
 
 
 

 

دگاهکلبرگیعهازدیدشیعقایجیتكاملتدر
 1نژاد سیدمصطفی بهشتی

 2سیدرضی موسوی گیالنی
 11/1/1411تاریخ پذیرش:   17/4/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
کلبرگ  کهه اعتقهاد دارد نظر ین معاصهریاز مستشهرق یکهیاتان  ه، سهاخته و پرداختهه ایناعشهری ه امامهانیهاسهت 

کهه مشهابه ین دیا مطرن نبوده است. یزین چیآن است و قبل از آن چن بت و پ  ازیان در زمان غیعیش دگاه 
کتههاب  یاریه بسههیههنظر  یجیه تکامههل تههدریاسههت، براسههاس فرضهه تشععیعاز مستشههرقان از جملههه هههان  هههالم در 

گرفته است.یمذه  ش عصهمت و  یهها یژگهیل مفههوم امهام، ویهاز قب یدیهدگاه، عقایهن دیبراساس ا عه شکل 
ن دسهت، بهه مهرور شههکل یهاز ا یمیبهت امههام دوازدههم و مفهاهیغ یدوازده امهام، دوران طهوالن علهم امهام، تعهداد

دگاه یههن دیههعه بههه شههدت بهها ایمتکلمههان شهه ه اسههت.یههان اولیعیل شههده و متفههاوت از اعتقههادات شههیههگرفتههه و تکم
 یخیر تهاریاز سه یاطالعه عه در قهرن دوم( )کهمیشه یرسد )در دسهترس نبهودن آیهار اعتقهاد می مخالفند و به نظر

غلهههب موجههه   یمبهههان یف( و وجهههود برخهههیو از ضهههعیث صهههحیهههاحاد یق در بازشناسهههیهههعه()عدم توفیکهههالم شههه
کلبههرگ دربههاره یتههوان در تعههاب مههی عه راید شههیههعقا یخیدگاه شههده اسههت. بههاور بههه تطههور تههاریههن دیهها یریههگ شههکل ر 
کههرد ویههغلههو ن یریههگ شههکل کههه در دوره ی مههیانیعیغههالت را شهه یز مشههاهده  ر و یههمههورد تحق یدبعهههههای  دانههد 
گرفته یتوجه کم گروه یاند در حال قرار  گهروهیهعه نبوده و بایش یها که غالت از  عه بهه یمنتسه  بهه شه یهها د از 

عه ید شهیهبهه عقا ین ربطهیهکردنهد و ا مهی ا نبوت آنهان را مطهرنیت ائمه یغالت از همان ابتدا الوه ند.یحساب آ
گر غالت واقعا  یعه نید شیسرچشمه غلو، عقان یت ندارد. بنابرای ، مهدویمانند عصمت، علم غ عه یش ست. ا

. داشهتند مهیکردنهد و از غلهو دسهت بر مهی د اطاعهتیرسه مهی کهه ائمهه دربهاره غلهو یفراوانههای  ید از نهیبودند با

                                                        
 پژوه سطو چهار مهدویت حوزه علمیه قم)نویسنده مسئول(. . دانش1

 (.s-razi2003@yahoo.comدانشیار دانشگاه ادیان و مذاه  قم، ایران). 2
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 ریتصهو یهها( را بهه نحهو ی)اخبهار عهیشه یگهرا ون( و نقهلی)اصهول گهرا ن دو مکته  عقهلیکلبرگ، اختالف نظر به
که م می عه، یرغم ا عهان بهه وجهود دو مکته  متفهاوت در شهیهکه عل یعه باشد. در حالیش یروند تکاملد یؤکند 
 .ستیعه نیمذه  ش یرش تکاملیپذ یبه معنا الزاما   مسئله نیا

کلیدی:  واژگان 
 .هید، تقیعقا یجیه، تکامل تدریه تا ایناعشریکلبرگ، امام

 مقدمه
کسههان یکههی گههذر زمههانید شههیههکههه بههه تکامههل عقا یاز  کلبههرگ مستشههرق  عه در  اعتقههاد دارد، اتههان 

ه( و یه تها ایناعشهریهل مقالهه)از امامیهآیهار او از قب یتهوان بها بررسه می ه راین نظریا باشد. می معروف
کهرد.یث شیمقاله)حد شناسهان اختصهاص نهدارد بلکهه در  ه بهه شهرقیهن نظریهالبتهه ا عه( برداشت 

گونههیههم ز یههن یگههریز افههراد دیههخاورشناسههان نان یههمطههرن شههده و در مای  هان افههراد مسههلمان هههم بههه 
گونیز نظریره نیمانند مادلونگ، اشتروتمان، هالم، وات و غ کردهای  هه را به   .اند مطرن 

کردایناعشههری ه تههایههه)امامیدر قههرن حاضههر دو نفههر، نظر  یگههریکلبههرگ و د یکههانههد ی هه( را مطههرن 
کتاب  یدحسن مدرسیس که هی. امکتب در ترایند تکاملدر  وجود نهدارد بهر  یچ شاهدینها معتقدند 
باشههد بلکههه بههرعک   ایناعشههری ،یبههت صهه ریش از غیخ خههودش، پههیعه در طههول تههاریکههه شهه نیهها

کههه اصههال شهه یشههواهد ههها و  یریههشههناخته و بههه دنبههال درگ نمههی عه امامههان خههودش رایوجههود دارد 
 اختالفات بوده است.

کههه شههناخته شههده نبهه یدر محافههل اسههالم ایناعشههری اتیههکلبههرگ معتقههد اسههت روا ود و بعههدها 
کههه بیههن احادیههبههت مواجههه شههدند از ایغ مسههئله ان بههایعیشهه مشهههور بههود،  سههنت اهل انیههشههتر میث 

کردند و موتور محرك خوب و آغهاز  یبهت صه ریان دوره غیهشهان شهد و در پا حرکهت یبرا یاستفاده 
کبریغ از  یرایات توانسهتند بسهیهن روایهرفتنهد و بها اسهتفاده از ایات را پذیهن روایهبه سرعت ا یبت 

کننهد زیهخودشهان را تثب ینهد و تئهوریخودشان جهذب نما یمردم را به سو بهت، یرا در زمهان غیهت 
گروهیل شده بود و هیتعداد ائمه تکم  انیهاش را در م ن نظم و نسق، ائمهیتوانست به ا ی نمیچ 

 (.2ش: 4824)کلبرگ، ه ارائه بدهدایناعشری
ان یعیه، شهیهبو عه آلیآمهدن خانهدان شه کهار یعه معتقهد اسهت بها رویث شیکلبرگ در مقاله حد

کنند. در ایب یات خود را با آزادیتوانستند نظر ه را یهبو شهاخص آلههای  شهتر چهرهین دوره، بیهان 
کهه اصهرار داشهتند ههر خبهر  یتراشه ثیاِن حهدیهدادند آنهها بها اخبار می لیان)مجتهدان( تشکیاصول
که شن یواحد ن دو یهن ایبه یریخالف بودند. درگاحکام است، م یبرا یده شده منبع مشروعیرا 
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 یروزیهههور شهههد و سهههرانجام در قهههرن هجهههدهم بههها پ شهههعله ه مجهههددا  یدر دوره صهههفو یمکتههه  فکهههر
ههای  از دوره بویهه آل عه، دورهیث شهیخ حدیتار یکلبرگ معتقد است برا رفت.یان پذیان پایاصول
ان و ی، اصههولیو مههذهب یاسههیب مسههاعد سیههها، بهها شههرا ن سههالیههت اسههت در خههالل ایههار بااهمیبسهه
گردآوریاخبار  انهد هعه اختصهاص دادیث شهیم حهدیکره عظیپ یده و سامان یان، توان خود را به 

 ش(.4842)کلبرگ، 
کلبرگ، مدرس کتاب  یعالوه بر   سد:ینو می مکتب در ترایند تکاملدر 

گهر مها بهه ین از ایقهیاسهت و بهه  امبریهث ایناعشهر از پین احادیا شهان صهادر شهده اسهت و ا
ث یهن احادیهعه متوجهه ایکهه شه نیهم قبهل از اینهیب مهی میخ بنگهریث بهه تهاریهن احادیااستناد 
کردنههد یههمتوجههه آن شههده بودنههد و در آغهاز، ع مان سههنت اهل شهود،  یعنههیه از آن سوتاسههتفاده 
کامل با شیکه طرفدار ع مان بودند و ضد یکسان ن دوازده نفهر بها یگفتند ا می عه داشتندیت 
که خلفایسه خل یعنی)دیآ می ده ما درست دریعق فهه ینهد چهون خلتگف مهی نیراشد یفه اول 

نهها را یز دوازده نفهر هسهتند( و ایتا عمربن عبهدالعز یفه امویچهارم را قبول نداشتند و نه خل
 دادند. می مانور یلیها خ یه علویژه علین موضوو به ویا یدانستند و رو می ائمه ایناعشر

کهه شهکهه ای  هث ایناعشر با سهابقین احادیا گشهته بهود  کهمیگفتهه شهد، باعهث   یلطفه عه بهه آن 
کههه ایههاید بیههش پدین تصههور بههرایههکنههد و ا ن یههه اسههت و آنههها ایههث سههاخته دسههت ع مانیههن احادیههد 
 توجه نداشت. ث اصال  ین احادیعه به این شیبنابرااند  هساختها  یه علویث را علیاحاد

 کلبرگ یشناس تیشخص
کولبرگ کودکی به  در تل 4448اسرائیلی متولد شناس  شناس و شیعه اسالم اتان  آویو است. در 

در دوره متوسهطه بهه  موسیقی و پیانو عالقه داشت و به مدرسه فنهون و موسهیقی نیویهورک رفهت.
منههد شهد. په  از اتمهام خهدمت سهربازی وارد دانشههگاه  هههای عربهی و انگلیسهی عالقه مطالعهه زبان

کارشناسهیبهه  4463و  4466های  عبری اورشهلیم شهد و در سهال کارشناسهی و  ارشهد  ترتیه  درجهه 
کسفورد رفهت و در  کرد. سپ  به ا درجهه دکتهری را از ایهن دانشهگاه  4424خود را با رتبه عالی اخذ 

کهه آن  کولبرگ جایگاه صحابه نهزد شهیعیان دوازده امهامی بهود  کرد. موضوو رساله دکترای  کس  
گهروه مطالعهات  4425نوشت. از  را تحت نظر ساموئل استرن و ریچارد والزر بهه عنهوان مهدرس در 

کهردن دوران دانشهیاری و  کهار شهد و په  از طهی  زبان عربهی دانشهگاه عبهری اورشهلیم مشه ول بهه 
های مطالعههاتی و درسههی او شههامل  بههه سههمت اسههتاد تمههامی منصههوب شههد. زمینههه 4444اسههتادی در 

وسههطی و بررسههی تفسههیر قههرآن، متههون عرفههانی، ادبیههات شههیعی قههدیم، شهههادت در اسههالم در قههرون 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ریاسههت مرکههز مطالعههات  4434تهها  4432های  نسههخ خطههی عربههی بههود. در ایههن مههدت و مههابین سههال
کلبههرگ در دانشههگاه_  آسههیایی های یههل،  آفریقههایی مکهه  شلوسههینگر بههر عهههده داشههت. همچنههین 

سسه مطالعات پیشرفته دانشگاه عبری اورشلیم به عنوان اسهتاد میهمهان حضهور ؤپریسنتون و م
کادمی ملی علوم اسرائیل 4448ت. او در سال داشته اس به  5772تا  5774آمد و از در به عضویت آ

کمیته دائمی علوم انسانی بنیاد علمی اروپا کادمی در   حاضر بود. نمایندگی از آ
کولبرگ تحقیقات و مقاالت زیادی در باب تاریخ فکری و عقیدتی فرق اسهالمی دارد امها عمهده 

هههای آغههازین بیشههتر دربههاره عرفههان و  هایش در سههال عه اسههت. نوشههتهتمرکههز او بههر روی مههذه  شههی
کم خصهوص در قهرون وسهطی امتهداد ه کم به سوی تهاریخ و عقایهد تشهییع به تصوف اسالمی بود و 

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

کهه از نقطهه نظهر  اخروی شهید و درجات آن و نیهز تفهاوت کشهته شهدن انتحهاری  میهان شههادت و 
 پردازد. شیعه محکوم است، می

کلبههرگ مههرتبب بهها شههیعه دوازده امههامی عبارتنههد از : تفسههیر اصههطالح  کههه ” رافضههی“سههایر مقههاالت 
کههار مههی یههد آن، أیمنین و دالیههل رد و تؤرود، تقیههه و حفههظ جههان مهه بههرای وهههن مسههلمانان شههیعه بههه 

و نسبت آن با ائمه شیعی، رجعت و حکمرانی صالحان بر زمین ” محدث“ح تعریف و تفسیر اصال
” ابوتراب“، تولی و تبری به عنوان یکی از ارکان فروو دین، بررسی ل ت در زمان قیام مهدی

یههابی تههاریخی امامههت و ائمههه  نسههبت بههه آن، ریشههه سههنت اهل  کنیههه امههام اول شههیعیان و دیههدگاه
، نظههرات فقهههی مختلههف سههنت اهل قههه شههیعه و تفههاوت آن بهها فقهههگانههه، مفهههوم جهههاد در ف دوازده

 شیعه پیرامون فرزند حاصل از روابب نامشروو، جایگاه سایر فرق اسالمی از دیدگاه شیعه.
کهولبرگ مقههاالت زیههادی بهها توجهه بههه احادیههث شهیعی ارائههه داده اسههت و از میههان  عهالوه بههر اینههها 

کتاب 477بیش از  اصلی مهورد اخهتالف میهان مسئله  مشهور حدیث، کت  با تمرکز بر روی بیست 
و جایگههاه امههام اول شههیعیان و صههحابه را مههورد  تسههنن و شههیعه در مههورد جانشههینی پیههامبر اهههل

 خصههوص سههیده بررسههی قههرار داده اسههت. در ایههن مقههاالت از روایههات راویههان حههدیث معتبههر شههیعه بهه
کتابخانه ابن ابن کار  کرده و حاصل   ست.طاووس ا طاووس استفاده 

کهه بسهیاری  87نامه بیش از  کلبرگ زندگی تن از علمای شیعه را به رشته تحریهر درآورده اسهت 
آمههده اسههت. همچنههین دو مقالههه را بههه  دانشععنامه ایععران)جلههد دوم( و المتععار  اسععالمی ةرئدااز آنههها در 

کتاب  تفسیر و قرائت قرآن از السهیاری احمد ابن محمد ” کتاب القراتات“نظر شیعی و با توجه به 
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از دیدگاه محققهان غربهی اختصهاص داده اسهت.  و یک مقاله به چگونگی مرگ پیامبر اسالم
کلبرگ به عربی، فارسی و ترکی برگردان شده است.  برخی از آیار 

کههز علمههی مختلفههی از جملههه انجمههن آموزشههی مطالعههات پیشههرفته  کنون در مرا کلبههرگ تهها اتههان 
کمیتهه مطالعهه عربهی  دانشگاه عبری اورشلیم و انجمن مطالعات پیشهرفته دانشهگاه پرینسهتون، 
کمیته آموزشهی م زوی عضهویت داشهته و نیهز چنهدین بهار _  سسهه بهنؤآموزش و پرورش اسرائیل و 

بهههه پهههاس  5773بهههه عنهههوان اسهههتاد نمونهههه دانشهههگاه انتخهههاب شهههده اسهههت. همچنهههین در سهههال 
 برنده جایزه روچیلد شد.  دستاوردهای علمی چندین ساله

 لهئن مسییتب
 سد:ینو می نیچن «هایناعشری ه تایاز امام»کلبرگ در مقاله
مهه یمطهرن شهد و در ن یج در قهرن نخسهت اسهالمیه دربهاره امامهت بهه تهدریعه امامیه شینظر
رسد تا حدود  نمی افت. به نظریف شده ین و تعریمع یهشام بن حکم، صورت یاز سو 5قرن

ه رخ داده یهن نظریهدر اای  هبهل مالحظهر قاییهازدهم، ت یهتها رحلهت امهام  یعنهیصد سال بعد 
که نکات 4مه قرن یباشد تنها در ن ن شهرن یهشهود بهه ا مهی ه افزودهین نظریعمده بر ا یاست 

ا قهائم یه یخود به نام و عنوان مههد یین آنها تا ظهور نهایکه دوازده امام وجود دارند و آخر
 م را در متهون ملهل و نحههلن سهند اعتقهاد بهه دوازده امهایتهر یمیقهد بهرد. مهی بهت بهه سهریدر غ
کتاب یتوان  می کتاب  ینوبخت ترق الشیتهافت.  در  یسعدبن عبداهلل قم المقاالت و الفرقو 
کتابیا که با پسر امام حسن عسکرین یها، سند روشن ن  تعداد امامان به دوازده  یامده 

کهه نههام ایههآ نمهیچ وجههه بریه بههه ههیهد امامیههان وصهف عقایههن از بیهمچنه ؛ده اسههتیرسه مههام د 
کهه یتصهر یه بهوده اسهت بلکهه بهه روشهنیدوازدهم در آن زمان مورد اتفاق امام و شهده اسهت 

کهه نبا ین نام رازیا ه( او را یهر از امامیهگر)غیك فرقهه دیهاز  یتنهها افهراد د فهاش شهود.یهاست 
 .اند محمد خوانده

کتههاب ؤم کههه در بههاب فضهها547، ی)صههفار قمهه بصععائرالدرجاتلههف  کتههاب خههود  ل ائمههه ئق( در 
ق( در 524)یا دوازده امههام  کههر نکههرده اسههت. برقههیههبههت یدربههاره غ ی یچ حههدیکههرده، ههه یردآورگهه

، میاسعندر  ین برقهیهمه یکنهد وله یده عهدد دوازده امهام را بررسهیهز، الزم ندیهخهود ن میاسعنکتاب 
که آن حضرت، عل می از حضرت خضر نقل ی یحد کنهد و  مهی را مالقات و امام حسن یکند 

، امام حسن و امام ی، تنها نام حضرت علحضرت خضر یکند ول می ش فاشیانام امامان را بر
ك از آنها )ائمه( را تا ین محدث افزوده است: او هر یکرده است. ا یرا با  کر نام معرف نیحس
کهه په  از امهام حسه یا تعهداد امامهانیهبرشهمرد امها نهام  یگهریپ  از د یکیآخر  نهد، یآ مهی نیرا 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

په  از  یا انهدکیهبهت صه را یش از غیهر دو پ بصائرالدرجاتو  میاسن کتاب مشخص نکرده است.
بهه  ن آیهار، احتمهاال  یهدر ا یعه دوازده امهامید خهاص شهیهانهد. مطهرن نبهودن عقا ف شدهیلأآغاز آن ت

کهه اعتقهاد بهه دوازده امهام تها آن زمهان هنهوز جهزت اصهول اعتقهادیا امهده یه درنیهامام ین معناسهت 
)م یم قمهیبن ابراه یر علیرا در تفسیع دگرگون شده باشد زیسر یلید خیبه هر حال اوضاو با بود.
اصمل در  ین دگرگونیا یان شده است. حد اعالیث خضر با  کر نام هر دوازده امام بیق( حد872
کههه تمههام اجههزا مههی ق( بههه چشههم854)ینههیکل کععاتی  را یعه دوازده امههامیه شههیههنظر یاصههل یخههورد 
 .(8: ش4824کلبرگ، افت)یتوان در آن  می

ن شههدن ائمههه در تعههداد خههاص را قبههول نداشههتند و یه معههیههان امامیعیکلبههرگ معتقههد اسههت شهه
که امامت تها روز ق ه یهش آمهد، امامیبهت پهیغ ی مسهئلهامهت ادامهه دارد. وقتهیبرعک  قائل بودند 

گهههنج پربههههاید ه یهههاز آن بهههه بعهههد اماماند  هشهههان بهههوده و بهههه آن توجهههه نداشهههت كیهههنزد ییدنهههد چهههه 
کمیگانه نوشتند و احاد ایبات امامت دوازده در ییها کتاب ل یهه در اوایهن نظریهاد شهد و ایهکهم ز ث 

کسههیه جهها افتههاد. اولههیههعه امامیان شههیههقههرن چهههارم در م کههرد و یشههبهه ا مسههئله نیههکههه در ا ین  جههاد 
کرد چون شه ید علوینوشت، ابوز االشهاده به نام یه امامیعل یکتاب  مسهئله عه بهایبود و در آن ادعا 
که تا آن زمان دوازده نفر بودند، روبرو شد، احادبت و یغ ث دوازده امهام را جعهل یهتعداد امامانش 

 کند. می نموده و االن هم دارد از آن استفاده
کلبههرگ را خههوب متوجههه شههویههکههه نظر آن یبههرا دا یههش پیخ بههرایتههار از یداتیههؤم میتههوان مههی م،یه 
 م:یکن می م. به عنوان م ال به چند مورد اشارهیکن

گهر واقعها  یجهاد شهد بنهابرایا در زمهان امهام سهجاد یعین انشهعاب شهیاول ن یهبهه ا ی یاحهاد ن ا
کسهه  ین امههام بعههدیبههن الحسهه ی، علههنینگفههت بعههد از امههام حسهه یشهههرت نقههل شههده بههود چههرا 

کس  د رفتند؟ی، امام است و سراغ ز، حضرت باقرنگفت بعد از امام سجاد یاست؟ چرا 
 یمههاریدر بسههتر ب یانههد. زراره وقتهه ث تمسههك نکههردهیههن احادیههبزرگههان اصههحاب ماننههد زراره بههه ا

کسهه یدند امههام بعههدیا رفههت از او پرسههیههاز دن بههود، امههام صههادق گفههت یچههه  دانههم و  نمههی اسههت؟ 
کندینه فرستاد تا تحقیپسرش را به مد  .ق 

کلمخود ائمه، مانند امام رضا کهه  نیهبا ااند  هث ایناعشر نکردیاشاره و استناد به احادای  ه، 
که واقفای  هدر دور امام رضا  یداتیهؤتهوان م مهی زیهن ی یاز بعهد حهد دادند. می ه، جوالنیبودند 

کلبرگ پینظر یبرا کردیه   ث درباره ایناعشر دو دسته هستند:یاحاد. دا 
کلهه ی یاحههاد .4 امبر دوازده نفههر یههران بعههد از پیهها امیهها خلفهها یههنههد ائمههه یفرما ی مههیکههه بههه صههورت 

 ؛آورند نمی هستند و اسم آنها را
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ائمهه  یکهی یکهیث اسهم یهن احادیهدر ااند  همعروف شد فهیکه به لوح و قلم و صح ی یاحاد .5
کههه در آن وظای  هفیصههح یآورده شههده اسههت نههزد هههر امههام فههه خههاص آن امههام نوشههته شههده یاسههت 

 .است
که قبل از غیش ییدر مجامع روا دوران  ی، حتهیبرق میاسنا ی بصائرالدرجاتبت بوده م ل یعه 

کته ، عبهادبن  یکهیشهود البتهه در  نمهی دهیهث دین احادیاز ا یبت، ایریغ بهه  یعقهوب عصهفریاز 
کرده است.ین احادیبه اای  هگون  ث اشاره 

ث ههم از نظههر یهن احادیههم اینهیب مهی م،یئههآ مهی   زمهان جلهویههبهه ترت یکههه وقته نیهگهر ایله دئمسه
کمیفیک سهت عهدد اسهت در یث بیهن احادیهتعهداد ا کعاتیدر  شهوند مه ال   مهی ادیهت زیهت و هم از نظهر 

کل ینعمان غیبت گرد  ث چگونهه و چهرا در طهول یهن احادیهحهال ا شهود. مهی شهتریبهوده، ب ینهیکه شها
کتههاب مههی ادیههن طههور زیخ همههیتههار شههود و  مههی ن باعههث سههوتظنیههنبههود؟ ا یقبلهه یههها شههود؟ چههرا در 

 .کند می تیث در طول زمان را تقوین احادیاز ا یاحتمال جعل برخ
که نقل چن یث، افرادین احادیان ایان راویکه در م نیگر اینکته د از  ی ین احهادیوجود دارند 
ث را یهن احادیهنهها ایشهود ا مهی ایآ شه.ید است م ل عمربن الخطاب، عبداهلل بن عمر، عایآنان بع

کههرده باشههند ولهه صههفری و همکههاران، اورند؟)یمههان نیههها نرونههد و بههه آنههها ا سههراغ مصههداق ینقههل 
 (424ش: 4833

ی هینظر اثبات  هاثناعشر
 یعه بهرایپهردازان شه هیهن نظریسهد: اولهینو مهی نیه( چنهایناعشهری ه تهایهکلبرگ در مقالهه )از امام

 اند: بهره برده یوه اصلیش 4ه دوازده امام از یایبات اعتبار نظر
کهار رفتهه اسهت. بهه  یاشارات و فقراته استناد به آیات قرآن: .1 کهه در آن عهدد دوازده بهه  از قهرآن 

گفته می عنوان  86  آیهه  م(282ق/442 م یها285ق /  444  )متهوفیشهود امهام محمهدباقر م ال 
نهاظر بهر دوازده امهام دانسهته « هها نهزد خداونهد دوازده اسهت تعداد ماه»فرماید  کهه می  را  سهوره تهوبه

م( اظههار داشهته 262ق/ 443  )متهوفیکهه امهام جعفهر صهادق  شهود می  گههفته  است. نههیز چههنین
 :است

و شهههه  از دوازده سههههاعت تههههشکیل شهههده اسهههت و روز نیهههز چنهههین اسهههت، سهههال از دوازده مهههاه 
یکی از دوازده ساعت  اسهت و نهیز تعداد نقبا، علی  تشکیل شده است. تعداد ائمه دوازده

 .(6ش: 4824کلبرگ، است)
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ژپو
هش مهدیاه

وی

دسهته  تهوان بهه دو احههادیث شههیعی مربهو  بهه ایهن موضهوو را می :استناد به احادیث  شثی ی. 2
کرد:  تقسیم 

که بهراساس آن در  اسهنادی وجهود داشهته اسهت  ههمان زمان حیهات پیهامبر  یکی احادی ی 
که جابربن عبهداهلل   لوحی  که در آن نام ائمه به تفصیل بیان شهده اسهت. یکی از این اسناد، بوده 

کههههرد. دیگهههری طومهههار یههها صهههحیفه منهههزل فاطمهههه  در  صهههحابی کهههه از سههه رؤیههههت  وی ای بهههوده 
گفتههه مهههی بههه علههی پیههامبر مهههر   بهها  داشههت و هههر قسههمت  شود دوازده قهههسمت داده شههده و 

گانههه کههه نخسههتین  بههه علههی ای ممهههور شهده بههود. پیههامبر مخصهوص و جدا توصههیه فرمهود 
کهند و ههمین کار را دیگر ائمه   قسمت این طومار یا صحیفه را بگشاید و براساس مطال  آن عمل 

 های بعدی صحیفه انجام دهند. قسمت به ترتی  درباره
کههه در آن پیههامبر دربهرمهههی  را  احهههادی ی  دومههین دسهههته از احهههادیث شههیعی،  از دوازده  گیرد 

کهههه پههه  از او خههههواهند آمههههد سهههخن  اسهههت. بسهههیاری از ایهههن روایهههات بهههه نحهههوی   گفتهههه  امهههامی 
گهردآوری شهده اسهت. بیاراالنوار الوصول در سهل ههای حهدیث غهدیر خههم،  نقهل  برخهی در مجلسی 
اشهاره  و نهَهه نفهر دیگهر از  ریهه حسهین و حسهین ، حسهنبهه امههامت عههلی پیامبر

مههههانند الراشههههدون المهتهههدون، مخاطبهههان   مختلهههف  ههههای دوازده امهههام بههها عبهههارت  کهههرده اسهههت. از
یون( و االوصهیات یهاد شهده است)  .(2همان: فرشتگان)المحدپی

کهه  :سنت اهلاستناد به روایثات . 3 به دالیل آشهکار جهدلی برای علمای شیعی بسیار مههم بهود 
کههنند.  سهنت اهل نظریه خهود دربهاره دوازده امهام را بها نههقل قههول از منهابع و مطاله   بتوانند تأییهد 

کههه بهه موجه  کهه در ایههن زمههینه وجهود دارد، حهدی ی اسهت  اعهالم  پیهامبر  آن  حهدیث خاصی 
کهه ههمگی از قریش خواهنهد بهود. پ  از مر»دارد:  می گ من، دوازده خلیفه )یا امیر( خواهند آمد 

کههههه در مههههنابع مههههتعددی  کههههر شههههده اسهههت معمهههوال   عههههنوان حهههدی ی از جهههابربن   بههههه  ایهههن حهههدیث 
گرچههه همهین حههدیث از قههول عبههداهلل م( نقههل می636ق/66سهمرة)متوفی  بن عمر)متههوفی  شههود؛ 

از ایهن حهدیث و احههادیث مههشابه را بههه   هیزن  م( و دیهگر صهحابه648ق/ 28 نقهل شهده اسهت. الخهزپ
کهههه بههه طرفههداری از آل علههی نهههقل از صهههحابه انههد ماننههد سههلمان فارسههی، جههابربن  معروف ای 
کسهانی ماننهد   حدیث  همین  کند، اما در عین حال می  نقل  یمان  بن عبداهلل و حذیفِ  را به نقهل از 

کههه محههدیان شههیعی بههه آنههها عنههوان متصههلبان در ضههدیت بههاعمههر، ع مههان، ابههوهریره و عهه   آل  هایشه 
کهرده اسهت. نتیجهه نگهاه می علی م)از 47ق / 4قهرن   شهیعی  گیری نویسهندگان کننهد، نیهز نقهل 

 پیهامبر  قههدرت  مهستقیم  این حدیث( روشن است. قدرت و اعتبار هر دوازده امام از نمایندگی
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کهه )در ایهن ناشی می توانسهته  نمی شهود، پیهامبر خلفها صهحبت می  حهدیث( از شود. هنگامی 
تههها زمهههان  علههی  زمههان  اسههت بههه مطلههق حکمرانههان)ملوک( نظههر داشههته باشههد، زیههرا تعههداد آنههها از

کتاب نظهر « امامهان»بایهد بهه همهان پیامبر  لذا  ها بیشتر از دوازده بوده است، نویسندگان این 
که خلفای بر  .(3همان: اند) حق او در زمین داشته باشد 

کتثام مثث دس و روایثثثات ینودیثان  اسثتناد. 4 مقههدس و   کتهاب  از  تکیهه بهر فقههرات یهها اشههاراتی :بثه 
کههه از جانهه  برخههی از روایههات یهودیههان و مسههیحیان، بههه رغههم مخالفههت   اظهههار  مسههلمانان  هههایی 

  افت. فههعالیتای در آیهار مسهلمانان تجلهی یهه های نخست به طور برجسهته شد، در همان دوره می
از   بخشهی  اعتبهار  از عههدین بهرای ایبهات _ جعلهی یها حقیقهی_  ههای قههول برای یافتن نههقل  شیعیان

گههروه کمتههر از دیگههر  قاعههده مسههتثنا نبههود. بههه   ایههن  ههها نبههود و نظریههه دوازده امههام نیههز از عقایههد خههود 
کند. او عبهارتی   از  خواهد با تکیه بر سهفر اول)پیهدایش( عنوان م ال، نعمانی می این نظریه دفاو 

جهان، مطهرن می  از  بهن سهلیمان، یهک دانشهمند یههودی  را به نقل از حسهن سهازد حهاکی از  مهردم ارپ
یهک وا ه عههبری و  شده و این وا ه ظهاهرا   می  خوانده  هم  «ماد»که اسماعیل]اشموئیل[ به نام  این

وقتهی  ن وا ه شکل عبری نام پیامبر اسهت.ای  و بنابراین  باشد بهه معنای سهتوده شده)محمد( می
که اشهموئیل و محمد در نهام بها یکهدیگر مشهترک هسهتند، همهین قیهاس بهه   شد  این مبنا پذیرفته
بن سهلیمان نهام دوازده پسهر  یابهد. حسهن و سالله پیامبر نیز تعمهیم می  اشهموئیل  آسانی بهه پسهران

که این  شمرد وتوضیو می برمی  را  اشموئیل امام نیز اشهاره دارنهد. وقتهی   دوازده  نهام   ها بهه نامدهد 
کجا)بههه اصهههطالح درکهههدام سهههوره( آمههده او )بههه شههود ایههن نههام می  پرسههیده  از او م لههی   غلههب(  ههها در 

ل سلیمان[ یعنی   نیهز  تهر مهتن را کنهد و بهه عنهوان شههاهد قهوی می   کهر  سلیمان را  ام ال  سلیمان ]می ی
 نماید: بیان می

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

 .(42/57برخواهم انگیخت)پیدایش:

ارائهه   تفسهیر  کننهد و از تأییهد می  را  قهول ایهن نقهل  اعتبهار  دیگهری  یههودی دیگهر یکهی په  از  سه
 نمایند. بن سلیمان حمایت می شده از سوی حسن

کمههی از یهودیههان می  کههه  در جهههایی دیگههر ادعهها شههده اسههت ه  کههه عههدپ   در  پیههامبر اسههالم  نههام  داننههد 
کنند. نمی  ها نیز آمده، اما همان  تورات  توانند آشکارا این امر را اعالم 

  دوازده امام بهه زمهان علهی  مهسئله  ربو  به اشتراک عقیده یهودیان بهاهای م دیگر داستان
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ژپو
هش مهدیاه

وی

هههایی مشههکل، معلومههات  بهها طههرن پرسههش  یهههودی  حکایههت شههاخص، فههردی  یههک  و در  گههردد برمی
چههند رهههبر  از پیهامبر  په   کهه:  الؤپاسخ به ایهن سه نهد. در را در معرض سنجش می علی

نمایههد. فههرد  در پاسههخ دوازده امههام را  کههر می علههی  آمههد؟  هنههدخوا  َهههدی(  )امههام  هههدایت یافتههه
که این پاسخ درست است و مشتاقانه اسالم مهی یهودی تصریو می آورد. در داسهتانی مشهابه  کند 
کهه بهه خهب داوود نگاشهته شده)مسهطور بههه  نشههان می کههتابی بهه علهی  یهک فهرد یهههودی دههد 

 .ده بودخب داوود( و در آن نام دوازده امام  کر ش
کههینو مهی نیآورد چنه مهی عه رایه شهیهکهه ادلهه ایبهات نظر نیهکلبرگ بعهد از ا   شهیعه  سهد: منهابعی 
هههای دراز پیهههش از غهههیبت صهه را وجههود  مههدت  را بههرآن اسههتوار سههاخت،  خههود  عقایههد  دوازده امههامی

شهد، و  ساز میعشهریه هههم نوظههور اینهی  دیههنی  بایست بها عهقیده می داشته است. این مهنابع صهرفا  
یهک م هال آشهکار در ایههن  _ مواد و مطال  موجود انجام شهد  از  رهگذر تفسیری نو  از  عمدتا    کار  این

  فقهههای  ههههرحال،  بهههه _ باشد بهههه دوازده خهههلیفه مهههی  مربههو   حههدیث  عشههریه از زمهههینه، تفسههیر اینههی
ی عقایههد خههود چنههدان خشههنود ها کههه از چنههین دیههدگاهی نسههبت بههه ریشههه  امهههامی  دوازده  شههیعه

کهه اعتقهادات اینهی   نبودند با مطرن ساختن پیشینه نهظریه خهود، در پهی ایههبات ایهن امهر برآمدنهد 
عههههشریه قههههبال  و پیههههش از دوره حهیرت)ایههههن اصههههطالح بهههرای اشهههاره بهههه زمهههان پههه  از غیبهههت امهههام 

کهار مهی بابویهه  م هال، ابهن  عنهوان  بهه رود( از سهوی امامیهه پرداختهه و ارائهه شهده بهود. دوازدهم به 
کههه بههه قلههم پیههروان امههام جعفههر  کههه احادیههث شههیعه دوازده امههامی در اصهههول اربعمائههه  معتقههد اسههت 

ه نگاشته شده، آمده است. همچنهین صادق بها مطهرن سهاختن ایهن نکتهه   نعمهانی  و دیگر ائمپ
کتههاب سهههلیم کههه بسههیاری از  _ اسههتبن قهههی  آمههده  کههه احادیههث مربههو  بههه دوازده امههام قههبال  در 

آرزو _  داننههد بهن قههی  هاللهی امیهری می یعنههی سهلیم علهی  را تهألیف یکههی از پیهروان  آن  شهیعیان
کهه نقطهه پایهانی بهر تمهامی مناقشههات نههاده شهود و می   تمهامی تههردیدها دربههاره اعتبهار نظریههه کنهد 

 دوازده امامی زدوده شود.  شیعه
کهه نهام دوازده طور  که چنین ادعاهایی به  حالی در تقریبی درست است، باید به خاطر داشهت 

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

کهههه پههه  از کهههه آخهههرین آنهههها قهههائم اسهههت.  ،پیهههامبر  ایههههن مضهههمون  هههههفت امهههام خواههههد بهههود 
کتاب سلیم طور یکسان بین شیعیان  اعتبار آن به و صحت و  بن قی  تردیدهایی جدی در مورد 

کتهاب در دوره براین، احتمال افزوده شدن مهطالبی بههر  دارد. عالوه  وجود  و غیرشیعیان ههای  ایهن 
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ر نمی کهههامال  منتفهههی باشهههد. نمو متهههأخپ کهههه بهههه   افزایشهههی،  نهههه روشهههن چنهههین توانهههد  اشهههعاری اسهههت 
گردیهده   شده  داده  م( نسبت234ق/28سیدحمیری)متوفی  است و در آن نام دوازده امهام بیهان 

گرچه دالیهل مهسئله غیبت دوازدههمین امام در مقطعی معین از تاریخ شیعه، ممکهن اسهت   است. 
 .(42همان: درستی شناخته نشود)ه هرگز ب

 لبرگه کینقد نظر
کلبهرگ در مقهاالت مختلهف بهرا یبا توجه به مطالب د یهعقا یجیه تکامهل تهدریهایبهات نظر یکه 

 :باشد می ه واردین نظریبه ا ییرسد نقدها می عه آورده است، به نظریش
کلبرگ بر اصین دلیتر مهم .4 ه، دسهت یهامام یشهه دوازده امهام در نظهام فکهریل نبودن اندیل 
 یبا مطالعهه متهون است. یعشر یعه اینیه شینه در منابع اولین زمیا در ی یشان به احادیافتن این

 جههین نتیه، بهه ایگر از اواخر قرن سوم هجریز چند متن دیلف مقاله بوده و نؤکه مورد مراجعه م
کامههل نیرسهه مههی کلبههرگ  کههه تتبههع  کتههاب مههورد ادعههایم  کههه در  ن یچنهه بصععائرالدرجاتش یسههت. چههرا 

کرده است: )ه کهه بها  یا دوازده امهام  کهر نکهرده اسهت( در حهالیهبت یاره غدرب ی یچ حدیقضاوت 
کتاب به ا ات بعهد از یو اوصه یث دربهاره مههدیم: حهداقل سهه حهدیخهور مهی ث بهریهن احادیهمطالعه 

ث درباره خروج ی( دو حد425همان: ث درباره قائم)ی( هشت حد27ق: 4474صفار قمی، امبر)یپ
کهههه ماننهههد داود حکم)قضهههاوت( خواههههد یهههدن دنیان رسهههیهههت، قبهههل از بهههه پایهههب از اههههل یمهههرد ا 
که طبهق آن ، دوازده عهالم در جههان وجهود دارد و هریك حدی( 523همان: کرد) ك از امامهان یهث 

کهه در همهینند و آخریگز ی میاز آنها سکن یکیروند در  می ایکه از دن ن ین آنها)امامان( قهائم اسهت 
کهه مها در آن زنهدگ ث ضهمن داللهت بهر تعهداد ین حهدیها (474همهان: م خواههد بود)یکنه ی مهیعالم 

کتههاب بههه صههراحت و یههگههر در اید ی یز اشههاره دارد. حههدیههن آنههها نیامامههان، بههه قههائم بههودن آخههر ن 
کهه دوازده امهام از آل مهی نقهل زراره از امهام بهاقر کنهد: مهی انیهتعداد ائمه را ب یروشن محمهد  کنهد 
کلهم محدث یمحدث هستند)االین یتمام  .(857همان: ()عشر االئمه من آل محمد 
گزیههه، شههانزده اصههل از اصههول اربعمائههه و نیعشههر ین مههتن بازمانههده از اینههیتههر یمیقههد از ای  هدیههز 

کههه ابههن ادر یجههامع بزنطهه گز243 ی)متههوفی  حلیههاسههت  کتههاب یاز بای  هدیههق( بههه همههراه  سههت 
کتههاب معههروف خههود یههگههر، در پاید گنجانههده اسههت. از احاد السععرائران  ث یههتحههت عنههوان )النههوادر( 
کلبههرگ بههه عنههوان شههاهدیههوجههود در ام ز یههنبههودن اعتقههاد بههه دوازده امههام و ن یبههر قطعهه ین اصههل، 

کهرده اسهت. یمعلوم نبودن نام آنها تنها به دو حد د عبهاد یدر اصهل ابوسهع ی یحهد یکهیث استناد 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کهههه پههه  از پیهههازده نقیهههدربهههاره  یالعصهههفور  یگهههری( و د47ق: 4458عصهههفری، ند)یآ مهههی امبریههه  
کتههاب م ی یحههد کههه بعههد از پیههبههه ا یالحضههرم یحمههدبن الم نههدر  امبر هفههت امههام یههن مضههمون 

ن یاز فرزنهدان حسه یازده مههدیهن آنها)قهائم( اسهت و بعهد از او یمفترض الطاعه وجود دارد و آخهر
 .(65ق: 4447ابن ادری  حلی، خواهد آمد)
کتاب یهمچن گهر ید یز بهه عنهوان شهاهدیهق( ن524 ی)متهوفیاحمدبن محمد برق المیاسنن 

گرفته است.م کلبرگ قرار   ورد استناد 
گفتههه میهها کتههاب ؤن  کههه در  ن آنههها را یبههت دوازدهمههیتعههداد ائمههه و غ ی یچ حههدیههه میاسععنلههف 

کتهاب، حهداقل هشهت حهدیهمختلهف ا یهها کنهد، درسهت اسهت. البتهه در بخهش نمهی روشن ث ین 
کهه442ق: 4827برقهی، لت انتظار وجود دارد)یدرباره قائم و فض م یرمسهتقیغتوانهد بهه طهور  مهی ( 

خواههد  مهی گر عمربن مسلم، از امهام صهادقید ی یه باشد. درحدیعشر یه اینیدکننده نظرییأت
، حسههن، یدر پاسههخ، تنههها نههام علهه الحههق مههن آل محمههد( را نههام ببههرد و امههام صههادق ِکه)ائمهه
 یجریان مجمل)هذا االمر یبرد و سپ  با ب می را ین و محمدبن علیبن الحس ین، علیحس

ک همان: زنهد) مهی از اعتهراف بهه امامهت خهود سهر بهاز یو حته یالولنها( از ادامهه اسهام یجریما خخرنا 
533). 

کتاب د یالبته برق  ِتها امهام حجه یو سهپ  عله امبریهاصهحاب پ رجال  رفیگر خود یدر 
کتهاب بهه روشهنیهکرده است ا یرا نام برده و معرف بن الحسن داللهت بهر اعتقهاد بهه دوازده  ین 
 امام دارد.

کههه بیههاورده انههد، بههه علههت ایههرا ن یاتیههن روایکههه محههدیان قههرن سههوم، چنهه نیهها شههتر ین اسههت 
کتهههاب یآن دوران در دسهههت نهای  نوشهههته از  یمحمهههدبن فهههرَ رخجههه مسعععائلسهههت بهههه طهههور م هههال 

کاظم، امهام جهواد، و امهام ههاد ات یهسهت امها از رواینهك در دسهترس نیا یاصحاب بزرگ امام 
کتهه  اربعههه کتههاب ویههمتههوان فه مههی موجههود در  کههه در  ، نههام تمههام امامههان  کههر شههده بههود و در ید 

: ی(، محمهدبن الفهرَ الرخجه467، ح852، 4ق: ج4448ابن بابویهه، شد) می   نماز خواندهیتعق
کتاب مسائل) یالحسن موس یعن اب یرو  .(4744، ش824ش: 4862نجاشی، له 

کهؤم ین برخالف ادعایبنابرا  سد:ینو می لف 
کتابیعیان شیعتقاد به دوازدهم در ماز ا یدر قرن سوم ایر کهه  یها ان نبوده،  برجها مانهده 

کمهه  ن سههخن را یابههتیههخههالف ا یعه در آن دوران اسههت، بههه روشههنیفههات شههیلأاز ت یدرصههد 
که احاد می کهه بهر ایاز محهدیان قهرن سهوم شه یث فراوانهیکند. چرا  ده یهن عقیهعه وجهود دارد 

 .کند می داللت
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گانه  ث مربو  به امامان دوازدهیاز اواخر قرن سوم احاد یعیمانده شیپ  هرچند در متون باق
گسهتردگیبت آخریو غ ن یهسهت امها ایو انسهجام متهون قهرن چههارم و پهنجم ن ی، روشهنین آنها بهه 

مانهده و یتعهداد ائمهه در اصهول باق را اوال  یهمسکوت هم نمانده اسهت ز ن متون مطلقا  یموضوو در ا
کههرات مههورد یغ یحیقههائم و بههه طههور تلههو مسههئله ا  یههو...  کههر شههده و یان بصععائرالدرجاتدر  بههت او بههه 
گرفته است.یکأت  د قرار 

که قسمت عمده منابع شیاز نظر نبا اول و دوم معهروف بهه  یقرن سهوم و حته یعید دور داشت 
کل یده است و افرادیاصول اربعمائه به دست ما نرس کتاب خهود را بهه 854 ی)متوفینیمانند  ق( 

کههه دیههاسههتناد ا کههردهیلأار آنههها بههوده، تههیههر اختن اصههول  کتههابیهمچنهه انههد. ف  دربههاره  ییههها ن نههام 
( 24ق: 4473آقهابزرگ تهرانهی، )الذریتعهماننهد  ییهها افته در قرن سهوم در فهرسهتیف یلأبت تیغ

کنون در اخت می به چشم که ا  .ستیار ما نیخورد 
کتهاب یو صهفار قمه یمانند برق یکه افراد نیپ  به صرف ا بهاره  نیهدر ا ی یخهود حهد یهها در 

کههه ا نمههی سههت،ین هههم نیکههه چنههانههد  هاوردین کههرد  د یههد در زمههان آنههها جههزت عقایههن عقایههتههوان حکههم 
بهه  کیهار نزدین دو تهن در منهابع بسهیاز همه کهه مه ال   یادیهات زیهعه نبوده، بلکه بهه اسهتناد روایش

ه بههر یههبهها تک یکععاتعه ماننههد یکههه منههابع قههرن چهههارم شهه نیههز بهها اسههتناد بههه ایههعهههد آنههها درَ شههده و ن
کهه امهروزه در دسهت مها ن یها و اصول کتاب کهه در  یتهوان احتمهال قهو مهی سهت،ینگاشته شده  داد 
کهه چهرا بهه  ی مهیال بهاقؤن سهیه بوده و تنها اید جزت اعتقادات امامین عقایز ایان نیراو عصر مانهد 

 .میابی نمی هیخر، در منابع اولأمنابع مت یو روشن یگستردگ
کتاب که مطالعه اجمالین نکته مهم بایبه ا بصائرو  المیاسنمانند  ییها درباره  کرد   ید توجه 

کههه مبههاح  مههی ن ابههواب نشههانیعنههاو کههه بههه ائمههه مربههو  اسههت، شههامل صههفات و  یدهههد  کتههاب  از 
ان تعهداد و نهام ائمهه یهك آنهها و بهه اصهطالح در مقهام بیهکایآنهاست نه احهوال  یعموم یها یژگیو
گههردآای  یهههسههت لههذا داعین ن موضههوو وجههود نداشههته اسههت بههرخالف یههث مربههو  بههه ایههاحاد یوربههر 

کههه مشخصهها   یههها کتههاب گههردآوریههبههه ا دوره بعههد  گههر در منههابع ید یاز سههو شههده اسههت. ین منظههور 
کههه در آنههها مهه ال   یادیههز ث نسههبتا  یههخر هههم احادأمتهه   و دوازدهههم ئههنههام امههام غا در دسههت اسههت 

شهان یا یت مهورد ادعهاید و عدم قطعین تردیتوان ا می لفؤم یا به استناد مبنایمشخص نشده 
 .(4ش: 4824الویری، داد) یز تسریبعد نهای  را به دوره

گزارهیههکلبههرگ اعتبههار و حج .5 گزاره یخیتههارهههای  ت   مکتههوب، محههدودهههای  را تنههها و تنههها بههه 
کتاب یتین بار رواینخست یوقت یعنیداند.  می ك جمله، زمان و مقطهع ید، زمان نگارش یآ می در 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

گههزاره حسههابز را در یههن درسههت نباشههد زیههرسههد ا مههی کههه بههه نظههر یشههود در حههال مههی مههان صههدور آن 
کهامال  یحهد یوه نقهل شهفاهین اسهالم، شهینخسهتهای  سده گهر از  ث  متعهارف و شهناخته شهده بهود. ا
که سلسله راو ی ینقل حدهای  وهینظر ش  ییث معتمدند و به جعل و دروغگهویان حدیایبات شد 
که به راستیریذپ می ستندیمتهم ن ن ینخسهت یتهیاز امامان نقل فرموده اسهت هرچنهد روا یکی یم 

گهر راو انش یقهه باشهند در دوران قبهل از آن ههم اعتبهار و یهبار در قرن چهارم مکتوب شهده باشهد و ا
 م.یده می تیث را به دوران قبل سراین حدیت دارند و در واقع، وجود ایحج
انهد. بهه عنهوان  ث ایناعشر تمسك نکهردهیه به احادکلبرگ معتقد است بزرگان اصحاب ائم .8

چهه  یدند امهام بعهدیا رفهت از او پرسهیهاز دن بود، امام صهادق یماریدر بستر ب یم ال زراره وقت
گفت یکس کندینه فرستاد تا تحقیدانم و پسرش را به مد نمی است؟   .ق 

 د:یفرما می خ صدوقین اشکال شیدر پاسخ به ا
د را یهدانسهته اسهت و فقهب پسهرش عب مهی و امامتش را بن جعفر یان موسیزراره جر حتما  

که اجازه دارد آنچه از امامت ایفرستاد تا از آن حضرت ب کنهد و  می شانیاموزد  ا یهداند، اظهار 
کتمان امامت او به تقیبا ن و شهناختش ین سخن با دانش زراره بن اعیا د.یه رفتار نماید در 

 .(22 ق:4842ابن بابویه، تر است) مناس 

کالم خو یگاه برا خ صدوق آنیش  د:یفرما می و نقلیبا سند صح یتیش روایایبات 
ا حهق یهاز حهال زراره بهه مهن خبهر ده، آ فرزند رسول خهدا یا د:یپرس از امام رضا یراو

کردم: پ  چرا پسرش عب یشناخت؟ و او فرمود: آر می پدرت را د را فرستاد تا بهاخبر یعرض 
که امام صادق ان پهدرم و یهخهود قهرار داده اسهت؟ فرمهود زراره جر یرا وصه یکسچه  شود 

کهه آ می ن پدرم را درباره اوییتع او  یا بهرایهدانست و فقب پسرش را فرستاد تها از پهدرم بپرسهد 
کنهار بگهذارد؟ و چهون پسهرش  یه را برایز است تقیجا اظهار امر امامتش و نهص پهدرش بهر او 
کهرد و از او خواسهتند تها عقیهد دسههتور  ید و او دوسهت نداشهت بهیهرا دربههاره پهدرم بگواش  دهیهر 

گفههت خههدایههبگو ین مههورد سههخنیههامههام در ا ا امههام مههن از فرزنههدان ید، لههذا قههرآن را برداشههت و 
که ا یکس جعفربن محمد کرده است)یاست   .(22، 4همان: جن قرآن امامت او را ایبات 

کلبههرگ دربههاره شههکل یاز اشههکاالت یکههی .4  ه واردیههامام یه از سههواعشههریاین هیههنظر یریههگ کههه بههه 
کلبرگ تشه می که  رامهون آن توجهه یب پیکهرده و بهه فضها و محه یع را در خهالت بررسهیباشد آن است 

گر ما سند که بگوینداشت ینکرده است. ا از اخبهار ای  همکتهوم نگهاه داشهتن پهار یبراای  هد ارادیم 
م چهرا یپرسه مهی و ما همشان درست است ین نبوده، حرف ایدر دوران نخست یعیش یها تیو روا
کامل ب یها ان از آغاز همه حرفیعیش  کهه ییانهد؟ امها در جها ان نکهردهیهخود را به صورت آشکار و 
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گروهیدان می ن یهگهاه ا زهها مکتهوم بمانهد آنیچ یگران، اصرار دارنهد برخهیچه خودشان و چه د یم 
اخبار بهوده  یداشتن برخم در زمان ائمه، اصرار بر مکتوم یست. ما اعتقاد دارین یشدن ال طرنؤس

گر در تحق کنار بگذاریائمه، تق یق زندگیاست. ا کهج م، واقعها  یه را  در فههم  یادیهزههای  یرو دچهار 
 .(447ش: 4833صفری و همکاران، م شد)یآن خواه

 ز بهه آن سهفارشیهان خهود را نیعیبنهد بودنهد، شهیه پایهت تقیکه خود بر رعا نیامامان عالوه بر ا 
از  یری( در واقع آنان به خهاطر جلهوگ467ق: 4474حر عاملی، )«ه لهیلمن ال تقمان یال ا»کردند می

 یخواستند بهه شهکل واضهو ، علنه نمی توانستند و نمی عهیکره شیدستگاه خالفت بر پهای  ضربه
ی مختلههف بههر اصههل امامههت پهها یههها آنههها همههواره و بههه شههکل بپردازنههد. یو آشههکار بههه رو شههنگر

تهر مربهو  بهه آن ماننهد  تهر و حسهاس یشهئون جزئه یدادند وله می توجهفشردند و مردم را به آن  می
کهه در آنهها  ین مسهائلیتهر تعهداد امامهان، از جملهه مههم یو حته ین امام بعهدیینام امامان، تع بهود 

ه وجهود داشهت. بهها  نههین زمیهدر ا ین خهاطر، همهواره ابهامهاتیشد و بهه همه می هیت تقیرعا حتما  
 یشهناختن امهام بعهد یکهه دسهتگاه خالفهت در په ییجا امامان، از آنك از یژه پ  از رحلت هر یو

 یاریقهرائن بسه شهد. مهی شهتریاز آن ب یدها و اختالفات ناشهیژه تردیو ه و بهیامام یکار یبود، مخف
کتهاب  یبه عنهوان م هال برقه کند. می دییأه را تیامام ین ادعایا کهه  المیاسعندر  کهرده اسهت  نقهل 

تا امهام  نیمنؤرالمیپرسد، آن حضرت از ام می نام ائمه را ادقعمربن مسلم از امام ص یوقت
که درباره جانشه می را نام باقر و  ن امهام بهاقریبرد و پ  از آن در برابر پرسش عمربن مسلم 

 یکنهد، امهام ههر بهار بها پاسهخ مهی الؤن او باشد تا چهار بار سیجانش که امام صادق نیاحتمال ا
ق: 4827برقی، زنهد) مهی و در امامهت خهود سهر بهازیاحتمال، از تصرن یسر بسته ضمن رد نکردن ا

کهه وقتهیهن سعناداال فرب( در 533 شهود،  مهی الؤن او سهیدربهاره جانشه از امهام رضها یز آمهده اسهت 
که)هذا الذیامام با ا کنهد و  مهی روشهن ابها ی  ههذا وقتهه( از دادن پاسهخیسئلت عنه له ین جمله 
کهک الؤن حال در برابر تذکر سیدر ع کهه بعهد از پهدرت بهه آن ای  یهکه به بل نیا ید برایگو می ننده 

گرفتار نیدچار شد کردمؤن سیم ایئایم،   د:یفرما می ال را مطرن 
کههه در موقهع مقتضه کنههد یحجهت را بههر مهردم نسهبت بهه امههام بعهد یبهر امهام الزم اسهت   تمهام 

ق: 4448یری، حماالمهام مهن بعهده بحجهه معروفهه م بتهه() یحهتج فهیان  ه...یه)الفرض عل
466). 

کههرد، زیتهههر از پهه سههخت یتیه وضهههعیههامام پهه  از رحلهههت امههام رضههها کههههیهههش را آغهههاز   را خلفهها 
ر نظههر یههشههتر امامههان را زیب یزد، بهها دقتههیههخ مههین خانههدان بریههاز ا محمههد دانسههتند قههائم آل مههی
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ن سهبب ابهتخهت منتقهل ساختند)یشهتر بهه پایمراقبهت ب یازدهم را برایامام دهم و  یگرفتند و حت
کهه براندازنهده  یطین شرایاست در چن یعی( طب855تا:  جوزی، بی اخبار مربو  به امام دوازدهم 

 غیبعتکهه در  ی یبهه موجه  حهد برخهوردار باشهد. یشهتریت بیحکومت ظلم و جور بهود، از حساسه
کههه فاصههله زمههانیشههیامامههان پ ی کههر شههده حتهه ینعمههان بههت امههام یبهها والدت و غ یادیههز نسههبتا   ین 

کردنهد.  مهی ق امهام دوازدههم اجتنهابیهدق یاز معرف یتیت مسائل امنیرعا یشتند، برادوازدهم دا
کابلؤدر برابر س ث، امام باقرین حدیبه موج  ا خواهد)قائم( را به  می که از امام یال ابوخالد 
 یو لقهد سهالتن ال مجههد...ؤا اباخالد عهن سهیو اهلل  یسالتن: »دهد می ن پاسخیکند چن ینام معرف

( 534ق: 4842نعمهانی، )«قطعهوه بضهعه بضهعهیان  یفاطمه عرفوه حرصوا عله یعن امر لو ان بن
 دهد. می ان نام قائم نشانیامام را از ب یز عمدیپره یث به روشنین حدیا

که یاران خاص امامان نی ا در صهورت اطهالو مجهاز بهه یهاطالو بودنهد و  ینان ائمه بیا از جانشیز 
کتهاب نیث شامل ای( احاد82ق: 4842ابویه، ابن ب) آن نبودند یافشا  یهها گونه اطالعهات را در 
کنهار آنیهکردنهد و  نمهی ا  کهریهخود  مانهده از عههد یکهه در متهون باق نیها گذشهتند. مهی ا بهه اجمهال از 
گسههتردیههن موضههوو انعکههاس زیههبههت صهه را، ایغ ن خههاطر اسههت. یبههه همهه نههدارد، احتمههاال  ای  هاد و 
که از 524ی)متوفیبرق کتهاب ین امام نهم ودهم و ارایق(  ، خهود را فقهب در رجعال ازدهم بود در 

ان رابطههه خههود بهها امههام یهه( و از ب24ق: 4827برقی، کنههد) مههی زمههره اصههحاب امههام نهههم و دهههم  کههر
کتمهان و در پهرده مانهدن  یتهالش او بهرا یتوانهد بهه معنها مهی ن امهریها، ورزد ی میازدهم خودداری

 اش با امام باشد. رابطه
کهه  یعهیار طبیه و مراقبهت، بسهیهدشهمنان و لهزوم تق ینهیل وجود خطرآفریبه دل نیبنابرا اسهت 

کههه چنهه یکسه ار همههه قههرار ندهنههد.یههامامهان فهرسههت امامههان را در اخت ن فهرسههت یهههم ادعهها نکههرده 
کهه چنهیقت ایحق شهره آفاق بوده است. را ای  هز عهدیهن فهرسهت بهوده اسهت و امامهان نین اسهت 

کرده گاه  گهر مهردم از تعهداد ائمهه خبهر نداشهتند ی( بنابرا45، ح848، 4ج ش:4862 ،لینیکاند.) آ ن ا
که مردمین دلیا به ای توانسهتند بهه  نمهی ل وجهود خطرههایها امامهان بهه دلیدند و یپرس نمی ل بوده 

 .(437ش: 4844جعفری، ند)یهمه بگو
کلبرگ را از چند جهت مورد نقد قرار دهیم نظریتوان می طور خالصه به  م:یه 
 یاتیهگهر، روایکهرده و چهه در منهابع د یشان بررسهیکه ا یشان، چه در منابعیا یالف ادعابرخ _

 ؛ن امام وجود داردیبت دوازدهمیبا مضمون دوازده امام و غ
گههرو ایههمشههخص بههودن عقا_  کههه در منههابع مکتههوب آمههده باشههد بلکههه در ین نیههد تنههها در  سههت 
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کهه مه ال   یدیهتوان مشخص بهودن عقا می ان،یصورت ایبات ویاقت راو ن بهار در منهابع ینخسهت را 
کامل نیقرن چهارم درَ شده به دوران قبل هم سرا یکتب کلبرگ  نمونهه  یست برایت داد. تتبع 

دارد  امبریهههبعهههد از پ یایو اوصهه ت در مهههورد امههام زمهههانیههروا 8حهههداقل  یکتههاب صهههفار قمهه
گزارهات مههیههکلبههرگ روا دارنههد. یاتیههروا یبرقهه میاسععنو  یکههوف تفسععیر تععراتن یهمچنهه هههای  ا را بههه 

 ینه بهه قهرون بعهدینه بهه سهیکهه سه یات شهفاهیهد به روایکه با یداند در حال می مکتوب محدود
عه یه را از نظهر دور داشهت شهیهتهوان تق نمهی نیز توجه داشت. همچنهیمنتقل و بعد مکتوب شده ن

 .خود را مکتوم نگه دارد یها مجبور بود حرف

 یریگ جهینت
کلبههرگ شههیعه کههاربرد اصههطالح پژوه بِ  اتههان  نههام اسههرائیلی بحههث جالهه  تههوجهی در مههورد اولههین 

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

کتاب لف از نویسندگان سنی و نیز شیعه امهامی و غیرامهامی مخت یها با حرکت در تاریخ، به سراغ 
کتاب کهه  کنهد  کهه بهه بیهان فرقهه یهها رفته و درصدد اسهت مخاطه  را متقاعهد   یها ملهل و نحهل 

سههال بعههد از آغههاز  27را تهها حههدود « امههامی شههیعه دوازده»ای بههه نههام  انههد، فرقههه پرداخته مختلههف می
کهه یسپ  چنه یو اند. غیبت ص را، به رسمیت نشناخته و معرفی نکرده کهرده اسهت  ن برداشهت 

، ایناعشهری عهیتفکهر شه یاصل ۀن آنها، به عنوان شاخصیبت دوازدهمیاعتقاد به دوازده امام و غ
، بها توجهه بهه شهبهات و ایناعشهری عهیست؛ بلکه عالمان مذه  نوظهور شهیاز اصالت برخوردار ن

دفههاو از خههود، ضههمن  ی( بههراویهههب آل مناس )عصههر یا شههان بههوده، در برههههیکههه متوجههه ا یحمالتهه
کهه ایهایبهات ا یش، در پهیخهو ین بها باورههایشهیهمساز ساختن منابع پ ن باورهها یهن امهر برآمدنهد 

و بها  یین فضهایل، در چنهیهن دلیه پرداختهه و ارائهه شهده بهود. بهه همهیهامام یها قبل، از سو مدت
مربهو  بهه  یفکهر یها نههیه بهر زمیهن امهام و بها تکیبهت دوازدهمهیبهاور بهه غ یها توجه بهه جا بهه

آنچههه قابهل توجههه  افهت.یتحقههق « هیاینها عشهر»بههه « هیهامام»، انتقههال از «بهتیغ»و « عهدد دوازده»
ن مستشهرق، منهابع زیهاد شهیعه و سهنی اسهت یهاست و پاسخ درخور توجهی است بهرای ادعاههای ا

کههه ها پههیش از تولههد امههام دوازدهههم بههه رشههته تحریههر درآمههده اسههت. شههایان توجهه کهه از سههال ه اسههت 
گرامهی  کت  شهیعی از زبهان پیهامبر  که شیعه پ  از غیبت با آن مواجه شد، در  بسیاری از مسائلی 

کهههه شهههیعیان خهههالص پیهههرو  و ائمهههه اطههههار اسهههالم پیشهههگویی شهههده و نشهههان از آن دارد 
که چنین دورانی خواهد آمد. از همان ابتدا می بیت اهل  دانستند 
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ت اعتقاد به دوازده امهام، مشهخص نبهودن نهام یعدم قطع یکلبرگ برا یها از جمله استدالل
کهرد:یهبهاره با نیهعه اسهت در ایه شین امامان در متون اولیا کهه عهدم  نیهاول ا د بهه دو نکتهه توجهه 

کهه موجه   ییهها نههیسهت و چهه بسها ادلهه و زمیو مشهخص نبهودن آن ن یل بهر قطعهیه کر نهام، دل
 یژه در مهورد امهام مههدیهخص اسهت و بهه وك امر معلوم و مشیان نکردن و آشکار نساختن یب

 یعیکهه از نظهر متکلمهان شه نیهشان وجهود داشهته اسهت و دوم ایدرباره ا ین مالحظاتیچن که قطعا  
 یآنهههها از سهههو یکجهههای یان نهههام امامهههان و مشخصهههات آنهههها منحصهههر بهههه معرفهههیهههب یعشهههر یاینههه
کافین نینخست و ائمه امبریپ که هر امام یست و  خهود را بها  کهر نهام ، امام پ  از یاست 
ن اسهاس و بهر فهرض عهدم  کهر ی( و بهر همه534ش: 4862کلینی، کنهد) یگر مشخصات معرفهیو د
کامل نام امامان بهیدق  د.یآ نمی واردای  هه لطمیده امامیه، به عقیکجا در متون اولیطور  ق و 

ازده ن خهود بهه دوینخسهتههای  ه در دورهیهکلبهرگ بهر عهدم اعتقهاد امام یل اصهلیهبه هر حال دل
کهه بهر فهرض ینه در متون اولین زمیروشن در ا یافتن شواهدین آنها، نیبت آخریامام و غ ه اسهت 

گروهه نمی وه استدالل درست به نظرین استدالل، شیدرست بودن مقدمه ا کهه دربهاره   یرسد چرا 
 یاسهیب حهاد سیآن و شهرا یکهار یدال بر مخف یادیده و قرائن زیکه همه آیار آنها به دست ما نرس

ل بر)عهههدم وجهههود( یهههتوانهههد دل نمهههی بهههرده در دسهههت اسهههت)عدم وجهههدان( مهههی کهههه در آن بهههه سهههر
 .(24ش: 4824الویری، باشد)

کلبرگ ، تناق ین در نظریهمچن گاه ییها ه  را بهه بعهد  ی مسهئله ایناعشهریوجود دارد چون 
گذشههت امههام حسههن عسههکر گههاه مههی بههت نسههبتیو در عصههر غ یاز در  بههه زمههان امههام  یدهههد و 

ه( یه)ایناعشرین نظرید آوردن ایدر پد ید ویگو می کند و می و هشام بن حکم را متهم صادق
شهه اعتقهاد بهه دوازده امهام را یاند ژه در عصهر امهام صهادقیهاران ائمه بهه وی نقش داشته است.

گونه کرده می جیترو کهه برخهای  هاند. شهدت اقهدام آنهان بهه  آنهان را  سهنت اهل از دانشهمندان یبهود 
بههاره مههتهم  نیههکردنههد و بههه طههور خههاص، مههومن الطههاق را در ا ی مههیشههه معرفههین اندیههنههده اد آوریههپد

که آنهان در قهرن دوم و  می ان، نشانین راویعشر توسب ایث اینانقل و یبت احاد اند. ساخته دهد 
ن یههاند.البتههه ا معتقههد بههوده امبریههنان پیبههه وجههود دوازده امههام بههه عنههوان جانشهه یسههوم قمههر

کههه دانشههمندان شههیذد پههیههقههت را بایحق  سههنت اهل قیههشههتر از طریکههه ب یاتیههعه در مههورد روایرفت 
کوتاه می تیروا نمودند امها  یشد، در سه قرن اول، حق مطل  را ادا نکردند و در نقل و یبت آنها 
ن نبهودن یمع یچ وجه به معنایامت ادامه دارد به هیان معتقد بودند امامت تا روز قیعیکه ش نیا

کنون هم وجود دارد و معنها ن اعتقاد همیست اید خاص نعدد ائمه به تعدا کهه یهآن ا یا ن اسهت 
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