نقد حدیث «وصیت» با تأ کید بر منحصر بودن امامان؟ع؟ در عدد
«دوازده»
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چکیده

نبوی موسوم به «وصیت» خبر از آمدن دوازده مهدی
حدیث ِ
پس از دوازده امام؟ع؟ داده و مطابق آن ،امام دوازدهم؟ع؟
مأمور شدهاند امامت را به پسرشان بعد از دوازدهمین امام
ّ
(اولین مهدی) بسپارند؛ بنابرسیاق روایت ،بقیۀ دوازده مهدی
نیز امامت خواهند کرد که در مجموع 24 ،امام خواهند شد؛
با ّ
توجه به عقیدۀ شیعه که امامان؟مهع؟ را منحصر در دوازده
تن میداند ،نقد و بررسی حدیث ّ
وصیت ضروریاست؛ حدیث
ً
ّ
وصیت اگر چه قبال توسط اندیشمندان واکاوی شده؛ ّاما
تاکنون در کنار بررسی سندی ،معنای امامت دوازده مهدی،
بیان نشده است؛ نقد حدیث ّ
وصیت با استناد به احادیث
ّ
متعدد برای اثبات انحصار تعداد امامان؟مهع؟ در دوازده تن،
مرحله بعدی ،بهجهت بستن راه اعتقاد به امامت بیش از
دوازده نفر است .این نوشتار در چهار گفتار با هدف نقد حدیث
وصیت و اثبات امامت امامان؟مهع؟ ،ساختاربندی شده است.
واژگان کلیدی :دوازده مهدی ،دوازده امام ،دوازده وصی،
دوازده خلیفه ،امامت ،رجال ،معارف حدیث
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کالم امامیه ،دانشگاه قرآن و حدیث و دانشپژوه سطح  3مرکز تخصصی
حدیث حوزه؛ (.)feyz1313@chmail.ir

ّ
مقدمه
پیامبــر ا کــرم؟لص؟ در احادیــث فــراوان ،از دوازده امــام بعــد از خــود خبــر دادهانــد؛ در برخــی
ن آمــدهاسـتکه یکــی از
روایــات ،از دوازده مهــدی پــس از امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ ســخن بهمیــا 
«وصیــت» اســت؛ در حدیــث ّ
ّ
وصیــت ،رســولخدا؟لص؟ ابتــدا بــه
ایــن روایــات ،حدیــث مشــهور بــه

امیرمؤمنــان؟ع؟ و ســپس بــه امامــان دیگــرّ ،
وصیــت میکننــد« ،امامــت» را بــه امــام بعــد از خــود،
تســلیم کننــد؛ در انتهــای روایــت بــه امــام زمــان؟ع؟ ّ
وصیــت شــده کــه امامــت را بــه پسرشــان،
ّاولیــن مهــدی از دوازده مهــدی بســپارند.
بناب ـ ر ســیاق روایــت و بــا ّ
توجــه بــه اینکــه مهــدیبــودن در همــه آنــان مشــترک اســت ،بقیــۀ
دوازده مهــدی نیــز ،امــام خواهنــد بــود؛ در نتیجــه ،حدیــث ّ
وصیــت 24 ،امــام را معرفــی مــی کنــد؛

ازطرفــی شــیعه عقیــده دارد ،تعــداد امامــان؟مهع؟ دوازده نفــر اســت ،نــه کمتــر و نــه بیشــتر؛ ازایـنرو
بــرای اثبــات وجــود تنهــا دوازده امــام معصــوم ،تحقیــق حاضــر بــه نقــد و بررســی حدیــث ّ
وصیــت
میپــردازد.
گروهـ�ی از عالمــان بهــ نقدوبررس��ی حدی��ث «وصی��ت» پرداختهان��د؛ مجتهــد سیســتانی
در کت��اب «ل��وح و قلمــ» ،علــی ّ
محمــدی هوشــیار در کتــاب «نقــد و بررســی حدیــث موســوم بــه
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ّ
وصیــت» ،شــیخ علــی آل محســن در کتــاب «الــردالقاصــم لدعــو ة المفتــری علــی اإلمــام القائــم»،
ّ
«وصیــت در امامــت» و مقالــه «تحلیلــی بــر ّ
ّ
وصیــت
محمــد شــهبازیان در کتابهــای «ره افســانه»،
نقــل شــده در کتــاب الغیبــة شــیخ طوســی بــا رویکــرد پاســخ بــه ّمدعــی یمانــی معاصــر» ،ایــن
ن در گروهــی از مقــاالت اینترنتــی،
حدیــث را از نظــر ســندی و متنــی ،وا کاوی کردهانــد؛ همچنی ـ 
ایــن حدیــث نقــد شــده اســت؛ 1نـوآوری مقالــه حاضــر ،بیــان مباحــث دقیــق رجالــی و نقــد ســندی
حدیــث وصیــت و پـسازآن تبییــن معنــای امامــت دوازده مهــدی اســت؛ نگارنــده در ادامــه مقالــه
بــا اســتناد بــه احادیــث متعـ ّـدد و قرائنــی کــه انحصــار امامــان؟مهع؟ در دوازده نفــر از آن برداشــت
میشــود ،راه را بــرای اعتقــاد بــه وجــود بیــش از دوازده امــام؟مهع؟ میبنــدد.
ایــن نگاشــته بــا هــدف نقــد حدیــث ّ
وصیــت نوشــته شــده و ثمــرۀ آن ،ا ثبــات امامــت
امامــان؟مهع؟ بــا اســتناد بــه احادیــث پیامبــر اکــرم و اوصیــای ایشــان؟مهع؟ اســت.
ایــن مقالــه چهــار گفتــار دارد؛ گفتــار اول تــا ســوم دربــارۀ متــن حدیــث ّ
وصیــت ،بررســی ســندی
آن و بی��ان معنـ�ای امام��ت دوازده مهـ�دی اس�تـ؛ گفت��ار چه��ارم امامـ�ان؟مهع؟ را بــه دوازده تــن،
منحصــر ســاخته و دارای دو زیرگفتــار اســت؛ زیرگفتــار نخســت ،ثابــت میکنــد مصادیــق واژگان
وصیت از نظر رجالی ّ
 .1ر.ک :مقاله اینترنتی «بررسی حدیث ّ
(رد اعتقاد احمدالحسن (بصری) در مورد صحیح
بودن حدیث)».

ـات امام�تـ ،تنه��ا دوازده ام��ام؟مهع؟ اســت و زیرگفتــار دوم بــا اســتناد
امــام ،وصــی و خلیف��ه در روایـ ِ
ب��ه برخـ�ی احادیثمعصوم��ان؟مهع؟ _ کــه دارای واژگان یادشــده هســتند_ امامــان؟مهع؟ را بــه دوازده
نفــر محــدود میکنــد.
 .1متن حدیث وصیت
شــیخ طوســی در کتــاب «الغیبــة» روایتــی را دربــاره وصیــت پیامبــر ا کــرم؟لص؟ بــه امیرمؤمنــان و
ســایر امامــان؟مهع؟ نقــل می کنــد کــه در ایــن بخــش بــه آن اشــاره مــی شــود و مباحثــی نیــز در توضیــح
آن ارائــه مــی گــردد؛ متــن حدیــث چنیــن اســت:
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نقد حدیث «وصیت» ...
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و دواتی حاضر کن؛ پس رسولخدا؟لص؟ ّ
وصیتش را امال کردند تا اینکه به اینجا
رسید :پس فرمودند :ای علی! بدون شک ،پس از من ،دوازده امام میآید و بعد
ّ
لین از دوازده امام هستی؛ خداوند،
از ایشان ،دوازده مهدی؛ پس تو ای علی! او ِ
تو را در آسمان ،علی مرتضی و امیرمؤمنان و ّ
صدیق اکبر و فاروق اعظم و مأمون و
مهدی نامیده است؛ پس این نامها برای کسی غیر از تو صحیح نیست.
ای علی! تو ّ
وصی من در میان اهلبیت من _ زنده و مرده آنان _ و بر زنان من
هستی؛ پس ،هر يك را كه تو به همسرى من باقى گذارى فرداى قيامت مرا ديدار
كند و هر يك را تو طالق دادى من از وى بيزارم و مرا نخواهد ديد و من نيز او را در
صحراى محشر نخواهم ديد و تو جانشین بر ّامتم پس از من هستی.
پس هنگامی که وفاتت فرا رسید ،وصایت را به پسرم ،حسن نیکوکار بسیار بخشنده
تسلیم کن ،پس هنگامی که وفاتش فرا رسید آن را به پسرم ،حسین شهید پاک
کشت ه شده تسلیم کند ،پس هنگامی که وفاتش فرا رسید آن را به پسرش ،سرور
عابدان صاحب پینهها [بر اثر سجده] علی تسلیم کند ،پس هنگامی که وفاتش
فرا رسید آن را به پسرش ّ
محمد شکافندۀ دانشها تسلیم کند ،پس هنگامی که
وفاتش فرا رسید آن را به پسرش جعفر صادق تسلیم کند ،پس هنگامی که وفاتش
فرا رسید آن را به پسرش موسی کاظم تسلیم کند ،پس هنگامی که وفاتش فرا
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رسید آن را به پسرش علی رضا تسلیم کند ،پس هنگامی که وفاتش فرا رسید آن را
به پسرش ّ
محمد مورد اطمینان پرهیزگار تسلیم کند ،پس هنگامی که وفاتش فرا
رسید آن را به پسرش علی خیرخواه تسلیم کند ،پس هنگامی که وفاتش فرا رسید
آن را به پسرش حسن فاضل تسلیم کند ،پس هنگامی که وفاتش فرا رسید آن را
محمد ،نگاهداری شده از آل ّ
به پسرش ّ
محمد؟لص؟ تسلیم کند.
پس ،اینان دوازده امامند؛ سپس ،پس از او [امام دوازدهم] دوازده مهدی هستند؛
هنگامی که وفاتش فرا رسید ،آن را به پسرشّ ،اولین از ّ
مقربان تسلیم کند؛ برای
او سه اسم است :نامى چون نام من احمد ،و نامى چون نام پدرم عبد اهَّلل ،و نام
سوم مهدى است و او اول مومنین است.

پیامبــر؟لص؟ در ایــن حدیــث ،نــام همــۀ دوازده امــام؟مهع؟ را میآورنــد و آنــان را صاحـ ِـب
منصــب امامــت میداننــد؛ ســپس ،ســخن از دوازده مهــدی بــه میــان می آورنــد کــه پــس از امــام
زمــان؟ع؟ میآینــد و ّاولیــن آنــان ،بنابــر ســیاق ،پســر بالفصــل امــام زمــان؟ع؟ اســت؛ در ادامــه ایــن
روایــت ،از نظــر ســندی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و محتــوای آن تحلیــل میشــود.

 .2بررسی سندی
ایــن گفتــار ،ســند حدیــث وصیــت را نقــل کــرده و بــه بررســی وثاقــت راویــان آن میپــردازد تــا بتــوان
دربــاره ســند روایــت داوری داشــت؛ گفتنــی اســت ایــن حدیــث ،تنهــا در کتــاب «الغیبــة» شــیخ
طوســی آمــده و بقیــۀ عالمــان ،آن را در کتابهــای خویــش نیاوردهانــد ســند حدیــث ،چنیــن اســت:
ُْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
َأ ْخ َب َر َنا َ َ َ ٌ َ َ َ
یان ال َب َز ْوف ِری َع ْن َع ِل ْب ِن
اهَّلل الس ِنی ب ِن ع ِل ب ِن سف
جاعة ع ْن أ ِب ع ْب ِد ِ
ْ
َْ
َ
ال َسنی َع ْن َأ ْ َ
ال ْو ِصل ْال َع ْدل َع ْن َعل ْبن ْ ُ
ح َد ْبن ُ َم َّم ِد ْ
یل َع ْن
ل
ال
ن
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِسن ٍان َ ِ
َ ِ
َ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ح َد ْ ِال ْصری َع ْن َع ِّم ِه ْ َ
َج ْع َفر ْبن أ ْ َ
اهَّلل َج ْعف ِر
ال َس ِن ْب ِن ع ِل ع ْن أ ِب ِیه ع ْن أ ِب ع ْب ِد ِ
ِ
َ َ
َ َ
ُ َِ َ ِ َ َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ات س ِید الع ِاب ِدین عن أ ِب ِیه الس ِنی
ْب ِن م ّم ٍد ع ْن أ ِب ِیه الب ِاق ِر عن أ ِب ِیه ِذی الث ِفن ِ
َ
َ
ُ
َ َ َ َ
َّ
ّ َ ّ َ
َ
الشهید َع ْن َأبیه َأمیر ْ ُ ْ
اهَّلل؟لص؟ ِف اللیل ِة ال ِت ك َان ْت
الؤ ِم ِن َنی قال :قال َر ُسول ِ
ّالز ِكی ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
ِف َهیا َوف ُات ُه ِل َع ِل...؛ جماعتی به ما خبر دادند از ابوعبداهلل ،حسینبنعلیبنسفیان
بزوفری از علیبنسنان موصلی عدل از علیبنحسین از احمدبن ّ
محمدبنخلیل از
جعفربناحمد مصری از عمویش حسنبنعلی از پدرش از ابوعبداهلل جعفربن ّ
محمد
از پدرش باقر از پدرشّ ،
سیدالعابدین از پدرش حسین زکی شهید از پدرش امیرمؤمنان
که فرمودند :رسولخدا؟لص؟ در شبی که در آن وفات کردند به علی فرمودند. ...

1

«بزوفــری» نقــل روایــت کردهانــد؛ 2ازایـنرو ،در بررســی ســندی حدیــث «وصیــت» بایــد ایــن دو نفــر
هــم از نظــر رجالــی بررســی شــوند؛ اســامی راویــان در ادامــه آورده شــده و ثقــه بــودن یــا ثقــه نبــودن
ایشــان بیــان میشــود.
 .1.2جماعة

نقد حدیث «وصیت» ...

ّ
ســند ایــن حدیــث ،معلــق بــه دو حدیــث قبــل از آن اســت؛ زیــرا در ســند دو حدیــث قبــل
«جماعــة» -کــه اســاتید شــیخ هســتند -بــا دو واســطه َ«ت ِّل ُع َ
کبــری» و «احمــدبــنعل ـی رازی» از

مــراد شــیخ از «جماعــة» شــیخ مفیــد ،ابنغضائــری ،ابنعبــدون ،ابنصلــت ،ابنابیجیــد و برخــی
دیگــر اســت؛ افــراد یــاد شــده کــه از اســاتید شــیخ اند ،مــورد اعتمــاد و ثقــه هســتند.
 .2.2هارون بن موسی َت ِّل ُع َ
کبری

3

بنابر توصیف نجاشی و شیخ طوسی ،وی «ثقه» و از بزرگان شیعه است.

4

 .3.2احمدبنعلی رازی
َ َ ُ
مرحــوم نجاشــی بــا عبــارت «لــم یکــن بــذاک؛ او ،آنگونــه نیســت» بــه مخاطــب میفهمانــد کــه
 .1همان.
 .2ر.ک :همان ،ص ،147-148ح.109
الطوسیّ ،
 .3ر.ک :فهرست ّ
مقدمه تحقیق ،ص.15
ّ
ل الطوسی ،ص ،449مدخل.6386
 .4ر.ک :رجالالنجاشی ،ص ،439مدخل1184؛ رجا 
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احمــد ،ثقــه نیســت؛ 1وی او را صاحــب کتابهایــی در موضــوع غیبــت ،فرائــض و آداب،
میشــمرد و از ّ
عــدهای نقــل میکنــد کــه ایــن راوی را بــه غلــو ّمتهــم کردهانــد؛ امــا بهصــورت
ّ
قاطــع ایــن ّاتهــام را نســبت نمیدهــد؛ 2با ّ
توجهبــه اینکــه ایشــان مؤلــف کتابــی در موضــوع غیبــت
اســت ،میتــوان او را شــیعه دانســت؛ مرحــوم شــیخ طوســی نیــز ،کمــال وثاقــت را از او نفــی کــرده و
بهصــورت «قیــل» بــه غلــو وی اشــاره میکنــد؛ 3نفــی کمــال وثاقــت ،یعنــی؛ شــیخ ،احمــد را کامــا
ضعیــف نمیدانــد ،بلکــه تنهــا در درجــه بــاالی وثاقــت نمیبینــد .مرحــوم «ابنغضائــری» بــه
صراحــت احمــد را ضعیــف دانســته و درعینحــال بیــان میکنــد کــه روایــات او گاهــی پذیرفتــه
میشــود و گاهــی انــکار میشــود.

4

بنابرایــن میتــوان گفــت :بــا وجــود اینکــه وثاقــت احمــد ،محــرز نیســت ،ولــی برخــی از علمــا
بــا پاالیــش احادیــث او بــه برخــی از روایاتــش اعتمــاد کردهانــد و شــیخ طوســی ،روایــات فراوانــی

5

را ماننــد حدیــث وصیــت از احمــد میپذیــرد.
 .4.2حسینبنعلیبنسفیان البزوفری
نجاشی او را ثقه ،جلیل و شیعه ّ
6
معرفی کرده است.
 .5.2علیبنسنان موصلی العدل
ّ
او ناشــناخته اســت و در کتابهــای رجالــی متقــدم ،مدخلــی نــدارد؛ ممکــن اســت بــرای اثبــات
وثاقــت «علیبنســنان» بــه دو مطلــب اســتناد شــودّ :اول :کلمــه «العــدل» و داللــت آن بــر وثاقــت
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راوی؛ دوم« :نقــل ثقــه از ثقــه» یعنــی «بزوفــری» از «علــیبــنســنان»؛ در ابتــدا دلیــل اول ،مــورد
نقــد و بررســی قــرار میگیــرد.
ّ
ّاول ،توصیــف راویــان بــه عدالــت در میــان رجالیهــای متقــدم شــیعه رواج نداشــته و
ٌ
ٌ
هیچیــک از رجالیــان ،راویــان را بــا کلمــات «عــادل» یــا «عــدل» توصیــف نکردهانــد؛ 7دوم،
 .1ر.ک :توثیق و تضعیف ،ص.82
 .2رجال ّ
النجاشی ،ص ،97مدخل.240
ّ
 .3ر.ک :فهرستالطوسی ،ص ،72مدخل ،91عبارت شیخ در نفی کمال وثاقت از احمد بدین صورت است:
َ ُ
ّ
«لم َیکن بذلک الثقة فی الحدیث».
 .4ر.ک :رجال ابن غضائری ،ج ،1ص.43
 .5ر.ک :الغیبة (طوسی) ،ص ،147ح ،109ص ،158ح ،115ص ،187ح ،148ص ،188ح ،150ص،189
ح ،152ص ،206ح.174
 .6ر.ک :رجال ّالنجاشی ،ص ،68مدخل.162
ّ
ّ
ّ
 .7علمه حلی در ترجمه شخصی به نام «معاویةبن حکیم» از رجال کشی نقل میکند که ایشان ،او را توصیف
به «عدل» کرده است ،ر.ک :خالص ة االقوال ،ص274؛ اما با مراجعه به اصل مصدر ،روشن میشود که مرحوم
ّ
کشی او را از «عدول» خوانده نه اینکه توصیف به عدالت کرده باشد ،ر.ک :رجال الکشی ،ص563؛ عدل با
جمع عدول ،همانگونه که خواهد آمد به قاضیان و کاتبان محکمههای قضایی گفته میشد .و ممکن است

عالمــان علــم رجــال از «عدالــت» ،وثاقــت را برداشــت نکــرد ه و آن را صفتــی بــرای اهلسـ ّـنت
دانســتهاند؛ شوشــتری در کتــاب «قاموس ّ
الرجــال» دربــاره «علــی بــن ســنان» میگویــد« :از
توصیــف او بــه «عــدل» عامیبــودن او استشــمام میشــود».

1

ایشــان ،احتمــال عامــی بــودن علیبنســنان را بــه دلیــل کلمــه «العــدل» میدهنــد؛ آی ـتاهلل
خویــی نیــز در ذیــل راوی مــورد بحــث میگویــد:
بنابرآنچه از ذکر کلمه «عدل» در مشایخ مرحوم شیخ صدوق برداشت میشود،
برخی عالمان عامه با کلمه عدل وصف میشوند؛ پس بعید نیست که این فرد از
اهل ّ
2
سنت باشد.

نســنان را
ایشــان بــا اســتناد بــه مشــیخه شــیخ صــدوق؟هر؟ احتمــال عامــی بــودن علیب 
مطــرح میکنــد؛ آیــتاهلل خویــی همچنیــن در ذیــل یــک راوی بــا نــام «ابــو عبــد اهلل األشــنانی
الدارمــی الفقیــه العــدل» مینویســد:
بعید نیست که این مرد از عامه باشد و کلمه عدل از القاب او باشد و این کلمهای
است که بر نویسندگان دستگاه قضا و محکمهها اطالق میشود ،پس گفته

بنابرایــن در اصــل« ،عــدل» کلمــهای اســت کــه بــر نویســندگان محکمههــای قضایــی
ً
اطــاق میشــده و معمــوال از اهلسـ ّـنت بودهانــد؛ گذشــتهازاین ،صاحــب کتــاب «مقتضباأل ثــر»
علیبنســنان را بــا لقــب ُ
«الم َعـ ّ ِـدل» خوانــده 4کــه بهصــورت روشــن ثابــت میکنــد «العــدل» شــغل
«علــیبــنســنان» در دســتگاه قضــا اســت؛ زیــرا ّ
معدلگــری شــغلی حکومتــی اســت کــه عدالــت

نقد حدیث «وصیت» ...

میشود« :کاتب العدل :نویسنده عدل» و مثل این راوی در ترجمه «احمد بن حسن
3
ّقطان» گذشت .

شــاهدان را تأییــد میکنــد؛ 5همچنانکــه ابنابیالحدیــد شــخصی بــه نــام «إبراهیــمبــنأحمــد
بــنمحمــدالمقــری العــدل الطبــری» 6کــه دارای لقــب «العــدل» بــود را «فقیــه مالکــی» خوانــده و
دربــاره او مینویســد:
مرحوم کشی به شغل ایشان اشاره کرده باشد؛ مرحوم کشی در ترجمه جمع دیگری از راویان ،آنان را از «عدول» و
«ثقات» برشمرده است ،ر.ک :همان ،ص 508و این شاید تنها مورد توصیف ضمنی به عدل است که ّ
البته در کنار
ٌ
اشاره به ثق ه بودن راویان ،داللت بر وثاقت دارد؛ بههرحال ،هیچیک از رجالیان ،راویان را مانند «ثقة» به صراحت
ٌ
ٌ
به «عدل» یا «عادل» توصیف نکردهاند.
 .1قاموس ّ
الرجال ،ج ،7ص.478
 .2معجم رجالالحدیث ،ج ،13ص50؛ مدخل.8194
 .3همان ،ج ،6ص ،210مدخل.3302
 .4ر.ک :مقتضباالثر ،ص.10
ّ
 .5ر.ک :جواهرالکالم ،ج ،40ص110؛ المدونة الکبری ،ج ،6ص.184
 .6مرحوم ابن شهر آشوب او را به همین نام و دارای لقب «العدل» ّ
معرفی کرده است :ر.ک :معالمالعلماء ،ص.43
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ُ ُّ
لنی ب َبغداد َو ُم َت َق ّدمهم؛ او استاد شاهدان ّ
الش ِ ُ َ ّ َ
َ
معدل در بغداد
كان شیخ
ِ
هود املع ِد ِ
ِ ِِ
و ّ
1
مقدم بر آنان بود.

در نتیجــه «عــدل» بــا «معـ ّـدل» بــه یــک معنــا اســت و شــغلی حکومتــی اســت کــه عمومــا از ِآن
عامــه دارای شــغل ّ
اهلسـ ّـنت بــوده اســت؛ با ّ
توجهبــه اینکــه معمــوال عالمــان ّ
لگــری بــوده
معد 
ّ
نســنان را
ی بــودن علیب 
و بــه لقــب «العــدل» ملقــب میشــدند ،عالمــان شــیعه ،احتمــال عام ـ 
مطــرح کردهانــد؛ الــف و المداشــتن «عــدل» رجالــینبــودن کتــاب «الغیبــة» و مرســو م نبــودن
توثیــق در میانــه ســند ،قرینههــای دیگــر لقــببــودن «العــدل» اســت؛ پــس ،کلمــه «العــدل»
مربــوط بــه یــک شــغل اســت و اساســا ربطــی بــه توصیفــات رجالــی نداشــته و بــرای اثبــات وثاقــت
راوی ،قابــل اســتناد نیســت.
دلیــل دوم بــرای اثبــات وثاقــت «علــیبــنســنان» نقــل ثقــه از ثقــه اســت؛ بهاینبیــان کــه
چــون «بزوفــری» ثقــه اســت ،فقــط از ثقــه نقــل میکنــد؛ بنابرایــن ،روایــت او از «علــیبــنســنان»
دلیــل بــر وثاقــت اوســت؛ نقــل بــزرگان از ثقــه ،ســیره مسـ ّ
ـتمر بــوده و اشــاره نجاشــی دربــارۀ راویانــی
کــه از افــراد ضعیــف روایــت نقــل کردهانــد ،مؤیــد همیــن معنــا اســت؛ زیــرا معلــوم میشــود کــه نقــل
ّ
ثقــات از ِضعــاف ،متعــارف نبــوده و بــه تذکــر امثــال نجاشــی نیــاز داشــته اســت؛ بــه عنــوان مثــال،
نجاشــی دربــاره «احمــدبــن ّ
محمــدبـن خالــد» مینویســد:

ُّ
َ ٌَ
َ
َ
فاء َو َ
اعت َم َد َ
املراسیل؛ خود او ثقه بود ولی از
فس ِه یروی ع ِن الض َع ِ
كان ِثقة یف ن ِ
افراد ضعیف ،نقل میکرد و به روایات مرسل ،اعتماد میکرد.

2
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اعتمــاد بــه راویانــی کــه ایــن راوی از آنــان حدیــث نقــل میکنــد ،ممکــن نیســت؛ نجاشــی
همچنیــن دربــاره «علیبنابیســهلحاتم» میگویــد« :خــود او ثقــه و از اصحــاب مــا (امامــی)
اســت امــا از راویــان ضعیــف نقــل میکنــد».

3

چنیــن تعبیــری دربــاره راویــان دیگــری نیــز آمــده اســت؛ 4در نتیجــه ،میتــوان مدعــیشــد
رجالیــان شــیعی ،افــرادی را از قاعــده نقــل ثقــه از ثقــه اســتثنا کردهانــد و نمیتــوان ایــن قاعــده
را دربــاره تمــام راویــان پذیرفــت؛ نقــل روایــت بزرگانــی مثــل بزوفــری در کنــار ســیره نقــل از ثقــه،
نشــانۀ اعتمــاد ایشــان بــه گفتههــای اساتیدشــان اســت ،مگــر اینکــه خودشــان ،اســتثنایی را بیــان
نســنان ،مــورد
کننــد؛ البتــه مطلــب یــاد شــده ثابــت نمیکنــد کــه تمــام روایــات اســتاد او علیب 
 .1شرح نهجالبالغة (ابن ابیالحدید) ج ،1ص.34
 .2رجال ّالنجاشی ،ص ،76مدخل.182
 .3همان ،ص ،263مدخل.688
 .4ر.ک :همان ،ص ،62مدخل 144و ص ،348مدخل 939و ص ،350مدخل 944و ص،427-428
مدخل.1148

اعتمــاد بزوفــری اســت؛ ّامــا بــدون شــک حدیــث ّ
وصیــت کــه بزوفــری آن را نقــل کــرده ،مــورد اعتماد
ایشــان بــوده اســت؛ یعنــی نقــل از ثقــات بهاینمعنــی نیســت کــه تمــام روایــات یــک اســتاد از نظــر
شــاگردش معتبــر اســت؛ بلکــه بــه معنــی اعتمــاد بــه روایاتــی اســت کــه شــاگرد از اســتاد نقــل کــرده
اســت؛ البتــه در مــورد برخــی راویــان تصریــح شــده کــه از افــراد ثقــه نقــل میکننــد؛ مثــا نجاشــی در
ّ
ن اســماعیلزعفرانــی» مینویســد:
«محمــدب ـ 
ترجمــه

ُّ
ٌَ
ِثقة ِع ٌنی َر وى َع ِن الثقات َو َر َووا َعنه؛ ثقه و بزرگوار است ،از افراد ثقه نقل کرده و

ثقات نیز از او نقل کردهاند.

1

همیــن تعبیــر دربــاره «جعفـ ر بــنبشــیر» هــم وارد شــده؛ 2امــا ایــن تعبیرهــا بــه جهــت دفــع و دخــل

مقـ ّـدر ،رفــع تهمــت و اثبــات ایــن اســت کــه آنــان نیــز ماننــد دیگــران از ثقــات نقــل کردهانــد.
علیبنســنان روایاتــی را نقــل کــرده کــه با ّ
توجهبــه آنهــا ،احتمــاال شــیعه اســت؛ ماننــد روایــت

بیــان افضلیــت امیرمؤمنــان؟ع؟ بــر همــه ّامــت ،تصریــح بــه نــام دوازده امــام؟مهع؟ و واج ـب بــودن
والیــت ایشــان در حدیــث معــراج پیامبــر اکــرم؟لص؟؛ 3حدیــث دیگــری نیــز ّ
توســط او بــه ایــن
مضمــون نقــل شــده کــه شــیعیان پــس از شــهادت امــام عســکری؟ع؟ در جســتجوی امــام بعــدی
بودنــد و بــا علــم امــام زمــان؟جع؟ بــه محمولههــای خــود بــه امامــت ایشــان پــی بردنــد.
بنابرایــن «عل ـی بــنســنان» بــا ّ
توجــه بــه احادیثــی کــه نقــل کــرده ،احتمــاال شــیعه اســت و بــه
4

«علــیب ـن حســین» نــام مشــترک راویــان بســیاری اســت کــه حکــم رجالــی عــدهای از آنــان معلــوم
ّ
نیســت 5و مصــداق علیبنحســین در ایــن ســند مشــخص نیســت؛ در نتیجــه ،وضعیــت رجالــی
او روشــن نیســت و نمیتــوان حکمــی دربــاره او صــادر کــرد؛ او بهیقیــن «علــی بــن حســین بــن

نقد حدیث «وصیت» ...

حدیــث ّ
وصیتــی کــه روایــت کــرده ،اعتمــاد شــده اســت.
 .6.2علی بنحسین

بابویــه» پــدر شــیخ صــدوق نیســت؛ زیــرا شــیخ طوســی از ایشــان بــا دو واســطۀ شــیخ مفیــد و شــیخ
صــدوق نقــل روایــت میکنــد؛ افــزون بــر آن «احمــدبــن ّ
محم ـد ب ـن خلیــل» از اســاتید پــدر شــیخ
صــدوق نیســت و او در هیــچ حدیثــی از «احمــد بــن ّ
محمــد بــن خلیــل» نقــل روایــت نــدارد؛ پــس،

علیبنحســین مهمــل اســت.
 .7.2احمدبن ّ
محمدبنخلیل

احمــد بــاایــنعنــوان مهمــل اســت ّامــا قرائنــی وجــود دارد کــه او «احمدبنعبداهللخلیلــی طبــری
 .1همان ،ص ،345مدخل.933
 .2ر.ک :همان ،ص ،119مدخل.304
 .3ر.ک :الغیبة (طوسی) ،ص ،147-148ح.109
 .4ر.ک :کمال ّ
الدین ،ص ،476-479ح.26
 .5به عنوان نمونه ،ر.ک :تنقیحالمقال (رحلی) ج( 2قسم ّاول) ،ص.282

69

آملــی» اســت ناشــناخته نیســت؛ ّاول ،اینکــه در احادیــث دیگــر ،علیبنســنان از «احمــد بــن
ّ
محمــد الخلیلــی» نقــل میکنــد 1و ظاهــرا نقــل علیبنســنان از احمــد بــا عنــوان «خلیلــی» مرســوم
ّ
اســت؛ دوم ،ابنطــاوس بــا وجــود اینکــه خلیلــی را از اهلسـ ّـنت شــمرده 2،کتابــی را متعلــق بــه
ّ
متضمــن نامگــذاری امــام علــی؟ع؟ بــه «امیرالمؤمنیــن» اســت؛ 3ازطرفدیگــر
او میدانــد کــه
در ابتــدای حدیــث ّ
وصیــت نیــز بــه «امیرمؤمنــان» بــودن ایشــان تأ کیــد شــده و احتمــال م ـیرود
حدیــث وصیــت از همــان کتــاب باشــد؛ 4در صــورت پذیــرش شــواهد یــاد شــده و یکیبــودن ایــن
دو نفــر ،احمــدبــن ّ
محمــدبــنخلیــل یــک راوی ضعیــف اســت؛ چــرا کــه نجاشــی در ترجم ـهاش
مینویســد« :جـ ّـدا ضعیــف اســت ،بــه او ّ
5
توجــه نمیشــود».
ّ
ّ
ُجــدا از تأ کیــد نجاشــی بــر ضعــف او ،ابنغضائــری و بــه تبــع او علمــه حلــی ،احمــد را بــا
َ ّ
ُ
الم َ
ذهب و َو ّض ٌ
فاســد َ
ــاع للحدیــث؛ دروغگــو ،دارای مذهــب فاســد و بســیار
عبــارات «کــذاب،
جعلکننــده حدیــث» توصیــف کردهانــد؛ 6بنابرایــن او نــه تنهــا امامــی و ثقــه نیســت ،بلکــه ّمتهــم
بــه دروغگویــی و جعــل حدیــث اســت.
 .8.2جعفربناحمد المصری
ّ
لســنت ،جعفــر
کتابهــای رجالــی متقـ ّـدم دربــار ه او چیــزی نگفتهانــد؛ تنهــا دو تــن از عالمــان اه 
را رافضــی خواندهانــد؛ 7درصــورت ایــن همانــی ،تنهــایــک قرینــه بــرای تشـ ّـیع اوســت و بــر وثاقتــش
داللتــی نــدارد؛ بنابرایــن جعفــر هــم مهمــل اســت.
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 .9.2عموی جعفربناحمد
مهمل است و مدح و ّ
ذمی درباره او وارد نشده است.
 .10.2پدر حسنبنعلی
ایــن شــخص ناشــناخته اســت و در کتابهــای رجالــی هیــچ توضیحــی دربــاره او یافــت
نمیشــود؛ شــاگردی او از امــام صــادق؟ع؟ بهاینبیــان کــه مرحــوم شــیخ مفیــد چهــار هــزار
یشــود؛ زیــرا ا گــر
نفــر از شــاگردان امــام صــادق؟ع؟ را توثیــق کــرده 8،ســبب اثبــات وثاقــت او نم 
منظــور ایــن باشــد کــه شــمار شــاگردان امــام؟ع؟ چهــار هــزار َتــن اســت و همــه آنــان ثقــه هســتند،
 .1ر.ک :مقتضب األثر ،ص10؛ الغیبة (طوسی) ،ص ،147ح.109
 .2ر.ک :الیقین ،ص.316
 .3ر.ک :همان و ص.108
 .4ر.ک :ره افسانه ،ص.122-123
 .5ر.ک :رجالالنجاشی ،ص96؛ مدخل.238
 .6ر.ک :رجال ابنغضائری ،ص42؛ خالصة االقوال ،ص.323-324
 .7ر.ک :میزاناالعتدال ،ج ،1ص ،400مدخل1485؛ لسانالمیزان ،ج ،2ص ،108مدخل.442
 .8ر.ک :اإلرشاد (مفید) ج ،2ص.179

ً
ّاوال در میــان اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ افــرادی وجــود دارنــد کــه تضعیــف شــدهاند؛ 1بنابرایــن،
ً
ایــن ّادعــا عمومیــت نــدارد؛ ثانیــا ایــن ّادعــا بســیار بــزرگ اســت و تــا دلیــل قطعــی بــر آن اقامــه نشــود،
پذیرفتنــی نیســت.
ً
ثالثــا دربــاره تعــداد اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ مناقشــه وجــود دارد؛ چراکــه شــیخ طوســی
باوجوداینکــه امــام کاظــم؟ع؟ و منصــور دوانیقــی را در شــمار شــاگردان امــام صــادق؟ع؟ آورده،
بــاز هــم تعــداد آنــان را بــه چهــار هــزار نفــر نرســانده ،بلکــه در نهایــت کمــی بیشــتر از ســه هــزار نفــر
هســتند.
ا گــر هــم مــراد ایــن باشــد کــه چهــار هــزار نفــر از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ ثقــه هســتند و بقیــه
ثقــه نیســتند ،راهــی بــرای شــناخت ثقــه از غیــر ثقــه وجــود نــدارد و در نتیجــه ایــن توثیــق ،ســودی
نــدارد؛ برخــی رجالیــان معاصــر ماننــد آیــت اهلل خویــیّ ،ادعــای توثیــق چهــار هــزار نفــر از اصحــاب
امــام صــادق؟ع؟ را بــا دالیــل متعـ ّـدد ،رد کردهانــد.
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ممکــن اســت بــرای اثبــات شــیعهبودن تمــام راویــان حدیــث ّ
وصیــت گفتــه شــود چــون شــیخ

طوســی قبــل از بیــان احادیــث داللــتکننــده بــر امامــت دوازده امــام؟ع؟ از جملــه حدیــث «وصیــت»
َّ
نوشــته«َ :ا ّمــا مــا ُر َ
الخاصــة؛ ّامــا آنچــه از جهــت شــیعیان روایــت شــده» 3پــس تمــام
وی ِمــن َج َهـ ِـة
راویــان حدیــث وصیــت شــیعه هســتند؛ امــا ایــن نتیجهگیــری صحیــح نیســت و بــه یقیــن منظــور

راویــان احادیــث ،امامــی هســتند.

نقد حدیث «وصیت» ...

شــیخ ایــن نیســت کــه تمامــی راویــان موجــود در اســناد شــیعه هســتند؛ زیــرا قبــل از بیــان روایــات
ّ
اهل ّ
ســنت مینویســد« :مــا ُروی فــی ذلــك ِمــن َج َه ِــة ُمخا ِل ِفــی الشــیعة؛ آنچــه در ایــن موضــوع
از طــرف مخالفــان شــیعه روایــت شــده»4؛ ولــی درعینحــال ،بعضــی از راویــان اســناد آن ،شــیعه
ً
هســتند؛ 5بنابرایــن ،نمیتــوان گفــت از جهــت خاصــه ،حتمــا بــه معنــای ایــن اســت کــه تمــام
منظــور شــیخ ،رســیدن روایــات بــه او از طریــق اســاتید شــیعه یــا سـ ّـنی اســت و ایــن طریقهــا،
ارتبــاط مســتقیمی بــا شــیعه یــا ّ
ســنیبودن همــه راویــان نــدارد؛ افــزون بــر نــکات یــاد شــده،

ل ّالنجاشی ،ص ،288مدخل ،769رجال ّ
الطوسی ،ص ،251مدخل،3517
 .1مانند :عمروبنجمیع ،ر.ک :رجا 
حارثبنعمر ،ر.ک :رجال ّ
الطوسی ،ص ،191مدخل.2370
 .2رک :معجم رجالالحدیث ،ج ،1ص55-57؛ توثیقات عام و خاص ،ص.143-148
 .3الغیبة (طوسی) ،ص.137
 .4همان ،ص.127
 .5مانند :ابنابیزینب نعمانی ،ر.ک :همان ،ص ،127ح ،90هارونبنموسی تلعکبری و ّ
محمدبنهمام ،ر.ک:
ل ّالنجاشی ،ص ،383مدخل1043؛ توثیق
همان ،ص135و ،134ح99و98؛ توثیق و تشیع نعمانی ،ر.ک :رجا 
و تشیع تلعکبری ،ر.ک :همان ،ص ،439مدخل1184؛ توثیق و تشیع ّ
محمدبنهمام ،ر.ک :همان ،ص،379
مدخل.1032
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اهل ّ
ســنت در بســیاری از اســناد روایــی شــیعه حضــور دارنــد؛ 1ولــی حضــور آنــان ســبب نشــده
روایــات بــه عنــوان روایــات اهل ّ
ســنت شــناخته شــود؛ بنابرایــن شــیعیدانســتن ســند حدیــث
وصیــت بــا حضــور اهل ّ
ســنت در آن ،تعارضــی نــدارد.

احتمــال دارد بــرای اثبــات وثاقــت راویــان مجهــول در ســند حدیــث وصیــت بــه «اصالــة
ّ
ّ
العدالــة» اســتناد شــود؛ گروهــی از معاصــران ،ایــن نظریــه را بــه علمــه حلــی نســبت میدهنــد؛
بهاینبیــان کــه ایشــان هــر کــدام از راویــان را کــه فســقش ثابــت نشــده یــا قدحــی دربــاره او وارد
ّ
ً
نشــده ،ثقــه دانســت ه اســت؛ 2چنیــن قاعــدهای بــر فــرض ّادعــای آن ،توســط علمــه ،قطعــا صحیــح
نیســت؛ زیــرا ،وثاقــت تمامــی راویــان بایــد احــراز شــود.

3

افــزون بــر آن ،اساســا اســتناد نظریــه «اصالةالعدالــة» بــه ایشــان بــه چنــد دلیــل درســت نیســت؛
ّاو ًال ،ایشــان در ّ
مقدمــه کتــاب «خالصةاالقــوال» میگویــد :کتــاب را دو قســمت کــرده و در قســمت

ّاول راویانــی را مــیآورد کــه بــه آنــان اعتمــاد دارد و در قســمت دوم ،راویانــی را میشــمارد کــه
ّ
ّ
دربــاره حکــم آنــان توقــف کــرده اســت؛ ســپس ،دلیــل توقــف را ضعــف راوی ،اختــاف عالمــان در
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توثیــق یــا تضعیــف راوی و یــا مجهــولبــودن راوی بیــان میکنــد؛ 4بنابرایــن ،نظــر ایشــان دربــاره
ّ
ّ
راویــان ناشــناخته ،توقــف اســت .حکــم نکــردن علمــه دربــارۀ بســیاری از راویــان شــاهد اســتناد
ّ
5
نکــردن علمــه بــه نظریــه «اصالــة العدالــة» اســت.
ّ
ً
ت دادن «اصالةالعدالــة» بــه علمــه ،مدخــل دو راوی بــه نامهــای «ابراهیــم
ثانیــا منشــأ نســب 
ّ
بــن هاشــم» 6و «احمــد بــن اســماعیل» 7اســت کــه گمــان شــده علمــه بــه دلیــل توثیــق و تضعیــف
ّ
نداشــتن آن دو ،حکــم بــه وثاقــت آنــان میکنــد؛ بــا دقــت در ترجمــه دو راوی مذکــور روشــن
ّ
علمــه بــرای ایــن دو نفــر ّ
مرجحاتــی ذکــر کــرده و ســپس ،روایــات آنــان را پذیرفتــه
میشــود کــه
اســت.
 .1مانند :حسینبنعلوان کلبی که به شهادت مرحوم نجاشی ،عامی است؛ ر.ک :همان ،ص ،52مدخل116
و کلینی از او روایت نقل کرده است؛ ر.ک :الکافی ،ج ،1ص ،450ح34؛ یا :حاتمبناسماعیل که نجاشی او را
ل ّالنجاشی ،ص ،147مدخل 382و ّ
از اهل ّ
محدثان از او روایت نقل کردهاند :ر.ک:
سنت شمرده ،ر.ک :رجا 
الکافی ،ج ،5ص ،224ح2؛ تهذیب ،ج ،7ص ،78ح.51
ّ
 .2ر.ک :خالص ة االقوال ،مقدمه محقق ،ص29؛ محقق ،پس از نسبتدادن این نظریه به علمه اشکال کرده
که باید وثاقت راویان احراز شود و این نظریه صحیح نیست.
ّ
 .3شیخ طوسی ،شرط قبول روایت را احراز وثاقت در روایت دانسته است :ر.ک :العدة ،ج ،1ص.152
 .4ر.ک :خالصة االقوال ،ص.44
ّ
ّ
 .5بهعنواننمونه ،اسماعیلبنخطاب ،ر.ک :همان ،ص ،57مدخل21؛ بشیر النبال ،ر.ک :همان ،ص،79
مدخل4؛ ثویربنابیفاخته ،ر.ک :همان ،ص ،87مدخل2؛ سفیانبنمصعب ،ر.ک :همان ،ص ،356مدخل.3
 .6ر.ک :خالصة االقوال ،ص ،49مدخل.9
 .7همان ،ص ،66مدخل.21

ّ
ً
ثالثــا ،بــر فــرض کــه علمــه ،قاعــده «اصالةالعدالــة» را پذیرفتــه باشــد و بنابــر ایــن قاعــده از
احــراز وثاقــت تمامــی راویــان چشمپوشــی شــود ،بــاز هــم ضعــف ســند حدیــث وصیــت جبــران
نمیشــود؛ زیــرا در صورتــی کــه منظــور از احمدبنخلیــل ،خلیلــی باشــد ،ایــن راوی قطعــا ضعیــف
اســت و ســند روایــت ،محــدود بــه افــراد ثقــه و مهمــل نیســت.
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بنابرآنچــه گذشــت ،ســند حدیــث وصیــت ،دارای چهــار راوی مهمــل اســت؛ ّ
باتوجهبــه شــواهد
موجــود ،احمدبن ّ
محمدبنخلیــل ،احمدبنعبــداهلل خلیلــی اســت کــه یــک راوی ضعیــف و
ّمتهــم بــه جعــل حدیــث اســت و در صــورت پذیرفتــهنشــدن شــواهد ،او نیــز مهمــل اســت؛ تنهــا
اســاتید شــیخ ،تلعکبــری و حســینبنعلی بزوفــری ،قطعــا ثقــه و شــیعه هســتند؛ همچنیــن،
احمدبنعلــی رازی امامــی اســت و احتمــال شــیعهبــودن علیبنســنان داده میشــود و در روایــت
حدیــث وصیــت بــه او اعتمــاد شــده اســت؛ وضعیــت یادشــده ،نشــانه ضعــف ســندی آشــکار حدیــث
ّ
وصیــت بنابرمبنــای متأخــران اســت؛ ا گرچــه مرحــوم شــیخ طوســی ،صــدور حدیــث مــورد بحــث
را پذیرفتــه؛ ّامــا ایــن روایــت ،تنهــا در کتــاب «الغیبــة» ایشــان آمــده و بقیــه ّ
محدثــان از آن اعــراض
کردهانــد و ایــن از اعتبــار حدیــث ّ
وصیــت میکاهــد.

 .3معنای امامت دوازده مهدی

ضمیــر «هــا» در جملــه یادشــده بــه «امامــت» برمیگــردد؛ زیــرا محــور ســخنان رســولخدا؟لص؟
َ َ
ثناعشــر ِامامــا» بــر ایــن موضــوع تأ کیــد
امامــت اســت و در صــدر و ذیــل روایــت ،دو بــار بــا عبــارت ِ«ا
شــده اســت.
ّ
تســلیم امامــت بــه ّاولیــن مهــدی کــه در انتهــای روایــت آمــده ،محــل بحــث اســت؛ چرا کــه
ّ
َ
در حدیــث ّ
وصیــت بــه امــام دوازده ـم؟ع؟ نیــز بــا عبــارت «ف ُلی َسـ ِـلمها» دســتور داده شــده ،امامــت
را بــه ّاولیــن مهــدی تســلیم نمایــد ،درحالیکــه بــه جــز حدیــث ّ
وصیــت در هیــچ روایتــی ،خبــری
از امامــت دوازده مهــدی نیســت و حدیــث ّ
وصیــت ،تنهــا روایتــی اســت کــه امامــت را بــر ایشــان
تطبیــق کــرده اســت؛ بنابرایــن ،مضمــون «امامــت دوازده مهــدی» کــه در انتهــای حدیــث ّ
وصیــت
ِ
آمــده ،منفــرد اســت و نمیتــوان بــه قرینــه تأییــد احادیــث دیگــر ،امامــت ایشــان را ثابــت کــرد؛ تنهــا
قرینــۀ باقیمانــده کــه ممکــن اســت مــورد اســتتاد واقــع شــود ،ســند حدیــث اســت کــه ثابــت شــد،
معتبــر نیســت.
 .1برای اطالعات بیشتر ر.ک :ره افسانه ،ص.124-130

نقد حدیث «وصیت» ...

پیامبــر اکــرم؟لص؟ در حدیــث ّ
وصیــت بــه امامــان؟مهع؟ دســتور میدهنــد امامــت را بــه امــام بعــدی
َ ّ
منتقــل کننــد؛ عبارتــی کــه چندیــن بــار تکــرار شــده «ف ُلی َسـ ِـلمها؛ پــس بایــد آن را تســلیم کنــد» اســت؛
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وصیــت با ّ
امامــت ّاولیــن مهــدی و بنابرســیاق ،دوازده مهــدی در حدیــث ّ
توج هبــه احادیــث
َ َ
ثناعشــر» کــه در گفتــار بعــدی میآیــد و امامــان؟مهع؟ را منحصــر در دوازده نفــر کــرده بــا امامــت
ِ«ا
دوازده امــام؟مهع؟ تفــاوت دارد و از آن نــوع نیســت؛ افزونبــرآن ،خــود حدیــث ّ
وصیــت ،بــرای
امامــان؟مهع؟ عــدد دوازده را ذکــر میکنــد و ا گــر تعــداد امامــان  24عــدد بــود ،بایــد آنهــا را  24نفــر
میدانســت؛ همچنیــن ،حدیــث ّ
وصیــت ،دو بــار بیــن دوازده مهــدی و دوازده امــام بــا عبــارات:
َ َ
ثناعشــر َمهدیــا» تفصیــل داده و ا گــر دوازده مهــدی هــم امــام بودنــد ،ایــن
«اثناعشــر ِامامــا» و ِ«ا
تفصیــل بیمعنــا بــود.
دلیــل دیگــر ایــن کــه در حدیــث مشــابه دوازده مهــدی ،امامــت بــه صراحــت از آنــان نفــی
شــده اســت؛ توضیــح آنکــه احادیــث دوازده مهــدی ،دو گــروه اســت :گروهــی کــه در آن ،امامــان
دوازدهگانــه؟مهع؟ خــود را دوازده مهــدی خواندهانــد 1و گروهــی کــه دوازده مهــدی را افــرادی غیــر از
دوازده امــام؟مهع؟ خوانــده اســت و بعــد از رحلــت امــام دوازدهــم؟ع؟ میآیند؛ گروه ّاول در مقایســه

بــا حدیــث ّ
وصیــت از بحــث خــارج اســت؛ زیــرا مصادیــق مهــدی در ایــن گــروه ،همــان مصادیــق
امامــان ّامــت اســت و شــبه های در میــان نیســت؛ بــرای گــروه دوم بــه جــز حدیــث ّ
وصیــت ،روایــت
دیگــری وجــود دارد کــه دربــاره امامــت دوازده مهــدی ســخن رانــده اســت؛«ابوبصیر» میگویــد:
بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض کــردم:
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َ
َ
َ َ
ُ َ
ابن رسول اهلل ّإن َ ِس ُ
یا َ
ثناعشر
القائ ِا
عت ِمن أبیك؟ع؟ ّأنه قال:
یكون بعد ِ ِ
ِ
َ
َ َ ّ َ
َ َّ ُ َ
َ ُ
َ َ
َ َ
لكنم ق ٌوم ِمن
إثناعشر إماما و
ثناعشر َمهدیا َو لیقل:
َمهدیا فقال :إنا قالِ :ا
َ َ َ ّ
َ ّ
َ
عرف ِة َح ِقنا؛ ای پسر رسول خدا! من از پدرت
شیع ِتنا
یدعون الن َاس إىل ُم ِ
واالتنا و م ِ
شنیدم که فرمودند :بعد از قائم ،دوازده مهدی میآیند .فرمودند[ :پدرم] تنها
فرمودند :دوازده مهدی و نفرمودند :دوازده امام و ّاما آنها [دوازده مهدی] گروهی
از شیعیان ما هستند که مردم را به مواالت ما و شناخت ّ
حق ما دعوت میکنند.
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پــس ،دوازده مهــدی ،کــه بعــد از امــام دوازدهــم؟ع؟ میآینــد ،کســانی هســتند کــه بــه والیــت
اهل بیــت؟مهع؟ دعــوت میکننــد نــه اینکــه خــود ،صاحــب دعوتــی جــدا باشــند؛ یعنــی ،امامــت
آنــان در طــول امامــت دوازده امــام؟مهع؟ و تبعــی اســت؛ ّ
البتــه احادیــث دیگــری نیــز وجــود دارد

کــه از دوازده 3یــا یــازده مهــدی 4پــس از امــام زمــان؟ع؟ ســخن گفتــه ّامــا دربــاره امامــت ایشــان
ل ّالدین ،ص ،317ح 3و ص ،335ح 6و ص ،338ح 13و ص ،338-339ح 14و ص ،647ح8؛
 .1ر.ک :کما 
الغیبة (طوسی) ،ص ،478ح.504
 .2کمال ّ
الدین ،ص ،358ح.56
ّ
 .3ر.ک :شرحاألخبار ،ج ،3ص400؛ مختصر بصائرالدرجات ،ص.49
 .4ر.ک :االصول ّ
الستة عشر ،ص91؛ الغیبة (طوسی) ،ص ،478ح.504

ســکوت کــرده اســت و بــرای اظهــار نظــر دربــاره منصــب دوازده مهــدی ،کارگشــا نیســت؛ روایـ ِـت
وصیــت و احادیــث مشــابه آن در کتــب ّ
حدیــث ّ
متقدمــان ،ثابــت میکنــد کــه وجــود دوازده مهــدی
ً
و امامــت ایشــان بنابرمبنــای قدمــا ،مــورد پذیــرش واقــع شــده اســت؛ احتمــاال شــیخ طوســی بــرای
توثیــق راویــان حدیــث وصیــت نیــز ،قرینههایــی در اختیــار داشــته کــه بــه دســت مــا نرســیده و
بههرحــال با ّ
توجهبــه شــواهد موجودفعلــی ،ســند حدیــث ،ضعیــف اســت.
بنابرآنچــه گذشــت با ّ
توجهبــه تصریــح حدیــث ّ
وصیــت و احادیــث دیگــر ،تفصیــل بیــن دوازده
امــام و دوازده مهــدی در حدیــث ّ
وصیــت و محتــوای حدیــث مشــابه آن ،بــدون شــک ،امامــت

دوازده مهــدی ،ماننــد امامــت دوازده امــام؟مهع؟ نیســت؛ دوازده مهــدی ،امامتــی در طــول امامــت
ایشــان دارنــد و تنهــا بــه والیــت اهلبیــت؟مهع؟ دعــوت میکننــد.
اساسـ ًـا با ّ
توجهبــه تفــاوت امامــت دوازده مهــدی بــا امامــت امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ تســلیم
امامــت بــه معنــای تحویلگرفتــن آن از طــرف مهــدی ّاول نیســت؛ یعنی ا گرچه امــام دوازدهم؟ع؟
در حدیــث ّ
وصیــت ،امامــت را بــه مهــدی ّاول تســلیم کردهانــدّ ،امــا او امــام بــه معنــای امامــت

دوازده امــام؟ع؟ نشــده و تنهــا جانشــین امــام زمــان؟ع؟ میشــود و وظایفــی را کــه بــه او وا گــذار
شــده بــه انجــام میرســاند؛ همانگونــه کــه پیامبــر اکــرم؟لص؟ رســالت را بــه امیرمؤمنــان؟ع؟
تحویــل دادنــد ّامــا ایشــان پیامبــر نشــدند ولــی برپای ـهآن بــه مقــام امامــت رســیدند.

بااینحــال ،عــرف میگویــد امیرمؤمنــان؟ع؟ امامــت را بــه یــک امــام جماعــت تحویــل دادنــد،
هرچنــد امامــت حضــرت بــا امامــت آن امــام جماعــت متفــاوت اســت.
ّ
میتــوان در لغــت ،شــواهدی را بــرای اســتعمال امــام دربــاره کســانیکه امــام کل ّامــت نیســتند،
یشــود و پیامبــر
پیــدا کــرد؛ امــام ،کســی اســت کــه بــه او اقتــدا شــده و در امــور ،مقـ ّـدم داشــته م 
ســبب اجتمـ ِـاع پیــروان
ا کــرم؟لص؟ امــام امامــان و جانشــین ایشــان ،امــام مــردم اســت؛ 1امــام،
ِ
2
یشــود؛
ـام ّامــت بــه ســبب اطاعــت مــردم از او ،ســبب اجتمــاع ّامــت م 
خــود اســت؛ در نتیجــه ،امـ ِ
بــه فرمانــده لشــکر بهجهــت ریاســت و ّ
تقدمــش امــام گفتــه شــده اســت؛ 3بــه امــام نمــاز جماعــت
هــم امــام گفتــه میشــود؛ 4زیــرا ،ســبب اجتمــاع نمازگــذاران اســت؛ راهنمــای ســفر نیــز امــام ســفر 5و
هدایتکننــده مســافران اســت.
ّ
 .1ر.ک :معجم مقاییساللغة ،ج ،1ص.27
 .2ر.ک :همان ،ص.27
 .3ر.ک :تاجالعروس ،ج ،16ص.34
 .4ر.کّ :
الصحاح ،ج ،5ص.1865
 .5ر.ک :تاجالعروس ،ج ،16ص.34

نقد حدیث «وصیت» ...

مثــال دیگــر ایــن اســت کــه امیرمؤمنــان؟ع؟ کســی را بــه عنــوان امــام جماعــت تعییــن کننــد؛
دراینصــورت ،امــام جماعــت ،امــام ّامــت نمیشــود و ممکــن اســت دچــار ســهو نیــز بشــود؛
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بنابرایــن در لغــت بــه هــر کســی کــه بــه گونـهای ریاســت بــر دیگران داشــته باشــد و دســتوراتش
بــر ایشــان مقـ ّـدم باشــد و زیردســتانش بــر گــرد او جمــع شــده باشــند ،امــام اطــاق شــده اســت؛
امــام ،هــم میتوانــد ماننــد پیامبــر؟لص؟ و خلیفــه ،امــام ّامــت باشــد و هــم ماننــد فرمانــده لشــکر

یــا امــام جماعــت ،امامــت گــروه کوچکتــری را بــه عهــده داشــته باشــد کــه در طــول امامــت امــام
ّامــت اســت.
بنابرآنچــه گذشــت ،امامــت دوازده مهــدی بــه دلیــل منفــرد بــودن و ضعــف ســند ،قابــل
اثبــات نیســت ،هرچنــد بنابرمبنــای قدمــا پذیرفتــه میشــود؛ مــراد از امامــت دوازده مهــدی در
حدیــث ّ
وصیــت ایــن اســت کــه آنــان در طــول امامــت دوازده امــام؟مهع؟ امامــت گروهــی از مــردم را
بــر عهــده گرفتــه و مــردم را بــه والیــت اهلبیــت؟مهع؟ دعــوت میکننــد.
دوازده مهــدی در واقــع ،جانشــینان امــام زمــان؟ع؟ هســتند کــه از جانــب ایشــان و در زمــان
وی وظایفــی را بــر عهــده دارنــد؛ امامــت دوازده مهــدی مثــل امامــت امــام جماعتــی اســت کــه از
ســوی امــام معصــوم؟ع؟ مأمــور بــه خوانــدن نمــاز شــده اســت؛ دراینصــورت ،عــرف میگویــد
امــام معصــوم؟ع؟ امامــت را بــه امــام جماعــت تســلیم کــرد ،ا گرچــه بیــن امامــت امــام معصــوم؟ع؟
و امــام جماعــت ،تفــاوت اســت.
ت کننــده بــر دوازده نفربــودن امامان؟مهع؟
مقالــه حاضــر در ادامــه بــه تفصیــل روایتهــای داللـ 
را بررســی کــرده تــا بهصــورت دقیــق ،ثابــت شــود امامــت دوازده مهــدی ،امامــت همــه ّامــت
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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نیســت و امامــان الهــی ّامــت تــا روز قیامــت ،منحصــر در دوازده نفــر هســتند.

 .4منحصربودن امامان در عدد «دوازده»
ً
احادیثــی کــه بــه بیــان تعــداد امامــان؟مهع؟ پرداختــه ،عمومــا از ســه واژه «امــام» «وصــی» و
«خلیفــه» بهــره بــرده اســت؛ کلمــات یــاد شــده ،بنابــر روایــات ،دارای مصداقــی واحــد یعنــی امامــت
دوازده امــام؟مهع؟ اســت .ایــن گفتــار در دو زیرگفتــار ،ابتــدا ثابــت میکنــد کــه مــراد از امامــان،
اوصیــا و خلفــا در روایــات مربــوط بــه امامــت ،امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ اســت و در زیرگفتــار بعــدی
بــه روایــات داللتکننــده بــر دوازده نف ـر بــودن امامــان؟مهع؟ پرداختــه میشــود.
 .1.4یکی بودن مصداقهای امام ،وصی و خلیفه در روایات
پیامبــر اکــرم؟لص؟ در چندیــن روایــت ،مصداقهــای واژگان یادشــده را دوازده امــام؟مهع؟ دانســته
کــه بــه چنــد نمونــه اشــاره میشــود؛ «جابــر بــن عبــد اهلل انصــاری» از رســولخدا؟لص؟ میپرســد:
«امامــان از فرزنــدان علیبنابیطالــب؟ع؟ چــه کســانی هســتند؟ » و ایشــان پاســخ میدهنــد:
حسن و حسین ،دو آقای جوانان اهل بهشت ،سپس سرور عابدان در زمان
علیبنحسین ،سپس باقرّ ،
خودّ ،
محمدبنعلی و تو به زودی او را درک میکنی

ای جابر! پس زمانی که او را درک کردی از جانب من به او سالم برسان .سپس
صادق ،جعفربن ّ
محمد؛ سپس کاظم ،موسیبنجعفر؛ سپس رضاّ ،
علیبنموسی؛
علیبن ّ
سپس تقیّ ،
محمدبنعلی؛ سپس نقیّ ،
محمد؛ سپس زکی ،حسنبنعلی؛
سپس فرزند او قیامکننده به حق ،مهدی ّامت من است که زمین را از عدل و قسط
َُ
ُ
جابر خلفائی َو أوصیائی َو
پر میکند چنانکه از جور و ظلم پر شده است؛ هؤ ِالء یا ِ
أوالدی َو ِع َترتی؛ ای جابر! اینان ،جانشینان من و اوصیای من و فرزندان من و
عترت من هستند.

1

پیامبر؟لص؟ در این پاسخ ،دوازده امام را خلفا و اوصیای خود میخوانند.
ایشان؟لص؟ در روایت دیگری میفرمایند:

َُ
َ َ َ
َ
َّ َ َ ّ ُ ّ ُ
َ َ
َ
َ َ
ؤمن َبعدیّ ،ث
عیل أخی و و ز یری و واریث و وصیی و خلیفیت یف أمیت و و یل ك ِل م ٍ
احل َسنی واح ٌد َ
سعة ِمن ُو ِلد ُ
احل َسنَّ ُ ،ث ِابین ُ
ِابین َ
احل َسنیَّ ُ ،ث ِت َ
ُ
القرآن
بعد واحد،
ِ
َ
ُ
َم َع ُهم َو ُهم َم َع ُالقرآن الیفار َ
الیفارق ُهم َح ّت ِیردوا َعل َحویض؛ علی برادر من
قونه َو
ِ
ِ
ّ
و وزیر من و وارث من و ّ
وصی من و جانشین من در میان امت من و صاحباختیار
هر مؤمنی ،پس از من است ،سپس فرزندم حسن ،سپس فرزندم حسین ،سپس
ُنه نفر از فرزندان حسین ،یکی پس از دیگری .قرآن با آنان است و آنان با قرآنند از
من[کوثر] وارد شوند.

2

ایــن حدیــث ،مقامهــای مختلفــی از جملــه وصایــت و خالفــت را ابتــدا بــر امیرمؤمنــان؟ع؟ و
ســپس بــر دیگــر امامــان؟مهع؟ تطبیــق میکنــد.

نقد حدیث «وصیت» ...

قرآن جدا نمیشوند و قرآن نیز از آنان ،جدا نمیشود تا اینکه بر من در کنار حوض

روایــت نبــوی دیگــری کــه مصداقهــای امامــان ،اوصیــا و جانشــینان را یکــی میدانــد از ایــن
قــرار اســت:

امامان پس از من ،دوازده نفرندّ ،اولین آنها ّ
علیبنابیطالب و آخر ایشان قائم
است .پس ،آنان جانشینان من و اوصیای من و اولیای من و ّ
حجتهای خدا بر
ّامت من بعد از من هستند.

3

رســول خــدا؟لص؟ در ایــن حدیــث ،ضمــن دوازد ه نفــر خوانــدن امامــان؟مهع؟ و اشــاره بــه ّاولیــن
و آخریــن آنهــا ،ایشــان را امــام و وصــی میخواننــد.
 .1کمال ّ
الدین ،ص ،258-259ح.3
 .2همان ،ص ،277ح.25
.3الفقیه ،ج ،4ص ،179-180ح.5406
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بعضــی از روایــات نیــز ،تنهــا بــه خالفــت و امامــت دوازده امــام؟مهع؟  1یــا بــه وصایــت و امامــت
یشــود.
ایشــان اشــاره کــرده 2کــه از نقــل آن بــه جهــت رعایــت اختصــار ،صــرف نظــر م 
بنــا بــر احادیــث یــاد شــده ،امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ افــزون بــر منصــب امامــت ،وصـ ّـی پیامبــر
اکــرم؟لص؟ و خلیفــه و جانشــین ایشــان نیــز هســتند و همــه ایــن لغــات در روایــات بــر ایشــان
تطبیــق شــده اســت.
 .2.4احادیث دال لتکننده بر منحصر بودن امامان در عدد دوازده
یشــود کــه
دربــاره تعــداد امامــان؟مهع؟ احادیــث فراوانــی نقــل شــده؛ در اینجــا احادیثــی نقــل م 
امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ را بــا واژگان وصــی ،خلیفــه و امــام در عــدد «دوازده» منحصــر میکنــد
و در زیرگفتــار پیشــین ثابــت شــد کــه مصداقهــای ایــن ســه کلمــه ،دوازده امــام؟مهع؟ هســتند؛
گفتنــی اســت کــه هیــچ حدیثــی یافــت نمیشــود کــه بــرای ذکــر تعــداد امامــان؟مهع؟ بــه عــددی جــز
دوازده تصریــح کــرده باشــد؛ مــواردی کــه در ادامــه میآیــد بــه ترتیـ ِـب داللـ ِـت روشـنتر بــر انحصــار
عــددی امامــان؟مهع؟ ّ
مرتــب شــدهاند.
 .1امام صادق؟ع؟ در روایتی از کم و زیاد کردن تعداد امامان؟مهع؟ نهی کرده و میفرمایند:
امامان بعد از پیامبر دوازده نفرند که همه برگزیده و دارای فهم الهی هستند.
هرکس یکی از آنان را کم کند و[یا] به آنها کسی را اضافه کند از دین خدا خارج
شده و از والیت ما بهرهای نخواهد داشت.

3
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ایــن نهــی ،همــراه بــا تصریــح بــه عــدد دوازده ،راه هرگونــه توجیهــی را بــرای اعتقــاد بــه تعــداد
کمتــر یــا بیشــتر از عــدد امامــان دوازده میبنــدد.

 .2امــام صــادق؟ع؟ در حدیــث دیگــری از ابتــاء ّامــت بــه شــک و تردیــد در زمــان غیبــت

میگوینــد؛ ســپس ،غیبــت امــام زمــان؟ع؟ را بــه غیبــت حضــرت عیســی؟ع؟ تشــبیه کــرده و
میفرماینــد:

اما غیبت عیسی؟ع؟ پس بهدرستی که یهود و نصاراّ ،اتفاق نظر پیدا کردند بر
اینکه ایشان کشته شده پس خداوند متعال ایشان را با فرموده خویش «و حال
آنکه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند لیكن امر بر آنان مشتبه شد»چنین
است غیبت قائم؟جع؟ بهیقین که ّامت بهدلیل طولکشیدن غیبت ،آن
را انکار میکنند؛ پس ،گویندهای یاوهگویی میکند که «او به دنیا نیامده» و

 .1ر.ک :کمال الدین ،ص ،253ح.3
 .2ر.ک :اإلختصاص ،ص.329
 .3همان ،ص.233

گویندهای میگوید« :بدون شک [تعداد امامان] به سیزده نفر و بیشتر رسیده است»
و گویندهای با سخن خود« :روح قائم در جسمی غیر از او سخن میگوید» خدا را
عصیان میکند.

1

مــردم بعــد از غیبــت حضــرت عیســی؟ع؟ بــه انحــراف افتــاده؛ پنداشــتند او مصلــوب شــده
اســت؛ مــردم در زمــان غیبــت حضــرت مهــدی؟ع؟ هــم بــه انحــراف میافتنــد و اعتقــاد بــه اینکــه
تعــداد امامــان؟مهع؟ از دوازده نفــر بیشــتر شــده ،یکــی از ایــن انحرافــات اســت.
 .3روایــت دیگــری نیــز از امــام صــادق؟ع؟ نقلشــده کــه در آن پــس از ذکــر دوازده امــام؟مهع؟
میفرماینــد:

َ َُْ َْ
ْ
َْ ْ ُ ُ َ ْ
َ
ُ ْ ُ َ
ون ِبال َو ِص ِیة َو ِال َم َام ِة َو ل تلو ال ْر ُض ِم ْن ُح ّج ٍة ِم ْ ُن ْم
ول؟مهع؟ العروف
ه ْ م ِعت َرة ّالر ُس ِ
ُ ّ َ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ
ال ّجة
ِف ك ِل عص ٍر و زم ٍان و ِف ك ِل وق ٍت و أو ٍان و هم العروة الوثق و أ ِئة الدى و
َ َ
ُ
َعل أ ْه ِل ّالد ْنیا؛آنان عترت پیامبرند که به وصیت و امامت شناخته شدهاند و

زمین از ّ
حجت که از آنهاست خالی نمیشود در هر عصر و زمان و در هر وقت
و هنگامه .آنان ریسمان محکم و امامان الهی و ّ
2
حجت بر اهل دنیا هستند.

روایت یادشده با عبارات و مضامین مختلف حدیثی تأیید میشود.
َ َ َ
ثناعشــر خلیفــة» از دوازده جانشــین خــود
 .4پیامبــر ا کــرم؟لص؟ در احادیــث مشــهور بــه ِ«ا
ســخن گفتهانــد 4و گاهــی آنــان را خلفــای تمــام ّامــت خوانــده ،میفرماینــد« :بــرای ایــن ّامــت،
3

نقد حدیث «وصیت» ...

حضــرت در ایــن حدیــث تأ کیــد میکننــد کــه زمیــن از وجــود امامــان دوازدهگانــه؟ع؟ در هیــچ
زمانــی خالــی نمیشــود؛ بنابرایــن ،همیشــه یکــی از ایشــان بــر روی زمیــن امامــت ّامــت را بــر عهــده
دارد و تــا پایــان دنیــا افــراد دیگــر نمیتواننــد ّادعــای امامــت یــا وصایــت کننــد.

دوازده جانشــین وجــود دارد».
واژه ّ
«امــت» بــه دورهای ویــژه اختصــاص نــدارد و همــه مســلمانان را از صــدر اســام تــا روز
5

قیامــت دربرمیگیــرد؛ بــا وجــود خالفــت دوازده خلیفــه تــا روز قیامــت ،نوبــت بــه خالفــت و امامــت
دیگــران نمیرســد.
حدیــث دیگــری از امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا همیــن مضمــون و واژه «امــام» نقــل شــده اســت .ایشــان
 .1کمال ّ
الدین ،ص ،355-354ح.50
 .2عیون اخبار ّالرضا؟ع؟ ،ج ،1ص ،58ح.20
ّ
 .3ر.ک :بصائر ّ
الدرجات ،ص505-509؛ کمال الدین ،ص ،201-202ح 1-6و  ،204ح 15و ص،232-234
ح 38-43و ص.291-294
 .4ر.ک :صحیح مسلم ،ج ،6ص 3و 4؛ مسند احمد ،ج ،5ص86-89؛ المستدرک ،ج ،3ص.617-618
 .5مسند احمد ،ج ،5ص.106
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در پاســخ بــه پرســش یــک یهــودی از تعــداد امامــان ّامــت اســام ،میفرماینــد« :بــرای ایــن ّامــت،
دوازده امــام هدایــت از ذریــه پیامبــرش وجــود دارد».

1

ایــن حدیــث نیــز ماننــد حدیــث قبلــی بــر امامــت امامــان؟مهع؟ بــر ّامــت تــا روز قیامــت دال لــت

دارد.

 .5رســول خــدا؟لص؟ در پاســخ بــه تعــداد خلفــای ّ
«امــت» میفرماینــد« :دوازده نفــر بــه تعــداد

نقبــای بنیاســرائیل».
ّ
ایــن روایــت ،هــم تعــداد خلفــای کل ّامــت را دوازده تــن میدانــد و هــم عددشــان را بــه نقبــای
2

بنیاســرائیل تشــبیه کــرده کــه بــه شــهادت قــرآن در دوازده نفــر منحصــر بودهانــد؛ 3کاربــرد واژه
ّ
ّ
«امــت» و تشــبیه بــه نقبــای بنیاســرائیل ،جــای هیــچ شــکی را در انحصــار امامــان؟مهع؟ در عــدد
دوازده باقــی نمیگــذارد.
 .6پیامبر اکرم؟لص؟ در روایت دیگری درباره تعداد امامان؟مهع؟ میفرمایند:
ت شماره ماهها نزد خدا از روزى كه
تعداد آنان به تعداد ماههاست و آن <در حقیق 
آسمانها و زمین را آفریده در كتاب [علم] خدا دوازده ماه است> [توبه ]36-و
تعداد آنها به تعداد چشمه هایی است که برای موسیبنعمران؟ع؟ جوشید زمانی
که با عصایش [به تختهسنگ[ زد <پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت>
[بقره ]60-و تعدادشان به تعداد نقبای بنیاسرائیل است؛ [خداوند بلندمرتبه
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میفرماید< ]:و از آنان دوازده سركرده برانگیختیم>[.مائده ]12-ای جابر! پس
امامان دوازده نفر [امام] هستندّ .اولین آن ّ
علیبنابیطالب و آخرین ایشان قائم
مهدی صلوات اهلل علیهم است.

4

ایــن حدیــث شــریف افزونبــر تصریــح بــه دوازده نفــر بــودن امامــان؟مهع؟ و ّاولیــن و آخریــن
ایشــان ،تعــداد آنــان را بــه تعــداد ماههــای ســال ،چشــمههایی کــه بــرای حضــرت موســی؟ع؟
جوشــید و نقبــای بنیاســرائیل تشــبیه میکنــد ،ســپس بــه ذکــر آیاتــی از قــرآن کــه مــوارد یادشــده
رامنحصــر در دوازده عــدد میدانــد ،پرداختــه تــا کســی نتوانــد در تعــداد امامــان؟مهع؟ تردیــد کنــد.
احادیث دیگری نیز ،مراد از دوازدهماه سال در قرآن را دوازده امام؟مهع؟ دانسته است.

5

 .1الکافی ،ج ،1ص ،532ح8؛ الغیبة (طوسی) ،ص ،153ح.113
 .2الغیبة (نعمانی) ،ص ،118ح 3و ص ،119ح5؛ مسند احمد ،ج ،1ص398؛ المستدرک ،ج ،4ص ،501ر.ک:
المعجمالکبیر ،ج ،10ص ،157-158ح.10310
 .3مائده ،آیه .12
 .4مأة منقبة ،ص.72
 .5ر.ک :الغیبة (نعمانی) ،ص ،89ح17؛ الغیبة (طوسی) ،ص ,149ح.110

 .7حدیــث نبــوی دیگــر عــدد امامــان؟مهع؟ را مشــابه تعــداد حواریــون حضــرت عیســی؟ع؟
دانســته اســت:
امامان پس از من دوازده نفرند به تعداد نقبای بنیاسرائیل و حواریون عیسی؟ع؟.

1

روایــات دیگــر نیــز ماننــد ایــن حدیــث ،تعــداد حواریــون را دوازده نفــر اعــام میکنــد؛ 2پــس،
تعــداد امامــان؟مهع؟ نیــز دوازده عــدد اســت.
ُ
 .8پیغمبــر؟لص؟ پــس از دیــدن امــام حســین؟ع؟ بــه امامــت ایشــان و نــه فرزنــد از فرزندانــش
ـال ایــن امامــان نــزد خداونــد چگونــه اســت؟ » و ایشــان پاســخ
اشــاره میکننــد؛ راوی میپرســد« :حـ ِ
میدهنــد:

خداوند بر من دوازده صحیفه فروفرستاد که اسم هر امامی بر روی ُمهر آن و صفتش
در صفحه آن نگاشته شده است.

3

دوازده صحیفــه کــه بــر هــر یــک از آن ،اســم و صفــت یــک امــام آمــده ،نشــانگر وجــود دوازده
امــام اســت.
 .9حدیثــی از معــراج رســول خــدا؟لص؟ دلیــل دیگــری بــر انحصــار عــددی امامــان؟مهع؟ اســت.
پیامبــر اکــرم؟لص؟ میفرماینــد:

ّ
محمد!
گفتم ای پروردگار! و چه کسانی اوصیای من هستند؟ ندا آمد :ای

سبزرنگی است که بر آن اسم هر وصی از اوصیای من نوشته شده بود؛ ّاولین آنها
4
ّ
علیبنابیطالب؟مهع؟ و آخرین ایشان مهدی ّامت من بود.

دوازده نــور بــا دوازده خــط کــه بــر هــر یــک از آن خطهــا ،اســم اوصیــای پیغمبــر؟لص؟ نگاشــته

نقد حدیث «وصیت» ...

[نامگهاوصیای تو بر ساق عرش نوشته شد ه است .پس من -درحالیکه در مقابل
پروردگارم بودم -به ساق عرش نگاه کردم ،پس دوازده نور دیدم که در هر نورّ ،
خط

شــده ،نشــانه وجــود دوازده وصــی اســت.
 .10دســته دیگــری از احادیــث ،تعــداد امامــان؟مهع؟ را مشــابه تعــداد بر جهــای دوازدهگانــه
آســمان میشــمارد؛ رســول خــدا؟لص؟ پــس از اشــاره بــه اینکــه تعــداد ایشــان ماننــد تعــداد ماههــای
ْ
<و َّ
ســال و نقبــای حضــرت موســی؟ع؟ ،دوازده عــدد اســت ،آیــه َ
ذات ال ُبـ ُـروج؛ قســم بــه
ـماء ِ
السـ ِ
آســمان دارای بر جهــا> 5را تــاوت کــرده ،میفرماینــد:
 .1فضائل امیرالمؤمنین ؟ع؟ ،ص.151
 .2ر.ک .عیون اخبار ّ
الرضا ؟ع؟ ،ج ،1ص ،142ح.1
 .3همان ،ج ،1ص ،65ح.29
 .4کمال ّ
الدین ،ص ،256ح.4
 .5بروج ،آیه.1
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اما آسمان ،پس ،من هستم و ّاما بر جها ،پس ،امامان بعد از من هستند که ّاولین
آنها علی و آخرین ایشان مهدی است.

1

با ّ
توجهبــه شــهرت دوازده عددبــودن بر جهــا در بیــن مــردم 2،پیامبــر ا کــرم؟لص؟ بــا تشــبیه
امامــان ؟مهع؟ بــه بر جهــا ،تعــداد ایشــان را در دوازده نفــر منحصــر میکننــد .ایشــان در روایــت
دیگــری نیــز پــس از بیــان امامــت امــام حســن ،امــام حســین و ُنــه تــن از فرزنــدان امــام حســین؟مهع؟
تعــداد آنــان را شــبیه بــه تعــداد بر جهــای آســمان دانســتهاند؛ 3حدیــث مــورد اشــاره ،همچنیــن
تعــداد امامــان؟مهع؟ را بــه دوازده مــاه ســال تشــبیه کــرده و ّاولیــن آنهــا را امیرمؤمنــان؟ع؟ و آخریــن
آنــان را حضــرت مهــدی؟ع؟ خوانــده اســت.
 .11بعضــی از احادیــث ماننــد دو روایــت پیشگفتــه ،ضمــن اشــاره بــه دوازده تــن بــودن
امامــان یــا جانشــینان ،امــام دوازدهــم یعنــی حضــرت مهــدی؟ع؟ را آخریــن وصــی ،آخریــن امــام
یــا آخریــن خلیفــه میدانــد؛ پیامبــر اکــرم؟لص؟ میفرماینــد:

ُ
َ َ
القائ؛ به
ثناعشر َّأو ُلم َعیل ُبن أیبطالب؟ع؟ َو ِآخ ُر ُه ُم ِ
ِا َّن أوصیایئ َبعدی ِا
درستی که اوصیای بعد از من دوازده نفرندّ ،اولین آنها علی بن ابیطالب؟ع؟ و
آخرین آنها قائم؟ع؟ است.4

آخریــن وصیبــودن امــام دوازدهــم؟ع؟ بــه ایــن معناســت کــه بعــد از ایشــان وصـ ّـی دیگــری
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نیســت و عــدد اوصیــا؟مهع؟ از دوازده نفــر تجــاوز نمیکنــد؛ پیامبــر؟لص؟ ضمــن تصریــح بــه عــدد
َ
«دوازده» بــا اســتفاده از واژه «آخــر» بــه مــردم میفهماننــد کــه آخریـ ِـن اوصیــا ،دوازدهمیــن آنــان
اســت و بدینســان تعــداد ایشــان در عــدد یــاد شــده منحصــر میمانــد؛ احادیــث دیگــری نیــز بــا
واژه «وصــی» و بههمینترتیــب نقلشــده اســت.

5

رســول خــدا؟لص؟ در حدیــث دیگــر خطــاب بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ حضــرت مهــدی؟ع؟ را بــه
عنــوان آخریــن «امــام» ّ
معرفــی کردهانــد:

َّ
األئ ُة ِمن َبعدی ِاثنا َع َشرَّ ،أو ُ ُلم َ
القائ؛ امامان پس از من
أنت یا َعیل َو ِآخ ُر ُه ُم ِ
ِ
دوازده نفرندّ ،اولین آنها تو هستی ای علی و آخرینشان قائم است.6

 .1االختصاص ،ص.224
 .2تقسیمبندی دایرةالبروج به دوازده بخش به حدود پنج قرن ،قبل از میالد برمیگردد ،ر.ک :مقاله اینترنتی:
«بروج دوازدهگانه فلکی-آسترولوژی و نقطه اعتدال بهاری»؛ امام صادق ؟ع؟ نیز ،تعداد بر جها را دوازده عدد
دانستهاند :ر.ک :الخصال ،ص ،490ح.68
 .3ر.ک :قصصاالنبیاء ؟مهع؟ ،ص ،365ح.469
 .4عیون اخبار ّالرضا ؟ع؟ ،ج ،1ص ،66ح.31
 .5ر.ک :عیون اخبار ّ
الرضا ؟ع؟ ،ج ،1ص ،51-52ح5-7؛ الغیبة (طوسی) ،ص ،139ح.103
 .6ر.ک :األمالی (صدوق) ،ص ،172-173ح.11

بنابــر ایــن حدیــث نیــز ،کســی غیــر از دوازده امــام؟مهع؟ نمیتوانــد ّادعــای امامــت کنــد؛ چــرا کــه
ّ
ّاولیــن و آخریــن امامــان؟مهع؟ و تعدادشــان را مشــخص کــرده اســت؛ روایــات نبــوی دیگــری هــم
صادرشــده کــه امــام دوازدهــم؟ع؟ را آخریــن امــام دانســته و بــه خالفــت و وصایــت ایشــان نیــز
تصریــح کــرده اســت.

1

 .12بعضــی از روایــات ،حضــرت مهــدی؟ع؟ را ختمکننــده وصایــت دانســته اســت؛ امــام حســن
َ

َ

َْ

َْ

َ

عســکری؟ع؟ خطــاب بــه فرزندشــان میفرماینــد« :أ ْن َ َ ُ
یــاء ال ِ َّئ ِــة ّالط ِاه ِر یــن ؛ تــو
ــت خــات ال ْو ِص ِ

پایاندهنــده اوصیایــی هســتی کــه امامــان طاهرنــد».
با ّ
توجهبــه ایــن روایــت ،امــام زمــان؟ع؟ آخریــن وصــی از اوصیــای دوازدهگانــه؟مهع؟ اســت
2

کــه سلســله وصایــت را بــه پایــان میرســاند؛ حضــرت مهــدی؟ع؟ هــم خــود را بــه ایــن لقــب
َ َ
4
«خات ُماال ِئ َّمــة :ختمکننــده امامــان» نیــز داده شــده
خواندهانــد؛ 3بــه ایشــان در روایــات ،لقــب
کــه دارای داللــت مذکــور اســت.

ّ
الوصییــن» در بعضــی از احادیــث بــه امیرمؤمنــان؟ع؟
لقــب «خاتماألوصیــاء» یــا «خاتم

اطــاق شــده 5کــه بــه معنــای پایاندهنــده سلســل ه اوصیــای قبــل از رســول ا کــرم؟لص؟ اســت،
چنانکــه خــود فرمودهانــد« :حضــرت ّ
محمــد؟لص؟ هــزار پیامبــر را بــه پایــان بــرد و مــن هــزار
وصــی را بــه پایــان بــردم».

6

نــدارد.
 .13حضــرت زهــرا؟اهع؟ در حدیــث مشــهور بــه «لــوح» لوحــی را بــه «جابــر بــن عبــد اهلل انصــاری»
نشــان میدهنــد و میفرماینــد« :در آن نــام پــدرم و نــام شــوهرم و نــام دو پســرم و نــام اوصیــای از
فرزندانــم اســت».

نقد حدیث «وصیت» ...

بنابرایــن ،اطــاق ایــن لقــب بــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ارتباطــی بــا اوصیــای پیامبــر اســام؟لص؟

7

ســپس ،یکایــک دوازده امــام؟مهع؟ را نــام بــرده ،پــس از امــام حســن عســکری؟ع؟ میفرماینــد:

َ َْ ً ْ َ
« َو ُأ ْكمـ ُـل َذلـ َ
الــن؛ و آن [سلســله وصایــت] بــا پســرش «محمد» کامــل میشــود
ـك ِب ْاب ِنـ ِـه محمد ر
حــة ِلل َع ِ
ِ
ِ
 .1ر.ک :الفقیه ،ج ،4ص ،179-180ح 5406که در زیرگفتار «یکیبودن مصداقها در روایات» ذکر شد؛ عیون
اخبار ّ
الرضا ؟ع؟ ،ج ،1ص ،61-62ح.28
 .2الغیبة (طوسی) ،ص ،273ح.237
 .3ر.ک :کمال ّ
الدین ،ص ،441ح12؛ الغیبة (طوسی) ،ص ،246ح.15
ّ
 .4ر.ک :کمال ّ
ج الذهب ،ج ،1ص.43
الدین ،ص22؛ االحتجاج ،ج ،1ص80؛ مرو 
 .5ر.ک :الیقین ،ص489؛ المعجماألوسط ،ج ،2ص.336
 .6مناقب آل ابیطالب ؟مهع؟ ،ج ،3ص.54
 .7الکافی ،ج ،1ص ،527ح3؛ کمال ّ
الدین ،ص ،309ح1؛ الغیبة (طوسی) ،ص ،144ح.108
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کــه بــرای جهانیــان رحمــت اســت».

1

ایــن حدیــث بیــان میکنــد کــه امــام دوازدهــم؟ع؟ کاملکننــده سلســله اوصیــا؟مهع؟ هســتند؛
با ّ
توجهبــه اینکــه سلســله اوصیــا؟مهع؟ کامــل شــده تــا روز قیامــت هیــچ کــس بــه جــز اوصیــای
دوازدهگانــه؟مهع؟ نمیتوانــد ّادعــای وصایــت کنــد.
 .14برخــی روایــات نبــوی ،پــس از اشــاره بــه اوصیــای پیامبــر؟لص؟ از قیــد «الــی یوم َ
القیامــة:
ِ

تــا روز قیامــت» بهــره جســته اند؛ ایشــان خطــاب بــه حضــرت زهــرا؟اهع؟ میفرماینــد:

ُ ُّ
ُ
أبناء َب ِعل َك أوصیایئ إىل یوم َ
َ
ُ
األوصیاء َبعدی
هادون َمهدیون َو َّأول
القیامة ،كل ُهم
ِ
ِ
سع ٌة ِمن ُو ِلد ُ
أخی َعیلَّ ُ ،ث َح َسنَّ ُ ،ث ُح َسنیَّ ُ ،ث ِت َ
احل َس ِنی یف َد َر َجیت؛ فرزندان

شوهر تو اوصیای من تا روز قیامت هستند .همه آنان هدایتگر و هدایتشدهاند و
ّاولین اوصیا بعد از من ،برادرم علی است ،سپس حسن ،سپس حسین ،سپس ُنه
نفر از فرزندان حسین که همدرجه منهستند.2
قیــد «ایل یوم َ
القیامــة؛ تــا روز قیامــت» نشــانگر وصایــت ایــن دوازده نفــر تــا هنــگام بــر پایــی
ِ
ّ
ّ
قیامــت بــوده و هیــچ کــس ،تــا پایــان دنیــا ،حــق ادعــای وصایــت نــدارد؛ در روایــت دیگــر ،پــس

از نــزول آیــه «اکمــال» در بیــان والیــت امیرمؤمنــان؟ع؟ و ذکــر آیــات دیگــر ،شــیخین از رســول
خــدا؟لص؟ میپرســند« :آیــا ایــن آیــات ،مخصــوص علــی اســت؟ » و ایشــان پاســخ میدهنــد:
بلکه در شأن او و اوصیای من تا روز قیامت .آن دو گفتند :ای رسولخدا! آنان
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را برای ما تبیین کن .فرمودند :علی ؟ع؟ برادر من و وزیر من و وارث من و ّ
وصی
ب اختیار هر مؤمنی ،پس از من است،
من و جانشین من در میان ّامت من و صاح 
سپس فرزندم حسن ،سپس فرزندم حسین ،سپس ُنه نفر از فرزندان حسین ،یکی

پس از دیگری .قرآن با آنان است و آنان با قرآنند ،از قرآن جدا نمیشوند و قرآن نیز
از آنان ،جدا نمیشود تا اینکه بر من در کنار حوض من]کوثر[ وارد شوند.

3

در ایــن روایــت نیــز ماننــد روایــت ّاول بــه ادامــهداشــتن وصایــت اوصیــا؟مهع؟ تــا روز قیامــت و
مصداقهــای ایشــان اشــاره میکنــد؛ قیــد «الــی یــو م القیامــة» در احادیــث دیگــر نیــز وارد شــده
اســت.

4

 .15احادیــث معــروف بــه «مــرگ جاهلــی» یکــی از دالیــل انحصــار عــددی امامــان؟مهع؟ اســت؛
ســلمان در روایتــی بــه پیامبر؟لص؟عــرض میکنــد:
 .1الکافی ،ج ،1ص ،528ح3؛ ر.ک :کمال ّ
الدین ،ص ،310ح1؛ ر.ک :الغیبة (طوسی) ،ص ،146ح.108
 . 2کمال ّ
الدین ،ص ،262-263ح.10
 .3همان ،ص ،277ح.25
 .4ر.ک :همان ،ص ،669ح.14

َ ْ
َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
ً
ً
ام َم َ
ات ِم َیتة َج ِاه ِلیة َم ْن َهذا ِال َم ُام
یس ل ُ ه ِإ َم ٌ 
ات و ل 
نم 
تم 
ك قل 
اهَّلل ِإن 
یا َر ُس 
ول ِ
َ
َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ
ُ َ
ٌ
َ َ َ ْ
یس ل ُه ِإ َم ٌام ِم ْ ُن ْم ْیع ِرف ُه ف ِهی ِم َیتة
یائ یا سلمان فن مات ِمن أم ِت و ل
قال من أو ِص ِ
َج ِاه ِلیة؛ ای رسول خدا! تو بهیقین گفتی« :هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد به
ّ
جاهلیت مرده است ».این امام چه کسی است؟ [پیامبر] فرمودند :کسانی که
مرگ

اوصیای من هستند ای سلمان؛ پس کسی که از ّامت من بمیرد و از ایشان امامی
نداشته باشد که نسبت به او معرفت داشته باشد ،آن مرگ جاهلی است.1

بنابــر احادیــث مــرگ جاهلــی ،در هــر زمانــی یــک امــام وجــود دارد کــه معرفــت و شــناخت او
ّ
جاهلیــت میمیــرد؛
واجــب اســت و کســی کــه نســبت بــه او معرفــت پیــدا نکنــد بــه مــرگ زمــان
بنابرایــن تــا روز قیامــت بــر روی زمیــن امامــی وجــود دارد کــه شــناخت او واجــب اســت؛ ایــن روایــت،
امامــان یادشــده را اوصیــای پیامبــر؟لص؟ ّ
معرفــی میکنــد کــه همــان دوازده امــام؟مهع؟ هســتند؛ بــا
وجــود امامــت امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ تــا روز قیامــت و وجــوب معرفــت ایشــان ،نوبــت بــه امامــت
و وصایــت دیگــران نمیرســد.
احادیــث مــرگ جاهلــی بهصورتهــای دیگــر و گاهــی بــا ذکــر نــام برخــی یــا تمــام اوصیــا؟مهع؟ نیــز
صــادر شــده کــه جلــوی بــروز هرگونــه تردیــدی را در شــناخت مصادیــق ایشــان میگیــرد.

2

 .16پیامبــر؟لص؟ در حدیــث معــروف بــه «ثقلیــن» از «قــرآن» و «اهلبیــت» بــه عنــوان

«خلیفتــن» مؤیــدی بــرای حصــر خلفــا در عــدد دوازده اســت.

افزونبــر احادیــث یــاد شــده ،عــدد دوازده کــه در روایــات آمــدهّ ،
حتــی ا گــر بهتنهایــی آمــده
باشــد ،مفهــوم دارد و حصــر را میرســاند؛ زیــرا ،پیامبــر؟لص؟ و امامــان؟مهع؟ در حــال ّ
معرفــی رهبــران
جامعــه هســتند تــا اســباب هدایــت را فراهــم کــرده ،جلــوی گمراهــی ّامــت را بگیرند .برخــی از مردم،

نقد حدیث «وصیت» ...

دو جانشــین خــود یــاد کــرده و بــه جداییناپذیــر بــودن آن دو از یکدیگــر تــا روز قیامــت تصریــح
کردهانــد؛ 3با ّ
توجهبــه اینکــه امامــان شــیعه؟مهع؟ از اهلبیــت هســتند 4،حدیــث ثقلیــن بــا تعبیــر

ممکــن اســت بــه ســبب ندانســتن تعــداد آنــان از افــراد دیگــری اطاعــت کننــد و در نتیجــه گمــراه
شــوند؛ غیبــت امــام دوازدهــم؟ع؟ و ایجــاد زمینــه بــرای ّمدعیــان گمراهکننــده کــه پیامبــر؟لص؟
نیــز از وقــوع آن خبــر دادهانــد 5بــه ّ
اهمیــت بیــان عــدد دقیــق خلفــا ّ
توســط اهلبیــت؟مهع؟ میافزایــد
 .1ر.ک :همان ،ص ،413-414ح.15
 .2ر.ک :الکافی ،ج ،1ص ،376-377ح 1-3و ص ،378-379ح 2و ص ،397ح 1و ج ،8ص،146-147
ح 123با ذکر نام برخی امامان؟مهع؟ همان ،ج ،2ص ،21ح9؛ عیون اخبار ّالرضا؟ع؟ ،ج ،2ص ،63ح 214با ذکر نام
تمامی امامان؟مهع؟ همان ،ج ،1ص ،58ح.20
 .3ر.ک :مسند احمد ،ج ،5ص181-182؛ المعجم الکبیر ،ج ،5ص ،153-154ح.4921
الدرجات ،ص ،70ح7؛ کمال ّ
 .4ر.ک :بصائر ّ
الدین ،ص ،279ح 25و ص ،281ح.33
 .5ر.ک :کمال ّ
الدین ،ص ،286ح 2و ص ،253ح.3
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چنانکــه بــه مســئله انحــراف مــردم در حدیــث مــورد ّاول اشــاره شــده بــود.
بنابــر آنچــه گذشــت ،اهلبیــت؟مهع؟ از کــم و زیادکــردن تعــداد امامــان؟مهع؟ نهــی کــرده و
اعتقــاد بــه فزونــی ایشــان از عــدد دوازده را انحــراف شــمردهاند؛ بــه خالــی نبــودن زمــان از یکــی
از دوازده امــام؟مهع؟ تصریــح کــرده و آنــان را خلفــای ّ
«امــت» شــمردهاند؛ تشــبیه ایشــان بــه تعــداد
نقبــای بنیاســرائیل ،ماههــای ســال ،چشــمههای بنیاســرائیل و حواریــون حضــرت عیســی؟ع؟
کــه تعــداد همــه آنــان دوازده عــدد اســت ،بــر حصــر عــددی امامــان؟مهع؟ داللــت دارد.
نــزول دوازده صحیفــه بــر رســولخدا؟لص؟ و وجــود دوازده نــور بــا دوازده خــط ،هــر کــدام بــا
اســم یــک امــام و تشــبیه دوازده بــرج آســمان بــه دوازده امــام؟مهع؟ محصــور بــودن امامــان؟مهع؟ بــه
دوازده تــن را ثابــت میکنــد؛ آخریــن وصــی دانســتن دوازدهمیــن امــام؟ع؟ قیــد «الــی یومالقیامــة»
بــرای وصایــت امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ ،تعبیــر «خلیفتیــن» درحدیــث ثقلیــن و مفهــوم داشــتن
عــدد «دوازده» در احادیــث «اثناعشــر» از دیگــر دالیــل و قرینههــای انحصــار عــدد امامــان؟مهع؟ در
عــدد «دوازده» اســت.
نتیجه

حدیــث ّ
وصیــت ،بــه دوازده مهــدی پــس از دوازده امــام؟مهع؟ اشــاره دارد و دوازده مهــدی را کــه
ّاولیــن آنهــا ،پســر بالفصــل امــام دوازدهــم؟ع؟ اســت ،امــام میدانــد .امامــت دوازده مهــدی کــه

در انتهــای حدیــث ّ
وصیــت آمــده بــه دلیــل منفــرد بــودن و همچنیــن ضعــف ســند ،قابــل اثبــات
نیســت.
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ســند حدیــث ّ
وصیــت ،چهــار راوی ناشــناخته بــا عناویــن علیبنحســین ،جعفربناحمــد،
عمــوی جعفــر و پــدر حس ـنبنعلی دارد؛ با ّ
توجهبــه قرینههــا ،مــراد از احمدبن ّ
محمدبنخلیــل،

احمدبنعبــداهلل خلیلــی اســت کــه ضعیــف و ّمتهــم بــه جعــل حدیــث اســت و در صــورت پذیرفتــه
ّ
نشــدن شــواهد ،او مهمــل اســت؛ اســاتید شــیخ طوســی ،تلعکبــری و بزوفــری کــه در ســند حدیــث
یادشــده واقــع شــدهاند ،ثقــه و شــیعه هســتند؛ احمدبنعلــی رازی امامــی اســت و علیبنســنان،
احتمــاال شــیعه اســت.
حدیــث ّ
وصیــت ،هرچنــد ،بنابرمبنــای قدمــا مــورد پذیــرش قــرار میگیــرد ّامــا تنهــا در کتــاب
«الغیبــة» شــیخ طوســی آمــده و بقیــه ّ
محدثــان از نقــل آن اعــراض کردهانــد کــه ایــن از اعتبــار
حدیــث میکاهــد.

امامــت دوازده مهــدی در حدیــث ّ
وصیــت ،ماننــد امــام نمــاز جماعــت یــا امامــت امیــر

لشــکر ،در زمــان امامــت امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ و در طــول امامــت ایشــان اســت؛ چــرا کــه در
احادیــث متعـ ّـدد دیگــر ،امامــان؟مهع؟ منحصــر در دوازده نفرنــد؛ خــود حدیــث ّ
وصیــت نیــز ،تعــداد

امامــان؟مهع؟ را دوازده نفــر اعــام کــرده و بیــن دوازده امــام و دوازده مهــدی تفصیــل قائــل شــده
اســت؛ همچنیــن در حدیــث مشــابه دیگــر ،امامــت دوازده مهــدی بــه صراحــت نفــی شــده اســت؛
بنابرایــن ،امامــت دوازده مهــدی از نــوع امامــت دوازده امــام؟مهع؟ نیســت.
دوازده مهــدی ،جانشــینان امــام زمــان؟ع؟ در زمــان امامــت امامــان دیگــر هســتند و تنهــا
وظایفــی را کــه بــه ایشــان محـ ّـول شــده ،انجــام میدهنــد؛ امامتــی کــه بــه دوازده مهــدی تســلیم
شــده ماننــد امامــت یــک امــام جماعــت از جانــب امــام معصــوم؟ع؟ اســت کــه از طــرف ایشــان بــه
وظیفــه خوانــدن نمــاز جماعــت میپــردازد؛ دراینصــورت ّ
حتــی باوجوداینکــه امــام جماعــت
ممکــن اســت دچــار ســهو شــود ،عــرف میگویــد امامــت بــه امــام جماعــت تســلیم شــده ،اگرچــه
بیــن امامـ ِـت امــام معصــوم؟ع؟ کــه تســلیمکننده امامــت بــوده بــا امامــت امــام جماعــت ،تفــاوت
وجــود دارد.
احادیــث داللتکننــده بــر انحصــار عــددی امامــان؟مهع؟ در عــدد دوازده ،معمــوال بــا واژگان
امــام ،وصــی و خلیفــه همــراه بــوده و واژگان یادشــده ،مربــوط بــه امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ اســت.
اهلبیــت؟مهع؟ از کموزیادکــردن تعــداد امامــان؟مهع؟ نهــی کــرده و اعتقــاد بــه بیــش از دوازده
نفــر بــودن امامــان؟مهع؟ را انحــراف دانســتهاند؛ زمــان را از یکــی از ایشــان خالــی ندانســته و دوازده
امــام؟ع؟ را خلفــای همــه ّامــت شــمردهاند و ّامــت ،شــامل صــدر اســام تــا روز قیامــت میشــود؛
حواریــون حضــرت عیســی؟ع؟ کــه دوازده عــدد هســتند ،بــر انحصــار عــددی امامــان؟ع؟ دال لــت
دارد.
نــزول دوازده صحیفــه بــر پیامبــر ا کــرم؟لص؟ و وجــود دوازده نــور بــا دوازده خــط ،هــر کــدام بــا
اســم یــک امــام و تشــبیه دوازده بــرج آســمان بــه امامــان دوازدهگانــه؟مهع؟ از دیگــر دالیــل حصــر
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همچنیــن تشــبیه امامــان؟مهع؟ بــه تعــداد نقبــا و چشــمههای بنیاســرائیل ،ماههــای ســال،

عــددی اســت؛ آخریــن امــام و وصــی دانســتن امــام دوازدهــم؟ع؟ ،قیــد «الــی یــومالقیامــة» بــرای
ّ
مــدت وصایــت اوصیــا؟مهع؟ ،حدیــث ثقلیــن بــا تعبیــر «خلیفتیــن» و مفهومداشــتن عــدد دوازده
در احادیــث دوازده امــام ،دالیــل و قرینههــای دیگـ ِـر منحصــر بــودن تعــداد امامــان؟مهع؟ در عــدد

دوازده اســت.
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کتابنامه

1.1قرآن کریم ،ترجمۀ ّ
محمدمهدی فوالدوند ،تحقیق :هیئت علمى دارالقرآن الكریم(دفتر مطالعات تاریخ و
معارف اسالمى) ،تهران :دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی ،سوم1418 ،ق.
ّ
2.2االحتجاج علی اهل اللجاج ،احمد بن علی طبرسی ،تحقیقّ :
سید محمد باقر خرسان ،نجف:
دار ّالنعمان1386 ،ق.
ّ
محمد بن ّ
3.3االختصاص ،منسوب به ّ
غفاریّ ،
سید
محمد بن نعمان شیخ مفید ،تحقیق :علی اکبر
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محمود زرندی ،بیروت :دار المفید ،دوم1414 ،ش.
محمد بن ّ
4.4اإلرشادّ ،
محمد بن نعمان شیخ مفید ،تحقیق :مؤسسة آل البیت؟مهع؟ بیروت :دار
المفید ،دوم1414 ،ق.
ّ
ّ
5.5األصول ّ
الستة عشر ،جمعی از محدثان ،تحقیق :ضیاءالدین محمودی ،نعمة اهلل جلیلی،
مهدی غالمعلی ،قم :دار الحدیثّ ،اول1381 ،ش.
6.6األمالیّ ،
محمد ابن ّ
علی بن بابویه شیخ صدوق ،تحقیق :مؤسسه بعثت ،قم :مركز چاپ و نشر
در مؤسسه بعثت1417 ،ق.
ّ
«7.7بررسی حدیث ّ
وصیت از نظر رجالی (رد اعتقاد احمدالحسن (بصری) در مورد صحیح بودن
حدیث)» ،وارث{نقد احمدالحسن}.1396/11/6 ،antidajal.mihanblog.com :
«8.8بروج دوازدهگانه فلکی-آسترولوژی و نقطه اعتدال بهاری».1397/26/8 ،www.ohnoos.com ،
ّ
9.9بصائر ّالدرجاتّ ،
محمد بن حسن صفار قمی ،تهران :االعلمی1404 ،ق.
1010تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن عبد الرزاق زبیدی ،تحقیق :علی شیری ،بیروت:
دار الفكر1414 ،ق.
ّ
«1111تحلیلی بر ّ
وصیت نقل شده در کتاب الغیبة شیخ طوسی با رویکرد پاسخ به مدعی یمانی
معاصر»ّ ،
محمد شهبازیان ،پژوهشنامه کالم تطبیقی1395 ،ش.1 ،
1212تنقیح المقال فی علم ّالرجال (رحلی) ،عبد اهلل مامقانی ،بی جا ،بی تا.
1313توثیق و تضعیفّ ،
محمدکاظم رحمان ستایش ،بی جا ،بی تا.
1414توثیقات عام و خاصّ ،
محمدکاظم رحمان ستایش ،بی جا ،بی تا.
1515تهذیب األحکامّ ،
محمد بن الحسن شیخ طوسی ،تحقیقّ :
سید حسن موسوی خرسان ،تهران:
دار الکتب اإلسالمیه ،سوم1364 ،ش.
1616جواهر الکالمّ ،
محمد حسن نجفی ،تحقیق :محمود قوچانی ،تهران :دار الکتب االسالمیة1362 ،ش.
1717الخصالّ ،
محمد بن علی شیخ صدوق ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،قم :مؤسسه انتشارات
اسالمی1362 ،ش.
ّ
ّ
1818خالصة األقوال ،حسن بن یوسف علمه حلی ،تحقیق :جواد فیومی ،قم :مؤسسه انتشارات
اسالمیّ ،اول1417 ،ق.
1919رجال ابن غضائری ،احمد بن حسین ابن غضائری ،قم :اسماعیلیان1364 ،ق.

 3434فهرست ّ
الطوسیّ ،
محمد بن حسن شیخ طوسی ،نجف :المکتبة المرتضویةّ ،اول ،بی تا.
ّ
3535قاموس ّالرجالّ ،
محمد تقی علمه تستری ،قم :مؤسسه انتشارات اسالمیّ ،اول1419 ،ق.
3636قصص األنبیاء؟مهع؟ ،سعید بن عبداهلل قطب راوندی ،تحقیق :میرزا غالمرضا عرفانیان یزدی
خراسانی ،قم :الهادیّ ،اول1418 ،ق.
3737الکافیّ ،
محمد بن یعقوب کلینی ،تحقیق :علی اكبر غفاری ،تهران :دار الكتب اإلسالمیة ،پنجم1363 ،ش.
3838کتاب من الیحضره الفقیهّ ،
محمد بن علی شیخ صدوق ،قم :انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
ّ
مدرسین ،دوم1404 ،ق.
ّ
3939کمال ّالدین و تمام ّالنعمةّ ،
محمد بن علی شیخ صدوق ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،قم :انتشارات
اسالمی وابسته به جامعه ّ
مدرسین1405 ،ق.
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2020رجال ّ
الطوسیّ ،
محمد بن حسن شیخ طوسی ،نجف :حیدریه1380 ،ق.
2121رجال الکشی ،محمد ابن عمر کشی ،تحقیق :میرداماد استرآبادی و ّ
سید مهدی رجایی ،قم:
مؤسسة آل البیت؟مهع؟ 1404ق.
2222رجال ّالنجاشی ،احمد بن علی نجاشی ،قم :مؤسسه انتشارات اسالمی ،پنجم1416 ،ق.
ّ 2323الرد القاصم لدعوة المفتری علی امام القائم؟ع؟ ،آل محسن ،علی ،نجف :مرکز الدراسات
ّ
التخص ّ
صیة فی اإلمام المهدی؟ع؟ّ ،اول1434 ،ق.
ّ
2424ره افسانه ،نقد و بررسی فرقه یمانی بصریّ ،
تخصصی
محمد شهبازیان ،قم :انتشارات مرکز
مهدویت حوزه علمیه قم ،هفتم1396 ،ش.
سید ّ
2525شرح األخبار ،نعمان بن ّ
محمد قاضی نعمان مغربی ،تحقیقّ :
محمد حسینی جاللی ،قم:
انتشارات اسالمی ،بی تا.
2626شرح نهج البالغة ،عبد الحمید بن هبة اهلل ابن ابی الحدید ،تحقیقّ :
محمد ابوالفضل ابراهیم،
بیروت :دار احیاء الکتب العربیةّ ،اول1378 ،ق.
ّ 2727
الصحاح ،اسماعیل بن حماد جوهری ،تحقیق :أحمد عبد الغفور عطار ،بیروت :دار العلم
للمالیینّ ،اول1407 ،ق.
2828صحیح مسلم ،مسلم بن ّ
حجاج نیشابوری ،بیروت :دار الفکرّ ،اول ،بی تا.
محمد بن حسن شیخ طوسی ،تحقیقّ :
ُ 2929الع ّدةّ ،
محمد رضا انصاری قمی ،قم :ستارهّ ،اول1417 ،ق.
3030عیون اخبار ّالرضا؟ع؟ّ ،
محمد بن ّ
علی ابن بابویه شیخ صدوق ،تحقیق :حسین اعلمی ،بیروت:
مؤسسة االعلمی1404 ،ق.
3131الغیبةّ ،
محمد بن حسن شیخ طوسی ،تحقیق :عباد اهلل طهرانی ،علی احمد ناصح ،قم :مؤسسه
معارف اسالمیّ ،اول1411 ،ق.
3232الغیبة ،ابن ابی زینب نعمانی ،تحقیق :فارس حسون کریم ،قم :انوار الهدیّ ،اول1422 ،ق.
محمد ابن عقده ،تحقیق :عبد ّالرزاق ّ
3333فضائل امیر المؤمنین؟ع؟ ،احمد بن ّ
محمد حسین فیض
ّالدین ،بی جا ،بی تا.
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4040لسان المیزان ،احمد بن علی عسقالنی ،بیروت :مؤسسة االعلمی ،دوم1390 ،ق.
سیدمهدی مجتهدسیستانی ،قمّ :
4141لوح و قلمّ ،
دارالتفسیرّ ،اول1396 ،ش.
ّ
4242مأة منقبةّ ،
محمد بن احمد ابن شاذان ،تحقیق :مدرسه امام مهدی؟ع؟ با اشراف ّ
محمد
سید
باقر ّ
موحد ابطحی ،قم :مدرسه امام مهدی؟ع؟ ّاول1407 ،ق.
ّ
4343مختصر بصائر ّالدرجات ،حسن بن سلیمان حلی ،نجف :انتشارات مطبعةالحیدریةّ ،اول1370 ،ق.
ّ
ّ 4444
احیاءالتراث العربی ،بی تا.
المدونة الکبری ،مالک بن انس ،بیروت :دار
ّ
4545مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم :منشورات دار الهجرة ،دوم1404 ،ق.
4646المستدرک علی ّ
الصحیحینّ ،
محمد بن عبد اهلل حاکم نیشابوری ،تحقیق :یوسف عبد الرحمن
مرعشلی ،بی جا ،بی تا.
4747مسند احمد ،احمد بن حنبل ،بیروت :دار صادر ،سوم ،بی تا.
4848معالم العلماءّ ،
محمد بن علی ابن شهر آشوب ،بی جا ،بی تا.
4949المعجم األوسط ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیق :بخش تحقیق دار الحرمین ،قاهره :دار
الحرمین1415 ،ق.
5050المعجم الکبیر ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیق :حمدی عبد المجید سلفی ،بیروت :دار
ِاحیاء التراث العربی ،دوم ،بی تا.
5151معجم رجال الحدیث ،ابو القاسم خویی ،قم :مرکز نشر آثار شیعه1410 ،ق.
السالم ّ
5252معجم مقاییس ّاللغة ،احمد بن فارس ،تحقیق :عبد ّ
محمد هارون ،بیروت :مکتبة
اإلعالم اإلسالمی1404 ،ق.
5353مقتضب األثر ،احمد بن عبید اهلل جوهری ،قم :کتابخانه طباطبایی ،بی تا.
5454مناقب آل ابیطالب؟ع؟ّ ،
محمد بن علی ابن شهر آشوب ،تحقیق :گروهی از اساتید ،نجف:
المکتبة الحیدریة1376 ،ق.
ّ
ّ
5555میزان االعتدالّ ،
محمد بن احمد ،ذهبی ،تحقیق :علی محمد البجاوی ،بیروت :دار المعرفة ،اول،
1382ق.
ّ
ّ
5656نقد و بررسی حدیث موسوم به وصیت ،هوشیار محمدی ،علی ،قم :گروه فرهنگی و تبلیغی بروج ،بی تا.
وصیت در امامت (تبیین ،تحلیل و نقد دیدگاه ّمدعی یمانی معاصر)ّ ،
ّ 5757
محمد شهبازیان ،قم :مرکز
بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ّ ،اول1396 ،ش.
5858الیقین بإختصاص موالنا علی؟ع؟ بأمیر المؤمنین ،علی بن موسی سید بن طاووس ،تحقیق:
انصاری ،قم :دار الکتاب (جزائری)ّ ،اول1413 ،ق.

