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موهم سیزده امام در الکافی *
بررسی احادیث ِ

[دکتر منصور پهلوان] 1
1

در کتابالحجة کافی بابی تحت عنوان «ما جاء یف االثین عشر و النص علهیم؟مهع؟»

2

وجود دارد .مرحوم کلینی ،بیست روایت دراینباره آورده است که بیشتر آنها با عنوان
ً
باب مطابقت دارند؛ مگر چند روایت که ظاهرا بیان میدارند ائمه سیزده تن هستند.
آن چند روایت عبارتاند از:
روایت  :7در این حدیث ،از حضرت باقر؟ع؟ آمده است:
ُ َ َّ
ُ ُّ ُ ُ َ َّ ٌ
ِال ْث َنا َع َش َر ْ َ َ
ُْ َ
اهَّلل؟ص؟ َو
ول ِ
المام ِم ْن ِآل مم ٍد؟مهع؟ كله ْم مدث ِم ْن ول ِد ر ُس ِ
ِ
َُ ْ
ْ ُْ َ ّ َ َُ ُ
َ
َ
ٌ
3
َ
َ
ّ
اهَّلل و ع ِ يل؟ع؟ ها الو ِالد ِان.
ِمن ول ِد ع ِ ٍيل .و رسول ِ
دوازده امام از آل حممد هستند ...که از فرزندان پیامبر و امیراملؤمنیناند و

پیامبر و عیل دو پدر ایشاناند.

روایت :9

برای این امت ،دوازده امام از ذریۀ پیامبرشان است و آنان از مناند.
َع ْن َجابر ْبن َع ْبد اهَّلل ْالَ ْن َصار ّيَ ،ق َالَ :
«د َخ ْل ُت َع َل َفاط َم َة؟اهع؟ َو َب ْ نَ
ي َي َد ْ َيا
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِِ
َ
َْ
َ
ْ ُْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َْ
ُ
ل ْو ٌح ِف ِيه أ ْ َس ُاء ال ْو ِص َي ِاء ِمن ول ِدها ،فعددت اث ين عشر ِآخرهم الق ِائ؟ع؟،
ُ َ ََ ٌَ
ََ ٌَ
5
ثلثة ِم ْ ُن ْم َم ّم ٌد َو ثلثة ِم ْ ُن ْم َع ِ ي ٌّل».

* بر گرفته از کتاب نویسنده با عنوان «پژوهش در زمینه کتاب کافی و مؤلف آن».
 .1استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.525/1 ،
 .3همان 531 ،و .533
 .4همان.532 ،
 .5همان.

نکتهها و یادداشتها

روایت  :8در این حدیث از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده است:
َّ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ ً
ُ
4
اما ُه ً
دى ِم ْن ذ ّ ِر َّي ِة َن ِب ِّ َيا َو ُه ْم ِم ِ ّ ين .
ِإن ِل ِذ ِه الم ِة اث ين عشر ِإم
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از جابر بن عبداهلل انصاری روایت شده است که گفت« :بر حضرت
فاطمه؟اهع؟ وارد شدم .در مقابل او لوحی دیدم که نامهای اوصیای پیغمبر
که از فرزندان اویند در آن بود .پس دوازده نفر را برشمردم که قائم؟ع؟ آخرین

روایت :18

نام علی در آن یافتم».
نام محمد و سه ِ
ایشان بود .سه ِ
ُ
ْ ُْ َ َْ َ َ َ َ ً
ُ
َ َ
ون ُم َف َّه ُم َ
يبا جَن َب ُاء ُ َم َّد ُث َ
ون
«من ول ِدي اثنا عشر ن ِق
قال َر ُسول اهَّلل؟ص؟ِ :
َُ
ً
ً َ
َ
ُ ُ ُ َْ ُ
ائ ب ْ َ
1
ال ّ ِق َ ْيل َها َع ْدال ك َما ُم ِلئ ْت َج ْورا».
ِآخرهم الق ِ ِ
از فرزندان من دوازده نفر برگزیده و نقیب هستند ...و قائم آخرین ایشان
است...

بر اساس این دو روایت ،چون حضرت علی؟ع؟ از نسل حضرت فاطمه؟اهع؟ نیست،
پس ائمه؟مهع؟ سیزده تن خواهند شد.
روایت  :17در این روایت ،از حضرت باقر؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ چنین نقل شده است:
َ
ّ َ َْْ َ َ َ ْ ُْ
َ ْ َ َ َ ُّ ُّ ْ َ ْ
2
ض.
ِإ ِ ين و اث ين عشر ِمن ول ِدي و أنت يا ع ِ يل ِزر الر ِ
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من و دوازده نفر از فرزندانم و تو ای علی ،پایههای استوار زمین هستیم.
ً
اکنون پرسش آن است که آیا میتوان این پنج روایت را پذیرفت؟ اجماال باید گفت این

چند روایت با روایات دیگری که در همین باب کافی و نیز با صدها روایت دیگر که در
این موضوع در دیگر جوامع حدیثی وجود دارد ،در تعارض است .برای نمونه ،در روایت
ْ َ ٌ
َ َ َ
 11همین باب از کافی ،امیرالمؤمنین؟ع؟ میفرمایند« :أ َنا َو أ َحد َع َش َر ِم ْن ُصل ِبی أ ِئ َّمة
ُم َح َّد ُث َ
ون»3؛ من و یازده تن از صلب من ،ائمۀ محدث هستیم.
در روایت  12همین باب آمده است:
َ
َ
ُ
َ َ
ْ َ
«آم ُنوا ب َل ْي َل ِة ْال َق ْدر .إ َّ َنا َت ُك ُ
ون ِل َع ِ ي ّل ْب ِن أ ِ يب
قال َر ُسول ِ
اهَّلل؟ص؟ ِلصح ِاب ِهِ ِ :
ِ ِ
ِ
 .1همان.534 ،
 .2همان.
 .3همان.532 ،

ْ َْ
َ
َطا ِل ٍب َو ِل ُول ِد ِه ال َح َد َعش َر ِم ْن َب ْع ِدي»1.؛ حضرت رسول؟ص؟ به اصحابشان

فرمودند :به شب قدر امیان بیاورید که آن شب پس از من ،برای عیل بن

ایبطالب و یازده تن از فرزندان اوست.

در روایت  16به نقل از زراره آمده است:
َ
ُ
ً
ْ
ُ
َ
َس ِم ْع ُت أ َبا َج ْعف ٍر؟ع؟ َيقول«َ :ن ْح ُن اث َنا َع َش َر ِإ َماما ِم ْن ُه ْم َح َس ٌن َو ُح َس ْي ٌن،
ْ ْ
ُ َْ ُ
ث َّم ال ِئ َّمة ِم ْن ُول ِد ال ُح َس ْي ِن؟ع؟»2؛ حضرت باقر؟ع؟ فرمود :ما دوازده امامیم
که امام حسن و امام حسین از ایشاناند ،آنگاه ائمۀ از فرزندان حسین
میآیند.

و روایت  15چنین است:
َ
َ
َ
ون ِت ْس َع ُة أ ِ َّئ ٍة َب ْع َد ْ ُ
ال َس ْ ِن
َع ْن أب َب ِصير َع ْن أب َج ْع َفر؟ع؟ َق َال«َ :ي ُك ُ
ي
ِي
ِي
ٍ
ٍ
ْبن َع ِ ّلَ ،ت ِاس ُع ُه ْم َق ِ ُ
ائ ُه ْم3».؛ حضرت باقر؟ع؟ فرمود :از فرزندان حسین
ِ ٍي
بنعیل؟ع؟ نه تن اماماند که قامئ ،آخرین ایشان است.
افـزون بـر آن ،عنـوان ایـن بـاب« ،مـا َ
جـاء فـی االثنـی عشـر و النـص علیهـم؟مهع؟» اسـت؛
چگونـه میتـوان از ایـن بـاب ،بـر سـیزدهگانه بـودن ائمـه اسـتدالل نمـود؟!
تصریح دارند ،گردآورده است .4اگر مجموع آنچه پیرامون نص بر دوازده امام بعد از پیامبر
خدا؟ص؟ در کتابهای عامه و خاصه آمده استخراج شود ،مجموعهای چندین برابر
احادیث کتاب یادشده خواهد بود.
پس باید دانست که صحت و اعتبار احادیث کافی تا زمانی است که با روایات قطعی دیگر،
تعارض نداشته باشد؛ در غیر این صورت ،باید وجوه دیگری را برای آنها در نظر گرفت.
 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
 .4صافی ،لطفاهلل ،منتخب االثر فی االمام الثانی عشر.10 ،

نکتهها و یادداشتها

آیتاهلل صافی گلپایگانی در منتخب االثر 271 ،حدیث را که بر دوازدهگانه بودن ائمه؟مهع؟
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آیتاهلل شیخ محمدتقی تستری ،فصل اول کتاب االخبار الدخلیه را با این عنوان آغاز
َ َ َ َ
رور ُة َ َ
میکنند« :یف َاخبار َت َ
َ
شه ُد َض َ
باب
املذه ِب ِبت ِ
حریفها کخمس ِة ا ٍ
ٍ
خبار یف الکایف یف ِ
َ َ َ َ َ ّ ََ ُ ًَ َ
َ
َّ َ َ َ َ َ َ 1
ّ
َ
وهة ان ِالئة ثالثة عشر» .
ص عل ِهیم م ِ
ماجاء یف ا ِالثن عشر و الن ِ
اما راهکار چیست؟ به نظر میآید برای چارهگری این تناقض ،راههای زیر را میتوان پیمود:

الف_ حدیث شمارۀ  7دارای تصحیف لفظی است؛ زیرا همین روایت را شیخ صدوق
در عیون اخبار الرضا؟ع؟ از کلینی 2نقل نموده ،اما ترجمهاش این است:

ّ
ما دوازده امام از آل محمد هستیم که همگی بعد از رسول خدا محدث

میباشند و علی بن ابیطالب از ایشان است.
ْ
عبارت ِ«من ُولد» باید به ِ«من َبعد» تبدیل گردد.
بدین گونه
ِ

شیخ مفید نیز در ارشاد 3همین روایت را از مرحوم کلینی ،اینچنین نقل کرده است:
ّ
دوازده امام از آل محمد هستند که همگی محدث میباشند؛ علی بن
ابیطالب و یازده فرزندش .پیغمبر و علی ،دو پدر آنان هستند.
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ب _ در حدیث شمارۀ  ،8عبارت «من ّذر ّیة ّ
نبیها وهم ّمنی» و عبارت «من ّذر ّیته» که

دو سطر بعد آمده ،اضافی هستند؛ زیرا مضمون همین روایت از طریقی دیگر ،در کافی

4
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و کمالالدین 5به پنج طریق دیگر ،آمده است و در هیچیک از آنها عبارات یاد شده
وجود ندارد.
ج _ حدیث شمارۀ  17هیچ ایرادی ندارد؛ زیرا در این روایت ،سخنی از امامت نیست،
بلکه بحث از حجیت بر خلق و عصمت الهیه است که به چهارده معصوم تعلق دارد
و آنان ،پیامبر و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه و یازده امام دیگر؟مهع؟ هستند.
 .1تستری ،محمدتقی ،االخبار الدخلیه.282 /1 ،
 .2صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا؟ع؟.56 ،
 .3مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،ارشاد.328 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.529/1 ،
 .5ابن بابویه ،محمد بن علی ،کمال الدین ،301 _ 294 ،احادیث  7 ،5 ،3و .8

د _ حدیث شمارۀ  18نیز دچار تصحیف لفظی از جانب کاتب یا مؤلف گردیده
ُ
است؛ زیرا اصل آن در نسخۀ کتاب ابوسعید ُعصفری که مأخذ کلینی در نقل این
روایت است ،به این شکل آمده است:
از فرزندان من دوازده نفر برگزیده و نقیب هستند ...و قائم آخرین ایشان
است. ...

1

ً
یعنی کلمۀ «احدی عشر» اشتباها «اثنا عشر» نگاشته شده است.
هـ  :در حدیث شمارۀ  ،9کلمۀ ِ«من ولدها» اضافی است؛ و نیز بهجای «ثالثة منهم
علی» باید «اربعة منهم علی» باشد .همانگونه که در کمالالدین 2آمده است.
با توجه به این توضیحات ،باید گفت که طرق این روایات ،ایرادی نداشته و از جانب
مؤلف یا ّنساخ ،سهوی رخداده است.
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نکتهها و یادداشتها

 .1همان 311 ،و .313
 .2ابنبابویه ،کمالالدین 269/1 ،و  312و همو ،عیون اخبار الرضا؟ع؟ 46 ،و .47

فهرست منابع

ابن بابویه ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟ ،نشر جهان ،تهران1378 ،
______________ ،کمال الدین و تمام النعمة ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران 1395 ،ق.
تستری ،محمدتقی ،االخبار الدخلیه ،مکتبة الصدوق ،تهران،
صافی ،لطفاهلل ،منتخب االثر فی االمام الثانی عشر ،مركز نشر آثار حضرت آيتاهلل العظمي
صافي ،قم،
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
مفید ،محمد بن نعمان ،اإلرشاد فی معرفة حججاهلل علی العباد ،المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ
المفید ،قم 1413 ،ق.
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