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جايگاه اسرار در هندسة تبيني معارف اماميه 

]خدو محمدی اخمدآزاسی1 / محمدي ی شاکی 2[

چکیده

پذیـرش وجـود الیه هـای معرفتـی برتـر و لـوازم آن، اهمّیـت جایـگاه اسـرار در رسـیدن بـه 

فهـم دقیـق از معـارف  دینـی را جلوه گـر می سـازد. نگاشـتۀ حاضـر می کوشـد بـا رویکـردی 

توصیفی _ تحلیلی و با استفاده از داده های  کتابخانه ای، پس از بررسی معناشناختی 

سـّر و اشـاره به خاسـتگاه آن در اسـام، دالیل اسـتفادۀ پیشـوایان شـیعه  از اسـرار را بیان 

کاوی مسـئلۀ سـر و انتقـال بخشـی از اسـراِر موجـود در میـان  دارد؛ سـپس بـه اهمّیـت وا

 مجموعـۀ معـارِف اهـل بیـت؟مهع؟ می پـردازد؛ هم چنیـن زوایـای ایجابـی و سـلبی اسـرار 

بـه  آموزه هـای شـیعی،  اثبـات الیه هـای متناظـر  بـا  تـا  نمایـان  می سـازد  را  آن  افشـای  و 

پیامدهـای آن مـروری داشـته باشـد. 

کتمان سر، اصحاب سر، غالیان، معارف امامیه. کلیدواژه ها: اسرار، 

یخ پذیرش: 96/3/30. یافت: 96/2/16، تار یخ در * تار
f.gofteman@gmail.com ،1. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد نراق
mt.shaker@gmail.com14 ،2. استادیار پژوهشگاه علوم اسامی امام صادق؟ع؟
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مقدمه1 
یافـت و فهـم معـارف دینـی و بـه عنـوان مفّسـر و مبّیـن  حدیـث، دومیـن منبـع مهـم در

قـرآن بـه شـمار می آیـد. بـا توجـه بـه شـکل گیری معـارف امامیـه درطـی حـدود دو قـرن و 

نیـم )عصـر حضـور ائمـۀ هـدی؟مهع؟( نمی تـوان و نبایـد نقـش زمـان، مـکان، مخاطبیـن 

و جریان هـای داخلـی و انحرافـی را در چگونگـی ارائـۀ آنـان نادیـده انگاشـت. بررسـی 

کامـی، حدیثـی و تاریخـی ممکـن  جامـع ایـن مسـئله، بـا اسـتفاده از مباحـث قرآنـی، 

کـه، بـرای تثبیـت مشـروعیت طبقه بنـدی معـارف، نیازمنـد  خواهـد بـود؛ بـه ایـن بیـان 

مراجعـه بـه قـرآن هسـتیم و بررسـی نقـش مخاطـب و جریان هـا در پیدایـش الیه هایـی 

یـخ تشـیع می انجامـد؛ مبانـی و پیامدهـای بـه دسـت آمده  از معـارف، بـه نگرشـی در تار

کام  در ایـن مسـئله، در تحلیـل معـارف حدیثـی اثرگـذار اسـت و نتایـج آن، در عرصـۀ 

نقش نمایـی می کنـد و در فراینـد حـّل اختـاف یـا تعـارض احتمالـِی آموزه هـای دینـی، 

دخیـل اسـت.

که نخست، اصل مسئلۀ وجود اسرار و الیه هایی از معارف  بر این اساس، نیازمند آنیم 
کنیم. در این مرحله، با توجه به شـبهات مطرح شـده در مسـئلۀ اسـرار،  پنهان را اثبات 
بـه اثبـات ایـن مطلـب از منظـر قـرآن پرداختـه می شـود و جایگاه اسـرار در ادیان گذشـته 
بـه اختصـار مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. در ادامـۀ مطلـب، چرایـی وجـود ِسـر و نقشـۀ راه 
تعامل با اسـرار، روشـن می شـود تا انگاره های مقابل با پاسـخی مناسـب روبرو شـوند. در 
مرحلـۀ آخـر، دشـواری ها و آسـیب های ایـن حـوزه و بـه صورت خاص، سـوء اسـتفاده ها 
و جریـان سـازی های صـورت گرفتـه دربـارۀ وجـود الیه هـای پنهانـی از معـارف و آموزه هـا 
بیـان خواهـد شـد. در ایـن بخـش بـه صـورت خـاص نقش غالیـان به عنوان یـک جریان 
تاثیرگـذار در دورۀ حضـور بررسـی می شـود و راهبـرد ائمـۀ اطهار؟مهع؟درچگونگـی تبیین و 

نشـر معارِف دارای طبقه بندی، تشـریح می شـود.

1. ایـن مقالـه بـا حمایـت مالـی معاونـت پژوهـش دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد نـراق انجـام پذیرفتـه 
اسـت.
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1-چیستِیسر

1-1-واژهپژوهیِسر

که در دل پنهان شده باشد  طبق بیان ابن سیده، 1 واژۀ سر به معناى مطلبی است 

کسی فاش شود  گاه شوند؛ یا همان مطلب براى  و شخص، نخواهد دیگران از آن آ

کسی اطاع داده نشود.2 سر در ادبیات برخی  که پنهان بماند و به  اما سفارش شود 
دستگاه های معرفتی مانند عرفان، جایگاه ممتاز و متنوعی یافته است.3

1-2-قرآنوِسر

از نگاه قرآن، سـر در مقابل »عانیه« می باشـد.4 قرآن بسـیار از این دو واژه اسـتفاده کرده و 

در مسـائلی هماننـد ازدواج و انفـاق، ایـن دو را بـه کار بـرده اسـت. محوری ترین سـخن در 

این بـاره، مربـوط بـه اعـام آگاهـی خداوند از سـر و عانیه یا سـر و جهر انسـان ها می باشـد: 

ما  ُم 
َ
ْعل َ �ي َو  ْم 

ُ
ْهَرك َ حب َو  ُكْم  ِسّرَ ُم 

َ
ْعل َ �ي ْر�نِ 

اؤَ
ْ
ال �نِ�ي  َو  ماوا�قِ  الّسَ �نِ�ي  ُه 

َ
الّل ُهَو  >َو 

5.> و�نَ ِس�بُ
ْ
ك �قَ

کاربسـت  گاهـی از پوشـیده ها، تمامـی آسـمان ها و زمیـن بیـان شـده اسـت.6  دامنـۀ آ

که از نگاه وحی الهی، »غیب« یکی  دانش زبان شـناختی در آیات قرآن نشـان می دهد 

از واژگان جانشـین و »نجوا«، از واژگان هم نشـین واژۀ سـر در ادبیات قرآنی اسـت.7 قرآن 

ُکِتم« و »السر ما أخَفْیت«. ّرُ ما  1. ابن سیده، علی بن اسماعیل، المخصص، 20/1 و 75؛ »الّسِ
2. ر.ک: طباطبایی، محمدحسین، المیزان،  33/19.

ثـة أنـواع: )سـر  3. بـه عنـوان نمونـه: ابـن عربـی می نویسـد: »ان قلـت: و مـا السـر؟ قلنـا: السـر علـی ثا
العلـم( الـذي هـو بـإزاء حقیقـة العالـم بـه، و )سـرالحال( الـذي هـو بـإزاء معرفـة مـراد اهلل فیـه، و(سـر 

الحقیقـة( الـذي هـو بـإزاء مـا تقـع بـه اإلشـارة مـن الـروح.«
4. ر.ک: ممتحنة: 1؛ فاطر: 29.

5. انعـام: 3؛ اوسـت خداونـد در آسـمان ها و در زمیـن، پنهـان و آشـکار شـما را می دانـد و از آنچـه 
بـا خبـر اسـت.  یـد،  ]انجـام می دهیـد و[ بـه دسـت می آور

6. ر.ک: فرقان: 6. 
7. ر.ک: توبه: 78.



134
13

94
ن    

ستا
  زم

   و 
ئیز

   پا
م _

ده
هج

رۀ 
ما

 ش
ی  _ 

هــــ
ـژو

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
و  ف

د

جایـگاه سـر را نفـس و صـدر انسـان معرفی می کنـد که منزلگاه نگهداری یـک امر پنهان 

کـه ِسـر امـری نسـبی  از دیگـران می باشـد.1 در مجمـوع، از آیـات مرتبـط دانسـته می شـود 

که ممکن اسـت  اسـت و ویژگی آن پوشـاندن و مخفی نگه داشـتن از دیگران می باشـد 

یـک رفتـار و یـا یـک گفتـار را در بـر بگیـرد. امـام صـادق؟ع؟ در پاسـخ پرسـِش محمـد بن 

کتمتـه فـي نفسـك و "أخفـی"  ى<2 مـی فرمایـد: »"السـر" مـا  �ن حن
ؤ
علم السّر و ا مسـلم از آیـۀ >�ي

مـا خطـر ببالك ثم أنسـیته.«3 

واژه واداشـته  ایـن  تبییـن  بـه  را  قرآنـی  ادبیـات وحیانـی، مفسـران  فـراوان سـر در  کاربـرد 

می گویـد:  سـر  تعریـف  در  عبـاس  ابـن  اسـت. 

آن چــه انســان بــه دیگــری پنهانــی می گویــد ســر اســت و مخفی تــر از آن، 

کــه در نفــس خویــش نــگاه مــی دارد و بــه دیگــران نمی گویــد.  چیــزی اســت 

کــه فــرد  یــد و ســعید بــن جبیــر نیــز ســر را آن چیــزی می داننــد  قتــاده، ابــن ز
در نهــان خویــش نگــه مــی دارد.4

2-پیشینۀاسرار

بـا مـروری بـر معارف وحیانی می توان پیشـینۀ اسـرار را به خلقـت آدم بازگرداند. پروردگار 

سـبحان در پاسـخ بـه اعتـراض فرشـتگان بـرای گماشـتن جانشـین در زمیـن، از عبـارت 

<5  بهره می گیرد. این که واژگان مذکور به مسئله ای پنهان داللت  ُمو�ن
َ
ْعل ا �قَ

َ
ُم َما ل

َ
ْعل

ؤَ
�نّ�ي ا >اإِ

کـه خداونـد پـس از تعلیـم اسـماء بـه آدم، از  دارد را آیـات بعـد بازنمائـی می کننـد؛ آن جـا 

1. ر.ک: مائده: 52؛ هود: 5.
2. طه:7.

کـه بـه اختیـار خـود  3.صـدوق، محمـد بـن علـی، معانـي األخبـار، ص143؛ »سـّر« آن چیـزى اسـت 
کـه، زمانـی در خاطـره ات بـوده و بعـد آن را از یـاد  در ضمیـرت پنهـان مـی دارى و »اخفـی« آن اسـت 

برده اى.
4. ابن إدریس، محمد بن احمد، المنتخب من تفسیر القرآن، 102/2.

5. بقره: 30.
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فرشـتگان می خواهد اسـامی ایشـان را بیان کنند و آنان ناتوانی خویش را بیان داشـتند؛ 

گاهـی بـا فرمان الهی، توسـط آدم برای فرشـتگان فراهم آمـد؛ آن گاه خداوند  سـپس ایـن آ

�بَ  �يْ
ُم عنَ

َ
ْعل

ؤَ
�نّ�ي ا ْم اإِ

ُ
ك

َّ
ل ل

�قُ
ؤَ
ْم ا

َ
 ل

ؤَ
< می فرماید: >ا ُمو�ن

َ
ْعل ا �قَ

َ
ُم َما ل

َ
ْعل

ؤَ
�نّ�ي ا در بازگشت به عبارت >اإِ

1. > ُمو�ن �قُ
ْ
ك ْم �قَ �قُ ُدو�نَ َو َما ُك�ن �بْ

ُم َما �قُ
َ
ْعل

ؤَ
ْر�نِ َو ا

اؤَ
ْ
َماَوا�قِ َو ال الّسَ

از آغـاز خلقـت، سـلوک رفتـارِی  از دیگـر نمونه هـای وجـود اسـرار در دوره هـای پسـین 

کـه خداونـد از نـزد خـود بـه او دانشـی آموختـه  بـود.2 موسـی در نخسـتین  بنـده ای اسـت 

کـه  داد  پاسـخ  او  امـا  داشـت  را  وی  الهـِی  آموخته هـای  گیـری  فرا تقاضـای  مواجهـه، 

برخـورداری از دانشـش، نیازمنـد شـکیبائی و تحمـل اسـت. بـا آن کـه موسـی دانـش برتـر 

کـه صـورت می گرفـت همـواره رویکـرد  کنـش بـه رفتارهایـی  وی را پذیرفتـه بـود امـا در وا

وراء  در  نهفتـۀ  اسـرار  و  پنهـان  امـور  بـه  اعتراض هـا،  ایـن  بازگشـت  و  داشـت  تقابلـی 

ُر َعلَ�   ْ��ب �نَ �قَ �يْ
َ
کـه پیـش از آغـاز حـوادث بـا عبـارت >ك عملکـرد آن مـرد الهـی بـود؛ امـری 

<3 پیش بینـی شـده بـود و بـه روشـنی نشـان مـی داد پذیـرش عملکـرِد 
ً
را �ب

ِ� حنُ ُ�ْط �بِ ْم �ق
َ
َما ل

مطابـق بـا دانـش مسـتور، در عمـوم انسـان ها نیازمنـد شـکیبایی و بـاوری اسـتوار اسـت. 

گویـای چنـد واقعّیـت اسـت: کهـف  بـه بیانـی روشـن تر آیـات 65 تـا 82 سـورۀ 

 نخسـت: پذیـرش برخـوردار بـودن اسـتاد از دانشـی الهـی و برتـر و هم چنیـن تقاضـای 

.4>
ً
دا

ُرسثْ ْم�قَ  ِ
ّ
ُعل ا  ِمّمَ َم�نِ  ِ

ّ
َعل �قُ �ن 

ؤَ
ا َعلَ�  ُعَك  �بِ

�قَّ
ؤَ
ا >َهْل  وی:  از  علم آمـوزی 

پذیـرش  یعنـی  اسـرار؛  از  گاه  آ بـا شـخص  بـه شـکیبایی در همراهـی  نیازمنـدی   دوم: 

 
َ ْ�ِد�ث

ُ
� ا

ٍء َح�قَّ �ي ل�ن�ي َع�ن �ث
ؤ
ْسا

ا �قَ
َ
ل

�ن�ي �نَ ْع�قَ �بَ
ِ ا�قَّ �ن اإِ

َ تفـاوت دامنـۀ دانـش و لـوازم مترّتـب بـر آن: >�ن
5.>

ً
را

ْ
ك ُ� �نِ َك ِم�نْ

َ
ل

1. بقره: 33.
2.ر.ک:  کهف: 65.

کهف: 68.  .3
کهف: 66.  .4
کهف: 70.  .5
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ســوم: بــا وجــود آن کــه موســی وعــدۀ نافرمانــی نکــردن داده بــود، امــا نتوانســت در برابــر 

رفتارهــای بــه ظاهــر نــاروای مــرد الهــی شــکیبایی نشــان دهــد؛ ازایــن رو اســتاد، رازهــا و 

ِطع  ْس�قَ
ْم �قَ

َ
ِل َما ل ِو�ي

ؤْ
ا َ �ق َك �بِ �ؤُ ِ

�بّ
�نَ
ؤُ
تأویــِل پنهــاِن در پــِس هــر ماجــرا را رمزگشــائی می کنــد: >َسا

یــادآوری می کنــد  را  نکتــه نخســت  رازگشــایی،  ایــن  از  بعــد  هــر چنــد  <؛1 
ً
را َ��ب  �ِ �يْ

َ
َعل

یــت  کــه از دانشــی متفــاوت بهره منــد بــوده و بــر انجــام آن چــه رخ نمایانــده بــود مأمور

ْمِرى<؛2 و در نهایــت هــم بــه جدایــی آن دو انجامیــد.
ؤَ
ُ� َع�نْ ا �قُ

ْ
َعل  داشــته اســت: >َو َما �نَ

نمونــۀ نخســت )داســتان آدم و فرشــتگان( بــه باورهــا و آموزه هــای پنهــان، یعنــی جنبــۀ 

بــه  از ســوی خــدا(  گاه  آ مــرد  و  نمونــۀ دوم )داســتان موســی  و  اشــاره داشــت  نظــری 

رفتارهــا، یعنــی جنبــۀ عملــی ناظــر بــود. افــزون بــر قــرآن، انجیــِل در دســترس نیــز از وجــود 

گاهــی می دهــد.3 در انجیــل متــی و لوقــا از بهره منــدی  اصــل اســرار در نظــام هســتی، آ

گفتــه شــده اســت4 و میــان نبــّوت و برخــورداری از  برخــی انســان ها از اســرار ســخن 

ــرار  ــود را وکای اس ــیح خ گردان مس ــا ــن، ش ــت؛5 هم چنی ــده اس ــر ش ــازم تصوی ــرار، ت اس
کردنــد.6 او معرفــی 

3-اهمّیتبررسیمسئلۀِسردرمعارفاهلبیت؟مهع؟
بررســی جایــگاه اســرار در منظومــۀ معرفتــی و معــارف انتقالــی از ســوی پیشــوایان شــیعه، 

بــه اثبــات اصــل اســرار و لحــاظ معــارف عمومــی و عالــی توجــه می دهــد. اثبــات اســرار، 

پیچیــده  آموزه هــای  از  بســیاری  تحلیــل  در  را  دینــی  معــارِف  پژوهشــگر  و  تحلیلگــر 

و مشــکل یــاری می دهــد. بــر ایــن اســاس نقــش مخاطــب در شــیوۀ تبییــن معــارف، 

کهف: 78.  .1

کهف: 82.  .2
3. ر.ک: ایوب، 6:11؛ دانیال 2: 28 و 29 و 47.

4. ر.ک: متی، 13: 11؛ انجیل لوقا 8: 11-9. 
5. ر.ک: اول قرنتیان، 13: 2؛ اول قرنتیان 14: 2.

6. ر.ک: اول قرنتیان، 4: 1.
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تبییــن  در  احادیــث،  خانــوادۀ  در  اســرار  به کارگیــری  و  امــام  مخاطبیــن  شناســایی 

ــاری رســان اســت. در  نهایــی، نقــد متــن حدیــث و جمع بنــدی فیش هــای تحقیقــی ی

ــه تفکیــک اصحــاب امامــان و اثبــات اصحــاب ســر  گام دیگــر، بررســی ایــن مســئله، ب

کــه در  و دیگــر اصحــاب می انجامــد. در نتیجــه، ایــن مهــم از برداشــت های نادرســتی 

دورۀ اخیــر توســط برخــی از مستشــرقان یــا پژوهشــگران حــوزۀ حدیــث شــیعه صــورت 

گرفتــه اســت، جلوگیــری می کنــد و مانــع َخلــط میــان مبانــی و معــارف عالــی می شــود؛ 

ــه ریشــه در ایجــاد انشــقاق اصحــاب  ک کان، از برداشــت هایی  هم چنیــن در نگاهــی 

ائمــه نســبت بــه نهــاد امامــت دارد جلوگیــری می کنــد و پاســخ مســتدل بــه ایــن انــگاره را 

گاه نارســائی هایی  ــا دشــواری ها و  زمینه ســاز می شــود؛ هــر چنــد پیمایــش ایــن مســیر ب

روبــرو می باشــد. از رهگــذر ایــن شــناخت، دغدغــه ای دیریــن در حــوزۀ نــوع رفتــار بــا 

گــون  گونا معــارف، روشــن و دســتاویزهای مطــرح در ســطح اندیشــه های نحله هــای 

محــک می خــورد.

از دیگـر اهـداف اساسـی ایـن تحقیـق _ بـا توجـه بـه مغفـول مانـدن ایـن موضـوع در میـان 

و  زیربنـا  ایجـاد   _ بررسـی آن را موّکـد می نمایـد  لـزوم  کـه  تحقیقـات عرصـۀ دین پژوهـی 

نگاهـی نـو بـرای پاسـخ بـه گروهـی از پرسـش ها و ابهام هـا اسـت. در جسـتجوی پیشـینۀ 

اهـل  معـارف  دسـتگاه  در  آن  جایـگاه  تحلیـل  در  اثـری  نمی تـوان  ِسـر،  مسـئله  طـرح 

کنون تدوین شـده و مـورد کنکاش قـرار گرفته  بیـت؟مهع؟ یافـت؛ بـه بیـان دیگـر، آن چـه تا

اسـت بـه مقـام ثبـوت توجـه داشـته و از بررسـی و تحلیـل پیامدهـا، لـوازم و مقـام اثبـات 

مسـئله _ با وجود اهمّیت آن _ غفلت کرده اسـت. از این رو نمی توان پیشـینۀ مسـتقل، 

گام  کاملـی را بـرای ایـن تحقیـق بازشـمرد و می تـوان ادعـا داشـت ایـن مقالـه  جامـع و 

نخسـت یـا یکـی از نخسـتین گام هـای ایـن حـوزه اسـت که البته الزم اسـت بـا گام های 

دیگرتکمیـل شـود.
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4-اسراروعصررسالت
گونی را می تواند در برگیرد؛ از مسـائل حقوق  حیطـۀ اسـرار، موضوعـات و محورهـای گونا

خصوصـی و شـخصی یـا مسـائل حکومتـی و مرتبـط بـا جامعـۀ اسـامی تـا معـارف و 

کـه دامنـۀ دسترسـی بـه آن محـدود دانسـته شـده اسـت.  آموزه هـای برتـر و اختصاصـی 

گـون قابـل پیگیـری اسـت. گونا نمونه هایـی از اسـرار در عصـر رسـالت بـا جلوه هایـی 

بیشـتر  نـگاه  از  پوشـیده  و  برتـر  معارفـی  بـه  اشـاره  کـه   _ تأویـل  مسـئلۀ  وحـی  کام  در 

مخاطبـان دارد _ فـی الجملـه در رابطـه بـا برخـی از آیـات تثبیـت شـده اسـت. آیـۀ هفتـم 

گونه از آیات اسـت: »محکم« و »متشـابه«. در حقیقت  گویای نزول دو  سـورۀ آل عمران 

کـه بـه منزلـۀ روِح قـرآن  خداونـد متعـال مـاورای ایـن قـرآن را امـر دیگـری معرفـی می کنـد 

کـه خداونـد آن را »کتـاب حکیـم« می نامـد و تمـام معـارف و  اسـت؛ همـان حقیقتـی 

مضامیـن قـرآن متکـی بـر آن می باشـد؛ امـری کـه از سـنخ الفاظ نیسـت و همـان تأویل یا 

بطونـی اسـت کـه اوصافـش در آیـاِت بیـان کننـدۀ تأویل، ذکر شـده اسـت.1 آیـاِت بیانگِر 

وجـود و لـزوم تأویـل، بـه دو امـر داللـت دارنـد: اول: امـکان ارائـۀ مفهومـی غیـر از مقصـود 

اصلـی گوینـده در آنهـا، کـه در روایـات نبـوی تعبیـر به »تفسـیر به رأی« شـده اسـت. دوم: 

نیـاز بـه تبییـن و تفسـیر ایـن دسـته از آیـات، بـه دلیـل ذو وجـوه بـودن واژگان و ترکیـب 

آنهـا. خداونـد بـا علـم بـه ایـن نیـاز، راهـکار پاسـخ بـه آن را در تبییـن رسـول خـود معرفـی 

کـه برخـی معـارف  گویـای آن اسـت  نیـز   3> ا�بِ َ الِك�ق ُم 
ْ
ِعل َدُ�  ِع�نْ >َم�نْ  می کنـد.2 عبـارت 

1. طباطبایـی، محمدحسـین، المیـزان، 54/3؛ مقایسـۀ آیـات 145سـورۀ اعـراف و 39 سـورۀ نحـل 
گسـترۀ وسـیع آموزه هـا و معـارف قـرآن اسـت؛ ر.ک: صفـار، محمـد  گویـای  بـا آیـۀ 89 سـورۀ نحـل 
تفسیرعیاشـي،  مسـعود،  بـن  محمـد  عیاشـی،  ح3و1؛  ص228،  بصائرالدرجـات،  حسـن،  بـن 
کـه از اسـرار  266/2؛ از همیـن رو عامـه طباطبائـی می نویسـد :»در قـرآن اشـارات و امـوری اسـت 
کـه فهـم عـادی و متعـارف، تـوان درک آنهـا را نـدارد.« طباطبائـی،  کشـف می نمایـد  و نهفته هایـی 

محمـد حسـین، همـان، 325/12.
2. ر.ک:  نحل: 44و64.

3.  رعد: 43. 
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کـرد، تنهـا در اختیـار فـرد یـا افـراد خاصـی  کـه از آن می تـوان بـه آموزه هـای برتـر یـاد  قـرآن 

می باشـد.1 بـر همیـن اسـاس از سـه تـن از پیشـوایان شـیعه روایتـی در سـطح بندی فهـم و 
معانـی آیـات بـه: »عبـارات«، »اشـارات«، »لطائـف« و »دقایـق« نقـل شـده اسـت.2

بـه صـورت خـاص، موضـوِع رازی کـه رسـول خـدا؟لص؟ بـا یکـی از همسـرانش بیـان کرد 

کـه اصـِل سـر و اختصاصـی  کننـدۀ آن اسـت  و او آن مسـئله را فـاش سـاخت، 3 نمایـان 

گفتارهـا یـا آموزه هـا بـرای برخـی از افـراد، در زمانـۀ رسـول خـدا؟لص؟ نیـز  بـودن برخـی از 

مفسـران  میـان  اختصاصـی  موضـوِع  ایـن  محتـوای  در  هرچنـد  اسـت؛  داشـته  وجـود 

اختـاف وجـود دارد.4 بـه هـر روی، خداونـد برخـی از همسـران پیامبـر را به دلیل سسـتی 
کردن سـر، مـورد سـرزنش و مامـت شـدید قـرار داده اسـت.5 در رازداری و افشـا

عنـوان  بـه  افـراد  برخـی  از  سـنت،  اهـل  تاریخـی  و  حدیثـی  میـراث  در  ایـن،  بـر  افـزون 

اصحاب ِسـّر رسـول خدا؟لص؟ یاد شـده اسـت؛ حذیفة بن یمان یکی از این اصحاب 

گاهـی حذیفـه از اسـرار رسـول  گـزارش در صحیـح خـود مبنـی بـر آ اسـت؛ بخـاری سـه 

1. در روایـات بـا مقایسـۀ ایـن آیـه بـا آیـۀ چهلـم از سـورۀ نمـل، بـه برتـری فوق العـادۀ این دانش اسـتدالل 
شده است.

2. امام صادق؟ع؟می فرماید: »کتاب اهلل علی اربعة اشیاء: العبارة و االشارة و اللطائف و الحقایق، 
اول،  شهید  ر.ک:  لانبیاء.«  الحقایق  و  لاولیاء  اللطائف  و  للخواص  االشارة  و  للعوام  فالعبارة 
محمد بن مکی، الدرر الباهرة، ص29؛ از ابن عباس نیز نقل شده است: »ان القرآن ذو شجون و 
فنون و ظهور و بطون التنقضي عجائبه و التبلغ غایته.« سیوطی، جال الدین ، الدر المنثور، 6/2.

3. ر.ک:  تحریم: 3.
4. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 74/10.

کـه نـزول آیـات نخسـت سـورۀ تحریـم و سـرزنش  کـه برخـی از مفسـران احتمـال داده انـد  5. هم چنـان 
رفتـار برخـی همسـران پیامبـر نمی توانـد تنهـا ناظـر بـه رفتارهـای زنانـه، هماننـد حسـد نسـبت بـه 
کـه سـبب نـزول آیـات مذکـور شـد، سـخنی از رسـول  هم نوعـان خویـش باشـد؛ بلکـه افشـای سـری 
اختیـار خـود  در  را  مـردم  رهبـری  ایشـان جایـگاه  از  پـس  کـه  بـود  افـرادی  بـا  رابطـه  در  خـدا؟لص؟ 
گاهـی بیشـتر ر.ک: الهیجـی، محمـد  کـه روایاتـی بیانگـر ایـن گفتارنـد. بـرای آ می گیرنـد، هم چنـان 
بـن حسـن، تفسـیر شـریف الهیجـی، 51/4-55؛  فخـر رازی، محمـد بـن عمـر، مفاتیـح الغیـب، 

56/30-57؛ عاملـی، جعفـر مرتضـی، مختصـر و مفیـد، 126-124/7.
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خـدا؟لص؟ نقـل می کنـد؛1 در یکـی از ایـن گزارش هـا ابوالـدرداء از علقمـه این گونه سـؤال 

ْیَفَة.«2 سـنن 
َ

ُمُه َغْیُرُه، َیْعِني ُحذ
َ
 َیْعل

َ
َکاَن ال ـِذي 

َّ
ـّرِ ال ْیـَس ِفیُکـْم َصاِحـُب  الّسِ

َ
 ل

َ
می کنـد: »أ

گواهـی  بـر ایـن سـخن  َرُسـوِل اهلِل؟مص؟«  ِسـّرِ  ْیَفـُة َصاِحـُب  
َ

بـا عبـارت: »ُحذ نیـز  ترمـذی 
می دهـد. 3

۵-برخورداریپیشوایانشیعهازاسرارواندیشۀاصحاب
کـه بخشـی از آموزه هـا و معـارف ارائـه شـده  مـروری بـر روایـات امامیـه بیانگـر آن اسـت 

ـف بـه 
ّ
توسـط پیشـوایان شـیعه، جزئـی از اسـرار، خوانـده شـده اسـت و اصحـاب، مکل

تعاملـی ویـژه بـا آن شـده اند.

ـم اسـرار سـخن بـه میـان آمده اسـت.4 در برخی تعابیـر، به گونۀ 
َ
 در برخـی روایـات، از عال

مطلـق، در کنـار کانـون دانـش بـودن و محـل رفت وآمـِد فرشـتگان دانسـتن اهـل بیـت، از 

پیشـوایان شـیعه بـه عنـوان جایگاه هـای اسـرار الهـی سـخن گفتـه شـده اسـت.5 در کنار 

ایـن عنـوان کلـی، بیـان شـد که قـرآن دربرگیرندۀ معارفی برتر و اسـراری از آموزه ها اسـت. 

يلـه«6 از امـام علـی؟ع؟، وجـود اسـرار در معـارِف وحیانـی و  يلـه و تنز تعبیـر »فعلمـ�ي تأو

انتقـال آن در مجـاری خـاص بـه اوصیـاء پیامبـر؟مهع؟ را حکایت دارد.7 بر همین اسـاس 

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، 111/6، ح3330و3331.
2. همان، 72/10-73، ح5576.

3. ترمـذى، محمـد بـن عیسـی، الجامـع الصحیح، 490/5؛ هم چنین ر.ک: نسـائی، احمد بن علی، 
السـنن الکبرى، 81/5؛ ابن حنبل، احمد بن محمد، مسـند أحمد بن حنبل، 525/45و534.

ْسـَرار«؛ درسـتی 
َ ْ
ـِم األ

َ
ـُروُر ِبَعال ـّرِ الّسُ 4. صـدوق، محمـد بـن علـی، الخصـال، 404/2: »َو اْسـِتَقاَمُة الّسِ

سـر، سرشـار بـودن بـه عالـم اسـرار اسـت .
5. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص57، ح.6

بـن  کلینـی، محمـد  ر.ک:  األمالـي، ص523، ح1158؛ هم چنیـن  بـن حسـن ،  6. طوسـي، محمـد 
یعقـوب، کافـی، 64/1و224، ح3و4؛ 442/7، ح506؛ صفـار، محمد بن حسـن، همان، ص47، 

ح1؛ ص513، ح33.
 و له ظهر و بطن 

ّ
7. از ابن مسـعود نقل شـده اسـت: »القرآن نزل علی سـبعة احرف، ما منها حرف اال
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در آموزه هـای امامیـه، بـر بهره منـدی پیشـوایان شـیعه از دانشـی کامـل و دقیق نسـبت به 

کیـد رفتـه اسـت که دیگـران از ایـن ویژگـی بی بهره اند. معـارف قـرآن تأ

کـه امـام  گونـۀ خاص تـر می تـوان بـه دانـش »الـف بـاب« اشـاره داشـت  افـزون بـر ایـن، بـه 

صـادق؟ع؟ آن را جـزء اسـرار انتقـال یافتـه از رسـول خـدا؟ص؟ بـه امـام علـی؟ع؟ خوانـده 

کسـپاری رسـول خـدا؟ص؟،  کـه پـس از خا اسـت؛ حـارث بـن مغیـره از امـام نقـل می کنـد 

خلیفـۀ اول و دوم از امـام علـی؟ع؟ تبییـن برخی رازهای لحظات پایانی زندگانی رسـول 

کـه در سـاعات پایانـی حیـات  کـه از جملـۀ آنهـا خلوتـی بـود  کردنـد  خـدا را درخواسـت 

ایـن  بـه چیسـتی محتـوای  پاسـخ  در  امـام  گرفـت؛  انجـام  امـام علـی؟ع؟  بـا  حضـرت 

کـه در اختیـار آنـان قـرار داده نخواهـد شـد:  گفتگـو، آن را دانـش و اسـرار نبـوی دانسـتند 
ـَف َحـْرٍف 

ْ
ل
َ
 َحـْرٍف َیْفَتـُح أ

ُّ
ـَف َحـْرٍف ُكل

ْ
ل
َ
َمـِ�ي أ

َّ
ـُه َعل ْيـِه َفِإّنَ

َ
ي َعل ـا َكـّ�ِ ّمَ

َ
... َو أ

 ِسـّرِ َرُسـوِل اهَّلِل.1
َ

ݧَـا َعـى ݧ ݧ
ُ

ِلَعك ْ ݧ طݧ
ُ
ُكـْن ِل

َ
ـْم أ

َ
َفل

از اسـرار رسـول  امـام علـی؟ع؟  بـن نباتـه اندیشـۀ بهره منـدی  گـزارش اصبـغ  بـر اسـاس 

کوفـه( نیـز در میـان اصحـاب و  خـدا؟ص؟ تـا سـالیانی بعـد )در دورۀ حضـور حضـرت در 
تابعـان اسـتمرار یافتـه اسـت.2

در تبیینی از امام علی؟ع؟ برای کمیل دربارۀ چگونگی بهره مندی امام از دانشی ویژه، 

به تأدیب رسول خدا؟ص؟ توسط پروردگار و تأدیب امام، توسط رسول خاتم اشاره شده 

گفتار امام علی؟ع؟ و  است؛3 در این روایت به سرچشمه داشتن تمامی دانش ها در 
رمزگشایی از تمامی اسرار توسط آخرین وصی در دورۀ آخرالزمان، اشاره رفته است.4

و ان علـي بـن ابـي طالـب عنـده منـه علـم الظاهـر و الباطـن.« بحرانـی، هاشـم ، البرهـان فـي تفسـیر 
القرآن ، 47/1.

1. صفار، محمد بن حسن، همان، ص308، ح6.
2. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفي، ص394.

3. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص171.
4. همان.
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اندیشـۀ بهره منـدی امـام از آموزه هـا و معـارف مسـتور، در دورۀ دیگـر پیشـوایان شـیعه نیـز 

گاهی  ُنمـود یافتـه اسـت؛ امـام رضا؟ع؟ در پاسـخ به سـؤال فردی از اهالی فـارس دربارۀ آ

ایشـان از دانـش غیـب، بـه مجـرای دانـش ویـژۀ امـام اشـاره و بـه نقـل از امـام باقـر؟ع؟ می 

فرماید: »دانش امام دارای قبض و بسـط اسـت.« آن گاه در تبیین فرایند این انتقال می 

ـٌد  ّمَ ُه ُمَ َسـّرَ
َ
ـٍد َو أ ّمَ  ُمَ

َ
 ِإل

ُ
ُه َجْبَرِئيـل َسـّرَ

َ
 َو أ

َ
 َجْبَرِئيـل

َ
ُه ِإل َسـّرَ

َ
 أ

َّ
افزایـد: »ِسـّرُ اهَّلِل َعـّزَ َو َجـل

 َمـْن َشـاَء اهَّلُل.«1
َ

ِإل

۵-1-بهرهمندیاصحابازبرخیاسرار
خوانــده   ایشــان  ســر  اصحــاب  امامــان،  اصحــاب  از  عــده ای  روایــات،  از  برخــی  در 
گزارش هــا، افــزون بــر اثبــات برخــورداری امــام از  گــروِه از روایــات و  کــه ایــن  شــده اند 
معارفــی ویــژه، بــر ارائــه و توســعۀ پــاره ای از اســرار بــه اصحــاب داللــت می کنــد. جمیــل 
ْیــد عجلــی، زراره، ابوبصیــر و محمــد بــن  بــن دراج از امــام صــادق؟ع؟ در رابطــه بــا ُبَر

می شــنود:  این گونــه  مســلم 

آنـان امینـان بـر حـال و حـرام الهی انـد و ودیعـه گاه سـر مـن می باشـند... 
خداونـد بـه وسـیلۀ آنهـا بدعت هـا را از دیـن دور می کنـد و از انحراف هـا و 

آسـیب های غالیـان جلوگیـری می نمایـد.2

انتقـال آموزه هـا و معـارف سـری، بـه عنـوان یـک دسـتورالعمل جـّدی بـرای نهـاد امامـت 
ترسـیم شـده بـود.  ازایـن رو، در گزارش هایـی بهره منـدی برخی اصحاب از اسـرار انبوهی 
ُنمـود یافتـه اسـت. جابـر بـن یزیـد ُجعفـی در بیـان پیونـد معرفتـی اش بـا امـام باقـر؟ع؟ 
گاه سـنگینی  کـه  گفتـار سـری سـخن می گویـد  از هفتـاد هـزار  از برخـورداری خویـش 

گـزارش بـه روشـنی از  آنهـا در سـینه اش وی را دچـار پریشـانی می سـاخته اسـت.3 ایـن 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 256/1، ح1.
َغاِلیَن.«کشـی، 

ْ
 ال

َ
ل ّوُ

َ
َتأ َو  ُمْبِطِلیـَن 

ْ
ال  

َ
اْنِتَحـال یـِن  الّدِ ا 

َ
َهـذ َعـْن  َیْنُفـوَن  ِبْدَعـٍة   

َ
ُکّل اهلُل  َیْکِشـُف  2.»ِبِهـْم 

ص137. الکشـي،  رجـال  عمـر،  بـن  محمـد 
3. همان، ص194.
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انتقـال وسـیع معـارف سـری بـه اصحـاب پـرده بـر مـی دارد؛ هر چند جابـر در ایـن گزارش 

گنجینـۀ دانـش خویـش و منتقـل نشـدن آنهـا بـه  بـه صراحـت از توقـف ایـن معـارف در 

َبـدًا.«1 زراره 
َ
َحـدًا أ

َ
ْث ِبَهـا أ َحـّدِ

ُ
 أ

َ
َحـدًا َقـّطُ َو ال

َ
ْث ِبَهـا أ َحـّدِ

ُ
ـْم أ

َ
دیگـران سـخن می گویـد: »ل

یکـی دیگـر از نمونه هـای انتقال معارف برتر و پوشـیده اسـت که فزونـی آن چه را دریافت 

کـرده اسـت این گونـه بیـان مـی دارد: »و اهلل لـو حدثـت بـکل مـا سـمعته مـن أبـي عبـد 
اهلل؟ع؟ النتفخـت ذکـور الرجـال علـی الخشـب.«2

گـواه بـر  عناویـن کتـب و اصل هـای نگاشـته شـده در دورۀ حضـور و کمـی پـس از آن نیـز 

تمایز برخی آموزه ها از دیگر معارف اسـت؛ به عنوان نمونه در رجال نجاشـی در معرفی 

کتـاب نشـر  نگاشـته های »علـی بـن حسـین بـن علـی مسـعودی أبوالحسـن الهذلـی« از 

األسـرار سـخن بـه میـان آمـده اسـت3 و کتـاب کشـف االسـرار نیـز یکـی از تألیفـات »ابـن 

جنیـد اسـکافی« )از افـراد بلندمرتبـه و ثقـۀ امامیـه( معرفی شـده اسـت؛4 هم چنین یکی 
از کتاب هـای »شـیخ صـدوق«، کتـاب السـر المکتـوم إلـی الوقـت المعلـوم می باشـد.5

گونههایتعاملبااسرار ۵-2-اصحابو

مقایسۀ حجم فراوان معارف سرِی انتقال یافته به جابر و چگونگی تعامل و واکنش وی 

نسـبت بـه آنهـا، بـا آن چـه از آموزه هـای سـری که بـه افرادی هماننـد مغیره یـا اباالخطاب 

کـرد و بسـتری برای شـکل گیری انگاره هـا و انحراف های عمیـق در مذهب  انتقـال پیـدا 

کنـش نسـبت  گونه هـای متفاوتـی از وا کننـدۀ  یـادی بازگـو  پدیـدار سـاخت، تـا حـدود ز

1. همان.

گویـای بهره منـدی معرفتـی فـراوان زراره از نهـاد امامـت  گـزارش نیـز می توانـد  2.همـان، ص134؛ ایـن 
باشـد: »عـن ابـن أبـي عمیـر قـال: قلـت لجمیـل بـن دراج: مـا أحسـن محضـرك و أزیـن مجلسـك؟ 
فقـال: إي و اهلل، مـا کنـا حـول زرارة بـن أعیـن إال بمنزلـة الصبیـان فـي الکتـاب حـول المعلـم.« همـان.

3.نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص254.
4.همان، ص385.
5. همان، ص392.
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بـه دیگـران  بازگویـی معـارف سـری  از  بـا جّدیـت  کـه جابـر  بـه اسـرار اسـت. در حالـی 

کـدام در دورۀ خـود افـزون  خویشـتن داری می کـرد، 1 مغیـرة بـن سـعید و اباالخطـاب هـر 

بـر دروغ بسـتن بـه نهـاد امامـت، بـه افشـای اسـرار اهـل بیت؟مهع؟می پرداختنـد2 و خـود را 
امینـان و جایـگاه اسـرار امـام، بـه جامعـۀ شـیعی معرفـی می کردنـد.3

گزارش هـــای موجـــود، تحقـــق دو رویکـــرد اصحـــاب در برابـــر اســـرار   حاصـــل نگـــرش بـــه 

ــر خـــودداری  ــزون بـ ـــه افـ ک کنندگانـــی  ـــت  یاف ــت، در ــد؛ نخسـ ــیم می کنـ ــی را ترسـ انتقالـ

ــدند؛ دوم،  ــیر درســـت نشـ ــراف از مسـ ــزل و انحـ ــار تزلـ ــی، دچـ یافتـ ــارف در ــر معـ از بازنشـ

ـــط  ـــش توس ـــاد چال ـــرای ایج ـــه ای را ب ـــرار، زمین ـــان از اس گاهیش ـــه آ ک ـــی  کنندگان ـــت  یاف در

گـــروه دوم بهتریـــن دلیـــل  آنـــان در جامعـــۀ شـــیعی فراهـــم ســـاخت. وجـــود و تبلـــور 

ــی  ــری و عمومـ ــای سـ ــاد امامـــت در قالـــب آموزه هـ ــارف نهـ ــدی معـ ــزوم طبقه بنـ ــرای لـ بـ

کـــه هـــر چنـــد  گـــروه ســـومی از اصحـــاب ریشـــه یابی می شـــوند  ـــر ایـــن،  می باشـــد. عـــاوه ب

ـــی در  کوتاه ـــی  ـــاخت ول ـــزل نس ـــراف و تزل ـــار انح ـــان را دچ ـــرار، آن ـــان از اس ـــدی ایش بهره من

ـــرای خودشـــان  ـــه دیگـــران، آســـیب ها و چالش هایـــی را ب ـــدادن اســـرار ب حفـــظ و بازنشـــر ن

ـــی بـــن ُخَنْیـــس از نمونه هـــای برجســـتۀ ایـــن 
َّ
کـــرد؛ ُمَعل گاه بـــرای نهـــاد امامـــت ایجـــاد  و 

گـــزارش حفـــِص تمـــار از امـــام صـــادق؟ع؟ وی نتوانســـت  دســـته اســـت؛ بـــر اســـاس 

تصـــرف امـــام در مـــکان و شـــکل یابی والیـــت تکوینـــی را پوشـــیده نگـــه دارد؛ بـــا وجـــود 

گـــوار، وی بـــه افشـــای ایـــن امـــر  توصیـــۀ حضـــرت بـــه معلـــی و پیش بینـــی حـــوادث نا

کـــه مفضـــل بـــن عمـــر ُجعفـــی آن را در روز بـــه دار آویختـــن  می پـــردازد.4در خبـــر دیگـــری 

1.پـس از شـکایت جابـر از سـنگینی حجـم معـارف سـری، امـام باقر؟ع؟ بـه وی دسـتورالعمل خاصی 
بـرای خـروج از اضطـراب تجویـز می کننـد. ر.ک:کشـی، محمـد بـن عمـر، رجال الکشـي، ص194.

ـاِب  ّطَ خَ َبـا الْ
َ
ِديـِد َو ِإّنَ أ َ َذاَقـُه اهَّلُل َحـّرَ الْ

َ
ُه َفأ َذاَع ِسـّرَ

َ
ِبي َو أ

َ
 أ

َ
َكـَذَب َعـى ِغيـَرَة ْبـَن َسـِعيٍد  ُ 2. »َفـِإّنَ الْ

العقـول، ص311. تحـف  بـن علـی،  ابـن شـعبه حرانـی، حسـن  ي.«  ِسـّرِ َذاَع 
َ
أ َو   َّ ي

َ
َكَذَب َعـى

کشی، محمد بن عمر، همان، ص291.  .3
4.همان، ص378.
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ــاره بـــه پیش بینـــی ایـــن  ــام پـــس از اشـ گـــزارش می کنـــد، امـ معلـــی از امـــام صـــادق؟ع؟ 

کلـــی، چالش هـــا  حادثـــه بـــه دلیـــل نگـــه نداشـــتن اســـرار توســـط وی، در بیـــان یـــک قاعـــدۀ 

ـــیب های  ـــا آس ـــان ب ـــرار را همس ـــدگان اس کنن ـــا  ـــوی افش ـــده از س ـــدار ش ـــیب های پدی و آس
دشـــمنان ناصبـــی معرفـــی می کننـــد.1

۶-زیرساختهایپیدایشاسرار

گاه تقیـه و لـزوم  ریشـۀ اختـاِف برخـی از روایـات بـه عوامـل متعـددی بازگشـت دارد؛ 

گاه مسـئلۀ  گفتارهایی متفاوت را فراهم سـاخته اسـت.2  کیان امامیه زمینۀ بروز  حفظ 

ظاهـری  اختـاف  شـکل گیری  بـرای  عاملـی  حکـم،  یـک  مـدت  یافتـن  پایـان  و  نسـخ 

گاهی اوقات  گردید.3  روایات در دوره های پسین و در دورۀ شکل گیری جوامع حدیثی 

گفتارهایـی  کـی مخاطبـان در شـکل گیری  هـم، الیه هـا و مراتـب معرفتـی و ظرفیـت ادرا

کـه دامنـۀ  بـه ظاهـر متفـاوت و یـا مخالـف تأثیرگـذار بـوده اسـت. برخـاف تقیـه و نسـخ 

پوشـش آن بیشـتر در حـوزۀ احـکام جلوه گـر اسـت، مسـئلۀ اسـرار در جغرافیـای آموزه ها و 

باورهـای قلبـی _ بویـژه نهانـی و غیبـی _ نمـود دارد. منصـور بـن حازم آن گاه کـه از تفاوت 

عـى  النـاس  يـب  نج »إنـا  امـام سـؤال می کنـد،  این گونـه جـواب می شـنود:  پاسـخ های 

کاسـتن  گفتـار نوشـته اند: ایـن افـزودن یـا  يـادة و النقصـان.«4 شـارحان در تبییـن ایـن  الز

بـه مراتـب فهـم و ادراک یـا برتـری و فروتـری در اسـتعداد و ایمـان بـاز می گـردد.5 ماصـدرا 

1.همان، ص380، ش712.
گویـای ایـن سـخن ر.ک: مجلسـی، محمدتقـی، روضـة المتقیـن،  2. بـرای مشـاهدۀ روایـات متعـدِد 

.209-204/12
3. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 64/1، ح2.

4. همان، 65/1.
یـادة النـاس و نقصانهـم فـي االسـتعداد  5. »علـی حسـب تفـاوت مراتـب األفهـام... او علـی حسـب ز
و اإلیمـان.« مجلسـی، محمـد باقـر، مـرآة العقـول، 216/1؛ هم چنیـن ر.ک: فیـض کاشـانی، محمـد 

محسـن، الوافـي، 281/1.
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یافِت مخاطب تمرکز می بخشـد؛1 هم چنان  پاسـخ امام را بر محور تفاوت در ظرفیِت در
کید دارد.2 که ماصالح مازندرانی بر این تبیین تکیه و تأ

ــدار شــدن  ــه پدی ــوغ فکــری جامعــۀ بشــری امــری تدریجــی و وابســته ب تکامــل فهــم و بل

گمراهــی در  شــرایط و اقتضائــات مناســب بــا آن اســت. تخلــف از ایــن قانــون، اســباب 

رفتــار و هدف گــذاری را بــه بــار مــی آورد. رعایــت ایــن چارچــوب به عنــوان اصلی عقانی 

دانش هــای  از  ایشــان  بهره منــدی  وجــود  )بــا  شــیعه  پیشــوایان  هدایتگــری  مســیر  در 

ــه علــم الهــی( نیــز پذیرفتنــی و بلکــه  گاهــی و معرفتشــان ب ــه دلیــل اتصــال آ گــون ب گونا

ــت. ــتنی اس الزم دانس

۷-چراییاصراربهخودداریازبازگوییاسرار
در حدیثی قدسی، یکی از دستورات ده گانۀ خداوند برای رسیدن بندگان به ملکوت، 

کتمان سـر خداوند و اولیاء الهی شـمرده شده است.3

گـزارۀ  گونه هـای تعامـل اصحـاب بـا اسـراِر در اختیارشـان، می تـوان  پـس از آشـنایی بـا 

برخـورداری کـم و بیـش اصحـاب از اسـرار را در ماقـات علـی بـن ابـی حمـزه، ابن سـراج 

کاظـم؟ع؟  کـرد؛ ابـن ابـی حمـزه پـس از پرسـش از وضعیـت امـام  و ابـن ُمـکاری رصـد 

و شـنیدن رحلـت ایشـان، از جانشـین حضـرت سـؤال می کنـد و امـام رضـا؟ع؟ خـود را 

وصـی پـدر معرفـی می کنـد؛ وی با به تصویر کشـیدن جایگاه مفتـرض الطاعه بودن امام 

از سـوی خداوند، پرسـش خویش را برای مرتبۀ دوم تکرار می کند؛ امام رضا؟ع؟ در برابر 

کـه »آیـا شـما از مـن می خواهیـد تـا بـه  گـروه، بـا طـرح ایـن گفتـار  تردیدهـای نابجـای ایـن 

بغـداد آمـده و در برابـر هـارون، مفتـرض الطاعـه بودن خویش را اعام کنم؟« این مسـئله 

1. صـدر الدیـن شـیرازى، محمـد بـن ابراهیـم، شـرح ُاصـول الکافـي، 362/2؛ »انهـم؟مهع؟ یجیبـون 
النـاس علـی الزیـادة و النقصـان فـي القـول حسـب تفـاوت حالهـم فـي الفهـم و االحتمـال للقـول.«

2. مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شرح الکافي، 396/2.
3. اسکافی، محمد بن همام، التمحیص، ص69.
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را وظیفـۀ خویـش ندانسـته و دلیـل طـرح موضـوع امامت خویش را برای آنـان، اختاف و 

کـه مهم تریـن آنهـا قـرار گرفتن اسـرار،  تشـتت میـان آنـان و پیامدهـای آن معرفـی می کنـد 
در اختیـار دشـمنان می باشـد.1

بخشـی از چرائـی دسـتور بـه پوشـاندن اسـرار از دیگـران را می تـوان در سـفارش و وصیـت 
امـام باقـر؟ع؟ بـه محمـد بـن نعمان احول یا همان مؤمن طاق مشـاهده کرد. این گزارش 
کنـار  در  می باشـد.2  امـام  وافـر  گاهـی  آ اصـل  آن  و   اسـت  کان  قاعـدۀ  یـک  بـر  مبتنـی 
گاه از حقایـق بـا مخاطبـان، مطـرح  پذیـرش ایـن آمـوزه، مسـئلۀ چگونگـی تعامـل امـاِم آ
اسـت. امـام باقـر؟ع؟ پـس از اشـاره بـه مراحـل انتقـال اسـرار از خـدا و سـپس جبرئیـل و 
کردن اسـرار پرداخته و با اشـاره  پیامبر تا یک یک پیشـوایان شـیعه، به پیامدهای فاش 
به حکم ِخرد، فلسـفه شـکل گیری اسـرار را مخفی ماندن آنها از دشـمن معرفی می کند؛ 
این در حالی اسـت که در آسـیب شناسـی امام از اسـرار انتقال یافته به جامعۀ شـیعی، 
کامل تری نسـبت به  گاهی بیشـتر و  دشـمنان در مقایسـه با دوسـتداران اهل بیت؟مهع؟ آ
اسـرار یافته انـد کـه ایـن امـر تـوان مدیریتـی و فراهـم سـاختن بسـتر شـکل گیری گزینه هـا و 
اهـداف پیشـین را بـا چالشـی سـترگ مواجـه سـاخته اسـت. آن گاه حضـرت بـه صـورت 
کنـش مغیـرة بـن سـعید و اباالخطاب در مواجهـه با اسـراِر در اختیار آنان  مصداقـی بـه وا

و زیان هـای پدیـدار شـده از آن اشـاره می کنـد.3

مکاتبـۀ حسـین بـن ِمهـران بـا امـام رضـا؟ع؟ و پاسـخ طوالنـی حضـرت نیـز اجمالـی مهم 

کـه نسـبت بـه  از چرایـی لـزوم پنهـان داشـتن اسـرار را تبییـن می کنـد؛ حسـین بـن مهـران 

جریـان وقـف پـس از امـام کاظم؟ع؟مـردد اسـت، در مکاتبـۀ امـام رضـا؟ع؟ مسـئلۀ نگـه 

1.کشی، محمد بن عمر، رجال الکشي، ص463، ش883.
کید می کنـد، می توانیـد مجرای دانـش امام و گسـترۀ دانش  کـه بـر ایـن اصـل تأ 2.افـزون بـر ایـن روایـت 
کر، محمـد تقـی، »منابـع علـم امـام«،  کـرد؛ ر.ک: شـا امـام را در پایان نامـۀ منابـع علـم امـام پیگیـری 
حدیـث،  و  قـرآن  دانشـگاه  سـبحانی،  محمدتقـی  مشـاور:  اسـتاد  برنجـکار،  رضـا  راهنمـا:  اسـتاد 

دانشـکده علـوم حدیـث، 1390ش، ص180-20.
3. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص 311-310.
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داشـتن حرمت جان و حفظ یکپارچگی تشـکیات شـیعه را از اهداف فاش نسـاختن 

گرفتن امور در جایگاه  اسـرار بر می شـمرد و بازگشـت این موضوع را به مسـئلۀ لزوم جای 

گـون  گونا را در اشـکالی  از حقیقـت  انحـراف  از آن،  کـه تخلـف  مناسـب آن می دانـد 
پدیـدار می سـازد.1

در نگاهـی کلـی نارسـائی بخشـی از مفاهیـم بـرای اندیشـۀ برخـی افراد2 و هم چنین سـوء 

برداشـت ها و اسـتفاده های نادرسـت از برخـی معـارف در جهـت بحـران آفرینـی بـرای 

اسـاس مذهـب امامیـه، علت هـای اصلـی لزوم محافظت بر معارف سـری می باشـند.3 

اسـماعیل دو محـور  بـن  اسـحاق  بـرای  توقیعـی  انتهـای  امـام حسـن عسـکری؟ع؟ در 

گاه  آ لـزوم  مـی دارد:  نخسـت،  بیـان  را  آن  در  آموزه هـای مطـرح  نشـر  بـه  نسـبت  اصلـی 

کینه تـوزان.4 امـام  سـاختن شـیعیان نسـبت بـه آن و دوم، مواظبـت از نشـر آن در میـان 

کـه از سـنت های الهـی اسـت را کتمـان سـر معرفـی  رضـا؟ع؟ یکـی از ویژگی هـای مؤمـن 

گـواه  ُسوٍل<5 را  َ�  ِم�ن ّرَ �ن ا َم�نِ اْر�قَ
َّ
ل * اإِ

ً
َ�دا

ؤَ
ِ� ا �بِ

�يْ
ِهُر َعلَ�  عنَ طنْ ُ ا �ي

َ
ل �بِ �نَ �يْ

عنَ
ْ
می کنـد و آیـات >َعاِلُم ال

کـه در زمینـۀ پاسداشـت از اسـرار،  بـر ایـن سـخن می دانـد.6 نمونـه ای از اصحـاب ائمـه 
گرفته است عبداهلل بن ابی یعفور است.7 بسیار از او تجلیل صورت 

1. کشی، محمد بن عمر، رجال الکشي، ص602.
الهدایـة  حمـدان،  بـن  حسـین  خصیبـی،  ر.ک:  اسـت؛  شـده  یـاد  مقصـره  عنـوان  بـا  گـروه  ایـن  2.از 

ص232. الکبـرى، 
3. ر.ک: نمازی شاهرودی،  علی، مستدرك سفینة البحار، 65-60/9.

4. کشی، محمد بن عمر، همان، ص579.
5. جن: 27-26.

بـه  نسـبت  امامیـه  روایـات  ایـن،  بـر  افـزون  ح39؛   ،241/2 کافـی،  یعقـوب،  بـن  6.کلینـی،  محمـد 
کیـد کـرده و افشـای آن را نادرسـت دانسـته و علـت آن را امکان  محافظـت از اسـرار شـخصی نیـز تأ
بـه اسـرار  یـا دسترسـی بدخواهـان  و  انسـان  بـه دشـمن  آنـان  و تبدیـل شـدن  رویگردانـی دوسـتان 
دانسـته اند؛ بـرای مشـاهده روایـات ایـن بخـش ر.ک: ری شـهری، محمـد، میـزان الحکمـة، 1281/2.
7.افـزون بـر گزارش هـای متعـدد، نامـۀ امـام صادق؟ع؟به مفضل پس از رحلت ابـن ابی یعفور گویای 

این ادعا اسـت؛ ر.ک:کشـی، محمد بن عمر، رجال الکشـي، ص246ـ250.
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۸-زوایاوپیامدهایایجابیاسراروافشایآنها
گـروه ایجابـی و سـلبی تقسـیم  زوایـای اسـرار و پیامدهـای افشـای آن را می تـوان بـه دو 
کلیـدی را مطـرح سـاخت. در ادامـه، نخسـت بـه زوایـای  و ذیـل هـر دسـته، عناوینـی 

ایجابـی اسـرار و پیامدهـای ایجابـی افشـای آن پرداختـه می شـود.

۸-1-اثباتالیههایمعرفتی
بحث هـای معرفتـی بـا سـطح بنـدی و بـه فراخـور حـال مخاطـب، در جلسـاتی ویـژه، 
گیـر نبـودن آن نسـبت بـه همـۀ سـطوح و الیه هـای  مـرور و پـردازش می شـد و بـه دلیـل فرا
افـراد جامعـه، بـا نوعـی انـزوا و حتـی چالـش روبرو می گشـت؛ این امر زمینۀ حساسـیت و 

آسـیب پذیری بیشـتر را در ایـن حـوزه ایجـاد می سـاخت.

گاهی وی از دانش پیدا و پنهان قرآن  بیان شد که از منابع کلیدی دانش گستردۀ امام، آ
گونـی بـرای ایشـان تحقـق می پذیرفـت.1 جابـر بـن یزیـد جعفـی  کـه از مجـاری گونا اسـت 
کـه جویـای چرائـی تفاسـیری متفـاوت از امـام باقـر؟ع؟ در مـورد یـک آیـه می شـود،  آن گاه 
گاه از امـام  حضـرت علـت آن را ذو بطـون بـودن قـرآن معرفـی می کنـد؛2 از ایـن رو وی، 
درخواسـت تفسـیر باطنـی برخـی از آیـات را دارد.3 او هم چنیـن می گویـد روایاتـی شـنیده 
کـه امـکان بازگوئـی آن را نـدارد. وجـود مراتـب در تفسـیر باطنـی قـرآن را می تـوان در  اسـت 
مقایسـۀ چنـد گـزارش تحلیـل کـرد. ذریح محاربـی آن گاه کـه دیدگاه امام صـادق؟ع؟ در 
رابطـه بـا احادیـث جابـر را جویـا می شـود، حضـرت پس از بـه تأخیر انداختـن چندین بارۀ 
پاسـخ، در نهایـت طـراز معـارف آن سـخنان را متفـاوت از فهـم وی دانسـته و از ذریـح 

می خواهـد بـه ایـن گونـه احادیـث ورود نکنـد.4 آن چـه تـا بـه اینجـا روشـن شـد بهره مندی 

قرآنـی،  آموزه هـای  دوفصلنامـۀ  آن«،  چگونگـی  و  قـرآن  بـه  امـام  »علـم  محمدتقـی،  کر،  1. ر.ک :شـا
.168-151/16

2. ر.ک :برقـی، احمـد بـن محمـد، المحاسـن، 300/2؛عیاشـی، محمـد بـن مسـعود، تفسـیر عیاشـی، 
.12/1

3. ر.ک: همان، 41/1 و42و50.
ِة 

َ
ـــِفل  الّسَ

َ
ـــْت ِإل ـــا ِإَذا َوَقَع َ ـــٍر َفِإّنَ ـــِث َجاِب َحاِدي

َ
ـــْن أ ـــُه َع

ْ
ـــٍر! ال ـــِث َجاِب َحاِدي

َ
ـــُع ِبأ ـــا َتْصَن ـــي َم  ِل

َ
ـــال 4. »... َفَق
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که اندیشـۀ ذریح از نزدیک شـدن به آن منع می شـود. از سـوی  جابر از معارفی برتر اسـت 

دیگـر، عبـداهلل بـن سـنان نسـبت بـه حدیـث ذریـح، رفتـاری مشـابه رفتـار ذریـح نسـبت 

کـه تبییـن آیـه ای از قـرآن را  گـزارش می دهـد  بـه احادیـث جابـر دارد؛ عبـداهلل بـن سـنان 

کـه از ذریـح محاربـی  کـردم؛ پـس از بیـان امـام، سـخنی  از امـام صـادق؟ع؟ درخواسـت 

کـردم؛ امـام صـادق؟ع؟  بـا  بـه نقـل از آن حضـرت در تفسـیر آیـه شـنیده بـودم را عـرض 

تصدیـق انتسـاب گفتـار ذریـح بـه خویـش، پاسـخی مشـابه پاسـخ ذریـح را بـرای عبداهلل 

کنـار وجـود الیه هـای متعـدد معرفتـی  بـن سـنان بیـان و بـه ظرفیت هـای فکـری افـراد در 

يح!«1 مقایسـۀ میان   و مـن حیتمـل مـا حیتمل ذر
ً
 و باطنـا

ً
اشـاره می کنـد: »ان للقـرآن ظاهـرا

ایـن گزارش هـا بـه خوبـی گویـای وجـود مراتبـی چنـد، در معـارف دینـی و وحیانـی اسـت 

کـه هـر یـک از اصحـاب ائمـه به فراخوِر تـوان معرفتی، قابلیت های اندیشـه ای و تحلیلی 

و هم چنیـن ظرفیـت تحمـل داده هـا، بهره منـد از رتبـه ای از معـارف می شـوند.

گفتـار می تـوان بـه آمـوزۀ »َقـَدر« و الیه هـای معرفتـی آن اشـاره داشـت؛  از نمونه هـای ایـن 

اصبـغ بـن نباتـه از امـام علـی؟ع؟ در ایـن رابطـه می شـنود: 

ــرز اهَّلل  ــرز مـــن حـ ــتر اهَّلل و حـ ــتر مـــن سـ ــر اهَّلل  و سـ ــر مـــن  سـ أال إن القـــدر سـ
مرفـــوع في حجـــاب اهَّلل مطـــوي عـــن خلـــق اهَّلل.2 

ُکنه این آموزه اسـت؛ از  بـی تردیـد سـخن امـام علـی؟ع؟ ناظـر به فهم جامع و رسـیدن بـه 

بـــن عمـــر، رجـــال الکشـــي، ص373، ح699؛ تعبیـــر نقـــل شـــده  کشـــی، محمـــد  َذاُعوَهـــا.« 
َ
 أ

کیـــد می کنـــد: »قـــال عبـــداهلل بـــن جبلـــة: فأحســـب   گفتـــار مذکـــور را تأ گـــزارش   در ادامـــۀ ایـــن 
یحًا سفلة.« ذر

1.کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 549/4؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، مـن الیحضـره الفقیـه، 
امـام؟ع؟ داللـت  از  کام  »ایـن  روایـت می نویسـد:  ایـن  فتونـی در ذیـل  486/2؛ مرحـوم شـریف 
کـه  تـی این گونـه را از بیشـتر مـردم، حتـی از فـردی مثـل ابـن سـنان  کـه ایشـان تأویا روشـنی دارد 
گونـی دارد.« ر.ک: عاملـی  گونا کتمـان می نمـوده اسـت، ایـن امـر دالئـل  از فضـاء اصحاب انـد، 

فتونـی، ابوالحسـن بـن محمدطاهـر، مقدمـۀ تفسـیر مـرآة االنـوار، ص7.
2. صدوق، محمد بن علی، التوحید، ص383، ح32.
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ایـن رو، در ادامـه می فرماید: 
... لنـه حبـر زاخـر خالـص هَّلل تعـال عمقـه مـا بـ�خ السـماء و الرض عرضه 

مـا بـ�خ املشـرق و املغرب.1

۸-2-تالشبرایتوانمندیمعرفتی
گاهی هـای امـام در پاسـخ بـه پرسـش اصحـاب، شـرط  گـذاردن تمامـی آ گاه در اختیـار 
تلقـی شـده اسـت.   _ الهـی  از جملـه اسـرار   _ فـراوان  از علـوم  امـام  بهره منـدی  بـه  بـاور 
و  امـام«  گاهـی  آ کوشـیده اند میـان دو مسـئلۀ »حـوزۀ  ایـن عرصـه  پیشـوایان شـیعه در 
»امـکان انتقـال معـارف« تمایـز نهاده و الزمۀ همـواره برخورداری امـام از دانش را، انتقال 
آن نشـمارند. بیانـات پیشـوایان شـیعه در ایـن عرصـه، در جهـت توجـه دادن اصحـاب 
کـه تزکیـۀ نفـس،  کسـب لـوازم بهره منـدی از معـارف واالتـر و اسـرار معرفتـی اسـت  بـه 
کنـار  خویشـتن داری در نشـر اسـرار و بـه دسـت آوردن تـوان تحلیـل و چینـش معـارف در 
گفتـاری بـا تقسـیم اسـرار و  هـم از جملـۀ آنهـا بـود. بـر همیـن اسـاس امـام صـادق؟ع؟ در 
گاه سـازی دیگران  دانـِش در اختیـار امـام بـه آن چـه مختص امام اسـت و آن چه امکان آ

گونـۀ دوم اسـرار را بـا شـرایطی خـاص میسـور می دانـد.2 بـه آن وجـود دارد، انتقـال 

استاد جوادی آملی با اشاره به دو رکن حفظ اسرار، می نگارد:

کـه آن را می شـنود دارای آن چنـان فهمـی باشـد  نخسـت این کـه شـخصی 
کرده و در مقابل آن تسـلیم شـود؛ دوم این که از افشـاء  که بتواند آن را درک 
و  فهـم  قـدرت  مهـم،  اول،  رکـن  در  بپرهیـزد.  آن  مـرز  و  حـد  بـی  اشـاعۀ  و 
کـه در غیـر ایـن صـورت طبـق فرمـودۀ امـام  تسـلیم شـدن در برابـر آن اسـت 
گـذارد و از انـکار آن بپرهیـزد.  باقـر؟ع؟ بایـد آن را بـه خـود اهل بیـت؟مهع؟ وا
کتمـان آن و دور نگـه داشـتن آن اسـرار  در رکـن دوم هـم مهـم، نگهـداری و 
گـر در اختیـار همـه  گاه نباشـند؛ چـون ا کـه بـه ارزش آن آ از طالبانـی اسـت 

1. همان، ص 383و 384.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1 /402، ح5.
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گیرد دارای آثار مخّربی مثل اسـتفادۀ ناصحیح و نابجا از آن و ایجاد  قرار 
مشـکل بـرای خـود و دیگـران اسـت.1

شـک  و  تردیـد  از  حالتـی  دچـار  اسـرار  کننـدۀ  افشـاء  صـادق؟ع؟  امـام  از  روایتـی  در 

گونـه  کـه ایـن امـر، وی را دچـار بازنشـر سـر می سـازد.2 انتقـال ایـن  معرفـی شـده اسـت 

بـرای ایجـاد توانمنـدی  از بازدارندگی هـا در قالـب روان کاوی اصحـاب، زمینـۀ تـاش 

امـام  اسـاس  بـر همیـن  فراهـم می سـاخت.  در شـنوندگان  را  واالتـر  معـارف  کسـب  در 

گونـه ای از دانـش، هماننـد آن چـه  یافـت  صـادق؟ع؟ در برابـر تقاضـای ابوبصیـر بـرای در

»آیـا  می کنـد:  مواجـه  پرسـش  ایـن  بـا  را  وی  می کـرد،  یافـت  در علـی؟ع؟  امـام  از  میثـم 

کـه  ابوبصیـر  را پیـش خـود نگـه داشـته ای؟«  گفتـه ام  تـو  بـه  کنـون  تـا  از آن چـه  بخشـی 

کـه نمی توانـد رازدار آن  رفتـاری این گونـه نداشـته اسـت بـا ایـن حکـم مواجـه می شـود 

بـا  متناسـب  رفتـاری  بـه شـکل گیری  این گونـه  باشـد. وی  علـوم درخواسـتی  از  دسـته 

می شـود.  تشـویق  برتـر  معـارف 

گفتـار، مسـئلۀ ارتبـاط فرشـتگان بـا نهـاد امامـت و هم چنیـن  از نمونـه آموزه هـای ایـن 

مسـئلۀ عرضـۀ اعمـال توسـط فرشـتگان بـه امـام اسـت. حساسـیت های فـراوان ایـن دو 

یافـت شـریعت نـو، بـروز  آمـوزه به ویـژه تبییـن ترابـط آن بـا مسـئلۀ خاتمیـت و انـگارۀ در

یـادی روبـرو می سـاخت؛3 ایـن امـر، نهـاد امامـت را  عریـان ایـن آمـوزه را بـا چالش هـای ز

بـه اسـتفاده از عناویـن جانشـین و مبهـم وا می داشـت. عنـوان »عمـود نـور« یکـی از ایـن 

عناویـن اسـت کـه تبییـن بـی پـرده از حقیقـت آن، در دورۀ پیشـوایان متأخـر و بـا گذار از 
دورۀ چالـش و شـکل گیری توانمنـدی معرفتـی اصحـاب، صـورت می یابـد.4

1. جوادی آملی، عبداهلل، ادب فنای مقربان، ص173.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 372/2، ح10.  ».

ٌ
ّرِ َشاّك 2. »ُمِذيُع الّسِ

3. گـزارش سـدیر صیرفـی گویـای گوشـه ای از چالش هـای ایـن حـوزه اسـت؛ ر.ک: مغربـی، نعمـان بن 
محمـد، دعائم اإلسـام، 50/1.

4. برای آگاهی بیشتر ر.ک: شاکر، محمدتقی، »امام رضا؟ع؟ و رازگشایی از جایگاه هدایتِی نهاد امامت«. 
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۸-3-برونرفتازچالشتعارض

ــه  ــال یافتـ ــه انتقـ ــه از طریـــق اصحـــاب ائمـ کـ ــه در روایاتـــی دارد  آموزه هـــای شـــیعی ریشـ

اســـت. نـــوع مواجهـــه، مبانـــی پذیـــرش شـــده و چگونگـــی پژوهـــش در ایـــن عرصـــه 

ـــی  ـــف معرفت ـــطوح مختل ـــرش س ـــا، پذی ـــی از آنه ـــه یک ک ـــت  ـــی اس ـــه اصول ـــه ب ـــتۀ توج وابس

در نظـــام اندیشـــه انتقالـــی نهـــاد امامـــت اســـت؛ توجـــه بـــه ایـــن مســـئلۀ اساســـی می توانـــد 

ــا  ــزائی را ایفـ ــته ای از روایـــات1 نقـــش بسـ ــری نهایـــی دسـ ــا و نتیجه گیـ  در تحلیـــل داده هـ

گوهـــر و معنـــای اصلـــی هـــر آمـــوزه نیـــز نقـــش آفرینـــی  کـــه در یافتـــن  کنـــد؛ هم چنـــان 

خواهـــد داشـــت.

فـــارغ از مســـئلۀ جعـــل و وضـــع حدیـــث و مبـــارزه ســـنگین پیشـــوایان شـــیعه و اصحـــاب 

ــدار  ــاص پدیـ ــرایط خـ ــه و شـ ــئلۀ تقیـ ــن مسـ ــارک2 و هم چنیـ ــدۀ نامبـ ــن پدیـ ــا ایـ ــان بـ ایشـ

شـــده بـــرای پاســـخ امـــام، بویـــژه در حـــوزۀ احـــکام، تعـــارض یـــا تناقـــض ابتدایـــی میـــان 

ـــا مســـئلۀ معرفتـــی، بازگشـــت بـــه ســـطوح معرفـــت و لـــزوم  برخـــی معـــارف در یـــک حـــوزه ی

ـــوان مخاطب شناســـی ســـخنان  ـــه ت کـــه دســـتیابی ب ـــه مراتـــب آن دارد؛ هم چنـــان  توجـــه ب

امامـــان و نقـــش آن در چگونگـــی تحلیـــل داده هـــای روایـــی بـــا توجـــه بـــه آموزه هـــای 

گفتـــار مذکـــور،  انتقالـــی از ایشـــان از پیامدهـــای ایـــن نـــوع نگـــرش اســـت. از نمونه هـــای 

ــرات  ــدد قطـ ــه عـ ــی بـ گاهـ ــد آ ــخنانی هماننـ ــام از غیـــب اســـت. سـ ــی امـ گاهـ ــئلۀ آ مسـ

ـــرای آن کـــه جریان هـــای انحرافـــی، مســـئلۀ  ـــود ب ـــاران و شـــمارۀ ســـتارگان و... زمینـــه ای ب ب

ــن رو  ــازند.3 از همیـ ــر آن مترتـــب سـ ــود بـ ــع خـ ــه نفـ ــی را بـ ــاء و لوازمـ ــام را القـ الوهیـــت امـ

پیشـــوایان معصـــوم بـــرای جلوگیـــری از بســـترهای زمینه ســـاز ایـــن انحـــراف عمیـــق، 

کـــه بـــر فزونـــی دانـــش امـــام و دانـــش غیبـــی ایشـــان داللـــت داشـــت،  کنـــار ســـخنانی  در 

ــر  ــران می پرداختنـــد. بـ ــا دیگـ ــام بـ ــانی امـ ــر همسـ کیـــد بـ گاهـــی از غیـــب و تأ ــه انـــکار آ بـ

1. یعنی روایات غیر فقهی و مرتبط با احکام شرعی.
کر، محمدتقی، میراث حدیثی شیعه، ریشه ها و رویش ها. 2.ر.ک: شا

3. همانند ادعای نبوت یا امامت سران جریان های انحرافی.
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ـــه از ســـخنان در میـــراث حدیثـــی شـــیعه مشـــاهده  گون همیـــن اســـاس در ایـــن زمینـــه دو 

ـــتگان  ـــی از فرش ـــت انتقال ـــوای معرف ـــئله، محت ـــن مس ـــر ای ـــتۀ دیگ ـــۀ برجس ـــود.1 نمون می ش

اســـت.2 افـــزون بـــر چالـــش تعـــارض در محتـــوا، مســـئلۀ تعـــارض نـــگاه اصحـــاب نیـــز از 

گاه در نظـــام فرهنگـــی و تربیتـــی امـــام، الزم  چالش هـــای برآمـــده از وجـــود اســـرار اســـت. 

ــی و در  ــای ذاتـ ــور قابلیت هـ ــه فراخـ ــاد بـ ــن نهـ ــان ایـ گردان و دانش پژوهـ ــا ــی شـ ــود برخـ بـ

نـــگاه مهندســـی تربیتـــی امـــام، بـــرای اهدافـــی معیـــن از برخـــی اســـرار بهره منـــد باشـــند، 

کـــه مناســـب بـــود عـــده ای از حـــوزۀ معـــارف برتـــر دور نگـــه داشـــته شـــده و از  هم چنـــان 

ـــن  ـــی ای ـــردد. پدیدارشناس ـــرح نگ ـــا مط ـــا آنه ـــا ب ـــر آموزه ه ـــای برت ـــت الیه ه ـــاد امام ـــوی نه س

ـــه توانمنـــدی ذهنـــی در تحلیـــل عقلـــی از آموزه هـــای دینـــی بازگشـــت داشـــت و  گاه ب امـــر 

ـــاص  ـــای خ ـــرای مأموریت ه ـــاب را ب ـــه از اصح ـــام این گون ـــه ام ک ـــت  ـــا داش ـــر اقتض ـــن ام ای

کـــه  کنـــد و از ورود آنـــان بـــه مســـائلی  هماننـــد محاجـــه و مناظـــره بـــا مخالفـــان تربیـــت 

ـــازدارد،  ـــد ب ـــی را می طلبی ـــهود قلب ـــف و ش کش ـــق  ـــی و تحق ـــدی روح ـــا توانمن ـــرش آنه پذی

ـــا ورود این گونـــه اصحـــاب در عرصـــۀ اســـرار تأمیـــن نمی شـــد؛  کـــه نیـــاز ایـــن عرصـــه ب چـــرا 

 افـــزون بـــر اینکـــه قابلیت هـــای افـــراد در پذیـــرش اســـرار نیـــز لحـــاظ می گردیـــد. ایـــن 

ــه از  کـ ــال داشـــت  ــه دنبـ گردیـــد _ پیامدهایـــی را بـ ــرح  ــال طـ ــه اجمـ ــد بـ ــئله _ هرچنـ مسـ

گـــروه از اصحـــاب  ایـــن  بـــه تقابـــل  ایـــن پیامدهـــا در همـــان دوره، می تـــوان  جملـــۀ 

ــه شـــده  ــر ارائـ ــه اصحـــاب سـ ــاد امامـــت بـ ــم از ســـوی نهـ ــه آن هـ کـ ــا آموزه هـــای برتـــری  بـ

بـــود، اشـــاره داشـــت.  در دوره هـــای پســـین ســـنجۀ انحصـــار اندیشـــه های اصیـــل نهـــاد 

کـــه از ســـوی برخـــی مستشـــرقان  ـــود  گـــروه از اصحـــاب، انـــگاره ای ب ـــا نـــگاه ایـــن  امامـــت ب

گاهـی بیشـتر در ایـن زمینـه ر.ک: بهبهانـی کرمانشـاهی، محمدعلی، »رسـالة في علم النبي  1. بـرای آ
و االئمـة االطهـار صلـوات اهلل علیهم«، مجموعۀ مقاالت علـم امام، ص218-167.

2. بـرای مقارنـۀ دیدگاه هـا و روایـات ایـن حوزه ر.ک: نیشـابوری، فضل بن شـاذان، االیضاح، ص461؛ 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 269/1-270؛ صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 
231/1؛ بـا توجـه بـه آن چـه بـه اجمـال بیـان شـد، مبنـای »الجمـع مهمـا امکـن اولـی مـن الطـرح« در 

روایـات نیـز قابـل اثبات اسـت.
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و جریان هـــای مخالـــف امامیـــه بـــرای انـــکار برخـــی از الیه هـــای برتـــر آموزه هـــای شـــیعی 
گشـــت.1 پدیـــدار 

۸-4-رهیافتبهگوشههاییازحقیقت

گزارش طبری از  این رهیافت در دو دورۀ عصر حضور و پس از آن قابل تفکیک اسـت. 
نامـۀ هشـام بـن عبدالملـک خطـاب به یوسـف بن عمـر، فرمانـدار عراق، گویای توسـعه 
و تعمیـق نـگاه شـیعۀ عصـر حضـور بـه نهاد امامـت در نیمـۀ دوم قرن دوم اسـت. در این 

نامه آمده اسـت:

کوفـه چـه انـدازه بـه اهـل بیـت عاقـه دارنـد  کـه مـردم  امـا بعـد، تـو می دانـی 
کـه اطاعـت از آنـان را بـر خـود  و آنـان را باالتـر از حـد خـود می داننـد؛ چـرا 
واجـب می شـمرند و شـرایع دینـی خـود را از آنـان می گیرنـد و آنـان را عالـم 

بـه همـه چیـز می داننـد.2

 در رابطــه بــا عصــر غیبــت، شــناخت یابی دقیــق نســبت بــه نهــاد امامــت و ظرفیت هــای 
کــه بازتــاب دهنــدۀ  گزارش هــای متقنــی اســت  وجــودی امــام، وابســته بــه روایــات و 
ــی از  ــکاس حداقل ــت انع ــاد امام ــاش نه ــن رو ت ــند. از ای ــا می باش ــته از آموزه ه ــن دس ای
کامــل امــام از حــال و حــرام  گاهــی  ــوده اســت. آ توانمندی هایــش در مســیری متقــن ب
را می تــوان یکــی از محورهــای مشــترک میــان تمامــی شــیعیان بــا باورهــای متفــاوت 

ــر مســئله اســرار تطبیــق می دهــد بهره منــدی  کــه ایــن امــر را ب دانســت؛3 شــاخص هایی 

کــه بخشــی از ایــن مبــادی  امــام از مجــاری خــاص بــرای رهیافــت بــه احــکام می باشــد 

کافی و مفید است. گفتار خود نیازمند نگاشته ای مستقل و البته مهم همراه با ذکر شواهد  1. این 
2. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، 198/4.

ـــال: دعـــا  ـــرًا الجعفـــي و مـــا ســـمعت منـــه، ق ـــن عیینـــة یقـــول: ترکـــت جاب ـــه ســـمع اب ـــر شـــهاب أن 3. »ذک
رســـول اهلل؟مص؟ علیـــًا فعلمـــه ممـــا تعلـــم، ثـــم ...حتـــی بلـــغ جعفـــر بـــن محمـــد. قـــال ســـفیان: فترکتـــه 
ذلـــك.« ذهبـــی، محمـــد بـــن احمـــد، میـــزان االعتـــدال، 381/1؛ هم چنیـــن بـــرای ماحظـــۀ نـــگاه 
ـــن اســـماعیل، مقـــاالت  ـــه احـــکام ر.ک: اشـــعری، علـــی ب ـــه مســـئلۀ منبـــع دانـــش امـــام ب اصحـــاب ب

االســـامیین، ص16و50و51.
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هماننــد آن چــه بــه وراثــت بــه امــام رســیده اســت در دوره ای پوشــیده و در دوره ای دیگــر 
نمایــان شــده اســت.1

۸-۵-زمانونسبیتدرمسئلۀاسرار

گزارش هایـی در میـراث حدیثـی شـیعه و اهـل سـنت گویـای نقـش زمـان در قـرار گرفتـن 

گـزارش می دهـد:  یـا نگرفتـن برخـی معـارف و اخبـار در قلمـرو اسـرار می باشـد. عایشـه 

در  فاطمـه؟اهع؟  خـدا؟لص؟،  رسـول  خدمـت  در  بانـوان  اجتمـاع  هنگامـۀ 
کنـار خـود  کـه هماننـد پـدر راه می رفـت وارد شـد و حضـرت او را در  حالـی 
گونۀ  کرد و سـپس به  گریه  ی  که و نشـاند؛ آن گاه با او سـخنی رازآلود گفت 

ی را شـادمان سـاخت؛2  کـه و پنهانـی و سـری سـخنی دیگـر گفـت 

عایشـه در پی جوئـی از سـخن رسـول خـدا، بـا ایـن عبـارت حضـرت فاطمـه؟اهع؟ مواجـه 
گفتـار رسـول خـدا بـه  کـه جویـای  ْفـِ�يَ  ِسـّرَ َرُسـوِل اهَّلِل؟مص؟«؛ او 

ُ
مـی شـود: »َمـا ُكْنـُت ِل

دخترشـان می باشـد، از چیسـتی محتـوای ایـن گفتگو پـس از رحلت رسـول خدا؟لص؟ 
گفتگـو را نقـل می کنـد.3 پرسـش می کنـد و حضـرت فاطمـه؟اهع؟ در این جـا محتـوای 

رسـول  رحلـت  از  پـس  نخسـِت  سـاعات  حسـاس  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  گـزارش  ایـن   

خـدا؟لص؟و توطئه هـای احتمالـی نسـبت به پیامدهای این حادثـه، گویای نقش زمان 
گزاره هـا در محـدودۀ اسـرار می باشـد.4 گرفتـن یـا نگرفتـن برخـی  در قـرار 

کر، محمدتقـی و برنجـکار، رضـا، » صحیفـۀ جامعـه و علم امام« فصلنامۀ کام اسـامی،  1. ر.ک: شـا
.148-131/83

رسـول  سـخن  از  اسـت  شـده  نقـل  سـنت  اهـل  متعـدد  و  اصلـی  کتـب  در  کـه  گـزارش  ایـن  2. در 
اسـت. شـده  یـاد  ِسـر  تعبیـر  بـا  دخترشـان،  خدا؟لص؟بـه 

بـن  محمـد  بخـاری،  9/44؛  حنبـل،  بـن  أحمـد  مسـند  محمـد،  بـن  حنبـل،  احمـد  ابـن  3.ر.ک: 
اسـماعیل، صحیـح البخـاري، 62/6؛ نیشـابوری، مسـلم بـن حجـاج، صحیـح مسـلم، 1905/4؛ 

نسـائی، احمـد بـن علـی، سـنن الکبـری، 146/5.
گزارش هـا و روایاتـی در رابطـه بـا جانشـیِن امـام صـادق  گفتـار را می تـوان در  4. نمونه هـای دیگـر ایـن 
کاظـم و بهرامـی،  کـرد، ر.ک: طباطبائـی، محمـد  و یـا جانشـیِن امـام حسـن عسـگری؟امهع؟ماحظه 
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شـاهدی دیگـر بـرای نسـبی بـودن مسـئلۀ اسـرار را می تـوان در روایـات غیبـت حضـرت 

کـرد. از نـگاه روایـات، ایـن پدیـده از امـور و اسـرار الهـی دانسـته  حجـت؟ع؟ مشـاهده 

شـده اسـت کـه دلیـل آن پـس از عصـر ظهـور نمایان می شـود. ابـن عباس پـس از گزارش 

سـخن رسـول خـدا؟لص؟ در رابطـه بـا عصـر غیبت، گفتـار حضرت دربـارۀ اصل غیبت 

را نقـل می کنـد: 

إن هـذا المـر أمـر مـن أمـر اهَّلل و سـر مـن سـر اهَّلل مطـوي عـن عبـاد اهَّلل فإيـاك 
و الشـك فيـه.1

کیـد بـر بازداشـتن از نقـل اسـرار بـه غیـِر اهـل  از دیگـر دالیـل نسـبی بـودن مسـئلۀ اسـرار، تأ

گـواه بـر امـکان انتقـال اسـرار بـه مخاطبـان بیشـتر، بـا فراهـم آمـدن  آن اسـت. ایـن سـخن 
بسـتر مناسـب می باشـد.2

9-زوایاوپیامدهایسلبیاسراروافشایآنها
در بخـش پیشـین، جنبـۀ ایجابـی مسـئلۀ اسـرار پیگیـری شـد؛ اینـک بـه بررسـی جنبـۀ 

یـم. سـلبی اسـرار می پرداز

کم 9-1-معارضۀدستگاهحا

در مسـئلۀ اسـرار، معارفـی مطابـق بـا واقـع به شـخص یا گروهی مشـخص انتقال می یابد 

کـم و  کـه ایـن امـر لـوازم و پیامدهـای خـاص خـود را دارد. نظـارت سـنگین دسـتگاه حا

کنتـرل افـراِد در ارتبـاط بـا نهـاد امامت در طـول دورۀ حضور، افزون بـر چالش مراتب فهم 

گسـترده تری مواجـه می سـاخت.  و لـزوم دقـت در آن، نهـاد امامـت را بـا توقفگاه هـای 

شـواهد نشـان دهنـدۀ آن اسـت کـه بـاور به برخی آموزه هـا و گزاره ها زمینۀ برخورد سـلبی 

علیرضـا، »گونه هـای چالش آفرینی عباسـیان نخسـتین در مسـیر امامـت«، فصلنامۀ پژوهش های 
اعتقادی-کامـی، 142-123/9.

1. صدوق، محمد بن علی، کمال الدین، 287/1-288، ح7.
ْهِلِه َكاِفٌر.« کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 371/2، ح10.

َ
ُه )السر( ِعْنَد َغْيِر أ

ُ
2. » ...َو َقاِئل



158
13

94
ن    

ستا
  زم

   و 
ئیز

   پا
م _

ده
هج

رۀ 
ما

 ش
ی  _ 

هــــ
ـژو

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
و  ف

د

گاه پیشـوایان و اسـاس مذهـب تشـیع ایجـاد  دسـتگاه حکومـت را بـرای باورمنـدان و 

گاهی زمینۀ حذف فیزیکی راوی و حتی امام  گاه تنگناها و  می سـاخت؛ این هجمه، 

را بـه دنبـال داشـت؛ از ایـن رو سـخنانی قاطـع در ایـن رابطـه بیـان شـده اسـت؛ هماننـد 

کننـدۀ اسـرار، قاتـِل خطایـی اهـل بیـت نیسـت، بلکـه  کـه بیـان مـی دارد افشـاء   روایتـی 

لو�ن  �ق �ق قاتـل عمـدی ایشـان هسـت.1 بر همین اسـاس امام صـادق؟ع؟ در تبیین آیـۀ: >و �ي

گونـۀ مسـتقیم و بـا اسـلحه نبـوده  کـه ایـن کشـتار انبیـاء بـه  < می فرمایـد  ر ح�ق �ي عن اء �ب �ي �ب �ن الاؤ
گردیده اسـت.2 اسـت، بلکه منتشـر سـاختن اسـرار، سـبب قتل ایشـان 

بـروز ایـن چالـش زمینـۀ شـکل گیری چالش هـا و پیامدهـای سـنگین دیگـری را نیـز بـه 

کـه شـکل گیری بخشـی از تقیـه و پیامدهـای آن، ریشـه در ایـن بحـران  دنبـال داشـت 

دارد. بـر ایـن اسـاس، تقیـه در باورهـای دینـی، سـوای احـکام شـرعی، می توانـد عاملـی 

بـرای حفـظ اسـرار و تعالیـم امامـان و تبیینـی حداقلی از مراتب یک گزاره دانسـته شـود. 

گاه از طـرف امـام بـه برخـی اصحـاب، رفتارهایـی بـرای دور مانـدن از  بـر همیـن اسـاس 
کمیـت توصیـه می شـد.3 تهدیدهـای شـکنندۀ حا

گرفتنوپدیدارشدنجریانهایانحرافی 9-2-زاویه

از نقـاط چالـش در معـارف سـری، امـکان برداشـت نادرسـت از یک گزاره و شـکل گیری 

آسـیب های  از  مسـئله،  ایـن  بـر  افـزون  اسـت.4  آموزه هـا  برخـی  بـه  نادرسـت  نگاهـی 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 370/2. 1. برقی، احمد بن محمد، محاسن، 256/1؛ 
2.»مـا قتلوهـم بأسـيافهم، و لكـن أذاعـوا سـرهم و أفشـوا علهيـم فقتلوا.«برقـی، احمـد بـن محمـد، 

ص371. ج2،  همـان،  یعقـوب،  بـن  محمـد  کلینـی،  256/1؛  همـان، 
3. ر.ک: کشـی، محمـد بـن عمـر، رجـال الکشـي، ص195؛ داسـتان هشـام و مخفـی شـدن وی پس از 
آشـکار سـاختن بـاور بـه مفتـرض الطاعـه بـودن امـام را می تـوان از دیگر شـواهد این گفتار دانسـت.

4. بـه عنـوان نمونـه می تـوان تلقـی نبـوِت  امام از سـوی معلی بن خنیس را مطرح سـاخت؛ از نگاه وی 
ارتبـاط فرشـتگان بـا امـام، مسـاوق بـا اعتقـاد بـه نبـوت اوصیـاء اسـت. گفتگـوی معلی بـن خنیس 
بـا عبـداهلل بـن ابـی یعفـور در ایـن زمینـه مشـهور اسـت: »فقـال ابـن أبـي یعفـور: األوصیـاء علمـاء أبرار 

أتقیـاء، و قـال ابـن خنیـس: األوصیـاء أنبیاء.« همـان، ص247.
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معـارف سـری، مسـاعد بـودن ایـن بسـتر بـرای دسـت اندازی بـه آموزه هـای نـاِب واالئـی 

گسـترش بخشـد.  کـه نمی توانسـته اسـت جامعـۀ هـدف خـود را در آن شـرایط  اسـت 

گونـه  بـه دیگـر بیـان، همگانـی نبـودن مخاطبـان اسـرار و امـکان تحلیـل و تأویـل در ایـن 

معارف، ممکن بود تفسـیر و تبیینی نابجا و نادرسـت از یک آموزۀ پرمغز و ایجاد بحران 

معرفتـی را بـه دنبـال داشـته باشـد. افـراد و جریان هایـی بـا رهیافـت بـه بخشـی از ایـن 

آموزه هـا و توسـعه بخشـیدن بـه مخاطبـان ایـن معارف، همـراه با تحلیل هایی نادرسـت 

گرفتـن از مبانـی و فراهـم سـاختن اندیشـه هایی  یـه  و تفسـیری غیـر مقصـود، زمینـۀ زاو

کـه عواملـی چنـد در اقبـال  متفـاوت از باورهـای اصیـل نهـاد امامـت را ایجـاد سـاختند 

گونـه افـکار دخالـت داشـتند. برخـی از ایـن عوامـل بازگشـت بـه  جامعـۀ شـیعی بـه ایـن 

ویژگی هـای سـران جریان هـای انحرافـی و برخـی دیگـر، بـه روحیـات و تفکـر مخاطبـان 

ایـن گـروه )هماننـد تمایـل به اباحه گری( بازگشـت می کرد. جریان غلـو از نمونه های بارز 

ایـن گفتـار اسـت؛ دو پیامـد اصلـی جریـان غلـو عبارت بـود از: تخریب باورهـای دینی و 

تزلـزل در رفتـار دینـی. دو محـور اصلـی کـه جریان هـای انحرافـی بویـژه غالیـان از آن بهره 

می گرفتنـد، نخسـت، تأویل هـای خـاص و بـه دور از واقعیـت از آیات متشـابه قـرآن بود؛ 

گفتارهـای پیشـوایان شـیعه بـود.1 از  دوم، برداشـت های نادرسـت و تحریـف برخـی از 

ٌه َو 
َ
ل َماِء اإِ �ي �نِ� الّسَ ِ �ن

َّ
گفتـار در بخـش آیـات می تـوان بـه تأویـل آیـۀ >َو ُهَو ال نمونه هـای ایـن 

کـه بیـان بـن سـمعان تمیمـی نهـدی،  ُم<2 اشـاره داشـت  َعِل�ي
ْ
ُم ال ٌه َو ُهَو ال�ِك�ي

َ
ل ْر�نِ اإِ

اؤَ
ْ
�ن�يِ ال

سـرگروهک فرقـۀ غالـی بیانّیـه، در تأویـل آن می گفـت: »خـدای آسـمان سـوای خـدای 

 ِ و�ن �قُ ْ �ي
�نِ َو الرنَّ �ي ِ

زمیـن و بزرگ تـر از خـدای زمیـن اسـت.« فرقـۀ حربیـه نسـبت بـه آیـات >َو ال�قّ

کـه ایـن آیـات، رمـزی، مثالـی،  <3 بـر ایـن اندیشـه بودنـد  �نِ ِم�ي
اؤَ

ْ
ِ� ال

َ
ل �بَ

ْ
ا ال

�نَ *َو َهدنَ �ي ِ �ن *َو ُطوِر ِس�ي

1. البتـه افـزون بـر ایـن دو شـیوه،  راهـکار سـومی نیـز در میـان برخـی جریان هـای انحرافی وجود داشـت 
و آن جعـل و دسـت درازی در میـان روایـات شـیعه بـود. ر.ک: همـان، ص224.

2. زخرف: 84.
3. تین: 1–3.
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یتـون« را بـر امـام حسـن،  کنائـی و وحیانـی هسـتند و حقیقـت »تیـن« را بـر امـام علـی، »ز

»طـور سـینین« را بـر امـام حسـین و »هـذا البلـد االمیـن« را بـر محمـد بـن حنفیـه، تأویـل 

کلـی یکـی از باورهـای جریان هـای انحرافـی، ادعـای  و تطبیـق می کردنـد.1 بـه صـورت 

که خداوند، محمد؟لص؟ را  گاهی آنان از تأویل و اسـرار قرآن بود و بر این انگاره بودند  آ

بـرای تنزیـل و آنـان را بـرای تأویـل قرآن فرسـتاده اسـت.2 امـا نمونه ای کـه مرتبط با بخش 

کوفـی )مشـهور  روایـات می شـود را می تـوان در شـیوۀ تعامـل محمـد بـن مقـاص اسـدی 

کـرد. امام باقر؟ع؟ در تبییـن چرائی گمراهی  بـه ابوالخطـاب( بـا آموزۀ تحدیث مشـاهده 

مرزگـذاری  عـدم  و  نـدادن  تمییـز  وی،  گرفتـن  یـه  زاو ریشـه یابی  و  ابوالخطـاب  آشـکار 

میـان نبـوت و تحدیـث را عامـل انحـراف جریـان آسـیب زای خطابیه معرفـی می کنند.3 

گونِی سـخنان منتسـب به  هم چنـان کـه امـام صـادق؟ع؟ به فیض بن مختار دلیل گونا

امـام را این گونـه توضیـح می دهنـد: 

إنـي ُاحـدث أحدهـم بالحدیـث فـا یخـرج مـن عنـدي حتـی یتأولـه علـی 
یلـه و ذلـك أنهـم ال یطلبـون بحدیثنـا و بحبنـا مـا عنـد اهلل و إنمـا  غیـر تأو

یطلبـون الدنیا.4

کلـی توجـه بـه دو نکتـه در  نمونه هـای ایـن بخـش، هـر چنـد فـراوان اسـت، ولـی بـه طـور 

گسـترش و  ایـن بحـث الزم اسـت؛ نخسـت آن کـه رصـد جریان هـای انحرافـی نشـان از 

عمـق یافتـن انحراف هـا در دورۀ امـام صـادق؟ع؟ دارد؛ تحلیـل ایـن دوران بـا فضـای 

فراهـم آمـده بـرای انتشـار معـارف و آموزه هـای شـیعه و گسـترش مخاطبـان نهـاد امامت 

بـه رفتارهـای بسـیار  کـه برخـی جریان هـای انحرافـی  گونـه ای  رابطـۀ مسـتقیم دارد؛ بـه 

1. اشعرى قمی، سعد بن عبد اهلل، المقاالت و الفرق، ص30.
گفته شـده اسـت: »ان اهلل بعث محّمدًا بالتنزیل، و بعثه  2. از عقاید ابو منصور از سـرکردگان غالیان 

یعني نفسـه بالتأویل .« همان، ص47.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 6750/1.

4. کشی، محمد بن عمر، همان، ص136.
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روایـات  رو  همیـن  از  بودنـد.1  آورده  روی  حضـرت،  پرسـتش  هماننـد  شـگفت انگیز، 
کید بـر نیازهـای طبیعی امام  فراوانـی بـا محتـوای ُبعـد بشـری و امکانـی داشـتن امـام و تأ
مشـاهده می شـود.2 دومیـن نکتـه آن کـه، جریان هـای انحرافـی یکـی از عوامـل اصلـی 
بازدارنـده از انتقـال صحیـح و دقیـق معـارف برتـر به جامعۀ ایمانی بودنـد. به دیگر بیان، 
کـه پیامدهـا و آموزه هـای مختلفـی را بـه  بـروز انحراف هـای پدیـد آمـده از ایـن جریان هـا 
همـراه خـود داشـت، نهـاد امامـت را از نشـر معارفـی کـه گرایش هـا و نشـانه هایی از غلو را 
بـه نظـر می رسـانید بـاز می داشـت، چـرا کـه طـرح علنـی ایـن گونـه از معـارف توسـط نهاد 
امامـت زمینـۀ سـوء اسـتفاده سـران یـا پیـروان ایـن جریان هـا و ادعـای تأییـد انگاره هـای 

آنـان را فراهـم می کـرد.

9-3-تردیدوابهام
کـه  گیـر بـه احـکام شـرعی اسـت  بررسـی جامعه شـناختی عصـر حضـور بیانگـر نیـاز فرا
گیر همراه با عرضۀ هوشـمندانه  دانش فقه متکفل پاسـخگوئی آن بود. این تقاضای فرا
و بـا کمتریـن آسـیب، ضریـب اطمینـان سـامت انتقـال داده هـای ایـن حـوزه را افزایـش 
کـه معـارف خـاص، بـا آسـیب پذیری بسـیار بیشـتری  داده اسـت. ایـن در حالـی بـود 
مواجـه می شـدند. ویژگـی سـر، نهـان بـودن و مسـتور مانـدن آن از دیگـران اسـت؛ همیـن 
گاه تزاحـم یـا تعـارض  امـر شـفافیت آموزه هـای سـری را در هالـه ای از ابهـام فـرو می ُبـرد. 
معـارف علنـی بـا معـارف سـری، مخاطبـان ایـن مجموعـه از معـارف را بـا تردیـد روبـرو 
توسـعه  را  تردیـد  ایـن  دامنـۀ  بعـد  دوره هـای  در  مجموعـه  ایـن  بازنشـر  و  می سـاخت 

می بخشـید. 

هــر چنــد لــزوم مرزگــذاری دقیــق میــان باورهــای اصیــل امامیــه بــا اندیشــۀ انحرافــی 

ــان اســت، امــا برخــی  ــه آن نمای کم توجهــی ب غــات امــری روشــن اســت و آســیب های 

1. ر.ک: نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة، ص44-43.
2. شـیخ حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن، إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، 402/5؛  بحرانـی، 

سـید هاشـم بـن سـلیمان، البرهـان فـي تفسـیر القـرآن، 371/1.
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ــا قرائتــی باطنــی از نهــاد امامــت، غلــو و غالی گــری را در خدمــت روحیــه  کوشــیده اند ب

ــگاه  کننــد. در ایــن ن ــر مقــام معنــوی و باطنــی امــام تفســیر  کرنــش در براب باطنی گــری و 

یــاده روی  آن چــه امــروز غلــو دانســته می شــود، همــراه بــا تأییــد پیشــوایان شــیعه بــوده و ز

شــیعه،  امامــان  اطرافیــان  و  اصحــاب  و  اســت  نمی آمــده  شــمار  بــه  یاده گویــی  ز و 

اندیشــه های غالیانــه داشــته و لعــن و طعــن ائمــه نســبت بــه برخــی از آنــان، مصلحتــی 

کنــار نهــادن  یــا بــه دلیــل افشــای اســرار امامــان صــورت می یافتــه اســت.1 از ســوی دیگــر 

گزاره هــای اصیــل امامیــه بــا اتهــام غالیانــه بــودن نیــز، بســیار آســیب زا و  برخــی آموزه هــا و 

در حقیقــت محروم کننــده از برخــی معــارف برتــر و حقایــق پنهــان در انگاره هــای مقابــل 

ــه و ژرف می توانــد  می باشــد. از ایــن رو شــکل گیری تحقیقــات و پژوهش هــای منصفان

گره گشــای ایــن مهــم باشــد.

بــه هــر روی، در معــارف غیــر فقهــی بــه جهــت مطــرح بــودن طبقــه بنــدی معرفتــی و 

آســیب ها  برخــی  از  پیشــگیری  ماورایــی،  آموزه هــای  برخــی  از  معــارف  شــکل گیری 

و دســت یابی بــه بســتر های ایمــن هماننــد عرصــۀ فقــه، در عمــل دشــوارتر بــود و ایــن 

ــدار شــدن  ــا پدی ــژه ب ــه برخــی از آموزه هــا را، بوی ــد نســبت ب امــر زمینــۀ ابهــام و حتــی تردی

جریان هــای انحرافــی، بــه دنبــال آورد. احتیــاط ایجــاد شــده در اصحــاب نســبت بــه این 

کنــار نشــر بخشــی از آموزه هــای ســری، تردیــد را در بدنــۀ اصحــاب  حــوزه از معــارف، در 

کــه ایــن امــر، آســیب هایی همچــون بهره منــد نشــدن از آموزه هــای  تقویــت می ســاخت 

ــه  گون ــن  ــان ای ی ــه راو ــبت ب ــیت نس ــاد حساس ــوزه و ایج ــن ح ــر ای ــب واالت ــی و مرات حقیق

ــاد  ــرای ایج ــه ب ک ــود  ــاهده می ش ــات مش ــن رو در روای ــت؛ از ای ــال داش ــه دنب ــا را ب آموزه ه

تعــادل در ایــن بســتر دوســویه، دســتور عــدم طــرد نســبت بــه معــارف ناپیــدا و دارای 

گســترش می یابــد و پیشــوایان شــیعه دســتور بــه توقــف و بازگردانــدن معــارف بــه  ابهــام، 

نهــاد امامــت بــرای درک درســتی یــا نادرســتی آن را مطــرح می کننــد؛2 بــرای نمونــه، امــام 

1. ر.ک: امیر معزی، محمد علی، تشیع، ریشه ها و باورهای عرفانی، ص246-224.
گیر، ایجاد زمینۀ بهره مندی طبقۀ هدف بوده است. 2. گویا یکی از اهداف در این دستور فرا



163

یه
مام

ف ا
عار

ن م
بیی

ۀ ت
دس

 هن
 در

رار
اس

اه 
یگ

جا

کاظــم؟ع؟ علــی بــن ســوید را از کنــار گذاشــتن ســریع روایــات بازمــی دارد و وی را بــه درک 

درجــات و الیه هــای معرفــت توجــه می دهــد و از خودرأیــی و ســنجش روایــات بــا عقــل 

گونه هــای  گاهــی، از چرایــی و شــأن صــدور  فــردی منــع می کنــد.1 تعلیــل حضــرت بــر ناآ

گاهــی، حمــل نکــردن روایــت بــر  گرفتــه اســت. نتیجــۀ ایــن ناآ متفاوتــی از روایــات، نســق 

وجهــی صحیــح و شــکل گیری برداشــتی ناموجــه و احســاس اضطــراب میــان معــارف 

یــاد بــن ابــی حــال از جابــر  کــه ز اســت. در نمونــه ای دیگــر امــام صــادق؟ع؟ روایاتــی 

جعفــی شــنیده و وی را بــا تشــویش روبــرو ســاخته اســت را تأییــد می کنــد و بــا عبــارت: 

، كان يصــدق علينــا و لعــن اهَّلل املغيــرة فانــه يكــذب علينــا«2 از وجــود 
ً
»رحــم اهَّلل جابــرا

مرزهایــی حســاس در حــوزۀ معــارف، میــان حقیقــت و غلــو پــرده بــر مــی دارد؛ هــر چنــد 

کیــد می کنــد.  همزمــان بــر وجــود آموزه هــای غیــر اصیــل نیــز تأ

بـه هـر روی، یکـی از شـبهات پرتکـرار به خاسـتگاه شـکل گیری معارف شـیعی، تشـتت 

و خلـط آنهـا بـا آموزه هـای انحرافـی هماننـد غلـو اسـت. ایـن نـگاه در تـاش اسـت بـا 

کاسـتن از اصالـت الیه هـای برتـر معرفتـی و اتهـام و انـگارۀ دخـل و تصـرف جریان هـای 

انحرافـی در ایـن دسـته از آموزه هـا، هسـتۀ معارف شـیعی را از معـارف برتر خالی و نتایج 

خاصـی از آن را )هماننـد نبـود باطـن بـرای شـریعت و یـا همسـان انـگاری شـأن امـام بـا 

کنـد. دیگـر عالمـان و...( القـاء 

9-4-تقابلاصحابومحدثاندرعصرحضور

پیـش از شـکل گیری رسـمی دانـش رجـال در قالب کتاب های رجالـی، در عصر حضور 

نهـاد  بـا  مرتبـط  از اصحـاِب  برخـی دیگـر  بـه  نسـبت  از اصحـاب  گروهـی  معصومـان، 

امامـت، نگرش هـا و واکنش هایـی را ابـراز داشـته اند. ریشـۀ  ایـن پدیده، گاه بازگشـت به 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 125/8. 1. »و ال تقل لما بلغک عنا و...« 
2. صفار، محمدبن حسن، بصائرالدرجات، ص459.
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گونـۀ سـخنان انتقـال یافتـه یـا رفتارشناسـی آنـان داشـت.1 از پیامدهـای ایـن امر، شـکل 
یافتـن موضع گیری هـای رسـمی و هم چنیـن پدیـدار شـدن جریان هـای درون مذهبـی و 
مرزبندی هـای عقیدتـی در جامعـۀ شـیعِی عصـر حضـور بـود. دو دیـدگاه متفـاوِت ابـن 
گویـای نقـش باورهـای  ابـی عمیـر و ابـی مالـک حضرمـی دربـارۀ اسـتیای امـام بـر دنیـا، 

سـری در شـکل گیری فاصلـه میـان اصحـاب اسـت.2

گاه ایـن شـکاف و معارضـه بـه گونـه ای بـود کـه بـه صراحـت دیـدگاه معصـوم را در رابطـه 
گاه بـه نکوهـش یـا طـرد آنـان  بـا ایـن افـراد جویـا می شـدند و امـام بـه اقتضـای شـرایط، 
می پرداختنـد؛ بـه عنـوان نمونه سـخن امـام جواد؟ع؟ به محمد بن سـنان گویای تحقق 

کـه حضـرت بـه وی فرمـود:  گـزاش آمـده اسـت  اسـاس ایـن گفتـار اسـت؛ در ایـن 
کنـم و از تـو بیـزاری جویـم و تـو را  گـر تـو را لعنـت  ای محمـد در چـه حالـی ا

مایـۀ آزمایـش مـردم قـرار دهـم... .3 

بـر همیـن اسـاس، در روایتـی از امـام جـواد؟ع؟ حضـرت پس از لعن صفـوان و محمد بن 
سـنان و بعـد از گذشـت مدتـی، ضمـن ابـراز رضایت از این دو نفـر، به اصحاب خود امر 
گـروه، مفضـل بـن  کننـد.4 از دیگـر نمونه هـای برجسـتۀ ایـن  کــه بــا آنهـا دوسـتی  می کنـد 
کـه روایـات متعـددی در دورۀ امـام صـادق؟ع؟ در ذم او صـادر شـده اسـت؛  عمـر اسـت 

یـا  توثیـق  بـا اصحـاب و حکـم  تعامـل دانشـمندان رجـال  نـوع  امـر خـود عاملـی مهـم در  ایـن  1. کـه 
گردیـد. آنـان  تضعیـف 

2. تفصیـل ایـن ماجـرای خواندنـی را نـگاه کنیـد در: کلینی، محمد بن یعقوب، همـان، 409/1، ذیل 
حدیث هشتم.

راد،  مهـدوی  ر.ک:  بیشـتر  گاهـی  آ بـرای  ص582؛  الکشـي،  رجـال  عمـر،  بـن  محمـد  3. کشـی، 
.64-37/8 حدیث پژوهـی،  فصلنامـۀ  دو  دیدگاه هـا«،  ورای  از  سـنان  بـن  »محمـد  محمدعلـی، 
4. »قال أبو جعفر لمحمد بن سـهل البحراني: تول صفوان بن یحیی و محمد بن سـنان فقد رضیت 
عنهما.«کشـی،  محمـد بـن عمـر،  همـان، ص503. ابوطالـب عبـداهلل بـن الصلـت قمـی می گویـد: 
»دخلـت عـى أبي جعفـر الثـاني في آخـر عمـره فسـمعته يقـول جـزى اهَّلل صفوان بن حیىی و ممد بــن 
، فقـد وفـوا ل«؛ بـر امـام جـواد در اواخـر عمرشـان 

ً
يـا بـن آدم و سـعد بـن سـعد عـ�ي خيـرا ســنان و زكر

که می گوید: خدا صفوان بن یحیــی و محمــد بن سنان و زکریا بن آدم و سعد  وارد شدم و شنیدم 
بـن سـعد را از جانـب مـن پـاداش نیکـو دهد چون به مـن وفـادار ماندند.همان.
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این در حالی اسـت که از سـوی امام کاظم و امام رضا؟امهع؟ مدح او مشـاهده می شـود1 و 

کـه توسـط امام بـرای برخی اصحاب صـورت می یابد.  ایـن نشـان دهندۀ رازداری اسـت 

واکاوی رفتـار دو گانـۀ ائمـه نسـبت بـه برخـی از اصحاب، نشـان از بـروز جبهه علیه برخی 

اصحاب به دلیل افشـای اسـرار ائمه دارد. از دالیل این سـخن قرار گرفتن فرد مذموم در 

دورۀ امـام متقـدم، در شـمار یـاران و نزدیکان امامان بعدی می باشـد. 

عامـل دیگـر بـرای شـکل گیری معارضـه بـا اصحـاب، بـه عملکـرد جریان هـای انحرافـی 

بـرای سـرکوب  یافتـه اسـت؛ نخسـت، تـاش  انعـکاس  گونـه  بـه دو  کـه  بازگشـت دارد 

اصحـاب صدیـق پیشـوایان شـیعه اسـت؛ جمیـل بـن دراج پیـش از ورود بـه محضـر 

کـه از دیـدار حضـرت خـارج می شـد، پـس  امـام صـادق؟ع؟ بـا فـردی مواجـه می شـود 

کـه کوفـی  از رسـیدن بـه خدمـت حضـرت از ایشـان می شـنود کـه ماقـات کننـدۀ قبلـی 

کـه حضـرت آن اصحـاب را بـا  بـوده بـه برخـی اصحـاب بدبیـن بـوده اسـت؛  درحالـی 

عبـارِت ودیعـه گاه سـر خویـش، بـه جمیـل معرفی می کنـد؛2 در ادامۀ ایـن روایت، جمیل 

کـه آن فـرد بدبین را مطابق فرمودۀ امام، در گروه خطابیه مشـاهده کرده  گـزارش می دهـد 

گونۀ عملکرد جریان های انحرافی، تاش برای مشـروعیت و مقبولیت  اسـت.3 دومین 

1. صاحـب معجـم رجـال الحدیـث در ایـن زمینـه می نویسـد: »أن االختـاف إنمـا هـو فـي الروایـات 
التـي رویـت عـن الصـادق؟ع؟ و أمـا مـا روي عـن الکاظـم و الرضـا؟امهع؟ فکلها مادحة علـی ما تقدم 
لعلـة.« خویـی،  ابوالقاسـم،  کان  إنمـا  الصـادق؟ع؟  الصـادر عـن  القـدح  أن  و هـذا یکشـف عـن 

.303/18 معجم رجال الحدیـث، 
2. در ایـن روایـت از ایـن افـراد یـاد می شـود: بریـد عجلـی، زراره، أبـو بصیر و محمد بن مسـلم؛ به عنوان 
نمونـه امـام صادق؟ع؟بـه عبـداهلل بـن زراره فرمـود: »انتقـاد مـا از پـدرت بـرای حفـظ جـان او از خطـر 
گرنـه پـدرت نـزد مـا مقـام ارجمنـدی دارد... انتقـاد مـن از او و امثـال وی هماننـد  سـلطان اسـت، و 
سـوراخ کردن کشـتی به دسـت خضر؟ع؟ اسـت که او می خواسـت با معیوب سـاختن کشـتی، آن 
کـم آن عصـر نجـات داده و بـه دسـت صاحبانش برسـاند.«  کشـتی را از دسـت مأمـوران سـتمگر حا
بـن  یونـس  دربـارۀ  می تـوان  را  گفتـار  ایـن  دیگـر  ص138؛نمونـۀ  همـان،  عمـر،  بـن  محمـد  کشـی، 

عبدالرحمـن ماحظه داشـت. 
3. کشی، محمد بن عمر، همان، ص137.
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از  بـه برخـی  آثـار و آموزه هـای غالیانـه  بـا نسـبت دادن  انگاره هـای خویـش  بـه  بخشـی 

اصحـاب می باشـد. پیامـد ایـن حرکـت، شـکل گیری اتهـام غلـو بـه برخـی از اصحـاب 

کتاب هـای ملـل و نحـل  برجسـته ائمـه بـود.1 آسـیب اساسـی ایـن مسـئله را می تـوان در 

و فرقه نـگاری و نـگاه اهـل سـنت در نسـبت دادن برخـی آموزه هـا و باورهـای غالیانـه بـه 
کـرد.2 مذهـب تشـیع مشـاهده 

بـه  نسـبت  قـم  بـزرگان  فـراوان  حساسـیت  در  می تـوان  نیـز  را  اصحـاب  تقابـل  اسـتمرار 

مسـئلۀ غلـو مشـاهده کـرد.3 ایـن امـر بـه واکنش هایـی تنـد بـا برخـی از محدثـان ایـن دیار 

منجـر شـد.4 تبعیـد، یکـی از واکنش هـای سـنگین این دوره از مدرسـۀ قم اسـت. کشـی 

گـزارِش اخـراج حسـین بـن عبیـداهلل محـرر از قـم می نویسـد: »فـي وقـت کانـوا  در تکمیـل 

یخرجـون منهـا مـن اتهمـوه بالغلـو.«5 محـور اتهـام بـه غلـو، باورهایی نسـق یافتـه در حوزۀ 

بـن  بـن محمـد  بازگشـت احمـد  اتهـام،  ایـن  بـودن  کـه نشـانۀ شـکننده  امامـت اسـت 
عیسـی6 از رفتـار خویـش در رابطـه بـا برخـی تبعیـد شـدگان اسـت.7

کان ابـوه زندیقـًا مـن أهـل المدائـن فابـرز ألصحـاب  1. نوبختـی می نویسـد: »عبـد اهلل بـن الحـارث و 
"عبـد اهلل" فأدخلهـم فـی الغلـو و القـول بالتناسـخ و األظلـة و الـدور و أسـند ذلـك إلی جابـر بـن عبـد 
اهلل األنصـاري ثـم إلـی جابـر بـن یزیـد الجعفـي فخدعهـم بذلـك حتـی ردهم عـن جمیـع الفرائض و 
الشـرائع و السـنن و ادعـی أن هـذا مذهـب جابـر بـن عبـد اهلل و جابـر بـن یزیـد؟امهحر؟ فانهما قـد کانا من 

ذلـك بریئیـن .« نوبختـی، حسـن بـن موسـی، فـرق الشـیعة، ص 35-34.
2. به عنوان نمونه ر.ک: نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، 16/1.

3. ر.ک:نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص78.
کاوی میـراث حدیثـی متهمـان بـه غلـو در قـم نشـان از ارتبـاط ایـن گـروه بـا هم و شـکل دادن یک  4. وا

جریـان و تفکـر خـاص در قم می باشـد.
کشی، محمد بن عمر، رجال الکشي، ص512.  .5

کوفه به قم اسـت؛ از این رو در فهرسـت ها،  ی یکی از انتقال دهندگان اصلی میراث حدیثی از  6. و
کوفه مشـاهده می شـود. نام وی در بیشـتِر طریق راویان قمی به میراث 

7. بـه عنـوان نمونـه در رابطـه بـا أحمد بن محمد بن خالد برقی آمده اسـت: »طعـن القمیون علیه...و 
کان أحمـد بـن محمـد بـن عیسـی أبعـده عـن قـم، ثـم أعـاده إلیها و اعتـذر إلیه.« واسـطي بغـدادی، 

احمد بن حسـین، الرجـال، ص39.
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9-۵-قدحدانشمندانعلمرجال

گرفته در دورۀ حضور، از سوی اصحاب و هم چنین  بی تردید نوع واکنش های صورت 

گاه با ماحظاتی روبرو بوده اسـت _  تأثیر  که  سـخنان ارائه شـده از سـوی نهاد امامت _ 

شـگرفی بـر سـنجش دانشـیان رجـال، در دوره هـای پسـین و اسـتمرار تضعیـف برخـی از 

گاه شـدگان به حقایق واالتر )اسـرار( داشـته است. آ

و همگرایـی محتوایـی  راوی، همخوانـی مفهومـی  وثاقـت  از معیـار حکـم  در پرسـش 

ایـن حلقـۀ مشـترک، در همخوانـی و سـازگاری آموزه هـای راه  توثیـق می باشـد.  عامـل 

یافتـه بـه اثـر حدیثـی راوی بـا باورهـای کامـی دانشـمند رجالـی ُنمـود می یابـد؛ بـر همین 

از  روایاتـی  آنهـا  روائـی  زیـرا در مجموعـۀ  توثیـق شـده اند؛  یـان عامـی  راو برخـی  اسـاس، 

کـه بـا باورهـای شـیعی همسـوئی دارد.1 امـا در رجـال شـیعه،  یـک اصلی  معصـوم اسـت 

کم اسـت و آن غریب انگاشـتن  کلی و تأثیرگذار نسـبت به تردید در صحت روایات حا

و یـا نامأنـوس انگاشـتن محتـوای حدیـث اسـت. این غریب انـگاری محتـوا، در آموزه ها 

و معارفـی مطـرح اسـت کـه دارای طبقه بندی بـوده و در اختیار همگان قرار نمی گرفت. 

که با این چالش روبرو بوده اسـت،  تحقیقات رجالی نشـان می دهد حوزه ای از معارف 

سـوای فقـه2و حتـی برخـی حوزه هـای عقایـد اسـت. بـه صـورت ویـژه حوزۀ حساسـیت زا 

و معـارف مطـرح در ذیـل اصـل  باورهـا  راوی، حـوزۀ  بـه  تردیـدی  نـگاه  در شـکل گیری 

امامت بوده اسـت؛ بر این اسـاس، اتهام به غلو عامل سـرآمد در تضعیف راویان شـیعه 

بـه شـمار می رفـت و نـگاه خـاص و اجتهـادی اربـاب رجـال متقـدم باعث شـد تعدادی 

کـه ریشـه در معـارف واالتـر بویـژه نسـبت بـه نهـاد  از اصحـاب ائمـه بـه دلیـل باورشـان، 

که به تفاوت در خوانش از ماهیت  امامت داشـت، تضعیف شـوند و دامنۀ این پیامد 

کـرده اسـت نـه هـر آن چـه  کـه راوی سـنی از امـام روایـت  1. البتـه ایـن توثیـق محـدود بـه روایاتـی اسـت 
راوی عامـی روایـت می  کنـد.

گفتـار بـا  2. در حـوزه فقـه، تقیـه عامـل ایجـاد اختـاف تلقـی شـده اسـت و نـه تحریـف و وضـع؛ ایـن 
کتـاب تهذیـب شـیخ طوسـی و تحلیـل شـیخ از تضعیـف یـک روایـت آشـکار می شـود. مراجعـه بـه 
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غلـو و چیسـتی غالـی بازگشـت داشـت، در دوره هـای بعـد توسـعه و تثبیـت یافـت؛ در 
کـم بـر تضعیف هـا روشـن نیسـت.1 کـه مبانـی حا حالـی 

نتایج
کلـی در  بـرای بنیـان نهـادن یـک اصـل  هـدف اصلـی و ویـژۀ ایـن تحقیـق طـی مسـیر 

مواجهـه و تعامـل بـا دسـتگاه معرفتـی احادیـث شـیعی اسـت. آموزه هـای شـیعی ریشـه 

کـه از طریـق اصحـاب ائمـه انتقـال یافتـه اسـت. نـوع ورود و چگونگـی  در روایاتـی دارد 

کـه یکـی از آنهـا پذیـرش سـطوح  پژوهـه در ایـن عرصـه، وابسـتۀ توجـه بـه اصولـی اسـت 

مختلـف معرفتـی در نظـام اندیشـۀ انتقالـی نهـاد امامـت می باشـد؛ توجه به این مسـئلۀ 

می کنـد؛  ایفـا  را  بسـزایی  نقـش  نهایـی  نتیجه گیـری  و  داده هـا  تحلیـل  در  اساسـی، 

آفرینـی  نقـش  نیـز  آموزه هـا  از  یـک  هـر  اصلـی  معنـای  و  گوهـر  یافتـن  در  کـه  هم چنـان 

خواهـد داشـت؛ هم چنیـن دسـتیابی بـه تـوان مخاطـب شناسـی احادیث و نقـش آن در 

چگونگـی تحلیـل داده هـای روایـی بـا توجه بـه آموزه های انتقالی از ایشـان از پیامدهای 

ایـن پژوهـش اسـت.

داده هـای تحقیـق در حـوزۀ حدیـث، بـه اثبـات معـارف بـا سـطوح مختلـف انجامیـد. 

کاربـرد خـاص آن می باشـد؛ یکـی از مهم تریـن نتایـج  اثبـات اصـل ایـن مسـئله، دارای 

آموزه هـای متفـاوت در  و  بیانـات  بـه چرایـی  را می تـوان در پاسـخگویی  ایـن حـوزه  در 

عرصـۀ روایـات شـیعی ماحظـه داشـت و مبنایـی مهـم در نقـد و فهـم حدیـث بـه شـمار 

آورد؛ هـر چنـد خـل تحقیق هـای عمیـق در ایـن رابطـه ماحظـه می شـود. بـر این اسـاس، 

می تـوان بـرای چگونگـی بـه سـامان رسـاندن گونه های متفـاوت بیانات در یک مسـئله، 

کان بـه دسـت آورد.  قاعـده ای 

جریان های  نقش آفرینی  اثبات  در  می توان  را  تشیع  تاریخ  حوزۀ  در  تحقیق  داده های 

کاوی  کر، محمدتقـی، »وا گفتـار ر.ک: حسـینی، سـیدعلیرضا و شـا گاهـی تفصیلـی از ایـن  1. بـرای آ
کامـی«، فصلنامـۀ امامت پژوهـی، 221-187/17. مهم تریـن معیـار داوری رجالـی در پرتـو نگـرش 
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درون مذهبی شیعه و هم چنین نقش جریان های حاشیه ای در سامان یافتن آموزه های 

چگونگی  و  احادیث  با  تعامل  نوع  در  حضور  عصر  دوره های  به  توجه  لزوم  و  شیعه 

شکل گیری جریان های شیعی در عصر حضور دانست.

داده هـای تحقیـق در حـوزه کام را می تـوان بـا تحلیـل جامع و دقیـق از جایگاه امامت و 

گاهـی الهی امـام و در نتیجه، میزان حساسـیت  بـه صـورت مشـخص، میـزان دانـش و آ

بـه ایـن جایـگاه، نمایـان سـاخت؛ افزون بر ایـن، اثبات اصل اسـرار و الیه های متفاوت، 

متکلـم را در تبییـن سـطوح مختلـف معـارف بـرای سـطوح مختلـف مخاطبـان یـاری 

می دهـد.

مسـیر  می توانـد  شـده،  ارائـه  اسـرار  بـه  رهیافـت  بـرای  تـاش  گذشـت  آن چـه  بـر  افـزون 

گام نهـادن در وادی رسـیدن بـه روح و جـان شـریعت  اندیشـوران عرصـۀ دیـن را بـرای 

سـازد. همـوار 

بــا توجــه بــه مجمــوع آن چــه بــدان اشــاره رفــت، تقســیم بندی اصحــاب پیشــوایان شــیعه 

ــی  ــگاه اصحاب ــرورت دارد جای ــت و ض ــی اس کاف ــیم بندی نا ــرا تقس ــرا و نص گ ــه عقل گ ب

گرایــش بــه نــص، از معارفــی برتــر نیــز بهره منــد  کــه افــزون بــر عقل گــرا بــودن و هم چنیــن  را 

نص گــرا  و  عقل گــرا  بــه  اصحــاب  کشــی  خــط  بنابرایــن،  کننــد؛  یابــی  باز می شــدند 

ــد  ــا نمی توان ــد، ام ــق باش ــی حقای ــدۀ برخ کنن ــان  ــی نمای ــد در جنبه های ــد می توان هرچن

ــاس  ــر اس ــد. ب ــه باش ــاب ائم ــگاه اصح ــرش و جای ــۀ نگ ــت در عرص ــام حقیق ــای تم گوی

گــزاره یــا آمــوزۀ  گــزارش یــک  تفکیــک اصحــاب -بــا توجــه بــه مســألۀ اســرار- عــدم نقــل و 

واالتــر توســط برخــی از اصحــاب، نمی توانــد بــه معنــای انــکار یــا عــدم پذیــرش آن آمــوزه 

ــه  ــد ب ــوزه، نمی توان ــک آم ــل ی ــدم نق ــه ع ــر آن ک ــد و مهم ت ــمار آی ــه ش ــی ب ــط آن صحاب توس

معنــای نفــی اصالــت آن آمــوزه یــا نفــی نــگاه تأییــدی نهــاد امامــت نســبت بــه آن آمــوزه 

تلقــی شــود.
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منزلة األسرار في هندسة تبيين معارف اإلمامية

کر2 حسن محمدی احمدآبادی1 / محمدتقی شا

الخالصة:

مــن خــالل قبــول فــرض وجــود مراتــب معرفيــة أولــى ولوازمــه تتجلــى أهميــة ومنزلــة األســرار 
فــي الوصــول إلــى الفهــم الصحيــح للمعــارف الدينيــة، تــروم هــذه المقالــة لبيــان عوامــل 
اســتعمال القدمــاء لألســرار مــن وجهــة نظــر وصفيــة _ تحليلــة، ومــع االنتفــاع مــن معطيــات 
ــن  ــم يبّي ــى جــذور اســتعماله اإلســالمي، ث ــى الســر واإلشــارة إل ــك بعــد معن ــات، وذل المكتب
أهميــة دراســة مســألة الســر وكيفيــة انتقــال جملــة مــن األســرار الموجــودة فــي ضمــن معــارف 
أهــل البيــت ؟مهع؟، وكذلــك يبيــن زوايــا األســرار وتداعياتها اإليجابية والســلبية وإفشــائها، لكي 

يمــرر مــن خــالل إثبــات طبقــات التعاليــم الشــيعية إلــى نتائــج ذلــك.

المفردات األساسية: األسرار؛ كتمان األسرار؛ أصحاب السر؛ الغالة؛ معارف اإلمامية.
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The Place of Secrets in the Geometry of 
Explaining Imāmiyya Knowledge
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Abstract

Accepting the existence of superior epistemological layers and 
its requisites reveals the importance of secrets in reaching an 
accurate understanding of religious knowledge. Having seman-
tically examined secret and mentioned its origin in Islam, the 
present paper tries to adopt a descriptive-analytical approach 
and to use library data to express why the Shi’a leaders made 
use of secrets. Following this, it is going to deal with the im-
portance of analyzing the issue of secret and transferring some 
of the secrets which are among Ahl al-Bayt (A.S.)’s knowledge. 
It also reveals the positive and negative aspects of secrecy and 
disclosure, and while proving the corresponding layers of the 
Shiite doctrines, the article is going to have a look at secrecy 
consequences.

Keywords: Secrets, keeping the secret, secret bearers, Ghulat, 
Imāmiyya knowledge.
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