پروندة علمی «بشارت به ائمة اثناعشر»
درآمد

 محمدقندهاری*

مقدس پیروان ادیان ابراهیمی ،موارد متعددی از اشیاء یا گروههای مقدس
با مرور کتاب
ِ

را میتوان یافت که در تعداد دوازده با هم مشترکاند؛ تا حدی که برخی از محققین،
نقش ویژهای برای این عدد در سنت ادیان الهی قائل شدهاند 1.دراینبین ،بشارت

خداوند به حضرت ابراهیم؟ع؟ مبنی بر والدت «دوازده ربانی» از نسل اسماعیل؟ع؟
از جایگاه ویژهای برخوردار است .در منابع حدیثی مسلمانان نیز روایات متعددی از
پیامبر اکرم؟ص؟ به یادگار مانده است که به «دوازده امام» پس از خود بشارت میدهند .در
منابع شیعه و اهل سنت ،بیش از  200روایت به این مضمون وجود دارد 2.باید توجه داشت
که غیر از بشارات به ظهور مهدی؟جع؟ در آخرالزمان ،کمتر بشارتی است که ب ه مانند
این روایت از  37صحابی نقل شده باشد 7 :صحابی طبق نقل نگاشتههای موجود
اهلسنت3؛ و حداقل  37صحابی طبق نقل کتابهای شیعه از طرق اهل سنت.
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* دانشجوی دکترای قرآن و حدیث دانشگاه تهران ،دبیر علمی پرونده .ghandehari@ut.ac.ir
1. McKnight, Scot. “Jesus and the Twelve”. Bulletin for Biblical Research, Vol.11, pp.203232, 2001

 .2ر.ک :آل طه ،سید حسن ،جامع االثر فی امامة االئمة االثنی عشر؟ع؟ الباب الخامس؛ صافی
گلپایگانی ،لطفاهلل ،منتخب األثر فی االمام الثانی عشر ،فصل اول.
 .3ر.ک :نرمافزار جوامع الکلم .صحابۀ راوی این روایت ،جابر بن سمرة ،عبداهلل بن مسعود ،أبی
جحیفة وهب بن عبداهلل ،عبداهلل بن عمر ،عبداهلل بن عمرو بن العاص السهمی ،جابر بن عبداهلل
انصاری و سمرة بن جنادة (پدر جابر بن سمرة) هستند.
 .4طبق نقلهای نعمانی (الغیبة 4 :)110_57 ،صحابی؛ طبق نقلهای خزاز (کفایة االثر ،سرتاسر):
 28صحابی؛ طبق نقلهای صدوق (الخصال 10 :)480 _466/2 ،صحابی و طبق نقلهای ابن
عیاش جوهری (مقتضب االثر ،سرتاسر) 12 :صحابی.

فصلنامهامامتپژوهی
سالس ـ ـ ــوم،شماره12
صفح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه16_9

ً
در منابع موجود اهل سنت ،عموما فراتر از بیان عدد امامان ،اطالعات بیشتری دربارۀ
ً
مصادیق ائمه؟مهع؟ ذکر نشده و نهایتا به قرشی بودن آنان از جهت نسب و قبیله اشاره
شده است .البته در البالی احادیث اهل سنت ،صفات متعددی برای امامان حق
و امامان جور بیان شده که از این طریق میتوان مصادیق حقیقی امام را از مصادیق
دروغین آن تمیز داد؛ اما در کتابهای شیعه ،شواهد روایی متعددی حاکی از آن است
که پیامبر اکرم؟ص؟ ،اوصاف ائمه؟مهع؟ را بهمراتب دقیقتر معین کردهاند .در برخی از این
روایات (مانند حدیث لوح و حدیث خضر) ،به اسامی امامان تصریح شده است؛ اما
چرا روایاتی که حاوی نام ائمه بوده است ،هیچگاه شهرت پیدا نکرده و همهگیر نشدند؟
توجـه بـه فضـای حاکـم بـر حدیـث در قـرن اول و عـدم تمایـل حاکمـان بنیامیـه بـه
پخـش احادیـث فضائـل 1نشـان میدهـد نقـل ایـن قبیـل احادیـث در چنـان بسـتری،
امامـان بهحـق ،بهمنزلـۀ
جرمـی نابخشـودنی تلقـی میشـد؛ چراکـه تعییـن مصادیـق
ِ
نفـی مشـروعیت حاکمـان و داخـل دانسـتن آنـان در جرگـۀ امامـان جـور بـود 2.از سـوی
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دیگـر حاکمـان غاصـب علاوه بـر تلاش بـرای جلوگیـری از نشـر ایـن اخبـار ،کوشـیدند تـا
ّ
ن تعلـق بسـیاری از
احادیثـی در مقابـل ایـن احادیـث سـاخته و منتشـر کننـد 3.افـزون بـر آ 
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راویـان متقـدم بـه جریـان عثمانـی در سـدۀ نخسـت هجری ،جریـان غالـب اهل حدیث
در بسـیاری از بلاد را شـکل مـیداد ،علـت دیگـری بـود کـه ایـن اخبـار شـایع نشـود 4.در
بیـن شـیعیان نیـز بـا توجـه بـه شـرایط سـخت سیاسـی _ بهویـژه بعـد از واقعـۀ عاشـورا _
 .1ر.ک :مقدمۀ سید عبدالعزیز طباطبایی بر کتاب فضائل امیرالمؤمنین از احمد بن حنبل.
 .2به عنوان تنها یک نمونه ،ر.ک :جوهرى بصرى ،احمد بن عبد العزيز ،مقتضب األثر.43 ،
 .3برای آگاهی از تعدادی از احادیث جعلی این باب ،ر.ک :دينوری ،عبداهلل بن مسلم بن قتيبة،
عیون األخبار.302/1 ،
 .4بهعنوان نمونه عمرو بن ثابت از اصحاب امام باقر؟ع؟ ،برخی از احادیث نصوص را روایت
کرده است؛ اما طبق نقل محمد بن حبان (د 354.هـ) احادیث او بایکوت میشده است
(المجروحین)625 ،؛ از همین رو طبیعی است که عموم اخبار حاوی نام ائمه نیز در منابع فعلی
ً
شیعه از طرق عمدتا علوی نقل شده باشد .ر.ک :صحابیان و تابعین راوی احادیث حاوی نام
ً
ائمه در مقتضب االثر که عمدتا علوی هستند.

امامـان؟مهع؟ توصیـۀ شـدیدی به حفظ و کتمان اسـامی میکردند 1تـا احادیث حاوی نام
شـیعیان آگاه
امامان ،در بین شـیعیان بهمثابۀ یک راز حفظ شـود .طبق برخی شـواهد،
ِ
دینـی تقیـه ،میکوشـیدند تـا ایـن احادیـث بـه
از مسـئله نیـز بـا پایبنـدی کامـل بـه وظیفـۀ ِ
دسـت نااهلان نیفتـد؛ 2تـا جایی که طبق نظر برخی محققـان ،آنان حتی از نگارش این

احادیـث خـاص ،بهصـورت روشـن و واضـح ،در کتابهـای حدیثـی خـود نیـز اجتناب
کـرده و سـعی میکردنـد تـا حـد ممکـن احادیـث ثبتشـده جلبتوجـه نکنـد 3.ازایـنرو
طبیعی بود که حتی برخی از اصحاب ائمه نیز نسـبت به اسـامی امامان َپسـین ،اطالع
یـا اطمینـان کافـی نداشـته باشـند.
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درهرحال ،با سپری شدن دوران حضور امامان و آغاز دورۀ غیبت ،اخبار دوازده امام با
اوصاف عمومی یا خاص آنان ،بهتدریج از اخباری با کارکرد ِاخبار از غیب ،به نصوصی
در اثبات نظریۀ شیعیان دوازدهامامی بدل شد؛ بهویژه آنکه در بین دیگر فرقهها ،یافتن
مصادیق آن اخبار پر از ابهام و تردید بود .درست در همین برهه بود که شیخ کلینی،
نعمانی و ...به نگارش ابواب روایی در نقل این روایات دست زدند تا با استناد به اخبار

م یپرداختنـد .بـرای نمونـه ر.ک :ابـن بابویـه ،محمـد بـن علـی ،کمـال الدیـن285/1 ،؛ کلینـی،
محمـد بـن یعقـوب ،همـان 325/3 ،و 34/7؛ برقـی ،احمـد بـن محمـد ،محاسـن ،44/1 ،ح .58
 .3محمد علی امیرمعزی در برخی نگاشتههای خود به تاکتیکهای تقیهای و روش «تبدید العلم»
در ثبت احادیث این باب و نیز احادیث مهدویت توجه داده است ،مانند :هموThe Divine ،

 104_103 ،Guide in Early Shi’ismو  ،213پاورقی  537و همو ،صفار قمی و کتاب بصائر
الدرجات؛ امامتپژوهی ،102 /4 ،پاورقی  .3البته نویسنده با تحلیلهای او دربارۀ احادیث
معارض ،موافق نبوده و آنها را ناشی از خطای راویان و مستنسخین میداند.
 .4البته روشن است که در آن زمان ،دانستن اسامی امامانِ بعد ،جزء ضروریات دینی نبوده و
ندانستن آن نیز به اعتقادات یک شیعه ضربهای وارد نمیکرده است.

پروندۀ علمی «بشارت به ائمۀ اثناعشر» د
درآمد

 .1برای دیدن نمونههایی از سفارش امامان به مخفی نگه داشتن نام وصی ،ر.ک :کلینی ،محمد بن
یعقوب ،کافی ،308/1 ،ح 4؛ ابن بابویه ،علی بن حسین ،اإلمامة و التبصرة من الحیرة66 ،؛ ابن
بابویه ،محمد بن علی ،کمال الدین253/1 ،؛ همو ،من ال یحضره الفقیه413/4 ،؛ خزاز رازی،
علی بن محمد ،کافیة االثر.255 ،
ّ
 .2ناقلیـن روایـات ائمـۀ اثناعشـر؟مهع؟ در برخـی مـوارد بـرای حفـظ سـر ،بـه حـذف نـام ائمـه؟مهع؟
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پیشین پیامبر و ائمۀ اطهار؟مهع؟ ،بر دوازده امام که بهنوعی صحت آن با آغاز غیبت کبرا
تأیید شده بود ،حقانیت شیعۀ اثناعشری را نشان دهند.
پـس از اسـتناد شـیعیان اثناعشـری بـه ایـن اخبـار ،ب همـرور ،برخـی از مخالفیـن بـه فکـر پاسـخ
افتادنـد و بهعنـوان اولیـن را ه حـل ،بـر ایـن اخبـار اعتراضاتـی را وارد کردنـد .بـه نظـر میرسـد
زیدیـان مهمتریـن گـروه از اشـکال کننـدگان بودهانـد .آنـان در ابتـدا تلاش کردنـد کـه اصالـت
روایـات دال بـر امتـداد ائمـه از نسـل امـام حسـین؟ع؟ را زیـر سـؤال ببرنـد .ازجملـه اشـکاالت
مطـرح شـده ایـن بـود کـه اگـر صحابـه و برخـی راویـان سـنی و زیـدی ،ایـن اخبـار را نقـل کردهانـد،
چـرا خـود بـه مضمـون آن عمـل نکردنـد و شـیعه نشـدهاند؟! همچنیـن مدعـی شـدند کـه ایـن
نهـا ،راویـان غیرموثـق قـرار دارند 1.این اشـکاالت
روایـات همگـی ضعیفانـد ،چراکـه در سـند آ 
بـه نـگارش آثـاری مسـتقل از سـوی برخـی علمـای شـیعه چـون شـیخ صـدوق ،خـزاز قمـی و ابـن
عیـاش جوهـری منجـر شـد تـا بـا جمـعآوری روایـات اهـل سـنت و اسـتناد بـه احادیـث بـرون
فرقهای ،اصالت بشـارت به ائمۀ اثناعشـر؟مهع؟ و داللت آن بر دوازده امام شـیعه را نشـان دهند.

در دوران معاصر ،برخی از شیعهپژوهان نیز به این مسئله عالقهمند شده و با مقایسۀ
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دادههای ابوابی از کتابهای باقیماندۀ امامیه از قرن دوم و سوم که دربارۀ دوازده امام
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سامان یافته بود ،با نگاشتههای قرون بعدی در باب تطور فکر شیعۀ امامیه پس از غیبت،
به نظریهپردازی پرداختهاند 2.در گفتار آنان محورهای گوناگونی از اشکاالت _ برخی متکی بر
 .1بهعنوان نمونه ،ر.ک :اشکاالت نقل شده از زیدیان در :ابن بابویه ،محمدبنعلی ،کمال الدین 67/1 ،و .68

ً
 .2ظاهرا اولین فرد از محققین غربی که نوظهور بودن عقیده به دوازده امام در شیعۀ امامیه را مطرح
کرده است ،ويلیام مونتگومری وات ،کشیش مسیحی معاصر است (به نقل از رحمتی ،محمد
کاظم ،غیبت صغری و نخستین بحرانهای امامیه ،تاریخ اسالم:)82_35/25 ،

W. Montgomery Watt, The Majesty That Was Islam (London,1976) pp:169-170

بعد از وی ،اتان کلبرگ در مقالۀ از امامیه تا اثنی عشریه ،این نظریه را بسط داده است (Kohlberg,

 .From Imāmiyya to Ithnā-’ashariyyaگفتنی است این مقاله به طور مستقل نقد شده
است؛ ر.ک :الویری ،محسن ،نقد نظریهای در پیدایش شیعۀ اثنیعشری ،مجلۀ دانشگاه امام
صادق؟ع؟ ،شمارۀ اول ).در ادامه ،مدرسی طباطبایی نیز کوشیده است تا شواهد معارض با این
نظریه را توجیه نماید .ر.کModarressi Tabatabai, Hossein, Crisis and Consolidation in :
the Formative Period of Shi`ite Islam, pp 99-102 .

اخباری خاص و برخی عامتر_ به چشم میخورد؛ اما عمدۀ اشکاالت همان مواردی است
که در کتابهای زیدیه آمده است و محدثین شیعه از دیرباز بدان پرداختهاند 1.امروزه،
هرچند پژوهشهای جدیدی در این باب قابل مشاهده است 2که برخی از سواالت را پاسخ
میگوید ،اما درعینحال زوایایی از این مباحث همچنان نیاز به پژوهشهای بیشتر دارد.

آنچه بهاختصار بیان شد ،نشان میدهد اخبار دوازده امام؟مهع؟ ،از موضوعات مهم
در مباحث حدیثی اسالمی به شمار میرود و طیفهای وسیعی از اندیشمندان از
فرقههای گوناگون اسالمی گرفته تا خاورشناسان را بهسوی خویش جذب کرده است.
حوزههایی از این موضوع ،نیاز به پژوهش دارد که گفتارهای زیر از مجموعه مقالههای
این شمارۀ فصلنامۀ امامت پژوهی ،میکوشد در این مسیر گام بردارد:
اولین مقاله با عنوان دوازده امام در تورات« :نگاهی نو به بشارت ابراهیم در سفر پیدایش»،
به پیشینۀ این بشارت در کتب مقدس پرداخته و بهطور خاص با بررسی نسخههای کهن
سریانی عهد عتیق ،به بررسی بشارت خداوند به ابراهیم در آیۀ  20 :17از سفر تکوین
عبری و
ِ

میپردازد .مقالۀ دوم« :رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائیل :در حدیث
نبوی کعدة نبقاء بنیاسرائیل» نیز با کاوش در سنت دوازده منتخب در ادیان ابراهیمی

رمزگشایی از حدیث معروف پیامبر دارد که در پاسخ سؤال از عدد ائمه فرمودند« :االثناعشر،
کعدة نقباء بیناسرائیل».
 .1مفید ،محمد بن محمد ،المسائل الجارودیة35 ،؛ خزاز رازی ،علی بن محمد ،همان307_304 ،
 .2به عنوان یک نمونه از تحقیقات جدید دربارۀ نقلهای سنی این حدیث :ر.ک :مصاليی پور يزدی،
ْ
َ
عباس و امرايی ،رحيم؛ تحليل انتقادی شروح و تفاسير حديث َ«ي ُك ُ
ون َب ْع ِدي اث َن َاع َش َر َخ ِليفة»،
دو فصلنامۀ مطالعات قرآن و حديث ،و برای نقلهای شیعی ،ر.ک :وهابی ،محمدرضا ،منابع
احادیث اثناعشر در کتب شیعه از سه قرن نخست ،علوم حدیث ،شماره ( 2_1پياپی  .)60آندره
نیومن نیز ،برخی تحلیلهای شیعهپژوهان غربی را دربارۀ نقلهای شیعی این حدیث به نقد
کشیده است .ر.ک( The Formative Period of Twelver Shiism, p. 66, 84-5, 150 :این
کتاب با مشخصات زیر ترجمه شده است :نیومن ،آندره جی ،دورۀ شکلگیری تشیع دوازده
امامی ،شیعه شناسی ،قم)1386 ،

پروندۀ علمی «بشارت به ائمۀ اثناعشر» د
درآمد

و با بررسی موردی جایگاه نقبای بنیاسرائیل با استفاده از آیات تورات و قرآن ،سعی در
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مقالۀ سوم« :حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت» ،به جستوجو
و بررسی شواهدی میپردازد که حاکی از جلوگیری از نقل صحیح و کامل بشارت پیامبر به
امامان پس از خود است که محتمال شامل ویژگیهای دقیقتری از این امامان بوده است.
البته همانطور که گفته آمد ،برخی از این ویژگیها ،در البالی احادیث باقیمانده در میراث
اهل سنت قابل پیجویی است که مقالۀ چهارم« :شناخت و تمییز امامان ّ
حق از امامان
جور بر پایۀ شاخصهها با محوریت ائمۀ اثناعشر» ،متکفل این امر است.
مقالۀ پنجم« :بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی» ،با منبع یابی روایات باب
«االئمة اثناعشر» در الکافی ،اصالت و قدمت دادههای این باب را محک زده و برخی از
اشکاالت مطرح شده دراینباره را پاسخ میگوید.
دو مقالۀ آخر بهطور خاص به اشکاالت مرتبط با دو روایت از همین باب پرداختهاند .مقالۀ
ششم :جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثنا عشر؛ نمونۀ موردی ابوالجارود،
با بررسی شواهد تاریخی متعدد ،سعی در راستیآزمایی گزارش ابوالجارود از حدیث لوح
14

(حدیث نهم این باب) داشته و از این رهگذر ،تصور مرسوم از باور زیدیان متقدم را به چالش
کشیده است .عالوه بر این ،حدیث نخست از این باب الکافی نیز با پرسشهای گوناگونی
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مواجه شده است .مقالۀ هفتم و آخر :حدیث شهادت خضر بر دوازده امام :بررسی اصالت
و نحوۀ انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی ،با روششناسی برقی در بخش کتاب العلل از
المحاسن ،کوشش کرده است تا به چرایی تفاوتهای سندی و متنی نقل این حدیث در
المحاسن با الکافی و دیگر منابع نقل این خبر بپردازد.
در انتها یادآور میشویم که این پرونده فتح بابی است برای بازخوانی تاریخ اعتقاد به دوازده
ً
امام؟مهع؟ و مسائل مرتبط با این بشارت ابراهیمی و نبوی که در کتابهای متکلمین عمدتا
در صدر ادلۀ اثباتی ّ
تشیع قرار داشته است؛ بنابراین تمامی نظرات تکمیلی و انتقادات
خوانندگان گرامی را پذیراییم .
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