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 امامی یان دوازدهگـاه سـن  دیداز  امام مهدی

 1یعادل یدمرتضیس
 2قاسم جوادی

 چکیده
هـای فکـری معتـدل اسـالمی بـه شـمار  جریانجملـه از  ،امامی گری دوازده سنی
کـــه  مـــی را بـــه عنـــوان امـــام خـــویش  شـــیعه ۀگانـــ امامـــان دوازده همـــۀرود 

مهدویت امام دوازدهم و موعـود ۀ مسئلۀ اند. دیدگاه این جریان دربار پذیرفته
کـه شـاید در نگـاه نمسـت پذیرفتـه تلقـی  ،آخرالزمان بودن ایشان امـری اسـت 

امـامی بـر سـر آن اتفـاق نداشـته و  سـنیان دوازدهکـه آن اسـت  تیاما واقع ؛شود
 اند. قائل به دو دیدگاه متفاوت شده

ـــا بررســـی توصـــیفی کاوشـــی نـــو، ب تحلیلـــی  _ نوشـــتار حاضـــر درصـــدد اســـت در 
حضـرت ۀ های آنـان را دربـار امامی برجسته، دیدگاه سنیان دوازده های دیدگاه

ــن الحســن  ،همســئل. بررســی ایــن کنــدو مهــدویت ایشــان تبیــین  حجــت ب
در میــان جریــانی  رســاندن بــه شــناخت جایگــاه امــام مهــدی افــزون بــر یاری

جدیـد بـه روی طرفـداران ای  هی، دروازاعتدالی در جهان اسـالم بـا مـاهیتی سـن  
گشـود.  تقریب میان مذاهب اسالمی و نزدیکی میان اهل سنت و تشیو خواهـد 

کـــه  ،امیامـــ های مهـــدوی ســـنیان دوازده در اندیشـــه کـــاوش نشـــان از آن دارد 
                                                        

کالمـــــــی معاصـــــــر جامعـــــــة المصـــــــطفی پـــــــژوه دکتـــــــری جریان دانش. 1 العالمیـــــــه )نویســـــــنده مســـــــئول(  هـــــــای 
(mortazaadeli@yahoo.com.) 

 .العالمیه طفیاستادیار جامعة المص. 2
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هشژپو مهدیاه وی

پذیرند، اما در تطبیق موعود آخرالزمان بر حضـرت،  همگی امامت ایشان را می
موعود ندانسـتن امـام دوازدهـم  گفتنی استمیان آنان دودستگی وجود دارد. 

ــامی، از نیکــی، احتــرام و عظمــت  شــیعیان از ســوی برخــی از ســنیان دوازده ام
 .ایشان نزد آنان نکاسته است

کلیدیواژگا  ن 
 .، مهدویت، موعود آخرالزمان، سنیان دوازده امامیامام مهدی

 مقدمه
نســــبت بــــه  یمــــذهب محبــــت فراوانــــ از مســــلمانان ســــنی یاریدر طــــول تــــاریخ اســــالم، بســــ

انـد. در  اند، اما قائـل بـه امامـت ایشـان نبوده عه ابراز داشتهیشۀ گان و امامان دوازده تیب اهل
را بـا  گانـه تنهـا امامـان دوازده ه نـهکـوجـود دارد  یت سـن  یـا ماهاین میـان، جریـانی اعتـدالی بـ
گونهکند، بلک یهمان عنوان امام خطاب م ن حال یآنان قائل بوده، در ع یز برایاز امامت ن یا ه 

نامیـد. « امـامی گری دوازده سـنی»تـوان آن را  رو، می گانه نیـز معتـر  اسـت. از ایـن به خلفای سـه
، برخی از افراد جریان مذکور را متهم بـه رد نسبت به امامان شیعهای به سبب این رویک عده

ــاتوانی در هضــم ایــن تضــاد اندیشــه تشــیو نموده گویــا ایــن امــر ناشــی از ن ــه  ک بــه زعــم _ ای  انــد 
گــروه از ســنیان بــوده اســت. ا _ خودشــان گــروه خاصــیــن جریــدر تفکــرات ایــن  از  یان منحصــر در 
قابـل اعتنـایی ۀ های برجسـت سـریان دارد و شمصـیتسنت نیست و در مـذاهب ممتلـ  آن  اهل

رســاندن بـــه شــناخت جایگـــاه دوازده  ای دارنـــد. اندیشــه یادشـــده جــدای از یاری چنــین اندیشــه
ــا انــدازه ســنت، در عمــل می نــزد اهل امــام ــد ت ــان  توان ای موجــب نزدیکــی فکــری و عملــی می

گردیــده و از باورهــای نادرســت و افرا  طــرفین در شــناخت طــر  ۀ نــگو مســلمانان ســنی و شــیعه 
 مقابل بکاهد.
گزاره از مهم گونـهۀ هـای اعتقـادی مسـلمانان، بـاور بـه اندیشـ تـرین  کـه بـه  ای  مهـدویت اسـت 

گروه کلی در سنت اسالمی دابت های ممتل  بـه ویـژه اهـالی تشـیو و تسـنن  شده و تواتر دارد، اما 
دم والدت مهـدی موعـود و ... در برخی مباحث به سان تعیین مصداق، زمان ظهور، والدت یا عـ

هـای  ها و ویژگی اند. در میان سنیان دوازده امـامی نیـز هرچنـد یکـی از اندیشـه دچار اختال  شده
، امـام دوازدهـم شـیعیان اسـت، امـا مشترکشان اعتقاد به امامت حضرت حجت بـن الحسـن

بـه زمـان آنـان حضـرت را همـان مهـدی موعـود و منجـی آخرالۀ این اعتقاد سبب نشـده اسـت همـ
_  رو در نگـاهی توصـیفی رو، نوشـتار پـیش نظر داشته باشند. از ایـن باره اتفاق ه و در اینآوردشمار 
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که نمست بداند دیدگاه سنیان دوازده امامی دربار حضرت حجت بن ۀ تحلیلی درصدد آن است 
ایشـان بـا مهـدی موعـود و منجـی آخرالزمـان چگونـه ۀ دیگـر رابطـۀ چیست و در وهلـ الحسن
 خیر  دانند یا را همان مهدی موعود می بیت ت  به عبارت دیگر، آیا دوازدهمین امام اهلاس

گونـه گری دوازده برای ورود به بحث، در ابتدا مفهوم سنی ای  امامی تبیـین شـده و سـپع بـه 
ــان اهل ــی مبحــث مهــدویت در می ــده و در ادامــه  کل گردی یادشــده در میــان مســئلۀ ســنت مطــره 

 ی بررسی خواهد شد.امام سنیان دوازده

 امامی گری دوازده مفهوم سنی

که مفهوم سنی دوازده از آن ای در ادبیـات مـذاهب اسـالمی بـه شـمار  امـامی مفهـوم تـازه جایی 
گیـرد، بایـد ۀ هـا دربـار که دیـدگاه آن نآاز  پیشرود،  می مهـدی موعـود مـورد تبیـین و بررسـی قـرار 

گــردد تــا تعریفــی از ســنیان دوازده تصــور روشــنی از ایــن جریــان در اهــن ایجــاد شــود.  امــامی ارائــه 
گویــا نمســت گری دوازده عشــری یــا همــان ســنی تســنن ادنی کــه  ن بــار مــال یامــامی، مفهــومی اســت 

کـاربردی طعنــه _ کــه مواضــعی ضـد صــوفیانه دارد_ ق( 1098)م یمحمـد طــاهر قمـ ۀ آمیز دربــار در 
کـار بـرده اسـت )جعفریـان، یو صوفیسران متش های  (. ایـن مفهـوم در سـال66: 1387ه آن را به 

تاریخ تویع در ایةران اص آآةاص ۀ نویسان معاصر استفاده شده است. نویسند اخیر نیز توسط برخی تاریخ
جا و  در آن _ امامی را در صفحاتی چند از ادر خود جای داده که بحث از سنیان دوازده_  تا قرن د  

که وی  او برمیۀ ائه نداده است. اما از نگاشتنیز دیگر آدار خود تعری  مشمصی از این افراد ار آید 
که در عین سنی چنین عنوانی میۀ کسانی را برازند گرایش شدید به اهل داند  به  بیت بودن، 
(. امـا نگارنــده در 732-728 ،2ج :1375جعفریــان،  نـک:داشـته باشــند ) ویـژه دوازده امــام

کسی ا« امامی سنی دوازده»تر،  ای تنگ دایره که هم طالق میرا بر  زمان با اعتقاد بـه خلفـای  کند 
بـه  شـیعهۀ گانـ گری، با خطاب نمودن تمام امامـان دوازده سنت و ماهیت سنی اهلۀ گان سه

گونه گاهی عصمت برای آنان باشد. عنوان امام، معتقد به   ای از امامت و 

 سنت مهدویت از نگاه اهل
گزیر بایــد بــه دیــدگاه عامــ هبــرای ورود بــه بحــث مهــدویت از دیــدگاه ســنیان دوازد ۀ امــامی، نــا

کـه روایـات  . نگاه یادشده بیشتر برگرفتـه از مجـامو حـدییی اهلکردسنیان نیز اشاره  سـنت اسـت 
چــه از مجمـوی احادیـث مهــدی در میـان آدــار  فراوانـی در مسـائل ممتلــ  مهـدویت در بـر دارد. آن

که بسیاری از آن رونـد، برداشـت  سـن بـه شـمار میاحادیث صـحیر و حۀ ها در زمر حدییی سنیان 
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هشژپو مهدیاه وی

کـه پـع از  بیت رسول خدا شود، اعتقاد ایشان به ظهور فردی از اهل می در آخرالزمـان اسـت 
کـرد )بـرای نمونـه  گیری ظلم در جهان، منادی عدالت بوده و قطعا  روزی ظهـور خواهـد  : نـکفرا

؛ طبرانـی، 17: 3ج :تـا حنبـل، بی ؛ ابن238 ،15ج :1414حبان،  ؛ ابن174 ،4ج :تا بیسجستانی، 
 (.136-133 ،10ج :1404

کرده که چرا روایات مهدی در صحیحین نیامده است  در پاسخ بایـد  برخی چنین اشکال  اند 
که به ااعان بسیاری از بزرگان اهل کتـاب نبـوده و هـر  گفت  سنت، احادیث معتبر تنها در این دو 

گردیده، ضع  ندارد، بلک آن ه روایات صحیر و معتبـر فراوانـی در چه در دیگر مجامو روایی نقل 
کتاب کتـب از صـحاح شـش دیگر  مسةند ا ةن گانه، مسـانیدی چـون  های روایی سنیان مانند دیگر 

کتابثنبةة  کم  هــای صــحیر افــرادی چــون ابــن حبــان و ... یافــت می ،  شــود. از ســوی دیگــر، حــا
کــه بــر مبنــای بمــاری و مســلم صــحیر هســتند را در  لمسةةتدرع علةةل انیشــابوری روایــات فراوانــی 

که آن دو بدان اشاره نکرده ال  ی ین اند. بنابراین، عدم نقل در صحیحین دلیـل بـر  جای داده 
ســنت تــا جــایی  سـنت نیســت. شــهرت روایــات مهـدی در میــان اهل عـدم صــحت روایــت نــزد اهل

که شاره   دارد: آن اظهار میۀ بدان اعترا  داشته و دربار سنن ترمذیاست 
 قیفا ام میفان میفت  افة مت أه  ا  الم یلع ما اَیلصیفار أنیفه   بیفد  نام یخ ایللم أن اه  ور  

... ک قیفیفهللج   ییفیفای باه یفیفدیه یفیفا امعیفیفد  ... ک یت ک ذد امیفدییفیفؤذت  یفیفظ یفور رجیفیف  میفیفت أهیفیف  امیئ
م ک  ک  یفت ماجیفة ک امیئیف ار ک اریفا  مجایلة مت اَ ة میفمتم أ یفو  اک  ک امتامیفا  ث اه دیأحا 

 (401 ،6ج :تا )مبارکفوری، بی . ندکها  ی مجایلة مت امصحابةاهوعع ک أ ععیک أ و  ام یئاای

که اهل با این توصی ، می گفت  مهـدویت ااعـان داشـته و آن را یکـی از مسئلۀ سنت به  توان 
سنت در ظهور مهدی در آخر الزمان با شـیعیان  داند. بدین ترتیب، اهل امور حتمی آخرالزمان می

کجا اینه مسئلاتفاق دارند، اما  : نـکها قائل به مهدی نوعی بوده )برای نمونـه  ه بیشتر آنست 
(، ولــی شــیعیان مهــدی شمصــی را بــاور دارنــد 39: 1428حجــر،  ؛ ابــن312 ،5ج :1409تفتــازانی، 

(. بــه عبــارت دیگــر، ســنیان 250: 1411؛ طوســی، 24: 1411: شــری  مرتضــی، نــک)بــرای نمونــه 
کنونی  به را  نمایند، اما شیعیان مصـداق مهـدی داق میبرای مهدی تعیین مص کمترویژه در دوران 

اند  عقیده سنت بر این نین عدۀ فراوانی از اهلهمچدانند.  گانۀ خود می آخرین امام از امامان دوازده
 :1409تفتـازانی،  :نککه مهدی هنوز به دنیا نیامده و در آخر الزمان متولد خواهد شد )برای نمونه 

که 652 :1379؛ میبدی یزدی، 189: 1425دی، ؛ زرن288: 1362؛ سمنانی، 312 ،5ج (، در حالی 
کـه امـام مهـدی ، امـام یـازدهم یعسـکر فرزنـد امـام حسـن شیعیان اعتقادشان بر این است 



دی
  مه

اما
از  

دید
سلن  

گلا  
زد 

 دوا
یا 

 
می

اما
     

                

 

 

123 
 
 

کبرای خود به  که خداوند به ایشان طول عمر عنایت فرموده و ایشان استشیعیان  کنون در غیبت  ا
 کند.داد  را پر از عدل و برد تا در زمان موعود ظهور نموده، جهان سر می
کـه بزرگــان اهلۀ نکتـ کتاب دیگــر آن  گذشــته از آدـار غیــر مسـتقل فــراوان در ضـمن  هــای  سـنت 

که از جملـ مستقل را نیز به موضوی مهدی موعود اختصاص داده یممتل  خود، آدار هـا  آنۀ اند 
 ر فل ع مات المدةدی الق ل المختق(، 911، ادر سیوطی )العرر ال ردی فل اخبار المددیتوان به  می

ــن حجــر مکــی )المنترةةر ــر اب ــاری الموةةرب الةة ردی فةةل مةةذ ب المدةةدیق(، 974، اد ــی ق ــر مــال عل ، اد
 .کردق( و ... اشاره 1033، ادر ابن یوس  حنبلی )ف ائد الفکر فل ظد ر المددی المنتررق(، 1014)

 مهدویت از نگاه سنیان دوازده امامی
که تمام سنیان دوازجمله از  از  بیـت امامی به تبـو پـذیرش امامـت امامـان اهل دهمباحیی 

گفته انــد، بحــث از حضــرت حجــت بــن الحســن بــه عنــوان امــام دوازدهــم از امامــان  آن ســمن 
سنت با وجود اعتقـاد بـه امامـت ایشـان، بـا یکـدیگر  است. نگاه این طی  از اهل گانه دوازده
گون هم و  کلی در مورد حضرت امام مهـدیۀ سان نبوده و در وجوهی از آن اختال  دارند. به 

 امامی وجود دارد:  مهدی آخر الزمان بودنر حضرت، دو دیدگاه در میان سنیان دوازده
کــه مهــدی معرفی شــده در روایــات اســالمی و موعــود آخــر الزمــان همــان  گروهــی بــر ایــن باورنــد 

 است؛ حضرت حجت بن الحسن

ر از ایشــان بــوده، امــا ایــن امــر از دوم اعتقــاد دارنــد، مهــدی موعــود شــمم دیگــری غیــۀ دســت
امامــان ۀ نکاســته و باعــث خــروج حضــرت از جرگــ بزرگــواری و عظمــت مقــام حضــرت حجــت

 شود. نمی گانه دوازده
گروه یادشده دربار حضرت دوازدهمین امام شیعیان و پذیرش ۀ در ادامه به بررسی دیدگاه دو 

 ایشان به عنوان موعود آخرالزمان پرداخته خواهد شد.
 روه نخستگ

 ق(652کمال الدین ابن طلحه شافعی ). 1
کمال سـنت شـافعی  الـدین محمـد بـن طلحـه نصـیبی شـافعی از بزرگـان و فقهـای اهل ابوسالم 

کسانی به شمار می که تفکـر سـنی مذهب در قرن هفتم و از نمستین  گریر آمیمتـه بـا اعتقـاد  رود 
کتاب کنند. وی در آخرین فص را نمایندگی می به دوازده امام با اعتقاد به  مأالب السؤولل از 

جمو بودن تمامی صفات و دالالت مصلر آخر الزمـان در امـام دوازدهـم، مهـدی موعـود را همـان 
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هشژپو مهدیاه وی

سـنت ماننـد ابـوداوود،  دانسته و برای ادبات این امر از بزرگـان اهل یعسکرفرزند امام حسن 
هـا را صـحیر و صـریر  مجمـوی آنترمذی، مسلم، بماری، دعلبی و دیگران روایاتی نقل نموده و 

کـه مهـدی از فرزنـدان فاطمـه در این امر می بیـت اوسـت و  ، از عتـرت و اهل، پیـامبردانـد 
طلحــه،  ها تنهــا بــا اوصــا  و مشمصــات امــام دوازدهــم شــیعیان مطابقــت دارد )ابــن ایــن نشــانه
کمال الدین در ادر دیگرش 312-314: 1419 ای الهـی از  لیفـهآخرالزمـان نیـز مهـدی را خ درباره(. 

که برای عدالت معرفی می نسل فاطمه کـرد ) نماید  ، همـوگستری در آخرالزمان خروج خواهـد 
که حضرت حجت73: 1425 را ملقب به مهدی، حجت، خل  صالر و منتظـر  (. ابن طلحه 
کـرده و خـود بـه  (، سؤال311: 1419، هموداند ) می هایی نیـز از جانـب ممالفـان مهـدویت مطـره 

ـــان پاســـخ مییکایـــک  ـــه، در توجیـــه مـــدت طـــوالنی عمـــر حضـــرت  شـــبهات آن ـــرای نمون دهـــد. ب
ـــدرت حق اســـتدالل ـــرده، و آن را لطـــ  الهـــی و نشـــان از ق ک ـــدی  هایی  تعـــالی دانســـته و امـــر بعی
گردیـده اســت  شـمارد؛ زیـرا شـامل افــراد دیگـری چـون حضــرت نـوح، عیسـی و خضــر نمی هـم 
 (.320-319: همو)

ــا ایــن توصــی ، نمســتین شــم کــه تمــام صــفات ب گــروه اول ابــن طلحــه شــافعی اســت  م از 
حضـرت  دربـارهبیند و نوی بـاور او  مهدی و مصلر آخرالزمان را در امام دوازدهم شیعیان جمو می
 نشان از پذیرش غیبت ایشان و اعتقاد به مهدی شمصی دارد.

 ق(657شرف الدین موصلی شافعی ). 2
ــن شــجای الــدین محمــد موصــلی  ــدین عمــر ب ــاب مناقــب شــر  ال کتــاب خــود در ب شــافعی در 

پــردازد. وی بــه  می گانــه های مســتقلی را بــه هــر یــک از امامــان دوازده ، فصــلبیــت اهل
گونه کـه تشـمیم مـذهب نویسـنده از یـک شـیعه بسـیار  ای می هنگام توصی  امامان به  نگـارد 

کـه ایـن فصـ رو چنـین آغـاز می نماید. فصل مربو  به نوشتار پـیش دشوار می امـام ۀ ل دربـارگـردد 
ی فرزند امام علی الهـادی فرزنـد امـام محمـد الجـواد فرزنـد عسکرمحمد منتظر فرزند امام حسن 

ــد امــام علــی زیــن  ــر الصــادق فرزنــد امــام محمــد البــاقر فرزن امــام موســی الکــاظم فرزنــد امــام جعف
مـام اسـت. او حضـرت را ا طالـب العابدین فرزند امام حسـین الشـهید فرزنـد امـام علـی بـن ابی

کنــد.  دوازدهــم دانســته و القــاب ایشــان را حجــت، منتظــر، قــائم و مهــدی خلــ  صــالر شــمار می
ــاد و حجــت اولیــاد، امــام  ــردی امــین، دارای مکنــت از خانــدان انبی همچنــین خــاتم امامــان را ف

کیزهۀ مؤمنین و ادام که باوقارتر، پا کیزگان  تر، زیباتر و خوشبوتر از او دیـده نشـده اسـت، معرفـی  پا
 (.159-157: 1424کند )موصلی،  می
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روایـت  موصلی شافعی روایاتی در ت یید موعود بودن و مصـداق مهـدی از امامـان معصـوم
کــاظم از غیبـت مهــدی سـمن بــه میـان آورده و بــه  کـرده اسـت. در یکــی از ایـن روایــات، امـام 

کـه می  هفـتمفرمایـد: او پنجمـین نفـر از فرزنـدان امـام  پرسـد عالمـت او چیسـت، می شمصی 
 (.160-159: همواست )

کـه می وی در جای دیگری ااعان می که خبـر وفـات ایشـان بـه او نرسـیده  از   توانـد نشـان کند 
از سوی این عالم شافعی قرن هفتم داشته باشد  یعسکراعتقاد به غیبت فرزند امام حسن 

 (.163: همو)
 ق(730ابراهیم بن محمد حموی جوینی شافعی ). 3

کتاب مشهورش ابراهیم جوینی خ ، روایـاتی بیـت ل اهلیدر فضـا فرائد السمأینراسانی در 
کــرده  گانــه مبنــی بــر حســینی بــودن مهــدی و دوازدهمــین نفــر بــودن از امامــان دوازده را نقــل 

که حضرت رسول، امام علـی،  گزارش می است. وی نمست از ابن عباس از رسول خدا کند 
 اند: پاک و معصوم ینامام حسن، امام حسین و نه فرزند امام حس
 ک فیعة مت کمیفد یخ ک اریت ک اری  و ا أنا ک یلعیه ک  لم  مسعت ر و  ا  عع ا  یلل

 (313 ،2ج :1398)حموی جوینی،  . م ّههلل ن معصومونیخ اری

او دو روایت دیگر مبنی بر تعداد امامان و تعیین مصادیق ایشان و مهدی آورده است. پیـامبر 
کرم  فرماید: این روایات می در یکی از ا

لق بعد اک ک أکع  ن قلساک .  ک  قاهم کمد ییل ام أکمم أق      ک حجج ا  یلع ارخ
 ّ  ؟ قیفا ا اه یفدس ا َفیفت کمیفد یفطامیف . ق  یفت أی ؟ قیفا ا یلیفّع سا ر و  ا  ک مت أقوی ا  ق
 (312 همو:) .اا ملئت جورا ک ظلاا لیها قی ا ک یلد  ل  اما

کــرده اســت نیــز امامــان پــع از خــود را دوازده نفــر حضــرت در حــدیث  کــه جــوینی نقــل  دومــی 
 داند: ها را مهدی می معرفی نموده و مصادیقشان را مشمم فرموده و آخرین آن

ا نیفا یل یفا أّکمیفم   بعیفد اک م ک  ن أکعیف یخ د اموعیّ طام     ت أی  ک یلّع یخ د اها لیّ أنا  
 (313: همو) . طام م ک  قاهم ام امئ  ت أی یلّع 

کـه بـر طبـق آن مهـدی هم  نقل می جوینی در ادامه، سمن دیگری از رسول خدا نـام  کند 
کـرد  حضرت و از فرزندان امام حسین بـوده و قبـل از روز قیامـت بـه طـور قطعـی ظهـور خواهـد 

 (.326-325: همو)
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هشژپو مهدیاه وی

ــا توجــه بــه عــدم ورود اشــکال از جانــب او نســبت بــه روایــات نقــل شــده، می  ن تــوا بنــابراین، ب
کـــه مهـــدی را همـــان امـــام دوازدهـــم از امامـــان دوازده گـــروه نمســـت دانســـت  ـــه  او را هـــم از  گان

 دانند. می بیت اهل
 ق(855علی بن محمد بن صباغ مالکی مکی ). 4

گویـا بـه مهـدی شمصـی بـاور داشـته و  ابن صباغ مالکی، سنی دوازده کـه  امامی دیگری اسـت 
ــن الحســن ــد )ابــن می آن را حضــرت حجــت ب (. او در ابتــدا زنــدگانی 283: 1409صــباغ،  دان
کتاب حضرت را به نقل از شیخ مفید سـنت  های معتبـر اهل گزارش نموده و سپع روایاتی را از 

کــه مــی مهــدی موعــود بیــان می دربــاره کــه بــا نگــاهی بــه نــوی روایــاتی  آورد، بــه طــور ضــمنی  کنــد 
گمانه می کـه وی مهـدی آخرالزمـان را فـاط توان چنین  کـرد  می و حسـینی دانسـته و منتظـر را زنی 

بـاره، مهـدی موعـود بـودن ایشـان  شمارد. تنها سـمن صـریر او در ایـن امام دوازدهم شیعیان می
 (.293: هموبنا به قول برخی از اهل ادر است )

تـوان عقیـده بـه  که از روایات منقوله از سوی ابن صـباغ و دیگـر سـمنانش نمی دیگر اینۀ نکت
حضرت فهمید. به هر روی، این عالم مالکی مذهب از آن دسته سنیان ۀ رغیبت یا رجعت را دربا

که مهدی موعود را بر دوازدهمین امام شیعه تطبیق می دوازده  کنند.  امامی است 
کاشفی حنفی). 5  ق(910کمال الدین حسین واعظ 

کتــاب معــرو  خــویش یعنــی  کاشــفی در   را  ، امــام مهــدیرو ةةه الوةةدداحمــال حســین واعــظ 
کاشـفی،  وازدهم و لقـب ایشـان را مهـدی، قـائم و منتظـر میامام د (. او 519: 1382دانـد )واعـظ 
کــه  نقــل می یعســکرموعــود آخرالزمــان بــودن ایشــان نیــز روایتــی از امــام حســن  دربــاره کنــد 

کـه هم ساله حضـرت در آن جانشـین خـود را فرزنـد سه کنیـ شـان  بـود،  رسـول خـداۀ نـام و هـم 
(. بـا نقـل 520: همـودانـد ) گسـتر جهـان پـع از پرشـدن از ظلـم و جـور میمعرفی نمـوده و او را داد

گروه اول جای داد، اما نمی کاشفی شاید بتوان او را در  توان نظر وی در این باب را  این روایت از 
 به صراحت دریافت.

 ق(927فضل بن روزبهان خنجی حنفی ). 6
که بسیاری او را از کسانی است  سـنت  مشهورترین متعصبان اهل فضل بن روزبهان خنجی از 

ســتیز و متعصــبانه بــا  آورنــد. امــا وی بــه رغــم داشــتن رویکــردی صفوی ضــد شــیعیان بــه شــمار می
کتـابی بـه نـام  قائـل بـوده و در شـ ن آن بیت شیعه، احترام و ارادت فراوانی نسبت به اهل هـا 

ادـر ۀ روزبهـان مقدمـدارد. ابـن  در شـره صـلوات بـر چهـارده معصـوم وسیل  الخاد  إلةل المخةدو 
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درود  تا امـام مهـدی خود قبل از آغاز صلوات به زبان عربی، بر هر یک از چهارده معصوم
 نماید:  فرستاده و ارادتش را ادبات می
سـوز او چـراغ عـالم وجـود  ه نـور ظلمـتکـائنـات محمـد مصـطفی کد ی  ات بـر سـیو صلوات نام

آل بزرگوار و عترت نامدارش ... و بر  وجود قدسی نمود او اصل هستی هر موجود است؛ و بر
ه امام جهان و امان آخر الزمـان اسـت. صـلوات اهلل و سـالمه و کمحمد مهدى موعود منتظر 

 (56-55: 1375)خنجی،  .نیهم اجمعیاته علکاته و بریتح

ــرن دهــم باورهــای مــذاهب ممتلــ  را دربــار مصــداق مهــدی در میــان ۀ ایــن عــالم حنفــی ق
کــرده،  پــردازد. وی در جــواب منکــران  ســپع بــه بیــان صــحت و ســقم آنــان میمســلمانان نقــل 

کـه از نظــر عقلـی بنــا بـه نظــر طبیبــان  داشـتن عمــر طـوالنی بــرای یـک فــرد، چنـین پاســخ می دهــد 
کسـانی چــون خضـر و الیـاس نبــی بوده می کــه  تـوان چنـین عمــری داشـت. از نگـاه شــرعی نیـز  انـد 

 (.277-276: همودانند ) بیشتر متشرعین آن دو را زنده می
که می گر حضرت امامی غایب باشد، چگونه الطافش  خنجی در جواب دیدگاه افرادی  گویند ا

که آدـار او در مـوارد بسـیاری بـه مـردم می شود هم خاطرنشان می شامل حال مردم می رسـد و  کند 
هـا  ای نیـز بـرای ایـن مالقات گـردد. وی نمونـه هـا ظـاهر می به هنگام یاری به دوستان خود بر آن

کــه جریــان دیــدار اســماعیل هرقلــی بــا امــام زمــان اکــر می و شــفایافتن او شــاهد آن اســت  کنــد 
 (.294-290: همو)

کـرده و در آخـر از ۀ وی در بمش دیگری از ادرش دیدگاه خود دربار مهدی آخر الزمان را تنقیر 
 نویسد:  باب احتیا  نظر امامیه پذیرفته و می
ننـد بنـابر کم کـه بـر آن حکـى در آخـر زمـان واجـب اسـت ه وجود مهـدکو ممتار ما آن است 

اسـت و  ه از اوالد فاطمـهکنند کم که حکم و واجب است یردکاد یه کحه یث صحیاحاد
ن صـفات تمـامی در ینون اکن صفات تمامی در محمد است. اینون اکنام او محمد است، ا

ه او محمـد بـن کـ انـد م از مؤمنـان بـر آن رفتـهیاى عظـ فـهیمحمد بن الحسـن جمـو اسـت طا
ه به حد استفاضـه کتی یند تا به غاک ت مییار را روایات و اخبار بسیاکالحسن است، آدار و ح

چ یه مهدى موعود محمـد بـن الحسـن اسـت بـا هـکردن بدان کم کده است و حیو تواتر رس
دا یعت قدحی و خلعی پیام شرکم از احکچ حیاى از قواعد اسالم منافات ندارد و در ه قاعده
ث بـدان یه در حـدکـعدد دوازده امـام  زیرا؛ ه او باشدک آن استه اولی و انسب کند؛ بلک ینم

ه در کــشــود و آن مهــدى موعــود  وجــود محمــد بــن الحســن تمــام مــیه اشــارت واقــو شــده بــ
رد و عـالم از عـدل ماالمـال خواهـد کـه در آخر الزمـان ظهـور خواهـد کث بدان واقو شده یحد

گر محمد بن الحسن باش تر باشد و نظم دوازده امام بوجود   ید نسب او از همه شرساخت ا
افته باشد و یمال ک کن مسلیمل شده باشد و ادر امامت و خالفت هم در اکمهدى موعود م
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هشژپو مهدیاه وی

گـردد و فا دوازده امـام را همچــون دوازده  غمبـریده آن حضـرت پیـعـالم از عـدل او تـازه 
ا  در آن امـر موافقـت یبه حسب احتر ظاهر شود. پع یل خواهد بر آن تقدیاسرائ ب بنیینق

م مهـدى موعـود محمـد بـن الحسـن اسـت و او قـائم و منتظـر ییگـو م و مـیینـک ه مـییـبا امام
رد و عــالم را از عـدل و احســان ماالمـال خواهــد کـاسـت و چـون وعــده او برسـد ظهــور خواهـد 

گردانیساخت و جور و طغ رسد  صان مید و حاال آدار لط  او به خایان را از جهان دور خواهد 
ه مهـدى موعـود در آخـر کـم ییم و اعتقاد نماینکار یه اختکا  آن است یر احتی... به هر تقد

ــی محمــد الحســن  ــن االمــام اب ــو القاســم محمــد المهــدى اب زمــان حضــرت امــام معصــوم اب
 (279-278: همو) .هیرى است صلوات اهلل علکالعس

عبـارات او در بمــش مربــو  بــه امــام بـا عنایــت بــه صــلوات نمسـت او بــر امــام دوازدهــم و نیــز 
کــه خنجــی ایشــان را همــان موعــود آخرالزمــان می روشــن می بیــت دوازدهــم اهل دانــد.  شــود 

 گروه نمست به حساب آورد. ۀ بدین ترتیب، باید وی را در زمر
 ق(951الدین الری حنفی ) محیی. 7

کــه در ادــر منظــوم خــود  محیــی ب خلفــا و نیــز امامــان ، اشــعاری در بــافتةة ح ال ةةرمینالــدین الری 
خبر داده،  یعسکردارد، از باورش به مهدی موعود بودن فرزند امام حسن  گانه دوازده

 کند: ایشان را دادگستر جهان پع از ظلم و جور معرفی می
ـــو گ ـــاز چـــه  ـــی زویب گل  دیـــدم 1م چـــــو 

 
گـلـشـنـــــی آمــــد پد  گـــــل،   دیـــــآه چـــــه 

گـــــــمان ـهت او بــــــرده ز دلکــــــنـ   هـــــــا 
 

ـــــــر شـــــــد   ـــــــانپ  ازو دامـــــــن آخـــــــر زمـــ
 ه از حــق بــه نبــی بســته شــدکــرشـــته  

 
ـــــسله پـ  ــــاز بــــه آن سـل  ـوسـتـــــه شــــدیب

 دینـقطــــــه اول چــــــو بـــــه آخــــــر رســـــــ 
 

ـــــه نــهایار بــداکـــــ  ــــــت ب ــــــت یـ  دیشـــــکـ
ـــــادى د  ــــانیــــهـ ـــــدى آخــــر زم  ن مــهـ

 
 ــــــافته از وى امـــــــانیخـــــلق جـــــهان  

ـــــی    ز پـــــی ظلــــم و فســــادکــــگفــــت نـبـ
 

 نــــد از عـــــــدل و دادکـن پــــر یــــزم وى 
 نکـــــیر یقـاتــــــل دجــــــال بـــــه شـمـشــــــ 

 
ـــــا دم عـ   نیـســــــی، نفـــــــع او قـــــــریب

 (32: 1373)الری،                   
 ق(953محمد بن طولون دمشقی حنفی ). 8

 حضرت مهدیۀ شمع الدین محمد بن طولون دمشقی نیز هر چند سمن تفصیلی دربار
                                                        

که در بیت قبلی به ایشان اشاره می یعسکر. مقصود وی امام حسن 1 الری ۀ ند. این ابیـات بمشـی از سـرودک است 
 است. دوازده امامۀ دربار
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کتاب کنـون ادـری از آن در دسـت  المددی إلل ما ورد فل المدةدییعنی  هایش را به یکی از  گویـا ا کـه 
، مهــدی گانــه امامــان دوازده دربــارهای  نیســت، حوالــه داده، امــا در ادــر دیگــرش در ســروده

که در آینده ظهور خواهد نمود: می یعسکرموعود را همان فرزند امام حسن   داند 
ــــــــــر ی  رکو العســــــــــ  الحســــــــــن المطه 

 
ـــــــد المهـــــــ   ظهـــــــریســـــــو   ی  دمحم 

 (118تا:  طولون، بی )ابن         
گرچه محمد بن طولون دمشـقی سـمن از مهـدی موعـود را تفصـیل نبمشـیده، امـا  بنابراین، ا

گروه قرار می که او هم به مهدی شمصی اعتقاد داشته و در شمار نمستین   گیرد. روشن است 
 ق(1235عایشه درانی بارکزاهی حنفی ). 9

افغــانی قــرن ســیزدهم و از ۀ امــامی دیگــر بایــد بــه عایشــه درانــی، شــاعر ازدهاز میــان ســنیان دو
که در یکی از اشعار خود به غیبت امام عصر کرده و  صوفیان قادری مذهب اشاره نمود  اشاره 

 داند: حضرت را پنهان در زیر نقاب می
 سـتی اکه نــام او مــهـــد امــام دوازدهــم آن

 
ـــاه بــه ز  ـــهر و مـ ــیــچــو مـ  ســتا ـقاب پنهــانر نـ

 (73: 1386)درانی،                 
کـه وی بـه سـان شـیعیان امـامی بـه غیبـت امـام مهـدی از شعر او چنین برداشـت می  شـود 
گونـه بـاور داشـته اسـت. از ایـن رو، می مهـدی آخـر الزمـان بــودن ۀ ای غیرمسـتقیم عقیــد تــوان بـه 

کـه قبـول غیبـت حضـرت حیـات و ظهورشـان ۀ ، مسـتلزم ادامـایشان را بـه درانـی نسـبت داد؛ چـرا 
 پع از این غیبت نیز هست.

 ق(1294سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی ) .10
کــه اعتقــاد بــه مهــدویت امــام دوازدهــم شــیعیان دارد، ســلیمان بــن  دیگــر ســنی دوازده امــامی 

کـه موجـب شـده او در زمـرۀ ابراهیم قندوزی حنفی نقشبندی است. قرین ایـن افـراد قـرار ۀ مهمـی 
کتاب   ویژه امـام علـی ، بهبیت اهل فضایلۀ دربار ینا  ع الم دة لذوی القر ببگیرد، نگارش 

ــه حضــرت مهــدی کتــابش را ب ــاب از  ــرن ســیزدهم چنــدین ب  از ســوی اوســت. عــالم حنفــی ق
کرامــات و ادبــات  اختصــاص داده و در آن هــا بــه بیــان چگــونگی والدت، امامــت، خــوارق عــادت، 

کسانی مانند علی بن مهزیـار اهـوازی، ابیموعود بودن حضرت و نیز  عبـداهلل بـن صـالر و  معرفی 
کبـری در منـاطقی چـون مکـه و عـراق  که موفق به دیدار ایشـان در زمـان غیبـت  اسماعیل هرقلی 

تــوان  (. در ایـن ادـر از دو جهـت می336-301 ،3ج :1422پـردازد )قنـدوزی حنفــی،  اند، می شـده
دوازدهـم شـیعیان از جانـب قنـدوزی بـرد. وی از سـویی  پی به پذیرش مهدی موعود بودن امـام
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هشژپو مهدیاه وی

های مستقلی در ادرش را  کند و از سویی دیگر باب روایاتی در باب تعیین مصداق مهدی نقل می
کـه جـوینی و موفـق بـن  به معرفی موعود آخرالزمان اختصـاص می دهـد. بـرای نمونـه، او حـدییی 

کرده کـه  بـن قـیع از سـلمان فارسـی روایـت میانـد، از سـلیم  احمد خـوارزمی نیـز آن را نقـل  نمایـد 
گردیده است:  امامان در آن حجت خوانده شده و مهدی موعود در آن مشمم 

 یفو ا أنیفت یلمث فیفاحلم ک یه ک ی ّب  قدیهم ک هو ی یلع فوایخ فانا اری  قلت یلع امنیب
حجیفةم دم ک أنت  مام ا ت  مام أقو  مامم ک أنیفت حجیفة ا یفت حجیفة أقیفو  د أقو   د ا ت    

 (291 همو:) 1.أ و حجج فیعة فا ع م قا  م
ــــت نهمــــین حجــــت از نســــل امــــام حســــین ــــه عنــــوان قــــائم و قیام در ایــــن روای ۀ کننــــد ب

، یعنی همان مهدی آخرالزمـان معرفـی شـده اسـت. ایـن نمونـه، برگرفتـه از روایـاتی بیت اهل
که در تعیین مصداق مهدی به واسـط گردیـده، امـاۀ است  او بـاب هشـتاد و  قنـدوزی حنفـی نقـل 

که مهدی موعود، حضـرت حجـت  کتاب یادشده را نیز به ادبات این امر اختصاص داده  ششم از 
کسـانی چـون ابـن طلحـه شـافعی، حمـوی 347: همـواسـت ) بن الحسن العسـکری (. وی از 

گنجی شافعی و ... سمنانی نقل می که  جوینی، صالح الدین الصفدی، محمد بن یوس   نماید 
که مهدی آخر الزمان دوازدهمین امام شیعیان اسـت ) آنمضمون تمام  -347: همـوها آن است 

کالم صفدی چنین است:348 گزارش او از   (. به عنوان میال، 
  .  ک  قیفیفاهم اه یفیفد دنا یلیفیفع یل یفیفا میفیفت اَ یفیفةم أّکمیفیفم  یفیف اهویلیفیفو  هیفیفو ا میفیفام ام یفیفای   ّن اه یفیفد

 (347: همو)
کـه مهــدی موعــود را حضــرت بـدین ترتیــب، نــام ایـن عــار  نقشــبندی را نیــ کســانی  ز بایـد بــه 

 دانند، افزود. می حجت
 محمد طاهر القادری. 11

که از مهم محمد طاهر القادری، اندیشمند بریلوی اهل کستانی معاصر  ترین سـنیان  سنت و پا
کنونی به شمار می دوازده ب در بـا الق ل المعتبر فل اما  المنترررود، در ادر مستقل خود  امامی دوران 

بمش( والیت  را خاتم )پایان را فاتر )آغازگر( و امام مهدی ، امام علیحضرت مهدی
                                                        

کـرده اسـت. او حـدیث دیگـری هـم در ایـن بـاره 568. این روایت را ابوالمؤید موفق بن احمد خوارزمی حنفی )1 ق( نقـل 
که حا کـه  بوده و این امر نشـان می وی اسامی دوازده امامنقل نموده  گونـه روایـات  کـه از قـرن ششـم، ایـن  دهـد 
 ،3ج :1422قنـدوزی حنفـی، )نـک: شـده اسـت.  در آن آمـده، در میـان حنفیـان نقـل می گانـه نام امامـان دوازده

291-292) 
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داند )قادری،  علی اإلطالق خداوند و آخرین خلفا میۀ کند. او در ادامه حضرت را خلیف معرفی می
: همـوو امـام بـر حـق دانسـته ) (. قادری مهدی موعود را از فرزندان حضرت فاطمه35: 2007
کرد )(، معت19 (. از 30: هموقد است، در زمان ظهور وی تمام اولیاد و ابدال با وی بیعت خواهند 

کرده، اعتقاد او مبنـی بـر غیبـت امـام  کتاب مزبور نقل  که وی در  روند چینش و محتوای روایاتی 
که قادری از این امر سمنی به میـان نیـاورده اسـت، امـا یـاد  شود. با این برداشت نمی مهدی
کـه مقصـود او از موعـود، همـان  نشـان می« امـام محمـد مهـدی»موعود با نـام  نمودن از دهـد 

 (.17: همواست ) یعسکرامام دوازدهم، فرزند امام 
 گروه دوم

 ق(736عالء الدوله سمنانی شافعی). 1
ــ گــروه دوم، رکــن الــدین احمــد بــن محمــد بیابــانکی، معــرو  بــه عالدالدول ۀ نمســتین فــرد از 

هشــتم هجــری اســت. وی معتقــد اســت لزومــی نــدارد ۀ زرگ اســالمی در ســدســمنانی از عارفــان بــ
گر امامی بیاید، باید از فرزنـدان امـام حسـین باشـد )سـمنانی،  وجود امام همیشگی باشد، اما ا

سـمن  کتاب جفر و جـامو امیرالمـؤمنین علـیۀ (. پیر بیابانکی به مناسبتی دربار223: 1366
کـه هـر زمـان  انبیـا ودیعـه و پنهـان می گفته و آن را به همراه چنـد چیـز از دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت 

ــه او خواهــد رســید ) ــین  جــا این(. ســمنانی در همــومهــدی ظهــور نمایــد، ب مصــداق مهــدی را تعی
کلی، وی را فردی از نسل حضرت فاطمه نمی دانسـته،  و امـام حسـین کند، اما در نگاهی 

ک که او در آخر الزمان ظهور خواهد   (.288: 1362، همورد )معتقد است 
کبرویــه در قــرن هشــتم امــام دوازدهــم شــیعیان ، را از امامــان اهــل بیــت عــار  بــزرگ 

کامـــل  صـــلبی، قلبـــی و حقـــی ۀ از نظـــر نطفـــ ترین وارر رســـول خـــدا فـــردی بســـیار وارســـته و 
 کند: معرفی می

و بــاقر و الســالم[ را یعنــی حســن و حســین و زیــن العابــدین  بیــت ]علیهم اهلۀ ]هــر[ ده از ائمــ
کاظم و رضا و نقی و تقی و عسکری زکی از این هر سه نطفه نصیبی وافر بـود،  صادق و 

علیـه _ تمام بود و مهـدی را ۀ قلبی و حقی بهرۀ از نطف _ مالسال علیه_ و امیرالمؤمنین علی را 
کمـل و حظـی َوفـر مـن حیـث  _ سالم اهلل و سالم جده خاتم النبیین از هر سه نطفه نصیبی َ

 (320: 1369، همو) .عتدال ال غالبا  و ال مغلوبا  خواهد بوداإل

ـــا در اندیشـــ گوی ـــا وجـــود ایـــن،  ـــن ۀ ب ـــه، مهـــدی موعـــود شمصـــی غیـــر از حجـــت ب عـــالد الدول
کـه محمـد بـن حسـن  اسـت؛ زیـرا او چنـین می الحسن بـه دنیـا آمـده، از  یعسـکرپنـدارد 
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هشژپو مهدیاه وی

کـه بـه م قطبیـت رسـیده و نـوزده ۀ رتبـچشم مردم پنهان شده و پـع از چنـدی چنـان عمـر یافتـه 
ــا رفتــه و همان گردیــده اســت.  ســال در ایــن مقــام بــوده اســت؛ ســپع در مدینــه از دنی جــا دفــن 

کــه حضـرت بــه صـورت پنهــانی بــه  متـذکر می جــا آننـین در همچ کــه روافـض بــر ایـن باورنــد  شــود 
ن سمن (. البته مستند ای532: 1362، همو؛ 217و  77: 1371، همودهد ) حیات خود ادامه می

کــه وی امــام  کــه حضــرت در مدینــه وفــات یافتــه، مشــمم نیســت، امــا ظــاهر آن اســت  ســمنانی 
را مهــدی و موعــود آخــر الزمــان بــه شــمار نیــاورده و او را شــمم دیگــری از  دوازدهــم شــیعیان

کرد.  می بیت نسل اهل که به یقین قبل از برپایی قیامت ظهور خواهد   داند 
 ق(750فعی )حمداهلل مستوفی قزوینی شا. 2

بکــر مســتوفی قزوینــی، از مورخــان، عالمــان و شــاعران شــافعی مــذهب قــرن  حمــد اهلل بــن ابی
کــه تردیـــدی در  امــامی مهــم در ایــن ســده بــه شــمار مــی هشــتم یکــی از ســنیان دوازده رود. وی 

کتـاب مشــهور تـاریمی سـنی تةةاریخ اش یعنـی  بودنش نیسـت، در ابتــدای فصـل سـوم از بــاب سـوم 
خوانــده، خالفـت را تنهــا « حجــت خداونـد بــر مـردم»و « معصـوم»را  گانــه دوازدهامامـان  گالیةده

کنـد. او در آغـازین جمـالت  حق ایشان شمرده و در واقو دیگران را غاصـب خالفتشـان معرفـی می
 نگارد: خود در این باب می

ه کـ_ ن یهم اجمعـیرضـوان اهلل علـ_ ن یر تمامی ائمـه معصـومکوم در ایوم از باب سیفصل س
ن تـا رمضـان یجة الحق علی الملق بودند، مدت اقامتشان از رابـو صـفر سـنه تسـو و اربعـح

گـر چـه خالفـت ین دوین و م تیسنه اربو و ست ست و پانزده سال و هفت ماه. ائمه معصـوم ا
جـاز یل ایاى بر سـب شان، شمهیرا از احوال ا کشان بودند، تبر  یردند، اما چون مستحق، اکن
 (201: 1387ی، )مستوف .رود راد مییا

و « امـــــام دوازدهـــــم» از دیـــــدگاه مســـــتوفی، حضـــــرت حجـــــت بـــــن الحســـــن العســـــکری
آورد.  اسـت، امــا لزومـا  ایشــان را موعـود آخرالزمــان بـه حســاب نمــی «بمش معصــومین پایـان»

ـــول را از شـــیعیان امامیـــه، اســـماعیلیان،  وی در مـــورد مصـــداق تعیینـــیر مهـــدی موعـــود چهـــار ق
گروهــی دیگــر ن اهل هــا را نگرفتــه و تنهــا خداونــد را  یــک از آن کنــد، امــا جانــب هیچ قــل میســنت و 

ــد )مســتوفی،  عــالم بــه ایــن امــر می (. بنــابراین، 217 ،3ج :1384، همــو؛ 207-206: 1387دان
ــان امــام  ــه در ظــاهر تطــابق یقینــی می ک کســانی قــرار داد  ــد در شــمار  حمــداهلل مســتوفی را نیــز بای

 قائل نیست.با مهدی موعود  بیت دوازدهم اهل
 ق(750جمال الدین محمد بن یوسف زرندی حنفی ). 3

جمال الدین محمد بن یوس  زرندی حنفی، از عالمان و فقیهان قرن هشتم در مدینه هم از 



دی
  مه

اما
از  

دید
سلن  

گلا  
زد 

 دوا
یا 

 
می

اما
     

                

 

 

133 
 
 

که حضرت را موعود آخـر الزمـان نمی دانـد. وی ادـری مسـتقل در شـره حـال امامـان  کسانی است 
دارد. ایـن عـالم حنفـی در    فضة  آل الرسة ل و البتة لمعةارج ال رة ل إلةل معرفةبـه نـام  گانه دوازده

کرامـات مشـهوره»و « االمام الیـانی عشـر»را  کتاب یادشده، امام دوازدهم خوانـده و « صـاحب 
ــدی،  دارای علــم، تقــوا و وارر امامــان پیشــین در محاســن ممتلــ  می ــد )زرن (. 183: 1425دان

اعتقـاد  حضرت حجـت بـن الحسـنۀ ارزرندی بدون اکر هیچ یک از منابو معتبر تاریمی درب
که غیبت ایشان در سال  وی در ادامـه  (.185: هموسالگی بوده است ) 36ق و در سن 296دارد 

کــه اساســا  منکــر وجــود فرزنــد امــام حســن  کســانی را  کــرده و  یعســکرقــول  هســتند تقویــت 
(. او دیـدگاه 186: همـودانـد ) های مبنی بر امامت ایشان را دارای تنـاقض و اضـطراب می گزارش

های امامان مانند داشـتن معجـزه و خـرق عـادت امـام و نیـز ادعـای امامـت از  ویژگیۀ شیعه دربار
کسـی او  سوی امام را مطره نموده و معتقد است هیچ معجزه و خرق عادتی از ایشان سـر نـزده و 

ــه می یــن (. ا185: همــوتوانــد امــام آخرالزمــان باشــد  ) را ندیــده اســت، پــع چنــین فــردی چگون
امامیه را به عنوان قول خال  آورده است، اما در ۀ اندیشمند سنی قرن هشتم در ادامه قول شیع
کـرد، او  نهایت نظر جمهور مسلمین را چنین بیان می که مهـدی در آخرالزمـان ظهـور خواهـد  دارد 

کســی غیــر از محمـد بــن الحسـن کـه بنــابر روایـات بایــد نــام  فـاطمی نســب بـوده و  اســت؛ چــرا 
امــام  دربــارهکــه  1بــوده و در مدینــه بــه دنیــا آمــده باشــد، نــام رســول خــدا و پــدرش همموعــود 

 (.189: هموچنین نیست ) دوازدهم شیعیان
کـه در هیچۀ دربار گفـت  یـک از منـابو شـیعی، غیبـت امـام  نکات اکر شده از سوی زرندی باید 
ــا اطــالی نــاقم خــود قائــل دیگــ296بــه ســال  زمــان ــر نشــده و نگارنــده ب ری بــرای آن ق اک
کـه نـه تنهــا بنـا بـر منــابو شـیعه ایشـان امامــت  نمی شناسـد. در بـاب مطلــب دوم نیـز بایـد دانســت 

کیســ خــادم امــام ۀ خــویش را بــا نمــازگزاردن بــر بــدن پــدر بزرگــوارش و نیــز خبــر دادن از محتویــات 
(، بلکه جدای از منابو روایی و 476-475 ،2ج :1395ابراز داشته )صدوق،  یعسکرحسن 
(، 406-405: 1379امـــامی دیگـــر ماننـــد جـــامی ) ای از ســـنیان دوازده تقـــادی شـــیعیان، عـــدهاع

کرامــات، خـــرق 107-102 ،2ج :1380( و خوانـــدمیر )294-290: 1375خنجــی ) ( بــرای ایشـــان 
 اند. عادات و معجزاتی را هرچند از منابو شیعی نقل نموده

ــد از افــرادی بــه شــمار آو ــدین ترتیــب، زرنــدی حنفــی را بای ــه میــان شمصــیت حضــرت ب ک رد 
                                                        

کتاب1 که در  گویا این روایات  زیدیه، به خصوص حسن بن عبداهلل، پـدر  های امیال نعیم بن حماد آمده، از مجهوالت . 
که مورد انکار امام صادق گرفته است. محمد نفع زکیه است   قرار 
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هشژپو مهدیاه وی

 شوند. و مهدی موعود در آخرالزمان تفکیک قائل می حجت
 ق(822خواجه محمد پارسا حنفی نقشبندی). 4

تـرین  ، از بزرگ«پارسـا»خواجه محمد بن محمد حافظی بمـاری حنفـی نقشـبندی، ملقـب بـه 
کسانی که سـنی  عالمان نقشبندیه پع از خواجه بهادالدین نقشبند بمارایی است. وی از  است 

کنار آن امامان دوازده را به عنوان امام پذیرفته اسـت.  شیعهۀ گان بودنش دابت بوده، اما در 
کتــاب او در ایــن بــاره  مهم در بــاب مســائل تصــو ، معجــزات  ف ةة  الخأةةاب ل رةة  انثبةةابتـرین 

کـرم کرامـات اولیـاد و ... پیـامبر ا ر ، مــا را دبیـت کـه بمـش مربـو  بـه خلفـا و اهل اسـت، 
 رساند.  امامی یاری می نمایاندن او به عنوان یک سنی دوازده

ــان ســمن از امامــان اهلۀ خواجــ ــر یادشــده در پای ــاتی را دربــاربیــت پارســا در اد آخــر ۀ ، روای
کـرده و در ضـمن آن بـه احادیـث شـیعه نیـز اشـاره نمـوده اسـت. نکتـه  الزمان و ظهـور موعـود نقـل 

که وی در این بمش به  ایشان همان مهدی موعود است، ااعان نکرده و  که یناقابل ت مل آن 
دانسـته، و در جـایی  گانـه حضرت را بنا بر قول شیعه، مهدی و آخرین امـام از امامـان دوازده

_ اْلئمة بعدی  دناعشر، َولهم َنت یا علی و آخرهم المهدی الـذی یفـتر اهلل »دیگر روایاتی چون 
 شـیخ صـدوقۀ به واسط را از حضرت رسول« هاعلی یدیه مشارق اْلر، و مغارب _ سبحانه
های دیگر و در بیان احـوال اقطـاب، بـاز هـم  (. البته او در بمش620: 1381کند )پارسا،  نقل می

گفتــه )پارســا،  کــالم عــالد 608-602: 1381از مهــدی و عالئــم آخرالزمــان ســمن  ( و بــا اســتناد بــه 
کسـانی چـون گانه را بـه عنـوان ق الدوله سمنانی، امامان دوازده طـب صـوفیه پذیرفتـه و بـه سـان 

که حضرت مهدی ۀ پـع از غیبـت، در جرگـ عالدالدوله سمنانی و خواندمیر، بر این باور است 
 (.601: هموابدال وارد شده است )

کنــد خواجــه محمــد پارســا حضــرت  کــه بمواهــد بــه صــراحت دابــت  بــا ایــن توصــی ، مطلبــی 
 شود. یافت نمی یادشدهفته است، در ادر را به عنوان موعود آخر الزمان پذیر مهدی

 ق(898نور الدین عبدالرحمن جامی حنفی نقشبندی ). 5
رغـم  نقشبندی حنفی مذهب در قـرن نهـم بـهۀ عبدالرحمن جامی، عالم، شاعر و عار  پرآواز

کردن حســاب آن )جــامی،  بیــت هــا از دوازده امــام اهل تعصــبش نســبت بــه شــیعیان و جــدا
را بــه عنــوان امــام پذیرفتــه و  (، معصــومین157-155: 1383زی، ؛ نظــامی بــاخر49: 1368

تـوان در  گـردد. بـارزترین شـواهد ایـن امـر را می بدین جهت، از سنیان دوازده امامی محسـوب می
د. کـردارد، نظـاره  نبوت پیـامبر اسـالمۀ که اختصاص به شواهد ت ییدکنند ش ا د النب ةکتاب 
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 ، این رویه را تا امام عصـربیت ندن هر یک امامان اهلخوا« امام»جامی در ادر یادشده با 
کرامات و خوارق عادات ایشان را بسیار دانسته و از هم کنـد.  آنان بـه نیکـی یـاد میۀ ادامه داده، 

 نویسد:  می او در اکر امام مهدی
ن ا حماد  یفت حییفت  یفت یلیفع  یفت حمایفد  یفت یلیفع امانیفا ر  ا  یلیفمتم.    امیفام  کاز هیفم 

ن ت    ا وام ا م ا یفت ک مّ یئیفه اْلمام یفه بارجیفة ک ام یفامئ ک اه یفد  ک اهنتهیفا ک ا ت. ک  
عیفاح  ام میفان ک هیفو یلنیفدهم قیفامت اْل یف  یل یفا امامیفا  ک أهنیفم ذ یلایفون أنیفه  قیف  امییفیفا ا  

یفهللج امهییفا ... فیفاقت   ی اآلن یلیفع زیلا یفم )جـامی،  .اما   ّر مت رأ  ک أمه فنها ام ه فلم یخ
1379 :404) 

پدریشـان نقـل ۀ حضرت را از جناب حکیمه خاتون، عمۀ گون مه جریان والدت معجزهاو در ادا
که تا هنگام والدت، ادری از حمل در جناب نرجع می (. پع از 406-405: همونبود ) نماید 

کرده و نظر ابن عربی و عالد الدولـه سـمنانی ۀ سنت دربار آن به چند حدیث از اهل مهدی بسنده 
 (.411-410: هموورد )آ باره می را در این

ـــام  حاصـــل آن ـــودنر ام ـــان ب ـــا رد مهـــدی آخـــر الزم ـــات ی ـــی ســـمنی در ادب ـــن عـــالم حنف ـــه ای ک
گروه دوم جای داد. دوازدهم  به میان نیاورده است و از این جهت، باید او را نیز در 

 ق(911کمال الدین میر حسین میبدی یزدی شافعی ). 6
امامی بـه شـمار  از سنیان دوازده« منطقی»ه کمال الدین میرحسین میبدی یزدی، متملم ب

گــروه دوم جــای می مــی کــه در  کتــابش ۀ گیــرد. وی در فاتحــ رود  شةةرح دیةة ان منسةة ب بةةه ســبعه از 
از  و احـوال حضـرت امیــر فضـایل، ابتـدا روایـات فراوانـی در امیرالمة منین علةل  ةن ا ةب طالةب

آورد )میبــدی  مـی امــام سـنت نقــل نمـوده، ســپع شـره حــال ممتصـری از دوازده منـابو اهل
ـــزدی،  گانـــه را نیـــز بـــه امـــام 202-188: 1379ی کمـــال الـــدین میبـــدی قســـمتی جدا (. قاضـــی 
کـه مهـدی  اختصاص داده است. او بـه سـان بسـیاری از اهل مهدی سـنت بـر ایـن بـاور اسـت 

 آفریند، اما بوده، هرگاه خداوند بمواهد او را می موعود امام عادلی از فرزندان حضرت فاطمه
 (.652: هموهنوز به دنیا نیامده است )

کــه  را موعــود آخرالزمــان نمی بنــابراین، میبــدی یــزدی امــام دوازدهــم شــیعیان دانــد؛ چــرا 
کـه در قـرن سـوم هجـری بـه دنیـا  یعسـکردانسـتن فرزنـد امـام حسـن  او بـا بـاور امامۀ اندیش

 آمده است، سازگاری ندارد.
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هشژپو مهدیاه وی

 ق(942) الدین هروی شیرازی )خواند میر( غیاث. 7
، از مورخـان بـزرگ قـرن «خوانـدمیر»الدین بن همام الدین هـروی شـیرازی، معـرو  بـه  غیار

کسانی به شمار می که زندگانی دوازده دهم و از  ۀ را در ضمن آدـار خـود نگاشـته و همـ امام آید 
کرده کتاب نمست خود  ایشان را با عنوان امام خطاب  از کـه در آن مةآیر الملة ع اند. وی بر خال  

کرده، در  گانه امامان دوازده تفصـیل بیشـتری در ایـن بـاره قائـل شـده و  تاریخ ثبیب السةیریاد 
بــا جزئیــات بیشــتر پرداختــه  بــه بیــان شــره احــوال دوازده امــام، از امــام علــی تــا امــام مهــدی
کریم و  است. خواندمیر در بمش مذکور، نمست، دوازده جانشین پیامبر با استفاده از قرآن 

ـــ ـــر دوازده امـــام اهلروای ـــو روایـــی ســـنی و شـــیعه ب ـــت ات موجـــود در جوام ـــرده  بی ک ـــق  منطب
خوانــده، « معصــوم»و « امــام»را  (، ســپع حضــرات معصــومین8-7 ،2: ج1380)خوانــدمیر، 

نـین همچای از زندگانی، برخی از سمنان و مناقـب، و در آخـر اکـر تعـداد فرزنـدان ایشـان و  گوشه
(. در ایـن بــین، 77: 1372، همــو؛ 113-5: همـونمـوده اســت ) هـا را مطــره اشـعاری در وصــ  آن

کربال )خواندمیر،  ( و بمش مربو  بـه امـام 61-35: 2: ج1380برخی مقاطو به سان نقل جریان 
کــه نشـــان از 113-100 ،2: ج1380، همــو) عصــر گشــته  ( انــدکی بــا تفصــیل بیشــتری همــراه 

 اهمیت این دو امر در نگاه اوست.
کـه  اهلۀ مهدی موعود، همـان دیـدگاه عامـۀ خواندمیر دربار دیدگاه غیار الدین سـنت اسـت 

 ، یعنــی حضــرت حجـــتوی را فــاطمی دانســته، ولــی فرزنــد خلــ  امــام حســن عســکری
گرچه ایشان همان مهدی موعود نیست، اما اهل نمی سنت و جماعـت بـه  دانند. او معتقد است ا

ــاد و برگ ــد. او در واالیــی مقــام و بزرگــی شــ ن و از بزرگــان اولی زیــدگان و مقتــدا بــودنش ااعــان دارن
 نویسد: باره می این

. امـام دوازدهـم اسـت از ائمـه ادنـی عشـر، و حـق  رىکابو القاسم محمـد بـن حسـن العسـ
را  ییحی هک چنانرامت فرمود، کمت کا را در صغر سن، حیسبحانه و تعالی آن قدوه اصف

گردانیــدر حالــت طفول ی بــه شــر  نبــوت کودکــا در اوان ر ســییه عکــ د و چنــانیــت امــام 
مـن او یده متولـد شـد و در ارای ایـرده و نـا  برکـمشر  ساخت. و آن امام عالی مقام ختنـه 

ـلو ه: کتوب بود کم باطر ن و الج   ر
ـلل باطر ـقو الج هو ـق ل وو زو حو وقـا  کـجادو الج هل . بـه اعتقـاد مجتهـدان انو زو

رد امامـت اسـتث و اخبـار وارد شـده عیـه در احادکه، مهدى یمذهب امام ر  دل  بـارت از آن دل
گـرى خواهـد بـود از یه مهـدى آخـر الزمـان، دکـ... اما اعتقاد اهل سنت و جماعت آن اسـت 

گ اوالد امجاد فاطمه زهرا رد تولد خواهـد نمـود و هـر یو هرگاه اراده ازلی به ظهور او تعلق 
و اخــتال  در آن فاطمـه خواهــد بــود اتفــاق دارنــد  ه مهــدى از ســادات بنــیکــق در آن یـدو فر
 (78-77: 1372، همو)گرى  یا دیرى است که صاحب الزمان محمد بن حسن عسکاست 
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ایشان پع از پنهان  که اینسمنانی مبنی بر ۀ از عالد الدول ش ا د النب ةنین وی مطلبی از همچ
(. 101 ،2: ج1380، همــونمایــد ) ابــدال وارد شــد، نقـل میۀ اقطـاب خــارد و بــه دایـرۀ شـدن از زمــر
از  مهــدی موعــود بـودن امــام دوازدهــم شــیعیانۀ کــه وی احادیــث متعـددی را دربــار جالـب آن

کرده و این امر را میان ادنی کرامـاتی  منابو شیعی نقل  عشـریان امـری دابـت شـده دانسـته و حتـی 
گـرفتن اسـماعیل هرقلـی حلـی و  کـودکی و شـفا  گفتنشان در  مانند جریان والدت حضرت و سمن 

کرده است )... نیز از ایشا  (.107-102 ،2: جهمون نقل 
قائــل  بیــت ای بــرای امــام دوازدهــم اهل کــه احتــرام ویــژه ایــن مــورخ مشــهور ســنی بــا این

است، اما ایشان را به عنوان موعود آخرالزمان نپذیرفته و به سان بیشتر سنیان به مهدی نـوعی 
 باور دارد.

کربال. 8  ق(997تبریزی حنفی ) ییحافظ حسین 
کربالحافظ حسی تبریزی بابا فرجی حنفی، از عالمان، صوفیان و شاعران نامی تبریـز در  یین 

ـــراد برجســـت ـــرن دهـــم، از اف ـــرن محســـوب می ســـنیان دوازدهۀ ق ـــامی در ایـــن ق گـــردد. وی در  ام
را آورده و تمــام  امــام شــره حـال دوازده رو ةةات ال نةان و جنةةات ال نةانتـرین ادــرش یعنـی  مهم

کرامات و زیارت« معصوم»و « امام»دوازدهم  آنان را با ترتیب اول تا هایی  نامه خوانده و مناقب، 
کرده است )کربال  (.448-372 ،2ج :1383تبریزی،  ییمانند شیعیان برای ایشان نقل 

گفتار جـامی  حضرت حجت بن الحسنۀ این عالم سنی مذهب تبریز دربار بیشتر به نقل 
هایی چـون نـوح،  طـوالنی شـدن عمـر حضـرت، نمونـهدر مورد ایشان پرداختـه، در آخـر در دفـای از 

کـــه وی امـــام عـــادلی از  را میـــال زده، اعتقـــاد اهل لقمـــان و خضـــر ســـنت را آن دانســـته اســـت 
که خداوند در زمان مورد نظر خود برای یـاری دیـنش او را خلـق خواهـد  فرزندان فاطمه است 

سان  اور داشته و در انتها بهنین وی غیبت حضرت در سرداب سامرا را بهمچ(. 392: همونمود )
 (.293: هموکند ) ای با مضامین شیعی برای زیارت امام غایب نقل می نامه دیگر امامان، زیارت

کربال مواجـه هسـتیم. وی از طرفـی از طـوالنی  یـیبدین ترتیب، ما با سمنی دوسویه از جانـب 
کـرده و بـه غیبـ ت بـاور دارد، امـا از بودن عمر شـری  حضـرت و امکـان آن بـه سـان شـیعیان دفـای 

کـه امــامی عـادل و از بنی اسـت، در زمــان  فاطمــه طـر  دیگــر معتقـد اســت خداونـد، مهــدی را 
کربال کالمش  ییمورد نظرش خلق خواهد نمود. سمن   دربـارهتبریزی در باب پذیرش غیبت، با 

تـوان  میخوانی نداشـته و دارای ابهـام اسـت. از ایـن رو، ن مهدی موعود همۀ سنت دربار باور اهل
ــ گون ــروه ۀ او را خــود را ســنی شــمرده و اعتقــاد ســنیان را نیــز بــه  گ یادشــده بیــان نمــوده، در میــان 
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هشژپو مهدیاه وی

 نمست جای داد.
 ق(1171جمال الدین عبداهلل شبراوی شافعی ). 9

الدین ابومحمـد عبـداهلل بـن محمـد بـن عـامر شـبراوی شـافعی، از عالمـان بـزرگ مصـر و  جمال
کربال ز سنیان دوازدهشیخ االزهر در قرن دوازدهم، ا معتقـد بـه  یـیامـامی شـافعی مـذهب بـرخال  

: 1423نظــر اســت )شــبراوی،  طــول عمــر مهــدی نیســت، امــا در خلــق او در آخــر الزمــان بــا وی هم
که حضـرت  (. وی در مورد امام مهدی378 که ایشان بر خال  تفکر شیعی  بر این باور است 

کـه روایـات دارای چن که ایندانند، با  را مهدی منتظر می ین لقبی است، اما آن مهـدی منتظـری 
کرد، شمم مورد نظر شیعیان نیست. این درست  گفته و در آخرالزمان ظهور خواهد  از او سمن 

که مهدی موعود از همین خاندان و از نسـل امـام حسـن  (، 366: همـواسـت ) یعسـکراست 
که او در آخرالزمان به دنیا خواهد آمد و روند رشد او بـه سـان دیگـران عـادی  اما صحیر آن است 

که عمر طوالنی داشته کسانی   (.378-374: همواند، نیست ) بوده و از 
گـروه  با این توصی ، شبراوی میـان امـام دوازدهـم و مهـدی موعـود تفکیـک قائـل شـده و در 

کـه آیـا وی فرزنـد دیگـری  گیرد. نکته دوم جای می که شبراوی بـدان اشـاره نکـرده، آن اسـت  ای 
که موعود آخرالزمان را از نسل  می غیر از حضرت حجت یعسکرم حسن برای اما شناسد 

گــر او را از نســل دوازدهمــین امــام اهل دانــد، آیــا خبــری از  می بیــت حضــرت دانســته اســت  و ا
 است. ازدواج و فرزندان ایشان دارد یا خیر  شبراوی شافعی برای این سؤاالت پاسمی ارائه نکرده

 ق(1322نجی شافعی )مؤمن بن حسن شبل. 10
مــؤمن بــن حســن بــن مــؤمن شــبلنجی شــافعی، از عالمــان متــ خر مصــر و جامعــه االزهــر در قــرن 

 دوازده امامی است. وی هرچند از امـام مهـدیۀ چهاردهم هجری و از آخرین سنیان برجست
 پــذیرد. بایــد (، امــا ایشــان را بــه عنــوان موعــود نمی342تــا:  کنــد )شــبلنجی، بی بــه نیکــی یــاد می

که دیدگاه او در باب مهدی موعود  به اظهار نظـر پرداختـه و بیشـتر بـه نقـل روایـاتی  کمتردانست 
کــرده اســت ) منتظـــر و ۀ ای خلیفــ (. شــبلنجی تنهــا در جملــه348-342: همـــومتفــاوت بســنده 

در منابو روایـی سـنی،  آخرالزمان را بنا بر اخبار و عالمات رسیده از حضرت رسولۀ کنند قیام
که اهل مدینه بوده و در همان شهر متولد خواهـد شـد  عبداهلل المهدی معرفی میمحمد بن  کند 

 (.345-344: همو)
که مهدی موعود را حضرت حجـت بـن  افرادی به شمار میۀ بنابراین، شبلنجی نیز در زمر آید 

گروه دوم قرار می نمی الحسن  گیرد. دانند و به طور طبیعی در 
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 گیری نتیجه
گروه نمست از سـنیان دوازده امـامی بـه دسـت می چه از ت مل در آن کـه  دیدگاه  آیـد، آن اسـت 

را همـان مهـدی  بیـت ایشان هرچند بـه مهـدی شمصـی بـاور داشـته و دوازدهمـین امـام اهل
حضـرت زنـده بـوده و در غیبـت بـه سـر  کـه ایندانند، اما در  می موعود در سمنان رسول خدا

ن م می اند. البته با توجه به پذیرش باور موعـود  تذکر این امر نشدهبرد، اتفاق نداشته و برخی از بل
کــه متــذکر غیبــت نشــده بــودن ایشــان، می کــه آن افــرادی  کــرد  اند نیــز بــه  تــوان چنــین اســتنبا  

گذشته به دنیـا آمـده جـز بـه  زنده که در  بودن حضرت باور دارند؛ زیرا پذیرش موعود بودن فردی 
کـه شـاید عنایـت بـدان مـا را در ایـن  ری نـدارد. نکتـهدکترین رجعت، بـا مـرگ او سـازگاۀ واسط ای 

کـه  ابهام از سوی چنین افرادی یاری رساند، توجـه بـه ماهیـت سـنی سـنیان دوازده امـامی اسـت 
گرچــه بـا بســیاری از روایــات شـیعه در مــورد حضـرت مهــدی اند، ولــی نبایــد  همــراه شـده آنـان ا

در اختیار داشته یا بپذیرنـد. در نتیجـه، اعتقـاد ها مانند احادیث رجعت را  انتظار داشت، تمام آن
گـردد.  غیبـت حضـرت میۀ موعود آخرالزمان دچار نقاطی مبهم بـه سـان مسـئلۀ بیشتر آنان دربار
گروه دوم نیـز امـام دوازدهـم شـیعیان را موعـود آخرالزمـان نمی سنیان دوازده داننـد، امـا  امامی در 

کننـد. ایـن دسـته بـه  بـه عنـوان امـام معرفـی می و بیـت ایشـان را فـردی بسـیار وارسـته از اهل
و فـاطمی  سنت به مهدی نوعی باور داشته و او را فردی از نسـل پیـامبر سان بسیاری از اهل
کـرد و منـادی عـدالت خواهـد شـد. هرچنـد  نسب معرفی می که در آخرالزمان ظهور خواهـد  نمایند 

گـــروه ماننـــد شـــبراوی، مهـــدی موعـــود را   یعســـکراز نســـل امـــام حســـن برخـــی از افـــراد ایـــن 
قابل ۀ دانند، اما باز هم باعث نشده تا این عنوان را بر فرزند خل  ایشان تطبیق نمایند. نکت می

گـروه  بعضـی از سـنیان دوازدهۀ توجه دربـار امـامی بـه سـان ابـن طلحـه و خنجـی، و بـه ویـژه افـراد 
کربال کــه آنــان از امکــان داشــتن عمــر طــوال یــیدوم ماننــد  کردهتبریــزی آن  انــد.  نی حضــرت دفــای 

کراماتی مانند جریـان دیـدار حضـرت همچ کسانی چون جامی، خنجی، خواندمیر و قندوزی  نین 
کرده تحضرت حجۀ با اسماعیل هرقلی، علی بن مهزیار اهوازی و ... را دربار که  گزارش  اند 

اشتراک ۀ ترین نقط همها را مت در از منابو شیعی دانست. اما م گونه رفتارها و نقل شاید بتوان این
امــــامی جـــدای از بحــــث مهــــدی موعــــود، پـــذیرفتن حضــــرت حجــــت بــــن  تمـــام ســــنیان دوازده

ــ بــه عنــوان دوازدهمــین امــام از امامــان دوازده الحســن نویــد داده شــده از ســوی رســول ۀ گان
 است. گرامی اسالم
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هشژپو مهدیاه وی

 منابع
ــرةة ی  ا ةةن ثبةةانق(، 1414) حبــان، محمــد  ابن _ روت: مؤسســة ، تحقیــق: شــعیب اْلرنــؤو ، بی

 الرسالة.

، تحقیق: رشـاد الق ل المخت ر فل ع مات المددی المنتررق(، 1428حجر، احمد بن محمد ) ابن _
 المطیب، دمشق: دار التقوی، چاپ اول.

، تحقیـق: شــعیب اْلرنـؤو ، قــاهره: مسةةند اثمةد  ةةن ثنبة تـا(،  حنبـل، احمـد بــن محمـد )بی ابن _
 مؤسسه قرطبه.

، الف ةة ل المدمةة  فةةل معرفةة   ثةة ال انئمةة ق(، 1409احمــد )صــباغ، علــی بــن محمــد بــن  ابن _
 بیروت: داراْلضواد، چاپ دوم.

کمال ابن _ ، بیـروت: مؤسسـة مأالب السؤول فل مناقةب آل الرسة لق(، 1419الدین محمد ) طلحه، 
 البالغ، چاپ اول.

ف و العرفان الدر المنتر  فل السر انعر ه ب ث ا   الکوق(، 1425___________________________ ) _
 ، تحقیق: ماجد بن احمد العطیه، بیروت، دارالهادی.فل ع مات مددی آخرال مان

الوذرات الذ بی  فل تراج  انئم  اإلینل عور عند تا(،  الدین محمد بن علی )بی طولون، شمع ابن _
 الدین المنجد، قم: منشورات الرضی. ، تحقیق: صالحاإلمامی 

، تصـحیر و تعلیـق: جلیــل ف ة  الخأةاب ل رة  االثبةةاب ش(،1381پارسـا، محمـد بـن محمــد ) _
 مسگرنژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.

ــازانی، ســعدالدین ) _ ــره، قــم، الرضــی، شةةرح المقارةةدق(، 1409تفت ، تحقیــق: عبــدالرحمن عمی
 چاپ اول.

، تصــحیر: مرتضــی مــدرس  فةةت اورنةقش(، 1368جـامی، نورالــدین عبــدالرحمن بـن احمــد ) _
 هران، سعدی، چاپ پنجم.گیالنی، ت

ــن احمــد ) _ ــدین عبــدالرحمن ب کوشــش: ســید حســن شةة ا د النبةة ةش(، 1379جــامی، نورال ــه  ، ب
کسری _ قم، طیب، چاپ اول.  امین، تهران، میر 

 ، قم: انصاریان، چاپ اول.تاریخ تویع در ایران اص آآاص تا قرن د  ش(، 1375جعفریان، رسول ) _
 ، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول.ریخلمقاالت تاش(، 1387______________ ) _
فرائةةد السةةمأین فةةل فضةةائ  المرتضةةل و البتةة ل و ق(، 1398حمــوی جــوینی، ابــراهیم بــن محمــد ) _
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، تحقیق و تعلیق: محمـد بـاقر المحمـودی، بیـروت: مؤسسـة المحمـودی، السبأین و انئم 
 چاپ اول.

، تصـحیر: رسـول جعفریـان، وسیل  الخاد  إلل المخةدو ش(، 1375خنجی، فضل بن روزبهان ) _
 قم انصاریان، چاپ اول.

، تحقیـق: میرهاشـم محـدر، مةآیر الملة عش(، 1372الدین بن همام الدین )  خواندمیر، غیار _
 تهران، رسا، چاپ اول.

، زیـــر نظـــر: محمـــد دبیـــر تةةةاریخ ثبیةةةب السةةةیرش(، 1380__________________________________ ) _
 ، تهران، خیام، چاپ چهارم.سیاقی، مقدمه: جالل الدین همایی

نر  درر السةمأین فةل فضةائ  الم ةأفل و تا(،  زرندی حنفی، جمال الدین محمد بن یوس  )بی _
 ، تحقیق: محمدهادی امینی، تهران، مکتبة نینوی الحدییة.المرتضل و البت ل و السبأین

عرفةةة  فضةةة  آل معةةةارج ال رةةة ل إلةةةل مق(، 1425___________________________________________ ) _
 ، قم، مجمو احیاد الیقافة اإلسالمیة، چاپ اول.و البت ل الرس ل

 ، بیروت، دار الکتاب العربی.سنن ا ب داودتا(،  سجستانی، ابوداود سلیمان بن اشعث )بی _
، تصـحیر: نجیـب مایـل هـروی، العةروة ن ة  الخلة ة و ال لة ةش(، 1362سمنانی، عـالد الدولـه ) _

 تهران، مولی.
، تصحیر و تعلیق: نجیب مایل هروی، تهـران، چد  م لسش(، 1366_________ )_________ _

 ادیب، چاپ اول.
کوشــش: نجیــب مایــل هــروی، تهــران، م ةةنفات فارسةةلش(، 1369__________________ ) _ ، بــه 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
کمناظر الم ا ر للمنةاظر ال ا ةرش(، 1371__________________ ) _ وشـش: حسـن حیـدرخانی ، بـه 

 مشتاقعلی، تصحیر: محمد بهشتی، تهران، مروی، چاپ اول.
، قــم، دار الکتــاب اإلت ةةار ب ةةب انشةةرارق(، 1423شــبراوی، عبــداهلل بــن محمــد بــن عــامر ) _

 اإلسالمی، چاپ اول.
بل المختار رلل اه تا(،  شبلنجی، مؤمن بن حسن بن مؤمن )بی _ ن ر االب ار فل مناقب آل البیت النّ

 ، قم، رضی.علیه و سل 
، تصـحیر: سـید احمـد حسـینی، قـم: مؤسسـة الةذخیرة فةل علة  الکة  ق(، 1411شری  مرتضی ) _

 النشر اإلسالمی.
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هشژپو مهدیاه وی

کبــر  ، تصــحیر: علیکمةةال الةةدین و تمةةا  النعمةة ق(، 1395صـدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه ) _ ا
 غفاری، تهران، اسالمیه، چاپ دوم.

، تحقیـــق: حمـــدی بـــن عبـــد المجیـــد المع ةةة  الکبیةةةرق(، 1404طبرانـــی، ســـلیمان بـــن احمـــد ) _
 السلفی، موصل، مکتبة العلوم و الحکم، چاپ دوم.

(، تصـحیر: ابـراهیم ج ا ر الفقةه)در ضمن  العقائد ال عفری ق(، 1411طوسی، محمد بن حسن ) _
 بهادری، قم، مکتبة النشر اإلسالمی، چاپ اول.

، تحقیق: محمدعلی قادری و محمد المنترر الق ل المعتبر فل اما م(، 2007قادری، محمدطاهر ) _
کاالمی، الهور، منهاج القرآن، چاپ هفتم. تاج  الدین 
، تحقیـق: سـید علـی ینا  ع المة دة لةذوی القر ةبق(، 1422قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم ) _

 جمال اشر  الحسینی، قم، اسوه، چاپ دوم.
کمال _ ، تحقیـق: عبـدالرحیم الوةدداحرو ة  ش(، 1382الدین حسـین بـن علـی واعـظ ) کاشفی، 

 عقیقی بمشایشی، قم، نوید اسالم، چاپ سوم.
، تصـحیر و تعلیـق: رو ات ال نان و جنةات ال نةانش(، 1383کربالیی تبریزی، حافظ حسین ) _

ایی، تبریز، ستوده، چاپ اول. کوشش: محمد امین سلطان القر  ایی، به   جعفر سلطان القر 
کوشـش:  ةرمین )ت رةیف آیةار تةاریخل مکةه و مدینةه(فتة ح الش(، 1373الدین ) الری، محیی _ ، بـه 

 رسول جعفریان، قم، انصاریان، چاپ اول.
ت فةةه انثةة ذی بوةةرح جةةامع تــا(،  مبــارکفوری، ابــوالعالد محمــد عبــدالرحمن بــن عبــدالرحیم )بی _

 ، بیروت، دار الکتب العلمیة.الترمذی
و تصـحیر و توضـیر: منصـوره  ، مقدمهظفرنامه )قس  اإلس میه(ش(، 1384مستوفی، حمداهلل ) _

 زاده، زیر نظر: مهدی مدائنی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شری 
گالیدهش(، 1387_________________ ) _ ، به اهتمام: عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر، تاریخ 

 چاپ پنجم.
المسةمل بةالنعی  المقةی   مناقةب آل م مةدق(، 1424الدین ) الدین عمـر بـن شـجای موصلی، شـر  _

 ، بیروت، مؤسسة اْلعلمی، چاپ اول.لعترة النبط العری 
، تصـــحیر و تعلیـــق: نجیـــب مایـــل مقامةةةات جةةةاملش(، 1383نظـــامی بـــاخرزی، عبدالواســـو ) _

 هروی، تهران، نشر نی، چاپ دوم.
 ، بیروت، دار الجیل _ دار اآلفاق الجدیدة.ر ی  مسل تا(،  نیشابوری، مسلم بن حجاج )بی _


