبر بیت اه  از که است «؟جع؟مهدی»

 ماننوود معلوموواتی پوور دانشوومند سووان بوودین بوورد. نمی نووام وی از و گذاشووته مسووکوت را دوم نفوور
 دوازده خلفوای از نفور یوازده نوام است توانسته تنها آورده، عم  به که هایی تالش همه با سیوطی
 عواجز دوازدهوم نفور تعیوین از و کنود، مشوخص گموان، و حودس براساس هم آن را ؟ص؟خدا رسول
 است. مانده
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 اثناعشر روایات در امامان های ویژگی
 روایوات در بینیم تا افکنده روایات متن به نظری ابتدا سنت اه  عالمان دیدگاه ارزیابی برای
 سوّنت اه  عالمان که مصادیقی آیا و شده، نکر هایی ویژگی چه گانه دوازده خلفای برای اثناعشر
 نه. یا است هماهنگ ها ویژگی این با اند، کرده نکر گانه دوازده خلفای برای

 هوایی ویژگی و اوصاف ،گانه دوازده خلفای و امامان برای شده، یاد روایات در خدا؟ص؟ رسول
 است: زیر قرار به آن، اهّم  که اند کرده نکر
 )قشووویری، «.فوو یخل اثناعشوور» اسووت: آمووده سووومره جووابربن حوودی  در . نفرنوود دوازده آنووان .1

 در خووودا رسوووول نیووز (106 ،95 ،93 ،90 ،5ج ،مسوووند حنبووو  احموودبن ؛1453 ،3ج ق:1398
 بووه عوودد نظوور از را خووود جانشووینان اسووت کورده نقوو  حضوورت آن از مسووعود بوون عبووداهلل کووه حودیثی
 حنب ، احمدبن) «اسرائی  بنی نقباء کعد، اثناعشر» اند: فرموده و کرده تشبیه اسرائی  بنی نقبای
کم ؛406 و 321 ،6ج ق:1414  تمیمووی ؛501 ،4ج تووا: بی نهبووی، ؛501 ،4ج تووا: بی نیشووابوری، حووا

 و .اسووورائی  بنی نقبوووای عووودد بوووه نفرنووود دوازده آنوووان (222 ،9 ج ؛444 ،8 ج ق:1404 موصووولی،
مم  َوَبَعْثَنوا بیشوتر، نوه و کمتور نوه نفرنود دوازده کوریم قورآن تصریح به اسرائی  بنی نقبای  ْی اْثَنو ِموْنهم
 (12 :مائده) .با  یَنِق  َعَشَر 
 ،بخوواری ؛1453 ،3ج ق:1398 )قشوویری، «.قووریش موون کّلهووم» انوود. قریش از آنووان همووه .2
 (2640 ،6ج ق:1414
 ماننوود اموت، از بخشوی بوورای نوه اموت، کوو  بورای پیامبرنود جانشووینان ،گانوه دوازده اماموان .3

 از کرد. استفاده توان می اثناعشر روایات از فراز چند از را فوق معنای هجری. اول قرن مسلمانان
 جمله:

 «امت» واژه (الف
 آمده: سمره بن جابر حدی  در .1

 ق:1404 طبز لی، ؛106 ،5 ج ق:1414 حنبزل، لمحزیب )    خلکف  لثناةش  لألم  هلهه یک  
  (198 ،2ج

 آمده: مسعود ابن حدی  در .2
 ق:1414 حنبزل، لبز  لمحزی)    لثناةشز  :؟ص؟قزا  خلکف   م  لألم  ههه مُیلك ک  سئل إنه
ک  ؛55 ،2ج   (501 ،4ج تا: یب نکشاب ری، حا

 آمده: ابوحجیفه حدی  در .3
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ک )    صااا   لّم  أم  یال  ال  ،190 ،5ج ق:1414 هکثمی، ؛618 ،3ج تا: یب ،نکشاب ری حا
اری،   (411 ،8ج تا: یب بخ

 توا را ؟ص؟پیوامبر پیوروان هموه مطل ، صورت به هم آن فوق، روایات در «امت» واژه استعمال
 اموت هموه خلفای ،خدا؟ص؟ رسول گانه دوازده خلفای که است آن گویای ،شود می شام  قیامت
 امووت تووا باشوود، بوواقی امووت میووان در آنووان از یکووی همووواره بایوود اسووت، بوواقی امووت تووا و اند اسووالمی
 نماند. باقی امام بدون اسالمی،

 «یزال ال» واژه (ب
 اسوت. «یوزال ال» واژه شوده، نکور اثناعشور خلفوای روایوات مختلف های نق  در که دیگری واژه
 جانشوینان ،گانوه دوازده اماموان کوه اسوت آن دهنوده نشوان باشود، می اسوتمرار مفیود کوه تعبیر این

 اند. امت ک  برای ؟ص؟پیامبر
ی   مز  کلهز  خلکفز  لثناةشز  ةلزکک  یکز   أو للسزاة  تقزم  حز  قامئا   للیی  یال  ال  قزش

 (3،1453ج ق:1398 ،)قشکشی
 جهوان پایوان توا خودا؟ص؟ رسوول گانوه دوازده خلفوای خالفوت دوران دهد می نشان حدی  این
 دارد. ادامه

 «بعدی من» یا «بعدی» واژه (ج
 است: آمده اثناعشر خلفای روایات های نق  از شماری در

 ،2ج :ق1404 طبززز لی، ؛501 ،4ج تزززا: یب ت مزززهی،)    خلکفززز  لثناةشززز  بعزززیی مززز  یکزز  
216)  

 کوه خلفوایی کو  تعوداد که است آن بیانگر ،اثناعشر روایات در «بعدی» واژه شرط و قید بی نکر
 خواهنود وجوود اسوالمی اموت بورای مختلوف هوای زمان طوول در و قیاموت روز توا ؟ص؟پیامبر از پس

 نفرند. دوازده داشت
 شوومار بووه اسووالمی امووت خلفووای از یکووی را ؟جع؟مهوودی حضوورت خوودا؟ص؟ رسووول ،چنووین هووم
 :اند دانسته اسالمی امت عمر پایان در را حضرت آن داری زمام دوران آورده،

 و «بشومارد را آن کوه آن بودون بخشود می را اموال که است ای خلیفه شما خلفای از یکی»
 بشوومارد کووه آن بوودون را اموووال کووه داشووت خواهوود وجووود ای خلیفووه امووتم عموور پایووان در»

 ،37 ،5 ،3ج ق:1414 حنبوو ، احموودبن ؛1453 ،3ج ق:1398 )قشوویری، «.بخشوود می
کم ؛317 ،96 ،60 ،49  (454 ،4ج تا: بی نیشابوری، حا
گر» و  تا انگیخت خواهد بر را مبیت اه  از مردی خداوند روز، یک مگر نماند باقی دنیا از ا
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 سجسوتانی، داود ابوی) «.باشود شوده پور جوور و ظلوم از کوه چنان کند، عدل از پر را جهان
 (4،107 ج تا: بی

 اموووا اسوووت، نشوووده بووورده نوووام صوووراحت بوووه ؟جع؟مهووودی حضووورت از فووووق روایوووات در گرچوووه
 آنوان از شماری و اند دانسته ؟جع؟مهدی حضرت را فوق روایات مصداق سنت اه  دانشمندان

 اند. دانسوته خودا؟ص؟ رسوول گانوه دوازده خلفوای از یکوی را حضورت آن ،اثناعشور روایات توجیه در
 ،10ج :ق1406 سویوطی، ؛9 ،1ج :ق)ف(1408 کثیور، ابون ؛4،107ج توا: بی سجسوتانی، داود ابی)
 حضوورت زمامووداری دوران حووداق  شووده، اشوواره آن بووه هووم روایووات در و دانیم مووی کووه چنووان و (12

 خالفوت دوران کوه اسوت معنوا بودان ایون و بوود. خواهود آخرالزموان در و ایون از پوس ؟جع؟مهدی
 اموووت کوووّ   خلفوووای آنوووان دیگووور، عبوووارت بوووه دارد. اداموووه هنووووز ؟ص؟پیوووامبر گانوووه دوازده خلفوووای
 گذشوته، روایوات جوز بوه دارد. وجوود امت میان در فردی نیز آنان از است باقی امت تا اند، اسالمی
 نقو  خودا؟ص؟ رسوول از جملوه از کنود، می تأییود را فووق مضومون که دارد وجود نیز دیگری روایات
 فرمود: که است

ی  یف لألم  ههل یال  ال زاری،)  لثنزا  للنزا  م  بی ما قش  ؛78 ،9ج ؛218 ،4ج ق:1414 بخ
 (1453 ،3ج ق:1398 قشکشی،
 .باشند باقی جهان در انسان نفر دو که گاه آن تا است قریش میان در خالفت همواره

کنون هم که دارد داللت حدی  این  و دارد. وجوود اسوالمی اموت میوان در تباری قرشی خلیفه ا
 اموت بورای ؟ص؟پیوامبر تبوار قرشوی خلفوای عودد اثناعشور خلفوای روایات تصریح به که این به نظر

 هووور در کووه هسووتند گانوووه دوازده خلفووای همووان کوووه گیووریم می نتیجووه اسوووت، نفوور دوازده اسووالمی
 رسد. پایان به جهان تا دارد وجود اسالمی امت میان در آنان از یکی عصری،
 خلفوای وجوود بوه وابسوته را دیون قووام ،اثناعشر روایات های نق  از شماری در ؟ص؟خدا رسول
 (3،1453ج ق:1398 ،قشیری) اند. دانسته گانه دوازده

 یابود، پایوان گانوه دوازده خلفوای خالفوت دوران گواه هور کوه اسوت آن روایات این روشن معنای
 پابرجاسوت، و اسوتوار خودا دیون کوه این بوه نظر داد. خواهد دست از را خود استواری و قوام دین،
 دارد. ادامه هنوز گانه دوازده خلفای خالفت دوران پس
 دشمنان خصومت از امامان ناپذیری زیان
 آنهوا بوه زیوانی دشومنان، دشومنی کوه است آمده اثناعشر خلفای روایات های نق  از شماری در
 هنووووودی، متقوووووی ؛2،256ج ق:1404 طبرانوووووی، ؛253 ،1ج :ق1380 عیاشوووووی،) سوووووازد. نمی وارد
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 معنووای بووه لزومووا   ،گانووه دوازده امامووان امامووت دهوود می نشووان فوووق معنووای (33 ،12ج ق:1409
گور کوه چرا است. الهی منصبی شان، امامت بلکه نیست، ظاهری قدرت  معنوای بوه آنوان اماموت ا

 شکسوت به اقدام این و بپردازند خصومت به آنان با مردم وجود این با و باشد، ظاهری حکومت
 است. شده وارد آنان بر آشکاری زیان شود منتهی آنان

  تخالف مسئله در سنت اهل دیدگاه با اثناعشر، اتروای ناسازگاری
 ایوون مضوومون کووه اسووت آن شووود می اسووتفاده اثناعشوور خلفووای روایووات از کووه دیگووری ی نکتووه
 رسووول معتقدنوود آنووان اسووت. ناسووازگار امامووت و خالفووت موضووو  در سوونت اه  دیوودگاه بووا روایووات،
 بووا بلکووه نووزد، اقوودامی هوویچ بووه دسووت خالفووت ی مسووئله در و بسووت فوورو جهووان از چشووم خوودا؟ص؟
گوذار اصوحاف بوه عمال   را خالفت مسئله درباره گیری تصمیم خود، سکوت  از پوس آنوان و نموود وا
 برگزیدند. خالفت به را ابوبکر مشورت،
 خوود جانشوینی و خالفوت دربواره تنها نه ؟ص؟پیامبر دهد می نشان اثناعشر روایات که حالی در

 پایووان تووا خووود از پووس را اسووالمی امووت خلفوای و خووود جانشووینان ی همووه بلکووه انوود، نکرده سوکوت
 اند. کرده مشخص نیز را خلفا شرایط و اوصاف و نموده، تعیین جهان،
 کوه اسوت آن بیوانگر وضووح بوه ،گانوه دوازده خلفوای اوصاف و عدد تعیین در پیامبر؟ص؟ اقدام
 زیورا موردم، حو  نوه اسوت، پیوامبر؟ص؟ و خدا ح  مسلمانان، خلیفه و پیامبر؟ص؟ جانشین تعیین
گر  شخصا   و گرفته، نادیده را آنان حقوق ؟ص؟پیامبر نداشت معنا بود، مردم حقوق از مسئله این ا
 عودد خلیفوه، تعیین درباره تا داد می اجازه مردم به باید بلکه نماید. تعیین را خلفا اوصاف و عدد
 بووه ای اجووازه چنووین خوودا؟ص؟ رسووول کووه آن حووال بگیرنوود. تصوومیم آنووان، شوورایط و اوصوواف خلفووا،

 بوه شخصوا   و اسوت؛ نشوده قائو  اسوالمی اموت آحاد دیگر و آنان برای حقی چنین نداده، اصحاف
 خوودا؟ص؟ رسووول خووود از کووه این جالووب و اسووت. نموووده اقوودام خووود خلفووای اوصوواف و عوودد تعیووین
 کند. می تأیید صراحت به را فوق مضمون که است دست در صحیحی روایات

 بنوی» قبیلوه سوراغ بوه خودا؟ص؟ رسوول کوه هنگوامی اند، نوشوته مسلمان نگاران سیره و مورخان
 در را ایشووان تووا بخواهنوود آنووان از و خواننوود، فوورا خوودا دیوون بووه را آنووان تووا رفتنوود «صعصووعه عووامربن
 بووه «فوراس بوون بیحور،» نووام بوه قبیلوه آن افووراد از یکوی دهنوود. یواری رسووالت، های برناموه پیشوبرد
 گفت: پیامبر

گور  پیووروز مخالفانوت بور را توو خداونود سوپس کنویم، پیوروی توو از داری کوه رسوالتی در موا ا
 بود؟ خواهد ما آن از تو درگذشت از پس تو جانشینی آیا گرداند،
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 خودا اختیوار در مون جانشوینی و خالفوت «یشواء حیو  یضوعه هلل األمور» فرمود: پیامبر؟ص؟
 توا: بی هشوام، ابن) داد. خواهد قرار بخواهد که جا هر در را آن و من( اختیار در )نه است
 ؛90-89 ،1ج ق:1393 حبوان، ابون ؛140-139 ،3ج ق)الوف(:1408 کثیور ابن ؛2،66ج

 (69 ،1ج تا: بی ،کاندهلوی ؛3 ،2ج تا: بی حلبی، برهان بن علی

 تعیووین کووه امامیووه شوویعه عالمووان دیوودگاه «فووراس بوون بیحوور،» پیشوونهاد بووه پیووامبر؟ص؟ پاسووخ
 کووه سوونت اه  دانشوومندان نظوور و تأییوود، داننوود می رسووول و خوودا حقوووق از را پیووامبر؟ص؟ جانشووین
 کند. می رد دانند می بشری حقی را خالفت مسئله
 پیوامبر؟ص؟ جانشوینان بورای شوده یاد شرایط تعیین که داشت دور نظر از نباید نیز را نکته این
 مسوئله در زیورا نیسوت، ...و قاضوی و جماعوت امام برای شرایط تعیین قبی  از حضرت آن توسط
 امام برای پیامبر؟ص؟ که را شرایطی ثانیا   نشده؛ تعیین آن برای عددی اوال   قاضی و جماعت امام

 هور بورای و اسوت عوام شورط ...و عدالت و علم مانند اند، کرده نکر ...و قاضی و جمعه و جماعت
 پیوامبر؟ص؟ که «بودن قرشی» شرط که حالی در است. دستیابی قاب  ملتی و قوم هر از مسلمانی،

 است. خاص شرط اند، کرده تعیین گانه دوازده خلفای برای
 مسولمانان سوایر از را حو  ایون و اثبوات قبیلوه، یوک یوا خوانواده یک برای را حقوقی شرط، این
گوور حووال کنوود. می سوولب  سوونت اه  کووه چنان _ بوودانیم مووردم حوو  را پیووامبر؟ص؟ جانشووین تعیووین ا

 تبوواین در پیووامبر؟ص؟ سوووی از مسوولمانان، خلیفووه بوورای بووودن قرشووی شوورط تعیووین _ اند پنداشووته
کثوور حقووق بووا آشوکار  بووه را پیووامبر؟ص؟ تووان نمی چووون و بوود. خواهوود مسولمانان اتفوواق بووه قریوب ا
 و پیووامبر؟ص؟ جانشوین تعیوین کوه بپووذیریم بایود کورد، موتهم مسوولمان موردم مشورو  حقووق نقو 
 است. پیامبر؟ص؟ و خدا حقوق از مسلمانان، خلیفه

 منطبو  آنوان خالفوت کوه را ای سلسوله نگوریم، می اسالمی خالفت تاریخ به وقتی که آن نتیجه
 خلفوای باشوند، شوده تشوکی  نفور دوازده از که ای سلسله .یابیم نمی باشد شده یاد های ویژگی بر
 آنوان خالفوت باشوند، صوالح افورادی آنوان هموه باشوند، قریش دودمان از باشند، اسالمی امت ک 

 جاسوت ایون یابود. اداموه اسوالمی اموت عمور دوران تمام در و شده آغاز پیامبر؟ص؟ از پس بالفاصله
 خلفووای روایووات در شووان اوصوواف کووه گانووه دوازده خلفووای از پیووامبر؟ص؟ مقصووود بپووذیریم، بایوود کوه

 صوراحت به امامیه شیعه مناب  در مندرج روایات در که پیامبرند، بیت اه  امامان آمده، اثناعشر
 در کموال و تموام بوه ،اثناعشور روایوات در شوده نکور اوصواف هموه است. شده برده نام آنان همه از

 خالفوت شوئون از شوأنی ظواهری، حکوموت و اسوت، الهوی منصبی آنان خالفت و دارد، وجود آنان
 و نمووده، مبادرت حکومت تشکی  به شرایط، بودن فراهم صورت در آید. می شمار به آنان الهِی 
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 شد. نخواهد وارد آنان، الهی خالفت به زیانی آنان، سوی از حکومت تشکی  عدم صورت در
 سنت اهل عالمان دیدگاه بررسی
 شوود، نکور تور پیش کوه را سوونت اه  عالموان توجیهوات اسوالمی، امووت اول دسوت منواب  منظور از
 زیرا: دانست، اثناعشر خلفای روایات تفسیر توان نمی
 برای شده، نکر های ویژگی از ویژگی دو به اثناعشر روایات توجیه در سنت اه  دانشمندان .1

 اماموان دیگور هوای ویژگی از و کرده توجه خلفا «بودن قرشی» شرط و «دوازده» عدد یعنی امامان،
 و اسوالم عوزت مایوه وجودشوان اند، صوالح افورادی  اند، اسوالمی امت ک  خلفای آنان که این مانند
 قورن بوه را گانوه دوازده خلفوای خالفوت دوران اسواس، هموین بر اند. پوشیده چشم است، خالفت
 اثناعشور روایوات در پیوامبر؟ص؟ کوه هوایی ویژگی بوا آنوان، اقودام این اند. کرده محدود هجری اول
 نیست. پذیرفته و ندارد تطاب  اند داشته بیان گانه دوازده خلفای برای
 بور آن تطبیو  و ،اثناعشور روایوات توجیوه در خوود مودعای اثبوات برای شده یاد دانشمندان .2

کمان  باشود کوه کسوی هور از دلیو ، بودون سوخن و انود نکرده اقاموه دلیلی هیچ عباسی، و اموی حا
 نیست. پذیرفته
 کوه اند شومرده بور شورایطی مسولمانان اموام و خودا رسول خلیفه برای سنت اه  دانشمندان .3

 ،5ج ق:1409 ،تفتووازانی ؛20 ،2ج تووا: بی موواوردی،) اسووت. شوورایط آن جملووه از «علووم و عوودالت»
کمان و (243  اند، دانسوته اثناعشور خلفای روایات مصداق را آنان سنت اه  عالمان که اموی حا
 فاسو ، افورادی سونت، اه  دانشومندان اعتوراف و (501 ،4ج توا: بی ،)ترموذی صوحابه تصریح به

 (219 ق:1385 مکی، هیثمی حجر ابن) اند. شده یاد شرایط فاقد و سواد بی و ستمگر
کمان برای خالفت سنت، اه  مبانی براساس بنابراین،  اسوت نشوده منعقد عباسی و اموی حا

 دهد. قرار خدا؟ص؟ رسول خلفای شمار در را آنان بتواند کسی تا
 آمودن ی وعوده کوه شود می استفاده وضوح به اثناعشر خلفای روایات جانبه همه بررسی از .4

 اسوت بنوا کوه گانوه دوازده خلفوای اسوت؛ الهوی ای وعوده ،پیوامبر؟ص؟ سووی از ،گانه دوازده خلفای
 خدا، مردان زندگی در زیرا باشند، برخوردار یکسانی رویه از باید باشند پیامبر؟ص؟ راه دهنده ادامه

 آنان همه کنیم، می نگاه بیت؟مهع؟ اه  امامان زندگی به وقتی ندارد. جایی ناهمگونی و تعارض
 یابیم. می پیامبر؟ص؟ روش و راه با هماهنگ را آنان روش و راه و  یکسان، ای رویه دارای را

کمان یعنی سنت اه  خلفای زندگی به وقتی اما  آنوان از هریوک نگریم، می عباسی و اموی حا
 یوابیم. می ؟ص؟خودا رسوول روش و راه بوا آشوکار تعارض در را آنان همه زندگی و دیگری مخالف را
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 اند. نبوده پیامبر؟ص؟ جانشینان آنان که دهد می نشان امر این
 پوس که شود می استفاده چنین خالفت و امامت موضو  در ؟ص؟ پیامبر روایات مجموعه از .5
کم و خلیفه سلسله دو زمان هم ،؟ص؟ پیامبر از  ف( حو ؛ خلفوای الوف( داشوت: خواهنود وجوود حا

کمان  باط . حا
کنون که هستند ای گانه دوازده خلفای همان ح ، خلفای  شد. بیان مباحثی آنان درباره تا

 پوس زودی بوه کوه اند داده خبر حضرت شده، نق  ؟ص؟ پیامبر از که دیگری صحیح روایات در
 ؛448 ،1ج ق:1398 ،)قشوووویری میراننووود. می را نمووواز کوووه آمووود خواهنووود روایوووانی فرمان ایشوووان از

 هوودایت پیووامبر؟ص؟ سوونت از (169 ،5ج ق:1414 حنبوو ، بوون احموود ؛ 151 ،1ج ق:1404 طبرانووی،
کم) کننود. نمی عمو  حضرت آن دستورات به و نجسته  منوذری، ؛79 ،1ج توا: بی نیشوابوری، حوا
 ندارنوود شایسووتگی کووه اند فاسوو  افوورادی آنووان (445 ،5ج ق:1414 هیثمووی، ؛193 ،3ج ق:1388
 در را شووان واجب نمازهووای دادنوود دسووتور اصووحاف بووه پیووامبر؟ص؟ لووذا گیرنوود،  قوورار جماعووت امووام
 ؛396 ،6ج ق:1405 بیهقووی،) کننوود. اقتوودا آنووان بووه را نافلووه نمازهووای و بخواننوود خووود های خانووه

 ؛169 ،5ج ،مسوووند حنبووو  بووون احمووود ؛448 ،1ج ،حجووواج بووون مسووولم ؛182 ،3ج توووا: بی بیهقوووی،
 هیثمووی،) اسووت. مووردار از بوودبوتر شووان های قلب امووا حکیمانووه، شووان سووخنان (81 ،2ج ،هیثمووی
کمان (160 ،19ج :ق1404 ،طبرانی ؛429 ،5ج ق:1414  بودتر و گوذار، بودعت افرادی شده یاد حا

 هیثمووی، ؛183 و 177 ،3ج تووا: بی بیهقووی، ؛499 ،1 ج ق:1414 حنبوو ، احموودبن) انوود. مجوس از
 توا: بی ،ترمذی ؛362 ،5ج ق:1417 بغدادی، خطیب) .اند جهنم اه  آنان (424 ،5ج ق:1414

 (195 ،3ج ق:1388 ،منذری ؛358 ،3ج
گر است، پیامبر؟ص؟ صحیح روایات ترجمه فوق، فرازهای  شوده یواد روایوات در انصواف سور از ا
 سویکون  چوون: تعوابیری بوه کوه صوورتی در خصووص بوه مددجوییم، نیز صحیح تاریخ از بنگریم،
 کوار بوه شوده یواد روایوات در کوه ...و بعودی مون یکونون امراء و بعدی، من امراء سیکون و بعدی،
 صحابه دهد می نشان و دارد داللت نزدیک آینده بر تعابیر این که دید خواهیم کنیم توجه رفته،

کمان از شماری حداق  پیامبرند، روایات این مخاطب که پیامبر؟ص؟  خواهند درک را شده یاد حا
 کرد.

کم) نموووده تصووریح صووحابه از برخووی کووه چنووان اینووان  خووود و (3،357ج تووا: بی نیشووابوری، حووا
کمووان انوود، کرده اعتووراف سوونت اه  عالمووان  (154 ،5ج ق:1407 ،شوووافعی نووووی) انوود. اموی حا
کمان  خلفوای روایوات مصوداق را آنوان سونت اه  دانشومندان کوه هسوتند کسوانی هموان امووی حا
 براستی (13،214ج تا: بی ،عسقالنی حجر ابن) اند. دانسته خدا؟ص؟ رسول جانشینان و ،اثناعشر
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 سوووتمگر، گوووو، دروغ نمووواز، میراننوووده چوووون تعوووابیری بوووا را آنوووان خووودا؟ص؟ رسوووول کوووه کسوووانی آیوووا
کم) قرآن مخالف مجوس، از بدتر بدعت، پدیدآورنده سنت، کننده خاموش  تا: بی نیشابوری، حا

 جانشووین عنوووان بووه را آنووان کسووی کووه دارنوود شایسووتگی انوود، داده قوورار نکوووهش مووورد ،(1،79ج
 کند؟! معرفی پیامبر؟ص؟

 کوه دهود می نشوان شده، ثبت سنت اه  اول دست مناب  در که پیامبر؟ص؟ صحیح روایات .6
 در اسوت. قوریش اختصاصوی حو  جهان، پایان تا ایشان از پس خدا؟ص؟ رسول جانشینی منصب
 است: آمده خدا؟ص؟ رسول از نق  به نظر، مورد روایات از یکی

 بوواقی جهووان در انسووان نفوور دو کووه گوواه آن تووا اسووت، قووریش میووان در خالفووت اموور همووواره
 ابوووون ؛3،1452ج ق:1398 ،قشوووویری ؛9،78ج ؛218 ،4ج ق:1414 بخوووواری،) باشووووند.
 ؛128 و 2،93ج ق:1414 حنبوووو ، احموووودبن ؛117 و 114 ،13ج تووووا: بی عسووووقالنی، حجوووور

 (372 ،3ج ق:1417 خطیب،

 مواجووه مشووک  بووا ،اثناعشوور روایووات توجیووه در را سوونت اه  دانشوومندان کووار شووده، یوواد روایووات
 پیوروی امامی از عصری هر در دارند وظیفه اسالمی امت روایات، این براساس زیرا است، ساخته
 اسالمی جامعه که است ها قرن سنت اه  دیدگاه براساس که حالی در باشد؛ قریش تبار از که کنند
 بیووت اه  از امووامی عصووری هوور در امامیووه شوویعه دیوودگاه براسوواس امووا اسووت. امووامی چنووین فاقوود

 دارد. وجود اسالمی جامعه میان در اند، قریش ی خانواده ترین فضیلت با که پیامبر؟ص؟
 روایووات از ،سوونت اه  صووحاح شووارحان و نویسووندگان کووه اسووت آن مووا، برداشووت صووحت گووواه
 موون األمووراء» بوواف در را فوووق روایووات «بخوواری» کووه چنووان اند. داشووته مووا هماننوود برداشووتی فوووق،
 أن جواء موا» بواف در ترموذی ،«قریش فی الخالف  و لقریش تب  الناس» باف در «مسلم» ،«قریش
 در هنودی متقوی و «قوریش مون االئمو » بواف در بیهقوی ،«السواع  تقووم أن إلی قریش من الخلفاء
 بورای شوده، یواد دانشومندان از یوک هور بینیود می کوه چنان اند. کرده نکر «قریش من األمراء» باف
 بوا کوه اند برگزیده عنوانی آن برای و اند داده اختصاص بابی خود کتاف در نظر، مورد روایات درج

 دانیم، موی ها زمان همۀ برای پیامبر؟ص؟ جانشینان را گانه دوازده امامان که ما، نظر مورد معنای
 دارد. تطاب  نیست، خالی آنان از یکی وجود از جهان معتقدیم
 یوک در و هوم کنوار در ،اثناعشر خلفای روایات با را فوق روایات شده یاد دانشمندان چنین هم
 هموین ایشوان، دیودگاه از کوه باشود ایون آنوان اقودام ایون معنوای رسد می نظر به اند؛ کرده نکر باف

 هوم توا دارد وجوود جهوان در آنوان از نفور یوک عصوری، هور در که هستند قرشی گانه دوازده خلفای
 خلفووای روایووات هووم و یابوود تحقوو  گرفتووه نشووأت روایووات ایوون از کووه خالفووت بووودن قرشووی شوورط
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 کند. پیدا خارجی مصداق ،اثناعشر
 صووراحت بوا قوریش، بوه خالفووت اختصواص مسوئله موورد در سوونت اه  عالموان از دیگوری شومار
 اند. کرده اظهارنظر بیشتری
 اند: گفته عیاض قاضی و عسقالنی حجر ابن

 اجمووواعی ای مسوووئله را آن و اسوووت دانشووومندان همووه نظووور قوووریش، از اموووام بوووودن شوورط
   (119 ،13ج تا: بی ،عسقالنی حجر ابن) اند. دانسته

 نویسد: می حزم ابن
 (359 ،9ج تا: بی حزم، ابن) قریش. از مردی برای مگر خالفت نیست جایز

 نویسد: می زبیدی
 ،2ج تووا: بی زبیوودی،) باشوود. قووریش از بایوود امووام کووه باورانوود ایوون بوور دانشوومندان جمهووور
231) 

 نویسد: می کرمانی
 (117 ،13ج تا: بی عسقالنی، حجر ابن) نیست. خالی قرشی خلیفه وجود از زمان

 نویسد: می نووی
 بسووتن اسووت، قووریش مخصوووص خالفووت کووه این بوور اسووت اشووکاری دلیوو  روایووات ایوون

 اند داشوته بیان خدا؟ص؟ رسول و ...نیست جایز قریش، غیر از کسی برای خالفت پیمان
 یافوت. خواهود اداموه باشند، باقی انسان نفر دو که زمانی تا جهان پایان تا حکم این که
 (443-441 ،12 ج ق:1407 ،شافعی نووی)

 نویسد: می مبارکفوری
 کوه اند داشوته بیوان ؟ص؟خودا رسوول و اسوت قوریش میوان در خالفوت است باقی جهان تا

 خواهود اداموه باشند، باقی جهان در انسان نفر دو که زمانی تا جهان پایان تا حکم، این
 (481 ،6ج ق:1410 مبارکفوری،) داشت.

 مسولمانان دهد می نشان سنت اه  دانشمندان اظهارات آن، تب  به و خدا؟ص؟ رسول روایات
 باشد. قریش از که کنند پیروی امامی از زمانی هر در دارند وظیفه

کنون  انود، پیموده اثناعشور خلفوای روایات توجیه در سنت اه  دانشمندان که راهی براساس ا
 گانوه دوازده خلفوای خالفوت دوران زیورا نودارد، وجوود ای خلیفوه چنوین آنوان بورای کوه هاست قرن

کثر آنوان نظر از پیامبر؟ص؟  نشوان وضووح بوه امور ایون اسوت. یافتوه پایوان دوم قورن اواسوط توا حودا
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 وگرنوه ،است نبوده صحت به مقرون اند، پیموده اثناعشر روایات تفسیر در آنان که راهی دهد می
 روایووات کوه امامیووه عهشوی عالموان کووه چنان شووند. مواجوه قرشووی ی خلیفوه وجوود فقوودان بوا نبایود

 هم آنان دیدگاه از نیستند، مواجه مشکلی هیچ با حی ، این از اند، کرده تفسیر درست را اثناعشر
کنووون  شووخص، آن و دارد، وجووود مسوولمانان بوورای پیووامبر؟ص؟ بیووت اه  از تبوواری قرشووی خلیفووه ا
 است. ؟جع؟موعود مهدی حضرت خدا؟ص؟ رسول جانشین دوازدهمین و آخرین
 امووامی اسوالمی، جامعوه بورای زمووانی هور در دهود، می نشوان ؟ص؟ خوودا رسوول متوواتر روایوات .7
 :است جاهلیت عین او، شناخت عدم و اسالم، عین او، شناخت که دارد وجود

 ؛20 ،19 ،2ج ش:1365 کلکزززی،) جاهلکززز   مکتززز    مزززا  زمانززه لمزززا  یعززز   مل و مزززا   مزز
 (510 ،2ج تا: یب قاری، ؛239 ،5ج ق:1409 تفتازلی،

 است. مرده جاهلیت مر  به نشناسد، را زمانش امام و بمیرد کس هر

 است: آمده دیگری حدی  در
 احمدبن ؛259 تا: بی طیالسی،) است. مرده جاهلیت مر  به بمیرد، امام بدون هرکس
 (409 ،2ج ق:1405 صدوق، ؛445 ،6ج تا: بی بخاری، ؛3،446ج ق:1414 ،حنب 

 ،بیهقی ؛1478 ،3ج ق:1398 )قشیری، است. آمده نیز دیگری فراوان مناب  در فوق روایات
 ق:1415 البووانی، ؛2،302ج ق:1407 کثیوور، ابوون ؛335 ،19ج ق:1404 طبرانووی، ؛8،156ج تووا: بی
  (715 ،2ج

کمان فوق، روایات نظر مورد امام خارجی مصداق  زیورا باشوند، تواننود نمی عباسوی و امووی حا
کمان آنان کمان به شدن نزدیک از را مسلمانان قرآن و جورند حا  است. داشته برحذر جور حا
 شوما بورای خدا برابر در و رسد می شما به دوز  آتش که نگرایید اند کرده ستم که کسانی به و»

 گذشووت، پیشووتر کووه چنووان (113 :هووود) «.شود نخواهیوود یوواری سوورانجام، و بووود نخواهوود دوسوتانی
کمان به شدن نزدیک از را مسلمانان نیز خدا؟ص؟ رسول کموان دیگور و اموی، حا  حوذر بور جوور، حا
 ،19ج ق:1404 طبرانوووی، ؛3،195ج ق:1388 منوووذری، ؛358 ،3ج توووا: بی ،)ترموووذی اند. داشوووته
 ناصوووف، ؛5،362ج ؛107 ،2ج ق:1417 بغووودادی، خطیوووب ؛2،136ج ق:1333 طحووواوی، ؛134
 (53 ،3ج تا: بی

 بلکوه نیسوت معموولی فورد یوک روایوات، ایون نظور موورد اموام دهود می نشان فوق روایات لحن
 تردیودی شوده یاد روایات در تدبر نیز است. معنوی و دینی الهی، ممتاز و برجسته شخصیت یک
 از عضووی و خودا؟ص؟ رسوول جانشوین کوه اسوت اموامی هموان نظور، موورد اموام که گذارد نمی باقی
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 از پوس پیوامبر؟ص؟ جانشوینان تعوداد گذشوت، کوه چنان زیرا است. حضرت آن گانه دوازده خلفای
 نظور موورد اموام بایود ناچوار بوه پس اند. قریش از آنان ی همه و نفر، دوازده جهان، پایان تا ایشان
 باشد. پیامبر؟ص؟ گانه دوازده خلفای از یکی شده، یاد روایات

 نقو  خودا؟ص؟ رسوول از عمور ابون جملوه: از کنود، می تأییود را ما نظر که دارد وجود نیز شواهدی
 فرمود: ؟ص؟علی به خطاف که است کرده

 اسووت. موورده جاهلیووت موور  بووه باشوود، داشووته دشوومن را تووو و بمیوورد کووس هوور علووی ای
 بیاضوووووووی، ؛321 ،12ج ق:1404 طبرانوووووووی، ؛184 ،173 ،9،162ج ق:1414 هیثموووووووی،)

 (611 ،11ج ق:1409 هندی، متقی ؛118 ،3ج ق:1384

 مور  مورگش نشناسود، را او و بمیورد کوس هور کوه اموامی از مقصوود دهود، می نشوان روایوت ایون
 دل در را آنهوا دشومنی و بمیورد کوس هور کوه حضورتند آن معصوم فرزندان و ؟ع؟علی است جاهلی
 است. جاهلی مر  او مر  باشد، داشته

 مشوک  با را سنت اه  عالمان از گروه دو هر توجیهات زمان، هر در امام وجود ضرورت روایات
 از نفووور دوازده پیووامبر از پووس ترتیوووب بووه کووه اول گووروه خلفوووای حکومووت دوران سووازد، می مواجووه
کمان  و یافتوه پایوان هجوری اول قرن آخر در  بودند، دانسته اثناعشر خلفای روایات مصداق را حا

کنوون هوم توا مشوک  ایون شووند. می روبورو جواهلی مر  و امام فقدان مشک  با آن از پس  اداموه ا
 دوم گروه مشک  اند. اسالمی امت ک  خلفای ،اثناعشر خلفای گذشت، پیشتر که چنان زیرا دارد.

 شود. می آغاز اول گروه از زودتر اندکی سنت اه  عالمان از
 پیوامبر؟ص؟ خلیفوه را زبیور ابون معاویوه، از بعود بوود، دوم گوروه جوزء کوه سویوطی مثال عنوان به
 جوزء را عبودالعزیز عموربن زبیور، ابون از پوس بوود. نیواورده حساف به را یزید حکومت و بود دانسته
 نیواروده حسواف بوه را فرزنودانش و موروان عبودالملک حکوموت و بوود دانسوته گانه دوازده خلفای
 عموربن و زبیور ابون مانند خلیفه دو میان آمده وجود به فاصله در هم سیوطی، مانند افرادی بود.

 حکومووت دوران اتمووام از پووس هووم انوود، مواجه جوواهلی موور  و امووام فقوودان مشووک  بووا عبوودالعزیز
 فاقود جهان، پایان تا بعد، به زمان آن از نیز آنها زیرا دوم، قرن اواسط در شان گانه دوازده خلفای
 بود. خواهند خلیفه و امام

 مشوک ، حو  کلیود و ندارنود اختیوار در یحلو راه هویچ فووق، مشک  برای سنت اه  دانشمندان
 یکوی وجود از گاه هیچ جهان آنان، اعتقاد براساس زیرا است. امامیه شیعه عالمان اختیار در تنها
 هوم نیسوت. خوالی باشوند، می حضورت آن بیت اه  از همگی که پیامبر؟ص؟ گانه دوازده خلفای از

کنوووون  سووور بوووه ؟جع؟موعوووود مهووودی حضووورت خووودا؟ص؟ رسوووول خلیفوووه آخووورین اماموووت عصووور در ا
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 بریم. می
 در کووه اسووت آن شووود توجووه آن بووه بایوود کووه دیگووری مهووم نکتووه گذشووته، مباحوو  بوور افووزون .8

 توسووط ،گانووه دوازده خلفووای عوودد تعیووین صوورف پیووامبر؟ص؟ جانشووینان تعیووین و امامووت مسووئلۀ
 خلفووا، عوودد تعیووین در پیووامبر اقوودام گرنووه،و شووود، می محسوووف نیووز آنووان مصووداق تعیووین پیووامبر،
 مترتوب آن بور مثبتی اثر هیچ که بود خواهد ای بیهوده و لغو کار خاص، افراد داشتن نظر در بدون
 مسولمان موردم و دانشومندان میوان اختالف و ابهام موجب چون دارد، نیز منفی اثر بلکه نیست،

 بیهوود سوخن گویود، نمی سوخن وحوی براسواس جوز کوه پیامبر پذیرفت تون می چگونه و شود. می
 باشد. گفته

 بوه حضورت آن که دهد می نشان پیامبر توسط اسالمی امت پیشوایان و خلفا عدد تعیین پس
 رسوالت شووند، می تعیین خاصی روش و برنامه براساس که افرادی اند، داشته توجه خاصی افراد
 دارند. اختیار در اسالمی جامعۀ اداره و پیامبر؟ص؟ اهداف تداوم برای خاصی های برنامه و

 عوودد خوودا؟ص؟ رسووول کووه نیسووت گونووه ایوون انوود، کرده تصووور سوونت اه  علمووای کووه چنان پووس
 بوه را نفور دوازده ایون مصوادی  تعیوین اموا کننود، تعیوین را اسوالمی اموت رهبران و خود جانشینان
گذار سنت اه  علمای کموان از ای عوّده خوود سولیقۀ و نوق براسواس آنوان از یوک هور توا کنند وا  حا
 تعیوین بلکوه کننود، معرفوی اسوالمی اموت رهبوران و پیوامبر جانشوینان عنوان به را عباسی و اموی
 هست. نیز آنان مصداق تعیین معنای به ایشان، توسط پیامبر جانشنان عدد

 ..؟.«هاشم بنی من کلهم» یا «قریش من کلهم»
 کووه چنان «قووریش موون کلهووم» بووود: آمووده اثناعشوور خلفووای روایووات هووای نق  بیشووتر پایوواِن  در

 داشته تواند نمی بیت اه  امامان جز مصداقی  نق ، همین براساس شده یاد روایات دیدیم،
 بنووی موون کلهووم» ،«قووریش موون کلهووم» جوای بووه ،اثناعشوور روایووات هووای نق  از برخووی در امووا باشود.
 (2،533ج ق:1413 ،حنفی قندوزی) است. شده نکر «هاشم
 سونت، اه  معتبور ثوارآ در اموا نیسوت، برخووردار چنودانی قووت از سوند لحوا  بوه گرچوه نق  این
 جمله: از کند. می تقویت را آن که است قراینی دارای
 و قبایووو  هموووه بووور فضووویلت، لحوووا  بوووه و اسوووت، برگزیوووده دودموووانی  هاشوووم، بنوووی خانووودان .1

 دارد. برتری قریش، دیگر های خاندان
 فرمود: می که شنیدم خدا؟ص؟ رسول از گوید می «اسق  بن واثل » پیامبر صحابی

 ولصزطیف کنانزه لمساةکزل بزی مز  لصزطیف و لمساةکزل لب لهمی ولی م  لصطیف ةزوجل لهلل إ 
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یشا   کنانه بی م  ی  م  ولصطیف قش  هاش ؛ بی م  لصطفای و هاش  بی قش
  قریش از و برگزید، را قریش کنانه، از و برگزید، را کنانه اسماعی  فرزندان میان از خداوند
 ،ترموذی ؛1782 ،4ج ق:1398 قشویری،) برگزید. مرا هاشم بنی از و برگزید را هاشم بنی
 قرطبوووی، ؛1،4ج توووا: ،بیبخاری ؛4،107ج ق:1414 حنبووو ، احمووودبن ؛5،583ج توووا: بی

 (20،203ج ؛8،301ج م:1966

 نویسد: می «نووی»
 قوریش همتوای عورف، از قوریش غیور کوه این بور اند کرده استدالل حدی  این به ما یاران

 ،شوافعی نوووی) نیسوتند. هاشم بنی همتای قریش، از هاشم بنی غیر که چنان نیستند،
 (41 ،15ج ق:1407

 بخشوویده، برتووری قووریش های خانوودان سووایر بوور را آنووان هاشووم بنووی فوورد بووه منحصوور امتیووازات
 سوپرده، آنوان دسوت بوه را نبووت پرافتخوار پورچم کوه چنوان توا اسوت یافتوه شایسوته را آنان خداوند
 از بخشوود. تووداوم آنووان وسوویله بووه را رسووالت خووط و بسووپارد آنووان دسووت بووه نیووز را امامووت پوورچم
 فرمود: که است نق  نیز ؟ع؟علی

 هاشوم بنوی خانودان در را آن درخوت کوه بووده قوریش از هموه گانه( )دوازده امامان همانا
 زمامووداری، موودعیان دیگوور  و نیسووت دیگووران خووور در امامووت و والیووت مقووام اند. کاشووته

 (144 خطبه ،264 البالغه: )نهج ندارند. را آن شایستگی

 حودی  نق  که اند دانسته هاشم بنی خاندان از را امامان صراحت، به فوق سخن در ؟ع؟امام
 کند. می تأیید را  «هاشم بنی من کلهم» تعبیر با ،اثناعشر خلفای
 یعنووی حودی ، نخسووت قسومت اسووت، شوده تشووکی  قسومت دو از اثناعشوور خلفوای حودی  .2
 از ابهوووامی هووویچ بووودون و شخصوووا   حووودی ، راوی را «خلیفوووه اثناعشووور بعووودی مووون یکوووون» جملوووه

 است. شنیده پیامبر؟ص؟
 افووراد از برخووی صوودای و سوور دلیو  بووه را «قووریش موون کلهووم» جملوه یعنووی حوودی ، دوم فووراز اموا
 انود داده خبور او بوه آنوان و پرسویده انود بوده او اطراف در که کسانی از بلکه نشنیده شخصا   حاضر،

 «.قریش من کلهم» فرمود: پیامبر؟ص؟ که
کنون  مون کلهوم» تعبیور کوه خوورد می چشوم بوه مطوالبی اثناعشور حودی  مختلوف های نق  در ا
 جمله: از کند، می تقویت را «هاشم بنی من کلهم» تعبیر و ساخته، مواجه تردید با را «قریش
 :است آمده اثناعشر حدی  های نق  از یکی در (الف

، لثناةش  یک   یق  : ؟ص؟للنیب مسع   قزا : لّنزه للقزم ، فزاة  لمسعزه مل بشز تکلز  ث لمک ا 
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ی   م  کّله    (2044ح ،249 ،2ج ق:1404 طب لی،) قش
 رسوول قطعوِی  سوخن نوه ،اثناعشور حودی  در «قوریش من کلهم» جمله فوق، حدی  گواهِی  به
 «قوریش مون کلهوم» حودی  آخور فوراز کوه انود کرده گموان قرشوی مهاجران از شماری بلکه ،؟ص؟خدا
  است. بوده
 است: آمده حدی  از دیگری نق  در (ف

ی  مز  قّیما   ةش  لثنا» یق  : لهلل رس   مسع  ه  ال قزش ّّ  فالتفز  «ةزادله  مز  ةزیلو  یضز
طاب ب  بعم  أنا فإذل خلیف  ق:1404 طبز لی،)  «مسعز  کما لاییث یل فأثبتمل أنا  یف لاخ
 (345 ،5ج ق:1414 هکثمی، ؛2،256ج

 راوی بوه خطواف، عموربن «قوریش مون کلهوم» تعبیور بوا حودی ، تثبیوت در بینیود، می که چنان
 کورده تثبیوت او بورای آن، کنوونی شوک  بوه را حدی  و کرده، کمک سمره، جابربن» یعنی حدی ،
  است.

 حیووات هوای ماه آخوورین در هوم آن «قوریش موون کّلهوم» تعبیوور بوا حودی ، تثبیووت در عمور اقودام
 بوورای را شوده یوواد حودی  عموور رسود می نظوور بوه اسووت. شوده حسوواف و معنوادار اقوودامی پیوامبر؟ص؟
 از پوس دوسوتانش و او خالفوت بوا توا اسوت کورده تثبیوت «قوریش مون کلهم» تعبیر با سمره جابربن
 باشد. سازگار خدا؟ص؟ رسول
 از مطوالبی سومره، جوابربن بوه خودا؟ص؟ رسوول سوخن نرسویدن علت بیان در حدی  راویان .3
 است: چنین آن از مواردی که اند کرده نق  وی

 اند: کرده نق  طبرانی و حنب  احمدبن الف(
 طبز لی، ؛99 ،5ج ق:1414 حنبزل، بز  لمحزی)    تکّلمزمل و للنزا ( )لغط للقم  لغط ث    

 ( 2،196ج ق:1404
 را پیوامبر؟ص؟ سوخن نتیجوه در پرداختنود گفوتن سوخن به و کرده صدا و سر مردم سپس

 نشنیدم...

 است: آمده حنب  احمدبن و مسلم نق  در ف(
 ،5ج ق:1414 حنبزل، لبز  ؛1453 ،3ج ق:1398 ،)قشزکشی  للنزا  لصزمنهیا کلمزه فقا 
 (101 و 98

 داشتند. باز آن شنیدن از مرا خود، صدای و سر با مردم که فرمود سخنی پیامبر؟ص؟

 است: آورده دیگری نق  در احمد ج(
 (99 و 93 ،5ج ق:1414 حنبل، ب  لمحی) یقعیو   و یقمم   للنا  فجعل
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 را پیامبر؟ص؟ سخن تا شد باع  امر همین و نشستند، می و شدند می بلند پیوسته مردم
  نشنوم.

 نشنود. را پیامبر؟ص؟ سخن ادامه سمره جابربن تا شده موجب فوق عل 
 مهواجران خشوم موجوب کوه داشوته وجوود مطالبی پیامبر؟ص؟ سخن در دهد می نشان امر این 

 به پیامبر؟ص؟ سخن رسیدن از شده طور هر اند کوشیده آنان و است شده شان، همفکران و قرشی
  است. گرفته صورت راستا همین در آنان، صداهای و سر کنند. جلوگیری مردم گوش

گر حال  چیوزی جملوه ایون باشود، «قوریش مون کلهوم» حدی ، پایان در خدا؟ص؟ رسول سخن ا
 توانسووت می جملووه ایوون بلکووه باشوود، کننووده ناراحووت شووان همفکووران و قرشوویان بوورای کووه نیسووت
 از آنوان هموه چوون باشود، آنوان آینوده برخالفوت تأییودی مهور آورد، فوراهم را آنان شادی موجبات
 حوودی  در پیووامبر؟ص؟ سووخن ادامووه کووه شووود می تقویووت احتمووال ایوون جووا ایوون از بودنوود. قووریش
 بورای کوه کسوانی بورای توانسوت می کوه چیوزی تنهوا و اسوت بوده «هاشم بنی من کلهم» ،اثناعشر

 «هاشوم بنوی مون کلهوم» جملوه باشد کننده ناراحت بودند، کرده ریزی برنامه خدا؟ص؟ رسول از بعد
 بوا اثناعشور حودی  نقو  حنفوی، قنودوزی سولیمان شویخ تا شده موجب قرائن همین شاید و است
  بگوید: و دهد ترجیح را «هاشم بنی من کلهم» تعبیر

 عددشوان اوال   زیورا دانسوت، اثناعشور خلفای روایات مصداق توان نمی را راشدین خلفای
 و نیسووتند امووت کوو  خلفووای ثالثووا   نیسووتند، هاشووم بنووی از ثانیووا   اسووت، نفوور دوازده از کمتوور

 است. نیافته ادامه بیشتر سال سی حدود شان خالفت
کمان  بویش عددشوان اوال   زیورا باشند، نظر مورد روایات مصداق توانند نمی هم اموی حا

 و انوود، نبوده امووت کوو  خلفووای ثالثووا   انوود. نبوده هاشووم بنووی از ثانیووا   اسووت، نفوور دوازده از
کثور رابعوا   اسوت. یافتوه پایوان هجوری 132 سوال در شوان حکومت  آنوان اتفواق بوه قریوب ا
 نداشووته ؟ص؟خوودا رسووول زنوودگی بووه شووباهتی هوویچ آنووان زنوودگی و بوووده سووتمگر و فاسوو 
: است.  است. نبوده پیامبر؟ص؟ از پس بالفاصله شان حکومت  خامسا 

کمووان  عددشووان اوال   زیوورا دانسووت، اثناعشوور روایووات مصووداق توووان نمی نیووز را عباسووی حا
: نیسوتند، هاشووم بنووی از ثانیوا   اسووت نفوور دوازده از بویش  انوود، نبوده امووت کو  خلفووای ثالثووا 

 بغوداد سوقوط بوا ق656 هفوتم قورن اواسط در و آغاز هجری 132 سال در شان حکومت
 است. یافته پایان
کثر رابعا    زندگی اند، بوده دینی تکالیف به توجه بی و ستگر افرادی آنان اتفاق به قریب ا
: اسوت. نداشته خدا؟ص؟ رسول زندگی به شباهتی آنان  فاصوله بوال آنوان حکوموت خامسوا 
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 بوور را اثناعشوور خلفووای روایووات بایوود ناچووار بووه پووس اسووت. نبوووده خوودا؟ص؟ رسووول از پووس
 و دانووواترین آنوووان زیووورا کنووویم، حمووو  پیامبرنووود بیوووت اه  از کوووه ای گانوووه دوازده اماموووان

 اند. داشته برتری همگان بر نسب، و حسب نظر از و بوده خود روزگار افراد پرهیزکارترین
 (تصرف اندکی با ،535 ،2ج ق:1413 حنفی، قندوزی،)

 گیری نتیجه
 بوه اموام دوازده وجوود بوه اعتقواد کوه اسوت آن شوود می حاصو  گذشوته مباح  از که ای نتیجه
 نشوأت خودا رسوول متوواتر روایوات از کوه اسوالمی اموت رهبران و پیامبر جانشینان عنوان
 از قبوو  کووه عالمووانی چووه سوونت، اه  عالمووان و امامیووه شوویعه کووه اسووت مشووترکی اصووول از گرفتووه،

 چهارگانووه مووذاهب از یکووی از کووه عالمووانی چووه و اند زیسووته می کنووونی چهارگانووه مووذاهب پیوودایش
 وجوود سونت اه  و شویعه عالموان میوان کوه اختالفوی دارنود. نظر اتفواق آن بور انود، کرده می پیروی
 است. گانه دوازده خلفای مصداق در دارد

 موورد روایوات متن در که هایی ویژگی به استناد با را گانه دوازده خلفای مصداق شیعه عالمان
 عالمووان کووه حووالی در پیامبرنوود. بیووت اه  از کووه داننوود می ای گانووه دوازده امامووان شووده، نکوور نظوور
کمان از جمعی گمان، و حدس براساس سنت اه   قورار روایوات ایون مصداق را عباسی و اموی حا
 اند. داده
 اعتقوادی مهوم و مشوترک اصو  ایون اعتبوار بوه زیوانی هویچ مصوداقی، اختالف این هرحال، به
 سازد. نمی وارد
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 منابع
 کریم قرآن
 البالغه نهج

 ق.1391 ،یاإلسالم المکتب بیروت، ، یالطحاو العقیدة شر  عز، ابی ابن _

 تا. بی مصر، چاپ ،السن  منهاج تیمی ، ابن _
 ق.1417 العلمیه، الکتب دار بیروت، ،مسند علی، ،بغدادی جوهری ،جعد ابن _
 ق.1412  ،یّ العلم دارالکتب بیروت، ،المنتظم جوزی، ابن _
 ق.1418 دارالوطن، ریاض، ،الصحیحین حدیث من المشک  کشف ، ووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق.1414 الرسال ، مؤسسه بیروت، ،حبان ابن صحیح تمیمی، حبان ابن _
 ق.1393 دارالفکر، جا، بی ،الثقات کتاب  احمد، محمدبن حبان، ابن _
 ق.1385 القاهر،، مکتب  ،المحرق  الصواعق احمد، مکی، هیثمی حجر ابن _
 .تا بی المعرف ، دار بیروت، ،الباری فتح علی، احمدبن ،عسقالنی حجر ابن _
 .)الف(ق1415  ،یّ العلم دارالکتب بیروت، ،اإلصابه ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 .)ف(ق1415  ،یّ العلم دارالکتب بیروت، ،التهذیب تقریب ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .تا بی داراآلفاق، بیروت، ،المحلی احمد، بن علی حزم، ابن _
 ق.1391 یاعلم مؤسس  بیروت، ،خلدون ابن تاریخ عبدالرحمن، خلدون، ابن _

 تا. بی بیدار، انتشارات قم، ،مختلفه و القرآن متشابه علی، محمدبن آشوف، شهر ابن _
 ق.1422 قم، دارالحدی ، ،األئّم  معرف  یف المهّم  الفصول محمد، بن علی مالکی، صباغ ابن _

 بجواوی، محمود علی تحقی : ،األصحاب معرف  یف اإلستیعاب ،عبداهلل بن یوسف عبدالبّر، ابن _
 ق.1412 دارالجی ، بیروت،

 ق.1412 دارالجی ، بیروت، ،االصحاب معرف  یف االستیعاب ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 نووا، بی بیووروت، ،العرباا  الکتاااب دار الترمااذی صااحیح شاار  االحووونی، عارضوو   مووالکی، عربووی ابون _
 .تا بی

کر، ابن _  ق.1415 دارالفکر، بیروت، ،دمشق مدین  تاریخ عسا

  ق)الف(.1408 العربی، التراث احیاء دار بیروت، ،النهای  و البدای  اسماعی ، ابوالفداء کثیر، ابن _
 بیووروت، عبدالشووافی، احموود تحقیوو ، ،المالحاام و الفااتن فاای النهایاا  ،وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 .ق)ف(1408 العلمی ، دارالکتب
 ق.1407 دارالمعرف ، بیروت،  ،العظیم القرآن تفسیر کثیر، ابن _
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 .تا بی العربی، التراث احیاء دار بیروت، ،النبوی  السیرة هشام، ابن _
 ق.1409 العلمی ، دارالکتب بیروت، ،االولیاء حلی  عبداهلل، احمدبن ابونعیم، _
 .تا بی دارالفکر، بیروت، ،داود اب  سنن اشع ، بن سلیمان سجستانی، داود ابی _
 ق.1414 دارالفکر، بیروت، ،مسند حنب ، احمدبن _
 ق.1401 االسالمی، دارالکتاف بیروت، ،االئم  معرف  فی الغم  کشف عیسی، بن علی اربلی، _
 ق.1415 المعارف، مکتب  ریاض، ،الصحیح  االحادیث سلسل  ناصرالدین، محمد البانی، _
 .تا بی آفتاف، چاپ ،تهران ،القرآن تفسیر فی البرهان سیدهاشم، بحرانی، _
 ،دارالجیوو  ،بیووروت کثیوور، ابوون دار  دمشوو ، /بیووروت ،صااحیح اسووماعی ، محموودبن بخوواری، _

 .ق1414
 .تا بی دارالفکر، ،جا بی ،الکبیر التاریخ کتاب ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ابوون دار بیووروت، ،الصااحیح  واآلثااار االحادیااث ضااوء فاای المنتظاار المهاادی  عبوودالعظیم، بسووتوی، _

 ق.1420 حزم،
 تا. بی نا، بی ،جا یب ،السن  شر  مسعود، بن حسین بغوی، _

 ق.1384 حیدریه، کتابخانه نجف، ،المستقیم الصراط یونس، بن علی ،بیاضی _
 ق.1405 العلمی ، دارالکتب بیروت، ،النبوة دالئ  حسین، احمدبن بیهقی، _
 .تا بی دارالمعرفه، بیروت، ،الکبری السنن کتاب ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .تا بی العربی، التراث احیاء دار بیروت، ،الترمذی سنن عیسی، محمدبن ترمذی، _
 ق.1409 ،الرضی شریف انتشارات ،قم ،المقاصد شر  عمر، مسعودبن تفتازانی، _
 ،دارالموووأمون ،دمشووو  ،موصااالی یعلاای ابااا  مساااند مثنوووی، بوون علوووی احمووودبن ،موصووولی تمیمووی _

 .ق1404
 .تا بی علمیه، چاپ قم، ،األثر مقتضب ،عبداهلل احمدبن جوهری، _
 ق.1398 محمودی، مؤسسه بیروت، ،السمطین فرائد محّمد، بن ابراهیم جوینی، _

کم _  ارشواد، وزارت چواپ جوا، بی محموودی، محمودباقر تحقیو : بوا ،التنزیا  شواهد حسکانی، حا
 ق.1411

کم _  دارالکتواف بیوروت، ،الصاحیحین المساتدر  عبوداهلل، محمودبن عبوداهلل، ابی نیشابوری، حا
 تا. بی العربی،

 ش.1364 االسالمی ، دارالکتب تهران، ،الهداة اثبات حسن، محمدبن عاملی، حّر  _
 .تا بی ،دارالمعرف  بیروت، ،الحلبی  السیرة الدین، برهان بن علی حلبی، _
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 انتشوارات ،قوم ،عشار االثنای االئما  علای الان  فای االثار کفای  علی، محمدبن بن علی قمی، زخزا _
 ق.1401 ،بیدار

 ق.1417 العلمی ، دارالکتب بیروت، ،بغداد تاریخ علی، احمدبن بغدادی، خطیب _
کم مساتدر  ذیا  )در المساتدر  تلخای  احمود، محمودبن الودین شومس نهبی، _  ،نیشاابوری( حاا

 .تا بی ،العربی دارالکتاف بیروت،
 .ق1402 الرسال ، مؤسسه بیروت، ،النبالء اعالم سیر ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .تا بی دارالفکر، بیروت، ،المتقین السادة اتحاف حسینی،ال محمد محمدبن مرتضی زبیدی، _
 .م1980 للمالیین، دارالعلم بیروت، ،األعالم خیرالدین، زرکلی، _
 ق.1418 الرضی، الشریف منشورات قم، ،الخواص تذکرة جوزی، ابن سبط _

 ش.1380 ما، دلی  نشر قم، ،سلیم کتاب هاللی، قیس بن سلیم _
 ق.1406 ،دارالقلم بیروت، ،الخلفاء تاریخ عبدالرحمن، الدین جالل سیوطی، _
 ق)الف(.1414 دارالفکر، بیروت، ،المنثور در ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .ق)ف(1414 العلمی ، دارالکتب بیروت، ،الحفاظ طبقات ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .جا بی ،تا بی ،الرسول آل مناقب یف السؤل مطالب ،طلحه محمدبن شافعی، _

 ق.1413 مفید، شیخ کنگره قم، ،ارشاد مفید، شیخ _
 ق.1414  ،یّ العلم دارالکتب بیروت، ،الرشاد و الهدی سب  شامی، صالحی _

 ق.1410 اعلمی، مؤسسه بیروت، ،خصال حسین، بن علی صدوق، _
 ق.1405 االسالمی، النشر سسهؤم ،قم ،الدین کمال ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 ق.1420 العربی، التراث احیاء دار بیروت، ،بالوفیات الوافی صفدی، _
 ق.1404 العربی، التراث احیاء دار جا، بی ،الکبیر المعجم احمد، بن سلیمان طبرانی، _
 ق.1333 دارصادر، بیروت، ،االثار مشک  سالم ، بن محمد احمدبن طحاوی، _
 ق.1411 اسالمی، معارف مؤسسه قم، ،الغیبه حسن، محمدبن طوسی، _

 .تا بی دارالمعرف ، جا، بی ،مسند داود، ابی طیالسی، _
  ،ّیوالعلم دارالکتب بیروت، ،داود اب  سنن شر  المعبود عون الح ، شمس محمد آبادی، عظیم _

 ق.1415

 ق.1380 علمیه، چاپ ،تهران ،عیاشی تفسیر مسعود، محمدبن عیاشی، _
 .تا بی ،یالعرب التراث احیاء دار بیروت، ،یالقار عمدة محمود، ،یعین _

 م.1986 األزهری ، اتیالکل مکتب  قاهره، ،الدین اصول یف األربعین رازی، فخرالدین _
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 ش.1363 تهران، دانشگاه انتشارات سسهؤم تهران، ،االیضا  شانان، بن فض  _
 .تا بی نا، بی ،جا بی ،الحنفی  طبقات فی المضی  الجواهر محمد، بن علی قاری، _
 العربووی، التووراث احیوواء دار بیووروت، ،القاارآن الحکااام الجااامع انصوواری، احموود محموودبن قرطبووی، _

 م.1966
 ق.1398 دارالفکر، بیروت، ،مسلم صحیح حجاج، بن مسلم قشیری، _
 ق.1413 ،رضی شریف انتشارات ،قم ،المودة ینابیع ابراهیم، بن سلیمان حنفی، قندوزی _
 .تا بی دارالمعرف ، بیروت، ،الصحاب  حیاة ،محمدیوسف کاندهلوی، _

 ش.1365 االسالمیه، دارالکتب تهران، ،کافی یعقوف، محمدبن کلینی، _

 .تا بی اسالمی، تبلیغات دفتر قم، ،السلطانی  احکام محمد، بن علی ماوردی، _
 دارالکتووب بیووروت، ،الترمااذی جااامع شاار  االحااوذی تحفاا  عبوودالرحمن، محموودبن مبووارکفوری، _

 ق.1410  ،یّ العلم
 ش.1365 ،ارشاد وزارت ،تهران ،االنوار بحار محمدباقر، مجلسی، _
 ق.1406 الرسال ، مؤسس  بیروت، ،الکمال تهذیب ابوالحجاج، مزی، _

 ق.1420  ،یّ العلم دارالکتب بیروت، ،األسماع إمتاع علی، احمدبن مقریزی، _

 .تا بی دارالفکر، جا، بی ،القدیر فیض مناوی،عبدالرئوف، _
 ق.1388 العربی، التراث احیاء دار جا، بی ،والترهیب الترغیب عبدالعظیم، منذری، _
 .تا بی دارتم ، استانبول، ،لالصول الجامع التاج علی، منصور  ناصف، _
 ق.1397 الصدوق، مکتب  ،تهران ،الغیب  کتاب ابراهیم، محمدبن  نعمانی، _
 ق.1414 دارالفکر، بیروت، ،الفتن حماد، بن نعیم _
 ق.1407 دارالقلم، بیروت، ،مسلم صحیح شر  شرف، بن یحیی شافعی، نووی _
 ق.1409 ،الرسال  نشر بیروت، ،العمال کنز علی، هندی، متقی _
 ق.1414 ،دارالفکر بیروت، ،الزوائد مجمع بکر، ابی بن علی الدین نور هیثمی، _

 




