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چکیده

اتان کلبرگ یکهی از مستشهرقین معاصهری اسهت کهه اعتقهاد دارد نظریهه امامهان ایناعشهریه ،سهاخته و پرداختهه
شیعیان در زمان غیبت و پ

از آن است و قبل از آن چنین چیزی مطرن نبوده است .این دیدگاه کهه مشهابه

نظریهه بسهیاری از مستشههرقان از جملههه هههان

هههالم در کتههاب تشععیع اسههت ،براسههاس فرضهیه تکامههل تههدریجی

مذه شیعه شکل گرفته است .براساس این دیهدگاه ،عقایهدی از قبیهل مفههوم امهام ،ویژگهیههای عصهمت و
علهم امهام ،تعهداد دوازده امهام ،دوران طهوالنی غیبهت امههام دوازدههم و مفهاهیمی از ایهن دسهت ،بهه مهرور شههکل

گرفتههه و تکمیهل شههده و متفههاوت از اعتقههادات ش هیعیان اولیهه اسههت .متکلمههان شهیعه بههه شههدت بهها ایهن دی هدگاه

مخالفند و به نظر میرسد (در دسهترس نبهودن آیهار اعتقهادی شهیعه در قهرن دوم) (کهماطالعهی از سهیر تهاریخی

ک ههالم شه هیعه)(عدم توفیه هق در بازشناسه هی احادیه هث ص ههحیو از ض ههعیف) و وجهههود برخهههی مب ههانی غلهههب موجههه

شههکلگیهری ایهن دیهدگاه شههده اسههت .بههاور بههه تطههور تههاریخی عقایهد شهیعه را مههیتههوان در تعههابیر کلبههرگ دربههاره
شههکلگی هری غلههو نی هز مشههاهده کههرد وی غههالت را ش هیعیانی مههیدانههد کههه در دورههههای بع هدی مههورد تحقی هر و

کمتوجهی قرار گرفتهاند در حالی که غالت از گروههای شیعه نبوده و بایهد از گهروهههای منتسه بهه شهیعه بهه
حساب آیند .غالت از همان ابتدا الوهیت ائمه یا نبوت آنهان را مطهرن مهیکردنهد و ایهن ربطهی بهه عقایهد شهیعه

مانند عصمت ،علم غی  ،مهدویت ندارد .بنابراین سرچشمه غلو ،عقاید شیعه نیست .اگر غالت واقعا شیعه
بودند باید از نهیهای فراوانهی کهه ائمهه دربهاره غلهو مهیرسهید اطاعهت مهیکردنهد و از غلهو دسهت برمهیداشهتند.

 .1دانشپژوه سطو چهار مهدویت حوزه علمیه قم(نویسنده مسئول).
 .2دانشیار دانشگاه ادیان و مذاه قم ،ایران(.)s-razi2003@yahoo.com

کلبرگ ،اختالف نظر بهین دو مکته عقهلگهرا (اصهولیون) و نقهلگهرای شهیعه (اخبهاریهها) را بهه نحهوی تصهویر

میکند که مؤید روند تکاملی شیعه باشد .در حالی که علیهرغم ا عهان بهه وجهود دو مکته متفهاوت در شهیعه،

این مسئله الزاما به معنای پذیرش تکاملی مذه شیعه نیست.
واژگان کلیدی:
کلبرگ ،امامیه تا ایناعشریه ،تکامل تدریجی عقاید ،تقیه.

مقدمه

یکهی از کسههانی کههه بههه تکامههل عقایهد شهیعه در گههذر زمههان اعتقههاد دارد ،اتههان کلبههرگ مستشههرق

معروف میباشد .این نظریه را میتهوان بها بررسهی آیهار او از قبیهل مقالهه(از امامیهه تها ایناعشهریه) و

مقاله(حدیث شیعه) برداشت کهرد .البتهه ایهن نظریهه بهه شهرقشناسهان اختصهاص نهدارد بلکهه در

میهان افههراد مسههلمان هههم بههه گونههای مطههرن شههده و در میهان خاورشناسههان نیهز افههراد دیگههری نیهز
مانند مادلونگ ،اشتروتمان ،هالم ،وات و غیره نیز نظریه را به گونهای مطرن کردهاند.

در قههرن حاضههر دو نفههر ،نظریه(امامیهه تهها ایناعشههریه) را مطههرن کردهانههد یکهی کلبههرگ و دیگههری

سیدحسن مدرسی در کتاب مکتب در ترایند تکامل .اینها معتقدند که هیچ شاهدی وجود نهدارد بهر
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ایهنکههه ش هیعه در طههول تههاریخ خههودش ،پ هیش از غیبههت ص ه ری ،ایناعشههری باشههد بلکههه بههرعک

شههواهدی وجههود دارد کههه اصههال ش هیعه امامههان خههودش را نمههیشههناخته و بههه دنبههال درگی هریههها و
اختالفات بوده است.

کلبههرگ معتقههد اسههت روای هات ایناعشههری در محافههل اسههالمی شههناخته شههده نب هود و بعههدها کههه

شهیعیان بهها مسههئله غیبههت مواجههه شههدند از ایهن احادیهث کههه بیشههتر میهان اهلسههنت مشهههور بههود،

استفاده کردند و موتور محرك خوبی برای حرکهتشهان شهد و در پایهان دوره غیبهت صه ری و آغهاز

غیبت کبری به سرعت ایهن روایهات را پذیرفتنهد و بها اسهتفاده از ایهن روایهات توانسهتند بسهیاری از
مردم را به سوی خودشان جهذب نماینهد و تئهوری خودشهان را تثبیهت کننهد زیهرا در زمهان غیبهت،
تعداد ائمه تکمیل شده بود و هیچ گروهی نمیتوانست به این نظم و نسق ،ائمهاش را در میهان

ایناعشریه ارائه بدهد(کلبرگ4824 ،ش.)2 :

کلبرگ در مقاله حدیث شیعه معتقهد اسهت بها روی کهار آمهدن خانهدان شهیعه آلبویهه ،شهیعیان

توانستند نظریات خود را با آزادی بیان کنند .در ایهن دوره ،بیشهتر چهرهههای شهاخص آلبویهه را

ان حهدیثتراشهی کهه اصهرار داشهتند ههر خبهر
اصولیان(مجتهدان) تشکیل میدادند آنهها بها اخباریه ِ

واحدی را که شنیده شده منبع مشروعی برای احکام است ،مخالف بودند .درگیری بهین ایهن دو

مکته ه فک ههری در دوره ص ههفویه مج ههددا ش ههعلهور ش ههد و س ههرانجام در ق ههرن هج ههدهم ب هها پیه هروزی

اصولیان پایان پذیرفت .کلبرگ معتقد است برای تاریخ حدیث شهیعه ،دوره آلبویهه از دورهههای
بس هیار بااهمی هت اسههت در خههالل ای هن سههالههها ،بهها شههرایب مسههاعد سیاس هی و مههذهبی ،اصههولیان و

اخباریان ،توان خود را به گردآوری و ساماندهی پیکره عظیم حهدیث شهیعه اختصهاص دادهانهد
(کلبرگ4842 ،ش).

عالوه بر کلبرگ ،مدرسی در کتاب مکتب در ترایند تکامل مینویسد:
این احادیث ایناعشهر از پیهامبر

اسهت و بهه یقهین از ایشهان صهادر شهده اسهت و اگهر مها بهه

استناد این احادیهث بهه تهاریخ بنگهریم مهیبینهیم قبهل از ایهنکهه شهیعه متوجهه ایهن احادیهث
شهود ،اهلسههنت متوجههه آن شههده بودنههد و در آغهاز ،ع مانیهه از آن سوتاسههتفاده کردنههد یعنهی

کسانی که طرفدار ع مان بودند و ضدیت کامل با شیعه داشتند میگفتند این دوازده نفهر بها
عقیده ما درست در میآید(یعنی سه خلیفه اول که خلفای راشدین مهیگفتنهد چهون خلیفهه
چهارم را قبول نداشتند و نه خلیفه اموی تا عمربن عبهدالعزیز دوازده نفهر هسهتند) و اینهها را

ائمه ایناعشر میدانستند و روی این موضوو به ویژه علیه علویها خیلی مانور میدادند.

این احادیث ایناعشر با سهابقهای کهه گفتهه شهد ،باعهث گشهته بهود کهه شهیعه بهه آن کهملطفهی

کنههد و ای هن تصههور بههرایش پدی هد بیای هد کههه ای هن احادی هث سههاخته دسههت ع مانی هه اسههت و آنههها ای هن
شخصیتشناسی کلبرگ

اتان کولبرگ اسالمشناس و شیعهشناس اسرائیلی متولد  4448در تلآویو است .در کودکی به

موسیقی و پیانو عالقه داشت و به مدرسه فنهون و موسهیقی نیویهورک رفهت .در دوره متوسهطه بهه

مطالعهه زبانههای عربهی و انگلیسهی عالقههمنههد شهد .په

از اتمهام خهدمت سهربازی وارد دانشههگاه

عبری اورشهلیم شهد و در سهالهای  4466و  4463بهه ترتیه درجهه کارشناسهی و کارشناسهیارشهد
خود را با رتبه عالی اخذ کرد .سپ
کس

به اکسفورد رفهت و در  4424درجهه دکتهری را از ایهن دانشهگاه

ت امل تدر یجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

احادیث را علیه علویها ساختهاند بنابراین شیعه به این احادیث اصال توجه نداشت.

کرد .موضوو رساله دکترای کولبرگ جایگاه صحابه نهزد شهیعیان دوازده امهامی بهود کهه آن

را تحت نظر ساموئل استرن و ریچارد والزر نوشت .از  4425بهه عنهوان مهدرس در گهروه مطالعهات
زبان عربهی دانشهگاه عبهری اورشهلیم مشه ول بهه کهار شهد و په

از طهی کهردن دوران دانشهیاری و

اسههتادی در  4444بههه سههمت اسههتاد تمههامی منصههوب شههد .زمینههههای مطالعههاتی و درسههی او شههامل
تفسههیر قههرآن ،متههون عرفههانی ،ادبیههات شههیعی قههدیم ،شهههادت در اسههالم در قههرون وسههطی و بررسههی

11

نسههخ خطههی عربههی بههود .در ایههن مههدت و مههابین سههالهای  4432تهها  4434ریاسههت مرکههز مطالعههات

آسههیایی _ آفریقههایی مک ه

شلوسههینگر بههر عهههده داشههت .همچنههین کلبههرگ در دانشههگاههای یههل،

پریسنتون و مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه عبری اورشلیم به عنوان اسهتاد میهمهان حضهور

داشته است .او در سال  4448به عضویت آ کادمی ملی علوم اسرائیل درآمد و از  5774تا  5772به
نمایندگی از آ کادمی در کمیته دائمی علوم انسانی بنیاد علمی اروپا حاضر بود.

کولبرگ تحقیقات و مقاالت زیادی در باب تاریخ فکری و عقیدتی فرق اسهالمی دارد امها عمهده

تمرکههز او بههر روی مههذه شههیعه اسههت .نوشههتههایش در سههالهههای آغههازین بیشههتر دربههاره عرفههان و

تصوف اسالمی بود و کمکم به سوی تهاریخ و عقایهد تشهییع بهه خصهوص در قهرون وسهطی امتهداد

پیدا کرد.

از جملهه مقههاالت او مبحهث شهههادت در تشهیع اسههت کههه در آن بهه بررسههی مفههوم شهههادت ،اجههر

اخروی شهید و درجات آن و نیهز تفهاوت میهان شههادت و کشهته شهدن انتحهاری کهه از نقطهه نظهر

شیعه محکوم است ،میپردازد.

سههایر مقههاالت کلبههرگ مههرتبب بهها شههیعه دوازده امههامی عبارتنههد از  :تفسههیر اصههطالح “رافضههی” کههه
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بههرای وهههن مسههلمانان شههیعه بههه کههار مههیرود ،تقیههه و حفههظ جههان مهؤمنین و دالیههل رد و تأییههد آن،

تعریف و تفسیر اصالح “محدث” و نسبت آن با ائمه شیعی ،رجعت و حکمرانی صالحان بر زمین

در زمان قیام مهدی

 ،تولی و تبری به عنوان یکی از ارکان فروو دین ،بررسی ل ت “ابوتراب”

کنیههه امههام اول شههیعیان و دیههدگاه اهلسههنت نسههبت بههه آن ،ریشهههیههابی تههاریخی امامههت و ائمههه

دوازده گانههه ،مفهههوم جهههاد در فقههه شههیعه و تفههاوت آن بهها فقههه اهلسههنت ،نظههرات فقهههی مختلههف
شیعه پیرامون فرزند حاصل از روابب نامشروو ،جایگاه سایر فرق اسالمی از دیدگاه شیعه.

عهالوه بههر اینههها کهولبرگ مقههاالت زیههادی بهها توجهه بههه احادیههث شهیعی ارائههه داده اسههت و از میههان

بیش از  477کت با تمرکز بر روی بیست کتاب مشهور حدیث ،مسئله اصلی مهورد اخهتالف میهان

اهههلتسههنن و شههیعه در مههورد جانشههینی پیههامبر

و جایگههاه امههام اول شههیعیان و صههحابه را مههورد

بررسههی قههرار داده اسههت .در ایههن مقههاالت از روایههات راویههان حههدیث معتبههر شههیعه بهه خصههوص سههید

ابنطاووس استفاده کرده و حاصل کار کتابخانه ابنطاووس است.

کلبرگ زندگینامه بیش از  87تن از علمای شیعه را به رشته تحریهر درآورده اسهت کهه بسهیاری

از آنههها در دائرةالمتععار اسععالمی(جلههد دوم) و دانشععنامه ایععران آمههده اسههت .همچنههین دو مقالههه را بههه
تفسیر و قرائت قرآن از نظر شیعی و با توجه به کتاب “کتاب القراتات” احمد ابن محمد السهیاری

و یک مقاله به چگونگی مرگ پیامبر اسالم

از دیدگاه محققهان غربهی اختصهاص داده اسهت.

برخی از آیار کلبرگ به عربی ،فارسی و ترکی برگردان شده است.

اتههان کلبههرگ تههاکنون در مرا کههز علمههی مختلفههی از جملههه انجمههن آموزشههی مطالعههات پیشههرفته

دانشگاه عبری اورشلیم و انجمن مطالعات پیشهرفته دانشهگاه پرینسهتون ،کمیتهه مطالعهه عربهی

آموزش و پرورش اسرائیل و کمیته آموزشهی مؤسسهه بهن _ زوی عضهویت داشهته و نیهز چنهدین بهار
ب ههه عن ههوان اس ههتاد نمون ههه دانش ههگاه انتخ ههاب ش ههده اس ههت .همچن ههین در س ههال  5773ب ههه پ ههاس

دستاوردهای علمی چندین ساله برنده جایزه روچیلد شد.
تبیین مسئله

کلبرگ در مقاله«از امامیه تا ایناعشریه» چنین مینویسد:

نظریه شیعه امامیه دربهاره امامهت بهه تهدریج در قهرن نخسهت اسهالمی مطهرن شهد و در نیمهه

قرن 5از سوی هشام بن حکم ،صورتی معین و تعریف شده یافت .به نظر نمیرسد تا حدود
صد سال بعد یعنهی تها رحلهت امهام یهازدهم ،ت ییهر قابهل مالحظههای در ایهن نظریهه رخ داده

باشد تنها در نیمه قرن  4است که نکاتی عمده بر این نظریه افزوده مهیشهود بهه ایهن شهرن
که دوازده امام وجود دارند و آخرین آنها تا ظهور نهایی خود به نام و عنوان مههدی یها قهائم

در غیبهت بهه سهر مهیبهرد .قهدیمیتهرین سهند اعتقهاد بهه دوازده امهام را در متهون ملهل و نحههل

این کتابها ،سند روشنی نیامده که با پسر امام حسن عسکری

تعداد امامان به دوازده

رسهیده اسههت؛ همچنهین از بیهان وصهف عقایهد امامیهه بههه ههیچ وجههه برنمهیآیهد کهه نههام امههام
دوازدهم در آن زمان مورد اتفاق امامیه بهوده اسهت بلکهه بهه روشهنی تصهریو شهده اسهت کهه

این نام رازی است کهه نبایهد فهاش شهود .تنهها افهرادی از یهك فرقهه دیگر(غیهر از امامیهه) او را
محمد خواندهاند.

مؤلههف کتههاب بصععائرالدرجات (صههفار قم هی547 ،ق) در کتههاب خههود کههه در بههاب فضههائل ائمههه

گهردآوری کههرده ،ه هیچ حههدی ی دربههاره غیبههت یها دوازده امههام کههر نکههرده اسههت .برق هی(524ق) در

ت امل تدر یجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

میتوان یافت .کتاب ترق الشیته نوبختی و کتاب المقاالت و الفرق سعدبن عبداهلل قمی در

کتاب میاسعن خهود نیهز ،الزم ندیهده عهدد دوازده امهام را بررسهی کنهد ولهی همهین برقهی در میاسعن،
حدی ی از حضرت خضر نقل میکند که آن حضرت ،علی
نام امامان را برایش فاش میکند ولی حضرت خضر

حسین

آخر یکی پ

و امام حسن

را مالقات مهیکنهد و

 ،تنها نام حضرت علی ،امام حسن و امام

را با کر نام معرفی کرده است .این محدث افزوده است :او هر یك از آنها (ائمه) را تا
از دیگهری برشهمرد امها نهام یها تعهداد امامهانی را کهه په

از امهام حسهین

مهیآینهد،
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مشخص نکرده است .کتاب میاسن و بصائرالدرجات هر دو پیش از غیبهت صه را یها انهدکی په

از

آغاز آن تألیف شدهانهد .مطهرن نبهودن عقایهد خهاص شهیعه دوازده امهامی در ایهن آیهار ،احتمهاال بهه

این معناسهت کهه اعتقهاد بهه دوازده امهام تها آن زمهان هنهوز جهزت اصهول اعتقهادی امامیهه درنیامهده
بود .به هر حال اوضاو باید خیلی سریع دگرگون شده باشد زیرا در تفسیر علی بن ابراهیم قمهی(م

872ق) حدیث خضر با کر نام هر دوازده امام بیان شده است .حد اعالی این دگرگونی در اصمل

کععاتی کلین هی(854ق) بههه چشههم مههیخههورد کههه تمههام اجههزای اصههلی نظری هه ش هیعه دوازده امههامی را

میتوان در آن یافت(کلبرگ4824 ،ش.)8 :

کلبههرگ معتقههد اسههت ش هیعیان امامی هه مع هین شههدن ائمههه در تعههداد خههاص را قبههول نداشههتند و

برعک

قائل بودند که امامت تها روز قیامهت ادامهه دارد .وقتهی مسهئله غیبهت پهیش آمهد ،امامیهه

دیدن ههد چ ههه گ ههنج پربه ههایی نزدیه هكش ههان ب ههوده و ب ههه آن توج ههه نداش ههتهاند از آن ب ههه بع ههد امامیه هه

کتابهایی در ایبات امامت دوازدهگانه نوشتند و احادیث کمکهم زیهاد شهد و ایهن نظریهه در اوایهل

قههرن چهههارم در میهان شهیعه امامیهه جهها افتههاد .اولهین کسهی کههه در ایهن مسههئله شههبهه ایجههاد کههرد و

کتابی علیه امامیه به نام االشهاد نوشت ،ابوزید علوی بود و در آن ادعا کرد چون شهیعه بها مسهئله
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غیبت و تعداد امامانش که تا آن زمان دوازده نفر بودند ،روبرو شد ،احادیهث دوازده امهام را جعهل
نموده و االن هم دارد از آن استفاده میکند.

بههرای آنکههه نظریهه کلبههرگ را خههوب متوجههه شههویم ،مههیتههوانیم مؤی هداتی از تههاریخ بههرایش پی هدا

کنیم .به عنوان م ال به چند مورد اشاره میکنیم:
اولین انشهعاب شهیعی در زمهان امهام سهجاد

ایجهاد شهد بنهابراین ا گهر واقعها احهادی ی بهه ایهن

شهههرت نقههل شههده بههود چههرا کسهی نگفههت بعههد از امههام حس هین

است؟ چرا کسی نگفت بعد از امام سجاد

 ،حضرت باقر

 ،علهی بههن الحس هین امههام بعههدی

 ،امام است و سراغ زید رفتند؟

بزرگههان اصههحاب ماننههد زراره بههه ایهن احادیهث تمسههك نکههردهانههد .زراره وقتهی در بسههتر بیمههاری

بههود ،امههام صههادق

از دنیها رفههت از او پرسهیدند امههام بعههدی چههه کسهی اسههت؟ گفههت نمههیدانههم و

پسرش را به مدینه فرستاد تا تحقیق کند.
خود ائمه ،مانند امام رضا

امام رضا

 ،کلمهای اشاره و استناد به احادیث ایناعشر نکردهاند با ایهنکهه

در دورهای بودند که واقفیه ،جوالن میدادند .از بعهد حهدی ی نیهز مهیتهوان مؤیهداتی

برای نظریه کلبرگ پیدا کرد .احادیث درباره ایناعشر دو دسته هستند:

 .4احههادی ی کههه بههه صههورت کل هی مههیفرماینههد ائمههه یها خلفهها یها امیهران بعههد از پیهامبر دوازده نفههر

هستند و اسم آنها را نمیآورند؛

 .5احادی ی که به لوح و قلم و صحیفه معروف شدهاند در ایهن احادیهث اسهم یکهی یکهی ائمهه

آورده شههده اسههت نههزد هههر امههامی صههحیفهای اسههت کههه در آن وظیفههه خههاص آن امههام نوشههته شههده

است.

در مجامع روایی شیعه که قبل از غیبت بوده م ل بصائرالدرجات یا میاسن برقی ،حتهی دوران

غیبت ،ایری از این احادیث دیهده نمهیشهود البتهه در یکهی از کته  ،عبهادبن یعقهوب عصهفری بهه
گونهای به این احادیث اشاره کرده است.

مسهئله دیگهر ایهنکههه وقتهی بهه ترتیه زمهان جلهو مهیآئهیم ،مهیبینهیم ایهن احادیهث ههم از نظههر

کیفیت و هم از نظهر کمیهت زیهاد مهیشهوند مه ال در کعاتی تعهداد ایهن احادیهث بیسهت عهدد اسهت در
غیبت نعمانی که شهاگرد کلینهی بهوده ،بیشهتر مهیشهود .حهال ایهن احادیهث چگونهه و چهرا در طهول
تههاریخ همهین طههور زیهاد مههیشههود؟ چههرا در کتههابهههای قبلهی نبههود؟ ایهن باعههث سههوتظن مههیشههود و

احتمال جعل برخی از این احادیث در طول زمان را تقویت میکند.

نکته دیگر اینکه در میان راویان این احادیث ،افرادی وجود دارند که نقل چنین احهادی ی از

آنان بعید است م ل عمربن الخطاب ،عبداهلل بن عمر ،عایشه .آیا مهیشهود اینهها ایهن احادیهث را
نقههل کههرده باشههند ول هی سههراغ مصههداقههها نرونههد و بههه آنههها ایمههان نیاورند؟(صههفری و همکههاران،

اثبات نظر یه اثناعشریه

کلبرگ در مقالهه (از امامیهه تها ایناعشهریه) چنهین مهینویسهد :اولهین نظریههپهردازان شهیعه بهرای

ایبات اعتبار نظریه دوازده امام از  4شیوه اصلی بهره بردهاند:

 .1استناد به آیات قرآن :اشارات و فقراتهی از قهرآن کهه در آن عهدد دوازده بهه کهار رفتهه اسهت .بهه

عنوان م ال گفته میشهود امهام محمهدباقر

(متهوفی 444ق 285 /م یها 442ق282/م) آیهه 86

سهوره تهوبه را کهه میفرماید «تعداد ماههها نهزد خداونهد دوازده اسهت» نهاظر بهر دوازده امهام دانسهته

است .نههیز چههنین گههفته میشهود کهه امهام جعفهر صهادق

است:

(متهوفی 443ق262/م) اظههار داشهته

و شه ه از دوازده سهههاعت تهههشکیل شههده اس ههت و روز نیهههز چنهههین اسههت ،سههال از دوازده مهههاه

تشکیل شده است .تعداد ائمه دوازده اسهت و نهیز تعداد نقبا ،علی

است(کلبرگ4824 ،ش.)6 :

ت امل تدر یجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

4833ش)424 :

یکی از دوازده ساعت
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 .2استناد به احادیث شثی ی :احههادیث شههیعی مربهو بهه ایهن موضهوو را میتهوان بهه دو دسهته

تقسیم کرد:

یکی احادی ی که بهراساس آن در ههمان زمان حیهات پیهامبر

اسهنادی وجهود داشهته اسهت

که در آن نام ائمه به تفصیل بیان شهده اسهت .یکی از این اسناد ،لوحی بوده که جابربن عبهداهلل

ص ههحابی در من ههزل فاطم ههه
بههه علههی

پیههامبر

رؤیه ههت که ههرد .دیگ ههری طوم ههار ی هها ص ههحیفهای ب ههوده ک ههه از سه هوی

داده شههده و گفتههه م ههیشود دوازده ق ههسمت داشههت و هههر قسههمت بهها مهههر

مخصهوص و جداگانهههای ممهههور شهده بههود .پیههامبر

بههه علههی

توصههیه فرمهود کههه نخسههتین

قسمت این طومار یا صحیفه را بگشاید و براساس مطال آن عمل کهند و ههمین کار را دیگر ائمه

به ترتی درباره قسمتهای بعدی صحیفه انجام دهند.

دومههین دس ههته از اح ههادیث شههیعی ،اح ههادی ی را دربهرم ههی گیرد کههه در آن پیههامبر

ام ههامی ک ههه په ه

از دوازده

از او خه ههواهند آمه ههد س ههخن گفت ههه اس ههت .بس ههیاری از ای ههن روای ههات ب ههه نح ههوی

سهلالوصول در بیاراالنوار مجلسی گهردآوری شهده اسهت .در برخهی نقهلههای حهدیث غهدیر خههم،
بهه امههامت عههلی  ،حسهن و حسهین و ن َهه نفهر دیگهر از ریهه حسهین اشهاره
پیامبر
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ک ههرده اس ههت .از دوازده ام ههام ب هها عب ههارته ههای مختل ههف مه ههانند الراشه ههدون المهت ههدون ،مخاطب ههان
پی
فرشتگان(المحدیون) و االوصهیات یهاد شهده است(همان.)2 :
 .3استناد به روایثات اهلسنت :به دالیل آشهکار جهدلی برای علمای شیعی بسیار مههم بهود کهه

بتوانند نظریه خهود دربهاره دوازده امهام را بها نههقل قههول از منهابع و مطاله اهلسهنت تأییهد کههنند.
حهدیث خاصی کهه در ایههن زمههینه وجهود دارد ،حهدی ی اسهت کههه بهه موجه آن پیهامبر

میدارد« :پ

اعهالم

از مرگ من ،دوازده خلیفه (یا امیر) خواهند آمد کهه ههمگی از قریش خواهنهد بهود.

ای ههن ح ههدیث که ههه در مه ههنابع مه ههتعددی که ههر شه ههده اس ههت معم ههوال به ههه عه ههنوان ح ههدی ی از ج ههابربن
سهمرة(متوفی 66ق636/م) نقههل میشههود؛ گرچههه همهین حههدیث از قههول عبههداهللبن عمر(متههوفی
28ق648 /م) و دیهگر صهحابه نهیز نقهل شهده اسهت .الخ پهزاز ایهن حهدیث و احههادیث مههشابه را بههه
ن ههقل از ص ههحابهای ک ههه بههه طرفههداری از آل علههی

معروفانههد ماننههد سههلمان فارسههی ،جههابربن

عبداهلل و حذیفِ بن یمان نقل می کند ،اما در عین حال همین حدیث را به نقهل از کسهانی ماننهد
عمههر ،ع مههان ،ابههوهریره و عههایشه کههه محههدیان شههیعی بههه آنههها عنههوان متصههلبان در ضههدیت بهها آل

علی

نگهاه می کننهد ،نیهز نقهل کهرده اسهت .نتیجهه گیری نویسهندگان شهیعی قهرن 4ق 47 /م(از

این حدیث) روشن است .قدرت و اعتبار هر دوازده امام از نمایندگی مهستقیم قههدرت پیهامبر

ناشی میشود .هنگامی کهه (در ایهن حهدیث) از خلفها صهحبت میشهود ،پیهامبر

اسههت بههه مطلههق حکمرانههان(ملوک) نظههر داشههته باشههد ،زیههرا تعههداد آنههها از زمههان علههی

نویسندگان این کتابها بیشتر از دوازده بوده است ،لذا پیامبر

داشته باشد که خلفای بر حق او در زمیناند(همان.)3 :

نمیتوانسهته
تهها زمههان

بایهد بهه همهان«امامهان» نظهر

 .4اسثتناد بثه کتثام م ث دس و روایثثثات ینودیثان :تکیهه بهر فقههرات یهها اشههاراتی از کتهاب مقههدس و

روایههات یهودیههان و مسههیحیان ،بههه رغههم مخالفههتهههایی کههه از جان ه برخههی از مسههلمانان اظهههار

میشد ،در همان دورههای نخست به طور برجسهتهای در آیهار مسهلمانان تجلهی ی هافت .فههعالیت

شیعیان برای یافتن نههقلقههولههای _ جعلهی یها حقیقهی _ از عههدین بهرای ایبهات اعتبهار بخشهی از
عقایههد خههود کمتههر از دیگههر گههروهههها نبههود و نظریههه دوازده امههام نیههز از ایههن قاعههده مسههتثنا نبههود .بههه

عنوان م ال ،نعمانی میخواهد با تکیه بر سهفر اول(پیهدایش) از این نظریه دفاو کند .او عبهارتی
را به نقل از حسهن بهن سهلیمان ،یهک دانشهمند یههودی از مهردم پارجهان ،مطهرن میسهازد حهاکی از

اینکه اسماعیل[اشموئیل] به نام «ماد» هم خوانده میشده و این وا ه ظهاهرا یهک وا ه عههبری و
بهه معنای سهتوده شده(محمد) میباشد و بنابراین این وا ه شکل عبری نام پیامبر اسهت .وقتهی

این مبنا پذیرفته شد که اشهموئیل و محمد در نهام بها یکهدیگر مشهترک هسهتند ،همهین قیهاس بهه

اشموئیل را برمیشمرد وتوضیو میدهد که این نامها بهه نهام دوازده امام نیز اشهاره دارنهد .وقتهی

از او پرسههیده میشههود ایههن نههامههها در کجا(بههه اص ههطالح درک ههدام س ههوره) آمههده او (بههه غلههب) م لههی
ی
سلیمان ی[م ل سلیمان] یعنی ام ال سلیمان را کهر می کنهد و بهه عنهوان شههاهد قهویتهر مهتن را نیهز
بیان مینماید:

مههن دعههای تههو را در حههق اشههموئیل شههنیدهام .مههن او را بهههرکت دادهام و او را پریمههر خههواهم
سهاخت .مهن نسل او را زیاد خواهم کرد .او پدر دوازده امیر خواهد بود و من امتی بهزرگ از او

برخواهم انگیخت(پیدایش.)57/42:

سه یههودی دیگهر یکهی په

ت امل تدر یجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

آسانی بهه پسهران اشهموئیل و سالله پیامبر نیز تعمهیم مییابهد .حسهنبن سهلیمان نهام دوازده پسهر

از دیگهری اعتبهار ایهن نقهلقهول را تأییهد می کننهد و از تفسهیر ارائهه

شده از سوی حسنبن سلیمان حمایت مینمایند.
در جههایی دیگههر ادعهها شههده اسههت کههه عه پهده کمههی از یهودیههان میداننههد کههه نههام پیههامبر اسههالم در
تورات آمده ،اما همانها نیز نمیتوانند آشکارا این امر را اعالم کنند.

دیگر داستانهای مربو به اشتراک عقیده یهودیان بها مهسئله دوازده امام بهه زمهان علهی
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برمی گههردد و در یههک حکایههت شههاخص ،فههردی یهههودی بهها طههرن پرسههشهههایی مشههکل ،معلومههات
از پیهامبر

چههند رهههبر

علی را در معرض سنجش مینهد .در پاسخ به ایهن سهؤال کهه :په
هههدایت یافتههه (امههام َهههدی) خواهنههد آمههد؟ علههی در پاسههخ دوازده امههام را کههر مینمایههد .فههرد
یهودی تصریو می کند که این پاسخ درست است و مشتاقانه اسالم مهیآورد .در داسهتانی مشهابه
یهک فهرد یهههودی کههتابی بهه علهی

نشههان میدههد کهه بهه خهب داوود نگاشهته شده(مسهطور بههه

خب داوود) و در آن نام دوازده امام کر شده بود.

کلبرگ بعهد از ایهنکهه ادلهه ایبهات نظریهه شهیعه را مهیآورد چنهین مهینویسهد :منهابعی کهه شهیعه

دوازده امههامی عقایههد خههود را بههرآن اسههتوار سههاخت ،مههدتهههای دراز پی ههش از غ ههیبت ص ه را وجههود
داشته است .این مهنابع صهرفا میبایست بها عهقیده دیههنی نوظههور اینهیعشهریه هههمساز میشهد ،و

این کار عمدتا از رهگذر تفسیری نو از مواد و مطال موجود انجام شهد _ یهک م هال آشهکار در ایههن
زمههینه ،تفسههیر اینههیعشههریه از حههدیث مربههو ب ههه دوازده خ ههلیفه مههیباشد _ ب ههه ه ههرحال ،فقهههای

شههیعه دوازده ام ههامی کههه از چنههین دیههدگاهی نسههبت بههه ریشههههای عقایههد خههود چنههدان خشههنود
نبودند با مطرن ساختن پیشینه نهظریه خهود ،در پهی ایههبات ایهن امهر برآمدنهد کهه اعتقهادات اینهی
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عهههشریه قهههبال و پیهههش از دوره حهیرت(ایهههن اصهههطالح بههرای اشههاره بههه زمههان پهه

از غیبههت امههام

دوازدهم به کهار مهیرود) از سهوی امامیهه پرداختهه و ارائهه شهده بهود .بهه عنهوان م هال ،ابهنبابویهه

معتقههد اسههت کههه احادیههث شههیعه دوازده امههامی در اصههول اربعمائههه کههه بههه قلههم پیههروان امههام جعفههر
صادق و دیگر پ
ائمه نگاشته شده ،آمده است .همچنهین نعمهانی بها مطهرن سهاختن ایهن نکتهه
کههه احادیههث مربههو بههه دوازده امههام قههبال در کتههاب س ههلیمبن ق ههی

شهیعیان آن را تهألیف یکههی از پیهروان علهی

یعنههی سهلیمبهن قههی

آمههده اسههت _ کههه بسههیاری از

هاللهی امیهری میداننههد _ آرزو

می کنهد کهه نقطهه پایهانی بهر تمهامی مناقشههات نههاده شهود و تمهامی تههردیدها دربههاره اعتبهار نظریههه
شیعه دوازده امامی زدوده شود.

در حالی که چنین ادعاهایی بهطور تقریبی درست است ،باید به خاطر داشهت کهه نهام دوازده

امام در این منابع کر نشده اسهت .در اصهول اربعمائه ،حهدی ی دربهاره یهازده امهام کهه آخهرین آنهها
قائم است وجود دارد که البته نام آنها نیز معلوم نیست و همچنین روایتهی از امهام صهادق

ایه ههن مض ههمون ک ههه په ه

از پی ههامبر

بههه

 ،هه ههفت ام ههام خواه ههد ب ههود ک ههه آخ ههرین آنه هها ق ههائم اس ههت.

تردیدهایی جدی در مورد کتاب سلیمبن قی

و صحت و اعتبار آن بهطور یکسان بین شیعیان

و غیرشیعیان وجود دارد .عالوه براین ،احتمال افزوده شدن مهطالبی بههر ایهن کتهاب در دورهههای

پ
مت ههأخر نمیتوان ههد ک ههامال منتف ههی باش ههد .نمون ههه روش ههن چن ههین افزایش ههی ،اش ههعاری اس ههت ک ههه ب ههه
سیدحمیری(متوفی 28ق234/م) نسبت داده شده است و در آن نام دوازده امهام بیهان گردیهده
است .گرچه دالیهل مهسئله غیبت دوازدههمین امام در مقطعی معین از تاریخ شیعه ،ممکهن اسهت

هرگز به درستی شناخته نشود(همان.)42 :
نقد نظر یه کلبرگ

با توجه به مطالبی که کلبهرگ در مقهاالت مختلهف بهرای ایبهات نظریهه تکامهل تهدریجی عقایهد

شیعه آورده است ،به نظر میرسد نقدهایی به این نظریه وارد میباشد:

 .4مهمترین دلیل کلبرگ بر اصیل نبودن اندیشهه دوازده امهام در نظهام فکهری امامیهه ،دسهت

نیافتن ایشان به احادی ی در این زمینه در منابع اولیه شیعه اینیعشری است .با مطالعهه متهونی
که مورد مراجعه مؤلف مقاله بوده و نیز چند متن دیگر از اواخر قرن سوم هجری ،بهه ایهن نتیجهه

مههیرسهیم کههه تتبههع کلبههرگ کامههل نیسههت .چههرا کههه در کتههاب مههورد ادعههایش بصععائرالدرجات چنهین

قضاوت کرده است( :هیچ حدی ی درباره غیبت یها دوازده امهام کهر نکهرده اسهت) در حهالی کهه بها

مطالعه کتاب به ایهن احادیهث بهر مهیخهوریم :حهداقل سهه حهدیث دربهاره مههدی و اوصهیات بعهد از

پیامبر(صفار قمی4474 ،ق )27 :هشت حدیث درباره قائم(همان )425 :دو حدیث درباره خروج

کرد(همان )523 :یك حدیث که طبهق آن  ،دوازده عهالم در جههان وجهود دارد و هریهك از امامهان
که از دنیا میروند در یکی از آنها سکنی میگزینند و آخرین آنها(امامان) قهائم اسهت کهه در همهین

عالم کهه مها در آن زنهدگی مهیکنهیم خواههد بود(همهان )474 :ایهن حهدیث ضهمن دال لهت بهر تعهداد
امامههان ،بههه قههائم بههودن آخههرین آنههها نی هز اشههاره دارد .حههدی ی دیگههر در ای هن کتههاب بههه صههراحت و

روشنی تعداد ائمه را بیهان مهیکنهد :زراره از امهام بهاقر

نقهل مهیکنهد کهه دوازده امهام از آلمحمهد

تمامی محدث هستند(االینی عشر االئمه من آل محمد کلهم محدث)(همان.)857 :

ت امل تدر یجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

م ههردی از اه ههلبیه هت ،قب ههل از ب ههه پایه هان رسه هیدن دنیه ها ک ههه مانن ههد داود حکم(قض ههاوت) خواه ههد

قههدیمیتههرین مههتن بازمانههده از اینهیعشههریه ،شههانزده اصههل از اصههول اربعمائههه و نیهز گزیهدهای از

جههامع بزنط هی اسههت کههه ابههن ادری ه

حلی(متههوفی 243ق) بههه همههراه گزی هدهای از بیسههت کتههاب

دیگههر ،در پای هان کتههاب معههروف خههود السععرائر تحههت عنههوان (النههوادر) گنجانههده اسههت .از احادی هث

موجههود در ای هن اصههل ،کلبههرگ بههه عنههوان شههاهدی بههر قطعهی نبههودن اعتقههاد بههه دوازده امههام و نی هز

معلوم نبودن نام آنها تنها به دو حدیث استناد کهرده اسهت .یکهی حهدی ی در اصهل ابوسهعید عبهاد
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العصههفوری دربههاره یههازده نقیهه

کههه پهه

از پیههامبر مههیآیند(عصههفری4458 ،ق )47 :و دیگههری

حههدی ی در کتههاب محمههدبن الم ن هی الحضههرمی بههه ای هن مضههمون کههه بعههد از پی هامبر هفههت امههام
مفترض الطاعه وجود دارد و آخهرین آنها(قهائم) اسهت و بعهد از او یهازده مههدی از فرزنهدان حسهین

خواهد آمد(ابن ادری

حلی4447 ،ق.)65 :

همچنین کتاب المیاسن احمدبن محمد برقی(متهوفی 524ق) نیهز بهه عنهوان شهاهدی دیگهر

مورد استناد کلبرگ قرار گرفته است.

ایهن گفتههه مؤلههف کههه در کتههاب میاسععن ه هیچ حههدی ی تعههداد ائمههه و غیبههت دوازدهم هین آنههها را

روشن نمهیکنهد ،درسهت اسهت .البتهه در بخهشههای مختلهف ایهن کتهاب ،حهداقل هشهت حهدیث
درباره قائم و فضیلت انتظار وجود دارد(برقهی4827 ،ق )442 :کهه مهیتوانهد بهه طهور غیرمسهتقیم

تأییدکننده نظریه اینیعشریه باشد .درحدی ی دیگر عمربن مسلم ،از امهام صهادق

که(ائم هِ الحههق مههن آل محمههد) را نههام ببههرد و امههام صههادق

حسین ،علی بن الحسین و محمدبن علی

را میبرد و سپ

مهیخواههد

در پاسههخ ،تنههها نههام عل هی ،حسههن،
با بیان مجمل(هذا االمر یجری

خخرنا کما یجری الولنها) از ادامهه اسهامی و حتهی از اعتهراف بهه امامهت خهود سهر بهاز مهیزنهد(همان:
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.)533

البته برقی در کتاب دیگر خود رجال رفی اصهحاب پیهامبر

بن الحسن

امام دارد.

و سهپ

علهی

تها امهام حجهِ

را نام برده و معرفی کرده است ایهن کتهاب بهه روشهنی دال لهت بهر اعتقهاد بهه دوازده

ای هنکههه محههدیان قههرن سههوم ،چن هین روای هاتی را نی هاورده انههد ،بههه علههت ای هن اسههت کههه بیشههتر

نوشههتههای آن دوران در دسههت نیسههت بههه طههور م ههال کتههاب مسععائل محمههدبن فههرَ رخجههی از
اصحاب بزرگ امام کاظم ،امهام جهواد ،و امهام ههادی

اینهك در دسهترس نیسهت امها از روایهات

موجههود در کت ه اربعههه مههیتههوان فهمی هد کههه در کتههاب وی ،نههام تمههام امامههان کههر شههده بههود و در

تعقی نماز خوانده میشد(ابن بابویهه4448 ،ق :ج ،852 ،4ح ،)467محمهدبن الفهرَ الرخجهی:

روی عن ابی الحسن موسی

له کتاب مسائل(نجاشی4862 ،ش ،824 :ش.)4744

بنابراین برخالف ادعای مؤلف که مینویسد:

در قرن سوم ایری از اعتقاد به دوازدهم در میان شیعیان نبوده ،کتابهای برجها مانهده کهه

درصههد کم هی از تألیفههات ش هیعه در آن دوران اسههت ،بههه روشههنی خههالف ای هن سههخن را یابههت

میکند .چرا که احادیث فراوانهی از محهدیان قهرن سهوم شهیعه وجهود دارد کهه بهر ایهن عقیهده
داللت میکند.

پ

هرچند در متون باقیمانده شیعی از اواخر قرن سوم احادیث مربو به امامان دوازدهگانه

و غیبت آخرین آنها بهه گسهتردگی ،روشهنی و انسهجام متهون قهرن چههارم و پهنجم نیسهت امها ایهن

موضوو در این متون مطلقا مسکوت هم نمانده اسهت زیهرا اوال تعهداد ائمهه در اصهول باقیمانهده و

در بصععائرالدرجات و ...کههر شههده و یانی ها مسههئله قههائم و بههه طههور تلههویحی غیبههت او بههه کههرات مههورد
تأ کید قرار گرفته است.

از نظر نباید دور داشت که قسمت عمده منابع شیعی قرن سهوم و حتهی اول و دوم معهروف بهه

اصول اربعمائه به دست ما نرسیده است و افرادی مانند کلینی(متوفی 854ق) کتاب خهود را بهه

اسههتناد ای هن اصههول کههه در اختی هار آنههها بههوده ،ت هألیف کههردهانههد .همچن هین نههام کتههابهههایی دربههاره

غیبت تألیف یافته در قرن سهوم در فهرسهتههایی ماننهد الذریتعه(آقهابزرگ تهرانهی4473 ،ق)24 :
به چشم میخورد که اکنون در اختیار ما نیست.
پ

به صرف اینکه افرادی مانند برقی و صهفار قمهی در کتهابههای خهود حهدی ی در ایهنبهاره

نیاوردهانههد کههه چنهین هههم نیسههت ،نمههیتههوان حکههم کههرد کههه ایهن عقایهد در زمههان آنههها جههزت عقایهد

شیعه نبوده ،بلکه بهه اسهتناد روایهات زیهادی کهه مه ال از همهین دو تهن در منهابع بسهیار نزدیهک بهه
عهههد آنههها درَ شههده و نیهز بهها اسههتناد بههه ایهنکههه منههابع قههرن چهههارم شهیعه ماننههد کععاتی بهها تکیهه بههر

عصر راویان نیز این عقاید جزت اعتقادات امامیه بوده و تنها این سهؤال بهاقی مهیمانهد کهه چهرا بهه
گستردگی و روشنی منابع متأخر ،در منابع اولیه نمییابیم.

درباره کتابهایی مانند المیاسن و بصائر به این نکته مهم باید توجه کرد که مطالعه اجمالی

عنههاوین ابههواب نشههان مههیدهههد کههه مبههاح ی از کتههاب کههه بههه ائمههه مربههو اسههت ،شههامل صههفات و
ویژگیهای عمومی آنهاست نه احهوال یکایهك آنهها و بهه اصهطالح در مقهام بیهان تعهداد و نهام ائمهه
نیسههت لههذا داعیهههای بههر گههردآوری احادیهث مربههو بههه ایهن موضههوو وجههود نداشههته اسههت بههرخالف

کتههابهههای دوره بعههد کههه مشخصهها بههه ایهن منظههور گههردآوری شههده اسههت .از سههوی دیگههر در منههابع

ت امل تدر یجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

کتابها و اصولی نگاشته شده کهه امهروزه در دسهت مها نیسهت ،مهیتهوان احتمهال قهوی داد کهه در

مت هأخر هههم احادی هث نسههبتا زی هادی در دسههت اسههت کههه در آنههها م ه ال نههام امههام غائ ه و دوازدهههم
مشخص نشده یا به استناد مبنای مؤلف میتوان این تردید و عدم قطعیت مهورد ادعهای ایشهان
را به دورههای بعد نیز تسری داد(الویری4824 ،ش.)4 :

 .5کلبههرگ اعتبههار و حجیهت گزارههههای تههاریخی را تنههها و تنههها بههه گزارههههای مکتههوب ،محههدود

میداند .یعنی وقتی نخستین بار روایتی در کتاب میآید ،زمان نگارش یك جمله ،زمان و مقطهع

11

زمههان صههدور آن گههزاره حسههاب مههیشههود در حههالی کههه بههه نظههر مههیرسههد ای هن درسههت نباشههد زی هرا در

سدههای نخسهتین اسهالم ،شهیوه نقهل شهفاهی حهدیث کهامال متعهارف و شهناخته شهده بهود .ا گهر از
نظر شیوههای نقل حدی ی ایبات شد که سلسله راویان حدیث معتمدند و به جعل و دروغگهویی
متهم نیستند میپذیریم که به راستی یکی از امامان نقل فرموده اسهت هرچنهد روایتهی نخسهتین

بار در قرن چهارم مکتوب شهده باشهد و ا گهر راویهانش یقهه باشهند در دوران قبهل از آن ههم اعتبهار و

حجیت دارند و در واقع ،وجود این حدیث را به دوران قبل سرایت میدهیم.

 .8کلبرگ معتقد است بزرگان اصحاب ائمه به احادیث ایناعشر تمسك نکهردهانهد .بهه عنهوان

م ال زراره وقتی در بستر بیماری بود ،امام صهادق

از دنیها رفهت از او پرسهیدند امهام بعهدی چهه

کسی است؟ گفت نمیدانم و پسرش را به مدینه فرستاد تا تحقیق کند.
در پاسخ به این اشکال شیخ صدوق میفرماید:
حتما زراره جریان موسی بن جعفر

و امامتش را مهیدانسهته اسهت و فقهب پسهرش عبیهد را

فرستاد تا از آن حضرت بیاموزد که اجازه دارد آنچه از امامت ایشان میداند ،اظهار کنهد و یها

باید در کتمان امامت او به تقیه رفتار نماید .این سخن با دانش زراره بن اعین و شهناختش
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مناس تر است(ابن بابویه4842 ،ق.)22 :

شیخ صدوق آنگاه برای ایبات کالم خویش روایتی با سند صحیو نقل میفرماید:
پرسید :ای فرزند رسول خهدا

راوی از امام رضا

پدرت را میشناخت؟ و او فرمود :آری عرض کردم :پ
شود که امام صادق

از حهال زراره بهه مهن خبهر ده ،آیها حهق
چرا پسرش عبید را فرستاد تا بهاخبر

چه کسی را وصهی خهود قهرار داده اسهت؟ فرمهود زراره جریهان پهدرم و

تعیین پدرم را درباره او میدانست و فقب پسرش را فرستاد تها از پهدرم بپرسهد کهه آیها بهرای او
جایز است تقیه را برای اظهار امر امامتش و نهص پهدرش بهر او کنهار بگهذارد؟ و چهون پسهرش
دیهر کهرد و از او خواسهتند تها عقیهدهاش را دربههاره پهدرم بگویهد و او دوسهت نداشهت بهیدسههتور

امههام در ای هن مههورد سههخنی بگوی هد ،لههذا قههرآن را برداشههت و گفههت خههدایا امههام مههن از فرزنههدان
جعفربن محمد

کسی است که این قرآن امامت او را ایبات کرده است(همان :ج.)22 ،4

 .4یکهی از اشههکاالتی کههه بههه کلبههرگ دربههاره شههکلگیهری نظریهه ایناعشههریه از سههوی امامیهه وارد

میباشد آن است که کلبرگ تشهیع را در خهالت بررسهی کهرده و بهه فضها و محهیب پیرامهون آن توجهه

نکرده است .اگر ما سندی نداشتیم که بگوید ارادهای برای مکتهوم نگهاه داشهتن پهارهای از اخبهار

و روایتهای شیعی در دوران نخستین نبوده ،حرف ایشان درست است و ما هم مهیپرسهیم چهرا

شیعیان از آغاز همه حرفهای خود را به صورت آشکار و کامل بیهان نکهردهانهد؟ امها در جهایی کهه

میدانیم گروهی چه خودشان و چه دیگران ،اصرار دارنهد برخهی چیزهها مکتهوم بمانهد آنگهاه ایهن

سؤال طرنشدنی نیست .ما اعتقاد داریم در زمان ائمه ،اصرار بر مکتوم داشتن برخی اخبار بهوده
است .اگر در تحقیق زندگی ائمه ،تقیه را کنار بگذاریم ،واقعها دچهار کهجرویههای زیهادی در فههم

آن خواهیم شد(صفری و همکاران4833 ،ش.)447 :

امامان عالوه بر اینکه خود بر رعایت تقیهه پایبنهد بودنهد ،شهیعیان خهود را نیهز بهه آن سهفارش

میکردند«ال ایمان لمن ال تقیه له»(حر عاملی4474 ،ق )467 :در واقع آنان به خهاطر جلهوگیری از
ضربههای دستگاه خالفت بر پیکره شیعه نمیتوانستند و نمیخواستند بهه شهکل واضهو  ،علنهی
و آشههکار بههه رو شههنگری بپردازنههد .آنههها همههواره و بههه شههکلهههای مختلههف بههر اصههل امامههت پههای

میفشردند و مردم را به آن توجه میدادند ولهی شهئون جزئهیتهر و حسهاستهر مربهو بهه آن ماننهد
نام امامان ،تعیین امام بعهدی و حتهی تعهداد امامهان ،از جملهه مههمتهرین مسهائلی بهود کهه در آنهها

حتما رعایت تقیه میشد و بهه همهین خهاطر ،همهواره ابهامهاتی در ایهن زمینههها وجهود داشهت .بهه

ویژه پ

از رحلت هر یك از امامان ،از آنجایی کهه دسهتگاه خالفهت در پهی شهناختن امهام بعهدی

بود ،مخفیکاری امامیه و بهویژه تردیدها و اختالفات ناشهی از آن بیشهتر مهیشهد .قهرائن بسهیاری

این ادعای امامیه را تأیید میکند .به عنهوان م هال برقهی در کتهاب المیاسعن نقهل کهرده اسهت کهه
باقر

را نام می برد و پ

احتمال اینکه امام صادق

از آن در برابر پرسش عمربن مسلم که درباره جانشهین امهام بهاقر

و

جانشین او باشد تا چهار بار سؤال مهیکنهد ،امهام ههر بهار بها پاسهخی

سر بسته ضمن رد نکردن این احتمال ،از تصریو در امامهت خهود سهر بهاز مهیزنهد(برقی4827 ،ق:

 )533در فرباالسعناد نیهز آمهده اسهت کهه وقتهی از امهام رضها
امام با این جمله که(هذا الذی سئلت عنه لهی

دربهاره جانشهین او سهؤال مهیشهود،

ههذا وقتهه) از دادن پاسهخی روشهن ابها مهیکنهد و

در عین حال در برابر تذکر سؤالکننده که میگوید برای اینکه به بلیهای کهه بعهد از پهدرت بهه آن
دچار شدیم ،گرفتار نیائیم این سؤال را مطرن کردم میفرماید:

ت امل تدر یجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

وقتی عمربن مسلم از امام صادق

نام ائمه را میپرسد ،آن حضرت از امیرالمؤمنین

تا امهام

بهر امهام الزم اسهت کههه در موقهع مقتضهی حجهت را بههر مهردم نسهبت بهه امههام بعهدی تمهام کنههد

(الفرض علیهه ...ان یحهتج فهی االمهام مهن بعهده بحجهه معروفهه م بتهه)(حمیری4448 ،ق:
.)466

په

از رحلههت امههام رضهها

مههیدانسههتند قههائم آلمحمههد

امامی هه وضههعیتی سههختتههر از پ هیش را آغههاز کههرد ،زیههرا خلفهها کههه

از ای هن خانههدان برمههیخیهزد ،بهها دقت هی بیشههتر امامههان را زی هر نظههر
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گرفتند و حتی امام دهم و یازدهم را برای مراقبهت بیشهتر بهه پایتخهت منتقهل ساختند(سهبب ابهن

جوزی ،بیتا )855 :طبیعی است در چنین شرایطی اخبار مربو به امام دوازدهم کهه براندازنهده
حکومت ظلم و جور بهود ،از حساسهیت بیشهتری برخهوردار باشهد .بهه موجه

حهدی ی کهه در غیبعت

نعمههانی کههر شههده حت هی امامههان پیش هین کههه فاصههله زمههانی نسههبتا زی هادی بهها والدت و غیبههت امههام

دوازدهم داشتند ،برای رعایت مسائل امنیتی از معرفی دقیهق امهام دوازدههم اجتنهاب مهیکردنهد.
به موج این حدیث ،امام باقر

در برابر سؤال ابوخالد کابلی که از امام میخواهد(قائم) را به

نام معرفی کند چنین پاسخ میدهد« :سالتنی و اهلل یا اباخالد عهن سهؤال مجههد ...و لقهد سهالتنی

عن امر لو ان بنیفاطمه عرفوه حرصوا علهی ان یقطعهوه بضهعه بضهعه»(نعمهانی4842 ،ق)534 :

این حدیث به روشنی پرهیز عمدی امام را از بیان نام قائم نشان میدهد.

یاران خاص امامان نیز که یا از جانشینان ائمه بیاطالو بودنهد و یها در صهورت اطهالو مجهاز بهه

افشای آن نبودند (ابن بابویه4842 ،ق )82 :احادیث شامل اینگونه اطالعهات را در کتهابههای

خود یها کهر نمهیکردنهد و یها بهه اجمهال از کنهار آن مهیگذشهتند .ایهنکهه در متهون باقیمانهده از عههد

غیبههت ص ه را ،ای هن موضههوو انعکههاس زی هاد و گسههتردهای نههدارد ،احتمههاال بههه هم هین خههاطر اسههت.
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برقی(متوفی524ق) که از یاران امام نهم ودهم و یازدهم بود در کتهاب رجعال  ،خهود را فقهب در
زمههره اصههحاب امههام نهههم و دهههم کههر مههیکنههد(برقی4827 ،ق )24 :و از بی هان رابطههه خههود بهها امههام

یازدهم خودداری میورزد ،ایهن امهر مهیتوانهد بهه معنهای تهالش او بهرای کتمهان و در پهرده مانهدن

رابطهاش با امام باشد.

بنابراین به دلیل وجود خطرآفرینهی دشهمنان و لهزوم تقیهه و مراقبهت ،بسهیار طبیعهی اسهت کهه

امامهان فهرسههت امامههان را در اختیهار همههه قههرار ندهنههد .کسهی هههم ادعهها نکههرده کههه چنهین فهرسههت
شهره آفاق بوده است .حقیقت این اسهت کهه چنهین فهرسهت بهوده اسهت و امامهان نیهز عهدهای را

آ گاه کردهاند(.کلینی4862 ،ش :ج ،848 ،4ح )45بنابراین ا گهر مهردم از تعهداد ائمهه خبهر نداشهتند
یا به این دلیل بوده که مردم نمیپرسیدند و یا امامهان بهه دلیهل وجهود خطرهها نمهیتوانسهتند بهه

همه بگویند(جعفری4844 ،ش.)437 :

بهطور خالصه میتوانیم نظریه کلبرگ را از چند جهت مورد نقد قرار دهیم:

_ برخالف ادعای ایشان ،چه در منابعی که ایشان بررسهی کهرده و چهه در منهابع دیگهر ،روایهاتی

با مضمون دوازده امام و غیبت دوازدهمین امام وجود دارد؛

_ مشههخص بههودن عقای هد تنههها در گههرو ای هن نیسههت کههه در منههابع مکتههوب آمههده باشههد بلکههه در

صورت ایبات ویاقت راویان ،میتوان مشخص بهودن عقایهدی را کهه مه ال نخسهتین بهار در منهابع

کتبی قرن چهارم درَ شده به دوران قبل هم سرایت داد .تتبع کلبرگ کامل نیست برای نمونهه
کتههاب صههفار قم هی حههداقل  8روای هت در مههورد امههام زمههان

و اوص هیای بعههد از پیههامبر

دارد

همچن هین تفسععیر تععرات کههوفی و میاسععن برق هی روای هاتی دارنههد .کلبههرگ روای هات م ها را بههه گزارههههای
مکتوب محدود میداند در حالی که باید به روایهات شهفاهی کهه سهینه بهه سهینه بهه قهرون بعهدی

منتقل و بعد مکتوب شده نیز توجه داشت .همچنهین نمهیتهوان تقیهه را از نظهر دور داشهت شهیعه

مجبور بود حرفهای خود را مکتوم نگه دارد.
نتیجهگیری

اتههان کلبههرگ شههیعهپژوه ِبنههام اسههرائیلی بحههث جال ه تههوجهی در مههورد اولههین کههاربرد اصههطالح

«ایناعشههریه» در جهههان اسههالم دارد .کلبههرگ بههه دنبههال آن اسههت یابههت کنههد نخسههتین کههاربرد ایههن
عبارت برای مشخص کردن گروه خاصی از شیعیان ،به چند دهه بعد از غیبت ص را میرسهد .او

با حرکت در تاریخ ،به سراغ کتابهای مختلف از نویسندگان سنی و نیز شیعه امهامی و غیرامهامی

رفته و درصدد اسهت مخاطه را متقاعهد کنهد کهه کتابههای ملهل و نحهل کهه بهه بیهان فرقهههای

مختلههف میپرداختهانههد ،فرقهههای بههه نههام «شههیعه دوازدهامههامی» را تهها حههدود  27سههال بعههد از آغههاز
اعتقاد به دوازده امام و غیبت دوازدهمین آنها ،به عنوان شاخصۀ اصلی تفکهر شهیعه ایناعشهری،

از اصالت برخوردار نیست؛ بلکه عالمان مذه نوظهور شهیعه ایناعشهری ،بها توجهه بهه شهبهات و

حمالتهی کههه متوجههه ایشههان بههوده ،در برههههای مناس (عصههر آلبویههه) بههرای دفههاو از خههود ،ضههمن

همساز ساختن منابع پیشهین بها باورههای خهویش ،در پهی ایبهات ایهن امهر برآمدنهد کهه ایهن باورهها

مدتها قبل ،از سوی امامیهه پرداختهه و ارائهه شهده بهود .بهه همهین دلیهل ،در چنهین فضهایی و بها
توجه بهه جا بهههای بهاور بهه غیبهت دوازدهمهین امهام و بها تکیهه بهر زمینهههای فکهری مربهو بهه

«عهدد دوازده» و «غیبهت» ،انتقههال از «امامیهه» بههه «اینها عشهریه» تحقههق یافهت .آنچههه قابهل توجههه

ت امل تدر یجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

غیبت ص را ،به رسمیت نشناخته و معرفی نکردهاند .وی سپ

چنهین برداشهت کهرده اسهت کهه

است و پاسخ درخور توجهی است بهرای ادعاههای ایهن مستشهرق ،منهابع زیهاد شهیعه و سهنی اسهت

کهه از سههالها پههیش از تولههد امههام دوازدهههم بههه رشههته تحریههر درآمههده اسههت .شههایان توجهه اسههت کههه
بسیاری از مسائلی که شیعه پ

اس ههالم

اهلبیت

و ائم ههه اطه ههار

از غیبت با آن مواجه شد ،در کت شهیعی از زبهان پیهامبر گرامهی

پیش ههگویی ش ههده و نش ههان از آن دارد ک ههه ش ههیعیان خ ههالص پی ههرو

از همان ابتدا میدانستند که چنین دورانی خواهد آمد.
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از جمله استداللهای کلبرگ برای عدم قطعیت اعتقاد به دوازده امهام ،مشهخص نبهودن نهام

این امامان در متون اولیه شیعه اسهت در ایهنبهاره بایهد بهه دو نکتهه توجهه کهرد :اول ایهنکهه عهدم
کر نهام ،دلیهل بهر قطعهی و مشهخص نبهودن آن نیسهت و چهه بسها ادلهه و زمینههههایی کهه موجه

بیان نکردن و آشکار نساختن یك امر معلوم و مشخص اسهت و بهه ویهژه در مهورد امهام مههدی

که قطعا چنین مالحظاتی درباره ایشان وجهود داشهته اسهت و دوم ایهنکهه از نظهر متکلمهان شهیعی

اینه هیعش ههری بیه هان ن ههام امام ههان و مشخص ههات آنه هها منحص ههر ب ههه معرفه هی یکج ههای آنه هها از س ههوی
پیامبر

و ائمه

نخستین نیست و کافی است که هر امامی ،امام پ

از خهود را بها کهر نهام

و دیگر مشخصات معرفهی کنهد(کلینی4862 ،ش )534 :و بهر همهین اسهاس و بهر فهرض عهدم کهر

دقیق و کامل نام امامان بهطور یکجا در متون اولیه ،به عقیده امامیه لطمهای وارد نمیآید.

به هر حال دلیهل اصهلی کلبهرگ بهر عهدم اعتقهاد امامیهه در دورهههای نخسهتین خهود بهه دوازده

امام و غیبت آخرین آنها ،نیافتن شواهدی روشن در این زمینه در متون اولیه اسهت کهه بهر فهرض
درست بودن مقدمه این استدالل ،شیوه استدالل درست به نظر نمیرسد چرا کهه دربهاره گروههی
که همه آیار آنها به دست ما نرسیده و قرائن زیادی دال بر مخفیکهاری آن و شهرایب حهاد سیاسهی
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ک ههه در آن ب ههه س ههر م ههیب ههرده در دس ههت اس ههت(عدم وج ههدان) نم ههیتوان ههد دلیه هل بر(ع ههدم وج ههود)

باشد(الویری4824 ،ش.)24 :

همچنین در نظریه کلبرگ  ،تناق

از در گذشههت امههام حسههن عسههکری

صادق

هایی وجود دارد چون گاهی مسهئله ایناعشهری را بهه بعهد

و در عصههر غیبههت نسههبت مههیدهههد و گههاهی بههه زمههان امههام

و هشام بن حکم را متهم میکند و میگوید وی در پدید آوردن این نظریه(ایناعشریه)

نقش داشته است .یاران ائمه بهه ویهژه در عصهر امهام صهادق

اندیشهه اعتقهاد بهه دوازده امهام را

ترویج میکردهاند .شهدت اقهدام آنهان بهه گونههای بهود کهه برخهی از دانشهمندان اهلسهنت آنهان را

پدیهد آورنههده ایهن اندیشههه معرفهی مههیکردنههد و بههه طههور خههاص ،مههومن الطههاق را در ایهنبههاره مههتهم

ساختهاند .نقل و یبت احادیث ایناعشر توسب این راویان ،نشان میدهد که آنهان در قهرن دوم و
سههوم قمههری بههه وجههود دوازده امههام بههه عنههوان جانش هینان پی هامبر

معتقههد بههودهاند.البتههه ای هن

حقیقههت را بای هد پ هذیرفت کههه دانشههمندان ش هیعه در مههورد روای هاتی کههه بیشههتر از طری هق اهلسههنت

روایت می شد ،در سه قرن اول ،حق مطل را ادا نکردند و در نقل و یبت آنها کوتاهی نمودند امها

اینکه شیعیان معتقد بودند امامت تا روز قیامت ادامه دارد به هیچ وجه به معنای معین نبهودن
عدد ائمه به تعداد خاص نیست این اعتقاد هماکنون هم وجود دارد و معنهای آن ایهن اسهت کهه

دوران امامههت هم هین دوازده امههام تهها قیامههت ادامههه دارد بههدین صههورت کههه آخههرین امههام ،عمههری

طوالنی و خارقالعاده خواهد داشت(صفری و همکاران4833 ،ش.)442 :
منابع

 .4ابن بابویه ،محمدبن علی(4842ق) ،کمالالدین و تمام النتمة ،تهران ،انتشارات اسالمیه.
 .5ابن بابویه ،محمدبن علی(4448ق) ،من الییضره الفقیه ،قم ،انتشارات اسالمی.
 .8ابن جوزی ،سبب(بیتا) ،تذکرة الخوا  ،قم ،منشورات الشریف الرضی.

 .4برقی ،محمدبن خالد(4827ق) ،المیاسن ،تهران ،دارالکت االسالمیه.

 .2جعفری ،جواد(4844ش) ،ادیل اضمر ،قم ،انتشارات مؤسسه آینده روشن.
 .6حر عاملی ،محمدبن حسن(4474ق) ،وسائل الشیته ،قم ،مؤسسِ آلالبیت

 .2حلی ،ابن ادری (4447ق) ،السرائر ،قم ،مؤسسِ النشر االسالمی ،دوم.
 .3حمیری ،عبداهلل(4448ق) ،فرب االسناد ،قم ،مؤسسِ آلالبیت

.

 .4صفار قمی ،محمدبن حسن(4474ق) ،بصائر العدرجات تعی تضعائل ال میمعد

آیِ اهلل مرعشی نجفی.

.

 ،قهم ،مکتبهِ

 .47صه ههفری ،زینله ههی ،اله ههویری(4833ش) ،تع ععاریخ در گع ععذر گع ععاه نقع ععد (نقه ههد مقاله ههه «از امامیه ههه ته هها
 .44طهرانی ،آقابزرگ(4473ق) ،الذریته الی تصانیف الشیتة ،قم ،اسماعیلیان.

 .45عصه ههفری ،ابوسه ههعید(4458ق) ،االصع ععمل السع ععته عشع ععر مع ععن االصع ععمل االولیع ععه ،بیجه هها ،مؤسسه ههِ
دارالحدیث ال قافیه.

 .48عیاشی ،محمدبن مسعود(4837ق) ،تفسیر التیاشی ،تهران ،المطبعِ العلمیِ.

 .44کلبههرگ ،اتههان(4824ش)« ،از امامیههه تهها ایناعشههریه» ،ترجمههه :محسههن الههویری ،تص ععلنامه
پژوهشی دانشگاه امام صادق

 ،شماره .5

 .42کلبهه ههرگ ،اتهه ههان(4842ش)« ،حهه ههدیث شهه ههیعه» ترجمه هههه و نقهه ههد :محمدحسهه ههین بهرامهه ههی،
زین السادات عربشاهی ،مجله ترویجی ادیل امزه ،شماره .45

 .46کلینی ،محمدبن یعقوب(4862ش) ،الکاتی ،تهران ،دارالکت االسالمیه.

 .42مجلسی ،محمدباقر(4474ق) ،بیاراالنوار ،بیروت ،داراالحیات التراث العربی.

 .43مدرس ههی طباطب ههایی ،سیدحس ههین(4836ش) ،مکت ععب در تراین ععد تکام ععل ،ته ههران ،انتش ههارات

ت امل تدر یجی عقاید شیعه از دیدگاه کلبرگ

ایناعشریه») ،قم ،خاکریز.
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داروین.

 .44نجاشی ،احمدبن علی( ،)4862رجال ،قم ،انتشارات اسالمی.

 .57نعمانی ،محمدبن ابراهیم(4842ق) ،الغیبه ،تهران ،نشر صدوق.

 .54الههویری ،محسههن(4824ش)« ،نقههد نظریهههای در پیههدایش شههیعه اینههی عشههری» ،تصععلنامه
پژوهشی دانشگاه امام صادق

 ،شماره .5

 .55تصلنامه انتاار موعود ،شماره  ،68زمستان .4842

 .58تصلنامه پژوه های مهدوی ،شماره  ،55پائیز .4846
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