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  «غیبتمسئله »و  «تعداد ائمه»اصبغ بن نباته از  بازکاوی روایت
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 2محسن رحیمی جعفری

 چکیده 
گزارش اصبغ »از است گزارشی  در بحث انحصار ائمه در عدد دوازده و غیبت امام دوازدهم؛ ها  یکی از 

و رخداد غیبت برای  ؟جع؟و بیان وجود امام مهدی ؟ع؟دیدار وی با حضرت علی، مبتنی بر «بن نباته
 امام دوازدهم. 

کم تکون الحیرة، ستة ایام أو ستة أشهر »و « من ظهر الحادی عشر من ولدی» :عبارت از این روایتدو 
برخی از مدعیان دروغین وجود  ،نخستعبارت مطابق  است.خاستگاه این نوشتار ؛«أو ست سنین

که با آموزه دوازده نفر اند  کردهبه عنوان امام سیزدهم را مطرح  ؟جع؟،فرزندی برای حضرت مهدی
در زمان  ؟جع؟مدت زمان غیبت حضرت مهدی ،دومعبارت بودن ائمه؟مهع؟ در تعارض است و بنابر 

کبر اغیبت صغر که این برداشت با  عنوانیا شش سال  ،یا شش ماه ،حدود شش روز ایا  دوره زمانی شده 
کبرا  -غیبت  تحلیلی و با _توصیفی ،پژوهشاین ناسازگاری دارد. روش  -اعم از غیبت صغرا و غیبت 
کتابخانه  بهره که ای  گیری از منابت   .   نگاه جامعی از نظر سند و خانواده حدیثی به این روایت دارد است 

کلیدیواژ  .مدت غیبت ، من ظهر،ائمه؟مهع؟تعداد  اصبغ بن نباته،: گان 
  

__________________________________   

یت  )نویسنده مسئولمرکز  4. دانش آموخته سطح 1  tarid@chmail.ir                                                                   (تخصصی مهدو
یت                                                                                 مرکز تخصصی  4. دانش پژوه سطح2  rahimi.mohsen0@gmail.comمهدو



 

 

28 

ال 
س

ستم
بی

اره 
شم
 /

68 /
هار 
ب

139
9

 

 مقدمه
ترین مباحث مرتبط با   از بنیادیآموزه انحصار ائمه در عدد دوازده و غیبت امام دوازدهم، 

که سخن از شود.  میمیه محسوب موعود باوری اما غیبت حضرت امامیه معتقد است 
بدان  اهل بیت؟مهع؟ تقیه،مطرح بوده است و به رغم  ؟لص؟زمان رسول خدادر  ؟جع؟مهدی

کرده  .اند  اشاره 
ای از میراث امامیه در استدالل   ، نمونه؟ع؟حضرت علی گزارش اصبغ بن نباته از دیدار خود با

گزارش در تمام ادوار  .تآن برای آخرین امام و مدت زمان آن اس   رخداد و لت غیبتبه اصا این 
کالمی امامیه مورد اعتنای محدثان و متکلما گزارش ن بوده و حدیثی و  متقدمان در میان این 
گرفته است. اصحاب و عالمان قرون میانی، در اثبات غیبت حجت اال هی مورد بهره برداری قرار 

کتاب عبارت و عالمان معاصر نیز دو ان متاخر «منظهراحلادیعشرمنولدی:»کافینقل شده از 
 ستةأشهرأوستسننی»و اند و این  قرار دادهتامل و تحلیل را مورد  ،«کمتکوناحلیرة،ستةایامأو

کتاب الکافی را به خود اختصاص داده است.آثار حجمی از رویکرد  گونه دو  شرح احادیث 
که از جمله اول اثبات وجود فرعبارت، برداشت از این دو  زندی برای حضرت بدین شرح است 

یا  ،مدت زمانی شش روزهدوم، رسد و از عبارت  نظر می بهبه عنوان امام سیزدهم  ؟جع؟،مهدی
گفته و   پیشعبارت مشکل دو شود.  استنباط می برای دوران غیبت یا شش ساله ،شش ماهه

که سخن نخست، با مبانی و آموزههایی این اس  چنین برداشت های امامیه و انحصار ائمه در   ت 
گذشته از  دیگر با هیچ یک از زماندارد و عبارت عدد دوازده تنافی  حضرت  غیبت های 

این دو مطلب مورد  ،رو  از این ، همخوانی ندارد.اکبرغیبت و چه  اصغرغیبت ، چه ؟جع؟مهدی
گرفته است. ،سوء استفاده مخالفان امامیه و مدعیان دروغین  مانند احمد اسماعیل بصری قرار 

 پیشینه تحقیق
گزارش را در قسمت منبت شناسی  گزارش ؛ اما پیشینخواهیم آوردپیشینه نقل این  ه تحلیل این 

کتاب   ،و پس از ویکند  میبازگشت  (9: ص1404)این بابویه،االمامة و التبصرة در میان قدما به 
الحاشیه علی  (؛204، ص5: ج1425اثبات الهداة )حرعاملی، مانند  ،امامیه در منابت حدیثی

کافی )مازندرانی، (؛160، ص1تا: ج  االصول الکافی )استرآبادی، بی ، 6: ج1382 شرح اصول 
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 یالواف و (134، ص51: ج1403و همان،  44، ص4: ج1404مرآة العقول )مجلسی،  (؛236ص
کاشانی،  کتاب بشارة االسالم همچنین. استعنوان شده  (؛408، ص2: ج1406)فیض   در 
صورت  به، مطالب (748، ص4: ج1395)نهاوندی،  و عبقری الحسان (61تا: ص  )الکاظمی، بی

ذیل روایت  (؛229-225صپاورقی  ،2ج :1380، یگانیگلپا یصافمنتخب االثر )و آمده تکرار 
کرده   را در مورد غیبت، گویی به شبهات وهابیت  . محصول پاسخاستمطالب ارزشمندی را ذکر 

کتاب پاسخ به شبها : آیتی)کتاب دلیل روشن  و (1397: جعفری)ت غیبت امام دوازدهم در 
دعوة  های  کتاب ،پاسخ به جریان انحرافی احمد اسماعیل بصریدر نیز و توان یافت   می (1393

)طالب الحق،  ای با نام مستعار طالب الحقاثر نویسنده ،احمد الحسن بین الحق و الباطل
المهدویة  ( و446، ص2تا: ج  ، بیسند)ی السفارة فی الغیبة الکبری دعو(؛ 100: ص1432
کتاب روایة من ظهری فی  و اند  پرداخته آن یلتحل (؛ به222، ص2: ج1435، الخباز) الخاتمة در 
گرفته است. به تفصیل و به صورت اختصاصی این روایت (؛ 1437)جواد:  المیزان مورد نقد قرار 

   یابی خود حدیث  وجه تمایز این مقاله، پرداختن جامت به خانواده حدیث در منابت مختلم و متن
 .دن و مدت غیبت حضرت  مهدی؟جع؟ استدر منابت اولیه در خصوص خاتم االوصیا بو

 متن روایت
کلینی کتاب الغیبة، مرحوم   که متن آن چنین است:آورده روایتی از اصبغ بن نباته  ،در 

َثیِنَعیِل َحد َ َقاَل َخاِلٍد ْبِن ِد م َ ُُمَ ْبِن اهَّلِل َعْبِد َعْن ٍد م َ ُُمَ َعْنْبُن َقاُبوَس ْبِن ِد م َ ُُمَ ْبُن ُمْنِذُر
ْنِد ِ الس  ْبِن ِبیَمْنُصوِر

َ
أ َمَعْن ْبِن َثْعَلَبَة َعْن ِ ق  ْسَتِر اْْلُ َهیِنیَداُوَد اْْلُ َماِلٍك َعْن َعِنُموٍن

ِغ اِرِثْبِناْْلُ تَیاحْلَ
َ
ْصَبِغْبِنُنَباَتَةَقاَل:أ مِیَرِةَعِناْْلَ

َ
ْؤمِیُتأ نَینَِراْْلُ ر   ْنُکُتیِفیَفَوَجْدُتُهُمَتَفک ِ

ْرِضَفُقْلُت مِیاْْلَ
َ
ْؤِمنِیاأ َتْنُکُتیِفیَمالِنَیَراْْلُ ر   َراَكُمَتَفک ِ

َ
ِمْنَكفِأ َرْغَبة 

َ
ْرِضأ َیاْْلَ اَفَقاَلَا

نْاَوَایِفَیَواهَّلِلَماَرِغْبُتفِ یایالد ُ َلِکین ِ َو َقط ُ ْرُتیِففَْوما  اِدیُکوُنِمْنَظْهرِیَمْوُلوٍدک َ یاحْلَ
ْهِدیَعَشَرِمْنُوْلِد ِذیُهَواْْلَ َتُکوُنَلُهیْیال َ ُظْلما  َو َکَماُمِلَتْتَجْور    ِقْسًا  َو ْرَضَعْدا  اْْلَ

ُ
ُأََل

َحیَغ فِیَرٌةیَبٌةَو َیِضل ُ ْقَواٌمَو
َ
وَنَفُقلَْیفِیَتِدْیاأ مِیُتاآَخُو

َ
ْؤِمنِیاأ َکْمَتُکوُناحْلَنَیَراْْلُ  َرُةیَو

اْلَغ یَو
َ
َةأ ِسنِیَبُةَقاَلِست َ ِست َ ْو

َ
ْشُهٍرأ

َ
َةأ ِست َ ْو

َ
ُهنَیاٍمأ ن َ

َ
َکَماأ َهَذاَلَکاِنٌنَفَقاَلَنَعْم ِنن َ َفُقْلُتَو

ُلوٌق ْمِر-ََمْ َذااْْلَ َلَكِِبَ ین َ
َ
أ ْصَبُغیَو

َ
وَلِئَكِخاأ

ُ
ِةَمَعِخیأ م َ یاُرَهِذِهاْْلُ َهِذِهاْلِعْتَرِةَفُقْلُتُث َ ْبَراِر

َ
أ اِر

یَما َغایْفَعُلاهَّلُلمایُکوُنَبْعَدَذِلَكَفَقاَلُثَ ِنَراَداٍتَو َلُهَبَداَءاٍتَو ایشاُءَفِإن َ ِِنَ  ؛اٍتیاٍتَو
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کردم  ؛آمدم ؟ع؟نینر المؤمی: خدمت امدیگو میصبغ بن نباته أ آن حضرت مالحظه 
کردم: اى ام .کشد یخط م نیزمروی متفکر است و  ر مؤمنان! چرا شما را متفکر یعرض 

کرده [نیخالفت در روى زم]=مگر به آن  ؟کشی  ین خط میزمرنم و بیب یم اى؟  رغبت 
که به خالفت  ؛خدا هنه، ب»فرمود:  کنمیدن  ها بیهرگز روزى نبوده  ولی فکر  ؛ا رغبت 
که از کردم در می او همان مهدى است  نسل من و یازدهمین فرزند من است.باره مولودى 
کندیکه زم که از جور و ستم پر شده باشد. براى او غ ؛ن را از عدل و داد پر  بت و یچنان 

گردند و د گمراه  که مردمی در آن زمان  یا  :گفتم .«ت شوندیگران هدایسرگردانی است 
ا شش ی ،شش روز»بت چه اندازه است؟ فرمود: یمقدار آن سرگردانی و غ !امیرالمومنین

کردم: ا  .«ا شش سالی ،ماه : ؟! فرمودشدنی است [بت و سرگردانییغ]=ن امر یعرض 
که خود او خلق شدنی است  ،آرى» ولی اى  [؛هم قطعی و مسلم استبتش یغ]چنان 

کجا به تو رسیده است! علم اصبغ که تو بدان علمی  از این کنایه=] «؟بدین امر از 
ن یکان این امت با نیکان ایکنند[ ن  یبت را درك میها ]که زمان غ  آن !ای اصبغ .نداری[
کردم: پس از آن  «همراهند. [غمبریخاندان پ]=عترت  شود؟  چه می [غیبت]=عرض 
و ات یها و غا همانا خدا را بداءها و اراده .شود خواهد میپس از آن هر چه خدا » فرمود:
 . (328، ص1: ج1407)کلینی، « هاست  انیپا

 . منبع شناسی1

 منابع اولیه تا قرن پنجم: یکم
کهنی مانند اثبات الوصیة گزارش در متون  حسین بن اثر  ،، الهدایة الکبری1فراوانی این 

__________________________________   

کامل آن در صشده ذکر  ا  مختصر 265این روایت در ص  .270و 265ص: 1426 ،4منسوب به مسعودی قرن . 1 آمده  270و 
کتاب اثبات الوصیة بههمچنین  است. کتاب مروج الذهب با  که این نگارنده در تطبیق  نویسنده مروج  نتیجه رسید 

یخی تفاوت مذهب و د کتاب  یدگاه دارند.الذهب با نویسنده اثبات الوصیة در نقل تار همچنین با تطبیق این قسمت از 
کتاب االوصیاء شلمغانی،  اثبات الوصیة و متن کتاب به اشتباه  های نقل شده شیخ طوسی از  که این  به نتیجه رسیدیم 

ای از آقای حسن انصاری   به نگاشته، نگارنده در ادامه  تحقیق شده است. عنواناثبات الوصیة و منسوب به مسعودی 
که سخن ر یخی در حوزه اسالم و تشیع،  بررسی :ر.ککند ) میرا تایید مذکور سید  و  917-875، ص86مقاله  های تار

 (.ansari.kateban.com/entry1196.htmlنشانی همچنین ر.ک. مقاله ایشان در اینترنت به 



ه از 
 نبات
 بن
صبغ
ت ا
 روای
وی
ازکا
ب

«
ئمه
داد ا
تع

»و « 
بت
ه غی
سئل
م

» 
 

 

31 

الغیبة  (؛362: ص1419(؛ )خصیبی، 112، ص1: ج1403= آقابزر ، 358یا  346) حمدان
=  ق381)النعمة شیخ صدوق  الدین و تمام  کمال(؛ 61: ص1397= نعمانی،  ق360نعمانی )
الم: 1413= مفید،  ق413) سالة الثانیة فی الغیبة شیخ مفیدالر ؛289، ص1: ج1395صدوق، 

 4)قرن کفایة االثر خزاز قمی(؛ 209ب: ص1413)مفید،  شیخ مفیدمنسوب به اختصاص  (؛12ص
(؛ 336و  164: ص1411= طوسی،  ق460) شیخ طوسیالغیبة  (؛220: ص1401= خزازقمی، 
ابی  و تقریب المعارف (529: ص1413= طبری،  5قرن ) امة محمد بن جریر طبریدالئل االم

و عالمان و دارد نشان از اهمیت این متن  (؛429: ص1404= حلبی،  ق446) صالح حلبی
کار بردهمامیه در آموزه غیبت آن را در پاسخگویی به مخالفان ا ،متکلمان )مفید،  اند  به 
 .(139، ص1: ج1395و صدوق، 12الم: ص1413

 منابع میانی و متاخر م:دو
. اند کردهبدین روایت اعتنا و آن را نقل ، عالمان امامیه بعد از قرن پنجم ،افزون بر متون قدما

؛ (429: ص1417= طبرسی،  ق548حسن طبرسی)  فضل بناثر  ،توان به اعالم الوری  از جمله می
علی بن  ؛ اثرالعدد القویة (،353: ص1416= ابن طاووس،  ق664بن طاووس )  بن موسی  علی
علی اثر الصراط المستقیم،  (؛70: ص1408= حلی،  ق 703مطهر حلی، برادر عالمه حلی ) یوسم

اثر الوافی،  (؛126، ص2: ج1384= نباطی بیاضی،  ق877بن یونس نباطی بیاضی )
کاشانی  محسن کاشانی،  ق1091) فیض  شیخ حر اثر لهداة، اثبات ا ؛408، ص2: ج1406= فیض 
=  ق1111محمد باقر مجلسی )اثر  ،بحاراالنوار (؛56، ص5: ج1425= حرعاملی،  ق1104) عاملی

 گلپایگانی  اهلل صافی  اهلل لطم  آیتاثر منتخب االثر، ؛ 135و  118، ص51: ج1403مجلسی، 
؟جع؟ )جمعی از احادیث االمام المهدیمعجم  ( و224، ص2: ج1380گلپایگانی،   )صافی

که در قرن یازدهم و دوازدهم  . نکته قابل تامل اینکرداشاره  (85، ص4: ج1428نویسندگان، 
منولدی»از این روایت عبارت دو  مورد  «کمتکوناحلیرةستةایام»و « منظهریاحلادیعشر

 .اند  پرداختهدو عبارت مذکور به تحلیل آنان قرارگرفته و دیث توجه شارحان ح
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گفتهعبارت و منابع در دو ها  نسخه. اختالف 2  پیش 

 «من ظهری الحادی عشر من ولدی»الف( 
کتاب الکافی  یکم. اختالف در میان نسخه من »در عبارت  بر اساس چاپ دارالحدیث ،های 

 «:ظهری
 چاپ شده با تصحیح استاد غفاری و ،و الکافی« 1بج، جو»هیو حاش« بت، جد»های  نسخهدر 

کفا یبة نعمانیالغ ،نیکمال الد ،یکتاب الواف های   نسخه در؛ اما «من ظهری»به صورت  ،ة األثریو 
کتاب االختصاص و الغ  ذکر شده است.  «من ظهر»به صورت ،یبة طوسیدیگر و 

کافی اختالف میان متن منابت دوم.   غیر از 
اِدَظْهرِِمْنُکوُنیَمْوُلوٍدیِف»لکبری: . هدایة ا1 ْهدِدیَعَشَرِمْنُوْلِدیاحْلَ ُهَواْْلَ  )الهدایرة الکبرری،«یَو

 ؛(362ص: 1419
اِدَظْهرِِمْنُکوُنیَمْوُلوٍدیِف». الغیبه: 2 ْهِدیَعَشَرِمْنُوْلِدیاحْلَ ، در 165ص: 1411 )طوسی، «یُهَواْْلَ

کره (نرم افزار نور ج  «مرن ظهرری»در آن اما خرود شریخ طوسری در ایرن قسرمت نسرخه بردل دارد  در
 ؛شده است

اِدَظْهرِِمْنُکوُنیَمْوُلوٍدیِف». اثبات الوصیه: 3 ؛ (266ص :1426 ،مسعودی)  «یَعَشَرِمْنُوْلِدیاحْلَ
یف»ولی در قسمتی دیگر  یمولود ظهرکون ولدیاحلادیمن من  همان،) آمده است « یعشر

 ؛(270ص

__________________________________   

که نویسنده  نسخه« بع»، . به عنوان نمونه 1 گرد عالمه مجلسی بوده و متن خود را با نسخه و متن عالمه   ای است  اش شا
و حواشی عالمان معاصر خود را بدان افزوده است کرده تصحیح  و آن را مجلسی مقابله و متن را نزد استاد خود قرائت 

که با نسخه میرزامحمد استرآبادی و شهید ثانی ای اس  نسخه «جد»و ( 161ص ،1دارالحدیث، ج :1429 الکافی، :ر.ک) ت 
نسخه مخطوطة مکتبة الروضة « بج(. »146ص)همان:  مقابله شده است اند(  ودهبهای تصحیح شده   )که خود نسخه

یخ النسخ عام 2108المقدسة فی مشهد، المرقمة  ق )الکافی، دار الحدیث، 1097؛ نسخها محمد باقربن محمدتقی، و تار
، 1)الکافی، دارالحدیث، ج 2166مخطوطة مکتبة مدرسة سلیمان خان فی مشهد، المرقمة « جو» (.175، ص1ج

 (.153ص
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یِف»الغیبه: . 4 َظْهرِیَمْوُلوٍد ِمْن ْهِدیُکوُن اْْلَ عبارت الحادی . (61ص :1397 )نعمانی، « یُهَو
 ؛ذکر نشده است «منولدی»عشر 
اِدَظْهرِِمْنُکوُنیَمْوُلوٍدیِف»دالئل االمامه: . 5 ْهِدیاحْلَ  .(530ص :1413 ،طبری)  «یَعَشَر،ُهَواْْلَ

 ؛ذکر نشده است« منولدی»عبارت 
یِف»االختصاص: . 6 یَمْوُلوٍد ِمْن اِدَظْهرُِکوُن ُوْلِدیاحْلَ ِمْن ْهِدیَعَشَر اْْلَ  ب:1413مفید، )  «یُهَو
 ؛(209ص
یِف»تقریب المعارف: . 7 یَمْوُلوٍد َظْهرُِکوُن اِدیِمْن ْهِدیَبْعِدِمنَعَشرَیاحْلَ اْْلَ ُهَو  ،حلبی)  «یَو
 ذکر شده است.« منبعدی»عبارت  ،«منولدی»در این متن به جای عبارت  .(429ص :1404
احلسیف» الرسائل الثانیه فی الغیبه:. 8 ولد من الذنیالتاسع عدامییهو و قسًا اْلرض « ُأَل

 (.13ص الم:1413 )مفید،

یِف». التشریم بالمنن: 9 اِدیَمْوُلوٍد احْلَ ُهَو َو یُکوُن، ُوْلِدَعَشَر ْهِدیِمْن اْْلَ  ،ابن طاوس) «یُهَو
کرده «کتاب المجموع»البته ابن طاوس از  .(354ص :1416 ، اثر محمدبن حسین مرزبانی نقل 
 است.

   :«کم تکون الحیرة ستة ایام»ب( 
مِیَفُقْلُت»

َ
ْؤِمنِیاأ اْلَغیَوکمَتُکوُناحْلَنَیَراْْلُ یَرُةَو

َ
َةأ ْویَبُةَقاَلِست َ

َ
ِسنِاٍمأ ِست َ ْو

َ
ْشُهٍرأ

َ
َةأ :«نَیِست َ

1 . مِی»َفُقْلُت:
َ
أ ْؤِمنِیا اْْلُ نَیَر ِنن َ َلَکاِنٌنو  ،مفید؛ 288، ص1 ج :1395، نی)کمال الد «َهَذا

 (؛429ص :1404حلبی،  و 209ص ب:1413

َرُةیِتْلَكاحْلََکْمَتُکوُن. »2  .(530ص :1413طبری، ) «َبُة؟یِتْلَكاْلَغ،َو
اْلَغیَوکمَتُکوُناحْلَ. »3  . (4، ح61ص :1397 )نعمانی، «سبتمنالدهرقالَبُةیَرُةَو

بیذلكاذافقدالباببستةایام.... »4 انهذااْلمرلکائن؟رةیتکوناحلعتنایشنینهو  «فقلت:و
 الهدایة الکبری نیز این عبارت را ذکر نکرده است.. (270ص :1426مسعودی، )

 خانواده حدیثیتشکیل 
گفته در ادامه  .اشاره شد منابتهای متفاوت روایت اصبغ بن نباته در   به متن ،در مطالب پیش 
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 :شویم  را متذکر می متن روایت اصبغ بن نباته های مشابه  روایت

 کتاب علل االشیاءشیخ حر عاملی از روایت  الف(
حدثین دبنالفضیعنجدأبقال:و ستبقونستةمنقال؟ع؟جعفرلعنأبیعنُمم 

کمالستةجعلتفداك؟قال:ستةأدهرکم  تعرفونإمامکم،قلت:و یا ستةأشهر،أو امأو
ستونسنةنیستسن   چنین آورده است: به ؟ع؟از امام باقربه نقل بن فضیل محمد ؛ أو

که امام خود را نمی  یبر شما مزودی شش تا از روزگار  بینید[.   ]=او را نمی شناسید  گذرد 
، یا شش ماه، یا شش سال، یا شصت روزتا چه قدر است؟ شش   ششگفتم: فدایت شوم، 

 .(204ص ،5ج :1425 حر عاملی،) سال؟
کتاب علل االشیاء ذکر شده و منبعی دیگری این سخن را ت توسین روایا ط شیخ حر عاملی از 

گزارش با  ذکر نکرده است. اصبغ بن نباته و پرسش از مقدار زمان غیبت دوم از روایت عبارت این 
یا شصت ساله  ،یا شش ساله ،یا شش ماهه ،شش روزهگویای مدت زمان شباهت دارد و در ظاهر 
 برای غیبت است. 

 کتاب علل االشیاء ارزیابی
کتاب را شیخ حر عاملی و عالمه مجلسی به محمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم  یکم. این 

البته سیدبن طاوس  .(28و  9، ص1: ج1403و مجلسی،  51، ص1مان، ج)ه اند نسبت داده
کهرا به علی بن ابراهیم نسب کتاب کتاب احتمال دارد ت داده است  با هایی همنام و   پدر و پسر 
)سیدبن  نام محمد حذف شده است در بیان سید بن طاوسکه  یا این ،اند  عنوان داشته یک

و آقابزر  تهرانی،  16، ص10: ج1403)امین،  نویسندگان. برخی از (55: ص1368طاوس، 
کتاب اند  کردهگمان  (؛312، ص15: ج1403 را در جایی به محمد  االشیاء عللکه عالمه مجلسی 

و در جای دیگر به محمد بن  (8: ص1403)مجلسی،  بن علی بن ابراهیم بن هاشم نسبت داده
 اینر و مرآة العقول جعه به متن بحار االنوابا مرا(. 28)همان، صانی دعلی بن ابراهیم بن هم

کتاب صحیح مورد عدول عالمه  در برداشت  ی ازعبارت بلکه رسد،  نظر نمی   بهمجلسی از نام مولم 
 :شده استمنجر به این برداشت  عالمه مجلسی

که  و در  (331، ص1: ج1407)کلینی، « من رای القائم»کلینی در باب شیخ روایتی 
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 دو فرزند علی بن از محمد و حسن ،(332)همان، ص همین بابقسمتی دیگر از 
کرده  ابراهیم به واسطه علی بن محمد گویای ذکر  کلینی به این فرد است؛  است؛ اعتماد 
گر چه این سند از غرابت و تامل  های خود از علی بن   روایتکه ینی کلزیرا  ؛نیستخالی ا

ران علی بن محمد با چگونه از پس ؛وردآ  بدون واسطه می، هاست  که پدر آنرا  ابراهیم
به تازگی برای من این امر مشخص شده و ظاهرا ]در پاسخ  ،رو  کند؟ از این  واسطه نقل می
گفت به سوال مذکور[ که  ،مراد از محمد بن ابراهیم ،باید  ی با کلینشیخ در این روایت 

بلکه  ،نیست هاشممحمد بن علی بن ابراهیم بن کرده است؛ واسطه از او نقل حدیث 
که  ابراهیم الهمدانی  محمد بن علی بن و  بوده است ؟جع؟وی از وکالی امام عصراست 

کافی کتاب   ،1ج: 1403، مجلسی) 1ام  تذکر داده )مرآة العقول( این را در تعلیقات خود بر 
 .(28ص

کرده است.  2عالمه مجلسی در مرآة العقول در دو جا به این مطلب اشاره 
کافی در مورد عالمه مجلسی  کالم کهاست داده     از آن جا رخ مذکور سهوه بسا بنابراین، چ سند 

ک هابراهیم را ب)همدانی( دانستن محمد بن علی بن و  و    دانستهمرتبط تاب علل مباحث مولم 
و روى »که عبارت   حالی دراست؛    داشته دیدگاهش عدولمجلسی از عالمه  اند،  کرده گمان
و تنها برای  از آنمستقل از عبارت قبل است ای   جمله ؛«؟جع؟باب من رأى القائم یف ینیالکل
 .است همان ابن هاشم قمی ،گمان نشود محمد بن علی بن ابراهیم در سندکه  بوده ههشب دفت

__________________________________   

ى الکل. » 1 کذا  یم بتوسط علیبن إبراه یعل یعن محمد و الحسن ابن ؟جع؟باب من رأى القائم یف ینیو رو بن محمد و 
کان ال د االعیؤیموضع آخر من الباب المذکور عنه فقط بتوسطه و هذا مما  یف بن  یته عن علیخلو من غرابة لروایتماد و إن 

کثیإبراه کما سنح لیم  کان وک یم بن محمد الهمدانیبن إبراه یرا أنه محمد بن علیأخ یرا بال واسطة بل األظهر  ة یل الناحیو 
 .«یعلی الکاف یقاتیتعل یکما أوضحته ف

 یالمشهور، لکن الظاهر أن المذکور هنا هو محمد بن عل یالقمم یبن إبراه یف محمد بن علیتأل  العلل  کتاب یو عند. » 2
کان من وکالء الناح یم بن محمد الهمدانیبن إبراه کما سیو  ث ی(؛ الحد4، ص4: ج1404 ی،)مجلس «یأتیة المقدسة 

س ابن هاشم یة، و لیل الناحیوک ینة، أو الهمدانیإما أبو سم هو  میبن إبراه یف علی المشهور و محمد بن علی: ضع السابع
کما ال  کتاب العلل ألنه متأخر عن هذه المرتبة بمراتب  کان موجودا عندنا منه  کما توهم و إن  ، 5خفی )همان، جیالمعروف 

 (.193ص
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کتاب به محمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم ،مرحوم آقابزر  :دوم   ،برای عدم انتساب این 
فرزندی به نام محمد ذکر نشده و از او روایتی  ،ای علی بن ابراهیم بن هاشمکه برداده است تذکر 

که  1(؛313، ص15 ج :1403، یآقا بزر  طهران) یافت نشده است سه براساس نعمانی در حالی 
 .(43: ص1397)نعمانی،  فرزندی به نام محمد را به علی بن ابراهیم نسبت داده است ،سند

کتاب ب( روایت   کمال الدین شیخ صدوق در 
َثَنا  ِدْبِنِعَصاٍماْلُکلََحّدَ م َ ُدْبُنُُمَ م َ ُدْبُنَرِضیِنیُُمَ م َ َثَناُُمَ یِنیْعُقوَباْلُکلَیاهَّلُلَعْنُهَقاَلَحد َ

اعِ ِنْْسَ َثَنا َحد َ َقاَل اْلَعاَلِء ْبُن اْلَقاِسُم َثَنا َحد َ َعیِلیَقاَل ْبُن وُِل یِنیاْلَقْز َحد َ ْبُنَعیِلَثیِنَقاَل
اعِ ُحَیِنْْسَ ْبِن َعاِصِم َعْن قَیَل ْبِن ِد م َ ُُمَ َعْن اِط ن َ احْلَ َمالِیٍد الث ُ َثاِبٍت َعیِلیٍسَعْن ْبِنَعْن
َس َعیِلنِیاحْلُ ِبْبِن

َ
أ ؟ع؟َطاِلٍبْبِن َقاَل: ُه ن َ

َ
َغ...أ ا ِمن َ ِلْلَقاِِئِ ن َ

َ
ْطَوُلنِیَبتَیأ

َ
أ ا ِمَنِنْحَداَُمَ


َ
أ ُة َفِست َ ََل و اْْلُ ا م َ

َ
ىأ ْخَر ِسنِاٍمیاْْلُ ِست ُ ْو

َ
أ ْشُهٍر

َ
أ ُة ِست َ ْو

َ
ىفَنَیأ ْخَر اْْلُ ا م َ

َ
أ یَو َحیت َ َمُدَها

َ
أ وُل ًُ

ْرِجَعی َمْن ْکَثُر
َ
أ ْمِر اْْلَ َهَذا یَعْن ِبِه ُقوُل ت یروا ؟ع؟ چنیناز امام سّجاد یمالثابت ث...؛

که یو براى قائم ما دو غ ... درباره ما نازل شده استه ین آیا: کند می کی از یبت است 
ا شش سال به طول ی ،ا شش ماهیروز، بت اّول شش یاّما غ ؛تر است گرى طوالنیید
به آن  انتر معتقد شیکه بای  اندازهشود تا به  گر طوالنی مییبت دیانجامد و اّما غ می

گیامام از ا  .(324، ص1: ج1395... )صدوق،  ردندن امر باز 
که محمد بن محمد بن عصام و اسماعیل بن علی القزوینی به دلیل وجود  ،سندنظر روایت از 

رغم  بهاز نظر داللت نیز، . ؛ دچار ضعم استنداشته و مجهول هستندرجالیان توثیقی در میان 
کرده است؛ این روایت،  که روایت اصبغ بن نباته زمان غیبت را به صورت مطلق، مطرح  این 

  2دانسته است. ا متعلقرا به دوران غیبت صغر مذکور مدت
__________________________________   

که فرموده 1 ظاهرا است؛ )محمد بن علی بن ابراهیم ذکر شده  ،امالی صدوق 70اند در مجلس  . این سخن آقابزرگ طهرانی 
که در اختیار ایشان بودهای از   بنابر نسخه های دیگر و در بحار االنوار از امالی،   که در نسخه در حالیاست؛ بیان شده  ،امالی 

که با توجه به نقل، احمد بن علی بن ابراهیم که خود  ،های دیگر شیخ صدوق از احمد بن علی  آمده  احتمال تصحیفی 
کرده است  .رسد به نظر میمعقول و صحیح  ،آقابزرگ مطرح 

که این روایت را تبیینی برای حدیث اصبغ بن نباته دانسته 2 گلپایگانی بر خالف عالمه مجلسی  است؛    .آیت اهلل صافی 
گلپایگانی، منتخب االثر، ج)ر.ک: قائل نیستند به ارتباطی  میان دو روایت   (.226ص ،پاورقی 2صافی 
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 کتاب دالئل االمامةج( روایت ابن جریر طبری در 
یِن َو ْخَبَر

َ
ُبو أ

َ
َسِن أ َکِم، ْبِن ِهَشاِم َعْن ...اهَّلِل، ِهَبِة ْبُن َعیِل احْلَ ِب َعْن احْلَ

َ
؟ع؟اهَّلِل َعْبِد أ

َقاَل ْمرِ َهَذا ِلَصاِحِب: ا َبَتاِن،یَغ اْْلَ ْطَوُل ِنْحَداَُمَ
َ
ْخَرى ِمَن أ اْْلُ ََل؛ و َبِع اْْلُ ْر

َ
،ی نَیأ  َو ْوما 

ْخَرى ُة اْْلُ ْشُهرٍ ِست َ
َ
یکی از  ؛برای صاحب این امر دو غیبت است فرمود: ؟ع؟امام صادق ؛أ

)طبری، شش ماه است  یروز و دیگر 40ها   اولین آن است. تر از دیگری طوالنیها  آن
 .(535: ص1413

گزاره دیگر متون با نقلم مشابهت این افزون بر شاذ بودن و عد های یقینی، همانند تحقق   و 
کتاب استمجهول بودن نو کال دیگر،اش ؛329ق تا سال 255غیبت صغرا از سال  سید  .یسنده 

 (241، ص8: ج1403)طهرانی،  و آقابزر  طهرانی (227: ص1368)سیدبن طاوس،  بن طاوس
تساب را این انمحققان اما برخی از  ؛اند  نسبت داده (معاصر شیخ طوسی)یر آن را به محمد بن جر

کتاب را  نپذیرفته و برخی از قسمت  دانند  های امامیه می  و عدم توافق با آموزهضعیم  های 
 .(240-223: ص1384)صفری فروشانی، 

 محدثانو  علما بیان
کهندر این روایت  ختلم از این در قرون مامامیه و محدثان  مورد اعتنا بوده ،متون حدیثی 

، 1: ج1395؛ صدوق، 57: ص1397؛ نعمانی، 351: ص1419)خصیبی،  اند  گزارش بهره برده
طبری،  و 157: ص1411؛ طوسی، 428: ص1404؛ حلبی، 12الم: ص1413؛ مفید، 288ص
 علی توسط ،کوتاه چند هربر این روایت،  که اولین شرح نکته مورد توجه این .(529: ص1413
)ابن بابویه،  ارائه شده ؟جع؟حث از غیبت حضرت مهدیصدوق و در ب شیخ پدر ،بابویه بن

گرفته  ،و عمده توجه شارحان حدیث (12: ص1404 در قرن یازدهم هجری بر این روایت تعلق 
 است.

 «من ظهری الحادی عشر من ولدی»مراد از  یکم.
کتاب الکافی به صورت   نسخه در برخی از ،«من ظهری الحادی عشر من ولدی»عبارت  های 

انگاره وجود امام برخی  ،از این رهگذرذکر شده است و  «من ظهر الحادی عشر من و لدی»
گزارش  کردهسیزدهم را از  کرده آناند.  استنباط  گمان  که مر  ها  اندیشیدن  ؟ع؟،اد حضرت علیاند 
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که معنای ظاهری آن، اندیشیدن در مورد  می «ندشفرزنِد یازدهمین فرز»در مورد  فرزنِد » باشد 
 «؟جع؟ است.حضرت مهدی

فکرت »به واسطه عبارت  ،دفت شبهه و اشتباه در برداشت از متن روایتبرای عالمه مجلسی 
که عبارت به آورده است ین توجیه چن ؛«فی مولود یکون من ظهری الحادی عشر من ولدی

، الحادی من ظهر  »در واقت جمله چنین است:  .ا تنوین خوانده شودیعنی ب« من ظهر  »صورت 
که نسل  : فکر میشود میکه معنایش چنین « عشر من ولدی کودکی  ی بعد از من متولد  ها  کنم به 

که یازدهمین امام پس از من استشود و او همان مهدی اس  می مبتدا  «الحادی عشر»در واقت  .ت 
کما  و متذکر میخبر آن است  «المهدی»و  کتاب  که در  ل الدین و غیر آن و برخی از شوند 

کتاب الکافیها  نسخه که دیگر در ترجمه به تکلم و  «من ظهری»به صورت ، عبارت ی  آمده 
شکال در ادر عبقری الحسان هم آمده است:  .(43، ص4: ج1404)مجلسی،  نداردنیاز سختی 

که لفظ  گر  ؛باشد «هیانیب»، براى حادى عشر «من ولدى»در عبارت  «من»صورتی است  لکن ا
کالم معنای کند و  دا نمییم توّجه پین اشکال، به خبر شریباشد، اصال و ابدا ا« تبعیضّیه»، «من»
دیگر، به عبارت  .«امام حادى عشر، بعض از اوالد من است»شود:  ن صورت مییسرور، به اآن 
آن معنای باشد و متعّلق که به حادى عشر  براى مولود صفت است، نه آن ،«من ولدى»لفظ 
ل بر نفی یم دلیخبر شر زین .«ظهر الحادى عشر من االئمه؟مهع؟مولود من ولدى من »ن است: یچن

کی از اختالفات یکه سابقا  شود؛ چنان بودن مهدى موعود از اوالد عّباس بن عبد المطّلب می
 .(748، ص4: ج1395است )نهاوندی،  ن بودهیبی آن سرور، انس

 «ستة ایام أو ستة اشهر أو ست سنین»دوم. مراد از 
: 1425)حرعاملی،  اند  ابهام در مدت زمان غیبت دانستهگویای این عبارت را  ،برخی شارحان

گمان  برخی دیگر (.204، ص5ج به زمان که این عبارت اند  کردهمانند محمد امین استرآبادی 
مشمول ، زمانی منظور بوده؛ اما که برای غیبت و احتمال دیگر این دارداشاره هور در ایام فرد ظ

کتاب مرآة العقول .(160تا: ص  )استرآبادی، بی شده است ءتغییر و بدا و   عالمه مجلسی در دو 
کتاب مرآة العقول احتمال ایشا به تبیین این روایت پرداخته است. بحار االنوار  کهدهد  مین در 
که بر زمان غیبت و حیرت با  این و یا دارداشاره پذیر و قابل تغییر  بداءیا به امری  ،این میزان
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که پس از این مدت داشته وداللت  یکدیگر اما گردد؛  میحیرت برطرف  ،مقصود امام این بوده 
کتاب بحار االنوار احتماالتی دیگر را یشان ا. (44، ص4: ج1404)مجلسی،  غیبت استمرار دارد در 
کرده و  که این مدت، یا بررسی  ؟جع؟ واالت شخصی امام مهدیبه اختالف در احمعتقد است 
خبر نداشته و بعد از شش  ایشان تدالکسی از والخواص شش روز جز خاص مدت که  اشاره دارد

گاه ؟ع؟ از والدت ایبرخی از خواص اصحاب امام حسن عسکری ،ماه اند و بعد از شش   شدهشان آ
از مردم آشکار بسیاری امر برای تعداد  ؟ع؟مان شهادت امام عسکریسال از تولد ایشان و ز

که تا شش سال امر امامت این احتمال دیگر  .گردیده است و این امر بعد نشر نیافته  حضرتاست 
تغییر در زمان  ،ه مراد از آنک بان خاص برای مردم نشر داده شد و یا اینیتوسط نااز این مدت، 

: 1403)مجلسی،  دهد  ها ترجیح می  را بر دیگر احتمالایده عالمه مجلسی این . غیبت بوده است
کاشانی، 134و  119، ص51ج  .(46، ص4تا: ج  و جزائری، بی 408،ص2: ج1406؛ فیض 

زمان »و مراد از زمان را اختالف در کرده مالصالح مازندرانی، مشابه بیان عالمه مجلسی را مطرح 
فردی شش روز برای چه بسا  .به میزان اعتقادات وی دانسته استبرای هر فردی  «حیرت

کشد و   ،از طرف دیگر فرد دیگر شش سال ادامه یابد.برای دیگری شش ماه و برای حیرت طول 
که مراد که فاضل استرآبادی ای با رخداد بداء در زمان غیبت و یا همان نکته ،احتمال دارد  در شد 

کرده وقوع ظهور در ماه فرد زمینه   (.238، ص6: ج1382)مازندرانی،  استعنوان 
کاشانی چهار در بیان زمان مذکور  ،صاحب بشارة االسالم  پس از اشکال به تحلیل فیض 

که یکی از آن  میاحتمال  از ها را احتمال تردید در ذکر این زمان از طرف راویان حدیث و نه   دهد 
قائل  (نه غیبت) ها برای دوران حیرت  دانسته و در دیگری به ذکر این زمانطرف امام علی؟ع؟ 

، 4: ج1395وندی، او نه 61: صتا  بی)کاظمی،  داند  می «واو»در روایت را  «أو»مراد از  شده و
گلپایگانی احتمالآ، معاصران. در میان (792ص و در  را نپذیرفته های داده شده  یت اهلل صافی 

گونه ابهام پیراستگی دارد ،این میان که از هر  که تنها به متن شیخ صدوق  رجوع  ،بایسته است 
که توجیه دیدگاه که ایشان  اینبر افزون  ؛کنیم در مدت زمان غیبت بداء عموم شارحان حدیث را 

کرده همانند اصل غیبت،  ،که مدت زمان غیبتدارد غیر قابل اثبات دانسته و اعتقاد  ،اند  را بیان 
در قطعیات ورودی  ءاز قطعیات شیعه است و امر بدا ؟جع؟اصل ظهور و والدت حضرت مهدی

گلپایگانی، ر.ک: ) ندارد  (.229-225ص پاورقی  ،2ج: 1380صافی 
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 بررسی متن روایت ناظر بر پاسخگویی به شبهات
کم بر آن   تحلیل سنتمستلزم  اثنا عشریه،  ن اسالم و مذهب امامیهشناخت دی ها و قواعد حا

که در تحلیل  است. که، ارجاع متشابهات بر الزم ا دینیهر مؤلفه باید توجه داشت  ست 
ب بر ضروریات و مبانی غیر ضروری دین و مذه ،قطعیات غیر قطعی بر ،محکمات، ظاهر بر نص

 .(692-591: ص1386)سبحانی،  صورت پذیرد ؛مطلق بر مقیدو  ، عام برخاصدین و مذهب
های دینی   ترین منابت آموزه  ( از مهم؟مهع؟)قول، فعل و تقریر معصوم از طرف دیگر، قرآن و سنت

که پاره، اصحاب و بزرگان شیعه قواعدی ررو  از این .است کرده   ها  ای از آن  ا در فهم دین معرفی 
گزارش ،توجه به اعتبار متون عبارتند از: توجه به وجود یا عدم روایت  ،اطمینان به صدور 

 اعتبار( خیر یا دارد نقش آن در تقیه آیا که معنا دینت )بفضای صدور روای ،ضیحیمعارض و یا تو
 1.کتاب های  نسخه تفاوت و

 «من ظهری الحادی عشر من ولدی»فهم عبارت  (الف
گذشته و حال دستاویز مخالفان امام ،روایت مذکور و مانند آن یه و بدخواهان منحرف بوده در 

که ظاهر  2ها تدوین شده است.  هایی برای تحلیل آن  پاسخالبته و  در تحلیل این دسته از روایاتی 
 کرد:به چند نکته باید توجه  ،دارد ای پیامبر خدا؟لص؟آن به وجود سیزده وصی بر

 در عدد دوازده یامبر خدا؟لص؟پ انحصار عدد ائمه و اوصیای. یکم
القول  ، نزد شیعه و سنی امری متفق«دوازده»نحصار ائمه؟مهع؟ و اوصیای پیامبر؟لص؟ در عدد ا 
وجود ندارد  یمعتبر و قابل قبول از طرف دیگر، روایت (.1395بویه،   و آل 1396)شهبازیان،  است

__________________________________   

طباطبایی،   و 745 -689ص  :1396 یب شناسی فهم حدیث،آس علی، دلبری، :ر.ک)باره   تر در این  برای مطالعه بیش . 1
کاظم  .(منطق فهم حدیث :1393، سید 

کرده 2  :1423 الفوائد الطوسیة،: ر.کاست )   . شیخ حر عاملی در تبیینی مفصل وجوهی را در تحلیل این دسته روایات ذکر 
ینی،327، ص3ج: 1388، (نیمعالم المدرست) باز شناسی دو مکتب عسکری، :و همچنین ر.ک 136ص کتاب  ؛ حسینی قزو نقد 

کور،144 -122ص: 1394، آیتی، تبار دجال، 377ص ،1ج :1387 ،عهیاصول مذهب الش یان، رهنمای  : 1394 و شهباز
 . (98-63ص
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کم  بیشذکور از عدد ماز حضرت محمد؟لص؟ را  که تعداد ائمه و خلفای بعد ده کرتر ذکر   تر و یا 
در عدد دوازده  ؟لص؟پیامبر خداقرائن قطعی و شواهد متعدد بر انحصار عدد اوصیای  بلکه ؛باشد

که اولیو در این نکته و د نوجود دار ها   و آخرین آن ؟ع؟ن این ائمه حضرت علیتردیدی نیست 
 .(1395ویه، ب  و آل 1396عنوان شده است )شهبازیان، ؟جع؟ حضرت مهدی 

  گوید:  می دوازده نفرنحصار عدد ائمه در ادر زمینه شیخ طوسی  
کردهیه روایامام فه از اهل سّنت ویدو طا» دوازده  ؟لص؟امبریاز پ بعد که ائمه؟مهع؟اند،  ت 

کم و نه ك نینه  ؛نفرند  . (157 و 156، 127: ص1411)طوسی،  ...« ادیك نفر زیفر 
گفته بودند گوید:   میهمچنین در رد شبهه امام سیزدهم  که  کسانی  بن   حجتاّما 

[ به عنوان امام سیزدهم]= فرزندشان به امامت  ،شانیالحسن اوالدى داشته و پس از ا
کرداستدزیرا  ؛استو باطلی اساس  قول بی، ده استیرس که ائمه؟مهع؟یالل  دوازده نفر  م 

 .(228)همان، ص ات استیهیقول از بدن یرّد ا ،نیهستند. بنابرا
گر ظاهر یک یا چند روایتمطلب مذکور، باتوجه به  کردتعارض ، با قاعده و آموزه قطعی ا  ،پیدا 

که آن گر آن روایتکنیم لیل ها را با عرضه به آموزه قطعی تح بایسته است  ها قابل توجیه   و ا
ثنا در امر سیزده وصی نیز از این قاعده مستهای ظاهر   وایتر .شوند  نمیواقت اعتنا مورد  بودند،ن

گر نتوانیم برای آننیست  کنار  ها توجیهی بیابیم )که البته توجیه آن  و ا ها در ادامه خواهد آمد( 
 شود.  شته شده و به متن آن اعتنایی نمیگذا

 اعتنا به نص در برابر ظاهر  دوم.
که در معنای الفاظ آن احتمالسخنی  ،«نص»مراد از  و برای نشود های متعدد داده   است 

کامال مفهوم گاهی شرایطیباشد؛  مخاطب  که می اما  کم است  کلمات و جمله حا توان   بر 
کرد  احتمال  .های دیگر را در معنای جمله لحاظ 

که در مقام تعارض  که  ،«ظاهر»با  «نص»میان محدثان و فقیهان قطعی است  ضروری است 
معنای متن ظاهر را توجیه و  ،بر متن ثابت شده از طریق نصو بنا داد ظاهر را به نص ارجاع 

گاه ظاهر یک روایت ،. به عبارت دیگر(104، ص3: ج1400کرد )خویی، تفسیر  نص و  ،هیچ 
 .کند نمیای جدید وضت   و آموزهرا منتفی وایات دیگر معنای قطعی ر

من ظهر الحادی »ت عبار قاعده جاری است و در مورد روایت اصبغ بن نباته نیز این سخن و
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 :قابل خواندن است سه صورت به «ر من ولدیعش
 ؛«فرزندانمامام یازدهم، از  از نسل؛ منظهراحلادیعشر،منولدی» الم(
 ؛«یازدهمین فرزند من از نسل ؛منظهراحلادیعشرمنولدی» ب(
 «.فرزندی از نسل من، یازدهمین فرزندم ؛منظهٍر،احلادیعشرمنولدی»ج( 
)فرزند امام حسن  ،و مراد از آناست « من ظهر»صفت برای  ،«من ولدی» ،ا بر قرائت اولبن 

 ؛است ؟جع؟حضرت مهدی و منظور، شخِص باشد(  ؟ع؟ میکه از نسل علی ؟ع؟ استعسکری
 ،راد از آنبوده و ممتعلق « الحادی عشر»به « من ولدی»، بنا بر قرائت دوم .نه فرزندی از ایشان
مراد وجود وصی  ،و در نهایت ؛که فرزند من استاست  -؟جع؟امام مهدی-فرزند یازدهمین امام

که)فرزندی از نسل من  ،مراد از آن ،بنا بر قرائت سوم .سیزدهم است او یازدهمین امام از  است 
نه فرزندی از  ،تاس ؟جع؟ز مراد شخص حضرت مهدیکه در این جا نی (باشد میفرزندان من 
 ایشان. 
که باید برای فهم معنای آن، رو  از این به نصوص آشکار  ،این روایت نص نبوده و ظاهری است 

کم در این آموزه نیز اثبات تنها دوازده وصی بر نص .کرددر امر امامت مراجعه  ای پیامبر حا
که مراد از آنتردیدی بوده و در این امر  ؟لص؟خدا که عبارت را باید به قرائتی خواند   ،نیست 
  .نه فرزندی از ایشان ،است ؟جع؟ود مبارک حضرت مهدیوج

 با توجه به خانواده حدیثی   تحلیل روایت سوم.
گفتهبر اساس اصل هماه ؛ های آنان با یکدیگر  نگی میان سخنان ائمه؟مهع؟ و نزدیک بودن 

که یافتن ا  می گفت  گونه  ،حادیث هم مضمون با حدیث مورد نظرتوان چنین  چینش پازل 
که باها  قطعه ، قطعه در جایگاه واقعی و درست خودنشاندن هر یی از یک تصویر نامشخص است 
: 1396و دلبری،  151: ص1396)مسعودی،  شویم  تر می  سیما و نمای نهایی تصویر، نزدیک به
)تخصیص، تقیید، مسئله های یک   های مشابه به فهم قید  گاه این روایت. (617-549ص

که حدیث پژوهان معاصر آن را منجر  (های آن )مجمل و مبّین  ناسخ( و یا تبیین ابهام خواهد شد 
کرده نام «خانواده حدیث»با عنوان  ژوهش نیز منطق فهم در روایت مورد تامل این پ .اند  گذاری 

که روایت  حدیث ایجاب می کرد  جسترا  های مشابه  کند  گزارشوجو  به  ،های رسیده  و از مجموع 



ه از 
 نبات
 بن
صبغ
ت ا
 روای
وی
ازکا
ب

«
ئمه
داد ا
تع

»و « 
بت
ه غی
سئل
م

» 
 

 

43 

از  1. برخییافتدست « من ظهر الحادی عشر من ولدی»بارت از ع ؟ع؟امامحقیقی معنا و مراد 
 مشابه چنین است:ها و عبارات  نقل

ِفْکرِ.1 َلِکن َ ْهِدیُکوُنِمْنَظْهرِیَمْوُلوٍدیِفیَو ِذیُهَواْْلَ
َکَماُمِلَتْتیْیال َ  َعْدا  َو َهاِقْسًا 

ُ
ُأََل

َجْورا َو که از نسل من است و او همان در مورد ؛ لکن در حال اندیشه ُظْلما  کودکی هستم 
که دنیا را از عدل و قسط  که از ظلم و جور پر شده کند؛  پر میمهدی است  گونه  همان 

 .(61: ص1397)نعمانی،  است
از اهمیت ؛ این نقل است کلینیشیخ ، که نقل نعمانی  از طریق استادشبا توجه به این 
گو و برخوردارتری  بیش که در   نهالبته معنای آن به   ؟جع؟مصداق بودن حضرت مهدیای است 

 ماند.  باقی نمیتردیدی برای عبارت محل تامل 
ْرُتیِف2 َلِکْنَفک َ اِدیُکوُنِمْنَظْهرِیَمْوُلوٍد.َو ْهِدیَعَشَرِمْنُوْلِدی،احْلَ یْیُهَواْْلَ َلُؤَهاَعْدا 

ُظْلماَکَماُمِلَتْتَج َو که از نسل من و یازدهمین در مورد ؛ در حال اندیشه ْور   کودکی هستم 
که جهان را از عدل  که از جور  همانکرد خواهد ُپر امام است و او همان مهدی است  گونه 

 (.281، ص1: ج1395)صدوق،  شده استُپر و ظلم 
در عدد  عدد ائمه؟مهع؟وزه انحصار با آماین عبارت  ،بدون نیاز به هیچ توضیح و توجیهی 

کلینی منطبق  ن حضرتدوازده و آخرین وصی بود بوده و از عبارت مجمل و مورد ابهام مرحوم 
 به همراه دارد.تبیین روشنی 

لکین.3 یفو الذنیولداحلسمنالتاسعأفکر ملئتمییهو کما  عدا و ُأَلاْلرضقسًا
جورا و که همان  ؟ع؟از حسینل نسنهمین  و در حال اندیشیدن در مورد ؛ظلما هستم 

کننده قسط و عدل در زمین است که دنیا از ظلم  همان ؛مهدِی ایجاد  ر شده جور ُپ و گونه 
 . (12الم: ص1413)مفید،  است

کمی ،نه از اصبغ بن نباته ،شیخ مفید کرده و بلکه از  های   بیش از متناین نقل، ل بن زیاد نقل 
کارآ ،دیگر کلینی  گزارش شیخ  کار رفتن عبارت در تبیین   «؟ع؟حسیننسل همین از ن»یی دارد. به 

 دهد.  را نشان نمی ؟جع؟مصداقی جز حضرت مهدی

__________________________________   

های مشابه به برخی دیگر   در قسمت روایتهمچنین شد و اشاره این روایت در منابع متعدد   های پیشین به  بحثدر  .1
گشا در  زوایایاز دیگر به برخی   جا  در این ایم.  کرده اشاره  کنیم.  اشاره می مورد حدیثکار 
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4. َلِکین ِ اِد،یُکوُنِمْنَظْهرِیَمْوُلوٍدیِفَو ْهِدیَعَشَرَبْعِدیاحْلَ ُهَواْْلَ ِذیَو
یْیال َ َو َلُؤَهاَعْدا 

ُظْلما َو َکَماُمِلَتْتَجْور    که از نسل من و در مورد ؛ و در حال اندیشه ِقْسًا  کودکی هستم 
که جهان را از عدل و قسط  یازدهمین بعد از من است. کند؛  ُپر میاو همان مهدی است 

که از ظگو همان   .(428: ص1404)حلبی،  شده استُپر م و جور لنه 
گزارش شیخ صد ،«من ظهری»که عبارت  افزون بر این ،در نقل ایشان وق راهنمای همانند 

« من ولدی»به جای « من بعدی»است؛ عبارت  ؟جع؟ان به وجود حضرت مهدیمخاطب
 ی؟ع؟.مصداق بودن حضرت مهدی در مراد حضرت علبر است  یای دیگر  قرینه

لکنیف5 هواحلادیمولود.و کمامییهواملهدیعشرمنولدیکون،و  عدا لؤهاقسًاو
ظلما؛ که در آینده خواهد آمد و او در مورد شه و در حال اندی ملئتجوراو کودکی هستم 
که دنیا را از قسط و عدل  ،مناز نسل همان یازدهیمن  کند؛  ُپر مییعنی مهدی است 

که از جور و ظلم  گونه   . (354: ص1416)سیدبن طاوس،  شده استُپر همان 
کتاب ال گزارشاین  معروف به  ؛سید بن طاوس، اثر تشریم بالمنن فی التعریم بالفتندر 

گزارش 1نقل شده است ،مالحم سید بن طاوس گفته   که عبارت آن با  است و موافق های پیش 
 .است ؟جع؟به حضرت مهدی ؟ع؟در اشاره حضرت علی تصریح آن، معنای

 های روایت   توجه به نسخه بدل چهارم.
گونههای  نسخهاختالف  کتاب روایی به دو ی :است حدیث بر دو  ا چند گاهی حدیث در یک 

که در  2صورت نوشته شده است گاهی یک روایت در دو منبت مختلم دارای تعدد نسخه است  و 

__________________________________   

کتاب المجموع .1 گزارش خود را از  که سید بن طاوس  محمد بن الحسین  ، اثربا توجه به عبارت قبل از این روایت 
کرده است گزارش ؛ المرزبانی )متوفای حدود قرن ششم هجری( نقل  ی باشدمنقول نیز این   :1416 ،ابن طاوس :ر.ک) از و

 (.353ص
گذشته 2 ها  کتابکه خود از بودند ناچار  ینینبوده است، محققان علوم د یارکه صنعت چاپ در اخت ینبا توجه به ا ،. در 

کپ ینسخه بردار کتاب  یا ( نسخهیامروز های  یو انتشارات یسانبه وراقان )نسخه نو یبا پرداخت مبلغ یا یو  نظر مورد از 
 یو ادا یخواندن )درست خوان یچگونگ؛ (یسینو یباز یسی ونو یحنوشتن )شامل صح ی. چگونگکنند یهخود را ته

کاف یطمناسب بودن مح ؛خواندن( یهبن معاو یزیدرا  یهبن معاو یدمثال ُبر ؛الفاظ یحصح  ی،در زمان نوشتار نسخه )نور 
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گاهی همان روایت و با همان سند گاهی روایتی از  ،این قسم نیز  اما متفاوت در متن ذکر شده و 
 .(367: ص1396 ی،دلبر :)ر.ک باشد  میمتفاوت متن  نظر سند و

کتاب الکافی ،در روایت اصبغ بن نباته اند و   گفته« من ظهر»که برخی ؛ افزون بر تعدد نسخه در 
کتاب ؛ «1من ظهری»برخی دیگر  که سندی مشابه با  کتاب الغیبة طوسی  گزارش منقول در 
کلمه   دارای نسخه بدل می؛ الکافی دارد که عبارتی  -« من ظهر الحادی عشر»باشد و به جای 

که « الحادی عشرمن ظهری »عبارت  -ابهام انگیز است عقاید امامیه و نقل شیخ با ذکر شده 
که عبارت موافق صدوق  دور از شبهه بوده و به  ،«من ظهری»است و بر محققان پوشیده نیست 

یکی از محققان معاصر در  وجود ندارد.نیازی توجیه روایت اصبغ بن نباته به نقل از الکافی 
گردآوری برخی اقدردانی تالشی قابل  کتاب الکافی و الغیبة طوسی  ز نسخهبه  کرده اقدام  های 

گفته و برای توجی. با توجه به مطال(76و  37: ص1437)جواد،  است ه چرایی تفاوت ب پیش 
که در سخه نویسان توجه الزم است به نوع قرائت این روایت برای ن ،ها  میان برخی از نسخه کرد 
که در قرائت نسخه  بوده است «عشرمن ظهری الحادی » ،رتاصل عبایابیم  این صورت درمی

کنین و حذف حروف  کلمات با یکدیگر از قاعده التقای سا و « اءی»نویسان و پیوسته خوانی 
گ کسره به جای آنذجا این قاعده به  با، «من ظهری الحادی عشر»شده و عبارت تبعیت  ،اری 

)بدون یاء(  همین صورتبه آن را قرائت شده و ناسخ نیز  «من ظهِر الحادی عشر» صورت  عبارت
 .کرد میمکتوب را « یاء»که الزم بود حرف  در حالی ؛نوشته است

ها در   که به فرض عدم پذیرش توجیه مذکور، با توجه به اختالف نسخه  نهایت سخن این
که عبارت را به صورت   الغیبة، ترجیح با نسخه و کتاب الکافی من ظهری الحادی »هایی است 

                                                                                                                          
 

کم بر نسخه نو یتقسم ،از اصطالحات علوم یس( و فهم نسخه نویطمح یشلوغ که به  یسیاز عوامل حا نسخه  تفاوتبوده 
کتابهای  راهبا وجود  یکه جناب نجاش روست  ینشده است. از امنجر  یکدیگرها با   یدحسن بن سع های  مختلف به 
 که ظاهراکرده و اعتماد  یناناطم یسیخود از احمد بن محمد بن ع یقتنها به طرید، بن سع ینحس، و برادرش یاهواز

 (.59ص :1418نجاشی، است ) بوده ها  گر نسخهینسخه در نقل از د ینا تر  یشاعتبار ب ،آن یلدل

کلینی، )  و المطبوع« بج، جو»ة یو حاش« ، جد بع» ی. هکذا ف1  .(151ص ،2ج :1407ر.ک. 
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؛ 281، 1: ج1395)صدوق، هماهنگی با متون دیگر  ،علت آناند و  کردهذکر « عشر من ولدی
و  (270: ص1426و مسعودی،  354: ص1416؛ سیدبن طاوس، 429: ص1404حلبی، 
هی در اوصیای االتعداد های هم خانواده و هماهنگی با عقیده قطعی شیعه در انحصار   روایت

 عدد دوازده است.

 ث پنجم. فهم عالمان امامیه از حدی
، محدثان و صاحب توجه به فهم عالمان؛ داردبر روایت تأثیر بسزایی که  مواردیاز جمله 

کرده است. که روایت را ذکر  هم  ،مراد ،جا  که در اینکرد باید دقت البته به این نکته  کتابی است 
 که در بخش استمعنا  یکبر و تمامی محدثان  مان امامیه با یکدیگرتمامی عال فهمنوا بودن 

آنان به عصر قرب زمانی با توجه به اشاره شد.  ی،با توجه به خانواده حدیث   تحلیل روایت
ای بر درستی  این قرب زمانی قرینه ،تر در فهم حدیث داشتن قرائن بیش و در اختیار ؟مهع؟امامان

 فهم و تحلیل آنان از روایت است. 
د از آن را امام و مرادارند  شترکیفهم م ،تمامی منابت نقل روایت ،بن نباته روایت اصبغدر 
به  الدین، کمالب اکت رو شیخ صدوق در  اند. از این و دوران غیبت ایشان دانسته ؟جع؟مهدی

امت و غیبت حضرت برای اثبات اماز آن به مضمون آن پرداخته و کرده و این روایت اشاره 
گرفته است ؟جع؟مهدی  .(139، ص1: ج1395)صدوق،  بهره 

 ن غیبت زمامسئله ب( 
در نقل  «ینأو ستة اشهر أو ست سن یامستة ا»با توجه به عدم نقل عبارت  ،از محققان یبرخ
کمال الد یحاز اصبغ بن نباته و ترج یصدوق و نعمان یخش کل یخش ینمتن  در  ینیصدوق بر نقل 

کتاب الکاف یهتوج یبرا ؛یکتاب الکاف  یصاف) ینندب  ینموجهی  یمدت زمان ذکر شده در 
 یها  یتو روا یتروا ینا یه. در مقابل و در مقام توج(225ص پاورقی  ،2ج :1380 ،یگانیگلپا

که  ینبد یدبا ،متون یگرمشابه در د کرد  هایی از چند واژه وجود   در هر زبان، ترکیبنکته توجه 
که لزوما واژه مرکب )مثال  آید  جمت معانی مفردات آن به دست نمی از حاصل ،معنای ترکیب دارند 

کار را مشکل می (.باشد  فروش دست شخص نمیبه معنای  ،«دست فروشی» ، اشاره کند  آنچه 
کتاب  ،از طرف دیگر (.97: ص1396)مسعودی،  لغت استهر های لغت به همه معانی   نکردن 
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کتاب گرفته شده در احادیث نیز اشاره نشده های  در  کار  شارح تبحر این و لغت، اصطالحات به 
کن که بتواند با توجه حدیث و تبیین  معنای  ،به قرائن و شواهد مرتبط با روایتنده آن است 

کشم تمثیل ها و یا اشاره به   ترکیبی در میان عبارت کندرا   نمونهبه یک  .و معنای روایت را آشکار 
کنید:  از نهج البالغه توجه 

أنمتأحقبهقومکمدفعکممیک»در پاسخ رمؤمنان یام چگونه شما را از خالفت ؛  ؟عنهذااملقامو
کردند َبیِنی» فرمودند: ؛«بودیدبهترین برای این امر شما که  در حالی ؛منت  َخا

َ
أ َلَقِلُقا َك ِنن َ َسٍد

َ
أ

یِفنِیاْلَوِض َسَددیَغُتْرِسُل کردی ای برادر اسدی!؛ ر  «َتنِگ مرکبت سست است و افسار را رها 
 .(162، خ231: ص1414)سیدرضی، 

کنایه بیان شده و مراد حضرت  این پاسخ در که سوال تو در زمان نامناسبی آن قالب  است 
 .(105-95: ص1396)مسعودی،  شده استمطرح 

احْلَ» عبارتدر مورد   َتُکوُن اْلَغیَوَکْم َو یَرُة
َ
أ َة ِست َ َقاَل ِسنِیَبُة ِست َ ْو

َ
أ ْشُهٍر

َ
أ َة ِست َ ْو

َ
أ به نظر  ؛«نیاٍم

که امیرالمومنین  می کنایه از  ،و این عبارت اند های حقیقی نبوده  در مقام بیان تعداد روز ؟ع؟رسد 
 ،آن در باب خلقت عالمبرخی از آیات قراز باب نمونه،  مدت زمان طوالنی و غیر معلوم است.

گفته شده 1.(54)اعراف: داند   می «شش روز»مدت زمان خلقت را  نبه آغاز خلقت روز یکش که 
لذا با عنوان  و طت خلقت بوده استروز شنبه ق ،رو  از اینه است. دیرسیان بوده و روز جمعه به پا

. پس از وصم مذکور برای (395: ص1410)مناوی،  ذکر شده است« قطت امر»یعنی  ،«سبت»
کار  ای آن را شاهدی برای تحلیل این عدد و نمونه ،هیدر آیات اال «شش» عدد از صبر در امور به 
که همچنین وارد ش اند. برده کسی تهمت قتل زده  ؟لص؟پیامبر خدا زمان درده است  گر به  ا
گر مستندی در اختیار  ندداشت  وی را تا شش روز نگه می ،شد  می کی برسد ا تا مستنداتی از طرف شا

در پاسخ به  ؟ع؟. امیر المومنین(370، ص7: ج1407)کلینی، د ش  متهم آزاد می ،گرفت قرار نمی
که خدای متعال  در حالی اند؛ ادیان و خلقت عالم را تدریجی دانستهنزول  یکی از منکران قرآن،

با منکر قرآن حضرت قصد وگو  گفتدر این  .کنددر یک چشم به هم زدن خلق  توانست آن را  می
که امر غیبت تدریجی و   همان ؛ندنکاشاره به تدریجی بودن امر و زمان بردار بودن آن  ،دارند گونه 

__________________________________   

ماواِت َو اْلَأْرضَّ في>. 1 ذي َخَلَق الس َّ
ُه ال َ ُکُم الل َ ام  ِإن َ َرب َ ي َ

َ
ِة أ  .< ِست َ
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 (.122، ص90: ج1403ی، )مجلس زمان بردار است
که برای بیان ذکر زمان طوالنی   ابی الطیب سروده ،ر شعر عربد همچنین شش روز »از ای دارد 

گرفته  «خلقت که و چنین بهره  کرده است  ابن جنی 1.«یا شش شب ،آیا یک شب است»وصم 
کرده طوال ،ابو طیب از این عبارت :گوید  می اشاره آیه شریفه و قصد دارد به نی بودن زمان را اراده 

که خلقت را در  کرده  «شش روز»کند  و خدای متعال هر روز در آخرت را هزار سال دنیا عنوان 
 .، حرف دال(27: ص1399)المعری،  دانسته است

که  گفتنی است  کلینیمذکور را روایت  نعمانیدر خصوص حدیث اصبغ بن نباته،   از مرحوم 
ک کرده و اسناد پس از  کتاب الکافینقل  « ستة ایام ....»اما در بیان عبارت ؛ است مطابق لینی با 

که است «سبت من الدهر»ختالف نقل وجود دارد و به صورت ا نعمانی . از یک سو احتمال دارد 
کلینی شنیده  در  ،با توجه به فهم خود از عبارت وباشد این روایت را به صورت شفاهی از مرحوم 

کرده  نظر از عبارتورد مو معنای کرده آن تصرف  که نقل دارد . از طرف دیگر احتمال باشدرا ذکر 
کلینی  دیگری از روایت وجود داشته وو عبارت پردازی  نعمانی، به نقل شفاهی از استاد خود شیخ 
کرده است کتاب الکافی نه به ؛اشاره  کما ایننقل مکتوب ایشان در  های   که این عبارت در نقل ؛ 

گویای و  ود نداردشیخ صدوق اصال وج مشخص  ،. در هر صورتاستنقل  تفاوت روایت دراین، 
که فهم نعمانی در   می : 1414)ابن منظور،  )زمانی طوالنی( «سبت من الدهر»عبارت تعیین گردد 
و  ردیمک که در مطالب باال ذکر معنا مورد نظر استهمان  ،«ستة ایام ...»به جای (؛ 37، ص2ج

 بلکه ،وده استیا شش سال نب ،یا شش ماه ،شش روز مدتبیان ؟ع؟ مراد حضرت علی در نتیجه
مرادشان بیان ، از خلقت شش روزه و زمان بردار بودن آنآن زمان با توجه به ذهنیت مسلمانان 

 زمان طوالنی بوده است.
کتاب تر خود را   این مطلب بیش ،علی بن بابویه، اثر االمامة و التبصرة با مراجعه به مقدمه 

که   مینشان  بیان نامعلوم بودن زمان غیبت و زمان بردار بودن « ستة ایام ...»عبارت مراد از دهد 
معتقد  ،ایشان در تبیین آموزه غیبت و سردرگمی برخی از شیعیان و تحیرشان از غیبت آن است.

که خدای متع کننده بر اصل های معتبر دالل  اما روایتاست؛ ال زمان را مشخص نکرده است  ت 
__________________________________   

حاِد ... لُ  یأحاٌد أم ُسداٌس ف».  1
ُ
ناِد ییأ  «.َلُتنا الَمُنوَطُة بالت َ
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که خدای متعال زمان قیامت را مشخص نکرده  همان ند ووجود دار غیبت اما رسول  ؛گونه 
نزدیکی قیامت به من مانند  :فرمودند  می آن را نزدیک دانسته و به اصحاب خود ؟لص؟خدا

اما آن را  است؛ ریدهزمان ظهور نیز مشخص نگ ؛ بر همین مبنانزدیکی دو انگشت دستم است
 .(11-9: ص1404)ابن بابویه،  اند  وعده قطعی دانسته

 گوید:   ابن بابویه در توضیح می
که! آنچه در روایت عالِ چگونه نمی دانی شش  یا ،یا شش ماه ،شش روز م وارد شده است 

میان شش تواند   که می امری رواست ،و بدون شک غیر مشخص است یبیان امر ؛سال
آیا  های متمادی تبدیل شود.  سالبه بیش از ، باشدمردد یا شش ماه و یا شش سال  ،روز

گر مراد امام شده است؟و تأمل این فهم   تردید در ذکر ،بیان زمان مشخص بود ؟ع؟ا
که   سال معنا نداشت و ایشان بهتر می گر مراد  .زمان قابل فهمی را ذکر نکرده استداند  ا

که زمان نامشخصی را به مخاطب بفهماند ؟ع؟حضرت به درستی و با  ،این بوده 
که این سخن را  ؛ بدانودن آن را به مخاطب فهمانده استاطعیت مجهول بق دلیل 

که در علم او تردید کرده  گفتن زمان بر مشکل بودن  .نیست یفردی بیان  پس مردد 
گر نبود پرسش از ایشان  و و مقصودش نامعلوم دانستن آن است داردداللت فهم زمان  ا
که مناسب جواب دهی نیست  در زمان گاه از اره؛ هایی  ائه پاسخ واقعی و مناسب یچ 

 .(12)همان، ص کردند  دوری نمی
گفته گزارش ،موید دیگر این برداشت که شیخ حر عام پیش  شأ است 

َ کتاب ِعَلِل األأ ذکر  اِء یلی از 
را افزوده است.  شصت سالعبارت ، شش روز و شش ماه و شش سالکه  است، مبنی بر این   کرده

گر مراد از عدد  اما چون  ؛داد  راوی سوال از امام را ادامه نمیکه شش واقعیت آن بود همچنین ا
سته را به معنای اصطالحی آن و اشاره به زمانی نامعلوم دان «شش روز از ایامتان»راوی نیز عبارت 
از  -تر به وی بفرماید  زمان را دقیق؟ع؟ که شاید امام-روشن شدن امر برای خودش است؛ برای 
کرده زمان دقیق  که   و درک میشده است د با پاسخ نامعلوم امام مواجه که مجدسؤال  بنای کند 

 .(204، ص5: ج1425)عاملی،  1بر ذکر زمان نیستامام 
__________________________________   

د بن الفض یعن جد یأب یو حدثن»قال:  . 1 ال تعرفون إمامکم،   دهرکم  ستبقون ستة من  قال ؟ع؟جعفر یل عن أبیعن محم 
کم الستة جعلت فداك؟ قال: ستة أ  .«ن أو ستون سنةیام أو ستة أشهر، أو ست سنیقلت: و 
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 گیری نتیجه
آنان از دیر باز مورد توجه شارحان حدیث و متکلمان امامیه بوده است و  ،روایت اصبغ بن نباته

گرفتهدر محاجه بروایت مذکور،  از من ظهری الحادی عشر »عبارت دو  .اند  ا مخالفان امامیه بهره 
در زمان معاصر مورد سوء  ،محل بحث میان عالمان امامیه «کم تکون الحیرة»و « من ولدی

 ،از این رو .استواقت شده استفاده مخالفان امامیه در نقد انحصار عدد ائمه و مقدار زمان غیبت 
گو گذشته مشهود است.یتالش بر پاسخ  با توجه عبارت تحلیل این دو  ی در دو سده اخیر بیش از 

که  به قواعد فقه الحدیث، کمال الدین شیخ صدوق بوده  کتاب  اول را عبارت گویای ترجیح متن 
کرده و « من ظهری»به صورت  دوم نیز در هیچ یک از اسناد عبارت و موافق عقاید امامیه نقل 
بررسی منابت مختلم و بیان محل بحث تخصصا خارج است. از لذا و  دوق وجود نداردشیخ ص

واحد بزرگان شیعه در تفسیر حدیث و انحصار عدد ائمه در دوازده، بر توجیه پذیر بودن متن 
کتاب الکافی نیز روایت قابلیت توجیه و تبیین حدیث داللت دارد و  در صورت پذیرش متن 

 ندارد.تنافی های اصیل امامیه   ه و با آموزهاعد علمی داشتمطابق قو
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